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  :توضیح سؤال 

  با ابوبکر بیعت کردند ؟) ص( خدا رسول بعد چراحضور داشتند ،  نفر هزار چندینخم  غدیر در شیعه قول به اگر

  هم بعد از  چند روز فراموش کردند ؟ آیا همه این افراد ، سخنان رسول خدا را آن
  :پاسخ 

؛ بلکه برخی به خاطر ترس از جان  ه بودندخدا را فراموش نکرد هیچ یک از کسانی که در واقعه غدیر خم حضور داشتند ، سخنان رسول
خـود  اي که از امیر المؤمنین علیه السالم در سینه داشـتند ،   و یا به خاطر بغض و کینه،  دیگر به خاطر حب دنیا و ریاستو مال و برخی 

  :گوید  می عمر بن خطاب پیمان شکنی غزالی ، عالم مشهور اهل سنت در باره را به فراموشی زدند ؛ چنانچه

   یا بخ بخ عمر فقال » مواله فعلی مواله کنت من «: یقول وهو الجمیع باتفاق حمردیغ یوم فی خطبته من

  تحب الهوى غلب هذا بعد ثم وتحکیم ورضى تسلیم فهذا مولى کل ومولى موالي أصبحت لقد الحسن أبا

  و الخیول ازدحام واشتباك الرایات قعقعۀ فی الهوى وخفقان النبوة وعقود الخالفۀ عمود وحمل الریاسۀ 

   .قلیال ثمناً به واشتروا ظهورهم وراء فنبذوه: األول الخالف إلى فعادوا الهوى کأس وسقاهم األمصار فتح
   ، باب فی ترتیب الخالفۀ والمملکۀ 4، ص 1سر العالمین وکشف ما فی الدارین ، ابوحامد غزالی ، ج

  :توانید پیدا کنید  میاین کتاب را در این سایت نیز 
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  خطبه آن حضرت به اتفاق همه مسلمانان ) صلی اهللا علیه وآله وسلم(هاي رسول گرامی اسالم  از خطبه

   و سرپرست هر کس من موال و سرپرست او هستم ، علی موال: در روز عید غدیر خم است که در آن فرمود 

  این ) علیه السالم(به علی ) صلی اهللا علیه وآله وسلم(عمر پس از این فرمایش رسول خدا . او است 

  : گونه تبریک گفت 

  ».افتخار ، افتخار اي ابوالحسن ، تو اکنون موال و رهبر من و هر موالي دیگري هستی «

  نشانهو  ) علیه السالم(مت و رهبري علی این سخن عمر حکایت از تسلیم او در برابر فرمان پیامبر و اما

  ها ، عمر تحت  به رهبري امت دارد ؛ اما پس از گذشت آن روز) علیه السالم(رضایتش از انتخاب علی  

  تأثیر هواي نفس و عالقه به ریاست و رهبري خودش قرار گرفت و استوانه خالفت را از مکان اصلی تغییر 
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  هاي دیگر ،  راه امت را به اختالف و بازگشت  ها و گشودن سرزمین چمها ، برافراشتن پر داد و با لشکر کشی

  :] مصداق این آیه قرآن شد [به دوران جاهلی هموار کرد و 

   بد چه و آوردند، دست به ناچیز بهایى ، آن برابر در و انداختند خود سرِ پشت را] عهد[ آن پس،

  .کردند اى معامله
دارش تغییراتـی را بـه    دستان امانـت  مثل همیشه؛ اما   البته ذهبی ، یکی دیگر از بزرگان اهل سنت ، همین مطلب را از غزالی نقل کرده

  . اعمال کرده استنفع عمر بن الخطاب 
  .، ترجمه ابوحامد غزالی  328، ص 19سیر أعالم النبالء، ج  :رك 

تا آخر عمر و برخی دیگر تـا ماههـا بعـد بـا ابـوبکر بیعـت       ... فاطمه زهرا ، سعد بن عباده و ضمن این که بسیاري از مسلمانان ؛ همانند 
  .ند کردمجبور به بیعت مخالفین را به قدرت کامل رسید ، با زور شمشیر و سرنیزه  ابوبکرنکردند ؛ ولی بعد از آن که 

ن در باره عدم بیعـت حضـرت زهـرا سـالم اهللا علیهـا و      چنانچه محمد بن اسماعیل بخاري در صحیح ترین کتاب اهل سنت بعد از قرآ
  :نویسد  ناراحتی آن حضرت از دست ابوبکر می

ت بض غَ ۀُ فَ م اط ت فَ ه رسولِ بِنْ ت - وسلم علیه اهللا صلى - اللَّ هجرَ ا فَ ب م ، بکْرٍ أَ لَ ه َتزَلْ فَ تَ اجِرَ ه ى م تَّ ت  ح ی   .تُوفِّ
  .2862 ح، 42، ص 4، ج صحیح البخارى

  ، و تا زمانی که از دنیا نرفته  از دست ابوبکر ناراحت شد) صلی اهللا علیه وآله وسلم(فاطمه دختر رسول خدا 

  .بود ، از دست او ناراحت بود 
  :نویسد  و نیز در باره تخلف بسیاري دیگر از صحابه می

ى حینَ ه تَوفَّ ه اللَّ ی ارا أَنَّ إِالَّ - وسلم علیه اهللا صلى - نَبِ ص ا ألَنْ فُونَ الَ عوا خَ م تَ اجو م ه أَسرِ ى بِ ۀِ ف یفَ ق ى س نب   

دةَ اع س ، اَلف خَ ا و ى عنَّ ل رُ عی ب ا  ومنْ والزُّ م ه ع م.  
  .، کتاب المحاربین  26، ص  8صحیح بخاري ، ج

  بنیخالفت کردند و در سقیفه از دنیا رفت ، تمامی انصار با م) صلی اهللا علیه وآله وسلم(زمانی که رسول خدا 

  .ها بودند ، با ما مخالفت کردند  و زبیر و کسانی که همراه آن) علیه السالم(ساعده جمع شدند ، و نیز علی  
  :براي اطالع بیشتر در این باره بھ این آدرس مراجعھ بفرمایید 
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