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 را آنان چرا پس بوده، عمر ای ابوبکر نییتع خالفت، مساله در امبریپ نظر و هدف اگر :شبهه
 تحت جبهه به اعزام را آنان بود، فرموده زین ینیب شیپ قبال که رحلتش نزدیکي در

 دیگو یم عقل و فرمود؟ یم لشکر آن حرکت بر هم فراوان دیتاک و نمود اسامه یفرمانده
 را برآنهاامیپ چرا شود، انتخاب نیتر شجاع و نیرتریمد و نیتواناتر دیبا لشکر یفرمانده یبرا

 قرار فرمانبر را آنان و فرمانده را اسامه چرا و نداد؟ قرار جهاد یبرا یاعزام گروه کی فرمانده
 سزاوار لشکر کی یفرمانده یبرا که یکس چگونه ندانست؟ یفرمانده نیا الیق را آنها و داد
 یعقوبی خیتار )منبع: باشد؟!!! قیال باالتر، اریبس است یمقام که امبریپ ینیجانش یبرا ست،ین
 سلم و آله و هیعل الله ی)صل هیعل اشتدت فلما ... عمر و ابوبکر شیالج یف کان و :سدینو یم
 داخل عمر و ابوبکر 113 ص . وما  ی عشر اربعه اعتل   و مرارا   فقالها اسامه! شیج :انفذوا قال (
 افتی شدت امبریپ یماریب که ینبود...(زما آنان فرمانده اسامه ) بودند امهاس لشکر در

 لکن و فرمود بارها را امر نیا د،یکن یاری و دیآور در حرکت به را اسامه لشکر فرموند: حضرت
 ماند. معطل روز چهارده لشکر نیا

 
 

 شبهه: به پاسخ
 نیسزاوارتر و نیتر قیال و نیتر شجاع و نیرتریمد و نیتواناتر ابوبکر حضرت چون اتفاقا

 علیه الله صلي اکرم ینب یزندگ یانیپا و حساس لحظات در نیبنابرا بوده، ینیجانش به فرد
 در شما تصور خالف بر و خاطر نیهم به و است بوده نماز امامت در شانیا نیجانش وسلم
 لحظات در هم نماز)آن امامت در شخص کی ینیجانش البته و نداشته حضور اسامه لشکر

 چشم یکور به یآر کند. یم یادآوری مردم به را او ینیجانش واقع در (یو عمر یانیپا
 شدند شانیا نیجانش  اکرم ینب بزرگوار یصحاب و ستهیشا یفرد باالخره ن،یمنافق و مجوس

 تنها و کند ینم وارد امر نیا در یخلل زین یزامرو روافض یهایتوز نهیک و مسخره سخنان و
 که است جالب کنند. حذر شانیا از نیمسلم تا گردد یم آشکار و مشخص شانیا یتوز کینه

 و بیغ علم بودن و اسالم امبریپ و مالئکه و خداوند جانبه همه تیحما با یعل یاله خالفت
 ینفر دو توسط هم آن است، رفته نیب از و شده غصب هم باز کرامات، و معجزات و عصمت

 یگمراه و نفاق یدارا یحت و اند نبوده یخاص لتیفض چیه یدارا انیعیش شما زعم به که
 اند.!! بوده زین
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 زمان در باالخره که میدینفهم ما مییبگو دیبا شده مطرح شبهه به پاسخ ادامه در اما و 
 اسامه سپاه در ای بوده نماز در ای بوده سنح در ابوبکر وسلم، هیعل الله یامبرصلیپ رحلت
 نماز شیپ که دییوگ یم گرید ییجا در یول بود، سنح در او که دییگو یم ییجا در شما بوده؟
 دییگو یم گرید ییجا در و است!! زده کنار را او و آمده وسلم هیعل الله یامبرصلیپ یول بوده
 یلیخ یصفو یروحان البته است!! گرفته قرار امبریپ نینفر مورد و بوده اسامه سپاه در که

 تیشخص شتریب هرچه بتواند قیطر نیبد تا بوده مکان 3 هر در ابوبکر که دیبگو دارد دوست
 آمده زین امبریپ و بوده نماز شیپ کباری فقط ابوبکر ندیگو یم ای کند. ارد خدشه را ابوبکر
 نماز شیپ یکس چه پس نبوده او اگر و بوده نماز شیپ باالخره پس گفت دیبا او. سر پشت

 زحمت به زین کباری همان دییگو یم زین خودتان و بوده ماریب که امبریپ !!(؟یعل بوده؟)البد
 دهد یم نشان بار( صد ای کباری ابابکر)حاال بودن نماز شیپ نیهم و رسانده ابابکر به را خود
  است. نبوده اسامه لشکر در یو که

 
 رهیس بر آنکه هر )و :دیگو یم (31/121 )المنهاج در هیمیت ابن االسالم خیش اما و
 نقل علم اهل از کدام چیه و ورزد ینم شک ادعا نیا بودن دروغ بر باشد داشته یشناخت
 مورد در تنها و باشد فرستاده اسامه لشکر انیم در را عثمان ای امبرابوبکریپ که اند ننموده
 یماریب طول در حال و فرستد یم لشکر انیم در را ابوبکر چگونه و تاس شده تیروا عمر
 عنوان به ابوبکر ینیشجان بود.( کرده نییتع نماز اقامه یبرا جماعت امام عنوان به را او خود
 و دارند اتفاق آن بر سانینو رهیس و است مشهور و معروف امبریپ امر با نماز در جماعت امام
 یعقوبی خیتار همچون یعیش کتب به استناد و کند  ینم انکار را آن یکس نادان انیعیش جز
 از تنها نه و صحابه از نیحیصح در خورد. یم خودتان درد به استناد نیا و است دهیفایب زین

 بن عبدالله عبدالمطلب، بن عباس عمر، ابن ،یاشعر یموس ابو و (عهیش تصور )به عائشه
 لشکر همراه را او امبریپ که کرد تصور توان یم چگونه پس اند، کرده تیروا را آن ... و زمعه
 او امامت و ت؟اس داده دستور زین نماز امامت به را او آنکه حال و بفرستد جهاد به اسامه

 (ةیالنها و ةی)البدا هشام ابن (ةیالنبو رةی)الس و است اتفاق مورد و مشهور سانینو رهیس انیم
 به اسامه لشکر همراه ابوبکر که اند نکرده ذکر امکد چیه (یطبر خی)تار یحت و ریکث ابن

 ازدهمی سال حوادث به مربوط که یطبر خیتار از سوم جلد به توان یم و است رفته جهاد
 هیسر ذکر به کتاب از یمتعدد یجاها در و کرد مراجعه (342-184 )ص است یهجر
 بوده اسامه لشکر همراه ابوبکر که نکرده اشاره مسأله نیا بر هم بار کی و پرداخته اسامه
 رةی)الس ریاث ابن خیتار مانند کنند یم احتجاج آن به انیعیش که یکتب ریسا اما و است.
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 چیه صاحبان و ندینما یم تیروا حیتصح و اسناد بدون تماما   (ةیالدحالن رةی)الس و (ةیالحلب
 با آنها مخالفت و تعارض وجود بخاطر و اند ننموده ادعا خود اتیروا تمام صحت به هم کدام
 توان ینم (ةیالنها و ةی)البدا ای (یالطبر خی)تار ای (ةیالنبو رةی)الس همچون معتبر کتب ریسا
 ابن طبقات است یبررس سزاوار که یمنبع تنها اما و کرد. هیتک و اعتماد ها کتاب آن نقل به

 ذکر آن یابر یسند البته و نموده نقل را آن (190-2/189) در سعد ابن که باشد یم سعد
 نخواهد یا دهیفا هم نقل نوع نیا و اند( گفته )آنان که نموده اکتفا امر نیا به و است نکرده
 (یالواقد ی)مغاز در عبارت همان با رایز است، نموده نقل یواقد از او احتماال و داشت

 یا عده و است ثیالحد متروک او باشد یواقد از نیا اگر و است شده ذکر (3/117-119)
 و شود یم ساقط اعتبار درجة از مذکور تیروا پس اند، نموده متهم یگوئ دروغ به را او هم
 گردد. روشن صحتش و شود ستهینگر آن در که ستین یاسناد شدبا هم یواقد ریغ از اگر

  
 یعجل عطاء بن عبدالوهاب تیروا از (2/241) خود کتاب از گرید ییجا در باز سعد ابن 

 آن در یعمر وجود علت به هم اسناد نیا و است کرده نقل عمر ابن از نافع از یعمر از
 همانطور او و است خطاب بن عمر بن عاصم بن حفص بن عمر بن عبدالله او و است فیضع
 داللهیعب رایز ستین عمر بن داللهیعب برادر یعمر و است فیضع شده ذکر (بی)التقر در که
 امامت با زین لفظ جهت از تیروا اما و است. ننموده ذکر یتیروا عطاء بن عبدالوهاب از

 بر و مییایب فرض به چنانچه یحت چون است. تعارض در امبریپ یسو از نماز یبرا ابوبکر
 اتفاق بخاطر یول (اتیروا یبرخ وجود لیدل )به میکن اقرار اسامه لشکر در ابوبکر وجود

 نکهیا از بعد امبریپ که است یلیدل نیا مییبگو دیبا نماز، در ابوبکر امامت بر سانینو رهیس
 نموده استثناء نماز امامت یبرا را او سپس کرده، ذکر اسامه لشکر یروین عنوان به را ابوبکر
 ابوبکر میتقد به اند کرده اشاره اسامه رلشک انیم در ابوبکر وجود به که یکسان یحت است.
 گفته (3/208) (رهی)الس در یحلب و اند نموده اعتراف امبریپ یماریب زمان در نماز یبرا

 ابوبکر و نمود استثناء را عمرش و ابوبکر اسامه هیسر در موسل هیعل الله یامبرصلیپ و است:
 و باشد بوده اسامه انیلشکر شمار در اءابتد ابوبکر نکهیا از و نمود. امر نماز امامت یبرا را

 انیم در جهاد از ابوبکر یخوددار و یچیسرپ یمعن به باشد ننموده شرکت آن در سپس
 عمال   او نمود انتخاب مسلمانان نماز امامت یبرا را او چون امبریپ رایز ست،ین اسامه لشکر

 بوده نماز یادا یبرا (ص)امبریپ دستور علت به او یخوددار و ابدی حضور لشکر در نتوانست
  است.
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 ریکث ابن و .کند یم تکرار را یحلب سخن نیهم (هیالدحالن رهی)س در دحالن بن احمد
 است بوده اسامه لشکر شمار در ابوبکر نکهیا اشتباه (223-5/222) (ةیالنها و ةی)البدا در زین

 نموده، اشتباه بوده لشکر انیم در ابوبکر که باشد گفته آنکه هر )و :دیگو یم و نموده ذکر
 و بود زده مهیخ جرف در اسامه لشکر و گشت ماریب سخت وسلم هیعل الله یامبرصلیپ رایز

 حال و است لشکر انیم در او چگونه پس داد، دستور نماز امامت یبرا را ابوبکر امبریپ حال
 لشکر انیم در او که شود فرض اگر و است مسلمانان امام خدا رسول دستور و اجازه با او

 است نید ارکان نیبزرگتر از یکی که نماز امامت یبرا نص با ار او شارع البد پس بوده،
 از گرید یکسان بلکه است، ننموده انیب هیمیت ابن تنها شد انیب آنچه و است( نموده استثناء
 اجازه اسامه از ابوبکر عمر، حضور نسبت به اما و دارند اعتقاد مساله نیا به ریکث ابن جمله

 از یتیروا در صراحتا   و بود اجیاحت یو به رایز بماند او اههمر دهد رخصت را عمر تا خواست
 لهیوس به مرا دیبده اجازه )اگر گفت اسامه به ابوبکر که است شده گفته (3/226) یطبر
 در ریکث ابن و (2/192) )الطبقات( در سعد ابن داد( اجازه یو به و دینمائ یاری عمر
 به اجازه نیا و نموده نقل را آن (3/209) (رهی)الس در یحلب و (6/305) (ةیالنها و ةی)البدا
  .ستین یددارخو و تخلف یمنزله
  
 اسامه لشکر با خروج در آنان نکهیا به ندینما متهم را صحابه تا کنند یم تالش انیعیش و
 شتاب وجوب در یآشکار نصوص و بودند افتهیدر نکهیا وجود )با :ندیگو یم و اند داشته اکراه
 صحابه بر یآشکار یافترا نیا : گفت دیبا جواب در داشتند( اکراه آن از بودند، دهید جهاد به
 و یسست آنان که هستند نیا انگریب دیکن یم استناد بدان شما که را یاتیروا تمام و باشد یم

 لشکر ریام اسامه اجتهاد یرو از آنان ریتأخ بلکه و نبوده یعمد رشانیتأخ و  نداشته اکراه
 انتظار به مردم و )اسامه :دیگو یم باره نیا در (4/300) (رهی)الس در هشام ابن و است، بوده

 ابن امام و نمود(. خواهد اراده چطور را امبریپ یماریب عاقبت خداوند که نندیبب تا دنشستن
 برکت بر کن جهاد فرمود: و فراخواند را اسامه امبری)پ :دیگو یم (3/122) )المنهاج( در هیمیت

 خداوند از و یا گشته فیضع شما خدا رسول یا گفت: اسامه عاقبت. و یاری و خدا
 شفا را شما خداوند نکهیا تا مینما درنگ دینمائ رخصت مرا گرداند، المتس را شما خواهم یم

 )و ناراحتم شما یبرا درون در و یباش یماریب حال نیا بر شما و روم رونیب من اگر و دهد
 آنان از )و شوم ایجو شما باره در مردم از تا است سخت میبرا و است( مشغول شما به دلم
 نیآفر جان به جان روز چند از بعد و بماند ساکت امبریپ سپ بشنوم( را شما یماریب خبر
 نمود. میتسل
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 گمان و اجتهاد یرو از نمود یم تالش خود اسامه باز خدا رسول وفات از بعد یحت و 

 یطبر گردد، بر )مقرر( جهاد از - انیلشکر با دارند ازین او به نهیمد در مسلمانان نکهیا
 عمر به و ستادیبا مردم همراه اسامه :دیگو یم و نموده حیتصر آن به یتیروا در (3/226)

 برگردم، مردم با که دهد رخصت تا دیبخواه او از و برگرد )ابوبکر( خدا ولرس فهیخل نزد گفت
 ندارم. نانیاطم فهیخل تیامن بر من و باشند یم مردم برجستگان و بزرگان من همراه رایز
 نکهیا و است. موجود (3/208) الحلبیة( رةی)الس در کامل صورت به یتیروا نیچن رینظ
 پس گفت دیبا است؟ شده سزاواتر یفرمانده یبرا گرانید از جوان کی چرا دیگو یم عهیش

 به را جوان همان باز دیرس خالفت به نکهیا از پس و اکرم ینب رحلت از پس ابوبکر چرا
 گماشت؟ یفرمانده
 و ساخته نهایا که میریگ یم جهینت پس نگذاشت؟ را مردان گرید ای انعثم ای عمر چرا
 امبریپ البته که است مشخص و نیمسلم انیم تفرقه جهت هستند شما ماریب ذهن پرداخته

 مقام میبخواه استدالل نیا طبق چنانچه و دهند نشان را خود تا داده یم بها زین جوانان به
 سلمان و اباذر و عمار چون یکسان یسزاوار و مقام نیبنابرا م،یکن دار خدشه را صحابه گرید
 کی درجه طرفداران و انیعیش جزء شما زعم به که یکسان د،یا برده سوال ریز زین را مقداد و

 برتر و سزاوارتر زین یعل انیعیش به یفرمانده یبرا جوان نیا پس اند، بوده یعل حضرت
 مراجع و ورزد( تخلف آن از آنکه بر خدا نی)نفر شده: ذکر آن در که یاتیروا اما و است!! بوده
 باد همچون ادعا نیا البته و دارد وجود یشهرستان نزد مذکور تیروا که کنند یم اشاره عهیش

 ذکر را آن )الفصل( هیحاش در (1/20) یشهرستان رایز ندارد، یارزش حق اریمع در و است
 است، نکرده حیتصح و ننموده نقل آن بر یاسناد و ستا نداده نسبت یکس به را آن و نموده
 یکس که است دیبع سنت اهل ثیحد کتب یبررس با و است نموده نقل را آن لفظ تنها بلکه
 اما باشد. یم اساس یب که است یاتیروا جمله از و ابدیب تیروا آن یبرا سندي انیعیش از
 )و :دیگو یم (3/182 رهیالس) کتاب در یحلب و ست،ین تیخاص نیا یدارا مذکور ثیحد

 امبریپ جانب از اسامه لشکر در شرکت از نیمتخلف نینفر درباره زین یرافض مراجع سخن
 است. نشده وارد ثیحد در هرگز نینفر رایز است، مردود
  
 از بعد ماه چهار است(. گفته سخن نیچن (2/362) ةیالدحالن رةیالس در زین دحالن ابن 
 انصار دگانیبرگز از نفر هفتاد یتیروا به ای و نفر چهل وسلم هیعل الله یامبرصلیپ احد، جنگ

 بدآنجا لهیقب آموزش یبرا عامر یبن لهیقب سیرئ یتقاضا به شدند یم دهینام قراء که را
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 بئر در .دانسته یم نوشتن هم اسالم از شیپ که بود عمرو بن منذر ها آن راس در فرستاد.
 را همه خته،یر ها آن سر بر کافران مکه، به نهیمد راه سر بر کوه در است یآب که معونه

 آن لعن به شود، یم نیغمگ اریبس قرآن، حافظان و اصحاب نیا شهادت از که امبریپ کشتند.
 معقول ایآ آنوقت شود، یم ینه شانیا مداوم و دائم لعن از یمدت زا پس یول پردازد، یم کفار
 اصحاب( هم )آننیمسلم نینفر و لعن کند؟! نینفر را شیخو مسلمان اصحاب که است
 سنت جزء بدعتها نیا و است ثواب یدارا یحت و زیجا یرافض ضاله و منحرف مذهب طبق

  است. نبوده اسالم امبریپ
 

 یم یمذهب دکانداران و انیجو تفرقه یبرخ یگاه که باشد داشته توجه یگرام خواننده
 یها نهیک و ها عقده طبق را آنها نکهیا ای و هندد یم جلوه وارونه را عیوقا و حوادث و ندیآ

 است: منوال نیهم بر وضع زین اسامه سپاه شدن معطل مورد در .ندینما یم ریتعب شیخو
 هیعل الله یامبرصلیپ دستور توانستند چگونه یوا یا :ندیگو یم عیتش رد یمذهب دکانداران

 به اصحاب :دیگو یم منصف انسان کی یول نکردند؟!! حرکت چرا و بگذارند پا ریز را وسلم
 که یامبریپ اند، نداشته را یو از یدور توان داشتند امبرشانیپ که یا عالقه شدت خاطر
 هم کنار در نیغمگ و شاد لحظات همه در و داشتند مجاهدت و جهاد او کنار در سال 23
 در ،یگگرسن در جنگ، در ،یاقتصاد محاصره در دها،یتبع در ها، شکنجه در اند، بوده
 و بوده مشخص یو یزندگان انیپا و رحلت خودتان قول به که یامبریپ . . . . . . و یتشنگ
گاه آن به زین خود  بوده نیغمگ البته و بوده واقف امر نیا بر زین اصحاب نیبنابرا و داشته یآ
 و نکردند یتخلف زین سخت لحظات نیا در یحت اصحاب شد ذکر که همانطور البته اند.

 توجه یگرام خواننده شد. داده حیتوض موارد ریسا و لشکر در عمر و ابوبکر حضرات نبودن
 متون یال بهال از مطالب نیا دنیکش رونیب و یا هیحاش موارد نیچن ذکر که باشد داشته

 و عهیش انیم و نیمسلم انیم زدن تفرقه جهت تنها مورد، یب یهایپرداز دروغ و یخیتار
 خود به پس جاهل، مردم از گرفتن یسوار یبرا دکانها کردن گرم نیهمچن و است یسن
 .دییآ


