
 »میحرلا نمحرلا هللا مسب« 
 

 «ماه من» برنامه  مستندات سخنان حامد کاشانی در 

 

 ماه مبارک رمضان  سیزدهم سحر
 « لت ست تقوا و عدا یا س در    علیه الل صلوات های امیرالمؤمنین  »دغدغه

 1400  ماه اردیبشهت   6  شنبهدو



 

 

 ها )ایرانیان و....( عربهایی از رفتار تبعیض آمیز و ظالمانه خلیفه دوم با غیرنمونه

 ممنوعیت ورود ایرانیان به مدینه 

 به یک قانون  و...( ایرانیان) هاغیرعرب  گیتبدیل شدن برد

 افرادی از ملیت دیگر )ایرانی و...( ها با حضور عرب  گیقبیح بودن برد 

 اعاجم )ایرانیان و...( توسط عمر بن خطاب ممنوعیت ازدواج اعراب با 

 و     « عربغیر ازدواج عرب با  » خلیفه دوم 

 « بس ن    صاحب )به تعبیر آن روز(   با اعراب    ،ازدواج  طبقات پایین اجتماع »

 را ممنوع اعالم کرده بود. 

 

 

 



 

 



 

 

 جواز فروختن همسایه حُرّ غیرعرب برای پرداخت بدهی توسط اعراب به دستور خلیفه 

 المال با پول بیت عربهای  آزاد کرد تمام برده 

 اعراب از سوی خلیفه دوم در بیان »مالک بن انس« ها از ممنوعیت ارث بردن عجم

 در زمان خلیفه دوم ممنوعیت صحبت کردن به زبان فارسی

 میراث علمی، فرهنگی ایرانیان هنگام فتح ایران به دستور خلیفه دوم کتب و سوزاندن از بین بردن و  



 

 

 به زیاد بن ابیه  معاویه نامهشیوه رفتار عمر با ایرانیان در 

 رابطه با تفاوت نژاد و افضلیت عرب بر غیرعرب نظر ابن تیمیه در 

سالمرفتاری  خوش غیرعربالل امیرالمؤمنین  و  ایرانیان  با  و  علیه  رفتار  ها  آن  تفاوت 

 ها با خلیفه دوم در مواجه با غیرعرب حضرت

 هاها و غیرعرب در رابطه با ازدواج عرب  علیهاللسالمامیرالمؤمنین  نظر



 

 

و قرابت آنان   علیهاللصلواتاعتراض »اشعث« به حضور ایرانیان در اطراف امیرالمؤمنین  

 با حضرت

گرایانه اعراب به امیرالمؤمنین  ها از رفتار نژادپرستانه و قبیلهگالیه ایرانیان و غیرعرب

 و دلداری آنان  اتفاق زشتو عصبانیت حضرت از این  علیه اللصلوات



 

 

 علیه اللسالمپرداخت مساوی بیت المال به عرب و غیر عرب در حکومت امیرالمؤمنین  

 کمک و حل کردن مشکل کنیزی که خرما خریده بود... 



 

 

کل مظلومان  برای رفع مش  اوج گرمادر    شهر و  در معابر  علیهاللصلواتامیرالمؤمنین    حضور

 ان نیازمند و

 بانویی که با همسرش دچار اختالف شده بود...کمک حضرت به 



 

 

  اجمعینعلیهم اللسالممه  ائ  باعث مرگ دلخراش فرزند  که )با بی دقتی(  انیبخشیدن کنیز 

 ...شده بودند

 علیه الللواتصنقل امام سجاد 

 علیه اللصلوتامام صادق نقل  

حیرت عدالت  از  مسیحی  مطرح  ادیب  سالمه«  »بولس  امیرالمؤمنین  توصیفات  انگیز 

 علیه اللسالم 



 

 



 

 

 علیه اللصلواتشعار امیرالمؤمنین 

 رفتن و کمک طلبیدن از آنان شبانه به درب خانه مهاجر و انصار 

  ی ری فق  ، رسیدمی  علیهالل صلوات  امیرالمؤمنین داد و حکومت از ابتدا به  سقیفه رخ نمی  اگر

 ...شدینم واقع  یظلم  چی ه  و ماندینم یباق



 

 

 انصار  زنان جمع در علیهااللسالم زهرا  حضرت خطبه
  آنکه   بدون   کرد ی م   راب ی س (  ا ی دن   از )  کامال   را   شما   ، د ی رس ی م   حکومت   به   علیه الل سالم  ن ی رالمومن یام   اگر 

 .... ببرد   یا   بهره   خودش

 ... ، خیانت بر خدا، رسول و مؤمنینبا وجود شایستگانی بهتربرعهده گرفتن کاری 

 وگو با مالک اشتر از فرار مردم به سوی معاویه در گفت علیهاللصلواتگالیه امیرالمؤمنین 



 

 


