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کنیم به کسانی که در پرتو ایمان به آیاتی  این اثر را تقدیم می
  چون:

 
َ
ْیَس  َما َتْقُف  َوال

َ
َك  ل

َ
ٌم  ِبهِ  ل

ْ
  ِعل

 َصاِدِقیَن  ُکْنُتْم  ِإنْ  ُبْرَهاَنُکْم  َهاُتوا ُقْل  
 ْر ِذیَن  َبادِ عِ  َفَبشِّ

َّ
َقْوَل  َیْسَتِمُعونَ  ال

ْ
ِبُعونَ  ال ْحَسَنهُ  َفَیتَّ

َ
  أ

دهند و از  اند و به آزاداندیشی بها می علم رسته روی بی از بند دنباله
ی تحّمل شنیدن نظر مخالف برخوردارند و سخن مستدّل و  روحیه

  پذیرند. معقول را می
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  مهرباني  به نام خداوند بخشنده
قرنهاسـت میـان  -اللـه علیـه و آلـه و سـّلم صـّلی  – دمحّمـحضرت  موضوع جانشینی

شیعی مورد مناقشه بوده و علمای فریقین همواره دیدگاه یکـدیگر  ی ومسلمانان سنّ 
اند. صحبت از موضوع مزبور در گذشـته تنهـا میـان   را مورد نقد و بررسی قرار داده

ی اخیر این مباحـث در کشـور   در سه دهها امّ شد.   ران مطرح میظن  علما و صاحب
یه به دانشگاه های علّم   فروپاشی رژیم پهلوی و ایجاد رژیم جدید از حوزه ما بعد از

  است. ده شدهیهای جمعی کشان  ی رسانه  مدارس و عرصه و
سـالها چـه در ایـن در . گذرد  ژیم فعلی میاکنون بیش از سی سال از تشکیل ر

 جـالت ومهـا و   ها و چه بـا چـاپ و نشـر کتـاب  مدارس و دانشگاه محافل علمِی 
شـود و   تبلیغ می هامامیّ ی   ها و چه از طریق رادیو و تلویزیون تنها نظر شیعه  روزنامه
را تبلیغ و به زعم خود آن  امامته هستند و موضوع حدم وان آنان متکلّ مبّلغهمیشه 

  .کنند میرا اثبات 
اجـازه  سـّنتیک بار بـه علمـای اهـل  حّتیاز ابتدای تغییر رژیم ایران تا کنون 

و  امامـت ي دربـاره هـای رادیـویی و تلویزیـونی دیـدگاه خـود را  اند در برنامه  نداده
مسـؤوالن  البّتـه برسـانند. )برادران و خواهران شیعی( خالفت به اطالع مردم ایران
نظری خود هیچ دلیل منطقی ندارنـد و اقدامشـان بـه   امر برای این زورگویی و تنگ

ـرْ  ی مبارکه ی آیهخالف  ـِذی َفَبشِّ
َّ
َقـْوَل  َیْسـَتِمُعونَ  َن ال

ْ
ِبُعـونَ  ال ْحَسـَنهُ  َفَیتَّ

َ
أ

اسـت.  ١
ف هستند فضایی باز و آزاد بـرای مزبور مسؤوالن مملکت موّظ  ی آیهگمان طبق  بی

                                                            
 

شنوند پس از بهترين   مي ي (هدايت و سعادتمندي) بده به بندگانم آناني كه هر سخني را  پس مژده|« -  ١
  / زمر) 18و  17». (كنند  مي آن پيروي
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تحقیق در مسائل اعتقادی ایجاد نمایند تا مردم آراء و نظرات مختلف را بشنوند در 
گاهانه نتیجه پیروی آنان از دیدگاه مورد قبولش   ب باشد.عّص از تقلید و ت و بدوران آ

حق از تریبون صـدا و سـیما  اگرچه به ناد ما ان متعهّ مبّلغو  حال نویسندگان بهر
تـوان از طـرق  حـّد  دررا حـرام دانسـته و  »خودسانسـوری« ااّمـانـد  محروم گشته
موضـوع  ي دربـارهاز جملـه  »تبلیـغ مسـائل اعتقـادی«ی   انجام وظیفه مختلف از
ای از ایـن  نمونـه حاضـر ی ی جـزوه هانـد. تهّیـ  کوتاهی نورزیـدهامامت خالفت و 

تـوان  حـّد ی جوانان مؤمن قرار گیرد و در   هاست. امید داریم که مورداستفاده  تالش
  و من هللا التوفیق باال زنند. هّمتبرای تبلیغ و نیز پخش آن بیش از پیش آستین 

  خالفت اسالمی از دیدگاه ما: 
ای وجـود نـدارد کـه   چون در قـرآن هـیچ آیـه سّنتان اهل به اعتقاد ما مسلمان

تعیین جانشین  دستور داده باشد برای خود  -ص  -محّمدخداوند متعال به حضرت 
 ؛نـازل نشـده اسـت  -ص  -رسول اکرم بر ای مبنی بر تعیین جانشینی یعنی آیه کند؛
اقـدام ننمـوده و هـیچ فـردی را بـه عنـوان  نیز به چنان کاری  -ص  -آن حضرت لذا
پیامبر  ،به شهادت آیات صریح قرآن اامّ  ه است.خود تعیین یا معرفی نکرد انشینج

 ،تطی بیست و سه سـال تـالش از میـان مردمـی غـرق در جاهلّیـ -ص  -محبوب
کرد و قرآن را به بهتـرین وجـه بـه آنـان  را تربیت )مهاجرین و انصار( اّمتبهترین 

 اّمـتی در قـرآن بـه صـراحت حکومـت و سرپرسـت خداونـد متعـالآموزش داد. 
  وعده داد.   -ص  -محّمدحضرت  محبوباسالمی را به آن یاران 
سالم و رحمت و برکات  –مهاجرین و انصار   -ص  -مسالمبر اابعد از رحلت پی

 ی آیه اسالمی را به عهده گرفتند و طبق اّمتسرپرستی  – خداوند متعال بر آنان باد
 َْمُرُهْم  و

َ
سـاعده شـورایی تشـکیل  نیب ی در سقیفه )/ شوری٣٨( َبْیَنُھْم  ُشوَری أ
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را بـه  –علیه  لّلهسالم ا –یق حضرت ابوبکر صّد  ،بحث و تبادل نظردادند و بعد از 
  .٢ان نیز با منتخب شورا بیعت کردندعنوان خلیفه برگزیدند و سایر مسلمان

  :سّنتماجرای غدیر از دیدگاه اهل 
از ای   هحضـرت علـی را بـه همـراه عـّد  -ص  -پیامبر اکـرمدر سال دهم هجری 

ی   ن و جزیـهامسـلمان زکاتفرستاد تا  )های یمن  یکی از شهر( نجرانمسلمانان به 
 ،گشـت  قه را بگیرد. هنگامی که حضرت علـی از آن دیـار بـاز مـیطنصارای آن من

برای انجـام مراسـم حـج.  مّکهبه   -ص  - محّمدمصادف بود با وارد شدن حضرت 
بر آنان گمارد و پیش از آنان خود را را به عنوان فرمانده  همراهانش زیکی ا بنابراین؛

  رسانید. -ص  - محّمدبرای انجام مراسم حج نزد حضرت  مّکهبه 
های یمنـی از امـوال زکـوی را میـان   ُحّلهبعد از رفتن حضرت علی همراهانش 

اقـدام  ااّمـانـد.   برداشته به گمان اینکه سهم خود را از آن اموال( خود تقسیم کردند
رسـیدند  مّکـهوقتـی بـه نزدیـک  )بر سایر مردم ذینفـع بـودیاز طلبی تامآنان نوعی 

هـا را   ُحّلـهدیـد کـه چـون  .بیـرون رفـت مّکـهحضرت علی بـرای دیـدار آنـان از 
ناراحـت شـد و آنـان را مـورد سـرزنش قـرار داد و  همراهانش از اقدام ،اند پوشیده
  های یمنی را از تن ایشان بیرون آورد و در جای خود نهاد .  پارچه
 -محّمـدلذا نزد حضـرت  .م حضرت علی موجب دلگیری همراهانش شداقدا

ه ندانست و فرمود: اعتراض آنان را موّج  -ص  -حضرت .از وی شکایت کردند -ص 
                                                            

 

ـ طبق آيات قرآن مر »تبهترين ام|«در كتاب ارزشمند  –حفظه اهللا  –استاد هادي يار احمدي  - 2 بـه   هحل
اصحاب مهاجر و انصار را به نحو احسن تربيت كرد  (ص)ضيح داده است كه چگونه حضرت رسولتو هحلمر

خالفـت اسـالمي از    ،مشـاراليه  .و آموزش داد تا بعد از آن حضرت سرپرستي امت اسالمي را به عهده گيرند
 عـاً عـالي و  ي اثر مـذكور كـه در نـوع خـود واق     ت را به روش قرآني بيان كرده است. مطالعهديدگاه اهل سّن

  شود.  مي ي ارجمند پيشنهاد ام به خواننده ي فراوان برده نظير است و نگارنده از آن بهره بي
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از آن اسـت  ترگیر  سخت ،مربوط باشد )حقوق مردم( علی در امری که به دین خدا
انش با همراه -ص  -ینمبر اماپی ،تمام مراسم حجاکه بتوان از وی گالیه کرد. بعد از 

گالیـه و اعتـراض همراهـان  ،ه شـدبه سوی مدینه حرکت کرد. در میـان راه متوّجـ
ای که بعـدها   حفه نزد برکهدر محلی به نام ُج  بنابراین؛شود.  می بازگو علی حضرت

 کـرد و ضـمنف نمود. و برای حاضران سخنرانی به غدیر خم شهرت پیدا کرد توقّ 
مـن کنـت « فرمـود: علـی ری حضـرتنتداری و نیک رفتااامبیان نصایحی و ذکر 

هـرکس مـن یـاور و « یعنی: »وال من وااله و عاد من عـاداه همّ مواله اللّ  مواله فعلیّ 
دوست او هستم علی نیز یاور و دوست اوست خدایا دوست بـدار کسـی کـه او را 

و با این سخنان مبارک و  »دارد. دوست دارد و دشمن بدار کسی که او را دشمن می
نسبت به حضرت علـی ایجـاد شـده بـود  های آن افراد تی که در دلحکیمانه کدور

ای از مـاجرای مربـوط بـه روایـت غـدیر از نظـر مـا  خالصـه این بـود. زدوده شد
  .سّنتمسلمانان اهل 

تـوان  مـی برای مثال .ی و شیعی ذکر شده استهای سنّ  داستان مزبور در کتاب 
، ۴١۴ص ۴ه اثـر ابـن کثیـر ج ، السـیره النبوّیـ ٢٧۴ص  ۴ابن هشام ج  ی به سیره
وح الجنـان و ابن اثیر فصل حوادث سال دهم هجری، تفسیر َر فی التاریخ  الکامل

منین ؤجـالس المـمو  ٢٧۵ص  ۴ین ابو الفتوح رازی ج اثر جمال الّد  ُروح الجنان
  مراجعه نمود. ۴٣ص  ١شوشتری ج  لّلهقاضی نورا
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  هامامیّ ماجرای غدیر از زبان 
 ی آیـهالوداع در غدیر  از حجه -ص  -گام بازگشت پیامبر در سال دهم هجری هن

َھا َیا فرماید:   که می ٣مائده نازل شد ی سوره ۶٧ یُّ
َ
ُسوُل  أ ـغْ  الرَّ

ِّ
ْنـِزَل  َمـا َبل

ُ
ْیـَك  أ

َ
 ِمـْن  ِإل

َك  بِّ ِإنْ  َر ْم  َو
َ
ْغَت  َفَما َتْفَعْل  ل

َّ
َتهُ  َبل

َ
از سـوی پروردگـارت  آنچه ای پیامبر«یعنی:  ِرَسال

 انـزل ما«مقصود از  »ای نرسانده اگر چنان نکنی پیام خدا را .شده برسانبر تو نازل 

اعالم نصب الهی حضرت علی به خالفت است. لذا مردم را جمـع کـرد و  »الیـک
 مـن بکـم اولـی السـت فرمـود:خطـاب بـه حاضـران و  نمـوددست علی را بلنـد 

رسـول خـدا. گفتند: چـرا ای  »آیا نسبت به شما اولویت ندارم؟«یعنی:  انفسکم
 »وال من وااله و عـاد مـن عـاداه همّ اللّ  همن کنت مواله فهذا علی موال « پس فرمود:

یا هر کس من سرپرست او هستم ایـن علـی نیـز سرپرسـت اوسـت خـدا«: یعنی
دارد و دشمن بـدار هـر کـس کـه او را دشـمن   دوست بدار هرکس او را دوست می

  .»دارد  می
و فرمـود  ٤برای حضرت علی بیعـت گرفـت بعد از اتمام سخنرانی از حاضران 

دیر از زبان غماجرای  ی  حاضران این موضوع را به غائبان برسانند، این بود خالصه
  .هامامیّ علمای 

                                                            
 

شود كـه ايـن آيـه ارتبـاط       مي هي مذكور در قرآن نگاه كند به آساني متوج هر مسلمان منصفي به آيه - ٣
خداوند حكـيم آن   –معاذاهللا  –كهاست  آن به معني هاماميي عااد و ما قبل و ما بعد خود دارد تدقيقي با آيا

  از تناسب و فصاحت برخوردار نيست.  ربط نازل كرده است و آيات قرآن را بي
4 - ؛زيـرا  .سـت ا ناقض عقيده به نصب وي به خالفت از سوي خدا ،عاي بيعت گرفتن براي حضرت علياد 

سوي  ي پيامبر از سي به عنوان خليفهاگر ك پست دادن به آن. بيعت روشي است براي تعيين خليفه و رسمي
ماننـد   ،خدا تعيين شده باشد ديگر بيعت گرفتن براي وي معني ندارد. به عبارت ديگر بيعت كردن بـا كسـي  

ديگـر رأي دادن بـه وي    ،تي تعيين شده باشدبراي مسؤولي از سوي خدا رأي دادن به وي است وقتي فردي
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و برداشتی که  هامامیّ از زبان  نقل داستان مذکور سّنتبه نظر ما مسلمانان اهل  
عای آنـان را لی ما مـّد دالی و لذا بنا بهدارای اشکاالتی اساسی است  کنند میاز آن 
  .پذیریم نمینصب الهی حضرت علی به خالفت  ي درباره

  دلیل اول: 
مـاجرای غـدیر اصـل داسـتان را بـا  صـحبت ازهنگام  هامامیّ فانه علمای متاّس 

ی اعتراض و شکایت همراهان حضرت علی از وی در سفر   سرپوش نهادن بر واقعه
 ی آیـهو به جای آن  .کنند میتحریف  ی داستان غدیر شد،  به یمن که موجب انگیزه

 ااّمـی مورد نظر خود برسند.   گنجانند تا به نتیجه مائده را در داستان می ی سوره ۶٧
عای خودشان مّد  ضاین آیه هیچ ربطی به تعیین جانشین ندارد و بلکه ناق ما به نظر

ظـاهر اننـد کـه د  نیز مانند ما می هامامیّ علمای  البّتهخواهد آمد.  نیز هست که بعداً 
بـا  در نتیجـه .نـدارد  -ع  -علـیو خالفـت  امامتمزبور هیچ ربطی به ابالغ  ی آیه

  . توضیح اینکه :کنند میآیه را تأویل و توجیه عقیده به تحریف قرآن 
گفتند که قرآن تحریف شده و لـذا فاقـد اعتبـار   زمانی آشکارا می هامامیّ علمای 

ی به روایات دال بر تحریـف قـرآن حضرت عل امامتثبات ااست. در نتیجه برای 
فصـل الخطـاب فـی « مه نوری طبرسـی در کتـابکردند. چنان که عّال  استناد می

... و عنـدی ان «مه مجلسـی آورده اسـت: از قول عّال  »تحریف کتاب رب االرباب
عن االخبار  ب رفع االعتامدجو طرح جمیعها یو  االخبار فی هذه الباب متواتره معنیً 

مـه فکیـف یثبتونهـا امبـار فـی هـذه البـاب ال یقرصـ عـن االخبـار اال نی ان االخظبل 
بـه اعتبـار معنـی  )تحریـف قـرآن( به نظر من روایات در این باب«یعنی:  »بالخرب؟

                                                                                                                                               
 

پاسخ اين است كه بيعت وي با خلفا بـاز هـم    ،بود 7عت از علياگر گفته شود بيعت براي اطا معني ندارد.
  ناقض اين توجيه است.
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شـود .   اعتمادی روایات می  متواتر هستند و ساقط کردن تمام آن روایات موجب بی
ت ااگـر روایـ( تر نیستکم امامتبلکه به گمان من روایات در این باب از روایات 

چگونـه از روایـات  امامـت ی لهأمسـ )معتبر نباشـد امامت ي درباره آیات تحریف
  »٥د؟شو  می اثبات

داللت  امامتای که بر   گفتند آیه  به صراحت می هامامیّ شود علمای   مالحظه می
 ۶٧ ی آیـه در مـوردچون قـرآن موجـود تحریـف شـده اسـت.  در قرآن نیستکند 
انشین ندارد ناچار روایتـی دال هیچ ربطی به تعیین جکه  دانند  مینیز  مائده ی سوره
ای  آیـه بـه گونـهاصل  گویند   می و دهند  قرار میتمسک را مسمزبور  ی آیهتحریف بر

فـیض کاشـانی حسـن مبرای نمونه در تفسیر صافی اثر مال  .دیگر نازل شده است
... کـذا  غ ما انـزل الیـک فـی علـیّ یا ایها الرسول بلّ «آمده است:  مورد بحثذیل آیه 

آیـه  .بر تو نازل شده اسـت ابـالغ کـن علی ي دربارهای پیامبر آنچه «یعنی: »نزلـت
روایـت مزبـور  انـد گفته هامامّیـبرخی از نویسندگان  البّته »اینگونه نازل شده است

تحریف آیه باشـد.  بیان مائده نه اینکه مقصود ی سوره ۶٧ ی آیهتفسیری است برای 
کذا نزلت = آیه این چنـین «در روایت فوق به  ؛زیرا ،قابل قبول نیست توجیهاین  اامّ 

  توان آن را کتمان نمود.  تصریح شده است و نمی »نازل شده
مزبور ریشه در اعتقاد سابقشـان بـه تحریـف قـرآن  ی آیهخالصه استناد آنان به 

از جهتـی ه ذکـر شـد آنچـ است. عالوه بر غیر قابل قبولعایشان در نتیجه ادّ  .دارد
  عایشان است توضیح اینکه:ناقض ادّ  مورد بحث ی آیهنان به آدیگر نیز استناد 

                                                            
 

   5اثر دكتر پژمان دلشاد، ص  »هان از روايات ضد قرآنذتطهير ا|« ي به نقل از رساله - 5
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آغـاز  روزهـای کـه خداونـد متعـال از همـان گویند   میاز طرفی  هامامیّ علمای 
داد حضرت علی را بـه عنـوان جانشـین دستور  ویبه  -ص  -حضرت رسول ،عثتب

ها و صدها بـار   دهداد و  ارا انجامدستور خد -ص  -و پیامبر خود به مردم معرفی کند
کـه  کنند میمائده استناد  ی سوره ۶٧ ی آیهآن را تکرار فرمود. از طرفی دیگر هم به 

ُ ( در آن آمده است: تَ الَ سَ َّْغتَ رِ ا بَل مَ ْل فَ ْفعَ َ ْم  ِْن لَ اگر چنان نکنی پیام الهـی «یعنی:  )إ
را   -ع  -ور داد خالفت علـیدست  -ص  - خدا به پیامبرش گویند   میو  »ای نرسانده را

  ابالغ کند اگر چنان نکند پیام الهی را نرسانده است و این تناقض آشکاری است. 
اند  هیچ پاسخ منطقی و معقولی ارائه نداده ،این تناقض برای حّل  هامامیّ علمای 
در آغاز بعثت و در طول بیسـت  -ص  -: درست است که پیامبر گویند   میجز اینکه 

را به مسلمانان اعالم کرده  -ع  - و خالفت علی امامتات کّر و سه سال رسالتش به 
بدون شک توجیه مزبور از عقـل و  »اعالم آن در روز غدیر بطور رسمی بود اامّ بود 

  ؛زیرا ،باشد میآیات قرآن  فمنطق بدور است و خال
ع کـردن و مطّلـ بـهتفاوت اعالم رسمی و اعالم غیر رسمی یک خبر تنها  ،الً اّو  
ن مقـام مسـؤول در تـری وقتی عالی بنابراین؛ آن بستگی دارد.دم از دن مرع نکرمطلّ 

بلکه چندین بـار آشـکارا مطلـع کـرد  ،نه یک بار ،مردم را از یک خبر ،یک جامعه
  ت دارد.رسمیّ  اقدامش کامالً هربار 

َنا  ی آیهطبق ، ثانیاً 
ْ
ْنَزل

َ
ْیَك  َوأ

َ
ْکرَ  ِإل َن  الذِّ ـاسِ  ِلُتَبیِّ و قـرآن « یعنی: )/نحل )۴۴ِللنَّ

 نازل شده باشد -ص  -هرآنچه بر پیامبر  »را بر تو نازل کردیم تا برای مردم بیان کنی
 آن را به بهترین وجه ممکن به مردم ابالغ کرده و حقیقت مطلب را برای آنـان حتماً 

اعالم جانشینی حضرت علـی از « عایبا این وصف ادّ  .بیان نموده است به خوبی
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اعـالم آن  اامّ سه سال غیر رسمی بود در طول بیست و  -ص  - سوی حضرت رسول
  آشکار هیچ معنای دیگری ندارد. یگوی جز تناقض »در روز غدیر رسمی بود

  دلیل دوم
م اامدر زبان عرب و در قرآن کریم به هیچ وجه به معنی خلیفه و  »مولی«ی   واژه

بعد از کوشـش بسـیار و زیـر و  نیز هامامیّ و رهبر و سرپرست نیامده است. علمای 
اند برای   هشعر و کتب ادبی سرانجام نتوانست های  های لغت و دیوان  ر کردن کتابزب
رآن مزبـور در قـ ی . واژهبیابنـدم و رهبر و سرپرسـت را ااممعنی خلیفه یا  »مولی«

بیست و یک بار  عاً جم »موالی« جمع و به صورت »مولی«حکیم به صورت مفرد 
  به معانی زیر آمده است:

 ی آیـهانعـام و  ی سـوره ۶٢ ی آیهبرای خدا در  »و پروردگار رّب «الف: به معنی 
  .یس ی سوره ٣٠

  .تحریم ی سوره ٢ ی آیهبرای خدا در  »نعمت دهنده«ب: به معنی 
 ٣٢ ی آیهبرای غیر خدا در  »موالی = وارثان«جمع آن  »ارث برنده«ج: به معنی 

  .مریم ی سوره ۵ ی آیهنساء و  ی سوره
  .یدحد ی سوره ١۵ ی آیهم در برای اهل جهنّ  »نشینصاحب و هم«د: به معنی 

  .نحل ی سوره ٧۶ ی آیهدر برای غیر خدا  »مالک در برابر عبد«: به معنی  ـه
  مورد آمده است. ١۴برای خدا و غیر خدا  »یاور دوست و«و: به معنی 
را  »مولی« به خالف زبان عرب -ص  -رسول اکرم امکان ندارد گوییم   اکنون می
آن حضرت که بیست و  باورکردنی نیسته و سرپرست آورده باشد و به معنی خلیف

 به معنی دوست و یاور »مولی« اتسه سال قرآن را به مسلمانان آموزش داد و به کّر 
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را بـه غیـر از  »مـولی«در غـدیر  اامّ  نوس نمودو قلب پیروانش آشنا و مأبه ذهن  را
  معنی قرآنی آن بکار برده باشد.

را  -ع  -ف بوده تعیین جانشینی علیوی خدا موّظ از س -ص  -محّمداگر حضرت 
َنا ی آیهاعالم و ابالغ نماید به حکم 

ْ
ْنَزل

َ
ْیَك  َوأ

َ
ْکرَ  ِإل َن  الذِّ ـاسِ  ِلُتَبـیِّ بایسـت  مـی  ِللنَّ

بیان کند نه این که آن را طوری ذکر نمایـد شریفش به روشنی تمام آن را  سّنتطبق 
وجود داشته و نـه در قـرآن بـدان معنـی نه در زبان عرب  ،ای استفاده کند  و از واژه

  آمده باشد.
، سخنان خود را بـا مهبه عنوان مقّد  -ص  -چون پیامبر«: گویند   می هامامیّ علمای 

آیـا از خودتـان بـه شـما سـزاوارتر «یعنـی:  »انفسـکم من بکم اولی الست«عبارات 
در  »مـولی«در عبـارت مزبـور  »ولـیأ« ی به قرینه آغاز نموده است پس »نیستم؟

پس  ت خواهد بودبه معنی برتری و اولویّ  »من کنت مواله فهذا علی مـواله«بارت ع
 »ت و سرپرستی علی بن ابی طالب بر مسلماناناولویّ «اعالم  -ص  -مقصود پیامبر

همـان طـور کـه مـن بـر شـما اولویـت و برتـری دارم و  فرمـود: یعنی بوده است.
  ».ت شما استت دارد و سرپرسنیز بر شما اولویّ  -ع  -سرپرست شما هستم علی

 بکـم اولـی سـتلا«سخنش را بـا  -ص  -به فرض پیامبر اکرمپاسخ این است که: 
محال اسـت  یعنیبا آیات قرآن مغایرت دارد  فوقعای آغاز کرده باشد بازهم ادّ  »...

به خالف آیات قرآن سخنی فرمـوده باشـد. توضـیح اینکـه : در   -ص  -پیامبر امین
َما ُقْل قرآن آمده است:  َنا ِإنَّ

َ
ُکْم  رٌ َبَش  أ

ُ
ـيَّ ُیـوَحی ِمْثل

َ
 )کهـف/١١٠فصـلت و / )۶ِإل

تفـاوتم بـا شـما در ایـن ( بگو جز این نیست که من بشری مثل شما هستم«یعنی: 
زاب آمده اسـت: اح ی سوره ٣٣ ی آیهچنین در  هم »شود به من وحی می )است که
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 ُِّبي ی النَّ
َ
ْول
َ
ُمْؤِمِنیَن  أ

ْ
ْنُفِسِھْم  ِمْن  ِبال

َ
منان از خودشان ؤبر نسبت به مپیام«یعنی:   أ

تش منان به خـاطر نبـّو لی و برتر بودن پیامبر نسبت به مؤاو بنابراین؛ »ت دارداولویّ 
توانـد ماننـد آن   ت نیسـت نمـیاست و بدون شک غیر پیامبر کـه دارای مقـام نبـّو 

 ت و برتـری داشـته باشـد. بـه عبـارت دیگـرمنان اولویّ ؤبه م نسبت -ص  -حضرت
 ااّمـگرفتن به معنی پیامبر دانستن حضرت علی است.  »ولیأ«به معنی  را »مولی«

ش بـه وی اختصـاص داده شـده اسـت و تنبـّو  پیامبر بخاطر چون در قرآن اولویت
ت منـان اولوّیـؤبر م -ص  -نیست پس مانند پیامبر تدارای مقام نبّو  -ع  -چون علی

  ندارد.
ز اقتبـاس ا »انفسـکم مـن بکـم اولـی الست«به عالوه تردیدی نیست که عبارت 

ِبيُّ ی آیه ی النَّ
َ
ْول
َ
ُمْؤِمِنیَن  أ

ْ
ْنُفِسِھْم  ِمْن  ِبال

َ
ه باشـد است . اگر پیـامبر آن را فرمـود أ

آوری این آیه فرموده است اگر من به عنـوان پیـامبر بـر بسیار واضح است که با یاد
دانید پس از من اطاعت کنید و با علـی   و مرا مطاع خویشتن می مت دارشما اولویّ 
ید و هم چنان که مرا دوست دارید علی را نیز دوسـت بداریـد. خـدایا دشمنی نکن

  دوست بدار کسی که او را دوست دارد و دشمن بدار کسی که او را دشمن بدارد.
  دلیل سوم

بـا آیـات  )به خالفت از سوی خـدا -ع  -تعیین علی( همنصوصامامت اعتقاد به 
  صریح قرآن تعارض دارد. برای نمونه:

ـِذیَن   مهاجرین آمده است: ي دربارهحج  ی سوره ۴١ ی آیهدر  - ١
َّ
ـاُهْم  ِإنْ  ال نَّ  َمکَّ

ْرِض  ِفي
َ ْ
َقاُموا األ

َ
ةَ  أ

َ
ال َکـاةَ  َوآَتُوا الصَّ َمـُروا الزَّ

َ
َمْعُروِف  َوأ

ْ
ُمْنَکـرِ  َعـِن  َوَنَھـْوا ِبـال

ْ
ـهِ  ال

َّ
 َعاِقَبـةُ  َوِلل

ُمورِ 
ُ ْ
دارند و   ا میکسانی که چون در زمین به آنان قدرت دهیم نماز بر پ«: یعنی األ
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ایـن  »دارند دهند و از زشتی باز می  دهند و به کارهای پسندیده فرمان می زکات می
. مالحظـه ق پیدا کرد و خلفای راشدین از مهـاجرین انتخـاب شـدندبشارت تحّق 

 در تعارض اسـت کـهبا تعیین خلیفه  چنان واضح و روشن ،بشارت مزبور شود  می
  .نداردنیازی به توضیح 

سرپرسـتی  ی خوانیم که خداوند متعال وعـده  نور می ی سوره ۵۵ ی آیهدر  -٢
 َوَعدَ   : را به مهاجرین و انصار داد و فرمود -ص  -اسالمی بعد از پیامبر اکرم اّمت

هُ 
َّ
ِذیَن  الل

َّ
وا ِمْنُکْم  آَمُنوا ال

ُ
اِلَحاِت  َوَعِمل ُھْم  الصَّ َیْسَتْخِلَفنَّ

َ
ْرِض  ِفي ل

َ ْ
خدا بـه «یعنی: ...األ

ه و کارهای شایسته کردند وعده داده است کـه حتمـا دما که ایمان آورکسانی از ش
بـه  البالغـه نهج ١۴۶حضرت علـی نیـز در کـالم  »آنان را در زمین خالفت دهد
مژده داد که سپاه  -علیه  لّلهسالم ا – به حضرت عمر ناستناد همین آیه از روی یقی

 امامـتای بـاور بـه  عـدهبا وجود چنـین و اسالم بر لشکر ایران پیروز خواهد شد.
 منصوصه هیچ معنایی ندارد.

اِبُقونَ توبه آمده است:  ی سوره ١٠٠ ی آیهدر  -٣ ونَ  َوالسَّ
ُ
ل وَّ
َ ْ
یَن  ِمَن  األ ُمَھاِجِر

ْ
 ال

ْنَصارِ 
َ ْ
ِذیَن  َواأل

َّ
َبُعوُهْم  َوال ـهُ  َرِضـيَ ِبِإْحَسـاٍن  اتَّ

َّ
َعـدَّ  َعْنـهُ  َوَرُضـوا َعـْنُھْم  الل

َ
ُھـْم  َوأ

َ
ـاٍت  ل  َجنَّ

ن نخستین از مهاجران و انصار و کسانی که با نیکوکـاری از آنـان اامپیشگ«ی: یعن
هـایی را   او خوشـنودند و بهشـت روی کردند خدا از ایشان خوشنود و آنان نیز ازیپ
 »ده کرده است...ایشان آمبرا

به این صراحت و روشنی مهاجرین و انصار همـان یـاران  خداوند متعالچون 
را رهبر و مقتـدای مسـلمانان  -ص  - محّمدحضرت  ی  دهتربیت شده و آموزش دی
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فـی کـرده تعیـین یـا معّر جانشین  عنوان بهپس محال است فردی را  معرفی فرمود
  .باشد
ْمـُرُهْم فرمایـد:   می شوری ی سوره ٣٨ ی آیه خداوند متعال در  -۴

َ
 ُشـوَری َوأ

. شـدباید بـر اسـاس شـور و مشـورت بای امور مهم مسلمانان  همه پس َبْیَنُھْم 
بـرای ( از کانال شوری با تعیین جانشین مهم مسلمانان حل و فصل امور درنتیجه

 آشکارا در تعارض است. )اپیروی از فرد بجای شور

َھـا َیـا نساء آمـده اسـت:  ی سوره ۵٩ ی آیهدر  -۵ یُّ
َ
ـِذیَن  أ

َّ
ِطیُعـوا آَمُنـوا ال

َ
ـهَ  أ

َّ
 الل

ِطیُعوا
َ
ُسـوَل  َوأ وِلـي الرَّ

ُ
ْمـرِ  َوأ

َ ْ
و  )قـرآن( از خـدا ای مؤمنـان«یعنـی:  ... ِمـْنُکْم  األ

وقتی قرآن به این روشنی  »پیروی کنید. )اجماع( و صاحبان امرتان )سّنت( پیامبر
اولـی «ف هسـتند از موّظـ -ص  -مسلمانان بعد از رسول خـدا اعالم فرموده است

 عنـیم -ص  -عای تعیین فرد به عنوان جانشین پیـامبرادّ  دیگر ؛اطاعت کنند» االمر
از شورای اولـی االمـر به مؤمنان فرموده باشد  -ص  -است که پیامبر ندارد و محال

 اطاعت نکنید. 

مـان معصـوم اامدر ایـن آیـه  »اولی االمـر«مقصود از  گویند   می هامامیّ علمای 
 . پاسخ این است که : پیروی کنند آنان از منان دستور داده استؤاست و خدا به م

و بکار بردن آن برای فرد نادرسـت جمع است و مفرد ندارد » ٦اولی«لفظ  ،اوالً 
 بگـوییم یچ وجه صحیح نیسته به کنداز فردی اطاعت است؛ مثًال اگر شخصی 

مثل آن است گفته شود فالنی  ؛اطاعت کرده است زیرا »اولی االمر«آن شخص از 

                                                            
 
 (در حالت رفع) و اولي (درحالت نصب وجر) از لحاظ عالمت اعراب مانند جمع مذكر سالم است. اولو - 6
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اطاعت نمـوده اسـت. وجـود  )صاحبان امرچند نفر(ک نفر پیروی کرده از یکه از 
  است. دهومش بارت مذکور کامالً در ع )تناقص( پارادکس

ْمُرُهْم  ی آیه، اطاعت از فرد با ثانیاً 
َ
به هیچ وجه هم خـوانی  َبْیـَنُھْم  ُشوَری َوأ

جمـع صـاحب نظـران، شـورایی  تأییـدی یک نفر به تنهایی و بدون أر ؛زیرا ،ندارد
بـا نسـاء  ی سـوره ۵٩ ی آیـهطبق  )اجماع( ی جمعیأاطاعت از ر اامّ نخواهد بود. 

ْمُرُهْم  ی آیه
َ
ن ر و مبـیّ چنان منطبـق و سـازگار اسـت کـه مفّسـ َبْیَنُھْم  ُشوَری َوأ

مقصـود از گـوییم  می سّنتسلمانان اهل میکدیگرند و به همین دلیل است که ما 
   است. »ی اولی االمراشور«اطاعت از  »اولی االمر« اطاعت از

حـق ندارنـد بـرای مـان هسـتند اامد به عصمت معتق هامامیّ ، چون علمای ثالثاً 
در قسـمت دوم همـین  ؛زیرا ،دننساء استناد کن ی سوره ۵٩ ی آیهاطاعت از آنان به 

وهُ  َشيٍْء  ِفي َتَناَزْعُتْم  َفِإنْ   :آیه آمده است ی َفُردُّ
َ
هِ  ِإل

َّ
ُسوِل  الل اگر دچار « یعنی:  َوالرَّ

قـرآن و  شـود  مالحظـه مـی »ارجاع دهید سّنتاختالف نظر شدید آن را به قرآن و 
آنان محل نـزاع هسـتند یعنـی  ؛زیرا ،نه اولی االمر شدهنزاع قرار داده  مرجع سّنت

بـه  هامامّیـی   عقیـده بـا اولی االمر هم ممکن است دچار اختالف نظر شوند و این
  مان کامال ناسازگار است.اامعصمت 

اینجا نیز اند. برای حل آن در   ه این تناقض شدهمتوّج  هامامیّ ناگفته نماند علمای 
طبق روایتـی اصل آیه  گویند   میاند و   ل گشتهتحریف قرآن متوّس  ي دربارهبه روایتی 

الی هللا و الـی الرسـول  فان خفتم فی شی فردوه«است :  چنین بوده در اصول کافی
چیزی بیم داشتید آن را به  ي دربارهاگر «یعنی:  »مر منکم... کذا نزلتلی األ و الی او 

  [؟!]»صاحبان امرتان ارجاع دهید آیه چنین نازل شده است خدا و پیامبر و
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 »اولی االمـر«تکرار  ي دربارهی روایت مزبور   مترجم اصول کافی بعد از ترجمه
اولی االمر در قـرآن نیسـت پـس ممکـن اسـت عثمـان آن را  ی  کلمه«نویسد:  می

  وي نگاه كنيد).ترجمه آقاي جواد مصطف 23ص  2به اصول كافي جلد ( [؟!] »انداخته باشد
ای که به عنوان نمونه ذکر شد ناقض ایـن   آیه ۵چنان که مالحظه شد هر یک از 

فردی را به عنوان جانشین خود تعیـین و یـا معرفـی  -ص  -عا است که پیامبر امینادّ 
  نموده باشد.

  دلیل چهارم
از سـوی خـدا بـه عنـوان جانشـین  -ع  -تعیین علی( منصوصه امامتاعتقاد به 
ز جهتی دیگر نیز با آیات صریح قرآن در تعارض است. یعنی ) ا -ص  -پیامبر اسالم

ص  -محّمـدطبق آیات قرآن مهاجرین و انصار که سالها در محضر مبارک حضرت 

بـا  و د و به احسن وجه تربیت یافتند؛ از صـمیم دلدین را به بهترین شیوه آموختن -
ز دیـن از خدا و رسولش اطاعت کردند و جان و مال خـود را در دفـاع ا وجود تمام

خدا در طبق اخالص نهادند و به دلیل اینکـه ایمـان و اخـالص و تقوایشـان مـورد 
منان حقیقی = ؤم«پسند و رضای خداوند متعال بود در قرآن کریم از آنان به عنوان 

ِئَك 
َ
ول
ُ
ُمْؤِمُنونَ  ُهُم  أ

ْ
ا ال  اعظـمترین منزلت نزد خدا =   دارای عالی«و  )/انفال٧۴» ( َحقًّ

َنـاُکْم  َوَکـَذِلَك داری =   دیـن ی  شاهد و نمونـه«و  )/ توبه ٢٠( »الله عند درجه
ْ
ـةً  َجَعل مَّ

ُ
 أ

ی ُشَھَداَء  ِلَتُکوُنوا َوَسًطا
َ
اسِ  َعل  َرِضـيَ...بهشتیان مرضّی خدا = «و  )/ بقره ١۴٣» (النَّ

هُ 
َّ
َعدَّ  َعْنهُ  َوَرُضوا َعْنُھْم  الل

َ
ُھْم  َوأ

َ
ـاٍت  ل  شـدهتمجیـد ف و یو... تعر )/توبه١٠٠» (...َجنَّ

   .است
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تشـان که ایمـان و شخصیّ  -ص  -محّمدحضرت  ی همان یاران تربیت شده !آری
شـورایی  -ص  - خداوند متعـال اسـت بعـد از رحلـت پیـامبر محبـوب تأییدمورد 

 -لیفه برگزیدند. اگر حضرت خیق را به عنوان تشکیل دادند و حضرت ابوبکر صّد 

بـا آن  ود آن یـارانرا جانشین قرار داده بود؛ محـال بـ  -ع  -علی  ،از سوی خدا -ص 
تفاوت باشند و دستور خـدا و سـفارش  بی چنان موضوعی نسبت به اوصاف قرآنی

  آن را زیر پا بگذارند. -لّلهمعاذا –را نادیده بگیرند و یا  -ص  -حضرت رسول 
مهـاجرین وانصـار قضـاوت  ي دربـارهکسانی که برخالف آیات صـریح قـرآن 

ان برخی روایات تاریخ بگویند یـار بقند یعنی از آیات قرآن روی برگردانند و طنمای
نصـب علـی  ي دربارهدستور خدا را  -ص  -پیامبر اکرم ی تربیت شده و آموزش دیده
خواسـته قرآنـی در واقـع نا ش و تفسـیر ضـّد با این بیـن ،به خالفت زیر پا گذاشتند

  اند که :  پذیرفته
 -از دیـن برگشـتند و مرتـد  )و انصـار ینمهـاجر( اصحاب کرام -لّلهاعاذناا
  .شدند
 -در طـول بیسـت و  -ص  -زحمات طاقت فرسای پیامبر محبوب – لّلهمعاذا

  سه سال نقش بر آب شد.
 -گمـراه و مرتـد بـه مـا  اشـخاص ی  دین اسالم نیز که به وسـیله -لّلهنعوذبا

  هیچ ارزش و اعتباری ندارد. باشدرسیده 
 باور بـه حـدیث غـدیر بـا تفسـیری  قرآنی نتیجه آری! این معانی و مفاهیم ضّد 

  علمای امامیه است.
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  دلیل پنجم 
و لعمـری مـا « فرمایـد:  از قول حضرت علی آمده است که مـی البالغه نهجدر  

بـه جـان «یعنی:  »علی من قتال من خالف الحق و خابط الغّی من ادهان و ال ایهان
خودم سوگند در جنگیدن با کسی که مخالفـت حـق کـرده و در راه گمراهـی قـدم 

 )24 ي خطبه( .»کنم  امحه نمینهاده است سستی و مس
بدانید « ی:یعن »اال انی اقاتل رجلین رجالً ادعی ما لیس له و آخر منع الذی علیه«
عـا کنـد و بـا با کسی که چیزی را که حـق او نیسـت ادّ جنگم   دو کس می با که من

   )172 ي خطبه(» .روی گرداند کسی که از چیزی که به عهده گرفته است
 »هـا مـا بالیـت و ال استوحشـتو هم طـالع االرض کلّ اً حدتهم واانی وهللا لو لقی«

ی   به خدا سوگند اگر تنهای تنها باشم در جنگیدن با دشمنانم اگرچـه همـه«یعنی: 
   )البالغه نهج 62مكتوب (» روی زمین را پر کرده باشند باکی و هراسی ندارم.

 -ص  -پیـامبر گوییم اگر حضرت علی از طرف خدا به عنوان جانشین  اکنون می

 خـدادادی خـود دفـاع ی  بایست با تمام وجود از مقام و وظیفـه  تعیین شده بود می
 -خـدا و رسـولش امر اب حضرت ابوبکر به خالفنماید و با مسلمانان که با انتخ

موثق و معتبری وجود ندارد که بیان کنـد  هیچ روایت اامّ عمل کردند بجنگد.  -ص 
قـدامی و انصار اخب شورای مهاجرین با استناد به روایت غدیر علیه منت -ع  -علی 

با مسـلمانان و   -ع  -نجنگیدن علی  بنابراین؛ود نشان داده باشد. آمیز از خ  اعتراض
ط مسلمانان نـاقض عدم اعتراض وی نسبت به انتخاب شدن حضرت ابوبکر توّس 

  منصوصه است. امامتباور به 
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کـه  »سـلیم بـن قـیس هاللـی«ها به کتاب   خوانان و برخی از آخوند  اگر روضه
روایـت از اخبـار و  ترجمه و چـاپ شـده و مملـّو  »محّمداسرار آل «تحت عنوان 
؛ استناد کنند و بگویند حضرت علی نسبت به انتخاب شـدن ابـوبکر جعلی است

ی از خود نشان داد؛ پاسخ ایـن اسـت کـه کتـاب ط مسلمانان اعتراضاتی جّد توّس 
ماننـد شـیخ  هامامیّ  ی  شیعه لمای برجسته و نامدارای از ع  هبه تصریح عّد  مزبور بنا

اختگی اسـت و سعلی و خویی ج لّلهمه حلی و ابن داوود حلی و آیت امفید و عّال 
 »٨٣ص  خالصه االقوال فی معرفه الرجال«در ی مه حلّ الف) عّال  :اعتباری ندارد. مثالً 

نیست که این کتاب تردیدی ... «یعنی:  »فیـه المریه موضوع الکتاب ...و«نویسد:  می
   .»ساختگی است

الکتـاب سلیم بن قیس الهاللـی ینسـب الیـه «گوید :   ی نیز میب) ابن داوود حلّ 
بـاه عنـد موتـه و ابن ابی ابکر وعـظ  محّمدع بدلیل انه قال: ان ضو و هو مو  راملشهو 

 مع زید و اسانیده مختلفـه مل یـرو عنـه اال ابـان بـن ابـی رشقال فیه ان االمئه ثالثه ع
کتاب مشـهوری «یعنی:  »موضوعا عیاش و فی الکتاب مناکیر مشتهره و ما اظنه اال

گی است. بـه دلیـل آنکـه در شود که ساخت  به سلیم بن قیس هاللی نسبت داده می
ساله بـود او را زمان مرگ پدرش دو )که در( بکر بن ابی محّمداب ذکر شده کت این

 زناد آن گوناگون است و جـده نفرند! اسذکر شده ائمه با زید سیزاندرز داد و در آن 
ابان بن ابی عیاش کسی از او نقل نکرده و در کتاب منکرات مشهوری وجود دارد و 

  )٢۴٩(الرجال ص  .»دانم  من این کتاب را جعلی می
این  ي دربارهالعظمی سید ابوالقاسم خویی از مرجع تقلید شیعیان  لّلهج: آیت ا
تـدل علـی  هت فیـامعلی ذلک عال  ه وع المریه فیوالکتاب موضو «نویسد:  کتاب می

وعـظ ابـاه عنـد املـوت و منهـا ان االمئـه بن ابی بکر  محّمدما ذکرناه منها ما ذکر ان 
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و قد حصل فیه تخلیط قال املفید: هذا الکتاب غیر موثوق به  .ثالثه عرش و غیر ذلک
ی در ایـن هـای شک نیست که این کتاب ساختگی بوده و نشـانه«یعنی :  »و تدلیس

 بـن   محّمـدصحت نظر ما داللت دارد از جمله ایـن کـه  رکتاب موجود است که ب

آن. شـیخ   ه سـیزده نفرنـد!! و غیـربکر پدرش را به هنگام مرگش اندرز داد و ائّم   ابی
گوید: این کتاب قابل اعتماد نیست و در آن تخلیط و تدلیس صـورت   مفید نیز می
  ٧)٢١٩ص  ٨ث ج یحدمعجم رجال ال( .»گرفته است
  دلیل ششم

آمده است بعد از بیعت مسلمانان با حضرت ابوبکر جمعی نزد  البالغه نهجدر 
آن حضـرت در پاسـخ ایشـان  ااّمـ حضرت علی رفتند و اظهار پشـتیبانی کردنـد.

فـاذا طـاعتی قـد سـبقت بیعتـی و اذا املیثـاق فـی عنقـی  یفنظرت فی امر «فرمود: 
) بـر  -ص  -فرمـان پیـامبر( ه کردم دیدم اطاعتم ازدرکار خود اندیش«یعنی:  »لغیری
) برای بیعت بـا  -ص  -از پیامبر( رفته و پیمانیگپیشی  )با منتخب مسلمانان( بیعتم

  )٣٧ی  خطبه البالغه نهج» (ردن دارمگغیر خودم بر
حضـرت  هبـ -ص  -اند که پیامبر   در شرح این سخن نوشته البالغه نهجشارحان 

خالفت اختالفی پیش آمد با کسی بیعت کن که ه فرموده بود اگر در امر علی توصیّ 
شـهور مچنـان کـه سـید بـن طـاووس از علمـای  .کنند میمسلمانان با وی بیعت 

کند کـه فرمـود :   از آن حضرت نقل می »شف المحجهک«در کتاب  هامامیّ  ی  شیعه
لقد أتانی رهط مهنم ابنا سعید و املقداد بن االسود و ابوذر غفاری و عامر بن یارس «
فقلت لهم  سلامن الفارسی و الزبیر بن العوام و الرباء بن عازب یعرضون النرص علیّ و

                                                            
 
امه حيدر علي قلمداران اثر ارزشمند علّ »راه اتحادشاه|« كتاب 37ي   ي صفحه  نقل از حاشيه به - 7
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 »ف مـا امـر نـی بـهلوصـیه و لسـت اخـا عهدا و له الـیّ  -ص  - ان عندی من نبی هللا
ار و سـلمان و بوذر غفاری و عّم از جمله دو پسر سعید و مقداد و اروهی گ« یعنی:

دگی کردند ولی به آنان گفتم من در م آماء بن عازب برای یاری دادنم اعالزبیر و برا
عهدی دارم و حضرت به من سفارشی فرمـوده و در آنچـه   -ص  -این مورد با پیامبر

  .»٨کنم فت نمیلبه من دستورداده مخا
دسـتور داده باشـد  -ص  - پذیرد خدا به پیـامبر  براستی وجدان و عقل سلیم نمی

ای آن کـه بـه مسـلمانان او بج اامّ حضرت علی را به مسلمانان اعالم کند  تخالف
ه کرده توصیّ  -ع  -به علی  در عوض دستور دهد از حضرت علی اطاعت کنند کداً ؤم

ای از مردم در امـر خالفـت دچـار اخـتالف شـدند تـو بـا منتخـب   هباشد اگر عّد 
نبایـد  یتدی خـدادا  به مخالفـت مسـلمانان بـا وظیفـهیعنی  .لمانان بیعت کنسم

منصوصـه در  امامـتی مزبور نیز با اعتقاد به   ه. توصیّ کنی ضاعتراو  دهی تاهمیّ 
  تعارض آشکار است.

  -ص  -پیـامبر  ی  ای از صـحابه  هالزم به ذکراست به نظر نگارنده امکان ندارد عّد 
ی مهـاجرین و انصـار و بیعـت سـایر اط شـوربعداز انتخاب حضرت ابوبکر توّسـ

 ،لی رفته باشندرا نزد حضرت عدام علیه منتخب شوقبرای ا ،مسلمانان مدینه با وی
  زیرا؛
ف به اطاعت از شـورای اولـی نساء مسلمانان موّظ  ی سوره ۵٩ ی آیهًال، طبق اّو 

  االمر بودند.

                                                            
 
اثر دانشمند مخلص و توانا استاد مصطفي  »راهي به سوي وحدت اسالمي|«به نقل از كتاب  - 8
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فرمایـد:  می به صراحت البالغه نهج، حضرت علی در مکتوب شماره شش ثانیاً 
م و رهبر انتخاب اامردی را به عنوان فشورا حق مهاجرین وانصار است و اگر آنان «

  .»منان پیروی کرده استؤس با آن منتخب مخالفت کند از غیر راه مکردند هرک
الـزام «به عنوان دلیل ششم ذکر کردیم از جهـت  البالغه نهجبه هر حال آنچه از 

ه نزد شیعیان معتبـر اسـت بـرای آنـان ک. یعنی از کتابی باشد می »م مبا التزم بهخص
روایـت وییم گـنـوان دلیـل بداریم بـه ع ر ما حقگت ارائه دادیم. به عبارتی دیحّج 

منصوصـه  امامـت ي دربـارهدران شـیعی اعـای شـما بـرادّ بـا  البالغه نهجمزبور از 
  د.کن  می آن را ردّ ناسازگار است و 

  دلیل هفتم
ی  به میل و رغبت خود و به عنوان یـک وظیفـه در این واقعیت که حضرت علی

 – میهلـع ّلـهلسـالم ا – حضرت عثمـان حضرت عمر و دینی با حضرت ابوبکر و
ص  ١ج  »الغارات«بیعت کرده است هیچ تردیدی وجود ندارد. چنان که در کتاب 

 ١٢٠ص  »البالغـه نهجمستدرک « ثقفی و نیز در کتاب محّمداثر ابراهیم بن  ٣٠٣
ای نسـبتا   مـهطـاء ناغاشـف الاثر فقیه نامدار و بزرگوار شیعه یعنـی شـیخ هـادی ک

آن به انتخـاب شـدن حضـرت ابـوبکر و  طوالنی از حضرت علی ثبت شده که در
  تصریح کرده است. ی و نیز دیگر خلفابیعتش با و

... فو هللا ما کان یلقی فی روعی اال اقبال الناس علی ابـی بکـر و اجفـالهم الیـه «
بـذلک ماشـاء هللا  ثـُت بلفـی النـاس، ف محّمـداحق مبقام  ییدی ، و رایت ان تفامسک

ه و ملّـ محّمـدن االسالم یـدعون الـی محـودین رایت راجعه من الناس رجعت ع حّتی
تکـون  و هـدماً  ابراهیم فخشیت ان مل انرص االسالم و اهلـه ان اری فـی االسـالم ثلـامً 

املصیبه به اعظم من فوت و الیه امرکم التی هی متاع ایام قالئـل ثـم یـزول مـا کـان 
اث حـدمعـه فـی تلـک اال منها کام یزول الرساب فبا یعت ابابکر عند ذلـک و نهضـت 
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ان رغم الکـافرون فصـحبته مناصـحا و  )کلمه هللا هی العلیا( طل کانتزهق البا حّتی
اطعته فیام اطاع هللا فیه جاهدا فلام احترض بعث الی عمـر فـواله فسـمعنا واطعنـا و 

ذهـنم ه گذشـت و بـ  ... پس سوگند بخدا در دلم نمـی«یعنی :  »بایعنا و ناصحنا ...
حکومت را از من برگرداند و مـرا بـه شـگفت نیـاورد  ، امرکرد که عرب  خطور نمی

، از بیعت بـا وی خـودداری پس ،و شتافتن مردم به جانب ابوبکرمگر روی آوردن 
در میان مـردم هسـتم  -ص  - محّمداز دیگران به مقام  سزاوارترکردم و دیدم که من 

 درنگ نمودم تا این که دیـدم گروهـی از مـردم مرتـد خدا خواستتی که لذا تا مّد 
  -ع  -و دیـن ابـراهیم  -ص  -محّمدبودی آئین اگردند و به سوی ن  شده از اسالم برمی

پس ترسیدم که اگر به یاری اسـالم و مسـلمین برنخیـزم شـکاف و  کنند میدعوت 
ویرانی بزرگی در اسالم ببینم که مصیبت آن بزرگتر از فوت والیت و سرپرستی کار 

، در آن گـردد سراب محو میشما باشد که کاالی چند روز اندک است سپس مانند 
هنگام با ابوبکر بیعت نمودم و به همراه او در آن حوادث قیام کردم تا باطل از میان 

هرچند بر خالف میل کافران باشد. پس با ابوبکر  »گفتار خدا واالتر است«رفت و 
برد با کوشـش تمـام   از راه خیر خواهی مصاحبت کردم و در آنچه خدا را فرمان می

و مـا  ٩طاعت نمودم آنگاه چون به حال احتضار رسید وظیفه را به عمر سـپرداو را ا
  .»... ١٠بیعت کردیم و اطاعت نمودیم و خیر خواهی نشان دادیم

                                                            
 

در روزهاي آخر عمر شريفش مهـاجرين   -ليه سالم اهللا ع – در كتب تاريخ آمده است: حضرت ابوبكر - ٩
اي تشـكيل دادنـد و بعـد از      اي را تعيين نمايند. آنان جلسـه   و انصار را دعوت كرد و از آنان خواست تا خليفه

بحث و بررسي سرانجام به اتفاق، آن امر را به خود حضرت ابوبكر ارجاع دادنـد و از وي خواسـتند فـردي را    
يق طبـق  ابـوبكر صـد   بنابراين؛ ،عمر را انتخاب نمود و آنان نيز با وي بيعت كردندانتخاب نمايد. او حضرت 

  شوراي مهاجرين و انصار بود كه حضرت عمر را انتخاب نمود. تأييددستورو 
   21 آزار شيرازي ص  به نقل از كتاب مشعل اتحاد اثر عبدالكريم بي - 10
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و  شود که حضرت علـی خـود را بـرای خالفـت سـزاوارتر دانسـته  ه میظمالح
روز  نفرموده است تنها من سزاوارم و تازه از آن پست و مقام به عنوان کـاالی چنـد

لـی رده است. آیـا بـاور کردنـی اسـت حضـرت عک داندک و سراب محو شدنی یا
 صـاً شّخ منصب الهی این چنین بفرماید؟ بـه عـالوه آن حضـرت ممقام و  ي درباره

یق و پیروانش را اهل اسالم دانسته و از سر خیرخواهی و به عنوان یـک ابوبکر صّد 
ز دیـن برگشـتگان بـه مبـارزه وظیفه دینی همراه و همدوش آنـان علیـه مرتـدین و ا

  برخواسته است.
سـالم  –عثمان  عمر و به نظر ما بیعت حضرت علی با حضرات ابوبکر و !آری

منصوصه است. برادران شیعی  امامتباور به  دلیلی قاطع و قوی بر ردّ  – معلیه لّلها
دانسـت تحـت   مـی لّلهباید بپذیرند که حضرت علی اگر خود را منصوب من عندا

بایست با خلفا بیعت کند. بدون شک بیعـت حضـرت علـی بـا   ایطی نمیهیچ شر
 لّلـهعلی منصـوب مـن عندا گویند   میاست که  هامامیّ عای ادّ  ضناق ،منتخب مردم

  است و این دو قابل جمع نیستند.
: حضرت علـی را گویند   میدنباله رو خرافات  های روضه خواِن   برخی از آخوند

  وادار کردند. پاسخ این است که :  به زور به بیعت با ابوبکر
  کند.   ل میابطاعای آنان را کر ادّ ، سند و مدرک فوق الّذ الً اّو 

استناد » محّمداسرار آل « خوانان به کتاب  ذکر شد روضه ، هم چنان که قبالً ثانیاً 
جعلـی و سـاختگی  هامامیّ  ی  اب مزبور از نظر علما و فقهای برجستهو کت کنند می

  است.
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حضرت علی به ناچـار  گویند   میخوانان بیسواد که   عای روضهسخن و ادّ  ،ثالثاً 
 ؛زیـرا ،کرده و تسلیم آنان شده است ، واهی و مردود و باطل است تأییدظالمان را 

و  کنند میاساس در واقع به حضرت علی توهین   ه نیستند که با این سخنان بیمتوّج 
خـدا در قـرآن داننـد چـرا کـه   مـی مـینّ ار و جهالّنـ  او را معـذب فـی - لّلهمعاذا –

به جانب سـتمگران «یعنی :  »فتمسکم الناروال ترکنوا الی الذین ظلموا «فرماید:  می
  )/هود١١٢( .»١١گیرد  گرایش پیدا نکنید که آتش شما را می

دلیل هفتم شایسته است سخن و استدالل فرزند حضرت حسن را نیـز  ي درباره
  ذکر نماییم.

ی حضرت علی مرتضـی   فرزند حضرت حسن مجتبی نوه یمثنّ حضرت حسن 
فـی این که روایت غدیر هیچ ربطی به تعیین و یا معّر  ي درباره – معلیه لّلهسالم ا –

ندارد دلیل بسیار مـتقن و معقـولی ارائـه داده  -ص  -جانشین از سوی پیغمبر اسالم 
یقـل  ملأ قیـل «کنـد:   است چنان که حافظ ابن عساکر از آن بزرگوار چنین نقل مـی

یعن رسول من کنت مواله فهذا علی مواله؟ فقال بلی و لکن وهللا مل   -ص  -رسول هللا
 -ص  -ره و السلطان و لو اراد ذلک الفصح لهم به فان رسول هللاامبذلک اال  -ص  -هللا 

یا ایها الناس هذا ولـی امـرکم   -ص  -، لقالاملسلمین و لوکان االمر کام قیل کان انصح
                                                            

 

حاد و همبستگي ميان مسـلمانان  هنگامي كه از اتّ »ي وحدت  هفته|«مسوؤالن و مبلغان حكومتي در  - 11
براي حفظ وحدت اسالمي با خلفا بيعت نموده و نسبت  7منين عليؤامير الم|« گويند   مي كنند  ميصحبت 

ـ |«خوانـان از   در طول سال همنوا و همصـدا بـا روضـه    اام. »به اسالم و مسلمين خير خواه بوده است ت اذي
 كـرام  زنند و مانند سلمان رشدي با لعن و نفرين اصـحاب   [؟!] و ... دم مي شدن حضرت فاطمه و شهادت او

سـات بـيش از يـك    بـه مقد ) 6همسران پاك رسول خدا( هات المؤمنينو ام) ين پاك و بزرگوارمهاجر(
عدم يكرنگي آنان حكايت دارد آشكار كه از  گوييِ و با اين تناقض كنند  ميت اهانت ميليارد مسلمان اهل سنّ

 صادق و راستگو نيستند. واقعاً) تالش براي وحدت اسالمي( عايشاندر اد كنند  مياثبات  الًعم
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له و اطیعوا وهللا لنئ کان هللا و رسوله اختارا علیـا  و القائم علیکم من بعدی فاسمعوا
لهذا االمر و جعله القائم للمسلمین من بعده ثـم تـرک علـی امـر هللا و رسـوله لکـان 

رواه الحافظ ابن عساکر عن نفیـل بـن مـرزوق ( ،»علی اول من ترک امر هللا و رسوله
  . )عن الحسن بن الحسن

ص  -مبر خدااپرسیده شد: آیا پی -ع  -علیفرزند حسن بن  یمثنّ از حسن «یعنی:  

سوگند به خدا قصد  اامّ نگفت: من کنت مواله فهذا علی مواله؟ پاسخ داد: چرا!   -
رت و سلطنت نبوده است. اگر مقصودش این بود بـا کمـال اامپیامبر از این سخن 
تـرین افـراد نسـبت بـه   خیرخـواه  -ص  -رسـول خـدا ؛زیرا .کرد  وضوح آن را ادا می

فرمود: ای مردم! این علی فرماندار شما   اگر مرادش خالفت بود میمانان بود و لمس
و قائم بر امور شما بعد از من است. پس سخن او را بشنوید و از وی اطاعت کنید. 

را برای حکومت انتخاب کرده بودند و   -ع  -علی -ص  -سول ربخدا قسم اگر خدا و 
را   -ص  -رسـولفرمان خدا و   -ع  -نمودند و سپس علی  مسلمانان می زمامدار او را

و نافرمـان از  در آن صورت نخستین گناهکار )ودنم  و با خلفا بیعت می( ترک کرده
   .»١٢او بود امر خدا و رسول

منصف و خردمندی کافی  ی  آیا این سخن و استدالل قوی برای هر شیعه راستی
بـه  ،رت علی بـه خالفـتضنیست تا بپذیرد باور به روایت غدیر به معنی تعیین ح

که دستور خـدا و رسـول چرا اش توهین به خود آن حضرت است.   نتیجه ،امر خدا
  محبوبش را زیر پا گذاشت و با خلفا بیعت کرد؟

عا کند این روایت معتبر نیست پاسخ این است کـه اگر گسی از روی مغالطه ادّ 
موضوع روایت خبر از یک حادثه و رویداد نیسـت بلکـه یـک اسـتدالل معقـول و 
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ی حضـرت علـی نباشـد   نـوه ی استدالل  گویندهکه این ضبه فر محکم است. پس
  شود.  ای وارد نمی  کند و به اصل استدالل هیچ خدشه  فرقی نمی

  دلیل هشتم
ست از آن مقام و منصب الهی یبا  بود می لّلهمنصوب من عندااگر حضرت علی 

حضرت علی چنان نکرد و تنهـا  اامّ به عنوان حق انحصاری برای خودش یاد کند. 
  :بسنده نمود مثالً  »ران سزاوارتر به مقام خالفت هستمگمن از دی«ه ذکر ب

النـاس  عقـول بـاییسمعت علیا «روایت شده که گفت:  -ع  -از ابوالفضل  -الف
گوید مردم بـا ابـوبکر   شنیدم که علی می«یعنی:  »ر منهابابکر و أنا و هللا اولی باالم

بحار االنـوار ( .»ترماز او سزاوارر ام ند در حالی که بخدا قسم من به اینبیعت کرد
  )١٧۵ص  ٨ج 

سـمعت علیـا و هـو یقـول «ر بن واصله نقل شده اسـت کـه گفـت: از عام -ب
ابـوبکر از سـوی مـردم «یعنـی:  »استخلف الناس ابابکر و انـا و هللا احـق باالمرمنـه

مسـتدرک ( .»تـرم  خلیفه شد در حالی که بخدا سوگند من از او به خالفت شایسـته
  ) ٣٢٨ص  ٨خ صدوق و بحار االنوار ج یل ش، خصا١١٩ص  الغهالب نهج
آمـده اسـت  ٣٠٣ص  ١ثقفی ج  محّمداثر ابراهیم بن  »الغارات«در کتاب -ج

رایـت انـی «: مردم به ابوبکر روی آوردند در حالی که که حضرت علی گفته است:
مـردم در میـان  محّمددیدم من نسبت به مقام «یعنی:  »فی الناس محّمداحق مبقام 
  .»ترم  شایسته
عثمان بیعت کنند حضرت علی حضرت هنگامی که مردم تصمیم گرفتند با  -د

رای دانستید که مـن بـ  می شما«یعنی :  »من غیریتم انی احق بها لملقد ع«فرمود: 
  )البالغه نهج ٧٣کالم ( »خالفت از دیگری سزاوارتم
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بایست بفرمایـد   شود اگر حضرت علی به نص الهی خلیفه بود می  مالحظه می
دانم  او فرمود: من خود را برای خالفت سزاوارتر می اامّ . من است خالفت تنها حّق 

خالفت به وضوح  ای مقامرو با این بیان به شایسته و سزاوار بودن خلفای راشدین ب
  . صحه نهاده است

  دلیل نهم
، ط باغیـان جنایتکـارتوّسـ –علیـه  لّلـهسالم ا –عثمان  شهادت حضرت بعد از

قبـول  او ااّمـمسلمانان نزد حضرت علی رفتند تا برای خالفت با وی بیعـت کننـد 
مرا رها کنید و غیر من را برای این «یعنی:  »وا غیریمسالت و دعونی«نکرد و فرمود: 
سرانجام وقتی مسلمانان اصرار ورزیدنـد  )البالغه نهج ٩١ی  خطبه( »کار بخواهید

  او نیز راضی شد.
اگر خدا حضرت علی را به خالفت انتخـاب کـرده بـود آیـا سوال این است که 

  گرفت؟  ی خدایی خود را به عهده نمی  وظیفهوی  حق داشت آن را نپذیرد؟ چرا
فرمایـد:   می آمده است که حضرت علی البالغه نهج ٢٧۶ی   چنین در خطبه  هم

ونی الیهـا و و هللا ما کانت لی من الخالفه رغبه و ال فی الوالیه اربه و لکنکم دعومتـ«
به خدا قسم من رغبتی به خالفـت نداشـتم و نیـازی بـه « یعنی: »حملتمونی علیهـا

  .»والیت من نبود شما مرا به سوی خالفت خواندید و مرا بدان وادار کردید
اگر حضرت علی از سوی خدا برای خالفت تعیین شده بود چـرا فرمـود هـیچ  

  میل و رغبتی به آن نداشتم؟
به خالفتی که خداوند نسبت  -ع  -پذیرد علی  عقل سلیمی می آیا هیچ وجدان و

رغبتـی   میلـی و بـی  بدون شک اظهار بـیمیل باشد؟   به او اختصاص داده باشد بی
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 برای ایـن کـه آن حضـرت از سـوی دلیل واضحی است ،حضرت علی به خالفت
  خدا به خالفت تعیین نشده بود.

  دلیل دهم
های تـاریخ و نیـز   و خالفت در کتاب متامااختیاری و انتخابی بودن  ي درباره

 وجـود دارد یصـریح از حضرت علی سخنان معتبر است،شیعیان  ی که نزدکتبدر
 که با اعتقاد آنان به اینکه خدا حضرت علی را به خالفت انتصاب کرده بـود کـامالً 

  کنیم.  ورد از آن سخنان را ذکر میم ١٠گار است در اینجا متعارض و ناساز
اثر نصر بـن مـزاحم  ٢٩و وقعه صفین ص  ۶مکتوب شماره  غهالبال نهجدر  - ١
الشوری للمهاجرین و االنصـار فـان  امنا... «ری از قول حضرت علی آمده است: منق

کان ذلک هلل رضـی فـان خـرج عـن امـر هـم خـارج  اً مااماجتمعوا علی رجل و سموه 
 منینؤ سـبیل املـ اعه غیرما خرج منه فان ابی قاتلوه علی اتببطعن او بدعه ردوه الی 

اگـر  بنـابراین؛مهاجرین و انصـار اسـت،  جز این نیست که شورا حق«یعنی:  »...
 .این کار موجب رضای خدا اسـت ،م نامیدنداامآنان بر مردی اتفاق کردند و او را 

 .گردانند  او را بر می ،پس کسی که به سبب طعن و بدعت از امر ایشان بیرون رفت
منان پیروی کرده اسـت بـا وی ؤچون از غیر راه م ،زیداگر از برگشت خودداری ور

 »جنگند  می
ص  ٨و بحـاراالنوار ج  ١٧ص  ۴یـد ج حدن ابـی البـا البالغه نهجدر شرح  -٢
امنـا النـاس تبـع «از قول حضـرت علـی آمـده اسـت:  ٩٨ین ص و وقعه صّف  ۴۴٩

جـز « یعنـی: »للمسلمین علی والیتهم و امر دینهم داملهاجرین و االنصار و هم شهو 
دینشـان و و ایشان در کـار حکومـت  نداین نیست که مردم پیرو مهاجرین و انصار

 .»)اند  نمایندگان مردم( نظارت دارند
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از قول حضـرت علـی آمـده  »٢باب الثانی ص ال البالغه نهجمستدرک « در -٣
 »از املهاجرون االولون بفضلهم فی االسالم ان یناز عهم االمر الذی هم اهلهف« است:
از  انـد  را ربـوده با برتری خویش در اسالم گوی سـبقتمهاجرین نخستین «یعنی: 

 ».اینکه در کار حکومت که شایسته آنان است با ایشان نزاع و اختالف شود
از قـول حضـرت  ٢۴٧ص  ٣و الکامـل للمبـرد ج  ٢٣ین ص در وقعه صّف  -۴

 اوردوا و اال رجـال مـن املهـاجرین اوردت کـام مـا کنـتلعمـری «علی آمـده اسـت: 
 »اصدرت کام اصدروا و ما کان هللا لیجمعهم علی الضـالل ال لیرضـ بهـم علـی العمـی

خوری به جان خودم سوگند که من فقط مردی از مهاجران هستم به هر آبش«یعنی: 
رگرداندنـد مـن را ب )مردم( و از هر کجا که آنان ،من نیز در آمدم ،نان در آمدندکه آ

نیز برگرداندم و چنین نیست که خدا آنان را بر گمراهی گردآورد یا به کوری گرفتـار 
 .»نماید
لناس علیـا و ملا قتل عثامن اتی ا«آمده است:  ۴۵۵ص  ٣در تاریخ طبری ج  -۵

وا تجمع الناس و هلهو فی السوق املدینه و قالوا ابسط یدک نبایعک قال التعجلوا فام
نزد حضرت علـی رفتنـد  موقتی حضرت عثمان کشته شد مرد«: یعنی »یتشـاورون

بگشا تا با تو بیعت کنـیم فرمـود عجلـه  در حالی که در بازار بود و گفتند دستت را
جمع شوند و با یکدیگر مشـورت  )مهاجرین و انصار( نکنید مهلت بدهید تا مردم

 .»کنند
ت علی خطاب به مردم آمده است که حضر ۴۵۵ص  ٣در تاریخ طبری ج  -۶

یـا اهـل مدینـه انـتم اهـل «مهاجرین و انصار بودند فرمـود:  از مدینه که اکثر آنان
رجـال تنصـبونه و و حکمکم جار علی االمـه فـانظروا  مهامالشوری و انتم تعقدون اال 

را  امامتای مردم مدینه شما اهل شورایید و شما هستید که «یعنی:  »نحن لکم تبع
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ی سته و جاری است پس بنگرید چه مردشای اّمتو حکم شما بر  نمایید منعقد می
 »نمایید در هر حال ما تابع شماییم.  را برای خالفت نصب می

ص  ۴اثـر ابـن اثیـر ج التاریخ  فی و الکامل ۴۵۶ص  ٣در تاریخ طبری ج  -٧
آمده است وقتی مردم بـرای بیعـت بـا  ٣۶٧ص  ٨و بحار االنوار مجلسی ج  ١٢٧
جاء علی وصعد املنرب و قال ایها النـاس عـن مـال و اذن «ضرت علی حاضر شدند ح

حضرت علی آمد و باالی منبر رفـت و «یعنی:  »اال من امـرتم حدامرکم هذا لیس ال 
کس در امر حکومـت شـما حـق اختصاصـی  گفت ای مردم انبوه و هوشمند هیچ

 .»ندارد مگر آن کسی را که شما خودتان امیر کنید
فرمایـد:   کـه حضـرت علـی مـی آمـده اسـت ١٧٣خطبه ی  البالغه نهجدر  -٨

یحرضها عامه الناس فام الـی ذلـک سـبیل  حّتیمه ال تنعقد امی الن کانت اال ولعمر «
أن یرجـع و ال للغائـب ان  ولکن اهلها یحکمون علـی مـن غـاب عنهـا لـیس للشـاهد

شـود   د نمیمنعق امامتبه جانم سوگند تا عموم مردم حاضر نشوند «یعنی:  »یختار
 )ی جمـعرأ( و حاضر نبایـد از کنند میت دارند حکم و اهلیّ  دو کسانی که حاضرن

 .»مخالفت کند )ی جمعبا رأ( ز زند و غائب نیز حق نداردسر با
و الواجب «از قول حضرت علی آمده است:  ۵١٣ص  ١٨در بحار االنوار ج  -٩

مهم او یقتل ضـاال کـان  اامفی حکم هللا و حکم االسالم علی املسلمین بعد ما یموت 
ثوا حدوا عمال و ال یملم او حرام الدم ان ال یعیا مظلوما کان او ظاملا حالل الداو مهتد

 عفیفـاً اامامو ال تبدوا بشی قبـل ان یختـار وا النفسـهم  او رجالً و ال یقدموا یداً  ثاً حد
مسـلمانان در قانون خـدا و احکـام اسـالم بـر «یعنی:  »بالقضاء و السنه اً فعار  عاملاً 

گمراه باشـد یـا هـدایت  ،فرض است بعد از آن که رهبرشان فوت کرد یا کشته شد
هیچ کاری نکنند و هیچ  ،خونش حالل باشد یا حرام ،مظلوم باشد یا ستمگر ،یافته
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مگر اینکه پیش از آن برای خود  ،قدم نشوند  سخنی نگویند و برای هیچ کاری پیش
گـاه بـه قضـاوت و ینند که پاکدامن و خدا زمی برگاما  سـّنتتـرس و پرهیزکـار و آ

 ».باشد
وی را  هامامّیـکه  ۴١٢ص  ٢ج  )مروج الذهب( در کتاب تاریخ مسعودی -١٠

دانند آمده است: مـردم در زمـان خالفـت حضـرت علـی بعـد از   از خودشان می
النـاس یسـئلونه فقـالوا یـا امیـر  -ع  - دخل علـی علـیّ «ن حضرت: آضربت خوردن 

ناک و ال نفقدک انبایع الحسـن؟ قـال ال آمـرکم و ال انهـاکم و ریت ان فقد أمنین ؤ امل
منـان بـه مـا ؤبر حضرت علی وارد شدند و پرسیدند ای امیـر م«یعنی:  »انتم ابرص

آیا با فرزنـدت  –و خدا کند از دستت ندهیم  –از دست دادیم ا رو خبر بده که اگر ت
عت کنید و نه شـما کنم که بی  فرمود نه به شما امر می  -ع  -بیعت کنیم؟ علی حسن

 .»نمایم شما به کار خودتان بیناترید  را از این کار نهی می
اال « خوانیم که مردم بـه حضـرت علـی گفتنـد:  می ۴١۴ ی  همچنین در صفحه

ای «یعنــی:  »منین؟ قــال: ولکنــی اتــرکهم کــام تــرکهم رســول هللاؤ امیــر املــ یــا تعهــد
نه! ولکن ایشان را  :کنی؟ فرمود  منان آیا عهد خالفت را به کسی واگذار نمیؤامیرم

و کسی را بـه خالفـت ( آنان را ترک کرد -ص  -اکنم هم چنان که رسول خد  ترک می
  .»)نگماشت

و محکـم  این همه دلیل واضح و مبرهن و مـتقن سّنت لبه نظر ما مسلمانان اه
  :کافی است تا هر مسلمان شیعی خردمند و منصفی بپذیرد که

تعیـین  -ص  - محّمـدعنوان جانشـین حضـرت نه خداوند متعال کسی را به  - ١
 به چنان کاری اقدام نمود. -ص  -فرمود و نه حضرت 
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منصوصه نه تنها از جهات مختلفی با آیات صـریح قـرآن و  امامتاعتقاد به  -٢
 –عمل کرد و سخنان حضرت علی بطور آشکار و روشن در تعارض اسـت بلکـه 

 -ص  - محّمـد حضرتثمر دانستن بیست و سه سال تالش   به معنی بی – لّلهمعاذا

و توهین به ممدوحان و محبوبان خدا یعنـی مهـاجرین و ی نمونه اّمتبرای ساختن 
اعتبـار   به معنی بـی – لّلهانعوذب –و باالخره  باشد میانصار از جمله حضرت علی 

ی اشـخاص   دینی که به وسیله ؛زیرا ،سیره و ... است و کتب سّنتدانستن قرآن و 
 ا رسیده باشد ارزش و اعتباری ندارد.مرتد و از دین برگشته به م
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