
 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اثبات امامت در پنج دقیقه

 فهرست مطالب
 

 قهیدق پنج در امامت اثبات

 كنیم؟ تحقیق مذهب از بايد چرا

 كنندمي انتخاب را راه بهترين كه بندگاني به خداوند بشارت

 :اتيروا در ،مذهب در قیتحق لزوم

 خود بودن ناجیه فرقه بر شیعه أدله

 سنت اهل كتب از( ع) علي حضرت خالفت

 قرآن در طالب أبي بن علي والية

 درسنت طالب ابي بن علي واليت

 ابوبكر خالفت بر سنت اهل ادله

 خطاب بن عمر خالفت

 عمر شخص توسط يا شدند انتخاب مردم توسط عثمان خالفت نفره 6 شوراي

 

 مقدمه:

بیننتدگان عزيتز ايتن     ،مامتت به دنبال برنامه هاي جذاب حضرت آيت اهلل قزويني در شبكه واليت در باره ا
شبكه درخواست كردند كه اين مطالب به صورت خالصه شده در سايت قرار گیرد تا آنان بتواند به راحتي از ايتن  

 و مباحثات با مخالفان استفاده كنند.مناظرات  مطالب در
 بر آن شديم كه مقاله ذيل تقديم شیعیان و دوست داران اهل بیت عصمت و طهارت شود. بدين منظور

 :شوديپرداخته م ين مقاله مختصر به چند مطلب اساسيدر ا
 ؛میق كنید درخصوص مذهب خود تحقيمسلمان ها با چرا .1
 ؟ستیچ ،بر حق بودن خود يعه برایادله ش .2
 ؟ستیر اهل سنت چین طبق قرآن و تفاسیرالمومنیعه بر خالفت بالفصل امیادله ش .3



 

 

 ؟ستیامبر )ص( چیح پیق سنت صحن طبیرالمومنیعه بر خالفت بالفصل امیادله ش .4
 ؟ستیدگاه اهل سنت چيبكر از د يادله خالفت اب .5

 ؟چرا بايد از مذهب تحقیق كنیم

د؟ مگتر همته متا    آيا تحقیق در باره مذهب ضروري است؟ چرا بايد مسلمانان در مذهب خود تحقیتق كننت  
 مسلمان نیستم و همه مسلمانان در صراط مستقیم الهي نیستند و به بهشت نخواهند رفت؟

 .در اين بخش به اين سؤال پاسخ داده خواهد شد

 کنندين راه را انتخاب ميکه بهتر يبشارت خداوند به بندگان

در قرآن كريم آيات متعددي وجود دارد كه لزوم تحقیق و تفحتص در عقیتده را بتراي مستلمانان گوشتزد      
 كنیم.ک آيه اشاره ميكند كه ما به جهت اختصار به يمي

 :ديفرمايم ميم در قرآن كریخداوند رحمن و رح

 71 – 71الزمر: 
كترده، و   تشانيد كه خدا هداهستن يآنها كسان كنند،يم يرویآنها پ نيكوتریو از ن شنونديكه سخنان را م يبندگان مرا بشارت ده، كسان نيبنابرا
 آنها خردمندانند.

 :در روايات ،لزوم تحقیق در مذهب

در روايات شیعه و سني نیز بر اين مطلب تأكید شده است كه هر مسلماني بايد در عقیده خود تحقیق كرده 
 كنیم:زندگي نمايند كه ما به يک روايت بسنده ميساس آن و بهترين راه و مذهب را بیابند و بر ا

 فرقه 37ت به حديث افتراق ام

هاي خود با سندهاي صتحیح  حديث افتراق امت، از احاديث متواتري است كه شیعه و سني آن را در كتاب
 امبر )ص( فرمودند:یپ جمله ترمذي در سنن خود آورده است كهاند؛ از نقل كرده

  .2772 ح 134ص ،4ج :سنن الترمذي
  6ص  1ج  :المستدركالحاكم        وصح حه

 .م خواهد شدیامت من به هفتاد سه فرقه تقس

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=195&hid=2584&pid=123677


 

 

ترمذي از علماي بزرگ اهل سنت بعد از نقل حديث مي نويسد: سند روايت حسن )معتبر( است و حتاكم  
 .مي دهد شهادتبر صحت روايت نیشابوري هم 

 :ديفرمایم يگريت دير رواا ديو
 

 .2772 ح 135 ص 4ج  :سنن الترمذي
 .ک فرقهي زم خواهد شد كه تمام آنها اهل آتش جهنم هستند بجیامت من به هفتاد و سه فرقه تقس

ه والته  یت اهلل عل يه در كتالم رستول اهلل صتل   یح و فرقه ناجیبر ما الزم است راجع به مذهب صح از اين رو،
 م.یكن يروین فرقه را انتخاب كرده و از آن پيم بهتریم تا بتوانیق بكنیبحث و تحق وسلم

 بر فرقه ناجیه بودن خود هشیع هأدل

میتان تنهتا   ايتن   درامتا   .ها فرقه ناجیه هستند و ديگران فرقه باطلاند كه آنتمام مذاهب اسالمي، ادعا كرده
دارد، دلیتل و متدرك معتبتر     هاي مخالفتان ختود  از قرآن و سنت؛ حتي از كتاببات ادعاي خود مذهبي كه براي اث

هر چند كه اين ادله بسیار گسترده است؛ اما به دلیل اختصتار تنهتا بته چنتد دلیتل       .مذهب امامیه اثني عشريه است
 كنیم:بسنده مي

 مرده است( يرد به مرگ جاهلیمات میتة جاهلیة )هر کس بدون امام بممام بال إمن مات 

 كه رسول خدا )ص( فرمود: آمدهاز كتابهاي معتبر دست اول اهل سنت  مسلمدر صحیح 

 .4626ح  22 ص 6ج  :صحیح مسلم 
 مرده است. ينباشد به مرگ جاهل يعتیرد و بر گردن او بیهركس بم

 نويسد:در مسند خود مي واحمد بن حبنل

 .26 4ج مسند أحمد 
 .مرده است يرد به مرگ جاهلیهركس بدون امام بم

شناسد و همواره بیعت يتک امتام   تنها مذهبي كه بعد از رسول خدا صلي اهلل علیه وآله امام زمان خود را مي
 ما ساير مذاهب اين چنین نیستند.مشخص را بر گردن داشته، مذهب اثني عشريه است؛ ا
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 ه واله وسلم دوازده نفر هستند(یاهلل عل يصلامبر یپنان یجانش) خلفائي اثناعشر

اند بارها تأكید كرده صلي اهلل علیه وآلهرسول خدا اند كه شیعه و سني با سندهاي صحیح و متواتر نقل كرده
انچه مسلم در صحیح خود آورده است كته رستول ختدا    كه جانشینان من تا قیامت تنها دوازده نفر خواهند بود؛ چن

 فرمود: صلي اهلل علیه وآله

 .4522ح ،3ص ،6ج، صحیح مسلم 
 .)حكومت كند( ن آنها بگذردیفه در بینكه دوازده خليشود تا اينم يمنقض )اسالم( ن امريا

تا زماني كه اسالم هستت، تنهتا دوازده نفتر     صلي اهلل علیه وآلهاين روايت، خلفاي واقعي رسول خدا  طبق
 خواهند بود.

اين روايت را بر متذهب ختود تطبیتق     ،اندمذهب ديگري نتوانسته هیچ ،به غیر از مذهب حقه اثني عشريه
اند معناي اين روايت را بفهمند و هیچ يتک  اند كه نتوانستهكرده دهند. تعدادي از علماي اهل سنت قاطعانه تصريح

ي اهل سنت نیز معناي دقیق و قاطعي براي آن ذكر نكرده است؛ از جمله ابن حجر عسقالني به نقل از ابتن  از علما
  نويسد:جوزي مي

  .121 ص 13ج فتح الباري 
كه معناي قطعي اين  ي را نیافتماره اين روايت تحقیق زيادي كردم و تمام احتماالت را مالحظه كرده و از ديگران سؤال كردم؛ اما هیچ كسدر ب

  روايت را متوجه شده باشد.
  خود تطبیق دهد. تواند اين روايت را بر باورهايتنها مذهب شیعه است كه مي

 از كتب اهل سنت )ع( خالفت حضرت علي

از قترآن،   ،پیروان مكتب اهل بیت علیهم السالم تنها مذهبي هستند كه براي اثبتات حقانیتت متذهب ختود    
 كنیم:سنت، عقل و اجماع دلیل قطعي دارند كه ما به اختصار به چند دلیل اشاره مي

 در قرآنوالية علي بن أبي طالب 

بتراي اثبتات    هتا به آن توانميآيات فرواني در قرآن كريم وجود دارد كه به صورت مستقیم و غیر مستقیم 
 :استناد كرد؛ از جمله واليت و امامت امیرمؤمنان علیه السالم

 تيه واليآ
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  .55 :المائدة
 زكتات  ركوع، حال در و دارند،مى پا بر را نماز كه همانها ؛اند مان آوردهيكه اهستند امبر او و كسانى یپ ،شما، تنها خدا و صاحب امرسرپرست 

  .دهند مى

 طبري در تفسیر خود به نقل از مجاهد نوشته است:

  323ص  6ج  الطبريتفسیر 
 او در حال ركوع صدقه داده است. و اين آيه در باره علي بن أبي طالب علیه السالم نازل شده است

 همین مطلب را نقل كرده است: عتبة بن أبي حكیماز  در تفسیر خود ابن أبي حاتم همچنبن
  .1162ص 4تفسیر ابن أبي حاتم ج 

 ابن تیمیه در باره تفسیر طبري و تفسیر ابن أبي حاتم گفته:

 .172ص ،7ج ،منهاج السنة
 قابل اعتماد هستند.تفسیر قرآن  ها، دراز تفاسیري است كه روايات نقل شده در آنحاتم  يو ابن اب ير طبریتفس

 
 آلوسي در باره شأن نزول اين آيه گفته است:

 .167ص، 6ج ،روح المعاني
 كرم اهلل وجهه نازل شده است.  يعلباره  ره دين آياصاحبان روايت، بر اين باور هستند كه اكثر 

 گفته است: و همچنین

  .126ص، 6ج ،روح المعاني
 نازل شده است.علیه السالم طالب  يبن اب يعلاز ديدگاه بیشتر محدثین، اين آيه در باره 

 ه ابالغيآ

. اى ن نكنى، رسالت او را انجتام نتداده  یو اگر چن ؛امبر! آنچه از طرف پروردگارت برتو نازل شده است، به طور كامل )به مردم( ابالغ كنیاى پ
 .كند خطرات احتمالى( مردم، حفظ مى) از را تو خداوند

 اتم در تفسیر خود از ابو سعید خدري نقل كرده است:ابن أبي ح

  .1172ص 4ج  ،تفسیر ابن أبي حاتم
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 طالب نازل شده است. يبن اب يعلباره ه در ين آيا
 نويسد:ي در تفسیر خود ميآلوس

 123ص ،6ج، روح المعاني
آنچته از طترف    :ميخوانتد ينگونته مت  يه را ايت ن آيت والته وستلم ا   هیاهلل عل يكند كه ما در زمان رسول اهلل صليه از ابن مسعود نقل ميابن مردو

 .اى ن نكنى، رسالت او را انجام ندادهیو اگر چن ،به طور كامل )به مردم( ابالغ كن را «ن استیمومن يول يعل»پروردگارت برتو نازل شده است كه 
 اين چنین نقل كرده است:اين روايت را و سیوطي 

  .463ص6 جالمنار: و 63ص 2 ج فتح القديرو  222ص2جالدر المنثور 
ن نكنى، رستالت  یو اگر چن ،دم( ابالغ كنرا به طور كامل )به مر «ن استیمومن يموال يعل»آنچه از طرف پروردگارت برتو نازل شده است كه 

 .اى او را انجام نداده

 نيه اکمال ديآ

 3المائدة: 
 .رفتمين )جاودان( شما پذيیعنوان آه و اسالم را ب ؛و نعمت خود را بر شما تمام نمودم ؛تان كامل كردمين شما را برايامروز، د

طیب بغدادي با سند معتبر نقل كرده است كه اين آيه بعد از معرفي امیرمؤمنان علیه السالم در غدير خم، خ
 نازل شده است:

  224ص 2ج اريخ بغدادت
 ول ختدا! رست  يبلته ا  :ستم؟ گفتندین نناموم سرپرستا من يآ :سپس فرمود ،طالب را گرفت يبن اب يامبر دست علیكه پ يزمان ،ر خميروز غد

ن يت از ا؛ زيترا  طالب  يفرزند اب يک بر تو ايک تبريتبر :عمر بن خطاب گفت پس از آن، .اوست يموال ياو هستم پس عل يهركس كه من موال :فرمود
 .تان كامل كردمين شما را برايامروز، د :ه نازل شدين آيسپس ا ،يهستكل مسلمانان  يمن و موال يپس تو موال

 نقل كرده است كه عمر خطاب به امیرمؤمنان علیه السالم گفت:ابن كثیر 

 .353ص 7 ج البداية والنهاية
 .يتمام مومنان شد سرپرست ،ن پسياز اتو 
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 درسنت بي طالب اعلي بن  توالي

 تيوالحديث 

 فرمود: هصلي اهلل علیه وآلاند كه رسول خدا علماي اهل سنت با سندهاي صحیح نقل كرده

 به راستي علي از من است و من از او هستم و او سرپرست همه مؤمنان، پس از من است.
 حاكم نیشابوري پس از نقل اين روايت گفته:

 اين روايت صحیح است و شرايط صحیح مسلم را دارد.
  .113 ص 3 جالمستدرك 

 دانسته است.« صحیح»شمس الدين ذهبي نیز در تلخیص المستدرك اين روايت را 
 نیز در باره اين روايت گفته: محمد ناصر الدين الباني

 اند.گونه است كه حاكم و ذهبي گفتههمانصحیح است اين روايت،  .اندين روايت را حاكم و ذهبي تصحیح كردها
 .222ص ،5ج ،السلسلة الصحیحة

        بر خالفت   ي            داللت کلمه ول

      هتا از                                                          بايد به سراغ كلمات خلفاي اهل سنت در صدر اسالم برويم كه آن  «    ولي »                         براي فهم دقیق معناي كلمه 
                                         . ابن كثیر در البدايه والنهايه گفته است:                      اين معنا چه فهمیده است

 .333ص  6ج  البداية والنهاية 
 ابوبكر )در نخستین سخنراني خود بعد از خالفت( گفت: من حاكم شما شدم؛ و حال آن كه از شما بهتر نیستم.

 مسلم در صحیح خود نقل كرده است كه عمر بن خطاب گفت:

 .4462 ح 152 ص 5ج مسلم
ن ابوبكر ین رسول خدا و جانشی... بعد ابوبكر فوت كرد من جانش.ن رسول خدا هستمیمن جانش :كه رسول خدا وفات كرد ابوبكر گفت يزمان

 شدم.
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.. گرفت؛ بلكته  .و« ناصر» ،«دوست»ت به معناي را در اين روايا« ولي»توان معناي كلمه روشن است كه نمي
شود كته  اگر به معناي دوست باشد، اين معنا استفاده مي سرپرست گرفت؛ زيرا ،م، خلیفهعناي حاكتوان به متنها مي

 ايم.هوست نبوديم و اآلن دوست شداند كه تا رسول خدا زنده بود، ما با شما دابوبكر و عمر گفته

 حديث الخالفة

 علیه السالمخطاب به امیرمؤمنان  صلي اهلل علیه وآلهنويسد كه رسول خدا ابن أبي عاصم در كتاب السنة مي
 فرمود:

 جانشین من در میان همه مؤمنان هستي ،تو پس از من
 الباني در باره سند اين روايت گفته:

 است« حسن»سند اين روايت 
 .551ص ،بن أبي عاصمال كتاب السنة

خطتاب بته    صتلي اهلل علیته وآلته   نیشابوري اين روايت را اين چنین نقل كرد است كه رستول ختدا    حاكم
 فرمود: علیه السالمامیرمؤمنان 

 ه من از میان مردم بروم؛ مگر اين كه شما جانشین من باشي.شايسته نیست ك
 .133ص 3المستدرك ج
 گويد:در باره سند اين روايت مي الباني وهابي

 .222ص 5ج  السلسلة الصحیحة
 اند.م و ذهبي گفتهگونه حاكاين روايت را حاكم و ذهبي تصحیح كرده است و اين روايت صحیح است، همان

 ث امامتيحد

 صتلي اهلل علیته وآلته   ابونعیم اصفهاني با سند معتبر در كتاب معرفة الصحابه نقل كرده است كه رسول خدا 
 فرمود:

 ،1527ص  3ج  ،معرفة الصحابة
 المنتهي رسیدم، خداوند به من در باره علي )ع( سه چیز وحي كرد:هنگامي كه در شب معراج به سدرة 

http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=question&id=14890
http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=question&id=22117
http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=question&id=22117
http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=question&id=22117


 

 

 به راستي كه او پیشواي پرهیزگاران، سردار مسلمانان و جلودار روسفیدان به سوي بهشت سرشار از نعمت خداوند است.
 ؛ چنانچه حاكم نیشابوري گفته است: اين روايت معتبر است

 .132ص 3المستدرك ج
 سند اين روايت صحیح است.

 خالفت ابوبكرادله اهل سنت بر 

بود؛ اما اين كار زمتاني كامتل    هاي اهل سنت، هدف اصلي مااثبات واليت امیرمؤمنان علیه السالم از كتاب
در اين بخش به اين مهم خواهیم  .ت شودهاي اهل سنت ثابخلفاي سه گانه نیز از كتاب شود كه بطالن خالفتمي

 .پرداخت

 نصي و حديثي در خالفت ابوبكر وارد شده؟ آيا

؛ حتتي از  صلي اهلل علیته وآلته  ن و سنت صحیح رسول خدا كنیم كه هیچ دلیلي از قرآبا قاطعیت تحدي مي
؛ چنانچه در صحیح بختاري آمتده   عمر و عثمان وجود ندارد ،براي مشروعیت خالفت ابوبكر هاي اهل سنتكتاب

 است كه عمر بن خطاب در زمان احتضارش گفت:

 .7212ح  ،126ص ،2ج ،صحیح البخاري
درستتي كتاري كتردم كته     ه واگر ترك كنم ب .نتخاب كنم كاري كرده ام كه كسي كه از من بهتر بود يعني ابو بكر انجام داده استاگر جانشین ا

 .                                                                                     كسي كه بهتر از من بود يعني رسول خدا ص ل ى الل ه  ع ل ی ه  و س ل م  ترك كرده نموده است
 دانشمندان علم كالم اهل سنت تصريح كرده است: تفتازاني از بزرگترين

 .255ص ،5ج، دشرح المقاص
 .در باره خالفت ابوبكر وجود ندارد)دلیل قرآني و روائي(  ينصهیچ 

 آيا اجماع بر خالفت ابوبكر منعقد شده؟

انتد و ادعتا   اع پنتاه بترده  اند كه نصي براي اثبات خالفت ابوبكر نیست، به اجمعلماي اهل سنت وقتي ديده
تترين روايتات اهتل ستنت     اند؛ در حالي اين كه ادعا نیز با صتحیح كه صحابه با اجماع او را انتخاب كرده اندنموده

 سازگار نیست؛ چنانچه بخاري در صحیح خود نقل كرده است كه عمر بن خطاب سخنراني كرد و گفت:

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&hid=6705&pid=105575
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&hid=6705&pid=105575
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6547&idto=6547&bk_no=0&ID=3769


 

 

 .6233ح ،26ص ،2ج  ،صحیح البخارى
شود، از او كسي بدون مشورت با مسلمانان بیعت با اگر به سوي او تمايل پیدا كنند؛ كه كساني باشد كه همانند ابوبكر  در میان شما كسي مبادا

 دهند.ياند، خود را در معرض كشتن قرار مشود؛ زيرا هم كسي كه با او بیعت شده و هم كسي كه بیعت كردهپیروي نمي
قرطبي از بزرگترين مفسران اهل سنت تصريح كرده است كه عمر به تنهايي ابوبكر را انتخاب كترد و هتیچ   

 اجماعي در كار نبوده است:

 .262 ص 1 ج تفسیر القرطبي
 يبترا  يين است كه: عمتر بته تنهتا   ين مدعا ايا يل ما برای... دل.گرددي                                     از اهل حل  و عقد شكل گرفت خالفت ثابت م يكياگر خالفت توسط 

 چكدام از صحابه منكر نشدند.یو ه عت گرفتیابوبكر ب
نقل كرده است كه تمام انصار و نیز علي بتن أبتي   از زبان عمر بن خطاب همچنین بخاري در صحیح خود 

 ها با خالفت ابوبكر مخالف بودند:ن آنزبیر بن عوام و تمام طرفدارا ،طالب علیه السالم

 6233ح  26ص  2حیح البخارى ج ص
بتا متا    ،هتا بودنتد  و نیز علي )علیه السالم( و زبیر و كساني كه همراه آن ،مخالفت كردند و در سقیفه بني ساعده جمع شدندما تمامي انصار با 

 .مخالفت كردند
 نويسد:در منهاج السنة مي و ابن تیمیه،

 .47 ص 7 ة جالسن منهاج
 طالب را بپذرند. يبن اب يداشتند كه خالفت عل يعالقه فراوان تل ير قبايهاشم و سا يه و بنیام ياز بن تعبد مناف  يشتر بنیب

ها گفتند كه ما تنها با علي بن اند كه تمام انصار و يا بعضي از آنو طبري و ابن أثیر در تاريخ شان نقل كرده
 كنیم:بیعت مي علیه السالمأبي طالب 

 .443ص  2الطبري ج  وتاريخ 325، ص 2 الكامل ج
و در بخاري به نقل از عائشه آمده است كه حضرت زهرا و امیرمؤمنان علیهما السالم تا شش ماه با ابتوبكر  

 بیعت نكردند:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6547&idto=6547&bk_no=0&ID=3769
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=108&ID=748
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=108&ID=748
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=126&ID=337
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 4241 و ح 4243ح  22ص 5 ج صحیح البخارى
 .عت نكردیب )ابوبكر( ن مدت هرگز با اويدر ا يوسلم شش ماه زنده بود... و علواله ه یاهلل عل يامبر صلیها( بعد از پی)حضرت زهرا سالم اهلل عل

 بن حزم اندلسي در باره اجماعي كه علي بن أبي طالب علیه السالم آن را قبول نداشته باشد، گفته است:و ا

 .345ص  2المحلى ج 
 در آن جمع حضور نداشته باشند.كه در محضرش هستند  يو اصحاب علیه السالمطالب  يبن اب يكه عل يلعنت خداوند بر هر اجماع

 متوسل نشدند؟به زور حاکم بود و يدموکراس ابوبكردر خالفت  آيا

ابتوبكر متردم را   نويسد كه عمر بتن خطتاب در زمتان انتختاب     یح خود به نقل از عائشه ميبخاري در صح
 ترساند و در میان مردم نفاق وجود داشت:مي

 .3662ح  ،125ص ،4ج ،بخاري صحیح
 گفت:نويسد كه عمر بن خطاب پس به خالفت رسیدن ابوبكر ميو طبري در تاريخ خود مي

 .452 ص 2 ج الطبري تاريخ
 قبیله اسلم را كه ديدم يقین به پیروزى پیدا كردم.هنگامي كه 

 گرفت. يعت میفه بیخل يباشد كه از مردم به زور برا يله چماق به دست میان قبله اسلم همیقب

 آيا نماز ابوبكر به جاي پیامبر دلیل بر خالفت اوست؟

اند كه دست شان از دلیل و نص خالي است، به قضیه نماز خواندن ابتوبكر در  علماي اهل سنت وقتي ديده
گوينتد كته اگتر او شايستتگي خالفتت دنیتوي را       اند و مياستناد كرده صلي اهلل علیه وآلهزمان بیماري رسول خدا 

گماشت؛ در حالي كه طبتق  نمي ز كه امامت اخروي استاو را به امامت نما صلي اهلل علیه وآلهنداشت، رسول خدا 
فهمید كه ابوبكر به مسجد رفته تا امامت جماعت  صلي اهلل علیه وآلهروايت صحیح بخاري هنگامي كه رسول خدا 

را به عهده گرفته است، براي اين كه براي او طرفدارانش دستاويزي براي آينده نشود، به مسجد رفتت و ابتوبكر را   
  گفت:زد و ابوبكر كناري ايستاد و تنها مكبر بود و با صداي بلند تكبیر ميكنار 

 .712ح  174ص  1ج  صحیح البخاري
 .رساند ابوبكر صداى تكبیر را به مردم مى

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=0&ID=2227&idfrom=3960&idto=4001&bookid=0&startno=39
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=17&ID=1817
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=0&ID=2107&idfrom=3460&idto=3575&bookid=0&startno=18
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=94&ID=7708
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&ID=681


 

 

 صلي اهلل علیته وآلته  هاي اهل سنت آمده است كه تعدادي از صحابه در زمان رسول خدا همچنین در كتاب
 نويسد:اند. ابي داود در سنن خود ميبه دستور آن حضرت امام جماعت بوده

 .525ح  143ص  1سنن أبي داود ج 
 برگزيدند.مردم در نماز                                                    وسل م ابن ام  مكتوم را كه شخصي نابینا بود به امامت                          پیامبر صل ي اهلل علیه وآله

پشت سر عبد الترحمن بتن    صلي اهلل علیه وآلهاند كه خود رسول خدا حتي علماي اهل سنت تصريح كرده
 عوف نماز خوانده است:

 .7173ح  112ص  2مصنف ابن أبي شیبة ج 
                                                                    رسول خدا صلي اهلل علیه وآله وسل م پشت سر عبدالرحمن بن عوف نماز خواند.

و يا عبد ام مكتوم  چرا عبد اهلل بن ،ل بر خالفت اوستیامبر )ص( دلیپ يبه جا يپس اگر نماز گذاردن كس
 شدند؟امبر )ص( نین پیجانشالرحمن بن عوف 

 فرمود: صلي اهلل علیه وآلهاند كه رسول خدا از اين گذشته، علماي اهل سنت نقل كرده

 .1747ح  44ص  2 سنن الدارقطني ج
 ک و بدكاري، از اصل دين است.شت سر هر نینماز خواندن پجواز 

 خالفت عمر بن خطاب

پیش از اين خوانديم كه علماي اهل سنت براي اثبتات مشتروعیت خالفتت ابتوبكر، بته اجمتاع استتدالل        
چرا عمر توستط ابتوبكر نصتب    ،است و اجماع صحابه ت با شورااگر مبناي خالفاند، حال سؤال اين است كه كرده
 ، چرا براي انتخاب او نیز شورا تشكیل نشد؟شد

 نويسد كه ابوبكر گفت:أثیر در اسد الغابه ميابن 

 بیروت –دار إحیاء التراث العربي  :نشر ،123ص  4ج  سد الغابةأ
 د.یاو باش عیحرف شنو و مط ،ن قرار دادمیخطاب را جانش دم بر شما عمر بنمن بعد از خو :ابوبكر گفت
 نويسد كه ابوبكر در هنگام انتخاب عمر گفت:بان در كتاب الثقات ميو ابن ح

 123ص  2ج  الثقات
 ها قرار دادم لمانولي امر مسبدون اجازه پیامبرت، خدايا من عمر را 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=4&ID=2543
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=75&ID=1627
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=76&ID=1727
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6428&idto=6536&bk_no=60&ID=6255


 

 

عمر بن خطاب را انتخاب كرد، صحابه به شدت اعتراض كردند؛ چنانچه ابن أبي شتیبه   ،هنگامي كه ابوبكر
 نويسد:مي

 .574ص  2ج  المصنف
 كني كهكسي را بر ما مسلط مي :مردم گفتند ،خود كند نبال عمر فرستاد تا او را جانشینكسي را به د ،وقتي ابوبكر در حال احتضار قرار گرفت

تر خواهد شد، جواب خدا را چه خواهي داد كه عمتر را بتر متا مستلط     گیرتر و خشنسخت ،اگر او حكومت را به دست گیرد ،خشن و بد اخالق است
 ؟كنيمي

 ح و تمام روات آن ثقه هستند:سند اين روايت صحی

  .223ص  2ج  تقريب التهذيب 

 .23ص  1ج  بيتقريب التهذ 

 .262ص  3تهذيب التهذيب ج  
 نويسد كه علي بن أبي طالب علیه السالم و طلحه نیز اعتراض كردند:بن سعد به نقل از عائشه ميچنبن اهم

  .126ص  3ج  يالكبرالطبقات 
چته كستي را انتختاب     :عمر را به جانشیني خويش انتخاب كرد ؛ پس علي و طلحه به نزد او آمده و گفتند ،وقتي زمان مرگ ابو بكر فرا رسید

عمر از شما به به خدا و  من ؟دیشناسانیخدا را به من م :فتگ ابوبكر ؟خواهي دادرا چه پاسخ پروردگارت  ،با اين كار :گفتند را! كرده اي؟ پاسخ داد عمر
 دانا تر هستم.

 سند اين روايت نیز صحیح است:

 .327ص  4ج تهذيب التهذيب 
  والحاكم. .وثقه العجلي :عبید اهلل بن أبي زياد

  .14ص  7ج تهذيب التهذيب 

 .371ص 11ج  تهذيب التهذيب

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5568&idto=5568&bk_no=10&ID=5091
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5568&idto=5568&bk_no=10&ID=5091


 

 

 اند:حتي ابن تیمیه حراني نیز اعتراف كرده است كه صحابه معترض بوده

 .155ص  6               منهاج السن ة ج 
فتردا   اي؟ گزيتده برا بتر خالفتت   ر چرا يک فرد خشتن و تنتد   :كردند و گفتند)اعتراض( صحابه با ابوبكر در باره جانشیني عمر با او صحبت 

 !؟دیترسانیمن را از خدا م :گفت ابوبكر ؟جواب خدا را چه خواهى داد

                                                  خالفت عثمان توسط مردم انتخاب شدند يا توسط شخص عمر       نفره   6      شوراي 

انتد.  اهل سنت براي اثبات مشروعیت خالفت عثمان به انتخاب او توسط شوراي شتش نفتره استتناد كترده    
 قضیه نیز داليل متعددي وجود دارد؛ از جمله:براي ابطال اين 

 عمر بن خطاب معتقد به شوري نبود!

كند خلیفه دوم بته شتورا اعتقتاد نداشتته استت و      هاي اهل سنت روايات وجود دارد كه ثابت ميتابدر ك
را به شتورا واگتذار   كرد نه اين كه انتخاب ها را خودش انتخاب ميكرد كه اگر اشخاصي زنده بودند، آنتصريح مي

 ده است:كند؛ از جمله عبارات ذيل از او نقل ش

 .بیروت -دار الجیل :، نشر2، علي محمد البجاوي :تحقیقب ،562ص  2االستیعاب ج 

 ؛322ص  4لرازي ج لالمحصول  ؛115ص  تأويل مختلف الحديث
 شد.یدا نمیپقرار دادن او بر شما در من )خلیفه( راجع به سر پرست  ياگر سالم زنده بود شک وترديد

)خلیفه( بود او را سرپرست زنده د یخالد بن ولو يا ذ بن جبل ادادم.... اگر معیشما قرار م)خلیفه(  را سرپرست بود اوزنده ده جراح یاگر ابا عب
 دادم.یشما قرار م

 1426ح، 61ص، 2ج ،لمدينة المنورةتاريخ ا ،عمر بن شبة النمیري البصري
 

  مظهر دموكراسي يا ديكتاتوري ! دستور قتل مخالفین در شوراي عمر،

خطاب دستور داد كه اين شش نفر با همديگر مشتورت   كه عمر بنتعدادي از علماي اهل سنت نقل كرده 
 ها بر خالف ديگران نظر داد، گردن او را بزنید:كنند و اگر كسي از آن

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=654&idto=654&bk_no=108&ID=352
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=654&idto=654&bk_no=108&ID=352
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=59&ID=718


 

 

  بیروت -دار الكتب العلمیة  :نشر ،22ص  2ج  ،المدينة تاريخ
  بیروت –دار الكتب العلمیة  :نشر ،521ص  2ج  تاريخ الطبري
 بیروت  -دار الكتب العلمیة  :نشر ،461ص  2ج  التاريخ الكامل في

اي جمتع كنیتد تتا اينهتا يتک نفتر را از میتان        نفر را در يک خانه 6عمر بن خطاب به مقداد بن أسود گفت: وقتي مرا داخل قبر گذاشتید، اين 
وان و علي و عثمان و زبیر و سعد بن أبي وقاص و عبد الترحمن  روز براي مردم نماز بخ 3                                                  خودشان براي خالفت انتخاب كنند. به ص هیب هم گفت: تو 

نفر بايستت.   6بن عوف و طلحه ) اگر بود( را جمع كنید و عبد اهلل بن عمر )پسر مرا( هم حاضر شود )و او حق رأي ندارد( و با شمشیر، باالي سر اين 
، سر او را بتا شمشتیر بشتكافت )يتا سترش را بتا       مخالفت كردن ناآبا نفر ششم نفر اتفاق نظر داشتند و يک نفر را براي خالفت انتخاب كردند و  5اگر 

نفتر ديگتر روي    3نفر روي يک نفر اتفاق نظر داشتتند و   3نفر را بزن و اگر  2نفر مخالفت كردند، سر آن  2نفر اتفاق نظر داشتند و  4شمشیر بزن(. اگر 
، را قبول نكردنتد                                                                       است و نظر هر كدام را قبول داشت، ح ك م همان است. اگر نظر عبد اهلل بن عمر                                                  يک نفر ديگر اتفاق نظر داشتند، عبد اهلل بن عمر ح ك م 

 نظر آن گروهي مورد قبول است كه عبد الرحمن بن عوف در آن گروه است و اگر بقیه مخالفت كردند، آنها را بكشید.
                                    نهايي است و اگر افراد شورا بته نتیجته         داور       عبد اهلل                                عمر بن خطاب دستور داد كه فرزند                طبق اين روايت، 

                                              عبد اهلل عمر كه صالحیت طالق زن خود را ندارد چگونه                          كرد. حال سؤال اين است كه                 او داوري خواهد          نرسیدند،
                                           رين مسائل جامعه اسالمي را عهده دار مي شود؟!             داوري اساسي ت
       نويسد:                  در كتاب الطبقات مي   هت    233       متوفاي         ابن سعد 

 بیروت دار صادر :نشر ،343ص ،3ج ،الطبقات الكبرى
  ،322ص  13ج  للسیوطيجامع األحاديث 
 مصر  -بعة السعادة مط :نشر ،145ص  1سیوطي ج للتاريخ الخلفاء 

كردم. مردي بته او گفتت: اي   من چه كسي را خلیفه كنم؟ اگر أبو عبیدة بن جراح بود، او را خلیفه مياز ابراهیم نقل شده است كه عمر گفت: 
زني؟!( به خدا قسم! خداوند را با ايتن  كني؟ عمر گفت: خداوند تو را بكشد! )اين چه حرفي است كه ميامیر المومنین! چرا پسرت عبد اهلل را خلیفه نمي

 تواند همسرش را طالق بدهد؟!اي. آيا مردي را خلیفه كنم كه نمينظر نگرفته سخنت در

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=126&ID=464
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=126&ID=464
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6725&idto=6726&bk_no=52&ID=2115
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6725&idto=6726&bk_no=52&ID=2115
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6725&idto=6726&bk_no=52&ID=2115


 

 

 :آن كهنتیجه 
معرفي شده استت ؛   صلي اهلل علیه وآلهامیرمؤمنان علیه السالم توسط خداوند انتخاب و توسط رسول خدا 

هتاي اهتل ستنت وجتود     اما از آن طرف هیچ دلیلي براي اثبات مشروعیت خالفت خلفاي سه گانه حتي در كتاب
 ندارد.

 بوالية علي بن أبي طالب علیه السالم. الحمد هلل الذي جعلنا من المتمسكین
 والسالم علیكم و رحمت اهلل و بركاته

 
 موفق باشید

 گروه پاسخ به شبهات
 مؤسسه تحقیقاتي حضرت ولي عصر )عج(


