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

 .]۳۶اإلسراء: [ ﴾ِعۡلمٌۚ  ۦَ�ۡقُف َما لَۡيَس لََك بِهِ  َوَ� ﴿ *

 .]۱۱۱البقرة: [ ﴾١١١بُۡرَ�َٰنُ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ� قُۡل َهاتُواْ ﴿ *

ۡ ِعَبادِ ﴿ * ِينَ ٱ ١٧فَبَّ�ِ ۡحَسنَهُ  لَۡقۡوَل ٱ�َۡستَِمُعوَن  �َّ
َ
  ﴾ۥٓۚ َ�َيتَّبُِعوَن أ

 .]۱۸ -۱۷الزمر: [
ی  دهند و از روحیه می و به آزاد اندیشی بهااند  علم رسته بی روی دنبالهواز بند 

 پذیرند. می مخالف برخوردارند و سخن مستدل و معقول راتحّمل شنیدن نظر 
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 مهربانی  به نام خداوند بخشنده

شیعی  هاست میان مسلمانان سّنی و قرن ج موضوع جانشینی حضرت محّمد

مورد مناقشه بوده و علمای فریقین همواره دیدگاه یکدیگر را مورد نقد و بررسی قرار 

 صحبت از موضوع مزبور در گذشته تنها میان علما و صاحب نظران مطرح اند. داده

اخیر این مباحث در کشور ما بعد از فروپاشی رژیم پهلوی ی  شد. اّما در سه دهه می

های  رسانهی  ه به دانشگاه و مدارس و عرصهیّ علمهای  و ایجاد رژیم جدید از حوزه

 است.  جمعی کشانیده شده

ها چه در  گذرد. در این سال می اکنون بیش از سی سال از تشکیل رژیم فعلی

و مجالت و ها  و چه با چاپ و نشر کتابها  محافل علمِی مدارس و دانشگاه

شود و  می امامّیه تبلیغی  شیعهو چه از طریق رادیو و تلویزیون تنها نظر ها  روزنامه

م وحده هستند و موضوع امامت را تبلیغ و به زعم خود آن را 
ّ
غان آنان متکل

ّ
همیشه مبل

 کنند.  می اثبات

از ابتدای تغییر رژیم ایران تا کنون حّتی یک بار به علمای اهل سّنت اجازه 

ی امامت و خالفت  باره رادیویی و تلویزیونی دیدگاه خود را درهای  در برنامهاند  نداده

برسانند. البّته مسؤوالن امر برای این  )برادران و خواهران شیعی(به اطالع مردم ایران 

ی  نظری خود هیچ دلیل منطقی ندارند و اقدامشان به خالف آیه زورگویی و تنگ

ۡ ِعَبادِ ﴿ ی مبارکه ِينَ  ١٧فَبَّ�ِ   ٱلَۡقۡوَل �َۡسَتِمُعوَن  ٱ�َّ
َ
 ست.ا )١(﴾ۥٓ ۡحَسَنهُ َ�َيتَّبُِعوَن أ

ف هستند فضایی باز و آزاد برای  مزبوری  گمان طبق آیه بی
ّ

مسؤوالن مملکت موظ

                                           
شنوند پس از  می بده به بندگانم آنانی که هر سخنی را )هدایت و سعادتمندیی ( پس مژده« -١

 .]۱۸ ،۱۷[الزمر: » کنند می بهترین آن پیروی



 ماجرای غدیر   ٢

تحقیق در مسائل اعتقادی ایجاد نمایند تا مردم آراء و نظرات مختلف را بشنوند در 

گاهانه و بدور از تقلید و تعّصب باشد.   نتیجه پیروی آنان از دیدگاه مورد قبولشان آ
غان متعّهد ما اگرچه به ناحق از تریبون صدا و سیما  ،حال بهر

ّ
نویسندگان و مبل

 توان از طرق مختلف  »خودسانسوری« اّمااند  محروم گشته
ّ

را حرام دانسته و در حد

ی موضوع خالفت و  باره از جمله در »تبلیغ مسائل اعتقادی« ی از انجام وظیفه

هاست. امید  ای از این تالش ر نمونهی حاض ی جزوه تهّیه اند. امامت کوتاهی نورزیده

 توان برای تبلیغ و نیز پخش ی  استفاده مورد داریم که
ّ

جوانان مؤمن قرار گیرد و در حد

 ومن الله التوفیق آن بیش از پیش آستین هّمت باال زنند.



 

 

  خالفت اسالمی از دیدگاه ما

ای وجود ندارد که  هیچ آیهبه اعتقاد ما مسلمانان اهل سّنت چون در قرآن 

دستور داده باشد برای خود جانشین تعیین کند؛  ج خداوند متعال به حضرت محّمد

نازل نشده است؛ لذا آن  ج ای مبنی بر تعیین جانشینی بر رسول اکرم یعنی آیه

دی را به عنوان جانشین خود نیز به چنان کاری اقدام ننموده و هیچ فر ج حضرت

طی  جتعیین یا معرفی نکرده است. اّما به شهادت آیات صریح قرآن، پیامبر محبوب 

مهاجرین و (بیست و سه سال تالش از میان مردمی غرق در جاهلّیت، بهترین اّمت 

را تربیت کرد و قرآن را به بهترین وجه به آنان آموزش داد. خداوند متعال در  )انصار

به صراحت حکومت و سرپرستی اّمت اسالمی را به آن یاران محبوب حضرت قرآن 

 وعده داد.  ج محّمد

سالم و رحمت و برکات  –مهاجرین و انصار  ج بعد از رحلت پیامبر اسالم

 ی سرپرستی اّمت اسالمی را به عهده گرفتند و طبق آیه –خداوند متعال بر آنان باد 

ۡمرُُهۡم ُشوَرٰى بَۡيَنُهمۡ ﴿
َ
ساعده شورایی تشکیل  ی بنی در سقیفه .]۳۸[الشوری:  ﴾َوأ

یق 
ّ

را به  –سالم الله علیه  –دادند و بعد از بحث و تبادل نظر، حضرت ابوبکر صد

 .)١(بیعت کردندعنوان خلیفه برگزیدند و سایر مسلمانان نیز با منتخب شورا 

                                           
طبق آیات قرآن مرحله » بهترین اّمت« در کتاب ارزشمند –حفظه الله  –استاد هادی یار احمدی  -١

اصحاب مهاجر و انصار را به نحو  جبه مرحله توضیح داده است که چگونه حضرت رسول 

احسن تربیت کرد و آموزش داد تا بعد از آن حضرت سرپرستی امت اسالمی را به عهده 

گیرند. مشارالیه، خالفت اسالمی از دیدگاه اهل سّنت را به روش قرآنی بیان کرده است. 
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 عالی و مطالعه

ً
ی فراوان  نظیر است و نگارنده از آن بهره بی ی اثر مذکور که در نوع خود واقعا

 شود. ی ارجمند پیشنهاد می خوانندهام به  برده



 

 

 سّنتاجرای غدیر از دیدگاه اهل 

ه سحضرت علی جدر سال دهم هجری پیامبر اکرم 
ّ

ای از  را به همراه عد

ی  فرستاد تا زکات مسلمانان و جزیه )یمنهای  یکی از شهر(مسلمانان به نجران 

گشت،  می از آن دیار باز سنصارای آن منطقه را بگیرد. هنگامی که حضرت علی

ه برای ج مصادف بود با وارد شدن حضرت محّمد
ّ
انجام مراسم حج.  به مک

بنابراین؛ یکی از همراهانش را به عنوان فرمانده بر آنان گمارد و پیش از آنان خود را 

ه برای انجام مراسم حج نزد حضرت محّمد
ّ
 رسانید.  ج به مک

ه
ّ
را میان خود  اتیمنی از اموال زکهای  بعد از رفتن حضرت علی همراهانش ُحل

اّما اقدام آنان نوعی  اند. خود را از آن اموال برداشتهبه گمان اینکه سهم (تقسیم کردند 

ه رسیدند حضرت علی برای  )امتیازطلبی بر سایر مردم ذینفع بود
ّ
وقتی به نزدیک مک

ه
ّ
ه بیرون رفت. چون دید که ُحل

ّ
از اقدام همراهانش  اند، را پوشیدهها  دیدار آنان از مک

های یمنی را از تن ایشان بیرون  چهناراحت شد و آنان را مورد سرزنش قرار داد و پار

 آورد و در جای خود نهاد. 

موجب دلگیری همراهانش شد. لذا نزد حضرت  ساقدام حضرت علی

اعتراض آنان را موّجه ندانست و فرمود:  جاز وی شکایت کردند. حضرت  جمحّمد

گیرتر از آن است که  مربوط باشد، سخت )حقوق مردم(علی در امری که به دین خدا 

با همراهانش به  ج بتوان از وی گالیه کرد. بعد از اتمام مراسم حج، پیامبر امین

در میان راه متوّجه شد، گالیه و اعتراض همراهان حضرت  سوی مدینه حرکت کرد.

ای که بعدها به غدیرخم  در محلی به نام ُجحفه نزد برکه شود. بنابراین؛ علی بازگو می

ف نمود. و بر
ّ
ای حاضران سخنرانی کرد و ضمن بیان نصایحی و شهرت پیدا کرد توق



 ماجرای غدیر   ٦

 ،مواله من كنت مواله فع�ّ « رفتاری حضرت علی فرمود: ذکر امانتداری و نیک
هرکس من یاور و دوست او هستم علی « یعنی: »اعد من اعداهاللّهّم وال من وااله و

دوست بدار کسی که او را دوست دارد و دشمن  ،خدایا ،نیز یاور و دوست اوست

و با این سخنان مبارک و حکیمانه کدورتی که در  .»دارد می بدار کسی که او را دشمن

ای  های آن افراد نسبت به حضرت علی ایجاد شده بود زدوده شد. این بود خالصه دل

 از ماجرای مربوط به روایت غدیر از نظر ما مسلمانان اهل سّنت. 

توان به  های سّنی و شیعی ذکر شده است. برای مثال می ان مزبور در کتابداست

ّیه اثر ابن کثیر ج  ة، السیر ٢٧٤ص  ٤ی ابن هشام ج  سیره ، الکامل  ٤١٤ص  ٤النبو

فی التاریخ ابن اثیر فصل حوادث سال دهم هجری، تفسیر َروح الجنان و ُروح 

ین ابو الفتوح رازی ج 
ّ

و مجالس المؤمنین قاضی  ٢٧٥ ص ٤الجنان اثر جمال الد

 مراجعه نمود. ٤٣ص  ١نورالله شوشتری ج 



 

 

 ماجرای غدیر از زبان امامّیه

 ٦٧ی  در غدیر آیهالوداع  ةحجاز  ج در سال دهم هجری هنگام بازگشت پیامبر

َها ﴿ :فرماید می که )١(نازل شدمائده ی  سوره ُّ�
َ
� نزَِل إَِ�َۡك مِن  ٱلرَُّسوُل ۞َ�ٰٓ

ُ
بَّلِۡغ َمآ أ

ّ�َِكۖ �ن لَّۡم َ�ۡفَعۡل َ�َما بَلَّۡغَت رَِساَ�َهُ  آنچه از سوی  !ای پیامبر« یعنی: ﴾ۥۚ رَّ

مقصود  »ای پروردگارت بر تو نازل شده برسان. اگر چنان نکنی پیام خدا را نرسانده

نزَِل إَِ�َۡك ﴿ از
ُ
ضرت علی به خالفت است. لذا مردم را اعالم نصب الهی ح ﴾َمآ أ

و� ب�م ألست أ« جمع کرد و دست علی را بلند نمود و خطاب به حاضران فرمود:
چرا ای رسول  گفتند: »؟آیا نسبت به شما اولویت ندارم« یعنی: »نفس�مأمن 

اللّهّم وال من وااله واعد من  ،مواله من كنت مواله فهذا يلع« خدا. پس فرمود:
خدایا  ،هرکس من سرپرست او هستم این علی نیز سرپرست اوست« یعنی: »اعداه

 دارد و دشمن بدار هرکس که او را دشمن می دوست بدار هرکس او را دوست

 .»دارد می

 :گرفت و فرمود )٢(حضرت علی بیعتبعد از اتمام سخنرانی از حاضران برای 

ماجرای غدیر از زبان ی  خالصه حاضران این موضوع را به غائبان برسانند، این بود

 علمای امامّیه. 

                                           
این آیه ارتباط شود که  می ی مذکور در قرآن نگاه کند به آسانی متوّجه هر مسلمان منصفی به آیه -١

خداوند  –معاذالله  –قبل و مابعد خود دارد و اّدعای امامّیه به معنی آن است که دقیقی با آیات ما

 قرآن از تناسب و فصاحت برخوردار نیست.ربط نازل کرده است و آیات  بی حکیم آن را

اّدعای بیعت گرفتن برای حضرت علی، ناقض عقیده به نصب وی به خالفت از سوی خدا  -٢

است. زیرا؛ بیعت روشی است برای تعیین خلیفه و رسمّیت دادن به آن. پس اگر کسی به عنوان 
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به نظر ما مسلمانان اهل سّنت نقل داستان مذکور از زبان امامّیه و برداشتی که از 

عای آنان را در آن می
ّ

 کنند دارای اشکاالتی اساسی است و لذا بنا به دالیلی ما مد

 پذیریم.  نمی به خالفت سنصب الهی حضرت علیی  باره

 :اولدلیل 
فانه علمای امامّیه هنگام صحبت از ماجرای غدیر اصل داستان را با متاّس 

اعتراض و شکایت همراهان حضرت علی از وی در سفر ی  سرپوش نهادن بر واقعه

ی  کنند. و به جای آن آیه می داستان غدیر شد، تحریفی  به یمن که موجب انگیزه

مورد نظر خود برسند. اّما به  ی گنجانند تا به نتیجه ی مائده را در داستان می سوره ٦٧

عای خودشان نیز 
ّ

نظر ما این آیه هیچ ربطی به تعیین جانشین ندارد و بلکه ناقض مد

 خواهد آمد. البّته علمای امامّیه نیز مانند ما
ً
ی  دانند که ظاهر آیه می هست که بعدا

 ندارد. در نتیجه با عقیده به ÷مزبور هیچ ربطی به ابالغ امامت و خالفت علی

 کنند. توضیح اینکه:  تحریف قرآن آیه را تأویل و توجیه می

گفتند که قرآن تحریف شده و لذا فاقد اعتبار   علمای امامّیه زمانی آشکارا می

است. در نتیجه برای اثبات امامت حضرت علی به روایات دال بر تحریف قرآن 

مه نوری طبرسی در کتاب می استناد
ّ

 يطاب ففصل الخ« کردند. چنان که عال

مه مجلسی آورده است: »ربابتحریف کتاب رب األ
ّ

ن أ ي... وعند« از قول عال

عن طرح مجيعها يوجب رفع االعتامد و یً معن ةالباب متواتر اهذ خبار يفاأل

                                                                                           
ای وی معنی ندارد. به ی پیامبر از سوی خدا تعیین شده باشد دیگر بیعت گرفتن بر خلیفه

عبارت دیگر بیعت کردن با کسی، مانند رأی دادن به وی است وقتی فردی از سوی خدا برای 

مسؤولّیتی تعیین شده باشد، دیگر رأی دادن به وی معنی ندارد. اگر گفته شود بیعت برای 

 ت.بود، پاسخ این است که بیعت وی با خلفا بازهم ناقض این توجیه اس ÷اطاعت از علی



 ٩   ماجرای غدیر از زبان امامیه

فكيف  ةمامخبار اإلأالباب ال يقرص عن  اهذ خبار يفن األأ يخبار بل ظناأل

به اعتبار  )تحریف قرآن( این باب به نظر من روایات در« یعنی: »؟يثبتوهنا باخلرب

 اعتمادی روایات بی معنی متواتر هستند و ساقط کردن تمام آن روایات موجب

اگر (بلکه به گمان من روایات در این باب از روایات امامت کمتر نیست  .شود می

ی امامت چگونه از  مسأله )امامت معتبر نباشدی  باره روایات تحریف آیات در

  .)١(»؟شود می روایات اثبات

ای که بر امامت داللت  گفتند آیه می شود علمای امامّیه به صراحت می مالحظه

ی  سوره ٦٧ی  کند در قرآن نیست چون قرآن موجود تحریف شده است. در مورد آیه

تحریف  دانند که هیچ ربطی به تعیین جانشین ندارد ناچار روایتی دال بر می مائده نیز

ای دیگر نازل شده  گویند اصل آیه به گونه می دهند و می قرار تمسکممزبور را ی  آیه

بحث است. برای نمونه در تفسیر صافی اثر مال محسن فیض کاشانی ذیل آیه مورد 

 یعنی: ».. كذا نزلت.عيلّ  يف ليك من ربكإنزل أهيا الرسول بلّغ ما أيا « آمده است:

ابالغ کن. آیه اینگونه نازل شده  علی بر تو نازل شده استی  باره آنچه در ،ای پیامبر«

روایت مزبور تفسیری است برای اند  نویسندگان امامّیه گفته البّته برخی از »است

مائده نه اینکه مقصود بیان تحریف آیه باشد. اّما این توجیه قابل ی  سوره ٦٧ی  آیه

ح تصری »= آیه این چنین نازل شده كذا نزلت« قبول نیست، زیرا در روایت فوق به

 توان آن را کتمان نمود.  نمی شده است و
شان به تحریف قرآن  مزبور ریشه در اعتقاد سابقی  خالصه استناد آنان به آیه

دارد. در نتیجه اّدعایشان غیر قابل قبول است. عالوه بر آنچه ذکر شد از جهتی دیگر 

 توضیح اینکه: . مورد بحث ناقض اّدعایشان استی  نیز استناد آنان به آیه

                                           
 اثر دکتر پژمان دلشاد.» تطهیر اذهان از روایات ضد قرآن« ی به نقل از رساله -١
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 متعال از همان روزهای آغاز بعثت گویند که خداوند می علمای امامّیه از طرفی

به وی دستور داد حضرت علی را به عنوان جانشین خود به مردم  ،ج حضرت رسول

و صدها بار آن را تکرار ها  را انجام داد و ده دستور خدا ج معرفی کند و پیامبر

کنند که در آن آمده  می مائده استنادی  سوره ٦٧ی  فرمود. از طرفی دیگر هم به آیه

چنان نکنی پیام الهی را  اگر« یعنی: ﴾ۥ�ن لَّۡم َ�ۡفَعۡل َ�َما بَلَّۡغَت رَِساَ�َهُ ﴿ :است

را ابالغ  ÷دستور داد خالفت علی ج خدا به پیامبرش :گویند می و »ای نرسانده

 کند اگر چنان نکند پیام الهی را نرسانده است و این تناقض آشکاری است. 
 این تناقض، هیچ پاسخ منطقی و معقولی ارائه نداده

ّ
اند  علمای امامّیه برای حل

در آغاز بعثت و در طول بیست و سه  ج درست است که پیامبر گویند: می جز اینکه

را به مسلمانان اعالم کرده بود اّما  ÷ت علیخالف سال رسالتش به کّرات امامت و

بدون شک توجیه مزبور از عقل و منطق  »اعالم آن در روز غدیر بطور رسمی بود

 باشد، زیرا می بدور است و خالف آیات قرآن

ع
ّ
، تفاوت اعالم رسمی و اعالم غیر رسمی یک خبر تنها به مطل

ً
کردن و  اّوال

ع
ّ
ترین مقام مسؤول در یک  بنابراین؛ وقتی عالی بستگی دارد.نکردن مردم از آن  مطل

جامعه، مردم را از یک خبر، نه یک بار، بلکه چندین بار آشکارا مطلع کرد هربار 

 رسمّیت دارد. 
ً
 اقدامش کامال

،
ً
ٓ إَِ�َۡك ﴿ ی طبق آیه ثانیا نَزۡ�َا

َ
َ لِلنَّاِس  ٱّ�ِۡكرَ َوأ و « :یعنی ]۴۴[النحل:  ﴾ِ�ُبَّ�ِ

نازل شده باشد  ج هرآنچه بر پیامبر »نازل کردیم تا برای مردم بیان کنیقرآن را بر تو 

 آن را به بهترین وجه ممکن به مردم ابالغ کرده و حقیقت مطلب را برای آنان به 
ً
حتما

اعالم جانشینی حضرت علی از سوی « خوبی بیان نموده است. با این وصف اّدعای

اّما اعالم آن در روز  ،ی بوددر طول بیست و سه سال غیر رسم ج حضرت رسول

 گویی آشکار هیچ معنای دیگری ندارد.  جز تناقض »غدیر رسمی بود



 ١١   ماجرای غدیر از زبان امامیه

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

و رهبر و سرپرست نیامده است. علمای امامّیه نیز بعد از کوشش بسیار و زیر و زبر 

 برایاند  های شعر و کتب ادبی سرانجام نتوانسته لغت و دیوانهای  کردن کتاب

ی مزبور در قرآن حکیم  رهبر و سرپرست را بیابند. واژهمعنی خلیفه یا امام و  »مولی«

 بیست و یک بار به معانی  »موالی« و به صورت جمع »مولی« به صورت مفرد
ً
جمعا

 زیر آمده است: 

 ٣٠ی  ی انعام و آیه سوره ٦٢ی  برای خدا در آیه »رّب و پروردگار« الف: به معنی

 یس.ی  سوره

 ی تحریم.  سوره ٢ی  برای خدا در آیه »نعمت دهنده« ب: به معنی

 ٣٢ی  برای غیر خدا در آیه »موالی = وارثان« جمع آن »ارث برنده« ج: به معنی

 ی مریم.  سوره ٥ی  ی نساء و آیه سوره

 ی حدید.  سوره ١٥ی  اهل جهّنم در آیهبرای  »صاحب و همنشین« د:به معنی

 ی نحل.  سوره ٧٦ی  برای غیر خدا در آیه »مالک در برابر عبد« به معنی :ه

 مورد آمده است.  ١٤برای خدا و غیر خدا  »دوست و یاور« و: به معنی

را به  »مولی« به خالف زبان عرب ج گوییم امکان ندارد رسول اکرم می اکنون

آورده باشد و باورکردنی نیست آن حضرت که بیست و سه  معنی خلیفه و سرپرست

به معنی دوست و یاور را به  »مولی« سال قرآن را به مسلمانان آموزش داد و به کّرات

را به غیر از معنی  »مولی« اّما در غدیر ،ذهن و قلب پیروانش آشنا و مأنوس نمود

 قرآنی آن بکار برده باشد. 

ف بوده تعیین جانشینی علی ج اگر حضرت محّمد
ّ

را  ساز سوی خدا موظ

ٓ إَِ�َۡك ﴿ ی اعالم و ابالغ نماید به حکم آیه نَزۡ�َا
َ
َ لِلنَّاِس  ٱّ�ِۡكرَ َوأ  ﴾ِ�ُبَّ�ِ

بایست طبق سّنت شریفش به روشنی تمام آن را بیان کند نه این که آن را طوری  می



 ماجرای غدیر   ١٢

عرب وجود داشته و نه در قرآن بدان ای استفاده کند، نه در زبان  ذکر نماید و از واژه

 معنی آمده باشد. 
مه، سخنان خود را با  ج چون پیامبر« گویند: می علمای امامّیه

ّ
به عنوان مقد

آیا از خودتان به شما سزاوارتر « یعنی: »نفس�مأو� ب�م من ألست أ« عبارات

در  »مولی« در عبارت مزبور »أولی« ی آغاز نموده است پس به قرینه »؟نیستم

به معنی برتری و اولوّیت خواهد بود پس  »مواله من كنت مواله فهذا يلع« عبارت

بوده  »اولوّیت و سرپرستی علی بن ابی طالب بر مسلمانان« اعالم ج مقصود پیامبر

است. یعنی فرمود: همانطور که من بر شما اولویت و برتری دارم و سرپرست شما 

  .»و سرپرست شما استنیز بر شما اولوّیت دارد  ÷هستم علی

 »...و� ب�مألست أ« سخنش را با ج پاسخ این است که: به فرض پیامبر اکرم
یعنی محال است  ،آغاز کرده باشد بازهم اّدعای فوق با آیات قرآن مغایرت دارد

در قرآن آمده  :به خالف آیات قرآن سخنی فرموده باشد. توضیح اینکه پیامبر امین

ٓ ﴿ است: َما ۠ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�ۡم يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ قُۡل إِ�َّ نَا
َ
بگو جز این « یعنی: ]۶[فصلت:  ﴾�

 به من وحی )تفاوتم با شما در این است که(نیست که من بشری مثل شما هستم 

ِ  ٱ�َِّ�ُّ ﴿ ی احزاب آمده است: سوره ٦ی همچنین در آیه »شود می ۡوَ�ٰ ب
َ
 ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ أ

نُفِسِهۡمۖ 
َ
بنابراین؛  .»پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان اولوّیت دارد« :یعنی ﴾ِمۡن أ

اولی و برتر بودن پیامبر نسبت به مؤمنان به خاطر نبّوتش است و بدون شک غیر 

نسبت به مؤمنان  ج تواند مانند آن حضرت نمی پیامبر که دارای مقام نبّوت نیست

گرفتن به  »أولی« معنی را به »مولی« اولوّیت و برتری داشته باشد. به عبارت دیگر

معنی پیامبر دانستن حضرت علی است. اّما چون در قرآن اولویت پیامبر بخاطر 

دارای مقام نبّوت نیست  ÷نبّوتش به وی اختصاص داده شده است و چون علی

 بر مؤمنان اولوّیت ندارد.  ج پس مانند پیامبر
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اقتباس از  »نفس�مأو� ب�م من ألست أ« به عالوه تردیدی نیست که عبارت

ِ  ٱ�َِّ�ُّ ﴿ ی آیه ۡوَ�ٰ ب
َ
نُفِسِهۡمۖ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ أ

َ
اگر پیامبر آن را فرموده باشد  است. ﴾ِمۡن أ

اگر من به عنوان پیامبر بر شما  ،بسیار واضح است که با یادآوری این آیه فرموده است

دشمنی  کنید و با علی دانید پس از من اطاعت می اولوّیت دارم و مرا مطاع خویشتن

دوست بدار  ،چنان که مرا دوست دارید علی را نیز دوست بدارید. خدایانکنید و هم

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

 دلیل سوم 
با آیات  )به خالفت از سوی خدا ستعیین علی(اعتقاد به امامت منصوصه 

 صریح قرآن تعارض دارد. 

 برای نمونه:

 مهاجرین آمده است:ی  باره ی حج در سوره ٤١ی  آیهدر  -١

ِينَ ﴿ ُٰهۡم ِ�  ٱ�َّ َّ� كَّ �ِض إِن مَّ
َ
ْ  ٱۡ� قَاُموا

َ
لَٰوةَ أ ْ  ٱلصَّ َكٰوةَ َوَءاتَُوا َمُرواْ  ٱلزَّ

َ
َوأ

 ِ ْ َعِن  ٱلَۡمۡعُروِف ب کسانی که چون در زمین به آنان قدرت « یعنی: ﴾ٱلُۡمنَكرِ� َوَ�َهۡوا

دهند و از  می دهند و به کارهای پسندیده فرمان می رند و زکاتدا می دهیم نماز بر پا

ق پیدا کرد و خلفای راشدین از مهاجرین  .»دارند می زشتی باز
ّ

این بشارت تحق

شود بشارت مزبور، چنان واضح و روشن با تعیین  می انتخاب شدند. مالحظه

 خلیفه در تعارض است که نیازی به توضیح ندارد.
سرپرستی ی  خوانیم که خداوند متعال وعده می نوری  سوره ٥٥ی  در آیه -٢

 را به مهاجرین و انصار داد و فرمود: ج اّمت اسالمی بعد از پیامبر اکرم

ُ  وََعدَ ﴿ ِينَ  ٱ�َّ ٰلَِ�ِٰت َءاَمُنواْ ِمنُ�ۡم وََعِملُواْ  ٱ�َّ لَيَۡسَتۡخلَِفنَُّهۡم ِ�  ٱل�َّ
�ِض 

َ
خدا به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای « یعنی: ﴾...ٱۡ�
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 .»شایسته کردند وعده داده است که حتما آنان را در زمین خالفت دهد
نهج البالغه به استناد همین آیه از روی  ١٤٦نیز در کالم  سحضرت علی

مژده داد که سپاه اسالم بر لشکر ایران پیروز خواهد  سیقین به حضرت عمر

 ای باور به امامت منصوصه هیچ معنایی ندارد.  عدهشد. با وجود چنین و

ٰبُِقونَ ﴿ ی توبه آمده است: سوره ١٠٠ی  در آیه -٣ لُونَ  َوٱل�َّ وَّ
َ
ِمَن  ٱۡ�

نَصارِ وَ  ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�نَ 
َ
ِينَ وَ  ٱۡ� َبُعوُهم ٱ�َّ ُ �ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ  ٱ�َّ َ�ۡنُهۡم  ٱ�َّ

ٰٖت  َعدَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
ْ َ�ۡنُه َوأ پیشگامان نخستین از « یعنی: ﴾...َورَُضوا

مهاجران و انصار و کسانی که با نیکوکاری از آنان پیروی کردند خدا از 

هایی را برایشان آماده  ایشان خوشنود و آنان نیز از او خوشنودند و بهشت

  .»کرده است...

چون خداوند متعال به این صراحت و روشنی مهاجرین و انصار همان یاران 

را رهبر و مقتدای مسلمانان معرفی  ج حضرت محّمدی  دیده زششده و آمو تربیت

 فرمود پس محال است فردی را به عنوان جانشین تعیین یا معّرفی کرده باشد. 

ۡمرُُهۡم ُشوَرٰى ﴿ فرماید: می شوریی  سوره ۳۸ی  خداوند متعال در آیه -۴
َ
َوأ

مشورت ی امور مهم مسلمانان باید بر اساس شور و  س همهپ ﴾بَۡيَنُهمۡ 

نتیجه حل و فصل امور مهم مسلمانان از کانال شوری با تعیین  باشد. در

  آشکارا در تعارض است. )برای پیروی از فرد بجای شورا(جانشین 

َها﴿ نساء آمده است:ی  سوره ۵۹ی  در آیه -۵ ُّ�
َ
ِينَ ٱ َ�ٰٓ� ِطيُعواْ  �َّ

َ
ْ أ َ ٱَءاَمُنوٓا َّ� 

 ْ ِطيُعوا
َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱَوأ

ُ
ۡمرِ ٱَوأ

َ
از خدا  ،ای مؤمنان« یعنی: ﴾ِمنُ�ۡمۖ  ۡ�

وقتی  .»پیروی کنید )اجماع(و صاحبان امرتان  )سّنت(و پیامبر  )(قرآن

 ج قرآن به این روشنی اعالم فرموده است مسلمانان بعد از رسول خدا
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ف هستند از
ّ

اطاعت کنند؛ دیگر اّدعای تعیین فرد به  »اولی االمر« موظ

به مؤمنان  ج معنی ندارد و محال است که پیامبر ج عنوان جانشین پیامبر

  فرموده باشد از شورای اولی االمر اطاعت نکنید.
در این آیه امامان معصوم  »اولی االمر« مقصود از :گویند علمای امامّیه می

است و خدا به مؤمنان دستور داده است از آنان پیروی کنند. پاسخ این است 

  :که

،
ً
و مفرد ندارد و بکار بردن آن برای فرد نادرست  جمع است )١(»ولیأ« لفظ اوال

 اگر شخصی از فردی اطاعت کند به هیچ وجه صحیح نیست بگوییم آن 
ً
است؛ مثال

زیرا مثل آن است گفته شود فالنی که از  ،اطاعت کرده است» مرولی األأ« شخص از

ود پارادکس (صاحبان امر) اطاعت نموده است. وج یک نفر پیروی کرده از چند نفر

 مشهود است.  )تناقص(
ً
 در عبارت مذکور کامال

، اطاعت از فرد با آیه
ً
ۡمُرُهۡم ُشوَرٰى بَۡيَنُهمۡ ﴿ ی ثانیا

َ
خوانی  به هیچ وجه هم ﴾َوأ

نظران، شورایی نخواهد  به تنهایی و بدون تأیید جمع صاحبرأی یک نفر  ندارد، زیرا

 ی نساء با آیهی  سوره ٥٩ی  طبق آیه )اجماع( اّما اطاعت از رأی جمعی بود.

ۡمرُُهۡم ُشوَرٰى بَۡيَنُهمۡ ﴿
َ
چنان منطبق و سازگار است که مفّسر و مبّین یکدیگرند  ﴾َوأ

 اطاعت از »مرولی األأ« گوییم مقصود از اطاعت از و به همین دلیل است که می

 است.  »شورای اولی االمر«

، چون علمای امامّیه معتقد به عصمت امامان هس
ً
تند حق ندارند برای ثالثا

نساء استناد کنند، زیرا در قسمت دوم همین آیه ی  سوره ٥٩ی  اطاعت از آنان به آیه

ءٖ فَُردُّوهُ إَِ� ﴿ آمده است: ِ فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ اگر دچار « :یعنی ﴾ٱلرَُّسولِ وَ  ٱ�َّ

                                           
اولو (در حالت رفع) و اولی (درحالت نصب وجر) از لحاظ عالمت اعراب مانند جمع مذکر  -١

 سالم است.
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قرآن و  شود می مالحظه .»اختالف نظر شدید آن را به قرآن و سّنت ارجاع دهید

اولی  سّنت مرجع نزاع قرار داده شده نه اولی االمر، زیرا آنان محل نزاع هستند یعنی

امامّیه به عصمت ی  االمر هم ممکن است دچار اختالف نظر شوند و این با عقیده

 امامان کامال ناسازگار است. 
نجا نیز برای حل آن در ای اند. ناگفته نماند علمای امامّیه متوّجه این تناقض شده

گویند اصل آیه طبق روایتی  می واند  تحریف قرآن متوّسل گشتهی  باره به روایتی در

لی الرسول إلی اهللا وإفردوه  ءيش ن خفتم يفإف« در اصول کافی چنین بوده است:

چیزی بیم داشتید آن را ی  باره اگر در« یعنی: »ولی األمر منكم... كذا نزلتألی إو

  !]؟[ »آیه چنین نازل شده است ،صاحبان امرتان ارجاع دهیدبه خدا و پیامبر و 

 »ولی االمرأ« تکراری  باره روایت مزبور دری  مترجم اصول کافی بعد از ترجمه

اولی االمر در قرآن نیست پس ممکن است عثمان آن را انداخته ی  کلمه« نویسد: می

 کنید).  مصطفوی نگاهجواد ترجمه آقای  ٢٣ص  ٢به اصول کافی جلد (!] ؟[ »باشد

ای که به عنوان نمونه ذکر شد ناقض این  آیه ٥که مالحظه شد هریک از  چنان

ود تعیین و یا معرفی نموده فردی را به عنوان جانشین خ ج اّدعا است که پیامبر امین

 باشد.

  دلیل چهارم
از سوی خدا به عنوان جانشین پیامبر  ستعیین علی(اعتقاد به امامت منصوصه 

) از جهتی دیگر نیز با آیات صریح قرآن در تعارض است. یعنی طبق آیات ج الماس

دین را به  ج ها در محضر مبارک حضرت محّمد قرآن مهاجرین و انصار که سال

از صمیم دل و با تمام وجود از  بهترین شیوه آموختند و به احسن وجه تربیت یافتند؛

خدا و رسولش اطاعت کردند و جان و مال خود را در دفاع از دین خدا در طبق 

اخالص نهادند و به دلیل اینکه ایمان و اخالص و تقوایشان مورد پسند و رضای 
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ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ﴿ مؤمنان حقیقی =« خداوند متعال بود در قرآن کریم از آنان به عنوان
ُ
أ

ۚ  ۡؤِمُنونَ ٱلۡمُ  ا ۡ�َظُم ﴿ ترین منزلت نزد خدا = دارای عالی« و ]۷۴[األنفال:  »﴾َحّقٗ
َ
أ

ِۚ َدرََجًة ِعنَد   َوَ�َ�ٰلَِك ﴿ دین داری =ی  شاهد و نمونه« و ]۲۰[التوبة:  »﴾ٱ�َّ
ْ ُشَهَدآَء َ�َ  َُكونُوا ٗة وََسٗطا ّ�ِ مَّ

ُ
 بهشتیان« و ]۱۴۳ [البقرة: »﴾ٱ�َّاِس َجَعۡلَ�ُٰ�ۡم أ

ُ رَِّ�َ ﴿ مرضّی خدا = ٰٖت  ٱ�َّ َعدَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
 ]۱۰۰[التوبة:  »﴾َ�ۡنُهۡم َورَُضواْ َ�ۡنُه َوأ

 .. تعریف و تمجید شده است..و
شان  که ایمان و شخصّیت ج ی حضرت محّمد شده همان یاران تربیت ،آری

شورایی تشکیل  ج مورد تأیید خداوند متعال است بعد از رحلت پیامبر محبوب

یق
ّ

از  ج را به عنوان خلیفه برگزیدند. اگر حضرت سدادند و حضرت ابوبکر صد

را جانشین قرار داده بود؛ محال بود آن یاران با آن اوصاف قرآنی  سسوی خدا، علی

 ج تفاوت باشند و دستور خدا و سفارش حضرت رسول بی نسبت به چنان موضوعی
 آن را زیر پا بگذارند.  -همعاذالل –را نادیده بگیرند و یا 

انصار قضاوت نمایند  مهاجرین وی  باره کسانی که برخالف آیات صریح قرآن در

یعنی از آیات قرآن روی برگردانند و طبق برخی روایات تاریخ بگویند یاران 

نصب علی به ی  باره دستور خدا را در ج ی پیامبر اکرم دیده شده و آموزش تربیت

 قرآنی در واقع ناخواسته پذیرفتهخالفت زیر پا گذاشت
ّ

اند  ند، با این بینش و تفسیر ضد

 :که

 از دین برگشتند و مرتد شدند. )مهاجرین و انصار(اصحاب کرام  -عاذنااللهأ -*

در طول بیست و سه سال  ج فرسای پیامبر محبوب زحمات طاقت –معاذالله  -*

 نقش بر آب شد.

 اشخاص گمراه و مرتد به ما رسیدهی  وسیلهدین اسالم نیز که به  -نعوذبالله -*

 باشد هیچ ارزش و اعتباری ندارد.
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 قرآنی نتیجه ،آری
ّ

پشت کردن به قرآن و روی آوردن ی  این معانی و مفاهیم ضد

ی  . کسانی که بینش و عقیده)تاریخی که مملّو از کذب و دروغ است(به تاریخ است 

قرآن از روایات جعلی و ی  یات شریفهمهاجرین و انصار به جای آی  باره خود را در

ساختگی تاریخ بگیرند، برای این شرک صریح، فردای قیامت در پیشگاه حق تعالی 

 هیچ عذری نخواهند داشت. 

 دلیل پنجم 
ولعمري ما « :فرماید می آمده است که سدر نهج البالغه از قول حضرت علی

به جان « :یعنی »إهيانمن قتال من خالف احلق وخابط الغي من إدهان وال  عيلّ 

در جنگیدن با کسی که مخالفت حق کرده و در راه گمراهی قدم نهاده  ،خودم سوگند

 )٢٤ی  (خطبه .»کنم نمی است سستی و مسامحه

 یعنی: »عليه يما ليس له وآخر منع الذ یدعاقاتل رجلني رجالً أ ينأال أ«

او نیست اّدعا کند و  جنگم با کسی که چیزی را که حق می بدانید که من با دو کس«

  )١٧٢ی  خطبه( .»با کسی که از چیزی که به عهده گرفته است روی گرداند

 »رض كلّها ما باليت وال استوحشتواهللا لو لقيتهم واحداً وهم طالع األ ينإ«
ی  اگر تنهای تنها باشم در جنگیدن با دشمنانم اگرچه همه ،به خدا سوگند« یعنی:

  )نهج البالغه ٦٢مکتوب ( .»باکی و هراسی ندارم دروی زمین را پر کرده باشن

 ج از طرف خدا به عنوان جانشین پیامبر سگوییم اگر حضرت علی اکنون می
خدادادی خود دفاع نماید ی  بایست با تمام وجود از مقام و وظیفه می تعیین شده بود

 ج به خالف امر خدا و رسولش سو با مسلمانان که با انتخاب حضرت ابوبکر
 سعمل کردند بجنگد. اّما هیچ روایت موثق و معتبری وجود ندارد که بیان کند علی

آمیز  ی مهاجرین و انصار اقدامی اعتراضبا استناد به روایت غدیر علیه منتخب شورا
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با مسلمانان و عدم اعتراض وی  سنجنگیدن علی  ،از خود نشان داده باشد. بنابراین

توّسط مسلمانان ناقض باور به امامت  نسبت به انتخاب شدن حضرت ابوبکر

 منصوصه است. 

که  »سلیم بن قیس هاللی« کتاببه ها  خوانان و برخی از آخوند اگر روضه

ترجمه و چاپ شده و مملّو از اخبار و روایت جعلی  »اسرار آل محّمد« تحت عنوان

است؛ استناد کنند و بگویند حضرت علی نسبت به انتخاب شدن ابوبکر توّسط 

ی از خود نشان داد؛ پاسخ این است 
ّ

کتاب مزبور بنا که مسلمانان اعتراضاتی جد

ه
ّ

یح عد و  امامّیه مانند شیخ مفیدی  شیعه ای از علمای برجسته و نامدار به تصر

مه حلی و ابن داوود حلی و آیت الله خویی جعلی و ساختگی است و 
ّ

عال

:
ً
  اعتباری ندارد. مثال

مه 
ّ

ی درالف) عال
ّ
 نویسد: می »٨٣الرجال ص  ةقوال فی معرفاأل ةخالص« حل

... تردیدی نیست که این کتاب ساختگی « یعنی: »فیه ةمری ...والکتاب موضوع ال«

  »است

ی نیز
ّ
ليه الكتاب إينسب  سليم بن قيس اهلاليل« گوید: می ب) ابن داوود حل

د بن إنه قال: أع بدليل املشهور وهو موضو باه عند موته أبكر وعظ   يبأن حممّ

بان بن أال إمل يرو عنه  ةتلفسانيده خمأعرش مع زيد و ةثالث ةئمن األإ :وقال فيه

کتاب « یعنی: »ال موضوعاإظنه أوما  ةالكتاب مناكري مشتهر عياش ويف يبأ

شود که ساختگی است. به دلیل  می مشهوری به سلیم بن قیس هاللی نسبت داده

ساله بود  زمان مرگ پدرش دو )که در(آنکه در این کتاب ذکر شده محّمد بن ابی بکر 

او را اندرز داد و در آن ذکر شده ائمه با زید سیزده نفرند! اسناد آن گوناگون است و 

او نقل نکرده و در کتاب منکرات مشهوری وجود دارد  زجز ابان بن ابی عیاش کسی ا

 ) ٢٤٩(الرجال ص » دانم می و من این کتاب را جعلی
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این ی  باره ج: آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خویی از مرجع تقلید شیعیان در

عالمات فيه تدل  لكفيه وعلی ذ ةمري والكتاب موضوع ال« نویسد: می کتاب

د بن أرناه منها ما ذكر علی ما ذك ن أمنها باه عند املوت وأبكر وعظ  يبأن حممّ

فيد: هذا الكتاب غري موثوق به وقد حصل غري ذلک. قال املعرش و ةثالث ةئماأل

هایی  نشانه شک نیست که این کتاب ساختگی بوده و« یعنی: »تدليسفيه ختليط و

از جمله اینکه محّمد  ،در این کتاب موجود است که بر صحت نظر ما داللت دارد

بکر پدرش را به هنگام مرگش اندرز داد و ائّمه سیزده نفرند!! و غیر آن. شیخ  بن ابی

گوید: این کتاب قابل اعتماد نیست و در آن تخلیط و تدلیس صورت  می مفید نیز

 .)١()٢١٩ص  ٨ج معجم رجال الحدیث ( .»گرفته است

 دلیل ششم
بیعت مسلمانان با حضرت ابوبکر جمعی نزد در نهج البالغه آمده است بعد از 

 حضرت علی رفتند و اظهار پشتیبانی کردند. اّما آن حضرت در پاسخ ایشان فرمود:

 یعنی: »يلغري يعنق ذا امليثاق يفإو يقد سبقت بيعت يذا طاعتإف يمرأ فنظرت يف«

منتخب با () بر بیعتم ج فرمان پیامبر(کار خود اندیشه کردم دیدم اطاعتم از  در«

گردن  ) برای بیعت با غیر خودم برج از پیامبر(پیشی گرفته و پیمانی  )مسلمانان

 )٣٧ی  نهج البالغه خطبه( .»دارم

به حضرت علی  ج که پیامبراند  شارحان نهج البالغه در شرح این سخن نوشته

اگر در امر خالفت اختالفی پیش آمد با کسی بیعت کن که  ،توصّیه فرموده بود

ی  کنند. چنان که سید بن طاووس از علمای مشهور شیعه می مسلمانان با وی بیعت

                                           
مه حیدر علی قلمداران» شاهراه اتحاد«کتاب  ٣٧ی  ی صفحه به نقل از حاشیه -١

ّ
 اثر ارزشمند عال

 .–رحمه الله تعالی  –
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 لقد أتاين« کند که فرمود: می از آن حضرت نقل »کشف المحجه« امامّیه در کتاب

يارس وسلامن عامر بن و يبوذر غفارأسود وم ابنا سعيد واملقداد بن األنهرهط م

ن أفقلت هلم  الرباء بن عازب يعرضون النرص عيلّ والزبري بن العوام و الفاريس

خالف ما ألست و ةوصي يلّ إوله  اهللا صلی اهللا عليه وسلم عهداً  يمن نب يعند

گروهی از جمله دو پسر سعید و مقداد و ابوذر غفاری و عّمار و « یعنی: »به مرينأ

برای یاری دادنم اعالم آمادگی کردند ولی به آنان گفتم  سلمان و زبیر و براء بن عازب

عهدی دارم و حضرت به من سفارشی فرموده و در آنچه  ج من در این مورد با پیامبر

  .)١(»کنم نمیداده مخالفت  به من دستور

دستور داده باشد خالفت  ج پذیرد خدا به پیامبر نمی براستی وجدان و عقل سلیم

  ،حضرت علی را به مسلمانان اعالم کند
ً
اّما او بجای آن که به مسلمانان مؤکدا

توصّیه کرده باشد اگر  سحضرت علی اطاعت کنند در عوض به علی دستور دهد از

ه
ّ

امر خالفت دچار اختالف شدند تو با منتخب مسلمانان بیعت  ای از مردم در عد

خدادادیت نباید اهمّیت دهی و اعتراض ی  مسلمانان با وظیفهکن. یعنی به مخالفت 

 مزبور نیز با اعتقاد به امامت منصوصه در تعارض آشکار است. ی  کنی. توصّیه

ه الزم به ذکر
ّ

 بعد ج پیامبری  ای از صحابه است به نظر نگارنده امکان ندارد عد

ت سایر مسلمانان از انتخاب حضرت ابوبکر توّسط شورای مهاجرین و انصار و بیع

 مدینه با وی، برای اقدام علیه منتخب شورا نزد حضرت علی رفته باشند، زیرا

، طبق آیه
ً
ف به اطاعت از شورای اولی ی  سوره ٥٩ی  اّوال

ّ
نساء مسلمانان موظ

 االمر بودند.

                                           
اثر دانشمند مخلص و توانا استاد مصطفی » راهی به سوی وحدت اسالمی« به نقل از کتاب -١

 .١٦٩طباطبایی ص 
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، حضرت علی در مکتوب شماره شش نهج البالغه به صراحت
ً
 فرماید: می ثانیا

انصار است و اگر آنان فردی را به عنوان امام و رهبر انتخاب  شورا حق مهاجرین و«

 .»کردند هرکس با آن منتخب مخالفت کند از غیر راه مؤمنان پیروی کرده است

الزام « آنچه از نهج البالغه به عنوان دلیل ششم ذکر کردیم از جهت ،حالبه هر

بر است برای آنان باشد. یعنی از کتابی که نزد شیعیان معت می »خصم بما التزم به

حّجت ارائه دادیم. به عبارتی دیگر ما حق داریم به عنوان دلیل بگوییم روایت مزبور 

امامت منصوصه ناسازگار است ی  باره از نهج البالغه با اّدعای شما برادران شیعی در

 کند.  می و آن را ردّ 

 دلیل هفتم 
ی  به میل و رغبت خود و به عنوان یک وظیفه سدر این واقعیت که حضرت علی

بیعت کرده است هیچ  شدینی با حضرت ابوبکر و حضرت عمر و حضرت عثمان

اثر ابراهیم بن  ٣٠٣ص  ١ج  »الغارات« تردیدی وجود ندارد. چنان که در کتاب

اثر فقیه نامدار و  ١٢٠ص  »مستدرک نهج البالغه« محّمد ثقفی و نیز در کتاب

ای نسبتا طوالنی از حضرت علی  یعنی شیخ هادی کاشف الغطاء نامه بزرگوار شیعه

بیعتش با وی و نیز دیگر خلفا  آن به انتخاب شدن حضرت ابوبکر و ثبت شده که در

 تصریح کرده است. 

ليه إبكر واجفاهلم  يبأقبال الناس علی إال إ يروع يف يلقى... فو اهللا ما كان «

د يف حق بمقامأ ينأيت أر، ويمسكت يدأف الناس، فلبثتُ بذلک ماشاء اهللا  حممّ

د و لی حموإسالم يدعون إلمن الناس رجعت عن ا ةيت راجعأحتّی ر  ةملّ دين حممّ

تكون  سالم ثلامً وهدماً اإل ری يفأن أهله أسالم ونرص اإلأن مل إاهيم فخشيت برإ

يام قالئل ثم يزول ما كان أمتاع  يه يمركم التأ ةعظم من فوت واليأبه  ةاملصيب



 ٢٣   ماجرای غدیر از زبان امامیه

حداث األ كتل وهنضت معه يف لكر عند ذبابكأيعت الرساب فبامنها كام يزول 

ن رغم الكافرون فصحبته إ )العليا ياهللا ه ةكلم(حتّی زهق الباطل كانت 

لی عمر فواله فسمعنا إطاع اهللا فيه جاهدا فلام احترض بعث أطعته فيام أمناصحا و

گذشت و به  نمی در دلم ،... پس سوگند بخدا« یعنی: »...طعنا وبايعنا وناصحناأو

کرد که عرب، امر حکومت را از من برگرداند و مرا به شگفت نیاورد  نمی ذهنم خطور

از بیعت با وی خودداری کردم  پس مگر روی آوردن و شتافتن مردم به جانب ابوبکر،

تی ؛در میان مردم هستم ج و دیدم که من سزاوارتر از دیگران به مقام محّمد
ّ

 لذا تا مد

از مردم مرتد شده از اسالم  که دیدم گروهیکه خدا خواست درنگ نمودم تا این

پس  ،کنند می دعوت ÷و دین ابراهیم ج به سوی نابودی آئین محّمد گردند و برمی

ترسیدم که اگر به یاری اسالم و مسلمین برنخیزم شکاف و ویرانی بزرگی در اسالم 

ه مصیبت آن بزرگتر از فوت والیت و سرپرستی کار شما باشد که کاالی چند ببینم ک

در آن هنگام با ابوبکر بیعت  ؛گردد می روز اندک است سپس مانند سراب محو

گفتار خدا « نمودم و به همراه او در آن حوادث قیام کردم تا باطل از میان رفت و

با ابوبکر از راه خیرخواهی هرچند برخالف میل کافران باشد. پس  »واالتر است

 ،کوشش تمام او را اطاعت نمودمبرد با  می مصاحبت کردم و در آنچه خدا را فرمان

و ما بیعت کردیم و  )١(آنگاه چون به حال احتضار رسید وظیفه را به عمر سپرد

  .)١(»اطاعت نمودیم و خیرخواهی نشان دادیم...

                                           
در روزهای آخر عمر شریفش مهاجرین و انصار  سدر کتب تاریخ آمده است: حضرت ابوبکر -١

ای تشکیل دادند و بعد  آنان جلسهای را تعیین نمایند.  را دعوت کرد و از آنان خواست تا خلیفه

ارجاع دادند و از وی  ساز بحث و بررسی سرانجام به اتفاق، آن امر را به خود حضرت ابوبکر

را انتخاب نمود و آنان نیز با وی بیعت  سخواستند فردی را انتخاب نماید. او حضرت عمر
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فت سزاوارتر دانسته و شود که حضرت علی خود را برای خال می مالحظه

نفرموده است تنها من سزاوارم و تازه از آن پست و مقام به عنوان کاالی چند روز 

ی  باره اندک و سراب محوشدنی یاد کرده است. آیا باورکردنی است حضرت علی در

یق ؟ مقام و منصب الهی این چنین بفرماید
ّ

 ابوبکر صد
ً
صا

ّ
به عالوه آن حضرت مشخ

اسالم دانسته و از سر خیرخواهی و به عنوان یک وظیفه دینی همراه  و پیروانش را اهل

 و همدوش آنان علیه مرتدین و از دین برگشتگان به مبارزه برخواسته است. 

دلیلی  شبه نظر ما بیعت حضرت علی با حضرات ابوبکر و عمر و عثمان ،آری

باید بپذیرند که ن شیعی برادرا قاطع و قوی بر رّد باور به امامت منصوصه است.

 دانست تحت هیچ شرایطی می حضرت علی اگر خود را منصوب من عندالله

بایست با خلفا بیعت کند. بدون شک بیعت حضرت علی با منتخب مردم،  نمی

علی منصوب من عندالله است و این دو  :گویند می ناقض اّدعای امامّیه است که

 قابل جمع نیستند. 

گویند: حضرت علی  می رو خرافات اِن دنبالهخو  روضههای  برخی از آخوند

  :را به زور به بیعت با ابوبکر وادار کردند. پاسخ این است که

کر اّدعای آنان را ابطال
ّ

، سند و مدرک فوق الذ
ً
 کند.  می اّوال

 ذکر شد روضه
ً
، همچنان که قبال

ً
 استناد »اسرار آل محّمد« خوانان به کتاب ثانیا

امامّیه جعلی و ساختگی ی  ز نظر علما و فقهای برجستهکنند و کتاب مزبور ا می

 است. 

، سخن و اّدعای روضه
ً
حضرت علی به ناچار  :گویند می سواد که خوانان بی ثالثا

ظالمان را تأیید کرده و تسلیم آنان شده است، واهی و مردود و باطل است، زیرا 

                                                                                           
یق طبق دستور

ّ
و انصار بود که حضرت و تأیید شورای مهاجرین  کردند، بنابراین؛ ابوبکر صد

 عمر را انتخاب نمود.

 .٢١آزار شیرازی، ص  بی به نقل از کتاب مشعل اتحاد اثر عبدالکریم -١
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 -کنند و  می علی توهیناساس در واقع به حضرت  بی متوّجه نیستند که با این سخنان

 فرماید: می چرا که خدا در قرآن ،دانند می او را معذب فی الّنار و جهّنمی -معاذالله

ْ إَِ�  َوَ� ﴿ ِينَ تَۡرَكُنوٓا ُ�ُم  ٱ�َّ ْ َ�َتَمسَّ به جانب « :یعنی ]۱۱۳[هود:  ﴾ٱ�َّارُ َظلَُموا

 .)١(»گیرد می راستمگران گرایش پیدا نکنید که آتش شما 
دلیل هفتم شایسته است سخن و استدالل فرزند حضرت حسن را ی  باره در

 نیز ذکر نماییم. 

 –حضرت علی مرتضی ی  حضرت حسن مثّنی فرزند حضرت حسن مجتبی نوه

این که روایت غدیر هیچ ربطی به تعیین و یا معّرفی ی  باره در –سالم الله علیهم 

 ،متقن و معقولی ارائه داده استندارد دلیل بسیار  ج جانشین از سوی پیغمبر اسالم

 أمل يقل رسول اهللا :قيل« کند: می چنانکه حافظ ابن عساکر از آن بزرگوار چنین نقل

بلی ولكن واهللا مل  :فقال؟ مواله من كنت مواله فهذا عيل :صلی اهللا عليه وسلم

 كراد ذلأ لووالسلطان و ةماراإل لكی اهللا عليه وسلم بذيعن رسول اهللا صل

كان  صح املسلمني ولوأفن رسول اهللا صلی اهللا عليه وسلم كان إفصح هلم به فأل

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

                                           
حاد و همبستگی میان » وحدتی  هفته« مسوؤالن و مبلغان حکومتی در -١

ّ
هنگامی که از ات

برای حفظ وحدت اسالمی با  ÷امیر المؤمنین علی« گویند می کنند می مسلمانان صحبت

اّما در طول سال همنوا و  ».خلفا بیعت نموده و نسبت به اسالم و مسلمین خیرخواه بوده است

زنند و  می اذّیت شدن حضرت فاطمه و شهادت او [؟ !] و... دم« همصدا با روضه خوانان از

و اّمهات  )مانند سلمان رشدی با لعن و نفرین اصحاب کرام (مهاجرین پاک و بزرگوار

سات بیش از یک میلیارد مسلمان اهل سّنت جهمسران پاک رسول خدا (المؤمنین 
ّ

) به مقد

 اثبات کنند و با این تناقض می اهانت
ً
 گویِی آشکار که از عدم یکرنگی آنان حکایت دارد عمال

 صادق و راستگو نیستند. )تالش برای وحدت اسالمی(کنند در اّدعایشان  می
ً
 واقعا
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هلذا  ارسوله اختارا عليًّ طيعوا واهللا لئن كان اهللا وأفاسمعوا له و يعليكم من بعد

 ان عيلرسوله لكمر اهللا وأ عيل كعده ثم ترللمسلمني من بجعله القائم مر واأل

(رواه الحافظ ابن عساکر عن نفیل بن مرزوق عن  ،»رسولهمر اهللا وأ كول من ترأ

 الحسن بن الحسن). 

 ج پرسیده شد: آیا پیامبر خدا ÷از حسن مثّنی فرزند حسن بن علی« :یعنی
قصد  ،چرا! اّما سوگند به خداپاسخ داد:  ؟مواله من كنت مواله فهذا عيل نگفت:

پیامبر از این سخن امارت و سلطنت نبوده است. اگر مقصودش این بود با کمال 

ترین افراد نسبت به مسلمانان  خیرخواه ج رسول خدا کرد. زیرا می وضوح آن را ادا

فرمود: ای مردم! این علی فرماندار شما و قائم بر  می بود و اگر مرادش خالفت بود

ا بعد از من است. پس سخن او را بشنوید و از وی اطاعت کنید. بخدا قسم امور شم

علی را برای حکومت انتخاب کرده بودند و او را زمامدار  ج اگر خدا و رسول

و با (را ترک کرده  ج فرمان خدا و رسول ÷نمودند و سپس علی می مسلمانان

 ،از امر خدا و رسول تین گناهکار و نافرماندر آن صورت نخس )نمود می خلفا بیعت

 ).١(»او بود

منصف و خردمندی کافی ی  راستی آیا این سخن و استدالل قوی برای هر شیعه

نیست تا بپذیرد باور به روایت غدیر به معنی تعیین حضرت علی به خالفت، به امر 

اش توهین به خود آن حضرت است. چرا که دستور خدا و رسول  نتیجه خدا،

 ؟ اشت و با خلفا بیعت کردمحبوبش را زیر پا گذ

پاسخ این است که  ،اگر گسی از روی مغالطه اّدعا کند این روایت معتبر نیست

بلکه یک استدالل معقول و  ،موضوع روایت خبر از یک حادثه و رویداد نیست

                                           
 ».، استاد حیدر علی قلمداران۷مذهب و فقه امامّیه، ص  اساس« -١
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 حضرت علی نباشد فرقیی  استدالل نوهی  محکم است. پس به فرض اینکه گوینده

 شود.  نمی ای وارد هیچ خدشهکند و به اصل استدالل  نمی

 دلیل هشتم 
بایست از آن مقام و منصب الهی  می اگر حضرت علی منصوب من عندالله بود

به عنوان حق انحصاری برای خودش یاد کند. اّما حضرت علی چنان نکرد و تنها به 

:  ،بسنده نمود »من از دیگران سزاوارتر به مقام خالفت هستم« ذکر
ً
 مثال

بايع الناس  :يقول سمعت علياً « روایت شده که گفت: ÷ابوالفضلاز  -الف

مردم با ابوبکر  :گوید می شنیدم که علی« یعنی: »مر منهباألولی أاهللا أنا وبابكر وأ

نوار ج بحار األ(» بیعت کردند در حالی که بخدا قسم من به این امر از او سزاوارترم

  )١٧٥ص  ٨

 :سمعت عليا وهو يقول« که گفت:از عامر بن واصله نقل شده است  -ب

ابوبکر از سوی مردم « یعنی: »منه مرحق باألأنا واهللا أبابكر وأاستخلف الناس 

مستدرک نهج ( .»ترم سوگند من از او به خالفت شایسته خلیفه شد در حالی که بخدا

 ) ٣٢٨ص  ٨، خصال شیخ صدوق و بحار االنوار ج ١١٩البالغه ص 

آمده است که  ٣٠٣ص  ١ابراهیم بن محّمد ثقفی ج  اثر »الغارات« در کتاب -ج

حق أ ينأيت أر« :حضرت علی گفته است: مردم به ابوبکر روی آوردند در حالی که

د يف دیدم من نسبت به مقام محّمد در میان مردم « یعنی: »الناس بمقام حممّ

 .»ترم شایسته

رت علی حض ،هنگامی که مردم تصمیم گرفتند با حضرت عثمان بیعت کنند -د

دانستید که من برای  می شما« یعنی: »يحق هبا من غريأ ينأعلمتم لقد « فرمود:

 نهج البالغه)  ٧٣(کالم  .»خالفت از دیگری سزاوارتم
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 :بایست بفرماید می شود اگر حضرت علی به نص الهی خلیفه بود می مالحظه

دانم و  می خالفت تنها حّق من است. اّما او فرمود: من خود را برای خالفت سزاوارتر

با این بیان به شایسته و سزاواربودن خلفای راشدین برای مقام خالفت به وضوح 

 صحه نهاده است. 

 دلیل نهم 
 توّسط باغیان جنایتکار، مسلمانان نزد سشهادت حضرت عثمان بعد از

 اّما او قبول نکرد و فرمود: ،برای خالفت با وی بیعت کنندحضرت علی رفتند تا 

 »مرا رها کنید و غیر من را برای این کار بخواهید« یعنی: »يوالتمسوا غري دعوين«

 سرانجام وقتی مسلمانان اصرار ورزیدند او نیز راضی شد.  )نهج البالغه ٩١ی  خطبه(

انتخاب کرده بود آیا حق سوال این است که اگر خدا حضرت علی را به خالفت 

 ؟ گرفت نمی خدایی خود را به عهدهی  چرا وی وظیفه؟ داشت آن را نپذیرد

 :فرماید می نهج البالغه آمده است که حضرت علی ٢٧٦ی  همچنین در خطبه

ليها إ لكنكم دعومتوينو ةربإ ةالوالي ال يفو ةرغب ةمن اخلالف واهللا ما كانت يل«

من رغبتی به خالفت نداشتم و نیازی به  ،خدا قسم به« یعنی: »عليها ومحلتموين

  .»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 چرا فرمود هیچ میل 

 ؟ و رغبتی به آن نداشتم

فتی که خداوند به به خال نسبت سپذیرد علی و عقل سلیمی میآیا هیچ وجدان 

رغبتی حضرت  بی میلی و بی بدون شک اظهار ؟ل باشدمی یبداده باشد او اختصاص 

دلیل واضحی است برای این که آن حضرت از سوی خدا به  علی به خالفت،

 خالفت تعیین نشده بود. 
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 دلیل دهم 
 درتاریخ و نیز های  اختیاری و انتخابی بودن امامت و خالفت در کتابی  باره در

کتبی که نزد شیعیان معتبر است، از حضرت علی سخنان صریحی وجود دارد که با 

 متعارض 
ً
اعتقاد آنان به اینکه خدا حضرت علی را به خالفت انتصاب کرده بود کامال

 کنیم.  می مورد از آن سخنان را ذکر ١٠در اینجا  ،و ناسازگار است

اثر نصر بن مزاحم  ۲۹و وقعه صفین ص  ۶در نهج البالغه مکتوب شماره  -۱

لمهاجرين نام الشوری لإ... « منقری از قول حضرت علی آمده است:

ن إف ىضً هللا ر ذلكماماً كان إسموه جل ون اجتمعوا علی رإنصار فاألو

 أبى نإلی ما خرج منه فإردوه  ةبدعو أهم خارج بطعن مرأخرج عن 

که شورا حق  نیستجز این « یعنی: »...قاتلوه علی اتباعه غري سبيل املؤمنني

اگر آنان بر مردی اتفاق کردند و او را امام  ،بنابراین .مهاجرین و انصار است

نامیدند، این کار موجب رضای خدا است. پس کسی که به سبب طعن و 

گردانند. اگر از برگشت خودداری  میبدعت از امر ایشان بیرون رفت، او را بر

 .»جنگند می کرده است با ویورزید، چون از غیر راه مؤمنان پیروی 
ص  ۸نوار ج و بحاراأل ۱۷ص  ۴بن ابی الحدید ج در شرح نهج البالغه ا -۲

ین ص  ۴۴۹
ّ

نام الناس إ« از قول حضرت علی آمده است: ۹۸و وقعه صف

مر أنصار وهم شهود للمسلمني علی واليتهم وتبع املهاجرين واأل

جز این نیست که مردم پیرو مهاجرین و انصارند و ایشان در « یعنی: »دينهم

  .»نمایندگان مردم اند)(کار حکومت و دینشان نظارت دارند 
از قول حضرت علی آمده  »۲مستدرک نهج البالغه الباب الثانی ص « در -۳

مر عهم األن ينازأسالم اإل ولون بفضلهم يفاملهاجرون األ فاز« است:
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مهاجرین نخستین با برتری خویش در اسالم گوی « یعنی:» هلهأهم  يالذ

ست با ایشان از اینکه در کار حکومت که شایسته آنان ااند  سبقت را ربوده

  .»نزاع و اختالف شود
ین ص  -۴

ّ
از قول حضرت علی  ۲۴۷ص  ۳و الکامل للمبرد ج  ۲۳در وقعه صف

وردت كام اوردوا أمن املهاجرين ال رجال إ ما كنتُ  يلعمر« آمده است:

هبم اهللا ليجمعهم علی الضالل ال ليرضما كان واصدرت كام اصدروا و

به جان خودم سوگند که من فقط مردی از مهاجران « یعنی: »علی العمی

کجا که آنان آمدم، و از هرآمدند، من نیز درکه آنان در هستم به هر آبشخوری

ا بر را برگرداندند من نیز برگرداندم و چنین نیست که خدا آنان ر )مردم(

  .»آورد یا به کوری گرفتار نماید گمراهی گرد
تی الناس عليا أملا قتل عثامن « آمده است: ۴۵۵ص  ۳در تاریخ طبری ج  -۵

تعجلوا فامهلوا  قال ال يعكنبا كوقالوا ابسط يد ةسوق املدين هو يفو

وقتی حضرت عثمان کشته شد مردم نزد « یعنی: »جتمع الناس ويتشاورون

دستت را بگشا تا با تو  :حالی که در بازار بود و گفتندحضرت علی رفتند در 

مهلت بدهید تا مردم (مهاجرین و انصار)  ،عجله نکنید :فرمود ،بیعت کنیم

  .»جمع شوند و با یکدیگر مشورت کنند
آمده است که حضرت علی خطاب به مردم  ۴۵۵ص  ۳در تاریخ طبری ج  -۶

نتم أ ة!ديناملهل أيا « فرمود:مدینه که اکثر آنان از مهاجرین و انصار بودند 

فانظروا  ةموحكمكم جار علی األ ةمامنتم تعقدون اإلأهل الشوری وأ

شما اهل شورایید  ،ای مردم مدینه« :یعنی »رجال تنصبونه ونحن لكم تبع

نمایید و حکم شما بر اّمت شایسته و  می و شما هستید که امامت را منعقد
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نمایید در  می پس بنگرید چه مردی را برای خالفت نصب ،جاری است

  .»حال ما تابع شماییمهر
ص  ۴و الکامل فی التاریخ اثر ابن اثیر ج  ۴۵۶ص  ۳در تاریخ طبری ج  -۷

وقتی مردم برای  :آمده است ۳۶۷ص  ۸و بحار االنوار مجلسی ج  ۱۲۷

هيا أقال وصعد املنرب و جاء عيل« بیعت با حضرت علی حاضر شدند

 :یعنی »رتممّ أال من إحد مركم هذا ليس ألأذن إو الناس عن مأل

انبوه و هوشمند هیچ  ،حضرت علی آمد و باالی منبر رفت و گفت ای مردم«

کس در امر حکومت شما حق اختصاصی ندارد مگر آن کسی را که شما 

 .»خودتان امیر کنید
 فرماید: می آمده است که حضرت علی ۱۷۳ی  در نهج البالغه خطبه -۸

لی إالناس فام  ةال تنعقد حتّی حيرضها عام ةمامن كانت اإلإل يولعمر«

ها ليس للشاهد أن هلها حيكمون علی من غاب عنأذلک سبيل ولكن 

به جانم سوگند تا عموم مردم حاضر « یعنی: »ن خيتارأال للغائب يرجع و

 مشود و کسانی که حاضرند و اهلّیت دارند حک نمی نشوند امامت منعقد

با (رأی جمع) سر باز زند و غائب نیز حق ندارد ( کنند و حاضر نباید از می

  .»مخالفت کند )رأی جمع
 از قول حضرت علی آمده است: ۵۱۳ص  ۱۸در بحار االنوار ج  -۹

م علی املسلمني بعد ما يموت سالحكم اهللا وحكم اإل والواجب يف«

و أحالل الدم  ظاملاً  وأكان  مظلوماً  و مهتدياً أكان  و يقتل ضاالً أمهم ماإ

و رجالً أال يقدموا يداً وال حيدثوا حدثاً و ن ال يعملوا عمالً أحرام الدم 

عفيفاً عاملاً عارفاً بالقضاء  ماماإنفسهم ن خيتاروا ألأقبل  ءال تبدوا بيشو
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در قانون خدا و احکام اسالم بر مسلمانان فرض است بعد « یعنی: »ةوالسن

یافته، مظلوم  یا کشته شد، گمراه باشد یا هدایتاز آن که رهبرشان فوت کرد 

باشد یا ستمگر، خونش حالل باشد یا حرام، هیچ کاری نکنند و هیچ 

قدم نشوند، مگر اینکه پیش از آن  سخنی نگویند و برای هیچ کاری پیش

گاه به برای خود امامی برگزینند که پاکدامن و خداترس و پرهیز کار و آ

  .»قضاوت و سّنت باشد
که امامّیه وی را از  ۴۱۲ص  ۲ج  )مروج الذهب(کتاب تاریخ مسعودی  در -۱۰

دانند آمده است: مردم در زمان خالفت حضرت علی بعد از  می خودشان

ونه ألالناس يسعليه السالم  دخل علی عيلّ « ضربت خوردن آن حضرت:

 :قال؟ نبايع احلسنأ كال نفقدو كن فقد ناإيت أأر ،مري املؤمننيأيا  :فقالوا

بر حضرت علی وارد شدند و « یعنی: »برصأنتم أهناكم وأال آمركم وال 

و خدا  –به ما خبر بده که اگر تو را از دست دادیم  !ای امیر مؤمنان :پرسیدند

 :فرمود ÷علی؟ آیا با فرزندت حسن بیعت کنیم –کند از دستت ندهیم 

نمایم  می نهیکنم که بیعت کنید و نه شما را از این کار  می به شما امر ،نه

 .»کار خودتان بیناتریدشما به 
 ال تعهدأ« :خوانیم که مردم به حضرت علی گفتند می ٤١٤ی  همچنین در صفحه

ای امیر « یعنی: »تركهم كام تركهم رسول اهللاأ يقال: ولكن؟ مرياملؤمننيأ يا

 ترکلکن ایشان را  فرمود: نه! و؟ کنی نمی آیا عهد خالفت را به کسی واگذار !مؤمنان

و کسی را به خالفت (آنان را ترک کرد  ج همچنان که رسول خدا ،کنم می

  .»)نگماشت

به نظر ما مسلمانان اهل سّنت این همه دلیل واضح و مبرهن و متقن و محکم 

 کافی است تا هر مسلمان شیعی خردمند و منصفی بپذیرد که: 
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تعیین فرمود  ج نه خداوند متعال کسی را به عنوان جانشین حضرت محّمد -١

 به چنان کاری اقدام نمود. ج و نه حضرت

اعتقاد به امامت منصوصه نه تنها از جهات مختلفی با آیات صریح قرآن و  -٢

کرد و سخنان حضرت علی بطور آشکار و روشن در تعارض است  عمل

ثمردانستن بیست و سه سال تالش حضرت  بی به معنی –معاذالله  –بلکه 

وحان و محبوبان خدا تی نمونه و توهین به ممدبرای ساختن امّ  ج محّمد

 –باشد و باالخره  می یعنی مهاجرین و انصار از جمله حضرت علی

.. است، .اعتباردانستن قرآن و سّنت و کتب سیره و بی به معنی –نعوذبالله 

اشخاص مرتد و از دین برگشته به ما رسیده باشد ی  دینی که به وسیله زیرا

 د.ارزش و اعتباری ندار

نَت  َر�ََّنا﴿
َ
ۚ إِنََّك أ نَك رَۡ�ًَة ُ َ� تُزِۡغ قُلُوَ�َنا َ�ۡعَد إِۡذ َهَديۡتََنا َوَهۡب َ�َا ِمن �َّ

اُب   .]۸عمران:  [آل ﴾٨ ٱلۡوَهَّ
(از راه حق) منحرف  ی،کرد یترا، بعد از آنکه ما را هدا یمانها پروردگارا! دل«

 .!»یا تو بخشنده یرابر ما ببخش، ز یخود، رحمت یمگردان! و از سو

ِينَ َ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ٱۡغفِرۡ َر�ََّنا ﴿ ِ  ٱ�َّ يَ�ٰنِ َسَبُقونَا ب َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ  ٱۡ�ِ
 ْ ِيَن َءاَمُنوا  .]۱۰[الحشر:  ﴾ّلِ�َّ

پروردگارا! ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز، و در دلهایمان «

 .»ای نسبت به مؤمنان قرار مده! پروردگارا، تو مهربان و رحیمی! و کینه حسد

 اللهم وفّقنا ملا حتبّه وترضاه

 آمني يا ربّ العاملني
 خدمتگزار اهل سّنت

 ساجد ساعی
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