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واقعاً شهامت  اي. وقتي اگر بتها را واژگون كرده باشي، كاري نكرده

  باشي پرستي را در درون خويش از ميان برده خواهي داشت كه خوي بت

  
  1(نيچه) 

                                                           

آوريم به اين دليل است كه آخوندهاي شيعه  اي خود از فيلسوفان غربي مطلبي را ميه اگر در نوشته -1
به سخن نگاه كن نه «فرموده:  �گري متهم كنند و در ضمن حضرت علي نتوانند آنها را به سني

. پس بايد سعي كرد هر »حكمت را فرا گير، حتي از منافق«. و همچنين فرموده: »به گوينده سخن
  و مفيدي را فرا گرفت.مطلب آموزنده 
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  مقدمه

  .سالم و درود بر پيامبر اسالم و خاندان پاكش و اصحاب وفادارش
پايه و اساس خرافات و گمراهي ها و انحرافات در مذهب تشيع، ريشه در غديرخم 

ند: غديرخم، سند هويت شيعه!! ما هم مي گوي ميدارد تا بدانجا كه طرفداران اين مذهب 
ند تمامي خرافات و انحرافات شما از همين جا شروع شده است، از گوئيم: آري، س

اي با آبي مسموم همچون ذهن مسموم طرفداران واليت و غدير خمي كه داراي بركه
همچون طرفداران بت پرست واليت. آري بت منات از آنجا برداشته و  1داراي بت منات

توسط يهوديان نفوذي و نابود شد ولي بت واليت و امام تراشي و غلو و خرافات 
به جايش نصب شد. بتي كه به راحتي بت  2طرفداران و دكانداران و مروجين خرافات

                                                           

  سه بت معروف دوران جاهليت: -1
پرستيدند و معبدي  الت سنگ چهار گوش و بزرگي بود كه مردم طايف آن را مي يالهه: »الت«

   .بودند هعظيم برايش مهيا كرد
براي قبيله  ي: اين بت در مرحله اول از آن قريش بود و به تبعيت از قريش به تدريج الهه»عزي«

(در ميان راه  مجاور ذات عرق »النخلةوادي «شيبان قرار گرفت. معيد اين بت در  م و بنيسلي بني
   عراق و مكه) بود.

آنرا  همردم يثرب بود و قبايلي چون خزاع از نخستين بتهاي مورد پرستش در ميان»: منات«
  پرستيدند. مي

طول تاريخ داشته است، از ابن  تراشان بسياري در اين بت خادمين و پاك كنندگان و پرستاران و بت 2-
سزايي  هاي آن، سهم به سبأ يهودي گرفته تا جناب كليني و مجلسي كه همگي در محكم كردن پايه
افكني ميان  اند، از تفرقه داشته اند و به اميد محشور شدن با اين بت، سعي و كوشش فراواني كرده

  غالي!! مسلمين گرفته تا گردآوري احاديث جعلي از آقايان محترم 
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منات، قابل شكستن و نابودي نيست، زيرا بتي كه در روح و فكر انسان ريشه كند، به 
   .1راحتي نابود شدني نيست

تالش خود را در توصيه ما به برادران اهل سنت و موحدين ديگر اين است كه بيشترين 
انجام دهند، چونكه بت بزرگ  2مبارزه با خرافات و دروغهاي غدير و نابودي بت منات

و ستون اصلي خرافات مدعيان تشيع است كه به دنبال خود امامت و واليت را از اصول 
مذهبي ايشان كرده و چنانچه كذب اين موضوع روشن شود ديگر بقيه موارد مورد نظر 

اهميت بوده و ارزش بحث كردن را نخواهند داشت و اصال اثبات يا  مدعيان تشيع، بي
رد شدن آنها چندان مهم نيست، به عنوان مثال مواردي چون جنگهاي جمل و صفين يا 

اند. و .... كه علماي شيعه دائما آنها را در بوق و كرنا كرده �خطاهاي برخي از صحابه
ثابت  �ل و من عنداهللا حضرت عليچنانچه كذب ادعاي شيعه مبني بر خالفت بالفص

شود ديگر نيازي به ادامه بحثهاي بي سر و ته بعدي نيست. ديگر گمراه بودن و دروغين 
بودن اين مذهب روشن شده است و اينكه چه كسي به خانه فاطمه هجوم برده؟!! و 
چگونه ائمه علم غيب و عصمت دارند؟!! و چگونه امام زمان بيش از هزار سال است 

ند؟!! و چگونه مي توان كن مياست؟!! و چگونه نائبان او خمس مال مردم را چپاول  زنده
روي قبور اولياء قصر ساخت؟!! و غيره....، اينها ديگر نيازي به اثبات يا رد ندارد، چون 

در غديرخم دروغي  �پايه و اساس اين خرافات يعني خالفت الهي حضرت علي
ه چيزي با دروغ بسته شود چه سرانجامي خواهد بيش نبوده و معلوم است وقتي كه نطف

                                                           

تازه بتي كه بتهاي ديگري نيز همراه خود دارد، بتهايي چون: عصمت، علم غيب، گنبد و بارگاه، امام  -1
آميز، توسل، مراجع تقليد با چشم برزخي!! واليت  زمان، جمكران، مفاتيح الجنون و دعاهاي شرك

  زني و زنجيرزني و غيره.... مطلقه فقيه، لعن صحابه، شهادت ثالثه، سينه

از تشابهات بسيار جالب ميان بتهاي دوران جاهليت و بت واليت در واسطه بودن هر دوي اينها  -2
. همچنين در نام بت پرستان كه در 28و احقاف/ 18و يونس/ 3ميان خالق و مخلوق است: زمر/

  مي گذاشتند و اكنون عبدالحسين. و عبد منات دوران جاهليت عبدالعزي
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ام . براي خواننده گرامي الزم به تذكر است كه اينجانب نيز خود روزي شيعه بوده1داشت
و ديگر اهميتي به بتهاي فراوان  2امولي هم اكنون خرافات اين مذهب را به دور افكنده

يگر اثري از آنها باقي م و همه آنها را در قلب و روح خود شكسته ام و دده ميآن ن
كنيم كه نشان نيست. در اين مختصر براي خواننده گرامي موارد متعددي را ذكر مي

نداشته و  �د واقعه غديرخم ربطي به خالفت الهي و بالفصل حضرت عليده مي
يم كه اصل واقعه غدير مورد قبول ما و مسلمين جهان است و جمله: شو ميالبته متذكر 

صحيح است، ولي برداشت مدعيان تشيع از اين جمله و  »مواله ىذا علمن كنت مواله فه«
از كلمه مولي، خالفت است كه اين مردود بوده و در اينجا به رد اين ادعا مي پردازيم و 

ته استاد عليرضا حسيني يم كه در طرح مطالب از كتاب ارزنده آلفوس نوششو مييادآور 
ز در كتب ديگري از اينجانب موجود هستند و يك ايم و البته برخي از آنها ني بهره جسته

باشند. در اينجا سعي و سري از مطالب، جديد و مربوط به همين نقد و بررسي مي
كوشش بر اين بوده كه مسئله غديرخم به تنهايي و بصورتي جداگانه مورد نقد قرار 

شد و گيرد، چون همانطور كه اشاره شد پايه و اساس شكل گيري عقايد شيعه مي با
خواننده گرامي مي تواند اندك وقت خود را صرف مطالعه كند تا متوجه شود اين 
مذهب از كجا سرچشمه گرفته است و چنانچه متوجه اشتباه بودن آن شد به دنبال 

  تحقيق پيرامون ديگر عقايد ضاله آن برود.

                                                           

د در جامعه و دولت شرك زده و خرافي ايران و واليت مطلقه مستبده سر انجام آن را مي تواني -1
  مشاهده كنيد.

اينجانب كتب و مقاالت مختلفي پيرامون رد خرافات تاليف كرده ام: كتابي در دو جلد، جلد اول:  -2
سرخاب و سفيدآب و جلد دوم: دوباره سرخاب و سفيدآب و كتب و مقاالت ديگري چون: 

ا خرافيون، التحزن ان اهللا معنا، هولوكاست شيعي، اينها اصل نيستند، روبه شورش اهل رده، حج ب
، محفل شيعه، بن بست، روشنفكري در ايران، خليج �صفتان، انطباق عقايد ابن تيميه با علي

اسالمي، غائب هميشه غائب، اي مسلمين جهان بيدار شويد، احاديث شيعه پسند در كتب اهل 
يع، سايه هاي خدا در زمين، بازگشت به صدر اسالم، دروغهاي شبكه سنت، تشابهات بهائيت و تش
  جهاني امام حسين و غيره....
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  غدير خم

  بين راه مكه و مدينه مكاني

ذالحجه سال دهم هجرت در  18گشت در روز  مي از حجه الوداع بر صوقتي كه پيامبر
ند در ايـن  خواسـت  مـي نـد و  كرد ميغدير توقف كرد تا به حجاجي كه از مكه همراهيش 

يگـاه و  ، جاصنقطه تقسيم و به مقصدهاي خود بر گردند، پيامي بدهد. به دستور پيامبر
اري نماز هاي درختان براي حضرتش ساختند. پس از برگز يا منبر به خصوصي از شاخه

بر فراز منبر رفته و آخرين خطابيه عمومي خود را در مقابـل بزرگتـرين    صظهر، پيامبر
را  �در حاليكه علي صمحمد حضرت ايراد كرد. وفاتشماه قبل از  2اجتماع حدود 

  فرمود: با دستش بلند كرده بود
كسي كه  ،علي موالي اوست. خداوندا ،او هستم يهر كس را كه من موال«

دشـمن   ،دوست بـدار و آنكـس كـه او را دشـمن دارد     ،وست دارداو را د
  .1»بدار

شـود ايـن حـديث شـريف را حتـي      تا آنجا كه به صحت خود واقعـه مربـوط مـي   
اند هرگز مورد سئوال يا انكار  كه خودشان هم آنرا ثبت كرده اهل سنتنويسندگان معتبر 

ـ   اند. (مانند قرار نداده ترمـذي ـ نسـايي ـ ابـن ماجـه ـ         : امام احمد ابن حنبل در مسـند 
نفـر از   110ابوداود ـ ابن عبدالبر در استيعاب) حـديث شـريف غـدير خـم را حـداقل       

  نفر از علماء و... نقل كرده اند. 355نفر از تابعين ـ  84اصحاب ـ 

                                                           

الزم به تذكر است كه برخي از علما جمله دوم را صحيح نمي دانند، ولي به هر حال وجود آن نيز  -1
داري خالف ادعاي شيعه را مي رساند و نشان مي دهد كه صحبت از دوستي و دشمني بوده نه زمام

و خالفت، جمله: خداوندا كسي كه او را دوست دارد، دوست بدار و آنكس كه او را دشمن دارد، 
  دشمن بدار.
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مدرك ايـن حـديث    ترين قديمي باره حديث غدير، هرويتز و گلدزيهر در مطالعاتشان در
ولي در صـحت اشـعار    .1شمرند هيچ ترديدي آنرا معتبر مي دانند و بي را اشعار كميت مي

ماه بعد جزو  2حسان ابن ثابت شك دارند (به خصوص با عنايت به اين نكته كه حسان 
اولين نفراتي است كه در سقيفه حاضر است!!! و براي خالفت حضـرت ابـوبكر شـعري    

د! ضمن كن ميعلي بيعت نحضرت عثمان نيز با حضرت  شهادتحتي پس از  ،يدسرا مي
اينكه در سند مورد اشاره توسط عالمه اميني بين راويان اشعار حسـان بـن ثابـت، يـك     

ليه و اصلي حسان وجود نداشـته  ساله وجود دارد!!! و اين اشعار در ديوان او 300انقطاع 
  .)است

غديرخم و توجـه   يهبه هر حال، هرگز مبناي مجادله بين شيعه و سني، صحت واقع
آنچنانكه ذكر شد، نبوده و نيست. نكته اخـتالف،   �به علي صعنايت خاص پيامبرو 

آن را در سخنان خود به كار برده. شيعيان اين كلمه  صمعني كلمه مولي است كه پيامبر
را  �گيرنـد و صـريحاً علـي    و سرپرست مـي  ، اولي االمر، حاكمرا به معناي رهبر، آقا

كلمه مولي را به معناي دوست و ياور  ي اهل سنتول ندنام مي �جانشين بالفصل پيامبر
كنند. جاي ترديد نيست كه غناي ادبيات و لغات عربـي نتيجتـاً    و يا محرم راز تفسير مي

ند كن ميضمن اينكه حديث را قبول  اهل سنتابهام لغتي با دو معني ممكن، در بر دارد. 
به توجـه بيشـتر و ايجـاد    تشويق پيروانش  صنمايند كه منظور پيامبر چنين استدالل مي

بـوده   كپسر عم و شوهر دختـرش فاطمـه   �قدر و اعتبار و مهر و محبت براي علي
مردم را به ايـن   صاست. عالوه بر اين، شرايطي را كه به موجب آنها الزم شد تا پيامبر

دهند. جمعي از مردم نسبت به رفتار دقيق، قاطعانـه   امر نصيحت و تشويق كند شرح مي
در توزيع غنائم هنگام اردوكشي به يمن كه تحت رهبري او صـورت   �ليو عادالنه ع

                                                           

سرايد سالها از واقعه غدير گذشته بوده و سوء تفاهم خالفت  البته زماني كه كميت اين اشعار را مي -1
وه بر اينكه عالئق منصوص حضرت علي جاي خودش را در بين جامعه باز كرده بوده است. عال

  نبايد فراموش كنيم. شديد مذهبي و سياسي كميت نسبت به تشيع را
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همراه با علي مسـتقيماً بـه مكـه     جا بود كه آنان، ين از هم و ندكرد ميگرفته بود غرولند 
  در برگزاري حج بپيوندند.  صآمدند تا با پيامبر

بن يزيد بن طلحه گويد: وقتي علي ا :به اينصورت آمده متن زير از تاريخ طبري
مبر را در مكه ببيند با اكه پي - يعني چند روز قبل از واقعه غدير - ابي طالب از يمن آمد 

شتاب بيامد و كسي از ياران خود را به سپاه گماشت و او حله هايي را كه از يمن آورده 
بود به كسان پوشانيد و چون سپاه به مكه نزديك شد علي براي ديدن آنها برون شد و 

را پوشيده اند و گفت: چرا چنين كردي؟ گفت: اينان را پوشانيدم كه ها  ديد كه حله
رسند حله ها را وقتي آمدند آراسته باشند علي گفت: از آن پيش كه به نزد پيمبر خدا 

برگير. گويد حله ها را برگرفت و سپاهيان از اين كار آزرده شدند (و بعيد است كه همه 
كسان از علي ابن ابي طالب، شكايت  ابوسعيد خدري گويد: ساكت نشسته باشند)

داشتند و پيمبر ميان ما به سخن برخاست و شنيدم كه مي گفت: اي مردم، از علي 
. (تاريخ طبري دكن ميخشونت  –يا گفت در راه خدا  –شكايت نكنيد كه او در كار خدا 

ه در منطق ص) از اينجا دامنة شايعات گسترش مي بايد تا حدي كه پيامبر اكرم1276ص 
 ىمن كنت مواله فهذا عل«شوند پس از اقامه نماز با گفتن جمله  غدير خم مجبور مي

ها و خصومتها پايان دهند.(همچنين رجوع شود به ابن كثير و  به اين شايعه پراكني »مواله
كتاب تشيع در مسير تاريخ. دكتر سيد حسين محمد جعفري. دفتر نشر فرهنگ اسالمي 

  )37ص 
مـوارد   را در) ن(به غير از ماجراي سپاه يمـ  �علي دوستي علت سفارش مردم به

   مي توان جستجو كرد: زير
و  �كشته شدن جنگ آوران و سران نامي هر قبيله بـه دسـت حضـرت علـي     -

 .علمداري ايشان در جنگها
اين آخرين حج من  فرموده:رفته و ميمي بزودي به جوار رحمت حق صپيامبر -

كرده ميروند اشاره دي به ديدار خداوند مياست و مرتب به اين موضوع كه بزو
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دانسته اند اي جاهليت را به خوبي مي مسلماً ايشان عادات بد قومي و قبيله .است
از هر قبيله اي چنـدين نفـر از افـراد مشـهور و      �دانيم كه حضرت علي و مي

ممكن است اين كينه هـا   صسران آنرا به خاك و خون كشيده و پس از پيامبر
مشكل ساز شود و شـايد   صد و براي حضرت علي و خاندان پيامبرسر بر كش

تاكيد و سفارش پيامبر، جهت جلوگيري از كشته شدن حضرت علـي و شـروع   
جنگهاي داخلي بوده است. يا اينكه سـفارش ايشـان جنبـه توصـيه در انتخـاب      

 و دستوري الهي. حضرت علي داشته و نه وجوب

ه انـد  شد مييلت او تا مردمي كه پراكنده و بيان فض �دادن مدال افتخار به علي -
رفتـه بنـابراين   به زودي به جوار رحمت حق مي صاو را بشناسند. چون پيامبر

سال مجاهدت و ياري حضرت علي از مكه تا مدينه و جنگهاي مختلـف را   23
يادآور شده تا بگويد با چنين شخصي دشـمني روا نيسـت، بلكـه دوسـتي الزم     

 است.

و  1و جانشين ايشان در بني هاشم بـوده اسـت   صاكرم حضرت علي وصي نبي -
  بنابراين معرفي چنين شخصي و لزوم دوستي با او مهم بوده است. 

  بيعت

الوداع بنا بـه   هزار نفر از مردم حاضر در حجه 120 :ندگوي ميعلما و مراجع مدعي تشيع 
 در غدير خم حاضر شدند و پس از اعـالم جانشـيني حضـرت علـي،     صدستور پيامبر

بيعت نمودنـد و حتـي بـراي زنـان تشـت آبـي        �همگي آنها در طي سه روز با علي
گذاشتند تا دست خـود را در آن بگذارنـد و حضـرت علـي نيـز دسـت خـود را در آن        
گذاشته و به اين طريق حتي زنان نيز بيعت نمودند. در اينجا براي اثبات دروغـين بـودن   

                                                           

معرفي حضرت علي در جاهاي ديگر نيز(حتي يوم االنذار) بيان همان وصايت و جانشيني ايشان  - 1
  در بني هاشم بوده است و نه خالفت بالفصل و الهي بر تمامي مسلمين.
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ثانيه وقـت نيـاز    3ادن و بيعت با هر نفر اين ادعا مي گوئيم به فرض اينكه براي دست د
بـرد؟ حتـي مـا فـرض      هزار نفـر چنـد روز زمـان مـي     120با باشد، حساب كنيد بيعت 

ساعته حاضر بوده و در تمامي لحظات  24گيريم كه حضرت علي بطور تمام وقت و  مي
 (يعني حتي براي نماز خواندن و استراحت كردن و غـذا  در حال بيعت كردن بوده است

) با اين اوصاف باز حساب كنيد كه بيعت 1رفته!!! ردن و قضاي حاجت نيز جايي نميخو
انجامد؟ ما اينكار را انجام داديم و متوجه شديم كه  هزار نفر چند روز به طول مي 120با 

شـبانه روز بـه طـول     4نـي بـيش از   سـاعت، يع  100دقيقـه، يعنـي    6000چنين بيعتـي  
داوند در آنجا نيز ردالشمس كرد و خورشيد برگشت تا مگر اينكه بگوييد خ .2انجامد مي
 روز!!  3روز بشود  4

 �هزار نفر در غدير خم با علي 120مسئله ديگر، پيرامون بيعت اين است كه اگر 
در مدينه و از مردم آنجا براي علي بيعت نگرفت؟ آن  صبيعت كرده اند پس چرا پيامبر

انـد و آن زمـان نيـز تلويزيـون و وسـائل       دهشـ  ميهزار نفر كه در عربستان پراكنده  120
مخابراتي در كار نبوده است، پس بيعت گرفتن از آنها سود چنداني نداشته است، چـون  
پايتخت و مركز خالفت در مدينه بوده و آنجا هسته اصلي و مسجد پيامبر اسالم و خود 

ر خليفـه و  پيامبر اسالم بوده اند و مشخص است كه پس از وفات پيامبر اسالم يـك نفـ  
اي كه داشته چطور  اين شهر با اين اهميت فوق العادهه است، پس شد ميجانشين ايشان 

از مردمش بيعتي گرفته نشده است تا به زعم شما خالفت الهي در همـان شـهر غصـب    
جـدا   صمردم مدينه در جحفـه از پيـامبر   شود و اسالم منحرف شود. با توجه به اينكه

شده وسط بيابان گـرم، مـردم    وقتي كه به زعم شما مي اند؟ شده و در غدير حاضر نبوده

                                                           

  تباه، چگونه همه چيز را مسخره كرده ايد.ببينيد براي اثبات عقايد اش - 1
فراموش نكنيد چنانچه اين مدت بطور صحيح و حقيقي حساب شود و مدت استراحت و نماز  -2

شبانه روز دست  6يا  5خواندن و غذا خوردن و ديگر موارد نيز حساب شود، به زماني حدود 
عيان بگويند ردالشمس دو بار صورت گويند، مگر اينكه شي برابر آنچه شيعيان مي 2يابيد، يعني  مي

  شود!!! گرفته است!!! در اينصورت همه چيز حل مي
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فراموش نكنيد بيعت هر  شده از آنها بيعت گرفت؟ ا نگهداشت آيا در مسجد مدينه نمير
معرفـي   ورساند  ه و اين خود اهميت اين شهر را ميچهار خليفه در مدينه صورت گرفت

ه فايـده عملـي داشـته    به عنوان خليفه در جمعي غير از اهل مدينه چ �حضرت علي
حضرت علي و چرا در آنجا  يا چرا بيعتي به اين مهمي در مكه صورت نگرفت؟؟  است

قبيله مهم قريش حضور داشته و مجبـور   حتي آنجا را به عنوان جانشين معرفي نكردند؟
ه(چون هميشه اكثر كارشكني هـا و دشـمني هـا توسـط     شد ميبه بيعت و عدم مخالفت 

حتـي در   ) و�حتي پس از به خالفت رسيدن حضرت علي ،ستقريش انجام گرفته ا
موش نكنيد خداوند طبق علـم خـود   نيز داشته است. فراجنبه قداستي بيشتري  شهر مكه

توانسته نزول چنين دستوري را چنان زمان بندي كند كه ابـالغ آن در مكـه صـورت     مي
نـازل شـد ولـي     بگيرد چون جواب مسخره مدعيان تشيع اين است كه اين دستور ابتـدا 

تصـميم   صپيامبر(ص) در ابالغ آن مردد بود و چون مجددا نازل شـد بـاالخره پيـامبر   
در نابودي بتها و مخالفـت بـا    صپيامبرقطعي خود را در غدير خم به اجرا گذاشت!!! (

ابوجهل و ابولهب و كفار مكه هراسي نداشت، زماني كه تعداد مسلمين انـدك و تعـداد   
سال مجاهدت در ميان جمعيت مسلمين بـراي   23نوقت آيا پس از مشركين بسيار بود، آ

تعيين جانشين خود، ترديد و يا ترسي داشته است؟!!) پس نـه اهـالي مكـه و نـه اهـالي      
مدينه در اين بيعت حضور نداشته اند و چنانچه اين بيعت جهت خالفت بـوده بنـابراين   

  عدم حضور مردم اين دو شهر مهم، منطقي نمي باشد.
مدينه با حضرت علي خصومتي نداشته اند. حضرت علي كسي از آنها را در  مردم

مبني بر  صجنگ نكشته كه بخواهند با او دست بيعت دوستي داده و يا سفارش پيامبر
 لزوم دوستي با او را بشنوند. بلكه اين ساير قبايل حاضر بوده اند كه ممكن بوده از

مكه اين بيعت  ي علت اينكه بيرونحضرت علي، كينه و نفرت داشته باشند. و حت
صورت گرفته شايد اين است كه بعدها سوء تفاهم نشود كه حضرت علي فقط در حرم 

  امنيت داشته اند و يا ساير خرافات و ابهامات ديگر.
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دست دوستي داده باشند علت  �اگر هم قبايل عرب در غدير خم با حضرت علي
كان چنين حضور يكپارچه اي براي ايشان پيامبر اسالم مي ديده كه ام :آن مشخص است

كم است و حضرت علي نيز از هر قبيله عرب چندين نفر را كشته است و بنابراين با 
 اين عمل مي خواسته اند كينه و دشمني با حضرت علي را مرتفع كنند.

، زماني كه صحدود دو ماه پس از واقعه غدير خم و پس از رحلت نبي اكرم
ند، در ده ميسقيفه بني ساعده جهت تعييين خليفه تشكيل شورا مهاجرين و انصار در 
: ما جز با علي با كس ديگري »ال نبايع اال عليا«: ويندگ از انصار مي خالل گفتگو معدودي

شكنيم. ابوسفيان  : ما بيعت خود را با علي نمي گفتند كنيم. در حاليكه بايد ميبيعت نمي
ا با تو بيعت كنم در حاليكه بايد مي گفت: دستت را : دستت را بده تگفته بودنيز به علي 

در غدير  دده مينشان از اين دست كه  ات ديگرتناقض و بده تا با تو تجديد بيعت كنم
  صورت نگرفته است.  جهت خالفت خم بيعتي

چـرا مـا قبـل از بيعـت      ،بيعت خالفت بوده است�چنانچه بيعت با حضرت علي
هـزار نفـر) مشـاهده     120از كفار) در اين سطح ( غدير در هيچ كجا بيعت شكني (حتي

آن هـم  (ماه بعـد پيمـان شـكني كردنـد؟     2هزار نفر فقط حدود  120نكرده ايم؟ چگونه 
گرفته شده؟ اگر گنـاه تحريـف اخـالق در     صبيعتي كه بر مبناي وحي و توسط پيامبر

 حضــرت جامعــه اســالمي در قــرون و نســلهاي بعــدي را بــه گــردن حضــرت عمــر و
ماه بعد صورت گرفته بـه گـردن    2گناه اين بيعت شكني كه فقط  ،بيندازيم بابوبكر

  )كيست؟ حتما ابوجهل!!!
ممكن است اين شبهه ايجاد شود كه مردم در زمان حضرت عثمان نيز بيعت شـكني  

  ولي: ،كردند
سال بعد بوده و مسلماً مردم در گذر زمان تغيير كـرده   25 ،زمان حضرت عثمان -

  بودند.
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بيعت خود را با حضرت عثمان شكستند و عليه او شورش كـرده و او  كساني كه  -
بلكه اراذل و اوباش شهرهاي بصره و كوفه و اهالي  ،را كشتند مردم مدينه نبودند

 مصر بودند.

بلكه بـه عنـوان اعتـراض از سـتم      ،حتي همين افراد، قصد بيعت شكني نداشتند -
بـه دسـت برخـي افـراد     واليان در آن مكان، جمع شده بودند و حضرت عثمـان  

 در حاليكه قصد اكثريت اين نبوده است. ،ناشناس به قتل رسيد

حتي اگر اين عمل را بيعت شكني بدانيم، توسط برخي افراد صورت گرفت ولي  -
 هزار نفر بيعت شكني كردند. 120 ،در سقيفه طبق استدالل برادران شيعه

توسط افرادي مانند شورش يا اعتراض عليه حضرت عثمان با هماهنگي قبلي كه  -
مالك و محمد ابن ابوبكر و... بود صورت گرفت. ولي در بيعـت شـكني غـدير    

 خورد. (اگر بيعت حكومت بوده باشد) هماهنگي قبلي به چشم نمي

چه بـوده   ولي علت بيعت شكني غدير ،شورش عليه حضرت عثمان دليل داشته -
 است؟ 

بيعت بـا حضـرت علـي     بيعت با حضرت عثمان فقط پشتوانه مردمي داشته ولي -
(البته به زعم و خياالت شيعه) پشتوانه الهي و رسول خدا و جميـع اصـحاب را   

 داشته است. پس جاي مقايسه نيست چون تشابهي در كار نيست.

  در خصوص بيعت چند سئوال

براستي اگر در غديرخم، بيعتي صورت گرفته بود چرا پيامبر اسالم در بازگشت  -
و قبائل اطراف كه در غدير خم حضور نداشتند براي  به مدينه از مردم مدينه

بيعت نگرفتند؟ و چرا از مردم مكه بيعت نگرفتند؟(گو اينكه  �حضرت علي
د انصار، يعني مردم مدينه قبل از غدير از كاروان جدا شده گوي ميبرخي منابع 

 بوده اند، در حقيقت از مردم مدينه كسي بيعت نكرده بوده) 
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د به اين نويس ميدر نامه هايي كه به سران كشورهاي اطراف چرا پيامبر اسالم  -
صول دين!) يعني جانشين خود موضوع مهم (و به زعم شما از مهمترين ا

 ند؟! كن مياي ن اشاره

كه آدم عاقل و مومن از يك  صچرا حضرت علي بر خالف اين سخن پيامبر -
خانه آنها ها به در شود براي جلب نظر انصار شبسوراخ دوبار گزيده نمي

 ند؟! كن ميرفته و پس از قتل عثمان با مردم بيعت  مي

يم جز با علي! در كن ميچرا برخي جوانان انصار در سقيفه مي گفته اند ما بيعت ن -
 شكنيم!  اند: ما بيعت خود را با علي نمي گفتهحاليكه بايد مي

ل و هزار نفر) سرآغاز مث 120چرا اين بيعت شكني گسترده (يعني بيعت شكي  -
 د؟شو ميشعر و داستان و نقل محافل ن

تمامي منابع تاريخي معترفند كه ابتدا انصار در سقيفه جمع شدند اگر در غدير  -
خم، بيعتي صورت گرفته در حقيقت انصار با تجمع در سقيفه اولين سنگ 

ترسيدند ابوبكر و عمر خليفه تخلف و ارتداد را گذاشتند؟ براستي چرا؟ مي
آخر خليفه شدند؟ تازه ابوبكر كه در مدينه داراي قبيله و نيرويي شوند؟! آنها كه 

 نبوده! 

  توضيحي مختصر، پيرامون كلمه بيعت

بيعت در فرهنگ اعراب بر چند نوع بوده است: بيعت حرب و بيعت زنان و بيعت خريد 
و فروش و بيعت امان و بيعت خالفت و... در برخي كتب آمده كه مردم پس از سخنان 

ولي هيچكدام نگفته اند بيعت خالفت. ريشة مشكل  ،با علي بيعت كردند صمنبي اكر
گردد كه به وقايع به صورت منفك و گزينشي نگاه به همان نگاه هميشگي شيعه بر مي

با  �ما اگر كمي به عقب بر گرديم خواهيم ديد چند روز قبل، حضرت علي ،دكن مي
اين عده با ايشان رگيري لفظي داشته اند. سپاه يمن و خالد ابن وليد و... بر سر غنايم د

د. به مرور تا شو ميند و در مجمع حج، بازار شايعه داغ شو ميند و دشمن كن ميقهر 
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پس از اقامه نماز  صرسد و پيامبر غدير خم اين شايعات و دشمني ها به اوج خود مي
براي پايان  ظهر و سخنراني و تكرار موضوعاتي كه در عرفه و چند روز قبل گفته بودند

ها مي فرمايند: هركس مرا دوست دارد بايد علي را هم دادن به اين شايعات و دشمني
دوست داشته باشد خدايا دوست داشته باش هر كه او را دوست دارد و دشمن باش هر 

قهر كرده بودند يا دلخوري بين  �كه او را دشمن دارد. و پس از آن، مردمي كه با علي
  ند. كن ميدهند (بيعت) و آشتي  ند و دست ميكن ميبا او مصافحه  بوده �آنها با علي

  گرماي سوزان

در آن  صند كه پيامبرگوي ميآخوندهاي مدعي تشيع مرتب بر باالي منبرهاي خود 
گرماي سوزان و شديد غدير خم مردم را نگاه داشته است و معلوم است كه قصد داشته 

ند: گوي ميوزان همه را نگاه داشته و مرتب مسئله مهمي را ذكر كند كه در آن گرماي س
  در جواب آخوندهاي نابغه بايد گفت: 1گرماي سوزان، گرماي سوزان، گرماي سوزان!!

هم قبل از  ،در غدير، هيچگاه سرماي شديد حاكم نبوده و همه روزها گرما بوده -
و مثل اين است كه بخواهيم مرتب بگوئيم: در آن سرماي آن و هم بعد از آن 

  د قطب جنوب!!! خوب مسلم است كه هوا در قطب هميشه سرد است.شدي
هميشه زير آفتاب سوزان عربستان در حال مسافرت و تجارت بوده  قبايل عرب، -

يا در جستجوي آب مرتب در حال كوچ بوده اند. بعيد است براي كساني كه 
ي بتها و خدايان خود را شكسته و مسلمان شده اند، ايستادن زير آفتاب، خيل

 ناراحت كننده بوده باشد.

مردم را در آن  صچطور شما معتقديد موضوع آنقدر مهم بوده كه پيامبر اكرم -
گرماي شديد نگه داشته ولي وقتي نوبت به بيان اصل مطلب مي رسد اين 

                                                           

خواننده گرامي توجه داشته باشد كه ما داليل مختلفي را براي رد ادعاي شيعيان مي آوريم ولي در  -1
 صمقابل آخوندها براي اثبات اين مهمترين اصل خودشان فقط ياد گرفته اند بگويند: چرا پيامبر

  ر آن گرماي سوزان مردم را نگهداشت؟!!!!د
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 كنند كه داراي اعالم مي (مولي) موضوع مهم را در پرده اي از ابهام و با واژه
) و اگر اين چنين نيست پس چه معني متفاوت 27 معاني مختلفي است(داراي
 جلد كتاب با نام الغدير قلم فرسايي كند؟!! 11نيازي بوده كه عالمه اميني 

در مسافرتها اين بوده است كه پس از طي مسافتي براي  عربهارسم هميشگي  -
ايستاده اند تا ضمن آن، كاروان پشت سر هم برسد. ولي شما با  مي استراحت،

(نيازي به گفتن نبوده است  گفت كاروان قبلي بيايد صيد: پيامبرهياهو مي گوي
) و كاروان رفته برگردد و گرماي شديد حاكم بود و...ولي  خودش مي آمده!!!

 صيا نه؟ ضمن اينكه پيامبر شد ميباالخره بايد در جايي نماز ظهر خوانده 
 �عليمردم را به دوستي با  ،و در انتهاي خطبه خطبه اي طوالني خوانده

سفارش كرده پس هدف از توقف در غدير: خواندن نماز، خواندن خطبه و 
آخرين سفارش به مردم و در انتها معرفي علي بوده و هدف از توقف فقط 

 در آن گرما مردم را نگهداشت. صسفارش علي نبوده كه بگوييد چرا پيامبر

ه و بر كرد ميعمل  (رئال) از آنجا كه هميشه طبق شرايط واقعي صپيامبر اكرم -
خالف ما از خواب و خيالهاي ايده آليستي به كلي دور بوده براي همين در هر 

ه و طبق مديريت زمان از هر كرد ميشرايطي موارد پيش آمده را به بعد موكول ن
ه است. كرد ميلحظه براي بيان حقيقت يا عملي كردن طرحهاي خودش استفاده 

داده اگر بنا بوده آيه اي در  ور حمله مياگر بنا بوده به كارواني حمله كنند دست
شده و هيچگاه مسائلي مانند گرماي مذمت منافقان خوانده شود خوانده مي

شديد يا غيره براي ايشان در بيان حقيقت هر قدر كوچك يا بزرگ تاثيري 
نداشته است. سئوال مهمتر اينكه: حقيقت، حقيقت است و كوچك و بزرگ و 

(به خصوص از سوي  ارد و بيان آن نيز واجب استكم اهميت و پراهميت، ند
بوده و موقعيت  ص) ضمن اينكه آن سال، آخرين سال حيات پيامبرصپيامبر

وجود نداشته است. براي نمونه به قرآن  �ديگري براي بيان حقانيت علي
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د! براي اينكه شو ميبراي دعواي زن و شوهر آيه نازل  كريم نگاه كنيد كه مثالً
شده! پس كم اهميت يا پر  وي پيامبر بلند نكند آيه نازل ميجل صدايش را كسي

اهميت بودن وقايع از ديد ما صحيح نيست و بايد وقايع را طبق شرايط همان 
 زمان و آن هم از ديد الهي بررسي كرد. 

در آخرين سالهاي حيات خود به تبوك، سرزميني با فاصله زياد  صپيامبر -
اي سنگين بدون هيچگونه درگيري و لشكر كشي كرده و ضمن صرف هزينه

آور  ) تعجب20(در قرن  نبردي باز مي گردند. بله اين عمل ايشان در نگاه ما
ايشان اهداف و نيات ديگري، مطابق با عاليق و  :ولي آيا بايد بگوييم .است

ساليق امروزي ما داشتند؟و چرا در آن گرماي شديد هيچ جنگي صورت 
 ،چيز ديگري بود! آري صوده شد! و هدف پيامبرنگرفت؟ و اينهمه هزينه بيه
ديده شده ايشان دو  صاي پيش از اين نيز از پيامبرچنين رفتارهاي خارق العاده

نفري  1000نفر در بدر مقابل سپاه  300بار دستور هجرت به حبشه مي دهد با 
د كن ميكند. با كفار در حديبيه صلح  مسجد ضرار را تخريب مي ،كفار مي ايستد

در گرماي  ،د براي احقاق حق علي و سفارش به دوستي با اوتوان ميپس  ...و
 .شديد هم مردم را نگهدارد

وقتي بناست مردم در آن گرماي شديد حركت كنند و آنرا تحمل نمايند آيا  -
 د.كن ميتفاوتي  ايستادن در جايي برايشان

 1ستفاده كنيداگر از نرم افزارهاي رايانه اي براي محاسبه زمان واقعه غدير ا -
اسفند بوده و  29الحجه يعني واقعه غديرخم در روز ي ذ 18شويد متوجه مي

در تحقيقي سته چندان گرماي شديدي در محيط وجود داشته باشد. توان مين
سال، سايت هواشناسي عربستان را در اين خصوص، بررسي  2مدت  علمي به

فروردين ماه اين  10 اسفندماه تا 25م از فاصله زماني يم و متوجه شديكرد
                                                           

  :مراجعه كنيد سايت هواشناسي عربستانبراي اينكار بايد به  1
 http://www.pme.gov.sa 
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(كه غدير در آن  شمسي)درجه هواي منطقه رابغ 1385و 1384(سال  دوسال
شود و با توجه به  درجه بيشتر نمي 30واقع است) در گرمترين ساعات روز از 

با اطمينان قريب  1اينكه هواي زمين طي هزار سال گذشته دو درجه گرمتر شده
 28هجري:  10اسفند سال  29ر خم در درجه هواي غدي :گفت توان ميبه يقين، 

درجه يا چيزي نزديك به آن، بوده است و چنين درجه حرارتي نه تنها گرماي 
 بلكه بسيار فرح انگيز و روح بخش است. ،شديد و حتي گرماي معمولي نيست

و به عنوان تلنگر آخر: چرا راوي آن حديث جعلي كه مي گويد هوا گرم بود  -
اكيد داشته؟ مگر گرماي هوا براي عربها چيز تازه و اين همه روي گرمي هوا ت
 يم كه ريگي به كفش راوي بوده است.شو ميجديدي بوده؟! پس متوجه 

                                                           

به علل گوناگوني دماي فعلي كره زمين گرمتر شده است، داليلي چون شكافته شدن جو و اليه  -1
 بيروني زمين.



  

  

  

  بالغاآيه 
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اى پيامبر آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده ابالغ كن و اگر نكنى پيامش را «
  .»كند دارد آرى خدا گروه كافران را هدايت نمى مردم نگاه مى )گزند(اى و خدا تو را از  نرسانده

علماي مدعي تشيع، شان نزول اين آيه را مرتبط با واقعه غدير خم و ابالغ خالفت 
مي دانند. در اينجا به نقد و بررسي اين ادعا مي  �الهي و بالفصل حضرت علي

  پردازيم:
اين ابالغ، چه چيزي بوده كه بيان نشده؟(اگر خالفت علي بوده به زعم شيعه) 

انتظار  صرسيده و خودداري نموده ولي از پيامبرنعوذباهللا خود خداوند از بيان آن ت
نيز براي صداشته كه از مردم نترسد و آن مطلب را بيان كند؟!! و جالب است كه پيامبر

اي استفاده نموده كه داراي ابهام فراواني است و صريحا بيان خالفت، ترسيده و از كلمه
كه شيعه قصد دارد مقصود را نرسانده(منظور كلمه مولي در حديث غدير خم است 

معناي خالفت را از آن بيرون بكشد و آنرا بدين آيه مرتبط مي سازد!!!) در يك كالم: 
هم با كلمه اي در پرده ابهام گفته! اين است طريق اثبات يكي از  صخدا نگفته و پيامبر

  مهمترين اصول دين به زعم شما؟!! 

�š( دكن مياينكه خدا تو را از مردم حفظ  67در سوره مائده آيه  - ßϑÅÁ ÷è tƒ zÏΒ 

Ä¨$̈Ζ9$# (نبايد از آنها مي  صمنظور از مردم چه كساني بوده اند كه پيامبر
ترسيده؟ اگر به عقيده شما منظور از نزول اين آيه، خالفت علي بوده است، پس 

شود بفرماييد مردم مخالف با خالفت علي چه كساني بوده اند؟ بني هاشم و مي
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لت پيامبر اسالم، حضرت علي را مد نظر داشته اند، حتي ابوسفيان پس از رح
انصار هم كه در ابتدا سعد بن عباده را مد نظر داشته اند و حتي برخي از آنها 

نيز اشاره داشته اند، بقيه قبايل هم كه از  �بعد از حضور مهاجرين به علي
ند و ند، منافقين هم كه قدرتي نداشته اشد ميغدير خم مي رفته اند و پراكنده 

كثرت چندان و حضور آنچناني نداشته اند، تازه مگر قبل از لشگركشي به تبوك، 
علي را در مدينه گذاشت اين منافقين چه كار توانستند بكنند؟  صكه پيامبر

مسلما جنگ و كودتايي نكردند(به جز مسخره كردن و حرفهاي بيهوده زدن 
م در اين آيه همان دو نفري توانسته اند بكنند) پس البد منظور از مردكاري نمي

، مردمي كه 1هستند كه روافض دائما به آنها اشاره دارند، يعني ابوبكر و عمر
مي ترسيده و بايد خالفت علي را صريحا به ايشان مي  نبايد از آنها صپيامبر

ما تو را از «خدا مي فرمايد:  گفته در واقع فقط ابوبكر و عمر بوده اند و بس!!!
م كه در اوايل بعثت، اسالم ضعيف بود ولي داني مي. ما »ي داريمشر مردم نگاه م

 :گويد گردد مي چند سال بعد، هنگامي كه سفير كفار از حديبيه به مكه بر مي
حاال پس از  ،محمد ياراني داشت كه براي او حاضر به هرگونه فداكاري بودند
يه بايد از چه فتح مكه و اسالم آوردن تمام شبه جزيره، پيامبر در ابالغ يك آ

 قدرتي واهمه داشته باشد؟ (با اين همه نيروي فداكار و جانباز) ضمن اينكه:

در تخريب مسجد ضرار از چه كسي واهمه كردند. با اينكه منافقان صپيامبر -
 حاضر از اهل مدينه بوده و مورد تخريب نيز، مسجد بوده است. 

ند از چه كسي در مكه و در محيطي كه حتي يك ياور هم نداشت صپيامبر -
  ؟ واهمه كردند

 بود آيا ترسيدند؟ 1به  3در جنگ بدر كه تعداد نيروها  صپيامبر -

                                                           

از قبايل خويش مطرود شده بودند و عمر عموي خود  به خاطر اسالم آوردن بتازه ابوبكر و عمر 1
 نيز همچنين. �را كشته بود و قبيله و طرفداري نداشته و ابوبكر
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انجـام شـد) از    �برائت (كه توسط حضرت علـي  يهدر ابالغ سور صپيامبر -
چه كسي واهمه كردند؟ (زيرا در اين سوره سـخن از كشـتن مشـركان اسـت و     

 عدم ورود آنها به مكه و... است)

آمده كه پيام نازل شده را ابالغ كـن   صخطاب به پيامبر 67آيه در سوره مائده  -
و خداوند ترا از گزند مردم نگاه مي دارد. روافض معتقدند كه مطلب مورد نظـر  
در واقع همان خالفت الهي حضرت علي بوده است، پس چرا در جريان حديث 

 قصد داشـته ص قرطاس(قلم و دوات) كه علماي رافضي شديدا معتقدند پيامبر
 صخالفت علي را كتابت كند و عمر مانع اينكار شده، پس در آنجا نيز پيـامبر 

ترسيده چون خداونـد،  بايد اين مطلب را ابالغ مي كرده و از گزند اطرافيان نمي
يد كه عمر و صـحابه كودتـا كـرده    گوي ميكرده است، پس چرا دائم حفظش مي

ت علي را كتابت كند و قصد دارد خالف صبودند و متوجه شده بودند كه پيامبر
بايد مطلب را در جلوي همه و براحتي  صبه همين خاطر مانع او شدند!! پيامبر

و بي هيچ ترسي بيان مي كرده، چون گزندي به او نمي رسيده است. حتي طبـق  
به نزديك بودن رحلت خويش اشـاره داشـته و    صعقيده خود شيعه نيز پيامبر

غ نمـوده و خطبـه خوانـده اسـت، در     براي همين جانشيني حضرت علي را ابال
كه مي دانسته به زودي از دنيا خواهـد رفـت    صاينصورت ما مي گوئيم پيامبر

پس دليلي براي ترسيدن و يا كشته شدن نداشته است(البته پيامبر اسالم و حتـي  
صحابه ايشان نيز هيچگاه از مرگ و شهادت نمي ترسيده اند و اين امر را بارهـا  

بدر كه تعدادشان نيز اندك بوده، نشان داده اند و همينطور در در جنگهايي چون 
 مكه و در محاصره كفار و مشركين)
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$! علماي مدعي تشيع منظور از tΒ� tΑÌ“Ρ é& �  ،را خالفت و جانشيني حضرت علي مي دانند
ترسيده همان خالفت كرده و از مردم نميغ ميبايد ابال صيعني مطلبي را كه پيامبر

بوده است!!! مسلما با مراجعه به خود قرآن به تنهايي و بدون در نظر  �حضرت علي

$! د، چونكهشو ميگرفتن روايات چنين ادعايي اثبات ن tΒ� tΑÌ“Ρ é& � بايد داخل خود قرآن ،
ر حساسيت اين اين همه ب باشد! حاال اين معرفي جانشين، كجاي قرآن آمده است؟

موضوع تاكيد شده و حتي بيان شده كه اگر آنرا نرساني در واقع رسالت خود را انجام 
و جالب است كه  اي، ولي ناگهان خود خدا موضوع را مسكوت گذاشته است!!نداده

حتي آيه بعدي نيز با قل شروع شده، يعني بگو.... كه البته موضوع پيرامون اهل كتاب 
ندارد. در كل، شان نزولهايي كه در خصوص اين آيه  �فت علياست و ربطي به خال

 :دشو ميوجود دارد به قرار زير دسته بندي 

تعداد زيادي روايت متواتر وجود دارد كه بيشتر به حضرت عايشه ختم شده كه   -1
بيانگر اين است كه اين آيه در طي يكي از جنگها نازل شده و فرمان خدا به 

راي خودت محافظ بگذاري و خدا تو را محافظت كه نيازي نيست ب صپيامبر
د البته با سياق كلي آيه به نظر شخصي من اين موضوع زياد قابل قبول كن مي

  نيست.
د اين آيه مربوط به زماني است كه يك نفر از سران قبايل گوي ميدسته دوم  -2

ند به را وقتي زير درخت نخلي خوابيده بوده ا صمشرك مي خواسته پيامبر
افتد و مابقي ماجرا كه باز هم به نظر من زياد با  اند كه شمشير او ميقتل برس

 سياق كلي آيه هماهنگ نيست. 

د اين آيه مربوط به حجه الوداع است كه اين نيز با وجود گوي ميبرخي روايات  -3
 كلمه كافرين در انتهاي آيه بعيد است.
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تعيين جانشين  د اين آيه در ماجراي غدير خم وگوي ميتعدادي از روايات نيز  -4
نازل شده كه بنا به داليل مختصر زير اين روايات به كل، باطل  صتوسط پيامبر

 اندر باطل است: 

(عماره ابن جوين) شـيعه غـالي در بـين بسـياري از      وجود نام ابوهارون عبدي -
ذهبي در الميـزان و امـام احمـد و سـليمان او را ضـعيف و      اسناد اين روايات! (

 .)دانسته اند دروغگو و شيعه متروك

ختم شدن بيشتر اين روايات به نام فقط ابن عباس و ابوسعيد خـدري! (از بـين    -
آن دسـته از  هزار نفري كه به قول شما در غدير خم حاضر بـوده انـد)    120آن 

ـ  ابـالغ را در غـدير خـم مـي دانـد بـه دو        يهروايات متواتري كه شان نزول آي
د پس خبر، واحد است و حجيـت  شو مينفر(ابوسعيد خدري و ابن عباس) ختم 

چرا ابوسعيد خدري پس از شورش عليه حضرت عثمان، تـا مـدتي بـا     و ندارد
 (تاريخ طبري)  د؟كن ميحضرت علي بيعت ن

وجود كلمه كافرين در انتهاي آيه، زيرا در جمع غدير خم، كافري وجود نداشته  -
 :سـت، اوال است! (ممكن است بگوييد هر كس واليت علي را قبول ندارد كافر ا

اين مصادره به مطلوب است زيرا شما هنوز نتوانسته ايد اصل موضوع را ثابـت  
يـد  گوي مـي كنيد، در ثاني طبق اين استدالل، اهل سنت كافرند، پـس چـرا شـما    

علماي اهل سنت، شيعه را تكفير ميكنند؟ طبق اين استدالل پوچ، اين شماييد كه 
 يكنيد!) يك ميليارد نفر مسلمان واقعي را تكفير م

- !$tΒ� tΑ Ì“Ρ é& �،    بايد داخل خود قرآن باشد! حاال اين معرفي جانشين كجـاي قـرآن
، نام حضرت علي نيست؟ آيا نعوذ باهللا خدا از !ابالغ امامت يهچرا در آي است؟

تغيير و تبديل آيات هراس داشته؟ معرفي حضرت علي به صـورت شـفاهي در   
م در يـك آيـه؟ حتـي مـي بينـيم در      حضور همه دشوارتر بوده و يا بيان يك اس

مانند جريان زيد) خداوند نـام افـراد را آورده اسـت.     موارد بسيار كم اهميت تر(
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وضو گـرفتن و يـا نمـاز     يهالبته ممكن است پاسخ دهيد كه مواردي مانند نحو
اين قياسي مع الفارق از جانب شـيعياني اسـت    ولي !!خواندن نيز در قرآن نيامده

گويند ما در اصول عقايد قياس داريم ولـي در فـروع   و حتي مي كه منكر قياسند
قياس نداريم!! ولي در اينجا ناگهان اصل امامت را با فرعي از فروع ديـن يعنـي   

ذكر يك نـام سـه    ند. در ضمن مگركن مينحوه وضو يا تعداد ركعات نماز قياس 
ذكر نام  يدو يا مي گوئ 1حرفي (علي) چه نيازي به توضيح و تفسير داشته است؟

(مثل امامان) باعث كينه و حسد و دشمني نسبت بـه  مي آيندافرادي كه در آينده 
اين اسـت كـه    بخاطر خواهد شد ولي ذكر نامهايي چون ذوالقرنين در قرآن آنها

اين اشخاص مربوط به گذشته بوده اند و از دنيا رفته اند و ديگر كسي نسبت به 
 يهدر سـور  :د.در جـواب مـي گـوئيم   كنـ  ميايشان حسد و كينه و دشمني پيدا ن

بعـد از مـن    :گويـد  به بني اسرائيل مي �آمده كه حضرت عيسي 6 الصف آيه
سال بعـد   600پس چطور نام پيامبري كه  آيد كه نامش احمد است.پيامبري مي

آمده بيان شده است ولي نام جانشين بالفصل آخرين پيامبر و يـا نـام امامـان    مي
بـه  و اما در مورد حسد و كينه و دشمني كه  ان نشده است؟ديگر و امام زمان بي

از شـما مـي    چـون مـا   ،بي پايه و اساس است خنده دار و دليلي آن اشاره داريد
حسد و دشمني نسبت به اهل بيت ايجـاد نشـده اسـت؟ از نظـر      گونهچ پرسيم:

ها نسبت يه ايشان صورت گرفته و خود شما از همـه بيشـتر   شما تمامي دشمني
 �سال خانه نشين شـدن حضـرت علـي    25از  ،ين دشمني ها اشاره داريدبه ا

گرفته تا مضـروب شـدن حضـرت فاطمـه و سـقط جنـين او و شـهادت امـام         
در كربال و همچنين شهادت امامان ديگـر چـون امـام رضـا و حتـي       �حسين

پس چه حكمتـي   غيبت مهدي به دليل خطر كشته شدنش توسط حاكمان وقت.

                                                           

Ó‰£ϑpt’Χ� ãΑθß™§‘ «!$# 4 t :مثال ،نام محمد آمده نآدر چندين جاي قر -1 Ï%©! $# uρ ÿ… çµyètΒ â !#£‰Ï© r& ’ n?tã Í‘$ ¤ ä3ø9 $# â !$ uΗ xqâ‘ 

öΝæηuΖ÷�t/ � ]:چرا در ادامه محمد رسول اهللا به اين موضوع بسيار مهم كه حتي از مقام نبوت  ، ]29الفتح
  !!؟نيز باالتر است! اشاره نشده و نگفته: محمد رسول اهللا و علي ولي اهللا
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كينه و حسد نسبت بـه ايشـان    و دشمني اين در قرآن است؟ در نبودن نام ايشان
مـورد   شـد؟ است، پس بهتر نبود براي اتمام حجت نامشان ذكـر مـي   ايجاد شده

خالفت منصوص و الهي، قابل قياس با مواردي چون تعداد ركعات نماز و نحوه 
حساسـيت خـاص اجتمـاعي و     از اين چنـين  وضو گرفتن نيست. آن فروع دين

به خوبي مشخص بوده كـه بسـياري    در مورد خالفت بوده ونردار سياسي برخو
 .زير بار آن نخواهند رفت

د نزول اين ده ميكه نشان  1اخبار چند خبر واحد نيز وجود دارددر ميان اين  -5
 3آيه براي علني كردن دعوت و ابالغ در مكه بوده است كه مي بايست پس از 

                                                           

حدثنا  ،ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال -1عدد از اين احاديث به اينصورت هستند:  5متن و سند  -1

$﴿لما نزلت  ل:عن مجاهد قا ،ان عن رجلحدثنا سفي ،قبيصة بن عقبة pκ š‰ r' ‾≈ tƒ ãΑθß™§�9 $# õ�Ïk= t/ !$ tΒ tΑÌ“Ρé& š� ø‹ s9Î)  ÏΒ 

y7 Îi/¢‘﴾ كيف أصنع وأنا وحدي ،قال: يا رب ؟ فنزلتيجتمعون علي ﴿βÎ)uρ óΟ ©9 ö≅yè ø s? $ yϑsù |M øó ‾= t/ … çµ tGs9$ y™Í‘﴾ 

حدثنا أحمد بن  ،ن أبي حامد المدينيعلي ب حدثنا -2وهو الثوري ورواه ابن جرير من طريق سفيان

حدثنا محمد بن معاوية بن  ،حدثنا أبي ،إبراهيم األشعري حدثنا محمد بن مفضل بن ،محمد بن سعيد

اهللا صلى اهللا  قال: كان رسول ،حدثنا أبي قال: سمعت أبا الزبير المكي يحدث عن جابر بن عبد اهللا ،عمار

#$!ª﴿يكلؤه حتى نزلت  عليه وسلم إذا خرج بعث معه أبو طالب من uρ š� ßϑÅÁ÷ètƒ z ÏΒ Ä¨$̈Ζ9 فذهب ليبعث  ﴾#$

قال: حدثنا محمد بن أحمد بن  ثم -3 يا عم إن اهللا قد عصمني ال حاجة لي إلى من تبعث«فقال  ،معه

عن عكرمة عن  ،عبد الحميد الحماني عن النضر حدثنا ،حدثنا أبو كريب ،حدثنا محمد بن يحيى ،إبراهيم

فكان أبو طالب يرسل إليه كل يوم رجاالً من بني هاشم  يحرس ص: كان رسول اهللاقال ،ابن عباس

$﴿ االَية يحرسونه حتى نزلت عليه هذه pκ š‰ r' ‾≈ tƒ ãΑθß™§�9$# õ�Ïk= t/ !$ tΒ tΑ Ì“Ρé& š� ø‹ s9 Î) ÏΒ y7 Îi/¢‘ ( βÎ)uρ óΟ©9 ö≅yè ø s? $ yϑsù |M øó ‾=t/ 

… çµtGs9$ y™Í‘ 4 ª!$# uρ š� ßϑÅÁ÷ètƒ z ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9 إن اهللا قد عصمني «فقال:  ،قال: فأراد عمه أن يرسل معه من يحرسه ﴾#$

وقد أخرج عبد  -4 عن أبي كريب به ،ورواه الطبراني عن يعقوب بن غيالن العماني ،«من الجن واإلنس

=Ïk�õ﴿ بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد قال: لما نزلت t/ !$ tΒ tΑ Ì“Ρé& š� ø‹ s9 Î)  ÏΒ y7Îi/¢‘﴾ 

βÎ)uρ óΟ﴿ فنزلت قال: يا رب إنما أنا واحد كيف أصنع؟ يجتمع علي الناس، ©9 ö≅yè ø s? $ yϑsù |Møó ‾= t/ …çµ tGs9$ y™Í‘﴾      

أنزلت من  سئل: أي آية صأن رسول اهللا"وأخرج ابن مردويه والضياء في المختارة عن ابن عباس  -5

الناس في الموسم، فأنزل  العرب وأفناءقال: كنت بمنى أيام موسم، فاجتمع مشركو  السماء أشد عليك؟
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چنانچه بخواهيم به روايات  سال دعوت مخفيانه صورت مي گرفته است و
مراجعه كنيم بايد گفت تنها همين چند روايت است كه تقريبا بدون هيچگونه 

 :تواند منطبق با سياق كلي آيه و حتي كل قرآن شود، زيراتضادي مي

به دعوت علني اسالم شده  اين آيه مشخصا شخص پيامبر اسالم، امر و ماموردر  -
  اند. 

با تعداد اندكي از مسلمين در بـين انبـوه    صپيامبر جاي نگراني هم بوده، چون -
كفار مكه مي خواسته با بت پرستي و زر و زور و تزوير به مبـارزه بـر خيـزد و    

 ي. شو ميبنابراين در آيه آمده كه از گزند مردم، حفظ 

مشكل كلمه كافرين انتهاي آيه بدون هيچگونه دوز و كلك و بازي با كلمـات و   -
د، زيرا در آن زمان نـه تنهـا شـهر مكـه بلكـه كـل       شو ميتوجيه و سفسطه حل 

 عربستان و شايد به نوعي تمام جهان، مملو از كافرين بوده است! 

مي دانيم كه نبي با رسول تفاوت دارد و مثال رسـول داراي كتـاب اسـت و هـر      -
تـا آن زمـان    صرسول، نبي هست ولي هر نبي، رسول نيست و غيره ...، پيامبر

ز اين زمان يعني ابالغ علني و آشكار ، رسالت ايشـان شـروع   رسول نبوده ولي ا
د. يعني دعوت مخفيانه كافي نيست و اگر اقدام به دعوت علني نكنـي در  شو مي

                                                                                                                                                    

pκ$﴿علي جبريل فقال:  š‰ r' ‾≈ tƒ ãΑθß™§�9$# õ�Ïk= t/ !$tΒ tΑ Ì“Ρé& š� ø‹ s9Î) ÏΒ y7Îi/¢‘ ( βÎ)uρ óΟ ©9 ö≅yè ø s? $ yϑsù |M øó ‾=t/ …çµ tGs9$ y™Í‘ 4 ª!$# uρ 

š� ßϑÅÁ÷ètƒ z ÏΒ Ä¨$̈Ζ9 $# 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “Ï‰öκ u‰ tΠöθs) ø9 $# t Í� Ï≈ s3ø9$# ∩∉∠∪﴾ / قال: فقمت عند العقبة فناديت يا ] 67[مائده ،

رسالة ربي وله الجنة، أيها الناس قولوا ال إله إال اهللا وأنا رسول اهللا  أيها الناس من ينصرني على أن أبلغ

والحجارة  تفلحوا وتنجحوا ولكم الجنة، قال: فما بقي رجل وال امرأة وال صبي إال يرمون بالتراب إليكم،

رسول اهللا فقد  جهي ويقولون: كذاب صابئ، فعرض علي عارض فقال: يا محمد إن كنتويبزقون في و

اللهم اهد قومي فإنهم ال  :ص فقال النبي آن لك أن تدعو عليهم كما دعا نوح على قومه بالهالك،

األعمش: فبذلك يفتخر بنو العباس ويقولون  . قال"يعلمون، فجاء العباس عمه فأنقذه منهم وطردهم عنه

y7﴿م نزلت: فيه ¨ΡÎ) Ÿω “Ï‰öκ sE ô tΒ |M ö6t7 ôm r& £ Å3≈ s9uρ ©!$# “Ï‰öκ u‰ tΒ â !$ t± o„ 4 uθèδ uρ ãΝn= ÷æ r& š Ï‰tF ôγ ßϑø9 $$ Î/ ∩∈∉∪﴾ القصص): 

 ... المطلب أبا طالب، وشاء اهللا عباس بن عبد � هوى النبي ") 56
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واقع رسالت خود را انجام نداده اي و اين پيام در بين همان جمعيـت داخلـي و   
 :التين به قول ضرب المثل معروف( د و از ميان مي رود.شو ميدر دل تاريخ گم 

 با شهامت قوام مي گيرد) 

ابتدا از حنفاء بوده و حنفاء كساني بوده اند كه با وجود موحـد بـودن    صپيامبر -
اي در ابالغ علني و دعوت ديگران نداشته اند(مگر در برخي از مواقع بـه  وظيفه

صورت ماليم و گذرا) خدا در اينجا به پيامبر اسالم مي فرمايد حنيف و موحـد  
 نيست بلكه تو رسولي و بايد با تمام وجود ابالغ كني! بودن كافي 

=Ïk� :در اين آيه خداوند مي فرمايد - t/� !$ tΒ tΑÌ“Ρ é& � ]ابالغ كن آنچه بـر تـو   « ]67/المائدة
، يعني آنچه در طي اين سه سال مخفيانه به تو نازل كرده ايم را نيز به »نازل شده

يد سوره مائده مدني اسـت و  صورت علني ابالغ كن. (در انتها ممكن است بگوئ
نه مكي، در پاسخ مي گوئيم شما كه مي گوئيد اين آيه در روز جمعه در عرفات 
و در مكه نازل شده و چندين روز پس از آن نيز در غدير خم نازل شده اسـت،  

نـد بلكـه   كن ميخوب هيچ كدام از اين دو نقطه در مدينه نيستند و آيه را مدني ن
د كه شو ميند و بنابراين احتمال نظر ما نيز درست كن مي هر دو مكان آيه را مكي

سال دعوت مخفيانه در مكه بوده و چنانچه شما بر مدني بودن آيه  3آيه پس از 
د. شـو  مياصرار داريد پس نزول آيه در غدير خم و خالفت حضرت علي باطل 

بـه  بصورت تك آيه بـوده و البتـه آيـات قـرآن بنـا       به نظر من آيه ابالغ در مكه
در جاي خود قرار مي گرفته اند و اين تك آيه بعدها در ايـن   صدستور پيامبر

قسمت از سوره مائده كه آخرين سوره جمع آوري شده است قرار مي گيرد تـا  
اينكه امضاء و مهر تاييدي باشد در آخرين سوره مبني بر اينكه همه آيات توسط 

  .پيامبر بدون يك حرف كم يا زياد، ابالغ شد)

روايات كه شان نزول اين آيه را مربوط به دعوت علني و آشكار اسالم پـس از   اين - 
 :دشـو  مـي د با ساير آيات قرآن نيز تطبيق و تاييـد  كن ميسال دعوت مخفيانه تاييد  3
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خداوند عزوجل به پيامبر اسالم فرمان داد كه كار دين را آشكار كنـد و بـه دعـوت    

íy‰ô¹÷ �: پردازد و فرمـود  $$ sù $ yϑ Î/ ã� tΒ÷σ è? óÚ Ì� ôã r&uρ Çtã t Ï. Î� ô³ßϑ ø9$# ∩⊆∪ � ]  /پـس  « ]94حجـر

، آنچه را دستور داري آشكار »مشركان روى برتابآنچه را بدان مامورى آشكار كن و از 
كن و از مشركان روي بگردان و پيش از آن در سه سال اول مبعث كار ديـن نهـاني   

ــود:    ــد فرم ــز خداون ــود و ني ‘öب É‹Ρ r&uρ� y7 s? u�� Ï±tã š Î/ t� ø% F{$# ∩⊄⊇⊆∪ �  /ــعرا و « ]216[ش
ند اين آيه من را پير افرموده صجالب است كه پيامبر »خويشان نزديكت را بترسان

ــرد: öΝÉ)tG � كـ ó™ $$ sù !$ yϑx. |N ö� ÏΒé& tΒuρ z>$ s? y7 yè tΒ Ÿωuρ (#öθ tó ôÜs? 4 … çµ ‾Ρ Î) $ yϑ Î/ šχθ è= yϑ ÷è s? ×�� ÅÁ t/ ∩⊇⊇⊄∪ � 
اى ايستادگى كن و هر كه بـا تـو توبـه     تور يافتهپس همان گونه كه دس] «112[هود/
كه ايـن   »دهيد بيناست و طغيان مكنيد كه او به آنچه انجام مى )نيز چنين كند( كرده 

نيز منطبق با آيه ابالغ است كه مسلما دعوت علني با آن عده اندك در مكه نيـاز بـه   
سرها بعد از دعوت استقامت فراوان داشته و جاي ترس هم داشته و اتفاقا بيشتر درد

  د. شو ميعلني براي پيامبر اسالم شروع 

  نكته

مائده وجود دارد و آن اين است كه خداوند  68و آيه بعدي يعني  67نكته جالبي در آيه 
آنچه ما بر تو نازل كرديم(يعني قرآن) باعث طغيان و  :) مي فرمايد68آيه بعدي (آيه  در

  . دشو ميكفر بسياري 

*� $ pκ š‰r'‾≈ tƒ ãΑθ ß™ §�9$# õ�Ïk= t/ !$ tΒ tΑÌ“Ρ é& š�ø‹ s9Î) ÏΒ y7Îi/ ¢‘ ( βÎ)uρ óΟ©9 ö≅yè øs? $ yϑsù |M øó‾= t/ … çµtG s9$ y™ Í‘ 4 ª!$#uρ 

š�ßϑ ÅÁ ÷ètƒ zÏΒ Ä¨$̈Ζ9$# 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “Ï‰öκ u‰ tΠöθ s)ø9$# tÍ� Ï≈ s3ø9$# ∩∉∠∪ � ]/اى پيامبر آنچه از « ]67مائده

اى و خدا تو  نكنى پيامش را نرساندهه ابالغ كن و اگر جانب پروردگارت به سوى تو نازل شد
   .»كند دارد آرى خدا گروه كافران را هدايت نمى را از [گزند] مردم نگاه مى

ö≅è%� Ÿ≅÷δr'‾≈ tƒ É=≈ tGÅ3ø9$# ÷Λ äó¡s9 4’ n? tã >óx« 4 ®Lym (#θ ßϑŠÉ)è? sπ1 u‘öθ −G9$# Ÿ≅‹ ÅgΥM} $#uρ !$ tΒuρ tΑÌ“Ρ é& Νä3ø‹ s9Î) ÏiΒ 

öΝä3În/ §‘ 3 āχy‰ƒ Í”z� s9uρ #Z�� ÏVx. Νåκ÷]ÏiΒ !$ ¨Β tΑÌ“Ρ é& y7 ø‹s9Î) ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ $ YΖ≈u‹ øóèÛ #\� øä. uρ ( Ÿξ sù }̈ ù's? ’n? tã ÏΘöθ s)ø9$# 
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tÍ�Ï≈ s3ø9$# ∩∉∇∪ � ]/[هنگامى كه] به تورات و انجيل و آنچه بگو اى اهل كتاب تا « ]68مائده
ايد بر هيچ [آيين بر حقى]  ردهاز پروردگارتان به سوى شما نازل شده است عمل نك

نيستيد و قطعا آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده بر طغيان و كفر بسيارى 
   .»از آنان خواهد افزود پس بر گروه كافران اندوه مخور

 (βÎ  � :اينجا يك سئوال براي هر ذهن پرسشگر پيش مي آيد كه مگر خدا نفرموده

#x‹≈ yδ tβ#uö� à)ø9$# “Ï‰öκ u‰  ÉL‾= Ï9 š†Ïφ � ãΠuθ ø% r& /همانا اين قرآن به محكمترين آيين « ]9[اسراء
خداوند قرآن را نور و شفاء و وسيله جدايي حق از باطل و و مگر  »دكن ميهدايت 

كرديم مايه آنچه بر تو نازل  :ريسمان اتحاد معرفي نكرده؟ پس چرا در اينجا مي فرمايد
  د؟!شو مير و طغيان بسياري فك

  پاسخ

   :1ما بايد توضيح اين آيه را در آيات ديگر قرآن جستجو كنيم

!$ yϑx.� $ uΖø9t“Ρ r& ’ n? tã tÏϑ Å¡oKø)ßϑ ø9$# ∩⊃∪ � ]/كنندگان  تقسيم[عذاب را] بر  همان گونه كه« ]90حجر

%tÏ، »نازل كرديم ©!$#� (#θ è= yè y_ tβ#uö� à)ø9$# tÅÒ Ïã ∩⊇∪  � ]/همانان كه قرآن را جزء جزء  « ]91حجر

برخي آيات را به صورت گزينشي و به نفع ساليق فرقه اي خود انتخاب كردند  ».كردند

/š�În﴿ ي ساختندو بر پايه آن، قصري از خرافات مذهب u‘ uθsù óΟßγ̈Ψn= t↔ ó¡oΨs9 tÏè uΗød r& ∩⊄∪﴾ 

$ .»پس سوگند به پروردگارت كه از همه آنان خواهيم پرسيد«] 90حجر/[ ¬Η xå� (#θ çΡ%x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ 

∩⊂∪  � ]/دادند از آنچه انجام مى« ]90حجر«.  

tβθ ãΨÏΒ÷σ çG sùr&� ÇÙ ÷èt7 Î/ É=≈tG Å3ø9$# šχρã�àõ3s? uρ <Ù ÷èt7 Î/ 4 $ yϑsù â!#t“y_ tΒ ã≅yèøtƒ š�Ï9≡ sŒ öΝà6ΨÏΒ āωÎ) Ó“÷“Åz 

’Îû Íο4θ uŠ ysø9$# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ( tΠöθ tƒ uρ Ïπ yϑ≈uŠ É)ø9$# tβρ–Št� ãƒ #’ n< Î) Ïd‰x©r& É>#x‹yè ø9$# 3 $ tΒuρ ª!$# @≅Ï≈ tó Î/ $ £ϑtã tβθ è= yϑ ÷ès? ∩∇∈∪  � 

ورزيد پس جزاى هر  اى كفر مى آوريد و به پاره اى از كتاب ايمان مى آيا شما به پاره« ]85بقره/[

                                                           

  ديگر آيات قرآني است.بهترين توضيح و طريقه فهم يك آيه از قرآن، توضيح آن آيه توسط  - 1
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كس از شما كه چنين كند جز خوارى در زندگى دنيا چيزى نخواهد بود و روز رستاخيز ايشان 
 .»كنيد غافل نيست نچه مىترين عذابها باز برند و خداوند از آ را به سخت

#sŒÎ) uρ� Ÿ≅Š Ï% öΝßγs9 (#θ ãΨÏΒ#u !$ yϑ Î/ tΑt“Ρ r& ª!$# (#θ ä9$ s% ßÏΒ÷σ çΡ !$ yϑÎ/ tΑÌ“Ρé& $ uΖøŠ n= tã šχρã�àõ3tƒ uρ $ yϑ Î/ … çνu!#u‘ uρ uθ èδuρ 

‘, ysø9$# $ ]%Ïd‰|Á ãΒ $ yϑ Ïj9 öΝßγyè tΒ 3 ö≅è% zΝÎ= sù tβθ è= çGø)s? u!$ uŠÎ;/Ρ r& «!$# ÏΒ ã≅ö6 s% βÎ) ΝçGΨä. šÏΖÏΒ÷σ •Β ∩⊇∪﴾ ]/91بقره[ 

گويند ما به آنچه بر [پيامبر]  و چون به آنان گفته شود به آنچه خدا نازل كرده ايمان آوريد مى«
آوريم و غير آن را با آنكه [كامال] حق و مؤيد همان چيزى است  خودمان نازل شده ايمان مى
چرا پيش از اين پيامبران خدا را  كنند بگو اگر مؤمن بوديد پس كه با آنان است انكار مى

 .»كشتيد مى

� tβθ ãè yϑôÜtG sùr& βr& (#θ ãΖ ÏΒ÷σãƒ öΝä3s9 ô‰s% uρ tβ%x. ×,ƒÌ� sù öΝßγ÷ΨÏiΒ tβθãè yϑ ó¡o„ zΝ≈ n= Ÿ2 «!$# ¢ΟèO … çµ tΡθèùÌh� pt ä† .ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ 

çνθ è= s)tã öΝèδuρ šχθßϑn= ôètƒ ∩∠∈∪ � ]/اورند با آنكه آيا طمع داريد كه به شما ايمان بي] «75بقره

كردند و  شنيدند سپس آن را بعد از فهميدنش تحريف مى گروهى از آنان سخنان خدا را مى
 .»دانستند خودشان هم مى

zÏiΒ� tÏ% ©! $# (#ρßŠ$ yδ tβθèùÌh� pt ä† zΝÎ= s3ø9$# tã Ïµ Ïè ÅÊ#uθ ¨Β tβθ ä9θà)tƒ uρ $ oΨ÷è Ïÿxœ $ uΖøŠ |Átã uρ ôìoÿ ôœ$#uρ u� ö� xî 8ìyϑ ó¡ãΒ 

$ uΖÏã≡ u‘uρ $ CŠ s9 öΝÍκ ÉJ t⊥Å¡ø9r'Î/ $YΨ÷è sÛ uρ ’Îû ÈÏd‰9$# 4 öθ s9uρ öΝåκ ¨Ξr& (#θ ä9$ s% $ oΨ÷è Ïÿ xœ $ uΖ÷è sÛr&uρ ôìoÿ ôœ$#uρ $ tΡ ó�ÝàΡ$#uρ tβ%s3s9 #Z� ö� yz öΝçλ°; 

tΠuθ ø% r&uρ Å3≈ s9uρ ãΝåκ s]yè ©9 ª!$# ÷Λ ¿εÌ�øä3Î/ Ÿξ sù tβθ ãΨÏΒ÷σ ãƒ āωÎ) WξŠÎ= s% ∩⊆∉∪ � ]/ه برخى از آنان ك« ]46النساء

گردانند و با پيچانيدن زبان خود و به قصد طعنه زدن  اند كلمات را از جاهاى خود برمى يهودى
گويند شنيديم و نافرمانى كرديم و بشنو [كه كاش] ناشنوا گردى و [نيز از روى  در دين مى
عا گفتند شنيديم و فرمان برديم و بشنو و به ما بنگر قط گويند] راعنا و اگر آنان مى استهزا مى

تر بود ولى خدا آنان را به علت كفرشان لعنت كرد در نتيجه جز  براى آنان بهتر و درست
 .»آورند [گروهى] اندك ايمان نمى

öuθ èδ� ü“Ï% ©!$# tΑt“Ρ r& y7 ø‹ n= tã |=≈tG Å3ø9$# çµ ÷ΖÏΒ ×M≈tƒ#u ìM≈yϑs3øt ’Χ £èδ ‘Πé& É=≈tG Å3ø9$# ã� yz é&uρ ×M≈ yγÎ7≈t±tF ãΒ ( $ ¨Βr'sù 

tÏ%©! $# ’Îû óΟÎγÎ/θ è= è% Ô�÷ƒ y— tβθ ãè Î6®KuŠ sù $ tΒ tµ t7≈t±s? çµ ÷ΖÏΒ u!$ tóÏG ö/ $# Ïπ uΖ÷G Ïø9$# u!$ tó ÏG ö/ $#uρ Ï&Î#ƒ Íρù's? 3 $ tΒuρ ãΝn= ÷ètƒ ÿ… ã& s#ƒÍρù's? āωÎ) 
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ª!$# 3 tβθ ã‚Å™≡§�9$#uρ ’ Îû ÉΟù= Ïè ø9$# tβθ ä9θà)tƒ $ ¨ΖtΒ#u Ïµ Î/ @≅ä. ôÏiΒ Ï‰ΖÏã $ uΖÎn/ u‘ 3 $ tΒuρ ã� ©.¤‹tƒ HωÎ) (#θ ä9'ρé& É=≈t6 ø9F{$# ∩∠∪  
اى از آن آيات محكم است  اوست كسى كه اين كتاب را بر تو فرو فرستاد پاره« ]7آل عمران/[

اما كسانى كه در دلهايشان  )پذيرند كه تاويل(ديگر متشابهاتند  برخيآنها اساس كتابند و 
كنند با  جويى و طلب تاويل آن [به دلخواه خود] از متشابه آن پيروى مى انحراف است براى فتنه

گويند ما بدان ايمان آورديم همه  داران در دانش مى و ريشهنمي داند تاويلش را جز خدا  آنكه
  .»شود [چه محكم و چه متشابه] از جانب پروردگار ماست و جز خردمندان كسى متذكر نمى

   خوب دقت كنيد:

تحريف كلمه از موضع و معناي اصلي خودش مانند اينكه مولي را خليفه معني  -
گي را منفعت تعريف كني! رجس را آلودگي جسمي و روحي كني! غنيمت جن

تعريف كني و يطهركم را عصمت از هر گونه آلودگي روحي و جسمي معرفي 
فرزند از نسل علي تعريف كني! بقيه اهللا را امام زمان  12كني! اولي االمر را 

تعريف كني! مسجد(در سوره كهف) را قبر و گنبد سازي روي قبر اموات 
! صراط مستقيم يعني علي! همه اينها از موارد، تحريف كلمه از تعريف كني

  موضع اصلي خودش است .
نمونه بارز آن عدم توجه به ادامه آيه اطيعواهللا و  :ايمان به بعضي آيات -

اطيعوالرسول است كه در انتهاي آيه خدا مي فرمايد: اگر در موردي با حاكم 
رسول برگردانيد و نمي فرمايد منازعه كرديد موضوع را به كتاب خدا و سنت 

امام معصوم است و شما حق منازعه با او را نداريد! يا عدم توجه به آيات قبل و 
 .ه خمس كه در خصوص جنگ و نبرد استبعد آي

يم كه تمامي شو ميدر نهايت با غور و تعمق در اين آيات و ساير آيات الهي متوجه 
اي د و موجب شكل گيري پديدهشو مياين موارد سرآغاز اختالف و كفر و طغيان 

شود كه ما آنرا مذهب مي ناميم . يعني در حقيقت خدا مي فرمايد: از آنچه به سوي  مي

$!شما  tΒ� tΑÌ“Ρ é& š�ø‹ s9Î) ÏΒ y7Îi/ ¢‘ � نازل كرديم اگر انتخاب گزينشي كرديد و غلو  ]67مائده/[ )
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ي خود خارج كرديد، كرديد و دنبال متشابهات آن رفتيد و كلمات را از موضع اصل
د كه دچار شو ميندانسته چيزي به نام مذهب ساخته ايد و اين مذهب موجب  دانسته يا

تفرقه و دودستگي و كفر و طغيان شويد. مذهب يعني فرد پرستي، مذهب يعني اختالف 
و كينه توزي و لعن و نفرين! مذهب يعني تناقض، خرافات و . . و متاسفانه مذهب 

. چگونه؟ با همان كلكهايي كه در دكن ميمنبع دين معرفي  را به دروغ از منشاء همه اينها

$!ابتدا براي شما توضيح دادم و اينگونه  tΒ� tΑÌ“Ρ é& š� ø‹ s9Î) ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ � به اختالف و كفر و  )

$!طغيان كشيده مانند شيعه كه  tΒ� tΑÌ“Ρ é& š�ø‹ s9Î) ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ �   ! را خالفت علي مي داند )
  

  لاكما آيه

از سوره مائده را نيز در خصوص خالفت الهي و  3علماي مدعي تشيع شان نزول آيه 

àM در غدير خم مي دانند: بالفصل حضرت علي ù= yϑø. r& Πöθu‹ ø9 $#� öΝ ä3s9 öΝ ä3oΨƒÏŠ �]:3المائدة[ 
مانند ساير آيات مورد استناد شيعه، اين نيمه آيات (زيرا اينها قسمتي از يك آيه هستند) 

نبايد در كل آيه و همچنين با آيات قبل و بعد تفسير كرد. در صورتيكه آيات قبلي را نيز 
   .1دكن ميدارد احكام فقهي اسالم و برتري آنها را بر قواعد مسيحي و يهودي بيان 

يعنـي نـه تنهـا در     ،آيات قرآن بنا بر اجماع علماي سني و شيعه موقوفي هستند -1
 صكان و جاي هر آيه را پيامبر اكـرم بلكه حتي م ،آنها تحريفي صورت نگرفته

ولي كتابت و جمـع آوري كلـي و    ،تعيين نموده اند. (البته براي به خاطر سپردن
همه جانبه در زمان خلفاء انجام گرفته است) پس چرا ايشان ابتدا آيـه اكمـال را   

ابالغ را تعيين كرده  يهآي ،در اول سوره مائده قرار داده و آنگاه در اواسط سوره

tΠöθ :م شيعه معتقد است كه آيـه اكمـال  داني ميد؟ ان u‹ ø9$#� àM ù= yϑ ø. r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ àM ôϑoÿ øC r&uρ 

                                                           

فرمايد: اسالم را براي شما پسنديدم، باز به  اين سوره سراسر احكام است و پس از اينكه مياصال  -1
  فرمايد. توسط فاء عطف احكام را تعقيب مي
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öΝä3ø‹ n= tæ  ÉL yϑ ÷è ÏΡ àMŠ ÅÊu‘ uρ ãΝä3s9 zΝ≈ n= ó™ M} $# �$ YΨƒ ÏŠ]ــدة ــرت   1]3:المائ ــي حض ــس از معرف پ
اين آيه پس از سخنراني  2ولي مطابق تاريخ يعقوبي ،در غدير نازل شده �علي
وجـود دارد كـه بـه     نيـز  در مكه نازل شده اسـت. احاديـث ديگـري    صرپيامب

 يهحضرت علي و حضرت عمر ابن خطاب و معاويه مي رسد كه گفته انـد آيـ  
اكمال در عرفه و چند روز قبل از واقعه غدير نازل شده است.(البته شيعه بـراي  

ه و يكبـار  فرار از اين تناقض مي گويد اين آيه دو بار نازل شده! يك بار در عرف
 قضاوت با شعور خوانندگان) ، در غدير خم!

به فرض كه ادعاي شما درست باشد و با اعالم خالفت حضرت علي دين كامل  -2

àMŠ � شده باشد چرا خداوند در انتهاي آيه فرموده: ÅÊu‘ uρ ãΝä3s9 zΝ≈ n= ó™ M} $# �$ YΨƒ ÏŠ ؟ زيرا
شته و از جانـب  علماي شما مصرند كه لفظ شيعه از زمان پيامبر اسالم وجود دا

ن يبا ا :ه! ، خوب سئوال ما اين استشد ميپيامبر به پيروان حضرت علي اطالق 
و رضـيت لكـم التشـيع دينـا ! يـا       :تفاصيل، چرا خداوند در انتهاي آيه نفرمـوده 

سال، سواد اعظم مسلمين  1400رضيت لكم التشيع مذهبا!؟ كه نيازي هم نباشد 
 مي داشته باشند .اينهمه با شما مساله و بحثهاي كال

كه خليفه نشد، پس دين كامل نشده است و نعوذباهللا سـخن   �حضرت علي  -3
خداوند غلط از كار در آمده است، چون بيعت نيز به زعم خودتان از روي ريا و 
خدعه بوده نه اينكه واقعي و قلبي بوده باشد و علتش هم سقيفه و بيعت شكني 

به ياد داشته باشيد كه علمـاي شـيعه    مردم و فراموش كردن روز غدير مي باشد.

                                                           

هاي مهم خود كه به همه واليات  توكل خليفه عباسي در يكي از نامهجالب است كه براي مثال: م -1
ي بود بعيد بود د كه اگر اين آيه مربوط به خالفت حضرت علكن ميآيه اشاره د به اين فرست مي

  بدهد ! اي به دست بني علي متوكل چنين بهانه
عرب و متعلق به همان   هم نزديك بوده و صكه نويسنده آن: هم شيعه بوده، هم به عصر پيامبر -2

 فرهنگ بوده است.
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گويند با ظهور آقا امام زمان است كـه ديـن   هنوز هم دين را كامل ندانسته و مي
 د!!!شو ميكامل 

روز بعـد   70حدود  صاگر اكمال دين در روز غدير انجام گرفته، چون پيامبر  -4
ماه بعد رحلت كردند در اين صورت اين سئوال عجيـب   6 كو حضرت فاطمه

ماه دينشان كامـل بـوده اسـت و     2آيد كه آيا پيامبر اسالم فقط به مدت  ييش مپ
بعد فوت شده اند؟ البته اگر معناي يوم را دوران پيامبر ختمي مرتبت بدانيم كـه  
اصول اساسي آن يعني توحيد و معاد و نبوت و اخالق نيكو و ايجاد صـحت و  

دا تبيين شده و بنابراين امنيت براي نوع بشر باشد، همگي در مكه و در همان ابت
در همـان   صمشكلي در اين زمينه وجود ندارد و حتي مطالب و خطبه پيـامبر 

روز حجه الوداع نيز پيرامون همين قضايا بوده است تا مردم و جمعيـت حاضـر   
 سال تالش و مجاهدت چه چيزهايي بوده است.  23متوجه شوند هدف از 

اين چه چيـز مهمـي بـوده كـه بـا       ند: پسگوي ميدر مقابل علماي مدعي تشيع   -5
شده است؟ در پاسخ مي گوئيم: چنانچه نزول آيه را طبق گفتن آن دين كامل مي

عقايد شما بدانيم پس با توجه به اينكه آيه در حجه الوداع نازل شده، بنابراين در 
در حجه الوداع مراجعه كنيم و روي  صتوضيح آن مي بايست به سخنان پيامبر

ماييم تا بفهميم كه موضوع چه بـوده اسـت؟ رئـوس مطالـب     آن سخنان دقت ن
اينها بوده است: خون شما تا قيامت بر هم حرام شد، مالتـان بـر هـم     صپيامبر

حرام شد، فراموشي كينه ها، عجم و عرب و همه انسانها برابرند و تقـوا مـالك   
برتري است، ايجاد دوستي و برادري، دور ريخـتن كينـه هـاي قبيلـه اي و بـت      

ستي و خرافات. در حقيقت در اينجا مردم فهميدند كه علت آن همه تـالش و  پر
سـال چـه بـوده اسـت، ماننـد       23در طي ايـن   صمجاهدت و جنگهاي پيامبر

د ولي در كن ميمعلمي كه مدت يك سال موضوعي را به شاگردان خود تدريس 
ـ  مـي اواخر سال هدف خود از آن درسها را بيان كـرده و نتيجـه گيـري     ـ كن ه د، ب
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نحوي كه همه مي فهمند اين يك سال تدريس و آمـوزش، نتيجـه اي خـوب و    
 ثمربخش داشته است.

àM � در آيه آمده:  -6 ôϑoÿ øC r&uρ öΝä3ø‹ n= tæ  ÉL yϑ ÷è ÏΡ � حاال نعمت چيست؟ حضرت علـي ،� 

. جالـب اسـت كـه تحـت پيـام واالي      »مـانواأل ةالصح :مجهولتان ةالنعم«فرموده: 
الت، به جامعه عرب دو هديه داده شـد: سـالمتي و   پيامبر اسالم و در انتهاي رس

(اسالم= سالمتي) و اگر شما واليت را هم نعمت مي دانيد، مردم ايران به  امنيت
سال جنگ و قحطي و تورم و بي خدايي  30شما پاسخ خواهند داد كه طي اين 

 چه نعمتي بود نعمت واليت؟ آن هم از نوع مطلقه اش!!

قرآن مي دانيم كه افـرادي ماننـد پيـامبران و ائمـه و     ما طبق صريح آيات متعدد   -7
اصحاب و مومنين بايد تابع و پيرو دين باشند و آن بزرگواران، نه اصل ديننـد و  

 :براي نمونه به آيات زير دقت كنيد نه فرع دين!

ôìÎ7 ¨? $#� !$ tΒ zÇrρé& y7 ø‹ s9Î) ÏΒ š�Îi/ ¢‘ ( Iω tµ≈ s9Î) āωÎ) uθèδ ( óÚÌ� ôãr&uρ Çtã tÏ. Î�ô³ßϑ ø9$# ∩⊇⊃∉∪ � /106(انعام( 
آنچه از پروردگارت به تو وحى شده پيروى كن هيچ معبودى جز او نيست و از مشركان از «

  .»روى بگردان

ôtΒuρ� ß|¡ômr& $YΨƒ ÏŠ ô£ϑ ÏiΒ zΝn= ó™ r& … çµyγô_uρ ¬! uθèδuρ ÖÅ¡øt èΧ yìt7 ¨? $#uρ s' ©# ÏΒ zΟŠÏδ≡t� ö/ Î) $Z‹ ÏΖ ym 3 x‹sƒ ªB$#uρ ª!$# 

zΟŠÏδ≡ t�ö/ Î) WξŠÎ= yz �∩⊇⊄∈∪ ]/از آن كس كه خود را تسليم و دين چه كسى بهتر است « ]125النساء

گرا پيروى نموده است و خدا ابراهيم را  خدا كرده و نيكوكار است و از آيين ابراهيم حق
  ».دوست گرفت

≅è%� Hω ãΑθ è% r& óΟ ä3s9 “ Ï‰ΖÏã ß É!#t“yz «!$# Iωuρ ãΝn= ôã r& |=ø‹ tó ø9$# Iωuρ ãΑθ è% r& öΝä3s9 ’ÎoΤ Î) î7n= tΒ ( ÷βÎ) ßìÎ7 ¨? r& āωÎ) 

$ tΒ # yrθ ãƒ ¥’n< Î) 4 ö≅è% ö≅yδ “ ÈθtG ó¡o„ 4‘yϑ ôã F{$# ç��ÅÁ t7 ø9$#uρ 4 Ÿξsùr& tβρã�©3xtG s? ∩∈⊃∪ � ]/بگو به شما  ]50انعام

ام جز  گويم كه من فرشته دانم و به شما نمى غيب نيز نمىهاى خدا نزد من است و  گويم گنجينه نمى
كنم بگو آيا نابينا و بينا يكسان است آيا تفكر  شود پيروى نمى چه را كه به سوى من وحى مىآن

  .كنيد نمى
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يا اعالم خالفت ايشان  �خوب سئوال ما اينجاست طبق تفسير شما حضرت علي
جزء دين و حتي مهمترين اصل دين است چون معناي آيه حسب برداشت شما اين 

دين شما كامل شد و اين در حالي است كه به قول  �با اعالم خالفت علي :دشو مي
حضرت علي افراد مالك حق نيستند چه برسد به اينكه بخواهند مالك دين و حتي اصل 
و اساس دين قرار داده شوند! عالوه بر اين طبق آيات قرآن حضرت علي بايد تابع و 

ر انديشه پيرو دين(قرآن و سنت) باشد و نه موجب اكمال دين! شدت تضاد و غلو د
هاي شيعي در اينجا به خوبي مشخص است. البته كسي منكر حقانيت و كمال واالي 

نيست و حتي اينكه زندگي و افكار و سخنان ايشان مي تواند  �انساني حضرت علي
راهنما و الگوي بسيار مناسبي نه تنها براي مسلمين بلكه براي جامعه بشري باشد، ولي 

   :به قول شاعر
  تفاوت از زمين تا آسمانست     ماه من تا ماه گردون  ميان        

يد با آن علي كه واقعا كن ميميان آن علي سرشار از غلو و خرافه و شرك كه شما معرفي 
  سال قبل زندگي مي كرده تفاوت از زمين تا آسمانست.  1400در 

  مناقشه بر سر معناي يوم در آيه اكمال

tΠöθ سوره مائده آمده: 3در آيه  u‹ ø9$#� àM ù= yϑø. r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ.�  در آيات بسياري يوم به معناي
دوره آمده و چنانچه بخواهيم همين معنا را در نظر بگيريم يعني در اين دوران رسالت 

و بطور كلي(نه فقط و تنها در همان روز غديرخم) دين شما تكميل گرديده ص محمد
بگوئيد يوم تنها همان روز را معنا  و اسالم براي شما پسنديده شده است. ولي چنانچه

  د و نه دوره، پس چند مسئله پيش مي آيد:ده مي
چنانچه نسخ و تغيير و دستوري پس از واقعه غدير خم وجود داشته باشد مي  -1

توان همگي را باطل دانست و لزومي به تبعيت از آنها نيست، چون دين در روز 
قرطاس و قلم و دوات غدير كامل و تمام شده است. از آن جمله حديث 
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جهت مكتوب كردن خالفت حضرت علي(به زعم  صخواستن نبي اكرم
  شيعيان)

tΠöθ اگر ابالغ خالفت حضرت علي موجب اكمال دين است و چنين روزي: -2 u‹ø9$#� 

àMù= yϑ ø. r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ.� د، پس يوم االنذار چيست؟ شيعه معتقد است كه در شو مي
ابالغ شده است!! و بطور كلي شيعيان بر اين آن روز نيز خالفت حضرت علي 

سال به مناسبتهاي مختلفي، شان حكومتي و خالفت 23باورند كه طي اين 
 صه است!! پس يعني در دوران نبوت پيامبرشد ميحضرت علي مطرح 

ه و بنابراين شما نمي توانيد يوم را تنها به معناي يك روز شد ميخالفت مطرح 
 در تناقض با عقايد شماست. خاص در نظر بگيريد و اين

اگر يوم را به معناي روز مي دانيد، پس چرا در يوم االنذار كه بنا به عقيده شما  -3
اي حضرت علي از جانب خدا و پيامبر به عنوان خليفه معرفي شدند، چرا آيه

نازل نشد و اعالم تكميل دين نشد؟ در حقيقت دين در آن روز تكميل شده و 
شما مسائل فقهي مطرح شده را نيز اساس تكميل دين  نه در غدير خم!! چون

دانيد و حتي چنين ادعايي را به تمسخر مي گيريد و تنها همان امامت و نمي
خالفت حضرت علي را مهم و اساسي و تكميل كننده دين دانسته و ساير موارد 

 را جزئي و در حاشيه مي دانيد.

بگيريم، بنابراين پاسخ به آن نيـز  و چنانچه بخواهيم همان معناي روز را در نظر   -4
با توجه به اينكه نـزول  يم: شو ميدر بخش قبلي داده شد كه در اينجا باز متذكر 

بنابراين مي بايسـت در توضـيح آن بـه سـخنان      ،الوداع مي دانيد ةحجآيه را در 

الوداع مراجعه كنيم تا مسئله روشـن شـود، رئـوس مطالـب      حجةدر ص پيامبر
ه است: خون شما تا قيامت بر هم حرام شد، مالتـان بـر هـم    اينها بودص پيامبر

حرام شد، فراموشي كينه ها، عجم و عرب و همه انسانها برابرند و تقـوا مـالك   
اي و بـت  برتري است، ايجاد دوستي و برادري، دور ريخـتن كينـه هـاي قبيلـه    
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 علـت پرستي و خرافات. در حقيقت در اينجا (و در اين روز) مردم فهميدند كه 
چه بوده است. در آيه نيز آمده:  صآن همه تالش و مجاهدت و جنگهاي پيامبر

àM ôϑoÿ øC r&uρ� öΝä3ø‹ n= tæ  ÉL yϑ ÷è ÏΡ �  فرمـوده:   �، حال اين نعمت چيست؟ حضـرت علـي

. و تحـت پيــام واالي پيـامبر اســالم و در انتهــاي   مـانواأل حةمجهولتـان الصـ ةالنعمـ
متي و امنيت(اسـالم= سـالمتي)،   رسالت، به جامعه عرب دو هديه داده شد: سال

پس چنانچه تنها همان يوم و روز خاص نيز در نظر گرفته شود، باز مي بينيم كه 
ربطي به عقايد شيعه نخواهد داشت. بطور كل پيام ديـن اسـالم و اصـول آن از    

و معاد و ايجاد آرامش، صحت و  ابتدا تا انتها نيز مشخص بوده، توحيد و نبوت
شر و جامعه، پس مناقشه بر سر معناي يوم براي اثبات عقايـد  امنيت براي نوع ب

 صخرافي بيفايده است و هر روزي جـزء همـه روزهـاي رسـالت نبـي اكـرم      
ه است. تنها مي توان گفت روز حجه الوداع روز نتيجـه گيـري و اواخـر    شد مي

بوده و بدينوسيله پيام و اهداف اصلي ديـن اسـالم را بـه     صعمر مبارك پيامبر
حاضر ابالغ نموده تا نتايج خوب و ثمربخش اين دين روشـن شـود و   جمعيت 

 براي همه اتمام حجت گردد.





  

  

  

  كلمه مولي
جلد  11اگر كلمه مولي مبهم و گنگ نبود، پس نيازي نبود كه جناب عالمه اميني 

  كتاب بنام الغدير قلم فرسايي كند.

اسالمي دقيقا در دقت كنيد كه سرمنشاء اصلي اختالف شيعه با ساير فرق و مذاهب 
همين نكته نهفته است و برداشت غلطي كه علماي شيعه از كلمه مولي داشته اند. و اين 
اعتقاد كه كلمه مولي به معناي اولي است و بعد اولي را اولي بالتصرف معنا و سپس 
اولي بالتصرف را اولي االمر يا ولي امر معني كرده و سپس از آن، مفهوم امامت را 

ه و آرام آرام كار را به جايي مي كشانند كه مقام امامت را باالتر از نبوت برداشت كرد
د: هركس من خليفه او شو مياينگونه  صرو در نتيجه معناي سخن پيامب !ند!كن مياعالم 

هستم علي هم رهبر و خليفه و حاكم بر اوست! خدايا دوست بدار هر كه او را دوست 
براي اينكه كسي معناي خالفت را از كلمه مولي  دارد و دشمن باش با دشمن او. البته

  شده است. برداشت نكند در ادامه، سخن از دوستي و دشمني
عالمه اميني در كتاب الغدير بحثي را باز كرده اند با اين نتيجه گيري كه بيشتر  

در اين  -1 :ولي ،علماي علم عرب كلمه مولي را به معناي اولي تعريف كرده اند
تفاوت از زمين تا *  ميان ماه من تا ماه گردون - 2ظر وجود ندارد.خصوص اتفاق ن

  آسمان است:
د معناي خالفت و جانشيني توان ميحتي داشتن مفهوم اولي در كلمه مولي هيچگاه ن

واضح و  و امامت را داشته باشد. زيرا اعراب براي بيان اين مفاهيم، كلمات روشن و
د: آقا و سرور. اگر دقت شو ميي در زبان فارسي معني دقيق كلمه مول .روشنتري دارند

كنيد در اين معناي فارسي نيز، مفهوم برتري و اولويت وجود دارد ولي به هيچ وجه 
در ميان مردم  صد و اگر پيامبر اكرمشو ميمعناي پادشاهي و حكومت از آن برداشت ن
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وست، مردم ايران، ايران مي فرمودند كه هر كس من آقا و سرور او هستم علي نيز آقاي ا
ند. بلكه اين كلمه (مولي كرد ميمعناي حكومت و پادشاهي را از اين كلمات برداشت ن
كند. زيرا انسان تا چيزي را برتر  يا آقا) نوعي برتري معنوي را در ذهن انسان، تداعي مي

بر براي همين پيام ،د به او عشق بورزد و او را دوست داشته باشدتوان ميو باالتر نداند ن
گويند: خدايا دوست داشته باش هر كه او را دوست دارد. پس  در ادامه نيز مي صاكرم

طبيعي است كه كلمه مولي (يعني دوست داشتن) بايد معناي اولي را هم داشته باشد. 
است و اينكه درجه اين اولويت (در صورتيكه بنا  صقرينه آن هم سخنان بعدي پيامبر

، اولي بود) مشخص نيست آيا واليت مانند واليت به فرض محال، معناي صرف مولي
خداوند مطلقه است؟ يا مانند واليت پدر بسيار محدود. ما دستور صريح شخص 

در اينجا طبق عقيده شيعيان  دانيم كه كلمات او را بايد با قرآن بسنجيم ومي صپيامبر
ندان خداوند در قرآن كريم عوض مزد و اجر رسالت را دوستي با خا يم:گوي مي

اعالم كرده (و نه حكومت آنها) و چون اين محل آخرين ميقات نبي  صرپيامب
عقيده خود شيعه  پس طبق ،با مردم بوده و مزد را هم بايد در آخر كار گرفت صاكرم

آيه قرآن از كلمه موده يعني دوستي خاندان نبي استفاده كرده و كلمه  پيش رفته و طبق
يم شو ميمتوجه  صو سخنان بعدي پيامبر اكرم مولي كه معني دوست داشتن مي دهد

است. بهتر است بدانيد كه  �كه منظور از اين كلمه يعني مولي دوست داشتن علي
به آن اسيران  ،ند كه اسيراني را آزاد كنندكن مياعراب اين كلمه را بيشتر به كساني اطالق 

د. مولوي نيز در موالي مي گويند و به شخصي كه اسراء را آزاد كرده مولي مي گوين
  اشعار زير همين عقيده را دارد:

  بند رقيت ز پايت وا كند    كيست مولي؟ آنكه آزادت كند 
پس اگر بنا باشد كه انسان تحت فرماندهي و اسارت كسي باشد ديگر آزادي و كلمه 

لزوم تبعيت بي چون و چرا  صدهد؟! يعني اگر منظور پيامبر اكرممولي چه معنايي مي
مفهومي ضد كلمه مولي خواهد  علي بوده باشد اين سخن پيامبر اكرم، يهمطلق و واليت
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داشت. و اين خود يكي ديگر از صدها تناقضي است كه شيعه گرفتار آن شده است. به 
طور كلي مولي كلمه اي است كه بيشتر بار معنوي دارد. شيخ شرف الدين عالم شيعه نيز 

عهده دار خزائن معنوي و خليفه عهده دار خزائن در سخنراني دارالتقريب گفته: امام، 
 مادي خداوند است. 

 معناي يك كلمه را بايد با توجه به موارد زير فهميد: 

  شرايط بوجود آمده در محيط (اوضاع و احوال همان زمان) -
 فرهنگ مردم همان زمان. -

 نوع انديشه و روحيه مخاطبين. -

 داشته اند.  استفاده اي كه مردم از آن واژه در همان زمان -

 و منظور گوينده و هدفي كه داشته ترجمه كرد.  -

آن كلمه به تنهايي چه معنايي مي دهد و همراه با ساير جمالت و قرائن چه  -
 معنايي مي دهد. 

نكته بسيار ظريفي كه محققين شيعه از آن غافل مانده انـد آن اسـت كـه غنـاي      •
عـاني متعـدد و حتـي    شود يك كلمه داراي مسنگين ادبيات عرب گاه باعث مي

براي همين براي درك منظور و هدف گوينده هيچ راهـي نيسـت    ،ضد هم باشد
نـه   جز اينكه شرايطي كه آن سخن در آن گفته شده را با توجه به كـل مـتن (و  

  معني كردن فقط يك كلمه) و تمامي اوضاع و احوال معني كنيم. 
ي خودشان بود ماننـد  در غدير خم تعيين جانشين برا صاگر منظور پيامبر اكرم •

زماني كه در جنگ تبوك حضرت علي را در مدينه (سرپرسـت خـانواده خـود)    
مـن كنـت مـواله فهـذا علـي «فرمودند: بايد پس از معرفي حضرت علي مي ،گذاشتند

خليفه و جانشين من است ولي با اين تفاوت كـه   يعني ،»لكن ال نبـي بعـديمواله و 
در ايـن موضـع،    صا شما معتقديد پيامبرزير ،پس از من نبي و پيامبري نيست

پس بسـيار   ،را با خودش برابر و در تمامي امتيازات يكسان معرفي كرد �علي
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واجب بود براي جلوگيري از گمراهي آيندگان، مانند هنگام خروج براي جنـگ  
 .»ال نبي بعدي« :تبوك مي فرمودند

رحلت پيامبر اكرم  و از قول قرآن مي دانستند كه پس از صمردم از زبان پيامبر •
چـرا   ،د با آسمان در ارتباط باشـد توان مين �ديگر وحي در كار نيست و علي

زيرا ممكـن   ؟ندكن ميمشخص ن رسول خدا تكليف نوع حكومت و نفر بعدي را
بود مردم پس از رحلت نبي اكرم به خاطر عدم وجود وحي سخن حضرت علي 

بول نكننـد؟ پـس بنـا بـر     ق برا در رابطه با خالفت امام حسن و امام حسين
طريق اولي نبي اكرم ابتدا بايد روش تعيين خليفه را بيان مـي كردنـد و بعـد بـه     

با عنايـت بـه ايـن نكتـه      ،) مي رفتند�سراغ تعيين مصداق (يعني معرفي علي
مهم كه شما در استداللهاي خود مسـاله جانشـيني و خالفـت را بسـيار مهـم و      

در مورد چنين مساله بسيار مهمي  صاساسي جلوه مي دهيد. براستي چرا پيامبر
كند كه هيچكـدام نيـز معنـي     معني مختلف استفاده مي 27از كلمه مبهم مولي با 

روش انتخاب حاكم فقط به معرفي مصداق، دهد؟ و به جاي تعيين خالفت نمي
كنند؟ سخن پيامبر اكرم نيز در اين موضع (اگر آنـرا حمـل بـر تعيـين     بسنده مي

پس تكليف در اين امر به قول شـما   ،جانشين كنيم) بسيار مبهم و نامفهوم است
  بسيار مهم، چيست؟ 

نيز بـا   صسخنان پيامبر ،ندشو ميهمانگونه كه آيات قرآن با ساير آيات تفسير  •
اللهـم وال مـن «در ادامه مي فرمايد:  صد. پيامبرشو ميساير سخنان ايشان تفسير 

. خدايا دوست داشته باش هركه او را دوست دارد و دشـمن  »عاد من عاداهوااله و 
باش با هر كه با او دشمن است. اگر معني مولي در اينجا برتر بودن باشـد بايـد   

و مقام كسي را كه علي را برتر مي داند و پـايين  ببر شان  فرمودند: خدايا باال مي
بياور مقام آنرا كه او را پايين مي داند... يا دشمن باش با كسي كـه از او پيـروي   

 د.كن ميد و دوست باش با كسي كه از او پيروي كن مين
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قصد تعيين جانشين داشتند با توجـه بـه شـناختي كـه از جامعـه       صاگر پيامبر •
فتند علي جانشين من پـس از مـن بـراي حكومـت بـر      عرب داشتند بايد مي گ

شماست. ولي نكته اينجاست كه پيامبر اكرم، اصالً خليفـه نبودنـد كـه بخواهنـد     
براي خودشان، جانشين تعيين كنند. و هدف ايشان از بعثت حسب گفتـه خـود   

بوده است ولي برادران روحاني من طبق ميل  »خـالقتمـم مکـارم األبعثـت أل«ايشان: 
نـد هـدف بعثـت، حكومـت و رياسـت بـر مـردم بـوده و         كن ميود فكر ذاتي خ

 نيز نعوذ باهللا، مشتاق آن!!!  صيا پيامبر �علي

، تطبيق آن با قـرآن و  صبراي فهميدن معناي واقعي يك كلمه در سخنان پيامبر •
اللهـم (است. پيامبر اكرم در ادامه همين سخنان مي گويد  صساير سخنان پيامبر

خدايا دوست داشته باش هر كه او را دوست دارد و  )مـن عـاداه عادو وال من وااله 
با مولي از يك ريشه اسـت و معنـي    )وال(دشمن باش هر كه او را دشمن دارد. 

دهد و نه خالفت! شايد يكي از داليل پيامبر اكرم از بيان ايـن جملـه    دوستي مي
شرايط آن  .اين باشد كه كسي فكر نكند منظور ايشان از كلمه مولي خليفه است

مخالفـت  و  �علـي  عليـه هـا   سپاه يمن و شايعه پراكني خصومتي لحظه يعن
ـ  مـي با حضرت علي بر سر غنايم اين موضـوع را قويـا تاييـد     و غيره خالد  د.كن

خدايا دوست داشته باش هر كه او را اطاعت يا  :بايد مي گفت صوگرنه پيامبر
كـه   صبق سفارش پيـامبر د. حتي اگر به قرآن نيز رجوع كنيم و طكن ميپيروي 

مي فرمايند سخنان مرا با قرآن تطبيق كنيد و اگر مطابق آن بود قبـول كنيـد مـي    
در رابطـه بـا نزديكـان و اهـل بيـت       طبق نظـر خـود شـيعيان    بينيم در قرآن نيز

) بـا  ةمـودآمده: بگو من اجـري از شـما نمـي خـواهم جـز دوسـتي (       صپيامبر
ري نمي خواهم جز دوستي خاندانم (و نه نزديكانم. دقت كنيد كه مي فرمايد: اج

خليفه بالفصل بود نيازي نبود پيامبر اكرم اينهمـه   �خالفت آنها!). و اگر علي
بلكه بايد سفارش مردم را به اهل بيـت مـي    ،سفارش اهل بيت را به مردم بكند
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ولـي مـردم كـه علـم غيـب       »پيامبر علم غيب داشـته «كرد.(ممكن است بگوييد 
خليفه است  �نپرسيد كه: علي صاكرم يكبار هم از پيامبر نداشتند چرا كسي

 و شما بايد سفارش ما را به او بكنيد و نه سفارش او را به ما!!!)

دهد و نه معناي فرمانروايي و جانشيني معني مولي معني نزديكي را مي 27تمام  •
پسرعمو،  ،دوست نزديكترين فرد به انسان است ،را. همسايه نزديك انسان است

زاد شده و... اينها همه به انسـان نزديكنـد. جالـب اينجاسـت كـه فقـط معنـي        آ
سرپرست و حاكم است كه معناي نزديكي در آن نيست. و شـيعه دقيقـا همـين    

 معناي مخالف را پذيرفته است.

دقت كنيد اصوالً دين و اصول ديني بايد مفهومي بسـيار سـاده و آسـان و     ضمن در
مردم اعم از پير و جوان و با سواد و بيسواد و عرب و عجم قابل فهم داشته باشد تا همه 

با هر زبان و فرهنگي آنرا بفهمند و به آن ايمان بياورند تا روز قيامـت نيـز هـيچ جـايي     
براي عذر و بهانه باقي نباشد و اگر فهم دين و مباني آن سخت و دشوار و پيچيده باشد 

توان از  دد فهم آن بر مي آيد و نه مياصوال نه كسي آنرا مي فهمد و نه حتي كسي در ص
تواند كسي را به خاطر عـدم فهـم موضـوعي    آن دفاع كرد و روز قيامت نيز خداوند نمي

پيچيده و غير قابل فهم مجازات كند. تمام اديان الهي نيز آسـان و قابـل فهمنـد. دربـاره     
گويد مـن فرسـتاده   اسالم دقت كنيد كه خداوند پيامبري را فرستاد تا آن پيامبر به مردم ب

به يـك خـدا ايمـان داشـته      وخدايم (نبوت) و شما بايد فقط يك خدا را پرستش كنيد 
توحيـد) و اگـر چنـين كنيـد و      (تمامي عبادات را خالصانه براي او انجام دهيـد   وباشيد 

تقوي و عمل صالح) در آن جهان به بهشت مي رويـد و گرنـه بـه     مرتكب گناه نشويد (
و آساني و سادگي! ديـن اسـالم يعنـي     اد) نگاه كنيد به همين راحتي رويد (مع دوزخ مي

!$βÎ)� šÏe¨ كلمـات اعتقاد و پذيرفتن همين  $# y‰ΨÏã «!$# ÞΟ≈ n= ó™ M} $# � و تسـليم  ] 9عمـران/ [آل 3
، اسالم يعني تسـليم شـدن)   االسالم هـو التسـليم(حضرت علي:  اين كلماتشدن در برابر 

يع صفوي چه چيزهـاي درهـم و برهمـي را بـه عنـوان      تش غالت و اكنون نگاه كنيم كه
د كـه عـدم اعتقـاد بـه آنـرا نيـز موجـب        كن مياصلي ترين اصول براي پيروانش تشريح 
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دوزخي شدن مي داند! اصولي كه حتي بزرگترين علماء و روحانيون شـيعه نيـز پـس از    
عنـوان   قرن هنوز موفق به اثبات آن نشده اند. بـه  14نگارش صدها جلد كتاب در طول 

. آنها 1به عنوان جانشين پيامبر اكرم �مثال همين موضوع غدير و معرفي حضرت علي

$مي گويند بـراي تفسـير آيـه ابـالغ      pκ š‰ r'‾≈ tƒ� ãΑθ ß™ §�9$# õ�Ïk= t/ !$ tΒ tΑÌ“Ρ é& š� ø‹ s9Î) ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ � بايـد بـه    )
كنيم به  ه ميسخنان نبي اكرم در غدير مراجعه كنيم و ما وقتي به سخنان نبي اكرم مراجع

معني متفاوت و مختلـف اسـت كـه معنـي      27كلمه اي بر مي خوريم (مولي) كه داراي 
د و اينجاست كـه علمـاي دو طـرف    شو ميخليفه و جانشين به هيچ وجه از آن مستفاد ن

) قرنهاست بر سر تعريف كلمه مولي و اينكه آيا معناي اولي االمـر و  اهل سنتشيعه و  (
، صدها صفحه كاغذ را سـياه كـرده انـد و    ؟د يا خيرشو ميستخراج بالتصرف از آن ا اولي

و ته و دشوار صرف و نحو عربي شده اند. سئوال من اينجاست آيا  وارد بحثهاي بي سر
خداوند به خاطر عـدم فهـم و درك چنـين موضـوع پيچيـده و الينحلـي (حتـي بـراي         

صوال آيا ايـن اسـت روش   دانشمندان ادبيات عرب) ساير انسانها را به دوزخ مي برد و ا
يعني امامـت و خالفـت، و چـرا     اركان دين به مردم؟!!! اصول و تبيين و تفهيم مهمترين

 صساير اصول دين (يعني نبوت و توحيد و معاد) را همه فهميدند (زيـرا پيـامبر اكـرم   
براحتي و با بياني ساده و شيوا و روان اين  طي توضحيات خود و خداوند در آيات قرآن

را توضيح دادند) ولي هنگام توضيح چنين اصل مهمي (شيعه امامت را بـاالتر از   اصل 3
به نحوي بود كه ايشان حتما  صنبوت مي داند و معتقد است شرايط زمان رسول اكرم

پـذيرش   ،اصول دين قرآن و ند و... و كليد فهم و قبولكرد ميبايست جانشين تعيين مي

                                                           

در امامت متوجه اين تعارضات الينحل شده و به  نكته جالي اينكه شهيد مطهري در كتاب سيري -1
قرن بحث و كشمكش ميان علماي سني  14خيال خود به راه حل جديد دست پيدا كرده و پس از 

و شيعه حرف جديد مي زند كه: متكلمين شيعه اشتباه كرده اند كه امامت را با خالفت يكي گرفته 
 !كه: در كجاي ادبيات عرب مولي معني امام مي دهد؟ماند اند! البته باز سئوال به جاي خود باقي مي

آري تا دست از دروغ و اشتباه بر نداريم موضوع همچنان الينحل باقي مي ماند و با هيچ دوز و 
   .كلكي نيز نمي توان دروغ را ماست مالي كرد



   

  تمنا      48
    

ايجاز و كلمات گنگ و دو پهلو و شان نزولهـاي   ) ناگهان سخن به ايهام و!!امامت است

“Äd د؟شو ميمتعدد و متفاوت كشيده  r'Î7 sù� ¤]ƒ Ï‰tn … çνy‰÷è t/ šχθ ãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ∩∈⊃∪ �
1   

   توضيحي كوتاه پيرامون كلمة مولي

اگر عنوان مولي از سوي خدا و رسولش، معناي خليفه و امير را مي داده، و عنواني  -
گفته اند: مولي  به ايشان نمي �ت حضرت عليبوده الهي، چرا در ايام حكوم

  المومنين؟!!!
عالمه اميني با تمام تالشش نتوانسته مولي از صيغه مفعل را اولي در صيغه افعل  -

تعريف و ثابت كند. البته نكته قابل بحث در توجيه ايشان آن است كه گفته اند 
لي سئوال ما بالتصرف دانسته اند و  بيشتر لغويون عرب، معني مولي را اولي

مولي، به  يهاين در صورتي است كه كلم - 2 اولي بالتصرف در چه؟ -1اينجاست 
 يهگان 27تنهايي آورده شود ولي وقتي در داخل جمله قرار مي گيرد يكي از معاني 

معني براي اين كلمه چه فايده اي دارد؟ براي  27د وگرنه داشتن كن ميخود را پيدا 
د شرايط را ببينيم كه سپاه يمن با حضرت علي درگيري پيدا پي بردن معناي مولي باي

براي رفع كدورت مي فرمايد هر كه را من يار و دوست اويم  صد و پيامبركن مي
سال از هر  23و همچنين علي در طي  علي را نيز بايد دوست و ياور خود بداند

دايا دوست بدار هر خ :در ادامه نيز مي فرمايند قبيله تعدادي را كشته بوده است و....
كه او را دوست دارد و دشمن باش با دشمن او. پس صحبت از دوستي و دشمني 

) مصافحه و دست بايعوادستي هم داده شده (چنانچه است نه رياست و حكومت! 
دوستي و آشتي كنان بوده و نه بيعت خالفت. براي فهم بهتر فارسي زبانان، مثالي 

ي چه؟ شايد بيشتر مردم يا لغويون ايراني بگويند ميزنم: شما اگر بگوييد شير يعن
ولي اگر گفتي شير بيشه مي گويند منظور تو شير درنده است.  ،يعني شير خوراكي

                                                           

 )50سوره مرسالت آيه  (پس به كدامين سخن بعد از آن ايمان مي آورند -1
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فهمند منظور تو يك نفر انسان شجاع  ولي اگر گفتي: شير بيشة پيكار، آنگاه همه مي
در اين نكته هم است. شايد مولي به تنهايي معنايي اولي بالتصرف را داشته باشد(كه 

حرف و حديث زياد است) ولي با توجه به شرايط آن زمان و كلمات بعدي نبي 
يم كه منظور نبي اكرم از مولي معناي دوست و يار و ياور بوده شو مياكرم متوجه 

ترين، فرد عرب بوده  است زيرا بنا به اعتراف تمامي عرب زبانان، پيامبر اكرم، فصيح
شاه و خليفه و حاكمي قبل يا بعد از پيامبر اسالم، براي و در زبان عربي هيچ پاد

معرفي جانشين خود از كلمة مولي استفاده نكرده است. بلكه كلمات زيادي مانند: 
... در ادبيات عرب براي بيان اين امير و –والي  –خليفه  –ولي امر  –اولي االمر 

يكترين معناي مولي در منظور به قول شيعه بسيار مهم وجود دارد. (به نظر من، نزد
 د)شو ميفارسي كلمة سرور و آقا 

وجود دارد دال بر واليت خانـدان   اهل سنتاحاديث فراواني در متون شيعه و بعضا  -
يعني دوست داشتن و به كسر واو  ، واو  نبي اكرم. بايد دقت كنيد كه واليت به فتح

و شـيعه   يعني خالفت و حكومت و سرپرستي. هيچيـك از مسـلمين اعـم از سـني    
نيسـتند و ايـن بـدعت و اشـتباه      صاكرم مخالف دوست داشتن و حب خاندان نبي

بزرگي است كه واليت را با كسر واو و به معناي خلفات بگيريم پس، اگر هم برخي 
 از اين احاديث صحت داشته باشند واليت در آنها به معناي حب است و ال غير. 





  

  

  

  مون واقعه غدير خمنظر برخي علما، بزرگان و رجال شيعه پيرا

شريف مرتضي از علماي شيعه، حديث غـدير خـم را نـص غيـر مسـتقيم و اشـاره اي       
ـ  مـي (الشـافي)   پوشيده براي خالفت مي داند. آنجا كه در كتاب د: مـا بـه ضـرورت    گوي

پذيرش تعيين خالفت از طريق نص، نه بـراي خودمـان و نـه بـراي مخـالفين مـا قائـل        
المرتضي: ( ن ما نيز به چنين ضرورتي تصريح نكرده استنيستيم. هيچ يك از هم مسلكا

  )128ص  2الشافي، ج
ومنها: الخفية المحتملة للتأويل أولها: نص يوم ( گويد: مي عالم شيعي ابو المجد الحلبي 

).(بعضي از 52ص إشارة السبق( )مواله ىالغدير، قوله صلى اهللا عليه وآله (من كنت مواله فعل
اولين رييس  ،مهندس مهدي بازرگان غدير)روز ويلند مانند حديث قابل تأ و اخبار خفي

: اينكه مي گويند پيامبر اكرم در غدير خم شيعي و نظام واليت فقيهدولت حكومت 
حضرت علي را به جانشيني خود معين كردند اين درست نيست چون كه اگر چنين 

زودي آن را فراموش شد مسلمانها به آن حكمي از طرف خدا به پيامبر ابالغ شده مي
 نمي كردند و بالفاصله بعد از رحلت پيامبر به سراغ شوراي خالفت و . . . نمي رفتند!

  گان و كتاب حاميان وابستگي) ر(كتاب بعثت و ايدئولوژِي از باز
براي خواننده گرامي الزم به تذكر است كه بسياري از علما، آخوندها، اساتيد و 

باه در اين مذهب مخالف بوده و هستند، ولي هميشه اخبار نويسندگان شيعه با عقايد اشت
د تا عوام بي خبر تصور كنند كه هيچ يك شو ميايشان توسط دكانداران مذهبي سانسور 

از دانشمندان ايشان با عقايد شيعه مخالف نبوده اند و بدين ترتيب اين امر را نشانه 
دانشمندان را مي آوريم تا  حقانيت مذهبشان بدانند. در اينجا اسامي برخي از اين

خواننده گرامي بفهمد كه مسئله غديرخم و عقايد اشتباه موجود در تشيع، مورد اتفاق 
  همه علماي شيعه نبوده و نيست:
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آيت اهللا و مجتهد و مدرس حوزه علميه قم عالمه سيد ابوالفضل ابن الرضا برقعي 
ي، آيت اهللا بنابي، آيت اهللا ، حجه االسالم رادمهر، عالمه زنگنه، آيت اهللا غرو1قمي

سنگلجي، استاد حيدرعلي قلمداران،استاد يوسف شعار، استاد سيد مصطفي حسيني 
  طباطبائي و ....

  عقل و منطق

به خاطر تكرار و تواتر در ساير اصول و فروع دين مانند: نماز، حج، معاد، و حتي  -
مواردي كه  ولي در ساير ،حب اهل بيت، هيچ اختالفي بين شيعه و سني نيست

تواتر وجود ندارد يا موارد ضد و نقيض در كنار ساير موارد به چشم مي خورد ما 
خمس و امامت (البته  - شاهد اختالف هستيم مواردي مانند: جواز متعه(صيغه زنان)

به معناي خالفت و چيزي باالتر از نبوت) آيا همين امر نشانة دروغ بودن يا تحريف 
  د؟شو ميتي باعث شك نمودن شما نآيا ح چنين مسائلي نيست؟

د ولي از خالفـت  شو مينفر از اصحاب نقل  110توسط  غدير يهواقع اصل چگونه -
 د؟شو ميمنصوص و الهي صحبتي ن

برخي محققين بر اين عقيده اند كه: علت شيوع بـيش از حـد احاديـث (جعلـي و       -
وع خالفـت  صحيح) در كتاب تاريخي و روايي (شيعه و سني) اين بوده كه در موض

ابوبكر و عمر و عثمان چندان بحث و مناقشه اي وجود نداشته ولي چـون خالفـت   
سال) با جنگ و عدم پـذيرش ايـن خالفـت توسـط      5حضرت علي از ابتدا تا انتها(

مارقين و ناكثين و قاسطين صورت گرفت. همين نكته باعـث گرديـد كـه احاديـث     
ا دروغ) رايج شده و بر سر (به راست ي �بسياري از سوي طرفداران حضرت علي

ايـن   ،زبانها بيفتد و چون در آن سالها چيزي بـه نـام شـيعه و سـني وجـود نداشـته      
 احاديث وارد كتب اهل سنت نيز شده است. 

                                                           

  شمسي. 1372هـ.ق مطابق با 1413شمسي، متوفاي:1287.ق مطابق با هـ1329متولد: -1
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ماه مانده به رحلتشان، تمـام رسـالت    2باور كرد كه پيامبر اكرم فقط  توان ميچگونه  -
هم در نگـاه تـاريخ زيـر سـئوال      ساله خود را هم در نگاه اعراب تازه مسلمان و 23

ببرند و با تعيين پسرعمو و دامادشان به عنوان جانشين (چون همه چيـز در قـدرت   
. نهفته است) اين سئوال را در اذهان بيمار مطرح كنند كه هدف ايشان خدايي نبـوده 

خواهم؟ خوب چه مزدي بهتر از مگر در قرآن نيامده كه بگو مزد و اجر رسالت نمي
آيـا منـافقين و    ردن خالفـت و قـدرت و حكومـت در خانـدان خـويش.     موروثي ك

مشركين مكه و كفار قريش اين امر را دستاويز قرار نداده و مسـخره نمـي كردنـد و    
1را زير سوال نمي بردند؟ صپيامبر

 

طبق صريح آيات قرآن كريم و شواهد متعدد تاريخي يك قوم و جامعه وقتي دچار  -
شوند كه خود آن  ن غاصب و ظالم و ستمگر ميعذابهايي مانند حكومت حاكما

جامعه مدت زمان مديد و طوالني دچار انحرافات و سستي هايي شده و نتيجة 
طبيعي چنين عواملي منجر به روي آمدن چنان حاكماني خواهد شد. سئوال 

كه عمدتا در مدينه ساكن بوده و نقش عمده اي  صاينجاست اصحاب پيامبر اكرم
سال اقامت پيامبر  10مدن ابوبكر و عمر داشته اند در طول آار در تثبيت و روي ك

اكرم در مدينه مرتكب چه انحرافات و سستي ها و گناهاني شدند كه ناگهان به 
(البته به زعم خياالت   محض رحلت نبي اكرم دچار چنين بالي آسماني شدند؟!

 شيعه!) 

زيـر نظـر و مـامور    مـوارد   از در برخـي  اسـالم  چرا شخص دوم و جانشين پيـامبر  -
شخصي ديگر بوده (مثال در تبوك حضرت علي در مدينه و زير نظر و فرمـان يكـي   

 از انصار بوده و در ابالغ سوره برائت نيز مامور و زير نظر ابوبكر بوده اند؟!) 

                                                           

 صچون شيعه معتقد است كه حتي در يوم االنذار و هنگامي كه علي كودكي بيش نبوده نيز پيامبر -1
مسئله جانشيني را مطرح نموده، پس آيا ابوجهل و ابولهب و ديگر كفار مكه عكس العملي براي 

  وت انجام نمي دادند؟!!مقابله و زير سوال بردن نب
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چنانچه حكومتي از دين و خدا به خودش تقدس و وجهه بدهد و در بـوق و كرنـا    -
است. آنگاه اگر بنا به هر دليلي وجهة اين حكومـت  كند كه ديانت ما عين سياست م

خراب شود، خود به خود، وجهة دين و خدا نيز در نزد تودة عظيمي از مردم از ميان 
د. علت عدم وجود نص و عدم تعيين شو ميمي رود يا بي ارزش و بي روح و خوار 

ظريـف،  جانشين توسط خداوند براي رسول گرامي اسالم نيز دقيقاً در همـين نكتـة   
نهفته است. و آن هم در ارتباط با حكومت علي يـا فرزنـدان او بلكـه در حكومـت     

  اعقاب آنها در طي يك يا دو قرن بعد. 
در هيچ كجاي تاريخ بشري هيچ زمامدار و حاكمي اين چنين بي مقدمـه و ناگهـاني    -

در يك اجتماع بزرگ بيرون از شهر و پايتخت اصلي، جانشـين خـودش را معرفـي    
 است. (منظور غدير خم است)نكرده 

مـي ريزنـد و حضـرت     صربه خانـه پيـامب   »المبيت ةليل«چرا وقتي كفار قريش در  -
(اگر به قول شما حضرت علي 1را در بستر پيامبر مي بينند او را نمي كشند؟ �علي

را به عنوان  �علي ،بوده؟ مگر نمي گوييد در يوم االنذار پيامبر صجانشين پيامبر
 ؟) خليفه معرفي كرد

وجود دارد كه از حد تواتر هم گذشته اسـت در   صاحاديث فراواني از پيامبر اكرم -
به مبادي و مسائل حكـومتي و مشخصـات و صـفات     صاين احاديث، پيامبر اكرم

حاكم و وظايف او و... اشاره فرموده اند وجود همين احاديث فراوان، نشـان دهنـدة   
براي پس از خود معرفي نكـرده   اين موضوع است كه پيامبر اكرم، شخص خاصي را

                                                           

سال داشته و مشخص است  50بيش از  صسال و پيامبر 22در ليله المبيت حضرت علي حدود  -1
گيرد و بنابراين كشتن چنين شخصي كه يك جانشين جوان، سالهاي زيادي امور را در دست مي

نفر درگير  مهم است. البته شيعيان براي فرار از اين موضوع مي گويند: حضرت علي با آن چهل
شده و حتي چنان خالد را فشرده كه جيغ وي در آمده است!! و اينگونه نبود كه هيچ اتفاقي نيفتاده 

نفر با شمشيرهاي برهنه،  40باشد. البته خواننده گرامي خودشان مي توانند قضاوت كنند كه آيا 
  قادر به كشتن يك نفر نيستند؟!!!
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اند زيرا بنا بر عقيدة شيعه، امامت منصوص در علي و فرزندان او از جانب خداونـد  
و بوسيله پيامبر به مردم ابالغ شده است ولي در اين صورت، وجود چنين احاديـث  

د زيرا در هيچ كجاي تاريخ، نوشته نشده كـه مـردم پـس از    شو ميبيشماري بي معنا 
ن احاديثي از پيامبر اكرم، اظهـار تعجـب از وجـود تضـاد و تقابـل ايـن       شنيدن چني

و امامت اثني عشـريه كـرده باشـند!     �احاديث با احاديث مربوط به خالفت علي
حتي نوع اطاعت از حاكم (يا نوع مخالفت و يا دادن مشورت) نيز در تضاد با مسئله 

خطـايي باشـد    عصمت امامان شيعه است، چون وقتـي حـاكم معصـوم از هـر نـوع     
 بسياري از موارد خود به خود از ميان مي روند.

سال فاصله بوده. شـيعه   10از مسلمان شدن انصار (مردم مدينه) تا رحلت نبي اكرم  -
معتقد است انصار ابتدا از قرنها جاهليت خارج شده و با جان و دل اسـالم آوردنـد   

جنگيدنـد. و دقيقـاً در    سپس با مال و جان از رسول خدا حمايت كردند و در راه او
سال دهم هجري ايمان آنها كمرنگ شد و ناگهان به محض فوت پيامبر اكـرم همـه   

در حق علي و بيعت بـا او را يـك شـبه زيـر پـا       صآيات قرآن و سفارشات پيامبر
جالب است كه بدانيد تا كنـون در هـيچ كجـاي تـاريخ      گذاشتند و همه مرتد شدند!

نهايت بدي به بي نهايـت خـوبي و سـپس بـه بـي       بشري چنين تغيير سريعي از بي
دمدمي مزاج ايراني هنوز پس از  يهنهايت بدي مشاهده نشده است!!! حتي در جامع

 اتگذرد ثلث شيعيان، طرفدار روحانيون هستند. (ايـن نكـ   سال كه از انقالب مي 30
 ) مي توان فهميدناطق نوري راي دادند  جناب ميليون نفري كه به 7را از 

ه هايي مانند: پيامبر، نبي، منذر، مذكر و رسول، همگي دال بر اين است كه وظيفة واژ -
انبياء، ابالغ پيام خداوند به مردم بوده است و نه حكومت و تعيين جانشين. در 

 نبي اكرم را تعيين جانشين مي داند.  يهصورتيكه شيعه مهمترين وظيف

د بـراي  شـو  مـي سـت مجبـور   شيعه چون از همان ابتدا در اقليـت و ضـعف بـوده ا    -
ترين پايه عقيدتي خود مستمسكي بسيار قوي و پيوند خورده با آيات قـرآن و   اصلي
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سخنان نبي اكرم پيدا كند و آن چيزي نبود جز اعتقاد به خالفت منصوص و بالفصل 
. ولي افسوس كه اين روش، راه را كج تر و مسـائل را درهـم تـر    �حضرت علي

  كرد.
جربي و كلي وجود دارد و آن اين است كـه امـور مهمـي ماننـد     اي عقلي و تقاعده  -

ات باشد و مقدمه چيني و نتيجه گيـري از آن  باصول دين بايد براحتي قابل فهم و اث
بسيار ساده و سرراست باشد. نگاه كنيد كه قرآن براي اثبـات مهمتـرين اصـل ديـن     

ــتدالل   ــه اس ــد چگون ــي توحي ــييعن ــ م ’ د:كن Îûr&� «!$# A7 x© Ì� ÏÛ$ sù ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ � 

. يا آنجا »يـد كن ميزمين و آسمانهاست شك  يهآيا در وجود خدا كه آفرينند« ]10براهيم:ا[

öθ :كه مي فرمايد s9� tβ%x. !$ yϑ Íκ�Ïù îπ oλ Î;#u āωÎ) ª!$# $ s? y‰|¡xs9 4 � ]اگر در جهـان دو خـدا   « ]22:انبياء

ع نص بر خالفت بالفصل حضـرت  اكنون موضو .»وجود داشت حتماً فساد رخ مي داد
علي را نگاه كنيد: حتي نيم آيه بصـورت روشـن و واضـح بـدون نيـاز بـه روايـات        
تاريخي در قرآن وجود ندارد. عالم شيعه هزار و يك موضوع را كنار هم مـي چينـد   

از كلمه مولي يعني خليفه و امام! و بعد تازه بايد طبق  صتا ثابت كند منظور پيامبر
اكمال و قبل از آن آيـه ابـالغ نـازل     يهحد ثابت كند كه پس از آن آيچند روايت وا

مي گردد  ؟شده است. اگر سئوال كني چرا در سقيفه كسي به واقعه غدير اشاره نكرد
كند و... براستي آيا مهمترين اصـل مـذهب    و يك حديث جعلي واحد ديگر پيدا مي

ان بافي ها بايـد ثابـت شـود؟ و    شيعه اينگونه و با اين آسمان و ريسم يهبنا به عقيد
را مرتـد اعـالم كنـيم؟ و بعـد      صبعد اين نتيجه گيري طبيعي كه تمام ياران پيامبر

هـايي   ناچار شويم سران آنها يعني ابوبكر و عمر را هر روز و هر هفته طي زيارتنامه
جعلي، لعن و نفرين كنيم؟ و سپس مراسـم عمـر كشـان راه بينـدازيم و در نهايـت،      

 لمانهاي جهان را با خودمان دشمن كنيم؟تمامي مس

، خالفت را در خاندان خود بصورت منصوص و طبق حكمي از صاگر پيامبر اكرم -
خداوند قرار مي داد و آنگاه نسلها مي گذشت و باالخره يكي از آنهـا بـد از آب در   
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شـدند!   افتاد؟ مردم نسبت به كل دين و خدا بدبين ميدانيد چه اتفاقي ميمي آمد مي
اينهـا دروغ   يهاين شخص را معرفي كـرده پـس همـ    صو مي گفتند خدا و پيامبر

است! ضمن اينكه آن شخص معرفي شده از سوي خداوند دست به هر كـاري مـي   
شد و به صورتي قانوني الزم االجرا براي هميشه زد سنت و فرمان الهي محسوب مي

ن فرد دچار آاگر  ،نيستآمد و چون پس از نبي اكرم كسي با وحي در ارتباط در مي
دقيقاً بـه خـاطر گيـر نيفتـادن در چنـين      و شد؟  شد تكليف چه مي اشتباه يا خطا مي

تناقضاتي است كه متكلمين و محدثين شيعه مجبور شدند تئوري امامـت منصـوص   
اثني عشريه و عصمت و محدثـه بـودن ائمـه و . . . را مطـرح كننـد و بـه ناچـار از        

 .ز اشتباهي به اشتباهي ديگر دچار شونددروغي به دروغي ديگر و ا
پيامبر  در مسائل ديگر خيلي به طور جزئي و بسيار واضح و شفاف همه چيز را بيان  -

كنند كـه   ي استفاده مي ا در معرفي جانشين براي پس از خود از كلمه آنگاه مي كردند
ر ابهـام و  معني مختلف دارد و نعوذباهللا در اين زمينه بسيار مهم و حيـاتي اينقـد   27

 سهل انگاري به خرج مي دهند؟ 

شيعه معتقد است عيد غدير باالترين اعياد است ولي جاي تعجـب اسـت كـه از دو     -
عيد قربان و فطر در قرآن به صراحت نام برده شـده ولـي از عيـد غـدير نـه! شـيعه       
همچنين امامت را باالتر از نبوت مي داند ولي حتي نيم آيه به طور روشن و واضـح  

 ي بدون نياز به تفسير و قصه تراشي) در اين زمينه در قرآن وجود ندارد. (يعن

 با جان و دل چيزهايي بسيار عجيب و غريب تر مانند: صصحابه پيامبر اكرم -
شكستن بتها، وحي، فرشته، وجود يك خداي ناپيداي واحد، بهشت و دوزخ، زنده 

، قبول صرا از پيامبرحتي حكومت و اطاعت از ايشان...  شدن مردگان در قيامت و
كنند ولي در مورد يك امر عادي و مادي مانند خالفت علي از دستورات ايشان مي

دانيم كه خداوند هر آنچه غير تجربي بوده است را در قرآن  كنند؟ ما ميسرپيچي مي
آورده است پس ما اين امور را باور داريم ولي چون به ما عقل داده و در همان 
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تعقل و تفكر سفارش كرده هر چيزي كه توسط عقل ثابت نشود و قرآن، مكرراً به 
يم قبول كنيم و حجت قاطع ما در روز قيامت همين توان ميدر قرآن هم نباشد را ن

 نكته است. 

نازل شده و احاديث فراواني نيز  �قرآن در حق علي يهآي 300شيعه معتقد است  -
جب است كـه حضـرت   وجود دارد ولي جاي تع �در حق علي صاز قول پيامبر

آيات يا احاديث مورد نظر شيعه نداشته اند.  همه به اين ايعلي در نهج البالغه اشاره
مي نويسد بـه ايـن روايـات و     ديگران همچنين در نامه هاي فراواني كه به معاويه و

 د. كن ميآيات مهم اشاره اي ن
ا ابوبكر و عمر . حضرت علي بشد مياگر خالفت با امامت يكي بود با بيعت منعقد ن -

حضرت عثمان حق نداشت  شهادتند. حضرت علي پس از كرد ميو عثمان بيعت ن
از آن شانه خالي كند. امام حسن حق صلح با معاويه را نداشت. مردم در خصـوص  

 نداشتند.  اآن حق شور

در قرآن كريم، يكصد آيه به وضوح و روشني تمام، در تعريف و تمجيد از اصحاب  -
وجود دارد. ولي حتي نيم آيه روشن و واضح در باره امامت  صاكرم و ياران پيامبر

دانيم كه در قرآن  وجود ندارد و ما مي �اثني عشريه و يا خالفت حضرت علي
كريم فقط در مورد اصول اساسي دين مانند: توحيد ـ نبوت و معاد تكرار فراوان 

زكوه) و موارد  شده است و فروع دين كمتر از آن تكرار شده است (نماز ـ حج ـ
ديگري مانند روزه بسيار كمتر، ولي جاي تعجب است كه به مهمترين اصل دين 
يعني واليت و خالفت و امامت به زعم شيعه حتي يك اشاره مستقيم هم نشده 

 نازل � پيامبراست. نكته ديگر اينكه تكرار آياتي كه در تعريف و تمجيد از ياران 
 . شده دال بر اهميت اين موضوع است

باشـد زيـرا    امامت (يعني پيشوايي در امور ديني) موضوعي كامالً جدا از خالفت مي -
اگر مانند نبوت (با توجه به اينكه شيعه امامت را باالتر از نبوت مي داند!) طبق نص 
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 �(مثل نبوت) حضرت علـي  شد ميو فرمان خداوند بود هيچگاه با بيعت منعقد ن
خالي كردن از آن را نداشت (مثل نبـوت)  حق شانه  ،حضرت عثمان شهادتپس از 

امام حسن حق صلح و واگذاري آن به معاويه را نداشت. در خصوص آن (خالفـت  
و  مستقيم و واضح و روشن با ذكر نـام خليفـه   يهمبتني بر امامت) دست كم يك آي

و راي گيـري نداشـتند    ان حق شورآمصداق امام، وجود داشت. مردم در خصوص 
قرن تا زمان امام حسـن   2حصر به زمان محدودي نبود (مثال حدود (مانند نبوت) من

ري) و به خصوص امام حق مشـورت و يـا سـكوت و همنشـيني بـا غاصـبان       كعس
 خالفت را نداشت. 

فـامهلوا تجتمـع النـاس «پيش از آنكـه بـا وي بيعـت شـود فرمـوده:       � حضرت علي -

گر مشورت كننـد(تاريخ  مهلت دهيد تا مردم جمع شوند و با يكدي :يعني »ويتشـاورون
پـيش   :يعني »ن يبايعواأنما الخيار للناس قبل إ«) و همچنين فرموده:  433ص 4طبري ج

 8نوار جبحـاراأل (از بيعت كردن اختيار با مردم است(تا چه كسي را انتخـاب كننـد)   
أيهـا النـاس، عـن مـٍأل «فرمـوده:   ) و88چاپ تبريز و مستدرك نهج البالغه ص ،272ص

اي مردم انبوه و هوشيار اين  :يعني »تمأمركم ليس ألحد فيه حـق إال مـن أمـر  وإذن، إن هذا
(زمامـداري) حـق هـيچكس نيسـت مگـر كسـي كـه شـما او را امـارت           كار شـما 

پس طبق اين سـخنان   ) 367ص  8نوار جو بحاراأل 435ص  4دهيد(تاريخ طبري ج
، خالفـت الهـي و مـن عنـداهللا وجـود نداشـته اسـت، چـون در         �حضرت علـي 

اينصورت مشورت كردن براي تعيين خليفه و انتخاب توسط مردم بي معنـا خواهـد   
  بود.
 

  احاديث و روايات
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احاديث متعددي در لزوم اتحاد و داشتن رهبر و حاكم و همچنين  صاز پيامبر اكرم -
عدم تبعيت از حاكم ظالم و احاديث متعدد ديگري وجود دارد كه همـه آنهـا نشـان    

شان جانشيني براي پس از خود تعيين نفرموده بودنـد زيـرا در   دهندة اين است كه اي
اينصورت تمامي اين احاديث بي معني شده و الاقل اگر جانشيني معرفي كرده بودند 
بايد هنگام ايراد چنين سخناني مردم و اطرافيان ايشان (كه علـم غيـب نداشـته و از    

خانـدان شـما كجـا و     و �كردند (كه عليتعجب مي آينده بي اطالع بودند) اظهار
 در صورتيكه چنين اظهار تعجبي در تاريخ ثبت نشده است.  ظلم و ستم كجا؟!)

در صبح روز رحلت خود (دوشنبه) وارد  صشيعه معتقد است كه پيامبر اكرم -
مسجد شدند و ابوبكر را كنار زدند و خودشان به جاي او امامت جماعت را عهده 

م داني مياست) و ما  بسيار �رپيشنمازي ابوبك روايات در زمينهو البته دار شدند (
اكرم به خالفت انتخاب شد. چرا هيچ كس از  در همان روز رحلت نبي �كه ابوبكر

افراد مخالف حاضر در سقيفه به اتفاقي كه صبح همين روز (يا روز قبل) اتفاق 
پيشنمازي (ابوبكر) حتي براي  د و نمي گويد پيامبر اكرم تو راكن مياي نافتاده اشاره

 چطور تو مي خواهي خليفه شوي؟ و به جاي اين سخن ،كنار زد و قبول نداشت
همگي با او بيعت كردند؟ آيا اين نشان دهنده آن نيست كه او در ايام  مي بينيم كه

واقعا امام جماعت بوده است؟ به هر حال باز اين سئوال  (ص)بيماري نبي اكرم
پيشنماز و امام جماعت  �حضرت علي مطرح است كه چرا در آن ايام بيماري،

هزار نفر  120نبودند؟ اگر به عقيده شما ايشان خليفه منصوب از جانب خدا بوده و 
الاقل براي آماده  ،من جمله مردم مدينه با ايشان قبالً بيعت كرده بودند ،در غدير

و در آخرين روزهاي  صكردن زمينه الزم بود ايشان در ايام بيماري نبي اكرم
اي وجود چنين اشاره جاييپس چرا در  ،امام جماعت مسجد باشند ،ت پيامبرحيا

؟ ضمناً در برخي از منابع تاريخي حضرت عمر در جريان سقيفه به امام  ندارد
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د. و همين موضوع كن مياشاره  صجماعت بودن ابوبكر در ايام بيماري پيامبر اكرم
 را دال بر خالفت مي گيرد. 

 3در غدير خم مدت حدود  صت) معتقد است پيامبر اكرمشيعه (طبق برخي روايا -
زيرا موضوع بسيار مهم و حياتي بود. ولي تنها چيزي كه از  ،ساعت سخنراني كردند
 »مواله ىمن كنت مواله فهذا عل«ساعته وجود دارد يك جمله  3مجموع اين سخنراني 

 است و حتي يك جمله درباره شئون حكومتي و سياسي و اهميت خالفت و
جانشيني پيامبر اكرم و لزوم پيروي و اطاعت از اين جانشين و... در اين خطبه 

 طوالني به چشم نمي خورد!

چرا به زعم  ،روز فاصله است 70چيزي حدود  صاز غدير خم تا رحلت نبي اكرم -
خطبـه اي نخواندنـد و    صشيعه در اين مدت و به خصوص در مدينه، پيامبر اكرم

فرداي سقيفه مجددا بـا   �نكردند؟ مگر ابوبكر �عليسفارش مجدد به پيروي از 
در فرصت مناسب در طول اين  �پس چرا نه تنها با علي ؟مردم مدينه بيعت نكرد

روز تجديد بيعتي نشد بلكه حتي اشاره اي از سوي نبي اكرم به اين مساله نشد؟  70
بـدهي  حتي در آخرين روزي كه نبي اكرم آخرين خطبه خود را خوانده و سه درهم 

مـي   صد و بعد روي بـدن پيـامبر  كن ميرا داده و آن پيرمردي كه تقاضاي قصاص 
 بسـيار  مساله به قول شـيعه  آنبه  يچرا به جاي چنين كارهاي ،بوسيد و... افتد و آنرا

و حتي اشاره اي كوچك به خالفت علـي و لـزوم تبعيـت از او     پرداخته نشده؟مهم 
قبـل از رحلـت خـود الاقـل      صكه پيامبرحتي منطقي و محكمتر اين بود نكردند؟ 

براي مدتي كوتاه و حتي چند روز هم كه شده حضرت علي را خليفـه مـي نمـود و    
خودش در كنار ايشان بر امور نظارت مي كرد تا اين مسئله عادي شده و براي مردم 
جا بيفتد و كسي هوس نكند پس از رحلـت نبـي اكـرم، خالفـت را غصـب كنـد و       

  بدزدد.
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يعه در قرآن آيه اي وجود دارد مبني بر دوستي با خاندان پيامبر در عوض به عقيده ش -
 صاي نيز در مورد دور بودن ناپاكي ها از خانـدان پيـامبر   اجر رسالت نبي اكرم. آيه

بنـابر   ،در قـرآن بيـان شـده    صوجود دارد. پس وقتي دوست داشتن خاندان پيامبر
كـرم ذكـر نشـده اسـت؟ كـه      طريق اولي چرا موضوع خالفـت در خانـدان پيـامبر ا   

 موضوعي بسيار مهمتر از دوست داشتن آنها يا دور بودن آنها از ناپاكيهاست! (يعنـي 
 آيه تطهير)

در آن گرماي سوزان غـدير مـردم را بـراي     صپيامبر اكرم ،اگر به قول محقق شيعه -
، ضـمن  صتعيين خليفه نگه داشت بسيار به جا بلكه الزم و واجب بود پيامبر اكرم

ي حضرت علي به عنوان خليفـه و جانشـين، تكليـف نـوع حكومـت پـس از       معرف
فرمودند تا آنهـا بـه قـول شـما      حضرت علي را نيز براي مردم مشخص و تعيين مي

دچار اختالف و درگيري نشوند. زيرا حضرت علي با وحي در ارتباط نبـوده و چـه   
ت امام بعـدي  ، سخن ايشان را درباره خالفصبسا مردم، پس از رحلت پيامبر اكرم

فرمودند كه خالفت تا ابد بـه صـورت    قبول نمي كرد. مثال جا داشت پيامبر اكرم مي
هاشم اسـت. براسـتي تعيـين ماهيـت و شـيوه حكمرانـي در        موروثي در خاندان بني

بـه جـاي تبيـين اصـل      صاسالم، مهمتر بوده يا تعيين مصداق؟ و چرا پيامبر اكـرم 
معنـي متفـاوت)    27(آن هم با كلمـه اي در  موضوع فقط به معرفي اجمالي مصداق 

 بسنده كردند؟

نمـي گوينـد ايـن اعالمـي از      �پس از معرفي حضرت علـي  صچرا پيامبر اكرم -
مورد نظر شما را نيز تالوت كننـد.   يهطرف خدا بوده (تا مردم بهتر قبول كنند) و آي

چاره گشـا   دتوان ميالبته صرف اشاره به يكي دو حديث آحاد از كتاب بحاراالنوار ن
پـس   ،نفر از صـحابه نقـل شـده    110باشد زيرا حديث غديرخم به قول شما توسط 

آيـا نبايـد    ،است صرموضوع آيه كه سخن و تاييد خداست و مهمتر از سخن پيامب
 نفر از همين صحابه روايت شده باشد؟ 20الاقل توسط 
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نفر  110 .) توسطمن كنت مـواله..( صچگونه است كه واقعه غدير و جمالت پيامبر -
از اصحاب روايت شده ولي شان نزول آيـه كـه مهمتـر بـوده (زيـرا كـالم و تاييـد        

فقط توسط ابوسعيد خدري روايت شده (و يك روايت از ابـوهريره) كـه    خداست)
قرار دارد. (اين شـخص از نظـر    هارون عبدي نيز در بين بيشتر سلسله روات، نام ابو

ولهـايي هـم وجـود دارد كـه بـه ابـن       علماي علم رجـال اعتبـاري نـدارد) شـان نز    
د كه جـا دارد خواننـده عزيـز در صـورت تمايـل پيرامـون       شو ميختم  بعباس

 سلسله روات آن تحقيقي شخصي انجام دهد.

نفر از اصحاب نقل شده و به صورت  110همين نكته كه روايت خطبه غدير توسط  -
ـ   ن اسـت كـه در   مكرر حضرت عمر و سايرين به آن اشاره كرده اند نشان دهنـده اي

غدير خم خالفتي صورت نگرفته است زيرا چرا بايد اين افراد بـه خيانـت و بيعـت    
 شكني خود اشاره كنند؟ و چه كسي اجازه اين اشاره را به آنها داده است؟ 

سياق قرآن كه يك كتاب تبليغي است بر اين قرار گرفته كه موضوعات در آن تكرار  -
يح و تفسير و تبيين شوند. توضيح يـك  شوند (به خصوص موضوعات مهم) و توض

معني واحد در قالـب تمثـيالت و كلمـات مختلـف. ضـمن تعيـين مجـازات بـراي         
 منكرين. 

در نامه اي كه به سران كشورهاي اطراف نوشته به اين موضوع مهم  صپيامبر اكرم -
يعني اينكه جانشين ايشان چه كسي مي باشد اشاره اي نكردند (زيرا شما امامـت را  

د و... پـس  شـو  ميد و مهمترين اصلي كه دين فقط با آن تكميل داني مياد نبوت امتد
در اين نامه ها به اين موضوع مهم به زعم شـما اشـاره اي نفرمـوده     صچرا پيامبر

 اند؟ ولي به نبوت خود و وجود خداي واحد اشاره داشته اند!) 

شه و كنار ايـران  برخي از شيعيان رافضي و يا غالي در گو سال پيش، 1400چنانچه  -
كردنـد حكومـت    خـود پيـدا نمـي    و عراق، طرفداراني براي نظريـه حكومـت الهـي   

شاهنشاهي در ايران به محض ورود اسـالم بـراي هميشـه ريشـه كـن شـده بـود و        
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دموكراسي در همان بدو ورود اسالم در ايران جامه عمل به خود مي پوشـاند. ولـي   
لهي كـه در سـر داشـت و جايگـاه راي     متاسفانه شيعه با تفكر حكومت موروثي و ا

و نقش مشورتي مردم در انتخاب حاكم را نديده گرفت باعـث قـوام و دوام    اكثريت
قرن بـه واليـت مطلقـه     14ساله حكومت شاهان در ايران و تبديل آن پس از  1400

زيرا به زعم خود پشـتوانه   ،فقيه شد كه به مراتب بدتر از حكومت شاهنشاهي است
يز يدك مي كشد و مسلم است كه كسي از ترس آتش جهنم اعتراض خداوندي را ن

 جرات هيچگونه انتقادي هم به خود نمي دهد.   كه سهل است،

متاسفانه چون آخوندهاي رافضي خودشان عالقه شديدي به رياست و حفظ قدرت  -
نيز  صسال پيش اصحاب رسول خدا 1400ند در كن ميدارند، به همين خاطر فكر 

ها نمي دانند كه وقتي اخالص و ايمان و برادري مطـرح  ه اند و بيچارههمينگونه بود
باشد و اصل كلي در برپايي دين و حفظ و پيشرفت آن باشد، ديگر اينكه چه كسـي  
رئيس شود و چه كسي سرباز مهم نيست و اصال در آن زمان اين چيزها مطرح نبوده 

آمـاده هرگونـه    صاست و اصحاب همچون پروانه هايي به دور شـمع نبـي اكـرم   
فداكاري بوده اند، ولي بخاطر همين طـرز فكـر خـراب و فاسـدي كـه محققـين و       

ند: اگـر ابـوبكر بـراي خالفـت     گوي ميآخوندهاي رافضي دارند، مي بينيم كه مرتب 
مورد نظر بوده پس چطور در سپاه اسامه زير فرمان او بوده و ايـن صـحيح نيسـت،    

 اينكه اسامه فرمانده باشد!!!ه نه شد ميبلكه بايد خودش فرمانده 

آري از ذهن بيمار و رياست طلب و سلطه جو كه واليت مطلقه مي سازد بيشـتر از   
اين انتظار نمي رود و درك نمودن حال و هـواي صـدر اسـالم و اخـالص اصـحاب و      
تالش و مجاهدت ايشان جهت تكامل اسالم، نياز به بصـيرت دارد.(در ضـمن انتخـاب    

هاجرين و انصار است، بنابراين در زمـان لشكركشـي اسـامه هنـوز     خليفه طبق شوراي م
خليفه اي تعيين نشده بود تا بگوئيم چرا زير نظر فالن شـخص بـوده اسـت؟!، از همـه     

 هنوز حضور داشته و دستورات را صادر مي كـرده اسـت،   صگذشته خود رسول اكرم
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دينه بـاالي سـر   علي را در م حضرت در سال آخر به جنگ تبوك رفتند صوقتي پيامبر
، كنندمي سباع ابن غفاري را جانشين خودشان در مدينه و  خانواده خودشان مي گذارند

  سباع ابن غفاري قرار مي گيرد؟!) زير نظر بوده خليفة آينده كه �پس چرا علي

 علل واقعه غدير

 ها در بيشتر جنگ علي علمداري

را كشته باشد امنيت جاني  حتي در زمان فعلي هم اگر كسي از هر خانواده چند نفر
در  صدقيقاً به همين دليل، پيامبر 1ندارد چه برسد به قبايل بدوي در عصر جاهليت.

انتها مي فرمايد: خدايا دوست بدار هر كه او را دوست دارد و دشمن باش با هر كه با او 
 دشمن است. 

 ) و احترامي كه فرهنگ عرب به افراد مسنسال 33( �سن پايين حضرت علي -
 داشته است. 

 جلوگيري از درگيري بين بني هاشم با ساير تيره ها به خصوص بني اميه. -

 براي ساير مسلمين در رفتار و كردار.�علي حضرت سرمشق قرار دادن -

 سال تا آن لحظه. 23طي  �امضاء فضايل و ارزشهاي واالي حضرت علي -

ر اينجـا موقعيـت   . د»مـن لـم يشـكر المخلـوق لـم يشـكر الخـالق« :فرموده اند صپيامبر
  قدرداني شود.  �ساله حضرت علي 23بسيار به جا و مناسبي بوده كه از خدمات 

                                                           

براي تامين جاني خودشان بيعت  ص((چرا پيامبر - 1ند: كن ميشبهه بچه گانه وارد  در اينجا دو -1
نگرفتند؟! )) اول پيامبري ايشان به تاييد همه رسيده و در آن سن و موقعيت ايشان نيازي به اينكار 

پس از مرگ  ،ضمن اينكه مرتبا اعالم مي كردند به زودي به ديدار خدا خواهند رفت ،نداشتند
 ، كفار را مي كشته!))صبه فرمان خدا و پيامبراكرم �((حضرت علي -2اي نداشتند  واهمه

جالب است ولي اين نكته ساده را اقوام مقتولين درك نمي كرده اند. زيرا اگر اينرا قبول داشتند 
 ديگر نيازي به جنگ و كشت و كشتار نبود.
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در حديث موثقي فرموده اند: هر آنچه از من به شما ميرسد را با  صپيامبر اكرم -
 رد كنيد.اگر موافق قرآن بود آنرا قبول كنيد و اگر مخالف بود  ،قرآن محك بزنيد

در اين است كه: آيا كلمه مولي، معني دوست  تاهل سناكنون مشكل شيعه و 
م كه داني ميمي دهد يا معني والي و حاكم و خليفه و جانشين رسول اهللا؟ ما 

هاشم بوده  و پسرعموي او و از قبيله بني صداماد پيامبر �حضرت علي
است. و به عقيده شيعه در قرآن مي خوانيم: اي پيامبر بگو من از شما پاداش و 

واهم جز دوستي و مودت و مهرباني با خاندانم. اگر كلمه مولي را خ اجري نمي
با اين آيه تطبيق دهيم غير از وجوب دوستي و اظهار محبت نسبت به علي، به 

كنيم. دقت كنيد كه درخواست اجر و پاداش بايد  معناي ديگري دست پيدا نمي
ز اين واقعه رحلت روز پس ا 70م كه پيامبر اكرم داني ميدر انتهاي كار باشد و ما 

پس درخواست دوستي با علي به عنوان نماينده بني هاشم و اهل بيت  ،فرمودند
در مقام آنند كه  صزيرا پيامبر ،د زياد تعجب آور باشدتوان ميو خاندان پيامبر ن

مزدي كه چيزي نيست جز اظهار دوستي و  ،مزد خود را از مردم دريافت كنند
(يعني جز كه آن هم به نفع خود مردم است. صمحبت نسبت به خاندان پيامبر

مراعات دوستي و احترام بين طرفين چيزي نخواسته و نه تنها براي خاندان 
براي اينكه  صحتي در ادامه حديث نيز پيامبر اكرم خودش، بلكه بطور كلي)

كسي معناي ديگري از سخنان ايشان به خصوص كلمه مولي برداشت نكند (كه 
از افراد سودجو و يا جاهل در آينده و پس از دو قرن  با كمال تعجب عده اي

ند: كن ميچنين كردند) كلمه مولي و منظور اصلي خود را چنين توضيح و تفسير 
خدايا دوست داشته باش(وال) هر كه او را دوست دارد و دشمن باش با هر كه 

 با او دشمن است.

 توصيه ايشان جهت تصدي امور وصايتي نبي اكرم.  -
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معرفي حضرت علي به عنوان وصي (معناي وصي با خليفه بسيار متفـاوت   همراه با
  داري امور پس از رحلت پيامبر توسط ايشان. است) و عهده

پيامبر از اولين روز دعـوت علنـي بنـي     چنانچه در اينجا ذكر اين نكته الزم است كه
افـرادي ماننـد    را به عنوان وصي خود معرفي كـرد و هـيچكس(   �هاشم حضرت علي

ابولهب و...) در آن لحظه ايشان را مورد تمسخر قرار نداد كـه شـما هنـوز در مكـه هـم      
امنيت نداري چگونه براي پس از رحلت خودت و براي تمام قبايل شبه جزيره، جانشين 

كنند كه از اين به بعد بايـد از بچـه   ي؟ بلكه ابوطالب را مسخره ميكن مي(خليفه) معرفي 
در آن روز و موارد  صرمنظور پيامب ،پاسخ، ساده است ات (حضرت علي) پيروي كني.

بعدي كه چنين اشاراتي داشته اند (مانند وصـي و جانشـين و... در خصـوص حضـرت     
  علي) اين بوده است كه:

ـ   �حضرت علي - ـ امبر و رفرزند ابوطالب بوده و ابوطالب حامي جـدي پي يس ئ
  هاشم. قبيله بني

 باشد) نداشته اند. ، فرزند پسر (كه زنده ماندهصپيامبر اكرم -

 صمسلم بوده كه پس از ابوطالب، رياست قبيله بني هاشم به حضـرت محمـد   -
 رسيده است. مي

با آن روحيه  اكرم تربيت شده و پيامبر اسالم علي از كودكي در دامان پيامبر
خواسته علي را براي پس از خود به عنوان جانشين (يعني رييس  قدرشناس خود مي
رفي كنند. زيرا در مواردي كه ايشان به اين نكته اشاره كرده اند هيچ قبيله بني هاشم) مع

اميدي به پيروزي اسالم و ايمان آوردن تمام قبايل نبوده (كه كسي بخواهد براي همه 
آنها خليفه تعيين كند) و براي همين نيز افراد حاضر، منظور پيامبر را مي فهميده اند 

معرفي جانشين، معرفي شخصي به عنوان رياست  فهميده اند منظور پيامبر از يعني مي
قبيله بني هاشم است، نه رييس تمام قبايل. البته شايد اين نكات براي ما كه در قرن 

يم كمي عجيب يا حتي مضحك باشد. كن ميبيستم و در جوامع صنعتي شهري زندگي 
ش به ولي براي كساني كه همه چيزشان، قبيله و تفاخرات قبيله اي بوده و همه گو
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ه و عصبيتها و همبستگي شد ميبوده و رياست، نوعي افتخار محسوب   فرمان رييس قبيله
سال پيش اين چيزها مسخره  1400 هاي قبيله اي و هزاران نكته ديگر، آري براي اعراب

در ادامه ذكر اين نكته جالب توجه است كه طبق آية قرآن،  يا عجيب نبوده است.

ö‘É‹Ρ هكرد ميوت را از خويشاوندان نزديك خود شروع در آن روز بايد دع صپيامبر r&uρ� 

y7 s?u�� Ï±tã šÎ/ t� ø% F{$# ∩⊄⊇⊆∪﴾ /حضرت صدر جمعي پيامبر اكرم چنانچه و] 214[الشعراء
به غير از بني هاشم كسي حضور  ه باشدمعرفي نمود را به عنوان جانشين �علي

(يعني همان  ي هاشم بودهسرپرستي و رياست بن ،از جانشين صرنداشته و منظور پيامب
ند و كسي ايراد نمي كن ميافراد حاضر) حاضران نيز همين برداشت را از سخنان ايشان 

گيرد كه تمام قبايل عربستان فرمانده و رييس واحدي ندارند و اگر هم داشته باشند 
كسي شما را حتي در قبيله خودتان قبول ندارد كه شما تازه مي خواهيد جانشين هم 

مجدداً بايد متذكر شوم كه ما نبايد اوضاع و احوال را طبق شرايط  1معرفي كنيد. برايشان
بلكه فقط بايد شرايط همان زمان را  ،بعدي يا شرايط زمان خودمان، تجزيه و تحليل كنيم

سال بعد... پس از پايان  23تمام قبايل را مسلمان كرد ولي  ص. بله پيامبر در نظر بگيريم
ند كه از اين پس بايد از فرزندت كن ميو سايرين ابوطالب را مسخره مهماني نيز ابولهب 

  پيروي كني!

شود يك نفر  . چطور مي2دداني ميشما ابن سباء را شخصيتي موهوم و افسانه اي  -
اي به حتي كتب شيعه) آمده و حتي فرقه را كه نامش در بيشتر كتب تاريخي (و

                                                           

 المثل ايراني: اول پدريش را ثابت كنيد بعد...  طبق ضرب -1

م اين شخص به عنوان يهودي كه به ظاهر اسالم آورده و با نيت آشوب و در بيشتر كتب تاريخي نا -2
مانند: همانطور كه محمد خاتم انبياست علي هم  سخناني گفته ( اختالف در اواخر حكومت عثمان

خاتم اوصياست و...) و به شهرهاي مختلف سفر و مردم را به طرفداري حضرت علي دعوت 
عصر حاضر وجود وي را جعلي و ساخته ذهن مورخين مي كرده است. برخي از محققين در  مي

/ روضه  167ص  7: ابن كثير ج ةوالنهاي ةالبدايدانند. در رابطه با او در اين كتابها سخن رفته است: 
ص  11المعارف بستاني: بستاني ج  ةدائر / 721) ص 2هـ ج 1379الصفا: ميرخواند ، ط جديد (

دوايت.م. دونلد سن ط  الشيعه: ةعقيد/ 125ور نيكلسن ص ط لبنان / تاريخ العربي: پروفس 506
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توان در  و دروغ دانست ولي نمي ) جعلي و موهوم سباييه اين نام وجود داشته (
تاريخي(يعني غدير) شك  يهآن هم برداشت فعلي) از يك واقع نحوه برداشت (

1كرد و آن برداشت را تحريف شده دانست؟
 

م كه در عربستان شمالي انتخاب رييس يا حاكم بنا به نظر اكثريـت و بـه   داني مي -1
ثريت مردم مدينـه بـه   (حتي شخص پيامبر نيز بنا به نظر اك 2صورت شوري بوده

م كه اسالم هر قانوني كـه مربـوط بـه دوران    داني ميند) و شو ميرياست انتخاب 
 ، حج و...) ماههاي حرامه (كرد ميجاهلي بوده و پسنديده و مثبت بوده را تاييد 

در مفاد آيه نيز، تصريحي به نام شخص يا حتي اينكـه موضـوع ابـالغ چيسـت      -2
 .نشده است

Ÿωuρ� ß#ø)s? $tΒ }§øŠ  :فرمايدمي 3رانگيز و شبهه ناكقرآن در موارد شك ب s9 y7 s9 Ïµ Î/ 

íΟù= Ïæ 4 ¨βÎ) yìôϑ ¡¡9$# u� |Çt7ø9$#uρ yŠ#xσ àø9$#uρ ‘≅ä. y7Í× ‾≈ s9'ρé& tβ%x. çµ ÷Ψtã Zωθä↔ ó¡tΒ ∩⊂∉∪ �]:36اإلسراء[ 
آنچه را به آن علم و اطمينان نداري پيروي نكن همانا گوش و چشم و دلها 

  ه خداوند مسئولند.همگي در پيشگا

در آيات قرآن آمده كه: اين قرآن به زبان فصيح عربـي و بـه صـورت روشـن و      -3
واضح و بدون هيچ شك و شبهه اي فرو فرستاده شده و جدا كننده حق از باطل 
و فرقان و... است. آيا همه اين آيات، دال بر اين نيسـت كـه سـخنان خداونـد،     

يزي است؟ و مردم براي فهم آن نياز بـه  خالي از ايهام و دوپهلويي و شك برانگ
                                                                                                                                                    

 4و ج  33ص  2مصر ج  1/ الفصل في الملل و النحل: ابن حزم ظاهري اندلسي، ط 85عربي ص 
 به بعد  171ص 3/ شبهاي پيشاور تاليف: سلطان الواعظين شيرازي ط  138ص 

اختالف در شيوه وضو گرفتن. داستان البته در اين زمينه مثالهاي فراواني در تاريخ وجود دارد:  -1
 قطام. داستان سايه بان پيامبر در جنگ بدر و... 

: اكثر 40تشيع در مسير تاريخ دكتر سيد حسين محمد جعفري، دفتر نشر فرهنگ اسالمي ص  -2
هواداران علي در مخالفت اوليه بر عليه خالفت ابوبكر اصال از عربستان جنوبي بودند و در دفاع از 

  علي نقطه نظر كامال روشن مذهبي داشتند. حقوق 
  به خصوص كه مايه نزاع و تفرقه ميان مسلين نيز باشد. -3
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الغيـوب اسـت    قيم و عقل ديگران ندارند. و آيـا نعـوذ بـاهللا خداونـد كـه عـالم      
نامي از خليفه برده نشود  دانسته كه اگر در اين آيه ذكري از خالفت نشود يا نمي

ممكن است امت دچار تفرقه و گمراهي شده و به قول شـما مسـير انحـراف را    
شده جلوي انحراف را گرفت چرا خداوند  واقعاً به اين راحتي ميطي كند؟ اگر 

 چنين نكرد؟ پس آيا منحرف واقعي خود ما نيستيم؟ 

غدير در ارتباط با خالفت  يهواليت و حادث يهنذار و آييوم اال يهچنانچه واقع -
در سال آخر به جنگ تبوك رفتند و  صبود وقتي پيامبر مي�حضرت علي 

گفتند:  باالي سر خانواده خودشان مي گذارند منافقان نميعلي را در مدينه 
اكرم، علي را خليفه  پيامبر همراهي علي را خوش نداشت. زيرا اگر خدا و نبي

اعالم كرده بوده اند، گفتن چنين شايعه اي بيشتر شبيه طنز بود تا شايعه! ضمن 
حضرت علي را در اين آخرين روزها جانشين خود  صاينكه حضرت محمد

كرد نه اينكه سباع ابن غفاري را جانشين خودشان در مدينه كنند و ر مدينه ميد
آينده را زير نظر او قرار دهند!!! براستي چرا علي به جاي اينكه براي  يهخليف

گله گذاري از مدينه خارج شده و به سوي پيامبر بروند براي منافقان، اشاره به 
نكردند؟ و چگونه آنها نترسيدند كه  خمغدير  نذار و آيه واليت ويوم ا يهواقع

د؟ در جريان جنگ تبوك كن ميد و تالفي شو ميعلي كه در آينده خليفه 
بوده و نه بيشتر و همين نشان مي  اكرم حضرت علي، سرپرست خانوادة پيامبر

و...) وصايت بر خانواده  نذاردر مواقف ديگر(مانند يوم ا صدهد منظور پيامبر
 .اشم بوده و نه خالفت و حكومتو جانشيني در بني ه

جمعي را اطراف خود داشت و  ،كدر زندگاني فاطمه �چنان بود كه علي  -
 6 كچون فاطمه درگذشت كسان از دور وي پراكنده شدند. درگذشت فاطمه

ماه با ابوبكر بيعت نكرده  6بود. يكي به زهري گفت: علي  صماه پس از پيامبر
نه هيچ يك از بني هاشم بيعت كرده بودند  بود؟ گفت: نه علي بيعت كرده بود و

ديد كه مردم از دور وي پراكنده شدند با  �(عجب خفقاني) و چون علي
ابوبكر از در صلح درآمد و كس فرستاد كه پيش ما بيا و هيچكس با تو نيايد كه 
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دانست. اما عمر گفت: تنها پيش  خوش نداشت عمر بيايد و خشونت وي را مي
ند؟ گويد: كن ميگفت: به خدا تنها پيش آنها مي روم، چكارم آنها مرو. ابوبكر 

ابوبكر پيش علي رفت كه بني هاشميان به نزد وي فراهم بودند علي برخاست و 
چنانكه بايد ثناي خدا كرد و آنگاه گفت: بازماندن ما از بيعت تو از اينرو نيست 

به ديدة حسد  كنيم يا خيري را كه خدا سوي تو رانده كه فضل تو را انكار مي
مي نگريم ولي ما را در اينكار حقي بود كه ما را نديده گرفتيد. آنگاه از قرابت 

و حق بني هاشم سخن آورد و چندان بگفت كه ابوبكر  صخويش با پيامبر
گريست. و چون علي ساكت شد ابوبكر شهادت اسالم بر زبان آورد و چنانكه 

مبر خدا را از اا خويشاوندان پيبايد حمد و ثناي خدا كرد آنگاه گفت: به خد
موال كه ميان من و ااين  يهرعايت خويشاوندان خودم بيشتر دوست دارم. دربار
گفت از ما ارث مبر خدا مياشما اختالف است نيت خير داشتم و شنيدم كه پي

نمي برند هر چه به جا گذاريم صدقه است خاندان محمد فقط از اين مال مي 
دا هر كاري را كه محمد پيامبر خدا كرده باشد همان خورند و من در پناه خ

ما و تو براي بيعت امشب باشد. و چون ابوبكر  يهم. آنگاه علي گفت: وعدكن مي
نماز ظهر بكرد روي به مردم كرد و سخناني در عذر خواهي از علي بر زبان 
آورد. پس از آن، علي برخاست و از حق و فضيلت و سابقة ابوبكر سخن آورد 

پيش رفت و با او بيعت كرد (پس داستان اخذ بيعت اجباري و... دروغ است و 
هيچگونه جانبداري و تعصب و يكطرفه نگري در اين روايت وجود ندارد) و 
مردم به علي گفتند: صواب كردي و نكوكردي. گويد: و چون علي به جمع 

  )1336تاريخ طبري ص(پيوست، مردم به او نزديك شدند. 
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  نكته 

ن و منشاء گروه بنديهاي مشخص سياسي يمحققين، سر فصل اختالفات بين مسلم بيشتر
. ولي تحليل و درك 1دانند و اعتقادي در قرون بعدي را واقعه سقيفه بني ساعده مي

است  2مقابل سقيفه يهدرست چگونگي اين اختالف، بدون بررسي واقعه غدير كه نقط
باشد. هر چند اين  فتاده) امكان پذير نميسقيفه اتفاق ا هروز قبل از واقع 70(و فقط 

ساليان بعد و به خاطر تنشهاي شديد و شكل گيري  هتقابل و تضاد،(به اين شدت) زاييد
شاهد چنين � بوده است. زيرا تا آغاز خالفت حضرت عليمذهبي  مختلف گروههاي

كه  تضاد و تقابلي(بين غدير و سقيفه) نيستيم. و پس از كشته شدن حضرت عثمان بود
ايرانيان و...) به اختالفاتي از اين  يهوديان، سباء، آن هم توسط عوامل مختلفي (مانند: ابن

  .شد ميو امت اسالمي دامن زده  �قبيل براي ايجاد تفرقه در سپاه علي
بيشتر سئواالت بي جواب و معماهاي سربسته نيز از تجزيه و تحليل و تقابل اين دو 

 فهم و درك است. سني، واقعة غدير را از نگاهي ديگررويداد مهم با يكديگر، قابل 
بيند و شيعه، سقيفه را نوعي كودتا، توطئه و دسيسه چيني بر عليه خاندان پيامبر  مي

د. پشتوانة غدير به زعم شيعه، آيه تبليغ(سوره مائده است) و متعاقب آن، كن ميمعرفي 
است  � حضرت علي هزار نفر با 120و بيعت دسته جمعي حدود  صسفارش پيامبر

انصار و مهاجرين) با  سقيفه نيز بيعت اكثر قريب به اتفاق ساكنين مدينه( يهو پشتوان
ابوبكر است. و اينگونه بود كه پس از دسته بنديهاي سياسي كه در طول دهها سال بعد، 

  و سقيفه مستمسك اهل سنت. شكل گرفت: غدير مستمسك شيعه شد
                                                           

بود كه در انتخابات  اين سخن حضرت علي ،منشاء اختالفات حقوقي و فقهي بين شيعه و سني -1
ست شورا به عبدالرحمن بن عوف گفت: نه ولي در حد توانم. كه صد البته منظور ايشان چيزي ني

  كه در نظر شيعه است.
د يعني امري عجوالنه و شتابزده، نويسندگان كن مياز واقعه سقيفه به عنوان فلته ياد  حضرت عمر -2

از  د يا دسيسه اي براي محروميت حضرت علينسياسي مي دان يشيعه اين كلمه يا حادثه را كودتاي
 -با توجه به شرايط سقيفه  -عمر خالفت. با مطالعه همه جانبه و به دور از تعصب، گفته حضرت

  .است تر قابل قبول
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دشوار، مانند دو غول بزرگ، روبروي هر محققي قد در اينجا بالفاصله دو سئوال 
  د. دو سئوالي كه مقابل يكديگر قرار دارند:كن ميعلم 

تكليف رهبري را تعيـين نكـرده و    صچگونه ممكن است خدا و يا پيامبر اكرم .1
امت نوپاي اسالمي را به حال خود واگذاشته باشد تا دچار پراكندگي و اختالف 

 .1ست)اين سئوال شيعه ا شوند؟ (
) 2چگونه ممكن است بيشتر مسلمانان ساكن مدينه (اعـم از مهـاجرين و انصـار    .2

و روايـاتي كـه در سـتايش آنهـا      3پس از آن همه فداكاري در راه اسالم و آيات
ناگهان همگي با اكثريـت تقريبـي و    ،صوارد شده و عشق شديد به پيامبر اكرم

، بيعـت  صمبر اكـرم بدون هماهنگي قبلي و بدون دليل، به محض رحلـت پيـا  
و دسـتور الهـي را زيـر پـا گذاشـته       خود را با حضرت علـي شكسـته باشـند؟   
و چرا حتي يك نفر در سقيفه اشاره  باشند؟(دستوري به آن مهمي به زعم شيعه)

ها و  ؟ و چرا حضرت علي در زمان خالفتشان در نامه كند اي به واقعة غدير نمي

                                                           

البته اين سوال پاسخهاي بسياري دارد و فقط بطور خالصه مي گوييم: امت اسالمي و مسلمين مي  1 -
بخواهيد كودكي را  بايست باالخره روزي خودشان روي پاهايشان بايستند و مثل اين است كه شما

! و حتي حيوانات نيز تا زمان مشخصي از بچه هاي خود تا ابد و تا كهنسالي پرستاري كنيد!
كنند و اصول پيشرفت نيز در همين است كه مسلمين خودشان بتوانند قوانين اسالم را  نگهداري مي

عملي و اجرا كنند، نه اينكه همچون گوسفنداني تا ابد نياز به مراقبت داشته باشند و اين عقل ناقص 
ه اينكه شرع اسالم چنين گفته باشد. وظيفه رسول تنها ابالغ و شما بوده كه چنين حكمي داده ن

رساندن دين و دستورات آن و تكميل آن(آيه اكمال) است و اينكه پس از آن امت اسالمي به اين 
دستورات عمل نكنند و بخواهند گمراه شوند ديگر ربطي به خداوند و پيامبر اسالم ندارد و هركس 

ه و هركس ايمان نياورد به ضرر خودش بوده است و در قرآن نيز ايمان آورد به سود خودش بود
  ذكر شده كه با اسالم آوردن خود، منت نگذاريد.

كه در بين آنها با نامهايي مانند: عمار ياسر، حذيفه، ابوعبيده الجراح، زيد بن ثابت، سالم مولي ابي  -2
  يم.كن ميحذيفه نيز برخورد 

 عريف از اصحاب پيامبر در قرآن كريم وجود دارد!!! بيش از يكصد آيه در تمجيد و ت -3
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اهل ؟(اين سئوال  اند اشاره اي نكرده 1يشكن هاي خود، هيچگاه به اين بيعت خطبه
است). بطور قطع يكي از اين دو سئوال، اشتباه اسـت و ديگـري صـحيح.     سنت

بـه عنـوان    صدر غدير خم از جانب خدا و توسط پيامبر  يعني يا حضرت علي
اند و يا انتخاب خليفه به عهده مـردم گذاشـته شـده     خليفه بالفصل، معرفي شده

 يهبراي اين دو سئوال وجود ندارد. تنها گـره و نقطـ    رياست و هيچ پاسخ ديگ
طبق مطالب و داليل مختلفي  و است خمغدير هكور براي شيعه در اين بين، واقع

كه در صفحات قبلي ارائه شد، همچون خورشيد روشن است كه عقايد مـدعيان  
(البته براي كسي كه عينك تعصـب را   تشيع پيرامون واقعه غديرخم اشتباه است.

 از چشمانش برداشته باشد)

                                                           

دقت كنيد ايشان يكي دو بار به واقعه غدير اشاره كرده اند ولي به بيعت شكني نه! و منظور ايشان  -1
  .از اشاره به غدير، توجه نبي اكرم و سفارش ايشان به دوستي علي بوده و نه خالفت منصوص



  

  

  

  خاتمه

  م:شو ميدر پايان براي خواننده گرامي آيات زير را يادآور 
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نان نداري دنبال مكن كه چشم و گوش و و هرگز بر آنچه علم و اطمي« ]36 /اسراء[ �  ∪∌⊃∩

  .»دلها همه مسئولند
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ن و حال آنكه هيچ علم به آن ندارند و جز در پي گمان و پندار نمي روند و ظ « ]28 النجم/[
  .»و گمان هم در فهم حق و حقيقت هيچ سودي ندارد

اميدوارم با مطالبي كه مطالعه فرموديد متوجه شده باشيد كه اثبات يكي از مهمترين 
اصول مذهبي(به زعم شيعيان) با استناد به واقعه غدير خم، تنها پيروي از ظن و گمان 

معاد، واضح و صريح و است و به هيچ عنوان مانند اصول ديگري چون توحيد، نبوت و 
توان عقايد خود را بر پايه ظن و گمان گذاشت، آن باشد، پس طبق قرآن نميروشن نمي

هم عقيده اي به اين مهمي. البته براي اهل سنت و اشخاص محقق و كساني چون 
اينجانب، حتي ظن و گماني نيز وجود ندارد و براي ما چون روز و چون آفتاب روشن 

صي از جانب خداوند در خصوص خالفت حضرت علي وجود است كه دستور و ن
نداشته و چنين چيزي اصال جزء دين و يا اصول مذهبي نيست. ولي براي خواننده اي 
تازه كار و مبتدي يا شخصي شيعي كه تحقيق آن چناني نداشته و اسالم را تنها از زبان 

چنانچه تحقيق  آخوندها دريافته است، ممكن است جاي شك و ترديد باشد. پس حتي
فراواني نداشته ايد، بايد با كمي تامل متوجه شويد كه استناد علماي شيعه به واقعه غدير 

، امري مبهم و پوشيده و تاريك است و براي اثبات �خم جهت خالفت حضرت علي
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آن مي بايست كلي باال و پايين رفت و در معاني پيچيده لغات فرو رفت تا شايد چيزي 
ند: قرآن با امام و احاديث گوي ميود. جالب است كه علماي مدعي تشيع باب ميل پيدا ش

د!! ما مي گوئيم بطور حتم واقعه غدير جزء شو مياهل بيت قابل فهم است و تفسير 
روايات و حديث است نه جزء آيات قرآني و حال كه به خود اين حديث رسيده ايم باز 

ظور و مقصود واقعي آنرا براي ما روشن بايد بنشينيم تا آخوند حوزه علميه بيايد و من
كند و از صبح تا شب بر باالي منبر اين حديث را تفسير و توجيه و ماست مالي كند. 
پس يك كالم بگوييد مردم هيچگونه شعور و عقلي در فهم دين خود ندارند. اميدوارم 

بازيچه  شما خواننده گرامي و محترم، خودتان به فكر دين و آخرت خويش باشيد و آنرا
دست دكانداران مذهبي قرار ندهيد، چون روز آخرت براي تحقيق و بازگشت دير است 

و بت واليت دير است. پس اي شيعيان عزيز و  مناتو آن روز براي شكستن بت 
  محترم، هم اكنون براي شكستن و نابود كردن اين بت بپا خيزيد. 

  
  پايان

  هجري شمسي 1389پائيز 
  

 

  


