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1Tكنم به كساني كه در پرتو ايمان به آياتي چون مي اين اثر را تقديم: 

* ﴿          ﴾ ]36: اإلسراء[ 

* ﴿           ﴾ ]111: ةالبقر[ 

* ﴿                   ﴾ ]18-17: الزمر[ 

تحمـل  ي  دهند و از روحيـه  مي و به آزاد انديشي بهااند  علم رسته بي روي از بند دنباله
 .پذيرند مي معقول را شنيدن نظر مخالف برخوردارند و سخن مستدل و
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  مهربانی  به نام خداوند بخشنده

1Tدموضوع جانشيني حضرت محم شـيعي مـورد    هاست ميان مسـلمانان سـنّي و   قرن
 .انـد  مناقشه بوده و علماي فريقين همواره ديدگاه يكديگر را مورد نقد و بررسي قرار داده

امـا در  . شد مي صحبت از موضوع مزبور در گذشته تنها ميان علما و صاحب نظران مطرح
بعد از فروپاشي رژيم پهلوي و ايجاد رژيم جديد  اخير اين مباحث در كشور ماي  سه دهه
  1T.است جمعي كشانيده شدههاي  رسانهي  ه به دانشگاه و مدارس و عرصهيعلمهاي  از حوزه

ها چـه در محافـل    در اين سال. گذرد مي اكنون بيش از سي سال از تشكيل رژيم فعلي
و چـه از  ها  ت و روزنامهو مجالها  و چه با چاپ و نشر كتابها  علميِ مدارس و دانشگاه

شود و هميشه مبلّغان آنان مـتكلّم   مي اماميه تبليغي  طريق راديو و تلويزيون تنها نظر شيعه
 . كنند مي وحده هستند و موضوع امامت را تبليغ و به زعم خود آن را اثبات

در اند  از ابتداي تغيير رژيم ايران تا كنون حتّي يك بار به علماي اهل سنّت اجازه نداده
ي امامت و خالفت به اطالع مردم  باره راديويي و تلويزيوني ديدگاه خود را درهاي  برنامه
البتّه مسؤوالن امر براي اين زورگويي و . برسانند )برادران و خواهران شيعي(ايران 

﴿ ي مباركهي  نظري خود هيچ دليل منطقي ندارند و اقدامشان به خالف آيه تنگ     

              ﴾P)0F1(
P مسؤوالن  مزبوري  گمان طبق آيه بي .است

مملكت موظّف هستند فضايي باز و آزاد براي تحقيق در مسائل اعتقادي ايجاد نمايند تا 
قبولشان مردم آراء و نظرات مختلف را بشنوند در نتيجه پيروي آنان از ديدگاه مورد 

 . آگاهانه و بدور از تقليد و تعصب باشد

                                           
شنوند پس از بهترين  می بده به بندگانم آنانی که هر سخنی را )هدايت و سعادتمندی(ی  پس مژده« -١

 ].١٨ ،١٧: الزمر[ »ندکن می آن پيروی
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نويسندگان و مبلّغان متعهد ما اگرچه به ناحق از تريبون صدا و سيما محـروم   ،حال بهر
را حرام دانسته و در حـد تـوان از طـرق مختلـف از انجـام       »خودسانسوري« امااند  گشته
وع خالفـت و امامـت كوتـاهي    ي موضـ  بـاره  از جمله در »تبليغ مسائل اعتقادي« ي وظيفه

 مـورد  اميـد داريـم كـه   . هاسـت  اي از اين تـالش  ي حاضر نمونه ي جزوه تهيه .اند نورزيده
جوانان مؤمن قرار گيرد و در حد توان براي تبليغ و نيز پخش آن بيش از پـيش  ي  استفاده

 ومن اهللا التوفيق .آستين همت باال زنند
 



 
 

 

  خالفت اسالمی از ديدگاه ما

اي وجـود نـدارد كـه خداونـد      هيچ آيهعتقاد ما مسلمانان اهل سنّت چون در قرآن به ا
اي  دستور داده باشد براي خود جانشين تعيين كند؛ يعنـي آيـه   متعال به حضرت محمد 

نيز به چنـان   نازل نشده است؛ لذا آن حضرت مبني بر تعيين جانشيني بر رسول اكرم
اما . به عنوان جانشين خود تعيين يا معرفي نكرده استكاري اقدام ننموده و هيچ فردي را 

طي بيسـت و سـه سـال تـالش از ميـان       به شهادت آيات صريح قرآن، پيامبر محبوب 
را تربيـت كـرد و قـرآن را بـه      )مهاجرين و انصار(مردمي غرق در جاهليت، بهترين امت 

حت حكومت و سرپرستي خداوند متعال در قرآن به صرا. بهترين وجه به آنان آموزش داد
 . وعده داد امت اسالمي را به آن ياران محبوب حضرت محمد

سالم و رحمت و بركات خداوند  –مهاجرين و انصار  بعد از رحلت پيامبر اسالم

﴿ ي سرپرستي امت اسالمي را به عهده گرفتند و طبق آيه –متعال بر آنان باد   

   ﴾ ]ساعده شورايي تشكيل دادند و بعد از  ي بني در سقيفه .]38: يالشور

را به عنوان خليفه برگزيدند  –سالم اهللا عليه  –بحث و تبادل نظر، حضرت ابوبكر صديق 
Pو ساير مسلمانان نيز با منتخب شورا بيعت كردند

)
1F

1(
P. 

                                           
طبق آي�ات ق�رآن مرحل�ه    » بهترين اّمت« در کتاب ارزشمند –حفظه اهللا  –استاد هادی يار احمدی  -١

اص�حاب مه�اجر و انص�ار را ب�ه نح�و       است که چگونه حضرت رس�ول   به مرحله توضيح داده
. ده گيرن�د احسن تربيت کرد و آموزش داد تا بعد از آن حضرت سرپرستی امت اسالمی را به عه

ی اث�ر   مطالع�ه . مشاراليه، خالفت اسالمی از ديدگاه اهل سّنت را به روش قرآنی بيان ک�رده اس�ت  
ام ب�ه   ی ف�راوان ب�رده   نظي�ر اس�ت و نگارن�ده از آن به�ره     ب�ی  مذکور که در نوع خود واقع�ًا ع�الی و  

 .شود ی ارجمند پيشنهاد می خواننده





 
 

 

 ماجرای غدير از ديدگاه اهل سّنت

اي از مسلمانان به  را به همراه عده يحضرت عل در سال دهم هجري پيامبر اكرم 
نصاراي آن منطقـه را  ي  فرستاد تا زكات مسلمانان و جزيه )يمنهاي  يكي از شهر(نجران 
گشت، مصـادف بـود بـا وارد شـدن      مي از آن ديار باز هنگامي كه حضرت علي. بگيرد

را به عنوان  بنابراين؛ يكي از همراهانش. به مكّه براي انجام مراسم حج حضرت محمد 
فرمانده بر آنان گمارد و پيش از آنان خود را به مكّه براي انجام مراسم حج نزد حضـرت  

 . رسانيد محمد 
را ميـان خـود    اتيمنـي از امـوال زكـ   هاي  بعد از رفتن حضرت علي همراهانش حلّه

نـان نـوعي   امـا اقـدام آ   .اند به گمان اينكه سهم خود را از آن اموال برداشته(تقسيم كردند 
وقتي به نزديك مكّـه رسـيدند حضـرت علـي بـراي       )امتيازطلبي بر ساير مردم ذينفع بود

از اقـدام همراهـانش    انـد،  را پوشـيده هـا   چون ديد كه حلّه. ديدار آنان از مكّه بيرون رفت
هاي يمنـي را از تـن ايشـان بيـرون      ناراحت شد و آنان را مورد سرزنش قرار داد و پارچه

 . اي خود نهادآورد و در ج
از  لذا نزد حضرت محمد . موجب دلگيري همراهانش شد اقدام حضرت علي

علي در امري : اعتراض آنان را موجه ندانست و فرمود حضرت . وي شكايت كردند
گيرتر از آن است كه بتوان از وي گاليه  مربوط باشد، سخت )حقوق مردم(كه به دين خدا 

در  .با همراهانش به سوي مدينه حركت كرد ، پيامبر امين بعد از اتمام مراسم حج. كرد
در  بنابراين؛. شود ميان راه متوجه شد، گاليه و اعتراض همراهان حضرت علي بازگو مي

و براي . اي كه بعدها به غديرخم شهرت پيدا كرد توقّف نمود محلي به نام جحفه نزد بركه
رفتاري حضرت  ر امانتداري و نيكحاضران سخنراني كرد و ضمن بيان نصايحي و ذك

هركس « :يعني »عاد من عاداهاللّهمّ وال من وااله و ،مواله من كنت مواله فعيلّ « :علي فرمود
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دوست بدار كسي كه  ،خدايا ،من ياور و دوست او هستم علي نيز ياور و دوست اوست
نان مبارك و و با اين سخ .»دارد مي او را دوست دارد و دشمن بدار كسي كه او را دشمن

هاي آن افراد نسبت به حضرت علي ايجاد شده بود زدوده  حكيمانه كدورتي كه در دل
 . اي از ماجراي مربوط به روايت غدير از نظر ما مسلمانان اهل سنّت اين بود خالصه. شد

ي  توان به سيره براي مثال مي. هاي سنّي و شيعي ذكر شده است داستان مزبور در كتاب
، الكامـل فـي التـاريخ     414ص  4النبويه اثر ابن كثير ج  ة، السير 274ص  4ابن هشام ج 

ابن اثير فصل حوادث سال دهم هجري، تفسير روح الجنان و روح الجنان اثر جمال الدين 
 43ص  1و مجالس المؤمنين قاضي نـوراهللا شوشـتري ج    275ص  4ابو الفتوح رازي ج 

 . مراجعه نمود



 
 

 

  امامّيه ماجرای غدير از زبان

ي  سوره 67ي  الوداع در غدير آيه ةحجاز  در سال دهم هجري هنگام بازگشت پيامبر

Pمائده نازل شد

)
2F

1(
P فرمايد مي كه: ﴿                        

          ﴾ ه از سوي پروردگارت بر تو نازل شده برسانآنچ !اي پيامبر« :يعني .

﴿ مقصود از »اي اگر چنان نكني پيام خدا را نرسانده     ﴾  اعالم نصب الهي

لذا مردم را جمع كرد و دست علي را بلند نمود و خطاب . حضرت علي به خالفت است
 »؟بت به شما اولويت ندارمآيا نس« :يعني »نفسكمأولی بكم من ألست أ« :به حاضران فرمود

اللّهمّ وال من وااله  ،مواله من كنت مواله فهذا عيل« :پس فرمود. چرا اي رسول خدا :گفتند

 ،هركس من سرپرست او هستم اين علي نيز سرپرست اوست« :يعني »وعاد من عاداه

 دارد و دشمن بدار هركس كه او را دشمن مي خدايا دوست بدار هركس او را دوست
  .»رددا مي

Pبعد از اتمام سـخنراني از حاضـران بـراي حضـرت علـي بيعـت      

)
3F

2(
P   گرفـت و فرمـود: 

مـاجراي غـدير از زبـان    ي  حاضران اين موضوع را به غائبان برسانند، ايـن بـود خالصـه   
 . علماي اماميه

                                           
اين آي�ه ارتب�اط   شود که  می ن نگاه کند به آسانی متوّجهی مذکور در قرآ هر مسلمان منصفی به آيه -١

خداون�د   –مع�اذاهللا   – قبل و مابعد خود دارد و اّدعای امامّيه به معن�ی آن اس�ت ک�ه   دقيقی با آيات ما
 .ربط نازل کرده است و آيات قرآن از تناسب و فصاحت برخوردار نيست بی حکيم آن را

. ناقض عقيده به نصب وی به خالفت از سوی خدا استاّدعای بيعت گرفتن برای حضرت علی،  -٢
پ��س اگ��ر کس��ی ب��ه عن��وان  . زي��را؛ بيع��ت روش��ی اس��ت ب��رای تعي��ين خليف��ه و رس��مّيت دادن ب��ه آن  

ب�ه عب�ارت   . ی پيامبر از سوی خدا تعيين شده باشد ديگر بيعت گرفتن برای وی معنی ن�دارد  خليفه
ت وقت��ی ف��ردی از س��وی خ��دا ب��رای     ديگ��ر بيع��ت ک��ردن ب��ا کس��ی، مانن��د رأی دادن ب��ه وی اس��       

اگ��ر گفت��ه ش��ود بيع��ت ب��رای   . مس��ؤولّيتی تعي��ين ش��ده باش��د، ديگ��ر رأی دادن ب��ه وی معن��ی ن��دارد   
 .بود، پاسخ اين است که بيعت وی با خلفا بازهم ناقض اين توجيه است اطاعت از علی
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به نظر ما مسلمانان اهل سنّت نقل داستان مذكور از زبان اماميـه و برداشـتي كـه از آن    
نصب ي  باره ي اشكاالتي اساسي است و لذا بنا به داليلي ما مدعاي آنان را دركنند دارا مي

 . پذيريم نمي به خالفت الهي حضرت علي

 :اول دليل
متاسفانه علماي اماميه هنگام صحبت از ماجراي غـدير اصـل داسـتان را بـا سـرپوش      

ه يمـن كـه   اعتراض و شكايت همراهان حضرت علي از وي در سفر بـ ي  نهادن بر واقعه
ي مائده  سوره 67ي  و به جاي آن آيه. كنند مي داستان غدير شد، تحريفي  موجب انگيزه

اما به نظر ما ايـن آيـه هـيچ    . مورد نظر خود برسندي  گنجانند تا به نتيجه را در داستان مي
ربطي به تعيين جانشين ندارد و بلكه ناقض مدعاي خودشان نيز هست كه بعـداً خواهـد   

مزبـور هـيچ ربطـي بـه ابـالغ      ي  دانند كه ظاهر آيه مي بتّه علماي اماميه نيز مانند ماال. آمد
در نتيجه با عقيده بـه تحريـف قـرآن آيـه را تأويـل و      . ندارد امامت و خالفت علي 

 : توضيح اينكه. كنند توجيه مي
در . ستگفتند كه قرآن تحريف شده و لذا فاقد اعتبار ا  علماي اماميه زماني آشكارا مي

. كردند مي نتيجه براي اثبات امامت حضرت علي به روايات دال بر تحريف قرآن استناد
از  »ربابفصل الخطاب في تحريف كتاب رب األ« چنان كه علّامه نوري طبرسي در كتاب

طرح و یً معن ةالباب متواتر اهذ خبار يفن األأ يو عند... « :قول علّامه مجلسي آورده است

خبار أالباب ال يقرص عن  اهذ خبار يفن األأ يخبار بل ظنعن األع االعتامد مجيعها يوجب رف

به  )تحريف قرآن( به نظر من روايات در اين باب« :يعني »؟فكيف يثبتوهنا باخلرب ةماماإل

 اعتمادي روايات بي اعتبار معني متواتر هستند و ساقط كردن تمام آن روايات موجب
اگر روايات (ت در اين باب از روايات امامت كمتر نيست بلكه به گمان من روايا .شود مي
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 ي امامت چگونه از روايات اثبات مسأله )امامت معتبر نباشدي  باره تحريف آيات در
)P)4F1»؟شود مي

P.  
اي كه بر امامت داللت كنـد در   گفتند آيه مي شود علماي اماميه به صراحت مي مالحظه

 مائـده نيـز  ي  سوره 67ي  در مورد آيه. تقرآن نيست چون قرآن موجود تحريف شده اس
مزبـور  ي  تحريف آيـه  دانند كه هيچ ربطي به تعيين جانشين ندارد ناچار روايتي دال بر مي
بـراي  . اي ديگـر نـازل شـده اسـت     گويند اصل آيه به گونه مي دهند و مي تمسك قرارمرا 

هيا أيا « :مده استبحث آنمونه در تفسير صافي اثر مال محسن فيض كاشاني ذيل آيه مورد 

علي ي  باره آنچه در ،اي پيامبر« :يعني »كذا نزلت.. .عيلّ  يف ليك من ربكإنزل أالرسول بلّغ ما 

نويسـندگان   البتّـه برخـي از   »آيه اينگونه نازل شده اسـت . بر تو نازل شده است ابالغ كن
ه اينكـه مقصـود   مائده ني  سوره 67ي  روايت مزبور تفسيري است براي آيهاند  اماميه گفته

 كذا نزلـت« اما اين توجيه قابل قبول نيست، زيرا در روايت فوق به. بيان تحريف آيه باشد

 . توان آن را كتمان نمود نمي تصريح شده است و »آيه اين چنين نازل شده= 
در . شان به تحريف قـرآن دارد  مزبور ريشه در اعتقاد سابقي  خالصه استناد آنان به آيه

عالوه بر آنچه ذكر شد از جهتي ديگر نيز استناد آنان . ايشان غير قابل قبول استنتيجه ادع
 : توضيح اينكه. مورد بحث ناقض ادعايشان استي  به آيه

 متعال از همان روزهاي آغاز بعثت گويند كه خداوند مي علماي اماميه از طرفي
ود به مردم به وي دستور داد حضرت علي را به عنوان جانشين خ ،حضرت رسول

از . و صدها بار آن را تكرار فرمودها  را انجام داد و ده دستور خدا معرفي كند و پيامبر

﴿ :كنند كه در آن آمده است مي مائده استنادي  سوره 67ي  طرفي ديگر هم به آيه   

           ﴾ گويند مي و »اي دهچنان نكني پيام الهي را نرسان اگر« :يعني: 

                                           
 .شاداثر دکتر پژمان دل» تطهير اذهان از روايات ضد قرآن« ی به نقل از رساله -١
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را ابالغ كند اگر چنان نكند پيام الهي را  دستور داد خالفت علي  خدا به پيامبرش 
 . نرسانده است و اين تناقض آشكاري است

جـز  انـد   علماي اماميه براي حلّ اين تناقض، هيچ پاسخ منطقي و معقولي ارائـه نـداده  
بعثت و در طـول بيسـت و سـه سـال      در آغاز درست است كه پيامبر  :گويند مي اينكه

را به مسلمانان اعالم كرده بود اما اعـالم آن   خالفت علي  رسالتش به كرّات امامت و
بدون شك توجيه مزبور از عقـل و منطـق بـدور اسـت و      »در روز غدير بطور رسمي بود

  باشد، زيرا مي خالف آيات قرآن
خبر تنها بـه مطلّـع كـردن و مطلّـع     اوالً، تفاوت اعالم رسمي و اعالم غير رسمي يك 

ترين مقـام مسـؤول در يـك جامعـه،      بنابراين؛ وقتي عالي. بستگي داردنكردن مردم از آن 
مردم را از يك خبر، نه يك بار، بلكه چندين بار آشكارا مطلع كرد هربار اقـدامش كـامالً   

 . رسميت دارد

﴿ي  طبق آيه ثانياً،          ﴾ ]و قرآن را بر « :يعني ]44: النحل

نازل شده باشد حتماً آن را به  هرآنچه بر پيامبر »تو نازل كرديم تا براي مردم بيان كني
بهترين وجه ممكن به مردم ابالغ كرده و حقيقت مطلب را براي آنان به خوبي بيان نموده 

در  حضرت علي از سوي حضرت رسول  اعالم جانشيني« با اين وصف ادعاي. است
جز  »اما اعالم آن در روز غدير رسمي بود ،طول بيست و سه سال غير رسمي بود

 . گويي آشكار هيچ معناي ديگري ندارد تناقض

 دوم  دليل
در زبان عرب و در قرآن كريم به هيچ وجه بـه معنـي خليفـه و امـام و      »مولي« ي واژه

لماي اماميه نيز بعد از كوشش بسيار و زير و زبـر كـردن   ع. رهبر و سرپرست نيامده است
معنـي   »مـولي « بـراي انـد   هاي شعر و كتب ادبي سرانجام نتوانسته لغت و ديوانهاي  كتاب

 ي مزبور در قرآن حكيم به صـورت مفـرد   واژه. رهبر و سرپرست را بيابندخليفه يا امام و 
 : ار به معاني زير آمده استجمعاً بيست و يك ب »موالي« و به صورت جمع »مولي«
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 30ي  ي انعـام و آيـه   سـوره  62ي  براي خـدا در آيـه   »رب و پروردگار« به معني: الف
 .يسي  سوره

 . ي تحريم سوره 2ي  براي خدا در آيه »نعمت دهنده« به معني: ب
ي  سوره 32ي  براي غير خدا در آيه »وارثان= موالي « جمع آن »ارث برنده« به معني: ج

 . ي مريم سوره 5ي  و آيهنساء 
 . ي حديد سوره 15ي  براي اهل جهنّم در آيه »صاحب و همنشين« به معني:د
 . ي نحل سوره 76ي  براي غير خدا در آيه »مالك در برابر عبد« به معني :ه
 . مورد آمده است 14براي خدا و غير خدا  »دوست و ياور« به معني: و

را بـه معنـي    »مولي« به خالف زبان عرب كرم گوييم امكان ندارد رسول ا مي اكنون
خليفه و سرپرست آورده باشد و باوركردني نيست آن حضرت كه بيست و سه سال قرآن 

به معني دوست و ياور را به ذهـن و قلـب    »مولي« را به مسلمانان آموزش داد و به كرّات
ي قرآني آن بكـار بـرده   را به غير از معن »مولي« اما در غدير ،پيروانش آشنا و مأنوس نمود

 . باشد
را اعالم و  از سوي خدا موظّف بوده تعيين جانشيني علي اگر حضرت محمد 

﴿ ي ابالغ نمايد به حكم آيه           ﴾ بايست طبق سنّت  مي

اي  نمايد و از واژه شريفش به روشني تمام آن را بيان كند نه اين كه آن را طوري ذكر
 . استفاده كند، نه در زبان عرب وجود داشته و نه در قرآن بدان معني آمده باشد

 به عنوان مقدمه، سـخنان خـود را بـا عبـارات     چون پيامبر « :گويند مي علماي اماميه
آغاز نمـوده   »؟آيا از خودتان به شما سزاوارتر نيستم« :يعني »نفسـكمأولی بكم من ألست أ«

 من كنت مـواله فهـذا عـيل« در عبارت »مولي« در عبارت مزبور »أولي« ي ت پس به قرينهاس

اولويـت و  « اعـالم  به معني برتري و اولويت خواهد بـود پـس مقصـود پيـامبر      »مواله
همانطور كـه مـن بـر    : يعني فرمود. بوده است »سرپرستي علي بن ابي طالب بر مسلمانان
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نيز بـر شـما اولويـت دارد و     رپرست شما هستم عليشما اولويت و برتري دارم و س
  .»سرپرست شما است

آغاز  »...ولی بكمألست أ« سخنش را با به فرض پيامبر اكرم: پاسخ اين است كه

به  يعني محال است پيامبر امين ،كرده باشد بازهم ادعاي فوق با آيات قرآن مغايرت دارد

 ﴿ :در قرآن آمده است :اينكه توضيح. خالف آيات قرآن سخني فرموده باشد      

         ﴾ ]بگو جز اين نيست كه من بشري « :يعني ]110: و الكهف 6: فصلت

 6ي همچنين در آيه »شود مي به من وحي )تفاوتم با شما در اين است كه(مثل شما هستم 

﴿ :ي احزاب آمده است سوره           ﴾ پيامبر نسبت به « :يعني

بنابراين؛ اولي و برتر بودن پيامبر نسبت به مؤمنان به  .»مؤمنان از خودشان اولويت دارد
تواند مانند آن  نمي خاطر نبوتش است و بدون شك غير پيامبر كه داراي مقام نبوت نيست

را به  »مولي« به عبارت ديگر. ت و برتري داشته باشدنسبت به مؤمنان اولوي حضرت 
اما چون در قرآن اولويت . گرفتن به معني پيامبر دانستن حضرت علي است »أولي« معني

داراي مقام نبوت  پيامبر بخاطر نبوتش به وي اختصاص داده شده است و چون علي 
 . بر مؤمنان اولويت ندارد نيست پس مانند پيامبر 

 ي اقتباس از آيه »نفسكمأولی بكم من ألست أ« وه ترديدي نيست كه عبارتبه عال

﴿           ﴾ اگر پيامبر آن را فرموده باشد بسيار واضح  .است

اگر من به عنوان پيامبر بر شما اولويت دارم و  ،است كه با يادآوري اين آيه فرموده است
چنان كه كنيد و با علي دشمني نكنيد و هم دانيد پس از من اطاعت مي طاع خويشتنمرا م

دوست بدار كسي كه او را دوست  ،خدايا. مرا دوست داريد علي را نيز دوست بداريد
 . دارد و دشمن بدار كسي كه او را دشمن بدارد

 

 دليل سوم 
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بـا آيـات صـريح     )به خالفت از سوي خـدا  تعيين علي(اعتقاد به امامت منصوصه 
 . قرآن تعارض دارد

 : براي نمونه
 : مهاجرين آمده استي  باره ي حج در سوره 41ي  در آيه -1

﴿                            

  ﴾ دارند و زكات مي كه چون در زمين به آنان قدرت دهيم نماز بر پاكساني « :يعني 

اين بشارت تحقّق  .»دارند مي دهند و از زشتي باز مي دهند و به كارهاي پسنديده فرمان مي
شود بشارت مزبور،  مي مالحظه. پيدا كرد و خلفاي راشدين از مهاجرين انتخاب شدند

 . رض است كه نيازي به توضيح نداردچنان واضح و روشن با تعيين خليفه در تعا
سرپرستي امت ي  خوانيم كه خداوند متعال وعده مي نوري  سوره 55ي  در آيه -2

﴿ :را به مهاجرين و انصار داد و فرمود  اسالمي بعد از پيامبر اكرم        

                 ...﴾ خدا به كساني از شما كه « :يعني

ايمان آورده و كارهاي شايسته كردند وعده داده است كه حتما آنان را در زمين خالفت 
نهج البالغه به استناد همين آيه از روي يقين به  146نيز در كالم  حضرت علي .»دهد

با وجود چنين . ز خواهد شدمژده داد كه سپاه اسالم بر لشكر ايران پيرو حضرت عمر
 . اي باور به امامت منصوصه هيچ معنايي ندارد وعده

﴿ :ي توبه آمده است سوره 100ي  در آيه -3         

                        ...﴾ يعني: 

پيشگامان نخستين از مهاجران و انصار و كساني كه با نيكوكاري از آنان پيروي كردند «
هايي را برايشان آماده كرده  خدا از ايشان خوشنود و آنان نيز از او خوشنودند و بهشت

  .»...است
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يـاران   چون خداوند متعـال بـه ايـن صـراحت و روشـني مهـاجرين و انصـار همـان        
را رهبر و مقتداي مسلمانان معرفي فرمـود   حضرت محمد ي  ديده شده و آموزش تربيت

 . پس محال است فردي را به عنوان جانشين تعيين يا معرّفي كرده باشد

﴿ :فرمايد مي شوريي  سوره 38ي  خداوند متعال در آيه -4      ﴾  پس

نتيجه حل و فصل  در. ان بايد بر اساس شور و مشورت باشدي امور مهم مسلمان همه
 )براي پيروي از فرد بجاي شورا(امور مهم مسلمانان از كانال شوري با تعيين جانشين 

 . آشكارا در تعارض است

﴿ :نساء آمده استي  سوره 59ي  در آيه -5                

       ﴾ و صاحبان  )سنّت(و پيامبر  )قرآن(از خدا  ،اي مؤمنان« :يعني

وقتي قرآن به اين روشني اعالم فرموده است مسلمانان بعد  .»پيروي كنيد )اجماع(امرتان 
اطاعت كنند؛ ديگر ادعاي تعيين فرد به  »اولي االمر« موظّف هستند از  از رسول خدا

به مؤمنان فرموده باشد از  معني ندارد و محال است كه پيامبر ان جانشين پيامبرعنو
 . شوراي اولي االمر اطاعت نكنيد

در اين آيه امامان معصوم اسـت و   »اولي االمر« گويند مقصود از علماي اماميه مي

  :پاسخ اين است كه. خدا به مؤمنان دستور داده است از آنان پيروي كنند

)P)5F1»وليأ« لفظ اوالً،
P  جمع است و مفرد ندارد و بكار بردن آن براي فرد نادرست است؛

 مثالً اگر شخصي از فردي اطاعت كند به هيچ وجه صحيح نيست بگـوييم آن شـخص از  
زيرا مثل آن است گفته شود فالني كه از يك نفر پيـروي   ،اطاعت كرده است» مرولي األأ«

در عبـارت   )تناقص(وجود پارادكس . نموده استاطاعت ) صاحبان امر( كرده از چند نفر
 . مذكور كامالً مشهود است

                                           
از لح�اظ عالم�ت اع�راب مانن�د جم�ع م�ذکر       ) درحال�ت نص�ب وج�ر   (و اول�ی  ) در حالت رفع(اولو  -١

 .سالم است
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﴿ ي ثانياً، اطاعت از فرد با آيه     ﴾ خواني ندارد، زيرا به هيچ وجه هم 

اما اطاعت  .نظران، شورايي نخواهد بود به تنهايي و بدون تأييد جمع صاحبرأي يك نفر 

﴿ ي نساء با آيهي  سوره 59ي  طبق آيه )جماعا( از رأي جمعي     ﴾ 

چنان منطبق و سازگار است كه مفسر و مبين يكديگرند و به همين دليل است كه 
 . است »شوراي اولي االمر« اطاعت از »مرولي األأ« گوييم مقصود از اطاعت از مي

صمت امامان هستند حق ندارند براي اطاعت از ثالثاً، چون علماي اماميه معتقد به ع
 :نساء استناد كنند، زيرا در قسمت دوم همين آيه آمده استي  سوره 59ي  آنان به آيه

﴿               ﴾ اگر دچار اختالف نظر شديد آن را « :يعني

شود قرآن و سنّت مرجع نزاع قرار داده شده نه  مي ظهمالح .»به قرآن و سنّت ارجاع دهيد
اولي االمر، زيرا آنان محل نزاع هستند يعني اولي االمر هم ممكن است دچار اختالف نظر 

 . اماميه به عصمت امامان كامال ناسازگار استي  شوند و اين با عقيده
آن در اينجـا نيـز بـه     براي حـل  .اند ناگفته نماند علماي اماميه متوجه اين تناقض شده

گوينـد اصـل آيـه طبـق روايتـي در       مي واند  تحريف قرآن متوسل گشتهي  باره روايتي در
ولـی األمـر ألی إلی الرسول وإلی اهللا وإفردوه  ءيش ن خفتم يفإف« :اصول كافي چنين بوده است

بر و چيـزي بـيم داشـتيد آن را بـه خـدا و پيـام      ي  بـاره  اگر در« :يعني »كذا نزلـت... منكم
 !] ؟[ »آيه چنين نازل شده است ،صاحبان امرتان ارجاع دهيد

 »ولـي االمـر  أ« تكـرار ي  بـاره  روايـت مزبـور در  ي  مترجم اصول كافي بعد از ترجمـه 
 »اولي االمر در قرآن نيست پس ممكن است عثمان آن را انداخته باشدي  كلمه« :نويسد مي

 ). د مصطفوي نگاه كنيدترجمه آقاي جوا 23ص  2به اصول كافي جلد (!] ؟[
اي كه به عنوان نمونه ذكر شد نـاقض ايـن ادعـا     آيه 5كه مالحظه شد هريك از  چنان

 . فردي را به عنوان جانشين خود تعيين و يا معرفي نموده باشد است كه پيامبر امين 
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  چهارمدليل 
ر از سوي خدا به عنوان جانشين پيامب تعيين علي(اعتقاد به امامت منصوصه 

يعني طبق آيات قرآن . از جهتي ديگر نيز با آيات صريح قرآن در تعارض است) اسالم
دين را به بهترين شيوه  ها در محضر مبارك حضرت محمد  مهاجرين و انصار كه سال

از صميم دل و با تمام وجود از خدا و رسولش  آموختند و به احسن وجه تربيت يافتند؛
د را در دفاع از دين خدا در طبق اخالص نهادند و به اطاعت كردند و جان و مال خو

دليل اينكه ايمان و اخالص و تقوايشان مورد پسند و رضاي خداوند متعال بود در قرآن 

﴿ =مؤمنان حقيقي « كريم از آنان به عنوان         ﴾« ]و ]74: األنفال 

﴿ =ترين منزلت نزد خدا  داراي عالي«      ﴾« ]شاهد و « و ]20: بةالتو

﴿ =دين داري ي  نمونه                   ﴾« 

  ﴿= بهشتيان مرضي خدا « و ]143:ةالبقر[           

 . تعريف و تمجيد شده است.. .و] 100: بةالتو[ »﴾...
شان مورد تأييد  كه ايمان و شخصيت  ي حضرت محمد شده همان ياران تربيت ،آري

شورايي تشـكيل دادنـد و حضـرت     خداوند متعال است بعد از رحلت پيامبر محبوب 
را  دا، علـي از سوي خـ  اگر حضرت . را به عنوان خليفه برگزيدند ابوبكر صديق

 جانشين قرار داده بود؛ محال بود آن ياران با آن اوصاف قرآني نسبت به چنان موضـوعي 
 –را ناديـده بگيرنـد و يـا      تفاوت باشند و دستور خدا و سفارش حضـرت رسـول   بي

 . آن را زير پا بگذارند -معاذاهللا
نماينـد   انصـار قضـاوت   مهـاجرين و ي  باره كساني كه برخالف آيات صريح قرآن در

شده و  يعني از آيات قرآن روي برگردانند و طبق برخي روايات تاريخ بگويند ياران تربيت
نصـب علـي بـه خالفـت زيـر پـا       ي  بـاره  دستور خدا را در ي پيامبر اكرم ديده آموزش

  :كهاند  گذاشتند، با اين بينش و تفسير ضد قرآني در واقع ناخواسته پذيرفته
 . از دين برگشتند و مرتد شدند )مهاجرين و انصار(كرام اصحاب  -عاذنااهللاأ -*
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نقش در طول بيست و سه سال  فرساي پيامبر محبوب زحمات طاقت –معاذاهللا  -*
 . بر آب شد

اشخاص گمراه و مرتد به ما رسيده باشـد  ي  دين اسالم نيز كه به وسيله -نعوذباهللا -*
 . هيچ ارزش و اعتباري ندارد

پشت كردن بـه قـرآن و روي آوردن بـه    ي  فاهيم ضد قرآني نتيجهاين معاني و م ،آري
خود را ي  كساني كه بينش و عقيده. )تاريخي كه مملو از كذب و دروغ است(تاريخ است 

قرآن از روايـات جعلـي و سـاختگي    ي  مهاجرين و انصار به جاي آيات شريفهي  باره در
پيشگاه حـق تعـالي هـيچ عـذري      تاريخ بگيرند، براي اين شرك صريح، فرداي قيامت در

 . نخواهند داشت

 دليل پنجم 
من  ولعمري ما عيلّ « :فرمايد مي آمده است كه در نهج البالغه از قول حضرت علي

در  ،به جان خودم سوگند« :يعني »قتال من خالف احلق وخابط الغي من إدهان وال إهيان

نهاده است سستي و جنگيدن با كسي كه مخالفت حق كرده و در راه گمراهي قدم 
 )24ي  خطبه( .»كنم نمي مسامحه

بدانيد كه من با « :يعني »عليه يما ليس له وآخر منع الذ یدعاقاتل رجلني رجالً أ ينأال أ«

جنگم با كسي كه چيزي را كه حق او نيست ادعا كند و با كسي كه از چيزي  مي دو كس
  )172ي  خطبه( .»كه به عهده گرفته است روي گرداند

به خدا « :يعني »رض كلّها ما باليت وال استوحشتواهللا لو لقيتهم واحداً وهم طالع األ ينإ«
روي زمين را پر كرده ي  اگر تنهاي تنها باشم در جنگيدن با دشمنانم اگرچه همه ،سوگند
  )نهج البالغه 62مكتوب ( .»باكي و هراسي ندارم باشند

تعيـين   ه عنوان جانشين پيـامبر  از طرف خدا ب گوييم اگر حضرت علي اكنون مي
خـدادادي خـود دفـاع نمايـد و بـا      ي  بايست با تمام وجود از مقام و وظيفـه  مي شده بود

عمـل كردنـد    به خالف امر خدا و رسولش  مسلمانان كه با انتخاب حضرت ابوبكر
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بـا اسـتناد بـه     اما هيچ روايت موثق و معتبري وجود ندارد كه بيان كنـد علـي   . بجنگد
از خـود نشـان   آميـز   ي مهاجرين و انصار اقدامي اعتراضروايت غدير عليه منتخب شورا

با مسلمانان و عدم اعتراض وي نسبت به انتخـاب   نجنگيدن علي  ،بنابراين. داده باشد
 . شدن حضرت ابوبكر توسط مسلمانان ناقض باور به امامت منصوصه است

كـه تحـت    »سليم بن قـيس هاللـي  « كتاببه ها  آخوندخوانان و برخي از  اگر روضه
ترجمه و چاپ شده و مملـو از اخبـار و روايـت جعلـي اسـت؛       »اسرار آل محمد« عنوان

استناد كنند و بگويند حضرت علي نسـبت بـه انتخـاب شـدن ابـوبكر توسـط مسـلمانان        
اي  صريح عدهكتاب مزبور بنا به تكه اعتراضاتي جدي از خود نشان داد؛ پاسخ اين است 

اماميه مانند شيخ مفيد و علّامه حلي و ابـن داوود  ي  شيعه از علماي برجسته و نامدار

  :مثالً. حلي و آيت اهللا خويي جعلي و ساختگي است و اعتباري ندارد

 :نويسد مي »83الرجال ص  ةفقوال في معراأل ةصخال« علّامه حلّي در) الف

ترديدي نيست كه اين كتاب ساختگي ... « :نييع »فيه ةمري والكتاب موضوع ال...«

  »است
ليه الكتاب املشهور وهو إينسب  سليم بن قيس اهلاليل« :گويد مي ابن داوود حلّي نيز) ب

د بن إ: نه قالأع بدليل موضو  ةثالث ةئمن األإ :باه عند موته وقال فيهأبكر وعظ   يبأن حممّ

 ةالكتاب مناكري مشتهر عياش ويف يبأبان بن أال إمل يرو عنه  ةتلفسانيده خمأعرش مع زيد و

 كتاب مشهوري به سليم بن قيس هاللي نسبت داده« :يعني »ال موضوعاإظنه أوما 

به دليل آنكه در اين كتاب ذكر شده محمد بن ابي بكر . شود كه ساختگي است مي
ا ساله بود او را اندرز داد و در آن ذكر شده ائمه ب زمان مرگ پدرش دو )كه در(

او نقل  اسناد آن گوناگون است و جز ابان بن ابي عياش كسي از! زيد سيزده نفرند
» دانم مي نكرده و در كتاب منكرات مشهوري وجود دارد و من اين كتاب را جعلي

 ) 249الرجال ص (
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 اين كتابي  باره آيت اهللا العظمي سيد ابوالقاسم خويي از مرجع تقليد شيعيان در: ج
رناه عالمات فيه تدل علی ما ذك لكفيه وعلی ذ ةمري تاب موضوع الوالك« :نويسد مي

د بن أمنها ما ذكر  غري عرش و ةثالث ةئمن األأمنها باه عند املوت وأبكر وعظ  يبأن حممّ

شك « :يعني »تدليسهذا الكتاب غري موثوق به وقد حصل فيه ختليط و: فيدقال امل. ذلک

هايي در اين كتاب موجود است كه بر  نشانه نيست كه اين كتاب ساختگي بوده و
بكر پدرش را به هنگام  از جمله اينكه محمد بن ابي ،صحت نظر ما داللت دارد

اين كتاب : گويد مي شيخ مفيد نيز. و غير آن!! مرگش اندرز داد و ائمه سيزده نفرند
معجم رجال ( .»قابل اعتماد نيست و در آن تخليط و تدليس صورت گرفته است

)6F1(P)219ص  8ج الحديث 
P. 

 دليل ششم
در نهج البالغه آمده است بعد از بيعت مسلمانان با حضرت ابوبكر جمعي نزد 

 :اما آن حضرت در پاسخ ايشان فرمود. حضرت علي رفتند و اظهار پشتيباني كردند
كار خود  در« :يعني »يلغري يعنق ذا امليثاق يفإو يقد سبقت بيعت يذا طاعتإف يمرأ فنظرت يف«

پيشي گرفته  )با منتخب مسلمانان(بر بيعتم ) فرمان پيامبر (شه كردم ديدم اطاعتم از اندي
 )37ي  نهج البالغه خطبه( .»گردن دارم براي بيعت با غير خودم بر) از پيامبر (و پيماني 

به حضرت علي توصيه   كه پيامبراند  شارحان نهج البالغه در شرح اين سخن نوشته
ر امر خالفت اختالفي پيش آمد با كسي بيعت كن كه مسلمانان با وي اگر د ،فرموده بود

كشف « اماميه در كتابي  چنان كه سيد بن طاووس از علماي مشهور شيعه. كنند مي بيعت
م ابنا سعيد واملقداد بن نهرهط م لقد أتاين« :كند كه فرمود مي از آن حضرت نقل »المحجه

الرباء بن عازب والزبري بن العوام و سلامن الفاريسعامر بن يارس وو يبوذر غفارأسود واأل

                                           
اث�ر ارزش�مند عّلام�ه حي�در عل�ی قلم�داران       » شاهراه اتحاد«کتاب  ٣٧ی  ی صفحه به نقل از حاشيه -١

 .–رحمه اهللا تعالی  –
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 ةوصي يلّ إوله  اهللا صلی اهللا عليه وسلم عهداً  يمن نب ين عندأفقلت هلم  يعرضون النرص عيلّ 

گروهي از جمله دو پسر سعيد و مقداد و ابوذر غفاري و « :يعني »به مرينأخالف ما ألست و
ياري دادنم اعالم آمادگي كردند ولي به آنان عمار و سلمان و زبير و براء بن عازب براي 

عهدي دارم و حضرت به من سفارشي فرموده و در  گفتم من در اين مورد با پيامبر 
)P)7F1»كنم داده مخالفت نمي آنچه به من دستور

P . 
دسـتور داده باشـد خالفـت     پذيرد خدا بـه پيـامبر    نمي براستي وجدان و عقل سليم
اما او بجاي آن كه به مسلمانان مؤكداً دستور دهد  ،عالم كندحضرت علي را به مسلمانان ا

اي از مـردم   توصيه كرده باشد اگر عده حضرت علي اطاعت كنند در عوض به علي از
يعنـي بـه مخالفـت    . امر خالفت دچار اختالف شدند تو با منتخب مسلمانان بيعت كن در

مزبور نيز بـا  ي  توصيه. اعتراض كنيخداداديت نبايد اهميت دهي و ي  مسلمانان با وظيفه
 . اعتقاد به امامت منصوصه در تعارض آشكار است

از  بعـد  پيـامبر ي  اي از صـحابه  است به نظر نگارنده امكان نـدارد عـده   الزم به ذكر
انتخاب حضرت ابوبكر توسط شوراي مهاجرين و انصار و بيعت ساير مسلمانان مدينه بـا  

 ب شورا نزد حضرت علي رفته باشند، زيراوي، براي اقدام عليه منتخ
نساء مسلمانان موظّف به اطاعـت از شـوراي اولـي االمـر     ي  سوره 59ي  اوالً، طبق آيه

 .بودند
شـورا  « :فرمايد مي ثانياً، حضرت علي در مكتوب شماره شش نهج البالغه به صراحت

انتخـاب كردنـد    انصار است و اگر آنان فردي را به عنـوان امـام و رهبـر    حق مهاجرين و
 .»هركس با آن منتخب مخالفت كند از غير راه مؤمنان پيروي كرده است

الزام خصـم  « آنچه از نهج البالغه به عنوان دليل ششم ذكر كرديم از جهت ،حالبه هر
يعني از كتابي كه نزد شيعيان معتبر است بـراي آنـان حجـت ارائـه     . باشد مي »بما التزم به

                                           
ش�مند مخل�ص و توان�ا اس�تاد مص�طفی      اث�ر دان » راه�ی ب�ه س�وی وح�دت اس�المی     « به نق�ل از کت�اب   -١

 .١٦٩طباطبايی ص 
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ما حق داريم به عنوان دليل بگوييم روايت مزبور از نهج البالغه بـا   به عبارتي ديگر. داديم
 . كند مي امامت منصوصه ناسازگار است و آن را ردي  باره ادعاي شما برادران شيعي در

 دليل هفتم 
ي  به ميل و رغبت خود و بـه عنـوان يـك وظيفـه     در اين واقعيت كه حضرت علي

بيعـت كـرده اسـت هـيچ      حضـرت عثمـان   ديني با حضرت ابوبكر و حضرت عمر و 
اثر ابـراهيم بـن محمـد     303ص  1ج  »الغارات« چنان كه در كتاب. ترديدي وجود ندارد
اثر فقيـه نامـدار و بزرگـوار شـيعه      120ص  »مستدرك نهج البالغه« ثقفي و نيز در كتاب

آن  اي نسبتا طوالني از حضرت علي ثبت شده كـه در  يعني شيخ هادي كاشف الغطاء نامه
 . بيعتش با وي و نيز ديگر خلفا تصريح كرده است به انتخاب شدن حضرت ابوبكر و

، يمسكت يدأليه فإبكر واجفاهلم  يبأقبال الناس علی إال إ يروع يف يلقىفو اهللا ما كان ... «

د يفأ ينأيت أرو من الناس  ةيت راجعأالناس، فلبثتُ بذلک ماشاء اهللا حتّی ر حق بمقام حممّ

د و لی حموإسالم يدعون إلارجعت عن  ن أهله أسالم ونرص اإلأن مل إاهيم فخشيت برإ ةملّ دين حممّ

يام قالئل أمتاع  يه يمركم التأ ةعظم من فوت واليأبه  ةتكون املصيب سالم ثلامً وهدماً اإل ری يفأ

حداث األ كتل وهنضت معه يف لكر عند ذبابكأيعت الرساب فباثم يزول ما كان منها كام يزول 

طعته فيام أن رغم الكافرون فصحبته مناصحا وإ )العليا ياهللا ه ةكلم(تّی زهق الباطل كانت ح

 :يعني »...طعنا وبايعنا وناصحناألی عمر فواله فسمعنا وإطاع اهللا فيه جاهدا فلام احترض بعث أ

كرد كه عرب، امر  نمي گذشت و به ذهنم خطور نمي در دلم ،پس سوگند بخدا... «
من برگرداند و مرا به شگفت نياورد مگر روي آوردن و شتافتن مردم به حكومت را از 
از بيعت با وي خودداري كردم و ديدم كه من سزاوارتر از ديگران به  پس جانب ابوبكر،

كه كه خدا خواست درنگ نمودم تا اين لذا تا مدتي ؛در ميان مردم هستم مقام محمد 
و  به سوي نابودي آئين محمد  گردند و برمي از مردم مرتد شده از اسالم ديدم گروهي
پس ترسيدم كه اگر به ياري اسالم و مسلمين برنخيزم  ،كنند مي دعوت دين ابراهيم 
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شكاف و ويراني بزرگي در اسالم ببينم كه مصيبت آن بزرگتر از فوت واليت و سرپرستي 
در آن  ؛گردد مي كار شما باشد كه كاالي چند روز اندك است سپس مانند سراب محو

هنگام با ابوبكر بيعت نمودم و به همراه او در آن حوادث قيام كردم تا باطل از ميان رفت 
پس با ابوبكر از راه . هرچند برخالف ميل كافران باشد »گفتار خدا واالتر است« و

برد با كوشش تمام او را اطاعت  مي خيرخواهي مصاحبت كردم و در آنچه خدا را فرمان
Pگاه چون به حال احتضار رسيد وظيفه را به عمر سپردآن ،نمودم

)
8F

1(
P  و ما بيعت كرديم و

)P)9F2»...اطاعت نموديم و خيرخواهي نشان داديم
P.  

شود كه حضرت علي خود را براي خالفت سـزاوارتر دانسـته و نفرمـوده     مي مالحظه
سراب  است تنها من سزاوارم و تازه از آن پست و مقام به عنوان كاالي چند روز اندك و

مقام و منصب الهي ي  باره آيا باوركردني است حضرت علي در. محوشدني ياد كرده است
به عالوه آن حضرت مشخّصاً ابوبكر صديق و پيروانش را اهل اسـالم  ؟ اين چنين بفرمايد

دانسته و از سر خيرخواهي و به عنوان يك وظيفـه دينـي همـراه و همـدوش آنـان عليـه       
 . ان به مبارزه برخواسته استمرتدين و از دين برگشتگ

دليلي قـاطع   به نظر ما بيعت حضرت علي با حضرات ابوبكر و عمر و عثمان  ،آري
ن شيعي بايد بپذيرند كه حضرت علـي  برادرا .و قوي بر رد باور به امامت منصوصه است

بايست با خلفـا بيعـت    نمي دانست تحت هيچ شرايطي مي اگر خود را منصوب من عنداهللا
 بدون شك بيعت حضرت علي با منتخـب مـردم، نـاقض ادعـاي اماميـه اسـت كـه        .كند
 . علي منصوب من عنداهللا است و اين دو قابل جمع نيستند :گويند مي

                                           
عمر شريفش مه�اجرين و انص�ار    در روزهای آخر حضرت ابوبکر: در کتب تاريخ آمده است -١

ای تشکيل دادن�د و بع�د از    آنان جلسه. ای را تعيين نمايند را دعوت کرد و از آنان خواست تا خليفه
ارج�اع دادن�د و از وی    ب�ه خ�ود حض�رت اب�وبکر    بحث و بررسی سرانجام به اتفاق، آن امر را 

را انتخ��اب نم��ود و آن��ان ني��ز ب��ا وی بيع��ت  او حض��رت عم��ر. خواس��تند ف��ردی را انتخ��اب نماي��د
و تأييد شورای مهاجرين و انصار ب�ود ک�ه حض�رت     کردند، بنابراين؛ ابوبکر صّديق طبق دستور

 .عمر را انتخاب نمود
 .٢١ص  ،آزار شيرازی بی بدالکريمبه نقل از کتاب مشعل اتحاد اثر ع -٢
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حضرت علـي را بـه   : گويند مي رو خرافات خوانِ دنباله روضههاي  برخي از آخوند

  :پاسخ اين است كه. زور به بيعت با ابوبكر وادار كردند
 . كند مي ، سند و مدرك فوق الذّكر ادعاي آنان را ابطالاوالً

كننـد   مي استناد »اسرار آل محمد« خوانان به كتاب ثانياً، همچنان كه قبالً ذكر شد روضه
 . اماميه جعلي و ساختگي استي  و كتاب مزبور از نظر علما و فقهاي برجسته

حضرت علي به ناچار ظالمان  :ويندگ مي سواد كه خوانان بي ثالثاً، سخن و ادعاي روضه
را تأييد كرده و تسليم آنان شده است، واهي و مردود و باطل است، زيرا متوجه نيستند 

او را  -معاذاهللا -كنند و  مي اساس در واقع به حضرت علي توهين بي كه با اين سخنان

 ﴿ :فرمايد مي چرا كه خدا در قرآن ،دانند مي معذب في النّار و جهنّمي        

       ﴾ ]به جانب ستمگران گرايش پيدا نكنيد كه آتش « :يعني ]113: هود

)P)10F1»گيرد مي شما را
P. 

دليل هفتم شايسته است سخن و استدالل فرزند حضرت حسـن را نيـز   ي  باره در

 . ذكر نماييم
سالم  –حضرت علي مرتضي ي  بي نوهحضرت حسن مثنّي فرزند حضرت حسن مجت

اين كه روايت غدير هيچ ربطي به تعيين و يا معرّفي جانشين از ي  باره در –اهللا عليهم 
چنانكه حافظ  ،متقن و معقولي ارائه داده استندارد دليل بسيار  سوي پيغمبر اسالم 

من  :لی اهللا عليه وسلمص أمل يقل رسول اهللا :قيل« :كند مي ابن عساكر از آن بزرگوار چنين نقل

                                           
هنگ���امی ک���ه از اّتح���اد و همبس���تگی مي���ان  » وح���دتی  هفت���ه« مس���وؤالن و مبلغ���ان حک���ومتی در -١

ب�رای حف�ظ وح�دت اس�المی ب�ا خلف�ا        امير المؤمنين علی « گويند می کنند می مسلمانان صحبت
ل سال همن�وا و همص�دا   اّما در طو .»بيعت نموده و نسبت به اسالم و مسلمين خيرخواه بوده است

زنن��د و مانن��د  م��ی دم... و!] ؟ [اذّي��ت ش��دن حض��رت فاطم��ه و ش��هادت او  « ب��ا روض��ه خوان��ان از
و اّمه��ات الم��ؤمنين  )مه��اجرين پ��اک و بزرگ��وار(س��لمان رش��دی ب��ا لع��ن و نف��رين اص��حاب ک��رام  

کنن�د   یم�  به مقّدسات بيش از يک ميليارد مسلمان اهل س�ّنت اهان�ت  ) همسران پاک رسول خدا (
کنن��د در  م��ی گ��ويِی آش��کار ک��ه از ع��دم يکرنگ��ی آن��ان حکاي��ت دارد عم��ًال اثب��ات    و ب��ا اي��ن تن��اقض 

 .واقعًا صادق و راستگو نيستند )تالش برای وحدت اسالمی(اّدعايشان 
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 لكی اهللا عليه وسلم بذبلی ولكن واهللا مل يعن رسول اهللا صل :فقال؟ مواله كنت مواله فهذا عيل

صح أفن رسول اهللا صلی اهللا عليه وسلم كان إفصح هلم به فأل كراد ذلألو والسلطان و ةماراإل

مركم والقائم أ هذا ويل ،هيا الناسأيا  :صلی اهللا عليه وسلم لقال مر كام قيل،كان األ املسلمني ولو

جعله مر وهلذا األ ارسوله اختارا عليّ طيعوا واهللا لئن كان اهللا وأفاسمعوا له و يعليكم من بعد

 ،»رسولهمر اهللا وأ كول من ترأ ان عيلرسوله لكمر اهللا وأ عيل كعده ثم ترالقائم للمسلمني من ب

 . )لحسن بن الحسنرواه الحافظ ابن عساكر عن نفيل بن مرزوق عن ا(
 :نگفـت  آيا پيامبر خدا : پرسيده شد از حسن مثنّي فرزند حسن بن علي « :يعني

قصد پيامبر از اين سخن  ،اما سوگند به خدا! چرا: پاسخ داد ؟مواله من كنت مواله فهذا عيل

. كـرد  مـي  اگر مقصودش اين بود با كمـال وضـوح آن را ادا  . امارت و سلطنت نبوده است
 ترين افراد نسبت به مسلمانان بود و اگر مرادش خالفت بـود  خيرخواه سول خدا ر زيرا
پس سخن . اين علي فرماندار شما و قائم بر امور شما بعد از من است! اي مردم: فرمود مي

علي را براي حكومت  بخدا قسم اگر خدا و رسول . او را بشنويد و از وي اطاعت كنيد
فرمان خـدا و   نمودند و سپس علي  مي زمامدار مسلمانانانتخاب كرده بودند و او را 

در آن صـورت نخسـتين گناهكـار و     )نمـود  مـي  و با خلفا بيعت(را ترك كرده  رسول 
)P)11F1»او بود ،نافرمان از امر خدا و رسول

P. 
منصف و خردمندي كافي نيست ي  راستي آيا اين سخن و استدالل قوي براي هر شيعه

 ت غدير به معني تعيين حضـرت علـي بـه خالفـت، بـه امـر خـدا،       تا بپذيرد باور به رواي
چرا كه دستور خدا و رسول محبوبش را زيـر  . اش توهين به خود آن حضرت است نتيجه

 ؟ پا گذاشت و با خلفا بيعت كرد
پاسـخ ايـن اسـت كـه      ،اگر گسي از روي مغالطه ادعا كند اين روايـت معتبـر نيسـت   

بلكه يك اسـتدالل معقـول و محكـم     ،ويداد نيستموضوع روايت خبر از يك حادثه و ر

                                           
 .»استاد حيدر علی قلمداران ،٧ص  ،اساس مذهب و فقه امامّيه« -١
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كند و به  نمي حضرت علي نباشد فرقيي  استدالل نوهي  پس به فرض اينكه گوينده. است
 . شود نمي اي وارد اصل استدالل هيچ خدشه

 دليل هشتم 
بايسـت از آن مقـام و منصـب الهـي بـه       مي اگر حضرت علي منصوب من عنداهللا بود

 اما حضرت علي چنان نكرد و تنهـا بـه ذكـر   . اي خودش ياد كندعنوان حق انحصاري بر
 : مثالً ،بسنده نمود »من از ديگران سزاوارتر به مقام خالفت هستم«

أنا بابكر وأبايع الناس  :يقول سمعت علياً « :روايت شده كه گفت از ابوالفضل  -الف

ابوبكر بيعت كردند در مردم با  :گويد مي شنيدم كه علي« :يعني »مر منهباألولی أاهللا و

  )175ص  8نوار ج بحار األ(» حالي كه بخدا قسم من به اين امر از او سزاوارترم
استخلف  :سمعت عليا وهو يقول« :از عامر بن واصله نقل شده است كه گفت -ب

ابوبكر از سوي مردم خليفه شد در « :يعني »منه مرحق باألأنا واهللا أبابكر وأالناس 
مستدرك نهج البالغه ص ( .»ترم گند من از او به خالفت شايستهسو حالي كه بخدا

 ) 328ص  8، خصال شيخ صدوق و بحار االنوار ج 119
آمده است كه  303ص  1اثر ابراهيم بن محمد ثقفي ج  »الغارات« در كتاب -ج

حق أ ينأيت أر« :مردم به ابوبكر روي آوردند در حالي كه: حضرت علي گفته است

د يف ديدم من نسبت به مقام محمد در ميان مردم « :يعني »الناس بمقام حممّ

 .»ترم شايسته
 :حضرت علي فرمود ،هنگامي كه مردم تصميم گرفتند با حضرت عثمان بيعت كنند -د

دانستيد كه من براي خالفت از  مي شما« :يعني »يحق هبا من غريأ ينأعلمتم لقد «

 ) نهج البالغه 73كالم ( .»ديگري سزاوارتم
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خالفـت   :بايست بفرمايد مي شود اگر حضرت علي به نص الهي خليفه بود مي الحظهم
دانم و با اين بيـان   مي من خود را براي خالفت سزاوارتر: اما او فرمود. تنها حقّ من است

 . به شايسته و سزاواربودن خلفاي راشدين براي مقام خالفت به وضوح صحه نهاده است

 دليل نهم 
حضرت علي  توسط باغيان جنايتكار، مسلمانان نزد رت عثمان شهادت حض بعد از

والتمسوا  دعوين« :اما او قبول نكرد و فرمود ،رفتند تا براي خالفت با وي بيعت كنند

 )نهج البالغه 91ي  خطبه( »مرا رها كنيد و غير من را براي اين كار بخواهيد« :يعني »يغري

 . او نيز راضي شدسرانجام وقتي مسلمانان اصرار ورزيدند 
سوال اين است كه اگر خدا حضرت علي را به خالفت انتخـاب كـرده بـود آيـا حـق      

 ؟ گرفت نمي خدايي خود را به عهدهي  چرا وي وظيفه؟ داشت آن را نپذيرد
واهللا ما « :فرمايد مي نهج البالغه آمده است كه حضرت علي 276ي  همچنين در خطبه

به « :يعني »عليها ليها ومحلتموينإ لكنكم دعومتوينو ةربإ ةالوالي ال يفو ةرغب ةمن اخلالف كانت يل

من رغبتي به خالفت نداشتم و نيازي به واليت من نبود شما مرا به سوي  ،خدا قسم
  .»خالفت خوانديد و مرا بدان وادار كرديد

اگر حضرت علي از سوي خدا براي خالفت تعيين شده بود چرا فرمـود هـيچ ميـل و    
 ؟ ن نداشتمرغبتي به آ

به خالفتي كـه خداونـد بـه او     نسبت پذيرد علي و عقل سليمي ميآيا هيچ وجدان 
رغبتي حضرت علي بـه   بي ميلي و بي بدون شك اظهار ؟ل باشدمي يبداده باشد اختصاص 

دليل واضحي است براي اين كه آن حضرت از سـوي خـدا بـه خالفـت تعيـين       خالفت،
 . نشده بود

 دليل دهم 



 29 ماجرای غدير

كتبي  تاريخ و نيز درهاي  اختياري و انتخابي بودن امامت و خالفت در كتابي  باره در
كه نزد شيعيان معتبر است، از حضرت علي سخنان صريحي وجود دارد كه با اعتقاد آنـان  
به اينكه خدا حضرت علي را به خالفت انتصاب كرده بـود كـامالً متعـارض و ناسـازگار     

 . كنيم مي ا ذكرمورد از آن سخنان ر 10در اينجا  ،است
اثر نصر بن مزاحم منقري  29و وقعه صفين ص  6در نهج البالغه مكتوب شماره  -1

ن اجتمعوا إنصار فاأللمهاجرين ونام الشوری لإ... « :از قول حضرت علي آمده است

 ةبدعو أهم خارج بطعن مرأن خرج عن إف ىضً هللا ر ذلكماماً كان إسموه جل وعلی ر

جز اين « :يعني »...قاتلوه علی اتباعه غري سبيل املؤمنني أبى نإلی ما خرج منه فإردوه 
اگر آنان بر مردي اتفاق  ،بنابراين .كه شورا حق مهاجرين و انصار است نيست

پس كسي كه به . كردند و او را امام ناميدند، اين كار موجب رضاي خدا است
اگر از برگشت . گردانند ميسبب طعن و بدعت از امر ايشان بيرون رفت، او را بر

 .»جنگند مي خودداري ورزيد، چون از غير راه مؤمنان پيروي كرده است با وي
و  449ص  8نوار ج و بحاراأل 17ص  4بن ابي الحديد ج در شرح نهج البالغه ا -2

نام الناس تبع املهاجرين إ« :از قول حضرت علي آمده است 98وقعه صفّين ص 

جز اين نيست كه « :يعني »مر دينهمأاليتهم ونصار وهم شهود للمسلمني علی وواأل
مردم پيرو مهاجرين و انصارند و ايشان در كار حكومت و دينشان نظارت دارند 

  .»)نمايندگان مردم اند(
 :از قول حضرت علي آمده است »2مستدرك نهج البالغه الباب الثاني ص « در -3

 :يعني »هلهأهم  يمر الذاأل عهمن ينازأسالم اإل ولون بفضلهم يفاأل املهاجرون فاز«

از اينكه در اند  مهاجرين نخستين با برتري خويش در اسالم گوي سبقت را ربوده«
  .»ست با ايشان نزاع و اختالف شودكار حكومت كه شايسته آنان ا

از قول حضرت علي آمده  247ص  3و الكامل للمبرد ج  23در وقعه صفّين ص  -4
وردت كام اوردوا واصدرت كام اصدروا أمن املهاجرين  ال رجالإ ما كنتُ  يلعمر« :است
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به جان خودم « :يعني »هبم علی العمیاهللا ليجمعهم علی الضالل ال ليرضما كان و

، من آمدندكه آنان در مهاجران هستم به هر آبشخوريسوگند كه من فقط مردي از 
داندم و چنين را برگرداندند من نيز برگر )مردم(كجا كه آنان آمدم، و از هرنيز در

  .»آورد يا به كوري گرفتار نمايد نيست كه خدا آنان را بر گمراهي گرد
سوق  هو يفتی الناس عليا وأملا قتل عثامن « :آمده است 455ص  3در تاريخ طبري ج  -5

 :يعني »تعجلوا فامهلوا جتمع الناس ويتشاورون قال ال يعكنبا كوقالوا ابسط يد ةاملدين

شته شد مردم نزد حضرت علي رفتند در حالي كه در بازار وقتي حضرت عثمان ك«
مهلت بدهيد  ،عجله نكنيد :فرمود ،دستت را بگشا تا با تو بيعت كنيم :بود و گفتند

  .»جمع شوند و با يكديگر مشورت كنند) مهاجرين و انصار(تا مردم 
آمده است كه حضرت علي خطاب به مردم مدينه  455ص  3در تاريخ طبري ج  -6

هل الشوری أنتم أ !ةديناملهل أيا « :ه اكثر آنان از مهاجرين و انصار بودند فرمودك

 »فانظروا رجال تنصبونه ونحن لكم تبع ةموحكمكم جار علی األ ةمامنتم تعقدون اإلأو

 شما اهل شوراييد و شما هستيد كه امامت را منعقد ،اي مردم مدينه« :يعني
پس بنگريد چه مردي را  ،و جاري است نماييد و حكم شما بر امت شايسته مي

  .»حال ما تابع شماييمنماييد در هر مي براي خالفت نصب
و  127ص  4و الكامل في التاريخ اثر ابن اثير ج  456ص  3در تاريخ طبري ج  -7

وقتي مردم براي بيعت با حضرت  :آمده است 367ص  8بحار االنوار مجلسي ج 
مركم هذا ليس أذن إو هيا الناس عن مألأقال نرب ووصعد امل جاء عيل« علي حاضر شدند

 ،حضرت علي آمد و باالي منبر رفت و گفت اي مردم« :يعني »رتممّ أال من إحد أل

انبوه و هوشمند هيچ كس در امر حكومت شما حق اختصاصي ندارد مگر آن كسي 
 .»را كه شما خودتان امير كنيد
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ن إل يولعمر« :فرمايد مي ضرت عليآمده است كه ح 173ي  در نهج البالغه خطبه -8

هلها حيكمون ألی ذلک سبيل ولكن إالناس فام  ةال تنعقد حتّی حيرضها عام ةمامكانت اإل

به جانم سوگند « :يعني »ن خيتارأال للغائب ها ليس للشاهد أن يرجع وعلی من غاب عن

ت شود و كساني كه حاضرند و اهلي نمي تا عموم مردم حاضر نشوند امامت منعقد
سر باز زند و غائب نيز حق ) رأي جمع( كنند و حاضر نبايد از مي دارند حكم

  .»مخالفت كند )با رأي جمع(ندارد 
 والواجب يف« :از قول حضرت علي آمده است 513ص  18در بحار االنوار ج  -9

 و مهتدياً أكان  و يقتل ضاالً أمهم ماإم علی املسلمني بعد ما يموت سالحكم اهللا وحكم اإل

ال وال حيدثوا حدثاً و ن ال يعملوا عمالً أو حرام الدم أحالل الدم  و ظاملاً أكان  مظلوماً 

عفيفاً عاملاً عارفاً  ماماإنفسهم ن خيتاروا ألأقبل  ءال تبدوا بيشو رجالً وأيقدموا يداً 

در قانون خدا و احكام اسالم بر مسلمانان فرض است بعد « :يعني »ةبالقضاء والسن

يافته، مظلوم باشد  برشان فوت كرد يا كشته شد، گمراه باشد يا هدايتاز آن كه ره
يا ستمگر، خونش حالل باشد يا حرام، هيچ كاري نكنند و هيچ سخني نگويند و 

قدم نشوند، مگر اينكه پيش از آن براي خود امامي برگزينند  براي هيچ كاري پيش
  .»نّت باشدكار و آگاه به قضاوت و سكه پاكدامن و خداترس و پرهيز

كه اماميه وي را از  412ص  2ج  )مروج الذهب(در كتاب تاريخ مسعودي  -10
مردم در زمان خالفت حضرت علي بعد از ضربت : دانند آمده است مي خودشان

 ،مري املؤمننيأيا  :ونه فقالواألالناس يسعليه السالم  دخل علی عيلّ « :خوردن آن حضرت

 :يعني »برصأنتم أهناكم وأال آمركم وال  :قال؟ بايع احلسننأ كال نفقدو كن فقد ناإيت أأر

به ما خبر بده كه اگر تو  !اي امير مؤمنان :بر حضرت علي وارد شدند و پرسيدند«
آيا با فرزندت حسن بيعت  –و خدا كند از دستت ندهيم  –را از دست داديم 
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ما را از اين كار كنم كه بيعت كنيد و نه ش مي به شما امر ،نه :فرمود  علي؟ كنيم
 .»كار خودتان بيناتريدنمايم شما به  مي نهي

 يا ال تعهدأ« :خوانيم كه مردم به حضرت علي گفتند مي 414ي  همچنين در صفحه

آيا عهد  !اي امير مؤمنان« :يعني »تركهم كام تركهم رسول اهللاأ يولكن: قال؟ مرياملؤمننيأ
همچنان كه  ،كنم مي لكن ايشان را ترك و !نه: فرمود؟ كني نمي خالفت را به كسي واگذار

  .»)و كسي را به خالفت نگماشت(آنان را ترك كرد   رسول خدا
به نظر ما مسلمانان اهل سنّت اين همه دليل واضح و مبرهن و مـتقن و محكـم كـافي    

 : است تا هر مسلمان شيعي خردمند و منصفي بپذيرد كه
تعيين فرمـود و نـه     ين حضرت محمدنه خداوند متعال كسي را به عنوان جانش -1

 .به چنان كاري اقدام نمود  حضرت
كرد  اعتقاد به امامت منصوصه نه تنها از جهات مختلفي با آيات صريح قرآن و عمل -2

 –معـاذاهللا   –و سخنان حضرت علي بطور آشكار و روشن در تعارض است بلكـه  
ـ   بي به معني دثمردانستن بيست و سه سال تالش حضـرت محم     بـراي سـاختن

وحان و محبوبان خدا يعني مهاجرين و انصار از جملـه  امتي نمونه و توهين به ممد
اعتباردانسـتن قـرآن و    بـي  به معنـي  –نعوذباهللا  –باشد و باالخره  مي حضرت علي

اشـخاص مرتـد و از ديـن    ي  ديني كه به وسيله است، زيرا.. .سنّت و كتب سيره و
 . ارزش و اعتباري نداردبرگشته به ما رسيده باشد 

﴿                               ﴾. 

 ]8: عمران آل[
و ! منحرف مگردان) از راه حق( ي،كرد يترا، بعد از آنكه ما را هدا يماندلها! پروردگارا«

 .»!يا تو بخشنده يرار ما ببخش، زب يخود، رحمت ياز سو

﴿                                   ﴾ 

 ]10: الحشر[
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حسد  ما و برادرانمان را كه در ايمان بر ما پيشي گرفتند بيامرز، و در دلهايمان! پروردگارا«
 .»!پروردگارا، تو مهربان و رحيمي! اي نسبت به مؤمنان قرار مده و كينه

قنا ملا حتبّه وترضاه  اللهم وفّ

 آمني يا ربّ العاملني

1Tخدمتگزار اهل سنّت 
1Tساجد ساعي 
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