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 مقدمه

راث گران قدر اعتقادي شیعی عالمان و اندیشوران بزرگ شیعه در میدان دفاع و پشتیبانی از میتاریخ شیعه از دیر زمان شاهد حضور 

شیخ مفید در آثار ماندگارش  ،وناند؛ همانند: عالمه ذوفنبوده تا آنجا كه آثار علمی محكم و استواري در این زمینه به یادگار گذاشته

نقد و تحلیل علمی كتاب المغنی  اإلمامة را در فى ( دیگر مدافع، كتاب الشافی436ماالمامیه و المسائل و نیز سید مرتضی ) فى االفصاح

 نویسد.( می415نوشته قاضی القضاة عبدالجبار )م

لمهرقه و میرحامد حسین كتاب او قاضی نوراهلل تستري كتاب الصوارم « منهاج الكرامه»كتاب  و دانشمند بلندآوازه شیعه عالمه حلی

 نویسند.هاي ضد شیعی میدر برابر نویسنده عبقات االنوار را

یگر شیعه نیز هر كدام به دفاع رساند و دانشمندان دمانندش رسوایی بدخواهان شیعه را به اثبات میو عالمه امینی در كتاب الغدیر بی

 كنند.از حریم تشیع كتاب مناظرات و پاسخ به شبهات اهل سنت تدوین می

هاي زاده از روحانیون و مولويد مناظره استاد حضرت آیت اهلل دكتر سید محمد حسینی قزوینی با آقاي مالیخوانآنچه در این نوشتار می

 ست.اهـ.ش صورت گرفته و به طور زنده از شبكه جهانی سالم پخش گردیده 15/4/1385اهل سنت است كه در تاریخ 

ی حقانیت شیعه را ثابت و به هاي شیعه و سناركی مستند از كتابهاي قوي و ارائه مداستاد حسینی قزوینی در این مناظره با استدالل

 اساس وهابیت و اهل سنت خط بطالن كشیده است.گفتار بی

 هاي این اثر، داستانی بودن متن و نیز حفظ كامل مناظره است كه به حالوت كتاب افزوده است.از ویژگی

  

 )عج(عصریحضرت ول یقاتیموسسه تحق
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 امامت و خالفت

 ، آغاز سخن كرده و گفتند:ير مسئول شبكه سالم به عنوان مجری، مدیتین محمد هدایحجت االسالم و المسلم

پرسم، تا دمت شما میخكنم و سؤاالتی كه از برنامه قبل مانده بود یسالم عرض م ینیقزو ینیدكتر حس يخدمت استاد محترم آقا

 مالزاده برقرار شود.ارتباطمان با آقاي 

 ذاشتند؟اگر حضرت علی)ع( با خلفاي سه گانه مشكلی داشتند، چرا اسم فرزندان خود را ابوبكر و عمر و عثمان گ

  

 و انتخاب نام فرزندان امام علي)ع(

 استاد حسینی قزوینی: *

 دهم:براي اینكه قضیه مقداري روشن بشود، توضیحاتی می

 البنین.بنت عمیس و أم همسر داشتند: أمامه بنت ابی العاص، لیال بنت مسعود، اسماء 4ایشان  هنگام شهادت امیرالمؤمنین)ع(،

ک فرزند دیگر به نام عثمان بود كه یحبیب بنت ربیعه و از میان فرزندانی كه آقا امیرالمؤمنین)ع( داشتند، یكی به نام عمر بود كه از ام

ها و برادران اهل د. امروز وهابید دیگري به نام ابوبكر داشتند كه از لیال بنت مسعود بوالبنین، و یک فرزنبرادر حضرت عباس)ع( از ام

 دهند.ور میكنند، خیلی روي این قضیه مانها و حتی در جزواتی كه در داخل كشور پخش میسنت در اینترنت یا در كتاب

دانند. در اینجا ( و خلفاي سه گانه میفرزندان امیرالمؤمنین)ع( را به نام سه خلیفه، دلیل رابطه حسنه میان امیرالمؤمنین)عاین نامگذاري 

 كنم.كنم و آنگاه به صورت مفصل بحث میمن به صورت اجمالی نكاتی را عرض می

ه با حضرت رقیه، دوقلو بودند كه ابن حجر عسقالنی و مزي حبیب بنت ربیعه كآري! یكی از فرزندان امیرالمؤمنین)ع(، عمر بود و از ام

 ]1[گویند كه این آخرین فرزند آقا امیرالمؤمنین)ع( بوده است.و ذهبی و ابن كثیر می

دهند، روي این قضیه مانور میبحث است كه چطور آقا امیرالمؤمنین)ع( این را به نام عمر نامگذاري كرد. ما در پاسخ، توجه عزیزانی كه 

گوید: این فرزند كنیم كه در كتاب انساب االشراف میهاي طراز اول اهل سنت است جلب میبه عبارتی كه آقاي بالذري از شخصیت

المؤمنین)ع( آقا امیرالمؤمنین)ع( كه به دنیا آمد، خلیفه دوم گفت كه اگر اجازه بدهید، نامگذاري این فرزند به من محول شود، آقا امیر

 ]2[هم جوابی ندادند.



را  )ع(عمر بن خطاب این فرزند امیرالمؤمنین» ]3[«وكان عمر بن الخطاب سمى عمر بن علی باسمه» نویسد:ابن حجر عسقالنی هم می

 «به نام خودش نامگذاري كرد.

كر نقل شده كه این قضیه را از نوه عمر بن علی بن ابیطالب، آقاي عیسی بن عبد اهلل بن محمد بن عمر سؤال شد: در تاریخ ابن عسا

فرزندي به دنیا آورد و به  )ع(جد شما را به نام عمر نامگذاري كرد؟ ایشان در پاسخ گفت: جدم حضرت علی )ع(چطور امیرالمؤمنین

 ]4[.تقاضاي خلیفه دوم، نام او عمر نهاده شده

پس این قضیه روشن شد كه نامگذاري این فرزند، توسط خود خلیفه دوم صورت گرفته است. البته در تاریخ داریم كه خلیفه دوم در 

ه در رابطه با ابراهیم كردند. مثالً ابن اثیر در اسد الغابه و ابن حجر در االصابه دارد كدوران خالفتش، اسامی فرزندان مردم را جابجا می

دادند، خلیفه دوم اسم اي؟ نامت را عبد الرحمان بگذار. وقتی نام انبیاء را تغییر میبن حارث، عمر گفت: كه چرا نامت را ابراهیم گذاشته

 ]5[ابراهیم بن حارث را، عبد الرحمن بن حارث گذاشت.

 ]6[آید و نامت را خالد بگذار.كه خلیفه دوم گفت: من از نام طحیل خوشم نمیدر رابطه با طحیل بن رباح است 

 ]7[با اینكه روایت داریم بر نهی نامگذاري بر نام خالد.

 ]8[آید و نامت را عبدالرحمن بگذار.اجدع بود و خلیفه دوم گفت: من از این نام خوشم نمینام پدر مفروق، 

 ]9[در رابطه با قلیل بن صلت گفت: اسم خوبی نیست و به جاي او كثیر بگذار.

الف شأن یک حاكم رسد كه این خمی كرد و به نظرگی مردم هم دخالت میدهد كه خلیفه دوم در محدوده خانواداینها نشان می

ت كه آن اسم تغییر یابد ولی اسالمی است كه در این طور قضایا دخالت كند. بلی! اگر اسم فردي به نام بتی یا شبیه آن بود، جا داش

ن كار یرا امیرالمؤمنین)ع( به اچحاال سؤال این است كه تغییر ابراهیم كه نام پیامبر است، اخالقا و عرفا و عقال، قابل پذیرش نیست. 

 ا در برابر آن مقاومت ننمود؟یفه دوم اعتراض نكرد و یخل

ود و با این شالق، هر كسی هاي جناب خلیفه دوم این بود كه یک شالقی دستش ببینید كه یكی از ویژگیاگر تاریخ را نگاه كنید، می

 داد.قرار میكرد، مورد ضرب و شتم كه اراده می

شالق عمر از شمشیر حجاج » ]10[«كانت درة عمر أهیب من سیف الحجاج» گوید:شعبی از علماي و فقهاي بزرگ اهل سنت كه می

 «تر بوده است.بن یوسف هم ترسناک



لقد حدثتكم بأحادیث لو حدثت بها زمن عمر بن » :گویدگردد میترین روایات اهل سنت به ایشان برمیابوهریره كه تقریباً مفصل

 «داد.كردم، مرا با شالق مورد ضرب قرار میكنم، اگر زمان عمر نقل میاین روایاتی كه االن نقل می» ]11[«الخطاب لضربنی عمر بالدرة.

داد و داستان مفصلی دارد و افراد متعددي را به این شتم قرار می رب وخواندند، آنها را مورد ضیا كسانی كه بعد از نماز عصر نماز می

 ]12[داد.جرم مورد ضرب و شتم قرار می

مكثت سنتین أرید أن أسأل » كند كه گفته است:چیز جالبی كه من در این زمینه عرض كنم، خود ابن عبد البر از ابن عباس نقل می

خطاب عن حدیث ما منعنی منه إال هیبته حتى تخلف فی حج أو عمرة فی األراک الذي ببطن مر الظهران لحاجته فلما جاء عمر بن ال

و خلوت به قلت یا أمیر المؤمنین إنی أرید أن أسألک عن حدیث منذ سنتین ما یمنعنی إال هیبة لکَ. قال: فال تفعل إذا أردت أن تسأل 

أخبرتک و إال قلت ال أعلم فسألت من یعلم. قلت: من المرأتان اللتان ذكرهما أنهما تظاهرتا على رسول فسلنی! فإن كان منه عندي علم 

اي را از خلیفه دوم سؤال كنم، ولی از او خواستم یک جملهمن دو سال بود می» ]13[«اهلل صلى اهلل علیه و سلم؟ قال: عائشة و حفصة

ترسم از تو سؤال كنم. گفت: بگو. گفت: در این آیه شریفه كه ا اینكه در ایام حج، جاي خلوتی پیدا كردم و گفتم كه میترسیدم. تمی

 «گوید، كه علیه حضرت توطئه كردند، چه كسانی هستند؟ گفت: عایشه و حفصه.نسبت به دو زن پیامبر اكرم)ص( می

 ترسیدم.گوید من از خلیفه دوم میابن عباس با آن عظمت می

در خود صحیح مسلم است كه ابو موسی اشعري روایتی را نقل كرد و عمر بن خطاب بر او سختگیري كرد و گفت: اگر بر این سخن 

یا بن الخطاب ال تكونن عذابا علی اصحاب » زنم، در ذیل روایت دارد كه اُبیّ بن كعب برگشت گفت:خود گواهی نیاوري تو را شالق می

 «بر اصحاب پیامبر اكرم)ص( مایه عذاب نباش.» ]14[«رسول اهلل.

ست. آنچه كه مطرح است، نامگذاري ااز لیالي بنت مسعود بوده  و او ،، ابوبكر نام نیست بلكه كنیه استدر رابطه با ابوبكر هم بگویم كه

 شود.هاي مختلف این كنیه انتخاب میپدر و مادر نیست و توسط مردم و جامعه یا به مناسبت بدست پدر و مادر است، ولی كنیه به دست

انما » گوید:در رابطه با عثمان هم آقاي ابوالفرج اصفهانی از علماي بزرگ اهل ست در مقاتل الطالبیین دارد كه خود امیرالمؤمنین)ع( می

اي كه به برادرم عثمان بن مظعون داشتم نام فرزندم را من نام عثمان را به خاطر عالقه» ]15[«سمیته باسم اخی عثمان بن مظعون

 «عثمان نهادم.

هاي مرسومی بوده و بسیاري پاسخ دیگر در نامگذاري این فرزندان به نام خلفاي سه گانه، این است كه این اسامی در آن عصر از نام

هم السالم( به نام ابوبكر و عمر و عثمان بوده است و امیرالمؤمنین)ع( هم از این جهت یو صحابه ائمه)عل از صحابه پیامبر اكرم)ص(



فرزندان خود را به اسامی نامگذاري فرموده است و هیچ دلیلی نیست كه مثالً خلیفه دوم نامشان عمر است، امیرالمؤمنین)ع( روي عالقه 

 خود این نام را انتخاب كرده باشند.

لی نبود كه ایشان از شاه گذاشت، این دلیدر یكی از جلساتم عرض كردم كه اگر در زمان شاه، یكی اسم فرزندش را محمد رضا میمن 

ارتباطی به  پس اینها هیچ هاش را همنام او قرار داده باشد، محمد رضا اسم مرسوم و مورد توجه مردم بوده است.آید و بچهخوشش می

 گانه ندارد.المؤمنین)ع( با خلفاي سهاي آقا امیرروابط حسنه

 بقیه صحبت بماند به جلسات آینده إن شاء اهلل.

  

 :]16[مالزاده يمولو *

پیامبر اكرم)ص( هستند، آنها ما به عنوان سواد اعظم مسلمین جهان، از روزي كه پیامبر اكرم)ص( فوت كرد، یاران او كه معجزه دوم 

بینیم؛ ولی شما نظر دیگري دارید و خودتان بیشتر )ص(یكجا و یكدل و یک مرام و یک عقیده و یک دین می را با اهل بیت پیامبر اكرم

ا احترام به شما و توضیح خواهید داد. اما این نگرش به امامت كه به نظر شما، تِلو نبوت است و بلكه باالتر از نبوت است، در نظر ما ـ ب

هایی است كه علیه اسالم و حتی علیه تشیع صورت گرفته است. براي اینكه مفهوم امامت شنوندگان محترم ـ یكی از بزرگترین توطئه

در این صورت موجود در میان امامیه اثنی عشریه، هیچ سند درستی، نه در كتاب خدا و نه در سنت رسول اهلل)ص( ندارد. بلكه اولین 

كرد به نام عبداهلل بن سبأ كه از كه این موضوع را به این معنا و مفهوم در اسالم مطرح كرد، خاخامی بود كه تظاهر به اسالم می كسی

یهودیان یمن بود و اولین كسی بود كه امامت به معناي وصایت از پیامبر اكرم)ص( را مطرح كرد و سابقاً هم وقتی یهودي مذهب بود، 

ل هارون آن را گفته بود و بعد آمد در اسالم این را مطرح كرد. وقتی كه این غلو و افراط را موالي متقیان حضرت راجع به هارون و آ

لما رأیت األمر أمرا منكرا، » علی بن ابیطالب )كرم اهلل وجه( شنید، او را محاكمه كرد و كسانی را كه این گفته برایشان ثابت شد، گفت:

 «وقتی این منكر بزرگ و غلو و افراط را دید، آنها را محاكمه كرد.» ]17[«أججت ناري.

 ید كرد.اما چون عبداهلل بن سبأ، مانند یک مار و روباه بود و براي خودش ثابت نشده بود، او را به یمن تبع

گذاریم. اما اولین كسی كه این موضوع را علنی كرد و مخالفان این موضوع را دستگیر كرد، این شخص فعالً كنار میاین موضوع را 

، 108كنند از جمله آقاي كشی از علماي رجال در رجال كشی، صبود و هم اهل سنت و هم بسیاري از برادران شیعه ما اعتراف می

دانست، وقتی اند بر اینكه این آقا یهودي االصل بود و یوشع بن نون را وصی موسی میقو... اینها متف 2نوبختی در فرق الشیعه، ص



تظاهر به اسالم كرد، راجع به حضرت علی همین حرف را زد. یعنی همان توطئه قدیمی كه مسیحیت را به ویرانگري كشاند، همان به 

 وسیله او در اسالم تجدید بنا شد و دوباره همان خطوط پیاده شد.

ر پیامبري وصی دارد هكند كه آنها معتقدند نویسد، این موضوع را مطرح میعقائد شیعه را می 4بن بابویه قمی وقتی در قرن ا

 همچنین، تا االن. كند و آقاي مجلسی همپیامبر اكرم)ص(، حضرت علی و تعداد اوصیاء را ذكر می  وصی و

گوید حتی معاصرین، این اعتقادات كنیم، همان طوري كه كاشف الغطاء در اصل الشیعه و اصولها میمفهوم امامت نگاه میولی وقتی به 

 كرده است.كه سابقاً از اعتقادات غالت و افراطیون بوده است، امام جعفر صادق)ع( آنها را لعنت می

 نصارا هم بدترند. وگوید: غالت از یهود ت كه امام صادق میاین اعتقادات االن ضروریات دین و مذهب شده است و از اینجاس

روزه جزء ضروریات مذهب امامیه آنچه را كه از غلو و افراط و تندروي بوده است، ائمه اهل بیت و ائمه اهل سنت كه بر ضدش بودند، ام

 اثنا عشریه شده است.

گزیند، براي امامت ی را بر میمتعال براي نبوت و رسالت، پیامبراناالن، امامت منصبی الهی مانند نبوت شده است. همچنانكه خداوند 

 گزیند.هم افرادي را بر می

دانشمند شهیر قم،  -داران پس مفهوم امامت همان مفهوم نبوت است )در نظر شیعه( و ادعاي نبوت نكردن بر آنها، به قول آقاي قلم

 بیش نیست. یک تعارف -كه این اعتقادات را خودش از آن دست برداشت 

گوید: استنباط گزیند و امامت هم شبه نبوت است و امام همان نبی است، تا حدي كه مجلسی میوقتی كه خداوند، انبیاء خودش را بر می

گوییم كه آنها نبی نیستند و اال ما هیچ فرقی فرق بین امام و نبی، خالی از اشكال نیست و ما فقط بخاطر رعایت پیامبر اكرم)ص( می

 ]18[نیستیم. لقائ

اش نیست. مسئله ربارهاین مفهومشان در امامت است. در نقدش همین كافی است كه در كتاب خدا، یک آیه صریح و روشن و واضح د

 است. امامت نه اینكه از اصول دین نیست، بلكه از احكام عادي دین است كه به خلیفه دوم مسلمین واگذار شده

]و كارهایشان به صورت مشورت در میان  ]19[«وَ أَمْرُهُمْ شُورَى بَینَهُمْ.» اما راجع به اینكه چطوري حكومت را خودشان انتخاب كنند: 

 آنهاست.[

و احكام فرعی بسیاري دیگر چه  آمد، مانند وضو و حج و زكاتپس از اصول دین نیست، و اگر از اصول دین بود، حتماً باید در قرآن می

رسد به عقائد اصلی. وقتی امامت از اجل امور بود بعد از نبوت )سخن كاشف الغطاء( یا منصب الهی باشد مانند نبوت )در كتاب اصل 



ت و رسالت گوید: امامت عامه از نبو( از منصب نبوت باالتر است، جزائري می175، ص1الشیعه( یا بنا به گفته كلینی )كتاب كافی، ج

 هم باالتر است.

ها و غلوها بعدا آمده است و هیچ ربطی نه به اهل بیت دارد و نه اولیه وجود نداشت. این افراط ةچنین افراط و غلوهایی در اندیشه شیع

متفق است، كه به قرآن و نه به سنت؛ تا حدي كه این اعتقاد چنان روي آنها تاثیر كرده كه در حدیث پیامبر اكرم)ص( كه بین فریقین 

 ]20[«بنی االسالم علی خمس: الصالة و الزكاة و الصوم و الحج و الوالیة.» فرماید:می

اند كنار و مفهوم والیت را جاي تهانداخاند. مفهوم شهادتین كه از اركان اسالم است، اند و والیت را جاي آن گذاشتهشهادتین را انداخته

 اند.اند و از نبوت هم باالتر بردهآن گذاشته

شكی نیست كه اینها ضاللت است و بر عدم صحت امامت، همین كافی است كه سندي از قرآن ندارد و مبدأش در آغاز، سري و مخفی 

كنم. اما همین ن و خالفت بكار گرفته شد را بعداً عرض میتر شد و اینكه طرح سري و مخفی علیه قدرت مسلمیبود و بعداً عمومی

صریحی راجع به بسیاري از احكام وجود دارد، ولی راجع به امامت وجود ندارد و خود حضرت علی به امامت  ةكافی است كه در قرآن آی

إنه بایعنی القوم »گوید:در نهج البالغه میكند، داند نه الهی. وقتی بر خالفت استنباط میمعتقد نبود؛ لذا منشأ خالفتش را مردمی می

با من قومی بیعت كردند كه به ابوبكر و عمر بیعت » ]21[«رجل و سموه إماما یالذین بایعوا أبا بكر و عمر و عثمان فإن اجتمعوا عل

 «كردند.

 

 استاد حسینی قزوینی: *

 كنیم كه ادب اسالمی را در گفتگو رعایت كردند.مالزاده تشكر میاز برادرمان آقاي 

عبداهلل بن سبأ وجود خارجی  در رابطه با بحث امامت كه ایشان گفتند در زمان خلیفه سوم توسط عبداهلل بن سبأ صورت گرفته، و اینكه

اي بیش ا آن را افسانهچیزي نبوده است. و منداشته، بسیاري از علماي شیعه هم بر این باورند و هم علماي اهل سنت كه همچنین 

 دانیم.نمی

  

 علماي شيعه كه منكر وجود عبداهلل سبا هستند

 دانندو آن را افسانه مي



از آنجایی كه در وقت مناظره فرصتی نبود كه نسبت به قضیه عبداهلل سبا مطالب مفصلی بیان شود اینک جهت اطالع خوانندگان گرامی 

اي زرگ علمی شیعه و سنی كه منكر وجود عبداهلل سبا هستند و عقیده دارند كه این شخصیت خرافی و افسانههاي باسامی شخصیت

 شود.بیش نیست بیان می

  

 كاشف الغطاء -1

رأي القائل: إن عبد اهلل بن سبأ، ومجنون بنی عامر، وأبا هالل، وأمثال هؤالء لیس من البعید » نویسد:فقیه فرزانه عالمه كاشف الغطا می

بعید نیست این سخن را بپذیریم كه برخی » ]22[«الرجال أو األبطال كلها أحادیث خرافة وضعها القصاصون وأرباب السَمْر والمُجُون

هایی است كه عامر، ابا هالل و دیگرانی از این قبیل، همه خرافات و افسانهسبأ، مجنون بنیاند: اشخاصی همچون عبد اهلل بن گفته

 «نویسان و طنزپردازان ساخته و پرداخته شده است.سازان، رمّانتوسط قصّه

  

 عالمه عسكري -2

ه كه عبد اهلل بن سبأ ثابت نمود« افسانه عبد اهلل بن سبأ»عسكري، كه به شكل علمی و منطقی در كتاب خود عالمه سید مرتضی 

 وم ساخته است.سگو است كه این نقش خیالی را براي عبد اهلل بن سبأ در فتنه و شورش ضد خلیفه ساخته سیف بن عمر دروغ

  

 

 

 آیت اهلل خوئی -3

أسطورة عبد اهلل بن سبأ وقصص مشاغباته الهائلة موضوعة مختلقة، اختلقها سیف بن عمر الوضاع  إن» نویسد:آیت اهلل خوئی می

هایی بیش نیست كه سیف بن عمر در پدید آوردن آن و پرداخته هاي دروغین او ساختهافسانه عبداهلل بن سبأ و قصه» ]23[«الكذاب

 «نقش داشته.

  

 طباطبائیعالمه  -4



وأن هذه القصص هی من اختالق شعیب وسیف، وهما من الكذّابین الوضّاعین » نویسد:عالمه طباطبائی نیز در تفسیر المیزان می

این » ]24[«المشهورین...، وقد قطع المحققون من أصحاب البحث أخیراً أن ابن السوداء هذا من الموضوعات الخرافیة التی ال أصل لها.

و محققان عصر اخیر در  اند...گویان و جاعالن مشهور بودههاي شعیب و سیف بن عمر است كه هر دوي آنها از دروغها ساختهداستان

 «هاي دروغین و خرافی است كه هیچ وجود خارجی ندارد.اند كه ابن سودا از ساختهاین نكته به قطع و یقین رسیده

  

 مغنیهمحمد جواد  -5

هذا البطل األسطوري هو عبد اهلل بن سبأ الذي اعتمد علیه كل من نسب إلى الشیعة ما لیس لهم » نویسد:عالمة محمد جواد مغنیه می

ه از روي جهل، خطا، نفاق اي به نام عبداهلل سبا كه هر كس آمداین فرد افسانه» ]25[«به علم، وتكلم عنهم جهالً وخطأ، ونفاقاً وافتراء

 «و یا افتراء به شیعه نسبت داده است و حال آن كه شیعه خود از آن خبر ندارد.

  

 دكتر علی وردي -6

آخرها كانت حكایة مقننة الحبک  ییخیل إلی أن حكایة ابن سبأ من أولها إل» گوید:محقق جامعه شناس، دكتر علی وردي می

 «هاي دل انگیز و جذاب باشد.شود كه داستان ابن سبأ از اول تا آخر آن داستانی بافتنی با صحنهگمان برده می» ]26[«التصویر. رائعة

 

 

 

 یدكتر كامل مصطف -7 

ده و در این مورد منكر وجود ابن سبأ ش« التصوف والتشیع الصلة بین»دكتر كامل مصطفى شیبی از جمله كسانی است كه در كتاب 

 ]27[دكتر وردي نیز با او موافقت نموده است.

  

 عبد اهلل فیاض - 8



یبدو أن ابن سبأ كان شخصیة » گفته است:« تاریخ اإلمامیه وأسالفهم من الشیعه»عبد اهلل فیاض از محققان توانمند معاصر در كتاب 

 .«تر است تا به حقیقترسد ابن سبأ شخصیتی است كه به خیال نزدیکبه نظر می» ]28[«الحقیقة یالخیال أقرب منها إل یإل

  

 

 عبداهلل بن سبأ از علماي اهل سنت شخصيت منكران

 دكتر طه حسین -1

لوا فی أصول هذا المذهب أراد خصوم الشیعة أن یدخ» گوید:رود میدكتر طه حسین یكی از محققان بلند آوزاه اهل سنت به شمار می

ب داستان ابن سبا را در اصول آن دشمنان شیعه به خاطر مكر و نیرنگ خود علیه این مذه» «عنصراً یهودیاً إمعاناً فی الكید لهم والنیل

داشت باید آثار آن در جنگ  اساس تاریخینویسد: اگر موضوع ابن سبا پایه و اند؛ در ادامه میاستفاده نموده وارد كرده و بر ضد آن

بینیم شد اما میاهر میظحكمیت و به دنبال آن در جنگ خوارج  خورد و نیز اثري از آن در داستانمعضل و پیچیده صفین به چشم می

 «كه از وي هیچ نامی در میان خوارج برده نشده است!

من هیچ علتی براي این دو » ]29[«لّة واحدة، وهی أن ابن السوداء لم یكن إال وهماًأمّا أنا فال أعلل األمرین إال بع» گوید:تا آنجا كه می

 «یابم مگر یک علّت و آن این كه ابن سوداء جز موجود وهمی و خیالی نیست.موضوع )عدم حضور ابن سبا در جنگ صفین وخوارج( نمی

  

 

  

 دكتر علی نشار -2

و من المحتمل أن تكون شخصیة عبد اهلل بن سبأ شخصیة موضوعة » دكتر نشار متفكر اسالمی و از اساتید فلسفه اسالمی گفته است:

اي نشانهاحتمال دارد كه شخصیت عبد اهلل بن سبأ را شخصیتی جعلی و ساختگی و یا سنبل و » ]30[«شخصیة ابن یاسر یأو أنّها رمزت إل

 «باشد. براي شخصیت عمار یاسر

  

 دكتر حامد حفنی -3



ولعل أعظم هذه األخطاء التاریخیة التی أفلتت من زمام هؤالء الباحثین » نویسد:مصر می یهاي بارز علمی و دانشگاهوي از شخصیت

علماء الشیعة حین لفّقوا علیهم قصة عبد اهلل بن سبأ فیما  یعل علیهم أمرها، فلم یفقهوها ویفطنوا إلیها، هذه المفتریات التی افتروها وغم

آن كه بفهمند و توجه ترین خطاهاي تاریخی اسفناک محققان و پژوهشگران این است كه بدون شاید از بزرگ» ]31[«قصص من لفّقوه

 «اند.هایی از این طریق به علماي شیعه نسبت دادههایی از عبداهلل بن سبأ ساخته و تهمتداشته باشند، داستان

  

 دكتر محمد كامل حسین -4

 یإلفقصة ابن سبأ فی مصر وأنه بثّ آراء التشیع بین المصریین هی أقرب » گوید:دكتر كامل پزشک، عالم و فیلسوف مصري، می

ها نشر داده، بیش از هر داستان ابن سبأ در مصر و این كه او تفكرات شیعی را در میان مصري» ]32[«أي شیء آخر یالخرافات منها إل

 «چیزي به خرافات شباهت دارد.

  

 دكتر عبد العزیز صالح هالبی -5

والذي نخلص إلیه فی بحثنا هذا أن ابن سبأ شخصیة وهمیة لم یكن لها » گوید:میدكتر هالبی استاد تاریخ در دانشگاه ملک سعود 

 «رسیم كه ابن سبأ شخصیت وهمی و خیالی بوده و وجود خارجی نداشته است.در این تحقیقمان به این نتیجه می» ]33[«وجود

 

 

 

 دكتر سهیل زكار -6

ابن سبأ از » ]34[«أن ابن سبأ لم یوجد بالمرة بل هو شخصیة مخترعة» ابن جوزي، گفته است:« المنتظم»كتاب دكتر سهیل محقق 

 .«ابتدا وجود نداشته و شخصیتی ساختگی است

  

 احمد عباس صالح -7



بدون شک عبد اهلل بن سبأ » ]35[«سبأ شخص خرافی بغیر شکوعبد اهلل بن » نویسد:وي كه نویسنده و متفكر مصري است می

 [ ]36[«شخصیتی موهوم و خرافی است.

 

  

 امامت و خالفت از ديدگاه قرآن

بینیم كه در اشكال آقاي مالزاده درباره جایگاه امامت و خالفت در قرآن باید گفت: اگر ما به قرآن مراجعه كنیم، میاما در پاسخ به 

إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ » گوید:می اي درباره امامت و خالفت مطرح شده است. خداوند نسبت به حضرت آدم)ع(قرآن اهمیت ویژه

 اي[ قرار خواهم داد.[من در روي زمین، جانشینی ]= نماینده]» ]37[«خَلِیفَةً.

را خلیفه و )نماینده خود( در زمین ]اي داوود! ما تو  ]38[«یا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ.» د:یگومی یا در رابطه با حضرت داود)ع(

 قرار دادیم.[

]ما اسحاق و یعقوب را به  ]39[«وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَ یعْقُوبَ وَ كُلًّا جَعَلْنَا نَبِیا.» همانطوري كه خداوند نسبت به حضرت ابراهیم)ع( دارد كه:

 رگ( قرار دادیم![او بخشیدیم؛ و هر یک را پیامبري )بز

 «[من تو را امام و پیشواي مردم قرار دادم!]» ]40[«إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا.» گوید:رسد، میهمین خداي عالم، وقتی نوبت به امامت می

]و وزیري از خاندانم براي من قرار  ]41[«هَارُونَ أَخِی. * نْ أَهْلِیوَ اجْعَلْ لِی وَزِیرًا مِ » كند:یا اینكه حضرت موسی)ع( از خداوند تقاضا می

 ده... * برادرم هارون را![

 «[اي موسی! آنچه را خواستی به تو داده شد.»]فرمود:  ]42[«.یقَالَ قَدْ أُوتِیتَ سُؤْلَکَ یا مُوسَ» فرماید:و خداوند می

ت خداست و ما براي این، دهد كه جعل امام و خلیفه به دسپس بحث خالفت یا امامت، كلیاتش در قرآن كامالً آمده است و نشان می

 ت و نه به دست مردم.اس روایات متعددي هم از سنت داریم كه امامت و خالفت یک منصب الهی است و نه به دست پیامبر اكرم)ص(

وقتی رسول اكرم)ص( در اطراف مكه مشغول تبلیغ دین  گوید:ابن حبان كه از علماي بزرگ اهل سنت است، در كتاب الثقات، می

أیكون لنا االمر من بعدک؟ » اسالم بود، قبیله بنی عامر آمدند و عرض كردند كه یا رسول اهلل! ما حاضریم به تو ایمان بیاوریم ولی:

خالفت و جانشینی بعد از تو، به عهده ما باشد؟ رسول  شود كهمی ایآ» ]43[«اهلل، یضعه حیث یشاء. یفقال رسول اهلل)ص( و سلم االمر إل

 «دهد.اكرم)ص( فرمود: مسئله تعیین خلیفه و امام، به دست خداست و هر كس را كه بخواهد امام و خلیفه قرار می



مچنین در طبقات ابن سعد آمده: كه رسول اكرم)ص( به هوذة بن علی حنفی نامه نوشت و او را به اسالم دعوت كرد ، وي در پاسخ ه

پذیرند، من حاضرم با تو همكاري كنم، به شرط گفت: من موقعیت مناسبی دارم و اگر بیایم از تو تبلیغ كنم، خیلی از مردم حرف مرا می

در  ]44[ تعیین خالفت به دست من نیست و به دست خداوند است.   به عهده من باشد. رسول اكرم)ص( فرمود: آنكه خالفت بعد از تو

یا أَیهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیکَ مِنْ رَبِّکَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ » و در مورد آیه: ]45[مورد غدیر خم، روایات متعدد در منابع شیعه و سنی داریم

]اي پیامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، كامالً )به مردم( برسان! و اگر نكنی، رسالت او را  ]46[«فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

 اي![دادهانجام ن

بلغ ما انزل الیک من ربک »كنا نقرأ فی زمن رسول اهلل » گوید:در منابع و تفاسیر اهل سنت آمده از ابن مردویه و ابن عباس كه می

مردم برسان كه علی موالي  خواندیم: اي پیامبر بهما در زمان رسول اكرم)ص( این آیه این چنین می» ]47[«أن علیا مولی المؤمنین.

 «مؤمنین است.

إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ » رسد:پس بحث اصول امامت، تعیینش به دست خداوند است و هم چنین قرآن بیان كرده كه امامت به ظالمان نمی

از دودمان »ابراهیم عرض كرد: « من تو را امام و پیشواي مردم قرار دادم!]»  ]48[«إِمَامًا قَالَ وَ مِنْ ذُرِّیتِی قَالَ لَا ینَالُ عَهْدِي الظَّالِمِینَ.

شایسته  رسد! )و تنها آن دسته از فرزندان پاک و معصومت،پیمان من، به ستمكاران نمی»خداوند فرمود: « من )نیز امامانی قرار بده!(

 «[این مقامند(.

ده است، همانطور كه كلیات نماز در قرآن آمده است. ولی كیفیت نماز مانند این كه نماز صبح پس معلوم شد كلیات امامت در قرآن آم

دو ركعت و نماز عصر چهار ركعت است، در قرآن تعیین نشده، نسبت به خالفت هم این چنین است. اما كلیات امامت و حتی تفصیل 

 «نفر خلیفه بعد از من خواهند آمد. 12» ]49[«خلفائی بعدي اثنا عشر.» فرمایند:رسول خدا)ص( بیان شده است. ایشان می آن نیز از زبان

]و خویشاوندان  ]50[«وَ أَنْذِرْ عَشِیرَتَکَ الْأَقْرَبِینَ.» بینیم كه نبی مكرم)ص( در سال سوم هجرت بعد از نزول آیه:مسئله دیگر، ما می

 نزدیكت را انذار كن![

إنّ هذا أخى ووصیی » فرماید:كند و میكند، در همانجا بحث خالفت بعد از خویش را مطرح میچهل نفر از سران قریش را دعوت می

 «پیروي نموده و اطاعت كنید. این علی برادر، وصی و جانشین من در میان شما هست از او» ]51[«وخلیفتی فیكم فاسمعوا له وأطیعوا

 گوید بحث خالفت اصالً مطرح نبوده، این حدیث مربوط به سال سوم هجرت است.ایشان كه می



، 8جمع الزوائد، جمگوید روایت صحیح است. هیثمی در می 128، ص13ابن جریر طبري بنا به نقل متقی هندي در كنز العمال، ج

گوید صحیح می 243، ص13گوید روایت صحیح است. ابوجعفر اسكافی، بنابر نقل ابن ابی الحدید، در شرح نهج البالغه، جمی 302ص

 ه را قبول دارند.ها افراد دیگر صحت این قضیگوید صحیح است و دهمی 132، ص3است. حاكم نیشابوري در مستدرک الصحیحین، ج

حدیث والیت در مسئله یمن كه برخی از صحابه آمدند پیش رسول اكرم)ص( از آقا امیرالمؤمنین)ع( سعایت كردند و همچنین قضیه 

این « این علی، ولی هر مؤمن بعد از من است.» ]52[«علی منی وأنا من علی، وعلی ولی كل مؤمن بعدي.» اكرم)ص( فرمود: رسول

سبأ ندارد. حاكم نیشابوري درباره این حدیث  ا هشتم هجرت است و ربطی به خالفت عثمان و عبداهلل بنیدهم قضیه براي سال 

كلمه « »ح خود.یح السند است بنابه شرائط مسلم در كتاب صحیث صحین حدیا» ]53[«هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم.» گوید:می

 ]54[«ه بگویند به معناي اولی باالمر آمده است یا نیامده.هم موال نیست ك« ولی»

 هم السالم( را قرین و عدیل قرآن قرار داده است:یقضیه حدیث ثقلین، حتی در صحیح مسلم آمده كه پیامبر اكرم)ص( آمد اهل بیت)عل

 ]55[« اللَّهِ ... وَأَهْلُ بَیتِی.وَأَنَا تَارِکٌ فِیكُمْ ثَقَلَینِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ»

 «من در میان شما در ثقل عظیم را گذاشتم اول آن كتاب خدا ... و اهل بیت من.»

لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي أَحَدُهُمَا أَعْظَمُ مِنْ الْآخَرِ  إِنِّی تَارِکٌ فِیكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ» ]و در نقل ترمذي آمده كه رسول اكرم)ص( فرمود:

فَانْظُرُوا كَیفَ تَخْلُفُونِی  أَهْلُ بَیتِی وَلَنْ یتَفَرَّقَا حَتَّى یرِدَا عَلَی الْحَوْضَ اللَّهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَعِتْرَتِی كِتَابُ

دهم كه اگر به آن عمل كنید هیچگاه گمراه نخواهید شد یكی از آنها كتاب خدا و دیگري من در میان چیزي قرار می» ]56[«فِیهِمَا

عترت و اهل بیت هست و این دو از همدیگر جدا شدنی نیستند تا در كنار حوض كوثر به من ملحق شوند بنگرید با این دو چگونه 

 «[خورید؟برخورد می

اللَّهمّ ائْتنی بأَحبّ خلقک إلیک یأكل معی، فجاء علی بن أبی طالب رضی اللَّهُ تعالى » یا قضیه حدیث طیر كه پیامبر اكرم)ص( فرمود:

یان بخورد، و به شود و همراه من از این مرغ بر غذاترین خلق در نزد تو است برسان تا با من همخدایا كسی كه محبوب» ]57[«عنه

 «دنبال این دعا حضرت علی)ع( آمد.

 ]58[حدیث منزلت را هم، اهل سنت صراحت دارند كه روایت صحیح است.

فراهم كرد در آنجا، در قضیه غدیر خم كه در یک مجمع و همایش یكصد هزار نفري، آقا رسول اكرم)ص( آمد و با آن مقدماتی كه 

اشاره كرد بر اینكه حضرت علی)ع( بعد از من موالي هر مؤمن و اوالي به نفس هر مؤمن است، و سه شبانه روز مردم آمدند به 



هنیئا لک یابن ابیطالب، اصبحت » امیرالمؤمنین)ع( تبریک گفتند و پیشاپیش این تبریک گویان، آقاي ابوبكر و عمر بودند كه گفتند:

حسان بن « اي پسر ابوطالب بر تو مبارک باد، موالي من و موالي هر مؤمن و مؤمنه هستی.» ]59[«و مولی كل مؤمن و مؤمنة.موالي 

 ثابت هم بلند شد و شعري را انشاء كرد.

دغدغه نبی مكرم)ص(، بحث خالفت بعد از سال ثبت شده كه باالترین و مهمترین  23ها قضایاي دیگر كه در تاریخ در طول این و ده

گویند پیامبر اكرم)ص( خلیفه معین نكرد و بحث وصایت در دانم آیا عزیزان به این توجه دارند كه وقتی میخویش بوده است. من نمی

اِنّ لكل نبى وصیى » ه:اسالم نبوده؛ به نظر من ایشان از خیلی قضایاي تاریخی خبر ندارند و روایات متعدد داریم در منابع اهل سنت ك

وقال المبرد » «هر پیامبري جانشین و وارثی داشته است و علی بن ابیطالب)ع( وصی من است.» ]60[«و وارث و أنّ علیاً وصیى و وارثى.

انگذاران یمبرد از بن» ]61[«قوله الوصی، فهذا شیء كانوا یقولونه ویكثرون فیه.» فی الكامل بعد نقله أبیاتاً للكمیت یذكر فیها لقب الوصی لعلی)ع(:

 «برند.یاد به كار میز ین لقب را در حق علی)ع( است و ای، لقب علیوص سد: كلمهینویت میاز كم يات عرب بعد از نقل اشعاریادب

  

 

 

 امبر اكرم)ص(يحوادث بعد از رحلت پ

 مجري: *

 من یک سؤال دارم و لطف كنید هر دو نفر جواب بدهید:

نویسند. ما اریخ دروغ بسیار میبعد از رحلت یا شهادت پیامبر اكرم)ص(، چه اتفاقی افتاد؟ این واقعیت تاریخی را توضیح بدهید. در ت

 اد؟فت چه اتفاقی افتخواهیم كه بینندگان بدانند واقعاً بعد از پیامبر اكرم)ص(، در خصوص امامت و خالمی

 مالزاده: يمولو * 

 عبداهلل بن سبأ را اهل سنت و شیعه و مستشرقین او را قبول دارند؛ ابن قتیبه، طبري، ابن عبد ربه، اشعري، ابن حبان، ابن قدامه مقدسی،

، صدوق، ابن ابی الحدید، خطیب بغدادي، ابن حزم آندلسی، شهرستانی و ابن عساكر و... و همچنین از شیعیان: قمی، نوبختی، كشی

جزائري، مامقانی و... همه عبداهلل بن سبأ قبول دارند. فقط اخیراً آقاي عالمه عسگري آمده چیزي نوشته كه در آن هم تحقیق كرده و 

 ]62[تواند آن را انكار كند؛ وجود نداشتنش یک بازي است.قبول ندارد. اما در بحث علمی و تاریخی، كسی نمی



یا اینكه او را به جاي خود، در نماز  ]63[«یأبی اهلل و المؤمنون اال ابابكر.» اما اتفاق بعد از پیامبر اكرم، پیامبر)ص( قبالً فرموده بود:

 چطور او را بر دنیاي خود انتخاب نكنیم. ما انتخاب كرده است،جماعت نشاند. مردم گفتند كه وقتی پیامبر اكرم)ص( او را بر دین 

وَ جَعَلْنَاهُمْ » گویید:هاي قبلی بوده است و ربطی به اسالم ندارد. شما میاین چیزهایی كه شما گفتید، بحث كلی است و همچنین در امت

 كردند...[آنان را پیشوایانی قرار دادیم كه به فرمان ما، )مردم را( هدایت می]و  ]64[«أَئِمَّةً یهْدُونَ بِأَمْرِنَا...

 اند.[هایی قرار داده، و پرستش بت كردهها و خوک]و از آنها، میمون ]65[«وَ جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَ الْخَنَازِیرَ وَ عَبَدَ الطَّاغُوتَ.»

ز پیامبر اكرم)ص(، بهترین اتفاق اتكوینی است نه تشریعی. یعنی قراردادي است و هیچ ربطی به بعد از اسالم ندارد. ولی بعد اینها جعل 

 ممكن افتاد.

پذیرند و مؤمنان به تقدیر الهی ابوبكر را همچنان كه پیامبر اكرم)ص( پیش بینی كرده بود! مردم و مؤمنان و خدا، جز ابوبكر را نمی

یم و جدید، همچنان كه در ردند! و اتفاقاً خود حضرت علی )كرم اهلل وجه( خیلی روشن و واضح، به اتفاق شیعه و سنی، قدانتخاب ك

بایعته و نهضت فی فأبی بكر  یفمشیت عند ذلک إل» گوید:كند، میوقتی بیعت ابوبكر صدیق را نقل می 306، ص1كتاب الغارات، ج

بوبكر بیعت كردم، باطل از بین وقتی من با ا» «و كانت كلمة اهلل هی العلیا و لو كره الكافرون.زاغ الباطل و زهق  یتلک األحداث حت

 «الهی برتر است هر چند كافران دوست نداشته باشند. ةرفت و كلم

ابوبكر متولی امور شد... » «جاهدا. أبوبكر تلک األمور فیسر و شدد و قارب و اقتصد، فصحبته مناصحا و أطعته فیها أطاع اهلل فیه یفتول»

 «من به عنوان یک ناصح، یار او بودم. در جایی كه مطیع خدا بود، من هم تابع او بودم.

إن المسلمین من بعده استخلفوا امرأین منهم صالحین عمال » گوید:ها موجود است در جاي دیگر میها مورد متعدد دیگر از اینو ده

مسلمانان بعد از پیامبر اكرم)ص( دو مرد نیک را جانشین » ]66[«یا السنة ثم توفاهما اهلل فرحمهما اهلل.بالكتاب و أحسنا السیرة و لم یتعد

 «او قرار دادند. هر دوي آنها به كتاب و سنت عمل كردند و نیک سیرت بودند و از سنت تجاوز نكردند. خداوند هم آنها را وفات داد.

 كند.گوید: بعد از پیامبر اكرم)ص( مؤمنین شخصی را انتخاب كردند و تعریف و تمجیدشان میلی میخود حضرت ع

كند، همین كافی است كه خود حضرت علی وقتی ابن عباس خبري از تاریخ میولی در رد سخنان آقاي قزوینی كه بنده را متهم به بی

واهلل لئن سألناها رسول اهلل فمنعناها ال یعطیناها » ا در آن حقی داریم، گفت:به او گفت كه برویم از پیامبر اكرم)ص( سؤال كنیم كه م

 «اگر ما این سؤال را از رسول اكرم)ص( بپرسیم، اگر ما را منع كند، هرگز به ما نخواهند داد.» ]67[«الناس أبدا.

  



 قزوینی: ینیاستاد حس *

یاران پیامبر اكرم)ص(  شما آوردید، هیچ كدام سند درستی ندارد بر عكس ادعاي شما، مهمترین موضوع این است كههایی كه روایت

 معجزه بعد از پیامبر اكرم)ص( را انجام دادند، بدون اینكه در مورد خالفت اختالف بكنند.

]و آنان را پیشوایانی قرار دادیم كه به فرمان ما، )مردم را( هدایت  ]68[...«رِنَا وَ جَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً یهْدُونَ بِأَمْ» اي را كه عزیزمان گفتند:نكته

 كردند...[می

قَالَ إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ » گوید:اند، وقتی خداوند نسبت به حضرت ابراهیم)ع( میجعل تكوینی است، ظاهراً كم لطفی كرده

 «[من تو را امام و پیشواي مردم قرار دادم!»]خداوند به او فرمود:  ]69[«إِمَامًا.

 «و علی االسالم السالم.» اگر ما این را جعل تكوینی بگیریم، باید بگوییم:

در جاي پیامبر اكرم)ص(، را به عنوان یک دلیل براي صحت  اما در رابطه با این تعابیري كه ایشان اشاره كردند و نماز خواندن ابوبكر

كنم كه اگر واقعاً این مسئله نماز خواندن ابوبكر دلیل بر مشروعیت خالفت وي بود، چرا خالفت ابوبكر بیان كردند! از ایشان سؤال می

هیچ یک   ـ ]70[شدزیر دست و پا داشت له میحتی سعد بن عباده  - داد راه انداختنددر سقیفه كه آن همه سر و صدا كردند و داد و بی

 ]71[«یابی اهلل و المؤمنون اال ابابكر.» از مهاجرین و انصار نگفتند كه پیامبر اكرم)ص( فرموده كه:

 شد!اشاره می چرا این را در آنجا اشاره نكردند؟ اگر واقعاً دلیل بود، باید آنجا

اند، این روایات از نظر سند، كامالً ضعیف است، همچنین روایات دیگري كه اما روایاتی را كه آقاي مالزاده، از كتاب الغارات آورده

ایت مؤسسه توانند به سایم خوانندگان محترم میهایمان اشاره كردهاینها سندا ضعیف است. اینها را ما قبالً در مقاالت و نوشته اند،آورده

 مراجعه نمایند. aj.com-www.valiasr )عج( به نشانی تحقیقاتی ولی عصر

  

 داستان بيعت امام علي)ع( با ابوبكر

اند ایشان صحیح بخاري را یا نخوانده ظاهراً « امیرالمؤمنین)ع( آمد بیعت كرد.»اما آنچه كه اشاره شد و برادرمان آقاي مالزاده گفتند كه: 

 اند.اند، مقداري كم لطفی كردهو یا اگر خوانده

بعد از شهادت حضرت صدیقه  ]72[در صحیح بخاري در چند مورد دارد كه امیرالمؤمنین علی)ع( تا شش ماه با ابوبكر بیعت نكردند.

هاشم آمدند بیعت كردند و این نص صریح صحیح مسلم و صحیح بخاري است و خود حضرت امیرالمؤمنین)ع( و بنی طاهره)س(،

http://www.valiasr-aj.com/


صدیقه )س( اصال بیعت نكردند و از دیدگاه امیرالمؤمنین)ع( با توجه به آنچه كه در صحیح مسلم است، خالفت آقاي ابوبكر و عمر را 

كه خلیفه دوم در جمع چند نفري از صحابه خطاب به علی)ع( و عباس عموي رسول  دانست. در صحیح مسلم، صراحت داردمشروع نمی

... فَرَأَیتُمَاهُ كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا ثُمَّ تُوُفِّی أَبُو بَكْر  قَالَ أَبُو بَكْر أَنَا وَلِی رَسُولِ اللَّهِ)ص( فَلَمَّا تُوُفِّی رَسُولُ اللَّهِ)ص(» گوید:اكرم)ص( می

 ]73[«وَوَلِی أَبِی بَكْر فَرَأَیتُمَانِی كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا. أَنَا وَلِی رَسُولِ اللَّهِ)ص(وَ

ر ا دروغگو و گنهكار و حیله گرابوبكر بعد از وفات پیامبر اكرم)ص( گفت: من جانشین پیامبر هستم ... شما اي علی و عباس، ابوبكر »

و نفر مرا دروغگو و گنهكار و دو خائن دانستید... همچنین بعد از درگذشت ابوبكر من گفتم: ولی جانشین پیامبر و ابوبكر هستم و شما 

 «حیله گر و خائن دانستید...

 ثال آن.هاي الغارات و امخواهید بروید دنبال كتابو می اید كناراین نص صریح صحیح مسلم است، شما صحیح مسلم را گذاشته

فَأَرْسَلَ إِلَی أَبِی بَكْر » بعد از شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( كه امیرالمؤمنین)ع( پیام داد ابوبكر بیاید منزلش، در آنجا صراحت دارد:

واهی پیش من بیایی، كسی را با خود نیاور و من دوست ندارم عمر خوقتی می» ]74[«أَنِ ائْتِنَا، وَالَ یأْتِنَا أَحَدٌ مَعَکَ، كَرَاهِیةً لِمَحْضَرِ عُمَرَ

 «نی با عمر را كراهت دارم.یرا با خود بیاوري و هم نش

 «تو در حق ما استبداد كردي.» ]75[«و لكنّک استبددت علینا باالمر.» گوید:همچنین خطاب به ابو بكر می

حِینَ تَوَفَّى اللَّهُ » گوید:كند و میست كه كامالً صریح و روشن است. خود خلیفه دوم قضیه سقیفه را مطرح میاي ااین قضایا، مسئله

بعد از رحلت رسول » ]76[«عَلِی وَالزُّبَیرُ وَمَنْ مَعَهُمَا.إاِلَّ أَنَّ األَنْصَارَ خَالَفُونَا وَاجْتَمَعُوا بِأَسْرِهِمْ فِی سَقِیفَةِ بَنِی سَاعِدَةَ، وَخَالَفَ عَنَّا  نَبِیهُ)ص(

مخالفت  اكرم)ص( انصار با ما مخالفت نموده و همگی در سقیفه بنی ساعده اجتماع كردند و هم چنین علی و زبیر و همراهانشان با ما

 «كردند.

ه امیرالمؤمنین)ع( كمسجد و تعابیر دیگري كه در نهج البالغه و جاهاي دیگري همچنین قضیه خطبه حضرت صدیقه طاهره)س( در 

 ها خطبه در این زمینه است.دانستند. از اول تا آخر نهج البالغه، دهاینها را خلیفه مشروع نمی

  

 مالزاده: يمولو *

 شناسند.ه بقیه مسلمین میكیر از آن علی است اند، غسؤال من از آقاي قزوینی این است كه: آن علی اي كه آقاي قزوینی درست كرده



كردند و رئیس پلیس اري نمیگذاشتند و با آنها همككردند و فرزندانش را به اسم آنها نمیدانست، با آنها بیعت نمیاگر مشروع نمی

هم السالم( همین سنت را یعلیت)شدند و بعد از او، نه خودش، بلكه حسنین و اكثر اهل بشدند و ناصح و دوستدار آنها نمیابوبكر نمی

 كردند.در میان آنان جاري نمی

كنید، به نظر من، اوهام خودتان است. همچنان كه در تلخیص شافی شیخ طوسی است، وقتی از حضرت لذا آنچه را كه شما ذكر می

خیرهم كما جمعهم  یا فسیجمعهم علما أوصى رسول اهلل)ص( فأوصی، و لكن إن أراد اهلل بالناس خیر» علی )كرم اهلل وجه( سؤال شد:

كنید، گفت: پیامبر اكرم)ص( وصیت نكرد كه من وصیت وقتی از او پرسیده شد كه شما وصیت نمی» ]77[ «خیرهم. یبعد نبیهم عل

 «اگر خداوند بخواهد، همچنان كه بعد از پیامبر اكرم)ص( بر خیر جمعشان كرد، بعد از من هم همین كار را خواهد كرد.بكنم. 

 

 استاد حسینی قزوینی: * 

ماه كه امیرالمؤمنین)ع( به  6 كردند، من این سؤال را از ایشان دارم: در طول ایندانستند، بیعت نمیایشان گفتند كه اگر مشروع نمی

 نده بود، بیعت نكردند.صریح صحیح بخاري كه دارد: امیرالمؤمنین)ع( و هیچیک از بنی هاشم، تا وقتی حضرت فاطمه زهرا)س( ز نص

 این قطعی است و هیچ راه گریزي از آن و راه خدشه نیست.

سند صحیح یا موثق كه  یک، در منابع اهل سنت این بیعت آمده است، ولی در منابع، شیعه، «بیعت كردند»اما اینكه ایشان گفت: 

 نشانگر این بیعت باشد، نداریم.

 56ص در فصول المختاره، اند. مرحوم شیخ مفیدبرخی روایت مرسل و ضعیف و موضوع و مرفوع داریم كه بزرگان ما همه جواب داده

اند: امیرالمؤمنین)ع( امامیه و شیعه بر این عقیدهمحققین از » «و المحققون من اهل االمامة یقولون: لم یبابع علی ساعة قط.» فرماید:می

 «حتی یک ساعت هم با ابوبكر و عمر و عثمان بیعت نكرد.

 

 امام علي)ع( و انتخاب نام فرزندان

آن اسامی در آن زمان، اسامی  ]78[این را ما مفصل جواب دادیم. هایش را به نام آنان نامگذاري كرده است؟اینكه ایشان گفت: چرا بچه

مرسومی بوده و ارتباطی به خلفاء نداشته است. از طرف دیگر هم، یكی از صحابه پیامبر اكرم)ص(، عثمان بن مظعون است و صراحت 



خود عمر  گویدام. نسبت به عمر هم كه میام به عثمان، اسم فرزندم را عثمان گذاشتهدارد آقا امیرالمؤمنین)ع( كه من به خاطر عالقه

 این نامگذاري را كرده است. نسبت به ابوبكر هم كه این كنیه است نه نام.

مورد نامشان عثمان  26 ومورد از صحابه، نامشان عمر بوده  25این قضایا در طول تاریخ مطرح بوده است. چطور شد كه نزدیک به 

شان به سایر صحابه ، به خاطر عالقهمؤمنین)ع( عثمان یا عمر گذاشتهبوده و دو یا سه مورد هم ابوبكر بوده است، از كجا معلوم اگر امیرال

 نبوده است؟

بوبكر و عمر و عثمان نبوده است، اهاي تاریخ است. امیرالمؤمنین)ع( هیچ وقت رئیس پلیس اما اینكه رئیس پلیس او بودند، اینها از دروغ

دیگر از منابع اهل سنت داریم  ین همه خطب نهج البالغه و روایات متعددكرده است. ابلكه عمال و قوال، اعمال اینها را كامالً رد می

 دانستند.كه آقا امیرالمؤمنین)ع(، اصال خالفت عمر و ابوبكر را مشروع نمی

  

 انتخاب عمر خالف سيره رسول خدا)ص(

وان خلیفه معین نكرد و مردم آقاي مالزاده این است این عزیزان بر این باورند كه پیامبر اكرم)ص( كسی را به عنسؤال من از آقاي 

 آمدند جناب ابوبكر را خلیفه معین كردند.

]مسلماً براي شما در زندگی  ]79[«لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.» گوید:اگر پیامبر اكرم)ص( خلیفه معین نكرد، و قرآن هم می

 رسول خدا سرمشق نیكوي بود.[

 پس چرا آقاي ابوبكر، عمر را به عنوان خلیفه معین كرد؟

 اگر عمل ابوبكر درست بوده، پس باید عمل پیامبر اكرم)ص( نادرست باشد،

 اكرم)ص( درست بوده، پس فعل ابوبكر باید نادرست باشد.اگر فعل پیامبر 

 همچنین عمر نسبت به عثمان.

   

 آقاي مالزاده:

كنم از گفته خود حضرت علی)ع(، همچنان كه شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید اوالً: افسانه عدم بیعت حضرت علی را رد می

گوید: وقتی از حضرت علی )كرم اهلل وجه( سؤال شد كه چرا مسلمانان ابوبكر را خلیفه انتخاب كردند؟ می 48، ص6معتزلی، ج ]80[شیعی



ترین مردم بعد از پیامبر اكرم)ص( ما ابوبكر را شایسته» «أبا بكر أحق الناس بها، إنه لصاحب الغار و ثانی اثنین. يو إنا لنر» جواب داد:

 پیامبر اكرم)ص( او را به نماز دستور داد و زنده بود.« ثنین بود.دانیم، او یار غار و ثانی امی

كرد، شرع اما جواب سؤال ایشان كه چرا پیامبر اكرم)ص( خلیفه تعیین نكرد و ابوبكر خلیفه تعیین كرد؟ پیامبر اكرم)ص( اگر تعیین می

د و اجتهاد شرعی خودش بود. پیامبر اكرم)ص( اگر شكرد، شرع نمیشد و پیامبر اكرم)ص( رسول خدا بود و اگر ابوبكر تعیین میمی

دانست كه بهترین شد و این كار شاهان است؛ اما ابوبكر آنچه را كه خودش بهتر میكرد، باید تا روز قیامت وراثتی میخودش تعیین می

شد، چون خالفت زمینی است ی نمیكردند، خالفت او شرعفرد امت بود، پیشنهاد كرد نه اینكه تعیین كرد. اگر مردم با عمر بیعت نمی

قوم و گروهی با من بیعت » «إنه بایعنی القوم الذین بایعوا أبابكر و عمر و عثمان.» فرماید:نه آسمانی. همچنانكه خود حضرت علی می

 «كردند كه با ابوبكر و عمر بیعت كردند.

ما خرج منه، فإن أبی  یلعلی رجل و سموه إماما كان ذلک هلل رضى، فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إفإن اجتمعوا »

 .«خارج شود و طعنه بزند...  اگر با كسی بیعت كنند، رضاي خداوند در آن است؛ رضاي آنها، رضاي خداست. اگر كسی بر آنها» «قاتلوه.

هج البالغه. پس خود نكرد. این رأي حضرت علی است در دید، باید محاكمه تان میعلی می این آراء و اندیشه شما را اگر حضرت

ید و آنچه را كه خوشتان حضرت علی به اتفاق تاریخ و مورخان جدید و قدیم، بیعت كرده است؛ ولی شما این متواترات را منكر هست

 ویید كه ضعیف است؛ دیمی نباید عمل كرد.گآورم و شما میهاي شما میآورید. من سند از كتابآید، میمی

گویند، ا كه از حدیث غدیر میرسؤال من از آقاي قزوینی این است كه چرا چیزي به نام امامت و وصایت را، خود علی مطرح نكرد؟ آنچه 

ین باور در ابتداء سري بود اتر هستید؟ چرا دانند. چرا شما از خود حضرت علی امامیدانند و برخی صحیح میها ائمه آن را باطل میده

 نفر شد؟ 12و بعدها ادامه پیدا كرد؟ چرا در ابتداء براي حضرت بود و بعد نوبت 

لطاق و دیگران آمدند اعبداهلل بن سبأ وقتی وصیت را مطرح كرد، مخصوص حضرت علی كرد و بعد آمدند كسانی دیگر مانند شیطان 

 دانست كه امام از طرف خداست.علی نمیتعمیم دادند به بقیه اهل بیت. حتی خود حضرت 

  

 استاد حسینی قزوینی: *



البته من این نكته را بگویم كه همان اول هم بنا شد احترام و ادب را داشته باشند و نسبت به مؤمن الطاق، شیطان الطاق گفتن، دون 

]و هنگامی كه جاهالن آنها را مخاطب  ]81[«اهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا.وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَ» كنیم و:شأن ایشان است و ما هم مقابله به مثل نمی

 گذارند([اعتنایی و بزرگواري میگویند )و با بیسازند )و سخنان نابخردانه گویند(، به آنها سالم می

امیه از او به شیطان الطاق تعبیر هاي بزرگ و از صحابه جلیل القدر امام صادق)ع( هستند و دودمان بنیشخصیتمؤمن الطاق، از 

كسانی   دانم مرادشان از این ائمه چهدانند، من نمیدر رابطه با حدیث غدیر كه ایشان اشاره كردند بسیاري از ائمه آن را باطل می كنند.می

 است؟

و اینكه این روایت متواتر است، اكثریت بزرگان اهل سنت این نظر را دارند؛ حتی آقاي ضیاءالدین مقبلی در كتاب با اینكه در صحت 

اگر بنا باشد ما در قضیه غدیر » «ان لم یكن معلوما فما فی الدین معلوم.» گوید:می 30، ص2االبحاث المسببه فی السنون المتعدده، ج

 «ماند.ي براي ما در شرع قطعی نمیشک كنیم و بگوییم قطعی نیست، چیز

صحته إالّ متعصب  ىف حدیث، صحیح، مشهور، و لم یتكلم» گوید:طبع قدیم می 54میرزا محمد بدخشانی در كتاب نزل االبرار، ص

 ه اعتباري به قولشكحدیث غدیر، حدیث صحیح و مشهوري است كه در صحت آن، جز آدم متعصب و عنودي » «جاهد ال اعتبار بقوله.

 «كند.نیست، كس در آن شک نمی

قال » اند. خود ابن كثیر دمشقی صراحت دارد:اند، حدیث غدیر را از احادیث متواتر آوردهتمام بزرگان اهل سنت كه كتاب تواتر نوشته

گوید: حدیث غدیر متواتر استاد ما آقاي ذهبی می» ]82[«شیخنا الحافظ ابو عبد اهلل الذهبی: الحدیث متواتر، أتیقن أنّ رسول اهلل قاله.

 «است و یقین دارم كه رسول اكرم)ص( آن را گفته است.

اي از بزرگان اهل سنت مانند ابن عبد البر، حاكم نیشابوري، آقاي سیوطی در كتاب االحادیث المتواتره این حدیث را آورده است. و عده

، همه اینها صراحت دارند بر اینكه حدیث غدیر، حدیث صحیحی است و این طول و تفسیري كه ]83[ترمذي و ذهبی و طحاوي و ...

پیامبر اكرم)ص( در آن سه روز آنجا داد، مطلب كامالً تمام است و احتیاجی ندارد به اینكه بگوییم برخی ائمه آن را قبول ندارند. اي 

 توانند قرار بگیرند؟!بردند تا ببینیم در برابر ذهبی و ابن حجر و ... می، ایشان با مدرک نام میكاش نام برخی از این ائمه را

  

 سرپيچي عمر از دستور رسول خدا)ص(



یشان است كه پیامبر اكرم)ص( اآقاي مالزاده اشاره كردند كه یكی از ادله شان براي صالحیت خالفت آقاي ابوبكر، قضیه نماز خواندن 

 وي را به عنوان امام جماعت فرستادند به مسجد.

مْ هَلُمَّ أَكْتُبْ لَكُ» یا ]84[«ائْتُونِی بِكَتِفٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا الَ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا.» كنیم چطور شد وقتی پیامبر اكرم)ص( گفت:ما سؤال می

 «براي من قلم و دفتري بیاورید تا مطلبی بنویسم كه بعداً هرگز گمراه نشوید.» ]85[«كِتَابًا الَ تَضِلُّوا بَعْدَهُ.

 «گوید.بدرستی كه رسول خدا)ص( هذیان می» ]86[«إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اهلل علیه وسلم یهْجُرُ.» جناب عمر و همراهان او گفتند:

 «است كه بر او غلبه كرده است. يمارین سخن حضرت در اثر بیا» ]87[«قَدْ غَلَبَ عَلَیهِ الْوَجَعُ.» یا

آمد، قت این قضیه یادش میو اختالفات شدیدي هم در آنجا شد و از ابن عباس در صحیح مسلم و صحیح بخاري ذكر شده كه هر و

آغاز شد كه مانع نوشتن  يبت از روزیبت و تمام مصیمص» ]88[«وَبَینَ كِتَابِهِ. اِنَّ الرَّزِیةَ كُلَّ الرَّزِیةِ مَا حَالَ بَینَ رَسُولِ اللَّهِ)ص(» گفت:می

 «نامه حضرت شدند.

 «گوید.بدرستی كه این مرد! هذیان می» «إنّ الرجل لیهجر.» خواست وصیت نامه بنویسد، گفتند كه:اكرم)ص( میچطور وقتی پیامبر 

 «گوید.بدرستی كه این مرد هذیان نمی» «ان الرجل ال یهجر.» گویند كه:اما وقتی خواست ابوبكر را به مسجد بفرستد، آنجا می

  

 مالزاده: يمولو *

مردم و ائمه اسالم در  والیت، ایشان مثل اینكه خبر ندارند این حدیث، نه اینكه در صحاح اهل سنت نیست، بلكهدر مورد حدیث 

 اند.اند و آن را ضعیف دانستهاین حدیث طعنه زده اند. بخاري كه مهمترین كتاب حدیثی را دارد و ابراهیم حربی درصحتش اختالف كرده

گوید: این حدیث از طریق ثقات ثابت نشده ست و ابن حزم كه یكی از ائمه بزرگ اسالم است، میاحمد بن حنبل آن را صحیح دانسته ا

كنند و حتی است. این نه اینكه متواتر نیست، بلكه در بین علماء، چنان مورد اختالف است كه برخی از علماء آن را بطور كلی رد می

زنید كه پیامبر از اینكه بگذریم این اتهامی كه شما همیشه به حضرت عمر رضی اهلل عنه می ]89[دانند نه صحیح.اكثرا آن را حسن می

ها بودند كه در آنجا نشسته تدلیس بزرگی است و این سخن را عمر نگفت و برخی از نو اسالم  اكرم)ص( را منع كرد از نوشتن، این یک

بود و وحی گفته شد و پیامبر اكرم)ص( در روز دوشنبه فوت كرد و اگر این سخن اجتهادي نمی بودند و اتفاقا این سخن در روز پنجشنبه

داند كه مردم غیر از ابوبكر صدیق، كس دیگري می پیامبر اكرم)ص( ]90[كرد.بود، پیامبر اكرم)ص( در وحی الهی تقصیر نمیالهی می



كند فاقا این مورد درباره ابوبكر بوده نه دیگران، ولی با تبلیغات شما اینها بلند شدند و اال آن حدیث تائید میكردند و اترا انتخاب نمی

 ]91[«یأبی اهلل و المؤمنون اال ابابكر.» كه:

كنند و خود بخود اب نمیر از او را انتخگوید كه براي من قلم و قرطاسی بیاورید. مردم غیاین حدیث را در تكمله همین سخن می

ضیلت است و رذیلت فدلیل است بر اینكه این وحی الهی نیست و اجتهاد شخصی پیامبر اكرم)ص( است و اجتهاد  تركش كرد و این

است  ین تحصیل حاصلتواند اجتهاد بكند، هر فضیلتی كه در امت باشد، بیشترش در پیامبر اكرم)ص( است. انیست. وقتی امت می

یامبر اكرم)ص( قبل از او، وقتی به پیامبر اكرم)ص( كس دیگري را پیشنهاد كردند، پیامبر اكرم)ص( نفرستاد. شما كه معتقدید كه پ

وع استناد نكرد و نگفت حضرت علی را انتخاب كرده است، به قلم و كاغذ چه ربطی و نیازي دارد؟ خود حضرت علی هرگز به این موض

 د به حجة الوداع.كنم. آن آیه هم در صلح حدیبیه نازل شده است و شما وصلش كردیغدیر خم استفاده میمن براي خالفتم از 

ستناد نكرد. جز با روایات اكنند، هرگز به اینها امامت او می خود حضرت علی از همه این شبهات و تشبثاتی كه االن براي خالفت و

كرده كرد كه قرآن از آنها تعریف می، همدل و همگام بود. از آنها همان تعریفی را میمجعول، حضرت علی با بقیه یاران پیامبر اكرم)ص(

 است.

هُمْ وَ رَضُوا وَ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ وَ الَّذِینَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِی اللَّهُ عَنْ» یكی از عشره مبشره خودش است و:

]پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار، و كسانی  ]92[«عَنْهُ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا أَبَدًا ذَلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ

هایی از بهشت براي آنان فراهم گشت، و آنها )نیز( از او خشنود شدند؛ و باغكه به نیكی از آنها پیروي كردند، خداوند از آنها خشنود 

 ساخته، كه نهرها از زیر درختانش جاري است؛ جاودانه در آن خواهند ماند؛ و این است پیروزي بزرگ![

 مهاجرین و انصار را خداوند وعده جنت داده است.

 ا بلند كنید. این كار نه علمی است و نه اسالمی.كنید براي اینكه او رشما آمدید اینها را تكفیر می

این است. وقتی در  سؤال من از آقاي قزوینی این است كه حضرت علی)ع( هرگز ادعاي خالفت بر خود نكرد و حتی عقل هم منكر

بیایند و خالفت  ست كهاشود، صحابه و دست پروردگان پیامبر اكرم)ص(، چه مصلحتی در آن سقیفه بنی ساعده اینهمه آراء مطرح می

تخاب كنند؟ چه مصلحتی بر پنهان كنند؟ مگر ابوبكر سپاه و اطالعات و مال داشت كه به آنها رشوه بدهد تا او را ان حضرت علی را

 دست پروردگان پیامبر اكرم)ص( است؟



مبر اكرم برایشان گذاشته پیاآیا این اتهامی بر پیامبر اكرم نیست كه در تربیت شاگردانش شكست خورده است كه آمدند نصی را كه 

 ست؟است، پنهان كردند و كس دیگري را خلیفه كردند؟ آیا این خودش دلیل بر ضعف و شكست پیامبر اكرم)ص( نی

  

 استاد حسینی قزوینی: *

مراجعه كنند به كتاب  ایشانفرماید حضرت علی)ع( در رابطه با خالفت خودش سخنی نگفته است، اگر در رابطه با اینكه ایشان می

بیند كه وقتی آقاي ابوبكر ، می19و در تحقیق آقاي زینی، ص 30، ص1االمامة و السیاسة ابن قتیبه دینوري تحقیق آقاي شیري، ج

لى على، ع لی علیا، قال: فذهب إفقال أبوبكر لقنفد و هو مولى له: اذهب فاد» قنفذ را فرستاد به سراغ آقا امیرالمؤمنین)ع(، گفت كه:

 «فقال له: ما حاجتک؟ فقال: یدعوک خلیفة رسول اهلل، فقال على: لسریع ما كذبتم على رسول اهلل.

 «یامبر اكرم)ص( قرار دادید؟!پچقدر زود بر رسول اكرم)ص( دروغ بستید و كسی را كه خلیفه نیست، او را خلیفه »حضرت علی)ع( فرمود: 

ماه آمد پیش امیرالمؤمنین)ع(، آقا امیرالمؤمنین)ع(  6بخاري و صحیح مسلم است كه وقتی آقاي ابوبكر بعد از یا در همین صحیح 

 «تو در حق ما استبداد كردي.» ]93[«استبددت علینا.» گوید:می

 خواهند معنا كنند؟دانم ایشان كلمه استبداد را چطور میمن نمی

 «گر و هم خائن است.كار، حلیههم دروغگو است گنه» ]94[«كاذبا آثما غادرا خائنا.» گوید:ییا وقتی م

 خواهند ضعیف بدانند؟!این را هم حتماً می

ه احد ... و لهم ال یقاس بآل محمد من هذه االم» گوید:، آقا امیرالمؤمنین)ع( می2، خطبه 30، ص1در نهج البالغه محمد عبده، ج

وقتی هم خالفت به « حق خالفت و وراثت در آل پیامبر اكرم)ص( است.» ]95[«خصائص حق الوالیة و فیهم الوصیة و الوراثة.

االن حق به حق دار رسید و آنچه كه به » ]96[«االن اذ رجع الحق الی اهله و نقل إلى منتقله.» گوید:گردد، میامیرالمؤمنین)ع( بر می

 «زور به جاي دیگر برده بودند، االن به ما رسید.

قسم » ]97[«حتی یوم الناس هذا. فواهلل ما زلت مدفوعاً عن حقى، مستأثرا علی منذ قبض اهلل نبیه )ص(» یا این تعبیر امیرالمؤمنین)ع(:

 «به خدا، از روزي كه پیامبر اكرم)ص( از دنیا رفت، در حق من ظلم و جفا كردند.



فواهلل ما كان یلقی فى روعی و ال یخطر علی بالى أن العرب تعدل هذا االمر بعد محمّد عن أهل بیته و ال أنهم منحوه عنى من » یا:

ت او بگرداند یآمد كه عرب خالفت را پس از رسول خدا از اهل بیگذشت و نه در خاطرم میسوگند به خدا نه در فكرم م» ]98[«بعده.

 «دار شدن حكومت بازدارد.از عهده يا مرا پس از وی

تی فرا تر از پیامبر مضافا به اینكه آقاي مالزاده از اصحاب پیامبر اكرم)ص( كه اینهمه سر و صدا ایجاد كردند و از اینها یک قداس

آمد و آیه گویند در مقام اختالف بین پیامبر اكرم)ص( و آقاي عمر، حضرت جبرئیل میاند و حتی آقایان میاكرم)ص( درست كرده

 «براي تأیید سخن عمر و تضعیف سخن رسول خدا)ص(.» «تائیدا لعمر و تضعیفا لرسول اهلل.» آورد:می

ه پیامبر اكرم)ص( احادیثی درباره با این قضیه نسبت به آقاي ابوبكر مطرح كردند و با نماز خواندن آقاي مالزاده اصرار داشت بر اینك

دهد كه پیامبر اكرم)ص( ابوبكر را معین كرده است؛ حال نشان می ]99[«یابی اهلل و المؤمنون اال ابابكر.» ابوبكر به جاي ایشان و یا با:

قِیلَ لِعُمَرَ أَالَ تَسْتَخْلِفُ قَالَ إِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ » رت جناب عمر در صحیح بخاري و صحیح مسلم برخالف این است:آنكه عبا

پرسند: آیا كسی را به از عمر می» ]100[«مِنِّی رَسُولُ اللَّهِ صلى اهلل علیه وسلم.مَنْ هُوَ خَیرٌ مِنِّی أَبُو بَكْرٍ، وَإِنْ أَتْرُکْ فَقَدْ تَرَکَ مَنْ هُوَ خَیرٌ 

دهد: اگر خلیفه تعیین كنم پیروي كردم از ابوبكر كه از من بهتر بود و اگر تعیین نكنم پیروي كردم كنی؟ پاسخ میعنوان خلیفه معین نمی

 «ه نیز از من بهتر بود.از پیامبر اكرم)ص( ك

گوید: ما هیچ روایتی در خالفت ابوبكر نداریم و ابن كثیر و ایجی هم همین همچنین نووي كه از علماي بزرگ اهل سنت است، می

 لطفاً درباره این توضیح دهد. ]101[تعبیر را دارند.

   

 

 مالزاده: يمولو *

و شک دارند و آدم اگر از كتاب كند، كتابی است منسوب به ایشان و علماء در نسبتش به ااز ابن قتیبه دینوري نقل میكتابی كه ایشان 

 دلیلی است.صحیح عدول كند و به این كتاب رجوع كند، این دلیل بی

 حضرت علی دوبار بیعت كردند: هم بعد از وفات فاطمه زهرا و هم قبل از او.



عیینی است. پیامبر اكرم)ص( او د راجع به خالفت ابوبكر، خالفت ابوبكر انتخابی است نه تعیینی. من نگفتم كه تسؤالی كه ایشان كردن

كنند. این و را انتخاب نمیابیند كه مردم غیر از كند كه بهترین فرد است. بعد هم میكند و اجتهاد میرا به عنوان كاندید مشخص می

 خیلی واضح است.

نویسم كه هرگز اي میبزودي براي شما نوشته» «هلم اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي.» كنید كه:روایت استناد میوقتی شما به این 

این روایت را اگر شما قبول دارید، دلیل است بر اینكه پیامبر اكرم)ص( وصیت نكرده است قبل از این. پس « بعد از آن گمراه نشوید.

 ی را به خالفت تعیین نكرده است.پیامبر اكرم)ص( قبل از این حضرت عل

است؟ این توطئه كافی است  سال باز هم بگردیم ببینیم كه چه كسی خلیفه بوده 1400آیا همین توطئه كافی نیست كه بیاییم بعد از 

ید كلینتون و بوش نیا، كسی كه بگوسال نتوانیم از این دایره بیرون بیاییم. االن در د 1400كه مسلمانان را چنان متفرق كرد تا بعد از 

 خندند به او.می اند، مردمیا ... كاندید بوده

تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ » اینهمه خون در تاریخ اسالم ریخته شده است، اینهمه اختالف و تفرقه، همه بخاطر امام بوده است:

]آنها امتی بودند كه درگذشتند. اعمال آنان، مربوط به خودشان بود و اعمال شما نیز  ]102[«یعْمَلُونَ. لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا

 مربوط به خود شماست؛ و شما هیچ گاه مسئول اعمال آنها نخواهید بود.[

اید ته است؛ والیت را گذاشتهدانید، چون جاي توحید را گرفته و حتی بر توحیدتان هم تأثیر گذاشامامت را از نبوت میاما چون شما 

ه مسلمانان جهان را مؤمن كنید هر كس بر والیت ایمان نداشته باشد، مؤمن نیست. شما همجاي شهادت بر توحید. تا حدي كه ادعا می

وایاتی را كه شما از حضرت رفكر و اندیشه كنید، خود حضرت علی چنین نبود. این  دانید. اندكیل میدانید. مال و جانشان را حالنمی

ل ندارند. حضرت علی با كنید، كامالً نادرست است، و همه روایاتی است كه از كتب خودتان است و مسلمانان دیگر قبوعلی نقل می

 بقیه یاران پیامبر اكرم)ص( دوست بود.

نم. من هم صبر كاكرم)ص( وصیت نكرد تا من هم وصیت  كنی؟ گفت: پیامبرعلی سؤال كردند كه چرا وصیت نمی وقتی از حضرت

 كنم همانطور كه پیامبر اكرم)ص( صبر كرد.می

 گوید: پیامبر اكرم وصیت نكرده است.حضرت عایشه كه پیامبر اكرم)ص( بر سر سینه او فوت كرد، می

 اكرم)ص( وصیت نكرده است.گوید: پیامبر خود حضرت علی می

 دهد كه خالفت را مشخص نكرده است.این نشان می



خالفت را به ما ندهد، دیگر  گوید نه، اگر االن پیامبر اكرم)ص( اینرود در مورد خالفت از او سؤال كند. حضرت علی میابن عباس می

 مردم تا ابد ما را محروم خواهند كرد.

 جواب ندادید و خارج از موضوع جواب دادید و انتظار نبود.شما سؤال مرا 

ی دارند كه ابوبكر را این همه رأي در سقیفه و شوراي بنی ساعده و شوراي مسلمین مطرح شد. صحابه پیامبر اكرم)ص( چه مصلحت

آید این صحابه را تعریف و تمجید یخلیفه بكنند و حضرت علی را كنار بزنند؟ چرا دین خودشان را بخاطر ابوبكر بفروشند؟ چطور قرآن م

ک كوه است و شما اینها به اندازه ی هادهد؟ اینها دلیل شكست پیامبر اكرم)ص( است؟ هر كدام از این سؤالكند و وعده بهشت میمی

نیم؛ حداقل بحث عقلی ت زده نكرسیم. دین و قرآن را روایروید دنبال روایات. ما با روایات هرگز به نتیجه نمیدهید و میرا جواب نمی

روایات را فراموش كردند و  بكنیم. چطور شد كه یاران پیامبر اكرم)ص( كه معجزه دوم پیامبر اكرم)ص( بعد از قرآن هستند، همه این

 خود حضرت علی هم فراموش كرد و آمدند دشمنی تراشیدند؟

اند و آنچه در عراق و هم انداخته سال ما و شما را به جان 1400و  انداي كه دشمنان دین بر من و شما تراشیدهلذا بیرون بیاییم از دایره

ستفاده كنند. حداقل اختالف ااین روایات از ما سوء  هاي شوم است. نگذاریم دشمنان ما به خاطردهد، نتایج این توطئهجاي دیگر رخ می

 ن نكنیم.را بیشتر از این نكنیم؛ دودستگی و فتنه و درگیري مسلمانان را بیشتر از ای

كنند. تا كی من و م همین كار را میتاریخ را نگاه كنید كه عثمانی و صفویه را به جان هم انداختند و هر دو را انداختند كنار و االن ه

. كه از امامت در او خبري نیست قبل باشیم؟ بیایم صریح قرآن را بفهمیم 1400شما، در زندان روایات باشیم؟ تا كی من و شما در زندان 

 زند.دانید را حرف نمیزند، ولی مسائل بزرگ را كه شما از نبوت باالتر میصریح قرآن از احكام بزرگ و كوچک حرف می

ب شما هم بر همین داللت زنید، یک اعتقاد سري بود و خود كتسؤال من از آقاي قزوینی این است كه والیتی كه شما از آن حرف می

رت محمد)ص(به ي بود كه به حضرت جبرئیل داده شد و حضرت جبرئیل به حضرت محمد)ص(و حضگوید: والیت یک سرّكند و میمی

 د.گوید كه این سر را پخش نكنیعلی هر كس را كه خواست به او داد. بعد ابوجعفر می حضرت علی داد و حضرت

ردند؟ این دلیل بر این است ین را مطرح كدر زمان صحابه، چرا این عهد ظاهر نشد و چرا توطئه گران بعد از آن زمان بر ضد اسالم ا

دا عمومی كرد. چرا اینها علنی كه حضرت علی از والیت خبري نداشت و این روایات بعدا تراشیده شد. این روایات را عبداهلل بن سبأ بع

مامت و والیت حرفی ز اكردند؟ چرا وقتی مسلمانان در نیرو و قوت خود هستند، حضرت ابوبكر و عمر و عثمان و علی، هیچ كدام ا

 نزدند؟



كند نه آسمانی و تناد میدانست و در مقابل مردم علنا از زمینی اسسؤال من این است كه چرا خود حضرت علی والیتش را زمینی می

 گوید منشأ والیت من مردم هستند نه خداوند؟می

  

 استاد حسینی قزوینی: *

معجم »زركلی، « االعالم»فرمودند: كتاب ابن قتیبه دینوري منسوب به ایشان نیست، حداقل مراجعه بكنند به كتاب اینكه ایشان 

فرید وجدي[ و ... همه این كتاب را  «دائرة المعارف فرید]»عمر رضا كحّالة، « معجم المولفین»إلیاس سركیس، « المطبوعات العربیة

 ]103[دانند؛منسوب به ابن قتیبه دینوري می

دهید، این یک افتراء است بر شیعه كه در طول تاریخ و حتی اما در رابطه با اینكه ایشان فرمودند شما والیت را باالتر از توحید قرار می

 داریم كه وقتی آیه: كنند. ولی ما معتقدیم و روایات صحیحزمان ابن تیمیه مطرح بوده است تا االن كه این آقایان مطرح می

]امروز، دین شما را كامل كردم؛ و نعمت خود را  ]105[«]104[الْیوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ و َأَتْمَمْتُ عَلَیكُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا.»

م نمودم؛ و اسالم را به عنوان آیین )جاودان( شما پذیرفتم.[ نازل شد، با والي حضرت علی)ع( اسالم كامل شد و بدون والي بر شما تما

حضرت علی)ع(، اسالم، كامل نیست. همانطوري كه اخطب الخواطب خوارزمی صراحت دارد در مناقب و ایشان از پیامبر اكرم)ص( نقل 

د اهلل مثل ما دام نوح فی قومه، و كان له مثل جبل أحد ذهباً فأنفقه فى سبیل اهلل، و مدّ عمره حتی حج یا علی لو أن عبداً عب» كند:می

یا علی! اگر » ]106[«الف عام علی قدمیه، ثم قُتل بین الصفا و المروة مظلوماً، ثم لم یوالک یا على لم یشم رائحة الجنة و لم یدخلها.

تمام شبانه روز را نماز بخواند و عبادت كند و هزار سال عمر داشته باشد و هر سال به حج برود و به اندازه كوه احد طال داشته باشد و  فردي

 «كند.در راه خدا صدقه بدهد و بین ركن و مقام كشته شود، اما اگر والیت تو را نداشته باشد، بوي بهشت را استشمام نمی

انی » گوید:كنم جز آدم متعصب منكر آن شود، میمربوط به شیعه باشد. وقتی حدیث ثقلین را كه من گمان نمیاین چیزي نیست كه 

همانا من در میان شما دو ثقل عظیم كتاب » ]107[«تارک فیكم الثقلین كتاب اهلل و عترتی اهل بیتی ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي.

 «شوید.رتم كه همان اهل بیتم هستند گذاشتم اگر به آنها تمسک كنید هرگز گمراه نمیخدا و عت

 اي براي كسی باقی نگذاشته است.دیگر رسول اكرم)ص( جاي عذري و بهانه



با توجه به اینكه بعضی از قضایا بوده  ]108[«هَلُمَّ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا الَ تَضِلُّوا بَعْدَهُ.» این مسئله كه پیامبر اكرم)ص( در روز پنجشنبه گفت:

إنّ األمه ستغدر بک بعدي یا » گوید روایت صحیح است:و پیامبر اكرم)ص( خبر داشتند و در روایت صحیح داریم و حاكم نیشابوري می

 «كنند.نت میبعد از من، این امت در حق تو خیا» ]109[«علی.

ها بعد از بینم كه این كینههاي مردم میهایی در درون سینهیا علی! كینه» ]110[«ضغائن فى صدور قوم ال یبدونها لک إالّ بعدي.» یا:

 «من، به منصه ظهور خواهد رسید.

 اكرم)ص( فرمود: اصحاب من بعد از من مرتد خواهند شد.و اینكه پیامبر 

 م در مذمت صحابه هم هست؟هاي كاش فرصتی باشد تا درباره صحابه صحبتی شود. آیا آیات قرآن فقط صحابه را مدح كرده؟ یا نه، آیاتی 

ونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَ یرِیدُونَ أَنْ یتَّخِذُوا بَینَ ذَلِکَ إِنَّ الَّذِینَ یكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ... وَ یقُولُ» ما مصداق این آیه نباشیم:

به »گویند: پیامبرانش تبعیض قائل شوند، و می خواهند میان خدا وكنند، و می]كسانی كه خدا و پیامبران او را انكار می»  ]111[«سَبِیلًا.

 «خواهند در میان این دو، راهی براي خود انتخاب كنند...[و می« كنیمآوریم، و بعضی را انكار میمی بعضی ایمان

مَا فَعَلْتُمْ  ییا أَیهَا الَّذِینَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَینُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَ گوید:اینكه قرآن در مورد صحابه می

اید! اگر شخص فاسقی خبري براي شما بیاورد، درباره آن تحقیق كنید، مبادا به گروهی از اي كسانی كه ایمان آورده»] ]112[«نَادِمِینَ.

 «روي نادانی آسیب برسانید و از كرده خود پشیمان شوید!

این آیه در حق ولید پسر عقبه كه یكی از  ؛«معیط الولید بن عقبة بن أبى اآلیة نزلت فى» نویسد:بنام اهل سنت میقرطبی از مفسران 

 ]113[رود، نازل شده.صحابه به شمار می

بسیاري از مفسران » ]114[؛«بة بن أبی معیطوقد ذكر كثیر من المفسرین أنّ هذه اآلیة نزلت فى الولید بن عق» نویسد:ابن كثیر سلفی می

 «[اند كه این آیه در باره ولید نازل گردیده است.نوشته

لک، صحبت النبی)ص( و بایعته تحت  یطوب» گویند:آنچه كه خیلی مهم است، حدیث حوض است كه وقتی به براء بن عازب می

ام! گوید: برادرزادهخوشا به حالتان كه همراه پیامبر اكرم)ص( بودید و .... می» ]115[«الشجرة، فقال: یا ابن أخی! انک ال تدرى ما أحدثنا بعده.

 «هایی بعد از پیامبر اكرم)ص( نهادیم.دانی كه ما چه بدعتنمی

عن قیس بن أبی حازم، قال: قالت عائشة رضی اهلل عنها و كان تحدث نفسها ان » گوید:ن عایشه میهمچنین همین تعبیر را ام المؤمنی

تدفن فی بیتها مع رسول اهلل)ص( و أبى بكر، فقالت: انى أحدثت بعد رسول اهلل صلى اهلل علیه و سلم حدثا، ادفنونی مع أزواجه فدفنت 



خواهید شما را در كنار قبر رسول اكرم)ص( پرسند كه آیا میاز او می» ]116[«رجاه.شرط الشیخین و لم یخ یبالبقیع. هذا حدیث صحیح عل

هایی گوید: خیر، من را در بقیع كنار دیگر همسران پیامبر اكرم)ص( دفن كنید؛ چون من بعد از رسول اكرم)ص( بدعتدفن كنیم؟ می

 «نهادم.

برند و از آنها گوید: صحابه مرا در قیامت به سمت جهنم میحیح بخاري و صحیح مسلم است كه میهمچنین رسول اكرم)ص( در ص

إِنَّکَ الَ عِلْمَ لَکَ بِمَا أَحْدَثُوا » گویند:كنم: جرمشان چیست؟ میگویند: به سمت آتش. سؤال میبرید؟ میكنم كه به كجا میسؤال می

 «آنها بعد از تو مرتد شدند و به زمان دوران جاهلیتشان برگشتند.»...  ]117[«دْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى.أَ  یبَعْدَکَ، إِنَّهُمُ ارْتَدُّوا عَلَ 

از این صحابه من، جز » ]118[«فَالَ أُرَاهُ یَخْلُصُ مِنْهُمْ إِالَّ مِثْلُ هَمَلِ النَّعَمِ.» گوید:سپس خود رسول اكرم)ص( در صحیح بخاري می

 «كنند.تعداد اندكی، از آتش جهنم نجات پیدا نمی

]آیا اگر او بمیرد و یا  ]119[«.أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ» گوید:ما چشممان را خوب باز كنیم، این آیه قرآن است كه می

 گردید؟ )و اسالم را رها كرده به دوران جاهلیت و كفر بازگشت خواهید نمود؟([كشته شود، شما به عقب بر می

 و نباید یک چشمی به قرآن نگاه كنیم.

بینیم كه در آن مراجعه كنیم میاما در پاسخ به سؤال آقاي مالزاده كه گفتند از قرآن دلیلی به امامت نداریم! باید بگوئیم اگر ما به قر

 ]120[كنیم.مفصالً این مسئله ثابت شد و تكرار نمی اي درباره امامت و خالفت مطرح شده است و در مباحث قبلیقرآن اهمیت ویژه

را پیرو و اهل سنت یعنی روایات  زیرا آنها خود اهل سنت است رسیم این خالف سیره و گفته]اما اینكه گفتند ما با روایات به جایی نمی

 شود اهل سنت هستند.دانند و اگر روایات را كنار بگذاریم اولین كسی كه متضرر میپیامبر اكرم)ص( می

ابت كنند!! توانند عقاید خود را از قرآن ثما از آقاي مالزاده و تمامی اهل سنت این است كه اگر روایات را كنار بگذاریم آیا می و سؤال

 آیا یک دلیل بر عقاید خود از غیر سنت دارند؟

 توانند بدون سنت تبیین كنند؟آیا احكام فقهی خود را می

 آیا تعداد ركعات نماز، اذكار نماز، فروعات روزه و حج در قرآن آمده است؟[

          

 «و السالم علیكم و رحمة اهلل و بركاته»
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 .38سوره شورى، آیه  .]19[

 .18، ص2كافی كلینی، ج .]20[

 .6نهج البالغه، نامه  .]21[

 .181. كاشف الغطاء، أصل الشیعة وأصولها، ص]22[

 م.1992ـ 5، ط207، ص11. الخوئی، معجم رجال الحدیث، ج]23[

 ، الناشر: جامعة المدرسین ـ قم.260ص ،9. طباطبائی، تفسیر المیزان، ج]24[

 ، الناشر: المجمع العلمی اإلسالمی.12، ص1. مرتضى العسكري، عبداهلل بن سبأ وأساطیر أخرى، ج]25[

 ، الناشر: دار كوفان ـ لندن.112 -90وعاظ السالطین، ص. علی الوردي، ]26[

 ، الناشر: دار األندلس.100-95. كامل مصطفى الشیبی، الصلة بین التصوف والتشیع، ص]27[

 .95. عبداهلل الفیاض، تاریخ اإلمامیة وأسالفهم من الشیعة، ص]28[



 ، الناشر: دار المعارف ـ القاهرة.13، ط91-90، ص2. د. طه حسین، الفتنة الكبرى، ج]29[

 ، الناشر: دار المعارف ـ القاهرة.39، ص2. علی النشار، نشأة الفكر الفلسفی، ج]30[

 .17، ص1. العالمة العسكري، عبداهلل بن سبأ، ج]31[

 ، الناشر: دار الفكر العربی ـ القاهرة.7. محمد كامل حسین، فی أدب مصر الفاطمیة، ص]32[

 ، الناشر: صحاري للطباعة.73ایات التاریخیة عن دوره فی الفتنة، ص. د. عبد العزیز صالح الهالبی، عبداهلل بن سبأ، دراسة للرو]33[

 ، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر ـ بیروت.302، ص3. ابن الجوزي، المنتظم، ج]34[

 م.1973ـ 2، الناشر: المؤسسة العربیة للدراسات والنشرـ بیروت، ط96ـ 95صالح، الیمین والیسار فی اإلسالم، ص. أحمد عباس ]35[

 ان شد.یل بحث بیتكم يبرا یمطالب داخل دو عالمت ] [ در مناظره مطرح نشده بود ول .]36[

 .30ه بقره، آیهسور .]37[

 .26سوره ص، آیه .]38[

 .49سوره مریم،آیه .]39[

 .124سوره بقره، آیه .]40[

 .29 -30سوره طه، آیات .]41[

 .36سوره طه، آیه .]42[

 .152؛ حیاة محمد، محمد هیكل، ص147، ص1؛ سیره نبویه زینی دهالن، ج89، ص1الثقات، ج .]43[

أ یكون لنا » ط. دار صادر. همچنین بیحرة بن فراس در پاسخ دعوت پیامبر گرامی)ص( گفت: 262، ص1ج. طبقات ابن سعد، ]44[

رسد تو ایمان بیاوریم و از تو دفاع كنیم، جانشینی بعد از تو به ما می  اگر به» ؛«االمر من بعدک؟ قال: األمر إلى اهلل یضعه حیث یشاء

أفنَهْدِف نحورنا » وي پاسخ داد:« كند.خداوند است و هر كسی را صالح بداند معین مییا خیر؟ حضرت فرمود موضوع جانشینی به دست 

هاي خود را در برابر شمشیر عرب چگونه ما گردن» ؛«للعرب دونک، فإذا أظهرک اهلل كان االمر لغیرنا! ال حاجة لنا بأمرک، فأبوا علیه.

« ه نام دیگران رقم بخورد، در این صورت ما نیازي به دین تو نداریم.قرار دهیم ولی پس از آن كه پیروز شدي خالفت و جانشینی ب

 .171، ص3، البدایة والنهایة، ج157، ص2؛ السیرة النبویّة البن كثیر، ج84، ص2؛ تاریخ الطبري، ج289، ص2سیرة ابن هشام، ج



گفت: حدیث غدیر استاد ما ذهبی می»؛ «أبو عبداهلل الذهبی: هذا حدیث صحیحقال شیخنا » نویسد:. ابن كثیر دمشقی سلفی می]45[

وهو كثیر الطرق جدّا، وقد استوعبها ابن عقدة فی كتاب » گوید:ابن حجر عسقالنی می .209، ص5البدایة والنهایة، ج «صحیح است.

« باشد.سندهاي زیادي دارد و بسیاري از اسانید آن صحیح و حسن میحدیث غدیر جدا »؛ «مفرد، وكثیر من أسانیدها صحاح وحسان

)من كنت مواله فعلی مواله( متواتر، أتیقن أن  حدیث» نویسد:در جاي دیگر به نقل از ذهبی می  . ابن كثیر61، ص7فتح الباري، ج

ابن كثیر، « پیامبر اكرم)ص( آن را گفته است.  حدیث من كنت مواله فعلی مواله، متواتر است و یقین دارم كه»؛ «قاله )ص(رسول اهلل

اگر حدیث »؛ «إن لم یكن معلوما فما فی الدین معلوم» گوید:. ضیاء الدین مقبلی از فقهاي اهل سنت می233، ص5البدایة والنهایة، ج

، فی ذكر األحادیث 122ص األبحاث المسدّدة فی الفنون المتعدّدة،» «غدیر قعطی نباشد پس در دین اسالم چیز قطعی نخواهیم داشت.

وجملة القول أن حدیث الترجمة حدیث صحیح بشطریه، بل األول » گوید:البانی از علماي بزرگ و پر آوازه وهابی معاصر می النبویّة.

صحیح است بلكه  )من كنت مواله فعلی مواله و اللهم وال من وااله( خالصه سخن هر دو بخش حدیث غدیر» ؛«)ص(متواتر عنه

 .3433، ص4البانی، السلسلة الصحیحة، ج« ل متواتر است.بخش او

 .67سوره مائده، آیه .]46[

 .463ص 6؛ المنار، ج193ص 6؛ روح المعانی آلوسی، ج60، ص2؛ فتح القدیر شوكانی، ج298، ص2. درالمنثور سیوطی، ج]47[

 .124بقره، آیه . سوره]48[

، كتاب اإلمارة، 3ص 6صحیح مسلم، ج «إنّ هذا األمر ال ینقضی حتى یمضی فیهم إثنا عشر خلیفة.» . رسول اكرم)ص( فرمود:]49[

 باب الناس تبع لقریش، والخالفة فی قریش.

لخلفاء؟ قال: نعم، وما سألنی اجاء رجل إلى عبداهلل بن مسعود، فقال: هل حدّثكم نبیّكم كم یكون بعده من » نویسد:احمد بن حنبل می

از عبداهلل بن مسعود پرسید: آیا  مردي»؛ «یكونون عدّة نقباء موسى، اثنی عشر نقیبا»عنها أحد قبلک وإنّک لمن أحدث القوم سنّا. قال: 

آري، حضرت   كنی،ا میخود را معین فرمود؟ پاسخ داد: تو اول كسی كه هستی كه این سؤال ررسول اكرم)ص( تعداد خلفاي بعد از 

 .190، ص5ع الزوائد، ج؛ مجم398، ص1مسند أحمد بن حنبل، ج« نفر هستند. 12فرمود خلفاي بعد از من همانند نقباي حضرت موسی، 

 .214سوره شعراء، آیه .]50[

، 7؛ تفسیر ثعلبی، ج48، ص42؛ تاریخ مدینة دمشق، ج487، ص1ج  ؛ الكامل فی التاریخ ابن اثیر،62، ص2. تاریخ طبري، ج]51[

 .36419، ح131، ص13؛ كنز العمال، ج486و 421و 420و 580، صص1ج  ؛ شواهد التنزیل حسكانی،182ص



 .296، ص5؛ سنن الترمذي، ج438، ص4؛ مسند احمد، اإلمام احمد بن حنبل، ج504، ص7. ابن أبی شیبة، المصنف، ج]52[

 .110، ص3. حاكم نیسابوري، المستدرک على الصحیحین، ج]53[

در صحاح اهل سنت و از زبان خلفا به معناي جانشینی و خالفت و ولی امر به كار رفته است؛ مسلم در صحیح خود « ولی»واژه . ]54[

وقتی رسول اكرم)ص( از دنیا رفت، ابوبكر » ؛«فلمّا توفّی رسول اللّه)ص( قال أبو بكر: أنا ولیّ رسول اللّه...» از زبان خلیفه دوم آورده:

 حكم الفئ. 15، كتاب الجهاد باب 4468، ح152، ص5صحیح مسلم، ج «امبر هستم.گفت من جانشین پی

جامع « مر شما شدم با این كه بهترین شما نیستم.امن امام و ولی » ؛«فَإِنی قَدْ وُلِّیتُ عَلَیْكُمْ وَلَسْتُ بِخَیْرِكُمْ» هم چنین ابوبكر گفت:

 .255، ص1بد الوهاب، ج؛ مختصر السیرة محمد بن ع86، ص13ج  األحادیث سیوطی،

؛ سیرة عمر 429، ص3الطبرى، ج تاریخ« من عمر را خلیفه و امام بر شما قرار دادم.»؛ «انّى قد ولّیت علیكم عمر» به هنگام مرگ گفت:

 .85، ص2؛ تاریخ ابن خلدون، ج37ابن جوزى ص

الم ابو حذیفه زنده بود، او غاگر سالم »؛ «تخلفتهلو أدركت سالم مولى أبی حذیفة لولّیته واس» عمر بن خطاب هم به هنگام مرگ گفت:

 .246، ص2الغابة، ج ؛أسد161، ص2؛ استیعاب ابن عبد البرّ، ج314، ص4تفسیر بحر المحیط، ج« دادم.را خلیفه مسلمین قرار می

 ، باب فضائل علی بن أبی طالب.6119، ح123، ص7. صحیح مسلم، ج]55[

 .3720، ح329، ص5. سنن الترمذي، ج]56[

هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه، ِ وقد رواه عن أنس جماعة من أصحابه زیادة » گوید:. حاكم نیشابوري می]57[

نفر  30و شرائط صحیح بخاري و مسلم را دارد و این حدیث را از انس بن مالک بیش از این روایت صحیح است » ؛«على ثالثین نفساً.

 .207، ص2؛ معجم أوسط طبرانی، ج126، ص9؛ مجمع الزوائد هیثمی، ج131، ص3مستدرک حاكم، ج« اند.از صحابه نقل كرده

راضی  آیا» ؛«أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى.» فرمود: علی . بخاري از رسول اكرم)ص( نقل كرده كه به]58[

 .3706، ح208، ص4صحیح بخاري، ج «نیستی كه جایگاه تو نسبت به من همان جایگاه هارون به موسی باشد.

؛ الصوارم المهرقة 203، ص1؛ شواهد التنزیل حسكانی، ج50، ص12؛ تفسیر رازي، ج386ص ،7البدایة و النهایة ابن كثیر، ج .]59[

 .221، ص42؛ تاریخ دمشق ابن عساكر،ج284، ص8؛ تاریخ بغداد، ج187تستري، ص

؛ 114، ص8فتح الباري ابن حجر، ج ؛35، ص2؛ مناقب آل أبی طالب ابن شهر آشوب، ج392، ص42تاریخ دمشق ابن عساكر، ج .]60[

 . 85؛ مناقب خوارزمی، ص154، ص3الكامل فی التاریخ ابن أثیر، ج



اند كه این واژه فقط در حق نوشته« وصی»واژه وصی یكی از القاب حضرت علی)ع( در آمده به طوري كه لغت نویسان، ذیل كلمه 

، 297، ص20الزبیدي، تاج العروس، ج «ی لقب علی رضی اللّه تعالى عنهوالوصی كغن» نویسد:رفته است: زبیدي میعلی)ع( به كار می

 ، الناشر: نشر أدب الحوزة ـ قم ـ إیران.394، ص15الناشر: دار الفكر ـ بیروت؛ لسان العرب، ج

 ، الناشر: مؤسسة الرسالة.1124ص ،3ج محمد بن یزید المبرد، الكامل فی اللغة، .[61]

 اسخ این مطلب در صفحات قبل گذشت.. پ]62[

 .181، ص5؛ مجمع الزوائد هیثمی، ج477، ص3مستدرک حاكم، ج .]63[

 .73سوره أنبیاء، آیه .]64[

 .60سوره مائده، آیه .]65[

 .210، ص1الغارات، ج .]66[

 .766الطبقات الكبرى البن سعد، ص .]67[

 .73انبیاء، آیه  . سوره]68[

 .124بقره، آیه . سوره]69[

فاقبل الناس من كل جانب یبایعون أبا بكر وكادوا یطؤون سعد بن عبادة فقال ناس من اصحاب سعد اتقوا » نویسد:. طبري می]70[

ى رأسه فقال لقد هممت أن أطأک حتّى تندر عضوک، فأخذ سعد بلحیة عمر، فقال: سعدا ال تطؤوه فقال عمر: اقتلوه قتله اللّه. ثم قام عل

مردم از هر طرف براي بیعت با ابوبكر هجوم آوردند و نزدیک بود سعد زیر » ؛«واللّه لو حصصت منه شعرة ما رجعت وفى فیک واضحة.

طاب گفت: سعد را بكشید، خدا آن را بكشد. آنگاه عمر بر باالي دست و پا از بین بروند، مردم فریاد زدند كه سعد را لِه نكنید. عمر بن خ

تا تمام اعضاي بدنت لِه شود. سعد، ریش عمر را گرفت و گفت: به   سر سعد ایستاد و گفت قصد داشتم كه تو را زیر دست و پا بكوبم

 .456، ص2الطبرى، ج تاریخ« خدا سوگند اگر یک مو از ریش من كم شود، یک دندان سالم در دهانت نخواهی یافت.

 .181، ص5؛ مجمع الزوائد هیثمی، ج477، ص3مستدرک حاكم، ج .]71[

ذَلِکَ فَهَجَرَتْهُ، فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوُفِّیَتْ، وَعَاشَتْ بَعْدَ النَّبِیِّ صلى فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَى أَبِی بَكْر فِی » كند:. بخاري از عایشه نقل می]72[

نَ النَّاسِ وَجْهٌ حَیَاةَ فَاطِمَةَ، وَصَلَّى عَلَیْهَا، وَكَانَ لِعَلِیّ مِاهلل علیه وسلم سِتَّةَ أَشْهُر، فَلَمَّا تُوُفِّیَتْ، دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِیٌّ لَیاْلً، وَلَمْ یُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْر 



بر ابو بكر  فاطمه زهرا» ؛ «یُبَایِعُ تِلْکَ األَشْهُرَ. فَلَمَّا تُوُفِّیَتِ اسْتَنْكَرَ عَلِیٌّ وُجُوهَ النَّاسِ، فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِی بَكْر وَمُبَایَعَتَهُ، وَلَمْ یَكُنْ

مر با وي سخن نگفت و فاطمه زهرا بعد از رسول اكرم)ص( شش ماه زنده ماند و پس از رحلت غضبناک شد و با او قهر كرد و تا آخر ع

صحیح « همسرش علی)ع( بر او نماز خواند و او را شبانه دفن نمود و به ابو بكر هم خبر ندادند و علی تا شش ماه با ابو بكر بیعت نكرد.

 .154، ص5غزوة خیبر؛ صحیح مسلم، ج ، باب38؛ كتاب المغازي، ب 4241، 4240، ح82ص 5بخارى، ج

 حكم الفئ. 15، كتاب الجهاد باب 4468، ح152، ص5. صحیح مسلم، ج]73[

 .4471، ح154، ص5؛ صحیح مسلم، ج4240، ح82ص 5. صحیح بخارى ج]74[

 .4240، ح82، ص5. صحیح بخارى، ج]75[

 ، كتاب الحدود، باب رَجْمِ الْحُبْلَى مِنَ الزِّنَا إِذَا أَحْصَنَتْ.6830، ح26، ص8. صحیح بخارى، ج]76[

و آنگاه به   قاضی عبد الجبار معتزلی نقل كرده  و شیخ طوسی در تلخیص آن این عبارت را از  سید مرتضی در كتاب الشافی .]77[

فمتضمن لما یكاد یعلم بطالنه ضرورة ... و من تصفح األخبار و السیر، و لم تمل به العصبیة و » نقد مفصل آن پرداخته و تصریح كرده:

نقل شد، از ضروریات است   بطالن این جمله كه از حضرت علی)ع(»عنی: ی «الهوى ، یعلم هذا من حاله على وجه ال یدخل فیه شک

و هركس بدون تعصب و هواي نفس اخبار و سیره را بررسی كند یقین خواهد نمود كه این حرف بی اساس است و شكی هم در او نمی 

 «كند.

 «.و انتخاب نام فرزندان )ع( یامام عل»، تحت عنوان . در همین كتاب]78[

 .21أحزاب، آیه . سوره]79[

خود ابن ابی الحدید ادعا نكرده كه من شیعه هستم بلكه خود را معتزلی می داند و مكتب كالمی معتزله در برابر و مخالف مكتب  .]80[

 «.مسیحی مسلمان»مثل این است كه كسی بگوید : « شیعه معتزلی»ي مالزاده كه می گوید: كالمی امامیه است و آقا

 . 63سوره فرقان، آیه .]81[

 .233، ص5البدایة و النهایة، ج .]82[

، ترمذي، صحیح 109ص 3حاكم نیسابوري، المستدرک على الصحیحین، ج ،273ص 2ابن عبد البر، اإلستیعاب، ج . رجوع شود به :]83[

 .308ص 2طحاوي مشكل اآلثار، ج ،6272ح  3/613تلخیص المستدرک،  ، ذهبی 298ص 2الترمذي، ج



 .4431، ح137، ص5. صحیح البخاري، ج]84[

 .5669، ح9، ص7. صحیح البخاري، ج]85[

 .4124، ح75، ص5. صحیح مسلم، ج]86[

 .4125، ح76، ص5صحیح مسلم، ج ؛5669ح 9، ص7صحیح بخاري، ج .]87[

 .114، ح36، ص1صحیح البخاري، ج .]88[

خاصیب خواهد بود. و با توجه به مطالبی كه از بزرگان اهل سنت در تواتر حدیث غدیر نقل كردیم این سخنان ایشان كامال بی .]89[

هاي برجسته علمی وجه به این كه شخصیتاما آن چه را كه از ابن حزم اندلسی در تضعیف حدیث غدیر نقل كردند باید گفت: با ت

اند تضعیف ابن حزم ناصبی كه قاتل حضرت علی)ع( را مجتهد می داند و براي او پاداشی هم در حدیث غدیر را صحیح و متواتر دانسته

بن ملجم لم یقتل و ال خالف بین أحد من األمّة فی أنّ عبد الرحمن » نظر می گیرد، دور از انتظار نیست. وي با صراحت می نویسد:

اضافه بر آن ابوبكر ابن عربی از علماي بزرگ  .482ص  10المحلى ج  «متأوّالً مجتهدا مقدّرا على أنّه صواب.  علیّا رضی اللّه عنه إالّ

هاي وي نسبت» «یقولوا تنفیرا للقلوب منهم ینسب إلى دین اهلل ما لیس فیه، و یقول عن العلماء ما لم» گوید:سلفی نسبت به ابن حزم می

ص  18  سیر أعالم النبالء ج« ها را به آنان متنفر سازد.كند تا قلبنقل می  دهد و از قول علماء مطالب دروغیناروا به دین خدا می

188 

و هرگز از روي » .4ه یسوره نجم آ  «إِنْ هُوَ إاِلَّ وَحْىٌ یُوحَى  وَمَا یَنطِقُ عَنِ الْهَوَى» . این سخن مخالف قرآن است كه می گوید:]90[

قرطبی از مفسران پر آوازه اهل سنت می « هواي نفس سخن نمی گوید! آنچه می گوید چیزي جز وحی كه بر او نازل شده نیست.

در وجوب عمل مثل وحی  سنت پیامبر)ص(این آیه داللت می كند كه  «و فیها داللة على أن السنة كالوحی المنزل فی العمل.» نویسد:

وَ مَا یَنطِقُ »ألنّه معصوم فی صحته و مرضه، لقوله تعالى » ابن حجر عسقالنی می نویسد: .85ص  17ج  تفسیر قرطبی باشد.منزل می

عصوم است به دلیل در ایام صحت و مرض م پیامبر اكرم)ص(»«: إنی ال أقول فی الغضب و الرضا إال حقّاً )ص(و لقوله« عَنِ الْهَوَى

 .101، ص  8ج   فتح الباري «و سخن آن حضرت كه فرمود: من در حال خشم و رضا جز حق نمی گویم. «وَ مَا یَنطِقُ عَنِ الْهَوَى» آیه

 .181، ص5؛ مجمع الزوائد هیثمی، ج477، ص3مستدرک حاكم، ج .]91[

 .100توبه، آیه . سوره]92[

 .154، ص5؛ صحیح مسلم، ج83، ص5صحیح بخاري، ج .]93[



 ، كتاب الجهاد، باب حكم الفئ.4468ح  152، ص5صحیح مسلم، ج .]94[

 .138، ص1شرح نهج البالغة ابن أبی الحدید، ج .]95[

 .139، ص1شرح نهج البالغة ابن أبی الحدید، ج .]96[

 .223، ص1شرح نهج البالغة ابن أبی الحدید، ج .]97[

 .95، ص6شرح نهج البالغة ابن أبی الحدید، ج .]98[

اگر چنان كه پیامبر اكرم)ص( این چنین سخنی در حق ابوبكر گفته بود پس چرا در سقیفه با آن همه درگیري شدیدي كه میان  .]99[

 ذكر نكردند. مهاجرین و انصار اتفاق افتاد و نهایت احتیاج به این روایت داشتند، ولی

 .4606، ح4، ص6صحیح مسلم، ج ؛7218، ح126، ص8صحیح بخاري، ج .]100[

، از 791. تفتازانی متوفاي 219، ص5؛ البدایة والنهایة، ج400؛ المواقف، ص205، ص12. ر.ک: صحیح مسلم بشرح النووي، ج]101[

روایت در رابطه با خالفت ابوبكر » ؛«والنص منتف فی حق أبی بكر، مع كونه إماما باإلجماع» نویسد:رگان كالم اهل سنت نیز میبز

، از متكلمان مشهور 429. عبد القاهر بغدادي متوفاى 255،ص5شرح المقاصد، ج« منتفی است با این كه او به اتفاق امت امام بوده است.

هیچ روایتی از پیامبر اكرم)ص( در خالفت كسی وارد نشده » ؛«نصّ على إمامة واحد بعینه )ص(لیس من النبی» نویسد:اهل سنت می

على إمام أصالً ... فلم یكن  )ص(و لم یكن نصّ رسول اللّه» نویسد:، می505. ابو حامد غزالی متوفاي 349الفرق بین الفرق، ص« است.

گوید: امامت اصالً روایتی از رسول گرامی)ص( مبنی بر امامت كسی وجود ندارد تا آن جا كه می» ؛«أبوبكر إماما إالّ باالختیار و البیعة

هاي كالم اهل از استوانه  ،756. عضد الدین ایجی متوفاي 226قواعد العقائد، ص« ابوبكر از طریق انتخاب مردم و بیعت صورت گرفت.

. ابن كثیر دمشق سلفی متوفاي 400المواقف، ص  «خالفت كسی وجود ندارد. اما روایت بر» ؛«أمّا النص فلم یوجد» نویسد:سنت می

لم ینصّ على الخالفة عینا ألحد من الناس، ال ألبی بكر كما قد زعمه طائفة من أهل السنّة، وال  )ص(إنّ رسول اللّه» نویسد:می 774

سخن نگفت نه در رابطه با ابوبكر كه گروهی از اهل  پیامبر اكرم)ص( نسبت به خالفت كسی» «لعلیّ كما یقوله طائفة من الرافضة.

إنّ » نویسد:. نووي شارح صحیح مسلم می219، ص5البدایة والنهایة، ج« گویند.سنت بر آن باور هستند و نه در حق علی كه شیعیان می

له تركه، فإن تركه فقد اقتدى  المسلمین أجمعوا على أنّ الخلیفة إذا حضرته مقدمات الموت وقبل ذلک یجوز له االستخالف، ویجوز

تواند با پیروي از پیامبر خلیفه به هنگام مرگ می  مسلمانان اتفاق نظر دارند كه» ؛«فی هذا، وإالّ فقد اقتدى بأبی بكر. )ص(بالنبی

 .205، ص12صحیح مسلم بشرح النووي، ج« اكرم)ص( تعیین نكند و با پیروي از ابوبكر، خلیفه بعد از خویش را تعیین كند.
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 اند، مانند:از كتاب االمامة والسیاسة ابن قتیبه مطلب نقل كرده  هاي بزرگ اهل سنتشخصیت .]103[

 .248. العواصم من القواصم، ص543* ابن عربی مالكی متوفاى 

 .478. كتاب األلف باء فی المحاضرات، ص604* یوسف بن محمّد اندلسی المالكی متوفاي 

 .72، ص6. العقد الثمین فی تاریخ البلد األمین، ج832* تقی الدین فاسی مكی متوفاى 

 .93. إتحاف الورى بأخبار اُمّ القرى. حوادث سنة 885  * عمر بن فهد مكی متوفاى

 .72تطهیر الجنان واللسان، ص  .974* ابن حجر مكی متوفاي 

 .166، ص2. تاریخ ابن خلدون، ج808ي * ابن خلدون متوفا

 .3سوره مائده، آیه .]104[

لما أخذ النبی)ص( بید علی بن أبی طالب، فقال: ألست ولی المؤمنین، » كند:. خطیب بغدادي با سند صحیح از ابو هریره نقل می]105[

قالوا: بلى یا رسول اهلل، قال: من كنت مواله فعلی مواله، فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ لک یا بن أبی طالب، أصبحت موالي ومولى 

پیامبر گرامی)ص( دست علی را گرفت و فرمود: آیا من ولی امر در غدیر خم »؛«كل مسلم، فأنزل اهلل: }الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ{

مؤمنان نیستم؟ گفتند: بلی. حضرت فرمود: هر كس من موالي او هستم، علی موالي اوست. آنگاه عمر بن خطاب برخاست وگفت: 

الیوم » نبال این قضیه آیه شریفهمبارک باد بر تو اي فرزند ابو طالب كه اینک موالي من و موالي تمام مسلمانان قرار گرفتی، و به د

ذي الحجه و  18این آیه در روز »نویسند: . ابن كثیر دمشقی وسیوطی می284، ص8تاریخ بغداد، ج« نازل گردید. «أكملت لكم دینكم

 .60، ص1؛ االتقان للسیوطى الشافعى، ج15، ص2تفسیر ابن كثیر، ج« كنند.در غدیر خم نازل شد و دلیلی بر رد آن اقامه نمی

 .2، ص3؛ مناقب آل أبی طالب ابن شهر آشوب، ج68مناقب خوارزمی، ص .]106[

، 4؛ تفسیر ابن كثیر، ج14ص، 3؛ مسند احمد، ج148و  110و  109، ص3؛ مستدرک حاكم، ج12، ص7ر.ک: صحیح مسلم، ج .]107[

 163، ص9؛ مجمع الزوائد هیثمی، ج114، ص10؛ سنن كبرى بیهقی، ج15؛ فضائل الصحابة، ص432، ص2؛ سنن الدارمی، ج123ص

؛ أضواء على السنة المحمدیة أبو ریة، 104، ص13؛ كنز العمال، ج374، ص3؛ معجم أوسط طبرانی، ج45، ص5سنن كبرى نسائی، ج

 .194، ص2؛ طبقات كبرى ابن سعد، ج194، ص6؛ تفسیر آلوسی، ج173، ص8، ج؛ تفسیر رازي404ص

 .5669، ح9، ص7. صحیح البخاري، ج]108[
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