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 : پیشگفتار

عَ ـالْ  بِّ الْ دُ هللاَِِّ رَ مْ فِ الْ ، املَِنيَ حَ َ ىلَ أَرشْ مُ عَ الَ السَّ ةُ وَ الَ الصَّ لِنيَ ـوَ سَ رْ دٍ ، مُ َمَّ بِيِّنَا حمُ بْدِ اهللاَِّ ، نَ عَ

ولِهِ  سُ رَ ينِ ، وَ مِ الدِّ وْ انٍ إِىلَ يَ سَ مْ بِإِحْ هُ بِعَ نْ تَ مَ َعني وَ بِهِ اَمجْ حْ صَ ىلَ آلِهِ وَ عَ  . وَ

 و قصۀ هجرت نبی اکرم غارصحبت بر سر آیۀ ، کتاب مشخص است عنوانچنانکه از 
 عتیق صدیق و شفیق رفیقِ، ایشان غار و یار) باید زدنها  که بر کف پایش هزاران بوسه(

که دم به دم در مدح او دم از وفا ( علیه وسالمه اللّه رضوان -صدیق بکر ابى المؤمنین امیر
عالمه  که به قولاي  آیه ؛است هجرتاین آیه و این  و همچنین مباحث حول) باید زدن
و هجرتی » !کنند می قالب تهیبه وقت خواندنش  هشیع آخوندان آیتی است که«: سیوطی

و تا امروز اگر از تاریخ  1که تا به آن حد مهم بود که مبداء تاریخ اسالمی قرار گرفت
و این نشان  3شود می نیز یاد 2آید خود به خود از آن هجرت می به میان یاسالمی صحبت

قول ایشـان را  غالب شیعیان معتقدند تاریخ هجري را نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم مقرر کرد که اگر  -1
 شود! بپذیریم باز بر اهمیت این هجرت افزوده می

بـه خالفـت انتخـاب     »هجري« 11در سال  عنه گوییم: حضرت ابوبکر صدیق رضی اهللا مثالً وقتی می -2
و این در  »آوریم و بعد از آن از خالفت حضرت ابوبکر سفر هجرت یادي به میان می«شدند. ابتدا از 

 همه موارد صادق است!!
در هر نوبتی که تاریخ هجري در تحریر و تقریر بکـار  «نویسد:  سید احمد محیط طباطبایی شیعی، می -3

منزلگـاه    نخسـتین  شـود و بـه تـذکار واقعـه هجـرت،      رود،یاد هجرت رسول از مکه به مدینه نو مـی 
جـري  تـاریخ ه   مهاجرت آن بزرگوار که غار کوه ثور باشد به خاطرها میگذرد و بدین ترتیب خاطره

  .»افتد همواره با یادآوري محل غار ثور توأم اتفاق می
دو یـا سـه غـار در کـوه     « ) عنوان مقاله:385ص  29، شمارة 1345به نقل از (مجله وحید، اردیبهشت ( 

 )، محیط طباطبائی»ثور؟

_______________________ 
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تاریخ هجري وجود دارد و خاطرة آن ، دنیاست جرت است که تا دنیادة اهمیت آن هدهن
 !خواهد بودسفر سرنوشت ساز در اذهان زنده 

این آیت  حکیموند خدا، که به چه منظوراید  آیا تا به حال به این فکر کرده !!آیۀ غار و
ن ای ذکرعلت ؟؟ چه چیزي را به ما بفهماند و یاد دهدکه ؟ چرا؟ را در قرآن ثبت کرد

َ ٱَ� َ�َۡزۡن إِنَّ  ۦإِۡذ َ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِ  ۡلَغارِ ٱإِۡذ ُهَما ِ�  ثۡنَۡ�ِ ٱثَاِ�َ ﴿ :عبارات َّ�  ۖ ؟ چیست ﴾َمَعَنا
نبی  سخنچرا عین ؟ دقیقاً اعالم شد که فقط یک نفر همراه رسول خدا بوده استچرا 

 وندیامبر را یاري نکنید خدااگر پ: فرماید می ابتداي آیه؟ شد اکرم صلی اهللا علیه وسلم نقل
آیا ؟ چرا چنین است ؛شود می ذکر ماجراي غار و همراهی ابوبکرسپس  کند می او را یاري

در کام ، خواهد مردمان را ترغیب کند که ابوبکر وار باید رفت می غیر از این است که
 !؟؟اژدها

ــار  ــار غ ــامور  ، اي ی ــدیق ن ــید و ص  س
 انـد  مردان قدم بـه صـحبت یـاران نهـاده    

 

ــفا    ــۀ صـ ــائل و گنجینـ ــۀ فضـ  مجموعـ
 1لکن نه همچنان کـه تـو در کـام اژدهـا    

 

، فهمیم که بتوانیم تصور کنیم می گاهبیت سعدي شیراز و منظور وي را آن دو این
آتشین در کنار غار سرد و تاریک ایستاده است و تنها الزم است که  مِاژدهاي قریش با د

شیخ ا تصور کنید تا بتوانید بیان شیواي راي  صحنه چنین ؛بوي آدمی را احساس کند!
 . را درك کنید االجل

قصد خداوند از : «گوید می آیا همانطور که شیعه؟؟ حکمت نزول این آیه چه بوداما 
قصد : «گوییم می یا چنانکه ما» !!؟است من نبودهؤاین آیه این بود که ما بفهمیم ابوبکر م

به بهترین شیوه است و ابوبکر نیز جزء  یاري خداوندند از این آیه این بود که وخدا
متاع دنیا قلیل است و دنیا  که، یا اینکه به ما بفهماند» !؟نصرت الهی براي پیامبر بود

 ذلیل!، دوست

 .تهران - ؛ انتشارات امیر کبیر3قصاید  702ص کلیات سعدي، -1
_______________________ 
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 40و  39و  38همین االن قرآن را باز کنید و به دقت به آیات ، براي فهمیدن منظور
سستی در ، یم که خداوند ابتداخوان یم در آن آیات ر کنید؛سورة توبه بنگرید و در آن تدب

اگر اسالم را : فرمودهده و متّصالً حیات دنیا را ناچیز شمرده و سپس نمومت ذجهاد را م
و در  هداستان هجرت را بیان کردسپس  1.. یاري نکنید خدا قومی دیگر را خواهد آورد

َها﴿ مانند این آیه: -1 ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ َمن يَۡرتَدَّ ِمنُ�ۡم َعن دِينِهِ  �َّ ِ�  ۦَءاَمُنوا

ۡ
ُ ٱفََسۡوَف يَأ ذِلٍَّة  ۥٓ بَِقۡوٖ� ُ�ِبُُّهۡم َوُ�ِحبُّونَهُ  �َّ

َ
أ

ٍ� َ�َ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَ�َ  ِعزَّ
َ
ِ ٱيَُ�ِٰهُدوَن ِ� َسبِيِل  ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱأ ِ ٱفَۡضُل  َوَ� َ�َافُوَن لَۡوَمَة َ�ٓ�ِٖ�� َ�ٰلَِك  �َّ يُۡؤ�ِيهِ َمن �ََشآُءۚ  �َّ

ُ ٱوَ  اید هر کس از شما از دین خود  اى کسانى که ایمان آورده« یعنی: ]٥٤[املائدة:  ﴾٥٤َ�ِٰسٌع َعلِيٌم  �َّ
دارد و آنان [نیز] او را دوست  آورد که آنان را دوست مى برگردد به زودى خدا گروهى [دیگر] را مى

کنند و از سرزنش هیچ  ن فروتن [و] بر کافران سرفرازند در راه خدا جهاد مىدارند [اینان] با مؤمنا
 »دهد و خدا گشایشگر داناست ترسند این فضل خداست آن را به هر که بخواهد مى مالمتگرى نمى

به گواهی تاریخ و جماعت مفسرین گروهی که بالفاصله بعد از فوت پیامبر مرتد شـدند.. اهـل یمـن و    
پیامبر دروغین مثل مسیلمه کذاب و اسود عنسی  8تازه مسلمان عرب بودند به عالوة بعضی از قبایل 

را بـه مـا خبـر داده و    گروهـی  ؛ خداوند پیشاپیش مرتـد شـدن   دیگر کذابین و سجاح بنت حارث و
دارد و آنان [نیز]  خدا آنان را دوست مى«آورم که  فرموده که اگر مرتد بشوید، بالفاصله گروهی را می

کننـد و از   دوست دارند [اینان] با مؤمنان فروتن [و] بر کافران سرفرازند در راه خدا جهـاد مـى  او را 
حال چه کسانی با اهـل یمـن و مرتـدین زکـات و بـا پیـامبران       » ترسند. سرزنش هیچ مالمتگرى نمى

ی ها را تار و مار کردند؟ آیا کسی غیر از حضرت ابوبکر صدیق و یارانش رض دروغین جنگیدند و آن
 اهللا عنهم اجمعین؟
ذِلٍَّة َ�َ  ۥٓ ُ�ِبُُّهۡم َوُ�ِحبُّونَهُ ﴿ فرماید: در این آیه خداوند می

َ
ٍ� َ�َ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱأ ِعزَّ

َ
خدا آنـان را  «یعنی:  ﴾ۡلَ�ٰفِـرِ�نَ ٱأ

 »دارد و آنان هم خدا را دوست دارند؛ با مؤمنان فروتن و بر کافران سختگیرند. دوست مى
توبه  100خداوند در آیۀ  ؛است 29سورة توبه و آخرین آیۀ سورة فتح یعنی آیۀ  100آیۀ  این آیه شبیه به

ُ ٱرَِّ�َ ﴿ فرماید: دربارة اصحاب می ْ َ�ۡنهُ  �َّ ها هم از  ها راضی است و آن خدا از آن«=  ﴾َ�ۡنُهۡم َورَُضوا
ها هم خدا را  و آن ها را دوست دارد خدا آن«فرماید:  و در آیۀ مورد بحث می» خداي خود راضیند

 ... شباهت از این باالتر؟ »دوست دارند

_______________________ 
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ا هم نصرت خود را ت !هنمودآن ماجرا از ابوبکر به عنوان صاحب و همراه و یار نبی یاد 
 : را ترغیب کند که مااشاره کرده باشد و هم 

ــوبکر ــو بـ ـــرد راه، همچـ ــو مـــ  شـ
 

 قــارب درگــاه شــو  ، دائمــاً بــا حــق   
 

ــار    ــار ت ــی در غ ــا نب ــدیق ب ــو ص  همچ
 

 1فـارغ از اغیـار شـو!   ، مونس و غمخـوار  
 

نند همان بلکه آنان ما، خبر نیستند بی آیه و فضایل ثابته از آنعلماي اهل تشیع از این 
فیلی هستند که با دسته اي از موشها همراه شد و در نهایت فیل بودن خودش را نیز از یاد 

و دروغ را عین اند  که حقیقت را فراموش کردهاند  رفته فرو آنقدر در نقش خود، برد!
 2 پندارند! می حقیقت

کرد! حقایقی آورند که کم کم خودشان نیز آن را باور خواهند  می هایی را به قلم دروغ
کنند که مسلّم تاریخی است و در طول تاریخ کسی برخالف آن چیزي نگفته  می را انکار

 که» خصوصاً این سفر را« کسانی ابلیس وار این حقایق را در عصر حاضرولی ، است

آُء َ�َ ﴿ فرماید: در سورة فتح می ِشدَّ
َ
ارِ ٱأ اصحاب محمد بر کفار سختگیرند و بین «=  ﴾رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ  لُۡكفَّ

ذِلٍَّة َ�َ ﴿ فرماید: و در آیۀ مورد بحث خداوند می »خودشان مهربانند
َ
ٍ� َ�َ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱأ ِعزَّ

َ
  ﴾ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱأ

 »با مؤمنان فروتنند و بر کافران سختگیرند.«یعنی: 
از سرزنش هیچ سرزنش کننده اي ترسی «=  ﴾َوَ� َ�َافُوَن لَۡوَمَة َ�ٓ�ِٖ�� ﴿ فرماید: ) می54مائده:پایان آیه (
د عده اي و در تاریخ ثابت است که وقتی حضرت صدیق خواست به جنگ مرتدین برو» ندارند

: بخدا با فرمودگفتند: دست نگه دار ما سپاه روم را جلو خودمان داریم و... ولی حضرت صدیق 
جنگم تا اینکه آن زانوبندي را که در حیات رسول خدا صلی اهللا علیه وسلم به بیت المال  ها می آن

 میدادند،االن هم بدهند.
 سراید: چنانکه عطار نیشابوري می

 یکـدم نکـرد   آنکه کارش جز بـه حـق  
 

ــرد     ــم نک ــتر ک ــد اش ــو بن ــه زان ــا ب  ت
 

 

 از مؤلف -1
دهـی و   سخن پرتزویر و دروغ را آنقدر تکرار کن تا خودت را فریب «گفته است:  »جوئیبلز آلمانی« -2

 »!!کنی که راست است باور 
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 یا تکذیب و حقایق را تحریف کردهانکار ، 1براي ایجاد وحدت باشداي  بهانه توانست می
 کنند! می

به دروغ از ر تا به آن حد بر گردة علماي شیعه سنگین آمده که حاضر شدند این سف
فضیلتی براي ابوبکر  آیه و این سفراین : «بگویند از زبان او روایت بسازند و !غائبشانامام 

شود که ابوبکر در غار همراه پیامبر نبوده!!! ولی  نمی و جالب اینکه وي منکر 2» نیست
: دنگوی می انخودش موهومبر خالف امام معصوم  3 کالسیانشم نجاح طائی و قزوینی و ه

  شاید خود امام زمان بوده!!؟؟ بوده هکپس » نبی نبوده!! یار غارابوبکر «
ولی ابوبکر در  نترسید در فراش خوابیده بود و اصالً حضرت علی«: اند ههمینطور گفت

ن جمالت را کودکی تو گویی ای، لج و لجبازي و است بچه بازي» غار محزون شد!!!
 !است فتهگهشت ساله ، هفت

که این آیه به اند  و حین آن آوردهاند  ه و به ائمه نسبت دادهروایات بسیاري ساخت
ابوبکر اصالً : دنبگوید که نکن می فراموش ائمهکه  توجه کرددالیلی فضیلت نیست!! و باید 

، دیگريشخص » جاح طائین« ! بلکه به قولفضیلت باشد یا نباشددر غار نبود که حاال 
  !!!در غار همراه نبی بود!

ع علوي و تشی« در کتابکه دکتر علی شریعتی زنده یاد روان بر ود و هزاران درود رد
تشیع صفوي این پرده را : «فرماید می و کند می نکتۀ مهمی را برمال، خود» ع صفويتشی

 .4»برداشت و حتی بر روي موارد اشتراك و اتفاق افکند

زدواج حقایقی چون، ازدواج حضرت عثمان علیه السالم با دو دخت نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم، ا -1
 حضرت عمر با دختر حضرت علی، نامگذاري اهل بیت به نام خلفا و......

 459، ص: 5 تفسیر کنز الدقائق، ج ؛2، ط اسالمیۀ ـ تهران ؛21، رقم462، ص2 کمال الدین للصدوق، ج -2
 شبهاتشان به تفصیل مورد نقد قرار گرفته است. -3
 .134و ص 133حسینیه ارشاد و نگا: ص - ، دکتر علی شریعتی131تشیع علوي و تشیع صفوي ص  -4

_______________________ 
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روحانیون شیعه همواره در تالشند تا موارد اتفاق را با تفسیرها : «فرماید می مچنینو ه
  .»منحرف خویش به نکات اختالف تبدیل سازند و تأویالت باطل و

 !دو جواب دارد؟ خواهند حقایق را تغییر دهند می چرا؟ اما چرا چنین قصدي دارند
چون اگر آنان بیدار ؟ ترسند می ترسند! چرا می آنان از بیداري شیعیان: جواب اول
دیگر خمس نخواهند ، این همه وقت چون کبک سرشان در برف بوده که شوند و ببینند

که به نام ضریح بر باالي هایی  دیگر قلک، حق امام نخواهند دادچیزي به نام داد! دیگر 
قت جیب آن و؟؟ شود می پر نخواهند کرد!! و آن وقت چه، قبر امام و امامزاده ساخته شده

آن روز کسی به  و خالی خواهد شد!، خبر پر شده بی مردم از همه جامالیانی که با پول 
 و آن روز روزیست که زندان مرجعیتروضه خوانان توجهی نخواهد کرد هاي  روضه
حکومت والیت فقیه واژگون خواهد طاغوت و آن روز روزیست که تخت  شود می نابود
و ما امیدواریم چنین  مساوي است با نابودي تشیع صفويبیداري مردم : خالصه کنم شد؛

اهللا زنده ببینیم! که ان شاء مرجعیت زنجیرغل و روزي برسد تا برادران خود را بدون 
 . م دیدیم بود و آن روز را خواهیخواه

ی از فضیلت به عنواناگر تا دیروز ما به این آیه است که  آنجواب دوم : اما جواب دوم
آنان مجبور بودند به بحث یم کرد می استنادبوبکر صدیق رضی اهللا عنه ا فضایل سیدنا

اول باید ثابت : ند ولی جدیداً دست به انکار حقایق زده تا به موقع بحث بگویندنشینب
و صاحب ضیلت بودن یا نبودن آن بحث کنیم شود که ابوبکر یار غار است بعد در مورد ف

ن این گزافه گویان را ببندد ارا به قلم آورده تا دهاین قلم نیز به همین منظور این جستار 
و ثابت کند به صورت واقع و هم فضایل نهفته در آیه را  داق صاحب غارمصو هم 

 !و شاید هم فرداامروز دیروز و پاسخی بگوید به مالیان قزلباش 
****** 

مذهب شیعه مانند عمله علماي : «که گفت مستبصري به آن دوست عزیزآفرین 
به جان بینی که  می، گذري ایی هستند که هر وقت از کنار محل ساخت و سازشان میبناه
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ب اقسمتی را بسازند یا خریا و همیشه بیل و کلنگشان آماده است که اند  ساختمانی افتاده
در علم رجالشان چنان بوده که به ، اند در طول تاریخ چنین بوده آخوند شیعی» کنند!!

شده فی الحال اصل مذهب  می در نزد متقدمین غلو محسوبچیزي که ، اعتراف ممقانی
کنند  می تحریف که از ضروریات مذهبشان بوده به حکم تقیه انکارش ةعقید ؛گشته است

 کنند!! و خدا می انکار، و حقایق تاریخ اسالم که تا به این عصر احدي آن را انکار نکرده
بخوانند این آیت را که و نهند کناري خواهند بیل و کلنگ را به  می داند که ایشان کی می

ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�مۡ  ۡ�َۡومَ ٱ﴿ :فرماید می خداوند
َ
را برایتان  تانامروز دین« ]٣[املائدة:  ﴾...أ

 .... بخوانند و دست بردارند از دشمنی با اسالم عزیز ما» میکامل کرد

 : نگاهی گذرا به شبهات شیعیان

 : نویسد می چنین، آنحول  د این آیه و شبهات شیعهش در مورسیرلوسی در تفآعالمه 

ولعمري إنه أشبه يشء هبذيان املحموم أو عربدة السكران ولوال أن اهللا سبحانه حكى يف « 

كتابه اجلليل عن إخواهنم اليهود والنصار ما هو مثل ذلك ورده رمحة بضعفاء املؤمنني ما كنا 

 .1....» قلامنفتح يف رده فام أو نجري يف ميدان تزييفه 

یک هاي  به هذیان یک بیمار یا به عربده» شبهات« به جان خودم سوگند که این: «یعنی
 و یهود یعنی شیعیان برادران از جلیلش کتاب در سبحان خداي واگراست  تر مست شبیه

 در و مکردی مین باز را بحث این هم ما بود ننموده نقد و نقل را اینچنینی شبهاتی نصارا
  .....»دادیم نمی هدر را خود قلم نمیدا این

عوام ، اش شیعیان به ضعیفی تار عنکبوت است ولی به علت ظاهر فریبنده ۀمحتواي ادل
 ن بهرهآو این چیزي است که خواص شیعه از آن آگاهند و از  کند می را گرفتار خود

چنین برند وگرنه خداي را صد هزار مرتبه شکر که هیچ سنی مذهبی بعد از خواندن  می
خبر از تاریخ  بی این سطور ةکه نویسند کند مین کودکانه اي لحظه اي تردیدهاي  گزافه

 .بیروت -شهاب الدین آلوسی أبو الثناء ، 292 - 291صص  5روح المعانی ج -1
_______________________ 
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ت آبرویی جماع بی باعث شرم ووالبته  خبر از آیات قرآن است! بی صحیح و همچنین
را اي  و گاهاً سوفیسم مآبانهبچه گانه  و ایرادهايها  استدالل متفکرین است که چنین

بخواهند به آن بها دهند! به همین خاطر یکی از  و ردهمداد کعلمی قل لنوعی استدال
ماند  می به این اتجواب دادن به این شبه«: دوستان آگاه خطاب به این جانب چنین گفت

البته حق » دلیل و برهان بیاوري که شیر سفید است و سیاه نیست!! شخصیکه براي 
از پیش این قوم پر کار ما هم براي رسوا شدن بیش  در نظر داشت کهولی باید ، دارند

هاي گذشته داشته باشیم تا  باید پرکار باشیم و حداقل هر از چند گاهی مروري بر درس
 ایم! ما مانند مقلدینشان در خواب خرگوشی فرو نرفتهبدانند که 

 : شبهاتنقد ما در شیوة 
تمندانه نه با البته شراف( خواهد بودها  آن بچگانۀ شیعیان به شیوة خود شبهاتشیوة نقد 

 : بقول موالنا) کید و مکر
 و کـارت فتـاد   سـر  كچون که بـا کـود  

 

 پـــس زبـــان کـــودکی بایـــد نهـــاد     
 

آیا گفتار ، غالب شبهات شیعه در این باب از اقوال علماي شماست: شاید بگویید 
 اگر نظر یکی از علماي ما را از ابتدا تا انتها قبول: میگوی می؟؟ است کودکانهعلماي شما 

ب و کت، آوردند!! بلکه اینگونه نیست می داشتند که درخت تشیع را باید از ریشه در می
، چهار خطش از قول آلوسی و دو خط از ابن حجر، اند نوشتهدر این مورد که  مقاالتی

را  بزرگان یکی از اینهاي  !! اگر تمام گفته!چهار خط و دو کلمه دیگر هم از رشید رضا
چرخ گلدوزي  شبهه سازانبلکه ، نبوداي  مساله د که دیگربه صورت کامل قبول داشتن

خود را وسط میدان بحث آورده و با آن چرخ قسمتی از سخنان ابن حجر که به نفع 
بخاري صحیح از  روایتدوزد و در نهایت یک  می اوست را به قسمتی از سخنان آلوسی

این است گوید:  می و قرص و محکم نشسته و کند می را نیز به عنوان زینت به آن وصل
 بحث علمی و این است منهج عالمانه!!!
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 بکر ابو الغار صاحب« ابتدا جوابی است به کتاب، اما این نوشتاري که پیش رو دارید
اي  صفحه 147اي  مقاله هجوابی است بچنین از نجاح طائی شیعی و هم 1»؟آخر رجل أم

شیعه چون شیخ مفید و  همچنین شبهات و ایراداتی که گذشتگاناز سایت ولیعصر و 
 . اند دیگران مطرح کردهنور اهللا شوشتري و طبرسی و 

نگارش کند و چنان ننویسد که فقط ، سعی نویسنده بر آن بوده که به ساده ترین شیوه
بتوانند آن را بفهمند و از کلمات دهان پر کنی که اکثر  !کسانی با ضریب هوشی نیوتون

ي عوام گیرا هم برا، اده نشده چرا که خواستیم این نوشتهاستف دانند مین عوام معناي آن را
فیلسوف اتریشی را » ویتگنشتاین« سخنمفید واقع گردد پس این  باشد و هم براي علما

باید دانست که او خود آن را ، اگر کسی سخنی را پیچیده گفت«گوید:  می پذیرفتیم که
و به همین » را به سادگی بیان کندآن  تواند می زیرا هر که سخنی را خوب بفهمد، نفهمیده

و شما در ، 2استفاده از مثال بود، سلوبمنظور از اسلوبی قرآنی نیز کمک گرفتیم و آن ا
، مطرح شده است موضوعهاي زیادي خواهید خواند که براي بهتر فهمیدن  این کتاب مثال

ِ . امید است که مفید واقع شود  بِا�َّ
َّ

 .َوَما تَْوِ�ييِق إِال

 قسمتی از کتاب مذکور که مورد بحث ماست. -1
ۡ�َنا لِلنَّاِس ِ� َ�َٰذا  َولََقدۡ ﴿ -2 ُروَن  لُۡقۡرَءانِ ٱَ�َ ِ َمَثٖل لََّعلَُّهۡم َ�َتَذكَّ

و در این قرآن از هر گونه « ]٢٧مر: [الز ﴾٢٧ِمن ُ�ّ
 .»مثلى براى مردم آوردیم باشد که آنان پندگیرند

_______________________ 





 
 
 

 : اولفصل 
 در اثبات یار غار بودن ابوبکر صدیق

 حکام ستمگر به دروغ ابوبکر را یار غار معرفی کردند!
که با ساختن یک دشمن  شیعیانهاي  مثل همیشه و طبق روال نوشته، دانیم می چنانکه

 جناب نجاح طائی نیز پیرو همین خط مشی بوده و در مقدمۀ کتاب، شود می شروعخیالی 
 : گوید می چنین 1»؟راه رسول خدا در غار أبوبکر بودآیا مصاحب و هم«

موضوع این کتاب از موضوعات بسیار مهمى است که خداوند تعالى توفیق نوشتن « 
لکن هنوز مسلمانان ، سال از هجرت نبوى گذشته 1420با آنکه . آن را به ما عنایت فرمود

 خوانند و مى، اند نان نوشتهوعاظ دربارى و یاران آ که حکّام ستمگر تألیف ومطالبى را 
نوشته شده درباره غار هجرت  هاى دروغ نسل به نسل عادت به خواندنها  مسلمان

  ».سنگین و کار مشکل گردید، نمودند و لذا خطا
 : جواب

معاویه بن ابی سفیان ها  آن حکام بنی امیه و در راس، در نظر او آن حکام ستمگر
حضرت علی را بر منابر ة شیعه که به عقید میه ايو بنی ا معاویه ؛حال فکر کنیداست! 

به راویان اعم چطور است که  نددنمو می امر عمل دیگران را نیز به همین  ند وکرد می لعن
؟ را نشر دهند رضی اهللا عنه علیحضرت دادند که فضایل  می و تابعین اجازه صحابهاز 

حضرت  اجازه دادند که فضایل مولفینچگونه احفاد او به  کرد میلعن  معاویه که علناً
مثل این است که خمینی بعد از پیروزي و بعد از اینکه جاي شاه  ؟؟ را درج کنند علی

هاي زیادي کـرده   .... او در این کتاب رجزخوانی»صاحب الغار ابو بکر أم رجل آخر؟«ترجمۀ کتاب  -1
 یم.ده کنیم و به آن جواب می باشد را از آن نقل می است، و ما تنها سخنانی که مربوط به مبحث می

_______________________ 
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هر گاه : ش بگویدبه دوستان 1!رنگتر کنند نشست و دستور داد شعار مرگ بر شاه را پر
یک  !نه.. از من تعریف کنید نامی از شاه هم بیاوریدها  کتاب در مجالس یا در خواستید

داشته و  از فضایل توانید میتا  اصالًنه نه! ، او اختصاص دهید از تعریف به را باب کامل
 او بگویید تا جایی که فضایل او از فضایل من هم بیشتر باشد!!!! ۀنداشت

 روز برویم مرگ بر شاه بگوییم و شب فضایل شاه را بخوانیم!!
نعوذ ( یگر چرا فضایل این کافر راد؟ دانست میمعاویه علی را کافر : گویید نمی مگر

 ؟ کرد مینقل ) باهللا
تشیع ثبت  اهل هاي کتاب حقیقت یار غار بودن حضرت صدیق در قدیمیترین: ضمناً

 ؟ اند ههم وعاظ درباري بودها  آن خواهید بگویید می آیا ؛شده است
 : براي درك نادانی این شخص خواندن این جمالت از وي کافیست

سفیان در گفتگوئى توافق کرد تا چهار هزار درهم به سمرة بن جندب  معاویه بن أبى« 
 :فقط بدین منظور که در میان اهل شام خطبه بخواند و بگوید که آیه، بدهد

ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱِ�  ۥَمن ُ�ۡعِجُبَك َقۡوُ�ُ  �َّاِس ٱ َوِمنَ ﴿ َ ٱَو�ُۡشِهُد  �ُّ ٰ َما ِ� قَۡلبِهِ  �َّ َ�ُّ  ۦَ�َ
َ
 وَُهَو �

ٰ َسَ�ٰ ِ�  �َذا ٢٠٤ ۡ�َِصامِ ٱ �ِض ٱتََو�َّ
َ
ۚ ٱوَ  ۡ�َۡرَث ٱِ�ُۡفِسَد �ِيَها َوُ�ۡهلَِك  ۡ� ُ ٱوَ  لنَّۡسَل َ� ُ�ِبُّ  �َّ

 در حقّ على علیه السالم نازل شده 2]٢٠٥-٢٠٤البقرة: [ ﴾٢٠٥ ۡلَفَسادَ ٱ

ِۚ ٱۡرَضاِت مَ  بۡتَِغآءَ ٱَمن �َۡ�ِي َ�ۡفَسُه  �َّاِس ٱ َوِمنَ ﴿ :و آیه ُ ٱوَ  �َّ َّ�  ِ  ﴾٢٠٧ ۡلعَِبادِ ٱرَُءوُفۢ ب
 1]٢٠٧البقرة: [

و بعدها تبدیل به مرگ بر آمریکا و ها تبدیل به مرگ بر صدام  و این ادامه داشت تا اینکه مرگ بر شاه -1
 شد!اسرائیل 

دارد و  و از میان مردم کسى است که در زندگى این دنیا سخنش تو را به تعجب وامـى «ترجمه آیات:  -2
ترین دشمنان است* و چون برگـردد   سخت گیرد و حال آنکه او خدا را بر آنچه در دل دارد گواه مى

کند که در زمین فساد نماید و کشت و نسـل را نـابود سـازد و خداونـد      [یا ریاستى یابد] کوشش مى
 »تباهکارى را دوست ندارد.

_______________________ 
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در شأن ابن ملجم ) که اشاره به قضیه خوابیدن على علیه السالم در بستر پیامبر است( 
 2.»نازل گردیده

شخصی که در صدد بود قاتل حضرت علی را مجاهد فی ، ه این فکر کنیدب: وابج
چطور به این فکر نیافتاد ، ود حضرت علی را نیز کافر جلوه دهدسبیل اهللا جلوه دهد و خ

سیدنا فضایل  ؛آن رقبا که به جاي رقیب تراشی براي حضرت علی و فضیلت تراشی براي
 !کندعلی علیه السالم را تحریف و تبدیل 

اكِ «: مثالً حَّ ابِ بْنُ الضَّ هَّ وَ بْدُ الْ يَّا: قال، عَ يلُ بْنُ عَ عِ امَ نَا إِسْ ثَ دَّ نَ : قال، شٍ حَ زَ بْ يْ رَ تُ حُ عْ مِ سَ

نَ  ثْامَ ٍّ : قال، عُ يلِ لَّمَ قال لِعَ يْه وسَ لَ ىلَّ اهللاَُّ عَ نِ النَّبِيِّ صَ يهِ النَّاسُ عَ وِ رْ ي يَ ذِ ا الَّ ذَ ةِ : هَ لَ نْزِ نِّي بِمَ أَنْتَ مِ

ى وسَ نْ مُ ونَ مِ ارُ قٌّ ( هَ عُ ، حَ امِ أَ السَّ طَ كِنْ أَخْ لْتُ ، ولَ وَ : قُ امَ هُ الَ ؟ فَ قَ وَ : فَ انُ : إِنَّامَ هُ كَ نِّي مَ أَنْتَ مِ

ى وسَ نْ مُ ونَ مِ ارُ لْتُ  ،)قَ يهِ : قُ وِ رْ نْ تَ نْ مَ ىلَ : قال؟ عَ وَ عَ هُ وهُ ولُ قُ بد املَلِك يَ لِيدَ بْنَ عَ وَ تُ الْ عْ مِ سَ

 ِ ِنْربَ  .3»املْ

از : و گفتعیاش  بناسماعیل حدیث کرد مرا : عبد الوهاب بن ضحاك گفت: «یعنی
کنند که به  می ر نقلباین حدیثی که مردم از پیام: گفت می م کهنیدحزیر بن عثمان ش

من چون مقام هارون است به موسی؛ این حدیث ه اي علی مقام تو نسبت ب: فرمود  علی
 آن را اشتباه شنیده! درست است اما شنونده

فروشد و خـدا   و از میان مردم کسى است که جان خود را براى طلب خشنودى خدا مى«ترجمۀ آیه:  -1
 .»ربان استنسبت به [این] بندگان مه

 .»چه زمانى روایت غار به نفع أبوبکر ساخته شد؟« فصل اول با عنوان 6باب  -2
بن حجر عسقالنی ج التهذیب التهذیب بیروت؛ _، مؤسسه الرساله 577ص 5تهذیب الکمال للمزي ج 3

 .بیروت _ ،دار الفکر209ص  2
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تو : این است) صحیحش: (گفت؟ چطور است) صحیحش( پس: گفتم، راوي گوید
ه ی بسکچه این را : از حزیر پرسیدند !1هستی به موسی» قارون« زلتنسبت به من به من

 » گفت میاین را بر منبر  2ولید بن عبدالملک: جواب داد؟ تو گفت
 ندتوانست می بنی امیهحکام ولی  3ارزش و فاقد اعتبار است بی این قول نزد اهل سنت

هارون را به قارون ، دنناحادیث را تبدیل ک ندتوانست می به جاي رقیب تراشی، دنچنین کن
 د!نبدل کن

سمرة بن جندب را اجیر کرده بود که آیاتی را به منظور ذم ، معاویه: گوید مینجاح 
علی به او نسبت دهد و آیاتی را براي مدح قاتل علی به ابن ملجم نسبت دهد؛ ولی در 

اسیم شن نمی حال حاضر هیچ قولی در این مورد در دسترس نیست و احدي از مفسرین را
بقره را در شان ابن ملجم بداند! اگر سمرة بن جندب چنین خطابه اي ایراد  207که آیۀ 

چرا احدي ؟ بود ولی چرا چنین نیست می بازتاب آن باید در کتب ما موجود، کرده بود
آیا جوابی غیر از این ؟ بقره در شان علی باشد 205و  204دهد که آیات  نمی احتمال

 ؟؟ وغگو و دروغ دوست استوجود دارد که نجاح در
است که فضایل حضرت علی را  کسانینه تنها معاویه چنین کاري نکرده بلکه او از 

 روایت کرده است!

 ستاید می حضرت علی را، معاویه

لٍَة «: دننویس می و دیگران مال باقر مجلسیابن بطریق و  -1
َ
َل رَُجٌل ُمَعاِوَ�َة َ�ْن َمْسأ

َ
َسأ

 اهللا اعلمگویند، قارون پسر عموي حضرت موسی علیه السالم بوده است!... و -1
 .از خلفاي بنی مروان و جانشین و فرزند عبدالملک بن مروان است -2

اِك اَكَن «گوید:  حافظ ابوبکر خطیب که این روایت را نقل کرده، خود می -3 حَّ اِب ْ�ُن الضَّ وَهَّ
ْ
َ�بُْد ال

َوايَِة، فال يصح االحتجاج بقوهل َكِذِب يِف الرِّ
ْ
، مؤسسه 577ص 5زي ج(تهذیب الکمال للم »َمْعُروفًا بِال

 بیروت)_الرساله 

_______________________ 
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 َّ َحبُّ َ�َقاَل َسْل َ�نَْها يلَعِ
َ
ُمْؤِمِنَ� قَْولَُك ِ�يَها أ

ْ
ِمَ� ال

َ
ْعلَُم قَاَل يَا أ

َ
إِنَُّه أ

يِب َطاِلٍب فَ
َ
 ْ�َن أ

َت بِِه َو لَُؤَم َما ِجئَْت بِِه لََقْد َكرِْهَت رَُجًال اَكَن رَُسوُل 
ْ
ٍّ قَاَل بِئَْس َما قُل َّ ِمْن قَْوِل يلَعِ إيِلَ

َم َغّراً 
ْ
ِعل

ْ
ُه ال ِ ص َ�ُغرُّ لَِة َهاُروَن ِمْن ُموىَس  ا�َّ نَْت ِم�ِّ بَِمْ�ِ

َ
ِ ص أ ُ رَُسوُل ا�َّ

َ
لََقْد قَاَل هل

 نيَِبَّ َ�ْعِدي َو لََقْد اَكَن ُ�َمُر بْن
َ

نَُّه ال
َ
� 

َّ
ُخُذ َ�نُْه َو لََقْد َشِهْدُت   إِال

ْ
ُ َ�يَأ

ُ
هل

َ
اِب �َْسأ َطَّ

ْ
اخل

ْشلَكَ َعلَيِْه يَشْ 
َ
ُ رِْجلَيَْك َو َ�َا اْسَمُه ِمَن ٌء قَاَل هَ  ُ�َمَر إَِذا أ قَاَم ا�َّ

َ
 أ

َ
ٌّ ُ�ْم ال اُهنَا يلَعِ

يَوان  .1»  ادلِّ
بپرس زیرا او  علی بن ابیطالباز : معاویه گفت. پرسشی کرد معاویهمردي از : «یعنی

 . تر است آگاه
من محبوب تر است از اي معاویه گفتار تو و پاسخت در این مسأله براي : مرد گفت
 علی! پاسخ و گفتار

تو از گفتار مردي اظهار ، اشتباهی داري ۀبد حرفی زدي و اندیش: معاویه گفت
 کرد می ز دانش و علم سیراباو را ا سلمرسول خدا صلی اهللا علیه وناخرسندي کردي که 

مگر این که بعد از من ، هستی موسیبراي  هارونتو براي من همانند : و به او فرمود
و من خود  کرد می پرسید و به سخنش عمل می از علی عمر بن خطاب. پیامبري نیست

آیا علی اینجا هست و : گفت می آمد می بودم که هرگاه مشکلی براي عمر پیششاهد 
 ؟؟ حضور دارد

برخیز که خداوند دو پایت را زمین گیر کند و دستور : آنگاه معاویه به آن مرد گفت
 » !!!ندنحذف ک بیت المال ۀداد نام او را از دیوان سهمی

ور میداد احادیثی علیه او بتراشند و اگر معاویه دستور به لعن علی داده بود و اگر دست
یا ایها االمیر! : ! چرا شخص سائل به معاویه نگفتکرد میاز همه مهمتر اگر او را تکفیر 

قم؛ الطرائف ابـن طـاووس   _ 137-136ابن البطریق صص  ة؛ العمد40، ح266، ص37بحاراالنوار، ج -1

 42قم؛ تـاریخ دمشـق ابـن عسـاکر ج    _ 424ص  2االبرار هاشم بحرانی ج ةحليـقم؛ _ 53-52صص 

 .د متفاوت..... با دو سن312ص للکالباذيبیروت؛ بحر الفوائد – 171-170صص 

_______________________ 

http://forum.patoghu.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fdaneshnameh.roshd.ir%2Fmavara%2Fmavara-index.php%3Fpage%3D%25D8%25AD%25D8%25B6%25D8%25B1%25D8%25AA%2B%25D8%25A7%25D9%2585%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A4%25D9%2585%25D9%2586%25DB%258C%25D9%2586%2B%25D8%25B9%25D9%2584%25DB%258C%2B%25D8%25B9%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2587%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585
http://forum.patoghu.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fdaneshnameh.roshd.ir%2Fmavara%2Fmavara-index.php%3Fpage%3D%25D8%25AD%25D8%25B6%25D8%25B1%25D8%25AA%2B%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B3%25DB%258C%2B%25D8%25B9%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2587%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585
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ي علی أي تو را از رأآنوقت من بدبخت که ر، کنی می! او را تکفیر کنی میتو او را لعن 
 ؟ تمهسمت و نفرینی اینچنینی ذبیشتر دوست میدارم سزاوار این همه م

بدون ، و لعن و جعل حدیث علیه حضرت علی داده بود سباگر معاویه دستور به 
 !؟برد نمی تو که الالیی بلدي چرا خودت خوابت: گفت می شک آن شخص در جواب

حال از ، علی باشیم عنکه الکنی  می و ما را مجبورکنی  می خودت حضرت علی را لعن
مگر حرف من بیشتر از لعن کردنی ؟ کنی می شوي و من را توبیخ می سخن من ناراحت

خدا دو پایت را زمین گیر گویی:  می پس چرا به من؟ کنی می بود که تو ما را به آن امر
 !!؟کند

 کهشود خمینی بر روي منبر مرگ بر شاه بگوید و مردم را نیز ترغیب کند  می مگر
وبیخ و مجازات ت» شاه آدم پرخوري بود: «ط بگویدولی کسی را که فق، چنین بگویند

 !؟کند
 : را نیز بخوانیدروایت این  حال

به اتفاق ) به عنوان سفیر از سمت حضرت علی( ابو مسلم خوالنیکه نقل است «  -2
تو با علی در جنگ و نزاع هستی و با : «تنی چند نزد معاویه آمدند و به او گفتند

نَُّه ، اهللاِ َال وَ «: معاویه گفت» ؟آیا تو مانند او هستی، کنی می وي مبارزه
َ
ْعلَُم �

َ
ْ أل إِ�ِّ

فَْضُل ِم�ِّ 
َ
ْمِر ِم�ِّ ، أ

َ
َحقُّ بِاأل

َ
دانم که او از من  می من به خدا سوگند، خیر« = ...»َوأ

 .1»...تر است بهتر است و او براي خالفت از من شایسته
ها در مورد زمانی است که حضرت علی علیه السالم در قید حیات  این: «شاید بگویید

؟؟ هکرد می معاویه در حیات علی او را لعن: گویید می غیر این است کهمگر : گویم می »بود
ابومسلم ، خب! اگر لعن و تکفیري در کار بود؟ هکرد می گویید او را تکفیر نمی مگر

و او را  کنی میتو هر روز علی را لعنت : گفت می بایست خطاب به معاویه می خوالنی
چرا ؟ گویی که او از تو بهتر است می حال، کنند می یز چنینخوانی و یاران تو ن می کافر

 گوید: راویانش ثقه و مورد اعتماد هستند. محقق می140ص  3سیر اعالم النبالء ج  -1
_______________________ 



 27  فصل اول: در اثبات یار غار بودن ابوبکر صدیق

 ؟ بام و دو هوا یا ابن ابی سفیان یک
در دست است که مربوط به بعد از  نیز روایاتی البته دانیم که چنین نگفت! و می ولی

 . شهادت سیدنا علی است
رسید  خبر شهادت علی به معاویهوقتی : «کند می عاملی از ابوالحجاج البلوي نقل -3

  .1» طالب يبألقد ذهب الفقه و العلم بموت ابن : «معاویه گفت
 » !علم و فقه هم مرد، با مرگ پسر ابوطالب: «یعنی

بْكِي«: و در خبر مشابهی اینچنین آمده لَ يَ عَ ةَ جَ يَ اوِ عَ ٍّ إِىلَ مُ يلِ تْلِ عَ ُ قَ ربَ اءَ خَ هُ ، ملََّا جَ الَتْ لَ قَ فَ

هُ  تُ أَ رَ دْ : امْ قَ بْكِيهِ وَ تَ تَهُ  أَ لْ اتَ الَ ؟ قَ قَ هِ : فَ قْ فِ الْ لِ وَ ضْ فَ نَ الْ دَ النَّاسُ مِ قَ ا فَ ينَ مَ رِ دْ َكِ إِنَّكِ الَ تَ حيْ وَ

لْمِ  عِ الْ   .2»وَ

زنش ، شروع به گریه کرد، علی به معاویه رسیدسیدنا وقتی که خبر کشته شدن : «یعنی
، واي بر تو: «گفت» !؟جنگیدي در حالیکه با او میکنی  می آیا بخاطر او گریه: «به او گفت

 » دانی که مردم چه فضل و فقه و دانشی را از دست دادند! نمی تو
چه : گفت میهمسرش باید ، لعن کردنی در بین بود انکار فضائلی در کار بود و یا اگر

 ... حاال چه شده که، کردي میدیروز که او را لعنت  !؟گویی میآیا هذیان ؟ شده
از ( معاویه در دوران خالفتش از ضرار صدائی در روایت موثقی نقل است که -4

اي : «گفتضرار ، خواست که علی را برایش توصیف کند) یاران علی
حتماً باید او را توصیف : «گفتمعاویه » امیرالمؤمنین مرا از این کار معاف کن!

بخدا بسیار  ؛گویم پس می، حال که حتماً باید او را توصیف کنم«: گفت» کنی!
عادالنه حکم ، گفت میهمیشه سخن فیصله بخش ، قدرتمند بوددوراندیش و 

، ام دیده گاهاًدهم که  شهادت می.... ،کرد میدانش از همه جوانبش فوران ، کرد می

 بیروت_ 205ص 6االنتصار عاملی ج -1

 احیاء التراث العربیدار  _،ابن کثیر 139ص  8ج ةيوالنها ةيبداال -2

_______________________ 
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اش را پایین آورده بود و ستارگان رو به کاهش گذاشته  در حالیکه شب پرده
 ه وو همچون شخص سالم شتابزد، ریش خود را در دست گرفته بود، بودند

دیگري را فریب بده! خود را ، اي دنیا: «گفت میولی غمگین و گریان ، قرار بود بی
. بعید است، بعید است؟ ياي یا شوق و عالقه به من دار  کرده  به سوي من عرضه

پس عمر تو کوتاه ، که رجعتی در آن طالق نیست، ام  من تو را سه طالقه کرده
حشتناکی وبود توشه و دوري سفر و آه و ناله از کم، است و کم ارزش هستی

  ....»،راه

ََسِن «: و گفت، آنگاه معاویه به گریه افتاد
ْ
بَا احل

َ
ُ أ ِ َكَذلَِك ، رَِحَم ا�َّ خدا « =» اَكَن َواَ�َّ

اندازه بر او   پس اي ضرار تو تا چه» )گونه بود بخدا همین(، رحمت کند ابوالحسن را
 ن هستم که فرزندش را در دامانش سرهمچون کسی غمگی: «گفت» !؟غمگین هستی

 1»اند! بریده
اگر گوید:  میو ضرار به او ن کند میرا تایید » ضرار«افتد و سخنان  می معاویه به گریه

و چرا او را ؟ او را لعنت کننددهی  می و دستورکنی  می پس چرا او را لعنت، چنین است
 ؟ کنی می خوانی و علیه او روایت جعل می کافر

 گوید:  می پردازیم؛ وي می کنیم و به سخن بعدي نجاح می ت بسندهتعداد روای به همین
بخاطر محبت و براى باال بردن ، نشر مناقب دروغین در شأن أبوبکر از طرف معاویه«

بلکه صرفاً براى پائین آوردن شأن و منزلت رسول خدا صلّى اهللا ، شأن و منزلت وى نبود
 .2»گرفت مى رتعلیه و آله و خاندان پاك وى صو

قـین حلـی   ؛ کشف الیقم_ 95ص 1؛کشف الغمه االربلی ج251-250صص 33بحار االنور مجلسی ج -1
قم؛ کنـز  _ 52و51صص  2؛ مناقب اإلمام أمیر المؤمنین، محمد بن سلیمان الکوفی ج117-116صص

؛ تـاریخ دمشـق ابـن    1108 – 1107صص  3قم؛ االستیعاب ابن عبدالبر ج_ 270الفوائد کراجکی ص
 و....بیروت _ 402ص  24عساکر ج

 .1باب ششم، فصل -2

_______________________ 
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یک فرد مست شبیه نیست به چه شبیه هاي  به رجز خوانی... حال اگر این نوشته
 ؟؟ است

ماجراي هجرت و غار را بنی امیه براي این ساخت تا فضیلتی : گوید می در محلی
توانست با استناد به هجرت خالفت خود را  می هم 1یعنی ابن بکر(  !!باشد در برابر غدیر

 ) ثابت کند!!
را تنزل دهد!!! حال بین این دو را جمع  اکرم خواسته مقام نبی می معاویه گوید می االن

 ؟؟ توانید می، کنید
همراهی با او چه نفعی خواهد اگر مقام پیامبر تنزل پیدا کند دیگر : توضیح بیشتر

؟؟ لقب داده باشد» صدیق«شخصی را پیامبر دیگر چه نفعی خواهد داشت که ؟ داشت
ه بخواهند این ماجرا را جعل داماد او بودن چه نفعی دارد ک، امی نداردشخصی که مق

 !!؟کنند
 مجانین طرف هستیم!رئیس انجمن که با  واقعاً

خود معروف به هاى  و ذهبى در نوشته: «نویسد می این نجاح در همین کتاب چنین
نیز باالتر  و او در قریشى و اموى بودن حتى از قریشیان و امویان، همین شیوه بوده است

 » بود
و در مورد امویان گفتی که علی را  دانی می توئی که ذهبی را از امویان هم بدتر: ج
حال چطور است که ذهبی ، را نشر میدادنددن حضرت علی کافر بوو اند  هدانست می کافر

علی ؟؟ کند می چطور است که از فرزندان او به نیکی یاد؟ دارد می فضایل علی را مکتوب
 !؟؟د و حسین را سید جوانان اهل بهشتنام می حسن را امام، داند می یر المومنینرا ام

 دانیم میسخن گفته و ما به اندازة الزم جواب گفتیم و الزم نزیاد ، در این باباو 
 . بنویسیم چرا که به موضوع این نوشتار چندان مربوط نیستبیشتر 

 اصلی است! کند، یار غار دعا میشخصیتی که نجاح ا -1
_______________________ 
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 وبکر یار غار نبوده!که اب گوید می روایات صحیح و متواتر: نجاح طائی
و این کتاب «: گوید می این است که در ابتداي کتابش، نجاح طائی، بزرگترین خیانت

و  وایات صحیح و متواترقضیه حضور أبوبکر در غار را به صورتى علمى و مستند به ر
  .»نماید مى اساس ویران شواهد و قرائن فراوان رد کرده و از پایه و

واقعیت و حقیقت قضیه غار را مطابق با کتاب و سنّت و با این کتاب «: گوید می و
  ».نماید مى تائید عقل و فطرت و دور از هرگونه دروغ و افتراء حزبى و حکومتى بیان

این نوشتار به یاد داشته باشید زیرا بارها بار خواهید  ۀاین سخن وي را در حین مطالع
ستناد نکرده بلکه به روایات عجیب و دید که او نه تنها به روایات صحیح و متواتر ا

بلکه همین ، کند می نه تنها به روایات کذب استناد کند می غریب و کذب هم استناد
و گاهی نیز قیچی و ساتور برداشته و روایات را قیچی و  کند می روایات را نیز تحریف

 تا شاید که بتواند مراد خودش را از آن کسب کند! کند می تکه تکه
نیز خواهیم دید که اوهن من بیت العنکبوت  را  علمی ایشانعقلی و یل دالاما و 
 است!

 شخصی به نام عبد اهللا بن بکر وجود خارجی ندارد
نقش اول بازیگر او برد و  می نام» عبد اهللا بن بکر«بارها از شخصی به نام  طائینجاح 

 . فیلمنامه ایست که او به قلم آورده است
همان شخصی است که همراه » عبد اهللا بن بکر«که ست مدعی اجناب مخترع کبیر 

اما خوب است که بدانید چنین شخصی با . در غار و راهنماي او در راه بوده استپیامبر 
در هیچ کدام از کتب تاریخ و تراجم و ، وجود خارجی ندارد) در آن تاریخ( این اسم

اکرم  راهنماي سفر نبی به عنوان شخصی !بله. از او نامی نیست.... انساب و طبقات و
اهللا بن  عبد«نگفته که نام او  حوجود داشته ولی احدي به جز نجا صلی اهللا علیه و آله

 !!است بوده» بکر
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گوناگونی درج شده هاي  ه صورتاسم و رسم آن راهنما در روایات و کتب مختلف ب
 : از جمله، است

عبد اهللا یا  ارقدعبد اهللا بن رقطّ یا اعبد اهللا بن ؛ اریقد عبد اهللا بن ؛1اهللا بن اریقط عبد
و  2و بعضی نام او را اریقطاند  و بعضی او را لیث بن عبداهللا بن اریقط گفته  بن أرقم

 . اند پنداشته 3بعضی رقیط
و » دیل«یا » دئل«یا » دیلی«یا » دؤلی«یا » دئلی«و بعضی » لیثی«بعضی او را 

 !اند! هنوشت» بنی دیل بن بکري«و بعضی » عدوي«بعضی 
نام مادر او را را نام پدرش پنداشته بعضی چون حلبی و برزنجی » اریقط«بعضی 

که در  اند! دانسته 5» رقیط«یا  4» اریقط«و بعضی نیز نام خودش را اند  دانسته» اریقط«

يْثِيُّ « و غالب متقدمین متاخرین، البالي تمام این اختالفات طٍ اللَّ قِ يْ بْدُ اهللاِ بْنُ أُرَ  را» عَ

  و اهللا اعلم 6. دانند تر می صحیح
عبد اهللا بن «، حال بین تمامی این اقوال و این اختالفات در عجبم که جناب نجاح

 لف است!ؤلیف و کدام مأببینیم منبع این اختراع او کدام ت، بیائیدرا از کجا آورد!!! » بکر
ز بحار االنوار روایتی را ا» ؟عبداهللا بن بکر کیست« با عنوان فصل دوم 3 او در باب

کند می عالم الوري طبرسی و کمال الدین صدوق نقلمجلسی و ا . 

 اند اریقط نام مادرش بوده است! (سیره حلبی) و همینطور الکوکب األنور از برزنجی و گفته -1
 1،آیت اهللا جعفرسبحانی؛سید المرسـلین (ترجمـۀ فـروغ ابـدیت بـه عربـی)، ج      420فروغ ابدیت ص -2

 قم_، مترجم:جعفر الهادي 603ص
 بیروت_  و مدین فاسى، اب231مستعذب اإلخبار بأطیب األخبار (پاورقی)ص -3
 قم_،مترجم:جعفر الهادي 603ص 1؛سید المرسلین، ج420فروغ ابدیت،آیت اهللا جعفرسبحانی ص -4
 بیروت_  ، ابو مدین فاسى231مستعذب اإلخبار بأطیب األخبار (پاورقی)ص -5
است. و به همین شکل ضبط کرده  183ص  3ج »األسامء املبهمة يف األنباء املحكمـة«خطیب بغدادي در  -6

 اند. غالب دانشمندان اسالمی نیز به همین شکل از او یاد کرده

_______________________ 
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) ص� اهللا عليه وآهل وسلم( إذ اتلىق انليب«: چنین است، » نجاح«به نقل از  روایت

يا  :)ص� اهللا عليه وآهل وسلم( اهللا بعبداهللا بن أر�قط بن ب�ر يف جبل ثور فقال هل رسول
 ؟ �ابن أر�قط أأتمنك ىلع د

قال ؟ إذاً واهللا أحرسك وأحفظك وال أدّل عليك فأين تر�د يا �مد: فقال ابن ب�ر
 ال يهتدي : قال ابن ب�ر. يرثب :)ص� اهللا عليه وآهل وسلم( �مد

ً
ألسل�ّن بك مسلاك

  .»فيها أحد
در کوه ثور با رسول خدا صلّى اهللا علیه و آله  عبداهللا بن أریقط بن بکرو چون : «یعنی

 ؟ آیا تو را بر جان خود ایمن بدانم فرزند أریقطاى : ت کرد حضرت فرمودمالقا

نمایم و احدى را  مى بنابراین سوگند به خدا که تو را حفظ و حراست: گفت ابن بکر
: محمد صلّى اهللا علیه و آله فرمود؟ خواهى بروى مى اى محمد کجا، کنم نمى بر تو آگاه

 !یثرب
 » خواهم برد که احدى بدان راه نیابد تو را از راهى: گفت ابن بکر

 : یسی به کار برده استبلخترع کبیر در نقل این روایت چه تحال ببینیم  این م
همان آدرسی که داده و همان چاپی که از ( 69ص  19این روایت در بحار االنوار ج

 : به این شکل آمده است) آن نقل کرده

» ِ ْ�َبَل  صفََخَرَج رَُسوُل ا�َّ
َ
ُ َو أ

َ
َرْ�ِقٍط َراٍع بِلَْعِض قَُر�ٍْش ُ�َقاُل هل

ُ
ِ  اْ�ُن أ َفَداَعُه رَُسوُل ا�َّ

ُ يَا  َرْ�ِقٍط   اْ�نَ ص َ�َقاَل هلَ
ُ
ُدلُّ  أ

َ
 أ

َ
ْحَفُظَك َو ال

َ
ْحرُِسَك َو أ

َ
ِ أ آتَِمنَُك ىلَعَ َدِ� َ�َقاَل إِذاً َو ا�َّ

ُد قَاَل َ�رْثِ  ْ�َن تُِر�ُد يَا ُ�َمَّ
َ
َحدَعلَيَْك فَأ

َ
 َ�ْهتَِدي ِ�يَها أ

َ
 ال

ً
ْسِلَ�نَّ بَِك َمْسلاَك

َ َ
 » َب قَاَل أل

 ؟؟؟؟ وجود داشت» بکر«ز یا ا» ابن بکر«یا از » عبد اهللا بن اریقط بن بکر«آیا اثري از 
عالم الوري طبرسی نقل کرده یعنی منبع اصلی اعالم الوري مجلسی این روایت را از ا
 . نیمز می است پس ما به منبع اصلی سر

  :)همان آدرس و دقیقاً همان چاپ( 148ص 1اعالم الوري طبرسی ج
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 آهل و عليه اّ�  صّ�  اّ�  رسول فداعه ار�قط ابن: هل يقال قر�ش بلعض راع أقبل و«
 ال و أحفظك و أحرسك اّ�  و إذا: قال ».؟د� ىلع أءتمنك ار�قط ابن يا: «هل قال ووسلّم 

 يهتدي ال مسلاك بك ألسل�نّ  اّ�  و: قال ».يرثب: «قال؟ �مد يا تر�د فأين، عليك أدّل 
  .»أحد فيه

شاید چشمان من کم سو ، دقت کنید؟؟ دیدید» بن بکرا«آیا اثري از : پرسم می دوباره
 جاي امیدي هست!، هنوز یک کتاب مانده ؛مهم نیست شده است!

چیزي  است که در متن کتاب» چاپ قم 56کمال الدین شیخ صدوق ص «منبع سوم 
همان متن فوق از کتاب اعالم الوري نقل شده است ، در این مورد نیست ولی در پاورقی

 نیست!!!» ابن بکر«و اثري از 
محقق کتاب کمال الدین «و هم » مجلسی«تنها یک منبع واحد است که هم ، در اصل

ررسی ب ولی با این حال آن دو منبع را نیزاند  از همان منبع استفاده کرده» شیخ صدوق
 !!رو شود! ۀ اسالمیکردیم تا به خوبی دست این متفکر فرهیخت

 : آمده است، نجاح طائیستدر ادامۀ همین روایت که مورد استناد : نکته

» 
ً
ْسِلَ�نَّ بَِك َمْسلاَك

َ َ
ُد قَاَل َ�رْثَِب قَاَل أل ْ�َن تُِر�ُد يَا ُ�َمَّ

َ
َحدٌ فَأ

َ
 َ�ْهتَِدي ِ�يَها أ

َ
ُ   ال

َ
َ�َقاَل هل

ِهْجَرِة َ�َهيِّْئ يِل َزاداً َو َراِحلًَة َو قَ  رَُسوُل 
ْ
ِذَن يِل يِف ال

َ
َ َقْد أ نَّ ا�َّ

َ
ُه بِأ ْ ِ ص ائِْت َعِلّياً َو �رَشِّ اَل ا�َّ

بُو بَْ�ٍر ائْت
َ
ُ أ

َ
ْسَماَء ابْنيَِت َو قُْل لََها ُ�َهيُِّئ يِل َزاداً َو َراِحلَتَْ�   هل

َ
 .1....»  أ

 خدا به: گفت، یثرب: فرمود؟ محمد اى دارى را کجا صدق: ابن اریقط گفت: «یعنی
 صلّى اهللا رسول پس... نکند پیدا را تو کس هیچ که دهم مى نشان تو به را راهى که قسم
 اجازه من به خداوند که بده بشارت او به و کن پیدا را على: فرمود او به اله و علیه اللّه

به ابن ( او به بکر ابو. کند فراهم را اهر توشه و زاد و مرکب که بگو و است داده هجرت

 149 - 148ص 1اعالم الوري ج ،70 – 69ص  19بحار االنوار ج -1
_______________________ 
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 براى را توشه و زاد و مرکب دو که: بگو او به و کن پیدا را أسماء دخترم: گفت) اریقط
  ....»کند فراهم من

زمانی که پیامبر اکرم ، است مسکین» نجاح«پس طبق همین روایت که دست آویز 
 وبکر هم همراهش بوده است!ه ابکرد می صحبت» ابن اریقط«صلی اهللا علیه وسلم با 

در همین ابتدا او هم دروغ گفته هم روایت را تحریف فرموده و هم آن را قیچی کرده 
 است!

باري دیگر این نوشتۀ جناب نجاح را ، کنم می براي اختتام این بخش شما را دعوت
 : بخوانید

يف جبل ثور بعبداهللا بن أر�قط بن ب�ر ) ص� اهللا عليه وآهل وسلم( إذ اتلىق انليب«
فقال ابن ؟ يا ابن أر�قط أأتمنك ىلع د� :)ص� اهللا عليه وآهل وسلم( اهللا فقال هل رسول

ص� اهللا ( �مد قال؟ إذاً واهللا أحرسك وأحفظك وال أدّل عليك فأين تر�د يا �مد: ب�ر
 ال يهتدي فيها أحد: قال ابن ب�ر. يرثب :)عليه وآهل وسلم

ً
 .1» ألسل�ّن بك مسلاك

در کوه ثور با رسول خدا صلّى اهللا علیه و آله  عبداهللا بن أریقط بن بکرو چون « :یعنی

 ابن بکر؟ آیا تو را بر جان خود ایمن بدانم فرزند أریقطاى : مالقات کرد حضرت فرمود
 نمایم و احدى را بر تو آگاه مى بنابراین سوگند به خدا که تو را حفظ و حراست: گفت
ابن  !یثرب: محمد صلّى اهللا علیه و آله فرمود؟ خواهى بروى ىم اى محمد کجا، کنم نمى

 » تو را از راهى خواهم برد که احدى بدان راه نیابد: گفت بکر
که خطاب به آن راهنما  کند می او از قول نبی اکرم صلی اهللا علیه و آله وسلم نقل

ر جان خود ایمن آیا تو را ب» ابن اریقط«= اي » ؟يا ابن أر�قط أأتمنك ىلع د�«: گفت
 ؟؟ بدانم

  »عبداهللا بن بکر کیست؟« فصل دوم با عنوان 3باب  -1
_______________________ 
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در خط » مکتشف عصر ما«خواند ولی » ابن اریقط«رسول خدا او را ، دقت کنید
نامد!!! آیا تناقض از این بیشتر و جهالت از این باالتر ممکن  می» ابن بکر«بعدي او را 

 !؟؟است

 توسط نجاح طائی» ابن بکر« به» ابن اریقط« تبدیل

اختالف است ولی احدي نگفته که نام  آن راهنما یا مادر با وجود اینکه در بارة نام پدر
کنم! احدي نگفته  می تاکید 1!!بنامیم» ابن بکر«تا بتوانیم آن را  بوده» بکر« پدر یا مادر وي

حتی کسی نگفته نام جدش بکر بوده! البته جناب مخترع کبیر ، بوده» عبداهللا فرزند بکر«
 را قلم بگیرید!

 : نویسد می» السرية النبويه«گرش به نام در کتاب دی» نجاح«خود 

 ب�ر بن ادليل بن ار�قط بن اّ�  عبد ووسلّم  اهل و عليه اّ�  صّ�  اّ�  رسول مرّ  و«
 .2...» معبد ام خبيمة

ضبط » بکر بن الدیل بن اریقط بن اللّه عبد« خود او نام آن راهنما را به این شکل
پدر جد عبد «» بکر«شود که  می نیم اینگونهیعنی اگر قول او را صحیح بدا، کرده است

 بوده است!» اهللا
» پدر بزرگ«بیند  نمی را» پدر عبداهللا«چقدر جاهل است که » نجاح«حال ببینید این 

، آن هم در حالیکه تا به حال احديیده است!! بچس» پدربزگش پدرِ«بیند و به  نمی او را
 . نداده است ابن اریقط را به غیر از پدرش به کسی دیگر نسبت

جـراح، ولـی   اند؛ مانند: ابو عبیده بـن   نسبت دادهایم که شخصی را به پدربزرگش  بله در تاریخ داشته -1
خواهید دید که در مورد ابن بکر نه تنها کسی چنین نکرده بلکه اصوالً غیر منطقی است که چنان کند 

 نه تنها پدر او نیست، بلکه نه جد او و نه حتی جد جد او هم نیست!!!! »بکر«زیرا که 

 272(للنجاح الطائی) ص  ةيالنبو ةالسیر -2

_______________________ 



 دو یار غار    36

 ابوبکر بن عبد« مراهستم ولی احدي » اهللا ابوبکر بن حسین بن احمد بن عبد«من 
و این کامالً طبیعی است ولی » ابوبکر بن حسین«: شود می بلکه گفته، خواند نمی» اهللا

 بیشتر شبیه است! اختراعات مخترعینبه  چون شاهدي در تاریخ ندارد ادعاي او
آن را چنین ، اند آنانکه نسب او را به بنی بکر نسبت داده: که البته الزم به ذکر است

 : اند نوشته

جد » دئل«نه اینکه » دئل بن بکر«یعنی مردي از طایفۀ » ب�ر بن ادلئل ب� من رجال«
 او باشد! 

. شود مى گفته هم دیلى لیثى أریقط بن اللّه عبد: «نویسد می دکتر ابراهیم آیتی شیعی
 سهم بنى از مادرش و کنانه بن مناة عبد بن بکر بن دیل بنى طایفه زا اللّه عبد این پدر
 1 .»بود عمرو بن

 : اند این نسب را به شکل کاملتر نیز ثبت کرده

 .2»أريقط بن اهللا عبد واسمه. بكر بن الديل بن عدي بن نفاثة إىل نسبة: فاثيالنُ «

ن ب او را باید چنینس) که ظاهراً هست( یعنی اگر واسطۀ دیگري در این بین نباشد

 کنانه بن ةمنا عبد بن( بکر بن الدیل بن عدي بن ثةنفابن  أریقط بن اهللا عبد: «بنویسیم

 بلعیدهنسب او را  قسمتی از یعنی جناب نجاح دو نفر را از قلم انداخته و» ))يمةبن خز(

 3به جاي پدر آن راهنما جا زده است!باشد  می او» جد جد پدر« را که» بکر«و 

 : نویسد می» السرية النبوية«کتاب مخترع کبیر در  جناب

 تهران_، دکتر محمد ابراهیم آیتى 218ص پاورقی (فارسی) تاریخ پیامبر اسالم -1
 مصر_ 53العثمانیه للجاحظ پاورقی ص -2
باشـم و   می »آدم«بخوانند، چرا که هر چه باشد من هم از نسل  »ابوبکر بن آدم«چطور است که مرا  -3

 بال اشکال است! دون شاهد تاریخی،ها ب حذف واسطه »نجاح«طبق روش 

_______________________ 
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 املحرفون جعل ثم. السفر و الغار ىف صحبه الذ هو و دليله بكر بن اريقط بن اهللا عبد«

 .1..»..بكر ابن بدل بكر أبا متأخرا

عبد اهللا بن اریقط بن بکر راهنماي پیامبر بود و او همان است که یار غار و : «یعنی
 » !ابا بکر را به جاي ابن بکر قرار دادندتحریف کنندگان سفرش بود ولی هم

بن بکر را به  دیلدر این قول نام آن راهنما را مختصر کرد و عبد اهللا بن اریقط بن 
» اریقط«و این  را به خودش تخفیف داد!!» دیل«ن بکر تبدیل کرد و بعبد اهللا بن اریقط 

شد!! البته شعبده » بکر«اي فرزند  هشعبد بود با » دیل« که در قول قبلی نجاح فرزند
جناب نجاح هنوز تمام نشده است و خواهیم دید که او چگونه با قلمش ما را هاي  بازي

اقدام به ، فریبکاران حزب قریش: «نویسد می چنانکهمات و مبهوت خودش خواهد کرد؛ 
 .2»گردد بکرعبداهللا بن تا نام وى موافق نام ، اجراى نقشه تغییر در نام أبوبکر نمودند

را به » بن بکر اریقط عبداهللا بن« پاك کنش را در آورده و این باردر قول باالیی 
که » عبداهللا«یعنی  د!!!نمورا نیز از رده خارج » اریقط«تبدیل کرد و » عبداهللا بن بکر«

 شد!!» بکر«بود در این نقل فرزند بال واسطۀ » اریقط«فرزند 
زورش  ؛خیر !پاك کنش را به کناري نهاده است وب جادویی وچ اوگمان نکنید که 

مختلف از آن راهنما به هاي  به همین دلیل در سکانس !!کند می شعبدهباز هم ، آید نمی که
 : نویسد می مثالً، کند می یاد» ابن بکر« این شکل =

رسول خدا صلّى اهللا علیه و آله به همراه رفیق خود ، و در هنگام رسیدن کفّار به غار«
 3....» برد مى بسر بکرابن 

 267ی) ص (للنجاح الطائ ةيالنبو ةالسیر -1

دالئـل اثبـات   « بـا عنـوان   فصـل دوم  6بـاب  آیا مصاحب و همراه رسول خدا در غار أبوبکر بـود؟   -2
 »همراه با ابن بکر، نه أبوبکر مهاجرت رسول خدا (ص)

 »ساختن قصه دروغین حضور أبوبکر و... در غار«فصل ششم با عنوان:  6باب -3

_______________________ 
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همراه ) ص( دالئل اثبات مهاجرت رسول خدا: «نام یکی از فصول کتابش چنین است
 .1»نه أبوبکر، ابن بکربا 

 2» از مکّه به مدینه آورد خانواده ابوبکر را ابن بکر: «نام یکی دیگر از فصول کتابش
ابن «ن دلیل تنها به بنده خدا خواسته مختصر نویسی کند به همی نجاحِ: «شاید بگویید

 » است بسنده کرده» بکر

ابن «شود =  می» عبد اهللا بن أريقط بن نفاثة بن عدي بن الديل بن بكر«مختصر : گویم می

پسندند و اگر قرار باشد کسی به عنوان  می و این را تمامی عقال ؛»ابن بکر«نه » اریقط
  !او» ةنبیر«است نه » دیل بن بکر«شناخته شود آن شخص » ابن بکر«

در کل  چرا نجاح؟؟ به چه منظور بودها  له حذف واسطهاما این شیادي و این پله پ
اریقط را و  در جاییدیل را خط زد و  را خط زده و بعد از آن» نفاثه بن عدي«کتابش 

 3؟؟ سپس عبداهللا را

 أبا متأخرا املحرفون جعل«: او این مراحل را طی کرد تا بتواند این ادعا را بکند: وابج

 قرار دادند!» ابن بکر«را به جاي » ابا بکر«تحریف کنندگان  = 4»بكر ابن بدل بكر

 فصل دوم 6باب  -1
 فصل سوم 7باب  -2
ایم زیرا که وي،  ها نا آگاه بوده، دلیل ناشیانه اي تراشیده بگوییم: او نسبت به بعضی از این واسطهاگر  -3

چرخد و ممکن نیسـت سـر سـري از کنـار ایـن       می »ابن بکر« اصل کتابش بر وجود شخصی با نام
ـ  شخصیت گذشته باشد! و اگر بگویید: چرا خیلی از نویسندگان؛ خیلی از واسطه ه) را از ها (مانند نفاث

گویم: آنان در این مورد تحقیق نکردند تا هر چه بیشتر به اصـل نسـب آن راهنمـا     اند؛ می قلم انداخته
هایی داشـته اسـت؛ و از    پژوهش چنانکه گفته شد حول این شخصیت؛ »نجاح«دست پیدا کنند ولی 

را  »اهللا بن اریقطعبد «اند و  هاي قطعی را ساقط نکرده طرفی آن مولفین هر چه باشند هیچ گاه نسب
 اند و این اختراعی جدید، از مخترع کبیر است. ننوشته »ابن بکر«

 267(للنجاح الطائی) ص  ةيالنبو ةالسیر -4

_______________________ 
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» ابن بکر«را به این وهم بیاندازد که آن راهنما معروف به ها  خواست ذهن می او، بله
ابن «تا بتواند بگوید بعدها به جاي ، شناختند می» ابن بکر«و همه او را با شهرت بوده 

ولی چنانکه قبالً مشخص شد  عوض کردند؛» ي«را با » ن«و جاي  دند!ابی بکر نها» بکر
ابن «چنانکه از طبرسی و مجلسی نقل شد او  شناسد بلکه نمی کسی چنین شخصی را

 است نه ابن بکر!! » اریقط
در مورد والد یا والدة او اختالفاتی وجود دارد ولی احدي : چنانکه قبالً گفتیم *

! و براي اینکه خواننده را خاطر جمع کنیم از امهات کتب است دهبو» بکر«نگفته نام آنان 
م تا آنان نیز مهري باشند بر کنی می شواهدي مطرحاند  شیعه که به این واقعه اشاره کرده

 ن مخترع کبیر!اده

 .1»أريقط ابن ودليلهم« :)هـ333ابن عقده کوفی(متوفی -1

 إىل معه ليمضوا إليه قطأري ابن اهللا وعبد... « :)هـ363قاضی نعمان مغربی (م -2

 .2...»املدينة

 3» أريقط بن اهللا عبد الليثي ودليلهام« :)هـ380م( ابن طیفــــــــــــــور  -3

 .4»أريقط بن اهللا عبد الليثي ودليلهام« :)هـ560م( الطوسی حمزة ابن -4

 .5»أريقط ابن: له يقال قريش لبعض« :)هـ573م( قطب الدین راوندي -5

يْثِي« :)هـ588م( ابن شهر آشـــــوب -6 طَ اللَّ قِ يْ بْدُ اهللاَِّ بْنُ أُرَ مُ عَ لِيلُهُ  .6»  وَ دَ

  .ابن عقده کوفی 180، ص: عفضائل أمیر المؤمنین  -1
 .قم _قاضی نعمان ، 259ص  1شرح االخبار ج -2
 .قم_، ابن طیفور 43بالغات النساء ص -3
 .قم _ 85فی المناقب، ابن حمزه صالثاقب  -4
 .موسسه الهادي _ ، قطب الدین راوندي334 صقصص االنبیاء  -5
 .قم_ابن شهر آشوب ، 164 ص 1ج مناقب آل أبی طالب -6

_______________________ 
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 اهللا وعبد بكر أيب موىل فهر بن وعامر بكر أبو معه« :)هـ705ابن یوسف حلـــــی (م -7

 .1»أريقط بن

 .2»طريق عىل ليدله ارقط بن اهللا عبد استأجر« :)هـ726عـالمـــــه حـلـــــی (م -8

 اريقط بن اهللاّ عبد و... بودند كس چهار برفتند چون و« :)8حسین جرجانی (قرن -9

 .3» الليثى

 .4»الليثي أريقط ابن اهللا عبد ودليلهم« :)هـ1111(ممجلسیمحمد باقر  -10

چندي از مصادر متاخرین را  اکنون، ترین مصادر شیعه تا اینجا مختصري بود از قدیم
 م تا کار را محکمتر کرده باشیم!کنی می عرضه
 خدمت در) طبرى روایت به أرقطّ( أریقط بن اللّه عبد« :)هـ1359م( میمحـدث ق -1

 5» بودند حضرت آن

 .6» أريقط بن اهللا عبد الليثي ودليلهم« :)هـ1371م( سید محسن امین -2

  .»الليثي اريقط بن اهللاّ  عبد الدليل كان و« :)هـ1404م( هاشم معروف الحسنی -3

 .7» الليثي أريقط بن اهللا عبد ودليلهام« :)هـ1411م( هاب الدین مرعشیـش -4

 .8» أريقط ابن له يقال قريش لبعض راع واقبل« :)هـ1412م( محمدحسین طباطبایی -5

 .مکتبه مرعشی_، علی بن یوسف حلی 120ص يةالعدد القو -1

 .ط.ق 305ص 2، جللحلیالفقهاء  ةتذکر -2

 .تهران_جرجانى  ، ابو المحاسن حسین بن حسن73ص4(فارسی) ج  جالء األذهان و جالء األحزان -3
 .بیروت _251ص22و ج 98ص19و ج 43ص18بحار االنوار، مجلسی ج -4
 .قم_ 98ص1، محدث قمی ج فارسی)( منتهى اآلمال فی تواریخ النبی و اآلل -5
 .بیروت_ 338ص 1اعیان الشیعه، سید محسن امین ج -6
 .مکتبه مرعشی، قم_ 290ص 21شرح إحقاق الحق، مرعشی ج -7
 .قم_ 293ص 9تفسیر المیزان، طباطبایی ج -8

_______________________ 
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 عىل ريقطأ ابن به وأخذ الغار من اهللاّ رسول وخرج«:  ) معاصر( غروى هادى محمد -6

 .1»نخلة طريق

 ابن ودليلهم« و 2»أريقط بن اهللا عبد الليثي ودليلهام« :)معاصر( شهريریمحمد  -7

 .3»قطأري

دو شتر به در » عبداهللا بن اریقط« شب سومي  نیمه« :)معاصر( حسن ابطحیسید -8
 .4»غار آورد

 قریش چوپانان از که را اریقط بن اللّه عبد خدا رسول« :)معاصر( علی میرشریفی -9
 .5..»بود

 بن اللّه عبد برخى و -را ارقط بن اللّه عبد همانروز« :)معاصر( هاشم محالتی -10

 .6» بود بکر بن دئل بنى طائفه از و مشرکین زمره در که -اند گفته اریقط
او ها  آن نفر 20تا اینجا از ده نفر از متقدمین و ده نفر از متاخرین نقل قول شد که هر 

» ابن بکر«، ! حال جناب نجاحاند! نوشته» ارقط«یا » اریقط«دانسته و فرزند » عبداهللا«را 
 ما نفهمیدیم!؟ را از کجا آورده

 ؟ در بستر نبی خوابیده بود یا بستر خالی بود رضی اهللا عنه لیعحضرت 
رویم و به سبک ایشان از واقعۀ در  می پیش» مخترع کبیر«، به شیوة جناب نجاح طائی

 .قم_ 742ص1ج  ، محمد هادى یوسفى غروى التاریخ اإلسالمی ةعموسو -1

 .دار الحدیث، قم_ 240، محمد الریشهري ص ةكالخیر والبر -2

 .قم دارالحدیث،_ 170ص 1اإلمام علی بن أبی طالب، محمد الریشهري ج ةعموسو -3

 .قم_آیت اهللا سید حسن ابطحی خراسانی _70رسول اکرم (فارسی) ص -4
 .تهران _  سید على میر شریفى  67پیام آور رحمت (فارسی) ص -5
سید هاشـم رسـولى   ۀ سیره ابن هشام، مترجم:ترجم) (فارسی)، صلی اهللا علیه وسلمزندگانى محمد ( -6

 .قم _ 318ص1 محالتى ج

_______________________ 
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 سازیم! می فراش خوابیدن حضرت علی یک افسانه
پیامبر صلّى اهللا علیه و آله احتیاج داشت شخصى «: گوید می) مخترع کبیر( جناب نجاح

و جز على ، تا کفّار محاصره کننده خانه خود را به اشتباه بیندازدر بستر او بخوابد د
علیه السالم کسى نبود که در راه پیامبر صلّى اهللا علیه و آله حاضر به چنین فداکارى 

 .1»باشد
 : گوید می و در جایی دیگر

در ه نحوى که پیامبر صلّى اهللا علیه و آله در آخر ماه صفر از مکّه هجرت نمود ب«

تاریکى  اما در این که سید رسوالن در آن. خورد نمى آسمان روشنى ماه به چشم

در ، قدرت شریف آن حضرتباید به ، دید مى باریک شهر راهاى  چگونه کوچهسهمگین 
 .» دیدن شبانه او که همانند دیدن در روز بود مراجعه کرد

 نسان عادي با چشم عاديوقتی شب تا به آن حد تاریک باشد که ا: گویم می -1
توانند درون خانه نبی  می تواند راه را تشخیص دهد!! چگونه ابولهب و یارانش نمی

و تشخیص را ببینند  مکه نیز تاریک تر استهاي  بع از کوچهطالکه سقف دارد و ب
 با توصیف نجاح طائی اصالً؟ شخصی در بستر پیامبر خوابیده استچه  دهند که

 چه برسد به شخص خفته در بستر!!! دقابل رؤیت نبوبستر 
مهاجمان نیز قادر به دیدن بستر ، چون شب تا به آن حد تاریک بوده: گویم می پس
نبی اکرم توانستند تشخیص دهند که شخصی در بستر خفته یا خیر! نتیجتاً  نمی نبوده و

 . ندخود شخصی را در رختخواب خود بخوابا بی صلی اهللا علیه وسلم کار عبث نکرده که
 : چه فرقی بین این دو موضع وجود دارد: شما بگویید -2

 » را خالی ببینند فراشمشرکین سحرگاهان به خانه نبی حمله کنند و : «الف

نه به سوى غار (ثور) حرکت کرد و سفارش نمود علـى ع در بسـتر او   مکارم در تفسیرش: پیامبر شبا -1
بخوابد (تا کسانى که از درز در مراقب بستر پیامبر ص بودند او را در بسترش خیال کنند و تا صـبح  

 .147، ص: 7 مهلت دهند و او از منطقه خطر دور شود). تفسیر نمونه، ج

_______________________ 
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  .»مشرکین حمله کنند و حضرت علی را در بستر ببینند: «ب
وقتی کفار نتوانند در آن شب راه را ؟ چه فرقی بین این دو موضع وجود دارد

 ؟؟ توانستند بستر را ببینید که حال به اشتباه بیفتند یا نیفتند می گونهتشخیص بدهند چ
 : پس از دو حالت خارج نیست

 یا بستر خالی بوده -1
 از آن استفاده کرده!، یا خود حضرت علی چون بستر نبی را خالی دیده -2

و آن روایاتی که در این مورد وارد است همه و همه ساختۀ روافض است و اگر هم 
 !!اشته باشد باز سوال دیگري مطرح استواقعیت د

 عم نبی و پدر حسنیناز کجا معلوم که آن علی که در بستر خوابیده همان ابن  *
  ؟؟ از کجا معلوم؟ باشد

ملاذا مل : السؤال«: تعجب نکنید! ابتدا این سخن جناب مکارم را بخوانید تا توضیح دهم

ى ننتهي من كل هذه األبحاث يرد اسم اإلمام عيل برصاحة يف القرآن الكريم حت

  ؟واالختالفات

مل يكن منحرصاً باإلمام عيل عليه السالم كام هو احلال يف » عيل«نظراً إىل أن اسم : اجلواب

بل هناك العديد من األشخاص بني ، حيث مل تكن هذه الكنية منحرصة بوالده» أبو طالب«

برصاحة » عيل«لو ورد اسم  وعىل هذا األساس ».أبو طالب«و » عيل«العرب يسمون باسم 

يف القرآن الكريم فإن هؤالء األشخاص الذين مل يروق هلم قبول هذه احلقيقة سيتحركون 

 .1»انتهى... بذرائع خمتلفة إىل تطبيق هذا اإلسم عىل شخص آخر

و ها  تا این همه بحث، نیامده کریمچرا نام آن حضرت صریحاً در قرآن : پرسش: «یعنی
 ؟ داختالفات مطرح نشو

 .237ازي صلقرآن، ناصر مکارم الشیرفی ا ةيآیات الوال -1
_______________________ 
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همان گونه که ، نبوده) علیه السالم( امام علیفقط نام » على«با توجه به این که : پاسخ
بلکه نام و کنیه افراد متعددى در میان عرب ، تنها کنیه پدرش نبوده است» ابوطالب«
باز ، شد مى صریحاً هم در قرآن ذکر» على«بنابراین اگر نام ، بوده» ابوطالب«و » على«

» على«داشتند و آن را بر اى  بهانه خواستند این حقیقت را بپذیرند نمى هم کسانى که
  ..»...کردند مى دیگرى تطبیق

آن هم نه به خاطر جان فدا کردن بلکه محض ( آنکه در بستر خوابیده: گویم می من نیز
که این غلی نام یکی از غالمان » علی«بوده نه » غلی«شخصی با نام ) استراحت و خواب

و او بود که از صاحبان امانات باخبر بود و او  1صلی اهللا علیه وسلم  بوده است نبی اکرم
خط عربی بدون ، فواطم را به مدینه بیاورد و چون در ابتداي اسالم تابود که مامور شد 

مولفین گمان ، که خط عربی نقطه دار شدها  نوشتند و بعد می» علی«را » غلی« ؛2نقطه بود
بستر همان علی پسر عموي پیامبر است!! و البته روایات جعلی!  بردند که شخص خفته در

 تاثیر نبود! بی روافض نیزهاي  و گفته
چند ماه بعد از هجرت از دنیا رفت به » غلی«ضمناً این نکته را نیز فراموش نکنید که 

 !بینیم نمی همین خاطر اسم و نشانی از او در تاریخ
 گونه !رافضیسمهاي  بلکه بهانه، سرائیلی که نهبنی اهاي  اگر قرار باشد بهانه !!بله
 !نیمتمام حقایق را واژگون ک یمتوان می بگیریم

آیـم! خـود ایـن     ها من شاگرد این مخترع کبیر هم به حسـاب نمـی   تعجب نکنید!! در این یاوه گویی -1
در زمانى که خط عربى فاقد نقطه بود چنین تغییـرى بسـیار آسـان    «گوید:  مخترع در جایی چنین می

بـه خـاطر سـبک    بود، و این تصحیف و تحریف استمرار پیدا کرد تا آنکه نام عمـر بـن الحطّـاب را    
و یادتان باشد،  »!!شمردن ابن عاص و حرفه حطّابى یعنى هیزم شکنى به عمر بن الخطّاب تغییر دادند

.. چو با کودك سر و کارت فتـاد... پـس زبـان    و. قرار شد که به شیوة خود نجاح جواب او را بدهیم!
 کودکی باید نهاد 

اب نیز اسالم آوردند و آنان نمیتوانستند این خـط  خط قرآن نیز بدون نقطه بود و بعدها چون غیر اعر -2
 را بخوانند خط را نقطه دار کردند.

_______________________ 
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 ثالث ثالثه: فرمود می اگر ابوبکر هم در غار بود خداوند باید: نجاح

یعنى درباره پیامبر و  ﴾ٱۡلَغارِ إِۡذ ُهَما ِ�  ٱثۡنَۡ�ِ ثَاِ�َ ﴿ :فرماید مى قرآن: «نویسد می نجاح

ثالِثُ : فرمود مى او سخن گفته و اگر ابوبکر نفر سومى بود خداوند تعالى چنین راهنماى

 » ؟بنا بر این ابوبکر کجاى این ماجرا قرار داشت... یعنى او یکى از سه نفر بود ثَالثَه

نهایت  بی او! ایرادداند این  می هم» نجاح«براي ما واضح است که خود : جواب
 : است چرا کهست س

نه تنها کذب محض بلکه جهالت و سبک » تحریف نام«تئوري  ه شدچنانکه گفت -1
از جمله شبهۀ » نجاح«تمام کتاب ، مغزي محض بود؛ با اشراف بر این موضوع

 لم یکنکان و نابود ، گیرد میکه با یک کبریت آتش اي  پنبه چون باغ فوق
 . شود می

پناه بردن  وز ازسه رچون : «چنین ثبت است که، در روایات وارده در کتب فریقین -2
آن راهنما به سمت غار آمد و به ، طبق قرار قبلی، نبی و صدیق به غار گذشت

 .» به سوي مقصد حرکت کردند... اتفاق نبی و صدیق و
 چسبیبربه عنوان نمونه چند نقل قول از مصادر شیعه را مکتوب میدارم تا باز هم 

 باشد بر دهان مکتشف عصر!
 همراه و 1شتر سه با) وآله علیه اهللا صلى( پیامبر دستور به على: «دکتر عقیقی: الف

 گوش به شتر نعرهء. فرستاد غار طرف به چهارم شب در» اریقط« نام به امینى راهنماى
 .2....»آمده پائین غار از خود همسفر با و رسید اسالم پیامبر
به در  دو شتر» عبداهللا بن اریقط« شب سومي  نیمه: «آیت اهللا سید حسن ابطحی: ب

صلی » پیغمبر اکرم«. هم طبق قرار قبلی در آنجا حاضر شد» عامر بن فهیره« غار آورد و

 شتر است و صحیح شرکت ندشتن حضرت علی است. 2صحیح  -1
 .انتشارات نوید إسالم -96ص  1چهارده نور پاك (فارسی) دکتر عقیقى بخشایشی ج -2

_______________________ 
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بر » عامر« و» عبداهللا« بر یک شتر ردیف یکدیگر سوار شدند و» ابوبکر« اهللا علیه وآله و
 .1»شتر دیگر و از راه سواحل بسوي مدینه حرکت کردند

 و بود مشرك مردى که» دیلى أرقط بن لّهال عبد« ربیع چهارم شب در: «دکتر آیتی: پ
 بر بودند سپرده او به قبال که را شتر دو، بود کرده اجیر راهنمائى براى را او خدا رسول

» ..کرد سوار خویش دنبال به نیز را فهیره بن عامر، بکر أبو و شدند سوار و آورد غار در
2 

 نام دیلى اریقط بن اللّه عبد را او که دیل بنى قبیله از دلیلى و: «سپهرلسان الملک : ت
 شبانه سه از بعد: فرمودند و سپردند بدو را شتران و دادند امان و گرفتند اجرت به، بود
 .3»کند حاضر غار در به روز

، سیوم شب سحرگاه، برد بسر ثور غار در حضرت آن شب سه چون: «نویسد می و باز
 نیز فهیره بن عامر و آورد غار در بر را نشترا، فرموده حسب بر دیلى اریقط بن اللّه عبد

 4 .»شد حاضر

 شهر روز شبانه سه که قریش از گروهى: «اهللا جعفر سبحانی يةآ، مرجع تقلید شیعه: ج

 به کوفته و خسته، بودند گذاشته زیرپاى پیامبر کردن پیدا براى را آن اطراف و مکّه
 غذا مقدارى و شتر سه که هنمایىرا آرام صداى موقع این در. ..بازگشتند خود هاى خانه

: گفت مى آرام آرام او. رسید وى سفر هم و اکرم رسول گوش به غار در، داشت همراه
 را راهى و شد خارج مکیان قلمرو از زودتر هرچه و کرد استفاده شب تاریکى از باید

 5.»باشد کمتر راه آن از آمد و رفت که کرد انتخاب

 .قم _آیت اهللا سید حسن ابطحی خراسانی _70رسول اکرم ص -1
 .تهران_ دکتر محمد ابراهیم آیتى  218ص   تاریخ پیامبر اسالم -2
 .تهران _محمد تقى لسان الملک سپهر  _ 611ص2 ج ناسخ التواریخ زندگانى پیامبر، -3
 .615ص: 2 ناسخ التواریخ زندگانى پیامبر،ج -4
 .قم _ 422)، جعفر سبحانی صصروغ ابدیت تجزیه و تحلیل کاملى از زندگى پیامبر اکرم (ف -5

_______________________ 
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 : و در کتب ما

يِل َوُهَو َواْستَ «: بخاري بُو بَْ�ٍر رَُجًال ِمْن بَِ� ادلِّ
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َوأ ِ َص�َّ ا�َّ َجَر رَُسوُل ا�َّ

ْ
أ

َعاِص 
ْ
ًفا يِف آِل ال

ْ
ِهَدايَِة قَْد َ�َمَس ِحل

ْ
َماِهُر بِال

ْ
�ُت ال ِرِّ

ْ
�تًا َواخل  ِمْن بَِ� َ�بِْد بِْن َعِديٍّ َهاِديَا ِخرِّ

ْهِ�ِّ  ِْه َراِحلَتَيِْهَما َوَواَعَداُه اَغَر ثَْوٍر بِْن َوائٍِل السَّ
َ

ِمنَاُه فََدَ�َعا إِيل
َ
اِر قَُر�ٍْش فَأ  وَُهَو ىلَعَ ِديِن ُكفَّ

َاٍل بَِراِحلَتَيِْهَما ُصبَْح ثََالٍث 
َ

 .1»َ�ْعَد ثََالِث يل
قبیله مردي از  -رضی اهللا عنه  -و ابوبکر  -صلى اهللا علیه وسلم  -رسول خدا «: یعنی

 نی دیل را که از تیرة بنیب
او هم پیمان آل عاص بن وائل سهمی . اجیر کردند، عبد بن عدي و راهنمایی ماهر بود

آنان او را امین دانستند و شترانشان را به او سپردند و با او . و بر دین کفار قریش بود
  .»یاوردشترانشان را به غار ثور ب، یعنی صبح روز سوم، وعده گذاشتند که بعد از سه شب

صرفاً ، متنی شبیه به این در کتب متفاوتی ذکر شده که به منظور پرهیز از زیاده گویی
 . مکنی می مصادر را ذکر

السنن الکبرى  5تفسیر الخازن، 4تفسیر البغوي، 3للسیوطی الدر المنثور، 2تفسیر القرطبی

 يةالبدا 1د الناسعیون االثر البن سی 8الوفا البن الجوزى، 7الشریعۀ لآلجري، 6للبیهقی

 .بیروت _ 3692 ح 1417ص 3صحیح بخاري ج -1
 .ریاض_، قرطبی 145ص 8الجامع ألحکام القرآن ج -2
 .بیروت_204ص 4الدر المنثور،سیوطی ج -3

 .، بغويلسنةمحیی ا ،51ص 4معالم التنزیل ج -4

 .بیروت_،خازن 97ص 3لباب التأویل فی معانی التنزیل ج -5

 .بیروت_لعلميةدار الکتب ا ، امام بیهقی؛11643 رقم 195ص 6السنن الکبرى ج -6

 .1278رقم 1816ص  4جري جلآل يعةالشر -7

ابن  ةالصفو صـفة(و همینطور در المنتظم و  188ص 1الوفا بتعریف فضائل المصطفى البن الجوزى ج -8

 .جوزي)

_______________________ 
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 5ن حزمبالمحلی ال 4إمتاع األسماع للمقریزي 3تاریخ دمشق البن عساکر 2بن کثیرال يةوالنها

 ..... و
حضرت و  اکرم صی اهللا عیه وسلم نبی: «شود که می مام این اقوال اینماحصل ت

» قطابن اری«قرار قبلی که با  بنا برسه شبانه روز در غار بودند و  رضی اهللا عنه صدیق
به سمت مدینه راهی ، بعد از سه روز در محل حاضر شد و به اتفاق، گذاشته بودند

 .» شدند
 . با این حساب این ایراد او نیز جواب داده شد

 » ابوبکر قبل از پیامبر هجرت کرد!: گوید می بخاري: «نجاح و قزوینی

ت به آن شهر عقد پیامبر صلّى اهللا علیه و آله در مدینه بعد از هجر«: نویسد می نجاح
و بخارى هجرت  ابوبکر و عمر برادرى برقرار نموداخوت بست و در همان جا بین 

ابوبکر با عمر و سالم برده ابوحذیفه را قبل از هجرت پیامبر صلّى اهللا علیه و آله تأئید 
 : زیرا حدیثى را از ابن عمر نقل کرده که در آن چنین آمده است، نمود

امامت جماعت مهاجرین نخست و اصحاب پیامبر صلّى اهللا  سالم موالى ابوحذیفه«
ابوبکر و عمر و ابوسلمه و ها  آن علیه و آله را در مسجد قبا به عهده داشت که در میان

  ».خوردند مى زید و عامر بن ربیعه به چشم
بنا بر این مسجد قبا که در راه مدینه واقع است ابوبکر و عمر و سالم و دیگران در 

  ».اند جرت در آن نماز جماعت خواندههنگام ه

 .213ص 1بن سید الناس جالعیون االثر  -1

 .النبویه ابن کثیر) ةروت (و همینطور در السیربی_ 184ص 3بن کثیر جال يةوالنها يةالبدا -2

 .بیروت _ 78ص 30بن عساکر جال دمشق هتاریخ مدین -3
 .بیروت _، مقریزي 319ص 8إمتاع األسماع ج -4
 .ابن حزم األندلسی، 183ص 8المحلی ج -5
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که داده است بسیار بررسی کرده و مانور  لاین ایراد را قزوینی به صورت مفص
 : مختصر اقوال وي چنین است

پیش از رسول خدا صلى ، سیره نویسان بر این مطلب اتفاق دارند که بیشتر مسلمانان« 
سلمانان در مدتى که آن حضرت امام جماعت م، اهللا علیه وآله به مدینه هجرت کردند

به عهده سالم مولى حذیفه بود و این به آن سبب بود که وى در قرائت ، حضور نداشتند
 . قرآن از دیگران بهتر بود

 :نویسد بخارى در صحیح خود مى
صلی  قبل از آمدن رسول خدا، از ابن عمر نقل شده است که وقتى مهاجران نخستین«

سالم مولى أبى حذیفه ، رسیدند، صبه که جاى در قباء استبه منطقه ع اهللا علیه وسلم
  .»بیشتر قرآن بلد بودها  آن را به عهده داشت و او از همهها  آن امامت جماعت

این است که چه کسانى در این مدت که رسول خدا ، آید سؤالى که این جا پیش مى
جواب این سؤال را  ؟دان به امامت سالم مولى حذیفه نماز خوانده، نبودها  آن در میان

محمد بن اسماعیل بخارى در صحیح خود داده و خلیفه اول و دوم را جزء افرادى به 
 :اند شمار آورده که در این نماز حضور داشته

امامت نماز جماعت ، سالم مولى أبى حذیفه: از عبد اهللا بن عمر نقل شده که گفت«
را در مسجد قباء به عهده  وسلمصلی اهللا علیه  نخستین مهاجرین و اصحاب رسول خدا

زید و عامر بن ربیعه نیز در این نماز جماعت شرکت ، ابوسلمه، عمر، ابوبکر، داشت
 » داشتند

با این دو روایتى که بخارى در ، داستان همراهى ابوبکر با رسول خدا در غار، بنابراین
  .»درو زیر سؤال می، ترین کتاب اهل سنت بعد از قرآن نقل کرده است صحیح
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 : گیر اما جواب ما به این دو بهانه

 : کند می را از بخاري نقل روایتابتدا این  1نویسندة سایت ولیعصر

ُعْصبََة َموِْضٌع بُِقبَاٍء قبل َمْقَدِم انَافٍِع عن « 
ْ
لُوَن ال وَّ

َ ْ
ُمَهاِجُروَن األ

ْ
ا قَِدَم ال بن ُ�َمَر قال لَمَّ

ِ ص� اهللا عليه وسلم اكن يَ  رَثَُهْم قُْرآنًارسول ا�َّ
ْ
�

َ
ُهْم َسالٌِم مو� أيب ُحَذْ�َفَة و�ن أ  .2»ُؤمُّ

 قبل از آمدن رسول خدا، از ابن عمر نقل شده است که وقتى مهاجران نخستین: «یعنی
سالم مولى أبى حذیفه امامت ، رسیدند، ى در قباء استیبه منطقه عصبه که جا) ص(

 » بیشتر قرآن بلد بودها  آن را به عهده داشت و او از همهها  آن جماعت
است که جایی » صبهع«نیست! بلکه صحبت از » مسجد قبا«در این قول صحبتی از 

باشد که قبل از وارد شدن رسول اهللا صلی اهللا علیه  می قباءمسجد  غربسمت  در منطقۀ
 . خواندند می ن محل نمازآدر » سالم«مهاجرین اولین به امامت ، ملوس

در عصبه : گوید می تاریخ هنوز مسجدي بنا نشده بود لیکن ابن عمردر آن : دقت کنید
 . خواندیم و صحبتی از بنایی به نام مسجد در میان نیست می موضعی در قباء نماز

این نکته را دانسته و بزعم خودش خواسته این نکته را بپوشاند به » قزوینی«اما جناب 
ز آمدن نبی صلی اهللا علیه وسلم پشت سر دانید چه کسانی قبل ا می: گوید می همین منظور

 و روایتی را از ابن عمر به این ترتیب نقل..... خلیفه اول و؟ خواندند می نماز» سالم«
 : کند می

نَّ «
َ
ُمَهاِجِر�َن اأ

ْ
بن ُ�َمَر ريض اهللا عنهما أخربه قال اكن َسالٌِم مو� أيب ُحَذْ�َفَة يَُؤمُّ ال

ْصَحاَب انليب
َ
ِلَ� َوأ وَّ

َ ْ
 ص� اهللا عليه وسلم يف َمْسِجِد ُ�بَاٍء ِ�يِهْم أبو بَْ�ٍر َوُ�َمُر األ

 .3»وأبوَسلََمَة َوَز�ٌْد واََعِمُر بن َر�ِيَعةَ 

 ت است.، چون او مدیر این سایکنیم یاد می »قزوینی«که از این به بعد ما آن نویسنده را با نام  -1

 .1ط_ ةدار طوق النجا ،692، ح140، ص 1صحیح البخاري، ج  -2

 .7175 ، ح71، ص 9صحیح البخاري، ج  -3
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امامت نماز ، سالم مولى أبى حذیفه: از عبد اهللا بن عمر نقل شده که گفت«: یعنی
مسجد را در ) لی اهللا علیه وسلمص( جماعت نخستین مهاجرین و اصحاب رسول خدا

زید و عامر بن ربیعه نیز در این نماز جماعت ، ابوسلمه، عمر، ابوبکر، قباء به عهده داشت
  .»شرکت داشتند

 : نکته توجه کنید 2حال به 
قبل از تشریف : فرماید می مادر روایت اول حضرت عبد اهللا بن عمر رضی اهللا عنه -1

قبل ( برد نمی خصیش خواندند و نامی از می آوردن نبی صلی اهللا علیه وسلم نماز

ةَ  فَ يْ ذَ ٌ موىل أيب حُ
املِ مْ سَ هُ مُّ ؤُ مِ رسول اهللاَِّ صىل اهللا عليه وسلم كان يَ دَ قْ و در روایت  )مَ

» قبل مقدم رسول«و جملۀ » سالم«خواندند به امامت  می نماز: فرماید می دومی

ينَ ( در کار نیست رِ اجِ مُّ املُْهَ ؤُ ةَ يَ فَ يْ ذَ ٌ موىل أيب حُ
املِ لِنيَ كان سَ َوَّ   .)األْ

» قبل از آمدن حضرت رسول« اول با قید دقیق فرمودبار چرا ؟ چرا چنین است: سوال
 قبل از آمدن نبی اکرم نماز: چرا این بار نگفت؟؟ و در روایت دوم این قید را برداشت

 . جواب را بعد از خواندن نکتۀ دوم خواهم گفت؟؟؟ خواندند می
که موضعی » عصبه«در : فرماید می اهللا عنه در روایت اول حضرت ابن عمر رضی -2

بَاءٍ ( است در قباء عٌ بِقُ ضِ وْ بَةَ مَ صْ : گوید می و در روایت دومی ندخواند می نماز )الْعُ

بَاءٍ ( در مسجد قباء دِ قُ جِ سْ   .»ندخواند می نماز )يف مَ

؟؟ »مسجد قباء«از  است و در جایی صحبت» عصبه«بت از چرا در جایی صح: سؤال
 جواب بسیار واضح است! ؟ وت گویاي چیستاین تفا

» عصبه«در  ؛به هنگام ورود، زمانی که اصحاب از مکه به سمت یثرب هجرت کردند
خواندند و خواه ناخواه امامی هم داشتند که آن امام  می بع نماز همطاقامت گزیدند و به 

 . ودنموده ببود و او از اولین اشخاصی بود که هجرت » سالم مولی ابی حذیفه«
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نماز ایشان پا برجا بود تا زمانی که رسول خدا همراه با یار وفادارش یعنی حضرت 
را بنا نهادند و این مسجد اولین مسجدي » مسجد قباء«شدند و » قباء«صدیق اکبر وارد 

 . بود که در تاریخ اسالم ساخته شده بود
ز وارد شدن نبی بعد ا» مسجد قباء«قبل از پرداختن به اسنادي که مؤید ساخته شدن 

 . سؤال جناب قزوینی جواب بگویم یکخواهم به  می باشد می اکرم صلی اهللا علیه وسلم
» عصبه«اي از مهاجرین در  قزوینی بعد از نقل روایت اول که گویاي این است که عده

این است که ، آید سؤالى که این جا پیش مى: «گوید می، خواندند می نماز» سالم«به امامت 
به امامت سالم مولى حذیفه ، نبودها  آن نى در این مدت که رسول خدا در میانچه کسا

 1»؟اند نماز خوانده
شود و ثابت شد که روایت  نمی از روایت مشار الیه در صحیح بخاري چیزي مشخص

و این بحث بحثی  کند می متفاوتی و زمان دوم مورد استناد قزوینی صحبت از موضع
قبل از تشریف فرمایی حضرت رسول » سالم«انی به امامت اما براستی چه کس ؛جداست

 ؟ اردندزگ می صلی اهللا علیه وسلم نماز
 با یک» عصبه« روایت حضرت ابن عمر در مورد تدر کتب حدیث و سیر: وابج
 : نقل شده که به این ترتیب استاي  اضافه

َهيْثَ «
ْ
َ�نَا ال �ٌَس َ�ْعِ� اْ�َن ِ�يَاٍض ح وََحدَّ

َ
َ�نَا أ َُهِ�ُّ َحدَّ

ْ
َمْعَ�  -ُم ْ�ُن َخادِلٍ اجل

ْ
َ�نَا  -ال قَاَال َحدَّ

لُوَن  وَّ
َ
ُمَهاِجُروَن األ

ْ
ا قَِدَم ال نَُّه قَاَل لَمَّ

َ
ِ َ�ْن نَافٍِع َعِن ابِْن ُ�َمَر � نََزلُوا اْ�ُن ُ�َمْ�ٍ َ�ْن ُ�بَيِْد ا�َّ

َعْصبََة َ�بَْل َمْقَدِم انلَّىِبِّ 
ْ
ىِب ُحَذْ�َفَة َوَ�َن  -ص� اهللا عليه وسلم-ال

َ
 أ

َ
ُهْم َسالٌِم َمْو� فاََكَن يَُؤمُّ

رَثَُهْم قُْرآنًا
ْ
�

َ
َسدِ . أ

َ
بُو َسلََمَة ْ�ُن َ�بِْد األ

َ
اِب َوأ َطَّ

ْ
َهيْثَُم َوِ�يِهْم ُ�َمُر ْ�ُن اخل

ْ
 .2» َزاَد ال

جواب این سؤال را محمد بن اسماعیل بخارى در صحیح خود داده و خلیفه اول و  قزوینی گفته بود: -1
 دوم را جزء افرادى به شمار آورده!!!

 .بیروت؛ [حکم األلبانی]: صحیح _ 588رقم 160ص 1سنن ابی داود ج -2

_______________________ 
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ر انس بن عیاض و هیثم بن خالد هر دو از ابن نمیر از عبید اهللا از نافع از ابن عم« =
زمانی که مهاجرین اولین قبل از تشریف فرمایی حضرت رسول : که فرموداند  نقل کرده

امامت نمازشان را بر عهده داشت و او آگاهیش به قرآن از آنان » سالم«، وارد عصبه شدند
بین مامومین عمر بن خطاب و ابو : گوید می و کند می هیثم بن خالد اضافه... ببشتر بود

 .» بودند سلمه بن عبد االسد
 . داند می این روایت و اضافۀ هیثم را صحیح» آلبانی«و 

، َعِن ابِْن ُ�َمرَ ، نَافِعٍ «: در طبقات ابن سعد این اضافه از ابن نمیر هم ثبت شده است

َعَصبَةَ : قَاَل 
ْ
َمِدينَِة نََزلُوا ال

ْ
 ال

َ
َة إِىل

لُوَن ِمْن َمكَّ وَّ
َ ْ
ُمَهاِجُروَن األ

ْ
ا قَِدَم ال  ، لَمَّ

ْ
َعَصبَُة قَِر�ٌب ِمْن َوال

نَُّه اَكَن ، ُ�بَاءَ 
َ
ُهْم ِأل يِب ُحَذْ�َفَة يَُؤمُّ

َ
 أ

َ
ِ صّ� اهللا عليه وسلم فاََكَن َسالٌِم َمْو� َ�بَْل َمْقِدِم رَُسوِل ا�َّ

رَثُُهْم قُْرآنًا
ْ
�

َ
ِ ْ�ُن ُ�َمْ�ٍ يِف َحِديِثهِ ، أ اِب : قَاَل َ�بُْد ا�َّ َطَّ

ْ
بُو َسلََمَة ْ�ُن َ�بِْد  ِ�يِهْم ُ�َمُر ْ�ُن اخل

َ
َوأ

َسدِ 
َ ْ
 .1»األ

مهاجران نخستین چون از مکه : گفته است کنند که مى از ابن عمر نقل مى، نافع«: یعنی
به مدینه آمدند در منطقه عصبۀ که نزدیک قباست فرود آمدند و سالم موالى ابو حذیفه 

عبد اهللا بن نمیر در حدیث  .دانست در نماز بر آنان امام بود که از همگان بیشتر قرآن مى
 » .بودند آنانخود افزوده است که عمر بن خطاب و ابو سلمۀ بن عبد االسد هم میان 

پس با این وجود الزم نیست جناب قزوینی خود را به دردسر بیاندازد و لیست 
 ین نبوده زیرا اگرمموأمومین را پیدا کند و خیالتان راحت که ابوبکر صدیق در بین آن مأم

بردند چرا که او افضل صحابه  می بود راویان به همراه نام حضرت عمر از او نیز نام می
 . رخین چون ابن سعد اولین مهاجر بودؤو ابو سلمه نیز به قول بعضی م بود

اولین مسجدي است که در اسالم ساخته شده و این » مسجد قباء«ه گفته شد چچنان *
، ه استشد ایشان بنا  نظارتو با حضور و لّم وس مسجد به امر نبی اکرم صلی اهللا علیه

 .بیروت _دار صادر ؛ 352ص  2طبقات الکبري البن سعد ج -1
_______________________ 
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که یک  کند می ایراداتی را مطرحداند  می اما قزوینی که این حقیقت را خالف هدف خود
 : م دادیو به آن جواب خواه کردهبه یک مطرح 

پذیرد که این مشکل بر طبق روایت عبد اهللا بن  بدرالدین عینى مى: «گوید می قزوینی
کند که ابوبکر جزء نمازگذاران به امامت سالم مولى حذیفه  ابت مىعمر وجود دارد و ث

 : بوده است

م النبي: ال إشكال إالَّ عىل قول ابن عمر: قلت دَ قْ  . إن ذلك كان قبل مَ

:  اشکالی در این مطلب نیست؛ مگر بر بنابر نقل عبد اهللا بن عمر که گفته: گویم من می
صلی اهللا علیه ( قبل از ورود رسول خدا) لمداستان نماز خواندن ابوبکر پشت سر سا(

 . بوده است) وسلم
کند که ابوبکر در این نماز  روایت عبد اهللا بن عمر ثابت مى، پس طبق نظر عینی

  .»حضور داشته و به همراه رسول خدا صلى اهللا علیه وآله در غار نبوده است
 : جواب ما

هم به روایت اي  اشاره» اءمسجد قب«بدر الدین عینی ضمن شرح روایت مربوط به 
 ،)که همان روایت عصبه باشد 692انظر الحدیث : نویسد می او( کند می» عصبه«مربوط به 

که گفته این قبل از تشریف  مشکلی نیست اال بر قول ابن عمر: گوید می به همین دلیل
 و چنانکه گفته شد در روایت مربوط به !فرمایی حضرت صلی اهللا علیه وسلم بوده

ه نیست ولی در روایت مربوط ب» قبل از تشریف فرمایی« صحبتی از» جد قباءمس«
 : دهد می نیز قول خود را چنین ادامه» عینی«پس عالمه ، این قید آمده است» عصبه«

 صىل اهللا عليه وسلم، قلت ال إشكال إال عىل قول ابن عمر إن ذلك كان قبل مقدم النبي«

سامل استمر يؤمهم بعد أن حتول النبي إىل املدينة ونزل وأجاب البيهقي بأنه حيتمل أن يكون 

وكان أبو بكر يصيل خلفه إذا جاءه إىل بدار أيب أيوب قبل بناء مسجده هبا فيحتمل أن يقال 

  .»قباء
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: گفته) در روایت عصبه( گویم اشکالی در این نیست اال بر قول ابن عمر که: «یعنی
بیهقی ) به این اشکال( اهللا علیه وسلم بوده و این نماز قبل از وارد شدن نبی اکرم صلی

همچنان امام آنان بوده تا اینکه نبی صلی اهللا علیه » سالم«احتماالً : دهد می چنین جواب
پس ، وسلّم به مدینه آمدند و قبل از ساختن مسجدشان در خانۀ ابی ایوب منزل کردند

ده در مورد زمانی است که او احتماالً اینکه گفته شده ابوبکر هم پشت سر او نماز خوان
 .» یعنی زمانی که همراه نبی هجرت نمود( به قباء آمد

است » مسجد قباء« که عینی از او نقل کرده بود در مورد روایت» بیهقی«و این قول 
بر این قول بیهقی نیز ایراد گرفته و » قزوینی«و البته جناب » عصبه«نه در مورد روایت 

 : اند چنین نوشته
 :نویسد ى در سنن کبراى خود در این باره مىبیهق« 

ابوبکر و عمر نیز ، در این روایت و روایات گذشته آمده است که در این نماز جماعت
شاید این نماز در زمان دیگرى بوده است؛ زیرا ابوبکر به همراه رسول ، اند حضور داشته
صلی اهللا ( ل خداممکن است این نماز جماعت قبل یا بعد از آمدن رسو. خدا وارد شد

هر دو احتمال وجود دارد؛ اما این که راوى گفته که در این نماز ابوبکر ، بوده) علیه وسلم
) صلی اهللا علیه وسلم( کند که این نماز بعد از آمدن رسول خدا ثابت مى، نیز حضور داشته

  .»بوده است
 : گوید می قزوینی در جواب

؛ شاید این نماز در زمان دیگرى وقت آخرولعله يف «: اما این که بیهقى گفته است

با اصل روایت سازگارى ندارد؛ چرا که در : غیر قابل قبول است؛ زیرا اوال» برگزار شده
که این نماز با ورود نخستین مهاجران  روایت زمان آن مشخص و تصریح شده است

 . اند ابوبکر و عمر نیز بودهها  آن که در میان برگزار شده است

 ٌ
املِ مُّ الْ كان سَ ؤُ ةَ يَ فَ يْ ذَ لِنيَ ـ موىل أيب حُ َوَّ ينَ األْ رِ اجِ هَ  ... مُ

 : جواب
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در این آدرس  که  سنن الکبري نقل کرده 89ص 3را از ج» بیهقی«قزوینی قول عالمه 
هیچ صحبتی از قید زمان که منقول است و مشخص است » مسجد قباء«روایت مربوط به 

نخستین مهاجرین  به هنگام ورودکه این نماز  در هیچ جاي روایت نیامدهو وجود ندارد 
کسانی که چون در » امام مهاجران نخستین بوده است )سالم(« بلکه صرفاً گفته شده، بوده

 . نامند می» مهاجرین نخستین«هجرت سبقت گرفته بودند اصطالحاً آنان را 
ن آمده چنیزمان برگزاري نماز دقیقاً قید شده و » عصبه«ولی در روایت مربوط به 

مَ الْ «: است دِ مِ رسول اهللاَِّ صىل اهللا عليه ـملََّا قَ دَ قْ بَاءٍ قبل مَ عٌ بِقُ ضِ وْ بَةَ مَ صْ عُ لُونَ الْ َوَّ ونَ األْ رُ اجِ هَ مُ

  .»وسلم

 :پاسخی که بهانه جویان را به زانو در خواهد آورد این است اما جواب اصلی و
 :دسنوین مى ابن رجب دمشقی

هُ : واملراد هبذا« نَّ م النَّبِيّ أَ دَ قْ انَ يؤمهم بعد مَ الَ صىل اهللا عليه وسلم كَ يفِ مسجد : «؛ ولذلك قَ

ر: فلذلك ذكر منهم، ومسجد قباء إنام أسسه النَّبِيّ بعد قدومه املدينة، »قباء ا بَكْ بَ ر إنام ، أَ وأبو بَكْ

عَ النَّبِيّ  بْلَ مقدم النَّبِيّ : «وليس يفِ هذه الرواية، هاجر مَ تِيْ خرجها البخاري كام يفِ ال» قَ رواية الَّ

ا الباب ذَ يْث إشكال كام تومهه بعضهم، هاهنا يفِ هَ ا احلَدِ ذَ  .1»فليس يفِ هَ
صلی اهللا ( را بعد از رسیدن رسول خداها  آن مراد این است که سالم امامت«: یعنی

به همین خاطر در روایت آمده است که این نماز در ، به عهده داشته است) علیه وسلم
و  (صلى اهللا علیه وسلم) د قباء برگزار شده است و مسجد قباء توسط رسول خدامسج

بعد از آمدن به مدینه تأسیس شده است؛ به همین خاطر ابوبکر نیز جزء شرکت کنندگان 
در . هجرت کرده است (صلى اهللا علیه وسلم) ابوبکر به همراه رسول خدا، ذکر شده است

ز قبل از آمدن رسول خدا تشکیل شده است؛ چنانچه این روایت نیامده است که این نما

 .يةالنبو ةنيالمد - يةالغرباء األثر مكتبة ،178، ص 6فتح الباري، ابن رجب، ج  -1
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 آمده است؛ پس این حدیث این مطلب ، در روایت بخارى که در همین باب نقل کرده
  .»ندارد مشکلی، اند چنانچه بعضی خیال کرده
 : ز سخن پردازي کرده و نوشته استباره نیجناب قزوینی در این 

نماز بعد از ورود رسول خدا صلى اهللا علیه ادعا کرده که این  1اما این که ابن حجر« 
وآله برگزار شده و دلیل آن نیز این است که در روایت از مسجد قبا نام برده شده و این 

 : به چند دلیل مردود است، مسجد بعد از ورود رسول خدا تأسیس شده است
این مسجد ابتدا توسط نخستین ، طبق مدارك موجود در منابع اهل سنت: اوالً

اند و  خوانده تأسیس شده و مسلمانان در آن نماز مى، اجرانى که وارد قباء شده بودندمه
 . بعد در زمان رسول خدا صلى اهللا علیه وآله ساختمان آن تکمیل شده است

 :نویسد بالذرى در فتوح البلدان مى
مسجد ، پیوسته بودندها  آن نخستین مهاجران از اصحاب رسول خدا و انصارى که به

در آن زمان به سوى بیت المقدس نماز . خواندند را تأسیس کردند و در آن نماز مى قباء
را به عهده گرفت؛ از ها  آن امامت، زمانى که رسول خدا وارد قباء شد، شد خوانده مى

این مسجد همان مسجدى است که خداوند تبارك و : گفتند همین رو بود که مردم قبا مى
 :تعالى در باره آن فرموده است

به ( تر است که در آن شایسته، آن مسجدى که از روز نخست بر پایه تقوا بنا شده« 
  ....»بایستى) عبادت

 :نویسد و در انساب األشراف مى

، از آنجا که هم حافظ ابـن حجـر و   او سخن ابن رجب را نقل کرده و به ابن حجر نسبت داده است -1
اسـت،   »فـتح البـاري  «اند و هر دو نیز نام کتابشـان   هر دو شرح صحیح بخاري نوشته هم ابن رجب

قزوینی به اشتباه افتاده است!، اما به هر حال، حافظ ابن حجر نیز همچون دیگر مورخین گفته اسـت،  
 مسجد قبا بعد از تشرف فرمایی رسول خدا و به فرمان ایشان ساخته شده است.

_______________________ 
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کسانى که قبل از رسول خدا و بعد از أبى سلمه بن عبد األسد هجرت کرده بودند و 
در آن ، خواندند نماز مى مسجدى بنا کرده و در آن، نیز کسانى که وارد قباء شده بودند

قبله این مسجد را به شود؛ به همین خاطر  زمان نماز به طرف بیت المقدس خوانده مى
، وارد آن جا شد) صلی اهللا علیه وسلم( زمانى که رسول خدا. ساختند سدقطرف بیت الم

 و سالم مولى أبى حذیفه امامت مهاجرین از مکه به مدینه، امامت نماز را به عهده گرفت
سپس این امامت در مدینه نیز ادامه داشت تا این که رسول خدا به آن ، را به عهده داشت

 . جا رسیدند
 : جواب

گرفته است که او نزد ما کذاب و » محمد بن عمر واقدي«قول خود را از » بالذري«
احمد و ابن  امام او متروك الحدیث است وگوید:  می در مورد وي بخاري ؛مردود است

و در جایی دیگر امام احمد او . اند ابن نمیر و اسماعیل بن زکریا او را ترك کردهمبارك و 
را دروغگو و یحیی بن معین او را ضعیف و امام مسلم و نسائی او را متروك و غیر ثقه 

  .1دانند می
 . باطل و ملغی است» واقدي«پس اساس این نقل قول از بالذري به دلیل وجود 

را نیز به وسط » ابن جوزي«نقل قول نکرده بلکه پاي بالذري تنها از » قزوینی«اما 
 :کشیده و در ادامه نوشته است

 :نویسد و ابن جوزى در کتاب المنتظم مى«
مسجدى بنا کردند که در آن نماز ، اصحاب رسول خدا وقتى وارد قبا شدند

مسجد ى براى یبنا، را به عهده گرفتها  آن سپس رسول خدا امامت نماز، خواندند مى

سه شنبه و پنج شنبه در ، روزها دوشنبه) صلی اهللا علیه وسلم( رسول خدا، نساخته بودند
 ... آن اقامت کردند و سپس روز جمعه به طرف مدینه حرکت کردند

-180ص  26؛ تهذیب الکمال المـزي ج  606رقم  324ص  9ر عسقالنی جتهذیب التهذیب ابن حج -1
181. 
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 : جواب
مورخین مشهور شده بعضی بین » واقدي«ابن جوزي قبل از نقل قولی که توسط 

 : می نویسد، است

هللا عليه وسلم بقباء يف بني عمرو بن عوف يوم االثنني ويوم وأقام رسول اهللا صىل ا« 

س مسجدهم ثم خرج عنهم يوم اجلمعةالثالثاء ويوم األربعاء ويوم اخلميس  وكان ...... وأسَ

ا يصلون فيه فصىل هبم  أصحاب رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم حني قدم قباء قد بنوا مسجدً

  .»...ىل اهللا عليه وسلمفأقام ص ومل حيدث يف املسجد شيئًا فيه

و  دوشنبهو حضرت رسول صلی اهللا علیه وسلم در قبا بین بنی عمرو بن عوف : «یعنی
و سپس مسجدشان را بنا نهادند و  اقامت گزیدرا  شنبهو روز پنج شنبهو چهار سه شنبه

خارج ) از نزد بنی عمرو بن عوف یعنی از قباء( روز جمعه از آنجا، بعد از آن

اصحابی که قبل از نبی وارد قبا شده بودند براي خود مسجدي قرار دادند و در . ......شدند

و چون نبی اکرم وارد شد امامشان  هیچ ساختمان و بنایی نداشتخواندند که  می آن نماز
 .» شد

 قامتهإ وخالل«: نویسد می یکی از علماي شیعه، عاملى مرتضى جعفر سید عالمهو 

 أول هو قباء مسجد و....  املعروف قباء مسجد أسس قباء يف» مسل و آله و عليه اهللاّ صىل«

 250 ص 1 ج الوفاء وفاء: پاورقی(  غريه و اجلوزي ابن به رصح كام، االسالم يف بني مسجد

 .1»)76 ص 2 ج ةيداراإل التراتیب: راجع و 55 ص 2 ج حللبيةا ةالسیر و

 .قم_ 131 - 130،ص:4 مرتضى العاملی،ججعفر النبی األعظم،  ةالصحیح من السیر -1
_______________________ 
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 قباء معروف مسجد، بود قباء در که مدتى در) صلی اهللا علیه وسلم( اکرم رسول: «یعنی
 نخستین، قباء مسجد، جوزى ابن همچون مورخان از برخى تصریح به....... ..نهاد بنا را

 .1»)76/ 2، ةداريالرتاتيب اإل: بنگرید( شد ساخته اسالم در که است مسجدى

که هیچ ساختمانی  کند می یاد اي از نماز خانهچنانکه مالحظه کردید ابن جوزي 
شد مکانی غیر از با می که محلی در قبا 2عصبه و» عصبه موضع بقباء«عنی همان ی ؛هنداشت

ن مسجد قباء به دستور رسول خدا است و ابن جوزي به ساخته شد» مسجد قباء«
 و عاملی نیز قول ابن جوزي را تائیداً نقل کرده است! کند می تصریح

او در ، امالً مشهود استک موضع بین دوتفاوت  نیزدر دو روایت نقل شده از ابن عمر 
مسجد «از مسجدي به نام  ی دیگربرد و در روایت می نام» عصبه«روایتی از محلی به نام 

و . رق دارندفبرد و این خود نشانگر این است که این دو موضع با هم  می نام» قباء
وجود » مسجد قباء«که مسجدي موسوم به  کند می روایات و اقوال منقول از فریقین ثابت

 ؛خارجی نداشته مگر بعد از تشریف فرمایی حضرت رسول صلی اهللا علیه وسلم به قباء
 . میکن می از کتب فریقین نقلرا که به عنوان نمونه چندي از این اقوال 

 : کتب اهل سنت

ِ : اَق قَاَل اْ�ُن إْسحَ « :)هـ213م( ابن هشام قَاَم رَُسوُل ا�َّ
َ
، َعوٍْف يِف بَِ� َ�ْمِرو بِْن ، بُقباءٍ  فَأ

َِميِس 
ْ
ْر�َِعاِء َوَ�ْوَم اخل

َ ْ
َس َمْسِجَدهُ ، يَْوَم اِالثْنَْ�ِ َوَ�ْوَم اثلَُّالثَاِء َوَ�ْوَم األ سَّ

َ
 .3»َوأ

باء« :)هـ310م( طبري  .4»ملا بنى رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم مسجد قُ

 .تهران_، مترجم: دکتر محمد سپهرى 470ص1 ) جة(ترجمۀ صحیح من السیر سیرت جاودانه -1

 وجود دارد. »عصبه«نسبتاً کوچک به نام  در حال حاضر نیز در مدینه در قباء محلی -2
 .مصر_ 342ص 2ج سیره ابن هشام -3
 .بیروت_ 572ص  1تاریخ طبري ج؛ 479و ص 471ص 14تفسیر طبري ج -4
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 61  فصل اول: در اثبات یار غار بودن ابوبکر صدیق

اماً وأسس فأقام رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم بقباء أي« :)هـ456م( ابن حزم آندلسی

 .1»مسجدها

ِ « :)510م( بغوي ريَ لُ السِّ رَ أَهْ كَ لَ : ذَ ا نَزَ رً اجِ هَ ينَةَ مُ مَ املَْدِ لَّمَ ملََّا قَدِ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاَُّ عَ أَنَّ النَّبِيَّ صَ

فٍ  وْ و بْنِ عَ رِ مْ نِي عَ ىلَ بَ بَاءً عَ ] ، قَ يْلَةً ةَ [لَ َ رشْ ِ لِثِنْتَيْ عَ نَنيْ ثْ مَ االِ وْ لِكَ يَ ذَ لِ وَ َوَّ بِيعٍ األْ رِ رَ هْ نْ شَ لَتْ مِ خَ

ى حَ تَدَّ الضُّ نيَ امْ يسِ ، حِ َمِ مَ اخلْ وْ يَ اءِ وَ بِعَ َرْ األْ اءِ وَ ثَ الثُّالَ ِ وَ نَنيْ ثْ مَ االِ وْ بَاءٍ يَ امَ بِقَ أَقَ سَ ، فَ أَسَّ وَ

مْ  هُ دَ جِ سْ ةِ ، مَ عَ ُمُ مَ اجلْ وْ مْ يَ هِ رِ ِ أَظْهُ نْ بَنيْ جَ مِ رَ  .2»ثُمَّ خَ

وفيها بنى رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم مسجده ومساكنه « :)ـه630م( ابن اثیر

 .3» ومسجده قباء

فٍ « :)هـ748م( ذهبی وْ و بْنِ عَ رِ مْ تِهِ بِبَنِي عَ امَ لَّمَ يفِ إِقَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاَُّ عَ ولُ اهللاَِّ صَ سُ سَ رَ أَسَّ وَ

بَاءَ  دَ قُ جِ سْ  .4» مَ

ملا ب� : مردو�ه عن ابن عباس قالوأخرج ابن أيب حاتم وابن « :)هـ911م( سیوطی

 5...» رسول اهللا ص� اهللا عليه و سلم مسجد قباء خرج رجال

الَ « :)هـ1250( شوکانی نْهُ قَ هِ عَ يْ وَ دَ رْ ابْنُ مَ اتِمٍ وَ جَ ابْنُ أَيبِ حَ رَ أَخْ ملََّا بنى رسول اهللا صىلّ : وَ

بَاءٍ  دَ قُ جِ سْ لَّمَ مَ سَ  .6...»اهللا عليه وَ

 .مصر _،ابن حزم آندلسی 93ص  1ج ةجوامع السیر -1

 .بیروت _ 84ص  5ج (معالم التنزیل) تفسیر بغوي -2
 .بیروت _،ابن اثیر 522ص 4تاریخ جاُسد الغابه ابن اثیر؛ الکامل فی  -3
 .بیروت _ 30ص 2تاریخ االسالم للذهبی ج -4
 .در المنثور -5
 .بیروت _ 460ص 2تفسیر فتح القدیر شوکانی ج -6
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 دو یار غار    62

 دو روزهاى یعنى روز شبانه چهار صلی اهللا علیه وسلم پیامبر« :)ـه1394م( زهره ابو

 برپا را قبا مسجد مدت این در و ماند قبا در را پنجشنبه و، شنبه چهار، شنبه سه، شنبه
 1» کرد

چهار شنبه و پنج ، سه شنبه، دوشنبه، پیامبر چهار روز یعنى« :)هـ1427م( مبارکفوري
این . مشهور قبا را بنا نهاد و در آن جا نماز خواندشنبه در قبا ماندگار شد و مسجد 

 .2»پس از بعثت اولین مسجدى است که از روز نخست بر تقوا ساخته شده، مسجد

الَّبیفلبث رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يف بني عمرو بن عوف بضع « :)معاصر( الص

اهللا صىل اهللا عليه  وأُسس املسجد الذي أسس عىل التقو وصىل فيه رسول، عرشة ليلة

  .3»وسلم

نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلّم به قباء وارد شد و نزد : شود که می مختصر این اقوال این
و در این مدت مسجد قباء را بنا نهادند و در آن نماز  ندبنی عمرو بن عوف اقامت گزید

 4. خواندند و سپس روز جمعه از آن محل خارج شدند

 _، ابـو زهـره   221ص2 ترجمه شـده از عربـی بـه فارسـی) ج    ( )صلی اهللا علیه وسلمخاتم پیامبران ( -1
 .مشهد

 .سنندج_، مبارکفوري 211ص ترجمۀ رحیق المختوم)( بادة ناب -2

 .، علی محمد محمد الصالَّبی277عرض وقائع وتحلیل أحداث ص  يةالنبو ةالسیر -3

، 3154ص 4ج يـةإلـى بلـوغ النهـا    يـة؛ الهدا55و همچنین مراجعه کنید به: تاریخ خلیفه بن خیاط ص -4

مکی بن حمد بن عمر نووي ، مح468ص 1قاهره؛ مراح لبید ج _ 281ص 12تفسیر قرطبی ج وش؛م
ابن سـید النـاس؛ تفسـیر     _ 400ص  3عیون االثرج بیروت؛_، 172ص 3تفسیر بیضاوي ج بیروت؛_

،ابـن القـیم؛   52ص 3جو  98ص 1جبیـروت؛ زاد المعـاد   _ابو حیان آندلسی  ،81ص5بحر المحیط ج

ابـن   يةوالنها يةو بدا 292ص2ج يةالنبو ةسیر ریاض؛_، زیعلی 14ص  4تخریج األحادیث الکشاف ج

بیـروت؛  _ 102ص  4تفسیر ابی السـعود ج ؛ 213ص 4بیروت و تفسیر ابن کثیر ج_ 196ص3کثیر ج

 و....، محمد بن عبدالوهاب 135) صصلی اهللا علیه وسلمالرسول ( ةمختصر سیر
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 : کتب اهل تشیع
سخن عالمه ابن حجر مبنی بر ساخته شدن مسجد قباء بعد از » قزوینی«جناب 

داند ولی یکی از اجالي  می تشریف فرمایی حضرت رسول صلی اهللا علیه وسلم را مردود
بعد از هجرت نبی صلی » مسجد قباء«سیس أیید تأشیعیان معاصر سخن ابن حجر را در ت

 نامد! می مینان بخشداند و قول وي را اط می مقبولاهللا علیه وسلم 
: در کلینى ي آورده به اینکه شک  بى«: نویسد می) معاصر(» سید محمد باقر نجفی« -1

 امام: که خوانیم مى عمار بن همعاوی: طریق از 56 ص، 4 ج، ] الکافى من فروع[

سأ يالذ املسجد نهإف قبا مسجد«: است گفته، اللّه ابوعبد  ولأ من التقو عىل سّ

 محمد یعنى مردمان ترین مؤمن، بنا این معمار اساسا که ستا آن جهت به ».يوم

 با همراه. شده یاد آیات نزول شأن و تفسیر«... .».است بوده صلعم اللّه رسول

 اهم از یکى، اسالم مسجد اول، قبا مسجد اهمیت و فضیلت در چند احادیثى
  ....»..است اللّه رسول محمد هجرت اول سال تاریخ مسائل

 مذاهب روایان سلسله طریق از که متعددى احادیث به توجه با و ساسا این بر«
 صحیح بشرح -البارى فتح[: در عسقالنى حجر ابن: بیان، است شده آورده اسالمى
: که بخشد مى اطمینان را ما. )3908/ 3906 حدیث ذیل، 245 ص، 9 ج، ] البخارى

 که کند مى تائید نیز 1سهیلى. 1/ 14 »اآلية ظاهر هو و، قبا مسجد املراد ان عىل فاجلمهور...«

 بدار النبى حل يوم ولأ ىف كان تاسيسه ألن، قباء مسجد انه يقتىض» يوم اول من«: جمله

  .»)مأخذ همان، ] البارى فتح[: 1/ 15...» اهلجرة

 محل در حقیر توسطها  آن تطبیق و، اقوال بندى جمع و ها شناسائى مجموعه از« 
 نظر اظهار و» مدینه اوقاف اداره: «موجود ادوارى هاى نقشه هب توجه با و، مسجد بناى

 محمد را مسجد: که رسیدم نتیجه این به، کتاب و رساله ها ده و. مدینه آثار خبرگان

 جناب سید محمد باقر نجفی، قول سهیلی را به نقل از فتح الباري ابن حجر ذکر کرده است. -1
_______________________ 
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 مجاور و کلثوم: ى خانه: شمالى قسمت در آن و. نهاد بنا هدم بن کلثوم، مربد: در صلعم
 .1»...است بوده خیثمه بن سعد: ى خانه غربى

 : توان فهمید که می» سید محمد باقر نجفی« اناز محتواي سخن
حضرت رسول صلی  سیس مسجد نبی به امرأقول ابن حجر عسقالنی مبنی بر ت -1

 . کامالً صحیح است اهللا علیه وسلم
ب و اکتها  این حقیقت را نظر خبرگان آثار مدینه و مستنبط از ده» نجفی«جناب  -2

 . داند می رساله
در دسترس دارید و شما که این همه مصدر و منبع » قزوینی«اب جن: گویم می پس

چرا شما ، کند می با چنین اطمینانی آن را بیان» نجفی«حق آنچنان واضح است که جناب 

ِ  ۡ�َقَّ ٱلَِم تَۡلبُِسوَن ﴿ ؟قصد دارید آن را بپوشانید) نجاح طائی( و امثال شما  ۡلَ�ِٰطلِ ٱب
نُتمۡ  ۡ�َقَّ ٱَوتَۡ�ُتُموَن 

َ
آمیزید و  چرا حق را به باطل درمى« .]٧١[آل عمران:  ﴾٧١َ�ۡعلَُموَن  َوأ
 » ؟؟دانید کنید با اینکه خود مى حقیقت را کتمان مى

این تنها یکی از اقوال وارده در این زمینه بود که به خوبی مقصود و مطلوب ما را 
 ذکردیگر نیز  چند منبع، ولی چون ازدیاد منابع به شکلی به یک سنت تبدیل شده، رساند

 . شود می

صىل اهللا «قامته إوخالل : تأسيس مسجد قباء«) معاصر( 2عاملی سید جعفر مرتضى -2

، ويبدو أن صاحب الفكرة، يف قباء أسس مسجد قباء املعروف» عليه وآله وسلم

 .3»واملبارش أوال يف وضع املسجد هو عامر بن يارس

 . تهران_ معاصر)(  ،سید محمد باقر نجفى13 - 9ی) صمدینه شناسى (فارس -1
عنوان کتاب تالیف کرده است که از بین تمامی کتـبش، کتـاب    20سید جعفر کسی است که بیش از  -2

 .(عند قومه) مشار الیه از همه مهمتر است.

 .بیروت _ 130ص 4)، السید جعفر مرتضى (معاصر) جصالنبی األعظم ( ةالصحیح من سیر -3

_______________________ 
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عليه (د قدوم أمري املؤمنني فان الظاهر هو أن تأسيس مسجد قباء كان بع، وبعد«

 .1»)السالم

....  املعروف قباء مسجد أسس قباء يف» سلم و آله و عليه اهللاّ صىل« قامتهإ وخالل«

 .2»غريه و اجلوزي ابن به رصح كام، سالماإل يف بني مسجد أول هو قباء ومسجد

علیه وسلم شود که قبل از ورود نبی اکرم صلی اهللا  می از قول او نیز اینچنین برداشت
و » ابن جوزي«هاي  در آن دیار وجود نداشته است و او از نوشته 3به قباء هیچ مسجدي

 . دیگر مورخین این را فهمیده است
در آغاز «: نویسد می که یکی از مراجع شیعه است در این باره» مکارم شیرازي« -3

یافت و ماه ربیع االول پیامبر به طرز معجزه آسایى از حلقه محاصره دشمن نجات 
که مصادف با روز دوشنبه بود ـ به محلّه قبا روانه مدینه شد و در روز دوازدهم ـ 

و نماز پیامبر تا روز پنجشنبه درآنجا ماند و مسجد قبا را بنا نهاد . وارد شد
جمعه را در نزدیکى قبا در میان قبیله بنى سالم خواند و این نخستین نماز جمعه 

 .4»خدا اقامه فرمود مدینه بود که رسول و نخستین خطبه نماز جمعه در
اى که رسول خدا ص با اصحابش تشکیل  اما اولین جمعه: «و در تفسیر خودشان

و آن روز روز دوشنبه ، وارد مدینه شد، هنگامى بود که به مدینه هجرت کرد، دادند

 .بیروت _ 132ص و ص131ص 4النبی األعظم (ص)،السید جعفر مرتضى ج ةلصحیح من سیرا -1

 .قم_ 131 - 130،ص:4 مرتضى العاملی،ججعفر النبی األعظم،  ةالصحیح من السیر -2

مسجدي که داراي بنایی به عنوان بناي مسجد باشد.. وگرنه نمازگاهی وجود داشته کـه همـان محـل     -3
 باشد.  می »عصبه«

 .فصل نوینى در تاریخ اسالم؛ مکارم شیرازي یام قرآن، فصل: هجرت،پ -4

_______________________ 
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 ماندند و مسجد قبا» قبا« چهار روز در، حضرت، دوازدهم ربیع االول هنگام ظهر بود

 .1»کرد سپس روز جمعه به سوى مدینه حرکت، را بنیان نهادند

آیت اهللا جعفر « از مراجع تقلید شیعیان یعنی دیگر نیز یکی چهارمین نفر -4

 ایشان در این باره، است که به ضدیت با اهل سنت مشهور است » سبحانی
. دبو» عوف بن عمرو بنى« قبیله مرکز» مدینه« فرسخى دو در» قبا««: نویسند می

 رسیدند جا آن به االول ربیع ماه دوازدهم دوشنبه روز همراهانش و گرامى رسول
 انصار و مهاجران از گروهى. آمدند فرود» الهدم ابن کلثوم« قبیله بزرگ منزل در و

 . بودند پیامبر موکب انتظار در نیز

 مسجدى شالوده مدت این در و کرد توقف جا آن در هفته آن آخر تا گرامى پیامبر

 .2»ریخت» عوف بن عمرو بنى« قبیله براى را

 اللّه صلى خدا رسول که مدینه میلى دو در است دهى قبا: «سید علی اکبر قرشی -5

 اولین آن و ساخت مسجدى آنجا در و شد وارد بآنجا هجرت در آله و علیه

 .3» است بخصوصى احترامآن را  و شد ساخته اسالم در که مسجدیست

مسجد قبا ألن عامرا هو الذي أشار عىل النبيّ « :)1324م (  ىمیرزا حبیب اهللا خوی -6

سه اهللاَّ صىلّ اهللاَّ عليه   رسول  صىلّ اهللاَّ عليه و آله ببنيانه وهو مجع احلجارة له فلام أسّ

 .4» وآله

 .مکارم شیرازي _ 130ص24فارسی)، ج ( تفسیر نمونه -1
 _  ؛ آیت اهللا جعفـر سـبحانى  433فروغ ابدیت تجزیه و تحلیل کاملى از زندگى پیامبر اکرم (ص) ص -2

 .قم
 .انتهر_، سید على اکبر قرشى (معاصر) 228ص3 قاموس قرآن ج -3

 .282، ص: 15 (خوئى)، ج ةغفی شرح نهج البال ةعمنهاج البرا -4
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والدة : وىل من اهلجرةوقايع السنة األ« :)هـ1405م( شیخ علی النمازي الشاهرودي -7

وبعد . وزياد بن سمية عىل قول ،)3(ثار من املالعني األرشاراملختار لطلب ال، املختار

 .1»وصالة اجلمعة واجلامعة، نزوله باملدينة بناء مسجد قبا ومسجد الرسول

پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم چند روز در قبا اقامت گزید و : «سید منذر حکیم -8
وز جمعه از آن جا را شکست و آن گاه مسجدي را بنا نهاد و رها  بت، در آغاز کار
 .2....»خارج شد و

هاجر عامر إىل املدينة وشهد بدرا وما « :)عالمه عسکري( سید مرتضى عسکري -9

وملا قدم النبي إىل املدينة مجع أحجارا وبنى له مسجد قبا فهو أول من بنى ، بعدها

 .3»واشرتك يف بناء املسجد النبي صىل اهللا عليه وآله. مسجد يف االسالم

 عمرو بني عند قباء يف مكث وسلم وآله عليه اهللا صىل وأنّه« :)1390م( یعالمه امین -10

اماً  عوف بن س حتى وليايل أيّ  مل ممّن قباء يف من كلّ  فعرفه، فيها الرشيف مسجده أسّ

 .4»....اخلزرج و األوس رجال من قبل يعرفه يكن

قوال علماي شیعه بود از این به بعد چندي از ا خرأمتتا اینجا هر چه بود از علماي 
 : شود می متقدم شیعه نیز نقل

َس ىلَعَ اتلَّْقوى﴿« :)هـ548م( شیخ طبرسی -1 سِّ
ُ
سه  ﴾لََمْسِجٌد أ هو مسجد قباء أسّ

ام مقامه بقباءو -صىلّ اهللاّ عليه و آله -اهللاّرسول   .5»صىلّ فيه أيّ

 .قم _شیخ علی النمازي الشاهرودي  ،206ص  5البحار ج سفينةمستدرك  -1

باب:بناي مسجد (گـروه مولفان:سـید منـذر حکـیم بـا      _ 158ص  1پیشوایان هدایت (خاتم انبیاء) ج -2
 قم _مترجم: عباس جالل)  همکاري عدي غریباوي؛

 سید مرتضى عسکري _ 131ص 1أحادیث عائشه ج -3
 تهران  _ 145،ص:14 قم؛ ترجمه الغدیر ج_، امینی 348ص 7الغدیر ج -4
 قم  _،الشیخ الطبرسی95ص2تفسیر جوامع الجامع ج -5

_______________________ 
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ة ليلة خلت الثنتى عرش نزل قباء عىل بنى عمرو بن عوف يوم االثنني، أنّه ملّا قدم املدينة«

ل س مسجدهم و أقام هبا إىل يوم اجلمعة ثمّ خرج عامدا إىل املدينة، من شهر ربيع األوّ  .1»و أسّ

ِذنَ  ُ�يُوٍت  يِف ﴿«
َ
ُ  أ نْ  ا�َّ

َ
 يف املساجد هي و صفتها هذه بيوت يف املشكاة هذه معناه ﴾تُْرَ�عَ  أ

 يف اهللا بيوت املساجد ص النبي قول يعضده و اجلبائي و جماهد و احلسن و عباس ابن قول

 مل مساجد أربع ها آن قيل ثم  األرض ألهل النجوم ء تيض كام السامء ألهل ء تيض هي و األرض

 املدينة مسجد و سليامن بناه املقدس بيت مسجد و إسامعيل و إبراهيم بناها الكعبة نبي إال يبنها

 .2»لی اهللا عليه وسلمص اهللا رسول بنامها قبا مسجد و

ِذنَ  ُ�يُوٍت  يِف : «یعنی
َ
ُ  أ نْ  ا�َّ

َ
 داده اذن خداوند که است مسجدهایى در مشکات :تُْرَ�عَ  أ

 و زمین در خدایند هاى خانه مساجد: فرمود خدا پیامبر که چنان. شوند رفیع که است
. میدهند نور آسمان اهل به هم مساجد، میدهند نور زمین اهل به ستارگان که همانطورى

 که کعبه: اند شده ساخته پیامبران بدست که است مسجد هارچ مقصود: اند گفته برخى
 قبا مسجد و مدینه مسجد، کرد بنا سلیمان که المقدس بیت، کردند بنا اسماعیل و ابراهیم

 3» دکر بنا اسالم عالیقدر پیامبر که

 حتى مهاجرا ص اهللا رسول قدم إنه فقيل بأصحابه ص اهللا رسول مجعها مجعة أول فأما«

 األول ربيع شهر من خلت ليلة عرشة الثنتي اإلثنني يوم ذلك و عوف بن عمرو عىل قبا نزل

 ثم مسجدهم أسس و اخلميس و األربعاء و الثالثاء و اإلثنني يوم بقبا فأقام الضحى حني

 .4..»خرج

 293، ص: 4تفسیر جوامع الجامع، ج  -1
 .3تهران،ط_،طبرسی 227، ص: 7 مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج -2
 .تهران_هـ)548،شیخ طبرسی (م143ص17 مجمع البیان ج ترجمه -3
 .432، ص: 10 مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج -4

_______________________ 
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 که شده گفته: نمود اجتماع اصحابش با) ص( خدا پیامبر که اى جمعه اول اما و: «یعنی
 عمرو بنى بر وارد قبا دهکده در تا نمود مدینه بسوى مهاجرت مکّه از) ص( خدا رسول

 روز از قبا در پس، بود ظهر موقع  االول ربیع دوازدهم دوشنبه روز در این و شد عوف بن
 .1.»  .. ساخت را قبا مسجد و فرمود توقف پنجشنبه تا دوشنبه

 بنمازگاه قبا جدمس عوف بن عمرو بنو که گفتند مفسران: «2)قرن هشتم( جرجانی -2
 جماعت نماز یکروز تا بردند آنجا را آله و علیه اللّه صلّى رسول و کردند خود
 نیز ما که کردند حسد ایشان بر بودند ایشان اعمام بنو که عوف بن غنم بنو کرد

 .3....» ایشان مسجد پهلوى در کنیم مسجدى
 مراد نخستین روز از یومٍ أَولِ منْ« :)هـ910م( سبزوارى على کاشفى بن حسین -3

 بنى محله در قباست مسجد که آنست اظهر و اشهر و است ص پیغمبر مسجد
 فرود قبا بمحله رسید مدینه بحوالى که اول پناه رسالت حضرت عوف بن عمرو
 اول آن و افگند قبا مسجد اساس ایام ان در و فرمود اقامت آنجا روز چهارده آمده

 .4...» گذارده نماز آنجا ص پناه سالتر حضرت که مدینه در مسجدیست
 آن بناى روزها از روزى اول از یومٍ أَولِ منْ« :)هـ988م( مال فتح اهللا کاشانی -4

 پیغمبر حضرت که مرویست عوف بن عمرو بنى محله در قباست مسجد مراد
 آمده فرود قبا بمحله رسید مدینه بحوالى که اولوسلّم  آله و علیه اللّه صلّى

 اول آن و افکندند قبا مسجد اساس ایام آن در و فرمود اقامت آنجا روز هچهارد
 .5..»گذارد نماز آنجا در رسالت حضرت که مدینه در مسجدیست

  .18-17صص 25 ترجمه مجمع البیان ج -1
 !لد ووفاتش،شدیداً محل اختالف استتاریخ تو -2
 .تهران _، ابو المحاسن جرجانى 124ص  4 جالء األذهان و جالء األحزان (فارسی) ج -3
 .تهران_، حسین بن على کاشفى سبزوارى 433(فارسی) ص» تفسیر حسینی=«  واهب علیهم -4

 .تهران _، فتح اهللا کاشانی 261ص  2 المنهج (فارسی) ج ةصخال -5
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َس  لََمْسِجدٌ ﴿« سِّ
ُ
سه قبا مسجد: يعني ﴾اتلَّْقوى ىلَعَ  أ  آله و عليه اهللاّ صىلّ  اهللاّ رسول أسّ

ام فيه صىلّ  ووسلّم   .1»املدينة قر من قرية اسم قبا و. اجلمعة إىل نياالثن من بقبا مقامه أيّ

ََّمسۡ ﴿« :)هـ1085م( فخر الدین الطریحی -5 َس  ِجدٌ ل ّسِ
ُ
* مسجد قبا  ﴾َوىٰ �َّقۡ ٱ َ�َ  أ

 .2»لهآأسسه رسول اهللا صىل اهللا عليه و

ََّمسۡ ( :)هـ1091م( فیض کاشانی -6 َس  ِجدٌ ل ّسِ
ُ
لِ  مِنۡ  َوىٰ �َّقۡ ٱ َ�َ  أ وَّ

َ
َحقُّ  �ٍ يَوۡ  أ

َ
من ) أ

، أسسه رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم: قيل. )يعني مسجد قبا: (قال. أيام وجوده

 .3»وصىل فيه أيام مقامه بقبا

، عن الصادق: يف الكايف. من أيام وجوده: ملسجد أسس عىل التقو من أول يوم«

ىل اهللا عليه أسسه رسول اهللا ص: قيل. يعني مسجد قبا: والقمي، عنهام عليهام السالم: والعيايش

 .4»وآله وسلم وصىل فيه أيام مقامه بقبا

دٌ « :)قرن دهم( ابو الفضل فیضی -7 جِ سَ  ملََسْ ص أساسه حطّ   أُسِّ  وأحكم علوه ورصّ

سه و عمده ىلَ  صلعم اهللاّ رسول هو مؤسّ و أسس عَ نْ  الورع و  التَّقْ لِ  مِ مٍ  أَوَّ وْ ل يَ  أوّ

 .5» الرحل دار حلولك عرص

 .قم _، فتح اهللا کاشانی 167ص  3 التفاسیر ج ةزبد -1

 .540ص  4قم؛ مجمع البحرین شیخ طریحی ج _،شیخ طریحی 78تفسیر غریب القرآن ص -2
 .الفیض الکاشانی _ 491ص 1تفسیر اآلصفی ج -3
 .تهران _، الفیض الکاشانی379ص 2تفسیر الصافی ج -4
بیینیـد نـام    اگر مـی قم؛  _، فیضی دکنی 482ص  2 نقطه) ج سواطع اإللهام فی تفسیر القرآن (تفسیر بی -5

ست و در این کتـاب بـه   نقطه ا را ذکر نکرده به این دلیل است که این تفسیر، تفسیر بی »مسجد قباء«
بینید... لذا ایشان از ذکر نام مسجد خود داري کرده تا  جز به وقت ذکر آیات قرآنی هیچ نقطه اي نمی

 نقطۀ خویش را بر هم زند! مجبور نشود قاعدة کتاب بی

_______________________ 
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 بعد و هدم بن کلثوم خانه در آمد فرود قبا در حضرت و« :)هـ1111م( مجلسی -8
 که روز دوازده یا روز سه از بعد و، فرمود نقل اوسى خیثمه خانه به آن از

 قبا در که ایامى در و، شد منتقل مدینه به آمد السالم علیه المؤمنین امیر حضرت
 قبا تا نمودند مى حضرت آن استقبال مدینه اهل روز هر و کرد بنا را قبا مسجد بود

  1» گشتند برمى و

دٌ « جِ سَ  ملََسْ ىلَ  أُسِّ و عَ  مقامه أيام فيه صىل و ص اهللا رسول أسسه قبا مسجد يعني  التَّقْ

 .2»بقبا

 هو و) ص( بنفسه فيه عمل و اهلدم بن لكلثوم كان مربد ىف) ص( النبى أسسه: قبا مسجد«

 .3»املدينة عواىل من يعد و عوف بن عمرو بنى عند

، اهللا صىل اهللا عليه و آله  رسول  ألن مسجد قبا أسسه، ذا هو املشهور بني املفرسينوه«

 .4» وصىل فيه

با« :)1120م( مدنی شیرازي -9 دُ قُ جِ سْ هُ ، مَ سَ يْهِ و اله  رسولُ   أَسَّ لَ ىلَّ اهللاَُّ عَ مَ   اهللاَّ صَ ملّا قَدِ

 .»املدينةَ 

 برابر در که هدم بن ثومکل از زمینى« :)هـ1297م( سپهر الملک لسان تقى محمد -10
 او از پیغمبر و. گشت معین مسجد بهر از نامیدند مى مربد و داشت خود خانه

 نماز و نمود استوار را قبا مسجد آنجا در هم و فرمود خویش خاص و بگرفت
 در آیت این و کرد پاى به مدینه در پیغمبر که است مسجدى اول آن و، بگزاشت

 .قم _، مجلسی 856،ص4 فارسی) ج( القلوب ةحیو -1

  .تهران_273ص67 بحار األنوار مجلسی،ج -2
 .335ص96 نوار مجلسی (پاورقی)جبحار األ -3
 .قم_، مجلسی؛ مکتبۀ مرعشی 494، ص: 5 مالذ األخیار فی فهم تهذیب األخبار، ج -4

_______________________ 
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َّمَ ﴿ :شد فرود مسجد آن شأن َس َ�َ ل ّسِ
ُ
ن َ�ُقوَم  �َّۡقَوىٰ ٱۡسِجٌد أ

َ
َحقُّ أ

َ
ِل يَۡوٍ� أ وَّ

َ
ِمۡن أ

ْۚ وَ  ُروا ن َ�َتَطهَّ
َ
ُ ٱ�ِيهِ� �ِيهِ رَِجاٞل ُ�ِبُّوَن أ ّهِرِ�نَ ٱُ�ِبُّ  �َّ  .1﴾١٠٨ لُۡمطَّ

 رسول سیر در زمان این تا اسالم صدر از: «گوید می در پیشگفتار کتابش» سپهر«
 کتب در.... نگشت پرداخته تکمیل و ترتیب بدین کتابى آله و لیهع اللّه صلى خداى
 نظر دقت به آن سقم و صحت در، اند کرده رقم عرب از رجزى و شعرى اگر فارسیه

 این حمل بنده من و.... اند نبوده بصیر خود تحریر هنگام در بیشتر بلکه ؛اند نرفته

 و. بردم پاى به اندك زمان این در را مبارك مجلد این و، نهادم خویشتن بر را مصاعب
 بر را مجلد این چندان سه و، ام کرده نقد کثیر نگارش با را تحریر مقدار این که پیداست

 تمامت که ام نهاده گردن به خویشتن همانا.. ..ام گذاشته خطر بى و نگاشته پارهها کاغذ

 آن طالعهم از بعد که دهم طراز چنان را روایات و قصص جلّ و حکایات و احادیث

  .»نیفتد نیاز باب هیچ و کتاب هیچ مراجعه
بر فرض که بگوییم : «و چنان است که سید جعفر شهیدي در دفاع از این کتاب گوید

سپهر در کار خود هیچ گونه درایت و اظهار نظر را معمول نداشته و تنها به استنساخ 
در حالى که چنین ، د بودآور خواه باز هم اثر او اعجاب، مطالب دیگران اکتفا کرده است

او براى ، مطالبى که سپهر در این کتاب آورده در یک جا فراهم نبوده است... نیست
ها و غیره مراجعه کرده  نامه لغت، تذکره، ادب، ها مجلد از تاریخ نوشتن این کتاب به ده

را استخراج نموده و پس از تهذیب و جرح تعدیل به فارسى در ها  آن و مطالباست 

  .2»ده استآور

 .؛ محمد تقى لسان الملک سپهر626ص2 ناسخ التواریخ زندگانى پیامبر ج -1
ناسـخ   تهـران. (بـه نقـل از پیشـگفتار مصـحح     _،سید جعفر شـهیدى 10 -7مقدمه براهین العجم ص  -2

 .)»استاد جمشید کیان فر« تواریخال

_______________________ 
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، مؤلف شیعی چه از متاخرین و چه از متقدمین گواه آوردیم بر اینکه 20تا کنون از 
مسجد قباء به امر حضرت رسول صلی اهللا علیه وسلم و در اولین روزهاي تشریف 

یکی از دانشمندان ، اما جالبتر آن است که بدانید ؛فرمایی ایشان به قباء ساخته شده است
 : گوید می شیعه

دٌ « :)هـ1242م(  اهللا شبر عبد دسی جِ سَ  ملََسْ ىلَ  بنيانه  أُسِّ و عَ نْ   التَّقْ لِ  مِ مٍ  أَوَّ وْ  الباقر عن يَ

سه قبا مسجد يعني) ع( الصادق و) ع(  1» فيه صىل و) ص( اهللاّ رسول أسّ

َس َ�َ ﴿ :در مورد این آیه: «یعنی ّسِ
ُ
ََّمۡسِجٌد أ ِل يَۡو�ٍ  �َّۡقَوىٰ ٱل وَّ

َ
ام باقر و امام از ام ﴾ِمۡن أ

منظور مسجد قباست که رسول خدا صلی اهللا علیه وسلم آن : صادق نقل شده که فرمودند
 .» را بنا نهاد و در آن نماز گزارد

دو امام  ؛»قزوینی«و مخالفت آنان با ادعاي  2دانشمند شیعی 21پس به عالوة گواهی 
را که » قزوینی«دند و یعنی امام باقر و صادق نیز به صدق گفتار ما شهادت دا شیعه

 تکذیب کردند!، مدعیست شیعۀ این دو امام است
رفیق و هم تیمی » نجاح طائی«خواهم سخنی حیرت آور و بس عجیب را از  می حال

 کنم! ماترا » قزوینی«نقل کنم و با سخن او » قزوینی«
و وقتى على بن أبى طالب و : «نویسد می نجاح در مورد تاریخ ساخت مسجد قباء

منزل  همراه رسول خدا صلّى اهللا علیه و آله نزد کلثوم بن هدم، اطم به قبا رسیدندفو
و أولین نماز ، و مسجدش را تأسیس کرد، سه روز درنگ نمود پیامبر در قبا، گزیدند

 3 !!!!.»اقامه نمود، جمعه را در محلّه بنى سالم بن عوف در مدینه

 کویت _، سید شبر 118، ص: 3 الجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین، ج -1
 کنیم. ها صرفه نظر می باشد که از آن که منابعی بیش از این در دسترس می -2
هـا   مهچه کسى با فاطبا عنوان:  2فصل  5باب آیا مصاحب و همراه رسول خدا در غار أبوبکر بود؟ ( -3

 )به مدینه هجرت کرد؟

_______________________ 
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و ، و آله در ابتدا مسجد قبا را بنا نمودندو رسول خدا صلّى اهللا علیه : «نویسد می باز
 1!!!»در تمام اطراف مدینه منوره ادامه پیدا کرد، پس از آن ساختن مساجد

 بینی که دهانش باز است و مات و مبهوت مانده و می او را؟؟ بینی می را» قزوینی«
نجاح « ارید وحال قزوینی را بگز دانم! نمی بینم شما را می من که؟؟ داند که چه بگوید نمی

 شد و من در آن فرو می اي کاش زمین باز: «گوید می که زیر لب را تماشا کنید» طائی
در ابتداي این بحث از او  رسوایی که؟؟ کدام رسوایی» شدم!!! نمی رفتم و اینگونه رسوا می

 . نقل شد
 که زبان را نیست باهللا یاراي( به عالوة محاسن زیادي که دارد» نجاح«خوشبختانه 

است و به موجب این حسن  بودن ويیک حسن دیگري که دارد کم حافظه ) وصفش!
با عمر و سالم برده  هجرت ابوبکربخارى : «نویسد می آورد و می باربه این رسوایی را 

زیرا حدیثى را از ابن ، صلّى اهللا علیه و آله تأئید نمود قبل از هجرت پیامبرابوحذیفه را 
سالم موالى ابوحذیفه امامت جماعت «: ین آمده استعمر نقل کرده که در آن چن

مهاجرین نخست و اصحاب پیامبر صلّى اهللا علیه و آله را در مسجد قبا به عهده داشت که 
 ».خوردند مى ابوبکر و عمر و ابوسلمه و زید و عامر بن ربیعه به چشمها  آن در میان
در هنگام عمر و سالم و دیگران که در راه مدینه واقع است ابوبکر و  مسجد قبابنابراین 

 2» اند هجرت در آن نماز جماعت خوانده
، بودپیامبر اکرم صلی اهللا علیه وسلم بعد از سه روز که در قبا : «گوید می» نجاح«خود 

 در مسجدي که اکرم  ابوبکر قبل از هجرت نبی: گوید می بعد» مسجدش را تاسیس کرد
قبل از ساخته  ممکن است؟؟ آیا ممکن است نماز خوانده است!!! ،وجود نداشته هنوز

 »بنیان گذارى مسجد مدینه« با عنوان: 2فصل  7باب  -1
و این دلیل اولین »... دالئل مهم همراه نبودن پیامبر با ابوبکر در هجرت قسمت پایانی کتاب با عنوان: -2

 دلیل مهم اوست!!!

_______________________ 
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 اچطور فیلم ر ؛هنوز فیلمنامه نوشته نشده؟؟ شدن فیلمی آن را بر پردة سینما دیده باشم
 ببینم!!

آمد و از  )مر(به  )ژولیوس سزار(: «ماند که بگوییم می ادعاي این دو بهانه گیر به این
 آن نوز اختراع نشده بود و نبود که ازولی تلفن ه» زنگ زد! )مصر(به  تلفنآنجا به وسیلۀ 

 استفاده شود و مسجد قباء هم ساخته نشده بود که بتوان در آن نماز خواند!
بعد از هجرت  »سالم«اگر نماز ابوبکر پشت سر : «گوید می کهقزوینی اما این ایراد 

صلی  اکرم چرا رسول خدا در این نماز حضور نداشته و اگر بوده چرا با وجود نبی ؛بوده
 » ؟اهللا علیه وسلم کس دیگري امام شده

 1نقل است که حضرت نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم روزهاي شنبه: جواب این است
رسول و همچنین ، اردندزگ می آمدند و در آن نماز می به مسجد قباء 2و گاه روز دوشنبه

الَةُ يفِ ( مرهنماز در این مسجد برابر است با ع: اند خدا صلی اهللا علیه وسلم فرموده الصَّ

بَاءٍ  دِ قُ جِ سْ ةٍ  مَ رَ مْ عُ دارد که هر از چند گاهی حضرت ابوبکر صدیق  پس چه اشکال 3)كَ

ن آن مسجدي که اجر نماز خواندن در آرضی اهللا عنه نیز به آن مسجد رفته باشد و در 
یاد  نیز به »سالم«و چه اشکال دارد که ؟؟ نماز خوانده باشد، برابر با اجر یک عمره است

امامت را بر عهده ، 4و از جهتی قرائتش از همه بهتر بوده، بودهنماز آن روزها که امام 
 ؟؟ داشته باشد

موم أدر حدیث صحیح بخاري که از حضرت ابوبکر صدیق رضی اهللا عنه به عنوان م
اصحاب «و  »مهاجرین اولین«مومین نیز أسخنی از زمان مشخصی نیست و م، یاد شده

 يمیرزا نور_ 428ص 3بخاري و مسلم).... مستدرك الوسائل ج( متفق علیه -1
 مسجد قباء ، رسول جعفریان  _مساجد و اماکن متبرك جنوب مدینه  باب: آثار اسالمى مکه و مدینه، -2
و آلبـانی آن را صـحیح    1411رقـم  453ص 1جو سنن ابن ماجـه   324رقم 428ص 1ج سنن ترمذي -3

 .داند می
 کسی بود که قرائتش در بین اصحاب و یاران، از همه بهتر بود. -4

_______________________ 
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حضرت عمر و عامر بن ربیعه و ابوسلمه و زید رضی اهللا عنهم اجمعین  از جمله »النبی
خیلی عادیست که این چند نفر به اتفاق هم به آن مسجد رفته باشند و . اند نام برده شده

 : کند می روایت تائیددر آن محل نماز خوانده باشند و این گفتۀ ما را این 

ُ َ�نُْهمَ « نَّ اْ�َن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ
َ
 يِف يَْوَمْ�ِ ، اأ

َّ
ىَح إِال ةَ : اَكَن َال يَُص�ِّ ِمَن الضُّ ، يَْوَم َ�ْقَدُم بَِمكَّ

َيِْت 
ْ

إِنَُّه اَكَن َ�ْقَدُمَها ُضىًح َ�يَُطوُف بِابل
َف الَمَقامِ ، فَ

ْ
َعتَْ�ِ َخل

ْ
يِت َمْسِجَد ، ُ�مَّ يَُص�ِّ َر�

ْ
َوَ�ْوَم يَأ

ِ�يِه لُكَّ ، ُ�بَاءٍ 
ْ
إِنَُّه اَكَن يَأ

َ ِ�يهِ ، َسبٍْت  فَ ْن َ�ُْرَج ِمنُْه َحىتَّ يَُص�ِّ
َ
إَِذا َدَخَل الَمْسِجَد َكِرَه أ

: قَاَل ، فَ
ُث  ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن يَُزورُُه َراِكبًا َوَماِشيًا: َوَ�َن ُ�َدِّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
: َوَ�َن َ�ُقوُل : قَاَل ، أ

» 
َ
ْصنَُع َكَما َرأ

َ
ْصَحايِب يَْصنَُعونَ إِ�ََّما أ

َ
  1...»يُْت أ

، خواند نمی از عبد اهللا بن عمر رضی اهللا عنهما روایت است که او نماز چاشت: «یعنی
 . مگر در دو روز

وقت ، خواست وارد شهر شود می یعنی هنگامی که. شد می روزي که وارد مکه -1
در ، ت نمازدو رکع، سپس. کرد می خانۀ کعبه را طواف، ابتدا. شد می چاشت وارد
 . خواند می مقام ابراهیم

دوست ، شد می وقتی وارد مسجد. رفت می روزهاي شنبه که به مسجد قبا -2

 نماز، بدین جهت در آنجا(. از آنجا بیرون رود، نداشت بدون خواندن نماز
رسول اهللا صلى اهللا علیه : گوید می عبد اهللا بن عمر رضی اهللا عنهما. )خواند می

من همان : و گفت. رفت می به زیارت مسجد قبا، گاهی سواره وسلم گاهی پیاده و

 .» کنند می دهم که سایر دوستانم می کاري را انجام
نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم بعضی : شود این را فهمید که می رضی اهللا عنه از قول او

 . اند هکرد می نیز چنینو دوستان و یارانش و ابن عمر اند  رفته می را به مسجد قباها  از شنبه

 1192 - 1191رقم  60ص 2جصحیح بخاري  -1
_______________________ 
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... ابوبکر و عمر و زید و ؛رفت می به قباء) ها! یا تمام شنبه(ها  شنبه بعضیپس او که  
 سجدرا به آن مها  که آنان نیز به تبعیت از نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم بعضی از شنبهرا 
 کند می در موردش صحبت »ابن عمر«ه است و در آن روزي که کرد می رفتند مالقات می

را در بین  »سالم مولی ابی حذیفه«و آنان اند  نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم حضور نداشته
و نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم در مسجد النبی حاضر و امام (. خود امام قرار دادند

 نماز »سالم«ابوبکر و عمر پشت سر  مشاهده کردند که  و ابن عمر چون) بودند
از لحاظ فضیلت ابوبکر و عمر از او برترند این صحنه را نقل دانست که  می خوانند و می

تا بتواند با این سخن  ؛از آنان بیشتر قرآن بلد بود 1»سالم«: کرد و به دنبال آن گفت
اشخاص امام  که قاري ترینِ استآن  تر خویش به جماعت مسلمان بفهماند که شایسته

 . باشند
این ، موجود است 2و روایت مورد بحثیی که بین دها تفاوت یکی دیگر از: ضمناً

ولی در روایت مربوط  ؛مومین فقط مهاجرین اولین هستندأم »عصبه«است که در روایت 

ٌ موىل أيب ( اصحاب النبی است به اضافۀصحبت از مهاجرین اولین  »مسجد قباء«به 
املِ سَ

ابَ النبي حَ أَصْ لِنيَ وَ َوَّ ينَ األْ رِ اجِ مُّ املُْهَ ؤُ ةَ يَ فَ يْ ذَ ، به این معنی که به غیر از مهاجرین اولین ؛)حُ

به و ) نمازي که معادل با یک عمره است( ندکرد می در آن نماز شرکتدیگر نیز کسانی 
روزهاي شنبه به مسجد قباء  ؛تبعیت از نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم و بزرگان صحابه

 . خواندند می آمده و در آن نماز

که از کسانی بود که نبی اکرم صلی اهللا علیه علیه وسلم در موردشان فرمودند: قرائت قرآن را از اینان  -1
 یاد بگیرید.

 روایتی که در مورد عصبه بود و روایتی که در مورد مسجد قباء بود. -2

_______________________ 
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ا« ی که داده شد و به واسطۀتوضیحات به واسطۀ جستارپس این  لِهَ نْ أَهْ دٌ مِ اهِ دَ شَ هِ ، 1»شَ

 »قزوینی«رسد و هم  می به اتمامشهادت کتب فریقین و نجاح طائی بر علیه قزوینی 
 باید که سکوت اختیار کنند!، پریشان حال »نجاح«سفسطه گر و هم 

حق  چرا این دو نفر با چنین لجاجتی در صدد پوشاندن: اما سؤال اینجاست که
بعد  »مسجد قباء«د ندان می انبا وجود اینکه خودش) و قزوینی( چرا نجاح طائی؟ هستند

؟؟؟ اه نبی را نفی کندرد با این روایت هجرت صدیق همنخواه می، از هجرت ساخته شده
 . خواهید فهمید، دانم و اگر شما نیز کمی بیاندیشید می من جوابش را

به مدینه ، أبوبکر همراه أولین گروه مهاجرین: «دیحال این ادعاي مشابه نجاح را بخوان
  .»خورد مى عمر بن الخطّاب نیز به چشم، و در میان مهاجرین، مهاجرت نمود

در جایی دهد و  می حواله 121ص 2جاو این ادعاي خودش را به سیره ابن هشام 
 : نویسد می دیگر با حواله دادن به همین آدرس چنین

آنگاه عمر بن ، پى در پى بسوى مدینه رهسپار شدند و به همین ترتیب اصحاب« 
اى به نام بنى عمرو بن عوف  الخطّاب و عیاش بن أبى ربیعۀ هجرت کردند و در قبیله

 » منزل کردند
، و بخدا قسم اگر کف دست خود مویی دیدید ؛طبق معمول سخنش کذب است

 عنه قبل از نبی سخنی در کتاب سیره ابن هشام مبنی بر هجرت ابوبکر صدیق رضی اهللا
 اکرم صلی اهللا علیه وسلم خواهید دید!

 : شود می کذب وي معلوم، هاي این کتاب با مختصر نظري در عنوان باب

لِكَ : باب« دّ لِذَ ا أَعَ مَ ةِ وَ رَ جْ ِ بَ النّبِيّ يفِ اهلْ احِ ونَ صَ رٍ يفِ أَنْ يَكُ عُ أَيبِ بَكْ  طَمَ

يْ : باب لَ ىلّ اهللاُّ عَ ولِ صَ سُ ةُ الرّ ارِ قِصّ غَ رٍ يفِ الْ عَ أَيبِ بَكْ لّمَ مَ سَ  هِ وَ

ارِ : باب غَ ا يفِ الْ َ مهُ بِهِ وَ احِ صَ ولِ وَ سُ ونِ الرّ ؤُ ونَ بِشُ ومُ قُ ةَ يَ َ ريْ هَ ابْنِ فُ رٍ وَ نَا أَيبِ بَكْ  » ابْ

 )26شهادت داد، شاهدي از اهلشان (یوسف: -1
_______________________ 
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 !نشده نازل من خاندان ةدرباراي  آیه هیچ: عائشه رضی اهللا عنها
شدن آیه غار در حقّ ابوبکر صحه بخارى در صحیح خود بر نازل ن: «نویسد می نجاح

هیچ آیه : زیرا عایشه نزول آن آیه را در حقّ ابوبکر نفى کرده و گفته است، گذاشته است
 » از قرآن در حقّ ما نازل نشده است

که این آیه در باب مناقب اند  اصحاب پیامبر تأیید کرده: «گوید می در جاي دیگري
بوبکر نازل نشدن قرآن در شأن أبوبکر را چنین أبوبکر نازل نشده است و عایشه دختر أ

 . خداوند در شأن ما آیاتى از قرآن نازل نکرده است: تأیید کرده است

و ، در عصر معاویه بیان کرد حضور هزاران تن از صحابهو این مطلب را عایشه در 
 . ادعاى وى را در این زمینه تأیید کردندها  آن همگى

  .»وبکر نازل نشده استبنابراین آیه غار در حق أب
و هنگامى که عایشه در مقابل عبد الرّحمن بن أبى بکر و مروان «: و در جایی دیگر

 : حاضر در مسجد پیامبر صلّى اهللا علیه و آله گفت هزاران نفر از صحابه حکم و

 اى از قرآن در حقّ ما نازل نشده است آیه

مروان بن حکم هم سکوت  و، عبد الرّحمن بن أبى بکر بر این گفته سکوت کرد 
همین سکوتشان دلیل  و، نمود و دیگر صحابه از اهل مکّه و مدینه نیز سکوت کردند

و دلیلى بسیار قوى بر دروغ بودن أخبار روایت شده درباره ، موافقتشان با گفتار وى بوده
 . باشد مى حضور أبوبکر در غار

حتماً به ، بکر در غار داشتنداى از اصحاب اعتقاد به حضور أبو و در صورتى که عده
  .»پرداختند مى واسطه آیه غار و حضور أبوبکر در غار ثور با عایشه به مخالفت

اى از قرآن  آیه: و عایشه حضور أبوبکر را در غار با این جمله که«: و در جایی دیگر
باشد که حضور  مى بنابراین عایشه از کسانى، در شأن ما نازل نشده است تکذیب نمود

  اند. بوبکر را در غار تکذیب کردهأ
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بر حضور نداشتن أبوبکر در ، و این اجماع و اتّفاق عمومى از جانب صحابه مسلمان
روایات دروغین ساخته شده بعد را درباره حضور أبوبکر در غار و ، غار و روایت بخارى

 . هجرت تکذیب نموده است

، ضور أبوبکر در غار پشیمان شداش درباره ح گذشتههاى  بنابراین عایشه بخاطر روایت
  .»وى را در گفتارش در مجلس مروان تأیید کردند، و صحابه

 : جواب
و هنگامى که : «گوید می او، پرده بر دارم »نجاح طائی«خواهم از یک دروغ  می ابتدا

حاضر  هزاران نفر از صحابه عایشه در مقابل عبد الرّحمن بن أبى بکر و مروان حکم و
 : بر صلّى اهللا علیه و آله گفتدر مسجد پیام

 » اى از قرآن در حقّ ما نازل نشده است آیه
در عصر  حضور هزاران تن از صحابهو این مطلب را عایشه در : «گوید می و باز

 » معاویه بیان کرد
 : استناد کرده و نوشته است، قزوینی نیز به روایت مورد اشارة نجاح

نویسد که وى تصریح کرده است که هیچ  مى بخارى در صحیح خود به نقل از عائشه«
 :اى در قرآن کریم در باره خاندان وى نازل نشده است آیه

َِجاِز اْسَتْعَملَُه ُمَعاِوَ�ُة فََخَطَب فََجَعَل يَْذُكُر «
ْ
عن يُوُسَف بن َماَهَك قال اكن َمْرَواُن ىلع احل

قال هل عبد الرمحن بن أيب بَْ�ٍر شيئا فقال ُخُذوُه يَِز�َد بن ُمَعاِوَ�َة ِليَكْ ُ�بَاَ�َع هل َ�ْعَد أبيه ف
نَْزَل اهللا فيه

َ
يِْه « فََدَخَل َ�يَْت اَع�َِشَة فلم َ�ْقِدُروا فقال َمْرَواُن إِنَّ هذا اذلي أ ي قال لَِوادِلَ ِ

َّ
َواذل

تَِعَدانِِ� 
َ
فٍّ لَُكَما أ

ُ
نَْزَل اهللا ِ�ي» أ

َ
َِجاِب ما أ

ْ
ُقْرآِن إال فقالت اَع�َِشُة من َوَراِء احل

ْ
نَا شيئا من ال

نَْزَل ُعْذرِي
َ
َ أ نَّ ا�َّ

َ
 .»أ

مروان را به حکومت ، از یوسف بن ماهک نقل شده است که معاویه بن أبى سفیان
مروان خطبه خواند و در آن از یزید بن معاویه نام برد تا براى ، حجاز منصوب کرده بود

مروان ، من بن أبى بکر چیزى گفتعبد الرح. حکومت بعد از پدرش از مردم بیعت بگیرد
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نتوانستند او را دستگیر ها  آن عبد الرحمن وارد خانه عائشه شد و. او را بگیرید: گفت

و آن : «او کسى است که خداوند این آیه را در باره او نازل کرده است: مروان گفت. کنند
که زنده خواهم دهید  آیا به من وعده مى، اف بر شما: «کس که به پدر و مادر خود گوید

  ....»شد
؛ مگر از قرآن در باره خاندان ما نازل نشده است هیچ چیزى: عائشه از پشت پرده گفت

 .» )اشاره به آیه افک( این که خداوند [آیه] عذر مرا نازل کرده است
حضور  هزار یا هزاران نفري جمعیت، چنانکه از نقل قول قزوینی متوجه شدید

منین ؤام الم«خارج شده و به خانۀ خواهرش یعنی  محلن از بلکه عبدالرحماند  نداشته
داخل شده و مروان نیز به دنبال وي آمده و صحبت این دو با هم در حجرة  »عایشه

شاهدي هزاران نفر را از کجا » مکتشف بزرگ عصر ما«پس  ؛عایشه صورت گرفته است
 ؟ آورد

و به ها  دروغ وغ از بزرگتریناین در ولیزیادي از او بر مال شد  هاي دروغ تا به حال
، خدایا به او بده: کنم می این دعا را »مکتشف بزرگ«براي  تن بود!! انبزرگی هزار

 .آمین یا رب العالمین ؛! فکر پویامقداريوجدانی گویا و یک جفت چشم بینا و 

لَ اهللا فِينَا « در جمله، طبق قواعد زبان عربی: «نویسد می قزوینی در ادامه نْزَ  »شيئاما أَ

اى در قرآن  کند؛ یعنى هیچ آیه نکره در سیاق نفى است و داللت بر عموم مى »شيئا« کلمه

 . و اطرافیان او نازل نشده استکریم به صورت اختصاصى در باره عائشه 

ي« در جمله» اال« از طرف دیگر کلمه رِ ذْ لَ عُ نْزَ از ادات حصر است و طبق  »إال أَنَّ اهللاََّ أَ

کند و داراى مفهوم  داللت بر حصر مى، جمله استثنائیه، در علم اصول قواعد ثابت شده
 .است

اى در قرآن کریم به صورت اختصاصى  کند که هیچ آیه این روایت ثابت مى، بنابراین
در نتیجه این . نازل نشده است، در باره خاندان عائشه که ابوبکر نیز جزو آن است
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ر به همراه رسول خدا صلى اهللا علیه وآله در غار کند ابوبک روایت با روایاتى که ثابت مى
 .در تعارض است، در باره او نازل شده است» غار« بوده و آیه

فرزندان ابوبکر است و » فینا« اند که مراد از برخى از علماى اهل سنت پاسخ داده
 :نویسد عینى در عمدة القارى مى. شود شامل خود ابوبکر نمى

دٞ ﴿ و ﴾ثۡنَۡ�ِ ٱثَاِ�َ ﴿ بوبکر است؛ زیرا در باره ابوبکر آیهفرزندان ا» فینا« مراد از َمَّ ُّ� 
ِۚ ٱرَُّسوُل  ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ و آیه ﴾...�َّ لُونَ ٱ ل�َّ وَّ

َ
 .و آیات بسیارى نازل شده است ﴾ۡ�

این ادعائى است بدون دلیل؛ بلکه دلیل بر خالف آن وجود : اوالً: گوییم در پاسخ مى

ِيٱوَ ﴿ مروان بن حکم آیه دارد؛ چرا که طبق ادعاى َّ�  ٓ ّفٖ لَُّكَما
ُ
يۡهِ أ در مذمت  ﴾...قَاَل لَِ�ِٰ�َ

عبد الرحمن و تکریم پدر و مادر او؛ یعنى ابوبکر و ام رومان نازل شده است و عائشه با 

لَ اهللا فِينَا شيئا« گفتن جمله نْزَ اى در باره تمام افراد مورد ادعاى  نزول هر نوع آیه »ما أَ

 .والدین عبد الرحمن استها  آن کند که از جمله ى مىمروان نف

دٞ ﴿ آیات، طبق پنداشت اهل سنت: ثانیاً َمَّ ِۚ ٱرَُّسوُل  �ُّ ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ و آیه ﴾...�َّ  ل�َّ
لُونَ ٱ وَّ

َ
و دیگر ، شود و عائشه شامل فرزندان ابوبکر و از جمله خود عائشه نیز مى ﴾ۡ�

. اند ق همراهان رسول خدا و سابقون األولون دانستهفرزندان ابوبکر را از بارزترین مصادی

دٞ ﴿ تواند قبول کند که آیه آیا بدر الدین عینى مى َمَّ ِۚ ٱرَُّسوُل  �ُّ ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ و ﴾�َّ  ل�َّ
لُونَ ٱ وَّ

َ
 ؟شود شامل عائشه نمى  ﴾ۡ�

 . مردود است، سخن عینى و ابن حجر، بنابراین
 : جواب ما

در قرآن کریم به اى  هیچ آیه«: مشهود است مالتجتدلیس بزرگ قزوینی در این 

اى در قرآن  هیچ آیه« و .»و اطرافیان او نازل نشده استباره عائشه صورت اختصاصى در

نازل ، در باره خاندان عائشه که ابوبکر نیز جزو آن استکریم به صورت اختصاصى 

 » نشده است
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لَ اهللا«: گوید می چنین، قسمت مورد نظر روایت معنی تحت الفظی آن  » فِينَا شيئاما أَنْزَ

 » نازل نکرده است خدا در مورد ما چیزي« شود می این
خاندان  »فینا« از کجا دانسته که منظور ام المؤمنین از قید »قزوینی«حال جناب 

 !ایم! ما مانده !؟اوست
 گیرید که من و پدرم و پدر بزرگم که می شما نتیجه» ما میرویم: «یعنی اگر من بگویم

 ؟؟؟ رویم می جمعی هدست، در قبر خوابیده
 شما این را بر کل خانواده و خاندان من» ما گوشت خوار نیستیم: «اگر من بگویم

 ؟؟؟ دهید می تعمیم
که مروان به آن اشاره کرد در مورد رابطه اي  آیه: گوید می در جوابجناب قزوینی 

 . شود می پس ابوبکر هم شامل سخن عائشه، فرزند با والدین است
خواست  می ایراد مروان و سخن او در مورد عبد الرحمن بود و: «جواب این است که

: فرمایند می فع اتهام از برادررکند به همین دلیل سیده عائشه به منظور  سرزنشاو را 
نازل نشده مگر آیات افک که در مورد برائت من ) من و برادرم( در مورد مااي  آیه هیچ«

 .» بود
 »خانواده یا خاندان ما«را به معنی   »فینا«ح است که کسی تا به حال و این واض

 »ما انزل اهللا يف اهلنا«: فرمود می نگرفته است و اگر مقصود سیده عائشه چنین بود باید

ۡهلََنا ﴿: چنانکه در قرآن آمده است
َ
َنا َوأ ُّ ٱَمسَّ ا را گرسنگى و ما و خاندان م«: یعنی ﴾ل�ُّ

، اید و اگر بگوئید این معنی را با توجه به سیاق ماجرا اخذ کرده »پریشانى رسیده است
 :چنانکه در قرآن چنین آمده است ؛آید می باز مشکلی پیش

لَۡم نَُرّ�َِك �ِيَنا َوِ�ٗدا َوَ�ِۡثَت �ِيَنا ِمۡن ُ�ُمرَِك ِسنَِ�  قَاَل ﴿
َ
) فرعون(« .]١٨الشعراء: [ ﴾١٨�

در میان خود نپروردیم و سالیانى چند از عمرت را از کودکى ) اي موسی( آیا تو را: گفت
 » پیش ما نماندى
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فرعون و همسر فرعون ، آمده است و منظور از آن »فینا«طبق این آیه که در آن لفظ 
نیز خانوادة حضرت عائشه که همسر عائشه است رسول خدا صلی اهللا عله وسلم  ؛هستند

ن ای »پیش ما«: گوید می ن از اینکهدر آیۀ فوق منظور فرعوچنانکه ، 1شوند می محسوب
به این معنی که  ؛بیت همسر فرعونو خصوصاً تحت تر شخص فرعوناست که نزد 

پس چطور ممکن است که ، کند می همسر فرعون را نیز وارد ماجرا »فینا«خداوند با کلمۀ 
سیده عائشه  خانوادةخارج از  یعنی نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم همسر حضرت عائشه

 ؟ اشدب
توان در  می »در مورد ما«شود  می که معنی تحت اللفظیش »افین«پس دیدید که از قید 

صحبت فرعون در  ؛توجه داشتسیاق جمله معانی متفاوتی کسب کرد و باید به محیط 
 »اهل«پس منظور او از فینا خود و ، مورد بزرگ کردن حضرت موسی علیه السالم بود

جل منّا اذا قرء البقرة و آل «: گوید می مالک اوست و وقتی شخصی چون انس بن كان الرّ

گرفت در  می خواند و یاد می اگر مردى از ما سوره بقره و آل عمران را = »عمران جدّ فينا

 .» بود می نظر ما عظیم
 . خودش و یارانش است »فینا« منظور او از قید می دانیم که

ْ ﴿ :سورة هود 62یا در آیۀ  � َ�ۡبَل َ�َٰذ�ٓۖ َ�َٰ�ٰلُِح  قَالُوا اى : = گفتند  ﴾قَۡد ُكنَت �ِيَنا َمرُۡجّوٗ
 در نزد قومیعنی  »فینا«در اینجا » امید بودى ۀصالح به راستى تو پیش از این میان ما مای

مها مرق و من ختلّف عنها زهق «: در نهج البالغه آمده است و خلّف فينا راية احلق من تقدّ

 ) 100 طبۀخ البالغه نهج( »و من لزمها حلق

 ....» رسول خدا صلى اللّه علیه و آله نشانه حق را در میان ما به ودیعت نهاد«: یعنى
ادامۀ سخنانشان این ؟؟ چیست »فینا« منظور حضرت علی علیه السالم از قید: سؤال

و هر که از آن واپس  هر که از آن پیشى جوید از دین به در رود«: دهد می ال را جوابؤس

 تواند مناقشه کند. باره احدي نمی که البته در این -1
_______________________ 
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پس منظور حضرت  .»باشد د و هر که همراه او گام بردارد همراه رستگارىتباه شو، ماند
 . بلکه منظور امت اسالمی است، خانواده و خاندان خودش نیست »فینا«علی از قید 

از ابو سفیان در ) قیصر روم؛ هراکلیوس( رَقلهدر مورد زمانی است که ، مثالی دیگر

 »هو فينا ذو �سب«: بو سفیان در جواب گفتمورد نسب نبی اکرم صلی اهللا علیه پرسید؛ ا
آیا ؟؟ یستمنظور از میان ما چ .»از نسب با الیی برخوردار است، = او در میان ما

چونکه هرقل از نسب نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم در میان ؟؟ چرا ؛خیر ؟؟ همراهانش
چون صحبت از ؟ چرا. خواهد بود »بین قوم ما«، پس منظور از فینا، مردمش پرسیده بود

 . قوم نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم است
 هعائشه با اشاره بام المؤمنین سخن مروان نیز در مورد عبد الرحمن است و لهذا  *

  ....»شيئا ما انزل اهللا فينا«: گوید می و جمع بستهبا خود برادرش را ، آیات افک

خواهیم دید که ، مو چنانکه بنگری پس باید به سیاق صحبت سیده عائشه نگریست
فع اتهام از وي و در مورد خودشان با اشاره به آیات ربرادر خودشان با ایشان دربارة 

 . استمنظور خود و برادرشان  »یناف«فرمایند  می د پس وقتی کهنکن می صحبت »افک«
همسر فرعون را نیز داخل در  »فینا«خداوند با استفاده از کلمۀ : چنانکه گفته شد

پس  ؛کنند می اخذ »خاندان ما«را به معنی  »فینا« قید و جناب قزوینی ؛ندک می ماجرا
حضرت عائشه و حضرت رسول صلی اهللا علیه وسلم که به منزلۀ لباس ، مپرسی می سؤال

و از آنجا که ، آیند می بع اهل یکدیگر نیز به حسابطو به  1یکدیگر هستندو آبروي 
اي  آیه توانیم بگوییم که هیچ می آیا، دهند می جناب قزوینی سخن سیده عائشه را تعمیم

در مورد کسی که کل ؟؟؟ در مورد رسول اکرم صلی اهللا علیه وسلم نیز نازل نشده است
 !؟قرآن بر او نازل شده

1- ﴿ ۗ َُّهنَّ نُتۡم ِ�َاٞس ل
َ
ها (همسرانتان) جامه عفاف شما و شما نیز لباس  آن = ]187[البقرة:  ﴾ُهنَّ ِ�َاٞس لَُّ�ۡم َوأ

 اي) ها هستید. (ترجمه الهه قمشه عفّت آن

_______________________ 
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اهل سنت معتقدند فرزندان ابوبکر از جمله بارزترین : «گوید می قزوینی به شکلی

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ مصداق آیات لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
دٞ ﴿ و ﴾ۡ� َمَّ ِۚ ٱرَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ اما با  ؛هستند ﴾...ۥٓ َمَعهُ  �َّ

آیا اهل  ؛مصداق این دو آیه نیست) عائشه( توان گفت که او می، توجه به سخن عائشه
 » !؟پذیرد می سنت این را

 : مثالً ؛عمومیشان نزول ن نزول خصوصی داریم و أش: گویم می در جواب
در مورد حضرت صدیق اکبر رضی اهللا عنه نازل شده است  »لیل«آیات پایانی سوة 

 به والدینآیۀ مربوط به احترام  ؛ولی تشویقی است براي همه به انفاق در راه خدا
 . است ولی امرش عمومی است بن ابی وقاص شان نزولش در مورد سعد) 8: عنکبوت(

مربوط به  ،ولی آیات نازله در مورد مهاجرین و مجاهدین و نصرت دهندگان دین
را در ) رسد که تعداشان به هزاران نفر می( ه یک عدة خاصیکبل، شخص خاصی نیست

 . نظر دارد
سیده عائشه  انی در طول تاریخ اسالم نگفته کههیچ مسلم: بگذارید اینگونه بگویم

؛ با اشراف بر این موضوع احدي همسر حضرت نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم نیست

َها﴿ :آیهکه این  کند مین شک ُّ�
َ
� ۡزَ�ِٰجَك َوَ�َناتَِك َو�َِسآءِ  �َِّ�ُّ ٱ َ�ٰٓ

َ
 ﴾...لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱقُل ّ�ِ

َها﴿ :و این آیه. ]٥٩األحزاب: [ ُّ�
َ
� ۡزَ�ِٰجَك إِن ُكنُ�َّ تُرِۡدَن  �َِّ�ُّ ٱ َ�ٰٓ

َ
ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةَ ٱقُل ّ�ِ ُّ�﴾ 

عائشه نیز  وهللا علیه وسم است در مورد تمام زنان نبی اکرم صلی اکه  ]٢٨األحزاب: [
سیده ، هاست ولی چون آیه منحصراً در مورد شخص ام المؤمنین عائشه نیست یکی از آن

 . عائشه از این آیه صرف نظر کرده و به وقت مباحثه با مروان از آن استفاده نکرده است

ِ  �َِّ�ُّ ٱ﴿ :و یا این آیه ۡوَ�ٰ ب
َ
نُفِسِهۡمۖ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱأ

َ
ۡزَ�ُٰجهُ ِمۡن أ

َ
َ�ُٰتُهۡمۗ  ۥٓ َوأ مَّ

ُ
 .]٦األحزاب: [ ﴾أ

تر است و همسران وي مادران مومنان  پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان نیز اولی
 .» هستند
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این آیه نیز در مورد تمام زنان نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم است و احدي در این 
کاري به جز سفسطه ، وینیقز پس با این وجود فهمیدیم که جناب، کند مین مورد شک

 کنند!  می ندارند و دانسته حق را کتمان گري 
آیۀ غار دربارة حضرت ابوبکر صدیق رضی اهللا عنه نازل نشده ، دیگر اینکهاما جوابی 

بلکه ابوبکر صدیق جزئی از آیه است پس با سخن ام المؤمنین به هیچ وجهی در تضاد 
 . نیست

  که از بزرگان شیعه است »مظفرن محمد حسالشیخ ، اهللا العالمه يةآ«جالب است که 

 :داند نمی را مغایر با آیۀ غار »ما انزل اهللا فينا شی«روایت  و گوید می همین سخن ما را

 دلّت ولكنّها، سلم و آله و عليه اهللاّ صىلّ  اهللاّ رسول يف لنزوهلا الغار؛ آية العموم هذا ينايف وال«

 1»!فيه والنز ليس هو و، بكر أليب خطابه عىل

 خدا رسول درباره آیه آن زیرا. ندارد منافاتى غار آیه با عایشه سخن عموم: «یعنی
 به این اما بوده پیامبر مخاطب ابوبکر که دارد داللت این بر چه اگر و آمد فرود) ص(

 بدون شرح! 2.»  نیست وى شأن در آیه نزول معناى

 رسول خدا به تنهایی هجرت کرده است!: قزوینی

 : نویسد می وینیقز
فصل ىف سبب « در فصلى تحت عنوان يةوالنها يةابن کثیر دمشقى در کتاب البدا« 

روایت مفصلى را از نحوه هجرت رسول خدا صلى اهللا  »هجرة رسول اهللا بنفسه الكريمة

در تمام . کند رسول خدا به تنهائى هجرت کرده است کند که ثابت مى علیه وآله نقل مى
ما . اى که رسول خدا ابوبکر را به همراه خود برده باشد نشده است اشاره این روایات هیچ

 .قم_محمد حسن مظفر  ؛554، ص: 6 ، ج دالئل الصدق لنهج الحق -1
 .تهران_  محمد سپهرى ، مترجم:543، ص: 2 ه دالئل الصدق، جترجم -2

_______________________ 
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مشتى از خاك ، رسول خدا از خانه خارج شد: کنیم هاى از این روایت را نقل مى تکه
آن حضرت ، رسول خدا را ندیدندها  آن خداوند چشمان مشرکان را نابینا کرد و، برداشت

 ﴾...ۡلُقۡرَءانِ ٱوَ  ١ �ٓس ﴿ :خواند ى که این آیه را مىپاشید؛ در حالها  آن ها را بر سر خاك
سپس رسول خدا به سمتى ، مگر این که خاك بر سر او نشست  باقى نماند؛ها  آن مردى از

 .... حرکت کرد، خواست برود که مى
 : جواب

ولِ اهللاَِّ«: يةوالنها يةکتاب البدا ابتدا توجه کنید به عنوان باب سُ ةِ رَ رَ جْ بَبِ هِ ىلَّ اهللاَُّ  يفِ سَ صَ

ةِ  يمَ رِ كَ هِ الْ سِ يْهِ وسلَّم بِنَفْ لَ  » رسول خدا شخصهجرت  سببدر « = »عَ

نه نحوة هجرت و قزوینی هر چه نقل کرده مربوط است به قبل از ، هجرت سبب
ملحق شدن نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم به ابوبکر صدیق رضی اهللا عنه و سخنی از غار 

 . نیست... و و سراقه و قباء و مدینه

 چنین است »يةوالنها يةالبدا«و باب بعدي در کتاب  جالب اینجاست که صفحۀ بعد

هُ « عَ مَ ينَةِ وَ ةَ إِىلَ املَْدِ كَّ نْ مَ ةِ مِ يمَ رِ كَ هِ الْ سِ يْهِ وسلَّم بِنَفْ لَ ىلَّ اهللاَُّ عَ ولِ اهللاَِّ صَ سُ ةِ رَ رَ جْ رٍ بَابُ هِ كْ بُو بَ  أَ

نْ  َ اهللاَُّ عَ يضِ يقُ رَ دِّ باب هجرت رسول اکرم صلی اهللا علیه وسلم از مکه به : «یعنی »هُ الصِّ

 » مدینه در حالیکه ابوبکر صدیق  رضی اهللا عنه همراهشان بودند

که تنها به ، و در این باب شیوة سفر و نحوة هجرت و مراحل آن را بررسی کرده است
 : مکنی می اکتفا طوالنی یک روایت قسمتی از ذکر

مِّ «
ُ
ُمْؤِمِن�َ اَع�َِشَة أ

ْ
يِتَ : قَالَْت ها  آن ال

ْ
َم إِنَّ يَأ

ُ َعلَيِْه وََسلَّ ِ َص�َّ ا�َّ  ُ�ِْطُئ رَُسوُل ا�َّ
َ

اَكَن ال
َحَد َطَرَ�ِ انلََّهارِ 

َ
يِب بَْ�ٍر أ

َ
ا بُْ�َرةً ، َ�يَْت أ ا َعِشيًَّة َحىتَّ إَِذا اَكَن ايلوم اذلي أذن اهللا ، إِمَّ َو�ِمَّ

 ُ تَانَا فيه رسوهل ص�َّ ا�َّ
َ
َة ِمْن َ�ْ�ِ َظْهَرْي قَْوِمِه أ ُُروِج ِمْن َمكَّ

ْ
ِهْجَرِة َواخل

ْ
 َعلَيِْه وََسلََّم يِف ال

يِت ِ�يَها
ْ
 يَأ

َ
َهاِجَرِة يِف َساَعٍة اَكَن ال

ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم بِال ِ َص�َّ ا�َّ بُو بَْ�ٍر ، رَُسوُل ا�َّ

َ
ا َرآُه أ قَالَْت فَلَمَّ
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ا َما جَ : قَاَل  ْمٍر َحَدَث! قَالَْت فَلَمَّ
َ
 ِأل

َّ
اَعَة إِال ُ َعلَيِْه وََسلََّم يف َهِذهِ السَّ ِ َص�َّ ا�َّ اَء رَُسوُل ا�َّ

�ِرهِ  بُو بَْ�ٍر َ�ْن رَسِ
َ
ُ أ

َ
َر هل خَّ

َ
 1...» َدَخَل تَأ

تابه حال اتفاق : از مادر مؤمنان حضرت عائشه روایت کرده که ایشان گفتند: «یعنی
ما بیاید مگر اینکه صبح زود بوده باشد ي  بود که رسول خدا موقعی از روز به خانه نیفتاده

هجرت وخروج از مکه و از میان مردم مکه ي  یا اوائل شب تا آن زمانی که خداوند اجازه
 را به رسولش داد پس ایشان در ساعتی نزد ما آمدند که اصالً نیامده بودند و زمانی که

جز اینکه اتفاق اند  حضرت رسول دراین ساعت نیامده: دید گفتابوبکر او را ) پدرم(
هنگامی که حضرت وارد شدند ابوبکر از : گویند می مادر مؤمنان. مهمی افتاده است

  .»جایش بلند شد
م کنی می روایت بسیار طوالنی است که به منظور پرهیز از اطالۀ کالم از نقل آن پرهیز

 . کافی است »هایش ینی و هم تیمیقزو«ولی همین مختصر براي رسوایی 
نوشتن این که از نقل این روایت و  دانست می من یقین دارم که خود قزوینی نیز *

عوام شیعه است و گروه  چون هدفشان گمراه نمودند ولی ش نمی سطور چیزي عایدش
 د و باز همننویس می نویسند و می، تحقیقاتی ایشان نیز ملت عالف الدوله هستند

 !ندنویس می
 :نویسد می قزوینی در ادامه

احمد بن حنبل نیز در مسند خود داستان هجرت رسول خدا صلى اهللا علیه وآله را «
 :اى به همراهى ابوبکر با آن حضرت نشده است کند؛ که در این روایت هیچ اشاره نقل مى

ِينَ ٱَ�ۡمُكُر بَِك  �ذۡ ﴿ ابن عباس در باره این سخن خداوند َّ�  ْ  ﴾ِ�ُۡثبُِتوكَ َ�َفُروا
گرى تصمیم گرفتند تا  یاد کن اى رسول ما! هنگامى که کافران از راه حیله« .]٣٠األنفال: [

کفّار قریش در شهر مکه به ، ها نقل شده است که در یکى از شب. »تو را به بند کشند

 ، دار احیاء التراث العربی218ص 3ج يةوالنها يةداالب -1
_______________________ 
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محمد را ، بامداد که شد: مشورت پرداختند و نتیجه مشورتشان آن بود که بعضى گفتند
کشیم؛  چنین نیست بلکه او را مى: یر کرده او را به بند کشیم؛ دیگرى پیشنهاد کرددستگ

 .کنیم دیگرى پیشنهاد داد او را تبعید مى
آن شب على علیه . آگاه ساخت، هاى قریش را از تصمیم) ص( رسول، خداى تعالى

ثور خوابید و آن حضرت از خانه بیرون رفت تا به غار ) ص( السالم در بستر پیغمبر
تحت ، است) ص( کردند پیغمبر کافران آن شب على علیه السالم را که خیال مى. رسید

 !نظر گرفته بودند که مبادا شبانه از خانه بیرون برود
على علیه السالم را مشاهده کردند ، ور شدند حمله) ص( بامداد که به خانه رسول خدا

مصاحب : از على علیه السالم پرسیدند .اند اى نبرده گرى خود بهره و دانستند که از حیله
کفّار قریش . اطالعى کرد حضرت على علیه السالم اظهار بى؟ کجاست) رسول خدا( تو

ناچار بر ، آنجا اثر پائى به چشم نخورد. اثر پاى حضرت را دنبال کرده تا به کوه منتهى شد
اگر پیغمبر با : گفتند، بودتارهائى بر در غار تنیده شده ، فراز کوه آمدند غار ثور را دیدند

. شد تارهاى عنکبوت از هم گسیخته مى، وجود همین تارهاى عنکبوت وارد غار شده بود
سه شبانه روز ) ص( رسول خدا. از تصمیمى که داشتند منصرف شدند، و به این ترتیب

 .در غار به سر برد
 :گوید ابن کثیر دمشقى بعد از نقل این روایت مى

است و این بهترین داستانى است که در قصه تنیدن تار » نحس« سند این روایت
ایت خداوند از معنکبوت بر در غار نقل شده است و این تنیدن تار عنکبوت به منظور ح

 . پیامبرش بوده است
 :داند مى» حسن« ابن حجر عسقالنى نیز این روایت را

 �ذۡ ﴿ خداونددر باره این سخن » حسن« احمد بن حنبل روایت ابن عباس را با سند
 .نقل کرده است ﴾...َ�ۡمُكرُ 

 : جواب
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 . در این مورد از دو طریق جواب خواهیم داد
ولی در واقع  اند؛ علیرغم اینکه ابن کثیر و ابن حجر این روایت را حسن دانسته -1

  »عثمان الجزري«این روایت مردود است به دلیل وجود 

وهذا إسناد : قال ابن كثري عقبه« :دنویس می، بعد از نقل روایت فوق »آلبانی«شیخ 

  .وهو من أجود ما روي يف قصة العنكبوت عىل فم الغار، حسن

ألن عثامن اجلزري إن كان هو عثامن بن عمرو بن ساج ، وليس بحسن يف نقدي، كذا قال

 . »ال حيتج به«: عن أبيه) ٣/١/١٦٢( »اجلروح والتعديل«اجلزري فقد قال ابن أيب حاتم يف 

 . »تكلم فيه«: وقال »الضعفاء«هبي يف وأورده الذ

إىل  »التهذيب«فقد جنح احلافظ يف ، وإن كان هو عثامن بن ساج اجلزري ليس بينهام عمرو

 . »فيه ضعف«: وقال، »التقريب«ومل يفرق بينهام يف ، وال يعرف حاله، أنه غري األول

ولذلك فهو ، وثيقومن املعروف تساهله يف الت، وابن عمرو مل يوثقه أحد غري ابن حبان

 1..»..ضعيف ال حيتج به كام قال أبو حاتم

 : نویسد می نیز در این بارهشعیب األرنؤوط و 

رو أحاديث مناكري زعموا أنه ذهب كتابه : عثامن اجلزري قال أمحد. إسناده ضعيف«

وقد أخطأ . سألت عنه أيب فقال ما أعلم رو عنه غري معمر والنعامن: وقال ابن أيب حاتم

يثمي وتابعه أمحد شاكر وحبيب الرمحن فظنوه عثامن بن عمرو بن ساج اجلزري املرتجم يف اهل

وهو من أجود ما روي يف قصة نسج  !وهذا إسناد حسن: التهذيب وقال ابن كثري يف تارخيه

 2»العنكبوت عىل فم الغار

 ریاض_، آلبانی 262ص 3ج ةعوالموضو ةلضعيفاألحادیث ا ةسلسل -1

 قاهره_،تحقیق شعیب االرنوط 348ص 1مسند امام احمد بن حنبل ج -2

_______________________ 
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 احمد شاکر و محمود شاکر، با حواشی »1تفسیر طبري«بنگرید به کتاب همینطور و 
 خداوند، معراج را در نظر بگیریداسراء سفر  ؛دلیل بر عدم آن نیست عدم قید شئ -2

ِيٓ ٱ ُسۡبَ�ٰنَ ﴿ :فرماید می ٰى بَِعۡبِدهِ  �َّ َ�ۡ
َ
نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم فقط از  ﴾ۦأ

شود که  می آیا این دلیل بر این، صحبت است و از جبرئیل و براق حرفی نیست
 ؟ دروغ بدانیمرا  »جبرئیل«توانیم همراهی  می آیا؟؟ آن دو را خط بزنیم

مگر براي کسی که ، شود نمی باز هم مشکلی ایجاد، پس در صورت صحت این روایت
 . خدا بر قلبش مهر زده است

 نامی از ابوبکر نیست!» ام معبد« در داستان: قزوینی
به نام ام به خیمه زنى ، رسول خدا صلى اهللا علیه وآله در راه سفر به مدینه« :قزوینی
انگیزى از رسول خدا صلى اهللا علیه وآله دیده  در این قضیه معجزات شگفت، معبد رسید
ابن کثیر دمشقى این گونه نقل . در این داستان نیز هیچ نامى از ابوبکر نیست. شده است

 : کند مى

اسم او عاتکه بنت . معبد وارد شد ه امنقل شده است که رسول خدا به خیم از ابن اسحاق
معبد  ام، در آن جا بمانند خواستند رسول خدا و همراهان او مى. خلف بن معبد بود بود

نه شترى که شیر دهد و نه ، به خدا سوگند که در نزد ما نه طعامى وجود دارد: گفت
پس رسول خدا بعضى از حیوانات او را پیش خود خواند و . گوسفندي؛ جز این گله بز

اى  شیر آن حیوان را در کاسه. به درگاه خداوند دعا کرد ضراع او را با دستش لمس کرد و
شما بنوشید که شما : ام معبد گفت. ام معبد بنوش: دوشید تا این که پر شد و فرمود

سپس بز دیگرى را . ام معبد از آن نوشید، رسول خدا شیر به او پس داد. سزاوارتر هستید
سپس بز . حضرت شیر نوشید خواست و همانند داستان قبلى اتفاق افتاد و خود آن

سپس بز دیگرى را . آن حضرت شیر نوشید راهنماىدیگرى را خواست و این بار 

 اشی احمد شاکر و محمود شاکربا حو _ 497ص 13تفسیر طبري ج -1
_______________________ 
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قریش به دنبال رسول خدا . از آن شیر نوشید و سپس به راه افتادند و عامرخواست 
محمد را ندیدى آیا : گشتند تا این که به ام معبد رسیدند و از او سؤال کردند و گفتند مى

گویید ولى جوانى پیش ما  دانم که شما چه مى نمى: ام معبد گفت.... دو چنان بو که چنین
 ...» قریش گفتند که ما به دنبال او هستیم. آمد و از این گله بز شیر نوشید

مهاجران ، و کلیه متون تاریخى بر این مطلب اتّفاق دارند که«: گوید می نیز طائینجاح 
رسول خدا صلّى اهللا علیه و آله و دیگرى راهنماى وى  یکى، به مدینه فقط دو نفر بودند

 و باورهاى، و این اتّفاق وجود أبوبکر را در آن هجرت نفى نموده، باشد مى عبداهللا بن بکر
بکلّى ، هاى فریبکار حزب قریش در این زمینه ساخته و پرداخته اساسى را که دست بى

 1 ».نماید مى باطل

 : جواب
و روایت  کند مین را که ابن اسحاق نام صحابی را ذکرچ، این روایت مرسل است

محل اختالف  بن بکیر و هم یونس بن اسحاقو از طرفی هم ا مردود است، مرسل
 .2هستند

 اشارهبه کسانی غیر از نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم ، در سه قسمت این روایت: دوم
 . شده است

 عامر: ج ؛راهنما: ب ؛همراهان: الف
 . گردد می نفر یا بیش از آن اطالق است و در عربی به حداقل سه همراهان جمع

همراه با ابن بکـر، نـه    دالئل اثبات مهاجرت رسول خدا صلّى اهللا علیه و آله با عنوان: 2فصل  6باب  -1
 أبوبکر

اند و البته ایـن بـه    ابن اسحاق از راویان بخاري است ولی با این حال بعضی علما او را تضعیف کرده -2
شوند؛ چـرا کـه روایـات بخـاري از او      خاري نیز تضعیف مین معنا نیست که روایاتش در صحیح بآ

 جزء متعلقات است. و البته امام مسلم به او اعتماد کرده است؛ به هر حال هم او هم یوسف بن بکیـر 
 اند.  شده اي جرح از جانب عده

_______________________ 
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 به عالوة) +( که غالم حضرت ابوبکر صدیق رضی اهللا عنه بوده) بن فهیره( عامراما 
همان : جواب؟؟ پس یک نفر کم داریم! آن یک نفر کیست، دو نفر) =( شوند می راهنما

یعنی ابوبکر  ؛به این سفر آمده است به دستور او و همراه او »عامر بن فهیره«کسی که 
 . صدیق رضی اهللا عنه

به خیمه زنى ، رسول خدا صلى اهللا علیه وآله در راه سفر به مدینه: «گوید می قزوینی
انگیزى از رسول خدا صلى اهللا علیه   در این قضیه معجزات شگفت، به نام ام معبد رسید
  .»از ابوبکر نیست در این داستان نیز هیچ نامى. وآله دیده شده است

، در روایت فوق نامی از ابوبکر نیست: گفت می اگر وي ؛این دروغ محض است
 نامی از ابوبکر نیست و »خیمۀ ام معبد«در ماجراي  گوید می صحیح بود ولی اینکه
، و کلیه متون تاریخى بر این مطلب اتّفاق دارند که: «گوید می همچنین قول نجاح که

ما براي اثبات این دروغ نه  دروغ محض است و 1»قط دو نفر بودندمهاجران به مدینه ف
 . مکنی می به کتب اهل سنت بلکه به کتب خود شیعه مراجعه

ة من هاجر ملّاوسلّم  آله و عليه اهللاّ صىلّ  النبي أنّ  ذلك و« :)هـ548م( طبرسی -1  و مكّ

وا، اللّيثي اريقط بن اهللاّ عبد دليلهم و فهرية بن عامر و بكر أبو معه  معبد امّ  عىل فمرّ

 2..»..،اخليمة بفناء جتلس و حتتبي برزة امرأة كانت و، اخلزاعيّة

 مدینه بطرف مکه از که هنگامى آله و علیه اللَّه صلى النبیین خاتم حضرت: «یعنی
 خدمت در نیز لیثى اریقط بن اللَّه عبد و، فهیره بن عامر و بکر ابو فرمود می مهاجرت

ـ     نیز آشکار می »نجاح«البته از نقل قول قزوینی، دروغگویی  -1 اد شود چـون در آن قـول از همراهـان ی
شده و چنانکه گفته شد همراهان جمع است و باید قبول کنیم که مهاجرین دو نفر نبودند و همچنین 

 »نجاح«دلیلی دیگر بر دروغگو بودن در این قول به حضور عامر بن فهیره تصریح شده است و این 
 است.

 ،طبرسی 76ص1 إعالم الورى بأعالم الهدى ج -2

_______________________ 
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 که حالى در معبد ام، رسیدند خزاعیه معبد ام خیمه به هنگام این در، بودند جناب آن
 1.» بود نشسته خود خیمه کنار در، بود پیچیده خود به را اى جامه

 - معبد أخا - هشاما سمع إنه قال، هديد بن حمرز عن« :)560م( ابن حمزه طوسی -2

 بكر وأبو هو، ةمك من مهاجرا خرج ملا وآله عليه اهللا صىل النبي أن، البطحاء قبل

 وكانت، معبد أم خيمة عىل مروا أريقط بن اهللا عبد الليثي ودليلهام فهرية ابن وعامر

 ليشرتوا ومترا حلام فسألوها، وتطعم تسقى، اخليمة بفناء حتتبي برزة، جلدة امرأة

  2....»منها

 غار آن در کمتر یا روز سه حضرت آن چون که« :)10م قرن ( احمد استر آبادي -3
 آن آفتاب طلوع از پیش. آوردند وعده موجب به را شتران آن از بعد ردب بسر

 به را شتران دیگر روز و شب آن و روز آن و شدند سوار بکر ابى و سرور
 پیدا عظیم سنگى هوا گرمى در و طریق اثناى در. راندند تمامتر چه هر سرعت

 گرسنه غایت به و آمدند فرود اى لحظه آنجا. بود انداخته سایه الجمله فى که شد
 سرور آن پیش شیر قدرى و شد پیدا چوپانى و چند گوسفندى ناگاه، تشنه و

 بیابان آن در کافران بیم از شتابان شده سوار آنجا از و کردند تناول هم با، آورد
 حاضر چیزى. طلبیدند حضرى ما او از و رسیدند معبد ام خانه به تا راندند مى

 بر قدم بر قدم و بود مانده خود جاى بر رىالغ از که گوسفندى مگر نبود
 و بدوشم را وى که ده دستورى مرا که فرمود حضرت آن. نهاد توانست نمى

 چرا به مانده جاى بر الغرى از و ندارد شیر گوسفند این: گفت معبد ام. بنوشم
 . تواند نمى رفتن

 تهران _  ،عزیز اهللا عطاردى30تاب اعالم الوري) صزندگانى چهارده معصوم (ترجمۀ ک -1

 قم _الطوسی  ة، ابن حمز85الثاقب فی المناقب ص -2

_______________________ 
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 و بنوشید و بدوشید را او و کشید او پستان در خود پرست حق دست سرور آن القصه
 حضرت آن بود حاضر آنجا که ظرف هر و خوردند سیر شیر بود خانه آن در کس هر

 1 ......»برفت و گذاشت معبد ام پیش و کرد پرشیر

: که است آن اند کرده نقل عامه و خاصه که متواتره معجزات از« :)1111م( مجلسی -4
 جانب به نموده ارفر قریش کفار از چونوسلّم  آله و علیه اللّه صلّى خدا رسول
 عامر و عمر و بکر ابو و رسید معبد ام خیمه به راه اثناى در فرمود هجرت مدینه

 بیرون در معبد ام و بودند حضرت آن خدمت در اریقط بن اللّه عبد و فهیره بن
 از که طلبیدند گوشت و خرما او از رسیدند او نزدیک به چون، بود نشسته خیمه

         2...» بود شده تمام ایشان توشه و، ندارم: گفت بخرند او

أن النبي صىل اهللا عليه وآله ملا خرج مهاجرا من مكة خرج هو وأبو «: بحار االنوار مجلسی

فمروا عىل خيمة ام معبد ، عبد اهللا بن االريقط: ودليلهم، بكر وموىل أيب بكر عامر بن فهرية

  3»...واملعجزة التي ظهرت فيها، وقصة شاته، اخلزاعية

 آن اند کرده نقل عامه و خاصه که متواتره معجزات از« :)1359م( محدث قمی -5
 مدینه به مکّه از چون سلم و آله و علیه اللّه صلّى رسول حضرت: که است

 و فهیرة بن عامر و بکر ابو و رسید معبد ام خیمه به راه اثناى در فرمود هجرت

 ام و بودند حضرت آن خدمت در) طبرى روایت به أرقطّ( أریقط بن اللّه عبد
                         4....» بود نشسته خیمه بیرون در معبد

، احمـد بـن تـاج الـدین     125و  124آثار احمدى تاریخ زندگانى پیامبر اسالم و ائمه (فارسی) صـص  -1
 تهران_استرآبادى 

  قم _،مجلسی 594ص3 فارسی) ج( القلوب ةحیو -2

 بیروت_ 41ص 19؛ ج43ص18و بحار االنوار ج 268ص 108ج بحار االنوار -3
تهـران؛ تعریـب منتهـى اآلمـال فـی       _، محدث قمـی  98ص1 منتهى اآلمال فی تواریخ النبی و اآلل ج -4

 قم _(معاصر)   ، سید هاشم میالنى 91ص1 تواریخ النبی و اآلل ج

_______________________ 
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 أردفه بكر أيب غالم فهرية بن عامر ومعهام ارحتال مث« :)1371م( سید محسن امین -6

 رده ملن ناقة مائة قريش وجعلت السواحل طريق عىل الدليل هبم واخذ ودليلهم خلفه

 أم بخيمتي ومروا، ناقة مائة فله ارسه أو قتله من ان السواحل لأه إىل وأرسلت عليهم

 1»حلام أو مترا فسألوها بقديد منزهلا وكان عاتكة واسمها اخلزاعية معبد

 بن عامر يدعى بكر أليب غالم معهام و ارحتال ثم« :)1404م( الحسنی معروفهاشم  -7

 يف قريش وجدت. احلالس طريق عىل الدليل هبم اخذ و، خلفه بكر ابو أردفه فهرية

 ام خيمة عىل طريقهم يف مروا و ناقة مائة ارسه او قتله ملن جعلت و) ص( النبي طلب

 2...»اخلزاعية معبد

 ابو براى نیز ةفهیر ابن« :)1417م(  همدانى حسینى محمد سیدآیت اهللا العظمی  -8

 را او اریقط ابن آمده بیرون غار از) ص( اکرم رسول. آورد مرکب دو و توشه بکر
 ام بر که بقدید جز نیامدند بجاده و برد مدینه بسوى ها کوه میان نخله طریق از

 3..» شدند وارد معبد

 إىل مكة من هاجر ملا وآله عليه اهللا صىل اهللا رسول إن« :)معاصر( میرزا احمد آشتیانی -9

 نياللي أريقط بن اهللا عبد ودليلهم بكر أيب موىل فهرية بن وعامر بكر وأبو هو املدينة

 4...»جلدة امرأة وكانت، اخلزاعية معبد أم بخيمتي فمروا

 بیروت _، سید محسن امین 238ص 1اعیان الشیعه ج -1

 بیروت_هاشم معروف الحسنى  _ 254ص ةجدید ةى نظرالمصطف ةسیر -2

  تهـران _ ؛ کتابفروشى لطفى سید محمد حسین حسینى همدانى  34، ص: 8 فارسی)، ج( انوار درخشان -3
 قم_ 394، ص 9 و مانند آن در: ترجمه المیزان (فارسی) ج

 بیروت _، میرزا احمد آشتیانی 122ص 1لوامع الحقائق فی أصول العقائد ج -4

_______________________ 
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 و اله و عليه اهللاّ صىلّ  اهللاّ رسول أنّ «: گروهی از محققین دانشکده باقر العلوم -10

ة من هاجر ملّا، سلّم  و، بكر أيب موىل فهرية بن عامر و بكر أبو و هو املدينة إىل مكّ

 امرأة كانت و، اخلزاعية معبد أم يمتيبخ فمروا، الليثي أريقط بن اهللاّ عبد دليلهم

 1» ... جلدة

شود که ادعاي قزوینی ادعایی گزاف و خارج از دایرة تحقیق  می ثابت، با این حساب
کلیه : «گوید میزمانی که نجاح  ؛نیز بدتر از ادعاي قزوینی است »نجاح«و ادعاي  است

همۀ » ینه فقط دو نفر بودندمهاجران به مد، بر این مطلب اتّفاق دارند که متون تاریخى

 »النبویه ةسیر«تنها کتاب ، نظر اوستبرد و مورد  می این متون تاریخی که او از آن نام

 فقط در یک کتاب خودش خالصه، نوشتۀ خودش است یعنی تمام این متون تاریخی
 م که چنین ادعایی کرده باشد!یشناس نمی دیگري را کسشود! زیرا  می

به همراه  زمانی که« .]٤٠التوبة: [ ﴾ۦإِۡذ َ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِ ﴿ :فرماید می خداوند: ۀ مهمنکت

رسول خدا به : «چنین است) و محتواي آن( قزوینی عنوان بحث ماضیو .» گفت مى خود
با  ندرسول خدا زمانی که در غار بود: فرماید می ولی خداوند» تنهایی هجرت کرده است

اگر پیامبر رحمت صلی اهللا علیه وسلم در  اند؛ هصحبت کرد هبود انشای شخصی که همراه
با ، در آن غار ؛نعوذ باهللا و نعوذ باهللا، اند و به تنهایی هجرت کردهانداین سفر تنها بوده 

خواهی نخواهی باید اعتراف کنید که رسول خدا صلی ؟؟ ندکرد می سنگ و دیوار صحبت
و نبی اند  قرآن در آن غار دو نفر بودهاهللا علیه وسلم در این سفر تنها نبوده زیرا به گواهی 

  .﴾ۦإِۡذ َ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِ ﴿ بزرگوار با رفیق و یار خودش صحبت کرده است
نبی گرامی صلی اهللا علیه وسلم به تنهایی : گوید می که شبهه پردازاین ادعاي و 

 ایمان بی بهه پرداز یا مغرض است و یاشو  کالم خداطعنی است بر  ؛هجرت کرده است
 ددهد که می چرا که خداوند به ما خبر !کند می نسبت به قرآن که چنین چیزي را مطرح

  تهران _اثر گروهی از محققین دانشکده باقر العلوم  51سنن الرسول األعظم (ص) ص -1
_______________________ 



 99  فصل اول: در اثبات یار غار بودن ابوبکر صدیق

ۡخرََجُه ﴿ .رسول خدا به هنگام خروج از مکه شخصی را همراه خود داشت
َ
ِينَ إِۡذ أ  ٱ�َّ

  ﴾ٱثۡنَۡ�ِ َ�َفُرواْ ثَاِ�َ 
در  وانیدت می شما: و دار و دسته اشها  من پیشنهادي دارم براي قزوینی و هم تیمی

: اصالً بگوئید 1کل هجرت رسول اکرم صلی اهللا علیه وسلم را منکر شوید، اقدام بعدي
ابوبکر در حالی هجرت کرد که پیامبر صلی اهللا علیه وسلم همراه با علی بن ابیطالب به 
مدت کوتاهی به غار ثور رفته بودند و سپس دوباره به مکه برگشتند و زمانی که نبی اکرم 

حول ، ایدة بدي نیست... به مدینه رفتندمستقیماً موقع برگشتن .. و معراج رفتندبه اسراء 
 شاید جواب داد!!، این ایده کار کنید

 به تصریح متون پیامبر اکرم با ابن اریقط سفر کردهگوید:  می نجاح
روایات صحیحى که هجرت پیامبر صلّى اهللا علیه و آله را فقط با : «نویسد می نجاح

هجرت رسول خدا صلّى اهللا ، کنند که مى نمایند تصریح مى أریقط بن بکر ثابت عبداهللا بن
و ، او راهنماى وى به مدینه بوده، علیه و آله همراه با عبداهللا بن أریقط بن بکر بوده است

که به منزل ام معبد وارد شدند آنگاه که اهالى مکّه این اند  آن دو همان دو نفرى بوده
 :مکّه شنیدندگفتار را از پائین 

ـــــه زائِ َ جَ ـــــريْ ـــــاسِ خَ بُ النّ  اهللاُ رَ ـــــزَ  جَ
 

ـــــــد  ـــــــى امّ معب ت ـــــــال خيْمَ ِ حَ ـــــــنيْ فيقَ  رَ
 

ـــــــه ـــــــال بِ َ حتَ ِّ وَ ارْ ربِ ـــــــالْ ال بِ ـــــــزَ ـــــــا نَ  مهُ
 

ــــ  َمَّ فيــــقَ حمُ ســــى رَ ــــنْ أمْ ــــدْ فــــازَ مَ قَ  دفَ
 

یکى رسول خدا صلّى اهللا علیه ، آنان دو رفیق بودند، و به تصریح متون منظوم و منثور
و همراهى ، ه و دیگرى عبداهللا بن أریقط بن بکر و شخص سومى به همراه نداشتندو آل

 » أبوبکر ساخته و پرداخته سیاست است
 : جواب

 امام زمان مصاحب پیامبر بود یا جبرئیل بود که با پیامبر در غار بود!! مثالً بگویید: -1
_______________________ 
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 چند حیله به کار برده 
 نامیده!  »روایات«یک روایت نقل کرده و آن را  فقط -1
 روایت را قیچی کرده! -2
و دیدیم که این » فیق بودندبه تصریح متون منظوم و منثور آنان دو ر« ادعا کرده که -3

 !ه استکردبیت خالصه  دودر را متون منظوم و منثور 
ابن  ةبحار االنور مجلسی و سیر بن سعد والطبقات الکبري  کتاب، منبعاو به عنوان 

متن اکثر این ، را نام برده 1و مناقب آل ابی طالب ابن سید الناس هشام و عیون االثر
کنیم تا  می طبقات الکبري نقلت و اکنون ما روایت را از شبیه به هم اس مصادر تقریباً

 . خیانت نجاح آشکار گردد

يَّاِح .... « ُرِّ بِْن الصَّ
ْ
َُزايِعِّ ، َعِن احل

ْ
يِب َمْعبٍَد اخل

َ
 ، َ�ْن أ

َ
َة إِىل

ا َهاَجَر ِمْن َمكَّ ِ لَمَّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
أ

َمِدينَِة 
ْ
بُو بَْ�ٍر َواَعِمُر ْ�ُن �ُ ال

َ
يِب بَْ�رٍ ُهَو َوأ

َ
 أ

َ
َة َمْو� ْييِثُّ ، َهْ�َ

َّ
َرْ�ِقٍط الل

ُ
َِّ ْ�ُن أ ُهْم َ�ْبُد اهللا

ُ
 َوَديِلل

َُزاِ�يَّةِ 
ْ
مِّ َمْعبٍَد اخل

ُ
وا خِبَيَْميَتْ أ ًْما �َْشرَتُوَن فَلَْم يُِصيبُوا ِعنَْدَها َشيْئًا . ..،َ�َمرُّ

َ
ْو حل

َ
لُوَها َ�ْمًرا أ

َ
فََسأ

َقوْ ، ِمْن َذلَِك 
ْ
ِقَرى: َ�َقالَْت ، ُم ُمْرِملُوَن ُمْسنِتُونَ َو�َِذا ال

ْ
ْعَوَزُ�ُم ال

َ
ٌء َما أ ِ لَْو اَكَن ِعنَْدنَا يَشْ ، َوا�َّ

َيَْمةِ 
ْ
 َشاٍة يِف َكرْسِ اخل

َ
ِ إِىل مَّ َمْعبَدٍ : َ�َقاَل ، َ�نََظَر رَُسوُل ا�َّ

ُ
اُة يَا أ َهِذهِ َشاٌة : قَالَْت ، "؟ " َما َهِذهِ الشَّ

 َ
ْ
َغنَمِ َخلََّفَها اجل

ْ
ِ . ..:َ�َقاَل ، ْهُد َعِن ال َ�َها وََذَكَر اْسَم ا�َّ اِة َ�َمَسَح رَضْ ِ بِالشَّ ، فََداَع رَُسوُل ا�َّ

َ�تََفاَجْت وََدرَّْت َواْجرَتَّْت فََداَع بِإِنَاٍء لََها يَْر�ُِض الرَّْهَط : قَاَل ، " اللَُّهمَّ بَارِْك لََها يِف َشاتَِها ": َوقَاَل 
َ�ْت َحىتَّ َرَوَ�ْت  فََحلََب  رَشِ

بَِة اثلَُّماِل فََسَقاَها فَ
ْ
ًّا َحىتَّ ُعل

َ
ْصَحابَهُ وََسىَق ، ِ�يِه جث

َ
َحىتَّ َرَوْوا  أ

َقْوِم آِخُرُهْم ": َوقَاَل ، َورَشَِب آِخَرُهمْ 
ْ
ُ�وا ، " َسايِق ال رَشِ

ُلُوا َ�نَْها. ..َعلَال مَجِيًعافَ َ�َقلََّما ، ُ�مَّ اْرحتَ
 
َ
َثَْت أ

َ
 َما �َُساَوُق ُ�ُُّهنَّ قَِليٌل بل

َ
ا ِحيَاال ِعَجافٌا َهْز� ً�ُ�ْ

َ
بُو َمْعبٍَد �َُسوُق أ

َ
ال نيِْقَ ، ْن َجاَء َزوُْجَها أ

ى اللَّنَبَ َعِجَب ، بِِهنَّ 
َ
ا َرأ َيِْت : َوقَاَل ، فَلَمَّ

ْ
اُة اَعِزَ�ٌة َوال َحلُوَ�َة يِف ابل ْ�َن لَُ�ْم َهَذا َوالشَّ

َ
؟ ِمْن أ

رسـوال أتـى يف « آمـده اسـت:   »رفیقین حال خیمتی ام معبـد «در کتاب مناقب ابن شهر آشوب به جاي  -1

عجیب است که نجاح با نشان دادن این مصرع نتیجه نگرفته که پیامبر به تنهایی وارد  »م معبـدخيمتي أ
 خیمه ام معبد شده!

_______________________ 
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نَُّه َمرَّ بِنَا رَُجٌل ُمبَارٌَك اَكَن ِمْن َحِديِثهِ  :قَالَْت 
َ
ِ إِال � َراُه : قَاَل ، َكيَْت َوَ�يَْت : ال َوا�َّ

َ
ِ إِ�ِّ أل َوا�َّ

ي ُ�ْطلَُب  ِ
َّ

مَّ َمْعبَدٍ ، َصاِحَب قَُر�ٍْش اذل
ُ
وََضاَءةِ : قَالَْت ، ِصِفيِه يِل يَا أ

ْ
يُْت رَُجال َظاِهَر ال

َ
ُمتَبَلَِّج ، َرأ

 
ْ
ُلُِق ، وَْجهِ ال

ْ
، ُغْصٌن َ�ْ�َ ُغْصنَْ�ِ ، َوال َ�ْقتَِحُمُه َ�ْ�ٌ ِمْن قِرَصٍ ، ال �َْشنَُؤُه ِمْن ُطولٍ . ..،َحَسَن اخل

ِة َمْنَظًرا
َ
نرَْضُ اثلَّالث

َ
ْحَسنُُهْم قَْدًرا، َ�ُهَو أ

َ
ُ ، َوأ وَن بِهِ  ُرَ�َقاءُ هلَ ا َو�ِذَ ، إَِذا قَاَل اْستََمُعوا ِلَقْوهِلِ ، َ�ُفُّ

ْمِرهِ َ�ُْفوٌد َ�ُْشودٌ 
َ
 أ

َ
َمَر َ�بَاَدُروا إِىل

َ
ي : قَاَل ، ال اَعبَِث َوال ُمَفنِّدَ ، أ ِ

َّ
ِ َصاِحُب قَُر�ٍْش اذل َهَذا َوا�َّ

ْمِرهِ َما ُذِكرَ 
َ
َا ِمْن أ

َ
رِْض �َْسَمُعونَُه وَ .... ُذِكَر نل

َ
َماِء َواأل َة اَعيِلًا َ�ْ�َ السَّ ْصبََح َصوٌْت بَِمكَّ

َ
ال َوأ

 : وَُهَو َ�ُقوُل ، يََرْوَن َمْن َ�ُقوُل 
ـــهِ  ـــاِس َخـــْ�َ َجَزائِ ُ رَبُّ انلَّ  َجـــَزى ا�َّ

 

ــــدِ   مِّ َمْعبَ
َ
 َرِ�يَقــــْ�ِ َحــــًال َخيَْمــــيَتْ أ

 

َــــال بِــــهِ  رِبِّ َواْرحتَ
ْ
 ُهَمــــا نـَـــَزال بِــــال

 

ـــدِ   ـــَق ُ�َمَّ ـــ َرِ�ي ْمىَس
َ
ـــْن أ فْلََح َم

َ
ـــأ  فَ

 

 ُ ـــا َزَوى ا�َّ ـــ َم ـــاَل قيَُصٍّ ـــنُْ�مْ َ�يَ �َ  
 

 ....بِـــِه ِمـــْن فَِعـــاٍل ال ُ�َـــازَى وَُســـوَددِ  
 

ُِقوا انلَّيِبَّ قَاَل 
َ
مِّ َمْعبٍَد َحىتَّ حل

ُ
َخُذوا ىلَعَ َخيَْميَتْ أ

َ
َقْوُم قَْد َ�َقُدوا نَِبيَُّهْم َوأ

ْ
ْصبََح ال

َ
َجابَُه : َوأ

َ
فَأ

اُن ْ�ُن ثَابٍِت   :َ�َقاَل ، َحسَّ
ــ ــْوٌم اَغَب َ� ــاَب قَ ــْد َخ ــيُُّهمْ لََق  نُْهْم نَِب

 

ــِدي..  ــْم َوَ�ْغتَ ِْه
َ

ــي إِيل ــْن �رَْسِ َس َم ــدِّ  .َوقُ
 

هِ ...  ـــدِّ ـــَعاَدُة َج ـــٍر َس ـــا بَْ� بَ
َ
ـــَن أ  تِلَْه

 

ُ �َْســـَعدِ    بُِصـــْحبَِتِه َمـــْن �ُْســـِعُد ا�َّ
 

ـــاتِِهمْ  ـــاَكَن َ�تَ ـــٍب َم ـــِ� َكْع ـــِن بَ  َوَ�ْه
 

ــــدِ   ــــِلِمَ� بَِمرَْص ُمْس
ْ
ــــُدَها لِل  ١»َوَمْقَع

 

 و بکر ابو و) ص( پیامبر.. کرد مى نقل خزاعى معبد ابو از، صیاح بن حر... : «ییعن

هاى   خیمه کنار به لیثى اریقط بن اهللا عبد ایشان راهنماى و بکر ابو غالم هفهیر بن عامر
ها  آن به دارد گوشت یا خرما اگر که خواستند معبد ام از ایشان. ...رسیدند خزاعى معبد ام

 به: گفت معبد ام. بودند گرفتار و قحطى دچار آنان که نیافتند او پیش چیزى و بفروشد
 کنار در) ص( پیامبر. شد نمى مضایقه شما پذیرایى از داشتیم مى چیزى اگر سوگند خدا

 ؟ چیست بز ماده این که فرمود سؤال و دید را بزى ماده خیمه

 بیروت _دار صادر ،232-230ص 1طبقات الکبري البن سعد ج -1
_______________________ 
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.. ..است مانده باز بزها دیگر با رفتن از خستگى و الغرى فرط از حیوان این: گفت
 آورد زبان بر را خدا نام و کشید حیوان پستان به دست و آورد نزدیک را آن) ص( پیامبر

 شیر پر حیوان هاى پستان. بده برکت را زن این هاى میش و بزها پروردگارا کرد عرض و
 چندان، دوشید را حیوان و خواست کند سیراب را همه که بزرگى ظرف و شد آکنده و

 که نوشید چندان او و داد معبد ام به نخست خدا رسول و شد شیر از پر رفظ آن که
 کسى آخرین خود) ص( پیامبر و آشامیدند که داد خود همراهان به سپس، شد سیراب

 : فرمود و آشامید که بود

 . رفتند و ..نوشیدند بار دو کدام هر همگى و، بیاشامد همه از پس باید جماعت ساقى

 از همها  آن هاى استخوان که را الغر بز ماده چند و آمد معبد ام شوهر، گذشت اندکى
 را شیر چون معبد ابو. داشت همراه، نداشتند هم رفتن راه یاراى و بود شده پوك الغرى

 پستانش بز ماده این آنکه حال و اید آورده کجا از را شیر این: گفت و کرد تعجب دید
 ؟ نیست جا این باشد دندوشی قابل که هم دیگرى جانور و بود خشک

 معبد ابو. گفت چنان و چنین و گذشت جا این از یى فرخنده مرد قسم خدا به: گفت
 در همگى اکنون که است قریش پیامبر همان او که کنم مى خیال قسم خدا به: گفت

 : گفت چنین معبد ام و. بگو من براى را او صفات، اویند جستجوى

 نه. ..،پسندیده اخالقى و آراسته بسیار ظاهرى و روشن سخت یى چهره با دیدم مردى
 سه هر از، دیگر شاخه دو میان یى رسته نو شاخه چون، قامت بلند نه و بود قامت کوته

 حرفى چون، بودند او مواظب و شیفته سخت دوستانش. بود زیباتر و منظرتر نکو نفر

 نه، کردند مى رتمباد آن انجام به، داد مى دستورى اگر و بودند گوش سراپا زد مى
 . بود سپاس  بى نه و گفت مى موردى  بى سخن نه و داشت چهره بر اخمى

 ما براى اش درباره که است قریش پیامبر همان این سوگند خدا به: گفت معبد ابو
 شد شنیده بلندى صداى زمین و آسمان میان مکه در روز آن فرداى و. ..اند  گفته مطالبى

 : شد نمى دیده خواننده و دخوان مى را اشعار این که
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، کردند معبد ام خیمه آهنگ که بدهد دوستى دو به را پاداش بهترین مردم پروردگار
 محمد رفیق که کس هر و کوچیدند نیکى و خیر با و آمدند فرود نیکى و خیر با دو آن

 و سرورى او وسیله به خداوند که قصى فرزندان به خوشا، است رستگار باشد) ص(
  ....آورد مى فراهم را پسندیده کارهاى و ساالرى
 معبد ام خیمه آهنگ، آواز این شنیدن از پس بودند کرده گم را) ص( پیامبر چون مردم

 : سرود چنین ابیاتى، ابیات این پاسخ در ثابت بن حسان گوید. بپیوندند پیامبر به که کردند

 پیش) ص( پیامبر که ىکسان و کردند زیان، رفت ایشان پیش از پیامبرشان که مردمى« 
 بود او مصاحب که بکر ابو بر کامیابى و سعادت این... شدند مقدس، رفت ایشان

 بر کعب بنى جوانمرد مقام، است کامیاب سازد کامیاب خداوند را که هر و باد گوارا
 1.» باد مبارك مؤمنان به او توجه و باد فرخنده ایشان

، داند می نجاح نیز این روایت را صحیحاز این نقل که سندش نیز صحیح است و خود 
شود که بعد از اینکه پیامبر اکرم همراه با ابوبکر صدیق رضی اهللا عنه  می به خوبی فهمیده

آزاد شدة یکی غالم ، از غار خارج شدند دو نفر دیگر به این مهاجران اضافه شدند
 حضرت ابوبکر صدیق یعنی عامر بن فهیره و دیگري راهنماي راه!

، پیامبر اکرم و ابوبکر صدیق هستند »نیرفیق«خوبی ظاهر گشت که منظور از و به 

دِ «: در مصرع دوم از بیت دوم اینچنین آمدهچرا که  َمَّ فِيقَ حمُ ى رَ سَ نْ أَمْ لَحَ مَ أَفْ  و«: یعنی »فَ

 »است رستگار باشد) ص( محمد رفیق که کس هر
 .ن ثابت مشخص گشت که آن رفیق کیستبو در شعر حساب 

ــــــ« هِ لِ ــــــدِّ ةُ جَ ادَ ــــــعَ ــــــرٍ سَ كْ ــــــا بَ بَ نَ أَ  تَهْ
 

دِ   ــــــعَ سْ دُ اهللاَُّ يَ ــــــعِ سْ ــــــنْ يُ بَتِهِ مَ ــــــحْ  »بِصُ
 

 را که هر و باد گوارا بود او مصاحب که بکر ابو بر کامیابى و سعادت این: یعنی
 . است کامیاب سازد کامیاب خداوند

 تهران_  دکتر محمود مهدوى دامغانى ،217-215ص 1ترجمۀ طبقات الکبري ج -1
_______________________ 
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 پیامبر به تنهایی هجرت کرد!: گوید می طبري

که یکى از » يةوالنّها يةألبدا« در کتاب: «نویسد می »ئینجاح طا«کاشف عصر یعنی 

هجرت ، از ابن جریر طبرى مطلبى ذکر شده است که، مؤلّفات ابن کثیر اموى است

 رسول خدا صلّى اهللا علیه و آله را به غار ثور بدون هیچ همراهى و به تنهائى تأیید

 . نماید مى

هجرت رسول خدا صلّى اهللا علیه و  اما ابن کثیر از این روایت صحیحى که داللت بر
و این مطلب بسیار : «گوید مى و با لرزش چنین، نماید وحشت نموده مى آله به تنهائى

 » گوید آن دو با همدیگر به غار رفتند مى باشد که مى غریب و خالف قول مشهور
تمام روایات دروغین ساخته شده دست بنى امیه را درباره ، و این حدیث صحیح

حقیقت را چون  و، نماید مى أبوبکر با رسول خدا صلّى اهللا علیه و آله باطلخروج 
 . کند مى روشن و آشکار، خورشید نیم روز

مهاجران به مدینه فقط دو نفر ، بر این مطلب اتّفاق دارند که کلیه متون تاریخىو 
 بکریکى رسول خدا صلّى اهللا علیه و آله و دیگرى راهنماى وى عبداهللا بن ، بودند

اساسى را  بى و باورهاى، و این اتّفاق وجود أبوبکر را در آن هجرت نفى نموده، باشد مى
 بکلّى باطل، هاى فریبکار حزب قریش در این زمینه ساخته و پرداخته که دست

 1».نماید مى
 : جواب

نْ «: ابتدا قول ابن جریر را به نقل از ابن کثیر بخوانید يرٍ عَ رِ ى ابْنُ جَ كَ دْ حَ قَ مْ أَنَّ وَ هِ ضِ بَعْ

رٍ  وْ ارِ ثَ ابِ إِىلَ غَ هَ يقَ يفِ الذَّ دِّ بَقَ الصِّ لَّمَ سَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاَُّ عَ ولَ اهللاَِّ صَ سُ ىلَ ، رَ هُ عَ لَّ دُ لِيًّا أَنْ يَ رَ عَ أَمَ وَ

همراه با ابن بکـر، نـه    اثبات مهاجرت رسول خدا صلّى اهللا علیه و آلهدالئل  با عنوان: 2فصل  6باب  -1
 أبوبکر

_______________________ 
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هُ  قَ هِ لِيَلْحَ ريِ سِ يقِ ، مَ نَاءِ الطَّرِ ثْ هُ يفِ أَ قَ لَحِ فُ املَْ . فَ الَ خِ ا وَ دًّ يبٌ جِ رِ ا غَ ذَ هَ ا وَ جَ رَ ُامَ خَ نْ أَهنَّ ورِ مِ هُ شْ

ا عً  1..»مَ

نقل کرده است که رسول خدا پیش از ابوبکر به  بعضیاز  طبري ابن جریر: «یعنی
ابوبکر را از مسیر او آگاه کند تا به او طرف غار ثور رفت و به على دستور داد که 

 سیار غریباین روایت بو پس ابوبکر در بین راه به رسول خدا ملحق شد. ملحق شود
  .»دو باهم از مکه خارج شدند ن و بر خالف روایت مشهور است که آ

ادعاي کذب خود را از کجا ؟؟ ادعاي تو در کجاي این متن جاي دارد، پس اي کذاب
که رسول خدا صلی اهللا علیه وسلم به تنهایی  کند می أییدکجاي روایت ت؟؟ آوردي

یت را باز نکردي و نخواندي ها چشم رمگ؟؟ است هجرت کرده و ابوبکر همراهش نبوده
که در همین روایت کذب آمده که ابوبکر در مسیر غار ثور به نبی اکرم صلی اهللا علیه 

 ؟؟ ملحق شدوسلم 
بودنت  دروغگوکشی که  می خجالت؟؟ چرا صورتت قرمز شده ؛بگذریمها  این از

 ؟؟ ثابت شد
رت تلپاتی با مسیلمۀ کذاب نجاح به صو: گر کسی بگویدا ؛شما اي خوانندة عزیز   

 ؟ کنید می در ارتباط است به گفتۀ او شک
مذهبی که دروغگویی در : از من این نصیحت بشنو، اگر شیعه هستی، خوانندة گرامی 

 ؛بافند می ی بدین بزرگیهای دروغ علمایی که بدون هیچ ترسی وآن به این آسانی است 
بلکه ، نه تنها دلسوز اسالم نیستند، ها نپیرو قرآن و سنت نیستند و مطمئن باشید که ای

پس دور و بر خودت را خوب تماشا کن و ، ها هستند دشمنان درجه یک اسالم همین
 بینی! می ها را از همینببین که چند نفر 

 پیامبر به تنهایی وارد غار شد: نجاح

 ؛ دار احیاء التراث العربی219ص  3ج يةوالنها يةالبدا -1
_______________________ 
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 ى که مشرکینفکرزقا: در روایت صحیح بالذرى چنین آمده است که«: نویسد می نجاح
آثار پاى مبارك رسول خدا صلّى اهللا علیه و آله را در مقابل غار ، قریش را به غار رساند

پاى أبوبکر را نزدیک غار  عبدالعزّى بن أبى بکر جاى لکن خود و، مشاهده نمود

 . ندیدند

شود  مى بنابراین به اتّفاق براى ما ثابت، همین مطلب را تأیید نموده است، و راوندى
ى اهللا علیه و آله شبانه به تنهائى و بدون داشتن هیچ همراهى از منزل خویش که پیامبر صلّ

ا عبداهللا بن بکر آشنا و بعد از آن در کوه ثور ب، و به تنهائى وارد غار شدند، خارج
  .»گردیدند

 : جواب
 64صفحۀ  1بالذري جلد  »فتوح البلدان«او این سخن خود را در درجۀ اول به کتاب 

و قصص االنبیاء  144ص 1الخرائج والجرائح راوندي ج: ت و سپس بهحواله داده اس
 111ص  1و همچنین به مناقب آل ابی طالب اثر ابن شهر آشوب ج 334راوندي ص

 . مکنی می را بررسی »فتوح البلدان«در مندرج متن ابتدا 

ن هذا كرز بن علقمة بن هالل بن جريبة بن عبدهنم اب: قال الكلبى«: نویسد می بالذري

وهو الذ قفا أثر النبي صىل اهللا عليه وسلم حني انتهى إىل الغار . حليل بن حبشية اخلزاعى

فرأ عليه نسج ، حني أراد اهلجرة إىل املدينة، الذ استخفى فيه وأبو بكر الصديق معه

هذه قدم حممد صىل : فعرفها فقال، ورأ دونه قدم رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم، العنكبوت

  .»عليه وسلم وهاهنا انقطع االثراهللا 

کلبى گوید که وى کرز بن علقمه بن هالل بن جریبۀ بن عبد نهم بن حلیل بن «: یعنی
گرفت و به صلی اهللا علیه وسلم را و او کسى است که رد پیامبر ، حبشیه خزاعى بود

ده و ابو بکر صدیق نیز به هنگامى که آن دو اراغارى رسید که در آن پنهان شده بود 

صلی روى غار تار عنکبوتى دید و اثر پاى رسول اهللا . هجرت به مدینه داشتند با وى بود
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را نیز پایین آن بدید و بشناخت و گفت این قدم محمد است و از همین اهللا علیه وسلم 
 .» جاى رد پا گم شده است

رد نامی از فرزند ابی بکر در میان نیست! و به عدم وجود ، چنانکه مشاهده کردید -1
 ؛نیز  تصریح نشده است یا عدم همراهی وي پاي ابوبکر صدیق رضی اهللا عنه

هنگامی که نبی اکرم صلی اهللا علیه وسم قصد : گوید می کلبی !بلکه بر عکس
 !ندبودیشان ابوبکر همراه ا، ندهجرت کرد

است! که صد در صد خالف واقع  »صحیح«این روایت بالذري  کند می او ادعا -2
 . قولی است بدون سند که حتی ارزش بررسی هم ندارد، این قول: کهاین  اوالً؛است

توان گفت که او  می به جرات نقل شده که محمد بن سائب کلبیقول مذکور از : ثانیاً
در أبى عمرو ابن العالء تا جایی که . مشهورترین دروغگو است، نزد علماي رجال

 دهم که کلبی کافر است!=  گواهی می »أشهد أن الكلبى كافر«گوید:  میموردش 

او از اصحاب عبداهللا بن سبا است یعنی او علی پرست  گوید میو ابوجعفر عقیلی 
 1!است

دروغ عالمت بارز ، دانید می کهنچنا؟؟ دیدید؟؟ دیدید که باز هم او دروغ گفت

الكذب «: نویسد می »نظريات اخلليفة عثامن بن عفان«منافقین است و مخترع کبیر در کتاب 

زیادي از او  هاي دروغ و تا به حال» نافقین استدروغ از عالمت م« = 2»المة املنافقنيمن ع

منافق : نجاح طائی: با این حال اگر من بگویم ؛دیدیم که البته مضاف بر این نیز هست
   !گمان نکنم ؟ ام خالف گفته، است

اهللا علیه وسلم  عبد اهللا بن بکر در غار همراه نبی اکرم صلی: «اما اینکه او گفته است
 » بوده

 252 - 247ص  25؛ و تهذیب الکمال المزي ج 159 – 157ص  9تهذیب التهذیب ابن حجر، ج -1

 1طبیروت، _دار الهدى الحیاء التراث  نجاح الطائی؛، 41ص1عثمان بن عفان ج ةخلليفنظریات ا -2

_______________________ 
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، این ادعاي او به صورت مفصل پاسخ داده شد و این دروغ بزرگ او نیز آشکار گشت
) آن را تحریف کرديکه ( توئی که با استناد به قول کلبی: خواهم این را بگویم که می ولی

اي رد پاي رسول خدا صلی اهللا علیه وسلم را ذکر کرده ولی نامی از رد پ« مبنی بر اینکه
چون : گوئی نمی چگونه است کهحال ، کنی می در غار نفیرا حضور ابوبکر » ابوبکر نبرده

گیریم که او نیز در غار نبوده و  می پس نتیجه، سخنی نگفته 1»ابن بکر«کلبی از رد پاي 
 »نجاح«طبق ایدة ، اصوالً چون فقط سخن از رد پاي نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم است

در کار  »اثْنَینِ«و اند  یم که نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم در غار تنها بودهباید نتیجه بگیر
  نبوده است!!!!

حال آن کس ، خواهی نخواهی شخصی با نبی در غار بوده است، چنانکه گفته شداما! 
باید پرواز کرده باشد و به غار داخل شده باشد تا  »نجاح«طبق نظریۀ ، هر کس که باشد

او را  اکرم صلی اهللا علیه وسلم یا اینکه نعوذ باهللا پیامبر به جا نمانده باشد رد پایی از او
 !!کول کرده باشد که ردي از آن به جا نمانده باشد

 . به آنان چنگ زده است »نجاح«اما دیگر کتبی که 
 : فات اهل تشیع استیلأتکه از  145-144صص  1لدالخرائج والجرائح راوندي ج

الَ «: راوندي ٌّ  قَ يلِ اينِ  ع عَ عَ دَ ولُ  فَ سُ الَ  ص اهللاَِّ رَ قَ يْشاً  إِنَّ  فَ رَ تْ  قُ بَّرَ يْتَ  دَ جَ  وَ . ..كَ رَ مْ  خَ يْهِ لَ  وَ  عَ

مْ  ِيعاً  هُ لُوسٌ  مجَ ونَ  جُ نْتَظِرُ رَ  يَ جْ فَ وَ  وَ  الْ ولُ  هُ قُ نا وَ  يَ لْ عَ نْ  جَ ِ  مِ هيِمْ  بَنيْ دِ ا أَيْ دًّ نْ  وَ  سَ مْ  مِ هِ فِ لْ ا خَ دًّ  سَ

مْ  يْناهُ شَ أَغْ هُ  فَ ونَ  ال مْ فَ ُ بْرصِ مْ  وَ  مَىضَ  وَ  يُ هُ  الَ  هُ نَ وْ رَ أَ يَ رَ ا فَ بَ رٍ  أَ دْ  بَكْ جَ  قَ رَ يْلِ  يفِ  خَ سُ  اللَّ سَّ تَجَ نْ  يَ  عَ

هِ  ِ ربَ دْ  وَ  خَ انَ  قَ قَفَ  كَ ىلَ  وَ بِريِ  عَ دْ يْشٍ  تَ رَ نْ  قُ مْ  مِ تِهِ هَ هُ  جِ جَ رَ أَخْ هُ  فَ عَ ارِ  إِىلَ  مَ غَ لَامَّ  الْ لَعَ  فَ رُ  طَ جْ فَ  الْ

بُو اثَ وَ ارِ  إِىلَ  اتَ مْ . ..الدَّ بَلَهُ تَقْ اسْ زٍ  أَبُو فَ يْ رَ يُّ  كُ اعِ ُزَ انَ  وَ  اخلْ املِاً  كَ صِ  عَ صَ ارِ  بِقَ ثَ وا اآلْ الُ قَ ا فَ ا يَ بَ زٍ  أَ يْ رَ  كُ

مَ  يَوْ بُّ  الْ نَا أَنْ  نُحِ دَ اعِ صِ  يفِ  تُسَ رِ  قَصَ ثَ دٍ  أَ َمَّ دْ  حمُ قَ جَ  فَ رَ نِ  خَ بَلَدِ  عَ قَفَ  الْ وَ ىلَ  فَ ارِ  بَابِ  عَ نَظَرَ  الدَّ  إِىلَ  فَ

رِ  ثَ لِ  أَ جْ دٍ  رِ َمَّ الَ  ص حمُ قَ هِ  فَ ذِ رُ  هَ ثَ مِ  أَ دَ دٍ  قَ َمَّ يَ  وَ  حمُ تُ  اهللاَِّ وَ  هِ مِ  أُخْ دَ قَ تِي الْ امِ  يفِ  الَّ ىلَ  بِهِ  مَىضَ  وَ  املَْقَ  عَ

 همان عبد اهللا بن اریقط که در موردش بحث شد. -1
_______________________ 
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هِ  رِ ثَ تَّى أَ ا حَ ارَ  إِذَ عِ  إِىلَ  صَ ضِ ي املَْوْ يَهُ  الَّذِ قِ رٍ  أَبُو فِيهِ  لَ الَ  بَكْ قَ نَا فَ ارَ  دْ قَ  هُ عَ  صَ دٍ  مَ َمَّ رُ  حمُ هِ  وَ  آخَ ذِ  هَ

هُ  مُ دَ ا قَ ونَ  أَنْ  إِمَّ مَ  تَكُ دَ ةَ  أَيبِ  قَ افَ مَ  أَوْ  قُحَ دَ نِهِ  قَ ىضَ  ابْ ىلَ  فَمَ لِكَ  عَ ارِ  بَابِ  إِىلَ  ذَ غَ طَعَ  الْ انْقَ نْهُ  فَ رُ  عَ َثَ  وَ  األْ

دْ  ثَ  قَ يْهِ  اهللاَُّ بَعَ بُوتَ  إِلَ نْكَ عَ تْ  الْ جَ نَسَ ىلَ  فَ ارِ الْ  بَابِ  عَ هِ  غَ لِّ ثَ  وَ  كُ ةً  اهللاَُّ بَعَ بْجَ تْ  قَ بَاضَ ىلَ  فَ  بَابِ  عَ

ارِ  غَ الَ  الْ قَ ا فَ ازَ  مَ دٌ  جَ َمَّ ا حمُ ذَ عَ  هَ ضِ نْ  الَ  وَ  املَْوْ هُ  مَ عَ ا مَ ونَا أَنْ  إِمَّ كُ ا يَ دَ عِ ءِ  إِىلَ  صَ امَ الَ  أَوْ  السَّ  يفِ  نَزَ

ضِ  َرْ إِنَّ  األْ ا بَابَ  فَ ذَ ارِ  هَ غَ امَ  الْ نَ  كَ وْ رَ يْهِ عَ  تَ جُ  لَ بُوتِ  نَسْ نْكَ عَ ةُ  وَ  الْ بْجَ قَ نَةٌ  الْ اضِ ىلَ  حَ ا  عَ هَ يْضِ ىلَ  بَ  عَ

ارِ  بَابِ  غَ لَمْ  الْ لُوا فَ خُ دْ ارَ  يَ غَ وا وَ  الْ قُ رَّ فَ َبَلِ  يفِ  تَ هُ  اجلْ بُونَ لُ طْ   .»يَ

 و کرد صدا مرا -آله و علیه اللَّه صلّى -اکرم پیامبر: فرماید مى السالم علیه على: «یعنی
ها  آن همه و رفت بیرون و کرد باز را در حضرت. ..اند کرده کمین در دم قریش: «دفرمو

يِۡديِهۡم  وََجَعۡلَنا﴿ خواند را آیه این پیامبر. بودند فجر طلوع منتظر. بودند نشسته
َ
ِمۢن َ�ۡ�ِ �

وَن  ۡغَشۡيَ�ُٰهۡم َ�ُهۡم َ� ُ�ۡبِ�ُ
َ
ا فَأ ا َوِمۡن َخۡلفِِهۡم َسّدٗ   .﴾٩َسّدٗ

 ابو به راه در. ندیدند را او اصال مشرکین و رفت -آله و علیه اللَّه صلّى -اخد رسول

 و. رفتند غار به هم با پس. کرد مى جستجو را او و آمده بیرون که کرد برخورد بکر
. کند ردیابى تا آوردند را خزاعى کریز ابو.. ..ریختند خانه به قریش دمید صبح که هنگامى

 به تا رفت اثرش با! است محمد پاى اثر این: گفت و کرد گاهن ایستاد؛ خانه در آمد او

 با دیگرى شخص اینجا: گفت آنجا در و بود کرده مالقات بکر ابو با پیامبر که جایى

 غار در به تا رفت پا رد با. اوست پسر یا قحافه ابو پاى رد آن و. است شده همراه او

 در بر تا فرستاد را عنکبوتى پیامبرش ظحف براى نیز متعال خداوند. شد تمام پا رد. رسید
 . گذاشت تخم آنجا در کبوترى و. بتند تار، غار

 به یا و اند کرده صعود آسمان به یا، اند نرفته غار به همراهش و محمد: گفت کریز ابو
. دارد قرار خودش جاى سر کبوتر تخم و است سالم عنکبوت تار چون! اند رفته فرو زمین

  .»گشتند او دنبال به کوه در و شدند رقمتف هنگام این در
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. باز هم دروغ گفته است، متن و ترجمۀ آن را خواندیم و متوجه شدیم که نجاح طائی
بلکه دقیقاً وجود رد پاي ابوبکر  ؛و نه تنها در این روایت از فرزند ابوبکر نامی نیست

اینجاست که از رو  و بدبختی 1یید شده و ایضاً به همراهی او در غار نیز تصریح شده!أت
و اند  دهد که کامالً عکس ادعاي او را درج کرده می رود و به کتبی حواله نمی هم

 : اینجاست که باید گفت
 !که به کف فانوس دارد... چه دالور است دزدي

است ولی این بار کتاب  »راوندي«اما کتاب بعدي که او آدرس داده باز هم از 
تصریح شده که  ؛در این کتاب و روایت مورد نظر ؛اباین کت 334و ص  »قصص االنبیاء«

 : بخوانید، ابوبکر در غار همراه نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم بوده است

مْ  قوله إىل يس يقرأ هو و اهللا رسول فخرج اهللا رسول أنه« يْناهُ شَ أَغْ مْ  فَ هُ ونَ  ال فَ ُ بْرصِ  أخذ و يُ

 جبل هو و ثور ناحية خذ حممد يا ع جربئيل فقال مىض و نيام هم و عليهم نثره و بكفه ترابا

 و بيده فأخذ الطريق يف بكر أبو تلقاه و ص اهللا رسول فمر الثور كسنام سنام له منى طريق عىل

 2»الغار دخل ثور إىل انتهى فلام به مر

 کتاب مناقب آل ابی طالب از ابن شهر آشوب 111ص  1اما مصدر پایانی که جلد 
 : چنین است، باشد شیعی

 وآله عليه اهللا صىل النبي أثر يقفو اخلزاعي كرز أبو زال ما: هاشم بن إبراهيم بن عيل«

، املقام يف التي القدم أخت واهللا حممد قدم هذه: فقال - الغار يعني - احلجر باب عىل فوقف

دانید که روایت بدون سند نزد اهل سـنت، ماننـد    این روایت، بدون ذکر سلسله رجال ذکر شده و می -1
 هاي مجلۀ گل آقا فاقد ارزش علمی است.  نوشته

موجود بـود و   336ت مورد نظر در این نسخه در ص مشهد؛ روای _، راوندي336قصص االنبیاء ص  -2
اي  ربطی به بحث نداشت. ضمناً: نجاح طائی اشاره نکرده که ادعاي خـود را از چـه نسـخه    334ص 

فاقـد   اخذ کرده است!.... ضمناً این روایت نیز بدون هیچ سندي نوشته شده اسـت، بـه ایـن خـاطر،    
 ارزش است.

_______________________ 
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 السامء يف صعدوا يكونوا ان اما املكان هذا جاوزوا ما: وقال ابنه أو قحافة أيب قدم هذه: وقال

 » األرض يف دخلوا أو

 و است آله و علیه اللَّه صلّى محمد قدم اثر این که اللَّه و گفت کرز ابو پس... : «یعنی
 بآسمان که آنست یا اند  نگذشته در اینجا از و او پسر یا است قحافه یاب قدم اثر این
 » اند رفته فرو بزمین یا و اند رفته

 راهایش  را به هم ریخت و تمام رشته »احنج«هاي  تمام کاسه کوزه، آخرین شاهد او

 واحلمد هللا رب العاملني پنبه کرد!

 هیچ کس در غار نبود!: نجاح

در میان جستجوکنندگان : کند که گفت مى از پدر خود نقل، أبوطفیل عامر بن واثله« 
 . کردم مى من نیز وى را جستجو، پیامبر صلّى اهللا علیه و آله

 من در غار نگاه کردم لکن احدى را در آنجا نیافتم  ،حضرت در غار تشریف داشتند

أبوطفیل را مورد اطمینان و موثّق ، و بخارى در تاریخ صغیر و صالح بن حنبل
 1».اند دانسته

 : جواب
 که ؛اثر ابن حجر عسقالنی حواله داده است »االصابه«او دروغ خود را به کتاب 

اگر شما دوست عزیز یک بار د و غ آشکاري در این کتاب وجود ندارشک چنین درو بی
 . خواهید فهمید که سخن او چقدر متناقض است، را بخوانید »نجاح«دیگر متن شبهۀ 

ولی وقتی نگاه کردم هیچ کس را در غار ، حضرت در غار تشریف داشتند: گوید می
 ندیدم!!!!

همراه با ابـن بکـر، نـه     ات مهاجرت رسول خدا صلّى اهللا علیه و آلهدالئل اثببا عنوان:  2فصل  6باب -1
 أبوبکر

_______________________ 
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شود  می ! مگر!یا نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم در غار بوده و یا نبوده؟؟ شود می مگر
و تویی که در آن زمان همراه مشرکان به در غار آمدي چرا به ؟؟ که هم باشد و هم نباشد

 ؟ همراهان خود چیزي نگفتی
 : گوید می این متن مرا به یاد این جک انداخت که

دومی ؟؟ بینی می، شیر را که آن گوشه است ۀسمجآن م: اولی به دوست خود گفت
ه رنگ خاکستري است و دهانش نیز باز است و دست همان که آن گوشه است و ب: گفت

 ؟؟؟ راستش را بلند کرده
 . گویم می همان را !بله بله : اولی گفت

 بینمش!! نمی نه من، گویی می نه اگر آن را: دومی
 : به چه شکل است »االصابه«نظر در کتاب حال ببینید که متن مورد 

عد عن عيل بن زيد بن جدعان عن أيب وذكر بن س. ..أبو الطفيل عامر بن واثلة ١٠١٦٠«

الطفيل قال كنت أطلب النبي صىل اهللا عليه وسلم فيمن يطلبه وهو يف الغار احلديث وهو 

ضعيف ألهنم ال خيتلفون أن أبا الطفيل مل يكن ولد يف تلك الليلة قلت وأظن أن هذا من رواية 

الطفيل مكي ثقة وذكره البخاري أيب الطفيل عن أبيه وقال صالح بن أمحد بن حنبل عن أبيه أبو 

يف التاريخ الصغري عن أيب الطفيل قال أدركت ثامن سنني من حياة النبي صىل اهللا عليه 

 .» ..وسلم

 ابن سعد از ابن جدعان و ا از ابی الطفیل نقل.... ابو الطفیل عامر بن واثله: «یعنی
 علیه وسلم رفتم و او من از کسانی بودم که به طلب نبی اکرم صلی اهللا: «که گفت کند می

 » در غار بود
و این قول ضعیفی است چرا که شکی در آن نیست که ابا الطفیل در : ابن حجر گوید 

کنم که این روایت ابی الطفیل از پدرش  می گمان: گویم می و !آن موقع به دنیا نیامده بود
 . باشد
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ل از اهل مکه و مورد ابو الطفی: و صالح بن احمد بن حنبل از پدرش نقل کرد که گفت
: از ابی الطفیل روایت کرده که گفته است »تاریخ الصغیر«اعتماد است و بخاري در کتاب 

 .» ام سال از عمر نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم را درك کرده 8من 
 : نتایج

به همین دلیل ابن  نه از پدرش! کند می ابن سعد روایت را از خود ابو الطفیل نقل -1
این روایت ضعیف است و اختالفی در این نیست که او در این : گوید می حجر

 . استتاریخ به دنیا نیامده 
سال از عمر نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم را درك  8من : گوید می ابو الطفیل -2

و در روایت ابن سعد آمده است که ابو الطفیل در سال جنگ احد به دنیا . ام کرده
جستجو  ءتوانسته جز نمی هجرت و به هیچ وجه یعنی بعد از ماجراي ؛آمده است

 1.کنندگان باشد
 . اصالً صحبت از رؤیت نیست ؛در روایت سخنی از عدم رؤیت کسی وجود ندارد -3
این روایت چگونه نبودن حضرت ابوبکر صدیق رضی اهللا عنه ، که بگذریمها  این از

پس یا باید  ، غار نبوده گوئید ابوبکر در می اگر به این وسیله؟؟ کند می در غار را ثابت
بگوئید هیچ کس در غار نبود یا بگوئید نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم در غار تنها بودند و 

:  گوید می که »نجاح«این مغایرت دارد با قرآن و از آن طرف مغایرت دارد با ادعاي خود 
 در غار بود! ابوبکر در غار نبود بلکه ابن بکر!!

 دالئل اثبات مهاجرت رسول خدا صلّى اهللا علیه و آله«: باباو این قول خود را در 
یا  خود او پیامبر تنها در غار بودهولی طبق گفتۀ ، آورده است» نه أبوبکر، همراه با ابن بکر

 غار خالی بوده است!

ـولِ اهللاَِّ صـىلّ بیروت ( _ 64ص 6طبقات الکبري البن سعد ج -1 سُ يَـاةِ رَ نْ حَ نِنيَ مِ ينِ سِ تُ ثَامَ كْ رَ : أَدْ يْلِ فَ أَبُو الطُّ

ـدٍ  امَ أُحُ تُ عَ لِدْ وُ ضرت پیامبر (ص) را درك کرده ام و .= من هشت سال از زندگانى حاهللا عليه وسلم , وَ
 )ام به سال جنگ احد زاییده شده

_______________________ 
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بزرگ و شاخداري گفته که دور خودش را  هاي دروغ این نجاح چنان: خالصه اینکه
تواند از آن خارج  نمی ساخته است که به هیچ وجه داالن بزرگیک ها  دروغ به وسیلۀ این

 شود!
 : گوید می او از این دروغی که گفته بود شرمنده نشده و پشت سرش

، و احدى را مشاهده نکردند، مشرکان قریش به درون غار کوچک ثور نگاه کردند« 
و احدى را ، کردندیعنى به دقّت در غار نگاه » در این غار احدى وجود ندارد: پس گفتند

 » مشاهده نکردند

مثل همیشه ابتدا اصل متن را ، او این سخنش را به تاریخ یعقوبی ارجاع داده است
 . ببینیم

 باب عىل فوقفوا املواضع عليهم اهللا أعمى و، عليه يقعوا فلم األثر فطلبوا«: تاریخ یعقوبی

 1»انرصفوا و، أحد الغار هذا يف ما: فقالوا، محامة عليه عششت قد و الغار

، ساخت سرگردانشان خدا و نیافتند دست او بر و گرفتند را او پاى رد پس: «یعنی
 کسى: گفتند، است نهاده آشیانه آن بر کبوترى، دیدند  چون و ایستادند غار در بر که چنان

 .» منصرف شدند و نیست غار این در
: گوید می روایت ؟؟ نداین روایت فهمیدي که آنان به داخل غار نگاه کرد ياز کجا

کبوتر را دیدند فهمیدند که کسی در غار نیست و صحبتی از نظر کردن   ها چون آشیانۀ آن 
چون اگر ، باز به جایی نخواهی رسید، وانگهی اگر ادعاي تو درست باشد ؛در کار نیست

م در در غار ندیده باشند به این معنی است که پیامبر اکرم صلی اهللا علیه وسلم ه را کسی
دانم تو از طرح  نمی و بخدا منیا خداوند پرده بر چشمانشان نهاده بود غار نبوده است 

 دانم که خودت در داالن می گردي! فقط می این ادعا چه قصدي داري و دنبال چه

 بیروت _ 39ص 2تاریخ یعقوبی ج -1
_______________________ 
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را  »آلوسی«و از همه مهمتر سخن  گویی! می دانی که چه اي و نمی ت گیر افتادههای دروغ
 : نم که گفتدا می در موردت مصدوق

به جان خودم سوگند : یعنی 1...»ولعمري إنه أشبه هبذيان املحموم أو عربدة السكران«

 !....یک مست شبیه استهاي  به عربده به هذیان یک بیمار یا »شبهات«که این 

 اند! بعضی تابعین منکر یار غار بودن ابوبکر بوده: نجاح
فقیه زاهد و کمیل بن ، عید بن جبیرس، حجاج«: گوید می ۀ کتابشنجاح طائی در مقدم

شاگرد أمیرمؤمنان على علیه السالم و عبد الرّحمن بن أبى لیلى که قرآن را از ، زیاد
آیا کشته شدن این . أمیرمؤمنان على بن أبى طالب علیه السالم فرا گرفته بود به قتل رساند

 » ؟و اعتقاد نداشتند ایمان، هجرت افراد بخاطر آن نبود که به حضور أبوبکر در غار و
 : جواب

ش دروغ دیگري نهفته های دروغ در عمق ؛سخنان نجاح به مثابۀ قوز باال قوز است
 !تا بتواند در نهایت دروغ بزرگتري بگوید گوید می و باز هم دروغ گوید می دروغ، است

 یرد!بر این سخن من ایرادي بگ، گمان نکنم کسی که از اول کتاب تا اینجا را خوانده باشد
، در نقل قولشاو ، در سخنی که هم اکنون از او خواندیم تزویري اینچنینی نهفته است

 زمانی که از: به این معنی  2!!کرده استدیگران شیرین دوغ ترش خود را داخل شیر 
 گوید می تسرا کند می صحبت »حجاج بن یوسف ثقفی«شهادت سعید بن جبیر به امر 

 و البته هیچ سندي هم براي ادعایش ذکر کند می قتل ذکر براي این »نجاح«ولی دلیلی که 
واقعاً عجیب و حیرت آور است و به خدا قسم که من از شجاعت او در دروغ  ؛کند مین

 یابم! نمی آنچنان در حیرتم که مثالی براي این حیرتم، گفتن

 بیروت_شهاب الدین آلوسی أبو الثناء ، 291صص  5روح المعانی ج -1
کند، و آنوقـت اسـت    البته کم نیست اوقاتی که او دوغ ترش خود را به دوغ ترش دیگري آمیخته می -2

 ا!!که...وا مصیبت

_______________________ 
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د اهل سنت است و از از بزرگان علما و زها »سعید بن جبیر«در این شکی نیست که 
 را جائز »تقیه«و او از کسانی است که ست است مبرا افضیگريرهر چه رفض و 

مِ «: گفت می و دانست مین الَ سْ ِ يَّةَ يفِ اإلْ قِ ولی شیعه در » تقیه نیست، در اسالم« = 1»الَ تَ

 3و ایمان 2هر که تقیه نکند دین گوید می داند و می نه دهم دین خود را تقیه، عوض
نه دین داریم ) ؛ طبق روایات شیعیو ما اهل سنت( سعید بن جبیر به این معنی که ؛ندارد!

 و نه ایمان!
که این عمل از مواردي است که   4گفت می همچون ما در نمازش آمین سعید بن جبیر

اهل  اکثریت و( سعید بن جبیر ! به این معنی کهشود می موجب ابطال نمازنزد شیعه 
 باطل است!شان نماز) سنت

بدعت به ، و این عمل نزد شیعیان 5گذارد می ل سنت نماز تراویحاو همچون ما اه
! !ينماز بی و یایمان بی و یدین بی  آید!! به این معنی که سعید بن جبیر به عالوة می حساب

 ) العیاذ باهللا( هست نیزبدعت عامل به 

 بیروت _ 263ص 6طبقات الکبري البن سعد ج  -1

ُ «امام صادق:  -2
َ

 تَِقيََّة هل
َ

 ِديَن لَِمْن ال
َ

يِن ىِف اتلَِّقيَِّة َو ال ْعَشاِر ادلِّ
َ
= نه دهم دین در تقیـه اسـت و    إِنَّ �ِْسَعَة أ

يَّةِ (الکافی، کلینی: باب ا» هر که تقیه ندارد دین ندارد  ران)ته _ 2ح 217ص 2ج لتَّقِ

3- » ُ
َ

 تَِقيََّة هل
َ

 إِيَماَن لَِمْن ال
َ

إِنَُّه ال
به «این قول از امام صادق و باقر ( »= پس هر که تقیه ندارد ایمان ندارد! فَ

يَّةِ باب ا« 12ح 219ص 2و ج 5ح 218ص 2نقل شده است. اصول کافی ج »دروغ  »)لتَّقِ
 بیروت_ 261ص 6طبقات الکبري البن سعد ج -4

اَكَن َسـِعيُد ْ�ـُن ُجبَـْ�ٍ يَُصـ�ِّ بِنَـا «بیروت (أَبو شهابٍ، قَالَ:  _ 260ص 6ري البن سعد جطبقات الکب -5
َعتََمَة يِف َرَمَضاَن ُ�مَّ يَرِْجُع َ�يَْمُكُث ُهنَيَْهًة ُ�مَّ يَرِْجُع َ�يَُص�ِّ بِنَا ِستَّ تَْرِو�َـاٍت َوُ�ـوتُِر بِـ

ْ
ثََالٍث َوَ�ْقنُـُت ال

گـزارد و   = ابو شهاب گفت: در ماه رمضان سعید بن جبیر نماز شب را بـا مـا مـى    » آيَةً بَِقْدِر مَخِْس�َ 
آمد و شش نماز تراویح و سه نماز یک رکعتى  کرد و دوباره مى گشت و اندکى درنگ مى سپس بر مى

 خواند.) گزارد و به اندازه پنجاه آیه قنوت مى مى

_______________________ 
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یگري افتاده است! رافضکه از آن طرف بام  »نجاح«حال ببینید که شخصی چون 
هم مذهبیانش دین و ایمان و که نزد او  »سعید بن جبیر«اب به چهره زده و از چگونه نق

 و اشک تمساح کند می آید؛ دفاع می ندارد و نمازش باطل است و بدعت گزار نیز به شمار
 ریزد! می

گویم که  می این را به یقین: اهللا تعالی علیه محةر »سعید بن جبیر«اما سبب قتل  

خروجش و ملحق شدن او به لشکر عبد الرحمن بن محمد بن او را به خاطر  »حجاج«
 . شهادت او نزد تاریخ نگاران مشهور است نکشت و داستا اشعث

 : نویسد می هجري 94ابن اثیر در حین ذکر وقایع سال 

قيل ويف هذه السنة قتل سعيد بن جبري وكان سبب قتله خروجه مع عبد الرمحن بن حممد «

علت قتل او . در آن سال سعید بن جبیر کشته شد: شده است گفته: «یعنی 1»بن األشعث

 .» لشکر عبد الرحمن بن محمد بن اشعث بوده خروج و قیام و پیوستن او ب

وكان سبب قتل احلجاج إياه «: نویسد می و همچنین طبري در مورد سبب قتل ابن جبیر

 2»خروجه عليه مع من خرج عليه مع عبد الرمحن بن حممد بن األشعث

هایی که بین آن دو رد و بدل  رو برو شد صحبت »دیسع«با  »حجاج«هنگامی که و 
این سخنان را ابن اثیر و دیگران چنین نقل  ؛نداشت... شد هیچ ربطی به ابوبکر و غار و

 : اند کرده
را در پیشوائى خود شریک و اى سعید مگر من ت: رو به سعید کرد و گفت )حجاج(«

 . آرى: گفت ؟ ه بودمآیا چنین نکرد؟ نکرده بودم

 روتبی _ 280ص 4الکامل فی التاریخ البن اثیر ج -1
 بیروت _ 23ص 4تاریخ طبري ج -2

_______________________ 
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من یکى از مسلمانان : گفت ؟ چه شد که تو ضد من قیام و خروج کردى: گفت
حجاج از آن گفتار دلخوش . گیرد می کند و گاهى راه راست را مى مرد گاهى خطا. هستم
 . بعد از آن با او گفتگو کرد. گردید

 . )د الرحمنمقصود بیعت عب( من بیعتى بر گردن داشتم: گفت انشضمن سخن سعید
اى سعید مگر من فرزند زبیر را در مکه نکشتم و از تو : حجاج غضب کرد و گفت

بعد از : گفت -. بلى چنین بود: گفت -!؟براى امیر المؤمنین عبد الملک بیعت نگرفته بودم
آن بکوفه آمدم که والى آن شده بودم و از تو دوباره براى امیر المؤمنین بیعت گرفتم و 

 تو دو بیعت امیر المؤمنین را نقض کردى: گفت -. آرى: گفت -. د نمودمعهد را تجدی
وفادار هستى آن هم بیعت ) بیعت عبد الرحمن( یک بیعته نسبت ب) کنی می حال ادعا(

را خواهم و بخدا قسم من ت !؟)مقصود اشعث -بافنده و پست( جوالهه فرزند جوالهه
هستم چنانکه مادرم مرا سعید ) نیک بخت( اگر چنین کنى من سعید: گفت -. کشت

 1.» حجاج فرمان داد سرش را بریدند. نامیده است
حال ببینید  ؛تا اینجا ثابت شد که شهادت سعید بن جبیر ربطی به ماجراي غار نداشته

 : که اصوالً نظر او در مورد ابوبکر صدیق رضی اهللا عنه چه بوده است

قرأت عند النبي : قال -ريض اهللا عنه- وأخرج ابن أيب حاتم وأبو نعيم عن سعيد بن جبري

ُتَها﴿ :صىل اهللا عليه وسلم َّ�
َ
� يا رسول : فقال أبو بكر .]27[الفجر:  ﴾٢٧ لُۡمۡطَم�ِنَّةُ ٱ �َّۡفُس ٱ َ�ٰٓ

 6بیروت و همچنین رجوع کنید به طبقـات ابـن سـعد ج    _ 281ص  4الکامل فی التاریخ البن اثیر ج -1
بیـروت؛   _ 25-24ص  4؛ تاریخ طبري جابن خلکان، 371ص 2وفیات األعیان ج  بیروت؛_ 265ص

م اصفهانی؛ تهذیب الکال للمـزي  ابو نعی 290ص 4االولیاء ج ةحلي ؛87ص 1الحفاظ للذهبی ج ةتذکر

آثـار الـبالد   مروج الذهب مسعودي و البدء والتاریخ للمقدسـی و   ؛ و همچنین:369-368صص 10ج 
و انساب  8ص 7جو المنتظم البن جوزي  318صو األوائل عسکري  255ص وأخبار العباد للقزوینی

 ...و. 365ص 7ج االشراف للبالذري

_______________________ 
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أما إن امللك سيقوهلا لك عند «: فقال رسول اهللا عليه الصالة والسالم، اهللا إن هذا احلسن

 1»املوت

اي نفس مطمئنه تو « وسلم این آیه خوانده شدهللا علیه نزد نبی اکرم صلی ا: «یعنی
» بسوي خدا خواهی رفت در حالی که خدا از تو راضی و تو نیز از خدایت راضی هستی

: رسول خدا صلی اهللا علیه وسلم فرمودند... همانا این چیز نیکی است: پس ابوبکر گفت
 » گوید می حقیقتاً فرشته اي هنگام وفات تو به تو چنین

کنم در این  می کنیم که گمان می اي پرهیز از اطالۀ کالم به همین یک مورد بسندهبر
 ام! مورد کمی زیاده گویی کرده

شکم سر اما مطمئناً خواننده گرامی دانست که نجاح طائی این دروغ بزرگ را از 
او از : مگویی می، و نشخوار کرده است؛ و اگر بخواهیم خیلی خوشبین باشیم سیري ساخته

 !بوده است تومبر ما مکونل زمان گذشته و به این وسیله چیزي کشف کرده است که ت

 د هم منکر یار غار بودن ابوبکر صدیق است!!اکمیل بن زی: نجاح

 است! »کمیل بن زیاد«، برد می از او نام »نجاح طائی«ی که یکی دیگر از این منکران
 کشته شد!، وبکر صدیقبودن اب بودن یار غار که به ادعاي او به دلیل منکر

نجاح براي ادعاي خود هیچ سند و مدرکی : گویم می کنم و نمی ان را طوالنیداست
 ناصبیمثالً  ؛و ساختن ادعاهاي بدون مدرك اینچنینی بسیار آسان استنداده است 

حضرت علی که با خوارج جنگید به خاطر این بود که آنان منکر ماجراي : دبگوی تواند می
 ! !....غدیر بودند و

به نقل از تاریخ الخلفـا سـیوطی   ( .»284،283/4« ةحلليـوأبو نعیم فی ا ،»منثور 513/8«ابن أبی حاتم  -1

 ، تحقیق: حمدي الدمرداش)48ص

_______________________ 
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ترسید او  می پیامبر به این خاطر علی را در سفر هجرت همراه خود نبرد که: بگوید یا
 پیامبر: اند یا چنانکه بعضی از نواصب گفته پیامبر را لو بدهد!، به محض رسیدن مشرکین

 !!...اکرم علی را در بستر خود خواباند تا مشرکین او را بکشند و
ابن مقفع در : «گویند می ي ملحدین شبیه است کهبه ادعاها »نجاح«این ادعاهاي 

چون کتابی مانند قرآن  !مشخص است؟ چرا کشته شد، دوران خلفاي عباسی کشته شد
 ؟؟؟ اما کو دلیل و گواه بر این ادعا» نوشته بود!!!

 . را پیدا کنیم »کمیل«حجاج براي کشتن  ۀتوانیم بهان می با کمی تفحص در کتب تاریخ
 : نویسد می را چنین »کمیل بن زیاد«ه شدن طبري واقعه کشت

خواستى  مى تو بودى که: «کمیل بن زیاد نخعى را پیش خواند و بدو گفت) حجاج(«
 به خدا: «گفت .»خواستم به تو دست یابم مى همیشه؟ از عثمان امیر مؤمنان قصاص گیرى

ض قصاص از عثمان که خویشتن را به معر؟ دانم که از کداممان بیشتر خشمگینى نمى
دندان براى من مفشار و ، اى مرد ثقفى: «آنگاه گفت 1»آورد یا از من که از او درگذشتم

ماجرا از این قرار است؛ مستنیر، بنقل از برادرش گوید: بخدا هیچکس را ندانسـتم و نشـنیدم کـه بـه      -1
زیاد و عمیر بـن  جنگ عثمان آمد و عاقبت کشته نشد. در کوفه جمعى و از جمله اشتر و... کمیل بن 

» بخدا مادام که عثمان خلیفه مردم است کس نمـى توانـد سـر بـردارد.    «ضابى فراهم آمدند و گفتند: 
و به آهنگ مدینـه بـر   » کشیمش ما مى«که سبائی بود) و کمیل بن زیاد گفتند: ( گوید: عمیر بن ضابى

و مراقـب عثمـان بـود.     نشستند، عمیر از کمیل جدا شد اما کمیل جرئت آورد و بـر راه نشسـته بـود   
اى امیـر مؤمنـان اذیـتم    « عثمان بر او گذشت و سیلى بصورتش زد که با ته به زمـین افتـاد و گفـت:   

» اى امیر مؤمنان! بخدایى که جز او خدایى نیست، نه«گفت: » مگر تو آدم کش نیستى؟«گفت: » کردى
نـه، خداونـد   «گفت: » او را بکاویم اى امیر مؤمنان!«و قسم یاد کرد مردم بر او فراهم آمدند و گفتند: 

اى «آنگـاه بـدو گفـت:    » سالمت نصیب کرد و نمى خواهم چیزى جز آنچه گفت از او کشـف کـنم  
بخدا پنداشتم قصـد مـن   «و زانو زد و گفت: » گویى از من قصاص بگیر کمیل! اگر چنین است که مى

گـویى خـدایت زبـون     مـى  گویى خدایت پاداش دهد و اگر دروغ اگر راست مى«و نیز گفت: » دارى
کمیل در دوران »..... گذشت گردم.«کمیل گفت: » بیا قصاص بگیر«آنگاه بجاى نشست و گفت: » کند

_______________________ 
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چون توده شن بر من مریز و چون گرگ دندان منماى! به خدا از عمر من بیشتر از مدت 
خورد  مى میرد شبانگاه آب مى خورد و شامگاه مى تشنه شدن خرى نمانده که صبحگاه آب

خواهى بکن که وعده گاه به نزد خداست و از پس کشته  مى هر چه، میرد مى و صبحگاه
اگر داورى به دست : «گفت» حجت بر ضد تو است: «حجاج گفت.» شدن حساب هست
 » تو باشد چنین است

.» بکشیدش ؛اى و امیر مؤمنان را خلع کرده اى از جمله قاتالن عثمان بوده، بله: «گفت
 1.»ندپس او را پیش آوردند و بکشت: گوید

هیچ صحبتی از ، دیدید که در این قول که ما آن را از کتب شیعه و سنی نقل کردیم
 غار و یار غار وجود ندارد!

 عبدالرحمن بن ابی لیلی هم از منکران است!
به دست حجاج کشته  گوید می و کند می منکر بعدي که مکتشف بزرگ او را معرفی

آشکار است!! عبد  هاي دروغ یگر از آناین دکه  عبد الرحمن بن ابی لیلی است! ؛شد
و نه به  شهید شد هجري 82در سال  »جماجم«الرحمن بن ابی لیلی در حین جنگ 

 دست حجاج!
 ام! در دروغگویی مانده »نجاح«شهامت و شجاعت  ۀبخدا من هنوز اندر خم یک کوچ

 !هستند از منکرین و هشام بن حکم مومن الطاق: نجاح

حجاج به امر وي کشته شد و بهانه حجاج هم همین ماجراي فوق بود و بهانه آورد که تـو از خلیفـه   
 )432ص 3گفت: نه از او در گذشتم!! (تاریخ طبري ج قصاص گرفته اي و کمیل می

بیروت... با کمی تفاوت در کتـب شـیعه: اإلرشـاد للمفیـد     _؛موسسه اعلمی 169ص 5تاریخ طبري ج -1
ــی ج  328 - 327ص1 ج ــوار مجلس ــار األن ــص  42 و بح ــدث   149 – 148ص ــال، مح ــى اآلم ؛منته

 503ص1 قمی،ج

                                                                                                                                                          



 دو یار غار    122

 را با خود هم عقیده آن »نجاح«رسیم به منکر دیگري که  می از این سه نفر عداما ب
 . داند می

بزرگترین شاگرد امام صادق علیه السالم را شیطان ، و مؤمن الطّاق: «نویسد می نجاح
زیرا به ، طاق نامیدند و به دورغ قضیه اعتقاد وى را به ناقص بودن قرآن بوجود آوردند

رّم اسالم حضرت محمد صلّى اهللا علیه و آله در غار همراهى و مصاحبت أبوبکر با نبى مک
هشام بن الحکم و ، آید که مؤمن طاق و رفیق او مى و از ظواهر چنین بر. اعتقاد نداشت

هیچکدام به همراهى و مصاحبت أبوبکر با رسول  شاگردان امام صادق علیه السالم سایر
 . خدا صلّى اهللا علیه و آله در غار اعتقاد نداشتند

 : وابج
: نویسد می محدث قمی؛شدن او ربطی به ماجراي غار نداردعلت شیطان الطاق نامیده 

 و: نیز 1احول به و الطّاق مؤمن به معروف جعفر ابو کوفى نعمان بن على بن محمد«
 طاق به معروف موضعى در کوفه در داشت دکّانى، گفتند مى الطّاق شیطان را او مخالفین
 که آن مالحظه به شناخت نمى کسى که بود شده پیدا 2قلبى پول او زمان در و، المحامل

 بیرون و فهمید مى دادند مى که او دست به لکن، ظاهرش نه بود قلبها  پول آن باطن
 3.» گفتند الطّاق را شیطان او مخالفین جهت این از، را آن قلب آورد مى

 شكوا أهنم وذلك، طاقال شيطان الناس ولقبه بجيلة موىل«: نویسد می و همینطور کشی

 4.»الطاق شيطان اال هو ما: فقالوا، ستوق: هلم فقال صريفيا وكان عليه فعرضوه درهم يف

 . شما نامگذاري او ربطی به دین و مذهب نداشته پس به شاهدي شیوخ

 دو کسى که چشمش برگرد» کاژ«منتهی اآلمال آمده است: احول به معنى «در پاورقی کتاب  -1
 یعنی پول تقلبی -2
 قم_؛ محدث قمی 1448،ص:2 منتهى اآلمال فی تواریخ النبی و اآلل،ج -3

  324رقم  422ص 2الرجال (رجال الکشی) ج ةفاختیار معر -4

_______________________ 
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کتابی در رد رفیق خودش  »هشام بن حکم«ضمناً همین رفیق شیطان الطاق!! یعنی 

 !!»رد عىل شيطان الطاقال«: نوشته است با عنوان

اليب حممد ) الرد عىل شيطان الطاق: ٥٤٤(«: نویسد می آقا بزرگ طهرانی در این مورد

ص ( والنجاشى يف) ١٧٥ص ( ذكره يف الفهرست) ١٩٩( و) ١٧٩( هشام بن احلكم املتوىف

   1»)٢٢٨ص ( وذكر الطاق يف) ٣٠٥

شام بن حکم که به قول ه، نامیم می »شیطان الطاق« ما دشمن او هستیم که او را
اصوالً لقب ؟؟ نامد می »شیطان الطاق«را  ويرفیق اوست او دیگر چرا  »کاشف کبیر«
نامند  می او چنان مشهور بودکه فرقه اي که منسوب به اوست را شیطانیه »شیطان الطاق«

 . و این نام او نزد عموم مطرح بوده 2.شیعه مشهود است »فرق«و این در کتب 

د هو، الشيطانيّة«: نویسد می  لرودىحب رازى خضر ب النعامن بن حممّ ، الطاق بشيطان امللقّ

 3.»كوهنا بعد األشياء يعلم إنّام و، إنسان صورة عىل جسامينّ  غري نور إنّه: قالوا

 ابتدا این را بگویم که مگر شیعه کسی را که قرآن را محرف، اما در مورد تحریف قرآن
چرا ، اگر هست؟؟ ین اعتقاد نزد شما عقیده اي مذموم استمگر ا؟ داند می داند مذموم می

همه ثقه و عالمه و شیخ .... و قمی و 3و کلینی 2و نوري طبرسی 1و جزائري 4مجلسی

 203ص 10آقا بزرگ الطهرانی ج  ةعيالذر -1

،عبد 150ص  3بیروت؛ أصحاب االمام الصادق (ع)ج _، ابو اسحاق شاطبی 477االعتصام پاورقی ص -2
 کنند. یاد می »نعمانیه« قم؛ بعضی نیز از این فرقه با عنوان_الحسین الشبستري 

 _مرعشـی   مكتبـة؛  ،خضر رازى حبلرودى633لدفع شبه األعور، ص:  ةالتوضیح األنور بالحجج الوارد -3

 قم

 نویسـد:  می» آیه بوده است! 17000قرآن « گوید: العقول خود در تعلیق روایتی که می ةمجلسی در مرآ -4

موثق. و يف بعض النسخ عن هشام بن سالم موضع هارون بن مسلم، فاخلرب صحيح و ال �ىف أن هذا «
اخلرب و كث� من األخبار الصحيحة رص�ة يف نقص القـرآن و تغيـ�ه، و عنـدي أن األخبـار يف هـذا 

 أن األخبار يف هـذا ابلاب متواترة مع�، و طرح مجيعها يوجب رفع االعتماد عن األخبار رأسا بل ظ�

_______________________ 
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العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج  ةمرآ( »ابلاب ال يقرص عن أخبار اإلمامة فكيف يثبتونها باخلرب

 )525ص  12
ها به جاي هشام بن سالم، هارون بن مسلم آمـده، پـس    این روایت موثق است و در بعضی نسخه«یعنی: 

خبرهاي صحیح زیادي صـراحت دارنـد کـه     خبري صحیح است و مخفی نیست که یقیناً این خبر و
قرآن ناقص شده و تغییر کرده است و نزد من احادیث تحریف قرآن باعتبار معنی متواترانـد (متـواتر   

کند بلکه ظن من آن است  معنوي) و ساقط کردن تمام این احادیث فن حدیث را غیر قابل اعتماد می
پس اگر روایات تحریف را قبول نکننـد) مسـاله   که روایات تحریف از روایات امامت کمتر نیستند، (

 »امامت را چگونه از روایات ثابت خواهند کرد؟

فغضب املنافقون خالفته، خالفة رسول اهللا من خليفته، وجتاوزوا إىل خليفـة « گوید: و در کتابی دیگر می

از جانشـین رسـول    منافقـان « یعنـی:  »اهللا أي الكتاب اذلي أنزهل فحرفوه، وغ�وه، وعملوا به ما أرادوه
خدا عصبانی شدند و به خلیفۀ خدا؛ یعنی، کتابی که خدا آن را نازل کرده است، دست بردند و آن را 

 )541ص  2(حیاة القلوب مجلسی ج » تحریف و تغییر دادند و هر چه خواستند به سر قرآن آوردند
و شدیدتر از استادش اسـت؛  به تحریف معتقد بود و موضع ا »مجلسی«جزائري نیز مانند استاد خود  -1

ظاهراً این قول (یعنی انکـار تحریـف   «گوید:  کنند می او در مورد کسانی که تحریف قرآن را نکار می
قرآن) بخاطر مصلحتهاي بسیاري از آنان بروز کرده است، از جمله بستن درِ طعنه بر آنان اسـت، کـه   

ریف و تبدیل در آن، چگونـه جـایز   اگر در قرآن تحریف و تبدیل شده پس با وجود ممکن بودن تح

 )358-357صص  2ج يةن(االنوار النعما». است به قواعد و احکامش عمل نمود

 او مشهور است! »فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب االرباب«کتاب  -2
كان يعتقد واما اعتقاد مشاخينا (ره) يف ذلك فالظاهر من ثقة االسالم حممد بن يعقوب الكليني طاب ثراه أنه  -3

التحريف والنقصان يف القرآن ألنه رو روايات يف هذا املعنى يف كتابه الكايف ومل يتعرض لقدح فيها مع أنه 

ذكر يف أول الكتاب أنه كان يثق بام رواه فيه وكذلك أستاذه عيل بن إبراهيم القمي (ره) فان تفسريه مملو منه وله 

طربيس (ريض اهللا عنه) فإنه أيضا نسج عىل منواهلام يف كتاب غلو فيه، وكذلك الشيخ أمحد بن أيب طالب ال

 تهران)_الصدر  مكتبة، فیض کاشانی؛ 52ص 1. (التفسیر الصافی جاالحتجاج
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این عقیده نزد سلف شیعه از ارکان عقاید بوده است! و ؟؟ هستنداالسالم  ةثق االسالم و

فقط ، عه در مورد قرآن نیستشی ةچون منظور نویسنده از نوشتن این کتاب بررسی عقید
 : کنم می اشاره »شیطان«مورد ساده در مورد این  یکبه 

مؤمن طاق محمد بن على بن : «اند اینچنین آورده، جناب نجاح طائی در همین کتاب
 : گوید مى عالم کوفه و شاگرد امام باقر و امام صادق علیهما السالم، نعمان

 . نشده است در قرآن آیه غار در حق أبوبکر نازل

 .» لذا وى را متّهم به تحریف قرآن نمودند، او قائل به عدم حضور أبوبکر در غار شد

سةمؤ، 108ص  5ج ، ابن حجر، لسان المیزان«او این ادعاي خود را به کتاب   سّ

 دهد و ما با مراجعه به این آدرس این مطلب را می ارجاع »بیروت چاپ دوم، األعلمى
 : بینیم می

بن جعفر الكويف املعروف بشيطان الطاق ذكره ابن حزم يف غالة الرافضة ونقل  )حممد(«

عن احلافظ أخربين النظام وبرش بن خالد قاال قلنا ملحمد بن جعفر الرافيض املعروف بشيطان 

إِۡذ  ٱلَۡغارِ إِۡذ ُهَما ِ�  ٱثۡنَۡ�ِ ثَاِ�َ ﴿ أن اهللا مل يقل قط يف القرآن: الطاق وحيك أما استحييت ملا قلت
َ َ� َ�َۡزۡن إِنَّ  ۦَ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِ  ۖ  ٱ�َّ قال فضحك ضحكا طويال حتى خجلنا نحن وكأننا  ﴾َمَعَنا

  .»نحن الذي قلنا ذلك وقيل اسمه حممد بن عيل بن النعامن وسيأيت وكنيته أبو جعفر
بشر  ابوبکر ابراهیم النظام و: کند که گفت می ظ نقلفاحامام احمد بن حزم از : «یعنی

آنان نزد محمدبن جعفر الرافضی معروف به شیطان الطاق رفتند : بن خالد به من گفتند که
 آیا از خدا خجالت نکشیدي که در کتابت در مورد امامت، واي بر تو: «و به او گفتند

إِۡذ  رِ ٱلَۡغاإِۡذ ُهَما ِ�  ٱثۡنَۡ�ِ ثَاِ�َ ﴿ :خداوند هرگز در قرآن این آیه را نفرستاده است: گویی می
َ َ� َ�َۡزۡن إِنَّ  ۦَ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِ  ۖ  ٱ�َّ در جواب شیطان الطاق خنده : گوید می ]40التوبة: [ ﴾َمَعَنا

 » بلندي سر داد تا آنجا که گویی خود ما گناهکاریم!!
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شیطان ، به آن حواله داده است و طبق این سند »نجاح«ی است که منبعاین همان 
را ) حداقل قسمت مربوط به غار( سورة توبه 40رآن بوده و آیۀ الطاق معتقد به تحریف ق

معتقد به  »شیطان الطاق«شود که  می پس از همین نقل قول ثابت دانسته! نمی از قرآن
 . است تحریف قرآن بوده

نانکه در چ، بسته می و از طرفی وي از کسانی بوده که به دروغ روایاتی را به ائمه
 : گفت »شیطان الطاق«امام صادق در مورد  آمده است که »رجال الکشی«

 شاء لو انه اما: قال، جدل هو أجل: قلت؟ قذر تيم يف يتكلم وانه جدل انه بلغني انه اما«

 هذا كالمك عن أخربين يقول: فقال. ذاك كيف: قلت؟ فعل خيصمه ان خماصميه من ظريف

 به يتكلم مل بكالم تتكلم فكي له قال: ال قال وان علينا كذب: نعم قال فان؟ امامك كالم من

 وان، الضاللة عىل أقمت به ورضيت به أقررت أنا ان بكالم يتكلمون إهنم قال ثم. امامك

 أما: قال؟ ذلك عنك فأبلغه فداك جعلت: قلت، كثري وعدونا قليل نحن، عيل شق منهم برئت

 األحول جعفر باأ فأبلغت: قال، احلمية اال عنه الرجوع عن يمنعهم ما أمر يف دخلوا قد أهنم

 1.»احلمية اال عنه الرجوع من يمنعني ما وأمي بأيب صدق: فقال ذاك

 اما اینکه به من خبر رسیده که او دربارة چیزهاي آلوده و ناپاك به مناقشه: «یعنی
اگر یکی : امام صادق گفت، کند می بله او جدل: گوید) فضیل بن عثمان( راوي، پردازد می

؟ دهد آیا او جواب می، با او مخاصمه کند  از او بخواهد که شمحضر  از مخاصمین خوش
سخن  گویی میاینکه : گوید می مخاصمش: امام صادق گفت؟ چگونه: گفتم ):راوي گوید(

چگونه : خیر؛ به او بگو: و اگر بگویدبندد  می ر ما دروغبله ب: بگویداگر ؟ باشد می امامت
چیزهایی به نام ما ها  این :دق گفتسپس جعفرصا؟ که امامت نگفته گویی میچیزي را 

باشم و اگر خود را از  مراهی میگ دان راضی باشم و اقرار نمایم برگویند که اگر من ب می
راوي . تعداد ما کم است و دشمنان ما زیادند) چرا که(. آن تبري کنم برایم سخت است

 333رقم  435ص 2ج الرجال (رجال الکشی) ةفاختیار معر -1
_______________________ 
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وارد ها  آن لیو: گفت؟ شما ابالغ کنم از طرففدایت شوم آیا این را : گفتمگوید:  می
این را به : گفت. شود نمی) به حق( چیزي مانع رجوعشان یتاند که جز حم امري شده

جز حمیت ، با پدر و مادرم فدایش باشم گوید میراست : اباجعفر احول ابالغ کردم؛ گفت
  .»چیزي مرا از برگشت بازنمی دارد

 »شیطان الطاق«که  تصریح شده »نجاح«متن مورد اشارة در کجاي  ها، این گذشته از
 از هیچ جاي روایت چنین چیزي فهمیده؟ در کجایش؟؟ داند نمی ابوبکر را یار غار

 شود که او ابوبکر را یار غار می ثابت، شود بلکه از روایاتی که در کتب شیعه نقل شده نمی
 : پس بخوانید، دانسته می

با یکی از  »شیطان الطاق« ةخودش داستان مناظر »االحتجاج«طبرسی در کتاب 
 گوید:  می در قسمتی از سخنانش »شیطان الطاق«، کند می خوارج را نقل

نُ الطَّاق« مِ ؤْ رٍ مُ فَ عْ الَ أَبُو جَ قَ لُكَ ....  فَ وْ ا قَ لَ اهللاَُّ   وَ أَمَّ نْزَ لْ أَ ينِ هَ ْ ربِ غارِ أَخْ ا يفِ الْ ِ إِذْ مهُ نَنيْ َ اثْ ثاينِ

ىلَ  ولِ اهللاَِّ ص وَ عَ سُ ىلَ رَ كِينَتَهُ عَ رٍ سَ فَ عْ الَ أَبُو جَ مْ قَ ةَ نَعَ رَ دْ الَ ابْنُ أَيبِ خُ ارِ قَ غَ ِ الْ ريْ نِنيَ يفِ غَ مِ  املُْؤْ

نِ  ُزْ هُ بِاحلْ صَّ كِينَةِ وَ خَ نَ السَّ ارِ مِ غَ بَكَ يفِ الْ احِ جَ صَ رَ دْ أَخْ قَ  1.»..فَ

 با غار در بود دوم نفر بکر ابا اینکه اما... :پس ابوجعفر مومن الطاق گفت: «یعنی

؟ نموده نازل نماز غیر در پیغمبر و مؤمنین بر را آرامش و سکینه خداوند ببینم بگو یغمبرپ

 او بر غار در خداوند صورت این در پس: گفت طاق مؤمن. آرى: گفت خدره ابى ابن

 2.»..است شده یادآور را او اندوه و حزن و نکرده نازل آرامش و سکینه

  397، ص: 47 بحار األنوار، جمشهد؛ _ 379، ص: 2 اإلحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسی)، ج -1
، 333بحار االنـوار)، ص:   47به نقل از، زندگانی حضرت امام جعفر صادق علیه السالم (ترجمۀ جلد  -2

؛ اسـالمیه  322 -318ص 2تهران؛ احتجاج طبرسی با ترجمه جعفـري ج  _  ؛ اسالمیه  موسى خسروى
 تهران_

_______________________ 
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اما در مورد ، دانسته می کر صدیق را یار غارت ثابت شد که او حضرت ابوباز این روای
جواب این ؟؟ آیا او از منکرین است یا نجاح در مورد او هم دروغ گفته، هشام بن حکم

 : سوال را با نقل روایتی مشابه روایت فوق خواهیم داد

الَ «: دننویس می، مجلسی مفید و بْدِ اهللاَِّ قَ ظِيمِ بْنُ عَ عَ بْدُ الْ ونُ   عَ ارُ الَ هَ رِ بْنِ قَ فَ َعْ يدُ جلِ شِ الرَّ

تَ  يَحْ اينِ فَ كَ ونَ بِمَ لَمُ عْ يْثُ الَ يَ نْ حَ نيَ مِ لِّمِ مَ املُْتَكَ الَ عَ كَ مَ بُّ أَنْ أَسْ كِيِّ إِينِّ أُحِ مَ ْ ربَ يَى الْ ْ نْ حيَ ونَ عَ جُّ

ارُ  ارَ هَ هُ وَ صَ ارَ وا دَ ُ رضِ أُحْ نيَ فَ لِّمِ رٌ املُْتَكَ فَ عْ رَ جَ أَمَ ونَ فَ يدُ رِ ا يُ مْ بَعْضِ مَ هُ مَ الَ عُ كَ مَ سْ ْلِسٍ يَ ونُ يفِ جمَ

نْتَظِ  لِهِ يَ لِسُ بِأَهْ صَّ املَْجْ ونَ وَ غَ لِّمُ عَ املُْتَكَ تَمَ اجْ اً فَ رتْ نيَ سِ لِّمِ َ املُْتَكَ يْنَهُ وَ بَنيْ ى بَ خَ امَ بْنَ وَ أَرْ شَ ونَ هِ رُ

امٌ  شَ مْ هِ يْهِ لَ لَ عَ خَ دَ مِ فَ َكَ يْهِ   احلْ لَ يصٌ   وَ عَ ىلَ الرُّ   إِىلَ   قَمِ لَّمَ عَ اقِ فَسَ فِ السَّ يلُ إِىلَ نِصْ اوِ َ بَةِ وَ رسَ كْ

 ْ راً بِيشَ فَ عْ ُصَّ جَ ْ خيَ يعِ وَ ملَ َمِ ولُ  اجلْ قُ رٍ وَ اهللاَُّ يَ ىلَ أَيبِ بَكْ لِيّاً عَ لْتَ عَ َ فَضَّ
مِ ملِ وْ قَ نَ الْ لٌ مِ جُ هُ رَ الَ لَ قَ   ءٍ فَ

ولُ  قُ غارِ إِذْ يَ ا يفِ الْ ِ إِذْ مهُ نَنيْ َ اثْ بِهِ ال ثاينِ نالِصاحِ عَ نْ إِنَّ اهللاََّ مَ زَ ْ نِهِ يفِ   حتَ زْ نْ حُ ينِ عَ ْ ربِ أَخْ امٌ فَ شَ الَ هِ قَ فَ

ىضً  انَ هللاَِِّ رِ هُ كَ نَّ تَ أَ مْ عَ امٌ إِنْ زَ شَ الَ هِ قَ تَ فَ كَ ىضً فَسَ ُ رِ ريْ ىضً أَمْ غَ انَ هللاَِِّ رِ قْتِ أَ كَ وَ لِكَ الْ لِمَ ذَ فَ

ا قَ ولُ اهللاَِّ ص فَ سُ َاهُ رَ ىضً هنَ ُ رِ ريْ انَ هللاَِِّ غَ هُ كَ نَّ تَ أَ مْ عَ اهُ وَ إِنْ زَ ضَ ةِ اهللاَِّ وَ رِ نْ طَاعَ َاهُ عَ نْ أَ هنَ زَ ْ لَ الَ حتَ

 ْ رُ بِيشَ تَخِ فْ لِمَ تَ ىضً  فَ ُ رِ ريْ انَ هللاَِِّ غَ  1...» ءٍ كَ

حمد بن حسن از عبد العظیم بن عبد اهللا نقل کرد که هارون الرشید به جعفر ا: «یعنی
برمکى گفت من مایلم استدالل اهل کالم را بشنوم به طورى که مرا نبینند و  بن یحیى

 . عقیده خود را اظهار نمایند
هارون در جایى پرده . همه حاضر شدند. جعفر دستور داد متکلمین را احضار نمایند

انتظار هشام بن . همه جمع شدند و مجلس پر شد. شنید را مىها  آن آویخته بود و سخن
پیراهنى داشت که تا زانویش آمده بود و شلوارى تا ، هشام وارد شد. کشیدند مىحکم را 

به همه سالم داد و جعفر بن یحیى را به خصوص مورد احترام . نیمه ساق به پا داشت

 297، ص: 10 بحار األنوار، ج؛ قم_مفید،96اإلختصاص، النص، ص:  -1
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بخشى با اینکه  یکى از حاضران گفت چرا على را بر ابا بکر فضیلت مى. قرار نداد

َ َ� َ�َۡزۡن إِنَّ  ۦإِۡذ َ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِ  ٱلَۡغارِ إِۡذ ُهَما ِ�  ٱثۡنَۡ�ِ ثَاِ�َ ﴿ :فرماید خداوند مى ۖ  ٱ�َّ  ﴾َمَعنَا

هشام گفت بگو ببینم حزن ابا بکر در غار آیا در راه رضاى خدا بود یا خداوند راضى 

هشام گفت اگر خدا راضى بود چرا پیامبر . کننده از جواب سکوت کرد سئوال؟ نبود

کند اما اگر  از اطاعت خدا او را نهى مى  د و فرمود ال تَحزَنْاکرم او را نهى کر

 1...» ..نباید افتخار کنى به چیزى که خداوند راضى نبوده، گوئى خدا راضى نبوده مى
 پس این دروغ نجاح هم برمال شد!

شیطان  آیا امام صادق که استاد: میپرس می الی مهمترؤس و گذریم می هم اما از این
، اگر قبول نداشته؟ این ماجرا را قبول داشته یا خیر باشدام بن حکم و هش 2الطاق

 ؟؟ یک قول از او نقل کنید که چنین چیزي گفته باشد توانید می
، در این مورد وجود دارد از ائمه تفسیر و تاریخ و حدیث شما اقوال زیاديدر کتب 

هم مزدور   ین شیعهو قمی و مورخین و محدث کلینی: باید قبول کنید یا اینکه بگویید
تا حدیث در  ندگرفت می عباس رشوهامیه و بنی نیز از بنی  ائمۀ شماو  !ندحکومت بود

 د!!نمدح ابوبکر جعل کن
کسانی چون  «اي و در یک کلمه  عقده، فضول، هاي بیکار ممکن است بعضی از آدم

منظور چرا و به چه  !بپرسند که آقاي نقطه چین »کاشف بزرگ«از محضر جناب  »خودم
خاص  ۀو شیع »متفکر اسالمی«احتماالً ؟ از دروغ به هم بافتیهایی  حلقه، در این کتاب

توانم  می این که هنري نیست! من اگر اراده کنم: علی و این استاد بزرگوار خواهند فرمود
در یک سطر سه دروغ شاخدار بگویم و چاپ کنم و به خورد ملت دهم و قرص و 

موسی خسروي؛ انتشارات اسـالمیه   مترجم: 289ص 2) جترجمۀ قسمتی از بحار االنوار(احتجاجات  -1
 تهران -

 البته به ادعاي شیعه وگرنه که شیطان الطاق باید در مکتب یهود درس خوانده باشد نه نزد مسلمانان! -2

_______________________ 
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 ؛با شما به بحث بنشینم »مکتشف اسالمی«و یک  »متفکر«یک  محکم بنشینم و به عنوان
 : پس بخوانید؟؟ دکنی مین باور

 یحیی بن معین منکري دیگر!!: نجاح

درباره روایتى که از طریق انس ابن مالک راجع به  و یحیى بن معین«: نویسد می نجاح
 . حاضر بودن أبوبکر در غار نقل شده تشکیک کرده است

یحیى بن : کند که مى دحیم دمشقى از محمد بن سلیمان منقرى نقلحسن بن قاسم بن 
خواهم  مى اى اباسلمه: پس گفت. نوشت مى معین به بصره آمد و احادیث أبوسلمه را

 . برایت مطلبى را بگویم امیدوارم در غضب نشوى

 !بگو: أبوسلمه گفت
 حدیث غارحدیث همام بن ثابت از انس بن مالک از أبوبکر که همان : یحیى گفت

و فقط عفّان و حبان آن را روایت ، کسى از اصحاب تو روایت نکرده است، باشد مى
 . و فقط آن را بر روى جلد کتاب دیدم، و آن را در کتاب تو نیافتماند،  کرده

 ؟ گوئى مى تو چه: أبوسلمه گفت

 ؟ اى خورى این حدیث را از همام شنیده مى آیا قسم: یحیى گفت

اگر در این احادیث به ، اى گوئى بیست هزار حدیث از من نوشته مى: أبوسلمه گفت
 و اگر به نظرت دروغ، سزاوار نیست در حدیثى مرا تکذیب نمائى، نظرت صادق هستم

و نباید مطلبى از من بنویسى تا مرا با آن بدنام ، سزاوار نیست مرا تصدیق نمائى، گویم مى
 . کنى

، اگر حدیث را از همان نشنیده باشم، ه شودسه بار طالق داد، برّه دختر أبى عاصم
 .»گویم نمى بخدا سوگند هرگز دیگر با تو سخن

 : جواب
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است یا خودش را به نادانی زده است! زیرا بحث  نادان »کاشف بزرگ«دانم این  نمی
 »موسی بن اسماعیل«نبودن ثقه بودن یا  ثقهمربوط به  »تهذیب الکمال« مذکور در کتاب

 : حدیث اینچنین است ؛دیث غار بوده استاحیکی از ااویان است که یکی از ر

َ�نَا ُموىَس ْ�ُن إِْسَماِ�يَل « امٌ ، َحدَّ َ�نَا َهمَّ �ٍَس ، َ�ْن ثَابٍِت ، َحدَّ
َ
ُ ، َ�ْن أ يِب بَْ�ٍر ريَِضَ ا�َّ

َ
َ�ْن أ

قَْداِم الَقْومِ فَ ، ُكنُْت َمَع انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يِف الَغارِ : قَاَل ، َ�نْهُ 
َ
نَا بِأ

َ
إَِذا أ

يِس فَ
ْ
، َرَ�ْعُت َرأ

ُت 
ْ
ِ : َ�ُقل ُه َرآنَا، يَا نيَِبَّ ا�َّ  برََصَ

َ
َطأ

ْ
نَّ َ�ْعَضُهْم َطأ

َ
بَا بَْ�رٍ : «قَاَل ، لَْو أ

َ
ُ ، اْسُكْت يَا أ اْ�نَاِن ا�َّ

 1»ثَاثِلُُهَما
هللا علیه وسلم در غار من همراه نبی اکرم صلی ا: ابوبکر رضی اهللا عنه فرمود: «یعنی

اي پیامبر : هاي آن قوم را دیدم پس گفتم ن موقع قدمابودم پس سرم را باال کردم پس هم
سکوت کن : پیامبر فرمود، بینند می به زیر پایش نظر افکند ما راها  این خدا اگر بعضی از

 .» اي ابابکر ما دو نفري هستیم که اهللا سوم ماست
به صحت حدیث مشکوك  »موسی بن اسماعیل«جود یحیی بن معین نیز به علت و

 . بوده زیرا وي در ثقه بودن او تردید داشته است
حدیث غار را عباس بن الفضل أزرق از ثابت از أنس نقل : نویسد می نجاح در ادامه

  .»باشد مى او دروغگوى خبیثى: نمود یحیى بن معین درباره وى گفت
عباس بن «ربطی به حدیث غار ندارد و  این تکذیبو محض است  هذیان این دیگر

 . نزد جمهور علما متروك و متهم به دروغ است »فضل

 یار غار بودن ابوبکر صدیق را انکار »یحیی بن معین«اما نکتۀ مهم این است که 
 . بلکه در مورد یکی از احادیثی که در این باره وارد شده شک دارد کند مین

ر روز جمعه به مسجد رفتیم و نماز را به جماعت دگوید:  می آید و می شخصی: «مثال
 .» وسط نماز بودیم که یک دفعه صدها افعی از سقف افتادند، خواندیم

 ةدار طوق النجا _ 3922رقم  65ص 5صحیح البخاري ج -1
_______________________ 
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، کنیم می حال ما در مورد راستگو بودن راوي قول باال شک داریم و این شک را ابراز
ه ما این به این معنی نیست که ما به برگزار شدن نماز جمعه به جماعت شک داریم بلک

 و وجود یک راوي درغگو شک ما را تقویتمشکوك هستیم  »افتادن افعی از سقف«به 
 فتدبر... کند می

 سس دولت فاطمیون هم از منکرین است!ؤم: نجاح
علماء و توثیق شدگان و حاکمان از تابعین که در شرق و : «نویسد می کاشف کبیر

ن أبوبکر با رسول خدا صلّى به عدم مصاحبت و همراه نبود، غرب جهان پراکنده شدند
و محمد بن المهدى مؤسس دولت فاطمیون ، اهللا علیه و آله در غار و هجرت آگاه بودند

و به شدت حضور أبوبکر را در غار و هجرت وى را با رسول ، از جمله همین افراد بود
 .» نمود مى خدا صلّى اهللا علیه و آله تکذیب

 : جواب
ین علما و حکام از تابعین که در شرق و غرب جهان پراکنده ا: ابتدا این را بگویم که

اشخاص که این  !!»هیچکس«: به یک نام مسمی هستند و آن نام هم هستتنها اند  شده
بسی  »کاشف کبیر«نزد  هستندهر چند مجهول الهویه و مستور الحال  »نام هیچکس«

 !باشند می جلیل القدر و رفیع الدرجات
نجاح طائی این ادعاي خود را  ؛و ادعاي نجاح »لت فاطمیسس دوؤم«اما در مورد 

سةمؤ 5ج  151سیر أعالم النّبالء «به کتاب  که ما با حواله داده است  »الرّساله بیروت سّ

منبع چنین مطلبی در آنجا ندیدیم!!! شما هم مراجعه کنید ولی پیشاپیش این رجوع به 
 !»نگرد نیست، گشتم نبود«بگویم که 

رجوع کردم  »سس دولت فاطمیؤتذکرة م«وي در کتاب فوق الذکر به از باب کنجکا
 و با کمال تعجب در آنجا هم چیزي در این مورد ندیدم!
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او را از ذریۀ  »نجاح«که ) سس دولت فاطمیؤم( ابو محمد المهدي: در مورد شخص
 402در سال « ورسد  نمی نسب او به سیده فاطمهکه داند! باید بگویم  می حضرت فاطمه

  1 »اند بر باطل بودن نسب فاطمیون مطلب نوشته، علماي بغداد

ويفِ «: نویسد می فلل مختابعد از بررسی اقو »سیر اعالم النبالء«امام ذهبی نیز در 

الٌ  يِّ أَقوَ دِ ب املَهْ يِّ : نسَ الَ فَاطمِ يٍّ وَ يْسَ هبَاشمِ هُ لَ نَّ ا أَ لُهَ اصِ   2.»حَ

 بود غالمى را صادق امام: اند گفته: «نویسد می شیعی در این باره  رحمتى کاظم محمد
 محمد با وى. بود نامى فرخ نامش، بود شده مسلمان حضرت آن دست به که ایرانیان از
 و نامیدند میمون را او و کرده عوض را وى نام بعدها. رفت مى مکتب به اسماعیل بن

 افراد از گروهى شوفات از بعد، بود اسماعیل بن محمد با او چون. نهادند قداح را لقبش
 او. ماند جاى به او از اى نوه، گذشت در قداح میمون چون و کردند پیروى او از اعتقاد بد
 در که وى فرزند. است علوى فردى داشت ادعا و کرد مى دعوت خویش به را مردمان نیز

 و تونس شامل امروزه که آفریقا  شمال نواحى به( مغرب دیار به بود ماهر بازى  شعبده
 آنکه ادعاى با آنجا در و رفت) است شده مى گفته مغرب زمان آن در، شود مى راکشم

 اینجا در مقصود(. گرفت دست در را حکومت و داد فریب را مردم، است علوى فردى
 در را حکومت فرزندانش وى از بعد) است المهدى اللَّه عبید فاطمى خلیفه نخستین

 . کنند مى حکومت مصر بر امروز تا و گرفته دست
 در تا خواست آنان از و کرد جمع را نقیبان و سادات تمام باللَّه المقتدر عباسى خلیفه

 آن که کردند تأیید همگى آنان. دهند نظر) اسماعیلیان همان( فاطمیان بودن علوى مورد
 ادعا که گونه بدین ایشان نسب و نیستند علیهما اهللا سالم فاطمه و على اوالد از جماعت

 جمع علویان و سادات دستخط اسالمى بالد تمام از سپس. است نادرست، کنند مى

  352ی صپاورق (فارسی) تاریخ برگزیده -1
 151ص 15سیر اعالم النبالء ج -2

_______________________ 



 دو یار غار    134

 بالد تمام در. نوشتند بالد تمام به هایى نامه فاطمیان سیادت عدم تأیید در و کردند
 بیت اهل به خود نسب سلسله سادات( مشجراتى در را خویش شجره سادات که خراسان

 تمام در و کنند مى نگهدارى) کنند مى رىنگهدا و حفظ مشجره نام به هایى برگه در را
 پرداخته سادات نسب سلسله توضیح و بیان به آن در که هایى کتاب( انساب هاى کتاب

 1 .»نیست علویان جمله از آنان نام) شود مى
به چند ، آید می از طرف شیعیان کافر به حساب »2ابو محمد المهدي«و از طرفی 

 : دلیل
داشت و نزد شیعه کسی که قبل از ) و مهدویت( امامت او از کسانی بود که ادعاي -1

و یا حکومت اسالمی کند کافر است و این از  ادعاي امامت »امام زمانشان«ظهور 
 . شود می استفاده »الکافی«روایت کتاب 

بْدِ اهللاَِّ.. «: روایت نْ أَيبِ عَ ورٍ عَ فُ عْ ولُ ثَ ) عليه السالم( ابْنِ أَيبِ يَ قُ تُهُ يَ عْ مِ الَ سَ مُ قَ هُ لِّمُ كَ ةٌ الَ يُ ثَ الَ

هُ وَ  تْ لَ يْسَ نَ اهللاَِّ لَ ةً مِ امَ ى إِمَ عَ نِ ادَّ لِيمٌ مَ ابٌ أَ ذَ ُمْ عَ مْ وَ هلَ يهِ كِّ زَ ةِ وَ الَ يُ يَامَ قِ مَ الْ وْ دَ اهللاَُّ يَ حَ نْ جَ  مَ

يباً  مِ نَصِ الَ سْ ِ ُامَ يفِ اإلْ مَ أَنَّ هلَ عَ نْ زَ نَ اهللاَِّ وَ مَ اماً مِ   3.»إِمَ

با سه ، در روز رستاخیز خداوند عزت: گفت) ع( یدم ابو عبد اللَّه صادقشن«: یعنی
: اى پر درد باشند و آنان گرفتار شکنجه، فرقه سخن نگوید و از آلودگى تطهیرشان نکند

هر : سوم. هر کس امام بر حق را انکار کند: دوم. هر کس بناحق ادعاى امامت کند: اول
 !!!.»اى دارند م محمدى نصیب و بهرهکس که تصور کند دو فرقه اول از اسال

  1.داند می این روایت را صحیح) محقق کتاب الکافی( بهبوديمحمد باقر و 

 1تهران، ط_  محمد کاظم رحمتى ،58-57پاسخ نغز (فارسی)، ص  -1
ابو «نوشته بلکه کنیۀ او  »محمد«به اشتباه نامش را  »نجاح«بوده و  »عبداهللا«یا  »عبید اهللا«که نامش  -2

 بوده است! »محمد
 تهران_373ص  1الکافی ج  -3

_______________________ 
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امام «با شیعیان اثنا عشري تا امامت  اهل این مذهباو بر مذهب اسماعیلیه بود که  -2
ندارند و  هاي بعد از وي را به عنوان امام قبول هم عقیده هستند و امام »صادق

روایتی است  »من ال یحضره الفقیه«ان کافر است و در شخصی نیز نزد شیعی نچنی
 : کند می که این را ثابت

الَ «: روایت رٍ ع قَ فَ عْ نْ أَيبِ جَ لِمٍ عَ سْ دِ بْنِ مُ َمَّ نْ حمُ امَ . .. عَ مَ ِ دَ اإلْ حَ نْ جَ أَيْتَ مَ هُ أَ رَ لْتُ لَ قُ الَ فَ قَ

دَ إِ  حَ نْ جَ الَ مَ قَ هُ فَ الُ ا حَ مْ مَ نْكُ نِ مِ دٌّ عَ تَ رْ افِرٌ مُ وَ كَ هُ نْ دِينِهِ فَ نْهُ وَ مِ ئَ مِ رِ نَ اهللاَِّ وَ بَ ئَ مِ رِ اماً بَ مَ

مِ  الَ سْ ِ نْ    اإلْ ئَ مِ رِ نْ بَ نَ اهللاَِّ وَ دِينَهُ دِينُ اهللاَِّ وَ مَ امَ مِ مَ ِ َنَّ اإلْ بَاحٌ يفِ تِلْكَ   اهللاَِّ  دِينِ   ألِ هُ مُ مُ افِرٌ وَ دَ وَ كَ هُ فَ

َالِ إِالَّ  الَ احلْ َّا قَ لَّ ممِ زَّ وَ جَ تُوبَ إِىلَ اهللاَِّ عَ عَ وَ يَ جِ رْ هُ     أَنْ يَ سَ هُ وَ نَفْ الَ يدُ مَ رِ نٍ يُ مِ ؤْ تَكَ بِمُ نْ فَ الَ وَ مَ قَ

َال نِ يفِ تِلْكَ احلْ مِ ؤْ بَاحٌ لِلْمُ هُ مُ مُ دَ  2» فَ

نست اگر کسى امام و پیشوائى که از شما خاندا: کردم عرض: راوى گوید.... «: یعنی
او از خداوند  هر کس امام حقّ را منکر شود: فرمود؟ منکر شود حالش چگونه است

و او کافر است و از اسالم بازگشته و مرتد ، بیزارى جسته و همین طور از او و از دین او
و دین او دین خداست و هر کس از دین ، زیرا امام از جانب خداوند است. شده است

مگر اینکه  و خونش در چنین حالى مباح باشد، است پس او کافر خدا براءت جوید
توبه کند و بسوى حق باز گردد و از خداوند عزّ و جلّ معذرت خواهد از آنچه گفته 

 3..»است

آورده کـه بـه نظـر خـودش،      »الکـافی «(او در این کتاب فقط روایاتی را از  95ص 1 گزیده کافى، ج -1
باشد اما دولت ایران اجـازه چـاپ ایـن     می »صحیح الکافی« صحیح هستند؛ البته نام اصلی این کتاب

 کتاب را با این عنوان نداد.)
 قم_، الشیخ الصدوق 104ص  4من ال یحضره الفقیه ج  -2
، مترجم: على اکبر غفارى، محمد جـواد غفـارى و صـدر    470، ص: 5 لفقیه جترجمه من ال یحضره ا -3

 تهران_  بالغى
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و  1.»الرواية صحيحة اإلسناد«گوید:  می در مورد سند روایت فوق شیخ هادي نجفی

 و مجلسی اول 2» الصحيحورو يف الفقيه عن حممد بن مسلم يف«گوید:  می محقق بحرانی

عن حممد بن مسلم عن أيب «  يف الصحيح» و رو احلسن بن حمبوب عن أيب أيوب««: گوید می

 3» جعفر عليه السالم

 محکوم به کفر است!! »سس دولت فاطمیؤم«پس طبق این روایت صحیح السند 
بو ا -8: «نویسد می در ذکر مدعیان دروغین مهدویت علیرضا رجالی تهرانی شیعی

ودر بدایت امر زاهد  با یهود سازش داشتکه ، در آفریقا، محمد عبد اهللا مهدى
وى جنگهاى بسیار کرد ودر سال ، این مهدى معاصر با مکتفى عباسى بود. وپرهیزکار بود

 ولقب دعوى مهدویت نمودداعیان خود را به مغرب فرستاد وچون به یمن رفت  280

خود را به نام ، در روز جمعه، 297در سال .  زداهللا حجةوسکه به خود گرفت ) القائم(

این مهدى . وفات کرد 344ودر سال ، بر خویش نهاد ولقب امیر المؤمنینمهدى خواند 
 4» ...در آفریقا کارش باال گرفت وپیروانش بسیار گشتند

خواند و  می منینؤبراي کفر او طبق مذهب شیعه همین بس که او خود را امیر الم

زد که در سطور گذشته تفصیلش  می سکه »اهللا حجة«و به نام  کرد یم مهدي معرفی

 پادشاه) مهدى عبیداللّه(«: نویسد می »صاحب تفسیر المیزان، عالمه طباطبایی«و  گذشت

 ، الشیخ هادي النجفی 279ص  - 8أحادیث أهل البیت (ع) ج  ةعموسو -1

 ، المحقق البحرانی157 – 156ص  - 18ج  ةالحدائق الناضر -2

 قم_د تقی مجلسی ، محم308، ص: 10 المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه، ج ةضرو -3

یکصد پرسش وپاسخ پیرامون امام زمان،علیرضا رجالى تهرانـى (توضـیح: در مـورد تـاریخ وفـاتش       -4
 اختالف وجود دارد)

_______________________ 
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 معرفى اسماعیلیه امام و موعود مهدى را خود، کرده طلوع فریقاآ در روزها آن که فاطمى
 1» کرد مى

که اند  کتاب نوشته »اسماعیلیه«در رد مذهب  هیعو همین بس که بدانید علماي ش

و  2است »فضل بن شاذان« از  »الرد علی الباطنية و القرامطة«کتاب ها  آن میترین گویا قدي

در این باره اي  رساله نیز »النقض«صاحب کتاب  رازي عبدالجلیل قزوینیشیخ  همینطور 
 دائماً) که به زبان فارسی است( خود »النقض«اما در کتاب  3نوشته که مفقود گشته است!

 4نامد! می و آنان را ملحد کند می بر اسماعیلیه حمله
 ... حال تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل

 امام صادق هم منکر وجود ابوبکر در غار است!!: نجاح

و تمام أراجیف و اکاذیب گفته شده در مسأله حضور داشتن أبوبکر «: نویسد می نجاح
زیرا ممکن نیست در اینجا . وسط انکار امام صادق علیه السالم رسوا گردیددر غار ت

 .» صادق علیه السالم معارضه نماید روایتى بتواند با قول امام
 : جواب

او براي این ادعاي کذب خودش هیچ سند یا منبعی نداده است و ما بر علیه او سند و 
 . نیمک می را ذکرها  آن مدرك زیاد داریم که بعضی از

سیدنا  نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم و در کتب روایی شیعه و در تفاسیرشان از قول
رضی اهللا عنهم  ريو همینطور امام حسن عسکق و امام باقر و امام رضا امام صادعلی و 

 13قم،ط_ ، سید محمد حسین طباطبائى 70شیعه در اسالم ص -1
 ، فرهاد دفتري 33تاریخ و عقاید اسماعیلیه ص -2
 دفتري ، فرهاد 64تاریخ و عقاید اسماعیلیه ص -3
، 307-301، 206، 119، 80)، ص  النقض (بعض مثالب النّواصب فى النقض بعض فضـائح الـرّوافض   -4

 ، عبدالجلیل قزوینی رازي586و  475-480، 448، 469-470، 411-444

_______________________ 
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و همینطور از امام زمان موهومشان روایاتی وجود دارد که همراه بودن ابوبکر را  اجمعین
 . کند می در غار ثور ثابت

 روایاتی در کتب شیعه در تائید یار غار بودن ابوبکر صدیق

يمَ « -1 اهِ رَ هِ وَ إِبْ يْ وَ ْدَ نِي أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ ، محَ ثَ دَّ انَ ، قَاال حَ وَ فْ نْ صَ َيْدٍ ، عَ مِ بْنِ محُ اصِ نْ عَ نْ ، عَ عَ

انِ  سَّ يْلٍ الرَّ دَ ، فُضَ اوُ ا دَ بَ تُ أَ عْ مِ الَ سَ ثَ ، قَ دَّ ولُ حَ قُ وَ يَ يُّ وَ هُ لَمِ َسْ ةُ األْ دَ يْ رَ الَ ، نِي بُ تُ   قَ عْ مِ سَ

ولَ اهللاَِّ سُ ةٍ ) ص( رَ ثَ تَاقُ إِىلَ ثَالَ َنَّةَ تَشْ ولُ إِنَّ اجلْ قُ رٍ ، يَ بُو بَكْ اءَ أَ الَ فَجَ رٍ ، قَ ا بَكْ بَ ا أَ هُ يَ يلَ لَ قِ فَ

يقُ   أَنْتَ  دِّ غارِ   وَ أَنْتَ   الصِّ ا يفِ الْ ِ إِذْ مهُ نَنيْ َ اثْ لَوْ ، ثاينِ ولَ اهللاَِّ فَ سُ أَلْتَ رَ ءِ ) ص( سَ الَ ؤُ نْ هَ مِ

ةِ  ثَ   ).همه ثقه هستند، راویان این روایت طبق کتب شیعه( 1»الثَّالَ

که من از رسول خدا صلى اهللا علیه وسلم شنیدم که  گوید می بریده اسلمی«: ییعن
درین اثنا حضرت ابوبکر بیامد پس از وي . جنت مشتاق است به سوي سه کس: فرمود

کاش از . تو صدیق هستی و تو ثانی اثنین إذ هما فی الغار هستی، که اي ابوبکر: ته شدگف
 » ..؟اند پرسیدي که این سه کس کدام می رسول خدا

به وضوح مشخص است که در زمان حیات نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم هم ابوبکر 
 . ندکرد می صدیق را یار غار خطاب

 املؤمنني ألمري الكواء ابن قال: قال، مرفوع سنادبإ :)اخلصائص( يف الريض السيد -2

َ : فقال بكر أبا و نبيه تعاىل اهللا ذكر حيث كنت أين :)السالم عليه( ِ  ثاينِ نَنيْ ا إِذْ  اثْ  يفِ  مهُ

غارِ  ولُ  إِذْ  الْ قُ بِهِ  يَ نْ  ال لِصاحِ زَ ْ نا اهللاََّ إِنَّ  حتَ عَ   ؟مَ

 لشـيعةفـی طبقـات ا   فيعـةقـم؛ الـدرجات الـر   _هـ) 460، الطوسی (م130ص 1الرجال ج فةاختیار معر -1

 1413سـال  5ط _ 285ص 13قم؛ معجم الرجال الحدیث خوئی ج_المدنى ، السید على خان258ص
 نشر آفاق_، میرزا حسین النوري الطبرسی 323ق؛ نفس الرحمن فی فضائل سلمان ص
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 صىل( اهللا رسول فراش عىل كنت، كواءال بن يا وحيك« :)السالم عليه( املؤمنني أمري فقال

 1...»..)آله و عليه اهللا

 : نویسد می شبیه این روایت را مجلسی از قطب راوندي نقل کرده و
 السالم علیه المؤمنین امیر با خارجى کواى ابن: که است کرده روایت راوندى قطب« 

 دروسلّم  آله و هعلی اللّه صلّى رسول حضرت با بکر ابو که وقتى در بودى کجا: گفت

 2...» بودم خوابیده حضرت آن جاى در: که فرمود حضرت؟ بود غار

لٌ  أَتَى«: نویسد می شیخ صدوق -3 جُ ا رَ بَ بْدِ  أَ الَ  ع اهللاَِّ عَ قَ هُ  فَ ُكَ  لَ محَ رْ لْ  اهللاَُّ يَ يَّعُ  هَ شَ ةُ  تُ َنَازَ  اجلْ

ى وَ  بِنَارٍ  شَ مْ ا يُ هَ عَ ةٍ  مَ رَ مَ جْ يلٍ  أَوْ  بِمِ ِ  أَوْ  قِنْدِ ريْ لِكَ  غَ َّا ذَ اءُ  ممِ الَ  بِهِ  يُضَ َ  قَ ريَّ تَغَ نُ  فَ وْ بْدِ  أَيبِ  لَ  اهللاَِّ  عَ

نْ  ع لِكَ  مِ  وَ  ذَ تَوَ مَّ  اسْ الِساً ثُ امَّ ....  قَال جَ لَ تْ  فَ ضَ رِ ةُ  مَ اطِمَ ا فَ هَ ضَ رَ ي مَ اتَتْ  الَّذِ  فِيهِ  مَ

ا يَاهَ تَ نِ  أَ يْ ائِدَ نَا وَ  عَ تَأْذَ ا اسْ يْهَ لَ أَبَتْ  عَ نَ  أَنْ  فَ أْذَ ُامَ  تَ لَامَّ  هلَ أَ فَ لِكَ  رَ رٍ  أَبُو ذَ طَى بَكْ داً  اهللاََّ أَعْ هْ  عَ

هُ  الَ  أَنْ  ظِلَّ فُ  يُ قْ يْتٍ  سَ تَّى بَ لَ  حَ خُ دْ ىلَ  يَ ةَ  عَ اطِمَ ا وَ  فَ اهَ اضَ َ رتَ بَاتَ  يَ ةً  فَ يْلَ يعِ  يفِ  لَ بَقِ ا الْ هُ  مَ ظِلُّ  يُ

 ْ مَّ  ءٌ  يشَ رَ  إِنَّ  ثُ مَ لِيّاً  أَتَى عُ الَ  ع عَ قَ هُ  فَ ا نَّ إِ  لَ بَ رٍ  أَ يْخٌ  بَكْ قِيقُ  شَ لْبِ  رَ قَ دْ  وَ  الْ انَ  قَ عَ  كَ ولِ  مَ سُ  رَ

ارِ  يفِ  ص اهللاَِّ غَ هُ  الْ لَ بَةٌ  فَ حْ دْ  وَ  صُ ا قَ يْنَاهَ تَ َ  أَ ريْ هِ  غَ ذِ ةِ  هَ اراً  املَْرَّ رَ يدُ  مِ نَ  نُرِ ذْ ِ ا اإلْ يْهَ لَ يَ  وَ  عَ  هِ

أْبَى نَ  أَنْ  تَ أْذَ نَا تَ تَّى لَ لَ  حَ خُ ا نَدْ يْهَ لَ نَ  عَ اىضَ فَ َ إِنْ  رتَ أَيْتَ  فَ تَأْذِنَ  أَنْ  رَ نَا تَسْ ا لَ يْهَ لَ لْ  عَ عَ افْ الَ  فَ  قَ

مْ   3»نَعَ

 آیا، کند رحمت خدا: گفت او به و آمد السالم علیه صادق امام خدمت مردى: «یعنی
 که دیگرى چیز یا و قندیل و آتش با یا و کرد تشییع آتش نور در را جنازه شود مى

 تهران_، سید هاشم بحرانی؛ بنیاد بعثت 779ص  2 البرهان فی تفسیر القرآن، ج -1

،سـید صـادق   266، صغـةالـبال  نهـج   ام قم؛ تمـ  _ 6،ط  839ص  4 القلوب مجلسی (فارسی)، ج ةحیا -2

 ،سید حسن میر جهانی طباطبایی118ص  3، ج غةالصیا ةمشکا فی  غةالبال  مصباح تهران؛_موسوي 

 1قم،ط -؛ نشر: داوري 186: ص، 1 ج، الشرائع علل -3

_______________________ 



 دو یار غار    140

 سخن این از السالم علیه صادق امام رنگ: گفت؟ رفت جنازه همراه، دهد مى روشنایى
 آن در شد مریض السالم علیها فاطمه چون پس..........  نشست مرتّب و شد دگرگون
 و خواستند اجازه او از و آمدند عیادت عنوان به نفر دو آن، رفت دنیا از آن با که بیمارى

 مگر نرود سقفى هیچ زیر که بست پیمان داخ با، دید چنین بکر ابو وقتى، نداد اجازه او
 هیچ و کرد بیتوته بقیع در شب یک. کند راضى خود از را او و برود فاطمه نزد اینکه

 . نبود سرش باالى سقفى

 یار و است دل نازك پیرمردى بکر ابو: گفت او به و آمد السالم علیه على نزد عمر

 شد آن از مانع او و خواستیم اجازه فاطمه از و آمدیم مکرّر طور به ما و بود پیامبر غار
 اجازه او از ما براى توانى مى تو اگر، کنیم جلب را او رضایت و آییم وى نزد ما که

 1..» ..آرى: گفت السالم علیه على، بکن را کار این بگیرى مالقات

تُ «: نویسد مى مجلسى -4 دْ جَ اتِ  بَعْضِ  يفِ  وَ فَ لَّ ؤَ اءِ  مُ مَ دَ ابِنَا قُ حَ بَارِ  يفِ  أَصْ َخْ ا األْ ا مَ ذَ ظُهُ  هَ فْ  لَ

ةُ  نَاظَرَ يِّ  مُ ورِ َرُ بَاقِرِ  وَ  احلْ الَ  ع الْ يُّ  قَ ورِ َرُ رٍ  أَيبِ  يفِ  إِنَّ  احلْ عَ  بَكْ بَ الٍ  أَرْ صَ قَّ  خِ تَحَ َا اسْ  هبِ

ةَ  امَ مَ ِ الَ  اإلْ بَاقِرُ  قَ ا ع الْ نَّ  مَ الَ  هُ هُ  قَ إِنَّ لُ  فَ نيَ  أَوَّ يقِ دِّ هُ  الَ  وَ  الصِّ فُ رِ تَّ  نَعْ الَ  ىحَ قَ يقُ  يُ دِّ  وَ  الصِّ

بُ  الثَّانِيَةُ  احِ ولِ  صَ سُ ارِ  يفِ  ص اهللاَِّ رَ غَ الَ . ..الثَّالِثَةُ  وَ  الْ رٍ  أَبُو قَ فَ عْ ا وَ . ..جَ ا أَمَّ تَ  مَ رْ كَ هُ  ذَ نَّ  أَ

بُ  احِ ولِ  صَ سُ ارِ  يفِ  ص اهللاَِّ رَ غَ لِكَ  الْ ذَ ةٌ  فَ ذِيلَ ةٌ  الَ  رَ يلَ نْ  فَضِ وهٍ  مِ جُ لُ  وُ َوَّ نَّا األْ دُ  الَ  أَ هُ  نَجِ  لَ

ةِ  يفِ  يَ حاً  اآلْ دْ ثَرَ  مَ نْ  أَكْ هِ  مِ وجِ رُ هُ  خُ عَ بَتِهِ  وَ  مَ حْ ه صُ  2» لَ

 حضرت مناظره. دیدم صورت باین را جریانى اصحاب قدماى هاى کتاب از یکى در
 که است امتیاز چهار بکر ابا در گفت خارجى مرد. خوارج از یکى با السالم علیه باقر

 ؟ چیست امتیاز چهار آن فرمود باقر حضرت است شده امامت شایسته

؛  قـم  _انتشارات مؤمنین ؛607، ص 1 علل الشرائع صدوق (ترجمه سید محمد جواد ذهنى تهرانى) ج -1
 9قم، ط_؛ 263مینطور در جالء العیون مجلسی ص و ه

 322 - 321، ص: 27 بحار األنوار، ج -2

_______________________ 
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 . صدیق شود گفته وقتى مگر شناسیم نمى را او و است صدیق اولین گفت

 بکر ابا که گفتى آنچه اما.... فرمود باقر حضرت... سوم. بود غار در پیامبر رفیق دوم

 آیه در اینکه اول. جهت بچند فضیلت نه است عیبى یک این بوده غار در پیامبر رفیق

 1 .»..بودن او همراه و پیامبر با شدن خارج جز شود نمى مشاهده مدحى

 قال، الغار يف) آله و عليه اهللا صىل( اهللا رسول كان ملا: «قال ،)السالم عليه( اهللا عبد أيب -5

 األنصار إىل أنظر و، البحر يف تعوم أصحابه و جعفر سفينة إىل أنظر كأين: بكر أليب

. فأرنيهم: قال. نعم: قال؟ اهللا رسول يا، تراهم و: بكر بوأ فقال. أفنيتهم يف حمتبني

 2».فرآهم عينيه عىل فمسح

در ) صلی اهللا علیه و سلم( زمانى که رسول خدا: فرمود امام صادق علیه السالم: «یعنی
انگار من کشتى جعفر و یارانش را که بر آب دریا روان : غار بودند به ابوبکر فرمودند

به ، بینم که متواضعانه و با قلبى سرشار از محبت مى ن انصار رابینم! همچنی مى، است
آرى! أبوبکر : فرمود !؟بینى یا رسول اللّه مى راها  آن و تو: أبوبکر گفت، آیند مى استقبال ما

بر چشمانش ) صلی اهللا علیه و سلم( را به من نیز نشان بده! پس پیامبرها  آن پس: گفت
 » را دیدها  آن دست کشید و

 حضور جهم بن حسن باتفاق گفت کرده روایت محمد بن اللّه عبد از یاشىع -6
 خدا رسول فرزند اي کرد عرض حسن شدیم شرفیاب السالم علیه رضا حضرت
 آیه به آورند مى دلیل و باشد می المؤمنین امیر از افضل بکر أبو: میگویند مخالفین

 حال و باشدها  آن گفتار بر شاهد آیه چگونه فرمود ﴾ٱۡلَغارِ إِۡذ ُهَما ِ�  ٱثۡنَۡ�ِ ثَاِ�َ ﴿

 1ط، تهران _  انتشارات اسالمیه؛ موسى خسروى ،265-264ص 5امامت (ترجمه بحار االنوار) ج -1
تهـران؛ روایتـی شـبیه بـه     _سید هاشم بحرانی؛ بنیاد بعثـت   ،779، ص: 2 البرهان فی تفسیر القرآن، ج -2

نیز آمده اسـت کـه مجلسـی     »263-262ص 8الکافی ج«اي بسیار سخیف در  همین روایت با اضافه

 داند. ) آن را مجهول و بهبودي آن را ضعیف می254ص 26العقول ج ة(مرآ

_______________________ 
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نَزَل ﴿ فرموده خداوند آنکه
َ
ُ ٱفَأ ٰ رَُسوِ�ِ  ۥَسِكينََتهُ  �َّ  بر آرامشى خداوند ﴾ۦَ�َ

 1 .»نکرده یاد خوبى و بخیر را بکر أبو هرگز آیه در و فرستاد پیغمبرش

الَ «ید: گو می امام زمان شیعه! به سعد بن عبد اهللا القمی، یطویل در روایت -7 مَّ قَ ثُ

ْتَارَ  هِ خمُ سِ عَ نَفْ جَ مَ رَ ا] أَخْ ولَ اهللاَِّ ص ملا [مَ سُ كَ أَنَّ رَ مُ صْ ى خَ عَ نيَ ادَّ دُ وَ حِ عْ ا سَ ا يَ نَ الَ وْ مَ

هِ  ذِ ةِ إِىلَ   هَ ُمَّ هِ   األْ دِ عْ نْ بَ هُ مِ ةَ لَ فَ الَ ِ نْهُ أَنَّ اخلْ لْامً مِ ارِ إِالَّ عِ غَ  2...»..الْ

گوید که رسول اکرم صلّى اللَّه  اى سعد! خصم تو مى: ودسپس موالیمان فرم: یعنی
هنگام مهاجرت برگزیده این امت را همراه خود به غار برد چون وسلّم  علیه و آله

 3..» ..دانست که خالفت با او است مى
در کتاب عیون اخبار رضا شرح مناظره اي است بین مامون و مخالفان اهل تشیع!!  -8

مون أم.. در حین مناظره... امام رضا صورت گرفته استکه این مناظره در حضور 

الَ «گوید:  می در دفاع از عقیده شیعیان اقُ  قَ حَ قْتُ  إِسْ أَطْرَ ةً  فَ اعَ مَّ  سَ لْتُ  ثُ ا قُ ريَ  يَ  أَمِ

نِنيَ  مِ اىلَ  اهللاََّ إِنَّ  املُْؤْ عَ ولُ  تَ قُ رٍ  أَيبِ  يفِ  يَ َ  بَكْ ِ  ثاينِ نَنيْ ا إِذْ  اثْ غارِ  يفِ  مهُ قُ  إِذْ  الْ بِهِ  ولُ يَ نْ  ال لِصاحِ زَ ْ  حتَ

نا اهللاََّ إِنَّ  عَ بَهُ  مَ نَسَ زَّ  اهللاَُّ فَ لَّ  وَ  عَ بَةِ  إِىلَ  جَ حْ بِيِّهِ  صُ الَ  ص نَ قَ ونُ  فَ انَ  املَْأْمُ بْحَ ا اهللاَِّ سُ لَّ  مَ  أَقَ

كَ  لْمَ ةِ  عِ كِتَابِ  وَ  بِاللُّغَ ا أَ  الْ ونُ  مَ كُ افِرُ  يَ كَ باً  الْ احِ نِ  صَ مِ ؤْ أَيُّ  لِلْمُ ي فَ ةٍ فَضِ ا يفِ  لَ ذَ ا أَ  هَ  مَ

تَ  عْ مِ لَ  سَ وْ اىلَ  اهللاَِّ قَ عَ هُ  قالَ  تَ بُهُ  لَ وَ  وَ  صاحِ هُ  هُ رُ اوِ تَ  أَ  حيُ رْ فَ ي كَ كَ  بِالَّذِ لَقَ نْ  خَ مَّ  تُرابٍ  مِ  ثُ

نْ  ةٍ  مِ مَّ  نُطْفَ اكَ  ثُ وَّ الً  سَ جُ دْ  رَ قَ هُ  فَ لَ عَ هُ  جَ با لَ احِ  4»صَ

 تهران_، سید محمد ابراهیم بروجردي 120 -119ص 3 تفسیر جامع، ج -1

اإلحتجـاج،  قم؛_،طبـري شـیعی   515،ص: مـةمادالئل اإل ، تهران؛462، ص: 2 کمال الدین للصدوق، ج -2

 85، ص: 52 بحار األنوار، ج مشهد؛_طبرسی ،465، ص: 2 ج
، 282، ص:6 تفسیر آسان (فارسی)، ج قم؛_، مترجم:منصور پهلوان 203، ص: 2 ترجمۀ کمال الدین، ج -3

 تهران_محمد جواد خمینی 
 تهران_،شیخ صدوق 192، ص: 2 عیون أخبار الرضا (ع)، ج -4

_______________________ 
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 یا گفتم آن از پس انداختم ربزی را خود سر ساعت یک بقدر من گوید اسحق: «یعنی

إِۡذ َ�ُقوُل  ٱۡلَغارِ إِۡذ ُهَما ِ�  ٱثۡنَۡ�ِ ثَاِ�َ ﴿: است فرموده بکر ابو حق در خداوند المؤمنین امیر
َ َ� َ�َۡزۡن إِنَّ  ۦلَِ�ِٰحبِهِ  ۖ  ٱ�َّ   .﴾َمَعَنا

 اللَّه سبحان گفت مأمون) ص( پیغمبر بصحبت داد نسبت را بکر ابو تعالى حق پس 
 چه پس شد نخواهد مؤمن با مصاحب کافر آیا قرآن و بلغت تو علم است کم قدرچ

 ۥٓ َوُهَو ُ�َاوُِرهُ  ۥَصاِحُبهُ  ۥَ�ُ  قَاَل ﴿ را خدا قول اى نشنیده آیا مصاحبت در است فضیلت
 ِ َ�َفۡرَت ب

َ
ِيٱأ ٮَٰك رَُجٗ�  �َّ  فطروس خدا پس ﴾٣٧َخلََقَك ِمن تَُراٖب ُ�مَّ ِمن �ُّۡطَفةٖ ُ�مَّ َسوَّ

 1.....» داد قرار مؤمن یهوداى او برادر صاحب را کافر
آتی روایات دیگري نیز خواهد هاي  اما در البالي بحث ؛کنیم می فعًال به همین بسنده

 . آمد

 پیامبر اسالم هم همینطور!اند  تمام انبیاء به تنهائی فرار کرده: نجاح
تن همراهى از دست طاغیان فرار تمام انبیاء به تنهائى و بدون داش: «نویسد می نجاح

 . کردند و رسول خدا صلّى اهللا علیه و آله بر سیره و روش آنان حرکت نمود

و در ، وه فرار کردبه ک، جالوت، داود پیامبر علیه السالم از گردنکش زمانه خود -1
و محمد ، و پس از آن داود علیه السالم جالوت را به قتل رسانید دغارى مخفى ش

علیه و آله پیامبر اسالم أبوجهل را که تا غار به دنبال پیامبر صلّى اهللا علیه  صلّى اهللا
 . به قتل رسانید، و آله آمد

فرزند خود را از ترس نمرود که فرمان به ، مادر حضرت ابراهیم علیه السالم -2
، که جوانى نیرومند گردید تا زمانى، تنها در غار گذاشت، کشتن اطفال داده بود

 . و آنان را به دین دعوت نمود، مردم رفت آنگاه بسوى

 تهران_، مترجم: شیخ محمد تقى آقا نجفى اصفهانى 436، ص: 2 ترجمۀ عیون أخبار الرضا ع، ج -1
_______________________ 
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تا آنکه یکى از ، یوسف علیه السالم چند روزى در چاه تنها ماند، پیامبر خدا -3
 . ن چاه عبور کرد و او را نجات دادبر آها  قافله

و در رودخانه نیل ، مادر موسى علیه السالم فرزند خود را در گهواره گذاشت -4
و وقتى بزرگ شد مردم را به دین ، را نجات دادپس خداوند تعالى وى ، انداخت

پس فرعون براى نابودى او براه ، و از مواعظ او مردم هدایت یافتند، دعوت نمود
و موسى .. ....کس در راه خداى سبحان مهاجرت نمود بى موسى نیز تنها و. افتاد

الم و قارون بیرون رفت و محمالم بدون همراهى هارون علیه السد صلّى علیه الس
اهللا علیه و آله نیز بدون آنکه على علیه السالم یا أبوبکر همراهش باشند به غار 

 . و آنجا با راهنماى خود عبداهللا ابن بکر آشنا شد، رفت

 : جواب
داستان مخفی کردن  ؛کردن حضرت داود و پناه بردنش به غار از اسرائیلیات استفرار 

در این  ؛ن ترتیب و بالفرض که صحیح باشدحضرت ابراهیم از دست نمرود نیز به همی
، ست که بخواهیم در موردش بحث کنیمداستان حضرت ابراهیم سفر یا هجرتی نکرده ا

به چاه انداخته شدن یوسف حضرت یوسف نیز به خواست خودش به چاه نیافتاد!! آیا 
در سبد قرار گرفتن حضرت موسی و به نیل انداخته ؟؟ شود می محسوب سفر و هجرت

چرا ، بر آن گذاشت هجرتتوان نام  نمی وجهدن وي نیز به دلخواه وي نبوده و به هیچ ش
توانست شخصی را با خود درون آن سبد جا  نمی که اگر حضرت موسی هم میخواست

 دهد!!

ۡخرََجُه ﴿ مستلزم آن است که ما قرآن را تحریف کنیم و نجاحادعاي اما 
َ
ِينَ إِۡذ أ  ٱ�َّ

ْ ثَاِ�َ  دهد که پیامبر اکرم  می را از قرآن پاك کنیم! زیرا این قسمت آیه نشان ﴾نَۡ�ِ ٱثۡ َ�َفُروا
شخصی را همراه خود داشته  در حالی از شهر خارج شده است که صلی اهللا علیه وسلم

نجاح «کنم که  می من تصور در تضاد است! »مکتشف عصر« کشفاست! و این با 
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هاي بزرگ و  ده که بفهمد چه گافخودش هم یک دور کتاب مزخرفش را نخوان »طائی
 اي داده است! احمقانه

حضرت ابراهیم اصل سفر خود را با همسرش انجام داد و از بت ، گذشته از این
حضرت موسی هم همراه با بنی اسرائیل از دست فرعون و جنودش فرار ، پرستان دور شد

اصحاب کهف نیز و  حضرت نوح علیه السالم همراه با پیروانش سوار بر کشتی شد. کرد
شود  می به خوبی از آیات قرآن فهمیدهها  این که غالب .... و همراه یکدگیر هجرت کردند

 رفتدب.. ي کتب مختلف رجوع کنیمها روایت و الزم نیست به

در حیات پیامبر کسی در مورد یار غار بودن ابوبکر سخنی : و قزوینی نجاح
 نگفت!

علیه و آله اعتراف به همراهى أبوبکر در غار رسول خدا صلّى اهللا : «نویسد می نجاح
که ، یافت مى نکردند زیرا اگر همراه حضرت بود بر منقبت و فضیلت عظیمى دست

اما مدح و ستایشى دیده ، گردید مى مستحقّ مدح و ستایش پیامبر صلّى اهللا علیه و آله
 .» نشده است

آله روایت حضور أبوبکر در در زمان پیامبر صلّى اهللا علیه و : «نویسد می و در جایی
و پس از گذشتن ده سال از حکومت آن حضرت نیز به گوش احدى از ، غار معروف نبود

 » لکن بعد از شهادت و رحلت وى روایت مذکور را به دروغ وضع نمودند، صحابه نرسید

هیچکدام از مسلمانانى که به مدینه هجرت کردند و : «نویسد می و در جایی دیگر
بعداً اسالم  و، و کفّارى که در مکّه حضور داشتند، که در بین آنان بودند مرع أبوبکر و

 که جستجو کنندگان رسول خدا صلّى اهللا علیه و آله در هنگام هجرت در بین، آوردند
و هیچ کدام از آنان شاهد اند.  اعتراف به حضور أبوبکر در غار نکرده، و جود داشتندها  آن

و اند.  ر وى در کوه ثور و هجرت وى از مکّه به مدینه نبودهرفتن أبوبکر به غار و حضو
و ها  تماماً اعتماد بر پیش گوئى، گفته شدهها  آنچه درباره حضور أبوبکر در آن موقعیت

  .»باشد نمى هائى دارد که از هیچ مدرك و اساس صحیحى برخوردار گمان
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 :کند می مقالۀ خود را اینگونه شروع نیزقزوینی  و
محافل علمى و مناظرات ، از دیر باز در میان جوامع اسالمی، ل به آیه غاراستدال«

مذهبى مطرح بوده است؛ اما تاکنون مستندى یافت نشده است که ابوبکر و یا یکى از 
اطرافیان وى در زمان حیات رسول خدا صلى اهللا علیه وآله به همراهى ابوبکر اشاره و به 

  .»آن استشهاد کرده باشند
 : جواب

 . شود می روایاتی از کتب شیعه ثابتدروغ بودن این ادعا نیز با 
در روایتی  »برائت«فرات کوفی در تفسیرش در بیان جریان اعالن آیات سورة  -1

 : نویسد می طوالنی اًنسبت

نِي« ثَ دَّ ُّ  حَ يلِ بَّاسِ  بْنُ  عَ عَ ُّ  الْ يلِ بَجَ ناً  الْ نْعَ عَ نِ  مُ بَّاسٍ  ابْنِ  عَ َ  عَ يضِ نْهُ  اهللاَُّ رَ لِهِ ]  يفِ [ عَ وْ اىلَ [ قَ عَ ةٌ ]  تَ راءَ  بَ

نَ  ولِهِ  وَ  اهللاَِّ مِ سُ ينَ  إِىلَ  رَ ذِ مْ  الَّ تُ دْ نَ  عاهَ كِنيَ  مِ ِ الَ  املُْرشْ قَ ئِيلَ  إِنَّ ]  ص النَّبِيُّ [ فَ َ ربْ لَ  جَ َّ  نَزَ يلَ ينِ  عَ َ ربَ أَخْ  فَ

ينِ  اهللاََّ أَنَّ  رُ أْمُ نْ  أَنَّهُ  يَ دِّيَ  لَ ؤَ نِّي[ يُ ي]  عَ ِ ريْ لٌ رَ  أَوْ  غَ نِّي جُ نَا وَ  مِ ٌّ  وَ  أَ يلِ نْ  عَ ةٍ  مِ رَ جَ ةٍ  شَ دَ احِ  النَّاسُ  وَ  وَ

نْ  رٍ  مِ جَ اتٍ [ شَ رَ جَ ةٍ  شَ رَ جَ تَّى] شَ ا أَ  شَ ىضَ  مَ ا تَرْ ا يَ بَ رٍ  أَ بِي أَنَّكَ  بَكْ احِ ارِ  يفِ  صَ غَ الَ  الْ ا بَىلَ  قَ ولَ  يَ سُ  رَ

 1..»..اهللاَِّ

 : کند می لبا سندي دیگر این ماجرا را اینچنین نق »ابن طاووس«

 إبراهيم بن مالك حدثنا: قال، زكريا بن حييى بن أمحد حدثنا: قال، حممد بن أمحد وحدثنا«

: قال السالم عليهم أبيه عن، حممد بن جعفر حدثني: قال، زيد بن حسني حدثنا: قال، النخعي

 عليه جربئيل اتاه، مكة أهل إىل براءة سورة بأول بكر أبا وآله عليه اهللا صىل اهللا رسول رسح ملا

 يؤدهيا ال وانه، طالب أيب بن عيل تبعث وان هذا تبعث ال ان يأمرك اهللا حممدان يا: فقال السالم

 35تهـران، بحـار االنـوار ج   _ )286،فرات ابـن ابـراهیم کـوفى (م    162-161تفسیر فرات الکوفی ص  -1
نقـل   »ابن عباس«نیز این روایت با کمی تفاوت از  107ص 14بیروت، در تفسیر طبري ج_ 301ص

 ست. شده ا

_______________________ 
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 فقال؟ شئ يف حدث هل: بكر أبو فقال، وآله عليه اهللا صىل النبي إىل ارجع: وقال، غريه عنك

 بكر أبو فأكثر ،طالب أيب بن عيل. وآله عليه اهللا صىل اهللا رسول سيخربك: السالم عليه عيل

 1.»الغار يف صاحبي وأنت تؤدهيا كيف: وآله عليه اهللا صىل النبي له فقال، الكالم من عليه

به سوي اهل مکه  »برائت«ابوبکر را همراه با آیات اول سورة ، پیامبر اکرم: یعنی
که بر این امر  کند می اي محمد همانا خدا تو را امر: پس جبرئیل آمد و گفت، فرستاد
آیا چیزي از من سر : پس ابوبکر گفت.... جز علی ابن ابی طالب را اعزام نکنیکسی 

 » تو صاحب من بودي در غار!!... :پس پیامبر به او گفت.... ؟زده
و امام جعفر  4ابوهریره، 3ابو سعید خدري، ابن عباس، 2سیدنا علیو این ماجرا توسط 

 باقیبراي شیعه صحتش  جایی براي شک در کهنقل شده است  صادق از امام باقر
ثابت شود  »نجاح« و »قزوینی« ست که دروغگوئیگذارد و همین یک مورد کافی نمی

 د!نائمۀ خود را هم تکذیب کن ینانمگر اینکه ا
و اگر ابوبکر یار غار نبود و این ماجرا بعد از وفات نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم 

و همکاري اند  ز در این جعل دست داشتهساخته شده است باید قبول کنید که ائمۀ شما نی
و تا االن ثابت کردیم که ائمۀ شیعه یار  ه این را نخواهید پذیرفت!جکه به هیچ واند  کرده

امام  طور که از سیدنا علی و نهما، اند را قبول داشته »صدیق اکبر«غار بودن حضرت 
ز شاگردان ائمۀ آنان به رضا و امام زمانشان و همینطور اامام محمد باقر و جعفر صادق و 

 . اند هیید کردأرا ت »حقیقت«تفصیل نقل شد که این 
با همین یک روایت ثابت شد که نه تنها در حیات پیامبر اکرم صلی اهللا علیه وسلم  اما

 _ 288ص 35؛ بحار االنـوار ج  1، ابن طاووس، مکتب اإلعالم اإلسالمی، ط39ص 2إقبال األعمال ج -1
 بیروت

 .64/ 10/ ج 6و وي به نقل از جامع البیان: مج  483،ص:6 و األدب،ج لسنةالغدیر فی الکتاب و ا -2

 قم_) 871، ابن دمشقی (م95ص  1جواهر المطالب فی مناقب اإلمام علی (ع) ج -3
 95ص  1جواهر المطالب فی مناقب اإلمام علی (ع) ج -4

_______________________ 
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این حقیقت  »د اولین و آخرینسی«دانستند بلکه  می این حقیقت مشهور و واضح را همه
 . اند را بیان کرده
پیامبر به وسیلۀ این ماجرا ابوبکر را مدح کرده است یا نه! به این روایات  :اما اینکه
 : توجه کنید

يمَ  -1 اهِ رَ هِ وَ إِبْ يْ وَ ْدَ نِي أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ ، محَ ثَ دَّ انَ ، قَاال حَ وَ فْ نْ صَ َيْدٍ ، عَ مِ بْنِ محُ اصِ نْ عَ نْ ، عَ عَ

انِ  سَّ يْلٍ الرَّ دَ ، فُضَ اوُ ا دَ بَ تُ أَ عْ مِ الَ سَ يُّ وَ هُ ، قَ لَمِ َسْ ةُ األْ دَ يْ رَ نِي بُ ثَ دَّ ولُ حَ قُ الَ ، وَ يَ تُ   قَ عْ مِ سَ

ولَ اهللاَِّ سُ ةٍ ) ص( رَ ثَ تَاقُ إِىلَ ثَالَ َنَّةَ تَشْ ولُ إِنَّ اجلْ قُ رٍ ، يَ بُو بَكْ اءَ أَ الَ فَجَ رٍ ، قَ ا بَكْ بَ ا أَ هُ يَ يلَ لَ قِ فَ

يقُ   أَنْتَ  دِّ ا يفِ   وَ أَنْتَ   الصِّ ِ إِذْ مهُ نَنيْ َ اثْ غارِ ثاينِ ولَ اهللاَِّ،  الْ سُ أَلْتَ رَ لَوْ سَ ءِ ) ص( فَ الَ ؤُ نْ هَ مِ

ةِ  ثَ   ).همه ثقه هستند، راویان این روایت طبق کتب شیعه( 1»الثَّالَ

که من از رسول خدا صلى اهللا علیه وسلم شنیدم که  گوید می بریده اسلمی«: ییعن
بیامد پس از وي  درین اثنا حضرت ابوبکر. جنت مشتاق است به سوي سه کس: فرمود

کاش از . تو صدیق هستی و تو ثانی اثنین إذ هما فی الغار هستی، که اي ابوبکر: گفته شد
 » ..؟اند پرسیدي که این سه کس کدام می رسول خدا

ت نبی اکرم صلی اهللا علیه به وضوح مشخص است که در زمان حیااین روایت  در
 اما جاي تعجب است که چطور قزوینی؛ ندکرد می ابوبکر صدیق را یار غار خطاب، وسلم

کافی بود صحیح بخاري را باز کند ، که تا کنون مستندي در این باره یافت نشده گوید می
 : و در آن بخواند

 لشـيعةفـی طبقـات ا   فيعـةقـم؛ الـدرجات الـر   _هـ) 460، الطوسی (م130ص 1الرجال ج فةاختیار معر -1

 1413سـال  5ط _ 285ص 13قم؛ معجم الرجال الحدیث خوئی ج_، السید على خان المدنى258ص
 نشر آفاق_حسین النوري الطبرسی ، میرزا 323ق؛ نفس الرحمن فی فضائل سلمان ص

_______________________ 
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رضی -صلى اهللا علیه وسلم دربارة ابوبکر  خداکه رسول  کند می ابن عباس نقل -2

يِت «: اند فرموده اهللا عنه مَّ
ُ
بَا بَْ�رٍ ،  َخِليًال لَْو ُكنُْت ُمتَِّخًذا ِمْن أ

َ
َْذُت أ َولَِ�ْن ، َالختَّ

يِخ وََصاِحيِب 
َ
   1»أ

يِب بَْ�رٍ « -3
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم أل َغارِ : «قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
نَْت َصاِحيِب يِف ال

َ
وََصاِحيِب ، أ

َوِْض 
ْ
 2»ىلَعَ احل

ی در کنار حوض و تو همراه من) ثور( تو دوست و همراه من بودي در غار«: یعنی
 » کوثر
صلی اهللا علیه و آله پیامبر : فرمودکه  شدهروایت  رضی اهللا عنهاز حضرت علی  و -4

بَا بَْ�رٍ «: فرمود و سلم
َ
ُ أ ِهْجَرةِ ، َزوََّجِ� ابْنَتَهُ ، رَِحَم ا�َّ

ْ
 َداِر ال

َ
خدا « = 3»ومََحَلَِ� إِىل

را در سفر هجرت به مکه دخترش را به عقد من درآورد و  رحمت کندابوبکر را 
  ».دوش گرفت

 واحلمد هللا رب العاملني

به ماجراي غار  اهللا علیه وسلمپیامبرصلی  فرزندانش در حیاتوبکر واب: نجاح
 اند! اشاره نکرده

؛ در طریق دیگري بـه  2383رقم  1855ص 4؛ صحیح مسلم ج3656رقم  4ص 5صحیح البخاري ج  -1

يِخ « این شکل آمده است:
َ
بَـا بَْ�ـٍر َخِلـيًال، َولَِ�ـْن أ

َ
َـْذُت أ ختَّ

َ
لَْو ُكنُْت ُمتَِّخـًذا َخِلـيًال َ�ـْ�َ َر�ِّ ال

َغارِ 
ْ
 )291رقم  118ص 13و ج 286رقم 116ص 13جالکبیر للطبرانی (معجم  »وََصاِحيِب يِف ال

 بیروت_ 3873رقم  82ص 14للبغوي ج لسنةشرح ا -2

و او میگوید: طبق شرایط مسلم صحیح اسـت؛   4441 رقم 76ص 3ج مستدرك علی صحیحین حاکم -3
 صحتش قطعی نیست! ذهبی در تعلیق این روایت را حذف کرده و البته

_______________________ 
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أبوبکر و فرزندانش در زمان حیات رسول خدا صلّى اهللا علیه و آله : «نویسد می نجاح
گمنام بود که  آن عصر أبوبکر مردى عادى و بلکه در، کردند نمى به ماجراى غار افتخار

  .»کسى به او توجهى نداشت و مشهور به صفات ستوده ممتازى نبود
 : جواب

 چه کسی را »نجاح«به غیر از ؟؟؟ داند می »گمنام«کدام احمقی ابوبکر را فردي 
سر  توانست به قول شما می اگر ابوبکر گمنام بود؟ شناسید که چنین هذیانی گفته باشد می

توانست سر ، گمنامیک انسان ؟؟ علی را کاله بگذارد و خود را جانشین پیامبر بگرداند
 1؟علی را کاله بگذارد

آن هم با ؟ گر ممکن است پدر زن رسول خدا صلی اهللا علیه وسلم گمنام باشدم
خواست  می پیامبر: گویند می از این ازدواج دارند و آخوندان شیعیتعاریفی که بعضی از 

چنین  ازدواج با دختر، خویشاوندي داشته باشد و اگر ابوبکر گمنام باشدها  ران قومبا س
 فردي بدون فایده خواهد بود!!

ابوبکر  شناسید که گمنام باشد!! می دنیاکدام فرد تاجر و ثروتمندي را در  ؛عجیب است
 انفاق و اگر ابوبکر گمنام بود چرا در سفر و در جنگ و در؟ با آن همه ثروتش گمنام بود

 ؟ همیشه همراه پیامبر و شانه به شانۀ سید المرسلین بود.... ابالغ و در
انگیز است و هر بر نهایت اعجاب آور و تاسف  بی »نجاح«علی کل حال این هذیان 

است یا در شُرُف مجانین دانایی میداند که او که چنین سطوري نوشته یا رئیس انجمن 
 نائل شدن به این مقام است!

 یا خیر!اند  کرده و افتخار اشاره »واقعۀ غار«اینکه ابوبکر و اهلش به اما 
زمانی که خود پیامبر اکرم صلی اهللا علیه وسلم به این حقیقت اشاره کرده باشند  -1

 ؟ چه احتیاج است به اشارة ابوبکر و اهل ابوبکر

هاي شیعیان است و ما از باب الزام خصم این مساله را مطرح  ها از افسانه که این الزم به گفتن نیست -1
 کردیم.

_______________________ 
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زمانی که سیدنا علی و باقر و صادق و رضا و حسن عسکري و امام غائب شما به  -2
 ؟ یار غار بودن ابوبکر معترف هستند دیگر چه جاي شک و تردید است

روایات در مورد سفر هجرت بسیار زیادند و در مورد تک تک لحظاتش روایت  -3
نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم به صحابه داریم که اکثر آن روایات را یا  در اختیار

ائشه و یا خواهر ایشان یا خود ابوبکر صدیق و یا ام المومنین عاند  ابالغ کرده
که در بین صحابه و تابعین اند  و یا دیگر بزرگان صحابه آن را نقل کرده »اسماء«

اصالً وجود ندارد که بشناسیم که یار غار بودن ، شناسیم نمی حتی یک نفر را هم
 کرده باشد!ابوبکر صدیق رضی اهللا عنه را انکار 

 يدربارة ماجرا و فرزندان وي  عنهاز سیدنا ابوبکر صدیق رضی اهللا یتااکنون روای
 اند! خبري زده بی خبر نیستند؛ بلکه خود را به بی تا ثابت شود که اینانشود  می نقل »غار«

اءِ  -1 ُ َ�نُْه ِمْن اَعزٍِب رَْحًال بِثََالثََة َعرَشَ ِدرَْهًما: قَاَل ، الرَبَ بُو بَْ�ٍر ريَِضَ ا�َّ
َ
، اْشرَتَى أ

بُو بَْ�ٍر ِلعَ 
َ
َّ رَْحِ� : ازٍِب َ�َقاَل أ يَْحِمْل إيِلَ

ْ
اَء فَل َ�نَا، الَ : َ�َقاَل اَعزٌِب ، ُمِر الرَبَ َدِّ : َحىتَّ حتُ

ةَ  ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ِحَ� َخرَْجُتَما ِمْن َمكَّ نَْت َورَُسوُل ا�َّ
َ
، َكيَْف َصَنْعَت أ

ُ�وَن َ�ْطلُبُونَُ�مْ  نَا مِ : قَاَل ؟ َوالُمرْشِ
ْ
َل ةَ اْرحتَ ْحيَيْنَا، ْن َمكَّ

َ
وْ ، فَأ

َ
ْلَتَنَا َوَ�ْوَمنَا : أ

َ
�ْنَا يل رَسَ

ِهَ�ةِ  ْظَهْرنَا َوقَاَم قَائُِم الظَّ
َ
ْهِ ، َحىتَّ أ

َ
رَى ِمْن ِظلٍّ فَآوَِي إِيل

َ
إَِذا ، فََرَميُْت بَِبرَصِي َهْل أ

فَ
�ُْتهُ  تَيُْتَها َ�نََظْرُت بَِقيََّة ِظلٍّ لََها فََسوَّ

َ
مَّ فََرْشُت لِلنَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم �ُ ، َصْخَرٌة أ

ُ ، ِ�يهِ 
َ

ُت هل
ْ
ِ : ُ�مَّ قُل ُ�مَّ ، فَاْضَطَجَع انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ ، اْضَطِجْع يَا نيَِبَّ ا�َّ

َحًدا
َ
لَِب أ رَى ِمَن الطَّ

َ
ْ�ُظُر َما َحْوِ� َهْل أ

َ
نَ ، اْ�َطلَْقُت أ

َ
إَِذا أ

ا بَِرايِع َ�نٍَم �َُسوُق َ�نََمُه فَ
رَْدنَا

َ
ي أ ِ

َّ
ْخَرِة يُِر�ُد ِمنَْها اذل  الصَّ

َ
ُ ، إِىل

َ
ُت هل

ْ
ُُه َ�ُقل تلْ

َ
نَْت يَا ُغَالمُ : فََسأ

َ
قَاَل لِرَُجٍل ، لَِمْن أ

اُه َ�َعَرْ�تُهُ ، ِمْن قَُر�ٍْش  ُت ، َسمَّ
ْ
 ، َ�َعمْ : قَاَل ؟ َهْل يِف َ�َنِمَك ِمْن لنََبٍ : َ�ُقل

ْ
نَْت : ُت قُل

َ
َ�َهْل أ

َا
َ

َمْرتُُه فَاْ�تََقَل َشاًة ِمْن َ�نَِمهِ ، َ�َعمْ : قَاَل ؟ َحاِلٌب نل
َ
َ�َها ، فَأ ْن َ�نُْفَض رَضْ

َ
َمْرتُُه أ

َ
ُ�مَّ أ

يْهِ ، ِمَن الُغبَارِ  ْن َ�نُْفَض َكفَّ
َ
َمْرتُُه أ

َ
ْخَرى، َهَكَذا: َ�َقاَل ، ُ�مَّ أ

ُ
يِْه بِاأل ، رَضََب إِْحَدى َكفَّ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم إَِداَوًة ىلَعَ ، يِل ُكثْبًَة ِمْن لنََبٍ  فََحلََب  ُت لَِرُسوِل ا�َّ
ْ
َوقَْد َجَعل
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ْسَفلُهُ ، فَِمَها ِخْرقَةٌ 
َ
نَبِ َحىتَّ بََرَد أ

 انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا ، فََصبَبُْت ىلَعَ اللَّ
َ

فَاْ�َطلَْقُت بِِه إِىل
ُت ، قَِد اْستَيَْقَظ  ْقتُهُ َعلَيِْه وََسلََّم فََوا�َ 

ْ
ِ : َ�ُقل رَشَِب َحىتَّ رَِضيُت ، ارْشَْب يَا رَُسوَل ا�َّ

، فَ
ُت 

ْ
ِ : ُ�مَّ قُل نَا َوالَقْوُم َ�ْطلُبُوَ�نَا». بََ� : «قَاَل ؟ قَْد آَن الرَِّحيُل يَا رَُسوَل ا�َّ

ْ
َل فَلَْم ، فَاْرحتَ

اقََة بْ  َحٌد ِمنُْهْم َ�ْ�ُ رُسَ
َ
نَا أ

ْ
ُ يُْدِر�

َ
ُت ، ِن َمالِِك بِْن ُجْعُشٍم ىلَعَ فََرٍس هل

ْ
لَُب : َ�ُقل َهَذا الطَّ

 ِ َِقنَا يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
َ َمَعنَا: «َ�َقاَل ، قَْد حل َْزْن إِنَّ ا�َّ

َ
 1»َال حت

=پدر ( ابوبکر رضی اهللا عنه از عازب: روایت شده که گفت 2از براء بن عازب: «یعنی
به براء بگو رحل : ابوبکر به عازب گفت. زده درهم خریدبه سی) جهاز شتر( رحلی) براء

گویم تا اینکه بگویی تو و رسول اهللا صلی اهللا علیه و  نمی: عازب گفت. را براي من بیاورد
 ؟ سلم چه کردید وقتی که از مکه خارج شدید در حالی که مشرکین در طلب شما بودند

داشتیم یعنی شب و روز را حرکت  از مکه به راه افتادیم و شب را زنده: ابوبکر گفت
. به اطراف نگاه کردم تا ببینم آیا سایه اي براي مأوي وجود دارد. کردیم تا اینکه ظهر شد

صخره اي را دیدم و به سمت آن حرکت کردم و محل سایه را صاف نمودم و براي نبی 
پس نبی صلی . اضطجاع کن یا نبی اهللا: صلی اهللا علیه و سلم فراشی انداختم و به او گفتم

اهللا علیه و سلم اضطجاع کرد و من رفتم تا اطراف را نظاره کنم که احدي در طلب ما 
راند و او نیز مثل  می یک چوپانی را دیدم که گوسفندانش را به سمت صخره. نیامده باشد

براي : گفت؟ براي چه کسی هستی اي غالم: از او سؤال کردم. ما در طلب سایه بود
آیا در گوسفندانت شیر وجود : اسم او را گفت و او را شناختم و گفتم .رجلی از قریش

به او گفتم که گوسفندي را . بله: گفت؟ دوشی می آیا براي ما شیر: گفتم. بله: گفت؟ دارد
بگیرد بعد گفتم که پستان گوسفند را از غبار تمیز کند بعد گفتم که دستانش را نیز از غبار 

براي . تش را به دست دیگرش زد و مقداري شیر دوشیدو دس، هکذا: گفت. تمیز کند

 3653رقم 4ص 5ري جاصحیح البخ -1
داننـد و از کسـانی اسـت کـه در جمـل و       براء از کسانی است که شیعیان او را شیعۀ خاص علی می -2

 صفین و نهروان همراه حضرت علی بود.

_______________________ 
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بر شیر . رسول اهللا صلی اهللا علیه و سلم ظرفی قرار داده بودم که بر درش پارچه اي بود
ریختم تا زیر آن خنک شود و با آن نزد نبی صلی اهللا علیه و سلم آمدم و دیدم که بیدار 

آیا زمان حرکت فرا : گفتم. یر شدبنوش یا رسول اهللا! پس نوشید تا س: گفتم. شده است
در طلب ما بودند ولی ما ) مشرکین( حرکت کردیم و قوم. بلی: گفت؟ رسیده یا رسول اهللا

: گفتم. نیافت غیر از سراقۀ بن مالک بن خشعم که سوار بر اسب بودها  آن را احدي از
 .» هللا با ماستمحزون نباش ا: این مرد در طلب ما آمده و به ما رسیده یا رسول اهللا! گفت

بُو َسِعيدٍ : قَالَْت اَع�َِشةُ « -2
َ
ُ َ�نُْهمْ ، َوأ بُو بَْ�ٍر َمَع انلَّيِبِّ : «َواْ�ُن َ�بَّاٍس ريَِضَ ا�َّ

َ
َوَ�َن أ

 1»َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يِف الَغارِ 
ر ابوبکر همراه نبی در غا: گویند، رضی اهللا عنهمعائشه و ابوسعید و ابن عباس : «یعنی

  .»بود

ُْن ىِف « -3
َ

ِ�َ� ىلَعَ رُُءوِسنَا َو� ُمرْشِ
ْ
قَْداِم ال

َ
 أ

َ
ثَُه قَاَل َ�َظْرُت إىِل يَق َحدَّ دِّ بَا بَْ�ٍر الصِّ

َ
نَّ أ

َ
أ

َْت قََدَميِْه َ�َقاَل 
َ

نَا حت برَْصَ
َ
 قََدَميِْه أ

َ
َحَدُهْم َ�َظَر إِىل

َ
نَّ أ

َ
ِ لَْو أ ُت يَا رَُسوَل ا�َّ

ْ
َغاِر َ�ُقل

ْ
يَا « ال
 
َ
ُ ثَاثِلُُهَماأ  2».بَا بَْ�ٍر َما َظنَُّك بِاثْنَْ�ِ ا�َّ
وقتی در غار بودیم به قدمهاي مشرکین : ابوبکر صدیق روایت شده که گفتز ا«: یعنی

به پاهاي ) مشرکین( ها آن یا رسول اهللا! اگر: گفتم، که نزدیک سرهاي ما بود نگاه کردم
اي ابابکر درباره دو نفري : اهللا ص فرمودندپس رسول . نند ما را خواهند دیدکخود نظر اف
 ». ؟اي باشد چه گمان بردهها  آن که اهللا سوم

 !؟دانستند نمی ابوبکر را یار غار، پیامبر اصحاب: نجاح
بودن سیدنا ابوبکر  »یار غار«که  کند می ادعاهایش  نجاح بدبخت در البالي نوشته

قبل از این از کتب شیعه اقوالی ، دبعدها جعل شد و اصحاب چنین چیزي را قبول نداشتن

مْ «باب  _ 3ص 5صحیح البخاري ج -1 لِهِ فَضْ ينَ وَ رِ اجِ نَاقِبِ املُهَ  »مَ
 2381رقم 1854ص 4صحیح مسلم ج -2

_______________________ 
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 در این مورد نقل دیگر نیز حال چند قولنقل شد و  »نجاح«بر خالف ادعاي جنون آمیز 
 . بودن نجاح را بیش از پیش قطعی بدانید مخترعشود که  می

 : نویسد می طبرسی در ذکر ماجراي سقیفه -1

نْ أَيبِ « لِ   عَ ضَّ دِ بْنِ   املُْفَ َمَّ بْدِ اهللاَِّ  حمُ ِ   عَ يْبَاينِ نَادِهِ   الشَّ يحِ   بِإِسْ حِ نْ   الصَّ الٍ   عَ جَ ةٍ   رِ رٍ ... ثِقَ بُو بَكْ الَ أَ قَ

دْ  ا قَ َ مهُ رَ وَ كِالَ مَ احِ أَوْ عُ َرَّ ةَ بْنِ اجلْ بَيْدَ مْ إِىلَ أَيبِ عُ وكُ عُ ارِ إِنَّامَ أَدْ َنْصَ هِ لِألْ مِ الَ رِ كَ ا  يفِ آخِ َذَ يتُ هلِ ضِ رَ

ا َ مهُ رِ وَ كِالَ َمْ رٍ وَ أَنْتَ  األْ ا بَكْ بَ ا أَ كَ يَ مَ دَّ تَقَ نَا أَنْ نَ نْبَغِي لَ ا يَ ةَ مَ بَيْدَ رُ وَ أَبُو عُ مَ الَ عُ قَ الً فَ هُ أَهْ ا لَ َ امهُ أَرَ

 ِ نَنيْ َ اثْ ارِ وَ ثاينِ غَ بُ الْ احِ ماً وَ أَنْتَ صَ الَ نَا إِسْ مُ دَ ىلَ بِهِ   أَقْ رِ وَ أَوْ َمْ ا األْ َذَ قُّ هبِ أَنْتَ أَحَ  1»فَ

 المفضل محمد بن عبد اللَّه الشیبانى باسناد صحیح خود از جمیع رجال که همهابى « 
نوبت به ابو بکر رسید و پس از ..... .... که کند میثقه و صحیح القولند روایت ها  آن

من شما را فقط به عمر یا ابو عبیده که سزاوار و : سخنانى در پایان کالم به انصار گفت
 . و هر کدامشان را که انتخاب کنید من راضى و موافقم، نمک اهل این مقامند دعوت مى

 بر لحاظ هر از تو زیرا بگیریم پیشى تو از ما که نیست سزاوار: گفتند عبیده ابو و عمر
 مقام براى تو این بر بنا، پیامبرى غار یار و، شدى مسلمان ما از پیش تو! مقدمى ما

 2 .»دارى اولویت خالفت
 جمع انصار از بسیار جماعت سقیفه در و: «کند می چنین نقلمجلسی این ماجرا را 

 بنمائیم تقدم تو بر ما که نیست سزاوار که گفتند بکر ابو به عبیده ابوو  عمر ..بودند شده
 3....» ما از امر باین احقى تو و اى بوده غار مصاحب تو و اى شده مسلمان ما از پیش تو

 71 - 70، ص: 1 للطبرسی)، ج( اإلحتجاج على أهل اللجاج -1
؛احتجـاج طبرسـی ترجمـه و    تهران _  ؛ اسـالمیه 158- 155ص1 احتجاج طبرسی، ترجمه جعفـرى ج  -2

 تهران_272ص 1شرح غفاري ج
  تهران _  انتشارات اسالمیه ؛ ،مجلسى158، ص: حق الیقین (فارسی) -3
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فقد رو الشيخ أبو «: کند می ینگونه شروعالعقول این روایت را ا ةمجلسی در مرآ

إنه روي : و قال، بإسناده عن أيب املفضل حممد بن عبد اهللا الشيباين) ره( طالب الطربيس

 1...»بإسناده الصحيح عن رجاله ثقة عن ثقة

 پذیرش در را فردى هیچ ما: گفتند باتفاق عمر و عبیده ابو: «نویسد می ابن میثم بحرانی
 خدا رسول و، پیامبرى غار یار تو زیرا، دانیم نمى تو شایستگى و یاقتل به خالفت امر

 أنت فوقك يكون أن الناس من ألحد ينبغي ما( فرستاد مسجد به را تو نماز اداى براى

 2.»)بالصلوةوسلّم  آله و عليه اهللاّ صىل اهللاّ رسول أمرك و، اثنني ثانى و، الغار صاحب

نقل  مورد اعتمادشآن را از راویان  »طبرسی«ه طبق این روایت کمالحظه کردید که 
در آن  ؛اکثریت انصار و اقلیت مهاجرین ازدر سقیفه که اجتماع بزرگی بود  ؛کرده است

شود و  نمی یار غار است و احدي منکرشود که ابوبکر  می جلو همۀ آنان اعالم، مکان
هم ادعاي منهج  که باز خاك بر سر منکر یار غار بودن ابوبکر صدیق رضی اهللا عنه

 عالمانه دارد!

الَ « -2 يِّ قَ دِ عْ ةَ السَّ بِيعَ نِ   رَ الَ يلِ مَ قَ ولِ اهللاَِّ ص فَ سُ دِ رَ جِ سْ وَ يفِ مَ نِ وَ هُ يَامَ ةَ بْنَ الْ فَ يْ ذَ يْتُ حُ تَ أَ

تُ بِهِ وَ  عْ مِ دْ سَ باً بِأَخٍ يلِ قَ حَ رْ باً مَ حَ رْ الَ يلِ مَ قَ يُّ فَ دِ عْ ةُ السَّ بِيعَ لْتُ رَ لُ قُ جُ هُ  الرَّ صَ خْ ْ أَرَ شَ ملَ

كِنِّي  ةِ وَ لَ يَّ يَوِ نْ اضِ الدُّ رَ َغْ نَ األْ ضٍ مِ رَ ئْتُ يفِ طَلَبِ غَ ا جِ لْتُ مَ تُكَ قُ اجَ مِ حَ يَوْ بْلَ الْ قَ

اىلَ وَ  عَ انَ اهللاَِّ تَ بْحَ ةُ سُ فَ يْ ذَ الَ حُ قَ قٍ فَ ْسَ فِرَ قُوا مخَ َ دِ افْرتَ مٍ قَ وْ نْدِ قَ نْ عِ اقِ مِ رَ عِ نَ الْ تُ مِ مْ دِ قَ

 ، مجلسی335، ص 26العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج  ةمرآ -1

 2میـثم بحرانـی، ج   البالغـه ابـن   نهـج    شـرح  ترجمه ، 184ص 2شرح نهج البالغه ابن میثم بحرانی ج -2

 4ج  غـةالـبال  نهـج   ح شر فی  غةالصبا بهج بیروت؛ _ 123ص 2؛ همینطور در تاریخ یعقوبی ج396ص

) 323، الجوهري (م61و ص 59وفدك ص لسقيفةتهران؛ ا_، محمد تقی شوشتري 351و ص 349ص

، سـید  189ص 3، ابراهیم بن حسن خـوئی؛ الشـافی فـی االمامـه ج    113ص  الدرةالنجفيـةبیروت؛  _

 و....نجف _، سید محمد کاظم حائري قزوینی 124ص  2ج  غةالبال  نهج قم؛ شرح _) 436مرتضی (م

_______________________ 
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ولُونمَ  قُ ا يَ ٌ وَ مَ حٌ بَنيِّ اضِ رُ وَ َمْ لِكَ وَ األْ مْ إِىلَ ذَ اهُ عَ قُّ   ا دَ رٍ أَحَ بُو بَكْ ولُ أَ قُ ةٌ تَ قَ لْتُ فِرْ الَ قُ قَ

ارِ  غَ هُ يفِ الْ عَ انَ مَ يقَ وَ كَ دِّ هُ الصِّ امَّ ولَ اهللاَِّ ص سَ سُ َنَّ رَ ىلَ بِالنَّاسِ ألِ رِ وَ أَوْ َمْ  1»بِاألْ

 تو گفت رفتم اکرم پیامبر مسجد در یمان بن حذیفۀ پیش گفت سعدى ربیعه: «یعنی
 را او ولى بودم شنیده را نامش که برادرى !به به: گفت سعدى ربیعه گفتم؟ هستى که

 ؟ دارى کار چه بودم ندیده تاکنون

 دسته پنج به که گروهى پیش از آیم مى عراق از من ام نیامده دنیوى غرض براى گفتم
 . اند شده

 است آشکار و واضح امر نمایند اختالف که شده موجب چه اللَّه بحانس گفت حذیفه
 . میگویند چه

 است مقدم دیگران از او و است خالفت شایسته بکر ابا که معتقدند گروهى گفتم
 آن همراه غار در و نامیده صدیق را او سلم و آله و علیه اللَّه صلّى اکرم پیامبر چون

 . است بوده جناب

 2...»..است شایسته عمر میگویند بعضى
 گذشته انکارولی نجاح که از تونل زمان  حذیفه این سخنان را شنید و انکار نکرد!

 !کند می
 : ي اسلمی و ابوبکر صدیق ماجراي ربیعه -3
به من زمینی  م؛ آن حضرتکرد میخدا خدمت  من به رسول: گوید میي اسلمی  ربیعه« 
که میان من و ابوبکر بر سر درخت  دند تا ایننیز زمینی بخشی همین طور به ابوبکر. دادند

ي زمین من است و  خرمایی اختالف پیدا شد؛ من مدعی بودم این درخت در محدوده

، 23 بحـار األنـوار ج   قـم؛ _، ابن طاووس 119 – 118، ص: 1 مذاهب الطوائف، ج فـةالطرائف فی معر -1

 111ص: 
 2،ط قم_  ؛ نوید اسالم ، مترجم: داوود الهامى278ص  ،الطرائفۀ ترجم -2
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در زمین من است و این بگو مگو ادامه یافت و ابوبکر به من سخنی : گفت ابوبکر می
 : آن را ناپسند دانست و پشیمان شد و به من گفت، گفت که خودش

: گفتم.» تو نیز به من بگو تا قصاص کرده باشی، چه به تو گفتم ! مانند آناي ربیعه« 
خدا  به رسول، اگر قصاص نکنی: «ابوبکر فرمود. کنم هرگز چنین جسارتی نمی، من

جا را به قصد عرض  اما من باز هم از قصاصش سر باز زدم؛ ابوبکر آن.» کنم شکایت می
به تو ، تعجب است؛ خودش : «ویشانم گفتنداي از خ عده. خدا ترك کرد شکایت به رسول

؟ دانید او کیست می: گفتم» خدا شکایت کند! به رسول، خواهد از تو ناسزا گفته و باز می
که عمرش را  و شیخ و بزرگ مسلمانان او ثانی اثنین استاست؛  ابوبکر صدیق، او

يقُ (. در خدمت اسالم سپري کرده است دِّ رٍ الصِّ ا أَبُو بَكْ ذَ ذَ ، هَ ِ هَ يْبَةِ ، ا ثَانِىَ اثْنَنيْ ا ذُو شَ ذَ هَ  )وَ

ي ناراحتیش شود؛  نبینم کسی از شما بخواهد به خاطر من بر او گستاخی کند و مایه
خشم خدا ، شوند و ناراحتی پیامبر ناراحت می خدا به ناراحت کردن ابوبکر چراکه رسول

به ، من. بازگردید، هیچ کار: گفتم» ؟گویی چه کار کنیم می: «آنان گفتند. را به دنبال دارد
بازگو ، ابوبکر ماجرایی را که میان من و او گذشت. خدا رفتم دنبال ابوبکر به نزد رسول

اي ربیعه! میان تو و  : «خدا سرشان را به سوي من بلند کردند و فرمودند رسول. کرد
ان ماجرا را بازگو کردم و گفتم که در خالل بگو مگویی که می، من» ؟صدیق چه گذشت

به من ناسزا گفت و پشیمان شد و از من خواست تا قصاص ، او، من و ابوبکر رخ داد
: طور جوابش را نده؛ بلکه بگو این، بله : «خدا فرمودند رسول. اما من قصاص نکردم. کنم

خدا تو را : خدا به ابوبکر گفتم من نیز مطابق امر رسول.» اي ابوبکر! خدا تو را ببخشد
 1.»جا را ترك کرد ابوبکر در حال گریه آن: «گوید یمحسن بصري . ببخشد

داند!  داند؛ هیثمی حسن می شعیب سندش را ضعیف می ،16627ح 59 - 58ص 4مسند امام احمد ج -1
که یکـی   »مبارك«نویسد:مسلم از  کم گوید به شرط مسلم صحیح است ولی ذهبی در تعلیق میو حا

داند و به نظر قـول   از راویان روایت است، روایت نقل نکرده است و آلبانی نیز روایت را صحیح می
 قائلین به تصحیح قویتر است.

_______________________ 
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 : شعر حسان بن ثابت -4

ان قال النّبى انّ  يرو و«: نویسد می شیعی سید محمد تقی نقوي خراسانی   هل احلسّ

 :هو و رابع بيت فيها و االبيات هذه انشد و نعم قال شيئا بكر ابى ىف قلت

ــــفِ  ــــنيِ يف الغــــارِ املُني ــــاين اثنَ ــــدْ ، والثّ قَ  وَ
 

ـــــبَال  دَ اجلَ ـــــعَّ ـــــه إذْ صَ ـــــدوُّ ب ـــــافَ الع  ط
 

ســــولِ اهللاَِّ ــــبَّ رَ لِمــــوا، وكــــانَ حِ  ،قــــد عَ
 

ـــــةِ   يَّ ِ ـــــنَ الربَ ـــــال، مِ جُ ـــــه رَ لْ ب ـــــدِ عْ  1»مل يَ
 

آیا در : گفت »حسان«و روایت شده که پیامبر اکرم صلی اهللا علیه وسلم به «: یعنی
 : ابیات را خواندبله و آن : حسان گفت؟ اي گفته) =شعري( مورد ابوبکر چیزي

از کوه ، که دشمنان به همراه پیامبر بود؛ در حالی، در غار کوه بلند و ثانی اثنین: ابیات
 . گشتند بودند و دور و بر غار می  باال رفته
دارد و محبت  خدا را دوست نمی رسول، ابوبکر ةدانند که هیچکس به انداز می  همه

 .» تر است بیش، پیامبر ي محبان خدا از محبت همه ابوبکر با رسول
با  »ان بن ثابتدیوان حس«از ، 17این ابیات با کمی تغییر و کمی کاملتر در صفحۀ  

و انس بن  3ابن عباس 2حبیب بن ابی حبیب این شعر از وتحقیق ولید عرفات آمده است 
 . روایت شده است 5و همینطور از عبداهللا بن مسعود  4 مالک

 تهران _تقی نقوي خراسانی ، سید محمد 246ص  7، ج ةغالبال  نهج شرح   فی ةالسعاد مفتاح  -1

 4461رقم 82ص 3و ج 4413رقم 67ص 3مستدرك حاکم ج -2
 5؛ تفسیر الثعلبـی ج 92رقم 158؛حدیث أبی الفضل الزهري ص103رقم 133ص 1فضائل الصحابه ج -3

 يضة، محمد نصر الدین محمد عو288ص 1؛ فصل الخطاب فی الزهد والرقائق واآلداب ج85ص

 بیروت_الصالحی الشامی 242ص 3یروت؛ سبل الهدى والرشاد ج ب_ 91ص 30تاریخ دمشق ج -4

 ابو زید القرشی ابن أبی الخطاب، 36 - 35ص أشعار العرب ةجمهر -5

_______________________ 
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ما غضبنا إال ىف املشورة و إنا نرى «: گفتند -هما رضى اللّه عن -على و زبیر  -5

و لقد ، و إنا نلعرف هل سنه، إنه لصاحب الغار و ثا� اثن�، أباب�ر أحق انلاس بها
 1»أمره رسول اّ� بالصالة و هو ىح

یعنى چرا ما را در ( چیزى جز مشورت نیست، آنچه که ما را ناراحت ساخته«: یعنی
خبر بودیم و این امر بدون ما صورت  و ما از تشکیل آن بى شوراى سقیفه شرکت ندادند

زیرا او یار بینیم؛  مى) یعنى خالفت( ترین مردم به آن و إلّا ما أبوبکر را شایسته) گرفت

و ) سفید ماست و ریش( دانیم که از او سنّى گذشته مى و ما غار پیامبر و همدمش بوده
 » در حالى که خود زنده بود، مردم شود رسول خدا نیز به او امر کرد که امام جماعت

عبقات «که از بزرگترین متکلمین شیعه است در کتاب  هندى حسین حامد میر سید
 ؛عالمه دهلوي نوشته است »تحفه اثنا عشري«خودشان که این کتاب را بر علیه  »االنوار
 : کند می مشار الیه را به این شکل نقل ی شبیه به روایتروایت
: گفت که عوف بن الرحمن عبد از حاکم و، عقبه بن موسى صحیح یتروا چنین هم«

 و لیال امارت حرص گاهى الهى بکبریاء که: فرمود و خواند خطبه رض صدیق بکر ابو

 طاقتى و، بینم نمى حتى را امارت در و، ترسیدم فتنه از لیکن و، نکردم نيةعال و سرّا نهارا

                   . فرماید یرىدستگ تعالى حق آنکه مگر، ندارم قوتى و

 بجهت مگر نشدیم ناخوشنود: گفتند و کردند معذرت) رض( زبیر و على آن از بعد
 غار یار او، نداریم شکى جلیل منصب باین صدیق بودن سزاوارتر در و، مشورت از تأخر

، 6 ج و 50، ص: 2 البن أبـی الحدیـد، ج   ةغـتهران؛شرح نهج البال_،جوهري 44و فدك، ص:  ةلسقيفا -1

 قم_ 48ص: 

_______________________ 
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 ضرتح آن، دانیم مى بالیقین او نیکى و شرف و ،)سلم و علیه اللَّه صلى( خداست پیغمبر
 1 .»ملخصا انتهى فرموده نماز پیشواى و امام را او خود حیات در) صلعم(

این روایت به گواهی یکی از بزرگترین متکلمین شیعه صحیح است و از طرفی این 
سخن از سیدنا علی و سیدنا زبیر صادر شده و نکتۀ مهم این است که این سخن در 

  ی یک نفر هم منکر نگردیده!مسجد و در حضور اکثریت صحابه مطرح گشته و حت
بی سال قبل در مسجد النّ 1400به  تونل زمانرا به وسیلۀ  »نجاح«تصور کنید حال 

شنود و به یکباره  می علی و زبیر راسیدنا او در میان مستمعین نشسته و سخنان  ،ایم برده
من با ، بودابوبکر که در غار ن، گوئید می ایها الناس چهگوید:  می، چون فنر از جا پریده

ام که یار غار  ثابت کرده »؟آخر رجل أم بكر أبو الغار صاحب«شماري در کتاب  بی دالیل

شما دیگه چرا گول ، از شما بعید بود، ساختۀ بنی امیه است، آقا این داستان، ابوبکر نیست
او ؟؟ چگونه خواهد بود »نجاح«بر خورد دیگر مستمعین با ، کنید می تصور.... خوردید و

به گمانم همه .... فکر نکنم!؟ کشند می او را به عنوان یک دیوانه در بند؟ زنند می کتکرا 
خجسته  سبابخدا خیرت دهد که ا: با صداي بلند خواهند خندید و خواهند گفت

 احوالی یک هفتۀ ما را مهیا کردي! چه جک جالبی بود!

 قزوینی و انکار یار غار بودن ابوبکر صدیق
 : کند می را اینگونه شروعقزوینی مقالۀ خود 

اصـفهان؛   _  ، میـر حامـد حسـین لکهنـوى    290-289،ص:2 األطهـار،ج  ئمةاأل ةمعبقات األنوار فی إما -1

؛ سـنن  ذهبی نیز با او موافق است گوید به شرط شیخین صحیح است می 66ص  3مستدرك حاکم ج

َحـقَّ ( 17030رقم 152ص 8کبري بیهقی ج
َ
بَا بَْ�ٍر أ

َ
ُمَشاَوَرِة َو�ِنَّا نََرى أ

ْ
ْرنَا َعِن ال خِّ

ُ
نَّا أ

َ
 أل

َّ
َما َغِضبْنَا إِال

ِ انلَّا فَـُه  -ص� اهللا عليه وسلم-ِس بَِها َ�ْعَد رَُسوِل ا�َّ َْعـرُِف رَشَ ا نلَ َغاِر َوثَـاِ� اثْنَـْ�ِ َو�ِنَـّ
ْ
إِنَُّه لَِصاِحُب ال

 ِ َمَرُه رَُسوُل ا�َّ
َ
.) -ص� اهللا عليه وسلم-َوِ�رَبَُه َولََقْد أ َالِة بِانلَّاِس وَُهَو ىَحٌّ  بِالصَّ

_______________________ 
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محافل علمى و مناظرات ، از دیر باز در میان جوامع اسالمی، استدالل به آیه غار«
مذهبى مطرح بوده است؛ اما تاکنون مستندى یافت نشده است که ابوبکر و یا یکى از 
اطرافیان وى در زمان حیات رسول خدا صلى اهللا علیه وآله به همراهى ابوبکر اشاره و به 

 .آن استشهاد کرده باشند
به سقیفه بنى اند  سابقه استدالل به یار غار بودن ابوبکر طبق آنچه اهل سنت ادعا کرده

عثمان بن عفان با مطرح کردن ، گردد که خلیفه دوم و همپیمان دیگر آن دو ساعده برمى
ویق بر شایستگى ابوبکر بر خالفت استدالل کرده و مردم براى بیعت با او تش، این آیه

  .»کنند مى
نقل و نقد کردیم اما دقت کنید که قسمت دوم ، قسمت ابتداي سخن قزوینی را قبالً

 !کند می سخن خود قزوینی چگونه رشتۀ خود او را پنبه
اي  عده نبوده بلکه قاطبۀ انصار و هاجتماع یکی دو نفر، که اجتماع سقیفه دانیم می همه

د به سیرت و هجرت اه یقین آنان آگاهترین افرو باند  از مهاجرین در آنجا حضور داشته
، بودن ابوبکر صدیق صحیح نبود »یار غار«نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم بودند و اگر 

چون حقیقت محض بود : ج؟ ند ولی چرا چنین نکردندکرد می همه یکصدا آن را تکذیب
ق آنهم در آن انکار یار غار بودن ابوبکر صدی، و انکار حقیقت مساوي است با حماقت

یار غار ، داند می نورانی بودن خورشید! اما چرا قزوینی که خودانکار  شبیه بود بهموقع 
قصد انکار باز هم ، بودن ابوبکر صدیق در اجتماع سقیفه مطرح شد و کسی هم منکر نشد

یار غار بودن صدیق اکبر چون خاري در چشم ، مشخص است؟ این حقیقت را دارد
 این خار را از چشم خود خارج کند اما خواهد می حال قزوینی، است دشمنان صدیق اکبر

 !مگر با زخمی کردن خود تواند مین

 برد! می در زمان هجرت در حبشه به سر بنت ابی بکر اسماء: نجاح
 اسماء با شوهر خود زبیر در حبشه بسر: «که گوید می در جاي جاي کتابش نجاح

 » برد مى
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کند بر آنکه در هنگام آمدن  مى ایت ساختگى تصریحاین رو«: نویسد می در جایی
أسماء دختر أبوبکر نیز در خانه بوده ، رسول خدا صلّى اهللا علیه و آله به خانه أبوبکر

در ، به همراه شوهرش زبیر، کند که أسماء دختر أبوبکر مى لکن حقیقت تصریح، است
 » برد مى حبشه بسر

 ابن حبان حواله »الثقات«کتاب از  23و این دروغ خودش را به جلد سوم صفحۀ ا
 . دهد می

 : کنیم می نقل، حال هر آنچه در آن صفحه هستما به کتاب مذکور مراجعه کردیم و 

لف« ا عىل األْ مهَ أَ اسْ تَدَ اء من ابْ لَّمَ من النِّسَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاَُّ عَ ول اهللاَِّ صَ سُ ن رَ َّنْ رو عَ ممِ  وَ

ة ال -٧٦ المَ ء بنت سَ ةأَسامَ َبَشَ ي من مهاجرات احلْ ومِ زُ ة املَخْ يَّاش بْن أيب ربيعَ أَة عَ رَ  تميمة امْ

ىلَّ  -٧٧ يْثُ زودت النَّبِيَّ صَ ات النطاقني حَ َا ذَ ال هلَ قَ تِي يُ ي الَّ هِ ديق وَ ء بنت أيب بكر الصّ أَسامَ

ا توكى بِ  ِد مَ ار فَلم جتَ غَ ا الْ ادَ يْثُ أَرَ لَّمَ وأباها حَ سَ يْهِ وَ لَ قد قيل اهللاَُّ عَ هِ اجلراب فَقطعت نطاقها وَ

اتَت بعد أَن  بْد اهللاَّ بْن الزبري مَ ة عَ الِدَ ي وَ هِ ذوابتها وأوكت هبَا اجلراب فسميت ذَات النطاقني وَ

ا نهَ  قتل ابْ

بَة -٧٨ حْ َا صُ يد بْن السكن بْن قيس بْن زعوراء هلَ ء بنت يزِ  1.»أَسامَ

رسول خدا صلی اهللا علیه وسلم که  ازاند  و کسانی از زنان که روایت کرده: «یعنی
 . ابتداي اسمشان با الف است

ز کسانی همسر عیاش بن ابی ربیعۀ مخزومی که ا لتميمةا مةاسماء دختر سال -76

 . است که به حبشه هجرت کرد
گویند  می »ینقاطذات الن«اسماء بنت ابی بکر صدیق و او کسی است که به او  -77

خواستند به ) ابوبکر( مبر اکرم صلی اهللا علیه وسلم و پدرشزمانی که پیا به این خاطر که
خود را ببندند پس اسماء کمربند خود را  ۀچیزي نداشتن که با آن توش، سوي غار بروند

 78- 77 – 76رقم  23ص 3قات البن حبان جالثّ -1
_______________________ 
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و او مادر عبداهللا بن زبیر بود و بعد از شهادت فرزندش از ..... اند نصف کرد و بعضی گفته
 ) انتهاي تذکره( دنیا رفت

 ...» یزیدء بنت اسما -78
در کجاي این ، اي اي کسی که روي دجال را هم سفید کرده، اي منافق، حال اي کذاب

در کل این کتاب سخنی از سفر اسماء ؟؟ نقل سخنی از سفر اسماء به حبشه وجود دارد
پس تو اي کذاب چرا دانسته این دروغ را ، به حبشه نیست بلکه در هیچ کتابی نیست

دلیلش ، کردي بار این دروغ را در کتابت تکرار 6حداقل ؟؟ ددلیلت چه بو؟ اي تراشیده
و  گوید می بعد از اینکه دانستی این شخص اینهمه دروغ ة گرامی آیااي خوانند؟ چه بود

ها  این آیا؟؟ کنی می پالگیانش اعتمادبه او و به هم هیچ ترسی از رسوا شدن ندارد باز هم 
 ؟ ا به فروش برسانند و معروف شوندخواهند بنویسند ت می یا، دلسوز تو هستند

بندد و هیچ شرمی هم ندارد مطمئن باشید  می چنین شخصی که به این راحتی دروغ
نویسد تا مشهور  می او فقط دروغ، سوزد می که نه مسلمان است و نه دلش براي شما

ش همه دروغ اندر دروغ است و های کتاب، تا پول به جیب بزند گوید می او دروغ، شود
ش باال رود و هر چه بیشتر های کتاب شود که فروش می وان کتابهاش همه و همه باعثعن

اگر ، ناکتر استچنین شخصی که از هر کافري براي اسالم خطر، جیبش پر از پول شود
برادر یا خواهر خواننده باشد مطمئن باشید که در روز قیامت در صف ، مورد توجه شما

 . ن خواهید بودازیانکار
ولی او غیر از اینکه یار غار بودن ابوبکر صدیق را ، دانید یا خیر می م کهدان نمی

 و وفات نکرده! در کتابی هم، در کتابی نیز ادعا کرده پیامبر شهید شده، تکذیب کرده
تمام سخنانش جدید و کشفیات ..... و ترور کردندعائشه را ، ابوبکر را هم کشتنگوید:  می

خواهی نوشته  می اگر ؛بزرگان تاریخ نگارستان و از دوخودش است و به قول یکی از 
 زمانی که همه، مطلب بنویس »برخالف جهت«همیشه ، خریدار داشته باشد تهای

مطمئن  »ظاملنيالانوشريوان اظلم «انوشیروان عادل بود تو کتابی بنویس با عنوان : گویند می
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مثل این  ؛جرب استباش چنان فروشی خواهد کرد که متعجب خواهی شد و این قضیه م
 ها چشم همۀ، است که در یک جماعت سفید پوش یک نفر با پیراهن سیاه وارد شود

ش هم به مانند همین های کتاب نجاح و سخنان و، شود می متوجه شخص مشکی پوش
 . سیاه پوش است

 چنان نباشم که شاعر ومن که آخرتی ندارم حداقل دنیا را دریابم ، او با خود گفته
 گوید: می

 ایـن  نـه  و ماند آن نه ما بدست که اکنون
 

  دیـن  نـه  و دنیـا  نـه  درویـش  کـافر  چون 
 

 احساس، چه دجال بزرگی است »نجاح«امیدوارم که تا به االن متوجه شده باشید که 
بوده و براي شخص با انصاف  هام زیاد او را نشان داده هاي دروغ کنم تا اینجا هر چه می

و نقدهایش را جوابگو ها  دروغ ام که تمام را متعهد کردهکافی بوده است اما چون خود 
 .... دهم و من اهللا توفیق می باشم به نوشتن ادامه

 حضور اسماء در اثناي سفر هجرت

در قوطی تنها  اساسی است که بی متوجه شدیم که حضور اسماء در حبشه دروغ
در  صدیقماء بنت ي اینکه از کتب شیعه ثابت کنیم اسااما بر، شود می پیدا »نجاح«

 . کنیم می ماجراي هجرت نقش داشته چند قول نقل
به روایتی از  »؟عبداهللا بن بکر کیست« فصل دوم با عنوان 3باب «نجاح طائی در  -1

که قبل از این نیز به آن  کند می وري طبرسی استنادالکتاب اعالم  148ص 1ج

هل رسول اهللا ص� اهللا قال «: آید می در ادامۀ همین روایت اینچنین، اشاره کردیم

ائت عليا و�رشه بأن اهللا قد أذن يل يف اهلجرة فيهيئ يل زادا (: عليه وآهل وسلم
  »أن تهيئ يل زادا وراحلت�: ائت أسماء ابنيت وتل هلا: وقال أبو ب�ر. )وراحلة

 به و کن پیدا را على: «گفت »راهنما«پیامبر اکرم صلی اهللا علیه وآله وسلم به «: یعنی
 توشه و زاد و مرکب که بگو و است داده هجرت اجازه من به خداوند که بده بشارت او
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 که: بگو او به و کن پیدا را أسماء دخترم: «گفت راهنما به بکر ابوو  .»کند فراهم را راه
 ..» کند فراهم من براى را توشه و زاد و مرکب دو

براي اینکه ثابت کند  کند می او عیناً به همین روایت استناد؟ دینداري نجاح را دیدید
و در عین حال نام ابوبکر و اسماء را در این  »سیدنا ابوبکر«ابن اریقط بوده نه  »یار غار«

  بیند! نمی بین

 بكر أيب بنت أسامء اتتهام«: نویسد می »اعیان الشیعه«سید محسن امین صاحب  -2

 وعلقتها عصاما وجعلته نطاقها فحلت عصاما هلا جتعل ان ونسيت جراب يف بسفرهتام

 جعلتها واخر اجلراب هبا أوكت قطعة منه قطعت وقيل النطاق ذات فسميت به

 فسميت باآلخر وانتطقت بواحد السفرة فعلقت باثنني نطاقها شقت وقيل عصاما

 1...»النطاقني ذات

ها  آن براى غذایى سفره و آمد پدرش و پیغمبر خدمت نیز بکر ابو دختر اسماء: «یعنی
 بدان اعراب که( را خود کمرى چادر لذا ببندد آن بر بندى بود کرده فراموش اما آورده
 آن وسیله به را سفره و درآورد بند شکل به را آن و پیچید هم به و کرد باز) گویند نطاق

 . بست شتر ترك به

 دونیم به را خود چادر اسماء: گویند نیز برخى. نامیدند» النطاق ذات« را او رو همین از
 به باز را دیگر نیم و بست شتر بر بدان را سفره و درآورد طناب صورت به را نیمى، کرد
 2 .»خواندند» النطاقین ذات« را او رو همین از و پیچید خویش کمر

 : نویسد می در تفسیر خویش »زین العابدین رهنما«، ر شیعیمفس -3
 بیرون ما بیم زا، سرایست در که پنداشتند نیامد بیرون رسول که دیدند کافران چون« 
 شمشیرها همى، خفته رسول جاى بر دیدند را على ندندکاف سراى در خویشتن، آید نمى

 بیروت _، محسن امین 349ص 4و پاورقی ج 237ص 1اعیان الشیعه ج -1
 تهران_؛سروش مترجم: على حجتى کرمانى 82ص: ،1 ج ،ترجمۀ اعیان الشیعه)( سیره معصومان -2

_______________________ 
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 نه من که دانم چه من: گفت على؟ کجاست محمد: گفتند. رفتند او بسر کشیدند بر
 شما جور از: گفت. کجاست وى که دانى تو هم، نیست تو علم بى: گفتند. اویم باننگاه

 . بازگشتند نومیدها  آن. کجاست هک داند خداى، برفت

 سراى بدر آمدند. بود وى گاهپناه و سرّ صاحب که نباشد بکر ابو بخانه جز: گفتند

 که خشم از. ندانم: گفت؟ کو پدرت: گفت جهل بو. آمد بدر) اسماء(. دادند آواز بکر ابو

 وشوارگ چنانکه. زد) اسماء( روى بر 1تپانچه داشت قوت که چند هر آمد را جهل ابو
 2.» ..؟جرمست چه را وى: گفتند. کردند مالمت را وى دیگران. بشکست وى گوش در

 آمد بکر ابى موالى) اریقط بن اهللا عبد(. برآمد روز سه چون: «زین العابدین رهنما
 دو آن از بیاورد بهتر اشتر دو تا بگفت را) فهیر عامر( و گرفت دلیل را وى تا او بنزدیک

 . نهند دربار تا بیاورد طعام سفره) بکر ابى بنت اسماء( و. داد را رسول. بود بهتر یکى

: گفت) اسماء(. نداشتم رشته. بگسست بند. بستم اشتر برآن را  چون: گفت بکر ابو

 اسماء. نماند نطاقتو را  انگه: گفت رسول -کن رشته درم فرو خویش نطاق من

 که زانجاست. النطاقین تذا: گفت را) اسماء() ص( رسول. است نطاق دو مرا: گفت

 3 .»برفتند آنگاه. خوانند) النّطاقین ذات( را بکر ابو دخت اسماء

 پاى اثر بران شمشیرهاى با مشرکان اما: «نویسد می »استر آبادي«، شیعی ؤرخم -4

 بکر ابى و پیغمبر خبر اسماء از و آمدند بکر ابى خانه به گرفته سرور آن

 4 »...بازگشتند قال و قیل از بعد، ارمند خبر ایشان از من: گفت. پرسیدند

 تپانچه = سیلی -1
  تهران _  انتشارات کیهان ؛ ، زین العابدین رهنما  71-70ص  2 رهنما، جو تفسیر ترجمه  -2
 ، زین العابدین رهنما  72، ص: 2 رهنما، جو تفسیر ترجمه  -3
 تهران_؛ میراث مکتوب 123-122آثار احمدى تاریخ زندگانى پیامبر اسالم و ائمه اطهار (ع)،ص: -4

_______________________ 
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 و از طرف دیگر مشرکین در پی تحقیق از وجود: «نویسد می آیت اهللا ابطحی -5
 ي اول به در خانه. صلی اهللا علیه وآله در میان مکّه به راه افتادند» پیغمبر اکرم«

پدرت کجا : دختر ابوبکر سؤال کرد» اسماء« از» ابوجهل« رفتند» ابوبکر«

سیلی محکمی به » ابوجهل«. دانم او در خانه نیست نمی: گفت» اسماء«؟ است

 1.» او زد که گوشواره از گوشش کنده شد
 و کرده حاضر سفره آنگاه بالجمله: «نویسد می محمد تقی لسان الملک سپهر -6

 دو به را خویش کمربند عایشه خواهر اسماء و نهادند؛ سفره در پخته گوسپندى
 اسماء به روز این از. ساخت  متاره بند نیمى و بست هسفر بر نیمى، کرده نیم

 2 .»گشت ملقّب النّطاقین ذات

 سو هر به فحص بهر از، نیافتند سراى در را پیغمبر چون قریش سوى آن از اما«
 مقصود  که برآمد خانه از النّطاقین ذات اسماء، آمدند بکر ابو خانه در به نخستین. شتافتند
 بر سخت اى طپانچه. دانم نمى: گفت؟ کجاست پدرت: گفت هلج ابو. بداند را ایشان
 3.»بگذشت آنجا از و بیفتاد گوشوارش که زد او روى

 سنة وعرشين بسبع اهلجرة قبل ولدت، بكر أيب بنت أسامء«: شیخ عبداهللا حسن -7

 وهي املدينة إىل وهاجرت، إنسانا وعرشين نيف بعد الغابة أسد يف ما عىل وأسلمت

 بأم) وآله عليه اهللا صىل( النبي ولقبها، بقباء فوضعته الزبري بن اهللا بعبد حامل

 ما جتد فلم هاجرا ملا وألبيها) وآله عليه اهللا صىل( للنبي سفرة صنعت ألهنا، النطاقني

 ها آن وقيل، النطاقني ذات النبي فسامها به السفرة وشدت نطاقها فشقت به تشدها

 آیت اهللا سید حسن ابطحی خراسانی _69رسول اکرم ص -1
 تهران _ان الملک سپهر ، محمد تقى لس611ص2 ناسخ التواریخ زندگانى پیامبر،ج -2
 ، لسان الملک سپهر 613ص2 ناسخ التواریخ زندگانى پیامبر،ج -3

_______________________ 
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 ج: املامقاين للعالمة املقال تنقيح. وسبعني أربع أو ثالث سنة وماتت سنة مائة عاشت

 1.»٦٩ ص) النساء فصل( ٣

أسامء بنت   النطاقني  كانت امّ عبد اهللاَّ بن الزبري ذات: أقول يف بيانه«: اهللا خوئی حبیب -8

ه ليس عارا يستحيى منه إنّام هو من  اه بلقب امّ أيب بكر و أراد ابن الزبري أنّ تعيريه إيّ

 2» بها به رسول اهللاَّ صىل اهللاَّ عليه و آلهمفاخره ألنّه لقب لق

فلام حان موعد خروجهام من الغار اتامها «: نویسد می یسید هاشم معروف الحسن -9

واتتهام أسامء بنت ايب بكر بطعامهام يف جراب ونسيت ان جتعل له ، الدليل ببعريمها

ام فحلت نطاقها فلام أرادا ان يرحتالً ذهبت لتعلق السفرة فاذا ليس فيها عص، عصاماً 

  3»فجعلت منه عصاماً للسفرة وذهبت بالباقي فسميت ذات النطاقني

کرز بن علقمۀ «) أبو( کسى که رد پاى رسول خدا را تا در غار برد: «دکتر آیتی -10
، بودند» ثور« در سه روزى که رسول خدا و أبو بکر در غار. بود» بن هالل خزاعى

براى رساندن » أسماء ذات النطاقین« و» هیرهعامر بن ف« و» عبد اللّه بن أبى بکر«

 4 .»خوردنى و نوشیدنى و أخبار أهل مکّه نزدشان رفت و آمد داشتند
در اثناي سفر  »صدیقابی بکر اسماء بنت «ده مورد از کتب شیعه نقل کردیم که از 

 !!!اما ؛5توانیم نقل کنیم می نیز بیش ازو ، اند هجرت یاد کرده

 انتشارات دلیل_، الشیخ عبد اهللا الحسن230ص 2مناظرات فی العقائد واألحکام پاورقی ج -1

 تهران_، حبیب اهللا خوئی 99، ص: 19 ، جةغفی شرح نهج البال ةعمنهاج البرا -2

  بیروت _  ، هاشم معروف الحسنی؛ دار التعارف254ص ةدیدج ةالمصطفى نظر ةسیر -3

 6ط  تهران، _  ناشر: دانشگاه تهران؛ ، دکتر محمد ابراهیم آیتى218تاریخ پیامبر اسالم،ص: -4

النبـی األعظـم    ةطباطبائی؛ الصحیح من سیر 293ص 9؛ تفسیر المیزان ج70ص 19نگا: بحار االنوار ج -5

اصـل   ،شـیخ الطریحـی؛  330ص 4مرتضـى؛ مجمـع البحـرین ج   ، السید جعفر 58-57ص  4(ص) ج

، شـیخ محمـد   239ص 1 النبی و سیرته،ج ة، محمد حسین کاشف الغطاء؛ حیا265واصولها ص ةلشيعا

_______________________ 
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 ؟؟ که انکار کندباز هم کسی هست  اما

 اورده بود!ین ابوبکر هنوز اسالم نعبداهللا ب: نجاح

، در مهیا کردن لوازم سفر نقش داشته »اسماء بنت صدیق«از کتب شیعه ثابت شد که 
اما ببینید ، و ثابت خواهیم کرد که عبداهللا بن ابی بکر هم در این مسیر نقش داشته است

 . عبداهللا بن ابی بکر را حذف کندنقش  خواهد می با چه حربه اي »نجاح«که 
و مطالبى که درباره فرستادن غذا بواسطه عبداهللا بن أبى بکر و اسماء : «نویسد می نجاح

براى مردم آگاه به سیره و تاریخ پیامبر صلّى اهللا علیه و آله از مطالب ، شود مى گفته
همانطورى که ، دعبداهللا بن أبى بکر از کافران بوزیرا ، شود مى ساختگى مضحک شمرده

 1. برد مى و اسماء به همراه شوهر خویش زبیر در حبشه بسر نملۀ مادر وى کافر بود

که اغلب اعضاى آن از کفّار محارب با خدا و اى  خانه توانستند در مى بعالوه چگونه
عبد (، زیرا در این خانه أبوقحافه و عبداهللا و عبد العزّى؟ رسول وى بودند غذا بپزند

، کردند مى شدند زندگى مى و خواهر أبوبکر ام فروه که از کافران شمرده 2نملةو  )الرّحمن

و عبد العزّى از جستجو کنندگان و دنبال کنندگان رسول خدا صلّى اهللا علیه و آله و 
قریش و بنى امیه را در این زمینه نقش  هاى دروغ و همین مطلب. رفت مى اصحاب بشمار

  .»نماید مى بر آب

ص  10 تهـران؛ تفسـیر روشـن، ج   _ قاضى ابرقـوه ، 467ص 1ج  قم؛ سیرت رسول اهللا_ اى قوام وشنوه

ص  8ابن ابـی الحدیـد (فارسـی) ج     ةغـبالتهران؛جلوه تاریخ در شرح نهج ال_،حسن مصطفوي 131

؛ 122ص 18عربـی) ج ( ابـن ابـی الحدیـد    ةغـتهران؛ شرح نهج الـبال _، محمود مهدوي دامغانی 238

 ، حبیب اهللا خوئی 99ص 19ج ةغفی شرح نهج البال ةعمنهاج البرا

 دروغ بودن این ادعا ثابت شد. -1
قتیلـه بنـت   «؛ و مـادر اسـماء و عبـداهللا    نداشـته اسـت   »نملـه «سیدنا ابوبکر صدیق همسري به نـام   -2

 بوده است که در جاهلیت با ابوبکر ازدواج کرد و در همان جاهلیت طالق داده شد. »عبدالعزي
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 : جواب
شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید  270صفحه  13او این دروغ خودش را به جلد 

در ، بینیم که او دروغ گفته است می دوباره، ارجاع داده است و ما با مراجعه به این کتاب
بلکه به اتفاق ، عبداهللا بن ابی بکر به میان نیامده استکفر کتاب مذکور هیچ سخنی از 

عبد اهللا اخبار ، دیگرانطبري و د و ابن سع ابن اسحاق ون چورخان ؤسیره نویسان و م
لیه وسلم به دستور بعد از هجرت پیامبر اکرم صلی اهللا عآورد و  می قریش را به غار

 . ام رومان و اسماء و عایشه را با خود به مدینه آورد، ابوبکر صدیق
» ثور« غار در بکر أبو و خدا رسول که روزى سه در: «نویسد می شیعی دکتر آیتی

 رساندن براى» النطاقین ذات أسماء« و» فهیره بن عامر« و» بکر أبى بن اللّه عبد«، بودند

 1 .»داشتند آمد و رفت نزدشان مکّه أهل أخبار و نوشیدنى و خوردنى

 در روز: که فرمودند را بکر ابى بن اللّه عبد«: نویسد می محمد تقی لسان الملک سپهر
 2» برد بدیشان ثور غار در را کفار خبر شبانگاه و کند زیستن قریش میان

سه شب در آن غار ماندند عبداهللا : «نویسد می محمد کریم العلوي الحسینی الموسوي
در غار میماند و قبل از طلوع فجر بیدار شده به مکه بر ها  آن فرزند ابوبکر شبانه نزد

صلی اهللا علیه وآله ( دامیگشت روزها در مکه اخبار را جمع کرده شبانه براي رسول خ
  3.» کرد مینقل ) وسلم

 ماندند غار آن در شب سه خدا رسول: «نویسد می حاج عبد المجید صادق نوبري
 شده بیدار فجر طلوع از قبل و ماند مى غار درها  آن نزد آمده شبانه بکر ابو فرزند اللَّه عبد

 کرد مى نقل اکرم رسول به شبانه کرده جمع را اخبار مکه در روزها گشت مى بر مکه به

 .398، ص 2؛ ترجمه تاریخ یعقوبى، ج  217تاریخ پیامبر اسالم، ص -1
 611،ص2 ناسخ التواریخ زندگانى پیامبر،ج -2
، محمـد کـریم العلـوي الحسـینی     803ص 1ت و الـدقائق ج تفسیر کشف الحقـایق عـن نکـت االیـا     -3

 ق 3،1396تهران؛ ط _الموسوي 

_______________________ 
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 نگه برده آنجا را بکر ابو گوسفندان شب نصف از بعد بکر ابو غالم) فهیره بن عامر(
 رسول شب سه از بعد کردند مى میل گوسفندان شیر از بکر ابو و اکرم رسول، میداشت

 1....» نمود اجیر مدینه راه براى راهنما) الدلیل بنى( جماعت از خدا

 مانع از یار غار بودن وياش  کافر ابوبکر در خانه وادةخانحضور : نجاح
 شود! می

در خانه ابوبکر ..... ام فروه و نمله با وجود ابو قحافه و عبد الرحمن و: «اما اینکه گفته
ممکن نبود بتوانند براي پیامبر غذا بپزند و خالصه در این باره ، اند و اینکه آنان کافر بوده

 » همکاري کنند
 : استجواب این 

شخصی نزد ابوبکر ، آیند می زمانی که پیامبر اکرم صلی اهللا علیه وسلم به خانۀ ابوبکر
 : چنانکه آمده است، اال عائشه و خواهرش اسماء، صدیق نبوده

رٍ « ءُ بِنْتُ أَيبِ بَكْ امَ تِي أَسَ أُخْ ا وَ نَ رٍ إالَّ أَ نْدَ أَيبِ بَكْ يْسَ عِ لَ  نبود نزد ابوبکر کسی اال: «یعنی 2»وَ

 » عایشه و خواهرش اسماء بنت ابی بکر
 . وده در خانۀ ابوبکر ساکن بودنداما در مورد کسانی که نجاح ادعا نم

ابو ؟؟ کرد می در خانۀ ابوبکر چه اما، است پدر ابوبکر صدیق وي: ابو قحافه -1
 »نجاح«ولی  کرد می بچه داشت و در خانۀ خود زندگی وقحافه خود زن داشت 

 تا، ه خانۀ ابوبکر را شلوغ کند و پر کند از نا مسلمانانداند ک می چون الزم
 ! کند می هر که را ممکن است وارد خانه تواند می

ــوبرى ج  -1 ــیر ن ــه و تفس ــارات    164ص 1 ترجم ــاپ وانتش ــازمان چ ــوبري؛ س ــادق ن ــد ص ،عبدالمجی
 ق1396، 1،ط تهران_ اقبال

 3ج ةيـوالنهـا  ةيـبیـروت؛ بـدا  _ 103ص  2مصـر؛ تـاریخ طبـري ج   _ 335ص  2سیرت ابن هشـام ج  -2

 بیروت_ 218ص

_______________________ 
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 خود آمدهاي  نزد نوهروزي ابوقحافه به ، مشهور است که بعد از هجرت ابوبکر صدیق
و از اهل ) سر زدهایش  یعنی از خانۀ خودش خارج شد و آمد به خانۀ پسرش و به نوه(

آیا چیزي از درهم و دینار ، پدر شما که هجرت کرده و شما را تنها گذاشته: پرسیدخانه 
 ؟ ن زندگی کنیدارته که با آن گذبرایتان گذاش

رٍ «: سیرت ابن هشام ءَ بِنْتِ أَيبِ بَكْ امَ لّمَ ، أَسْ سَ يْهِ وَ لَ ىلّ اهللاُّ عَ ولُ اهللاِّ صَ سُ جَ رَ رَ الَتْ ملَّا خَ قَ

رٍ مَ  بُو بَكْ جَ أَ رَ خَ ا وَ َ انْطَلَقَ هبِ فٍ فَ تّةُ آالَ مٍ أَوْ سِ هَ فِ دِرْ ةُ آالَ ْسَ هُ مخَ عَ مَ هُ وَ لّ هُ كُ الَ رٍ مَ و بَكْ بُ لَ أَ تَمَ هُ احْ عَ

هُ  عَ مْ بِ . مَ كُ عَ دْ فَجَ اهُ قَ اَهللاِّ إينّ الَ أَرَ الَ وَ قَ هُ فَ ُ بَ بَرصَ هَ دْ ذَ قَ ةَ وَ افَ ي أَبُو قُحَ دّ يْنَا جَ لَ لَ عَ خَ دَ الَتْ فَ لِهِ قَ امَ

هِ مَ  سِ الَتْ قُلْت. عَ نَفْ ا: قَ ثِريً ا كَ ً ريْ نَا خَ كَ لَ دْ تَرَ هُ قَ ا أَبَتِ إنّ الّ يَ ا . كَ تهَ عْ ضَ وَ ا فَ ارً جَ ت أَحْ ذْ أَخَ الَتْ فَ قَ

ا هُ فِيهَ الَ عُ مَ انَ أَيبِ يَضَ ي كَ ذِ بَيْتِ الّ ةٍ يفِ الْ وّ ا، يفِ كُ بً وْ ا ثَ يْهَ لَ ت عَ عْ ضَ لْ ، ثُمّ وَ قُ هِ فَ ت بِيَدِ ذْ مّ أَخَ ا : تثُ يَ

ا املَْالِ  ذَ ىلَ هَ ك عَ دَ عْ يَ دْ . أَبَتِ ضَ قَ ا فَ ذَ مْ هَ كُ كَ لَ رَ انَ تَ ا كَ أْسَ إذَ الَ الَ بَ قَ يْهِ فَ لَ هُ عَ دَ عَ يَ ضَ الَتْ فَوَ قَ

مْ  كُ غٌ لَ ا بَالَ ذَ يفِ هَ نَ وَ سَ  1»أَحْ

هائى که در خانه داشت و عبارت از  پدرم هنگام رفتن بغار پول: اسماء گوید: «یعنی
، بجاى نگذاشتبراى ما هزار یا شش هزار درهم بود همه را با خود برد و چیزى  پنج

  نزد ما آمدهه که از هر دو چشم نابینا شده بود ب فةپس از رفتن او پدر بزرگ ما أبو قحا

گرفتارى و مصیبت سختى ه را با خود برد شما را بها  پول ابو بکر با این ترتیب که: گفت
من ؟ چگونه: پدر جان او مال بسیارى براى ما بجاى گذارده! گفت نه: دچار کرد! من گفتم

 اى ریختم و در مکانى که معموالً برخاستم و مقدارى سنگ خورده جمع کرده و در پارچه
نهاد گذارده و دست ابو قحافۀ را گرفته روى آن پارچه  پدرم پولهاى خود را در آنجا مى

ابو قحافه که ، رم در خانه براى ما گذاردهپولهائى است که پدها  این: گذاردم و گفتم

 612-611،ص:2 و  ناسخ التواریخ زندگانى پیامبر،ج 489ابن هشام ص ةسیر -1
_______________________ 
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و ، را گذارده باکى بر شما نیستها  پول اکنون که این: دستش بدان پارچه رسید گفت
 1 .»همین مقدار پول شما را براى مدت زیادى کافى است

ويطمئن عىل أوالده وقد ذهب ، وجاء أبو قحافة ليتفقد بيت ابنه«: نویسد می دکتر صالبی

هایش سر بزند و احوال آنان  ي پسرش آمد تا به نوه به خانه، ابوقحافه: «یعنی 2....»برصه

 ...» را از دست داده بوداش  او که بینایی. را بپرسد
 ابو قحافه خود در خانه اي مستقل زندگی: شود که می نقل اینگونه استفادهدو از این 

پولی براي شما : بپرسدوگرنه به جاي اینکه ، ه و تحت سرپرستی ابوبکر نبودهکرد می
که وقتی چنین ؟ پولی براي من گذاشته یا پولی براي ما گذاشته: پرسید می؟؟ گذاشته

این ابوبکر مخارج پدر را نمیداده و همچنین ثابت است شود که قبل از  می نپرسید ثابت
که وقتی حضرت ابوبکر صدیق از دنیا رفت ابو قحافه هیچ ارثی از پسرش دریافت نکرد 

دهم و این نیز به آن معناست که ابوقحافه  می حق خود را به فرزندان ابوبکر: گفت بلکه
 . خودکفا بوده است

پس ثابت شد که ابو قحافه در خانۀ ابوبکر نبوده که حال مانع همکاري اهل ابوبکر با 
 . ابوبکر و نبی اکرم در سفر هجرت باشند

من در !!!هم در خانۀ ابوبکر بودهاو  گوید می ؛ نجاحصدیقخواهر ابوبکر : هروام فَ -2
در آن  »ام فروه«؟؟ هکرد می خواهر ابوبکر در خانۀ ابوبکر چه »ام فروه«عجبم که 

و غیر  باید در خانۀ پدر خود مانده باشد عبطتاریخ هنوز ازدواج نکرده بود و به 
ر اما در مورد کافر بودن یا مسلمان بودن او هیچ اطالعی د، باشد تواند مین از این

 . دست نیست که اسالم یا کفر او را در آن تاریخ ثابت کند

 قم_سید هاشم رسولى محالتى  _ 321-320،ص:1 زندگانى محمد (ص) (ترجمۀ سیره ابن هشام)،ج -1
 ، دکتر صالبی60صأبوبکر الصدیق رضی اهللا عنه شخصیته وعصره  -2

_______________________ 
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ی اشتباه کرده که مرا به یاد حکایتچند  »ابی بکربن  عبد اهللامادر «اما در مورد  -3
 انداخت!! 

در جمع جاهالن بوق بدست گرفت و دربوق  يروزي شیاد بیسوادگویند : «حکایت
ر شهر مصر بر فراز منبر شیر عقوب را ددانید امامزاده ی می یاآهاي مردم آخود بدمید که 

زدند و  می طبق معمول کف، جمع جاهل شیفته و شیداي افاضات این شیاد بیسواد !؟درید
 !اي شیاد: گفتو سوي خطیب کرد  رو ؛شد که روزي فرد دانایی پیدا کشیدند تا می هورا

وم اینکه مصر نبود و د، نیز پیغمبر بود نخست اینکه امام زاده نبوده پیغمبرزاده بود و خود
، چهارم اینکه شیر نبود و گرگ بود، نبود و ته چاه بود سوم اینکه بر فراز منبر، کنعان بود

 1» !اینکه اصل داستان هم دروغ بود مپنج
  2نام مرد است و نه نام زن!! ۀنمل: اوالً، هم به همین شکل است »نجاح«ماجراي ما با 

ةُ بلکه ، نبود »نمله «بنت ابی بکر عبد اهللامادر : ثانیاً تَيْلَ   !بود قُ

 !!!طالق داده شده بود بعثتزن ابوبکر نبود بلکه قبل از  ةقتيلدر آن تاریخ : ثالثاً

این زن قبل از اسالم و در دورة جاهلیت با ابوبکر ازدواج کرده و قبل از اسالم و در 
 . ر نبودهمان دورة جاهلیت طالق داده شده است و در آن تاریخ در خانۀ ابوبک

ِ «: نویسد می ابن سعد بَريْ بْدِ اهللاَِّ بْنِ الزُّ رِ بْنِ عَ امِ الَ ، عَ بِيهِ قَ نْ أَ بْدِ : عَ ةُ بِنْتُ عَ تَيْلَ تْ قُ مَ دِ قَ

بُ  انَ أَ كَ رٍ , وَ ءَ بِنْتِ أَيبِ بَكْ امَ ا أَسْ نَتِهَ ىلَ ابْ لٍ عَ سَ الِكِ بْنِ حَ نِي مَ دِ بَ دَ أَحَ عَ بْدِ أَسْ  بْنِ عَ زَّ عُ رٍ و بَ الْ كْ

لِيَّةِ  َاهِ ا يفِ اجلْ هَ لَّقَ  3.»طَ

 ساختند. علیه السالم یوسفحضرت منظور داستان دروغینی است که برادران  -1
 از تابعین مشهورند. »نملة بن ابی نملة«انصاري از صحابه و فرزندش  هابو نمل -2
، محمـد عـزت   274ص 9ج »التفسیر الحدیث«؛ و همینطور در 252ص 8طبقات الکبري ابن سعد ج -3

 قاهره_ ةدروز

_______________________ 
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 عامر بن عبد اهللا بن زبیر از گفته پدرش عبد اهللا بن زبیر ما را خبر داد که: «یعنی
گفته است قتیله دختر عبد العزى بن عبد اسعد که زنى از خاندان مالک بن حسل بود  مى

که در دوره جاهلى او  قتیله همسر ابو بکر بود، پیش دختر خود اسماء دختر ابو بکر آمد
 1....»را طالق داده بود
دست  »نجاح«سال بود که از خانۀ ابوبکر بیرون رفته بود ولی باز  13یعنی بیش از 

 بردار نیست و او را به وقت نیاز وارد خانۀ ابوبکر کرده است!
، مورخین بزرگترین فرزند ابوبکر گفتۀبه : الرحمن بن ابی بکر عبداما میماند  -4

ال اینجاست که وي به وقت ؤحال س ؛)كان أسن ولد أيب بكر( من بود =عبدالرح

 ؟؟ هجرت چند ساله بوده
از  هجري 74یا  73آید که اسماء بنت صدیق که در سال  می از کتب تاریخ بر: جواب
 حدود سال سن داشته است به این معنی که او به هنگام هجرت 100بالغ بر ، دنیا رفت

سال تخمین  30توانیم سن عبدالرحمن را نیز حدود  می ه این نکتهبا علم ب، ساله بوده 27
در ، سالگی 30الرحمن در سن  عبد: توانیم بگوئیم می بزنیم و اگر چنین کنیم خیلی ساده

بسیار بعید و نزدیک به ، ندکرد می محیط مکه و در بین اعراب که معموالً زود ازدواج
محیط ازدواج نکرده باشد و در آن تاریخ و در آن محال است که بگوئیم او در آن سن و 

 پدر مانده باشد! ۀدر خان
 در خانۀ پدر زندگی، عبد الرحمن، چ سندي در دست نیست که ثابت کندو البته هی

 . ه استکرد می
********* 

 تهران_، محمود مهدوي دامغانی 263ص 8ترجمۀ طبقات الکبري ج -1
_______________________ 
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و ام فروه و نه ابو قحافه نه ، پس تا کنون فهمیدیم که در خانۀ ابوبکر هیچ کافري نبوده

هر که در آن خانه بوده ، و نه هیچ کافر دیگريعبدالرحمن و نه  )قتيلة( مادر عبداهللانه 

 . والحمد هللا رب العالمیناند  منه بودهؤمن و مؤهمه مسلمان و م
باز هم ، گیریم که شخص کافري هم در خانۀ ابوبکر بوده باشد می اما فرض را بر این

 . به چند دلیل، آید نمی مشکلی پیش
کوچک نبوده که بخواهیم فرض کنیم که هر کاري در آن  خانۀ ابوبکر یک اتاقک -1

 . شوند می کل اهل آن با خبر هداد میسراي رخ 
جار ، کند می درست و یار غارش غذا مگر قرار است که وقتی اسماء براي پیامبر -2

 » ؟؟؟پزم می ایها الناس من این غذا را براي پیامبر و پدرم: «بکشد و بگوید که
بدون فهمیدن او هر کاري که  دتوانستن می بود و خیلی ساده ابوقحافه نیز نابینا -3

 . بکنند، خواستند
را قبول کنیم و قبول کنیم که عبد اهللا و اسماء و غالم ابوبکر در  »نجاح«اما اگر ادعاي 

رساندند و  می و اخبار راان نبودند که توشه آماده کردند این سفر نقشی نداشتند و ایش
تمام این ؟ پس تمام این کارها را که کرد ؛بردند می ان شیر و غذاهمچنین هر روز براي آن

 ؟؟ که بود بر عهدةها  لیتؤمس
وقتی اسماء و عبداهللا و عامر بن فهیره را خط زد ، مسکین فکر این را هم کردهنجاح 

! حقیقتش را بخواهید من که !نه؟؟ ابن اریقط را آورد ؛ابن اریقط را آورد، ها آن به جاي
گوید:  می آخر او در کتابش یک بار، به گردن که افتادها  لیتؤدر نهایت این مسنفهمیدم 

علی تحت نظر گوید:  می ابن اریقط کرد و باري هم گوید می علی این کار را کرد و باري
 برد و اخبار را می و ابن اریقط غذا را کرد می لی غذا و اخبار را آمادهمشرکین بود و

 : خوانیدخودتان ب !....رساند و می

 ؟ لوازم سفر را چه کسانی آماده کردند
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 : نویسد می» خوراك پیامبر و وسیله هجرت وى به مدینه: «در باب نجاح طائی

و همین مطلب وى را ، عبداهللا بن أریقط بن بکر در کوه ثور به چوپانى مشغول بود« 
از سوء و ، رساندکرد تا بدون هیچ مشقّتى به پیامبر صلّى اهللا علیه و آله یارى  مى کمک

زیرا براى ابن أریقط بن بکر هیچ گونه سابقه روابط با رسول ، هم به دور بود ظنّ قریش
 . شد تا شک طغیانگران مکّه را برانگیزد نمى خدا صلّى اهللا علیه و آله شناخته

 عبداهللا بن أریقط بن بکر از شیر گوسفندان خود پیامبر صلّى اهللا علیه و آله را سیراب
رد که خود غذاى کاملى است و انسان در کوتاه مدت احتیاج به چیزى همراه آن ک مى

 . و بر ابن أریقط بن بکر سخت نبود که براى یک نفر در آن کوه نان تهیه نماید، ندارد

شبانه از رسول خدا صلّى مؤمنان علیه السالم در کوه ثور  در خبر آمده است که أمیر

اى به رسول خدا  و قریش هر کس را که کمترین عالقه کرد مى اهللا علیه و آله پذیرائى

السالم بسیار   و براى أمیرالمؤمنین على علیه. کرد مى مراقبتصلّى اهللا علیه وآله داشت 
آسان بود که مقدارى غذا به عبداهللا بن أریقط بن بکر بدهد تا به رسول خدا صلّى اهللا 

 ». علیه و آله برساند
 : جواب

 ط پذیرائیابن اریق؟ علیحضرت برد یا  می را ابن اریقط غذا، ص کنتکلیف را مشخ
علی حضرت شیر گوسفندان ابن اریقط بود یا غذایی که ، غذا؟ علیحضرت یا  کرد می

 ؟؟ کرد می تهیه
قریش  گویی می خودت: جواب آن است که ؛برد می که غذا را علی بودحضرت اگر 

خواهی بگوئی  می نکند، ندکرد می داشت مراقبتاي به پیامبر  هر کس را که کمترین عالقه
ه و در کرد می اي به پیامبر نداشته و قریش هم همین فکر را علی هیچ عالقهحضرت 

علی توانسته خود را به پیامبر سیدنا نتیجه حضرت علی را تحت مراقبت قرار نداده و 
 !!؟؟برساند
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و غیر ممکن است که صحیح از محال اما اگر بگویی این امر به دوش ابن اریقط بود ب
 : باشد چون

که در غار ساکن  سه روزپیامبر بعد از ، کند میاستناد ها  آن به نجاحبنا بر روایاتی که 
قبل از اینکه با ابن اریقط آشنا ؟ ندکرد می در این مدت چه، با ابن اریقط آشنا شد ه بودشد

، ر سر همین سه روز استبحث ما ب؟؟ گرفتند می خوردند و از که خبر می شوند غذا چه
 : بخوانید..... زمانی که از غار خارج شدند را کاري نداریم

 و اهلجرة يف له اهللاّ أذن ثمّ ، أيام ثالثة الغار يفوسلّم  آله و عليه اهللاّ صىلّ  اهللاّ رسول بقي و«

ة عن اخرج: «قال  اهللاّ  صىلّ  اهللاّ رسول فخرج» طالب أيب بعد نارص هبا لك فليس حممد يا مكّ

 1»اريقط ابن: له يقال قريش لبعض راع أقبل و، الغار منوسلّم  آله و عليه

، کردند توقف ثور غار در روز سه آله و علیه اللَّه صلى النبیین خاتم حضرت: «یعنی
 بیرون مکه از اکنون! محمد یا فرمود و کند هجرت تا دادند اذن را وى خداوند آن از بعد

 و شد بیرون غار از پیغمبر، ندارید یاورى طالب ابو از دبع شهر این در که زیرا شوید

 2 .»آید مى او بطرف» اریقط ابن« بنام قریش افراد از یکى چوپان دید
گوئیم در آن سه روز که پیامبر در غار بودند  می پس مساله حل نشده است زیرا که ما

بعد از آن سه روز  و رساندند می به غار ند و غذا و خبرکرد می همکاريخانوادة ابوبکر 
 . وبکر صدیق از غار خارج شدندنیز پیامبر گرام و اب

مجبوریم به ، معرفی نشده »نجاح«پس چون در این محل کاندید دیگري از جانب 
ل ؤرخین و سیره نگاران اعتماد کنیم که خانوادة ابوبکر و غالم ابوبکر را مسؤقول اجماع م

  عيل ذلكواحلمد هللا ... دانند می خبر رسانی و غذا رسانی به غار

 ، طبرسی148،ص:1 إعالم الورى بأعالم الهدى،ج -1
، عزیـز اهللا  92ص: مـتن،  ترجمـۀ اعـالم الـوري طبرسـی)،    ( زندگانى چهارده معصوم علـیهم السـالم   -2

 عطاردي

_______________________ 
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دروغ در دهانۀ غار  و تخم گذاشتن کبوترتنیدن تار عنکبوت ماجراي : نجاح
 است!

 : و در یکى از روایات ساختگى چنین آمده است«: گوید می در فصل چهارم نجاح

پس خداوند آنان را بازداشت به این صورت که عنکبوتى ، قوم در پى او به راه افتادند
در پس باز گشتند ، و آنان را از جستجو مأیوس کرد، و بر غار تارى تنید، درا مبعوث نمو

 . دکه در مقابل چشمانشان بو حالى

زیرا مساحت غار بسیار کوچک بود و ، شود نمى تار عنکبوت مانع ار رؤیت نزدیک
 . همین بیان کننده دروغ بودن قصه عنکبوت است

عنکبوت تارى بر غار ، گشت مى السالم در همان روزى که جالوت به دنبال داود علیه
 . و داستان سرایان همین روایت را براى غار کوه ثور نیز جعل کردند، وى بافته بود

بر خالف غار کوچک پیامبر صلّى اهللا علیه و آله ظاهرا غار حضرت داود غار عمیقى 
الوت از ج، و به سبب همین تار عنکبوت، تار عنکبوت قرار داشتاش  و بر دهانه، بود

  .»داخل شدن در غار خودارى کرد
از تفسیر قرطبی ارجاع داده است و  346ص  13او این ادعاي خود را به جلد : پاسخ

بینیم که او شجاعانه دروغ گفته و قول را نصفه دیده  می ما باز با مراجعه به منبع مذکور
 است!

داود حني كان جالوت نسجت العنكبوت مرتني مرة عىل : وقال عطاء اخلرساين«: قرطبی

  »)صىل اهللا عليه وسلم( يطلبه ومرة عىل النبي

اگر قول عطاء مقبول است که باید در مورد نبی اکرم و ماجراي غار هم بپذیري و اگر 
و الزم  مقبول نیست پس قول او در مورد عنکبوت و حضرت داوود هم دروغ است!

ن را گفته و فرزندش که شخصی اگر قبول کنیم که عطاء واقعاً این سخ، است بدانیم
 »عطاء«متروك است این سخن را به دروغ به او نبسته باشد باز هم باید دانست که خود 

عجیب و غریبی دارد که  آراءشخصیت مقبولی نزد اهل سنت نیست بلکه مدلس است و 
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حضرت گوید:  می و یکی از عجایب هم همین است که، خودش تنهاست آراءخودش در 
!!! عجیب است که نجاح به جاي اینکه بر 1غار رفت و عنکبوت آمد و تار تنیدداوود به 

؟ مگر تو در آن غار بودي؟ سندش کجاست، ی که کرديایراد بگیرد که این ادعای »عطاء«
را وحی فرض کرده و  »عطاء«ها سخن  الؤبه جاي طرح این س؟ از کجا خبر داري

 اند!!د می ماجراي غار را با چنین قول پوچی مخدوش
: دکتر ابو شهبه با عنوان رجوع کنید به کتاب خبر اسرائیلی براي بررسی این

اإلرسائيليات يف قصة قتل «: باب »٢٣٠ ةصفح اإلرسائيليات واملوضوعات ىف كتب التفسري«

  »داود جالوت

جوابش این است » شود نمى تار عنکبوت مانع ار رؤیت نزدیک«گوید:  می و اما اینکه
چون تار ها  آن کهاند  بلکه همه گفته، تار عنکبوت مانع دید قریشیان شد که کسی نگفته

و به  2عنکبوت و کبوتر را دیدند اصالً به خود زحمت ندادند که کمر خود را خم کنند
 . داخل غار نظر کنند

چنانکه مغازه ، نمیداند که تار عنکبوت نشانۀ متروك بودن جایی است کاشفو این 
».. عنکبوت تار تنیدهرا ات  مغازه: «گویند می به کنایه به صاحب مغازهاي که مشتري ندارد 
در جیبم عنکبوت النه «گوید:  می یا کسی که جیبش خالی است، یعنی مشتري نداري

نه پولی در جیبم رفته و نه پولی خارج شده! و وقتی بر  مدتی استبه این معنی که » کرده
گیرد که شخصی داخل  می نده این نتیجه راشخص بین، در غار تار عنکبوت مشاهده شود

وْ «: گفتند، شد همانطور که مشرکان وقتی چنین دیدند می غار نشده وگرنه این تارها پاره لَ

) 112ص 20جکند!!!!!! (تهذیب الکمـال المـزی   در جائی هم از حضرت موسی علیه السالم روایت می -1

يا رب مئة موتة أهون ىلع «أبيه، قال: قال موىس عليه السالم:  حدثنا ضمرة عن عثمان بن عطاء عن(
 ».)من ذل ساعة

توان نشسته یا سینه خیـز وارد آن شـد و بـه     توضیح: غار ثور داراي دهانۀ کوچکی است که فقط می -2
 توان زمانی داخل آن را دید که کمر خم کرده یا بنشینیم! طبع فقط می

_______________________ 
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لَ  ابِهِ  ها دَخَ ىلَ بَ بُوتِ عَ نْكَ عَ جُ الْ نْ نَسْ ْ يَكُ نَا ملَ داخل شده بودند تار عنکبوت بر ها  آن اگر« 1»هُ

 » درش نبود
شک باعث خجسته احوالی شما خواهد  بی ید از نجاح طائی کهحال سخنی را بخوان

 . شد

 ؟؟ عنکبوت به اندازة فیل و کبوتر به اندازة نهنگ است که کند می نجاح گمان

که غار ثور أبداً شاهد حضور أبوبکر و کبوتر و  در حالى: «گوید می نجاح درجایی
ن همه موجودات را در و غار ثور بسیار کوچک است و تحمل حضور ای، عنکبوت نبود

  .»کنار رسول خدا صلّى اهللا علیه و آله ندارد
زمانی که این جمالت را خواندم به خود گفتم شاید مترجم ناشی گري کرده و بد 

واقعاً  !ده به همین سبب به نسخۀ عربیش مراجعه کردم ولی دیدم که خیرنموترجمه 

حضور أيب بكر والعنكبوت واحلاممة ومل يشهد غار ثور «: بخوانید، است چنین گفتهنجاح 

ل حضور هذه املخلوقات الكثرية إىل جنب رسول. أبداً  اً ال يتحمّ  هللا  وغار ثور الصغري جدّ

  .»)صىل اهللا عليه وآله وسلم(

 : جواب
که عنکبوت به اندازة فیل است و کبوتر جثه اي به اندازة  کند می این سبک مغز گمان

توانند با نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم این همه موجود  ینم گوید می جثۀ نهنگ دارد که
 !!؟گرد هم آمده باشند

و کبوتر سیمرغ گونه اي بر در غار  يبا خود فکر کرده که عنکبوت دایناسور پیکر
از طرفی ؟؟؟؟ ممکن نیست با پیامبر در آن غار جمع شده باشند گوید می بوده که

 . بودند بلکه بیرون غار بودندعنکبوت و کبوتر غول پیکر!! داخل غار ن

 826ص 4مجمع البیان طبرسی ج ؛31ص 19بحار االنوار مجلسی ج -1
_______________________ 



 دو یار غار    182

کسی است که شیعیان ، این شخص؟؟ چقدر احمق است شخصدقت کردید که این 
 کرده و از او به عنوان متفکر اسالمی و محقق چیره دست یاد »دکتر نجاح«او را ملقب به 

کنند!! خودتان میزان فهم و شعور این شخص را بسنجید و تعمیم دهید بر کل علماي  می
 !شیعه!

شد چون غار اتوانسته در غار همراه پیامبر ب نمی این است که ابوبکر ويشاید منظور 
خواهی نخواهی شخصی همراه او در غار بوده : گویم می اگر چنین است، کوچک بوده

د یؤو این م ﴾...ۦإِۡذ َ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِ  ٱۡلَغارِ إِۡذ ُهَما ِ�  ٱثۡنَۡ�ِ ثَاِ�َ ﴿ :گوید می است زیرا قرآن
 . اند این مطلب است که دو نفر در غار بوده

، اما الزم است که بدانید ماجراي غار و تار تنیدن عنکبوت از بزرگان اصحاب چون
حضرت علی و انس بن مالک و زید بن ارقم و ابن عباس و مغیره بن شعبه و دیگران 

 . نقل شده است
 : نویسد می داند و می اترمجلسی این روایت را متوچنانکه ، شیعیان قطعی استو نزد 

که در وقت رفتن به غار و فرار نمودن از اشرار از آن حضرت به  متواترهمعجزات « 
اى  حق تعالى عنکبوت را فرستاد بر در غار خانه: آن بود کهها  آن ظهور آمد و از جمله

چون قریش نشان پاى آن ، تنید و یک جفت کبوتر حرم آمدند و بر در غار آشیان کردند
: حضرت را گرفته تا نزدیک غار آمدند و تنیدن عنکبوت و آشیان کبوتر را دیدند گفتند

شد و کبوتر در اینجا  اگر کسى دیشب به این غار رفته بود خانه عنکبوت خراب مى
 1.» گرفت و به این سبب برگشتند قرارنمى

جراي البته الزم به ذکر است که کسانی از اهل سنت بوده و هستند که در صحت ما
اما ایراد آنان بر سند ، اند شک کرده »تار تنیدن عنکبوت و تخم گذاشتن کبوتر بر در غار«

 6ط، قم _ ؛ سرور552-551، ص: 3 القلوب مجلسی (فارسی)، ج ةحیا -1
_______________________ 
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و  که عنکبوت را دایناسور فرض کرده »نجاح«روایت بوده نه ایراداتی چون ایرادات 
 است! کبوتر را سیمرغ دانسته

 !!کند می آمدن مشرکین تا دهانۀ غار را انکار، نجاح

 : نویسد می شرکین تا دهانۀ غار و راهنمائی رد شناس بادیه نشیناو در مورد آمدن م
که پنج کیلومتر از خانه رسول خدا صلّى ، و رسیدن مشرکین قریش به غار کوه ثور«

، با دنبال کردن اثر پاى مبارك پیامبر صلّى اهللا علیه و آله، باشد مى اهللا علیه و آله دور
ید رسوالن صلّى اهللا علیه و آله قبل از رسیدن به س. رسد مى سخت و دور از انتظار به نظر

اثر هیچ پائى را بر  ها کوه صافهاى  و صخره، متعددى عبور نمودى ها کوه از، کوه ثور
بعالوه خاتم ؟ پس چگونه توانستند در پى حضرت حرکت نمایند، کند نمى خود ظاهر

پس ، دانستند مى به دنبال خود پیامبران صلّى اهللا علیه و آله بخوبى قضیه آمدن مشرکان را
 ؟ تا به دنبال او بیایند، چرا اثر پاى خود را برایشان باقى گذارد

و پیامبر صلّى اهللا علیه و آله به همراه ابن أریقط بن بکر همانطورى که سابقاً از مکّه به 
ا ئى حرکت نمود که هیچ اثرى رها کوه از مکّه به طرف مدینه در، کوه ثور کوچ کرده بود

مردم قدرت بعضى از مردان را در دنبال  گذاشت و نمى براى جستجو کنندگان بجاى
محمد صلّى اهللا ، پس چگونه سید عارفان، دانستند مى کردن جاى پاهاى دیگران بخوبى
 ؟ علیه و آله بر این امر واقف نباشد

اى در  بهرهکبوتر  یابیم که براى أبوبکر و عنکبوت و مى و به دنبال این دو احتمال در
 . قضیه غار وجود ندارد

، نماید مى و خداوند سبحان دروغگو را رسوا، گویند ریسمان دروغ کوتاه است مى و
 در دامنه کوه منتظر، عامر بن فهیره، لذا داستان سرایان و راویان دولتى روایت کردند

ر صبح و شب و براى محو آثار پاى رسول خدا صلّى اهللا علیه و آله در کوه ثو، ماند مى
 . برد مى و به چراگاه، داد مى گوسفندان أبوبکر را حرکت
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بنابراین چگونه گردنکشان قریش در پى اثر پاى رسول خدا صلّى اهللا علیه وآله به غار 
 » ؟ثور رسیدند
 : جواب

 : چند دروغ گفته است
اي و این ادع» زیادي عبور کردي ها کوه پیامبر تا به غار ثور رسید از: «او گفته -1

 درست که در آن نواحی، خود را مستند به هیچ منبع و مرجعی نکرده است
ي زیادي باال رفته ها کوه از، اما اینکه نبی خدا در مسیر، ي زیادي هستها کوه

 ها کوه انسان عاقل به جاي اینکه به خود زحمت باال رفتن ازثابت نیست و ، باشد
 است که فرض کنیم پیامبر از آنچه لزومی ، شود می ردها  آن را بدهد از کنار

 ؟ اند باال رفته ها کوه
پرسیدم که آیا ، اند سال پیش به آن ناحیه مشرف شده 18از پدر بزرگوار که حدود 

با پاي  ؛خیر: «ایشان فرمودند؟؟ رفتید از کوهی باال رفتید می شما در راهی که به کوه ثور
و از هیچ کوهی باال نرفتیم مگر کوه پیاده نزدیک به یک ساعت بلکه بیشتر راه پیمودیم 

 » انتهی... ثور که  کوهی نسبتاً بزرگ و سنگالخ و باال رفتن از آن دشوار بود!
 صحبتی از چنینها  خصوصاً سفرنامهاند  همچنین در کتبی که به این مسیر اشاره کرده

 . باال رفت تا به کوه ثور رسید نیستها  آن یی که بایستی ازها کوه
آب و علف  بی داند که زمینی خشک و می زمین حجاز را دیده باشدهر کس سر -2

ها  آن ماند پس خیلی عادي است که می است و رد پا به راحتی بر روي زمین
نگالخ است و رد پا کوه س یمنته، دنبال کنندتا کوه ثور توانسته باشند رد ایشان را 

 و چوناند  ه آمدهجوابش این است که مشرکین تا پاي کو ؛ماند نمی بر روي آن
پس ، ماند نمی توانستند از این بیشتر رد را دنبال کنند چرا که رد بر روي سنگ نمی

ت پناه سبه گمان اینکه ممکن است رسول خدا به غاري که در این کوه موجود ا
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چنانکه فرهاد میرزا در سفرنامۀ  اند؛ از کوه باال آمده و به غار رسیده، برده باشد
 : خود گفته است

: پى زن شبهه کردم که گفت بعد از دیدن آن غار و سنگالخ در خصوص ابو کرز«(
در این سنگالخ و .» این اثر قدم ابن ابى قحافه و این اثر قدم محمد بن عبد اهللا است«

جا این  ماند مگر به پاى کوه آمده باشد که ریگ است و در آن اثر قدمى باقى نمى، کوه
 1 )..»به کوه صعود کرده باشند حدس را زده باشد و کفار قریش

در کارش به حد اعجاب آوري ماهر بوده و رد را ، نیست که آن رد شناس البته بعید
 واهللا اعلم.... حتی بر روي کوه نیز به طریقی دنبال کرده باشد!

و همچنین آیند  می دانسته مشرکین به دنبال او می پیامبر که«گوید:  می اما اینکه -3
پس چرا رد پاي خود را پاك کنند  می د را به خوبی دنبالکسانی هستند که ر

کنند تا او را  می مشرکین قصد، دانست می اکرمپیامبر: جواب این است که» نکرده
کسانی به سمت جنوب مکه هم بیایند چون پیامبر  کرد مین گمانپیدا کنند ولی 

به سمت  براي رد گم کردن، برود) مدینه=( اسالم به جاي اینکه به سمت شمال
با ولی » چپ آوازه افکند و از راست شد: «؛ به قول شاعررفتند) یمن=( جنوب

به آن سمت آمدند؛ از طرفی از بین بردن رد پاها کار ساده اي اي  عده این وجود
وقت گیر هم هست و آنان نه وقت داشتند و نه توان کافی و همینکه خود ، نیست

 ر مهم و سختی را انجام داده بودند ورا بدون خطر تا به غار ثور رساندند کا
که نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم زمانی که به غار رسیدند پایشان زخمی  دانیم می

را پاك کنند باید دو برابر وقت صرف کنند و ها  خواستند رد پا می شده بود و اگر
آن همینطور دو برابر بلکه بیشتر انرژي مصرف کنند که اینکار خالف تدبیر بود و 

ن مدت آتلف کنند چه بسا در  توانستند وقت خود را در صحرا نمی دو بزرگوار

 1تهران،ط_ مؤسسه مطبوعاتى علمى ؛208سفرنامه فرهادمیرزا (فارسی)، ص:  -1
_______________________ 
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آنان باید هر چه ، دید می راها  آن هستند کسیردها مشغول پاك کردن ها  آن که
 . رساندند و این بهترین تصمیم بود می زودتر خود را به غار

ار بودن ابوبکر یار غ خواهد می فهمیم که او زمانی که می را آنگاه ويخباثت  -4
آثار ، ى که مشرکین قریش را به غار رساندفکرزقا: «نویسد می صدیق را نفی کند

لکن ، مشاهده نمود در مقابل غارپاى مبارك رسول خدا صلّى اهللا علیه و آله را 
 1 .»عبدالعزّى بن أبى بکر جاى پاى أبوبکر را نزدیک غار ندیدند خود و

 فراموش شود و می ر نباشد به هر طنابی متوسلکه قرار است ابوبکر یار غاجایی 
 ها کوه رد پاي پیامبر را دنبال کرده باشد چون پیامبر از »کرز«که ممکن نیست  کند می

اگر این خباثت : شما بگوئید........ کنند و نمی ي مسطح رد پا را نقشها سنگ گذشته و
 ؟ نیست پس چیست

و اگر راست است ؟؟ استناد کردي اگر ماجراي رد شناس دروغ است تو چرا به آن
 ؟ این سخن جدیدت چیست

و اینکه او بزها را از مسیري که نبی اکرم صلی اهللا علیه  »عامر بن فهیره«اما در مورد 
 ه پس رديکرد می اگر عامر چنین«گوید:  می برده و اینکه نجاح می وسلم به غار رفته

 2 .»ماند که رد شناس به وسیلۀ آن به غار بیاید نمی
جواب این است که پیامبر بزرگوار اسالم سه روز در آن غار به سر بردند و کسانی که 

شتر سرخ موي به  200به دنبال نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم و به منظور به دست آوردن 
زیادي در هاي  گروه، بیابان ریخته بودند فقط آن چند نفري که تا دهانۀ غار رسیدند نبودند

بودند؛ پس خیلی معقول و حکیمانه است که وقتی خطر اولی دفع  یار آن دوجستجوي 
پیامبر اکرم ، عنکبوت و کبوتر از وارد شدن به غار منصرف شدند تار با دیدنها  آن شد و

به  دصلی اهللا علیه وسلم  یا صدیق اکبر براي اینکه دوباره گروهی تا دهانۀ غار نرسن

 ایم. البته به این شبهه و دروغ او قبالً جواب گفته -1
 نقل به مضمون)( -2

_______________________ 
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 به این. به وسیلۀ بزها رد پاها را محو کند دستور داده باشند که »عامر بن فهیره«
 » دفع خطر احتمالی: «گویند می

 ند گروه دیگري به وسیلۀ مشاهدة رد پاها تا دهانۀ غارکرد مین چه بسا اگر چنین
 شد که نباید! می ند و آنکرد می آمدند و آنان محض احتیاط به داخل غار نظر می

چرا که ، هیره فایدة دیگري نیز داشتاین حرکت عامر بن ف، گذشته از این فایده
رد پاي ، گذشته از رد پاي نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم و ابوبکر صدیق رضی اهللا عنه

آن هم رد پاي عبد اهللا فرزند ابوبکر بود که شبانه به ، شد می دیگري نیز بود که باید پاك
 رد پاي او را نیز پاك، هرسانید و عامر بن فهیر می آمد و اخبار قریش را به آنان می غار
، وي را دنبال کرده و به غار برسندممکن بود آنان رد ، کرد مین چه اگر چنین، کرد می

 گوید:  می ید این دیدگاه آن است که ابن اسحاقؤم

 حتى بالغنم أثره فهرية بن عامر اتبع، مكة إىل عندمها من غدا بكر أبى بن اهللاَّ عبد فإذا«

آمد و  و براى اینکه رد پاى عبد اللّه بن ابى بکر که شبها بدر غار مى«: یعنی 1» عليه يعفّى

گشت محو شود قرار گذاردند که هر روز صبح هنگامى که عبد اللّه از در غار  می صبح باز
افتاد  می گوسفندان را پشت سر او در همان خطى که او براه هعامر بن فهیر کند میحرکت 

 2 .»ى نماندحرکت دهد تا اثر پائى از او بجا
، ! به جاي اینکه نجاح به این نقشه و تدبیر حکیمانه احسنت بگوید!عجیب است

شوم که به آن  می گیرد که بعضی اوقات خودم نزد خودم شرمنده می بچگانههاي  بهانه
 گویم! می پاسخ

 : حال ادامۀ سخن نجاح را بخوانید تا ببینیم پالن بعدي فیلمنامۀ او به چه شکل است

 بیروت_ابن هشام ، 486،ص:1 ،جةيالنبو ةالسیر -1

 5قم،ط_،سید هاشم رسولی محالتی 319،ص:1 ابن هشام)،ج هترجمه سیر( ص)( زندگانى محمد -2

_______________________ 
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و در جستجوى رسول خدا صلّى اهللا ، ال دوم آن است که کفّار به غار رسیدنداحتم« 
همچنانکه ، لکن خداوند تعالى چشم آنان را کور نمود، علیه و آله به داخل آن نگاه کردند

و حضرت ، بر در خانه رسول خدا صلّى اهللا علیه و آله آنان را از دیدن باز داشته بود
 شرکان اطراف خانه را گرفته بودنداز خانه خود خارج شد و م رسول صلّى اهللا علیه و آله

اینجا نیز آنان را از دیدن باز ، پس خاك بر سر آنان ریخت، دیدند نمى و حضرت را
 . داشت

رسول خدا صلّى اهللا علیه و آله به همراه رفیق خود ، و در هنگام رسیدن کفّار به غار
پس آن دو را ندیده و از ، را از دیدن بازداشتو باریتعالى کافران ، برد مى ابن بکر بسر

و این احتمال بخاطر روایات صحیحى که دارد ، راهى که آمده بودند به مکّه بازگشتند
  .»آید مى بنظر بهتر

 : جواب
 توانم بگویم  که می من هم، سخن بد و عجیبی نیست اما فاقد سند و مدرك است

رسید  می ار از بهشت مرغ بریان و شربتبراي پیامبر اکرم و ابوبکر صدیق در آن غ«
حرف بد و عجیبی نیست ولی فاقد » همچنین رودي بهشتی نیز زیر پایشان جاري بود

، ارزد نمیاي  ذره علماچنین ادعاهاي پا در هوایی نزد  ؛1ارزش است بی سند و مدرك و
فرض و هائی خیلی ساده است و اگر قرار باشد تاریخ را بر اساس  طراحی چنین داستان

گمان و احتمال بنا کنیم و هر کس هر چه گفت حرفش را تایید کنیم و برایش هورا 
 . شود نمی سنگ روي سنگ بند: به قول معروفبکشیم 

 ري یا قتل پیامبر بود!یجایزه شتر سرخ مو فقط براي دستگ: نجاح

ماجراي ، سفیدي شیر و سیاهی شب را انکار کند، نجاح طائی که از او بعید نیست
 : نویسد می و کند می را انکار »صدیق ابوبکر«جایزه گذاشتن براي دستگیري 

 البته اشاراتی به این موارد در کتب شیعه شده است!! -1
_______________________ 
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اى از طرف حزب خود براى قتل و اسارت رسول خدا صلّى  و چون قریش جایزه«
، عملى ننگینزهرى بالفاصله در ، اهللا علیه و آله بعد از هجرت وى از مکّه قرار داده بود

 . وضع نمود جایزه دروغینى براى قتل و اسارت أبوبکر

در ابتداى اسالم تمام کفّار قریش فقط ، که با استناد به ادلّه صحیح و متواتر در حالى
خواستند  نمى و أبوبکر را اصال. اتّفاق بر قتل رسول خدا صلّى اهللا علیه و آله داشتند

 و در هیچ کارى قریش را نگران، زیرا وى رابطه بسیار خوبى با قریش داشت، بکشند
 . آورد نمى و به خشم ،کرد نمى

عمر و عثمان را  أبوبکر و، دادند مى و زمانى که گردنکشان مکّه مسلمانان را شکنجه
که مستحق شود ، بعالوه أبوبکر کارى بر ضد قریش نکرده بود، رها کرده و شکنجه ندادند

اى قریش را نگران  او در هیچ قضیه... اى از طرف مکّه براى قتلش قرار بدهند جایزه
 » اى آنان را نافرمانى ننمود و در هیچ برنامه، نکرد

 : جواب
دروغین همکاري  ةابتدا ببینیم که چه کسانی در انجام این عمل ننگین!! و ساختن جایز

 اند! کرده
 عرب میان در خبر این چون القصه مع: «نویسد می سپهر الملک لسان تقى محمد -1

 مقتول را بکر ابو او احبص یا محمد کس هر: اند گفته قریش که گشت سمر

 مالک بن قةسرا، دهیم دستمزد به شتر) 200( دویست، کند اسیر نه اگر و سازد

 و کرده سخن این اصغاى، بود مدلج بنى قبیله از مردى که]  المدلجى[ جعشم بن
 1...» داشت فرصت انتهاز

 619،ص:2 ناسخ التواریخ زندگانى پیامبر،ج -1
_______________________ 
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آورد  می سخن لسان الملک را تائیداً) العظیمى عبد شاه( الحسینى احمد بن حسین -2
 هر گفتند، نیافتند را پیغمبر قریش چون: فرموده نقل ناسخ صاحب: «نویسد می و

 1...»باشد را او شتر دویست نماید اسیر یا مقتول را صاحبش و پیغمبر کس
جماعت قریش همینکه از پیدا : «نویسد می الحسینی الموسوي العلويمحمد کریم  -3

 محمداعالن کردند که هر کس کردن رسول اکرم مایوس شدند بین قبایل اعراب 

ها  آن د دیهو ابوبکر را زنده بیاورد و یا بقتل برسان) صلی اهللا علیه وآله وسلم(

 2...» دهیم را بآنشخص می
 کس هر کردند اعالن قریش آنطرف از: «نویسد می سید محمد ابراهیم بروجردي -4

 جایزه باو رشت دویست کند اسیر یا بکشد راوسلّم  آله و علیه اللّه صلّى محمد
 آنحضرت تا برآمد صدد در بود مدلج بنى قبیله از که مالک بن سراقۀ داد خواهند

 3.....»افتاد بجستجو طرف هر از رساند بقتل و بیابد را
که صد شتر براي حضرت  گوید مین ولی کند می سید بروجردي به دویست شتر اشاره

باشد زیرا وقتی آن دو  تواند مین ابوبکر صدیق بوده است و غیر ایننبی اکرم و صد شتر 
در شهر اعالم کردند که پیامبر با ابوبکر خارج شده است پس جایزه ، از مکه خارج شدند
 که افتاد مکه در خبر و: «نویسد می زین العابدین رهنما، باشدها  آن باید براي هر دوي

صد «قتل که طرفی جایزه را بر حسب دیۀ  و از 4 .»بگریختند دو هر بکر ابو و محمد
شتر الزم بود و  100قرار دادند به این معنی که براي دیۀ قتل پیامبر اکرم تنها ، بود »شتر
 . باشد می شتر دیگر به یقین مربوط به دیۀ قتل ابوبکر 100

  1ط، ش 1363،  تهران _  ،حسین بن احمد حسینى؛ انتشارات میقات92، ص: 5 تفسیر اثنا عشري، ج -1
 به بعد، محمد کریم العلوي الحسینی الموسوي   803ص 1تفسیر کشف الحقایق ج -2
 سید محمد ابراهیم بروجردى ،  44، ص: 3 تفسیر جامع، ج -3
، زین العابدین رهنما؛ ولی متاسـفانه ایـن مفسـر شـیعی نیـز بـه       71، ص: 2 ترجمه و تفسیر رهنما، ج -4

 نکرده است!شاره صدیق ا جایزه براي ابوبکر

_______________________ 
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 کردن پیدا از که همین قریش جماعت: «نویسد می عبدالمجید صادق نوبريحاج  -5
 صلّى محمد کس هر که کردند اعالم اعراب قبایل بین شدند مأیوس اکرم رسول

 آن به راها  آن دیه برساند قتل به یا و بیاورد زنده را بکر ابو و آله و علیه اللَّه

 مجلس در قوم بین) مدلیج بنى( قبیله رئیس) مالک بن قةسرا( دهیم مى شخص

.. ..هستند او اصحاب و محمد همانا که کردم یقین گوید مى سراقه. ..بود نشسته
 دست شما به کس هر که کرده اعالم قریش اللَّه رسول یا گفتم رسیدم که همین

 1.» بدهند او به را شما دیه ببرد گرفته زنده یا و برساند قتل به را شما و کرده پیدا

ابو جهل گفت تا در مکه ندا نمودند که : «نویسد می خواند میر  غیاث الدین -6

ما را بسر یکى از ایشان برد صد  هرکه محمد و یا ابن ابى قحافه را بیاورد یا

 2» شتر بدهیم

اقَ  وَ  أَقُولُ «: نویسد می مال باقر مجلسی -7 يثَ  سَ دِ ارِ  حَ غَ الَ  أَنْ  إِىلَ  الْ انَ  قَ ولُ  كَ سُ  ص اهللاَِّ  رَ

نيَ  ارَ  أَتَى حِ غَ ا الْ عَ ةٍ  دَ رَ جَ انَ  وَ . ..بِشَ لٍ  أَبُو كَ هْ دْ  جَ رَ  قَ نَادِياً  أَمَ نَادِي مُ ىلَ  يُ ةَ  بِأَعْ كَّ ا وَ  مَ لِهَ فَ  أَسْ

نْ  اءَ  مَ دٍ  جَ مَّ حَ لَّ  أَوْ  بِمُ يْهِ  دَ لَ هُ  عَ لَ ةُ  فَ ائَ عِريٍ  مِ اءَ  أَوْ  بَ ةَ  أَيبِ  بِابْنِ  جَ افَ لَّ  أَوْ  قُحَ يْهِ  دَ لَ هُ  عَ لَ ةُ  فَ ائَ  مِ

عِريٍ  لَامَّ  بَ ا فَ أَوُ ِ  رَ تَنيْ مَ َامَ  3..»..احلْ

 !!!است 4هريزامام همدست  این عمل ننگین رد عجیب است که حتی مجلسی هم

 ،عبدالمجید صادق نوبري 165- 164، ص 1 ترجمه و تفسیر نوبرى ج -1
؛ خیـام  )942غیاث الدین بن همام الدین خوانـد میـر (م   ،325، ص: 1 تاریخ حبیب السیر (فارسی)، ج -2

 4تهران،ط_
السالم عـىل فـراش النبـي ص  اهلجرة و مبادهيا و مبيت عيل عليه ٦باب تهران ( _ 40ص  19بحار االنوار ج -3

 )و ما جر بعد ذلك إىل دخول املدينة
هاي آتی ثابت خواهیم کرد که امام زهري نزد شیعه معتبـر اسـت، تـا جـایی کـه بعضـی از        در بحث -4

 اند! شیعیان وي را شیعه مذهب دانسته

_______________________ 
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 !ابوبکر هیچگاه مشرکین را ناراحت نکرده بود و شکنجه نیز نشده بود: نجاح
 » ابوبکر هیچگاه مشرکین را ناراحت نکرده بود و شکنجه نشده بود«گوید:  می اما اینکه

مواردي که ابوبکر صدیق باعث خشم قریش شده آنقدر زیاد است که از عهدة این 
 بگویم که ابوبکر صدیق غالمانی که اسالم نمونهوان نوشتار خارج است فقط به عن

ذن ؤبالل حبشی مها  آن که از جملۀ کرد می خرید و آزاد می آوردند را از صاحبانشان می
 و باعث خشم مشرکین کرد می مشهور پیامبر بود و او با این کار خود به اسالم خدمت

این باعث و  کرد می ن را تالوتابوبکر صدیق رضی اهللا عنه کسی بود که علناً قرآ ؛شد می
اسالم ، احمق باشد که نداند تواند می شد و در عجبم که انسان چقدر می خشم قریش

و توانست باعث خشم مشرکین شود  می آوردن یک شخص سرشناس و ثروتمند چقدر
 توانست از این بیشتر قریش را به خشم آورد! می چه چیزي

همین بس که در روایتی بسیار مشهور ، جه ندادندابوبکر را شکن گوید می اما اینکه و 
آمده است که ابوبکر در دفاع از نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم آنقدر کتک خورد که 

 1مشخص نبود!اش  در چهرهاش  بینی
داند که  نمی گردد که می اینجا آشکارباري دیگر حماقت نجاح  ؛به کنارها  این اما تمام

صلی اهللا علیه وسلم در چنین سفر سرنوشت سازي و همکاري  همراه شدن با پیامبر اکرم
 به دنبال داشته باشد!خشم مشرکین را  تواند می چقدر، و همیاري کردن با وي

در مواضع مختلف با مال خود به اسالم ، ابوبکر از بزرگترین تجار عرب، تصور کنید
 وبکر با او همکارينبی رحمت را داشتند اب جانخدمت کرده و اکنون که قریشیان قصد 

 تواند می تصور کنید که چقدر، مانند می کند که از مکه خارج شود و مشرکین ناکام می
غالم یا فرد گمنام ، خشم مشرکین بر انگیخته شود و از طرفی ابوبکر یک فرد عادي نبود

مسند البـزار بخـش مسـند علـی بـن       رِفْه.رواه الْبزَّار، وفیه منْ لَم أَع 47ص  9مجمع الزوائد ج گا:و ن -1
گوید بـر شـرط مسـلم صـحیح اسـت و       ؛المستدرك حاکم و می761،رقم 14ص 3ابیطالب (رض) ج

 ذهبی نیز با وي موافق است.

_______________________ 
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ي ا و کم اهمیتی نبود که به راحتی از او بگذرند و نخواهند براي اسارت یا کشتن او جایزه
 . تعیین نکنند

شخصی  اند؛ بی تشنهوسردمداران ایران در حال حاضر به خون موسوي و کر: مثال
دواند ولی به هر حال هنوز مثل موسوي  می چون رفسنجانی هر چند بعضی اوقات موش

حکومت ولی اگر روزي برسد که  ؛بی سردمداران حکومت را جان به لب نکردهوو کر
موسوي و  ؛قبل از عملی کردن تصمیم خود د ورا بکشبی ود موسوي و کرتصمیم بگیر

رفسنجانی نیز با آنان همکاري کند و ، گریزبا خبر شوند و فرار کنند و در این  کروبی
 گمان، سپس دولت تصمیم بگیرد براي دستگیري آنان جایزه تعیین کند ؛همراه آنان برود

اري به رفسنجانی نخواهند ک؟ کنند می کنید فقط براي موسوي و کروبی جایزه تعیین می
 خیر مسلماً؟ داشت

تا به اینجا هر چه نوشتیم در مورد یار غار بودن حضرت صدیق و تصدیق جزئیات آن 
از این به بعد به شبهاتی که شیعیان در مورد فضیلت بودن این همراهی مطرح ، سفر بود

 . پاسخ خواهیم گفت، اند کرده





 
 
 

 : فصل دوم
 یار غار لائجواب شبهات مربوط به فض

 ابوبکر غار حراء را با غار ثور اشتباه گرفته است!: قزوینی

خود ابوبکر نیز در زمان خالفتش در آن هنگام «: نویسد می اش در اوایل مقاله قزوینی
به جاى توصیف پیامبر داستان ، اى از یهودیان از او خواستند پیامبر را توصیف کند که عده

 :غار را این گونه بیان کرده است

معارش هيود لقد كنت مع النبي صىل اهللا عليه وسلم يف الغار كإصبعي هاتني ولقد صعدت «

معه جبل حراء وإن خنرصي لفي خنرص النبي ولكن احلديث عن النبي صىل اهللا عليه وسلم 

 .»شديد

در غار همانند دو انگشت به یکدیگر ) ص( من و رسول خدا، اى گروه یهود: یعنی
رفتیم؛ در حالى که انگشت کوچک من در  راه او از کوه حراء باال مىبه هم، نزدیک بودیم

 . انگشت کوچک پیامبر بود؛ ولى سخن گفتن از پیامبر خدا بسیار سخت است
این است که ابوبکر فراموش کرده غارى که در ، اى که در این روایت وجود دارد نکته

د دو انگشت به هم نزدیک آن به همراه رسول خدا سه شب مانده و به قول خودش همانن
 .غار حرا نبوده؛ بلکه غارى در کوه ثور بوده است، اند بوده

گویند  کند که مى دیدگاه کسانى را تقویت مى، وجود چنین مطالبى در این روایات
ابوبکر هیچگاه به این مطلب استشهاد نکرده است؛ بلکه این مطالب در زمانى که جعل 

 .» اند ساخته شده، افراد دکان پردرآمدى شده بودحدیث رواج یافته و براى برخى 
 : جواب
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ثابت کند که  خواهد می دقت کنید که خود قزوینی فراموش کرده که در ابتداي مقاله
ابوبکر فراموش کرده غارى که در آن به : «ابوبکر یار غار نبوده ولی در این محل نوشت

  .»ه استغارى در کوه ثور بود. ..همراه رسول خدا سه شب مانده
 د! اي را نشر دهچنین نوشته بعید است که  »قزوینی«از شخصی چون  ؛اما ایراد او

نگارد  می مطلب بعد حول آن کند می وایت را بررسیشخص عالم و آگاه ابتدا سند ر
داند ولی کوچکترین نگاهی  می نه چون قزوینی که به اصطالح خود را از شیعیان اصولی

محمد بنُ عثْمانَ «که ببیند در سند روایت شخصی چون به سند روایت نیانداخته 
ارِينِ «وجود دارد که مجهول الحال است و همچنین  »األَنْصنِ بسنُ الْحب ارِثالْو دبع

الْب یرٍو الْقُرَشمعیانسکه متهم به وضع است »ی . 
آنجا که ، باقر نسبت داده شدهجالب اینجاست که در روایتی چنین اشتباهی به امام 

 ملا: «قال ،)عليه السالم( عن أيب جعفر«: نویسد می توبهسورة  40در تفسیر آیۀ  بحرانی

و خيش أن  ،)عليه السالم( الغار طلبه عيل بن أيب طالب) صىل اهللا عليه و آله( صعد رسول اهللا

، بثبري) عليه السالم( راء و عيلعىل ح) صىل اهللا عليه و آله( و كان رسول اهللا، يغتاله املرشكون

خشيت أن ، بأيب أنت و امي: فقال؟ يا عيل، مالك: فقال) صىل اهللا عليه و آله( فبرص به النبي

 1.»فطلبتك، يغتالك املرشكون

علی بن ابیطالب به دنبال او ، زمانی که پیامبر باالي غار رفت: «یعنی امام باقر گفت
رسول خدا صلی اهللا علیه ، کین پیامبر را ترور کنندترسید که مشر می رفت چرا که از این

چه شده : را دید و گفت نبی اکرم حضرت علی، 2»ثبیر«وآله بر غار حراء! بود و علی بر 
ترسیدم از اینکه مشرکین تو را بکشند پس ، پدر و مادرم به فدایت: لی گفتع؟ اي علی

 » به دنبالت آمدم

 782 - 781، ص: 2 البرهان فی تفسیر القرآن، ج -1
 گویند اسم کوهی است و گویند اسم آبگیري است! -2

_______________________ 
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غار ثور ، توبه یاد شده 40فی بود و در آیۀ واضح است که غاري که پیامبر در آن مخ
برد و اگر ما نیز  می ولی در این روایت امام باقر به جاي غار ثور از غار حراء نام، است

 . رده بگیریمتوانستیم طعنه بزنیم و خ می سادهخیلی ، مانند قزوینی بودیم
آن خالی از ه که نقل ددر این باره روایت مفصل و مضحکی در کتب شیعه وارد شاما 

 : ؛ بخوانیدلطف نیست

 !!...خدیجه زنده بود و، موقع هجرت: امامان شیعه

آید  می ز قدیمیترین کتب تاریخی روایی شیعی به حسابالکبري که ا يةدر کتاب هدا

روایت  ؛هجري قمري است 334متوفاي سال ، خصیبی حمدان  بن  حسینو نویسندة آن 
 : تطوالنی عجیبی آمده که متنش چنین اس

الَ « ُ  قَ نيْ ُسَ انَ  بْنُ  احلْ ْدَ يبِيُّ  محَ َصِ نِي، اخلْ ثَ دَّ رُ  حَ فَ عْ الِكٍ  بْنُ  جَ نْ ، مَ ْيَى عَ دٍ  بْنِ  حيَ يْ يْنِيِّ  زَ ُسَ نْ ، احلْ  عَ

بِيهِ  دٍ  أَ يْ نْ  زَ بْدِ  عَ نِ ، اهللاَِّ عَ ِ  عَ نيْ ُسَ ى بْنِ  احلْ وسَ رٍ  بْنِ  مُ فَ عْ نْ  جَ بِيهِ  عَ رِ  أَ فَ عْ دٍ  بْنِ  جَ َمَّ ادِ  حمُ نْ  قِ الصَّ بِيهِ  عَ  أَ

دٍ  َمَّ بَاقِرِ  حمُ نْ  الْ بِيهِ  عَ ِّ  أَ يلِ نِ  عَ ِ  بْ نيْ ُسَ اتُ ( احلْ لَوَ مْ  اهللاَِّ  صَ يْهِ لَ الَ ) عَ يَهُ  ملََّا قَ قِ ابِرُ  لَ بْدِ  بْنُ  جَ  اهللاَِّ  عَ

يُّ  ارِ َنْصَ ةِ  األْ الَ سَ هِ  بِرِ دِّ ولِ  جَ سُ ىلَّ ( اهللاَِّ رَ يْهِ  اهللاَُّ صَ لَ لَّمَ  وَ  آلِهِ  وَ  عَ نِهِ  ىلَ إِ ) سَ دٍ  ابْ َمَّ بَاقِرِ  حمُ الَ  الْ هُ  قَ ُّ  لَ يلِ  عَ

ِ  بْنُ  نيْ ُسَ ا: احلْ ابِرُ  يَ نْتَ  جَ تَ  كُ دْ اهَ ي شَ دِّ ولَ  جَ سُ ىلَّ ( اهللاَِّ رَ يْهِ  اهللاَُّ صَ لَ لَّمَ  وَ  آلِهِ  وَ  عَ مَ ) سَ وْ ارِ  يَ غَ ؟ الْ

الَ  ابِرٌ  قَ ا الَ  جَ ولِ  بِنْتِ  ابْنَ  يَ سُ الَ ، اهللاَِّ رَ نْ : قَ ثُكَ أُحَ  إِذَ ا دِّ ابِرُ  يَ الَ ، جَ ابِرٌ  قَ نِي: جَ ثْ دِّ اكَ  حَ  وَ  أَيبِ  فِدَ

دْ ، أُمِّي قَ تُهُ  فَ عْ مِ نْ  سَ كَ  مِ دِّ ولِ  جَ سُ ىلَّ ( اهللاَِّ رَ يْهِ  اهللاَُّ صَ لَ لَّمَ  وَ  آلِهِ  وَ  عَ الَ [) سَ بَ  ملََّا: ع قَ رَ ارِ  إِىلَ  هَ غَ  الْ

نْ  كِي مِ ِ يْشٍ  مُرشْ رَ نيَ  قُ وا حِ بَسُ هُ  كَ ارَ تْ  دَ وا[ قال لِهِ لِقَ الُ وا: قَ دُ هُ  اقْصِ اشَ تَّى فِرَ هُ  حَ تُلَ قْ الَ ، فِيهِ  نَ  قَ

ولُ  سُ ىلَّ ( اهللاَِّ رَ يْهِ  اهللاَُّ صَ لَ لَّمَ  وَ  آلِهِ  وَ  عَ ريِ ) سَ َمِ نِنيَ  ألِ مِ ِّ  املُْؤْ يلِ اتُ ( طَالِبٍ  أَيبِ  بْنِ  عَ لَوَ يْهِ  اهللاَِّ صَ لَ ا :)عَ  يَ

ي كِي إِنَّ  أَخِ ِ يْشٍ  مُرشْ رَ بِ  قُ كْ وينِّ يَ ي يفِ  سُ ارِ ونُ  وَ .. ..دَ ةُ  تَكُ جيَ دِ عٍ  يفِ  خَ ضِ وْ نَ  مَ ارِ  مِ تُكَ . ..،الدَّ يْ دَ  فَ

ا ا يَ بَ نِ  أَ َسَ جْ  احلْ رِ تِيَ  يلِ  أَخْ اقَ اهُ  وَ .. ..نَ قَّ لَ ئِيلُ  تَ َ ربْ يْهِ ( جَ لَ مُ  عَ الَ الَ ) السَّ قَ هُ  فَ ا: لَ ولَ  يَ سُ  اهللاََّ  إِنَّ  اهللاَِّ رَ
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ينِ  رَ بَكَ  أَنْ  أَمَ حَ كَ  يفِ  أَصْ ريِ سِ ارِ  يفِ  وَ  مَ غَ ي الْ هُ  الَّذِ لُ خُ عَ  وَ  تَدْ جِ كَ  أَرْ عَ ينَةِ  إِىلَ  مَ نِيخَ  أَنْ  إِىلَ  املَْدِ  تُ

تَكَ  اقَ يِّ  أَيُّوبَ  أَيبِ  بِبَابِ  نَ ارِ َنْصَ َ ( األْ
يضِ نْهُ  اهللاَُّ رَ  . )عَ

اهُ  قَّ تَلَ رٍ  أَبُو فَ الَ ، بَكْ قَ هُ  فَ ا لَ ولَ  يَ سُ بُكَ  اهللاَِّ رَ حَ قَ ، أَصْ لَكَ : الَ فَ يْ ا وَ ا يَ رٍ  أَبَ ا وَ .. ..بَكْ هَ كَ رَ بْ  بِبَابِ  أَ

ارِ  غَ لَ  وَ  الْ هُ  وَ  دَخَ عَ يلُ  مَ ِ ربْ يْهِ ( جِ لَ مُ  عَ الَ رٍ  أَبُو وَ ) السَّ تْ  وَ ، بَكْ امَ ةُ  قَ جيَ دِ انِبِ  يفِ  خَ ارِ  جَ اكِيَةً  الدَّ ىلَ  بَ  عَ

ولِ  سُ ىلَّ ( اهللاَِّ رَ يْهِ  اهللاَُّ صَ لَ عَ  وَ ) آلِهِ  وَ  عَ طَجَ ٌّ  اضْ يلِ ىلَ  عَ اشِ  عَ ولِ  فِرَ سُ يهِ  اهللاَِّ رَ قِ هِ  يَ سِ اىفَ  وَ ، بِنَفْ  وَ

ونَ  كُ ِ ارَ  املُْرشْ يْالً  الدَّ وا لَ رُ اوَ تَسَ ا فَ يْهَ لَ ا وَ  عَ لُوهَ خَ وا وَ  دَ دُ اشِ  إِىلَ  قَصَ رَ فِ وا الْ دُ جَ وَ ريَ  فَ نِنيَ  أَمِ مِ  املُْؤْ

يْهِ ( لَ مُ  عَ الَ عاً ) السَّ طَجِ ضْ الَ  وَ .... فِيهِ  مُ ا :قَ كِي يَ ِ رشْ يْشٍ  مُ رَ نَا قُ ُّ  أَ يلِ الِبٍ  أَيبِ  بْنُ  عَ وا، طَ الُ هُ  قَ نَ  وَ : لَ يْ  أَ

دٌ  َمَّ ا حمُ ُّ  يَ يلِ الَ ؟ عَ يْثُ : قَ اءُ  حَ شَ وا، اهللاَُّ يَ الُ نْ : قَ مَ ارِ  يفِ  فَ  ؟ الدَّ

الَ  ا قَ ا مَ ةُ  إِالَّ  فِيهَ جيَ دِ وا وَ .. ..،خَ دُ دٍ  إِىلَ  الطَّلَبَ  اقْصِ َمَّ َمَّ  وَ ، حمُ ىلَّ ( دٌ حمُ يْهِ  اهللاَُّ صَ لَ  وَ  آلِهِ  وَ  عَ

لَّمَ  ارِ  يفِ ) سَ غَ وَ  وَ  الْ يلُ  وَ  هُ ِ ربْ يْهِ ( جِ لَ مُ  عَ الَ رٍ  أَبُو وَ ) السَّ هُ  بَكْ عَ نَ  مَ زِ ولُ  فَحَ سُ ىلَّ ( اهللاَِّ رَ يْهِ  اهللاَُّ صَ لَ  وَ  عَ

لَّمَ  وَ  آلِهِ  ىلَ ) سَ ةَ  عَ جيَ دِ الَ  خَ قَ يلُ  فَ ِ ربْ يْهِ ( جِ لَ مُ  عَ الَ نْ  ال :)السَّ زَ ْ نا اهللاََّ إِنَّ  حتَ عَ مَّ  مَ فَ  ثُ شَ هُ  كَ يْهِ ( لَ لَ  عَ

مُ  الَ أَ) السَّ رَ لِيّاً  فَ ةَ  وَ  عَ جيَ دِ امَ ( خَ يْهِ لَ مُ  عَ الَ أَ وَ ) السَّ ينَةَ  رَ فِ رِ  سَ فَ عْ الِبٍ  أَيبِ  بْنِ  جَ يْهِ ( طَ لَ مُ  عَ الَ ) السَّ

نْ  وَ  هُ  مَ عَ ومُ  مَ عُ رِ  يفِ  تَ بَحْ لَ ، الْ نْزَ أَ ىل كِينَتَهُ سَ  اهللاَُّ فَ ولِهِ   عَ سُ وَ  وَ  رَ انُ  هُ َمَ َّا األْ يَهُ  ممِ شِ ىلَ  خَ ٍّ  عَ يلِ  وَ  عَ

ةَ  جيَ دِ لَ ، خَ نْزَ أَ َ  اهللاَُّ فَ ِ  ثاينِ نَنيْ يدُ  اثْ رِ يلَ  يُ ِ ربْ يْهِ ( جِ لَ مُ  عَ الَ ولَ  وَ ) السَّ سُ  1.»..اهللاَِّ رَ

ل برایم نقگفت  ن الخصیبیحسین بن حمدا«: شود می مجمل این مفصل این ۀترجم
محمد ، از حسین بن موسی بن جعفر از پدرش جعفر بن محمد صادق از پدرش. ..کردند
خطاب علی بن الحسین ... ،گفت) بادها  آن رحمت خدا بر( از پدرش علی بن حسینباقر 

بزرگ مرا مالقات  در روز غار پدرتو ، اي جابر: گفتبه جابر بن عبداهللا انصاري 
 ؟ اي در این باره چیزي شنیده: گفت، ر رسول خداخیر اي پسر دخت: جابر گفت؟؟ کردي

 ،2 ج انتشارات: الـبالغ؛ البرهـان للبحرانـی،    _حسین بن حمدان خصیبی ، 85-82الکبرى،ص  ةيـالهدا -1

 به بعد  782ص:

_______________________ 
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از دست  فرار زمان، ت شنیدماز پدر بزرگ پدر و مادرم به فدایت؛ ام، شنیده: جابر گفت
به خدا رسول ، ریخته و او را بکشنداش  قصد داشتند به خانه کهتمامی مشرکین قریش 

 برادر من مشرکین قریش اي: رسول خدا به امیر المومنین علی فرمود ؛ثور رفت سوي غار
... اي از اتاق حاضر بود!! و خدیجه در گوشه... خواهند به خانه ریخته و مرا بکشند می

شتر را بیرون  فداي تو بشوم اي ابا الحسن: رسول اکرم خطاب به حضرت علی فرمود

خدا امر کرده که در مسیر و در غار : گفت خطاب به پیامبر جبرئیل رسید و. ..!!ببر

ابو ایوب انصاري  شترت دم در خانهتو باشم تا اینکه به مدینه برسی و  مصاحب

پیامبر ؟ باشم سول خدا آیا من مصاحب تور یا: پس ابوبکر رسید و گفت. ..!توقف کند
پیامبر داخل غار شد در حالی که جبرئیل و ابوبکر  و...... تو را چه شده اي ابوبکر: گفت

. ..کرد می بود و بر وضعیت پیامبر گریه ایستادهو خدیجه در خانه . ..همراهش بودند
... ن حمله کردندیمشرک.. مشرکین خارج از خانه بودند و علی بر تخت درازکشیده بود

: علی گفت؟ پس محمد کجاست: گفتند، من علی بن ابیطالب هستم: ی گفتحضرت عل
یچکس ه: علی گفت؟ چه کسی در خانه است: مشرکین پرسیدند؛هر جا که خدا بخواهد

پیامبر در غار بود و بر خدیجه  مشرکین به طلب پیامبر خارج شدند و... !!جز خدیجه

پس جبرئیل علی  ال تحزن ان اهللا معنا!: پس جبرئیل خطاب به پیامبر فرمود محزون بود!!

و همینطور کشتی جعفر را که بر دریا شناور بود به پیامبر نشان داد و خدا نازل و خدیجه 

راحت شد از بابت علی و خدیجه نبی اکرم خیالش  را بر رسولش پس کرد سکینه خود

 الی آخر این داستان!  ....»مراد جبرئیل است و پیامبر و، ثانی اثنین ؛کرد لزاو خدا ن
؟ هاي شیعه در سند این روایت ردیف شده بودند دقت کردید که امام؟ خوب خواندید

 ؟ تان دروغین موجود بودو متوجه شدید که چه اشکاالت بزرگی در این داس
پیامبر  ۀمنین خدیجه در شب هجرت در خانؤدر این داستان کذایی آمده که ام الم -1

منین یره نویسان متفق هستند که ام المؤرخین و سؤبوده در صورتی که تمام م
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ن تاریخ اصالً زنده نبودند که در آند و در ه بوداز دنیا رفت »عام الحزن«خدیجه در 
داند  می ! خدا!ضر باشند یا اینکه پیامبر به خاطر ایشان نگران باشدخانۀ پیامبر حا

شاید به ، اند که این داستان خیالی را ساختهاند  ائمۀ شیعه با خود چه فکر کرده
ن زمان زنده کرده آمنین خدیجه را در ؤام الم، وسیلۀ اعتقاد رجعت خرافی خود
 بودند و به دنیا بر گردانده بودند!!!!

ن داستان را در تفسیر البرهان خود نقل کرده است و زمانی که نام خدیجه را بحرانی ای

 عليها( الكرب خدجية، هنا بخدجية املراد«: کند می بیند با تعجب اظهار می در این بین

الم  قبل، احلزن امع يف توفّيت ها آن إذ، صحيح غري هو و، احلديث سياق يف يأيت ما عىل ،)السّ

ن ال التأرخيني كال و، بسنة: قيل و ،سنني بثالث اهلجرة الم عليها( خدجية بقاء عىل يدالّ ) السّ

 1»اهلجرة زمان إىل

 يةالهدا( که در مورد این کتاباي  مقاله در »دکتر نعمت اهللا صفري«و همچنین 

در ) السالم علیه( امام علی: گوید میجالب آن است که : «نویسد می، ارائه داده) الکبري
اي از اتاق  آرمیده بود که خدیجه در گوشه) آله و علیه اهللا صلی( ب پیامبرحالی در رختخوا

که خدیجه قبل از این ماجرا و در سال دهم بعثت از دنیا  در حالی) 85ص(. قرار داشت
 2 .»رفته بود

باید به سازندگانش آفرین گفت چرا که استعداد سرشاري در این داستان که الحق  -2
خطاب به حضرت علی  اکرم آمده است که پیامبر، اند داشته نوشتن فکاهیدر 

پدر ؟؟ !!! فداي تو بشوم اي پدر حسن!»الحسنا فداي تو بشوم اي اب: «فرمود

 782،ص:2 البرهان فی تفسیر القرآن،پاورقی ج -1
حمدان خصیبی و کتاب  بن حسین) نشر داده شد، تحت عنوان (16اي که در (فصلنامه طلوع، ش  مقاله -2

عضـو هیئـت علمـی مدرسـه عـالی امـام        فروشانی،  اهللا صفري ، نوشتۀ دکتر نعمت »)الکبري يةالهدا«

 نقد شد! »یزدي االسالم سیدمحمد نجفی  ةحج«که البته این مقاله توسط  خمینی؛

_______________________ 
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کی ، که هنوز ازدواج نکرده بودحضرت علی ؟؟ کدام حسن؟ کدام پدر؟ حسن
چگونه حضرت علی قبل از ، هنوز حضرت حسن به دنیا نیامده بود؟؟ پدر شد

  !؟؟شوند می به ابا الحسنمکنی ، تولد حسن
اند  نسبت دادهو به حضرت جابر بن عبداهللا اند  ائمۀ شیعه که این داستان را نقل کرده

 ؟؟ بودنداین حقیقت واضح را فراموش کرده 

رجال این روایت تمام ، جواب این است که؟ آیا سند این روایت صحیح است، اما -3
  طبق کتب رجالی شیعه موثق هستند به جز دو نفر

که نزد نجاشی مردود است ولی شیخ طوسی او را  »جعفر بن محمد بن مالک«: الف
د شیعه معتبرتر است از جرح نجاشی و همچنین که البته توثیق طوسی نز، داند می ثقه

گوید:  می داند و به ثقه بودن وي اشاره دارد و نمی ممقانی تضعیف دیگران را مقبول
 ..» که مؤید به اموري است طوسی جهت توثیق شیخاقوي این است که وي ثقه است به «

 با لفظ و ابن غضائري صاحب کتاب مورد بحث که نجاشی »حسین بن حمدان«: ب

 اما بعضی متقدمین و کثیري از متاخرین شیعه او را موثقاند  از او یاد کرده »فاسد املذهب«

 . کنند می و به روایاتش استناد دانند می
 هجري قمري است که از او به این شکل یاد 505متوفاي  »ابن عطیه«از متقدمین 

 : کند می

  1...» اخلصيبي محدان بن احلسني اهللاّ عبد أبو اجلليل الشيخ«

م« :و در جایی دیگر به این شکل  اخلصيبي محدان بن احلسني اجلليل الثقة ذكره ما تقدّ

 2»..)ه ٣٣٤ عام املتوىف(

 سســةجمیــل حمــود؛ مــؤ -، ابــن عطیــه419ص2أبهــى المــراد فــی شــرح مــؤتمر علمــاء بغــداد ج -1

 1،ط بیروت_ األعلمی
 756ص 2و ج 460ص  2 أبهى المراد فی شرح مؤتمر علماء بغداد، ج -2

_______________________ 
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 يةالهدا: «نویسد می و کند می م قرن سوم یادو همچنین از او به عنوان یکی از اعال

 القرن أعالم أحد المذکور و 407 ص الخصیبی حمدان بن الحسین اللّه عبد أبو/ الکبرى
 1 .»ـه 334 عام توفى و ـه 258 عام ولد الهجري الثالث

فاضل عامل حمدث من ) خصيبی(«: نویسد می در موردش صاحب ریاض العلماء

  .»القدماء

 ٨٧ ص: الكرب اهلداية«: کند می شیخ علی کورانی از او به اینگونه یاد ؛دماناما از متق

 البزاز مالك بن حممد بن جعفر عن) احلضيني محدان بن حسني( روحه اهللا قدس وعنه -

 2...»الكويف

از او با  368ص 3چرا که آغا بزرگ طهرانی در الذریعه ج !گویا از سادات نیز بوده
 3. کند می یاد »دان الخصیبیالسید حسین بن حم«لفظ 

: نویسد می داند و می را از بزرگان علماي امامیه »حسین بن حمدان«حر عاملی نیز 

 أو هبا خاصة مصنفات يف الرجعة أحاديث رووا الذين املصنفني كثرة ذلك عىل يدلّ  ومما«

 صنّفها قد اكتاب سبعني عىل يزيد ما منها نقلنا التى الكتب أسامء من عرفت قد و هلا؛ شاملة

 الشهيد و... و، بابويه ابن املحدثني رئيس و، الكلينى االسالم كثقة، االمامية علامء عظامء

د بن احلسن و، محدان بن احلسني و، الثانى  4...»مجهور بن حممّ

 رجعت احادیث مصنفین از زیادى عده که است این اجماع هاى نشانه از باز و: «یعنی
 از بیش نام که میکنند نقل دیگر مطالب ضمن در یا موضوع باین مختص هائى کتاب در را

 550ص 2أبهى المراد فی شرح مؤتمر علماء بغداد ج -1
 قم _، الشیخ علی الکورانی العاملی 228ص 4معجم أحادیث المهدي ج -2
 قم_ 412، ص: 8 در بحوث فی الملل و النحل، ج »آیت اهللا جعفر سبحانی«همچنین  -3

؛  ترجمـه از احمـد جنتـى    -حر عاملى ؛ شیخ45، النص، ص: ةجعبالبرهان على الر ةهلجعاإلیقاظ من ا -4

 تهران_انتشارات نوید

_______________________ 
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 االسالم ثقة: مانند، هستند امامیه علماى بزرگانها  این و شد؛ ذکر سابقاها  آن کتاب هفتاد

 محمد بن حسن، حمدان بن حسین، ثانى شهید.... و حدیث اهل رئیس بابویه ابن، کلینى
 ....» جمهور بن

ولی » اند علماي رجال او را قدح کرده«گوید  می در جاییو مجلسی نیز با وجود اینکه 

 بحقية مؤمن يشك كيف و«: نویسد می آنجا که ؛داند می در جایی او را از اعالم و از موثقین

 من أربعون و نيف رواها رصيح حديث مائتي من قريب يف عنهم تواتر فيام ع األطهار األئمة

 و الكليني اإلسالم كثقة مؤلفاهتم من مخسني من دأزي يف األعالم العلامء و العظام الثقات

 1.»..و محدان بن احلسني و مكي بن حممد الشهيد الشيخ و. ..و بابويه بن حممد الصدوق

 قریب که) رجعت( مطلبى در چگونه دارد اطهار بائمه ایمان که کسى ولى: «یعنی
 اعالم علماى و قموث و بزرگ محدثین از نفر چند و چهل از تواتر بطور روایت دویست

 االسالم ثقة مانند ییعلما !؟کند می تردید، است شده نقلها  آن کتاب پنجاه از بیش در

 ...» و حمدان بن حسین و مکى بن محمد شهید شیخ.... و، صدوق محمد بن بابویه، کلینى
 »جعفر سبحانی«و سید محسن امین کل نقدها را رد کرده چنانکه مرجع تقلید شیعه 

مة الشيعة أعيان يف و«: کند می چنین نقلاز او این  ترمجة العاميل األمني حمسن السيد للعالّ

 و له أصل ال غريهم و معارصيه من إليه نسب ما كلّ  و عليه الثناء و امتداحه مفادها  للخصيبي

ة ال  2...»العقيدة صحيح و اجليب و الرسيرة طاهر كان إنّام و صحّ

 يف الكرب اهلداية كتاب«: نویسد می ایات این کتابآیت اهللا جعفر سبحانی در مورد رو

ة و النبي تاريخ  و عليه اهللاَّ صىلّ  اهللاَّ رسول أسامء الكتاب هذا يف عدّ  قد و. ..معجزاهتم و األئمّ

الم عليه طالب أيب بن عيل املؤمنني أمري أسامء و، سلّم و آله  و.. ..الزهراء فاطمة أسامء و، السّ

 ، بیروت123-122، ص 53 بحار األنوارمجلسی، ج -1
 قم_، جعفر سبحانی 420- 419، ص: 8 بحوث فی الملل و النحل، ج -2

_______________________ 
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 املروية األخبار و جلّ  و عزّ  اهللاَّ  كتاب من الداللة و أبواهبم و هدهمشا و كالمهم من وفراً 

 1.»شيعتهم فضل و، الصحيحة باألسانيد املأثورة

آنجا که در مورد علی بن ، داند می علی دوانی نیز او را از دانشمندان بزرگ شیعه
 و....  است هشیع محدثین و علما بزرگان از قمى ابراهیم بن على: «نویسد می ابراهیم قمی

 ابراهیم بن حسین: مانند باشند می او شاگردان از ما بزرگ دانشمندان از جماعتى هم
 2....» بابویه بن على، حمدان بن حسین، مکتب

و در پایان میرزا نوري طبرسی صاحب کتاب مستدرك وسائل بعد از نقل بعضی اقوال 

 املتانة غاية يف إليه املنسوب ةاهلداي كتاب، نعم«: نویسد می، از کتاب ويعجیب و غریب 

: املحدثني من األجالء، هذا كتابه وعن عنه نقل وقد، املذهب ينايف ما فيه نر مل، واإلتقان

 منتخب يف احليل سليامن بن حسن والشيخ، التلعكربي موسى بن هارون حممد أيب كالشيخ

 واملوىل، املرتىض يدالس أنه مجع ذكر الذي املعجزات عيون وصاحب، الرجعة ورسالة البصائر

 الوحيد بن عيل حممد اآلغا املاهر الفاضل بخط ورأيت، وغريهم العوامل وصاحب، املجليس

 كتاب يف الذي إن: املعارص شيخنا قال(: لفظه هذا ما الرجال نقد عىل علقه فيام البهبهاين

 ال عونمل، مقالة صاحب، كذابا، املذهب فاسد كان احلضيني محدان بن احلسني إن الرجال

 ولعل، وثقاهتم اإلمامية أجالء من إنه اهلداية وهو الكتاب هذا تدبر ملن وظاهر، إليه يلتفت

 3.)أعلم واهللا - ممكن غري بينهام فالتوفيق وإال هذا هو ليس الرجال كتب يف املذكور

االسالم  حجة«توانید دالیل مفصلی را در این باره در مقالۀ  می اما، این بود دالیل ما

) 1385سال ( 19و  18طلوع در شمارة  فصلنامهببینید که در  »محمد نجفی یزدي سید

 قم_، جعفر سبحانی 420، ص: 8 بحوث فی الملل و النحل، ج -1
 تهران_، علی دوانی 945پاورقی، ص: بحاراالنوار)،  51 -53مهدى موعود (ترجمه ج  -2
، میرزا حسین النـوري الطبرسـی؛ موسسـه آفـاق؛ و الفوایـد      566نفس الرحمن فی فضائل سلمان ص -3

 ؛ محدث قمی238 - 237، ص: 1 الرضویه فى احوال علماء المذهب الجعفریه، ج

_______________________ 
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ثابت از دید شیعه را  »حسین بن حمدان«داده شده و نویسنده در آن مقاله وثاقت  نشر
 1کرده و به منتقدین جواب گفته است!

چنانکه  صحیح است و »علم حدیث شیعه«فهمیم که این روایت طبق  می با این وجود

 املأثورة املروية األخبار و«: نویسد می جعفر سبحانی در مورد روایات این کتاب، اندیدخو

 ؛داند می دون هیچ قید و شرطی صحیحو اسناد روایات کتاب را ب 2.»الصحيحة باألسانيد

و اند  ساختهها  آن یااند  شود که این روایت را ائمۀ شیعه نقل کرده می به همین ترتیب ثابت
که حضرت خدیجه در آن زمان زنده نبودند وهمینطور حضرت علی هنوز  متوجه نشدند

 پدر نشده بودند!!
********** 

 صبر کن! !خواننده گرامی
متهم کنی و گمان کنی من با ائمۀ بزگوار دشمن  گريقبل از اینکه من را به ناصبی 

 . این سطور را بخوان تا دلیل جمالت گذشتۀ مرا بدانی، هستم
اي متوجه ائمۀ بزرگوار شد از روي اجبار و الزام بود وگرنه  باال طعنهاگر در جمالت 

 . ادبی کنم بی من خاك پاي آن بزرگان هم نیستم که بخواهم نسبت به آنان
اي خواستم نشان دهم که با نوشتن چند  سطور باال عقیدة شخصی من نبود بلکه لحظه

نشان دهم که چه عمل زشت و و خواستم ، توان طرف را آزار داد می خط به چه راحتی
 . است وجدان بی شرم و بی قبیحی است و فاعل این فعل چه

یراداتـی وارد کـرده و   ا »الکبـري  ةيـالهـدا « است که بر کتـاب  »دکتر صفري«این مقاله در نقد مقاله  -1

اعجاز ائمه (ع) و روایـات مربـوط بـه آن (نقـد مقالـه      «نقدي مفصل با عنوان  »جناب نجفی یزدي«
اند که در فصلنامه تخصصی طلوع  بر آن نوشته »»)حسین بن حمدان خصیبی و کتاب الهدایۀ الکبري«

 نشر داده شد.
 قم_، جعفر سبحانی 420، ص: 8 بحوث فی الملل و النحل، ج -2

_______________________ 
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 همینطور، ار ناقل چنین خزعبلی نیستندیقیناً روایت باال صحیح نیست و ائمۀ بزرگو
روایتی که قزوینی به آن استناد کرده و به وسیلۀ آن به حضرت صدیق اکبر طعنه زده نیز 

 . استمحض دروغ 

 ابوبکر همراهی همیشه محزون: قزوینی

 »همراه«براي سبک مغري صاحب مقاله همین بس که او در نام مقاله ابوبکر را 
صفحه در این مورد  20و نزدیک به  کند مینامد ولی در متن مقاله همراهی او را انکار  می

ن از من دروغگوتر آدم روي زمی: بگویدو مثل این است که یکی بیاید   !!!نگارد می مطلب
 یاز من دروغ تابه حال آیا: بعد بگوید؟ یویگ راست می: بعد به او بگویند وجود ندارد

باشد خود  در تضاد چنینبا متن مقاله وقتی عنوان مقاله  ؛یعنی سراسر تناقض ؟؟اي هشنید
 !!!تدید که چه سرزمین عجایبی اس ممقاله را خواهی

شخصی رو  ؛جناب، گوید کهب آخوندکسی نیست به این  »همیشه محزون« اما کنایۀ
، اگر بگویی بله برویم؟ حاضري برویم به جنگ اژدهاي هفت سر: به تو کند و بگوید

 اند؛ آماده کرده برویم که فرزندانم هم در این راه برایمان توشه ام، ههم آماده کرد مرکب
شخص همراه از  !که بله گیرد می شخص منصف این نتیجه را، مطمئناً اگر چنین شود

شنید از ترس  می باید وقتی که اسم اژدها را زیرا اگر غیر این بود، جاعترین مردم استش
مگر جانم را از سر راه  ام، مگر دیوانه: گفت می به پیشنهاد دهندهیا و  کرد میغش 
 ؟ ام آورده
ولی او با کمال ، توانستید به او کنایه بزنید می گفت می چنین صدیق اگر ابوبکر !بله

براي شخصی که پا . ا کمال میل همراه رسول خدا صلی اهللا علیه وسلم آمدشجاعت و ب
 !نه، کشید می ه نهاده دیگر جان مهم نیست اگر مهم بود همان ابتداي کار پا عقبادر این ر
کشید و بر این نمیشد که  می روز اول دست از اسالم اصالً، نهاد نمی پا در این راه نه اصالً

آمد!!! مثل جن  نمی طرف اسالم هم اصالً.. اشتباه شد !نه، م کندکل ثروتش را فداي اسال
 !شد ي میکه از بسم اهللا فراري است از نام اسالم هم فرار
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پیامبرخود را ، که سخت ترین شرایطی که خداوندفهمیم  می تأمل درسیاق آیهبا : نکته
ت که زیرا ذکر این مورد درمقابل حالتی اس. سفرِهجرت است، یاري رسانده است

هجرت  درحالی که درسفر. اند مسلمانان ازلحاظ عده وعده دربهترین شرایط خود بوده

  .﴾ٱثۡنَۡ�ِ ثَاِ�َ ﴿ :نفر بودند فقط دو
در این قسمت بر آنیم که شبهات آخوند شیعه را در مورد فضیلت بودن آیۀ غار اکنون 

 : اولین شبهۀ او چنین است، براي یار غار جواب دهیم

 ابوبکر توسط پیامبر به عنوان همراه انتخاب نشده بود :قزوینی
در ، کند اى که در ذیل آیه مطرح مى فخررازى در چهارمین مسأله«: نویسد می قزوینی

 :نویسد باره نحوه استفاده برترى و فضیلت ابوبکر از این آیه مى
 :کند این آیه به چند صورت بر فضیلت ابوبکر داللت مى: مسأله چهارم

، هنگامى که از ترس کشته شدن توسط کفار به طرف غار رفت) ص( سول خدار: اول
هرگز او را ، اگر از باطن ابوبکر باخبر نبود که او از مؤمنان حقیقى راستگو و راستین است

ترس آن را ، برد؛ زیرا اگر ظاهر ابوبکر با باطن ابوبکر تفاوت داشت به همراه خود نمى
ترسید که خود ابوبکر او را  انش نشان دهند و همچنین مىداشت که ابوبکر او را به دشمن

کند که آن  ثابت مى، داشته بکشد؛ اما وقتى رسول خدا او را در این زمان در کنار خود نگه
 .حضرت یقین داشته که باطن ابوبکر با ظاهر او یکسان بوده است

) ص( اتردید هجرت با اجازه خداوند صورت گرفته و در خدمت رسول خد بى: دوم
تر از ابوبکر  جماعتى از افراد مخلص بوده است که از نظر نسب به رسول خدا نزدیک

اند؛ پس اگر همراهى ابوبکر در چنین موقعیت سخت و ترسناکى به دستور خداوند  بوده
برد؛ بنابراین دادن چنین شرافتى به  نباید رسول خدا او را به همراه خود مى، نبوده است

انتهاي سخن فخر  .»داللت بر مقام بلند ابوبکر در دین است، اوندابوبکر از جانب خد
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در گرو اثبات مقدماتى است که به نظر ، اثبات این دو ادعاى فخررازي«: قزوینی رازي
 تمام نباشد؛ها  آن رسد هیچ یک از مى

ابوبکر بوده نه ، باید ثابت شود همراه رسول خدا صلى اهللا علیه وآله در غار: اوالً
شود؛  روشن است که از خود آیه قرآن کریم چنین مطلبى هرگز ثابت نمى. گريشخص دی

هیچ اسمى از ابوبکر برده نشده و صرفا سخن از همراهى است که با ، چرا که در آیه غار
باید به کمک روایات ، رسول خدا در غار بوده است؛ اما این که آن همراه چه کسى است

هم با مشکالتى مواجه است که ما به  بت شود که آنموجود در منابع تاریخى و روائى ثا
 . اشاره خواهیم کردها  آن صورت مختصر بعد از نقل اصل روایات در منابع اهل سنت به

هنگامى در : انس از ابوبکر نقل کرده است که گفت: نویسد محمد بن اسماعیل بخارى مى
زیر پاهاى خود را ) قریشکفار ( ها آن اگر یکى از: گفتم) ص( به رسول خدا، غار بودم
چرا نگرانى در باره دو نفرى که سومى آن : آن حضرت فرمود، ما را خواهد دید، نگاه کند

 . خداوند است، دو
صرف نظر . کند که ابوبکر به همراه رسول خدا در غار بوده است این روایات ثابت مى

مؤمنان علیه السالم میانه از مشکالتى که در سند آن و به ویژه در انس بن مالک که با امیر 
این روایت با روایت دیگرى که بخارى در صحیح خود از ، وجود دارد 1خوشى نداشته

 : در تعارض است، عائشه نقل کرده است

نویسد که وى تصریح کرده است که هیچ  بخارى در صحیح خود به نقل از عائشه مى
  .....اى در قرآن کریم در باره خاندان وى نازل نشده آیه

 : جواب

تا اینجا هیچ چیز جدیدي نگفته است و بحمد اهللا هر چه شبهه در مورد یار غار بودن 
 اي که شیعه علَم کرده و خصوصاً شبهه، حضرت صدیق بود قبل از این جواب داده شد

 هاي آتی سخن خواهیم گفت. در این مورد، در بحث -1
_______________________ 
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که قبل از این » در باره خاندان ما نازل نشدهاي  آیه عائشه تصریح کرده که هیچ«گوید:  می
 . ن جواب داده شدمفصالً به آ

 نام مقاله را اینگونه انتخاب؟ گوید می چه متناقض سخنوي اما دقت کردید که 
شود که ابوبکر یار  باید ثابت«گوید:  می و االن» ابوبکر همراهی همیشه محزون: «کند می
 !! !»بوده نه کس دیگري غار

ن حضرت صدیق قزوینی در این مقاله بسیار تالش کرده که یار غار بود: نکتۀ جالب
اکبر رضی اهللا عنه را نفی کند ولی جالب اینجاست که او جانشینی براي حضرت صدیق 

که یار  گوید مین »نجاح«مانند ، ابوبکر یار غار نیست گوید می معرفی نکرده!! یعنی وقتی
بوده است؛ و مطمئناً قزوینی نیز تئوري نجاح را بسیار احمقانه دانسته  »ابن اریقط«غار 

 واسته راه نجاح را برود!که نخ
: آورد با عنوان می دیگري را ۀشبه، جوابش گذشت قزوینی بعد از این شبهه که قبالً

و . که به این شبهه نیز مفصًال جواب گفتیم» به قبا رسیده بود، ابوبکر قبل از رسول خدا«
 ۀکه به این شبه» رسول خدا به تنهایی هجرت کرده است: «اي با عنوان همچنین شبهه

اشاره کرده و حضور  »ام معبد ۀخیم«ناپخته نیز جواب گفتیم و همچنین به ماجراي 
پس با این وجود ثابت ، گفتیم پاسخشبهه نیز قبالً  ابوبکر صدیق را منکر شده که به این

که حضرت صدیق اکبر همراه رسول خدا صلی اهللا علیه وسلم در این سفر بوده ایم  کرده
و شیعه باید اند  ۀ شیعه یار غار بودن ابوبکر را قبول داشتهگذشته از آنکه ائم، است

حواسش باشد که انکار قول معصوم! مساوي است با کفر و جناب قزوینی که یار غار 
داند که  نمی و کند می بودن ابوبکر را قبول ندارد به صورت مستقیم قول ائمۀ خود را رد

 این کارش چه پیامدي دارد!

 ابوبکر یار غار بوده است تردید بی: علماي شیعه
از بعضی از علماي شیعه که یار غار بودن حضرت ابوبکر صدیق را ، در این بخش

 کنیم! می یاد دانند می قطعی و مسلم
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ا خروج أيب بكر مع النبي صىلّ اهللاّ عليه و آله«: نویسد می شیخ مفید -1 ، فغري مدفوع، أمّ

 1»الصحبة معروفو استحقاق اسم ، و كونه يف الغار معه غري جمحود

اما خارج شدن ابوبکر همراه رسول خدا صلی اهللا علیه وسلم غیر قابل رد و : «یعنی
و همچنین مستحق بودن ، بودنش همراه رسول خدا در غار نیز غیر قابل انکار است

 .» ابوبکر به اسم صاحب معروف است

 أن هو به ممسلّ  هو ما ان«: نویسد می »اهللا جعفر سبحانی ةيآ«مرجع تقلید شیعه  -2

 بعدها اخريني ليلتني و اهلجرة ليلة بكر أبو و هو أمىض آله و عليه اهللاّ صىلّ  اهللاّ رسول

 2..»املنورة للمدينة املحاذية النقطة يف مكة جنوب يف يقع الذي ثور غار يف

که » ثور« در غار» ابو بکر« آنچه مسلم است اینست که پیامبر شب هجرت را با«: یعنی
 3...» است بسر برده است) نقطهء مقابل مدینه( همک  در جنوب

 غار در که کس دو آن که نیست خالف و: «ابو الفتوح رازي در روض الجنان -3
 4»بکر ابو و -آله و علیه اللّه صلّى -بود رسول: بودند

 5.»القطعي للنقل بكر أبو هو بصاحبه املراد و«: عالمه طباطبایی صاحب المیزان -4

 6.»او بنا بر نقل قطعى ابو بکر است »همراه -احبص« و مقصود از: «یعنی

 قم_ ، شیخ مفید185، ص: ةماإلفصاح فی اإلما ؛ قم _شیخ مفید  ،251تفسیر القرآن المجید، ص:  -1

 _  جعفـر الهـادي  جعفر سبحانی، مترجم: ،591،ص:1 ،جۀ فروغ ابدیت به عربی)سید المرسلین (ترجم -2
 2قم،ط_، جعفر سبحانی 353، ص: 6 ، ج؛و رسائل و مقاالت (عربی)3قم،ط

ش  1342آذر مـاه   »هایی از مکتب اسـالم  درس«مجلۀ قم؛ و _جعفر سبحانی  ،411فروغ ابدیت،ص: -3
، عنوان مقاله: نکات جالبی از تاریخ اسالم، سرگذشت هجـرت، جعفـر   33ص 3(سال پنجم) شمارة 

  سبحانی
 شهدم_ 251، ص: 9 روض الجنان (تفسیر ابوالفتوح)، ج -4
 5قم،ط ، سید محمد حسین طباطبایی؛279، ص: 9 المیزان فی تفسیر القرآن، ج -5
  374، ص: 9 ترجمه المیزان، ج -6

_______________________ 
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، یعنى دوم دو نفر بود و کس دیگرى نداشت  ثانی اثْنَینِ: «سید علی اکبر قرشی -5
 1.» کند ابو بکر است که خبر قطعى آن را ثابت مى» صاحب« مراد از

 ىرفیق آنحضرت اینکه در است صریح آیه: نماند ناگفته: «نویسد می و در جایی دیگر
 2 .»بود بکر ابو او همه بتصریح و. است  داشته غار در

 یار غار بودن ابوبکر صدیق چنان مسلم است که احدي آن را نفی و انکار: فایده
و  کند می و احدي در این باره اختالف ندارد و همچنین نقل قطعی آن را ثابت کند مین

 ) عالم شیعی 5ر سخنان این مختص(. اند همه بر یار غار بودن ابوبکر صدیق تصریح کرده

 نبوده است) ص( با دستور یا اجازه رسول خدا، همراهی ابوبکر: قزوینی
تردید هجرت به دستور خداوند صورت  بى، همان طور که فخررازى گفته است: ثانیاً

گرفته است و حتى تمامى کارهاى رسول خدا به دستور خداوند است؛ اما باید ثابت شود 
نیز به دستور رسول خدا بوده است و آن حضرت به خاطر مصالحى  که همراهى ابوبکر

، مجبور به بردن ابوبکر نشده است؛ در حالى که طبق مدارك موجود در منابع اهل سنت
رسول خدا صلى اهللا علیه وآله ابتدا به تنهائى به طرف غار رفته بوده و ابوبکر بعد از با 

رت راه افتاد و رسول خدا نیز به خاطر خبر شدن از حرکت رسول خدا به دنبال آن حض
ابوبکر را به همراه خود ، این که ابوبکر زیر شکنجه قریش جاى آن حضرت را نشان ندهد

 . برده است
 : جواب

رسول خدا نیز به خاطر این که «گوید:  می دقت کنید به آن قسمت از نوشتۀ قزوینی که
ابوبکر را به همراه خود برده  ،قریش جاى آن حضرت را نشان ندهد ۀابوبکر زیر شکنج

خدیجه در وقت گوید:  می این ادعاي او ریشه در همان روایت کذایی دارد که» است

 237، ص: 4 تفسیر أحسن الحدیث، ج -1
 5تهران،ط _؛اسالمیه ، سید على اکبر قرشى129،ص 5 قاموس قرآن،ج -2

_______________________ 
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الحسن بود!!!! اما خواهیم دید که قزوینی براي این ا ن زمان ابآهجرت زنده بود و علی در 
 . اوست پایه بودن ادعاي بی د و این نشان ضعف او وده نمی ادعاي خود هیچ سندي ارائه

» ابوبکر بعد از اینکه پیامبر از مکه خارج شد به دنبال او به راه افتاد«گوید:  می اما اینکه
ال اینجاست که ابوبکر از کجا فهمید که پیامبر صلی اهللا علیه وسلم به کدام طرف ؤس

و چگونه است که مشرکین  ؛)=یمن( یا جنوب غرب) = مدینه( به سمت شمال؟ اند رفته
را پیدا ها  سوال کنیم به این امید که جواب این می قزوینی را دنبالهاي  نوشته ؟نفهمیدند

 . کنیم

 دهد که رسول خدا به تنهائی خارج شده است آیه شهادت می: قزوینی

شود که رسول خدا صلى اهللا علیه وآله در  از آیه قرآن کریم نیز استفاده مى: «قزوینی
؛ چرا که خداوند در آیه  شده است» ثانى اثنین« رهنگام خروج از مکه تنها بوده و در غا

 :فرماید غار مى

ۡخرََجُه ﴿
َ
ِينَ إِۡذ أ   ﴾ٱۡلَغارِ إِۡذ ُهَما ِ�  ٱثۡنَۡ�ِ َ�َفُرواْ ثَاِ�َ  ٱ�َّ

و یک نفر ( در حالى که دومین نفر بود، آن هنگام که کافران او را از مکه بیرون کردند
 . آن دو در غار بودند در آن هنگام که) بیشتر همراه نداشت

 : نویسد عالمه شهاب الدین آلوسى از مفسران شهیر اهل سنت در ذیل این آیه مى

مكة وإسناد اإلخراج إليهم إسناد  من) إال تنرصوه فقد نرصه اهللا إذ أخرجه الذين كفروا(«

ما كان  إىل السبب البعيد فإن اهللا تعاىل أذن له عليه الصالة والسالم باخلروج حني كان منهم

 . »فخرج صىل اهللا تعاىل عليه وسلم بنفسه

آن هنگام که کافران او را از مکّه بیرون ، خداوند او را یارى کرد، اگر او را یارى نکنید
اسناد به سبب بعید است؛ زیرا خداوند به آن حضرت ، اسناد اخراج به قریشیان، کردند

یا به ( رسول خدا خودش، درآمداجازه خروج داد در آن هنگام که اوضاع به این صورت 
  .»از مکه خارج شد) تنهائی
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 باید، اگر ابوبکر در زمان خروج از مکه به همراه رسول خدا صلى اهللا علیه وآله بود
، آمد نه به صورت مفرد؛ همان طور که در زمان حضور در غار به صورت تثنیه مى» اخرج«

  .﴾َغارِ ٱلۡ إِۡذ ُهَما ِ� ﴿ ضمیر به صورت تثنیه آمده است
آن است که کفار به آن حضرت فشار ، اگر ادعا شود که مقصود از اخراج در این آیه

گوییم این مطلب در مورد همه  مى، تا آن حضرت از مکه بیرون رود، فراوانی وارد کردند
زیرا تمام مسلمانان در آن زمان تحت فشار کفار بوده و به خاطر  ؛صحابه مشترك است
پس هر کس که از  ؛کرد مجبور به خروج شدند تهدیدشان مىها  آن خطراتی که از جانب

 خداوند متعال در این زمینه ؛در واقع توسط مشرکان اخراج شده بود، کرد میمکه هجرت 
 :فرماید می

ُ ٱَ�ۡنَهٮُٰ�ُم  �َّ ﴿ ِينَ ٱَعِن  �َّ وُهۡم َولَۡم ُ�ۡرُِجوُ�م ّمِن دَِ�ٰرِ�ُ  ّ�ِينِ ٱلَۡم يَُ�ٰتِلُوُ�ۡم ِ�  �َّ ن َ�َ�ُّ
َ
ۡم أ

َ ٱَوُ�ۡقِسُطٓواْ إَِ�ِۡهۡمۚ إِنَّ  ُ ٱَ�ۡنَهٮُٰ�ُم  إِ�ََّما ٨ لُۡمۡقِسِط�َ ٱُ�ِبُّ  �َّ ِينَ ٱَعِن  �َّ  ّ�ِينِ ٱَ�َٰتلُوُ�ۡم ِ�  �َّ
 َّ ن تََولَّوُۡهۡمۚ َوَمن َ�َتَول

َ
ٰٓ إِۡخَراِجُ�ۡم أ َ�َ ْ ۡخرَُجوُ�م ّمِن دَِ�ٰرُِ�ۡم َوَ�َٰهُروا

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم َوأ

ُ
ُهۡم فَأ

ٰلُِمونَ ٱ   .]٩-٨[املمتحنة:  ﴾٩ ل�َّ
خدا شما را از نیکى کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانى که در راه دین با شما 

کند چرا که خداوند  پیکار نکردند و از خانه و دیارتان بیرون نراندند نهى نمى
کند که در  و رابطه با کسانى نهى مىتنها شما را از دوستى . پیشگان را دوست دارد عدالت

راندن شما  هایتان بیرون راندند یا به بیرون امر دین با شما پیکار کردند و شما را از خانه
 !کمک کردند و هر کس با آنان رابطه دوستى داشته باشد ظالم و ستمگر است

 : جواب
 ۀدند و سفسطدهد که دو نفر با هم از مکه خارج ش می آیه شهادت، اتفاقاً بر عکس

نُثوًرا ﴿ شما  ان شاء اهللا. خواهد شد ﴾٢٣َهَباٗٓء مَّ
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فخرج «: فرمایند می سخن او کامًال واضح است وقتی ایشان، در مورد سخن آلوسی

به این معناست که نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم شخصاً  »صىل اهللا تعاىل عليه وسلم بنفسه

 !!!نه اینکه به تنهایی خارج شدند. خارج شدند
برد که عالمه آلوسی با قزوینی  می هر کس که نقل قزوینی و ترجمۀ او را بخواند گمان

وأذن له عليه «: نویسند می هم عقیده است در صورتی که چنین نیست و عالمه آلوسی

 1»الصالة والسالم يف اهلجرة فخرج مع صاحبه أيب بكر ريض اهللا تعاىل عنه إىل الغار

آن است که کفار به ، ر ادعا شود که مقصود از اخراج در این آیهاگ«گوید:  می اما اینکه
گوییم این  مى، تا آن حضرت از مکه بیرون رود، آن حضرت فشار فراوانی وارد کردند

 » مطلب در مورد همه صحابه مشترك است
 داند که منظور ما از اینکه می زیرا خود او هم ؛سفسطۀ او در این جمالت است

... آورد نمی را مجبور به هجرت کردند چیست ولی به روي خودش همگوئیم پیامبر  می
 : منظور ما این است

آوردند  می گرفتند و بر آنان فشار می قریشیان بر مسلمانان حاضر در مکه بسیار سخت
اما با این وجود حضرت نبی اکرم و صدیق ، به حدي که آنان مجبور به هجرت شدند

 فشارها  آن مگر بر؟؟ چرا، در مکه مانده بودند ماناناز مسل اکبر و حضرت علی و چندي
چرا  ؟ خیر انداختند و همان موقع هجرت نکردندأرا به تهجرت ها  آن چرا؟ آوردند نمی

 ؟ چرا یک روز دیگر صبر نکردند؟ در آنشب خاص هجرت کرند
و دلیل آن است که قریشیان خانۀ نبی اکرم را محاصره کردند ، دانیم می دلیلش را همه

آنان با هم ، خواستند ایشان را به قتل برسانند پس چاره اي جز هجرت باقی نمانده بود
پس به نوعی پیامبر را مجبور کردند که هجرت کند و ، گرد آمده بودند که پیامبر را بکشند

 . خارج شود

 سورة بقره  30تفسیر روح المعانی آلوسی ذیل آیۀ  -1
_______________________ 
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دیگر بیان اي  شیوه به »مکارم شیرازي«جناب ، همین سخن ما را مرجع تقلید شیعه
  .کرده است

هُ  إِذْ «: نویسند می ایشان در کتاب تفسیرشان جَ رَ ينَ  أَخْ ذِ وا الَّ رُ فَ م بالطبع و كَ  يريدوا مل فإهنّ

ة من النّبي خروج املؤامرة نتيجة كانت ملا لكن، قتله أرادوا بل إخراجه  فقد، منهم فرارا مكّ

 1»إليهم إخراجه اآلية نسبت

ۡخرََجُه ﴿« :یعنی
َ
ِينَ إِۡذ أ ْ  ٱ�َّ ، نبود »مکه « از او کردن بیرون کفار قصد البته ﴾َ�َفُروا

 مکه از ص پیامبر رفتن بیرون کارشان نتیجه چون ولى، داشتند او کشتن به تصمیم بلکه
 2 .»است شده دادهها  آن به نسبت این شد

توانست در مکه  می، مجبور به هجرت نبود همان شب اما ابوبکر صدیق رضی اهللا عنه
بگذارید این مثال  ؛دنجان او را نکرده بود که اجباراً هجرت کنچونکه کسی قصد ، بماند

 . را مطرح کنم
، در نظر بگیرید) =مکه( اي را در یک محیط بسته که فقط یک راه خروج دارد عده

 و افراد دیگري) مسلمانان=( اشخاصی نیز در این محیط هستند که دستهایشان بسته است
ة دست از بین آن عد) قریشیان=( حاضرند چماق بدست در این محیطهستند که  نیز

 اما دو نفر ،)کنند می هجرت=( جهند می شوند و از خطر می گروهی از محیط خارج، بسته
کشند!  می را انداخته و شمشیرها  چماق ؛که چماق بدست داشتندآن عده ، مانند می

تهدید  شخص ؛روند می) نبی اکرم=( شمشیرها را کشیده و به سمت یکی از آن دو نفر
 کند می بیند که از این محیط خارج شود و همینکار را هم می شده چاره را در این

 اینمعاملۀ تهدید کنندگان با  ؛)ابوبکر صدیق( ماند یک نفر دیگر می اما ؛)هجرت=(

مکان   ، مکارم شیرازى؛ مدرسه امام على بن ابى طالب57، ص: 6 مثل فی تفسیر کتاب اهللا المنزل، جاأل -1
 1،ط قم _

 1،ط تهران _ ةمي، مکارم شیرازي؛ دار الکتب اإلسال420-419، ص: 7 تفسیر نمونه، ج -2

_______________________ 
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 پس آن نفر باقی مانده ؛نه معاملۀ شمشیر و جان، معاملۀ چماق است و بدن شخص
اجباري در ، خارج شود و به دوستان ملحق شود تواند می بماند و تحمل کند و تواند می

 » کار نیست
توانستند در مکه بمانند و زندگی کنند  می خواستند می اصحاب اگر: مختصر بگویم

اما پیامبر اکرم بعد  ؛سال به همین طریق زندگی کردند 13منتهی زندگی با محنت چنانکه 
 . به اجبار هجرت کردنددر مکه بماند و  ندتوانست نمی از آن شب دیگر

شود که  می گفته شد که از متن آیه استفاده ؛اما بر گردیم به ابتداي سخن و متن آیه
خروج نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم و ابوبکر صدیق به اتفاق بود و آن دو به اتفاق از 

 : به این دلیل، اند مکه خارج شده

ۡخرََجُه ﴿: «فرماید می آیه
َ
ِينَ إِۡذ أ ْ ثَاِ�َ �َ  ٱ�َّ وقتی که او را بیرون : یعنی ﴾...ٱثۡنَۡ�ِ َفُروا

 که(، است ﴾ٱۡلَغارِ إِۡذ ُهَما ِ� ﴿ شاید بگوئید ثانی اثنین مربوط» کردند او دومین دو نفر بود
و سنی  بینیم که مفسرین شیعه  می اما) اشکال است که مربوط به هر دو زمان باشد بی

 : بخوانید اند؛ یید کردهأا تو سخن ما راند  گفتهرا خالف این 

ۡخرََجُه ﴿ :نویسد می در این باره مال فتح اهللا کاشانی -1
َ
ِينَ إِۡذ أ ْ  ٱ�َّ  که وقتى ﴾َ�َفُروا

 او حقتعالى و مکه از کردند او قتل و اخراج قصد یعنى کافران را او کردند بیرون
 اال جزاء و بآن بود ایشان قصد باعتبار بکفار اخراج اسناد و داد خروج يدستور را

 اقامه و شده مترجم باین چنانچه است اللَّه فسینصره ان که محذوفست تنصروه
 یعنى أَخْرَجه ضمیر از حالست اثْنَینِ ثانی قوله و آن مقام در آن بر دالست آنچه

 کس یک مگر نبود او با یعنى بود دو دویم که حالتى در کردند رسول اخراج

 یعنى اثنین ثانى ظرف یا است ثانى بدل هما ذْإِ قوله و است بکر ابو آن که
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 دوم رسول یا و بودند غار در الْغارِ فی بکر ابو و او که وقتى را پیغمبر داد نصرت
 1.» بودند ثور غار در دو هر که وقتى در بود دو

شدند  می که زمانی که پیامبر از مکه خارج کند می از قول او فهمیدیم که آیه ثابت
او بود و همان شخص هم در غار با او بود! و آن شخص نیز حضرت شخصی همراه 
 . صدیق اکبر بود

آنگاه که قصد بیرون کردن او کردند کافران از مکه و «: نویسد می کاشفی سبزواري -2

و نصرت  او را دستوري خروج داد در حالتیکه دوم دو تن بودندحق سبحانه 
 2» داد بوقتیکه بودند هر دو در غار ثور

 3»غريه معه و خرج النبي أن االخبار جمرد» اثنني ثاين« تعاىل قوله«: دریس حلیابن ا -3

 را خود پیامبر توانا خداى که مواردى جمله از«: خمینى نجفى جواد محمد شیخ -4

 نفر دو از یکى که حالى در را حضرت آن کافر افراد که بود هنگامى داد نصرت

 4....» نمودند خارج معظمه مکه از بود

ق)؛ همینطور در 988م، مال فتح اهللا کاشانی (270، ص: 4 تفسیر منهج الصادقین فی إلزام المخالفین، ج -1

يَن َ�َفُروا ثاِ�َ اثْنَْ�ِ حال كونـه «تفسیر زبدة التفاسیر نوشتۀ فتح اهللا کاشانی با این متن:  ِ
َّ

ْخرََجُه اذل
َ
إِْذ أ

 رجل واحد
ّ

التفاسـیر،   ةزبـد  »فلن �ذهل من بعـد... -و هو أبو ب�ر -أحد اثن�، أي: لم ي�ن معه إال

 قم_ 113، ص: 3 ج
 کاشـفى سـبزوارى   توبه، حسین بن على  40، ذیل آیۀ 61ص 2علیه (تفسیر حسینی) ج تفسیر مواهب -2

 تهران _سازمان چاپ وانتشارات اقبال  ق)؛910م(
 _کتابخانه آیت اهللا مرعشـى   ق)؛598، ابن ادریس حلى (م374، ص: 1 المنتخب من تفسیر التبیان، ج -3

 1،ط ق 1409،  قم
:؛  ق)1419، محمـد جـواد نجفـی خمینـی (م    280، ص 6 تبـر) ج تفسیر آسـان (منتخـب از تفاسـیر مع    -4

 1،ط تهران _انتشارات اسالمیه

_______________________ 
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ۡخرََجُه ﴿« :نویسد می هیجیشریف ال -5
َ
ِينَ إِۡذ أ ْ  ٱ�َّ وقتی که قصد بیرون  ﴾َ�َفُروا

در حالتی که آن حضرت یکی از جمله  ﴾ٱثۡنَۡ�ِ ثَاِ�َ ﴿ کردن او کردند ناگرویدگان

وقتیکه او مصاحبش  ﴾ٱۡلَغارِ إِۡذ ُهَما ِ� ﴿ دو کس بود که سومی همراه ایشان نبود

 1.....»چون گفت پیغمبر ﴾إِۡذ َ�ُقوُل ﴿ ابوبکر در غار جبل ثور بودند
در اثر توطئه و تهیه وسائل ترور از ( آنگاه که کافران او را: «نویسد می سید بالغی -6

 2» بیرون راندند در حالیکه دومین دو کس بود) مکه
اگر شما پیغمبر را یارى نکردید پس بتحقیق خداوند او را یارى « : طیب اللّه آیت -7

ج کردند او را کسانى که کافر بودند دو بدو زمانى که این دو فرمود زمانى که خار
 3.» در غار بودند

 وى کافران چون غار شب در کرد یارى را وى: «جرجانى حسن بن حسین شیخ -8
 دو دوم و مکّه از شد بیرون او کردند او کشتن قصد و کردند بیرون مکّه از را

 4...» دبو بکر ابو آن و بود خود صاحب دوم یعنى بود تن
 در کردند بیرون) مکه از( را او کافران که هنگام آن««: نویسد می مکارم شیرازي -9

 در دو آن که هنگام آن در) نبود بیش او همراه نفر یک و( بود نفر دومین که حالى
 5» !ماست با خدا مخور غم گفت مى خود همسفر به او و بودند غار

ق)؛ 1088، بهاء الـدین محمـد شـیخعلی الشـریف الالهیجـی (م      266ص 2تفسیر شریف الهیجی ج -1
 ش1363تهران،_موسسه مطبوعات علمی 

ـ    99، ص: 3 حجۀ التفاسیر و بالغ اإلکسیر (تفسیر بالغی)، ج -2 توبـه، سـید عبـد     40ل آیـۀ  بـه بعـد ذی
  ق 1386،  قم _ )؛ انتشارات حکمت 14الحجت بالغى (م قرن 

 تهران_) 14، سید عبدالحسین طیب (م قرن 221، ص: 6 أطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج -3
، حسین بن حسن ابو المحاسن جرجـانى   73، ص: 4 جالء األذهان و جالء األحزان (تفسیر گازر)، ج -4

 1،ط تهران _  ؛ انتشارات دانشگاه تهران ) 9قرن(م اواخر 

 1ط  ش، 1374،  تهران _ ةمي،مکارم شیرازي؛ دار الکتب اإلسال418، ص: 7 تفسیر نمونه، ج -5

_______________________ 
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ۡخرََجُه ﴿«: نویسد می و
َ
ِينَ إِۡذ أ ْ  ٱ�َّ  »مکه« از او کردن بیرون کفار قصد البته ﴾َ�َفُروا

 از ص پیامبر رفتن بیرون کارشان نتیجه چون ولى، داشتند او کشتن به تصمیم بلکه، نبود
 او که بود حالى در این«: گوید مى سپس. است شده دادهها  آن به نسبت این شد مکه

 نهایت این و نبود او همراه نفر یک جز اینکه به اشاره ﴾ٱثۡنَۡ�ِ ثَاِ�َ ﴿ »بود نفر دومین
 که هنگامى به«. بود بکر ابو او همسفر و دهد مى نشان خطر پر سفر این در را او تنهایى

 1»﴾ٱۡلَغارِ إِۡذ ُهَما ِ� ﴿ »بردند پناه« ثور غار »یعنى، غار به نفر دو

: فخر امام ﴾ٱثۡنَۡ�ِ ثَاِ�َ ﴿«: سخن فخر رازي را تائیدًا آورده و نوشته عاملیابراهیم  -10
 کردند بیرون را او: است این معنى و است حال چون، است منصوب ثانى ى کلمه

 آن دومى نفرشان یک، هستند هم با که نفر دو هر و، نفر دو دومى صورت به
 2.»است دیگرى

 کند یارى را او خدا البتّه نکنید پیغمبر یارى شما اگر: «نویسد می و در ترجمۀ آیه
 دو از دومین او که گونه این به کردند برونش کافران که آنگاه] کرد یارى را او چنانکه[

 آن با و شدند]  پنهان[ غار در ود هر و] بود او با یکى یارانش ز چون[ بود فرارى نفر
 3...»  گفت خود دوست

 تفسیرتا به اینجا از ده نفر از بزرگان مفسرین شیعه نقل شد که آیه را برخالف قزوینی 
 که آن دو با هم خارج شدند تائید کند می گوئیم آیه ثابت می و سخن ما را کهند ا هکرد
 !کنند می

األمثـل فـی   «؛ و همچنین در ترجمۀ عربی همین تفسیر بـا عنـوان   420-419، ص: 7 تفسیر نمونه، ج -1
 1،ط ق 1421،  قم _  سه امام على بن ابى طالب؛ مدر57، ص: 6 ، ج»تفسیر کتاب اهللا المنزل

  تهران _  ؛ انتشارات صدوق ش) 1347، ابراهیم عاملى (م400، ص: 4 تفسیر عاملی، ج -2
  398، ص: 4 تفسیر عاملی، ج -3

_______________________ 
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جایی براي اما این ده نفر فقط نمونه اي بود براي رسوا کردن قزوینی و ما براي اینکه 
اند  ایراد باقی نگذاریم از چند نفر از علماي شیعه که قرآن را به زبان فارسی ترجمه کرده

 . کنیم تا حجت تمام شود می ولنیز نقل ق
یارى نکنید البته خداوند او را ) یعنى رسول خدا را( اگر شما او را: « اى الهى قمشه -1

بیرون ) از مکه( یارى کرد هنگامى که کافران او را که یکى از دو تن بود
  1...»کردند

را یارى یقیناً خدا او ، اگر پیامبر را یارى ندهید«:  االسالم حسین انصاریان حجة -2

دهد چنان که او را یارى داد هنگامى که کافران از مکه بیرونش کردند در حالى  مى
همان ، ] بودند آن زمان هر دو در غار [ثور نزدیک مکه، که یکى از دو تن بود

 2» .... زمانى که به همراهش گفت
که آن دم ، البته خدا یاریش کرد، اگر او را یارى نکنید: «ابو الفضل بهرام پور -3

] بیرون کردند [که یک همراه بیشتر نداشت و او] دومین دو  کافران او را [از مکه
 3...»  گفت وقتى به همراه خود [أبو بکر] مى، در غار بودندها  آن گاه که آن، نفر بود

آن . اگر او را یارى نکنید به یقین خدا او را نصرت دهد: « دکتر على اصغر حلبى -4
در حالى که آن ، ] بیرون کردند [او] دومین دو تن بود مکه گاه که کافران او را [از

 4..»  گفت دو در غار بودند و [او] به یار خویش مى
آنگاه . اگر او را یارى نکنید به یقین خدا او را نصرت دهد: «زین العابدین رهنما -5

در حالى که آن دو ، دومین دو تن بود) او( بیرون کردند) از مکه( که کافران او را
 1..»  گفت به یار خویش مى) او( ر غار بودند ود

 قم_ 193اى، ص:  ترجمه قرآن از الهى قمشه -1
 قم_ 193ترجمه قرآن از انصاریان، ص:  -2
 قم_ 193ل بهرام پور، ص: ترجمه قرآن از ابو الفض -3
 تهران_ 193ترجمه قرآن از حلبى، ص:  -4

_______________________ 
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آنگاه  اگر یارى نکنید پیغمبر را حقا که یاریش کرد خدا: «رضا سراجحاج شیخ  -6
آنانکه کافر شدند در حالیکه آن بزرگوار ) از مکه( که قصد بیرون کردنش کردند

 2..» بودند) ثور( دومین دو تن بود آنگه که هر دو در غار
اگر شما پیامبر را یارى نکنید [خدا متوجه : « طاهرى قزوینىمهندس على اکبر  -7

در حالى که [فقط] ، ] اخراجش کردند بدان هنگام که انکار ورزان [از مکه، ] اوست
به معاشر ، ] بودند اش کرد وقتى که در غار [ثور مخفى خدا یارى، دو نفر بودند

   3..» :گفت خود [ابو بکر] مى
 خدا او را یارى خواهد کرد، ا پیامبر را یارى نکنیداگر شم: «احمد کاویانپور -8

هنگامى که کافران او ) همانگونه که در سخت ترین ساعات او را تنها نگذاشت(
در ) و بیش از یک نفر همراهش نبود( او دومین نفر بود، بیرون کردند) از مکه( را

   4..» بودند) مخفى( آن هنگام که آن دو نفر در غار
اگر شما به رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله کمک : «صادق نوبري عبدالمجیدحاج  -9

نکنید حقیقتا خداوند تعالى به او کمک نمود آن زمان که کفار او را از مکه خارج 
آن زمان که هر دو در ) یکى خودش و دیگرى ابو بکر( نمودند یکى از دو نفر بود

  5» ..آن زمان که ابو بکر را خوف گرفته بود، غار بودند
براى رفتن ( اگر پیغمبر صّلى اللَّه علیه و آله را: «سید علی نقی فیض االسالم -10

چنان که در گذشته ، باو زیانى رسانید توانید مین( پس، یارى نکنید) بجنگ تبوك

 تهران_ 91، ص: 2 ترجمه و تفسیر رهنما، ج -1
 تهران_ 193ترجمه سراج، ص:  -2
 تهران _ 193ترجمه طاهرى، ص:  -3
 تهران_ 193ترجمه کاویانپور، ص:  -4
 _ سازمان چـاپ وانتشـارات اقبـال   ، عبدالمجید صادق نوبري؛ 165، ص: 1 ترجمه و تفسیر نوبرى، ج -5

 1،ط  ق 1396،  تهران
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در ( خدا او را یارى کرد هنگامى) و، کمى یار و یاور بآن حضرت زیان نرسانید
بخدا و ( که کفّار و ناگرویدگان) م از بعثتشب اول ماه ربیع االول سال سیزده

پس آن ، خواستند بیرون کنند( بیرون کردند) از مکّه( آن بزرگوار را) رسول
را در جاى خود خواباند و در همان » صلوات اللَّه علیه« حضرت امیر المؤمنین

در حالى که آن ) رفتند» نام کوهى است در مکّه« شب با ابو بکر بسوى ثور
آن گاه که هر دو در غار و ) کسى با او جز ابو بکر نبود( مى از دو بودحضرت دو

  1..» بودند) ثور( شکاف
اگر شما او را یاري نکنید؛خدا کمکش خواهد کرد : «می نویسد2سید غالمرضا سعیدي

وقتیکه درون  کفار این دو نفر مهاجر را از میان خودشان بیرون راندندکه   و هنگامی
 3.» نگران نباش زیرا خدا با ماست: دند؛پیغمبر بابو بکر فرمودغار پنهان شده بو

شود که نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم و ابوبکر  می پس ثابت شد که از متن آیه فهمیده
فهمیم  می و به این طریقاند  صدیق علیه الصالة والسالم هر دو با هم از مکه خارج شده

مکه از مکانی مشخص به اتفاق همدیگر  داخل که حضرت نبی اکرم و ابوبکر صدیق در
رخین بزرگ اسالمی که معتقدند پیامبر اکرم و ؤیید نقل مأو این یعنی تاند  حرکت کرده
 . از خانۀ حضرت ابوبکر صدیق حرکت کردند و به سوي غار شتافتند، ابوبکر صدیق

 جالب اینجاست که قزوینی در همین مقالۀ خود گاه چنان مرتکب تناقض گویی
، شود که حد ندارد! خود او قولی را از شیخ طوسی خودشان نقل کرده که علیه اوست می

 :فرماید شیخ طوسى در این باره مى: «نویسد می قزوینی

 تهران _ 370، ص: 1 ترجمه و تفسیر فیض االسالم، ج -1
 از بزرگان شیعه »عالمه سید جعفر شهیدي«پدر زن  -2
مبـدأ تـاریخ   «،عنـوان مقالـه:   180 – 179ص 1، شمارة1339فروردین  »مجلۀ جهان دانش«به نقل از  -3

 يسید غالمرضا سعید »هجري

_______________________ 
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جمرد االخبار أن النبي  »ثاين اثنني «الن قوله ، وليس يف اآلية ما يدل عىل تفضيل أيب بكر«

 1»صىل اهللا عليه وآله خرج ومعه غريه

 ین آیه چیزى وجود ندارد که داللت بر برترى ابوبکر داشته باشد؛ زیرادر ا: «یعنی
رسول خدا در حالى از مکه خارج شد که  دهد که تنها از مطلب گزارش مى» ثانى اثنین«

 » شخص دیگرى همراه او بوده است
پیامبر به تنهایی از شهر خارج شده و ابوبکر خارج از : گفت میاو که ؟ دقت کردید

شود که  می حال چه شد که به قولی از علماي خودشان متمسک، امبر همراه شدهشهر با پی
! واقعاً که دروغگو کم حافظه است و !؟ابوبکر همراه پیامبر از مکه خارج شد کند می اعالم

 . واقعاً که چوب خدا صدا ندارد
 با این وجود دیگر الزم نیست به دیگر شبهات قزوینی حول همراه بودن ابوبکر صدیق

اي باقی نماند به آن شبهات  اما براي اینکه بهانه ؛از داخل مکه با نبی اکرم جوابی بنویسیم
 . پردازیم می نیز

 از مکه) ص( حرکت ابوبکر بعد از خروج رسول خدا: قزوینی

و این از اند  در بحث قبلی ثابت کردیم که ابوبکر همراه پیامبر اکرم از مکه خارج شده
ز هم ببینیم که قزوینی براي رد کردن آیۀ قرآن به چه ریسمانی چنگ آیه اخذ میشود اما با

 : نویسد می میزند؛ وي
... احمد بن حنبل در فضائل الصحابه و مسند خود و طبرانى در المعجم الکبیر و« 
 : نویسند مى

داد تا  عبد اللَّه بن عباس در حالى که لباسش را تکان مى.. ..:گوید عمرو بن میمون مى« 
دهند و از او  به مردى دشنام مى، اف و تف بر آنان: ش فروریزد آمد و گفتغبار
 . کنند که ده ویژگى براى اوست جویى مى عیب

 1مکتب اإلعالم اإلسالمی،ط ؛،طوسی222ص  5التبیان فی تفسیر القرآن، ج  -1
_______________________ 
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] و سلم را بر تن  ] لباس رسول خدا صلى اللَّه علیه [و آله على [علیه السالم -] شش[
و ] علیه [و آله مشرکان همان گونه که رسول خدا صلى اللَّه. کرد و به جاى ایشان خوابید

به ناسزاگویى پرداختند به گمان این که وى پیامبر خدا صلى اللَّه ، گفتند سلم را ناسزا مى
] به وى  على [علیه السالم. اى پیامبر خدا: ابو بکر رسید و گفت. ] و سلم است علیه [و آله

ش گرفت و با چاه میمون را در پی هابو بکر را. اند پیامبر به طرف چاه میمون رفته: گفت
 . دادند مشرکان نیز همچنان به ناسزاگویى خود ادامه مى، حضرت به درون غار شد

زدند؛ همان طورى که  را با سنگ مى) علیه السالم( کفار قریش على: ابن عباس گفت
سرش را در ، پیچید از درد به خود مى) ع( زدند؛ در حالى که على رسول خدا را مى

 .... تا صبح سرش را بیرون نیاوردلباسش پنهان کرده بود و 
 : گوید حاکم نیشابورى بعد از نقل این روایت مى

 . اند این روایت سندش صحیح است؛ ولى بخارى و مسلم به این صورت نقل نکرده

 . صحیح: ذهبى نیز در تلخیص المستدرك بعد از نقل این روایت گفته
 : گوید حافظ ابوبکر هیثمى نیز بعد از این روایت مى

این روایت را احمد و طبرانى در معجم کبیر و معجم اوسط به صورت خالصه نقل 
راویان احمد همگى راویان صحیح بخارى هستند؛ غیر از أبى بلج فزارى که او ، اند کرده

 . نیز مورد اعتماد است
 : نویسد همچنین ابن أبى حاتم مى

رضایت ( خودش على با جان« عمرو بن میمون از ابن عباس نقل کرده است که
بر بستر رسول خدا خوابید؛ در حالى که مشرکان قریش او را با سنگ ، خرید) خداوند را

. کرد که او رسول خدا است او خیال مى !اى رسول خدا: پس ابوبکر آمد و گفت. زدند مى
رسول خدا را در منطقه چاه میمونه ، من پیامبر خدا نیستم: گفت) علیه السالم( على
مشرکان قریش رسول خدا را . پس ابوبکر با رسول خدا داخل غار شد. دا کنیتوانى پی مى
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پیچید؛ ولى على از درد به خود  زدند؛ ولى آن حضرت از درد به خود نمى با سنگ مى
  ....»پیچید مى

 : جواب

ما فعالً در مورد سند روایت ، که این روایت صحیح السند است کند می قزوینی ادعا
چنین بوده که در این  اًواقع، هواقع گیریم که می فرض را بر اینم و گویی مین سخنی

 . روایت آمده است
مان ضرب گیرد و قزوینی مصداق ه می اما این روایت از چند جهت دامن قزوینی را

 بلند کرده بر سر خود، که دور افتادهرا دیوانه سنگی «گوید:  می شود که می المثلی
لتی دارد و به جاي اینکه به نفع قزوینی باشد کامالً بر این روایت نیز چنین حا» کوبد می

 : دلیل اینبه  ؛علیه اوست
علی را با سیدنا ابوبکر صدیق وارد خانه شد و  حضرت در این روایت آمده که وقتی 

علی بالفاصله و بدون هیچ سخن و هیچ توضیحی به ابوبکر  ؛گرفت نبی اکرم اشتباه
 علی به حضرت یا در روایت ابو حاتم رازي» رفته اندپیامبر به طرف چاه میمون : «گفت
به این معنی که حضرت علی بدون » 1پیامبر را در بئر میمون بیاب: «ابوبکر گفت سیدنا

درخواستی بکند جاي نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم  یااینکه حضرت ابوبکر چیزي بپرسد 
ولی در تئوري مذهب  ؛ا او را بیابگفتند و عمالً گفتند که به آنجا برو و در آنج ويرا به 

ابوبکر دشمن اسالم و دشمن پیامبر اسالم است و اگر ابوجهل و ابولهب  »مالي قزلباش«
 مانند اژدهاي هفت سر است!ها  آن مانند افعی هستند ابوبکر صدیق نزد

چرا حضرت علی بدون هیچ جبر و فشاري جاي رسول خدا را  ال این است کهؤس
مور نکرده بود که أمگر پیامبر او را م؟ این دشمن اسالم اطالعات دادچرا به ؟ فاش کرد

ولـی  » نبـی اکـرم را در بئـر میمـون بیـاب     «یعنـی:   »ادرك نبي اهللا ببئر ميمون«متن روایت چنین است:  -1
کـه بسـیار   » تـوانى پیـدا کنـی    رسول خدا را در منطقه چاه میمونه مـى «قزوینی اینگونه ترجمه کرده: 

 ت است.متفاو

_______________________ 
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چرا به کسی که از ابولهب هم بدتر بود جاي رسول خدا را لو ؟ جایش را به کسی نگوید
 ؟ داد

همراهی جبري ابوبکر با نبی «اگر تئوري شیعه و داستان مضحک شیعه را در مورد 
چرا که آخوند شیعه از  ؛کند می جلوه دهن لقو  حضرت علی خیانتکار ؛قبول کنیم »اکرم

و » ابوبکر را به این خاطر برد که مبادا جاي رسول خدا را لو دهد، پیامبر«گوید:  می طرفی
در روایت مشار الیه آمده که جاي نبی اکرم را حضرت علی لو داد و علی بدون هیچ 

 نتیجه این، در نهایت ؛ستمکان اتهدید و ترعیبی به ابوبکر گفت که پیامبر در فالن 
شود که علی باعث شد که ابوبکر به پیامبر برسد و علی باعث شد که پیامبر ابوبکر را  می

یا  کرد می داد یا اینکه او را گیج نمی به اجبار با خود ببرد و اگر علی جاي پیامبر را لو
برد تا  نمی را آمد و ابوبکر هم پیامبر نمی هیچ مشکلی پیش، کرد می اطالعی بی اینکه اظهار

 .... به قول مالي شیعی پیامبر را به زحمت بیاندازد و
اما اگر این داستان را قبول کنیم ولی به جاي تئوري خود ساختۀ شیعه سخن اهل 

یار مخلص پیامبر ، رخین را قبول کنیم و قبول کنیم که ابوبکر صدیقؤسنت و غالب م
آدرس نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم را  ،اکرم بوده و زمانی که حضرت علی رضی اهللا عنه

در حقیقت به پیامبر خیانت نکرده و به یک منافق آمار نداده بلکه یار ، گوید می به ابوبکر
البته این توجیه هم با شخصیت حضرت علی  !مخلصی را به سوي رفیقش راهنمایی کرده

 . همخوان است، و هم با تاریخ اسالم و هم با وجدان مسلمانی
چنین باشد  هاین وجود فهمیدیم که اگر این روایت صحیح السند باشد و واقع پس با

که در این روایت آمده باز هم کار شیعه لنگ است و یا باید هم حضرت علی و هم 
ح یکی و مدح دیگري در قد، حضرت ابوبکر را مذموم بدانیم یا هر دو را ممدوح بدانیم

 . این روایت شدیداً متناقض و غیر ممکن است
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نیز در  چند مسالۀ خیلی عجیب 1گذشته از اباطیلی که در کل این روایت وجود دارد
 . وجود دارد متن روایت

 با حضور مشرکین و کفار در اطراف خانهصدیق ابوبکر در روایت آمده که  -1
گیرند  نمی شود و هیچ کدام از مشرکین جلو او راو خارج به راحتی وارد  تواند می

زمانی  ؛کنند و از عجایب است که در کتب شیعه آمده است مین و ایجاد مزاحمتی
 شبانه گذارم نمى من: گفت لهب ابو« که کفار خواستند به خانۀ پیامبر حمله کنند

 اینکه از نیستیم ایمن ما و، هست بچه و زن خانه در اینکه براى، درآیید او خانه به
 صبح وقتى گیریم مى نظر تحت صبح تا را او لذا، نرسد آنان به کارى خیانت دست

 2»  کنیم مى را خود کار و شده وارد شد

 عليه تدخلوا أن أدعكم ال: هلب أبو فقال«: نویسد می علی بن ابراهیم قمی در تفسیرش

 3...»خاطئة يد هبم تقع أن نأمن ال و، نساء و صبيانا الدار يف فإن، بالليل

کر بدون اجازه گرفتن وارد دهد که ابوب می عجیب است که همین ابولهب اجازه حال
 در وضعیت جالبی نباشند! قومش خانه شود و به هیچ وجه در این فکر نبود که شاید زنان

در روایت آمده است که کفار قریش به سمت بستر سنگ زدند و علی علیه السالم  -2
نالید و این خالف مشهور است که پیامبر صلی اهللا علیه وسلم به ایشان  می از درد

 تر از این است که در این بحث نقل شد. که البته کل روایت خیلی طوالنی -1
 طباطبایی 104، ص: 9 ترجمه تفسیر المیزان، ج -2
، ص: 2 ؛ و همچنین به نقل از قمی: البرهان فی تفسیر القرآن، ج4قم،ط_ 275، ص: 1 تفسیر القمی، ج -3

، 5 ، ثقفی تهرانی؛ تفسیر کنـز الـدقائق، ج  527، ص: 2 ، بحرانی؛ تفسیر روان جاوید (فارسی)، ج 671
فـیض کاشـانی؛     296، ص: 2 حویزي؛ تفسیر الصافی، ج 149، ص: 2 ؛ تفسیر نور الثقلین، ج329ص: 

ناســخ التــواریخ  ؛50،ص:19 طباطبــایی؛ بحــار األنــوار،ج 80، ص: 9 المیــزان فــی تفســیر القــرآن، ج
       و.... 609،ص:2 (فارسی)،ج

_______________________ 
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 برد حضرمی من را بپوش و در بستر من بخواب که هیچ گزندي به تو: «فرمودند
 .» رسد نمی

 1»تسجّ بربد فانّه لن خيلص اليك منهم امر تكرهه«: نقل کردهچنین چنانکه شیعه نیز 

دستور  جبرئیل و میکائیلو از آن عجیبتر اینکه در کتب شیعه آمده است که خداوند به 
  ند و از حضرت علی محافظت کنند!!داد تا به خانۀ پیامبر بیای

ابن بابویه و  و مجلسی از غزالی و طوسی و کند می روایت و گنجی  ثعلبیشوشتري از 
ابن شاذان و کلینی و طوسی و ابن عقده و برقی و ابن فیاض و عبدلی و صفوانی و 

ى«: دننویس می نقل کرده و  !!ثقفی حَ أَوْ اىلَ  اهللاَُّ  فَ عَ امَ  تَ يْهِ نْتُامَ  الَ فَ  أَ  إِلَ ثْلَ  كُ ِّ  مِ يلِ يْهِ  طَالِبٍ  أَيبِ  بْنِ  عَ لَ  عَ

مُ  الَ يْتُ  السَّ يْنَهُ  آخَ َ  وَ  بَ دٍ  بَنيْ َمَّ بَاتَ  حمُ ىلَ  فَ هِ  عَ اشِ يهِ  فِرَ دِ فْ هِ  يَ سِ هُ  وَ  بِنَفْ ثِرُ ؤْ َيَاةِ  يُ بِطَا بِاحلْ ضِ  إِىلَ  اهْ َرْ  األْ

ظَاهُ  فَ احْ نْ  فَ هِ  مِ وِّ دُ انَ  عَ ئِيلُ  فَكَ َ ربْ نْدَ  جَ هِ  عِ أْسِ ائِيلُ  وَ  رَ يكَ نْدَ  مِ يْه عِ لَ جْ  2»   رِ

 چرا شما، میکائیل و جبرئیل اى: فرمود تعالى خداى: «نویسد می) ق1060م( کشفی
 فراش بر او و ام بسته مواخاة عقد محمد و او میان که نباشید طالب ابى بن على همچو
 و روید زمین به دو هر شما. گردانیده محمد فداى را خود نفس، کرده خواب محمد

 و سر جانب جبرئیل، نموده قیام بفرموده. دارید محفوظ دشمنان مکاید از را على

 3» نمودند محافظت شب تمام، ایستاده پا جانب میکائیل

دقـائق التأویـل و حقـائق    ؛ 4تهـران،ط _ 133، ص: 15 (خوئى)، ج ةغفی شرح نهج البال ةعالبرامنهاج  -1

، 11، ص: 2 تهران؛ تفسیر آسـان (فارسـی)، ج  _) 7،ابو المکارم (قرن219فارسی)، متن، ص: ( التنزیل

 یعقوب جعفري اهللا  ةيآ، 497، ص: 1 نجفی خمینی؛ تفسیر کوثر (فارسی)، ج

ــاق الحــق، الشوشــ -2 ــوار، المجلســی،ج _ 29و  28و 26،ص:3 تري،جإحق ــم؛ بحــار األن و  39،ص:19 ق
 43،ص:36 و ج 85،ص:19 و ج 64،ص:19 ج

 1محمد صالح الحسینى (کشفى)؛ تهران،ط 34مناقب مرتضوى (فارسی)،متن،ص: -3

_______________________ 
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 اکنون هم: «د که خداوند خطاب به جبرئیل و میکائیل فرمودنویس می لسان الملک

 1 .»کنید حراست دشمن کید از را او و بشتابید
و این » ندکرد می ت علی سنگ پرتاببه طرف حضر« روایت آمده کهن ای در -3

خواستند  می دروغ محض و خالف واقع و خیلی عجیب است چرا که مشرکین
خواستند به یکباره به سمت بستر  می سر و صدا باشد و به همین دلیل بی کارشان

ر را زمانی که خواستند پیامب می نبی اکرم حمله ببرند یا اینکه بنابر بعضی روایات
شود به قتل برسانند و این ممکن نبود مگر اینکه پیامبر از  می از خانه خارج

پس ممکن نیست مشرکین خودشان بیایند نقشۀ ، خبر باشد بی حضور مشرکین
همین مشرکین در بیرون خانه خوابیدند عده اي از از طرفی ، خودشان را لو دهند

خوابیدند چرا که  نمی دند به هیچ وجهو اگر مشرکین نقشۀ خود را لو داده بو
 احتمال اینکه پیامبر در این مدت خانه را ترك کند بسیار زیاد بود!

دقیقه  30اگر فرض کنیم که ابوبکر  ؛یک ساعت راه است، فاصلۀ کوه ثور با مکه -4
به پیامبر اکرم  تواند می بعد از حرکت نبی اکرم به خانۀ پیامبر آمده باشد چگونه

ند کرد می در صورتی که پیامبر نیز طبعاً سریع حرکت، یه وسلم برسدصلی اهللا عل
 برسند! کوه ثور تا هر چه زودتر به 

توانستند  می بستر پیامبر در محلی قرار داشته که مشرکین از خارج خانه به راحتی -5
ال است که وقتی ؤحال جاي س!!آن را ببینند و به طرف آن سنگ پرتاب کنند

 د ابوبکر چهنکه ببین ندچ کدام از مشرکین کنجکاو نشدیه، ابوبکر وارد خانه شد
و اگر کسی کنجکاوي کرده بود حتماً ؟؟ شنود می و چه گوید می چه کند می

ی نیست چرا که صداي شد که شخص خفته در بستر علی است و نب می متوجه
 من علی هستم و نبی نیستم! گوید می ید کهشن می علی را

 608،ص:2 ناسخ التواریخ،ج -1
_______________________ 
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قع مشرکین همه در خواب بودند به همین دلیل مانع ابوبکر در این مو: شاید بگوئید
چرا که اگر چنین باشد  کند می جواب این است که این نیز مشکل بدتري ایجاد، نشدند

باید بگوئیم که ابوبکر بیش از نیم ساعت بعد از حرکت نبی اکرم به خانه نبی آمده است 
یاد بود به همین راحتی نیست و طبق زیرا به خواب رفتن تمام مشرکین که تعدادشان نیز ز

 این فرضیه باید رسیدن ابوبکر به پیامبر اکرم را بسیار بعید بدانیم! 
********** 

 م که این روایت را که اشخاصی چون حاکمیباید بگوی »سند روایت«اما در مورد 
بل اما ق، قابل بحث است »ابی بلج«از لحاظ سند به خاطر وجود  دانند می صحیح، وذهبی

 . از بررسی سند بگذارید یک خیانت جناب قزوینی را بر مال کنم
هیثمی  ؛قل کرده و این یک خیانت علمی استرا نصفه ن »هیثمی«جناب قزوینی نظر 

رواه أمحد والطرباين يف الكبري واألوسط باختصار ورجال «: نویسد می بعد از نقل روایت

  »ة وفيه لنيأمحد رجال الصحيح غري أيب بلج الفزاري وهو ثق

، قیچی کرده »وفیه لین« گوید می را آنجا که »هیثمی«قزوینی قسمت پایانی سخن 
وفیه « در مورد شخصی گفته شود و اگردهد  می له را تغییرأچرا که همین قسمت مس

وي مجروح است منتهی جرحی به این معنی است که ) یا فالنی لین الحدیث است( »لین
 شود و البته روایتش نیز بدون شاهد پذیرفته نمی او که موجب متروك الحدیث شدن

 . شود نمی
، دانسته می چرخد می را که محور روایت بر او »ابی بلج«اما قزوینی که ضعف 

 : به این شکل ؛توثیقاتی را دربارة او نقل کرده است
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از پدرش و عمرو بن میمون روایت نقل ، ابوبلج فزاري« :گوید ذهبى در باره او مى
و دارقطنى و ابوحاتم  1ابن معین او را توثیق کرده. اند و شبعه و هیثم از او نقل کرده کرده
 2 .»اند که مشکلى ندارد گفته

چه کنیم که انگار براي قزوینی اُفت دارد که قولی را نقل کند و از سر و ته آن اما 
امام ذهبی نیز  بینیم که همانکار را با قول می چه کرد و »هیثمی«نزند! دیدیم که با قول 

 ده!!نموکرده و قسمت پایانی سخنش را قیچی 

أبو بلج الفزاري حييى بن سليم أو بن أيب سليم عن أبيه وعمرو بن «: نویسد می امام ذهبی

ميمون األودي وعنه شعبة وهشيم وثقه بن معني والدارقطني وقال أبو حاتم ال بأس به وقال 

 3»البخاري فيه نظر

و این  »وفيه نظر«: فرمایند می ور سخن امام بخاري است کهمذک متن یقسمت پایان
 . جرح در نزد بخاري از شدیدترین نوع جرح است

وال يقول هذا إال فيمن يتهمه ، فيه نظر: قال البخاري«: نویسد می این بارهدر امام ذهبی 

 4»غالبا

در روایتی او را تضعیف کـرده   در مورد توثیق ابن معین، اختالف است زیرا در روایتی او را توثیق و -1
 (وضعفه ابن معین فی إحدى الروایتین عنه) 113سل السنان صاست... رجوع کنید به 

دقت کنید که قزوینی در مورد روایتی که در آن روایت از قول ابوبکر آمده است که به جاي غار ثور  -2
بـه سـندش بیانـدازد و    دهد که کـوچکترین نگـاهی    از غار حراء صحبت کرده؛ به خود زحمت نمی

دهد ولی در این محل مرد درجه یک رجـال شناسـی    کند و حولش مانور می مزورانه به آن استناد می
خواهد این روایت را صحیح جلوه دهد تا مراد خود را کسب کند کـه البتـه....زهی خیـال     شده و می

 باطل!

 1، ذهبی،جده، ط6550رقم: ، 414، ص 2، ج ةلستفی الکتب ا ةيمن له روا ةفالکاشف فی معر -3

 بیروت _، ذهبی 4294رقم  416ص 2میزان االعتدال ج -4

_______________________ 
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مگر در مورد  گوید مین و او این را »فيه نظر«: گفته است 1و بخاري در مورد او: «یعنی

 .» کسی که متهم باشد

ه إذا قال«: نویسد می و در جایی دیگر تُ أو ليس ، بمعنى أنه متَّهم ،)فيه نظر(: وكذا عادَ

أُ حاالً من. بثقة وَ  2.»)الضعيف( فهوعنده أسْ

به این معنی است که آن  »فيه نظر«: چنانکه عادت وي است زمانی که گفت: «یعنی

 » ه نیست و این نزد او از بدترین حالت تضعیف استرواي متهم است یا اینکه ثق

لِ «: نویسد می حافظ ابن کثیر جُ , يفِ اَلرَّ الَ ا قَ يَّ إِذَ ارِ بُخَ نْهُ «أَنَّ اَلْ تُوا عَ كَ هُ  »فِيهِ نَظَرٌ «أَوْ  »سَ إِنَّ فَ

هُ  نْدَ ا عِ ئِهَ دَ أَرْ لِ وَ ملَْنَازِ نَى اَ ونُ يفِ أَدْ كُ  3»يَ

پس آن  »فيه نظر« يا» سكتوا عنه«: د شخصی گفتزمانی که بخاري در مور: «یعنی

 .» ترین درجه ضعف قرار دارد شخص در نزد او در پایین

سكتوا « أو» فيه نظر: «وذكروا أن البخاري يقول«: نویسد می معلمی در این بارهعالمه 

 4»فيمن هو عنده ضعيف جداً » عنه

ن أشد كلامت اجلرح يف وهذه م ))فيه نظر(( قال البخاري«: نویسد می در جایی دیگر

 5»اصطالح البخاري

وهذه اللفظة من . فيه نظر: قال البخاري«: نویسد می ابن خلدون نیز در این مورد

 6»اصطالحه قوية يف التضعيف جداً 

 است که مورد جرح بخاري است. »عبداهللا بن الواسطی التمار«منظور،  -1

 هـ.1382، 1؛ طة، ذهبی؛ تحقیق: عبد الفتاح أو غد83الموقظۀ فی علم مصطلح الحدیث ص -2

 ، ابن کثیر 106اختصار علوم الحدیث ص -3
 ، عالمه معلمی42رقم  412ص 1التنکیل بما فی تأنیب الکوثري من األباطیل ج -4
 ، عالمه معلمی63، رقم 425ص 1جالتنکیل  -5
 318ص 1جخلدون  تاریخ ابن -6

_______________________ 
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 بخاريمجروح است و در نزد امام  »هیثمی«در نزد  »ابی بلج«تا اینجا فهمیدیم که 
 . دانند می که دیگر چه کسانی او را مجروح اما ببینیم ؛در نهایت ضعف قرار دارد نیز

 1»رو حديثا منكرا«گوید:  می امام احمد در مورد وي

نکتۀ جالب اینجاست که روایت مورد بحث را امام احمد بن حنبل در مسند خود نقل 
کنند که این روایت منکر است و رواي آن یعنی ابوبلج  می کرده است و خود ایشان اعالم

و این از عجایب  دانند می ت ولی باز هم بعضی این روایت را مقبولمنکر الحدیث اس
 است!

أبو بلج الواسطي يروي عن عمرو بن «: نویسد می) 795م( ابن رجب حنبلیحافظ 

منها حديث طويل  -ميمون عن ابن عباس عن النبي صىل اهللا عليه وعىل آله وسلم أحاديث 

 2.»ألثرمأمحد يف رواية ا) اإلمام( يف فضل عيل أنكرها

ي «: نویسد می ابن جوزي در الموضوعات عالمهو همچنین  فِ بَّاس فَ يث ابْن عَ دِ أما حَ وَ

مه حييى بن سليم يق األول أَبُو بلج واسْ د. الطَّرِ الَ أَمحْ نْكرا : قَ يثا مُ دِ سدوا «رو أَبُو بلج حَ

اب َبْوَ الَ ابْن حبَان »األْ قَ طئ. وَ انَ أَبُو بلج خيُ  3»كَ

 . و همین روایت مورد بحث استکه منظور هر د

أبو بلج يعني حييى بن أيب سليم الواسطي كان «گوید:  می ابو بلججوزجانی در مورد 

  4»يروج الفواخت ليس بثقة

 را تضعیف کرده و »ابی بلج«مفسراً ، و همچنین ابن حبان با آن همه تساهلش
 : نویسد می

 ؛ یوسف بن المبرد1150رقم  172ص  بحر الدم (فی من مدحه أحمد أو ذمه)، -1
 نارد _، ابن رجب حنبلی 821ص 2شرح علل الترمذي ج -2
 ، ابن جوزي366ص 1ج الموضوعات -3
 ، جوزجانی190رقم 198ص احوال الرجال -4

_______________________ 
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وقد قيل إنه واسطي يروي عن حممد  حييى بن أيب سليم أبو بلج الفزاري من أهل الكوفة«

بن حاطب وعمرو بن ميمون رو عنه شعبة وهشيم كان ممن خيطئ مل يفحش خطؤه حتى 

استحق الرتك وال أتى منه ما ال ينفك البرش عنه فيسلك به مسلك العدول فأر أن ال حيتج بام 

اطب عن النبي صىل انفرد من الرواية وهو ممن أستخري اهللا فيه وهو الذي رو عن حممد بن ح

اهللا عليه و سلم قال فصل بني احلالل واحلرام الدف والصوت يف النكاح أخربناه أبو خزيمة 

قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدروقي قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بلج عن حممد بن 

 1»حاطب

لرحمن بن میمون ابو عبداهللا مولی عبدا« عمرو بن میمون را با، و مسالۀ مهم اینکه وي
ضعیف و ، شخص اخیر و گرفته است می اشتباه خصوصاً در روایت مورد بحث» سمره

 . مجروح است

و زعم عبد الغنى بن سعيد ىف «: نویسد می» ایضاح االشکال« عبدالغنی بن سعید در

عن عمرو : فقال، حديثا ىف فضل عىل أن أبا بلج رو عنه عن ابن عباس »إيضاح اإلشكال«

 اهـ .»ط فيهغل، بن ميمون

ْطِئُ يف «: نویسد می) 327م ( و ابن ابی حاتم يْمٍ الواسطيُّ كان خيُ لَ لْجٍ حييى بن سُ وكذا أبو بَ

ةَ ، اسم عمرو بن ميمون رَ مُ  2.»وإنام هو ميمونٌ أبو عبد اهللا موىل عبد الرمحن بن سَ

 در ذیل حدیث »شعیب األرنؤوط«یعنی  »مسند امام احمد«و همچنین محقق کتاب 
 : نویسد می

 حلب –، ابن حبان؛ دار الوعی 1197رقم 113ص  3المجروحین ج -1
 1،طمطابع الحمیضی ، 154ص  1؛ جالعلل البن أبی حاتم -2

_______________________ 
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أبو بلج أعدل ما قيل فيه أنه يقبل حديثه فيام . إسناده ضعيف هبذه السياقة: شعيب ارنووط«

ويف متن حديثه هذا ألفاظ منكرة بل باطلة ملنافرهتا ما يف الصحيح ولبعضه اآلخر . الينفرد به

 1....»شواهد

م ابن امام احمد بن حنبل و ابن جوزي و شیخ االسال، خالصه اینکه بزرگانی چون
و شعیب ارنؤوط و دیگر ، شیخ مقبل بن هادي، تیمیه و  امام ذهبی در میزان االعتدال

 . اند بزرگان این روایت را ضعیف دانسته
گیرد  می شاذ قرار روایاتحداقل در ردیف ، ندانیم السند و اگر این روایت را ضعیف 

 . نقل شده است زیرا مخالف با احادیث مشهوریست که در صحیح بخاري و دیگر کتب

وهذا غريب جدا وخالف املشهور من أهنام خرجا «: نویسد می نیز »ابن کثیر«عالمه 

 2.»معا
دو باهم از مکه  این روایت بسیار غریب و بر خالف روایت مشهور است که آن: «یعنی

 .»خارج شدند
یراد رده گرفته و ابتدا سخنش را نقل و بعد اخ »ابن کثیر«گفتۀ اما جناب قزوینی بر 

 :گرفته است
چون این روایت مضر به اعتقادات اهل سنت است و از جهت سندي نیز اشکالی « 

 :کند که آن را خالف مشهور جلوه دهد پاچگى تالش مى با دست، ندارد
دو باهم از  این روایت بسیار غریب و بر خالف روایت مشهور است که آن: ابن کثیر

 .» مکه خارج شدند
 : جواب

 3062رقم  330ص 1بأحکام شعیب األرنؤوط علیها) ج ةيلمسند اإلمام أحمد بن حنبل (األحادیث مذ -1

 قاهره_

 بیروت _، ابن کثیر 179، ص 3، ج ةيوالنها ةيالبدا -2

_______________________ 
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کند که آن را خالف  پاچگى تالش مى با دست«گوید:  می قزوینی که عجیب است از
 » مشهور جلوه دهد

خویش پندارد و این شما هستید که همیشه منکر واضحات  کیش کافر همه را به: اوالً
 . هستید
که ما  ؛نیست 1این روایت به وضوح خالف مشهور است و الزم به دستپاچگی!!: اًثانی

توانیم از خود آیه  می ها آن مذهب شیعه نقل کردیم که طبق گفتۀدر باب قبل از بزرگان 
بفهمیم که ابوبکر صدیق همراه با نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم از مکه خارج شده است 
و همان یک دلیل براي بطالن ادعاي قزوینی کافی است که البته ما فقط به همان یک دلیل 

یل متعددي را در این مورد مطرح خواهیم دهیم و در پایان بحث فعلی دال نمی رضایت
 . کرد که دهان هر مذبذبی را ببندد

اهللا العظمی محمد  يةآ« یعنی خودتان مرجع تقلیددر مورد ، اگر دستپاچگی هست: ثالثاً

 . داند می است که این روایت را ضعیف »آصف محسنی

 داند می روایت مذکور را ضعیف اهللا العظمی محمد آصف محسنی يةآ

شیخ ، رجال شیعه در حوزة علمیۀ قمعلم جع تقلید شیعه و استاد فقه مقارن و مر
محمد آصف محسنی از معدود علماي شیعه است که آستین را باال زده و در راه بررسی 

با را مورد تحقیق قرار داده و کتابی او کتاب بحار االنوار ، اسناد روایات قدم برداشته است

 . نوشته است »رمَرشعة بحار االنوا« عنوان

اهللا العظمی  يةآ، و 2محمد باقر مجلسی روایت مشار الیه را در کتابش نقل کرده است

 .1حکم به ضعف روایت داده است نیز محمد آصف محسنی

تو گویی قزوینی نزد ابن کثیر بوده و دیده که ابن کثیر دستپاچه بوده و شاید هم دیـده کـه او قـرص     -1
 ضد استرس خورده یا اینکه خط او را دیده و متوجه شده که در این قسمت خطش تغییر کرده!!

 بیروت_ 39،رقم87، ص: 19 وار،جبحار األن -2

_______________________ 
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 ملحق شد) ص( نزدیک غار ثور به رسول خدا، ابوبکر: قزوینی
 : نویسد جالل الدین سیوطى در الدر المنثور مى

: گوید مى ابن عباس. از خانه بیرون آمد و به غار ثور رسید شبانه) ص( رسول خدا(
رود به دنبالش به راه افتاد و صداى  ابو بکر وقتى دید که آن جناب از شهر بیرون مى

آن حضرت ترسید مبادا یکى از دشمنان باشد ، رسید) ص( حرکتش به گوش رسول خدا
شروع کرد به سرفه ، کرد وقتى ابو بکر این معنا را احساس، که در جستجوى او است

ابو بکر هم چنان به ، صداى او را شناخت و ایستاد تا او برسد) ص( رسول خدا. کردن
 .دنبال آن جناب بود تا به غار رسیدند

و نزد مردى قیافه شناس از ، صبحگاهان قریش به جستجوى آن حضرت برخاستند
نزلش گرفته هم چنان پیش او جاى پاى آن حضرت را از در م. قبیله بنى مدلج فرستادند

مرد قیافه شناس در زیر آن درخت ادرار کرد ، دم در غار درختى بود. رفت تا به غار رسید
در این : گوید ابن عباس مى. جا تجاوز نکرده مرد مورد نظر شما از این: و پس از آن گفت

 . »ستمحزون مباش که خدا با ما«: فرمود) ص( رسول خدا، هنگام ابو بکر در اندوه شد

و ابو بکر سه روز تمام در غار بودند و ) ص( رسول خدا: کند مى ابن عباس سپس اضافه
 غذاها  آن عامر براى. تنها على بن ابى طالب و عامر بن فهیره با ایشان ارتباط داشتند

سه شتر از شتران بحرین ) ع( على. نمود مى تجهیزات سفر را فراهم) ع( آورد و على مى
پس از آنکه پاسى از شب سوم . مردى راهنما براى آنان اجیر کرد خریدارى نمود و

و ابو بکر هر یک بر راحله ) ص( رسول خدا. شتران و راهنما را بیاورد) ع( گذشت على
در حالى که قریش بهر سو در . و مرکب خویش سوار شده بطرف مدینه رهسپار گردیدند

 ) جستجوى آن جناب شخصى را گسیل داشته بودند

هــ.   1423، 1ط قم، _شریعت صف محسنی؛ مکتبۀ عزیزي،آمحمد  352ص 1بحار االنوار ج ةعمشر -1

 ق
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رسول خدا صلى اهللا علیه وآله به تنهائى به طرف غار حرکت کرده ، این روایاتطبق 
 » و اصال ابوبکر را خبر نکرده است

 : جواب
روایتی که از در المنثور نقل کرده هیچ سندي ندارد که بخواهیم آن را بررسی کنیم و 

این دارد که از کنار  می هر شخص منصف محققی را بر این »روایتسندي  بی«این 
مگر منصف ؟ اما مگر قزوینی محقق است. روایت رد شود و هیچ توجهی به آن نکند

چیزي اصالً مگر او پیرو اصلی شرافتمندانه است که بخواهیم در این مورد ؟ است
سند اعتنا کنیم و آن را  بی اما اگر برخالف اصل اصیل تحقیق به این روایت؟ بگوییم
 : بخوانید؟؟ چگونه ؛شود می ی است که گرفتاربدانیم باز هم این قزوین نیز صحیح
 »ابن عباس« نیز روایت قبلی که قزوینی از مسند امام احمد نقل کرده و راوي آندر 

ابوبکر به خانه پیامبر آمد و علی را با پیامبر اشتباه : «فرماید می آمده بود که ابن عباس، بود
اگر بخواهیم این دو » ئر میمون بیابگرفت و علی به ابوبکر گفت که پیامبر را در منطقه ب

 : شویم بین این دو را اینگونه جمع کنیم می مجبور، روایت را مقبول بدانیم
ابوبکر به خانه پیامبر آمد و علی را با پیامبر اشتباه گرفت و علی ابوبکر را به سمت « 

او شد و او را  پیامبر راهنمایی کرد و وقتی ابوبکر به پیامبر رسید پیامبر نیز متوجه حضور
 » به غار برد

 . شود می مطرح، پرسیده بودیم الی که قبالًؤاما در اینجا باز س
چرا علی رضی اهللا عنه ابوبکر را به سمت نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم : الؤس

علی رضی اهللا عنه سر خود این کار را کرده که در این : شاید بگوئید؟؟ راهنمایی کرد
مجبورید  ؛خیانت کردهصلی اهللا علیه وسلم د که علی به پیامبر اکرم حالت باید قبول کنی

پیامبر اکرم صلی اهللا علیه وسلم به علی رضی اهللا عنه گفته بود که ابوبکر را : «بگوئید که
انتخاب ابوبکر توسط پیامبر اکرم  ۀلأکه در این حالت مس» به سمت ایشان راهنمایی کند
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د که همان چیزي است که بر گردة قزوینی سنگین آمده شو می صلی اهللا علیه وسلم مطرح
 انکار آن را دارد!و قصد 

 روایتی که: «اما ممکن است در ذهن آخوند شیعی این راه فرار پیدا شود که بگوید
حضرت علی ابوبکر را به سمت نبی اکرم راهنمایی کرد صحیح نیست و فقط گوید:  می

فهمیم که ابوبکر سر خود دنبال پیامبر  یم روایت حاضر صحیح است و طبق این روایت
 : که آمد جواب خواهد، مطرح شودادعایی چنین اگر » راه افتاده است

د دقیقًا به همان محلی نکه بتوان ندعلم غیب داشت رضی اهللا عنه مگر ابوبکر صدیق
مطرح  تواند مین این شبهه  !؟آن هم در آن تاریکی شب؟؟ ندسته د که پیامبر در آنجانبرو

نهایت زیرك بوده که  بی شود مگر اینکه فرض کنیم ابوبکر علم غیب داشته یا اینکه
فهمیده پیامبر اکرم صلی اهللا علیه وسلم به جاي اینکه به سمت شمال برود به سمت 

شود که یا قبول  می پذیرد و مجبور نمی که البته آخوند شیعی این را نیز ؛جنوب رفته است
یار مخلص پیامبر را به سوي رفیقش ، ه با اجازة قبلی پیامبرکند حضرت علی رضی اهللا عن

راهنمایی کرده یا اینکه پیامبر اکرم صلی اهللا علیه وسلم از قبل به ابوبکر صدیق گفته بود 
 در مسیر غار ثور به من ملحق شو!که در فالن وقت 

 از طرفی در این روایت فضیلت بزرگی هست و آن این است که ابوبکر با این که
خواهند او را بکشند باز به دنبال  می داند پیامبر اکرم محل توجه قریش است و قریشیان می

آید مگر آنکه ایمانی چون  نمی روند تا با ایشان همراه شوند و این از کسی بر می ایشان
 . ایمان ابوبکر صدیق رضی اهللا عنه داشته باشد

زش علمی است و از جهتی متن روایت بدون سند ذکر شده و فاقد ار، اما به هر حال
 : شماریم می ن را برآآن نیز داراي عجایبی است که چندي از 

است و ایشان در آن تاریخ  »عبد اهللا بن عباس«سند حضرت  بی راوي این روایت -1
هنوز به دنیا نیامده بودند ولی جالب است که روایت تا به آن حد دقیق است که 

! دانستن این جزئیات ممکن اند! ه سرفه کردهدر آن لحظصدیق حتی میداند ابوبکر 
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نیست مگر از طریق وحی و علم غیب یا از طریق نبی اکرم و یا از طریق ابوبکر 
صدیق که در روایت تصریح نشده که حضرت ابن عباس این سخن خود را به 

 این روایت باچون ، ولی کند مین که این خود مشکلی ایجادد نمنبعی متصل کن
نقل شده  و بزرگان ر این باره از حضرت صدیق رضی اهللا عنهروایاتی که د
 . کند می ایجاد اشکال، مخالف است

خریدند و  »شتر سه«در این روایت آمده است که حضرت علی رضی اهللا عنه  -2
این از عجایب است زیرا حضرت علی رضی اهللا عنه آنقدر فقیر بودند که حتی 

ل خرید کنیزي براي دختر پیامبر را زمانیکه با سیده فاطمه ازدواج کردند پو
 ؛دنمرد یهودي چاه بکن، نداشتند و مجبور بودند براي یک مشت خرما براي

 !؟؟اند چگونه است که در این روایت و در آن زمان پول خرید سه شتر را داشته
حضرت نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم از قبل پول مورد نیاز را در : اگر بگویید

حضرت نبی اکرم صلی به زعم شما : گویم می، ی قرار داده بوداختیار حضرت عل
اهللا علیه وسلم قرار بود که به تنهایی هجرت کنند پس به همین ترتیب باید پول 

حضرت علی پول آن دو شتر : پرسم می باز د پسنیک شتر را به علی داده باش
 !؟؟دیگر را از کجا آورد

لف با روایات مشهور و صحیح و اینکه حضرت علی شتران را خریده باشد مخا -3
 . معتبر است

چرا که در غالب ، نفر بودند نیز خالف مشهور است 3اینکه شترهاي خریده شده  -4
و رسول اکرم صلی اهللا علیه وسلم  هنفر بود 2روایات آمده است که تعداد شترها 

و ابوبکر صدیق بر یک شتر و عامر بن فهیره و ابن اریقط بر شتر دومی سوار 
 نیز در کار نبود! دیگريو شتر  شدند

مؤمنان علیه السالم در  در خبر آمده است که أمیر«گوید:  می جناب نجاح طائی -5
و قریش هر  کرد مى شبانه از رسول خدا صلّى اهللا علیه و آله پذیرائىکوه ثور 
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 مراقبتاى به رسول خدا صلّى اهللا علیه وآله داشت  کس را که کمترین عالقه

السالم بسیار آسان بود که مقدارى غذا به   ى أمیرالمؤمنین على علیهو برا. کرد مى
با این » عبداهللا بن أریقط بن بکر بدهد تا به رسول خدا صلّى اهللا علیه و آله برساند

وجود چطور ممکن است که حضرت علی در مدت سه روزي که نبی اکرم صلی 
 ؟ دنکرده باشاهللا علیه وسلم در غار بوده است به آنجا رفت و آمد 

 : نویسد می سپس قزوینی چنین

فلوال أنه عليه السالم كان قاطعاً عىل باطن أيب «: پس این سخن فخررازى که گفته بود« 

... وإال ملا أصحبه نفسه يف ذلك املوضع، بأنه من املؤمنني املحققني الصادقني الصديقني، بكر

ه السالم كان قاطعاً بأن باطنه عىل وفق دل عىل أنه علي، فلام استخلصه لنفسه يف تلك احلالة

در صورتى درست است که آن حضرت  تدالل باطلى است؛ چرا که این سخناس »ظاهره

نه این که ابوبکر بعد از هجرت آن ، ابوبکر را براى همراهى خود انتخاب کرده باشد
 . حضرت با خبر شده و به آن حضرت ملحق شده باشد

 : جواب
هر چه ایراد گرفته بود زائل شد و ثابت شد که سخن امام فخر بحمد اهللا تا به حال 

حال ادامۀ سخن قزوینی را بخوانیم و ، باطل استقزوینی و امثال او ادعاي رازي حق و 
 دروغگو را حافظه نباشد!گوید:  می مصداق این مثل را بشناسیم که

، برد ه خود نمىطبیعى است که اگر رسول خدا در آن شب ابوبکر را به همرا: «قزوینی
افتاد و با توجه به شناختى که از ابوبکر وجود  تردید ابوبکر به دست مشرکان قریش مى بى

ممکن بود زیر شکنجه جاى رسول خدا و مسیر حرکت آن حضرت را فاش ، داشت
 . رسول خدا او را همراه خود به غار برد، سازد؛ از این رو

نویسد که وى بعد از  ابوجعفر اسکافى مى ابن أبى الحدید معتزلى به نقل از استادش 
 : مقایسه خوابیدن امیرمؤمنان با یار غار بودن ابوبکر این چنین استدالل کرده است
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به چند جهت به برترى امیرمؤمنان بر ابوبکر پى ، اگر کسی در این مطلب تأمل کند« 
 :خواهد برد

رسول خدا بود؛ اما  یکى از این وجوه این است که اگر چه ابو بکر مورد اطمینان
پیامبر اکرم به رازدارى وى اطمینان نداشت؛ زیرا ممکن بود ابوبکر راز هجرت رسول خدا 

هاى  در نتیجه تمام نقشه، را در آن شب فاش کند و دشمنان به حضرت دست پیدا کنند
 .شد رسول خدا نقش بر آب مى

دا بوده؛ ولى رسول حتى اگر بپذیریم که ابوبکر در رازدارى مورد اطمینان رسول خ
خدا از نترسیدن وى در هنگام مقابله با سختى اطمینان نداشتند؛ شاید از خوابگاه رسول 

متوجه محل نقشه رسول خدا شده و دنبال رسول خدا صلى اهللا علیه ، خدا فرار نموده
وآله وسلم برود؛ که در نتیجه جاى رسول خدا را پیدا کرده و به آن حضرت دست 

 .یافتند مى
تى اگر بپذیریم که ابو بکر در نگهدارى راز رسول خدا مورد اطمینان بود و شجاعت ح

نیز داشته است؛ ولى شاید توانایى خوابیدن در جایگاه رسول خدا را نداشت؛ چون تحمل 
خارج از شجاعت است؛ زیرا باید شجاع را در حالت دست بسته و ممنوع از ، آن حالت

تواند از خود  أت دفاع از خود را دارد؛ اما در اینجا نمىیعنى شجاع جر( مقابله قرار دهى
بلکه این امر سخت تر از شخص دست بسته است؛ زیرا شخص دست بسته  ؛)دفاع کند

تواند از خود  تواند فرار کند و هم مى داند که راه فرارى ندارد؛ اما این شخص هم مى مى
 .)اما اجازه چنین کارى را ندارد( دفاع نماید

توانست در جاى  بپذیریم که او شخص رازدار و شجاعى بود و حتى مى حتى اگر
رسول خدا بخوابد و فرار هم نکند؛ ولى رسول خدا از آن جهت اطمینان نداشت که اگر 

داند اقرار نکند و مسیر رسول  مى به آنچه، قریشیان ابوبکر را زنده گرفته و شکنجه کنند
قریشیان به دنبال رسول خدا راه افتاده و ایشان را خدا را به کفار نشان ندهد تا در نتیجه 

 .»پیدا کنند
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کند که  است که با رعایت جانب انصاف تصریح مى استدالل یک عالم سنىاین 
همراهى ابوبکر با رسول خدا صلى اهللا علیه وآله نه از روى میل؛ بلکه به خاطر عدم 

مقابل شکنجه قریشان بوده و صبر ابوبکر در ، شجاعت، اطمینان رسول خدا به رازداري
 . است

 اسکافی سنی نیست

قبیح است و قباحت دارد که به همین راحتی دروغ بگوییم و ، زشت است: جواب
! در عجبم که بخوانیمو باجناق را فامیل  معرفی کنیمبراي عوام الناس گرگ را میش 

، رفی کندا از بزرگان اهل سنت معر »اسکافی«قزوینی چطور به خودش اجازه داده که 
چطور به خودش اجازه داده که چنین شخص کذابی را داخلِ در جامعۀ بزرگ اهل سنت 

 معرفی کند!
داند که ابوجعفر اسکافی از بزرگان  می بیسواد ترین فرد در حوزة علوم اسالمی -1

اي که معتقد بودند حضرت علی از ابوبکر افضل  آنهم از معتزله، معتزله است
کتاب « هم نوشته با عنوان یبودن حضرت علی کتاباست!! او در مورد افضل 

که در  »العثمانیه«همچنین بر کتاب و  1»المقامات فى تفضیل على علیه السالم
مورد فضیلت حضرت عثمان و همچنین افضلیت خلفا به ترتیب خالفتشان است 

با  2یه نوشتهباشد که او نیز از بزرگان معتزله است رد می »جاحظ«لیفات أو از ت
و به خیال خودش خواسته افضلیت حضرت علی را  3»العثمانیه النقض«وان عن

اهل اسکافی از علماي : «کشد که بگوید نمی ثابت کند! و قزوینی باز هم خجالت
 !! !»است سنت

 .تهران_، اسکافی؛ مترجم:محمود مهدوي دامغانی 15(فارسی) ،مقدمه: ص: ةنترجمه المعیار و المواز -1

 اند! نقد نوشته »احظج«جالب است که شیخ مفید و ابن طاووس نیز بر کتاب  -2
 .دار العلم للمالیین ،221ص 6اعالم للزرکلی ج -3

_______________________ 
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دو کتاب دربارة  »اسکافی«ولی همین  دانند مین اهل سنت قرآن را مخلوق -2
الرد على من «و  "»خلق القرآن ثباتإ«: با عنوان، مخلوق بودن قرآن نوشته است

 . رود نمی و باز هم قزوینی از رو  1»نکر خلق القرآنأ
سیس أو به همین سبب فرقۀ جدیدي را در عقائد ت ی داشتهعقاید خاصاسکافی  -3

یاد شده ها  آن مشهور هستند و در کتب ملل و نحل از »اسکافیه«کرد که به 
ن به باطل بودن اعجاز در فصاحت معتقد بودها  آن که از بارزترین عقائد 2است

 داند!! می ولی باز هم قزوینی او را از علماي اهل سنت 3! !وبالغت قرآن است
و با  4قرب و مقام واالیی داشته »معتصم«و  »مونأم«او از کسانی بوده که نزد  -4

از کسانی بوده که در قتل  او همداستان بوده و، وقت قاضی القضاة »دؤاد ابى ابن«
 !بزرگان اهل سنت در فتنۀ خلق قرآن شرکت داشته استو شکنجۀ 

 او بسیار خوشش گفت می سخن »معتصم«در حضور  »اسکافی«که وقتی اند  آورده
اى محمد! همین مذهب و اعتقاد را بر موالى عرضه دار و هر کس از : «گفت می آمد و می

 5» .تا او را چنین و چنان کنم، ایشان که از آن سرپیچى کرد به من بگو
داغ بود و هر کس که مخلوق بودن  »خلق قرآن«که در آن دوران بحث  دانیم می و

و وقتی که  شد می به دار آویختهشد یا  می یا شکنجه و زندانی، کرد می قرآن را انکار
 یا کشتن است!و منظور شکنجه » چنین و چنان کنم«گوید:  می »معتصم«

 .، اسکافی15(فارسی) ،مقدمه: ص: ةنترجمه المعیار و المواز -1

،دکتر سـید  47ص  1ق ؛ توضیح الملل، ج  1387مصر،  _، شهرستانى58الملل و النحل ص  بنگرید:، -2
؛ دار العلـم للمالیـین   _ 221ص 6لزرکلـی ج ش؛ اعـالم ل  1362محمد رضا جاللـى نـائینى، تهـران،    

 .مشهد –محمد جواد مشکور  ،46فرهنگ فرق اسالمى (فارسی)، متن، ص: 

 .بیروت – ةف، شهرستانى؛ دار المعر31الملل و النحل ص  -3

  .221ص 6، اسکافی؛ اعالم للزرکلی ج18و  15(فارسی) ،مقدمه: صص:  ةنترجمه المعیار و المواز -4

 .، اسکافی15مقدمه: ص: ،ةنار و الموازترجمه المعی -5

_______________________ 
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  1دانست!  می را نیز باطل »قیاس«اسکافی  -5
 کند وصف» توانایى« به دیوانگان و کودکان به ستم در را تعالى خداوند« سکافیا -6

 ظلم بر قادر و نشود وصف» توانایى« به خردمندان بر ستم در خداوند: گوید ولى
  2 .»نیست ایشان

ند کرد می احادیث را جعلدهد که  می به بعضی از اصحاب چون ابوهریره نسبت -7
گوید:  می یث ابوهریره مقبول نیست وهمچنینما احاداساتید نزد  گوید می و

حدیث  در ذم حضرت علی پول میداد تا و تابعین معاویه به بعضی از اصحاب
کشی از اینکه بگویی  نمی باز هم خجالت، اما اي آخوند شیعیجعل کنند!!! 

 ؟؟ ابوجعفر اسکافی از اهل سنت است
 . دانند می او را از شیعیان بلکه دانند مین بزرگان اهل سنت نه تنها او را از خود -8
هجري که خود از معتزله است و هم عصر اسکافی  300ابی الحسین خیاط  متوفاي : أ

 3» شمارد می ساي متشیعین معتزلیؤرا از ر )اسکافی(« نیز بوده

، 1المعارف فقـه مقـارن ج   ةبه نقل از دائر 2144، ص 4الناظر)، ج  ضةاتحاف ذوى البصائر (شرح رو -1

 .مکارم شیرازي
) نقل شد و همچنـین  2ط مشهد، _محمد جواد مشکور  ،46عیناً از (فرهنگ فرق اسالمى، متن، ص:  -2

، ابو المظفر 67بیروت؛ التبصیر فی الدین، ص:  _ ةفـتانى؛ دار المعر، شهرس31نگا: الملل و النحل ص 

قـاهره؛  _) 623،سیف الـدین آمـدي (م  44، ص: 5 قاهره؛ أبکار األفکار فی أصول الدین، ج_ اسفراینى

(م    سید مرتضى بن داعى حسنى رازى ،49مقاالت األنام (فارسی)، متن، ص:  فةالعوام فی معر ةتبصر

 2تهران،ط_  ، دکتر على اصغر حلبى224تاریخ علم کالم در ایران و جهان، ص:  ؛2)؛ تهران،ط6قرن
، دکتـر علـی   246قاهره؛ به نقل از: تاریخ علم کـالم در ایـران و جهـان، ص:    _ 100خیاط، االنتصار،  -3

 اصغر حلبی

_______________________ 
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 که خود از معتزله است در کتابش  حمیرى) ق573م ( نشوان بن سعید ابو: ب

 ىف إليه ينسبون، غريه و االسكاىف اهللاّ عبد ابن كمحمد دادبغ معتزلة من كثري و«: نویسد می

 1.»زيدية نحن: يقولون و، كتبهم

يَّعُ «: نویسد می اسکافی »تَفْضیلِ علی«امام ذهبی بعد از ذکر کتاب : ج تَشَ انَ يَ كَ  2.»وَ

وابن أيب ، أيب جعفر األسكايف«: نویسد می عبد الرحمن بن یحیى المعلمی الیمانی: د

وحاله مع ابن العلقمي اخلبيث معروفة ، ديد من دعاة االعتزال والرفض والكيد لإلسالماحل

 3»واالسكايف من دعاة املعتزلة والرفض أيضاً يف القرن الثالث

 املعتزلة متكلمى من: اإلسكاىف جعفر أبو، اهللا عبد بن حممد«: احمد محمد مهدي: ذ

 من أصله بغداد هو و، منهم) اإلسكافية( الطائفة إليه تنسب، أئمتهم أحد و املتشيعني

 4»ه ٢٤٠ سنة توىف. سمرقند

را از علماي شیعه » ابن ابی الحدید« و» اسکافی««: نویسد می دکتر مصطفی سباعی: ر
تفسیر ذکر هاي  همان گونه که کتاب، لی بودن آن دو منافات نداردزبرشمردیم و این با معت

در مورد این که خالق اعمال ها  آن عدل الهی و دیدگاهي  و معتزله به خاطر مسأله، اند کرده
اما در مورد سایر ، خود بوده و دیگر مسائل اعتقادي از جمهور مسلمانان مجزا هستند

 پس برخی از. شوند می علمی متباینی تقسیمهاي  و طوایف و گرایشها  مسایل به فرقه
، عمر، نی هم چون ابوبکرکنند با وجود این که کسا می به تمام صحابه بدگوییها  آن

این ي  و از جمله، هستندها  آن و از. هستندها  آن جزو) رضی اهللا عنهم( عثمان و علی

 تهران_  ،ابو سعید بن نشوان حمیرى186الحور العین، النص، ص:  -1

 ةلالرسا سسةمؤ _، ذهبی 552ص 10سیر أعالم النبالء ج -2

 ، عبد الرحمن بن یحیى المعلمی الیمانی152ص شفةاألنوار الکا -3

قـاهره؛ محقـق: احمـد    _) 623،سـیف الـدین آمـدى (م   353، ص: 1 أبکار األفکار فی أصول الدین، ج -4
  محمد مهدى

_______________________ 
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ابن « و» اسکافی« هم چون، شیعه هستندها  آن [ معتزلی ] است و برخی از» نظام« افراد
و ، باشند می در مسائل فقهی پیرو مذهب امام ابو حنیفهها  آن و غیره و بیشتر» ابی الحدید

که از جمله رؤساي » شریف رضی« این گرایشات متباین این است کههاي  از جمله نمونه
همان طور که این مسأله ، طالبین در عصر خود بود در عقیده به قضا و قدر معتزلی بود

 1.»ماند نمی و تألیف او پوشیدهها  براي خوانندگان بحث
قول قزوینی بود که گرگی چون  دروغ بودن تا به اینجا هر چه گفتیم در مورد

، کشد نمی هم خجالتاي  ذره و کند می را در لباس میش به عوام الناس قالب »اسکافی«
چنین گرگهایی را قالب کنند ولی کمتر شنیده یا اند  البته تا به حال خیلی تالش کرده

ست که اسکافی دشمن اهل سنت اچرا را هم سنی جا بزنند  »اسکافی«م که یخوانده بود
 : نویسد می م کهیرا نقل کن »مطهري مرتضی«و اینجا براي اختتام جا دارد سخن 

 و است حادث و مخلوق قرآن پس، است مخلوق خدا کالم که بودند معتقد معتزله«
 قدیم قرآن که بودند معتقد برعکس معتزله مخالفین. است کفر قرآن بودن قدیم به اعتقاد
 معتقد کس هر که کرد صادر اى بخشنامه معتزله از حمایت به مأمون. مخلوق غیر و است

 و معتصم. دیدند شکنجه و افتادند زندان به زیادى افراد. شود تأدیب باشد قرآن قدم به
 افتادند زندان به دوره این در که کسانى جمله از و، کردند دنبال را مأمون روش نیز واثق

 پیدا گرایش معتزله ضد بر متوکّل .رسید متوکّل به نوبت تا. بود معروف حنبل بن احمد
 و قلع بلکه منکوب طرفدارانشان و معتزله. بودند مخالف معتزله با مردم اکثریت و کرد
 را دوره این مسلمین. رفت باد به ها خانمان و شد ریخته فتنه این در ها خون. شدند قمع

 . نامیدند» محنت دوره«

 دست به همیشه براى میدان، نکردند راست کمر جریان این از پس معتزله

 حال عین در. افتاد شدند مى خوانده» الحدیث اهل« و» لسنّةا اهل« که مخالفینشان

 القاسم ابو قبیل از اند کرده ظهورها  آن ضعف هاى دوره در بارز هاى شخصیت برخى

 سنت و جایگاه آن در شریعت اسالمی، دکتر مصطفی سباعی -1
_______________________ 
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 قزوینی هنوز هم خجالت 1 .»اسکافى جعفر ابو و 583 در متوفّى زمخشرى و.. ..بلخى
 ؟ یکش نمی

ولی قزوینی  2داند می آلمانی نیز او را از متشیعین معتزله »شتاینر فرانس«حتی که 
 دهد! میکشد که چنین دروغی را تحویل  نمی خجالت

بل قد . وال جتد أحدا قال ذلك يف أيب بكر و عمر«گوید:  می شخص اسکافی، در نهایت

و يميلون إىل االعتقاد ، ذهبنجد القائلني بتقديم أيب بكر و عمر قد يرجعون إىل ترك امل

    3»و الصواب يف اعتقاد التشيّع، احلسن

کنى که درباره ابو بکر و عمر اینچنین اعتقادى داشته  هیچ کس را پیدا نمى: «یعنی
بینیم که از مذهب خود  بلکه گاهى معتقدان به مقدم بودن ابو بکر و عمر را مى، باشد
بدون  !.»کنند ده و راه صحیح تشیع گرایش پیدا مىگردند و به اعتقاد درست و پسندی برمى
 شرح

 ابوبکر را همراه خود برد که مبادا جاي او را لو دهد!، پیامبر
طبیعى است که اگر رسول خدا در آن شب ابوبکر را به همراه خود «گوید:  می قزوینی

که از  افتاد و با توجه به شناختى تردید ابوبکر به دست مشرکان قریش مى بى، برد نمى
ممکن بود زیر شکنجه جاى رسول خدا و مسیر حرکت آن حضرت ، ابوبکر وجود داشت

 » رسول خدا او را همراه خود به غار برد، را فاش سازد؛ از این رو
 ؟ جاي او را لو دهد تواند می اگر ابوبکر نداند پیامبر کجاست چگونه: جواب

هاي  نویسی نوشته می کهحداقل بعد از این، بنویسسپس کمی تعقل کن ، اي مرد
 خودت را دوره کن تا ایرادهاي فاحشت را اصالح کنی!! چگونه است که از طرفی

 ؛ انتشارات صدرا، تهران 85، ص: 3 د مطهرى (فارسی)، جمجموعه آثار شهی -1
 3آلمان،ط _فرانس شتاینر ، ابو الحسن اشعري، تحقیق و نشر: 615مقاالت اإلسالمیین، النص، ص:  -2

 1بیروت،ط_، نشر امیر المومنین ع 33، اإلسکافی،ص:ةنالمعیار و المواز -3

_______________________ 
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خبر بود و این علی بود که جاي  بی ابوبکر از جریان هجرت و مسیر حرکتگویی:  می
برد مشرکین  نمی را با خوداو که اگر پیامبر  گویی می پیامبر را لو داد ولی از این طرف

 داد!!! می ند و او جاي پیامبر را لوکرد می اش شکنجه
جایش را لو  تواند می چگونه، ! اگر حضرت ابوبکر جاي پیامبر را نداند!انسان عاقل

حداقل مسیر حرکت را ، توانست ماجراي هجرت را از ابوبکر مخفی کند می پیامبر؟؟ دهد
در آن حالت اگر  ؛از او مخفی کند و به علی هم بسپارد که قضیه را بر احدي فاش نکند

آمد؛  نمی ند باز هم چیزي گیرشانکرد می گرفتند و او را شکنجه هم می قریشیان ابوبکر را
در حالی که  ؛مغز داريات  جمجمهپرسم اي انسانی که احیاناً در دورن  می پس دوباره

 ؟؟ جاي وي را لو دهد تواند می ابوبکر جاي پیامبر را نداند چگونه
 !به قزوینی بود و هم به اسکافیپاسخی این جواب هم 

 : قزوینی در ادامه نوشته است
سید بن طاووس رضوان اهللا تعالى علیه نیز در کتاب الطرائف به نقل از کتاب النور «

اند همراه بردن  اى از مردم مکه اعتقاد داشته کند که عده والبرهان ابن صباغ مالکى نقل مى
 : وى نقشه هجرت را براى کفار فاش سازد ابوبکر به خاطر این بوده است که مبادا

که رسول خدا صلى اهللا علیه وآله از ترس این که ابوبکر  کند می اى از روایات داللت دسته
بنابر آن چه شیخ ابوهاشم بن ، جاي او را به کفار نشان ندهد او را با خود به غار برد

نِذۡر ﴿ ذیل آیه ما أنزل اهللا علی نبیه: صباغ در کتاب النور و البرهان باب
َ
 و آیه ﴾٢ُ�ۡم فَأ

 »ملن أجابه وصدقه) صىل اهللا عليه وآله( ما ضمن رسول اهللا« باب و ﴾بَِما تُۡؤَمرُ  ۡصَدعۡ ٱفَ ﴿

گوید براي انجام حج عمره به  حسان می: به نقل از محمد بن اسحاق نقل کرده است که
: گفتند ى کرده و مىاز قریش نسبت به اصحاب رسول خدا بدگوی  مکه آمدم دیدم مردمی

) که درجاي ایشان بخوابد( امر نمود) المبیت ليلةدرشب ( رسول خدا به علی علیه السالم

ترسید که مبادا جاي ایشان را به  هعلی علیه السالم نیز اجابت نمود؛ ولی از پسر ابوقحاف
  .»به همین خاطر او را با خود به غار برد، کسانی که دنبال پیامبر بودند نشان دهد
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 : جواب
یعنی پیامبر اکرم ، است که در چند سطر گذشته آمد پاسخیاین مورد شبیه به  پاسخ

چرا باید نقشۀ هجرت خود را ؟ صلی اهللا علیه وسلم چرا کند کاري که باز آید پشیمانی
ابوبکر را با خود اش  به ابوبکر صدیق بگوید که بعداً مجبور شود براي لو نرفتن نقشه

 ! !؟؟ببرد
 صلی اهللا علیه وسلم نشان اکرمري که آخوند شیعی در این ماجرا از رسول تصوی

تدبیري  بی که رسول خدا شخصتدبیر است و حاشا  بی تصویر یک شخص، دهد می
 : به این مثال توجه کنید، عمق فاجعه را دریابیدبراي اینکه  حال باشد؛

؟ خواب ندارد چرا، شب تا صبح خواب ندارد شخصی را فرض کنید که هر: «مثال
کشد و از ترس  می رود در قفس شیر دراز می چون به جاي اینکه در بستر خود بخوابد

 روي هم پلکخوابد و  نمی تا صبح ؛اینکه در وقت خواب شیر به او حمله نکند
از این به بعد در قفس شیر ، راه حلش آسان استگوید:  می گذارد!!! شخص عاقل نمی

معلوم علّت ؟؟ رفت اما چرا در قفس شیر می ؛ت بخواببرو در بستر خود، دراز نکش
 » نیست

پیامبر اکرم صلی اهللا علیه وسلم ابوبکر را ناخواسته به همراه : «قصۀ ما هم همین است
 ترسد که ابوبکر جاي وي را لو دهد!!! شخص عاقل می چونکه؟؟ چرا، خود میبرد

به ابوبکر نگو تا احتمال لو دادن  راات  از همان ابتدا نقشه ؛آسان است شراه حلگوید:  می
با ؟؟ اما چرا پیامبر اکرم ابوبکر صدیق را از نقشه با خبر کرد ؛هم وجود نداشته باشد

 » معلوم نیست!علّت ، از ماجرا تعریف شیعه
هایی و نسبت دادن چنین کار بیهوده بلکه  دقت کنید که شیعه با ساختن چنین داستان

 دهند! می صلی اهللا علیه وسلم چگونه ایشان را مورد طعن قرار نابخردانه اي به پیامبر اکرم

 !!!گفت می از احمدي نژاد شنیدم که: اسکندر مقدونی گفت
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سید بن طاووس رضوان اهللا تعالى علیه نیز در کتاب الطرائف به : «نویسد می قزوینی
ابن « دقت کنید به قسمت» کند نقل مى ابن صباغ مالکىنقل از کتاب النور والبرهان 

مشهور است  1شناسیم که به ابن صباغ مالکی  می »ابن صباغ«ما فقط یک  ؛»صباغ مالکی
 متوفاي »مالکی«به اصطالح  »ابن صباغ«مثالً باسواد فراموش کرده که  و این قزوینیِ

از ابن  تواند می چگونه ابن طاووس، است 644هجري و ابن طاووس متوفاي  855 سال
ادعاي او مانند  !!!؟رتی که هنوز ابن صباغ به دنیا نیامده استصباغ نقل قول کند در صو

 » !....:گفت می از احمدي نژاد شنیدم که: اسکندر مقدونی گفت: «این است که کسی بگوید
علماي شیعه بعد از مرگ و در گور هم شرح حال شنیده بودیم و خوانده بودیم که 

 یعه قبل از اینکه به دنیا بیایند روایتش موثق راویانو حتی شنیده بودیم که  2اند نوشته

سنی نبودن او همین کافی است کـه او کتـاب    این شخص نیز از علماي اهل سنت نیست براي اثبات -1

ـة« ة ملعرفة األئمّ احلمد هللا اذلى جعل من صالح هذه االمة « کند: خود را اینگونه آغاز می »الفصول املهمّ

نصب االمام العادل و اىلع ذكر من اختاره لواليتها...و بعد: فعّن ىل ان اذكـر ىف هـذا الكتـاب فصـوال 
االئمة االثـ� عرشـ اذليـن اّوهلـم ام�املـؤمن� ىلع املرتىضـ، و آخـرهم  مهمة ىف معرفة االئمة، اع�

املهدى املنتظر...و لن يعرف رشفه اال من وقف عليه فعرفه من عرفه و عقدت للك امام منهم فصال، 
کند که او شیعه اسـت بلکـه یـک     که این جمالت نه تنها ثابت می »�شتمل لك فصل ىلع ثالثة فصول

 نا با مهر استاندارد است! رافضی به تمام مع
محمد بـن الحسـن بـن    «هجري است، او شرح حال  450نجاشی صاحب کتاب رجال، متوفاي سال  -2

وفـاتش   روز و مـاه و سـال   اسـت را بـا تـاریخ    463رمضـان سـال    16که متوفاي  »الجعفري ةحمز

کـر دقیـق روز و   سال بعد از نجاشی فوت کرده!! آن هم با ذ 13نویسد!! یعنی شرح حال کسی که  می
 ماه و سال تاریخ وفات!!

حممد بن احلسن بن محزة اجلعفري... مـات رمحـه اهللا يـوم السـبت سـادس  قال النجايش: حممد بن احلسن بن محزة:«

ــة ودفــن يف داره ــع مائ ــی ص »عرشــ رمضــان ســنة ثــالث وســتني وأرب ــال النجاش ــم)_ 404(رج ــید  ق س

،  ه ٤٦٣�سخ انلجايش مـن أن وفـاة املـرتجم هل سـنة هكذا يف «نویسد:  محمدصادق آل بحر العلوم می
كما ذكره العالمة يف اخلالصـة إال أن ي�ـون   ه ٤٥٠ول�ن ذلك ال يتفق مع كون وفاة انلجايش سنة 

_______________________ 
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که اند  و حتی خوانده بودیم که ائمۀ شیعه با شیوخ مذاهبی مناظره کرده 1اند! هدیشن می
ما نمردیم و خواندیم که علماي شیعه از ا 1اند! حتی مؤسس آن مذاهب به دنیا هم نیامده

 کنند که هنوز به دنیا نیامده است!! می کسی نقل قول

به تحقیـق سـید محمـد صـادق آل بحـر       168(رجال ابن داوود پاورقی ص  »ما ذكره العالمة غلطا.
کنـد ولـی میگویـد شـاید      ایـن اشـتباه اعتـراف مـی     نجف) همچنین شیخ علی نمازي نیز به_العلوم 

. نجاشی 1ولی این حرف از دو جهت باطل است،  463اند  نوشته 443تصحیف شده باشد و به جاي 
. به غیر از نجاشی تمام 2سال وفات را به حروف نوشته نه به عدد پس بعید است که تصحیف باشد 

انـد؛ پـس    نوشته 463اند همه تاریخ وفاتش را  تهعلماي رجال شیعه که تاریخ وفات این راوي را نوش
توانیم بگوییم که نجاشی بعد از مرگ در درون قبرش هـم دسـت    شود و فقط می این توجیه باطل می

رمضان سنة  ١٦تو� «نویسد:  نوشته است!! (شیخ علی النمازي می از نوشتن برنداشته و شرح حال می
بثالثة  ٤٥٠وغ�ه. وفيه إشاكل ظاهر ألن انلجايش تو� سنة ودفن يف داره. كذا يف رجال انلجايش  ٤٦٣

، علی النمازي 27ص 7مستدرکات علم رجال ج« ». واهللا يعلم.٤٤٣عرش سنة قبله. فهو مصحف سنة 
کتـب رجـالی تحریـف    اکثـر  «گویـد:   ) البته اعتراف آقاي خامنه اي را نباید از یاد برد که می»تهران_

 ما ذكره الكث� من خرباء هذا الفـن، ان �سـخ كتـاب الفهرسـت كـأ�رث بناء ىلع«گوید:  می» اند. شده
الكتب الرجايلة القديمة املعتربة االخرى مثل كتاب الكيش وانلجايش والرب� والغضائري قد ابتليت 
مجيعاً باتلحر�ف واتلصحيف،وحلقت بها االرضار الفادحة، ولم تصل منها البناء هذا العرصـ �سـخة 

 اي) ، سید علی خامنه34 :فی علم الرجال ص بعةألر(األصول ا »صحيحة

مثالً: حسن بن محبوب که از راویان شیعه و از ثقات اهل تشیع است و حتی از اصحاب اجماع آنـان   -1
سـاله بـود،    75و در زمان فـوت   یافت وفات 224 سال درگوید:  آید!، عالمه حلی می به حساب می

گوید او بعد از وفات امـام صـادق بـه دنیـا      خوئی می( ه استبه دنیا آمد 149یعنی او در اواخر سال 
کنـد،   از دنیا رفته است)؛ این راوي از ابوحمزه ثمالی روایت نقل می 149آمد، امام صادق نیز در سال 

 »أيب محـزة املتـو� يف زمـان الصـادق عليـه السـالم«گوید:  خوئی در مورد تاریخ وفات ابوحمزه می
!! یعنی حسن بن محبـوب زمـانی   149ادق از دنیا رفت یعنی قبل از سال =ابوحمزه در حیات امام ص

شنیده، آن هـم بـه    که هنوز به دنیا نیامده و یحتمل در شکم مادرش بوده،از ابوحمزه ثمالی روایت می

 الصـباح: بن نرص قال«نویسند:  کرّات!! حتی خود علماي شیعه نیز صدایشان در آمده تا جایی که می
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این ابن صباغ آن  !هر گردي گردو نیست و هر سیاهی هم خرما نیست، انیماما خودم
بلکه این ابن ، د نیستنکن می ابن صباغی که شیعه آن را در لباس اهل سنت به ملت قالب

 . ابن صباغی دیگر است که نه خودش و نه کتابش شناخته شده نیست، صباغ
 أبو/  والبرهان النور: «یسدنو می »کتابخانۀ ابن طاووس«در کتاب  »گلبرگ إتان«

 2»اند ناشناخته دو هر تألیف و مؤلف. ..الصباغ بن) هاشم أبو: یا( القاسم

 ابـن يتهمـون وأصـحابنا واسن فضال ابن من هو أقدم بل فضال، ابن عن يروي �ني لم �بوب ابن
) و 1095رقـم   852ص 2الرجال شیخ طوسـی ج  ةفـ(اختیار معر »أيب محزة.. ابن عن روايته يف �بوب،

أقول: مقتىض ما ذكره الكيش: أن احلسن بن �بوب تودل بعد وفـاة الصـادق عليـه «نویسد:  خوئی می
(معجـم الرجـال    »نايف روايته كث�ا عن أيب محزة املتو� يف زمان الصادق عليه السـالمالسالم، وهذا ي

اند که حتی در شکم مادرشان هم روایت  ) واقعاً چه راویان پر کاري بوده3079رقم 98ص 6خوئی ج
 اند!! کرده شنیده و حفظ می می

! مختصراً بگویم که او قبل از اینکه وضعیت ابراهیم بن هاشم (پدر علی بن ابراهیم) از این نیز بدتر است
 شنیده است!!! به دنیا بیاید از امام جواد و امام رضا روایت می

ش)در مورد امام سـجاد ایـن چنـین    1388سال  6قم،ط_(چاپ: سبحان  218ص 1در تاریخ تشیع ج -1
بـاري و  شد، بـه منـاظره بـا عالمـان در     نامیده میدر عصر فقاهت او که سید فقها « نوشته شده است:

ارباب مذاهب و گرایشهاي کالمی، معتزله، اشاعره، جبریه و مشـبهه رفتـه و در جبهـه اي دیگـر بـه      
تواند بـا شـیوخ مـذاهبی     حال سؤال این است که چگونه امام سجاد می» مبارزه با قصاصین پرداخت

از وفات  سال بعد 20بحث کند که در آن تاریخ نامی هم از آن مذاهب نبوده؟؟ مذهب معتزله حدود 
سال بعد از وفات امام  200بوجود آمد و مذهب اشاعره حدود  »واصل بن عطا«امام سجاد به وسیلۀ 

سجاد! توسط ابو الحسن اشعري به وجود آمد!!!! نکتۀ جالب این است که ایـن کتـاب توسـط چهـار     

بـار  بـراي   1388االسالم شیعی زیر نظر دکتر سید احمد رضا خضري نوشته شـده و در سـال    حجـة

 و توسـط هـا تـدریس    ششم تجدید چاپ شده، و در این مدت این کتاب توسط اساتید در دانشـگاه 
ولی هنوز هم که هنوز است این اشتباه فاحش در آن کتاب وجود دارد و  شده خوانده میدانشجویان 

 !!وضع کتب دانشگاهی ایران عزیز ما استو این تصحیح نشده 

 مرعشی مكتبة _، إتان گلبرگ 480کتابخانه ابن طاووس (فارسی) ص -2
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) یا ابو هاشم( و ابو القاسم کند می هم »نجاح طائی«جالب است که همین اشتباه را 

 املالكي الصباغ ابن الشيخ أخرج«: نویسد می داند و می بن صباغ را همان ابن صباغ مالکی

 1»والربهان النور كتاب يف املالكية علامء أعاظم من ووه

 !!!وهذا من اعجب العجائب

 کرد پیدارا ) ص( فقط اثر پاي رسول خدا، کرز قیافه شناس: قزوینی
بعد از آن که متوجه شدند رسول خدا صلى اهللا علیه وآله از ، مشرکان قریش: «قزوینی

، شناسى و ردیابى اثر پا را که در قیافهفردى به نام کرز بن علقمه ، مکه خارج شده است
 .استخدام کردند، تبحر زیادى داشت

این است که وى تنها و تنها اثر پاى رسول ، آن چه در داستان کرز قیافه شناس آمده
خدا صلى اهللا علیه وآله را در مسیر غار دنبال کرده است و هیچ اثرى از ابوبکر در این 

باید قیافه ، کر به همراه رسول خدا از مکه خارج شده بوداگر ابوب. شود داستان دیده نمى
دهد که رسول خدا به  این نشان مى. کرد دید و به آن اشاره مى شناس اثر پاى او را نیز مى

و همان طور که در روایت . تنهائى از مکه خارج شده و کسى همراه او نبوده است
 . ا ملحق شده استابوبکر نزدیک غار به رسول خد، سیوطى تصریح شده بود

اللطیفه و ابو البقاء حنفى در تاریخ  لتحفةامام شمس الدین سخاوى در کتاب معتبر ا

 :نویسند مکه مشرفه مى
کرز بن ( مشرکان قریش او، به سوى مدینه هجرت کرد) ص( گاه که رسول خدا آن
وقتى به ، وى اثر رسول خدا را دنبال کرد تا به غار ثور رسید، را استخدام کردند) علقمه

در این جا اثر پایان : پس گفت، دید که عنکبوت بر در آن تار تنیده است، جا رسید آن
 . دانم که به طرف راست رفته یا چپ و یا از کوه باال رفته است بعد از آن نمى، یافته است

 بیروت_، نجاح طائی 120إغتیال النبی (ص) ص  -1
_______________________ 
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کرز فقط اثر رسول خدا صلى اهللا علیه وآله را دیده است؛ زیرا همان ، طبق این نقل
به » صعد« و» اخذ«، » اثره«، » خرج« شود در این روایت کلمات الحظه مىطور که م

صورت صیغه مفرد آمده است و اگر ابوبکر نیز به همراه رسول خدا صلى اهللا علیه وآله 
 .شد آمد و اثر ابوبکر نیز دیده مى باید این کلمات به صیغه تثنیه مى،  بود

 :نویسد ابن حزم اندلسى مى
پس دید که بر در آن ، را تا در غار دنبال کرد) ص( ر رسول خدااث، کرز بن علقمه

در این جا اثر : پس گفت، گذارى النه ساخته است عنکبوت تار تنیده و کبوتر براى تخم
پس قریشیان منصرف ، یا در زمین فرو رفته و یا به آسمان رفته است، قطع شده است

 .شدند
 :نویسد اش مى ابن خلدون در مقدمه

را تا غار دنبال کرد و دید که ) ص( لقمه همان کسى است که اثر رسول خداکرز بن ع
پس قریشیان ، گذارى النه ساخته است عنکبوت بر در آن تار تنیده و کبوتر براى تخم

 .منصرف شدند
 :نویسد بالذرى در انساب األشراف مى

 یکى از، نندرا دنبال ک) ص( شناس را فرستادند تا آثار رسول خدا دو نفر قیافه، قریش
وقتى کرز ، آن دو نفر اثر را دنبال کردند تا به غار ثور رسیدند، کرز بن علقمه بودها  آن

اثر در این جا قطع شده است؛ پس قریشیان : گف، دید که عنکبوت بر آن النه کرده است
 .منصرف شدند

 :نویسد ابن اثیر در اسد الغابه مى
وقتى دید که ، ا در شب غار دنبال کرداین کرز همان کسى است که اثر رسول خدا ر

او همان کسى است که . در این جا اثر قطع شده است: گفت، عنکبوت بر آن تار تنیده
این جاى پا همان جاى پایى است که در : گفت، وقتى به جاى پاى رسول خدا نگاه کرد

 .ام دیده) ابراهیم( مقام
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اند که ما به جهت  ت نقل کردهبسیارى از بزرگان دیگر نیز داستان را به همین صور
 .کنیم اختصار به همین اندازه بسنده مى

شود که ابوبکر به همراه رسول خدا از مکه خارج نشده است  از این مطلب استفاده مى
کرد و یا قریشیان از  وگرنه باید کرز بن علقمه ال اقل در یک جا به اثر پاى او نیز اشاره مى

فقط اثر ، ها در حالى که در تمام این نقل؟ از آن کیستکردند که اثر دوم  او سؤال مى
 .شود رسول خدا صلى اهللا علیه وآله مورد بحث است و اصال اثرى از اثر ابوبکر دیده نمى

 : جواب
 . عرض کنم نکته اي رادانم  می قبل از پرداختن به مستندات قزوینی الزم

منتهی نتیجه ، یز گفته بودنجاح طائی ن، ین جمالتی که از قزوینی خواندیمشبیه هم
چون کرز فقط رد پاي پیامبر را نشان داده : گفت می متفاوت بود؛ نجاح »نجاح«گیري 

چون کرز فقط رد پاي پیامبر را نشان داده پس گوید:  می اما قزوینی! !پس پیامبر تنها بوده
 ابوبکر خارج از مکه به پیامبر ملحق شده است!!

که تو هایی  این نقل: مگویی می م اما در جواب قزوینیرا مفصالً نوشتی »نجاح«جواب 
فقط به جاي پاي پیامبر اشاره شده با این وجود تو باید نتیجه ، به عنوان شاهد نقل کردي

حماقت نجاح را  خواهد میولی قزوینی ن، بگیري که پیامبر تنهایی به غار رفته است
پس باید نتیجه را اند  غار بوده دو نفر در آیۀ غارمرتکب شود زیرا او میداند که طبق 

چون کرز فقط رد پاي پیامبر را نشان داد پس ابوبکر خارج از  گوید می لهذا! دعوض کن
 تا کی به کیه!! هشت دو دو تا : مکه به نبی اکرم ملحق شده!!! به این معنی که

 ربط بودن نتیجه گیري خود پی برده بود به همین دلیل بی به گمانم قزوینی هم به
در روایت سیوطی تصریح شده بود که ابوبکر گوید:  می پس، ماست مالی کند خواهد می

 !!ه استنزدیک غار به رسول خدا ملحق شد
روایت  قسمتی از کنم یک بار دیگر می رود پیشنهاد نمی اکنون اگر حوصله تان سر

 : نویسد جالل الدین سیوطى در الدر المنثور مى: «دقزوینی بخوانیاز سیوطی را به نقل 
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ابو : گوید مى ابن عباس. شبانه از خانه بیرون آمد و به غار ثور رسید) ص( رسول خدا( 

و صداى  رود به دنبالش به راه افتاد بکر وقتى دید که آن جناب از شهر بیرون مى
آن حضرت ترسید مبادا یکى از دشمنان باشد ، رسید) ص( حرکتش به گوش رسول خدا

شروع کرد به سرفه ، قتى ابو بکر این معنا را احساس کردو، که در جستجوى او است
ابو بکر هم چنان به ، صداى او را شناخت و ایستاد تا او برسد) ص( رسول خدا. کردن

 .دنبال آن جناب بود تا به غار رسیدند
و نزد مردى قیافه شناس از ، صبحگاهان قریش به جستجوى آن حضرت برخاستند

او جاى پاى آن حضرت را از در منزلش گرفته هم چنان پیش . قبیله بنى مدلج فرستادند
  .»رفت تا به غار رسید

در این روایت نه ؟ گوید می متوجه شدید که قزوینی به همین راحتی دروغ؟ خواندید
تنها صحبتی از ملحق شدن ابوبکر به پیامبر آن هم نزدیک غار نیست بلکه تصریح شده 

به طبع باید از  سپ ؛روند می که ابوبکر به دنبال ایشانکه پیامبر هنوز از شهر خارج نشده 
با رد پاي نبی اکرم جمع شده  داخل مکه یا حداقل در ابتداي خارج مکه رد پاي ابوبکر

که کرز رد پاي پیامبر را از دم در  گوید می اما دقت کنید که در همین روایت نیز، دباش
 یست!خانه تا غار گرفت ولی صحبتی از رد پاي ابوبکر ن

 »کرز رد شناس«در عجبم که چرا قزوینی از این روایت این نتیجه را نگرفته که چون 
همراه رد را تا دم غار گرفته ولی هیچ صحبتی از رد پاي ابوبکر نیست پس حتماً ابوبکر 

باید رد پاي ابوبکر هم کنار رد پاي پیامبر باشد و اگر اشاره ، پیامبر نبود!! اما طبق روایت
پاي ابوبکر صدیق نشده به معنی نفی همراهی ابوبکر نیست! چرا که در همین  اي به رد

م که حیرت سند تصریح شده که ابوبکر از داخل مکه با پیامبر همراه شد؛ من در بی روایت
 فهمد! نمی چرا قزوینی

و  خواهد میداند که چه  پس تا به االن واضح شد که اصوالً قزوینی خودش هم نمی
هایی که عرضه کرده هیچ ربطی به نتیجه گیري و هدف او ندارد و این  نقلو  گوید می چه
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با این وجود نیازي نیست به سخنان  ؛پایه بودن ادعاي اوست بی نشان دهندة سرگردانی و
 . فایده نخواهد بود بی بزرگوارانی که قزوینی نقل کرد بپردازیم ولی مختصر نظري

ل کرده که از کرز بن علقمه صحبت کرده و به در ابتدا از امام سخاوي و ابن ضیاء نق
منتهی فقط به رد پیامبر اشاره نمودند و صحبتی از رد ابوبکر اند  ردگیري او اشاره کرده

جواب این است که ؟ اند ال این است که چرا این بزرگواران چنین کردهؤحال س، نیست
م فقط به ماجراي آن بزرگوارن به منظور خالصه نویسی و به منظور رساندن اصل پیا

کرز بن « اي کردند و هدف آشنا نموندن خواننده با شخصیت ردگیري او مختصر اشاره
است و نه ذکر ماجراي هجرت و این قول به این معنی نیست که آن بزرگواران  »علقمه
 . ابوبکر خارج از مکه با پیامبر همراه شده است کهند بودمعتقد 

که مورد استناد  »يفة يف تاريخ املدينة الرشيفةالتحفة اللط«امام سخاوي در کتاب 

بعد مكثه من حني  -وحترك رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم «: نویسد می، است »قزوینی«

، يف صحبته أبو بكر الصديق، ثم خرج بالتأييد والتوفيق، للهجرة -النبوة بضع عرشة سنة 

، فمكث فيه ثالث ليال، ه إىل غار ثورواستصحاب، بإذن من اهللا له يف اهلجرة، السابق بالتصديق

ومحامتني وحشيتني ، وأمر العنكبوت فنسجت عىل فمه، وأنبت اهللا شجرة فسدت وجه الباب

  1»فكان ذلك سبباً لتحققهم عدم أحد به، فوقفتا بفمه

وضعیت ابن ضیاء هم به همین ترتیب است و ، هم نقلی مشابه دارد »ابن ضیاء«او از 
نقل قول کرده ها  آن و در کل تمام کسانی که قزوینی ازاند  کردهایشان مختصر نویسی 

در مورد این همراهی آن است که ابوبکر ها  آن و عقیدة تماماند  مختصر نویسی کرده
صدیق از داخل مکه و از داخل خانۀ خودشان با نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم همراه بوده 

 . اند و هجرت را شروع کرده

 14 - 13ص  1، جالتحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة -1
_______________________ 
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: نویسد می، که قزوینی به آن استناد کرده »تاريخ مكة املرشفة«تاب ابن ضیاء در ک

 1»ويرو أن أبا بكر ملا خرج مع رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم متوجهاً إىل الغار«

و حتی دقیقاً به شروع هجرت از خانۀ  کند می در چند صفحه بعد کل ماجرا را نقل

، هللا صىل اهللا عليه وسلم فاستأذن فأذن لهفجاء رسول ا«: نویسد می ابوبکر تصریح دارد و

إنام هم : فقال أبو بكر »اخرج من عندك«: فدخل فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم لبي بكر

قال ؟ الصحبة يا رسول اهللا: فقال أبو بكر. »فإين قد أذن يل يف اخلروج«: قال. أهلك بأيب أنت

  ...»»نعم«: رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

را دارند و ایشان در این  »ةجوامع السیر«کتاب مشهور  »سیرت«ایشان در  ؛حزم ابن

وخرج رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم من خوخة يف ظهر دار أيب بكر «: نویسند می کتاب

الذي اسمه ، فنهضا نحو الغار الذي يف اجلبل، ليالً ، التي يف بني مجح، الصديق ريض اهللا عنه

وأمر مواله ، وأمر أبو بكر ابنه عبد اهللا أن يتسمع ما يقول الناس. فيهفدخال ، ثور بسفل مكة

وكانت أسامء بنت . وأن يرحيها عليهام ليالً ليأخذا منها حاجتهام، عامر بن فهرية أن يرعى غنمه

فيعفى ، ثم يتلومها عامر بالغنم، ويأتيهام عبد اهللا بن أيب بكر باألخبار، أيب بكر تأتيهام بالطعام

هنا : فقال، فلام فقدته قريش أتبعته بقائف معروف فقاف األثر حتى وقف عند الغار. أثرمها

 2»فإذا بالعنكبوت وقد نسج عىل فم الغار من وقته، فنظروا، انقطع األثر

وخرج رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم من «: نویسد می تاریخ خوددر نیز  دونابن خل

وكان عبد  غار الذ يف جبل ثور باسفل مكة فدخال فيهخوخة يف ظهر دار أبى بكر ليال وأتيا ال

اهللا بن أبى بكر يأتيهام باالخبار وعامر بن فهرية موىل أبى بكر وراعى غنمه يريح غنمه عليهام 

 2بیروت،ط - ةلعلمي، ابن الضیاء؛ دار الکتب ا201، ص 1ج  ةفالمشر ةمكتاریخ  -1

 مصر _، ابن حزم آندلسی 90ص ةجوامع السیر -2

_______________________ 
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ليال ليأخذا حاجتهام من لبنها وأسامء بنت أبى بكر تأتيهام بالطعام وتقفى عامرا بالغنم اثر عبد 

ومعهم القاثف فقاف االثر حتى وقف عند الغار وقال هنا انقطع  اهللا وملا فقدته قريش اتبعوه

 1»االثر

شب هنگام از روزنى که در پشت خانه ابو بکر  صلی اهللا علیه وسلمرسول خدا «: یعنی
رفتند و در آن پنهان ، بود بیرون آمد و هر دو به غارى که در کوه ثور در پایین مکه بود

آورد و عامر بن فهیره غالم ابو بکر و چوپان  مى ان خبرعبد اهللا بن ابى بکر بر ایش. شدند
دختر ابو ، گوسفندان را شب بدان سوى برد تا آنان شیر برگیرند و اسماء، گوسفندان او

چون قریش در تعقیب . برد مى عامر گوسفندان را از پى عبد اهللا. برد مى بکر بر ایشان طعام
این مرد تا غار . از پى او روان شدند، بشناسد با کسى که رد پاها را، او را گم کردند، خود

  ...»در اینجا جاي پاها قطع شده استبر در غار ایستاد و گفت . ثور پیش آمد
و در همین صفحه و دقیقاً قبل از جمالتی ) انساب االشراف( در همین کتاب بالذري

وأبو بكر من وخرج النبي صىل اهللا عليه وسلم : قالوا«: نویسد می که قزوینی نقل کرده

وكان عامر بن فهرية يرعى غنام ، فصارا فيه، حتى أتيا غار ثور، خوخة يف ظهر بيت أيب بكر

فاستأجر أبو بكر . فكانا يصيبان من رسلها. وال يبعد، فيعزب هبا ثم يبيت قريبا، أليب بكر

 بكر لرسول وصنع آل أيب. من كنانة بن خزيمة، يقال له عبد اهللا بن أريقط الدييل، رجالً دليالً 

. وجعل يف جراب، وذبحت شاة وطبخ حلمها، اهللا صىل اهللا عليه وسلم وأيب بكر سفرة

فقال ، فأوكت به اجلراب، فقطعت أسامء بنت أيب بكر ريض اهللا تعاىل عنهام قطعة من نطاقها

 فسميت ذات النطاقني ويرو أنه كان. إن هلا نطاقني يف اجلنة: رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

ونطاق تنتطق به إذا محلت الطعام لرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ، هلا نطاق تنتطق به يف منزهلا

  .فقيل هلا ذات النطاقني، وأيب بكر

 4بیروت،ط_ 15ص 2ابن خلدون جتاریخ  -1
_______________________ 
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أحدمها كرز بن . وبعثت قريش قائفني يقصان آثار رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: قالوا

. فرأ كرز عليه نسج العنكبوت. ثورحتى انتهيا إىل غار ، فاتبعاه. علقمة بن هالل اخلزاعي

 1.»فانرصفوا. هنا انقطع األثر ها :فقال

فخرج هو وأبو بكر مستخفيني من قريش فقصدا غارا بجبل ثور «: نویسد می نیز ابن اثیر

 2...»فأقاما به ثالثا وقيل أكثر من ذلك

مّ عمدا إىل ث، و خرجا من خوخة يف بيت أيب بكر يف ظهر بيته«: نویسد می »الکامل«و در 

 3» غار بثور فدخاله

که در پشت خانه ابو بکر بود خارج شده سوى  اي پیغمبر و ابو بکر از دریچه: «یعنی
 .» شده و در ان داخل شدندثور واقع شده رهسپار کوه که در  يغار

پس با این وجود ثابت شد که جناب قزوینی سفسطه آبادي چیزي جز فریب و 
 تدلیس در چنته ندارند!

در بحث قبلی به روایتی از مسند امام احمد استناد کرد که طبق آن ، قزوینی: تهنک
ابوبکر بعد از حرکت پیامبر اکرم به خانه نبی آمد و علی مکان پیامبر را به ابوبکر گفت و 

حال دقت کنید که کرز بن علقمه  ؛یامبر حرکت کرد و به سمت غار رفتابوبکر از خانه پ
ید از دم در خانۀ ایشان شروع کرده باشند که در این صورت در رد شناس رد گیري را با

همان ابتدا رد پاي ابوبکر نیز باید وجود داشته باشد و همینطور در مسیر راه نیز باید رد 
 . پاي ابوبکر باشد و اگر خالف این باشد باید تعجب کنیم

 ؟ سیدنا ابوبکر را به سوي پیامبر راهنمایی کرد، چرا حضرت علی

 1بیروت،ط _؛ دار الفکر 260ص  1انساب االشراف بالذري ج -1
 بیروت_؛ دار الکتب العربی 21ص 1اسد الغابه ابن اثیر ج -2
 بیروت_؛دار الصادر 104ص 2الکامل فی تاریخ ابن اثیر ج -3

_______________________ 
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ممکن است این سؤال پیش بیاید که چرا «: نویسد می ادامه داده وسخنانش را ینی قزو
 ؟ امیرمؤمنان علیه السالم مسیر رسول خدا صلی اهللا علیه وآله را به ابوبکر نشان داد

، داد چون اگر امیرمؤمنان علیه السالم جاي رسول خدا را نشان نمی ؛جواب واضح است
مشرکان را متوجه ، سروصدا و یا پرس و جو از این و آن ممکن بود که ابوبکر با ایجاد

افتادند و  عدم حضور رسول خدا نماید و مشرکان همان لحظه به دنبال رسول خدا راه مى
بنابراین امیرمؤمنان علیه السالم  ؛دستگیر نمایند، آن حضرت را قبل از آن که به غار برسد

 . وبکر نشان دادمسیر رسول خدا را به اب، براي حفظ اسرار هجرت
 : جواب

 چــــــو عقــــــل زائــــــل شــــــود 
 

ــود!   ــان شـــ ــل برهـــ ــر خزعبـــ  هـــ
 

خواست سر و صدا کند چرا درون  می کنند!! اگر ابوبکر نمی در عجبم که چرا اندیشه
مگرشما ؟ در جا لو نداد، چرا وقتی علی جاي پیامبر را به او گفت؟ غار سر و صدا نکرد

 ؟ بافید می عقل ندارید که چنین اراجیف
دانست که ابوبکر  می ی چطور به خود اجازه داد که جاي پیامبر را لو دهد و از کجاعل

یعنی دانستن ، ابوبکر نزد شما از ابولهب بدتر است، از طرفی؟ دهد نمی جاي پیامبر را لو
چرا علی جاي پیامبر را لو ، پرسم می ابوبکر باید بدتر از دانستن ابولهب باشد پس دوباره

 ؟ کرد می ابوبکر نصف شب آنجا چه، گرسویی دیاز ؟ داد
 و مشرکان با خبر شده و به دنبال نبی اکرم کرد می ابوبکر سر و صداگوید:  می اما اینکه

 . این از کم خردي قزوینی است، ندکرد می رفتند و ایشان را دستگیر می
یم ساعت بعد از حرکت پیامبر به خانۀ ایشان آمد باید قبول کن 1اگر بگوییم ابوبکر  -1

چرا که مفسرین اند  که در این مدت پیامبر اکرم صلی اهللا علیه وسلم به غار رسیده
 . غار ثور با مکه یک ساعت راه است ۀکه فاصلاند  رخین نوشتهؤو م

این بسیار بعید ، اگر بگوییم ابوبکر بالفاصله یا چند دقیقه بعد از نبی اکرم رسید -2
خواهند پیامبر از  نمی واند  ردهاست که کفاري که خانه پیامبر را محاصره ک
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اجازه دهند ابوبکر داخل خانه شود و وضعیت ، دنمحاصره شدنش با خبر شو
بیرون خانه را شرح دهد و همچنین ابو لهب که به مشرکین اجازه نداد سر شب 

دهد به همین  می حمله کنند به دلیل وجود زنان و کودکان چگونه به ابوبکر اجازه
کنند که  می گذشته از آن چطور به همین راحتی ابوبکر را رهاراحتی وارد شود و 

از خانه خارج شود و چطور این احتمال را ندادند که ابوبکر ممکن است برود و 
یاران پیامبر و همچنین آن دسته از بنی هاشم را که پشتیبان پیامبر بودند را با خبر 

ن فکر نکرد که با چگونه حضرت علی به اییا ؟؟ کند و کارشان را خراب کند
ممکن است بعضی از مشرکین او را ، رفتن حضرت ابوبکر به سمت بئر میمون

 !؟تعقیب کنند و به رسول خدا برسند
این روایت از لحاظ سندي ضعیف است و ما در صفحات گذشته هم از ، گذشته از آن

 . دیمراجعه کن ؛لحاظ متن و هم سند این روایت را بررسی کردیم
******** 

از ام  »بن زبیر هعرو«از  »هريز«رود بر سر نقد روایتی که امام  می از این قزوینی بعد
 خواهد می و به خیال خودشا، آمده استدر صحیح بخاري  کهنقل کرده  منین عائشهؤالم

ت أها که جر همین !بله این روایت را از لحاظ سند بررسی کرده و ضعفش را ثابت کند!
خواهند سند روایات ما را بررسی  می را غربال کنند االن ندارند روایات کتب خودشان

 1ایراد بگیرد! 16چه شود آن روز که گاري سوار بخواهد بر خلبان جنگندة اف  و، کنند
قبل از بررسی سخنان قزوینی این را باید بگویم که این روایت در نزد اهل سنت 

تا به حال کسی از اهل کوچکترین اشکالی ندارد و از نظر سند کامالً صحیح است و 
پس از نظر اهل سنت این روایت ، سنت نگفته که این روایت از نظر سند مشکل دارد

ز ما خیلی جلوتر هسـتند.  اهل سنت در علم رجال ا«گوید:  هاي درسش می قزوینی در یکی از کالس -1
هـا هـم    ها در علم رجال هیچ کاري نکنند و ما دویست سال کار کنیم، بـه موقعیـت فعلـی آن    اگر آن

 »شاید نرسیم

_______________________ 
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کامالً مقبول و مورد اعتماد است اما اگر قزوینی و امثال او بخواهند آسمان را به زمین 
ببافند و از شخصی چون امام زهري ضعف پیدا کنند و به خیال خودشان روایت را 

برند چرا که امام زهري نزد اهل  می بدانند که در خواب و خیال به سر، ه دهندمردود جلو
سنت مقامی نزدیک به مقام ائمۀ اربعه دارد و تا به حال کسی نگفته روایات او قابل 

 »حافظ«، »ةحج«، »امام«اعتماد نیست و او ثقه نیست بلکه همه او را با کلماتی چون 

 . اشکال هستند بی اهل سنت این روایت و راویان آنپس از نظر ، اند یاد کرده.... و
: وجه دوم. زهري از عمال بنی امیه بود: وجه اول، اما شبهات قزوینی بر سه وجه است

 . زهري دشمن سیدنا علی بود: وجه سوم. زهري مدلس بود
کنیم سپس در مورد دو  می بررسیرا ) دشمنی زهري با سیدنا علی!( وجه سوم، ما ابتدا

 . یگر صحبت خواهیم کردوجه د



 
 
 

 » نقد شبهات حول امام زهري« 

 زهري دشمن امام علی بود!: قزوینی

ابن أبى . کرده است زهرى نسبت به امیرمؤمنان علیه السالم بد گویى مى: «قزوینی
زهرى نیز از منحرفان نسبت به : «نویسد الحدید معتزلى شافعى در شرح نهج البالغه مى

از محمد بن شیبه روایت شده است که روزى در مسجد مدینه . على علیه السالم بود

این خبر بعلى بن . ندکرد میها  بن زبیر نشسته بودند و از على بدگوئى ةزهرى و عرو

اما تو عروه پدرم با پدرت پیش خدا : آمده و فرمودها  آن الحسین علیه السالم رسید پیش
 اگر در مکه بودى نشان! اى زهرىو تو . حکومت بردند خدا به نفع پدرم حکومت کرد

 .» دادم که چه شخصیتى دارى مى
 : جواب

 . نکته توجه کنید 2قبل از جواب به 
شیخ حسین  ؛هستند) 1ناصبی=( دشمن اهل بیت، اهل سنت همۀ آخوند شیعینزد  -1

بل اخبارهم عليهم السالم تنادی «: نویسد می صریحاً، آل عصفور درازي بحرانی

وال كالم فی ان املراد بالناصبة فيه هم ..... يقال له عندهم سنياً بان النواصب هو ما 

 ! !2...»اهل التسنن

درباره ناصبی  -علیه السالم-کند که: به علی بن محمد  درازي از محمد بن علی بن موسی روایت می -1
امامتشان  قرار دادن جبت و طاغوت و اعتقاد به نوشتم که آیا براي امتحانش چیزي بیشتر از مقدم

املحاسن النفسانيه فی اجوبة ( باشد او ناصبی است. اعتقاد الزم است؟ جواب آمد که اگر کسی بر این

 ، حسني آل عصفور الدرازی؛ دار املرشق العربی الكبري)١٤٥املسائل اخلراسانيه ص

، حسین آل عصـفور الـدرازي؛ دار المشـرق    147ه صالمسائل الخراسانی ةبالمحاسن النفسانیه فی اجو -2

 العربی الکبیر  

_______________________ 
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نزد  نه تنها تمام اهل سنت بلکه تمام اصحاب پاك پیامبر اکرم صلی اهللا علیه وسلم 

چرا که آنان بیعت شکنی  )اال قليال( آیند می علی به حسابحضرت دشمن ، این قوم

هد و پیمان خود نماندند و با غاصبین همکاري کردند و کردند و به قول شیعه سر ع
در نزد شیعۀ صفوي ها  این ابوبکر و عمر و عثمان را بر حضرت علی ترجیح دادند و همۀ

 به معنی دشمنی با حضرت علی است!!

وقد روی عن النبیّ صلی اهللا عليه وآله انّ عالمة النواصب تقديم «: نویسد می جزائري

 1!!»غري علیّ عليه

دهند که ثابت کند امام زهري ناصبی  می پس جناب قزوینی چرا به خود زحمت
دیگر الزم به ذکر توضیح و ، در مذهب او تمام منکرین امامت ناصبی هستند؟ است

 تفصیل نیست!
همین قزوینی و ، به اعتقاد نویسنده دشمنان درجه یک سیدنا علی و دیگر ائمه -2

کنند به نام اهل  می ا که به نام اهل بیت گناهچر ؛عمامه به سرهایی مانند او هستند
) خمس( کشند می و به نام آنان مال مردم را باال) صیغه( کنند می بیت زنا را تجویز

دشمنی آشکار با آن بزرگواران است و دوست داشتن آنان به جز با همه ها  این و

�  ۥَ�َمن تَبَِعِ� فَإِنَّهُ ﴿ :شود چرا که نمی تبعیت ثابت   ﴾ِمّ�ِ
معتزلی  »ابن ابی الحدید«هري رحمۀ اهللا علیه و این روایتی که از اما در مورد امام ز

نه تنها مورد قبول ما اهل سنت نیست بلکه علماي اهل تشیع نیز این ، نقل شده 2متشیع
 . روایت را قبول ندارند

فـی احـوال الصـوفیه والنواصـب، نعمـۀ اهللا جزائري؛االعلمـی        ظلمةباب:  307ص 2مانیه جعانوار الن -1

قد عرفت سابقاً انه هل ليس انلاصب اال عبـارة عـن «نویسد:  ؛ حسین آل عصفور نیز می4بیروت،ط_

 )157(المحاسن النفسانیه ص »الماتلقديم ىلع يلع عليه الس
ابن ابی «نویسد تا خواننده را به وهم بیاندازد که  می »شافعی«قزوینی نام ابن ابی الحدید را با پسوند  -2

سنی است!! در صورتی که علماي اهل سنت او را شیعی میدانند بلکه عالمه ابن کثیـر او را   »الحدید

_______________________ 
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پژوهشی دربارة نامه «: تحت عنواناي  رساله محمد حسن زاهدي توچائی شیعی در
تذکّر ، البته در جایی از تاریخ: «نویسد می »خطاب به زهري) ع( سوب به امام سجادمن

ابن ابی : نک( نقل شده) ع( به زهري به هنگام بدگوئی وي از حضرت علی) ع( امام
: 1نک( ولی تستري این خبر را در مورد زهري نادرست دانسته است) 4/102، الحدید

9/583-584( «....2 

البته الزم به ذکر است ، گردد می مردود »هد شاهد من اهلهاش«بر  پس این روایت بنا

 داند! می که خود جناب محمد حسن زاهدي توچائی نیز این اتهام را مردود
 : نویسد می قزوینی در ادامه

 :نویسد و امام على بن الحسین علیه السالم در نامه به زهرى مى« 
، کشى به دوش مى) در این راه( بارى کهترین  ترین نمونه کتمان و سبک بدان که ساده

) از عواقب بیدادگرى و مردم آزارى در دل( این است که ترس و وحشتى را که ستمگر
و پذیرفتن دعوت گاه و بیگاهش ) به عنوان یک مقام دینى( دارد تو با نزدیک شدن به او

و فردا با گناه من چه بیمناکم که ت. کنى و راه ضاللت را برایش هموار مى، دهى تسکین مى
و از آن دست مزدها که براى همکارى با ستمگران ، خود همراه ستمگران وارد شوى

ص  1ج الیان سـرکیس معجم المطبوعات، ؛ 233، ص: 13، جةياو النه ةير.ك، البدا( شیعه غالی میداند

و همچنین علماي اهل تشیع، ابن ابی الحدیـد را   )و... 1586ص 2ج ؛ کشف الظنون حاجی خلیفه29

 21،ص 5روضات الجنـات،ج  ، آقا بزرگ تهرانی؛88، ص: 13، جلشـيعةطبقات اعالم ادانند ( شیعه می

کشد و به همین راحتـی دروغ   ین قزوینی چرا خجالت نمیو من در عجبم که ا،خوانساري و..) 20و 
نویسد، تو گویی به قیامت اعتقادي ندارد! جالب اینجاست که سید علی میالنی،ابن ابی الحدیـد را   می

قم) _، سید میالنی 155ص  1کند!!! (شرح منهاج الکرامۀ فی معرفۀ اإلمامۀ ج معتزلی حنفی معرفی می
!! 

 قم_قاموس الرجال، تستري  -1
پژوهشی دربارة نامـه منسـوب بـه امـام     «؛ عنوان: 92، ص 1386، زمستان 86مقاالت و بررسیها دفتر  -2

 ؛ محمد حسن زاهدي توچائی»سجاد (ع) خطاب به زهري
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اى  به کسى نزدیک شده، اى تو اموالى را به ناحق گرفته، اى بازخواست شوى دریافت کرده
با آن ، گردانى و تو نیز با نزدیکى به او باطلى را بر نمى، کند که حق هیچ کس را رد نمى

ها  مگر نه این است که با این دعوت، اى دشمنى خدا برخاسته طرح دوستى ریختهکه به 
ها را گرد  و ستمکارى، قرار دهندها  خواهند تو را چون قطب آسیا محور بیدادگرى مى

و ها  نردبان گمراهى، شان سازند) و مقاصد( پلى براى بالهاتو را ؟ وجود تو بچرخانند
خواهند با  مى ؟روند همان راهى برندت که خود مىو به ، هایشان باشى مبلغ کجروي

هاى عوام را بسوى خود  و دل، وجود تو عالمان راستین را در نظر مردم مشکوك سازند
ترین  کنند از عهده مخصوص [اى عالم دین فروخته] کارى که به دست تو مى. کشند

، نهى آنان سرپوش مىهاى  تو بر خرابکاري، آید وزیران و نیرومندترین همکارانشان بر نمى
  ...»گشائى پاى خاص و عام را به بارگاهشان مى

 : جواب
محمد حسن «توسط ) که قزوینی فقط قسمتی از آن را نقل کرده است( این نامه

قرار گرفته و این نویسندة  بررسیمورد ، باشد می که از دانشمندان شیعه »زاهدي توچائی
منبع این نامه کتاب ، کند می نامه را اثباتاي بطالن این  صفحه 15اي  مقاله شیعی در

باشد که این نامه بدون هیچ سندي در این کتاب  می »ابن شعبه« ۀنوشت »تحف العقول«
 . ارزش بودن آن کافیست بی سند بودن نامۀ مذکور براي بی آمده است که همین

د نامه با سنّ عدم تناسب مفا کند می از جمله دالیلی که باطل بودن این نامه را ثابتاما 
 زهري شخصی پیر که اواخر عمر خود را، چرا که در این نامه، امام زهري است

هري در آن دوران حداکثر زامام ، گذراند معرفی شده که این خالف واقع است زیرا می
و غیر ممکن است که شخصی عاقل  ساله 38حداکثر ، کنم می کیدأت، ساله بوده است 38

تو در خانه اي ... ت سالم و عمرت دراز شده استتن: «گویدساله ب 38خطاب به فرد 
 نش چه اندازه زندهمردپس از مرگ همساال، هستی که اعالم کوچیدن در داده است

و هم ها  تو از یاد هم سن... از تو نزدیک شده است، آماده باش که سفر دوري... ؟ماند می
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سفندي شاخ شکسته به جا چون گوها  آن غفلت ورزیدي و پس ازات  گذشتههاي  بازي
سالخوردگی و دانشمندي و دم اندازه در دل تو جا کرده با این  اگر دنیا این... ماندي!
 ...» پس جوان نورس چه کند، مرگی

 کهپس واضح است که شخص واضع این روایت تمام شرایط را در نظر نگرفته 
 . نسبت داده استالم علیه الساینچنین نامۀ ناپخته اي را جعل کرده و به امام سجاد 
امام زهري از ، این است که کند می اما نکتۀ دوم که جعلی بودن این روایت را ثابت

دکتر ، 1آن دو با هم رفت و آمد داشته اند، مالزمان و از یاران امام سجاد علیه السالم بود
، زمان دیگر گرانقدر محدث و بزرگ فقیه: «نویسد می شیعیسید حسین محمد جعفری

 2.»بود) ع( العابدین زین ستایشگر و نزدیک یار زهرىال
این یار توانستند سخنانشان را حضوري و مستقیماً به  می خیلی راحتامام سجاد 

این یعنی لقمه را دور سر چرخانیدن و سپس در  ؛بگویند نه اینکه نامه بنویسند نزدیکشان
 از عقل به دور است!که  نهادندهان 

براي اثبات بطالن ) محمد حسن زاهدي( یسندة سابق الذکرالزم به ذکر است که نو
ت قسمتی از در اینجا بد نیس، این نامه چهار قرینه آورده که براي شیعیان باید کافی باشد

هجري تا  82زهري از حدود سال : «نویسد می محمد حسن زاهدي ؛آن مقاله را نقل کنیم

رود؛ مجلسـی اول   حتی که در بعضی روایات آمده است که امـام زهـري بـه خانـۀ امـام سـجاد مـی        -1
م به خانه حضرت سید الساجدین صلوات اللَّه علیه حضرت گوید که داخل شد زهرى مى«نویسد:  می

، 171، ص6 (لوامع صـاحبقرانى (فارسـی)، ج  » آیى گفتم از مسجد... فرمودند که اى زهرى از کجا مى
صاحب روض الجنان... مینویسد:روزى زهرى خدمت امام سجاد «) و 2قم،ط_) 1070مجلسی اول (

(به نقـل از أنـوار   » آیم.. بودى عرض کرد از نزد بیمارى مىعلیه السالم شرفیاب شد امام پرسید کجا 
 تهران)_  ابوالفضل داور پناه  دکتر ،305، ص: 7 العرفان فی تفسیر القرآن (فارسی)، ج

سید  ، دکتر سید حسین محمد جعفرى، مترجم:287تشیع در مسیر تاریخ (ترجمه شده به فارسی) ص -2
 11؛ تهران،ط محمد تقى آیت اللهى

_______________________ 
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مالزمان و اصحاب ، رادتمنداناز ا) =منظور امام سجاد() ع( پایان حیات آن حضرت
 1.» ایشان بوده است

هـ 96-86: خالفت( گر چه از سویی با ولید بن عبدالملک) زهري( وي: «نویسد می و

ِيٱوَ ﴿ ..اما برابر ولید که نزول آیه، مالزم بود) ق ٰ كِۡ�َهُ  �َّ  ﴾١١َعَذاٌب َعِظيٞم  ۥِمۡنُهۡم َ�ُ  ۥتََو�َّ
ایستادگی کرده و آن را در شان  کرد می معرفی) ع( علیرا در شان حضرت  2]١١[النور: 

 4.»)3/369 3ابونعیم اصفهانی: نک( دانست می عبد اهللا بن ابی
ارادات وي به . از مسیر اهل بیت منحرف نشد: «نویسد می حتی که او در مورد زهري

) ع( حتی تا آخرین روزهاي حیات حضرت زین العابدین) = امام سجاد() ع( آن حضرت
 5.»امه داشتاد

و قرار گرفتن وي در ) ع( ظاهراً اولین اظهار ارادت زهري به امام سجاد: «نویسد می و
به وي در ارتباط خطایش ) ع( پس از جریان کمک امام ،)ع( ن حضرتآجرگه اصحاب 

 . بود
، هنگام بازگشت به مدینه، که زهري پس از اولین دیدارش با عبدالملکاند  آورده

وي براي جبران خطایش از سعید . المش به دست خودش کشته شدخطایی مرتکب و غ
قاسم بن محمد و سالم بن عبد اهللا در مدینه ، بن زبیر هعرو، ابو عبدالرحمن، بن مسیب

پژوهشی دربارة نامـه منسـوب بـه امـام     «؛ عنوان: 87، ص1386، زمستان 86ها دفتر  قاالت و بررسیم -1
 ؛ محمد حسن زاهدي توچائی»سجاد (ع) خطاب به زهري

یعنی: و آن کس از ایشان که قسمت عمده آن (افک وتهمت به ام المومنین عایشه) را به گردن گرفته  -2
 خواهد داشت. است عذابى سخت

 باشد. ) می5بیروت،ط _االولیاء، چاپ: دار الکتب عربی  ةحلير کتاب: (منظو -3

پژوهشی دربارة نامـه منسـوب بـه امـام     «؛ عنوان: 89، ص1386، زمستان 86ها دفتر  مقاالت و بررسی -4
 ؛ محمد حسن زاهدي توچائی»سجاد (ع) خطاب به زهري

ژوهشی دربـارة نامـه منسـوب بـه امـام      پ«؛ عنوان: 88، ص1386، زمستان 86مقاالت و بررسیها دفتر  -5
 ؛ محمد حسن زاهدي توچائی»سجاد (ع) خطاب به زهري

_______________________ 
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) ع( خبر به علی بن الحسین. 1همگی گفتند براي این کار توبه اي وجود ندارد. پرسید
، 2ابن عبد ربه: نک( حاصل شددر کار زهري گشایش ) ع( با راهنمایی امام، رسید

وي را به توبه و استغفار و پرداخت دیه به خانواده مقتول ) ع( آن حضرت. )136و5/135
برخی این راهنمایی را پس از . )9/113، 3ابن کثیر: نک( فرمان داد و زهري نیر چنین کرد

پس از  .)4/159، 4ابن شهر آشوب: نک( اند نه سال مسکن گزیدن وي در غار عنوان کرده
از وي نقل شده است که ) 246و17/245، 5ابن منظور: نک( به زهري) ع( کمک امام

 خداوند به آنجایی که رسالت خویش را قرار. بر من گشایش کردي اي آقاي من: گفت
 بازگشت واش  سپس به نزد خانواده. )همانجا، ابن شهر آشوب: نک( داناتر است، دهد می

، 6مغربی: نک( شد می و از اصحاب ایشان شمرده بود) ع( مالزم علی بن الحسین

 روایت و فضل ایشان رانقل) ع( زهري از امام. )همانجا، ؛ ابن شهر آشوب3/258

اي : ندگفت می به همین جهت برخی از بنی مروان به او. )همانجا، مغربی: نک( کرد می

، وبهمان؛ ابن شهر آش: نک(؟ یعنی علی بن عبدالحسین چه کرد، زهري پیامبرت
، ابن سعد: نک( علی بن الحسین بیش از همه بر من منّت دارد: گفت می او خود. )همانجا

 . )17/246، ابن منظور ؛5/214
از ارادتمندي ویژة ، به وي) ع( تعابیر و حاالت نقل شده از زهري پس از کمک امام

قات پس از اولین مال، این کمک مبا توجه به انجا. نشان دارد) ع( او به آن حضرت

تماماً مورد قبول نویسنده نیست، بلکه صرفاً به منظـور   »زاهدي« هاي جناب شوم که نوشته متذکر می -1
 شود. احتجاج علیه شیعه استفاده می

 باشد. ) می3یروت،طب_لعلميةمنظور کتاب: (عقد الفرید، چاپ: دار الکتب ا -2

 باشد. ) می3بیروت،ط_ لعلمية، چاپ: دار الکتب اةيوالنها ةيمنظور کتاب: (البدا -3

 باشد. تا) می منظور کتاب: (مناقب آل ابی طالب،چاپ: قم، بی -4
 باشد. ) می1دمشق،ط_منظور کتاب: (مختصر تاریخ دمشق، چاپ:دار الفکر  -5

 باشد. ) می2االطهار، چاپ: بیروت،ط ئمةله امنظور کتاب: (شرح االخبار فی فضائ -6

_______________________ 
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 با امام سجاد، 82رسد زهري از حدود سال  می به نظر ،)82در سال ( زهري با عبدالملک
و پیش از آن چنین در زمرة ارادتمندان ایشان قرار گرفت ارتباط برقرار کرد و ) ع(

رجوع زهري به ، شاهد صحت این مدعا. وجود نداشت) ع( ارتباطی بین زهري و امام
 و عدم رجوع وي به امام، ... عروة بن زبیر و، عید بن مسیبهمچون س، عالمانی در مدینه

اگر این ارتباط پیش از آن زمان بین زهري ، حال آن که. پس از ارتکاب آن خطا است) ع(
) ع( ابتدا به آن حضرت، او براي حلّ معضل بزرگ خویش، وجود داشت) ع( و امام

 . کرد می مراجعه
حاالت وي در  ،)ع( صیت امام چهارموجود جمالتی از زهري در تمجید از شخ

در کنار عدم وجود خبري ، متعدد از ایشاني ها روایت نقل ،)ع( برخورد با آن حضرت
از عدم تغییر رویه زهري در ارادتمندیش به ، معارض با ارادمتندي زهري نسبت به ایشان

 ن حضرتبیانگر استمرار ارتباط وي با ایشان تا پایان حیات آد و رنشان دا) ع( امام

به منظور بیان اظهارات زهري در تمجید از شخصیت حضرت علی بن . است) ع(
 : توان به موارد ذیل اشاره کرد می ،)ع( الحسین

و هاشمی را برتر و فیه تر از علی ) 4/387، سیر اعالم النبالء، ذهبی: نک( هیچ قریشی
ا حدیث گفت و او علی بن الحسین براي م) 4/460، 1ابن جوزي: نک( بن الحسین ندیدم

برتر از علی ، یعنی بیت النبی، کسی را از اهل این بیت. برترین هاشمیی بود که درك کردم
بیشترین همنشینی ام با علی بن . )144و  2/141، 2مفید: نک( مبن الحسین درك نکرد

 . )13/239، 3مزّي: نک( الحسین بود

 باشد. بیروت) می _منظور کتاب: (المنتظم فی تواریخ الموك واالمم، چاپ: دار الفکر -1

 باشد. ) می2بیروت،ط _حجج اهللا علی العباد، چاپ:دار المفید  فةمنظور کتاب: (االرشاد فی معر -2

 باشد. بیروت) می_منظور کتاب: (تهذیب الکمال، چاپ: دار الفکر  -3

_______________________ 
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زین «: گفت می و گریست می زهري، شد می هر گاه نام علی بن الحسین برده

در روایتی نیز زهري امام علی بن . )2/289، 1؛ اربلی17/235، ابن منظور: نک( »العابدین
 . )1/230، 2شیخ صدوق: نک( کند می را زاهدترین مردم دنیا معرفی) ع( الحسین

) ع( به هنگام مشاهده آن امام) ع( اظهارات محبت آمیز زهري نسبت به امام سجاد

به هنگام بردن ایشان از مدینه به شام توسط ) همانجا، ابن جوزي: نک( در غل و زنجیر

: نک( نشان دارد) ع( کارگزان حکومتی عبدالملک بن مروان نیز از ارادت وي به امام
متن خبر از وقوع این . )4/132، ؛ ابن شهر آشوب2/288، ؛ اربلی3/135، ابو نعیم اصفهانی

 . حکایت دارد، بدالملک ارتباط داشته استکه زهري با دربار عهایی  جریان در سال
به هنگام مشاهدة حمل آرد در شب توسط آن  ،)ع( اظهار محبت زهري برابر امام

 . نمایان گر ارادت زهري به ایشان است) 1/231، شیخ صدوق: نک() ع( حضرت
نقل ) ع( احادیث و اخباري از امام سجاد، مختلفهاي  از سوي دیگر زهري در زمینه

 مؤید ارتباط نزدیک او با آن حضرتکه ) 145-3/141، ابو نعیم اصفهانی: نک( کرده

: نک( قرآن کریم ،)2/130، کلینی: نک( وي احادیثی در زمینه بهترین اعمال. است) ع(
 و همچنین دعاهایی از آن حضرت) 4/83، کلینی: نک( اقسام روزه ،)17/240، ابن منظور

 . است نقل کرده) 9/115، ابن کثیر: نک() ع(
 از زهري نقل شده است) ع( روایتی نیز مربوط به جانشینی حضرت زین العابدین

آید که باید به  می چنین بر، از سیاق این روایت) 243-241، 3نک خزّاز قمی رازي(
صوص خهمچنین زهري در . مربوط باشد) ع( آخرین روزهاي عمر مبارك آن حضرت

، و به هنگم غسل دادن ایشان، از وفات پس) ع( آثار مشاهده شده بر پشت آن حضرت

 باشد. تا) می بیروت، بی _، چاپ: دار االضواء ئمةاال فةفی معر لغمةکشف ا( منظور کتاب: -1

 باشد. تا) می بیروت، بی_ غةمنظور کتاب: (علل الشرائع، چاپ: دار البال -2

 باشد. قم) می_االثنی عشر، چاپ: بیدار  ةئمعلی اال االثر فی النّص ةيمنظور کتاب: (کفا -3

_______________________ 
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استمرار  تواند می این امور. )4/154، ابن شهر آشوب: نک( اخباري نقل کرده است

 . را نشان دهد) ع( تا پایان حیات آن حضرت) ع( ارادتمندي وي به امام سجاد
 یبه زهري به هنگام بدگوئی وي از حضرت عل) ع( تذکّر امام، البته در جایی از تاریخ

ولی تستري این خیر را در مورد زهري ) 4/102، ابن ابی الحدید: نک( نقل شده) ع(
 1...........» )584-9/583: نک( نادرست دانسته است

پس با این وجود نه تنها ثابت کردیم که این نامه جعلی است بلکه ثابت کردیم که امام 
که در آخرین لحظات عمر  زهري از یاران و از مالزمان امام سجاد بوده است تا جایی

 امام سجاد نیز باالي سر ایشان حاضر بوده است!

 السالم عليه احلسني بن عيلّ  عىل دخلت: قال الزهري«: نویسد می علی نمازي شاهرودي

د عليه دخل فيه تويفّ   الّذي مرضه يف ثه ابنه حممّ : يقول فيام: يقول فسمعته بالرسّ  طويالً  فحدّ

 2» اخللق بحسن عليك

به حضور امام سجاد علیه السالم در آن هنگام که در بستر : گوید زهرى مى: «ییعن
مدتى طوالنى با هم آهسته گفتگو ، نزدش آمد) امام باقر( پسرش محمد، رفتم، وفات بود

علیک : فرمود سجاد علیه السالم شنیدم که به فرزندش مى  در میان گفتار امام. کردند
 ». به رعایت اخالق نیک بر تو باد: « بحسن الخلق

 زهري از عمر بن سعد روایت نقل کرده پس دشمن اهل بیت است!: قزوینی

زهرى از کسانى است که از عمر بن سعد روایت نقل ، از این نیز که بگذریم«: قزوینی
عمر . کرده است و با این کار دشمنى خود را با اهل بیت علیهم السالم آشکار نموده است

پژوهشی دربارة نامـه منسـوب بـه    «؛ عنوان: 92 -90، ص 1386، زمستان 86مقاالت و بررسیها دفتر  -1
 ؛ محمد حسن زاهدي توچائی»امام سجاد (ع) خطاب به زهري

؛ خزار رازي 242ص:  ،األثر ةيکفا قم؛_،علی نمازي شاهرودي 181، ص: 3 مستدرك سفینه البحار، ج -2

 232، ص: 46 بحار األنوار ج ؛439، ص: 4 األبرار، ج ةحلي

_______________________ 
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شه رسول خدا را با آن وضع فجیع به شهادت رساند و نوامیس رسول سعدى که جگر گو
 :نویسد ذهبى مى. خدا را به اسارت گرفت

 . والزهري، وقتادة، وعنه ابنه إبراهيم، عن أبيه، عمر بن سعد بن أيب وقاص

قتاده و زهرى ، از پدرش روایت نقل کرده و از او پسرش ابراهیم، عمر بن سعد 
  .اند روایت نقل کرده

تواند منبع عقائد  آیا روایت چنین کسى مى؟ تواند مورد اعتماد باشد آیا چنین کسى مى
 » ؟مسلمانان باشد

 : جواب
 :بیت

 هل بـود روي علم و دین اَ آن کس که ز«
 

 .»ســهل بــودات  دانــد کــه جــواب شــبهه 
 

 یاین ایراد از آن ایرادهاي بنی اسرائیل، زهري فقط یک روایت از عمر سعد نقل کرده
است که تابع هیچ قانونی نیست و اگر بخواهیم این ایراد قزوینی را یک اصل قرار دهیم و 

ماند که نزد جناب قزوینی وثاقت داشته  نمی بر تمام راویان تعمیم دهیم تقریباً هیچ راوي
 باشد!

اصحاب محمد صلی اهللا علیه وسلم که بیعت خیالی ، طبق عقیدة آخوند شیعی: توضیح
خود جناب قزوینی ، شکستند همه دشمن حضرت علی رضی اهللا عنه هستندروز غدیر را 

 ةعرو. 2امام زهري . 1، در این مقاله سه نفر را به عنوان دشمن حضرت علی معرفی کرده

اال ( گذشته از این سه بزرگوار چنانکه گفته شد تمام اصحاب ؛انس بن مالک. 3بن زبیر 
س آنان خلفاي ثالثه أآیند! که در ر می ه حسابنزد آخوند شیعی دشمن اهل بیت ب) قلیال

 . قرار دارند
حضرت علی و فرزندان او تمام اصحاب دشمن ، حال که فهمیدیم نزد آخوند شیعی

، و چنانکه قزوینی نقل روایت از دشمن اهل بیت را مساوي با عدم وثاقت دانسته، هستند
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باشند همه غیر قابل اعتماد باید تمام کسانی که از اصحاب نبی اکرم روایت نقل کرده 
 . باشند

 . اند حال ببینیم چه کسانی از این بزرگواران روایت نقل کرده
سیدنا علی رضی اهللا عنه از کسانی روایت نقل کرده است که نزد شیعه از عمر بن  -1

سعد که هیچ حتی از شمر و یزید هم بدتر هستند! حضرت علی از سیدنا ابوبکر 
همان  نقل کرده است! »روایت 6«دنا عمر فاروق و از سی »روایت 4«صدیق 

ابوبکري که نزد شیعه غاصب خالفت و مسبب انحراف مسلمانان است!! و همان 
همان ، عمري که نزد شیعه ضارب و قاتل فاطمه و مسبب سقط جنین اوست

عمري که طناب به گردن علی انداخت و او را کشان کشان براي بیعت برد و 
 دختر علی را به ازدواج خود در آورد!، ر و با تهدیدهمان عمري که به زو

هم روایت نقل کرده  »انس بن مالک«علی از  سیدنابلکه ، فقط این دو نفر نیستند
او از . ..أنس بن مالک«گوید:  می قزوینی در موردشهمان انس بن مالکی که ، است

اوت و دشمنى شود و در موارد بسیارى عد دشمنان اهل بیت علیهم السالم محسوب مى
 1» خود را با امیر مؤمنان علیه السالم آشکار کرده است

از ام  »روایت 2«از طلحه بن عبید اهللا  »روایت 3«و همچنین از زبیر بن عوام 
 . نقل کرده است »روایت 4«و از عثمان بن عفان  »روایت 2«المؤمنین عائشه 

او نیز به  روایات ایدب، حال که حضرت علی از چنین کسانی روایت نقل کرده است
تراشد  می اما مگر این قزوینی که از خود قانون، مردود باشد، روایات امام زهريمانند 

 . محال است؟؟ تابع قانون خودش باشد تواند می خودش

آن نیـز   بـه  در بحث حدیث: ما ظنک باثنین اهللا ثالثهما، جناب قزوینی چنین افاضۀ فیض نمـوده کـه   -1
 خواهیم رسید!

_______________________ 
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االغی ، راستی! یکی از کسانی! که حضرت علی از ایشان روایت نقل کرده است
عتیقُ بنُ شهابِ بنِ «که گویا نام اصلی ایشان  1باشد می »عفیر«به نام  برجستهمشهور و 

ة نِيفَ باشند که جناب کلینی خالق این خر سخنگو  می سخنگو خريایشان ، باشد می 2»حَ

چیزي در این ، ناصبی بوده یا خیر غدر کتب رجالی هر چه گشتم که ببینیم این اال، هستند
چرا که نزد ام ، یز ناصبی استباره ندیدم ولی قرینه اي وجود دارد که همین االغ ن

، ام المؤمنین عائشه، و نزد رافضیان کند می آید و براي او درد و دل می المؤمنین عائشه
 واهللا اعلم... 4عفیر نیز ناصبی بوده که با یک ناصبی درد و دل کرده، ! البد3ناصبی است

 . امام سجاد علیه السالم چه کسانی هستند 5حال ببینیم در لیست شیوخ  -2
 2( انس بن مالک ،)روایت 1( معاویه بن ابی سفیان ،)روایت 4( مروان بن حکم

 ... عمر بن خطاب و، ام المومنین عائشه ،)روایت 3( ابوهریره) روایت
ها  آن مروان بن حکم و معاویه از کسانی هستند که امام زین العابدین از؟؟ دقت کردید

ید هر چه سریعتر امام سجاد را از روایت نقل کرده است!!! جناب قزوینی معطل نکن
  خارج کنید! ثقاتلیست 

 405ص  17؛بحار االنـوار ج 167ص  1؛ علل الشرائع،شیخ صدوق ج237ص  1اصول کافی کلینی ج -1
 و..

 ، البالغ 86الکبرى، الخصیبی ص  ةيالهدا -2

ناصبی یعنی: دشمن اهل بیت، و ام المومنین عائشه اهل بیت درجه یک پیامبر اکرم اسـت حـال چـه     -3
 شود که بگوییم عائشه که خود از اهل بیت است، دشمن اهل بیت است!!! خنده دار می

را کند و خود  ، البالغ؛ این االغ بعد از وفات نبی اکرم خودکشی می 86الکبرى، الخصیبی ص  ةيـالهدا -4

 اندازد!! (مصدر سابق) در چاه می
 ها روایت نقل کرده است. منظور کسانی است که راوي از آن -5

_______________________ 
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 ميةصفوان بن أ ) روایت 3( ابو سفیان: در بین شیوخ ابن عباس نیز کسانی چون -3

 16( ابوبکر صدیق) روایت 23( ام المومنین عائشه) روایت 4( معاویه) روایت 1(
 !!)روایت 87( عمر بن خطاب) روایت

روایت است!! و  87، ز حضرت عمر نقل کرده استتعداد روایاتی که ابن عباس ا
حضرت عمر کسی است که شیعیان او را قاتل سیده فاطمه و غاصب خالفت حضرت 

 !!دانند می علی
اند  و نه تنها حضرت علی و امام سجاد و ابن عباس از حضرت عمر روایت نقل کرده

 . اند هبلکه سیدنا حسن و سیدنا حسین نیز از آن بزرگوار روایت نقل کرد
 ،)روایت7( نفر روایت نقل کرده آن هم از ابوهریره 4کمیل بن زیاد فقط از  -4

 ) 1( ابوذر ،)3( حضرت عمر ،)6( حضرت علی
 حیران، سف بر انگیز ترین مسائلی که شخصتأاز خنده آور ترین و در عین حال  -5

را ماند که بخندد یا بگرید این است که قزوینی براي اینکه بتواند حرف خود  می

بن  ةعرو«رسی بنشاند بزرگان اسالم را تخطئه کرده که از جملۀ این بزرگان به کُ

سف بر أاین قسمت ت، داند می که قزوینی او را دشمن اهل بیتاست  »زبیر
شمن از همین د »امام صادق«انگیزش بود اما قسمت خنده آورش این است که 

  اهل بیت روایت نقل کرده است!
را مقبول نمیداند چون او از عمر بن سعد که دشمن اهل بیت قزوینی روایات زهري 

 بن زبیر هم دشمن اهل بیت است و ةقزوینی عرو ادعايروایت نقل کرده و به  1 است

در این صورت باید ، بینیم که امام صادق از همین دشمن اهل بیت روایت نقل کرده می
در اسرع وقت برود و در و  قزوینی قبول کند که روایات امام صادق هم مقبول نیست

نکتۀ خنده آور دیگري که وجود   !!»ليس بثقه«: کتب رجال جلو نام امام صادق بنویسد

  نقل کرده است!) روایت 1( دارد این است که همین امام صادق از امام زهري نیز
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روایت از او نقل کرده و  2عکرمه غالم ابن عباس نیز از کسانی است که امام صادق 
 1شیعیان ناصبی و خارجی است!  عکرمه نزد

در این بین کسانی مانند انس بن مالک هستند که جناب ، اما شیوخ امام باقر -6
 ابوهریره از داند!!  و می قزوینی این صحابی بزرگوار را نیز دشمن حضرت علی

ام  از و) روایت 5( عبداهللا بن عمر از) روایت 9( منین عائشهؤام الماز ) روایت 7(
امام زهري نیز از کسانی است که ، فصه و صفوان بن امیه و در نهایتمنین حؤالم

روایت نقل  3امام باقر از او روایت نقل کرده است!!!  و همچنین از عروة بن زبیر 
 است! نمودهروایت از عکرمه نقل  1کرده و همینطور 

 دومین کتاب معتبر نزد، صاحب من الیحضره الفقیه، شیخ صدوق ها، این گذشته از -7
 چنانکه خوئی، ه استکرد می را توثیقها  آن ه وکرد می از ناصبی روایت نقل، شیعه

 :نویسد می

فإنه مل ، وأما الطريق الثاين فكل من يف السند من الثقاة باستثناء حممد بن عيل ماجيلويه«

غري أننا قد ذكرنا غري مرة أنه ال مالزمة بني ) قده( تثبت وثاقته نعم هو من مشايخ الصدوق

عالمۀ حلـی در خالصـۀ رجـال در قسـم دوم     «نویسد:  می »مولی ابن عباس ةمـعکر«ممقانی در بارة  -1

لم يـرد إنه ليس ىلع طر�قتنا وال من أصحابنا و«: کتاب که مختص ضعفا است در بارة وي گفته است

کلینـی در کـافی ضـمن      .»او بر مذهب ما و اصحاب ما نیست، و توثیق نشده اسـت «=  »فيه توثيق

= این عکرمه بـر عقیـدة خـوارج     هذا عكرمة يف املوت و�ن يرى رأي اخلوارج«حدیثی آورده است: 

عكرمـة  ىلع لك حال فكون«کند که  خود ممقانی چنین نتیجه گیري می ».بوده و بر همین عقیده مرد

= بـه هـر حـال     مو� ابن عباس منحرفاً ال �تاج إىل برهان كما نبَّه ىلع ذلـك السـيد ابـن طـاووس
منحرف بودن عکرمه مولى ابن عباس چنانکه سـید ابـن طـاووس توجـه داده اسـت نیازمنـد برهـان        

 )256ص  2(تنقیح المقال فی أحوال الرجال، ج ». نیست..!!

_______________________ 
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. يروي عن النواصب أيضا كالضبي) قده( فإنه، كون الشخص شيخا للصدوق وبني وثاقته

 1»ومن هنا فالطريق الثاين ضعيف أيضا

با این وجود اگر قزوینی هنوز هم بر سر قانون من در آوردي خود هستند باید بروند 
ن خط و نام حضرت علی و حسنین و امام سجاد و امام باقر و صادق را از لیست موثقی

بزنند! چرا که اینان از کسانی که نزد شیعه به مراتب از عمر بن سعد بدتر هستند روایت 
 اند! نقل کرده

******* 
نقل کرده و این  »عمر بن سعد«چنانکه عرض کردم امام زهري فقط یک روایت از 

ري چرا که امام زه، آید نمی ه حسابروایتی که امام زهري نقل کرده اصالً ب 2548در بین 
نفر از امام  662و همچنین روایت نقل کرده ها  آن دارد که ازشیخ شناخته شده  501

 . اند زهري روایت نقل کرده
آن ، آید نمی یک روایت اصالً به حساب، روایتی که امام زهري نقل کرده 2548در بین 

 را از امام سجاد نقل کرده است!روایت  38، روایت 2548هم در حالی که در بین 
 . اینجا این شبهه که امام زهري دشمن اهل بیت بوده زائل شد و حق واضح گشت تا

 »محمد حسن زاهدي توچائی«محقق شیعی ، چنانکه در صفحات گذشته خواندید
آیت اهللا خوئی ، دانست و به اضافۀ ایشان می نسبت دشمنی زهري با اهل بیت را مردود

 : نویسد می این باره آید در می که از متشددین در علم رجال به حساب

 عدم الظاهر بل تثبت مل الشيخ ذكره ما عىل إليه العداوة نسبة أن يظهر ذكرنا بام و«

 2»صحتها

 ، الخوئی 442شرح ص  - 1کتاب النکاح ج  -1
 قم_،سید خوئی؛ مرکز نشر آثار شیعه 183ص:  16الحدیث ج:  رجال معجم -2

_______________________ 
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 زهرى به معروف قرشى مسلم بن محمد  زهرى: «نویسد می نیزباقر شریف قرشی 
 علیه امام به که است کسانى از، شام و حجاز عالم و برجسته پیشوایان از یکى، فقیه

 علیه امام درباره را ارزشمندى سخنان، بود مند عالقه سخت و داشت اخالص المالس
 که است اى برجسته صفات و واال هاى ارزش و حضرت آن اوصاف بیانگر که گفته السالم

 : گوید مى جمله از، بوده جمع بزرگوار آن در

 رشىق مرد هیچ« -ب... .»..ندیدم حسین بن على همچون را هاشمى فرد هیچ« -الف
 امروز دهد؛ مى ندا منادیى، قیامت روز« -ح. .»..ام ندیده سجاد امام از باالتر و پارساتر را

 علیه حسین بن على آنگاه! بپاخیزد است بوده خود زمان عابدان سرور که کسى آن باید
: گفت؟ است کسى چه دنیا فرد زاهدترین: پرسیدند زهرى از« -ط. .»..خیزد مى بپا السالم

 از پس مگر نیاورده زبان بر را مطالب این زهرى یقینا.. .»..السالم علیه سینح بن على
 و خلق با آشنایى و حضرت آن اوصاف به کامل معرفت و السالم علیه امام با زیاد ارتباط
 یاد به وقت هر که بود رسیده جا بدان تا وى شیفتگى و، امام برجسته صفات و واال خوى

 1.»العابدین زین: گفت مى و دکر مى گریه افتاد مى  امام
 : نویسد می» )ع( بیت اهل دشمنى به زهرى اتهام: «وي در بابی تحت عنوان

 بیت اهل  مخالفان از زهرى گوید مى بصراحت خود رجال کتاب در طوسى شیخ
 که این جز، اند کرده نقل بزرگان از تن چند را مطلب این و است بوده السالم علیهم
 نقل را او احوال و شئون از بسیارىها  آن در و ماست دسترس در که منابعى و مصادر

 نقل باشد السالم علیهم بیت اهل با وى دشمنى دلیل که را رویدادى هیچ اند کرده

 نسبت که شود مى روشن گفتیم ما چه آن از و: گوید مى خوئى آقاى و اند نکرده

، بـاقر شـریف قرشـی،    193 -191 1شده بـه فارسـی) ج    تحلیلى از زندگانى امام سجاد (ع) (ترجمه -1
 مشهد  _  مترجم: محمدرضا عطائى

_______________________ 
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 بلکه نرسیده ثبوت به سىطو شیخ گفته مطابق السالم علیهم بیت اهل با وى دشمنى

 1»).202/ 16: الحدیث رجال معجم(. است آن صحت عدم ظاهر
! و دانند می را شیعه »زهري«کسانی از علماي شیعه هستند که ها  این گذشته از
 . اي خواهیم داشت که ان شاء اهللا کمی جلوتر به آن نیز اشاره، نامند می ثقؤروایاتش را م

 : م از سري ایرادات قزوینی بر امام زهرياکنون بپردازیم به سري دو

 بود!! عضو گروه جعل حدیث بنی امیه، زهري: قزوینی
عضو گروه جعل حدیث بوده ، زهرى از کسانى است که در دربار بنى امیه: «قزوینی

از عالمان بزرگ اهل سنت در کتاب تاریخ مدینه دمشق ، است؛ چنانچه ابن عساکر
 :نویسد مى

ناگهان زن ، در حال شنیدن حدیث از زهرى بودم: گوید عفرى مىجعفر بن ابراهیم ج
چون به بنى امیه گرایش . اى جعفرى از زهرى حدیث نقل نکن: کهن سالى آمده و گفت

خواهر من : زهرى گفت؟ این زن کیست: یافته و جوائزشان را دریافت کرده است! گفتم
 . است و خرفت ـ دیوانه ـ شده است

تو خرفت ـ دیوانه ـ شده اى؛ زیرا که فضائل آل محمد را  :آن زن در پاسخ گفت
  .»!کنى مى کتمان و پنهان

 : جواب
ت تا روایاند  پول میدادهها  آن ه و بهکرد می بنی امیه اشخاصی را اجیرحکام اینکه : اوالً

بلکه ، سکافی استشاخدار روافض و بعضی از معتزله چون ا هاي دروغ بسازند از جمله
همین رافضیان ، دروغگوترین کسانی که به جعل حدیث کمر بسته بودند، خدر طول تاری

معتبرترین کتاب شیعیان یعنی ، و براي اثبات این امر کافی است که شخص عاقل، اند بوده

  586 - 585ص  2تحلیلى از زندگانى امام سجاد (ع) ج -1
_______________________ 
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ائمۀ شیعه شق ، الکافی را ورق بزند تا ببیند که چگونه در هر چند صفحه از آن کتاب
 کنند! می القمر و باالتر از شق القمر

 و جاعل حدیث بوده استدر هیچ جاي روایت باال گفته نشده که امام زهري : اًثانی
 که عقلش چالق استقزوینی سواد ندارد که متن را به خوبی بخواند یا که جناب نمیدانم 

 !گوید می روایت در چه مورد سخن، فهمد نمی
ابتدا سند آن را ، ستاین روایت هم سنداً و هم متناً داراي اشکال ا، اما در مورد روایت

 . بررسی کنیم

رٍ «: سسله رجال این روایت بدین ترتیب است رُ بْنُ طَاهِ اهِ مِ زَ اسِ قَ بُو الْ ا أَ نَ َ ربَ أنا أَبُو ، أَخْ

َنِ  محْ بْدِ الرَّ دُ بْنُ عَ َمَّ دٍ حمُ عْ ِ ، سَ نيْ ُسَ ِّ بْنِ احلْ يلِ دُ بْنُ عَ َمَّ نِ حمُ َسَ يِّدُ أَبُو احلْ يْامَ ، أنا السَّ لَ َدَ نا سُ نُ بْنُ أَمحْ

َافِظُ  َافِظُ ، احلْ اقَ احلْ حَ دُ بْنُ إِسْ َمَّ يْسٍ ، نا حمُ يلُ بْنُ أَيبِ أُوَ عِ امَ يُّ ، نا إِسْ رِ فَ َعْ يمَ اجلْ اهِ رَ رُ بْنُ إِبْ فَ عْ ، نا جَ

الَ  يِّ : قَ رِ هْ نْدَ الزُّ نْتُ عِ   .»...كُ

 . در این بین چند اشکال وجود دارد
ل بخاري است و توثیقات اندکی در مورد او او از رجا، اسماعیل بن ابی اویس -1

. اند دانسته 3و بعضاً کذاب و جعال 2و مختلط 1آمده اما اکثر علما او را ضعیف
و تهذیب التهذیب البن  رجوع شود به شرح حال او در تهذیب الکمال للمزي(

 ) حجر

بن صالح، عن حييى: أبو أويس و ابنه ضعيفان.... و قال النسائى: ضعيف. و قال ىف موضـع آخـر:  قال معاوية -1

  ليس بثقة.... و قال الدارقطنى: ال أختاره ىف الصحيح.

و قال إبراهيم بن عبد اهللا بن اجلنيد، عن حييى: خملط، يكذب، ليس بشىء.... و قال أبو حاتم: حملة الصـدق، و  -2

 كان مغفال...

: سمعت النرض بن سلمة املروز يقول: ابن أبى أويس كذاب، كان حيدث عن »الضعفاء «و قال الدوالبى ىف  -3

: قال أبو الفتح األزد: حدثنى سيف بن حممد أن ابن »املحىل«مالك بمسائل ابن وهب.... و قال ابن حزم ىف 

 ، عن حييى: خملط، يكذب، ليس بشىء أبى أويس كان يضع احلديث... و قال إبراهيم بن عبد اهللا بن اجلنيد

_______________________ 
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یحیی بن ابی طی او را فقط ( جعفر بن ابراهیم جعفري که مجهول الحال است! -2
 ) داند!! می هشیع

مجهول الحال است و این جعفر بن ابراهیم ) خواهر زهري( خود رقیه بنت مسلم
از همین رقیه بنت مسلم مجهول الحال روایت نقل ) در موضعی دیگر( مجهول الحال

 کرده است!!
است او  360دیگر این روایت این است که  سلیمان بن احمد متوفاي سال  لاشکا -3

است؛ و حتی  236و محمد بن اسحاق متوفاي  کند می از محمد بن اسحاق نقل
اگر فرض کنیم سلیمان بن احمد روز وفات محمد بن اسحاق به دنیا آمده باید 

سال فرض کنیم!!! که بسیار بعید است و اگر بعید هم  124سنش را در وقت فوت 
و  سالش باید باشد 20حداقل ، روایت نقل کند تواند مین ساله که 1نوزاد ، نباشد

ساله فرض کنیم سنش را  20اگر بخواهیم او را در زمان فوت محمد بن اسحاق 
 . فرض کنیم که این دیگر بعید اندر بعید است هسال 144به وقت فوت باید 

 : اما از لحاظ متن، اشکال استتا اینجا فهمیدیم که این روایت از لحاظ سند سراسر 
 . تدو نکته آمده اس، در این روایت جعلی، در کل

 امام زهري فضائل آل محمد را کتمان. 2امام زهري در دربار بنی امیه بود   -1
 . کرد می

بله امام زهري در دربار بعضی حکام اموي رفت و آمد : شود می عرض 1در مورد بند 
اگر جرم است براي ائمه و علماي شیعه هم هست چرا که ؟ اما آیا این جرم است، داشت

این گناهی : «به زبانی دیگر، 1کام ظالم رفت و آمد داشته اندآنان نیز در دربار بعضی ح
امام زهري شخصی نبود که خود را بازیچۀ دست  اما » کنند! می است که در شهر شما هم

براي پول حدیث جعل کند ) که همه را به کیش خود پندارد( حکام کند و به قول رافضی
 و فتوا دهد!

 تفصیل این بند، خواهد آمد. -1
_______________________ 
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 بر زهرى: «نویسد می شیعی  خمینى جواد محمد شیخدر کتب فریقین آمده است و 
 از مقصود آیا: گفت من به ولید. بودم الملک عبد بن ولید نزد من: گوید مى) قفلى( وزن

ي( ىلَّ  الَّذِ هُ  تَوَ َ  بن عروة و مسیب بن سعید زیرا! نه: گفتم؟ است على: شد ترجمه که )كِربْ

 عایشه از ما: گفتند من براى وماعم مسعود بن عتبۀ بن اللّه عبد و وقاص بن علقمۀ و زبیر

ي( از مقصود: گفت مى که شنیدیم ىلَّ  الَّذِ هُ  تَوَ َ  -2. بود) رقیه( وزن بر ابى بن اللّه عبد )كِربْ

 به هشام. شد وارد زهرى که بودم الملک عبد بن هشام نزد من: گوید مى یسار بن سلیمان
. است ابى بن اللّه عبد: گفت؟ کیست) هکبرَ تَولَّى الَّذي( از منظور! شهاب بن یا: گفت وى

اى : زهرى گفت. باشد مى طالب أبی بن علی: منظور بلکه. گفتى دروغ: گفت هشام
خدا دروغ . به خدا سوگند که اگر منادى از آسمان ندا کند؟ گویم! مى پدر! آیا من دروغ بى

و . و عبد اللّه، یدو سع، عروه: زیرا: را حالل کرده باز هم من دروغ نگفته و نخواهم گفت

هُ ( منظور از: گفت ى من نقل کردند که عایشه مىعلقمه برا َ ىلَّ كِربْ ي تَوَ ذِ عبد اللّه بن ابى  )الَّ

 1 .»  است
 : شود که می از این دو روایت اینگونه استفاده

1- را به آنان  هري هر چند در دربار بنی امیه رفت و آمد داشته اما خودامام ز
 . خود را خار نکرده بود نفروخته بود و نفس

، محمد جواد نجفى خمینى؛ تهران؛ اإلمام الصادق و المذاهب  39، ص: 14 تفسیر آسان (فارسی)، ج -1

النبی األعظم، مرتضى  ةالصحیح من السیربیروت؛  _، شیخ اسد حیدر شیعی 319ص  4ج ةبعاألر

 _ 246 – 245،ص: 8 تاریخ اإلسالم، الذهبی،ج؛ و در کتب اهل سنت: قم_ 276،ص:12 العاملی،ج
، 5 بیروت؛ در الدر المنثور سیوطی، ج _دار الفکر _ 371ص  55بیروت؛ تاریخ دمشق ابن عساکر ج 

 19 – 18، ص: 4 بیروت؛ فتح القدیر شوکانی، ج _ 313، ص: 9 قم؛ روح المعانی آلوسی ج_ 33ص: 
: بیروت و... ( _ الَ بُ فَقَ ذِ ا أَكْ : أَنَ الَ . قَ ٌّ يلِ وَ عَ بْتَ هُ ذَ : كَ . قَالَ ٍّ : ابْنُ أُيبَ الَ قَ ؟ فَ هُ َ ىلَّ كِربْ ي تَوَ نِ الَّذِ ابٍ مَ هَ ا ابْنَ شِ ؟ يَ

ةُ  وَ رْ نِي عُ ثَ دَّ ، حَ بْتُ ذَ ا كَ بَ مَ ذِ لَّ الْكَ ءِ أَنَّ اهللاََّ قَدْ أَحَ امَ نَ السَّ نَادٍ مِ وْ نَادَ مُ اهللاَِّ لَ بْدُ اهللاَِّ  وَ ال أبالك، وَ عَ يدٌ وَ عِ سَ

( ٍّ بْدُ اهللاَِّ بْنُ أُيبَ هُ عَ ُ ىلَّ كِربْ ي تَوَ ةَ أَنَّ الَّذِ ائِشَ نْ عَ ةُ عَ مَ لْقَ عَ  وَ

_______________________ 
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غیر ممکن ، داد می اگر امام زهري جاعل حدیث بود یا اینکه به دلخواه حکام فتوا -2
 آن هم به آن طرز و به آن شدت!، بود که در این مورد با حاکم وقت مخالفت کند

با حاکم  به جاي اینکه، ایشان بوداگر امام زهري دشمن حضرت علی و فرزندان  -3
اینجا سخن امام اوزاعی رحمۀ  ؛نه تکذیب کرد می ییدأآن را ت باید، مخالفت کند

 =  1» ما ادهن ابن شهاب قط لملک دخل علیه: «آید که فرمود می اهللا علیه راست
شد مداهنه و سازش  ابن شهاب هرگز با هیچ پادشاهی که به دربار وي وارد می«

 » نکرد
و  »محقق کرکی«ی چون بر خالف اشخاصپس تا به اینجا فهمیدیم که امام زهري 

و دیگر علماي درباري شیعه که دین را به دنیا  »نصیر الدین طوسی«و  »مجلسی«
 . دین فروش و بازیچۀ حکام نبود، اند فروخته

اما آیا واقعاً ، کند می فضائل آل بیت را کتمانامام زهري ، اما ایراد دوم این بود که
 ؟ چنین است

لماي شیعه آوردیم او به کثرت از امام سجاد علیه ازقول ع، چنانکه در صفحات گذشته
را او به  »زین العابدین«ه و فضایل او را نشر داده تا جایی که لقب کرد می السالم تعریف

 امام سجاد داده است!
، زمان دیگر گرانقدر محدث و بزرگ فقیه«گوید:  می ر سید حسین محمد جعفريدکت

 زین پرافتخار نام، زهرى. بود) ع( بدینالعا زین ستایشگر و نزدیک یار الزهرى

 بدو حضرت آن زیاد العاده فوق عبادت بخاطر را) پرهیزگاران زینت() ع( العابدین

 2»داد
 : شود می که از علماي شیعی است چند نکته اخذ »سید حسیندکتر «از گفتۀ 

 بیروت _دار الفکر _ 370ص  55تاریخ دمشق ابن عساکر ج  -1
سید محمد تقـى آیـت   دکتر  ، دکتر سید حسین محمد جعفرى، مترجم:287تشیع در مسیر تاریخ ص -2

 11؛ تهران،ط ىالله

_______________________ 
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 و اگر امام زهري جاعل حدیث بود این» امام زهري فقیه و محدثی گرانقدر است« -1
 !کرد مین به هیچ وجه او را بزرگ و گرانقدر معرفی، عالم شیعی

 داند!!  می را دشمن اهل بیت اوولی قزوینی » است زهري یار نزدیک امام سجاد« -2
، ولی در روایت جعلی که قزوینی نقل کرد» امام زهري ستایشگر امام سجاد است« -3

یم که این عالم امام زهري متهم به کتمان فضائل اهل بیت شده بود ولی دید
 . داند می امام زهري را ستایشگر امام سجاد، شیعی

را نیز او  »زین العابدین«امام زهري نه تنها ستایشگر امام سجاد است بلکه لقب  -4
 به امام سجاد داده است!
ت شود که ادعاي قزوینی در مورد دشمنی امام زهري با ابهمین اندازه کافی است تا ث

باطل ، ان فضائل آل بیت و همچنین جاعل بودن امام زهرياهل بیت و همچنین کتم
 اما براي اتمام حجت ببینیم جناب قزوینی دیگر چه ایرادي گرفته است! ؛گردد

 :گوید ابن حجر در ترجمه اعمش مى: «قزوینی
بهترین سند این است که اعمش از : از ابن معین نقل کرده است که) نیشابوري( حاکم

؟ اعمش مثل زهرى است: شخصى از او پرسید. او از عبد اهللا نقل کند از علقمه و، ابراهیم
بیزازم از این که اعمش مثل زهرى باشد؛ چرا که زهرى دنبال مال دنیا و : ابن معین گفت

کرد؛ اما اعمش فقیر و صبور بود و از  گرفتن جایزه بود و براى بنى امیه کار مى
 . به قرآن بوداهل ورع و عالم ، کرد فرمانروایان دورى مى

 : نویسد و همچنین ذهبى در سیر اعالم النبالء مى

 .»كان رمحه اهللا حمتشام جليال بزي األجناد له صورة كبرية يف دولة بني أمية«

 .»داراى مال و ثروت زیادى بود و در حکومت بنى امیه اسم و رسمى داشت، زهرى
 : جواب
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ُ «: سلسله رجال این روایت بدین شکل است نيْ ُسَ ُّ احلْ يفِ َ ريْ بْدِ اهللاَِّ الصَّ الَ ،  بْنُ عَ نِي : قَ ثَ دَّ حَ

يُّ  ورِ َّادٍ الدُّ دُ بْنُ محَ َمَّ لَبٍ ، حمُ الَ ، بِحَ تٍ : قَ ِ بْنِ دُوسْ مِ بْنِ نَرصْ اسِ قَ َدُ بْنُ الْ ينِ أَمحْ َ ربَ الَ ، أَخْ نَا : قَ ثَ دَّ حَ

رِ  اعِ اجُ بْنُ الشَّ جَّ الَ ، حَ نْبَلَ : قَ َدُ بْنُ حَ عَ أَمحْ تَمَ  ...» اجْ

ُّ «: در این بین يفِ َ ريْ بْدِ اهللاَِّ الصَّ ُ بْنُ عَ نيْ ُسَ در کتب تراجم ذکري از او ، مجهول است »احلْ

و ، کردهنهیچ روایت دیگري را نقل ، نیست و جالب این است که به غیر از این روایت
روایت کرده که او  »محمد بنُ حماد الدورِي«جالبتر این است که او نیز از شخصی به نام 

نیز مجهول است و به جز این روایت هیچ روایتی نیست که او جزء سلسله رجالش 
 !!باشد

باشد که چنانکه در تاریخ  می »أَحمد بنُ الْقَاسمِ بنِ نَصرِ بنِ دوست«راوي بعدي 
اند  شخصیتی مورد اعتماد است اما در بین کسانی که از او روایت کرده: آمده 1بغداد

اصوالً ایشان از راویان قلیل الروایه  ؛وجود ندارد »محمد بن حمدان« شخصی به نام
محمد بن «، که همانطور که گفته شداند  نفر از او روایت نقل کرده 3هستند و فقط 

 . نفر نیست 3جزء آن  »حماد
ین اما اینکه در ا، افتد و فاقد ارزش علمی است می به این ترتیب این روایت از ارزش

روایت جعلی از قول ابن معین رحمۀ اهللا علیه گفته شده که امام زهري دنبال مال دنیا و 
 . گرفتن جایزه از بنی امیه بوده است

 . از چند حالت خارج نیست) هر چند فاقد ارزش علمی است( این گفته
ر عوض پول ه و دکرد می هاي حکام حدیث جعل امام زهري براي ارضاع هوس« -1

که چنانچه قبالً گذشت این ادعا کامالً باطل و خالف » هکرد می افتو مال دری
چنانکه حافظ ابن حجر ، امام زهري است، اتفاق اهل سنت بر ثقه و امام بودن

 بیروت _دار الغرب اإلسالمی  ، خطیب بغدادي،2461رقم 576ص 5تاریخ بغداد ج -1
_______________________ 
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متفق ، الفقيه احلافظ«: نویسند می در مورد امام زهري بدر الدین العینىعسقالنی و 

 1»عىل جاللته وإتقانه

ه و بنا بر قرآن و سنت فتوا میداده به کرد می نقلامام زهري احادیث صحیح را « -2
که هر چند اینکه امام » هکرد می نیز قبول ودادند و ا می همین دلیل به او جایزه

اما بالفرض که ، ثابت نیست، زهري از حکام بنی امیه جایزه دریافت کرده باشد
 صحیح باشد این چیز عجیبی نیست چرا که ائمۀ بزرگوار شیعه نیز چنین

 . اند هکرد می

 ند!کرد می ائمۀ شیعه از حکام هدیه و جایزه دریافت
از معاویه ، ندالسالم با وجود اینکه بسیار ثروتمند بود معلیه و امام حسین امام حسن

 . ندکرد می جایزه و پول دریافت
زنى را به همسرى ، امام حسن علیه السالم آنقدر ثروتمند بود که بنابر روایت شیعه

جمعاً صد کنیز ( فرستاد!! داشتندراى او صد کنیز که هر یک هزار دینار همراه ب و، گرفت
 ) !رهمو صد هزار د

) عليهام السالم( تزوج احلسن بن عيل: «أنه قال ،)عليهام السالم( أيب جعفر حممد بن عيل«

 2.»»مع كل جارية ألف درهم، فأرسل إليها بامئة جارية، امرأة

، 548رقـم   551ص 3ج بیروت؛ مغـانى األخیـار  _ 113ص 2تقریب التهذیب البن حجر عسقالنی ج -1
 بدر الدین العینى

اقب ابـن شـهر   من 349ص  43، بحار االنوار مجلسی ج 70ص  - 15ج  -مستدرك الوسائل النوري  -2
بیـروت و میگویـد:   _ 284ص 4و در کتب اهل سنت: مجمع الزوائد هیثمـی ج   20ص  4آشوب ج 

 »رواه الطبرانی ورجاله رجال الصحیح«

_______________________ 
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) ع( عيل بن حممد جعفر أيب وعن«: مام حسین آمده استو عین همین روایت در مورد ا

 ألف جارية كل مع، جارية بامئة إليها فأرسل امرأة) ع( عيل ابن احلسني تزوج: قال أنه

 1.»درهم

آن حسنین و  طبقرا نشان میدهد روایتی است که  ینروایت دیگري که ثروت حسن
 : نویسد می ابن شهر آشوبچنانکه ، دهند می 2به یک پیرزن يبسیار  بن جعفر مالعبد اهللا

يلٍ « يثٍ طَوِ دِ ائِنِيُّ يفِ حَ رٍ املَْدَ فَ عْ ا أَلْفَ دِينَارٍ وَ ...  أَبُو جَ طَاهَ اةٍ وَ أَعْ َا بِأَلْفِ شَ رَ هلَ أَمَ نُ ع فَ َسَ احلْ

بْ  ا إِىلَ عَ ثَهَ عَ مَّ بَ لِكَ ثُ ثْلَ ذَ ا مِ طَاهَ أَعْ ِ فَ نيْ ُسَ والً إِىلَ احلْ سُ ا رَ هَ عَ ثَ مَ ثْلَ بَعَ ا مِ طَاهَ أَعْ رٍ فَ فَ عْ دِ اهللاَِّ بْنِ جَ

لِك  3» ذَ

داد و امام حسین و  آن پیرزن هزار گوسفند و هزار دینار پول به) ع( حسن  امام: «یعنی
هزار دینار که خود ثروت  3هزار گوسفند و  3جمعاً (» چنین کردندعبد اللّه بن جعفر نیز 

 ) عظیمی است
، ارزیده!! می ام حسین زمینی داشته که یک میلیون دینارام: و از عجایب است که گویند

أنا : أخاف أن هتدم داري قال احلسني: قال عمر«: بخوانید سخنان امام حسین را با عمر سعد

الم: أبنيها لك فقال أنا أخلف عليك خريا منها من مايل : أخاف أن تؤخذ ضيعتي قال عليه السّ

و كانت عظيمة فيها نخل و زرع كثري دفع ) البغيبغة( اعطيك: باحلجاز و يرو أنه قال لعمر

  4» معاوية فيها ألف ألف دينار فلم يبعها منه

فرهنگ جامع سخنان امام حسین قاهره؛ _هـ) 363، قاضی نعمان مغربی (م222ص 2دعائم اإلسالم ج -1
 تهران_ ، جمعى از نویسندگان، مترجم على مؤیدى783(ع)،ص:

 اش پذیرایی کرده و بعد فقیر شده است. بنا بر روایت این پیرزن طی ماجرایی از این سه در خیمه -2
؛ 9قـم ط  - 409قم و همچنین در: جالء العیون، المجلسی،ص:_ 17،ص:4 المناقب، ابن شهرآشوب،ج -3

 هران ت_  هاشم معروف الحسنى، مترجم محمد مقدس 33ص  2 زندگانى دوازده امام (ع) ج
 بیروت _ عبد الرزاق مقرّم ،212 مقتل الحسین (ع)، المقرم ص -4

_______________________ 
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: فرمود السالم علیه حسین. کنند ویران مرا خانه ترسم مى: گفتبن سعد  عمر«: یعنی
 السالم علیه امام بگیرند مرا اموال ترسم مى: گفت. کرد خواهم بنا برایت را آن من

 امام که شده روایت و داد خواهم تو به را آن از بهتر حجاز در خودم مال از نم: فرمودند

 معاویه و بود عظیمى بسیار ملک که دهم مى تو به را »بغيبغة« من: فرمودند السالم علیه

 نفروخته او به امام و بخرد السالم علیه امام از را آن دینار میلیون یک به بود شده حاضر
  1..» بودند
حسین علیه السالم سوره حمد را   عبد الرحمن سلمى به فرزند امام: یندگو« و

عبد ( چون آن را بر پدر قرائت کرد حضرت علیه السالم به آموزگار او، آموخت
  2» عطا فرمود و دهان او را پر از گوهر نمود، و هزار حلّه، هزار دینار ،)الرحمن

رفتند و از معاویه مال  می اً به شامبا این وجود و با داشتن چنین ثروتی آنان شخص
 ند!کرد می بسیار و هدایایی دریافت

 حسن میدادسیدنا و پولی که معاویه به  در مورد هدایا) 657م( الدین موصلیشرف 

 3»فكان معاوية يعطيه لذلك يف كل سنة مائة ألف دينار غري اهلدايا و التحف«: نویسد می

صد هزار دینار به امام حسن ، ها هدایا و تحفه پس معاویه هر ساله به غیر از: «یعنی
 » داد می علیه السالم

که در قسمتی از آن آمده  کند می مجلسی روایت طویلی را از ابن ابی الحدید نقل

ناً «: است يْ يْكَ دَ لَ نِي أَنَّ عَ لَغَ ي بَ ا ابْنَ أَخِ الَ يَ ةُ وَ قَ يَ اوِ عَ كَ مُ حِ الَ  -فَضَ ناً قَ يْ َّ دَ يلَ الَ إِنَّ عَ وَ  قَ مْ هُ كَ

 قم_ ، عبد الرزاق مقرّم، مترجم محمد مهدى عزیز الهى کرمانى122ترجمه مقتل مقرم،ص: -1
 تهران_ ، جمعى از نویسندگان، مترجم على مؤیدى904فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع)،ص: -2
 بیروت_ 93 مناقب آل محمد، الموصلی ص -3

_______________________ 
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ةُ أَلْفٍ  ائَ الَ مِ ةِ أَلْفٍ  -قَ ئَ ثِامِ ا لَكَ بِثَالَ نَ رْ دْ أَمَ الَ قَ قَ لِ  -فَ ا يفِ أَهْ هَ مُ سِ قْ ةٌ تَ ائَ نِكَ وَ مِ يْ ا لِدَ نْهَ ةٌ مِ ائَ مِ

يْتِكَ  تَكَ  -بَ لَ بِضْ صِ اقْ ماً فَ رَّ كَ مْ مُ قُ كَ فَ سِ ةِ نَفْ َاصَّ ةٌ خلِ ائَ  1..»وَ مِ

مبلغ آن چقدر ، ام قرضى بعهده دارى پسر برادرم شنیده :و گفت معاویه خندید: «یعنی
سیصد هزار دینار م یده می پس دستور: معاویه گفت. صد هزار دینار: حسن گفت؟ است

و صد هزار دینار دیگر  اهل بیتتصد هزار براى ، صد هزار براى وام، کنندتقدیم 
 جوزي از شعبی نقل و سبط بن 2 .»مخصوص خودت با نهایت اکرام این جایزه را بپذیر

میلیون درهم  5که یکی از شرایط صلحنامه بین معاویه و حسن این بود که معاویه  کند می
 3. حسن بدهدامام به 

بِيهِ ع«: آمده است، در روایتی با سند صحیح نزد شیعه نْ أَ بْدِ اهللاَِّ ع عَ نَ وَ   أَيبِ عَ َسَ أَنَّ احلْ

نِ  بَالَ قْ ا يَ انَ َ ع كَ نيْ ُسَ وَ   احلْ ةَ جَ يَ اوِ عَ  4»ائِزَ مُ

علیه السالم روایت کرده است که  امام باقرعلیه السالم از پدرش  امام صادق: «یعنی
محمد .» ندکرد می حسن و حسین علیهما السالم جوایز و هدایاي معاویه را قبول: فرمود

روایت را موثق  2بحرانی حسین بن محمدو   1و محمد تقی مجلسی 5باقر مجلسی
 . دانند می یحکالصحیح یا صح

 ،2 ج ؛ حیاة اإلمـام الحسـن بـن علـى (ع)، القرشـی،     تهران_ 109-108  44 ج بحار األنوار، المجلسی  -1
 بیروت_ 324ص:

  باقر شریف قرشى، مترجم فخـر الـدین حجـازى    _ 399 – 398ص 2 زندگانى حسن بن على (ع) ج -2
 110 – 109تهران؛ زندگانى حضرت امام حسن (ع)، ترجمه بحار األنوار،ص:_

قال الشعبي: صاحله عىل أن يأخذ من بيت املال بالكوفة مخسة الف الف و ان ال يسـب عليـا (ع) و..) (تـذكرة ( -3

 قم)_١٨٠اخلواص، سبط بن اجلوزي ص 

قم؛ مسند اإلمام _، عالمه حلی 153ص  12الفقهاء (ط.ج) ج  ةتذکر؛ 337، ص: 6 تهذیب األحکام، ج -4

 تهران_ز اهللا عطاردي ، عزی412،ص:12 الصادق (ع)،ج
 ، محمد باقر مجلسی288، ص: 10 مالذ األخیار فی فهم تهذیب األخبار، ج -5

_______________________ 
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لیم بن قیس در پایان یک روایت طوالنی که طبرسی و مجلسی آن را از سو همچنین 

مٍ «: آمده است، اند نقل کرده هَ ةِ أَلْفِ دِرْ ئَ مْ بِامِ نْهُ لٍّ مِ رَ لِكُ ةُ أَمَ يَ اوِ عَ عَ مُ مِ لَامَّ سَ نِ وَ  -فَ َسَ َ احلْ ريْ غَ

رَ  هُ أَمَ إِنَّ رٍ فَ فَ عْ ِ وَ ابْنِ جَ نيْ ُسَ م  احلْ هَ مْ بِأَلْفِ أَلْفِ دِرْ نْهُ دٍ مِ احِ لِّ وَ  3» لِكُ

طالب و عبد   چون معاویه از حضرت امام البریه و از عبد اللَّه بن جعفر بن أبى«: یعنی
اللَّه بن عباس و فضل این سخنان گوش کرد صد هزار درهم به هر یک ایشان جوایز و 

لیهما السالم و عبد اللَّه بن جعفر هر یک اما حضرت امام حسن و امام حسین ع. انعام داد
  5»،داد 4این سه سرور را هزار هزار درهم

رخ  و شیخ قطیفی »محقق کرکی«، دو عالم شیعی و جالب این ماجرایی است که بین
 آن گاه که قطیفی در کربال و یا نجف اشرف به سر«: نویسد می »افندي«، داده چنانکه

شاه ، همزمان. کند می با او مالقات، زیارت رفته بودکه براي ، محقق کرکی، برده می
. ولی او عذر خواسته و آن را نپذیرفته بود، طهماسب هدیه اي براي قطیفی فرستاده بود

یا ، به حرام، این کار درست نبوده است و با این کار: محقّق کرکی در این باره به او گفت

 ،)ع( پیروي از امام. معاویه را پذیرفت هدیه) ع( زیرا امام حسن مجتبی ؛اي مکروه افتاده
، گمان بی، این سلطان. روهیا حرام است و یا مک، یا واجب است و یا مستحب و ترك آن

 ، محمد تقی مجلسی487، ص: 6 المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه،ج ةضرو -1

 عصـفور  محمـد آل  بـن  الحسـین  ،56، ص:11، جاألنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشـرائع (للفـیض)   -2
 البحرانی

 تهران 102،ص:44 مشهد؛ بحار األنوار، المجلسی،ج _ 288،ص:2 اإلحتجاج، الطبرسی،ج -3
 یعنی یک میلیون درهم -4
  )10الدین احمـد غفـارى مازنـدرانى (قـرن      ، مترجم نظام89 – 88،ص:3 ترجمه و شرح االحتجاج،ج -5

 تهران_

                                                                                                                                                          



 دو یار غار    294

پس تا اینجا ثابت شد که امام حسن 1» !نیستی) ع( بدتر از معاویه و تو بهتر از امام مجتبی
محقق «اینجاست که  ند و جالبکرد می و امام حسین علیه السالم هدیه و پول دریافت

 رد کردن این هدایا یا مکروه است و یا حرام!!!گوید:  می »کرکی
تا به اینجا فقط از حسنین سخن گفتیم و براي اتمام حجت مختصري نیز از دیگر ائمۀ 

 : نویسیم می، شیعه و رابطۀ آنان با حکام
انتهاي روایت در ، ق که روایتی بسیار طوالنی استدماجراي منصور دوانیقی و امام صا

الَ «: چنین آمده است قَ ورُ  فَ ا املَْنْصُ مُ  يَ الَ تِنِي غُ الِيَةِ  ائْ غَ اهُ  -بِالْ تَ أَ َا فَ لَ  هبِ عَ هُ  فَجَ فُ لِّ غَ هِ  يُ مَّ  بِيَدِ عَ  ثُ فَ يْهِ  دَ  إِلَ

ةَ  عَ بَ فٍ  أَرْ ا وَ  -آالَ عَ تِهِ  دَ ابَّ اهُ  بِدَ تَ أَ َا فَ لَ  هبِ عَ ولُ  فَجَ قُ مْ  -يَ دِّ مْ  قَ دِّ َا أَتَى أَنْ  إِىلَ  قَ نْدِ  إِىلَ  هبِ هِ  عِ يرِ ِ  -رسَ

كِبَ  رَ رُ  فَ فَ عْ دٍ  بْنُ  جَ َمَّ  2» ع حمُ

با دست خود سر و ) منصور(، غالم! عطر بیاور: در این موقع منصور گفت«: یعنی

دستور داد مرکب سوارى  را معطر نمود و چهار هزار دینار تقدیم کرده  صورت امام
لو بیاورند تا مرکب را جلو تختش آوردند حضرت امام را بیاورند پیوسته دستور میداد ج

  3.» صادق سوار شد
 : اما در مورد امام موسی کاظم علیه السالم در روایتی طویل آمده است

چون به مدینه آمد بفرمود . روزى هارون به حج رفت و من با وى بودم: مأمون گفت«
و هر یکى را . و بنى هاشم که مگزارند که کسى در پیش وى آید الّا ابناى مهاجر و انصار

 تا روزى موسى. عطایى دادى پنج هزار دینار تا به دویست دینار به قدر شرف و مرتبت

مردى را دیدم پیر . قواد و اوالد را گفت به ادب باشند. حاجب اجازت طلبید در آمد) ع(

هـاي اسـالمی آسـتان     پـژوهش  ، بنیـاد 52ریاض العلماء و حیاض الفضالء، میرزا عبداللّه افنـدي ص   -1
 ؛8تهران،ط_، دکتر ذبیح اهللا صفا 177، ص: 1 بخش5 ؛ تاریخ ادبیات در ایران، جمقدس رضوي مشهد

 تهران _االسالم رسول جعفریان  ةحج، 173، ص: 1 صفویه در عرصه دین فرهنگ و سیاست، ج

 194،ص:47 بحار األنوار، المجلسی،ج -2
 2تهران ط_  ، مترجم موسى خسروى165ترجمه بحار األنوار ص  زندگانى امام جعفر صادق (ع)، -3

_______________________ 
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یاده چون عزم کرد که پ. بر خر سوار، نور عبادت خدا از وى ظاهر، به عبادت کهنه شده
و . بیامد به بساط پیاده شد. بیا همچنان: رشید آواز به وى کرد و سوگند داد که، شود

حجاب به اجالل و اکرام او را در آوردند تا به کنار بساط استقبال وى کرد و بوسه 

ها پرسید و از  و وى را در صدر بنشاند بر خویش و حال. داد بر دست و جبهه وى مى

به : گفت؟ خرج ایشان دارى: گفت. پانصد تن عیال منند: تگف. عیاالتش خبر گرفت

: گفت. باشد و سالى نه سالى دخل مى: گفت. و از ضیاع پرسید. اقتصاد و قناعت

 : گفت؟ اوالد تو چندند

دختران را به شوهر : گفت. ده هزار دینار: گفت؟ قرض دارى: گفت. سى پسر

قروض تو ادا کنم و بنات : فتهارون گ. نه؛ براى قصور دست و اسباب: گفت؟ دادى

 . ثناى وى بگفت) ع(  امام. تو را جهاز کنم و به شوهر سپارم
کنید و در   و هارون با وى برخاست و پسران را فرمود که جامه وى بر خر راست

مأمون و مؤتمن و محمد و باقى فرزندان و حجاب را فرمود که با وى . رکاب وى بروید

طاعة الّسلطان : هر پنجشنبه به هارون رفتى و فرمودى) ع( ىو موس. تا به خانه بروند

به آخر دویست دینار به وى فرستاد و وعده داد . و این حدیث رسول است .للّتقّية واجبة
 1.» که دیگر از بغداد به تو فرستم

طبق این روایت امام کاظم نه تنها از هارون الرشید پول وهدیه دریافت کرده بلکه از 
که  دیگري آمدهو در روایت  رفته است! می رده و هر پنجشنبه به دربار اواو تعریف ک

هارون الرشید لباس ، و طبق روایتی .2مهدي عباسی سه هزار دینار به امام موسی کاظم داد

 تهران _ )7،عماد الدین طبرى (م قرن754 – 753ص  2 مناقب الطاهرین (فارسی)، ج -1

 ةقم؛ و در پاورقی ارجاع داده به: حیا_  ، رسول جعفریان387 – 386حیات فکرى و سیاسى ائمه،ص  -2

، 13)؛ تـاریخ بغـداد، ج   136(از نور االبصـار، ص   454، ص 1االمام موسى بن جعفر علیه السالم ج 

(از مقاتـل   251، ص لشـيعة؛ جهـاد ا 264، ص 2؛ المناقب، ج 308، ص 5؛ وفیات االعیان ج 30ص 

_______________________ 
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هزار دینار به شخصی داد و آن شخص همۀ آن را براي امام  50گرانقیمتی و همچنین 
و در روایتی در مورد امام کاظم علیه السالم و  1. موسی کاظم فرستاد و او نیز قبول کرد

چرا دخترها را با پسر عموها و سایر : هارون پرسید..... « :چنین آمده است، هارون الرشید
 ؟ کنى افراد هم شأن خودشان تزویج نمى

: امام پاسخ داد؟ راجع به زمینها چى: هارون پرسید. دستم خالى است: امام پاسخ داد
آیا بدهکار : هارون پرسید. در آمد و محصول دارد و بعضى اوقات نداردها  سال بعضى
. ده هزار دینار: امام پاسخ داد؟ چقدر است: هارون پرسید. بلى: امام پاسخ داد؟ هستى

من مقدارى پول براى ازدواج پسران و دخترانت و پرداخت ، اى پسر عمو: هارون گفت
 . دهم بدهى و تعمیر زمینت مى

صله رحم به جاى آوردى و از این ، اى پسر عمو: تشکر کرد و گفتامام از او 

خون خویشاوندى به هم مرتبط است و قرابت نزدیک . نیت زیبا خدا خرسند است

پس رشید به احترام او برخاست ، پس امام علیه السالم ایستاد.... است و نژاد یکى است
اى عبد : گفتها  آن و به سپس به فرزندانش رو کرد. و وسط چشم و صورتش را بوسید

دنبال عمو و موالیتان بروید و رکاب او را بگیرید و لباسش ، اللّه و اى محمد و اى ابراهیم
 2 .»را بیارایید و تا منزلش او را مشایعت نمایید

؛ 213، ص 2(از کشف الغمـه، ج   57، ص 1)؛ مسند االمام الکاظم علیه السالم، ج 500الطالبیین، ص 

؛ 310، ص 1، تتمــۀ المختصــر، ج 394، ص 1الجنــان، ج  ةآ؛ مــر85، ص 6الکامــل فــى التــاریخ، ج 

 304، ص 1شذرات الذهب، ج 
 تهران_) 10، األسترآبادي (م قرن 524آثار األحمدى (فارسی) ص  -1
،باقر شریف قرشى،مترجم سید  387- 386ص  2 پژوهشى دقیق در زندگانى امام رضا علیه السالم ج -2

عیون أخبـار الرضـا ع،    ، شیخ مفید؛55ختصاص، النص، ص: اإل تهران؛ شبیه آن در:_  محمد صالحى
 273، ص: 70 بحار األنوار، ج ؛81، ص: 1 ج
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فدایت گوید:  می به هارون الرشیدحتی در روایتی آمده است که امام کاظم علیه السالم 

نِيَ اهللاَُّ  إِنَّ «: شوم!! بخوانید لَ عَ كَ جَ دَ نِي يَ لْ نَاوِ بَتْ فَ طَرَ تْ وَ اضْ كَ رَّ َ مَ حتَ حِ تِ الرَّ سَّ ا مَ مَ إِذَ حِ الرَّ

نْهُ  تُ مِ نَوْ دَ نُ فَ الَ ادْ قَ اكَ فَ الَ   فِدَ نِي وَ قَ كَ رَ مَّ تَ يالً ثُ نِي طَوِ قَ انَ هِ وَ عَ سِ نِي إِىلَ نَفْ بَ ذَ ي ثُمَّ جَ ذَ بِيَدِ أَخَ فَ

ى وسَ ا مُ لِسْ يَ  1»اجْ

خویشى و رحم هر گاه نزدیک شود ) امام کاظم از قول نبی اکرم فرمود(«: یعنی
پس دست خود را بسوى آید  خویش و رحم را قرابت و خویشى بحرکت و هیجان مى

دست مرا هارون گفت نزدیک بیا من نزدیک او رفتم من دراز کن فداى وجودت 

پس مرا واگذاشت و گفت  مودطوالنى با من ن 2گرفت و مرا بخود چسبانید و معانقه
 3» اى موسى بنشین

هُ «: در مورد امام رضا علیه السالم آمده است مَ رَ اراً وَ أَكْ ا ع دَ ضَ لَ الرِّ نْزَ أَ هُ   وَ رَ ظَمَ أَمْ  4»وَ أَعْ

و مأمون حضرت رضا علیه السالم را فوق ) امام رضا در خانه مسکن گزید(«: یعنی
  5.» طرز مجللى پذیرائى نمودالعاده تکریم و تعظیم کرد و از وى ب
از ... مامون: «نویسد می استر آبادي، مون عباسیأو م و در مورد امام جواد علیه السالم

روى مهر و محبت دختر خود را به زنى به وى داد و هر سال به جهت معیشت و کفایت 
 در روایتیو  1» فرستاد نزد وى مى 6هزار هزار دینار از مال خودمهمات آن حضرت 

   2.ده هزار دینار به امام جواد داد »مونأم«که آمده 

 تهران_نشر جهان  صدوق؛،82 – 81، ص: 1 ج ععیون أخبار الرضا  -1
 معانقه = در آغوش گرفتن -2
 1تهران،ط_؛اسالمیه52، ص: 1 ،ترجمه آقا نجفى، جععیون أخبار الرضا ترجمۀ  -3
روضۀ الـواعظین،   ؛؛259، ص: 2 ، جللمفیداإلرشاد ؛3تهران،ط_،اسالمیه333ص الورى، الطبرسی إعالم -4

 ،فتال نیشابوري224، ص: 1 ج
 تهران_اسالمیه_عزیز اهللا عطاردي ،445ع (=ترجمه إعالم الورى)،متن،ص:  زندگانى چهارده معصوم -5
 یعنی یک میلیون دینار طال که ثروتی شاهانه است! -6

_______________________ 



 دو یار غار    298

نِّي «: مون به یاسر گفتأمکه در روایت طویلی آمده است  هُ عَ لِغْ بْ ا وَ أَ ضَ ْ إِىلَ ابْنِ الرِّ
رسِ

كِبْتُهُ ا ي رَ ذِ يَّ الَّ رِ هْ يْهِ الشَّ مْ إِلَ دِّ ينَ أَلْفَ دِينَارٍ وَ قَ ِ يْهِ عِرشْ ِلْ إِلَ مَ وَ امحْ الَ لِكَ السَّ دَ ذَ عْ رْ بَ ةَ ثُمَّ مُ حَ بَارِ لْ

لِكَ وَ دَ  ُمْ بِذَ تُ هلَ رْ أَمَ ٌ فَ
الَ يَارسِ يْهِ قَ لَ وا عَ لِّمُ سَ مِ وَ يُ الَ يْهِ بِالسَّ لَ لُوا عَ خُ دْ يِّنيَ أَنْ يَ مِ َاشِ ا اهلْ نَ لْتُ أَ خَ

تُ املَْ  عْ ضَ لِيمَ وَ وَ تُ التَّسْ لَغْ بْ يْهِ وَ أَ لَ تُ عَ لَّمْ مْ وَ سَ هُ عَ يَّ أَيْضاً مَ رِ هْ تُ الشَّ ضْ رَ هِ وَ عَ يْ دَ َ يَ الَ بَنيْ

يْه لَ   3» عَ

رضا علیه السالم و سالم مرا به آن حضرت رسان و براى   برو به نزد پسر امام«: یعنی
که دیشب بر آن سوار  ببر و پیشکش نماى آن اسب را بیست هزار دینارآن حضرت 

. رت روند و بر او سالم نمایندپس همه بنى هاشم را امر نماى که بدیدن آن حض. بودم
یاسر گوید که پس من هاشمیان را امر نمودم و خود نیز به اتفاق ایشان بر آن حضرت 

آن مال را به خدمت آن حضرت  داخل شدیم و سالم کردیم و سالم مأمون را رساندم و

 4.» عرضه کردمها  آن گذاردم و آن اسب را به
هزار دینار به وي  4متوکل ، گوید می که است موجودروایتی ، در مورد امام هادي نیز

و همچنین مادر متوکل نیز بعد از اینکه نذر کرده بود اگر متوکل  5. داد و او نیز قبول کرد

 536) ص 10(فارسی)، األسترآبادي (قرن   احمدى تاریخ زندگانى پیامبر اسالم و ائمه اطهار (ع)آثار  -1
 تهران_

چـاپ  _ 366، ص: 2 ، جئمـةاأل ةفـفی معـر  لغمةقم؛ کشف ا _ 877ص 2 ، اإلربلی جلغمةکشف انگا:  -2

  ىا محـدث اربلـى، متـرجم علـى بـن حسـین زواره       219،ص:3 ،جلغمةترجمه و شرح کشف اتبریز؛ 

 گوید: ظن من بر این است که روایت موضوع است!! تهران... اربلی خودش می
 قم_، ابن طاووس 37مهج الدعوات، ابن طاوس ص -3
 1تهران ط _  ، سید ابن طاوس، مترجم محمد تقى طبسى71ترجمه مهج الدعوات ص  -4

رفـع الـى علـی    قـم؛ ( _، سبط بن جـوزي  323ص ئمةفى ذکر خصائص األ ةمالخواص من األ ةتذکر -5

 472،ص:3 االثنی عشر (ع)، هاشم معروف،ج ةئمـاأل ةسیرآالف دینار ثم رده الى منزله مکرما) و  بعةأر
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هزار دینار  10پسرش خوب شد و وي ، از بیماریش نجات یابد پولی به امام هادي دهد
  1به امام هادي داد و او نیز قبول کرد

سید علی خان المدنی در درجات الرفیعه فی طبقات ،  بن جعفرو در مورد عبدا هللا

زوج عبد اهللا بن جعفر ابنته أم كلثوم من احلجاج عىل ألفي الف يف الرس «: نویسد می الشیعه

 2»ومخسامئة الف يف العالنية ومحلها إليه إىل العراق فمكثت عنده ثامنية أشهر

نهانی و پانصد هزار درهم آشکارا از عبداهللا بن جعفر دو میلیون درهم در پ«: یعنی
حجاج پرداخت و عبداهللا دختر خود را به عراق براي حجاج آن را  حجاج گرفت که تمام

 .» گسیل داشت
 . کنیم می اقوال و روایات در این باب بسیار زیاد است و ما به همین اکتفا

م ائمۀ شیعه هم زمانی که ه: اما غرض از نقل این اقوال و روایات این بود که بگوییم
 جوائز حکام را دریافت... اشخاصی چون فضل و عبد اهللا بن عباس و عبد اهللا بن جعفر و

داند! چه  می پس زدن این جوایز را مکروه یا حرام »محقق کرکی«ند و همچنین کرد می
 ؟؟ اي دریافت کرده باشد جاي اشکال و تعجب است که امام زهري نیز جایزه

» امام زهري داراي مال و ثروت زیادي بود: «فرماید می مام ذهبیاما در مورد اینکه ا
مون سالی یک أچنانکه ماند  چنانکه گذشت بعضی از ائمۀ شیعه ثروتی شاهانه داشته

  باقر شریف قرشى، مترجم محمدرضا عطـائى  _ 362نجف؛ تحلیلى از زندگانى امام هادى (ع)،ص:_
 مشهد_

؛ الخـرائج و الجـرائح،    826ص  2 مناقب الطاهرین (فارسی)، عمـاد طبـرى ج  ؛500، ص: 1 الکافی، ج -1

، هاشـم معـروف    470،ص:3 االثنـی عشـر (ع)،ج   ةئمـاأل ةقـم؛ سـیر   _ 677،ص:2 القطب الراوندي،ج

تهران؛ در هامش همین کتاب: اعالم _ 255)،ص:8األرواح (فارسی)، السبزواري (قرن  ةحـراالحسنی؛ 

 416 -415ص  ،4؛ مناقب آل ابى طالب، ج 304 -302، ص 2؛ االرشاد، ج 344الورى، ص 

 قم_، سید علی خان المدنی 175ص فی طبقات الشیعۀ ةفيعالدرجات الر -2
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هزار  نوددر روایتی آمده است که امام حسن عسکري  و 1داد می میلیون دینار به امام جواد
چنین مبلغی جز براي : دانست و گفته دینار به شخصی داد و راوي این بخشش را معجز

 : بخوانید پادشاهان مقدور نیست!

» ُّ اينِ دَ َمَ رٍ اهلْ فَ عْ ُّ بْنِ جَ
يلِ يُّ وَ عَ رِ عَ َشْ اقَ األْ حَ َدُ بْنً إِسْ يدٍ وَ أَمحْ عِ نُ بْنُ سَ ثْامَ و عُ رٍ مْ لَ أَبُو عَ ىلَ دَخَ  عَ

َدُ  يْهِ أَمحْ ا إِلَ كَ يِّ فَشَ رِ كَ سْ عَ نِ الْ َسَ عْ أَيبِ احلْ فَ هُ ادْ كِيلَ انَ وَ و وَ كَ رٍ مْ ا عَ بَ ا أَ الَ يَ قَ يْهِ فَ لَ ناً عَ يْ اقَ دَ حَ   بْنُ إِسْ

يْهِ  ثِنيَ   إِلَ هِ   أَلْفَ   ثَالَ ذِ هَ ثِنيَ أَلْفَ دِينَارٍ فَ ذْ أَنْتَ ثَالَ ثِنيَ أَلْفَ دِينَارٍ وَ خُ رٍ ثَالَ فَ عْ ِّ بْنِ جَ يلِ دِينَارٍ وَ إِىلَ عَ

رُ  دِ قْ ةٌ الَ يَ زَ جِ عْ طَاء مُ عَ ا الْ ذَ ثْلِ هَ نَا بِمِ عْ مِ ا سَ ا إِالَّ املُْلُوكُ وَ مَ يْهَ لَ  2»عَ

ابو عمر عثمان بن سعید و احمد بن اسحاق اشعرى و علی بن جعفر همدانى ««: یعنی
احمد بن اسحاق شکایت از قرضى که . خدمت حضرت امام ابو الحسن عسکرى رسیدند

و به ابو عمرو که وکیل آن جناب بود نموده علیه السالم ر  امام. بر گردن داشت نمود
تو خود نیز سى هزار . فرمود سى هزار دینار باو بده و سى هزار دینار نیز به علی بن جعفر

جز پادشاهان کسى برایش چنین مبلغى ایست که   ین معجزها ):راوي(. دینار بردار

 3.»ایم و بخشش باین مقدار را از کسى نشنیده مقدور نیست
نباید بر مال دیگر » ه اندکرد می ائمه خمس دریافت« علماي شیعه که معتقدند از سویی

 . رده بگیرندو ثروت امام زهري خ
ثروتی که از جمع آوري خمس ، اند جالب اینجاست که چنانچه علماي شیعه گفته

این مده آنقدر زیاد بوده که بعضی از یاران و وکیالن ائمه به خاطر تصاحب آ می بدست

 536) ص 10(فارسی)، األسترآبادي (قرن   آثار احمدى تاریخ زندگانى پیامبر اسالم و ائمه اطهار (ع) -1
 تهران_

 ت؛بیـرو _ 173ص 50بحـار االنـوار مجلسـی ج    ابن شهر آشوب؛ ،409ص  4جمناقب آل أبی طالب: -2

 قم_،السید هاشم البحرانی 505ص 7المعاجز ج ةينمد

  ؛ متـرجم موسـى خسـروى   152زندگانى حضرت جواد و عسکریین (ع)، (ترجمه بحار األنوار) ص:  -3
 2تهران،ط_

_______________________ 
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مشهور است که وقتی امام موسی کاظم فوت شد نزد  ؛!اضر بودند مرتد شونداموال ح
 گرفتند و به سوي امام ارسال می وکالي ایشان که از بالد مختلف از شیعیان پول

دینار  هزار 30که ، على بن حمزه بطائنى: مبلغ هنگفتی مانده بود از جمله، ندکرد می
و وکیل امام کاظم در ، هزار دینار نزد وى بودنزدش بود و  زید بن مروان قندى که هفتاد 
 کنیز 6، هزار دینار 30که افزون بر ) رواسى( مصر به نام عثمان بن عیسى عامرى رؤاسى

وفات امام کاظم را انکار کردند ها  این و همۀ... داشت که با پول امام خریده بود) جوارى(
 1» تا بتوانند آن اموال را نزد خود نگه دارند!

  هزار دینار خریده بود!! 30م موسی کاظم از همین اموال زمینی به قیمت و اما
پس ابراهیم به بغداد آمد و نزد هارون الرشید افساد کرد و .... : «نویسد می ابن روزبهان

آورند تمام اهل عراق و خراسان او را  موسى خمس مى  گفت از اطراف عالم جهت امام
کس از خلفا از آن مقدار  هیچل پیش او جمع شده که دانند و چندان اموا خود مى  امام

تا به غایتى که او موضعى را خرید و سى هزار دینار طال در بهاى  مال و اسباب نبوده

خواهم و نقدى دیگر تعیین  من از این نقد نمى: آن موضع داد؛ و صاحب موضع گفت

دینار دیگر حاضر کرد و او فى الحال از آن نقد دیگر که او طلب کرده بود سى هزار  کرد؛
  2.» اداى ثمن نمود

، مترجم سید محمد صـادق   سید محمد جواد فضل اهللا 83نگا: تحلیلى از زندگانى امام رضا (ع) ص  -1
  ، محمود تقـى زاده داورى  319ص  مان شیعه در دائرة المعارف اسالم؛ تصویر اما7مشهد ص_  عارف

؛ نجاشـى، رجـال،   92، ص 1؛ ابن بابویه، عیون، ج 500 -499کشّى، رجال، ص  قم و او به نقل از:_
 817، ش 300، ص 1407قم، 

ــى المخــدوم در شــرح صــلوات چهــارده معصــوم (ع)، فضــل اهللا بــن روزبهــان    ةســيلو -2 الخــادم إل

 قم_ 217ص:، خنجى

_______________________ 
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 در مورد اموال امام کاظم) علی بن اسماعیل بن جعفر الصادق( برادر زادة امام کاظم
هایى نگهدارى  اموال از شرق و غرب به سوى او سرازیر است که در خزانه« گوید: می
 1» هزار دینار خریده است!  کند؛ و زمینى به قیمت سى مى

شبراوى : «نویسد می ین زمین به امام رضا رسید چنانکه باقر شریف قرشیدر نهایت ا
پدرش . با وقار و مورد احترام بود، بزرگ، رضا علیه السالم بخشنده  امام: گفته است

و زمینى را که سى داد  موسى الکاظم علیه السالم نسبت به او محبت زیادى نشان مى

 2»دخریده بود به او واگذار کر هزار دینار
چرا که کلینی در ، اصالً ثروت ائمه شیعه قابل مقایسه با ثروت هیچ انسانی نیست

امِ «: کتابش بابی دارد تحت عنوان مَ ِ ا لِإلْ لَّهَ ضَ كُ َرْ تمام زمین متعلق به امام : یعنی 3»أَنَّ األْ

 است!
ان با ثروت شاهکه اند  چنان ثروتی داشته بعضی ائمۀ شیعهپس تا به اینجا فهمیدیم که 

طبق نقلهاي ؟ باشد امام زهري نیز ثروتمند بوده که اشکالی دارد! پس چه داد می مسابقه
اما از کجا ، اند هکرد می که ائمۀ شیعه مال کثیري را از حکام دریافت شود می گذشته ثابت

 ؟ معلوم که امام زهري نیز ثروت خود را از حکام گرفته باشد
چنانکه ، اند هگفت می کام ظالم را مدححجالب آن است که ائمۀ شیعه گاه  حال

نامه اي رد و بدل شده 4و سلیمان) ع( باقرمیان امام ، بر اساس گزارش یعقوبی: «اند نوشته
جز اینکه امام در ، اما از محتواي نامه و علت نگارش آن گزارشی در دست نیست، است

  المعـارف اسـالم   ةقم؛ تصویر امامان شیعه در دائر_، محمد رضا جباري293 ص 1 سازمان وکالت، ج -1

 قم_  ، محمود تقى زاده داورى 312ص
متـرجم سـید   ، ، بـاقر شـریف قرشـى   111ص  1 پژوهشى دقیق در زندگانى امام رضا علیه السـالم ج  -2

 88حب االشراف، ص تهران؛ در پاورقی: االتحاف ب_  محمد صالحى
 407ص 1الکافی ج -3
 منظور سلیمان بن عبدالملک بن مروان -4

_______________________ 
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که علت این گونه هنگامی . آن نامه به سلیمان هشدار نداده و او را مذمت نکرده است
سلیمان ستمگر و جبار بود؛ براي او به گونۀ : امام فرمود، خطاب مدح آمیز را پرسیدند

، و در روایتی که در صفحات گذشته نقل کردیم1.» نوشتم، نویسند می آنچه براي ستمگران
 2 هارون الرشید را ثنا گفت!، آمده بود که امام کاظم

ا«ري وارد شده همه مردود و کانه تا به حال ایراداتی که بر امام زه نْثُورً بَاءً مَ . گشت »هَ

 : اما بپردازیم به دیگر شبهات قزوینی در این باره
 : نویسد و ابن عساکر مى«: نویسد می قزوینی

رفتم؛ عمرو  مى از عمر بن ردیح روایت شده است که گفت روزى به همراه زهرى« 
با دستمال پادشاهان یعنى زهرى : و گفت بن عبید من را دید؛ پس از آن روزى مرا دیده

 » ؟کردي چه مى
 : جواب

محمد بن أحمد «نیز عمر بن ردیح است که ضعیف است و همچنین آفت این روایت 
 . که هر دو مجهول هستند »األحوص بن المفضل بن غسان«و  »البابسیري

فه أبو ضع«: نویسد می »عمر بن ردیح«امام ذهبی در میزان االعتدال در شرح حال 

را در کتاب  »عمر بن ردیح«خود امام ذهبی  و 3»صالح احلديث: وقال ابن معني. حاتم

همچنین امام . داند می به این معنی که او را ضعیف .4آورده است »المغنی فی الضعفاء«

هـاي   و ایـن کتـاب در دانشـگاه    6قم،ط_تن از نویسندگان شیعی  5، نوشتۀ 232ص 1تاریخ تشیع ج -1
إن سليامن كـان جبـارا كتبـت إليـه «: 305ص 1شود؛ ایشان به نقل از: تاریخ الیعقوبی، ج ایران تدریس می

 »كتب إىل اجلبارينبام ي
 تهران _ )7عماد الدین طبرى (م قرن ،754 – 753ص  2 فارسی)، ج( مناقب الطاهرین -2
 6107میزان االعتدال للذهبی رقم  -3
 4462رقم  466ص  2للذهبی ج  المغنی فی الضعفاء -4

_______________________ 
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قَ «: نویسد می بیهقی بعد از نقل روایتیابوبکر  يْسَ بِالْ لَ حٍ وَ يْ دَ رُ بْنُ رُ مَ دَ بِهِ عُ رَّ فَ ِّ تَ و  1.»وِ

همچنین در الکامل فی الضعفاء ابن عدي ذکر شده که در بعضی از روایاتش با ثقات 
 2.مخالفت کرده است

 پس با وجود دو راوي مجهول و یک رواي ضعیف این روایت فاقد ارزش علمی
 : اما ادامۀ ایراد قزوینی ؛گردد و استناد به آن عالمانه نیست می

ه شعبۀ بن حجاج روایات زهرى را به خاطر این که نویسد ک شمس الدین ذهبى مى«
 . پاره کرده است، آمده جزء شرطه بنى امیه به حساب مى

وقتی به کوفه ، من و هشیم به سوي مکه حرکت کردیم: شعبه براي من نقل کرد که
محله و ( شاعر سبیع: گفتم؟ او کیست: گفت، اسحاق دید هشیم مرا با أبی، رسیدیم

: من سند حدیث را این گونه قرار دادم، وقتی از کوفه خارج شدم. است) اي در کوفه قبیله
او همان کسی بود که گفتم : گفتم؟ او را در کجا دیدي: هشیم گفت، ...»حدثنا ابوإسحاق«

دیدم که در کنار زهري ، از کنار هشیم گذشتم، وقتی به مکه رسیدیم. شاعر سبیع است
، گشتیم وقتی برمی. امیه است از کارگزاران بنییکی : گفت؟ او کیست: گفتم، نشسته است

: گفت؟ او را در کجا دیدي: گفتم...» حدثنا زهري« هشیم سند روایت را این گونه قرار داد
وقتی خارج ، ات را به من نشان بده نوشته: گفتم. او همان کسی بود که به همراه من دیدي

 . من آن را پاره کردم، کرد
علت اینکه شعبۀ احادیث نقل : گوید مى، طلب اشاره کردهو در جاى دیگر به همین م

این بود که شعبۀ فهمید زهرى از ، شده از زهرى را از دست هشیم گرفت و پاره نمود
مأموران حکومتى و از اعوان و انصار بنى امیه است؛ از این رو به او اعتماد نکرد و حاضر 

 : نشد از او حدیث بشنود

 بیروت_1376رقم 434ص  1السنن الکبرى للبیهقی ج -1
)بیروت ( _علمیه؛1196، رقم 47ص  6الکامل فی ضعفاء الرجال ج -2 يهِ وِ رْ ا يَ اتُ يفِ بَعْضِ مَ هُ الثِّقَ الِفُ َ خيُ  وَ

_______________________ 
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که شعبه نوشته زهري را از دست هشیم ، به نقل کردیمپیش از این در شرح حال شع
که او چه کاره  دانست مین، ربود و آن را پاره کرده؛ زیرا آن زمان هشیم را با زهري دید

وقتی سؤال کرد که آن شیخ کیست و هشیم گفت که یکی از کارگزاران بنی امیه ، است
  .»نه او را شناخت؛ و نه حدیثی از او شنید، است

 : جواب

ادِيُّ «: چنین است، سند روایت فوق که دو راوي مجهول دارد دَ انَ البَغْ اذَ رٍ بنُ شَ بُو بَكْ : أَ

اقُ  وَّ دٍ السَّ َمَّ ُّ بنُ حمُ يلِ نَا عَ ثَ دَّ اقُ ، حَ قَّ مٍ الدَّ رَ كْ رُ بنُ مُ فَ عْ نَا جَ ثَ دَّ دَ ، حَ اوُ نَا أَبُو دَ ثَ دَّ بَةُ ، حَ عْ نَا شُ ثَ دَّ ، حَ

الَ  هُ : قَ ا وَ نَ تُ أَ جْ رَ ةَ خَ كَّ يْمٌ إِىلَ مَ   ...»شَ

پس روایت ، هر دو مجهول هستند ؛علی بن محمد السواق و جعفر بن مکرم الدقاق
 ؛در سخن امام ذهبی مطلبی نهفته ؛بر فرض صحت روایت فوق؛فاقد ارزش علمی است

و اگر » ابن معین نه زهري را شناخت و نه از او حدیث نقل کرد: «آنجا که گفته است
شد و این  امام زهري را بشناسد حتماً نظرش عوض می کرد می سعییحیی بن معین 

و نخواست در آن مورد تحقیق کند به همین دلیل دیدگاه او بنا بر یک پیش فرض بود 
چنانکه امام اوزاعی او را شناخت و در مورد موضع امام ، موضعی اینچنینی داشته است

ابن شهاب هرگز با « »مللك دخل عليه ما ادهن ابن شهاب قط«: زهري در برابر حکام فرمود

  1»شد مداهنه و سازش نکرد هیچ پادشاهی که به دربار وي وارد می
در این موارد سخن ابن معین بدون ارائۀ برهان حجت ، اند و چنانکه بزرگان گفته

 . نیست

 بیروت _؛دار الفکر 370ص  55تاریخ دمشق ابن عساکر ج  -1
_______________________ 
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ومن أين : فقال أمحد، ليس بثقة: حييى قوله ىف الشافعى«: نویسد می بدر الدین العیینی

أو نحو هذا من ، هو ال يعرف الشافعى وال يعرف ما يقول الشافعى، رف حييى الشافعىيع

لَ شيئًا عاداه هِ  1»وكالم األقران بعضهم ىف بعض ال عربة به إال بربهان، فصدق أمحد. جَ

مورد ) شافعی( او: «قول یحیی بن معین است در مورد امام شافعی که گفت: «یعنی
یحیی بن معین کجا امام : بن حنبل در این مورد گفتپس امام احمد » اعتماد نیست

این ، او شافعی را نشناخته و نشناخته آنچه امام شافعی گفته است؟ شافعی را شناخته
امام : لف گویدؤم، دهد می روش شخصی است که از سر جهل چیزي به مخالفش نسبت

 » ر با برهانو سخن انتقادي بعضی بر بعضی دیگر اعتبار ندارد مگ، احمد راست گفت
دقت کردید که امام احمد سبب عدم صحت قول یحیی بن معین را عدم شناخت امام 

سال قبل  33حال آنکه آن دو هم عصر همدیگر بودند اما امام زهري ، شافعی دانسته است
از تولد یحیی بن معین از دنیا رفته آن هم در شام در صورتی که یحیی بن معین در مدینه 

 پس من هم، یحیی بن معین امام زهري را نشناخته: امام ذهبی فرمود بوده و چنانکه

  »وكالم األقران بعضهم ىف بعض ال عربة به إال بربهان«: گویم می

 : ایراد را بخوانیم ۀادامحال 
 :نویسد ابن عبد البر قرطبى در جامع البیان العلم مى: «قزوینی

آبروى برخى از افراد ثقه را برده یحیى بن معین که خداوند او را ببخشاید بازبانش 
سخن او در باره زهرى ها  آن یکى از... است و چیزهایى گفته که شایسته نبود بگوید

زمانى ، زهرى از مأموران دریافت مالیات از طرف بعض از بنى امیه بود: است که گفته
تک زد مقدارى از اموال او گم شد به یکى از غالمانش تهمت دزدى زد و او را آنقدر ک

 . که از شدت شکنجه جان داد

 ، العیینی  159ص  5مغانی االخیار ج -1
_______________________ 
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زهرى را با ، کند که ابوحازم و ابونعیم اصفهانى داستان ابوحازم با زهرى را نقل مى
به خاطر دنیا حرمت الهى را شکستند و به جبت ها  آن علماى بنى اسرائیل مقایسه کرده که

 : و طاغوت ایمان آوردند
اما زمانى که حرمت ، طرف علما رفتند پادشاهان بنى اسرائیل بخاطر علم علمایشان به

الهى را شکستند و احکام را زیرپا گذاشتند و به جبت و طاغوت ایمان آوردند در نتیجه 
در دنیاى شان شریک شدند و پادشاهان هم علما را ها  آن به پادشاهان رو آوردند پس با

ه فتوا و تائید و کنایه از اینکه کشت و کشتارهایشان ب( در جنایاتها یشان شریک کردند
 ) تحت لواى علما بود

یا ؟ گفت اى ابا حازم نکند مقصودت من هستم) زهرى( در این هنگام ابن شهاب
ولکن حرف همان بود  زنى ابا حازم گفت مى اینکه با این حرفها به من تعریض و کنایه

 ابن شهاب؟ شناسى مى سلیمان بن عبدالملک گفت اى ابن شهاب آیا او را. که شنیدي
سال است او همسایه من است ولى یک کلمه هم با او صحبت نکرده ام  30گفت بله 

 ازهرى گفت اى اب، اي ابوحازم گفت تو خدا را فراموش کرده اى من را هم فراموش کرده
اعمال ( اى سلیمان گفت بلکه تو خود به خودت اهانت کرده !؟کنى مى حازم به من اهانت

 . )اقع شوىخودت سبب شده در معرض اهانت و
 : جواب

باید عرض شود که این سخن ، در مورد سخن ابن معین و گفتارش در مورد زهري
بخواهد در جریان این  سراسر باطل است و یحیی بن معین در آن دوران زنده نبوده که

و او سخن خود را به شخص دیگري ارجاع نداده پس این سخن باطل  1ماجرا قرار بگیرد
 . که به دربار رفت و آمد داشته استبه امام زهري بوده  است و بر اثر بدبینی

هجـري؛ حکومـت در    158هـ ش است و یحیی بن معین متولد سـال   125امام الزهري متوفاي سال  -1
تواند این گفته بدون ارائۀ  و یحیی بن معین در مدینه و هم از لحاظ زمانی و هم مکانی نمی شام بوده

 سند مورد قبول واقع شود.

_______________________ 
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 : چنین است، قرینۀ دیگري براي بطالن این سخن
در هیچ جایی نیافتم که امام زهري در دربار بنی امیه داراي سمتی بوده باشد آن هم 

 غیر عمدآن شخصی که امام زهري به صورت ، و قرینۀ دیگر اینکه!! باج گیريسمت 
 خانه و خانواده داشته و بلکه یک مرد آزاده بوده که، غالم وي نبوده ؛1ش شدباعث مرگ

را راضی کند و ضمناً در روایاتی که این ماجرا ها  آن امام زهري مجبور شده به طریقی
بسیار ناراحت بوده و در روایتی ، حادثهنقل شده تصریح شده که امام زهري خود از این 

!! جالب اینجاست که ممکن 2سال از مردم دوري گزید 9 ؛گمده که وي به خاطر این مرآ
سال هم  9باشد و بعد به راحتی از سمت کناره بگیرد و  باج گیر شهرنیست امام زهري 

مور دولتی آن هم با آن سمت آن ه ممکن نیست یک مأبلک، سال 9نه تنها  !پیدایش نشود
   و براي چند ماه!هم در آن دوران به همین راحتی سمت خود را ترك کند ول

أصاب : أخربنا عيل بن حممد عن يزيد بن عياض قال«: در طبقات ابن سعد آمده است

فمر به . ال يظلني سقيف بيت: الزهري دما خطأ فخرج و ترك اهله و رضب فسطاطا و قال

يا ابن شهاب قنوطك أشد من ذنبك فاتق اهللا و استغفره و ابعث إىل اهله : عيل بن حسني فقال

 3» عيل بن حسني أعظم الناس عيل منه: فكان الزهري يقول. ية و ارجع إىل أهلكبالد

گفته است  مى از یزید بن عیاض ما را خبر داد که -مدائنى -على بن محمد: «یعنی
، خانه و خانواده خود را رها کرد و از مدینه بیرون رفت. زهرى مرتکب قتل غیر عمد شد

على بن حسین . بر من سایه نخواهد افکنداى  خانه از این پس سقف: خیمه اى زد و گفت
اى ابن شهاب! نومیدى تو از رحمت خدا بزرگتر از گناه تو : از کنار او گذشت و فرمود

 . از خدا بترس و از او آمرزش بخواه. است

 البته اگر این ماجرا صحت داشته باشد! -1
 9تا؛ البته اگر دوري گزیدن امام زهري آن هم به مـدت   ؛ قم، بی159ص 4ج مناقب البن شهر آشوب -2

 سال صحیح باشد!
 بیروت _ 165ص 5 لطبقات الکبرى، ابن سعد جا -3

_______________________ 
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. برگردات  و به خانه و پیش خانواده، بفرستاش  خونبهاى مقتول را براى خانواده
 1.» ت على بن حسین بر من از همگان بیشتر استمن: گفته است مى زهرى

أَبو «گویم در سند این روایت شخصی مجهول با نام  می »ابا حازم«در مورد سخن 
 وجود دارد که در صحت این روایت تشکیک ایجاد »الْحارِث عثْمانُ بنُ إِبرَاهیم بنِ غَسانَ

المورد العذب : صاحب کتاب«گویم که  می همان را، اما بنا بر صحت این روایت کند می
 : ه استهمین روایت گفت در مورد »المعین

ولكن ، فضل الزهري وجاللته وعلمه وحفظه أمور مسلمة شهرية غنية عن التذكري هبا«

السلف كانوا ينصح بعضهم بعضاً وربام شددوا يف بعض املسائل وعظموا أمرها ألهنم كانوا 

 2.»وحق هلم ذلك، غون يف احلذر من االنحراف واملعايصيعظمون دين اهللا وشعائره ويبال

، فضل و بزرگی و علم وحفظ زهري از مسلماتی است که الزم به ذکر نیست: «یعنی
ند و در مورد بعضی مسائل بسیار کرد می بعضی دیگر را نصیحت، ولی گذشتگان بعضی

، داشتند می را بزرگچرا که آنان دین و شعائر الهی ، داشتند می گرفتند و بزرگ می سخت
 .» داشتند می به همین سبب دیگران را از انحراف و گناه بر حذر

 : ایراد بعدي قزوینی
على بن حوشب در کالس درسش براى ما از مکحول : گوید مى زید بن یحیى« 

اگرنفس خودش را با : بحث از زهرى شد على بن حوشب گفت، کرد مى حدیث نقل
  .»کرد دانشمند خوبى بود مىن همنشینى با پادشاهان فاسد

 : جواب همان است که امام ذهبی در همین مورد فرموده است

لْتُ « اءِ : قُ فَ لَ الً لِلْخُ اخِ دَ انَ مُ نِهِ كَ وْ ؛ لِكَ يِّ رِ هْ نِ الزُّ ذْ عَ أْخُ ْ يَ عتَدُّ بِهِ ملَ نْ الَ يُ لَ ، بَعْضُ مَ عَ ئِنْ فَ لَ وَ

لِكَ  ةُ ، ذَ وَ الثَّبْتُ احلُجَّ هُ نَ ، فَ يْ أَ يِّ وَ رِ هْ ثْلُ الزُّ َهُ اهللاُ -مِ محِ  » ؟-رَ

 تهران_،دکتر محمود مهدوي دامغانی 330ص  5ترجمۀطبقات الکبري، ج -1
 المورد العذب المعین من آثار أعالم التابعین -2

_______________________ 
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چون او از . اند آیند چیزي از زهري نگرفته نمی بعضی که چیزي به حساب: گویم می«
چرا که او ثبت و حجۀ » آید نمی مشکلی پیش« ندو اگر چنین کن، گرفت می خلفا عوایدي

 » ؟اهللا علیه باشد محةو کجاست شخصی که مثل زهري ر، است

 : قزوینی ادامۀ ایراد

 . به فقهاي مالزم حکام بدبین باشید: امام صادق
از طرفى عالمان اهل سنت؛ از جمله مزى و ذهبى از امام صادق علیه السالم نقل « 
 :اند که آن حضرت فرمود کرده

فقهاء : فرمود شنیدم که مى) علیه السالم( از جعفر بن محمد: گوید هشام بن عباد مى
مالزم ها  آن با( پس هر گاه آنان را دیدید که به سالطین تکیه کردند داران پیامبرانند؛ امانت
 .»بدبین شویدها  آن به) شدند

 : جواب
دانم  این نکته را عرض کنم که این روایت در کتب شیعه نیز آمده  ابتدا الزم می

 . له مطرح استأچند مس، اما در مورد متن روایت 1.است
 . ن دسته فقها نیستآاز امام زهري ، امام صادق فرموده اما -1
 امام صادق فرموده اما خودش به آن عمل نکرده! -2
ند به این کرد می امام صادق فرموده ولی خودش و فرزندانش از امرا هدیه دریافت -3

 ند و باید به امام صادق و دیگر ائمه بدبین باشیم!کرد می معنی که به امرا تکیه
 . اند ن شدهامام صادق فرموده اما علماي شیعه مالزم شاها -4
 اند! امام صادق فرموده اما علماي شیعه به آن عمل نکرده -5
 اما به توضیح نیاز دارد!، چنین چیزي فرموده و راست فرموده امام صادق -6

 19؛ شـرح إحقـاق الحـق ج   ةمـالمرعشـی العـا   ةمكتبـ ،علی بن یوسـف الحلـی،  150ص  ةيالعدد القو -1

 قم_، شهاب الدین مرعشی523ص

_______________________ 
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 : بند 6تفصیل این اکنون بپردازیم به 

امام صادق چنین چیزي فرموده ولی امام زهري از آن فقها نیست که به امرا  -1

  تکیه کرده باشند
نانکه قبالً نیز گفتیم امام زهري از آن دسته علما نبود که دین را به دنیا بفروشد و چ

و واقعاً اگر  1دیدیم که چگونه از حضرت علی در برابر هشام بن عبدالملک دفاع کرد
بدبین نبوده و حتی او را به خانۀ خودش  »زهري«چرا امام زین العابدین به ، چنین بود

یار و دوست نزدیک ، الزم یکدیگر بودند و چنین بود که زهريو همیشه مداده  می راه
 ؟ شد امام سجاد محسوب می

، زمان دیگر گرانقدر محدث و بزرگ فقیه«گوید:  می دکتر سید حسین محمد جعفري

 زین پرافتخار نام، زهرى. بود) ع( العابدین زین ستایشگر و نزدیک یار الزهرى

 بدو حضرت آن زیاد العاده فوق عبادت بخاطر را) پرهیزگاران زینت() ع( العابدین

 2.»داد

، محمد جواد نجفى خمینى؛ تهران؛ اإلمام الصادق و المـذاهب   39، ص: 14 تفسیر آسان (فارسی)، ج -1

النبـی األعظـم، مرتضـى     ةالصحیح من السـیر بیروت؛  _، شیخ اسد حیدر شیعی 319ص  4ج ةبعـاألر

 _ 246-245،ص:8 تـاریخ اإلسـالم، الـذهبی،ج   قم؛ و در کتـب اهـل سـنت:    _ 276،ص:12 العاملی،ج
، 5 بیروت؛ در الدر المنثور سـیوطی، ج  _دار الفکر _ 371ص  55وت؛ تاریخ دمشق ابن عساکر ج بیر

 19 – 18، ص: 4 بیروت؛ فتح القدیر شوکانی، ج _ 313، ص: 9 قم؛ روح المعانی آلوسی ج_ 33ص: 
: ابْنُ بیروت و... ( _ الَ قَ ؟ فَ هُ َ ىلَّ كِربْ ي تَوَ نِ الَّذِ ابٍ مَ هَ ا ابْنَ شِ : يَ الَ قَ ؟  فَ بُ ـذِ ا أَكْ : أَنَ الَ . قَ ٌّ يلِ وَ عَ بْتَ هُ ذَ : كَ . قَالَ ٍّ أُيبَ

ةُ  وَ ـرْ نِي عُ ثَ ـدَّ ، حَ بْتُ ـذَ ـا كَ بَ مَ ـذِ كَ ـلَّ الْ ـدْ أَحَ ءِ أَنَّ اهللاََّ قَ ـامَ ـنَ السَّ ادٍ مِ نـَ وْ نَادَ مُ اهللاَِّ لَ بْـدُ اهللاَِّ ال أبالك، وَ عَ يدٌ وَ ـعِ سَ  وَ

ذِ  ةَ أَنَّ الَّ ائِشَ نْ عَ ةُ عَ مَ لْقَ عَ ٍّ وَ بْدُ اهللاَِّ بْنُ أُيبَ هُ عَ ُ ىلَّ كِربْ  ) ي تَوَ
سید محمد تقـى آیـت   دکتر  ، دکتر سید حسین محمد جعفرى، مترجم:287تشیع در مسیر تاریخ ص -2

 11؛ تهران،ط اللهى

_______________________ 
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محدث گرانقدر  -2فقیه بزرگ  -1 ؛امام زهري را، دیدید که این دانشمند شیعی 
کسی که لقب زین العابدین  -5ستایشگر امام سجاد  -4یار نزدیک امام سجاد  -3زمانش 

د به امام زهري بدبین فهمیم که امام سجا می و از این چند جمله» را به امام سجاد داده
داد و همچنین میفهمیم که  نمی او را یار نزدیک خود قرار، چرا که اگر بدبین بود، نبوده

داند و اگر امام زهري از آن دسته علما بود که به  می زهري را معتمد »دکتر سید حسین«
 جاي سوال دارد که چرا، گرفت می و مصداق سخن امام صادق قرار کرد می حکام تکیه

 1؟کثیري از علماي شیعه به سخن امام زهري اعتماد داشته و دارند
هجري تا پایان حیات آن  82زهري از حدود سال : «نویسد می محمد حسن زاهدي

 2.»مالزمان و اصحاب ایشان بوده است، از ارادتمندان) =منظور امام سجاد() ع( حضرت
: نک( شد می شمرده بود و از اصحاب ایشان) ع( مالزم علی بن الحسین: «همو

اي : ندگفت می برخی از بنی مروان به او.. ..)همانجا، ؛ ابن شهر آشوب3/258، 3مغربی

، همان؛ ابن شهر آشوب: نک(؟ یعنی علی بن عبدالحسین چه کرد، زهري پیامبرت
حاالت وي  ،)ع( وجود جمالتی از زهري در تمجید از شخصیت امام چهارم..... )همانجا

در کنار عدم وجود خبري ، متعدد از ایشاني ها روایت نقل ،)ع( حضرت در برخورد با آن
از عدم تغییر رویه زهري در ارادتمندیش به ، معارض با ارادمتندي زهري نسبت به ایشان

 بیانگر استمرار ارتباط وي با ایشان تا پایان حیات آن حضرتنشان دارد و ) ع( امام

 احادیث و اخباري از امام سجاد، مختلفهاي  هاز سوي دیگر زهري در زمین... ..است) ع(

مؤید ارتباط نزدیک او با آن که ) 145-3/141، ابو نعیم اصفهانی: نک( نقل کرده) ع(

 در پایان این بحث به تفصیل در مورد موثق بودن امام زهري نزد بزرگان شیعه سخن خواهیم گفت. -1
پژوهشی دربـارة نامـه منسـوب بـه امـام      «؛ عنوان: 87، ص1386، زمستان 86رسیها دفتر مقاالت و بر -2

 ؛ محمد حسن زاهدي توچائی»سجاد (ع) خطاب به زهري

 باشد. ) می2االطهار، چاپ: بیروت،ط ةئممنظور کتاب: (شرح االخبار فی فضائله ا -3

_______________________ 
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تا ) ع( استمرار ارادتمندي وي به امام سجاد تواند می این امور... است) ع( حضرت

 1 .»را نشان دهد) ع( پایان حیات آن حضرت
نه فهمیدیم که زهري رابطه مستمري با امام سجاد داشته و از از این سخنان نیز اینگو

 ها، این آمده است و همۀ می مالزمان ایشان بوده و همچنین از اصحاب امام سجاد به شمار
چرا که اگر قول امام صادق مشمول امام ، خالف برداشت قزوینی از قول امام صادق است

شایسته بود ، ندکرد می که تکیه بر علما شد و امام زهري از آن دسته علما بود می زهري
که امام سجاد نیز به امام زهري بدبین باشد نه اینکه او را از نزدیکان خود بگرداند تا 

 . جایی که وي به خانۀ امام سجاد نیز رفت و آمد داشته است
گوید که داخل شدم به خانه حضرت سید  زهرى مى: «نویسد می مجلسی اول

آیى گفتم از  ه علیه حضرت فرمودند که اى زهرى از کجا مىالساجدین صلوات اللَّ
  2...»مسجد
روزى زهرى خدمت امام سجاد علیه السالم : نویسد می... صاحب روض الجنان«: و

  3..» آیم شرفیاب شد امام پرسید کجا بودى عرض کرد از نزد بیمارى مى

يِّ «: نویسد می علی نمازي شاهوزهی رِ هْ الَ  الزُّ لْ : قَ خَ ىلَ  تُ دَ ِّ  عَ يلِ ِ  بْنِ  عَ نيْ ُسَ  يفِ  -ع احلْ

ضِ  ي املَْرَ َ  الَّذِ يفِّ وُ لَ  فِيهِ  تُ يْهِ  دَخَ لَ دٌ  عَ َمَّ نُهُ  حمُ هُ  ابْ ثَ دَّ يالً  فَحَ ِّ  طَوِ تُهُ  -بِالرسِّ عْ مِ ولُ  فَسَ قُ ولُ  فِيامَ  يَ قُ يْكَ  يَ لَ  عَ

نِ  سْ ُلُق بِحُ  4...» اخلْ

پژوهشی دربارة نامـه منسـوب بـه    «؛ عنوان: 92 -90، ص 1386، زمستان 86مقاالت و بررسیها دفتر  -1
 ؛ محمد حسن زاهدي توچائی»امام سجاد (ع) خطاب به زهري

 2قم،ط_) 1070، مجلسی اول (171، ص6 لوامع صاحبقرانى (فارسی)، ج -2
 تهران_  ابوالفضل داور پناه  دکتر ،305، ص: 7 به نقل از أنوار العرفان فی تفسیر القرآن (فارسی)، ج -3
 46قم؛بحـار االنـوار مجلسـی ج   _،علـی نمـازي شـاهرودي    181، ص: 3 البحـار، ج مستدرك سـفینه   -4

، 58،ص:2 قم؛ تعریب منتهـى اآلمـال،ج   _)4، على بن محمد خزاز (قرن242االثر ص  ةيـ؛ کفا232ص

 قم_  شیخ عباس قمی؛ تعریب سید هاشم میالنى

_______________________ 
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السالم در آن هنگام که در بستر  به حضور امام سجاد علیه: گوید زهرى مى«: یعنی
مدتى طوالنى با هم آهسته گفتگو ، نزدش آمد) امام باقر( پسرش محمد، رفتم، وفات بود

علیک : فرمود سجاد علیه السالم شنیدم که به فرزندش مى  در میان گفتار امام. کردند
 1». بر تو باد به رعایت اخالق نیک: « بحسن الخلق

الَ «: نویسد می طبرسی دُ  قَ َمَّ ٍّ  بْنُ  حمُ يلِ بَاقِرُ  عَ لَ  ع الْ دُ  دَخَ َمَّ ِّ  بْنُ  حمُ يلِ لِمِ  بْنِ  عَ سْ ابٍ  بْنِ  مُ هَ  شِ

يُّ  رِ هْ ىلَ  الزُّ ِّ  عَ يلِ ِ  بْنِ  عَ نيْ ُسَ نِ  احلْ يْ ينَ  زَ ابِدِ عَ وَ  وَ  ع الْ ئِيبٌ  هُ ينٌ  كَ زِ الَ  حَ قَ هُ  فَ نُ  لَ يْ ينَ  زَ ابِدِ عَ ا الْ الُكَ  مَ  بَ

وماً  مُ هْ وماً  مَ مُ غْ  2»..مَ

محمد بن على الباقر علیهم السالم منقول و مرویست که  ..و از حضرت امام: «یعنی
شد و بشرف ) ع( على بن الحسین داخل دولتسراى حضرتمحمد بن شهاب الّزهرى 

حضرت على بن . بوسى آن حضرت مشرّف گشته لیکن با کمال حزن و اندوه بود بساط
یا فالن چرا مغموم : دان حال مشاهدت نمود و فرمود کهالحسین علیه السالم چون او را ب

 3» ؟و مهمومى
و همچنین در کتب شیعه از امام زهري به عنوان یکی از اصحاب امام سجاد و امام 

 . باقر یاد شده است

متـرجم محمـد محمـدى    ، شیخ عباس قمـى،  211 – 210(ترجمه شده به فارسی)،ص:  لبهيةاألنوار ا -1

 قم_ 1169،ص:2 قم؛ منتهى اآلمال (فارسی)، شیخ عباس قمى،ج_  اشتهاردى
قـم؛  _ 25مشهد؛ التفسیر اإلمـام الحسـن العسـکري، ص:    _، الطبرسی 320 – 319،ص:2 اإلحتجاج ج -2

 تهران _، عزیز اهللا عطاردي 171،ص:2 مسند اإلمام السجاد (ع)، ج؛ 229، ص: 68 بحار األنوار، ج
تهران؛ _) 10(قرن   الدین احمد غفارى مازندرانى مترجم نظام ،208،ص:3 ترجمه و شرح االحتجاج،ج -3

 تهران_، ترجمه بهراد جعفرى151- 150، ص: 2 االحتجاج، ج

_______________________ 
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: نویسد می به وقت یاد کردن از زهري ،)یا محسن بیدادفر محقق کتاب( فیض کاشانی

  1.»السالم عليه السجاد أصحاب من عاميّ ، الزهري شهاب بن حممد«

 شاگردان از، زهرى شهاب بن مسلم بن محمد ابوبکر: «نویسد می شیخ احمد حیدري
 به صحاح صاحبان که سنت اهل علماى بزرگان واز علیهماالسالم باقر امام و سجاد امام

 2 .»اند کرده احتجاج وى احادیث
ب امام سجاد و امام باقر بوده و پس تا به اینجا فهمیدیم که امام زهري از اصحا

همچنین فهمیدیم که امام زهري یار نزدیک امام سجاد بوده که تا پایان حیات ایشان با آن 
نشان دهندة این است که امام سجاد و همچنین امام باقر ها  این حضرت بوده است و تمام
 . گردد نمی ام صادقامام زهري مشمول سخن ام، در نتیجه، اند به امام زهري بدبین نبوده

 » امام صادق این سخن را فرموده ولی خودش به آن عمل نکرده« -2
باید این را ، بوداگر امام زهري از آن دسته علما باشد که به امرا و سالطین تکیه کرده 

و به امام زهري اند  نیز بپذیریم که امام صادق خودشان به سخن خودشان عمل نکرده
 !اند! بدبین نبوده

هم امام زهري از امام صادق و هم امام صادق از امام زهري روایت نقل ، که چرا
 و این به آن معنی است که امام صادق به امام زهري بدبین نبوده!اند  کرده

ند کرد می امام صادق فرموده ولی خودش و فرزندانش از امرا هدیه دریافت« -3

مام صادق و دیگر ائمه بدبین ند و باید به اکرد می به این معنی که به امرا تکیه

 »باشیم!

قم؛ و ارجاع داده است _ق) 1091، فیض کاشانی (260، ص: 1 علم الیقین فی أصول الدین،پاورقی ج -1
 .11372، الترجمۀ: 186/ 3تنقیح المقال:  .181/ 16به: معجم الرجال: 

 ، احمد حیدري 195-194تاریخ زندگانى امام باقر (ع)، ص:  -2

_______________________ 
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اگر صرف دریافت هدیه اي از سالطین به این معنی است که آنان به خلفا تکیه 
 پس باید در درجۀ اول ائمۀ شیعه را مالزم خلفا بدانیم و به آنان بدبین شویم! اند! کرده

ت که ند چیزي واضح اسکرد می اینکه ائمۀ شیعه از امراي وقت هدیه و پول دریافت
 . در صفحات گذشته به آن پرداختیم و تکرار آن اتالف وقت است

 » اند امام صادق فرموده اما علماي شیعه مالزم شاهان شده« -4
ند و مالزم آنان کرد می که با حکام وقت همکارياند  عدة زیادي از علماي شیعه بوده

 : بودند ولو آن حاکم کافر و بت پرست باشد! به عنوان نمونه
او از کسانی بود که به دعوت شاه اسماعیل  »محقق الثانی«ملقب به  ق کرکیمحق -1

و مذهب شیعۀ جدیدي را از نو اختراع  1صفوي از جبل عامل لبنان به ایران آمد
مالزم شاهان ، کرد! او از کسانی است که از ابتداي ورودش تا زمانی که فوت شد

زي شاه طهماسب خطاب صفوي بود و تا به آن حد قدرت و نفوذ داشت که رو
و از  2» باشم فرمانروا تو هستی و من یکی از کار گزاران تو می«گوید:  می به وي

 چنان ثروتی برخوردار بود که حد و حصر ندارد!
را از شاه اسماعیل  هدایایی، محقق کرکی در عمل«: محسن طباطبایی فر مینویسد سید

را براي او در نظر  امالك بسیاري ها و مقرّريشاه طهماسب یکم نیز ، یکم قبول کرد

مالیات شهرهاي  3هفتصد تومانها این بود که هر سال  از جمله این بخشش. گرفت

اما در دوران شاه اسـماعیل مـدت طـویلی در ایـران نمانـد بلکـه هجـرت اصـلی او در دوران شـاه           -1
 طهماسب بود و تغییراتی که او ایجاد کرد در دوران شاه طهماسب بود.

 که زیرا سلطنت، و ملک به باشید مى اولى شما جناب«؛ متن: ،غفّاري قزوینی285آرا، صتاریخ جهان  -2
 مرتبـه  سـلطان  نـزد  در جناب آن و باشم، مى شما عمال از من و باشید مى السالم علیه امام نایب شما

 1570:،ص3 ج،قمى عباس شیخ اآلمال، منتهى.» کرد پیدا عظیمه
 ش)1390مروزي (میلیون تومان ا 220چیزي حدود  -3

_______________________ 
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بخشی به   از آنجا که پذیرش هدایا متضمن نوعی مشروعیت. عرب به او داده شود عراق
 پیش از. قرار گرفت، به ویژه قطیفی، به شدت مورد اعتراض برخی از علما، صفویان بود

به ، اینکه کرکی به سبب پذیرفتن هدایاي دولت صفوي مورد چنین نکوهشی قرار گیرد

قاطعة اللجاج يف « این رساله. اي دربارة حالل بودن خراج اقدام کرده بود  نگارش رساله

  1.» قمري نوشته شد 916در ربیع الثانی ، نام دارد »حتقيق حلّ اخلراج

و از آن  را در اختیار داشته 2سیورغال ،در زمانی که در عراق بود محقق کرکی
 که مبلغ گزافی بوده است!  3 گرفته می ه و ساالنه هفتصد تومان به او تعلقکرد می استفاده

رسید که این مقام  ۀ المجتهدینخاتمو همچنین کرکی در دوران شاه طهماسب تا مقام 
ي أي او را چون رأشاه طهماسب ر بود!! حتی آن دوران دینی و اجرایی باالترین مقام

چون و چرا باید  بی همه گفت میخودش براي مردم قرار داد به این معنی که هر چه او 
و جهت قبله  هجد را خراب کرداند حتی که به دستور او محراب خیلی از مسکرد می قبول

 دند!!دا تغییررا 
و همه را دستور داد که از احکام ا، هجري 939در فرمانی به سال ، شاه طهماسب

 : شاه طهماسب در آن فرمان گفت، پیروي کنند و به برکناري و گماردن او گردن نهند
امراء و وزراء و سایر ارکان ، مقرر فرمودیم که سادات عظام و اکابر و اشراف فخام« 

مومی الیه را مقتدا و پیشواي خود دانسته و در جمیع امور اطاعت و ، دولت قدسی صفات
. آنچه امر نماید بدان مامور و آنچه نهی نماید بدان منّهی بوده، هانقیاد به تقدیم رسانید

عزل نماید معزول ، هرکس را از متصدیان امور شرعیه ممالک محروسه و عساکر منصوره
و هر که را نصب نماید منصوب دانسته و در عزل و نصب مزبورین به سند دیگري 

صفویه  ؛فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی» پیامدهاي دولت صفوي براي فقه سیاسی شیعه« ۀمقال -1
 ، رسول جعفریان166، ص: 1 در عرصه دین فرهنگ و سیاست، ج

 بخشیدند. سیورغال: عواید زمینی که به جاي حقوق یا مستمري از طرف حکومت به اشخاص می -2
 مشهد_، افندي 441، ص 3 ریاض العلماء، ج -3

_______________________ 
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انب آن متعالی منقبت منصوب مادام که از ج، محتاج ندانند و هر کس را عزل نماید
 1 .»نصب نکنند، نشود

 : نویسد می شاه طهماسب، در حکم دیگري

با ، اند که حافظان شرع سید المرسلین، واضح است که مخالفت حکم مجتهدین« 
پس هر که مخالفت حکم خاتم المجتهدین, وارث علوم سید ، شرك در یک درجه است

 کند و در مقام متابعت نباشد، زال کَاَسمه علیاً عالیاال، نایب االئمۀ المعصومین، المرسلین
ملعون و مطرود در این آستان ملک آشیان مطرود است و به سیاسات عظیمه و ، شائبه بی

 2.»مؤاخذه خواهد شد، تادیبات بلیغه
شاهان  مالزم، ا زمانی که از دنیا رفتابتداي ورودش ت از »کرکیمحقق « خالصه

 3»جائر مومن«مان شاهانی که مقدس اردبیلی شیعی آنان را ه، خونخوار صفوي بود
 : نویسد می محمد صادق مزینانی شیعی و 4. خوانده است

گمان فاسد بودند و ستم پیشه و هرگز شایستگی آن که حاکم  بی، شاهان صفوي«
درست است که .. ..نداشتند، اسالمی خوانده شوند و عالمان شیعی با آنان در پیوند باشند

اما اگر  ؛کنند نمی یه نیز فاسدند و آدم کش و حتی به برادر و فرزند و پدر خود رحمصفو
، آنان را با حکومت عثمانی بسنجیم و مصلحت فرهنگ شیعه و شیعیان را در نظر بگیریم

  5 .»داوري دیگري خواهیم داشت

 _،میرزا محمد بـاقر خوانساري،اسـماعیلیان  364ص 4روضات الجنات فی احوال العلماء والسادات ج -1
 .قم

 .قم _،میرزا محمد باقر خوانساري 363 – 362ص  4روضات الجنات ج -2
 است. »شیعیان ستمکار«منظور  -3
 ؛ انتشارات اسالمی، وابسته به جامعه مدرسین، مقدس اردبیلی68ص  8مجمع الفائده والبرهان، ج -4
 محمد صادق مزینانی، 75، شماره 1375مرداد و شهریور  -حوزه  -5
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 بیشتر«: نویسد می  عضو شوراى علمى انجمن آثار و مفاخر فرهنگىتوفیق سبحانی 
سرداران خود را با جمیع فرزندانشان قتل عام ، اند آنان به کشتارهاي دسته جمعی پرداخته

و همسر خود را مستانه به قتل رسانده اند  حتی مادر خود را زنده به گور کرده، اند کرده
 1» اند

خونخواري و خوي وحشیگري و برادر کشی آنان چنان مشهور و مشهود است که 
بعد از نرون گمان «گوید:  می یعنی شاه اسماعیل، کی از این شاهاندر مورد ی »یولآنژ«

 2» ندارم چنین جبار خونریزي هرگز بوجود آمده باشد
 او در دوران صفویه زندگی ؛ پدر شیخ بهایی، حارثى الصمد عبد بن حسین -2

او در دوران شاه طهماسب  از ، ه و آن عصر خونخواري را درك کردهکرد می
اما از  »مرجع تقلیدي«که چیزي در حد  »شیخ االسالمی«سوي شاه به سمت 

او ابتدا شیخ االسالم قزوین و بعد مشهد و . منسوب شد، نوع کامالً درباریش بود
 . بعد هرات بود! و مال و منال زیادي از این راه بدست آورد

از جانب شاه عباس اول منسوب به سمت شیخ االسالمی وي ، شیخ بهایی -3
و  السالم کل کشور ارتقا پیدا کرد!از مدتی به رتبۀ شیخ ا و بعد 3اصفهان شد

و گاهی نیز به  4!گشتهمچنین از جانب شاه عباس اول به عنوان وزیر منسوب 
او تا به آن حد ممنون این سالطین  شد! می عنوان سفیر به دربار عثمانی فرستاده

 _، اثـر: والـه قزوینـی    7عبـاس دوم، پیشـگفتار توفیـق سـبحانی، ص:      صفى و شاه ایران در زمان شاه -1
 2تهران،ط

، ادوارد »دهـد  بـرا در تبریـز رواج مـی   شاه اسماعیل مذهب شـیعه را ج «،باب: 4تاریخ ادبیات ایران ج -2
 براون

(در  3تهـران،ط _، اسکندر بیـگ منشـی؛ امیـر کبیـر    156، ص 1تاریخ عالم آراى عباسى (فارسی)، ج  -3
 )154ص 1ج بعضی چاپها

 .256، ص 8مفاخر اسالم، ج  -4
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 هاى کتاب و 1»شاه طهماسب«خود را به نام  »حبل المتین«خونریز بود که کتاب 

 عباس شاه نام به را 3کتاب اهل ذبایح تحریم رساله و عباسى جامع، 2الوثقى ةالعرو

 است!  نوشته اول
داند که چه  می، که این خانه را دیده استی واقعاً دیدنی است هر کس ئخانۀ شیخ بها

 خانۀ شاهانه ایست!
و یکی از شاهان بود او نیز مالزم » میرداماد« میر محمد باقر استرآبادي مشهور به -4

 اي نیز سمت وزارت صفویان را دارا بود! آمد و در برهه می درباریان به حساب
 صوصاً خودو خ معاصران میرداماد همچنین، که داماد محقق کرکی بود میرداماد پدر

 ان صفوي خصوصاً شاهشاه رِدربار و مورد توجه و احترام بسیاوي همگی از منسوبان به 
در این باره ماجرایی  ؛مجالست و دوستی نزدیک داشته است و شاه با آناناند  عباس بوده

 با شاه عباس »یخ بهاییش«و  »میر داماد«به خوبی نشانگر نحوة ارتباط نقل شده است که 
 . است

اي خوش آب و  روزي شاه عباس صفوي براي رفتن به منطقه: (ماجرا بدین قرار بود
بهایی و مرحوم میرداماد نیز همراه اردوي شاه  رفت مرحوم شیخ می سوار بر اسب هوا

میرداماد درشت اندام و . افتاد که آنان در سفرها همراه شاه بودند می بسیار اتفاق-بودند 
شاه عباس تصمیم . اي الغر و نحیف داشت تنومند بود به خالف او شیخ بهایی جثه

اسب . نزد میرآمد به همین خاطر. دوستی و صمیمیت آن دو را آزمایش کند گرفت که
و از وجنات آن رنج و زحمتی که به خاطر  کرد می میرداماد در عقب همراهان شاه حرکت

راحتی و چاالکی  حال آن که مرکب شیخ بهایی به، کشید آشکار بود می سنگینی سوار
کنید که  نمی به این شیخ نگاه: «شاه به میر گفت. رقصید می گویی که کرد می حرکت

 رانته_کتابفروشی اسالمیه_  آبادى ، سید عبد الحسین خاتون 504وقایع السنین (فارسی)، ص  -1

 الوثقى، مقدمه کتاب، شیخ بهائی ةالعرو -2

 2، 1تحریم ذبایح اهل کتاب، ص  ةلرسا -3
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مؤدب و متین و  ودر بین مردم مانند جناب شما کند می با اسبش بازي چگونه در حرکت
اي شاه! اسب شیخ ما به خاطر : «میرداماد در جواب شاه گفت» ؟کند مین با وقار حرکت

نی داشته أدر رفتن ت تواند مین خوشحالی و شعف از این که چنین کسی بر او سوار است
شاه این گفتگو را پنهان داشت و پس » ؟است دانی که چه کسی بر آن سوار نمی آیا. باشد

 شت سرپ اي شیخ ما! آیا به آن که: «از مدتی به شیخ بهایی نزدیک شد و به او گفت
کنی که چگونه بدن او مرکب را به زحمت انداخته و آن را به خاطر  نمی ماست نگاه

.» یف باشدمرتاض و نح عالم باید مانند تو؟ کرده است خسته و رنجور، نهایت بی چاقی
اي شاه! این طور نیست بلکه خستگی اي که بر صورت اسب : «شیخ بهایی گفت

با وجود ، ي پابرجاها کوه کردن کسی است که ظاهرشده به خاطر ناتوانی آن از حمل
 1)»صالبتشان ازحمل او عاجز و ناتوانند

ر این ماجرا نشان دهندة شیوة مالزمت شیوخ شیعی با شاهان صفوي است که حتی د
 سفرهایشان به نقاط خوش آب و هوا نیز با شاهان همراه بودند!

ق همراه شاه صفی عازم عراق شد  1040در سال ، نهایت کار میر داماد چنان بود که
 2ولی در بین راه از دنیا رفت!

 1098 سال در، »بحار االنوار«صاحب مشهور به عالمه مجلسی ، مال باقر مجلسی -5
در دوران شاه سلطان  و االسالمى شیخ سمت به صفوى سلیمان شاه اصرار با

 . بود سمت این در عمر پایان تا و شد) که پایتخت بود( اصفهان مالباشی حسین

ــات، ج  « -1 ــات الجن ــوي خوانساري   66، ص 2روض ــاقر موس ــد ب ــماعیلیان؛ ،محم ــی اس » کتابفروش

، محقق: مهـدي  13، ص: ةمعلى أصول الکافی (میرداماد)، المقد لتعليقةا«و » 423فوائدالرضویه، ص «

 )1قم،ط_خیام  رجائی؛نشر
فوائدالرضـویه،  ؛ جالل الدین آشـتیانی، چاپخانـه خراسـان؛   ؛ 5شرح حال و آراء فلسفی مالصدرا ص  -2

 .شیخ عباس قمی، کتابخانه مرکزي ،419ص 
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) محمد تقی مجلسی( با دربار رفت و آمد داشت چنانکه پدرش، او از ابتداي زندگیش
شد تا  نیز یک عالم درباري بود و مجلسی از زمانی که به عنوان شیخ االسالم منسوب

آخر عمرش مالزم شاه سلیمان و بعد شاه سلطان حسین بود و چنان زندگی مجلل و 
همین عالم بزرگ که براى توشه راه : «نویسد می  صفاذبیح اهللادکتر که ، مرفهی داشت

بتصریح شاگرد و همکارش سید نعمۀ  1گرفت ایمان خود نوشته مى بر آخرت از شاهدان
هایى که در آن  ى با تجمل و شکوه و آراستگى بزینتدر زندگى داخل، اللّه جزایرى

برد چنانکه حتى شلوارهاى زنان خدمتکار و کنیزکان او از  بسر مى، روزگار میسر بود
 2.»)90ص ، 2ج ، ایضا روضات الجنات(. هاى گرانبهاى کشمیرى بود قماش

محقق : نزدیک شدن فقیهان و متکلمان بزرگی چون: «نویسد می دکتر ذبیح اهللا صفا
فیاض ، فیض کاشانی، حاج آقا حسین خوانساري، عالمه مجلسی، شیخ بهایی، کرکی

  3»...سودهاي فراوان را براي شیعه در پی داشت، به دستگاه صفویان ...میرداماد و، الهیجی

و با  کى حکومت شاه طهماسب را رسماًرَمحقق کَ: «نویسد می اهللا مرتضی رضوي يةآ

ى الدین ابن جامع الحارثى الهمدانی العاملى النجفی با آن مقام رض. سند کتبى تنفیذ نمود
علماى عصر . داوطلبانه پذیرفت، سمت قضاوت را در حکومت شاه عباس، علمى باال

از جمله کارهاى جالب مال محمد باقر مجلسى یکى اینست که سفارش کرده بـود تـا   « ذبیح اهللا صفا: -1
  »کردند. ضاء از شاهدان روى کفن آن مرده جمع مىمرد کسانش چهل ام هرکس که مى

، دکتـر ذبـیح اهللا صفا؛انتشـارات فـردوس     182، ص 1 بخـش 5 تاریخ ادبیـات در ایـران، (پـاورقی) ج    -2
نسخۀ خطـی موجـود در کتابخانـۀ     122ص  2... و همچنین در کتاب روضات الجنات ج8تهران،ط_

ه املدة آثار العظمة واجلالل، والـزت�ن بـأنواع مـا و�نت قد رأيت منه يف هذ«است:  آمده چنینتورنتو 
ي�ون يف ادلنيا من أثواب اتلجمل باحلالل، حىت ظهر يل أن رساو�ل جوار�ـه و�مائـه املـو�ت بـأمر 
مطاخبه اكنت من أقمشة و�ر قشم�، فوقع منه يف صدري شئ، وضاق خليق من كـرثة عكـوف مثلـه 

و همچنین ر. ك: بحـار   »زهد فيه أئمة اهلدى عليهم السالم. ىلع هذه ادلنيا، واعتنائه الكث� �شأن ما
 بیروت_ 153ص  102االنوار مجلسی ج

 نقل به مضمون)( 270 - 261،ص 1، بخش 5تاریخ ادبیات در ایران، ج -3
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شیخ حر عاملى ، عالمه مجلسى و پدرش، شیخ بهائى و پدرش، صفوى از قبیل میر داماد
 1 .»کردند کارى مى با دولت هم همگى عمالً.. و.. و

 اند؛ خون آشام بوده شاهان صفويبه اینجا هر چه گفتیم از علمایی بود که در دربار  تا
 . اند در رابطه بودهدیگر حکام که با دربار اند  اما دیگر علماي سلف شیعه نیز بوده
که در دستگاه  کند می را یادهایی  نمونه سلف شیعهشهید ثانی از عالمان و فقیهان 

 : جمله از، اند هجا داشتحاکمان 
صاحب نفوذ موهوم او  سفیر و نائب امام زمان، ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی -1«

والی  از سوي خلیفۀ عباسی به عنوان، عبداللّه نجاشی -2بود  و مقام در دستگاه عباسیان
قاضی دستگاه هارون الرشید در شهرهاي کوفه و ، نوح بن دراج -3. منسوب شد اهواز
از روایان ، محمدبن اسماعیل بزیع -5. وزیر هارون الرشید، طینعلی بن یق -4. بصره

 . 2»شیعه و وزیر خلیفه عباسینزد برجسته  هاي موثق و شخصیت

 أصحاب من وغريهم«: نویسد می ادامه داده و، بعد از شمردن این چند تنشهید ثانی 

 الدين نصري واجةواخل وأبيهام والريض املرتىض األجلني السيدين مثل الفقهاء ومن، األئمة

 3»وغريهم املطهر ابن الدين مجال العلوم بحر والعالمة، الطويس

سید : مانند، از فقها هم هستند، به غیر از آن دسته از اصحاب ائمه که شمردیم: «یعنی
و پدرشان و خواجه ) صاحب نهج البالغه( و سید رضی) ملقب به علَم الهدي( مرتضی

 ..» العلوم جمال الدین بن مطهر و دیگران و عالمه بحر، نصیرالدین طوسی

؛ محقق و محشی:مرتضی رضـوي؛  126، ص: 2 السؤاالت (للمیرزا القمی)، ج ةيجامع الشتات فی أجو -1

 1طتهران،_موسسه کیهان 

 ، تحقیق رضا مختاري، مکتب اإلعالم اإلسالمی164المرید، شهید ثانی ص  ةمني -2

 164المرید، شهید ثانی ص  ةمني -3
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ریاست و ، خونریز خان مغولی سال در مالزمت هالکو 9مدت  بهنصیر الدین طوسی 
سال از ایام سلطنت فرزند  9نظارت کل اوقاف تمامی ممالک مغول را به عهده گرفت و 

و  بود اسیوزیر المستعصم باهللا عب، ابن علقمی! در همین سمت باقی بود »اباقا«هالکو 
دربار مغول قرب و  ابن طاووس و عالمه حلی و فرزندش ملقب به فخر المحققین هم در

ستگاه آل بویه منزلت خاصی و همچنین شیخ مفید و شیخ طوسی نیز در  مقامی داشتند
بود که این مقام  »معزّ الدوله«نیز دستیار اصلی  »الحمولی القمی«داشتند و ایضاً شیخ 

که از ، مالک چندین روستا در اطراف حله بوده، عالمه حلی 1. بار بودباالترین مقام در
روستا  80صاحب  نیزسید مرتضی !! گرفته استبه عنوان هدیه مغولی پادشاه  اُلجایتو 

 ! !بوده است

و او در  نوشته »قاطعة اللجاج يف حتقيق حلّ اخلراج«: کتابی تحت عنوانمحقق کرکی 

جائز دانسته و از علماي  را را از سوي حاکم ولو جائر این کتاب گرفتن جایزه و هدیه
منظور سید ( سید: «نویسد می کتابشدر  وي امامیه نیز چند نمونه آورده است سلف

که عالمان در رسیدن به او نفسشان بریده ، با آن جاللت قدر و مرتبت در علوم) مرتضی

ل اجلور ذاحشمة عظيمة و ثروة كان يف بعض دو«، اند شده و همه متأخران به او اقتدا کرده

، هاي جائر در برخی از دولت« =» و انّه قد كان له ثامنون قرية، جسيمة و صورة معجبة

همین طور برادرش . تاد قریه بوده استشموقعیت و ثروت شگفتی داشته و مالک ه

و شنیده نشده است که  )واليات ثالث له كان( سیدرضی سه والیت را در اختیار داشته

این . بر او اعتراض کند یا انجام حرام و مکروه و یا ترك اوالیی را به او نسبت دهد کسی
در مرتبه شاگردان ، کنند در حالی است که برخی از کسانی که در این باره اظهار تردید می

 . و پیروان آنان نیز نیستند

نگا: مکتب در فرایند تکامل (فارسی) پـاورقی ص   »ابو علی احمد بن موسی حمولی قمی«در مورد  -1
 8تهران،ط_، سید حسین مدرسی طباطبایی؛ نشر کویر 295
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 احوال خواجه نصیرالدین، اگر حال همه گذشتگان مخفی باشد: وي ادامه میدهد

 ألحوال املتويل كان وأنه«. بر کسی پنهان نیست، که متولی امالك سلطان زمان بود طوسی

عالمه حلی نیز از مالزمان سلطان ، در همین دوره اخیر »السلطنة بأعامل والقائم، امللك

مبرور سلطان محمد خدابنده بوده و صاحب چندین قریه بود که از طرف سلطان به وي 
همین مطالب را . شود فراوان می، بخواهیم از این موارد شمارش کنیماگر . واگذار شده بود

 عن أحكي أن شئت ولو( :توان گفت جعفر نیز می عباس و عبداهللا بن در باره عبداهللا بن

 . 1»)جعفر بن اهللا وعبد عباس بن اهللا عبد أحوال

ته و در آن نگاش »الرساله فی حل الخراج«با عنوان اي  رساله نیزماجد بن فالح شیبانی 
گرفتن جایزه از حاکم را جائز دانسته و گفته کسانی چون شهید ثانی و فاضل مقداد و 

به حلیت گرفتن هدیه و جائزه از حاکم ، مانند بودند بی کرکی که در زمان خود علماي

و قد دلّت االحاديث والفتاوي واالمجاع عيل انّ «: نویسد می در نهایت و اند! معتقد بوده

 2»اجلائر جائز لنا تناوله من يدهمايأخذه 

تا به اینجا به اندازة کافی از علماي شیعه نام بردیم که با دربار و با شاهان در رابطه 
و ثابت شد که اند  هکرد می روستا!! دریافت 80به اندازة هایی  و از آنان هدیهاند  بوده

 . سالۀ پنجمحال بپردازیم به تفصیل م اند؛ علماي شیعه نیز مالزم شاهان شده

 » اند! اما علماي شیعه به آن عمل نکرده ؛امام صادق فرموده« -5

 ؛ و:قـم _، محقـق کرکـی   86 – 85ص جاج فی تحقیق حلّ الخراج (مشهور به الخراجیات) الل ةطعقا -1

 ، رسول جعفریان170، ص: 1 صفویه در عرصه دین فرهنگ و سیاست، ج

؛ صفویه در عرصـه دیـن فرهنـگ و سیاسـت،     قم_ماجد بن فالح شیبانی  ،17فی الخراج ص  ةلرسا -2

 ، رسول جعفریان182، ص: 1 ج

_______________________ 
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دیدیم که هم ائمۀ شیعه هم علماي شیعه به شاهان نزدیک شده بودند و از آنان هدیه 
که کسی به ائمۀ شیعه بدبین ایم  ند ولی تا به حال نشنیدهکرد می و جایزه و پول دریافت
میرداماد و به مجلسی و کرکی و ) از جامعه شیعه( کسیکه ایم  باشد و همچنین ندیده
 !!ددیگران بدبین شده باش

 »امام صادق چنین چیزي فرموده و راست فرموده« -6
این سخن امام صادق علیه السالم راست است که اگر علما به سالطین تکیه کردند 

ین بود که چنان باید به مجلسی و کرکی و سید مرتضی بدب !بله، باید به آنان بدبین بود
روستا را از شاهان به عنوان هدیه قبول  80تکیه اي بر شاهان کرده بودند که حاضر بودند 

هاي آنان به شدت  ام زهري به علما تکیه نکرده بود بلکه در برابر کژيکنند!! اما ام
و تا به حال گزارش صحیحی وارد نشده که امام زهري بنا به خواستۀ  کرد میایستادگی 

بر عکس علماي صفوي که طبق هوا و هوس شاهان  ؛1و هوس حکام فتوا داده باشدهوا 
دادند تا جایی که محقق کرکی و حسین بن عبدالصمد براي اینکه سجده بر شاهان  می فتوا

 2هر کدام رساله و مطالبی مجزا نگاشتند!، صفوي را شرعی جلوه دهند
در اسالم به صورت جدي خادم دین بود و او اولین شخصی است که امام زهري 

این بین علما مشهور و  شروع به کتابت حدیث کرد و احادیث را جمع آوري نمود و
و امام زهري شخصی است که هم امام صادق و هم امام باقر از او حدیث  معروف است

 و این کجا و بدبینی کجا!!اند  نقل کرده و به او اعتماد داشته

آمده که جعلی بودنش از متن آن مشخص است  شیعی تاریخی در کتاب تاریخ یعقوبیروایت جعلی  -1
 و الزم به نقل و نقد نیست.

بـه تفصـیل بـه ایـن     » سجده علما و عوام شیعه بر شاهان صـفوي «اي تحت عنوان:  اینجانب در مقاله -2
 ام. پرداختهضوع مو

_______________________ 
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که امام زهري نقل کرده صحیح دانسته و به آن و همچنین علماي شیعه روایاتی را 
 : به عنوان نمونه، اند اعتماد کرده

 زهره بنى ى قبیله از اللّه عبد بن مسلم بن محمد -زهرى -: «نویسد می ابراهیم عاملی
 و دیده را پیغمبر اصحاب از نفر ده که است تابعین از او است مدینه اهل از و کالب بن
 ى عده. مشهور و است معتبر گفتارش حدیث علماى نزد و است دهنمو استفادهها  آن از

 العابدین زین حضرت از او و اند کرده حدیث نقل او از فن این پیشوایان از زیاد
 1»است کرده نقل حدیث

شیعیان به او حسن  گوید می و دکتر مهدوي دامغانی نه تنها به او بدبین نیست بلکه
 نقل زهرى شهاب بن مسلم بن محمد جناب از که نىسخ از: «نویسد می وي ؛ظن دارند

 طبقات 11 ص( 2»قومي نسب إالّ  بيضاء يف سوداء خططت ما«: است گفته او که شده

 آنکه بر عالوه که بزرگوار فقیه آن که شود مى فهمیده چنین) عصفرى خیاط ابن خلیفۀ
 گفته او درباره و، ستا دار برخور موثّقى و معتبر بسیار مقبولیت و شهرت از عامه نزد

ةهد 147 ص( »الصحابة من عرشة لقي و، السبعة فقهاء علم حفظ انّه« که است شده  يّ

 حضرت با مجالست و مصاحبت سعادت او آنکه مناسبت به هم 3خاصۀ) األحباب

 حسن باو است کرده روایت نیز حضرت آن از و، بود دارا را علیه اللّه صلوات سجاد

 4» ..دارند ظن
اکنون به بررسی دیگر ، پایان این بحث در این مورد به تفصیل سخن خواهیم گفتدر 

 . ایرادات قزوینی بپردازیم

 تهران_انتشارات صدوق ، ابراهیم عاملی؛ 50تفسیر عاملی (فارسی)، مقدمه، ص:  -1
 نوشته مگر نسب قومش را چیزي نمی -2
 منظور از خاصه، شیعیان هستند. -3
  ، ابـن صـوفى نسـابه   88 – 87بـه زبـان فارسـی) ص    ( ، مقدمـۀ محقـق   المجدي فی أنساب الطالبیین -4

 2قم، ط_مرعشی  مكتبةق)، محقق: مهدوي دامغانی، 466(م

_______________________ 
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 !کنندگان در حدیث از تدلیس، زهري: قزوینی

، »تعريف اهل التقديس بمراتب املوصوفني بالتدليس« ابن حجر عسقالنى نیز در کتاب

ر تعریف این مرتبه از مدلسین گفته زهرى را در مرتبه سوم از مدلسین قرار داده و د
 :است

مگر روایاتى ، اند ائمه به روایات آنان احتجاج نکرده، اند افرادى که تدلیس بسیار داشته
تصریح به سماع کرده باشند؛ و بسیارى از ائمه روایات آنان را مطلقا رد ها  آن را که در

 !اند کرده
 :نویسد و در ترجمه زهرى مى
که در شام زندگى کرده و ، بید اهللا بن شهاب زهرى فقه مدنىمحمد بن مسلم بن ع

مشهور به امامت و جاللت و از تابعین بود؛ شافعى و دارقطنى و دیگران او را مدلس 
 !اند خوانده

از طرف دیگر عالمان اهل سنت تدلیس و مدلسین تقبیح کرده و تدلیس را برادر کذب 

بن حجاج  شعبةاز قول  يةفى علم الروا يةاند؛ چنانچه خطیب بغدادى در الکفا دانسته

 :نویسد مى
تدلیس در : گفت مى از شعبه شنیدم که: گوید ر مىدغن. برادر دروغ است، تدلیس

 .من از آسمان سقوط کنم برایم بهتر از این است که تدلیس کنم، حدیث از زنا بدتر است
ز این است که تدلیس بهتر ا، من زنا کنم: گفت از شعبه شنیدم که مى: گوید معافى مى

 .کنم
 :نویسد و در ادامه مى

. در نزد من جز دروغ نیستندها  آن، خراب کند خانه تدلیس کنندگان را، خداوند
 .تدلیس همان دروغ است

 ؟توان به روایت زهرى اعتماد کرد آیا بازهم مى
 : جواب
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رجال و  به علمشیعیان فقیرترین فرقه نسبت ، دانیداست که بتوضیح ابتدا الزم به 
ي نیز که دارند آن را از اهل ا همین علم حدیث دست و پا شکسته ؛حدیث شناسی هستند

 : نویسد می در این باره »حر عاملی«چنانکه ، و از خود چیزي ندارنداند  گرفته سنت

بل هو مأخوذ من كتبهم كام هو ، واالصطالح اجلديد موافق العتقاد العامة واصطالحهم«

تقسیم ( اصطالح کنونی: «یعنی 1»ه يفهم من كالم الشيخ حسن وغريكامو، ظاهر بالتتبع

بلکه چنانکه از ، سازگار است) اهل سنت( با اعتقاد و اصطالحات عامه) بندي در علم
 از، آید می و دیگران بدست 2تحقیق و بررسی در این زمینه و از سخنان شیخ حسن

  .»آنان برگرفته شده است هاي کتاب
 دو همان اعتبار و صحت معیار هفتم قرن اواخر تا: «نویسد می نیزي محمد باقر بهبود

 در معیار دو این مختصر شرح. گرفت مى مایه سنت و قرآن از که بود مشخصى معیار
 از تقلید به و شد مشهود اى تازه گرایش هفتم قرن اواخر از ولى. گذشت سخن ابتداى

 سیره این در: گشت معین حدیث صحت براى جدیدى معیار، سنت اهل دانشمندان
، اساس همین بر و دادند قرار توجه مورد سند نظر از تنها را حدیث صحت، جدید

 حدیث موثق؛ حدیث حسن؛ حدیث صحیح؛ حدیث: دسته پنج به را اربعه کتب احادیث
  3 .»کردند تقسیم ضعیف حدیث و قوى

اما باز  ؛4اند اما هر چند که علم حدیث را از روي کتب اهل سنت کپی برداري کرده
هاي  خود قزوینی در یکی از کالسهم در بحث رجالی به شدت ضعیف هستند چنانکه 

 259ص  - 30ج  -العاملی الحر  -(آل البیت)  لشيعةوسائل ا -1

 منظور از شیخ حسن، عالم شیعی، حسن بن زین الدین عاملی مشهور به صاحب المعالم است. -2
 تهران_محمد باقر بهبودي ،5گزیده کافى، مقدمه، ص:  -3

مانصه: لم ي�ن لالمامية تأيلف يف ادلراية، «نویسد:  همچنین حسین بن شهاب الدین الکَرَکی نیز می -4
حتياجهم ايلها، وأول من ألف يف ادلراية من أصحابنا الشهيد اثلا�، اخترص دراية ابن الصالح لعدم ا

_______________________ 
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در علم ها  آن اگر. اهل سنت در علم رجال از ما خیلی جلوتر هستند: «درسشان گفتند
هم شاید ها  آن به موقعیت فعلی، رجال هیچ کاري نکنند و ما دویست سال کار کنیم

 : ینی! پس جناب قزو!»نرسیم
 !ستا تو خود میخور که بغدادت خراب. ..اگر دانی که نان دادن ثواب است

حال اگر محققی . به فکر علم رجال مذهب خودت باش که هیچ اساس و بنیادي ندارد
خواهد دید که در شرح ، به خود زحمت دهد و به کتب رجالی قدماي شیعه سري بزند

فالنی مدلس است!! در کتب قدماي رجالی  حال هیچ کدام از راویان گفته نشده که مثالً
که اند  آنان اصالً نمیدانسته، به احتمال قوي، شیعی چیزي به این عنوان وجود ندارد

، که حال بخواهند شخصی را به این صفت نسبت دهند، تدلیس چیست و مدلس کیست
یه گزار ه پابر کسانی کاند  آمده دانند مین حال صاحبان مذهبی که حتی معنی تدلیس را

 خواهند درس خودشان را به خودشان یاد بدهند! می گیرند و می ردهخاند  علم حدیث بوده
شمایی که هنوز معناي کلمۀ تدلیس را نمیدانید بهتر است به مکتب رفته : پس باید گفت

رده گرفتن بر امام ید خود به خود خواهید فهمید که خو مال شوید و زمانی که مال شد
 . سوادي است بی دلیس عینزهري در بحث ت

اوالً تدلیس انواع  ؛مال شده! این است کههاي  اما اصل جواب ما به این مکتب نرفته
و آن تدلیسی که  کند می نمونه نیز تجاوز 5گاهاً از هایش  مختلفی دارد که با زیر مجموعه

م تدلیسی است به نا، این همانند دروغ است گوید می داند و می شعبه آن را مذموم
راوي سلسله ، تدلیس عدر این نو، که این بدترین نوع تدلیس است »تدلیس التسویه«

 از سند حذف اي و اشخاص ضعیف و کذاب را به گونه کند می رجال روایت را تسویه
 . شود نمی که جز اهل فن کسی متوجه کند می

 180-178؛ 102نگـا:  و  104االطهـار ص  ةئماالبرار الى طریق اال ةيهدا »الشافيع يف رساتله ثم رشحها

 حسین بن شهاب الدین الکرکی  –
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شخص ، فرماید غیر این دو می و کند می شعبه فقط دو نفر را به عنوان مدلس معرفی
ام و این در حالی است که او هم عصر امام زهري  دیگري را که اهل تدلیس باشد ندیده

 . است

ابِ «: که وي فرمود کند می نقل شعبه ابن جعد در مسندش از حَ نْ أَصْ داً مِ أَيْتُ أَحَ ا رَ مَ

يْثِ  لِّسُ ، احلَدِ دَ وَ يُ هُ نٍ ، إِالَّ وَ وْ ةَ ، إِالَّ ابْنَ عَ رَّ و بنَ مُ رَ مْ عَ  1»وَ

نیز توسط برخی متهم به تدلیس شده است! اما  »امام شعبه« و جالب است که خود
 »امیر المؤمنین در حدیث«و او نزد اهل سنت  کند مین قدحی بر صداقت او واردهیچ 
 . است

 : اما نوع تدلیسی که امام زهري به آن منتسب است
طبقۀ مکثرین در  امام زهري را در طبقۀ سوم یعنی در، ابن حجر عسقالنی حافظ

باز هم مشکلی در روایات ، اگر این طبقه بندي را صحیح بدانیم، تدلیس قرار داده است
 شود! نمی ایجاد، ن وارد شده استیامام زهري خصوصاً آن دسته که در صحیح

وحديث املدلس غري «: فرماید می »مصطلح الحدیث«در کتاب  »شیخ ابن عثیمین«

، سمعت فالناً يقول: فيقول، رصح بأخذه مبارشة عمن رو عنهوي، مقبول إال أن يكون ثقة

بصيغة  »صحيحي البخاري ومسلم«لكن ما جاء يف ، أو حدثني ونحوه، أو رأيته يفعل

بول من غري تفصيل  2.»التدليس عن ثقات املدلسني فمقبول؛ لتلقي األمة ملا جاء فيهام بالقَ

) و با الفاظی( و، ثقه باشد يحدیث مدلس غیر مقبول است مگر آنکه فرد«: یعنی
. گرفته است، از کسی که از وي روایت کرده تصریح کرده باشد که حدیث را مستقیماً

 رأیته یفعل؛ دیدم فالنی چنین( یا) گفت می سمعت فالناً یقول؛ شنیدم فالنی: (مثال بگوید

 - 446ص  11د؛ سیر اعالم النبالء لـذهبی ج ، علی بن الجعد بن عبی50رقم  24مسند ابن جعد، ص  -1

 ، ابن عساکر 345ص 31؛ تاریخ دمشق جةلالرسا ةسسمؤ

 ، ابن عثیمین16-15ص مصطلح الحدیث  -2

_______________________ 
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تدلیس در ي  اما احادیثی که با صیغه. ها و همانند آن) حدثنی؛ برایم گفت( یا) کرد می
زیرا امت ، مقبول هستند، اند و از ثقات مدلسین نقل شدهاند  صحیح بخاري و مسلم آمده

 .» اند مقبول دانسته -بصورت کلی  -اند  آنچه را که در آن دو کتاب آمده
گیرد چه برسد به  نمی ظن نویسنده آن است که امام زهري در لیست مدلسین قراراما 

یا قولی از علما به ما نرسیده که ایم  و تا به حال روایتی را ندیده !اینکه کثیر التدلیس باشد!
 عالمه ذهبی لهذا، ادعا کرده باشند در فالن روایت امام زهري مرتکب تدلیس شده است

 : فرماید می

 1.»كان يدلس يف النادر. حممد بن مسلم الزهري احلافظ احلجة«

و این بر اهل تحقیق واضح و ، است تدلیس امام زهري نایاب: فرماید می امام ذهبی
آشکار است و سخن امام ذهبی به این معناست که امام زهري اگر مدلس باشد از کسانی 

در طبقۀ  »ابن حجر«که در واقع باید در طبقه بندي اند  هکرد می است که به نُدرت تدلیس
مورد قبول ناقشه م بی و روایات طبقۀ اول نیز، گرفت نه در طبقۀ سوم می اول مدلسین قرار

 . است

والثاين الذي تدليسه قليل كنقطة من «: نویسد می محمد حسن عبدالغفار در این باره

فهذا تقبل روايته وال ، فتدليسه قليل بالنسبة لرواياته التي مألت الكتب، مثل الزهري، بحر

 2.»يقدح فيه

یاتش تصریح به که امام زهري حتی اگر در روا قرینۀ دیگري که وجود دارد این است
َشیخ «و  »4ابن عجمی«و  »3عالئی«چنانکه از  ؛سماع نکند باز هم روایاتش مقبول است

 . و دیگران نقل شده است »2ابوزرعه عرقی«و  »1حماد انصاري

 بیروت_ 8171رقم  40ص 4میزان االعتدال ج -1
 محمد حسن عبدالغفار شرح کتاب التدلیس فی الحدیث للدمینی، -2
 بیروت_، أبو سعید العالئی 109صجامع التحصیل فی أحکام المراسیل،  -3
 بیروت_، سبط ابن العجمی 67رقم  50التبیین فی أسماء المدلسین ص -4

_______________________ 
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مد بن شهاب الزهري االمام العامل املشهور ومشهور به وقد حم«: فرماید می، ابن عجمی

 3»قبل األئمة قوله عن

 امام و عالمی مشهور است و همچنین مشهور به، بن شهاب زهري محمد: «یعنی
یعنی تصریح به ( استفاده کرده »عن«است و ائمه قولش را در مواردي که از ) تدلیس(

 » اند قبول کرده) سماع ننموده
 . گرفت می پس در نتیجه باید در طبقه بندي مدلسین در طبقۀ اول قرار

ۀ سوم نیز قرار بگیرد باز هم چنانکه تمام علما بر اما بالفرض که امام زهري در طبق
شود و از طرفی  نمی اي بر روایت غار وارد خدشه 4صحت روایات کتب صحیحن متفقند

، که امام زهري روایت غار را از او نقل کرده »بن زبیر ةعرو«صحت سماع امام زهري از 

 . تبوده اس »عروه«از مسلمات است و او از مالزمان و همراهان 
امام زهري را در طبقۀ سوم قرار ، که به اشتباه »ابن حجر عسقالنی«از سویی دیگر 

 5»متفق عىل جاللته وإتقانه، الفقيه احلافظ«: نویسد می در مورد امام زهري، داده

هو ثقة : قلت«: نویسد می »من تُکُلِّم فیه وهو موثق«کتاب  در حاشیۀو شیخ رحیلی 

وضبطه واشتهر يف ذلك بني ، وقد استفاضت عدالته وحفظه، ارحإمام ال يؤثر فيه جرح ج

 6»حجة إمام. رمحه اهللا، وكان يدلس يف النادر، الناس

 حماد انصاري_ 124التدلیس والمدلسون رقم  -1

 دار الوفاء_أحمد بن عبد الرحیم العرقی  ةع، أبو زر60رقم  90المدلسین ص -2

 بیروت_العالئی ، أبو سعید 109جامع التحصیل فی أحکام المراسیل، ص -3
اند کـه آن دسـته روایـات شـامل روایـت غـار        اال روایاتی معدود که اهل فن در آن مورد سخن گفته -4

 شود. نمی
، بـدر الـدین   548بیـروت؛ مغـانى األخیـار رقـم     _ 113ص 2تقریب التهذیب البن حجر عسقالنی ج -5

 العینى
 لیقات: عبد اهللا بن ضیف اهللا الرحیلی، امام ذهبی؛ با تع318من تُکُلِّم فیه وهو موثق رقم  -6
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 :سراید می أبی محمد عبداهللا بن محمد األندلسی امام، در پایان

ـــــا« ـــــلَّ مَ خِ كُ ارِ ـــــنَ التَّـــــوَ ـــــبَلَنْ مِ قْ  الَ تَ
 

ـــــانِ   نـَ ــــــلُّ بَ ــــــطَّ كُ خَ اةُ وَ وَ َــــــعَ الــــــرُّ  مجَ
 

وِ  ـــــــهِ  ارْ لِ ـــــــنْ أَهْ ـــــــى عَ يثَ املُْنْتَقَ َـــــــدِ  احلْ
 

ـــــــــنَانِ   َسْ األْ مِ وَ ـــــــــالَ َحْ ي األْ وِ ـــــــــيَّامَ ذَ  سِ
 

ـــــكٍ  الـِ مَ ءِ وَ ــــــالَ عَ الْ ــــــيِّبِ وَ ــــــابْنِ املُْسَ  كَ
 

يَانِ   ــــــــفْ يِّ أَوْ سُ ــــــــرِ هْ الزُّ ــــــــثِ وَ يْ اللَّ  1»وَ
 

 : یعنی
 . قبول نکنو هر کسی نوشته است را اند  آنچه را که راویان گرد آورده تماماز تاریخ « 

 . حدیث برگزیده و درست را از اهل آن به خصوص بزرگان و ماهران فن روایت کن
 .» و زهري یا سفیان روایت کن ثو مالک و اللی ءاز افرادي مانند ابن المسیب و العال

علم حدیث ما مانند علم حدیث شما بچه بازي نیست که ، پس جناب آقاي قزوینی
خواهشاً شمایی که بیل زن هستید اول به ، ن ایراد بگیرندکسانی چون شما بتوانند از آ

 !باغچۀ خود برسید

 امام زهري مورد اعتماد مشایخ شیعیان است!

در نزد بزرگان شیعه سخن خواهیم کمی در مورد وثاقت امام زهري  می در این باب
توانیم  می ،تازد می امام زهري علیهبگوئیم تا معلوم شود که آیا قزوینی که این همه بر 

آیا در بین اهل تشیع کسی هست که و سخن او را سخن کل اهل تشیع بدانیم یا خیر!! 
اي نزد شیعه هست که به وسیلۀ آن قاعده امام زهري  امام زهري را ستوده باشد و یا قاعده

را خواهیم به همین موضوع بپردازیم و این باب  می در این باب !؟جزء موثقین قرار بگیرد
 . کنیم می سم تقسیمد قبر چن
 !!دانند می امام زهري را شیعه، از علماي شیعهاي  عده -1
 !دانند می ستایند و موثق می از علماي شیعه او رااي  عده -2

 ةجد -السوادي للتوزیع  مكتبة؛ 24القحطانی ص ةنينو -1
_______________________ 
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 اند! تصحیح و توثیق کرده ااز علماي شیعه روایات او راي  عده -3
 نباشد! ثقه تواند میامام زهري ن، بنا بر قواعد رجالی شیعه -4

 !!دانند می امام زهري را شیعه، ي شیعهاز علما جمعی
کسانی از علماي شیعه هستند که نه تنها ادعاي دشمنی امام زهري با اهل بیت را قبول 
ندارند بلکه معتقدند که امام زهري در باطن شیعه بوده است! به این معنی که قزوینی و 

 اند! رف بام افراط افتادهاز آن ط» امام زهري دشمن اهل بیت است: «گویند می امثال او که
 یبعد از ذکر روایت، ملقب به مجلسی اول و پدر عالمه مجلسی، محمد تقی مجلسی. أ

 : نویسد می، از زهري از امام سجاد
 بحسب و گویند مى شهابش بن محمد گاهى و شهابست بن مسلم بن محمد زهرى« 

 داشته) ص( ساجدینال سید حضرت به بسیار اعتقاد لیکن و است عامه علماء از ظاهر
 به انقطاعش وجه و اند کرده روایت حضرت آن از بسیار احادیث او بواسطه سنیان و است
 آن در و کردند والى مرا امیه بنى زمان در که است کرده ذکر خود که آنست بیت اهل

 الساجدین سید حضرت اگر که گفت مى.. ..و کشتم را شخصى که شد چنان والیت
 و، کردم مى هالك را خود و شدم مى هالك من رسد نمى من فریاد به هعلی اللَّه صلوات

 و جبیر بن سعد مانند باشد محشور سنیان با تقیه جهۀ از و باشد شیعه که نیست بعید
 از و بودند شیعه که ایشان امثال و کابلى خالد ابو و محمد بن قاسم و مسیب بن سعید
 شهید را او ملعون حجاج نکرد تقیه که جبیر بن سعید و کردند مى تسنن اظهار تقیه روى

 علیه اللَّه صلوات الساجدین سید حضرت خانه به شدم داخل که گوید مى زهرى] کرد[
  1.....» فرمودند مسجد از گفتم آیى مى کجا از زهرى اى که فرمودند حضرت

 2قم،ط_) 1070، مجلسی اول (171 – 170، ص: 6 لوامع صاحبقرانى (فارسی)، ج -1
_______________________ 
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 يف يةالكفا كتابه يف اخلزاز عىل بن حممد بن ىلع«: نویسد می عالمه وحید بهبهانی. ب

  1.»..الشيعة من كونه عىل تدل رواية الزهري عن النصوص

 بائمه راجع وى که بروایتى نظر) ره( بهبهانى وحید مرحوم: «نویسد می علی دوانی. پ
 با زهرى که ارتباطى بمالحظه هم نورى محدث. داند می شیعه را او کرده نقل گانه دوازده

 2»باشد سنى او که داند می بعید است داشته) ع( العابدین زین امام
 : می نویسد، خاتمۀ المستدرك صاحبن نوري یشیخ میرزا حس. ج

الم( اختصاصه بالسجاد) قكد( املشيخة يف  رشح  قد ذكرنا يف« و ، و اتصاله به ،)عليه السّ

 3» ...  و وثاقته، و ما يستظهر منه تشيّعه، أخذه عنه

سجاد علیه یاران خاص امام از ) زهري( کهکردیم   یاداوريقبالً در شرح مشیخه «
ش را و ثقه بودن بودن شیعهآنچه که  و گرفتهعلم فرا  سالم است و به او پیوسته و از او

 4.» ..دهد می نشان

 من انه به املقطوع بل املعروف كان وإن: أقول«: نویسد می نجم الدین طبسی نیز. ح

 إليه ويميل، بتشيعه القول) ١٧٨: ٣ املقال تنقيح( البهبهاين الوحيد إىل نسب ولكن، العامة

 علامء من كان ان و الزهري«: اخلوئي السيد ويقول) ٥٨٤: ٩ الرجال القاموس( التسرتي

 _، سید علی بروجردي 40ص  2، وحید بهبهانی؛ طرائف المقال ج303تعلیقه علی منهج المقال ص  -1
 قم

علـی   400ترجمـۀ قسـمتی از بحـار االنـوار بـه فارسـی)، پـاورقی، ص:        ( موعود علیه السالممهدى  -2
 28دوانی،ط

 قم_ 97، ص: 9 ج ةمتمستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، الخا -3

کنند او عداوت  ن ادعا میآاند که طبق  روایتی نقل کرده ةغگوید که از شرح نهج البال در ادامه میالبته  -4

نویسـند: زهـري را    می 124رقم  4به حضرت علی وي چنانکه خود ایشان در خاتمۀ ج  داشته نسبت
 دانند؛ که خواهد آمد. ثقه می

_______________________ 
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 بن عيل حيب كان انه - غريها و شهرآشوب ابن رواية - الرواية هذه من يظهر انه إال، العامة

 1»).٢٠٢: ٦ املقال منتهى انظر. ١٨٢: ١٦ احلديث رجال معجم(. »ويعظمه احلسني

 !دانند می ستایند و موثق می از علماي شیعه او را جمعی

 دیگر گرانقدر محدث و بزرگ فقیه: «نویسد می دکتر سید حسین محمد جعفرى. أ
 زین پرافتخار نام، زهرى. بود) ع( العابدین زین ستایشگر و نزدیک یار الزهرى، زمان

 بدو حضرت آن زیاد العاده فوق دتعبا بخاطر را) پرهیزگاران زینت() ع( العابدین

 2 .»داد
 زهرى به معروف قرشى مسلم بن محمد  زهرى: «نویسد می باقر شریف قرشی. ب

 علیه امام به که است کسانى از، شام و حجاز عالم و برجسته پیشوایان از یکى، فقیه
 علیه امام درباره را ارزشمندى سخنان، بود مند عالقه سخت و داشت اخالص السالم
 که است اى برجسته صفات و واال ارزشهاى و حضرت آن اوصاف بیانگر که گفته السالم

 بن على همچون را هاشمى فرد هیچ« -الف: گوید مى جمله از، بوده جمع بزرگوار آن در
 امام با زیاد ارتباط از پس مگر نیاورده زبان بر را مطالب این زهرى یقینا... .».ندیدم حسین

 و واال خوى و خلق با آشنایى و حضرت آن اوصاف به کامل رفتمع و السالم علیه
 افتاد مى  امام یاد به وقت هر که بود رسیده جا بدان تا وى شیفتگى و، امام برجسته صفات

 3.» العابدین زین: گفت مى و کرد مى گریه

 منشورات العهد _، نجم الدین طبسی 52ص ةياالمو ةعو البد ةيالنبو لسنةصوم عاشوراء بین ا -1

؛  د تقى آیت اللهـى سید محم ، دکتر سید حسین محمد جعفرى، مترجم:287تشیع در مسیر تاریخ ص -2
 11تهران،ط

، بـاقر شـریف قرشـی، متـرجم:     193 -191 1ج  تحلیلى از زندگانى امام سجاد علیه السالم (ترجمـه)  -3
 مشهد _  محمدرضا عطائى

_______________________ 



 دو یار غار    338

 أصحاب يف رجاله يف الشيخ عده: قال الزهري شهاب بن حممد«: نویسد می تستري. پ

 مسلم بن حممد« مع احتاده بعضهم واحتمل» عدو: «قائال) السالم عليه( احلسني بن عيل

 شهاب كان وان شهاب بابن عنه التعبري اآليت يف فيأيت، مقطوع هو بل: أقول. اآليت» الزهري

، بحسن فليس» عدو: «قوله وأما، صحيحا كان» عامي: «فيه قال الشيخ كان لو ثم. جده جد

 1.»متواترة) السالم عليه( للسجاد بمحبته واألخبار !وكيف

 بنى ى قبیله از اللّه عبد بن مسلم بن محمد -زهرى -: «نویسد می ابراهیم عاملی. ج
 را پیغمبر اصحاب از نفر ده که است تابعین از او است مدینه اهل از و کالب بن زهره
. مشهور و است معتبر گفتارش حدیث علماى نزد و است نموده استفادهها  آن از و دیده
 العابدین زین حضرت از او و اند کرده حدیث نقل او از فن این پیشوایان از زیاد ى عده

 در را او وفات قمى مرحوم االحباب هدیۀ و رجال هاى کتاب در است کرده نقل حدیث
 2» اند نوشته هجرى چهار و بیست و صد یک سال

 بن مسلم بن محمد جناب از که سخنى از: «نویسد می دامغانى مهدوى احمد دکتر. ح

 »قومي نسب إالّ  بيضاء يف سوداء خططت ما«: است گفته او که شده نقل زهرى شهاب

 که بزرگوار فقیه آن که شود مى فهمیده چنین) عصفرى خیاط ابن خلیفۀ طبقات 11 ص(
 و، است برخوردار موثّقى و معتبر بسیار مقبولیت و شهرت از عامه نزد آنکه بر عالوه

 »الصحابة من عرشة لقي و، السبعة فقهاء علم حفظ انّه« که است شده گفته او بارهدر

 مجالست و مصاحبت سعادت او آنکه مناسبت به هم خاصۀ) األحباب هدیۀ 147 ص(

 کرده روایت نیز حضرت آن از و، بود دارا را علیه اللّه صلوات سجاد حضرت با

 قم _، شیخ محمد تقی تستري 329ص  9قاموس الرجال ج -1
 تهران_، ابراهیم عاملی؛ انتشارات صدوق 50تفسیر عاملی، مقدمه، ص:  -2

_______________________ 



 339  »نقد شبهات حول امام زهري«

 تألیف و تدوین اى رساله و کتاب فقه و حدیث و تفسیر در دارند ظن حسن باو است

 . است بوده کرده تدوین اى رساله خویش قوم انساب در ولى، نفرموده

 رأيت ما«: گفت که شده روایت زهرى معاصر بزرگ فقیه و محدث» سعد بن لیث« از

ث شهاب ابن سمعت لو و، منه علام أكثر ال و، شهاب ابن من أمجع قطّ  عاملا  الرتغيب يف حيدّ

ث إن و، هذا إالّ  حيسن ال تلقل  إن و، هذا إالّ  حيسن ال لقلت الكتاب أهل و األنبياء عن حدّ

ث ث إن و، هذا إالّ  حيسن ال قلت أنساهبا و العرب عن حدّ  حديثه كان السنّة و القرآن عن حدّ

 . )3/ 361 األولیاء حلیۀ( »جامع بوعي

 محدثان از بسیارى بلکه، بوده »نسابه« که نیست محدثان و فقهاء میان در زهرى تنها و

 نیز دیگران و دعامه ابن قتادة و، المسیب بن سعید چون زمان آن القدر جلیل فقهاء و
 1.» اند بوده واقف نسب علم بر

 نقل بعد الوايف كتاب يف الكاشاين املحدث الق«: نویسد می بحرانی از قول کاشانی. خ

 خصيصا كان وإن احلديث هذا راوي الزهري شهاب بن مسلم ابن حممد بيان: الزهري حديث

 أمجل وفقهائهم العامة من كان ملا أنه إال وحمبة ميل له وكان )السالم عليهام( احلسني بن بعيل

 2...»و السنة صيام له يذكر ومل الكالم يف معه السالم عليه

آورده و ، ابن داوود نیز او را در قسمت اول کتابش که مربوط به ممدوحین است. د

 3.»بكر أبا يكنى) جخ( ين احلديث أئمة أحد الزهري شهاب بن مسلم«: نوشته است

  ، ابـن صـوفى نسـابه   88 – 87، مقدمـۀ محقـق (بـه زبـان فارسـی) ص       المجدي فی أنساب الطالبیین -1

 2قم، ط_مرعشی  مكتبةق)، محقق: مهدوي دامغانی، 466(م

 قم _ 7ص  13حدائق الناظره، محقق بحرانی ج -2
 قم_محقق: السید محمد صادق آل بحر العلوم  ،1560رقم  188رجال ابن داوود ص -3

_______________________ 
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 ؛در متن کتاب به جاي محمد بن مسلم بن شهاب زهري کنید می چنانکه مالحظه
محمد ( مسلم بن شهاب زهري آمده که در پاورقی توسط محقق تصحیح شده است که

این است که ابن داوود کنیه  کند می ییداي که این را تا و قرینه) بن شهاب الزهري ال مسلم
و همچنین رجوع کنید به نقد . داند و کنیۀ امام زهري ابا بکر بوده است می وي را ابا بکر

آورده که وي در شرح حال امام زهري این قول ابن داوود را  230ص 4الرجال تفرشی ج
 . است

يقه إىل الزهري فيام رواه علم أنّ هذا الطريق هو طرأو«: نویسد می شیخ نوري طبرسی: ذ

الم( عنه عن : و أخرجه ثقة اإلسالم يف الكايف، يف وجوه الصوم و هو خرب طويل) عليه السّ

و الشيخ يف ، إىل آخره.  عن القاسم: و عيلّ يف تفسريه، إىل آخره.  عن القاسم، عن أبيه، عيل

و الشيخ املفيد يف ،  املقنع و،  و اخلصال،  و الصدوق يف الفقيه،  التهذيب بإسناده عن الكليني

يه هؤالء املشايخ بالقبول، املقنعة ، و الظاهر انحصار الطريق إليه، فيكون اخلرب مقبوال بعد تلقّ

 1»و إالّ ألشار إليه أحدهم فيكشف عن وثاقة رجاله و لو باملعنى األعمّ 

رسی و طب کلینی و شیخ صدوق و حر عاملی و علی بن ابراهیم قمی و ابن قولویه : ذ
و اینان کسانی هستند که به تمام روایات اند  در کتاب خود از امام زهري روایت نقل کرده

در نتیجه باید به امام زهري ، 2اند دانسته می کتاب خودشان معتقد بوده و تمام آن را صحیح
فقط از اند  خصوصاً ابن قولویه و علی بن ابراهیم قمی که گفته، نیز اعتماد داشته باشند

خودش را  »من الیحضره الفقیه«و صدوق که اسناد کتاب ایم  ثقین روایت نقل کردهمو

کتـاب مـن ال    مشـيخةشـرح  ... وي در این بخش (124رقم 300، ص: 4 ج ةمتـرك الوسائل، الخامستد -1

 ) فقط نام راویانی که ثقه میداند، را آورده است. یحضره الفقیه
به جز طبرسی که گفته است: تمام روایات این کتاب (منظور االحتجاج) صحیح است اال روایاتی کـه   -2

 م.ا از امام حسن عسکري نقل کرده

_______________________ 
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توضیح اش  که کمی جلوتر درباره، بین خود و خداي خودش قرار داده استحجتی 
 . خواهیم داد

 اند! تصحیح کردهتوثیق و را » زهري« از علماي شیعه روایات جمعی

بعد از ذکر روایتی ، ر عالمه مجلسیملقب به مجلسی اول و پد، محمد تقی مجلسی. أ
 الصیام تفسیر فهذا است مذکور این از بعد کافى در و: «نویسد می، از زهري از امام سجاد

 همین به چون صحیح در ما اعتقاد به و کالصحیح موثق در و تهذیب در چنین هم و
 رهمتوات اخبار و آیات در نادرا مگر جمیعا مضمونش و هست رضوى فقه در عنوان

 از بعد و فهرستى بمنزله را حدیث این است کرده ذکر اول در صدوق لهذا است موجود
 1...» کند مى ذکر را یک یک آن

عن الزهري قال سئل عيل بن احلسني عليهام ، و روي الكليني يف القوي« :نویسد می و

 2...»سالم

ن احلسني سمعت عيل ب: عن الزهري قال، كام رواه يف القوي كالصحيح«: و همچنین

  3...»عليهام سالم

 4...»و روي الشيخان يف القوي عن الزهري عن عيل بن احلسني عليهام سالم«: و

: نویسد می چنانکه، داند می روایت زهري را معتبرنیز   عالمه سید مصطفی خمینی. ب

: وفيه) السالم عليهام( احلسني بن عيل عن، الزهري كمعترب، عليه األخبار بعض ولداللة«

  1.»..؟فريضة عن تطوع صوم جيزئ يفك

 2قم،ط_) 1070، مجلسی اول (170، ص: 6 لوامع صاحبقرانى (فارسی)، ج -1

 528ص 8المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه،مجلسی اول ج  ةضرو -2

 357ص 9المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه،مجلسی اول ج  ةضرو -3

 126ص 13المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه،مجلسی اول ج  ةضرو -4

_______________________ 
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 الرجل ينفرد أن عنه وهنينا: وفيه، السابق أيضا الزهري ومعترب«: نویسد می و همچنین

  2..»الناس فيه يشك الذي اليوم يف بصيامه

  3»الزهري معترب يف التأديب صوم ومن«: نویسد می و

 4..» الزهري معترب فيها أنّ  حيث و«: و همچنین

 و تهذیب و کافى: «نویسد می داند چرا که می را موثق »زهري«نیز  یجرجان سید. پ

 بن اللَّه عبد بن اللَّه عبید از زهرى از معتبره سندهاى با شرایع علل و فقیه و استبصار
  5 »....آمد میان به ارث مسأله از سخن عباس ابن محضر در گفت که اند کرده روایت عتبه

 موثق نباشد! تواند میزهري ن امام، بنا بر قواعد رجالی شیعه
 یان را ثابتوثاقت راو، شیعیان قواعد رجالی مختلفی دارند که به وسیلۀ آن قواعد

اشخاصی چون قزوینی و ، حتی بعضی اوقات شده که به وسیلۀ همین قواعد ؛کنند می
و حسین بن حمدان خصیبی و  6سهل بن زیاد: کسانی مانند، انی و دیگرانهخویی و بهب

 تنظیم ونشر آثار اإلمام الخمینی سسة، سید مصطفی خمینی، نشر: مؤ219لصوم صا -1

 تنظیم ونشر آثار اإلمام الخمینی سسة، سید مصطفی خمینی، نشر: مؤ226الصوم ص -2

 تنظیم ونشر آثار اإلمام الخمینی سسة، سید مصطفی خمینی، نشر: مؤ247الصوم ص -3

 الخمینی اإلمام آثار نشر و تنظیم فی خمینی؛مؤسسۀ،سید مصط222ص 1ج ةلوسيلا تحریر مستند -4

 تهران_حسینى جرجانى   ، سید امیر ابوالفتوح632، ص: 2 آیات األحکام (فارسی)، ج -5
 2304روایت دارد و در کل حدود  1918 »الکافی«دعوا بر سر این راوي بسیار زیاد است او در  -6

توان به قولش  ه در حدیث ضعیف است و نمیروایت را نقل کرده است! در مورد او گفته شده ک
اعتماد کرد و احمد بن محمد بن عیسی به غلو و دروغگویی او شهادت داده و او را از قم بیرون کرد 

اند. (نقد  والمذهب خوانده ةيو مردم را از شنیدن حدیث او منع کرد و همچنین او را فاسد الروا

جود، جناب قزوینی در یکی از دروس خودشان که به ) اما با این و7/  2490الرجال تفرشی رقم: 
 اگر«صورت مکتوب بر سایت رسمیشان (سایت ولیعصر) قرار گرفته، در مورد سهل گفته است: 

 در خویی (ره) العظمی اهللا آیت حضرت مرحوم آنچه بر بنا را زیاد بن سهل روایات بخواهیم
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را که نزد قدماي رجالی شیعه شدیداً مطرود  جمهور  بن  حسن  بن محمدبن عمر و مفضل 
 را توثیق کنند!اند  بوده

 . دهد می قواعدي که به ثقه بودن امام زهري در نزد شیعه گواهیبپردازیم به اما 
کسانی » وي ثقه خواهد بود، اگر راوي از روات شیخ صدوق باشد: «قاعدة اول -1

و سید ) المعاد غنيمة( و محمد صالح برغانی) در مسالک االفهام( چون شهید ثانی

حتی کسانی چون ، اند این قاعده را مطرح کرده) در مدارك االحکام( محمد عاملی

از این ) در وسائل الشیعه( و حر عاملی) المعاد ةدر ذخیر( محمد باقر سبزواري

واقع  »یحضره الفقیه من ال«هر راوي که در سلسله اسناد اند  فراتر رفته و گفته
 . ثقه هستند ؛شده باشند

» 1حجت میان خود و خدا« روایات آن را» من الیحضره الفقیه« شیخ صدوق در کتاب
 . شمرده است

 مرسل احادیث است چنین هم و«گوید:  می) محمد تقی مجلسی( و مجلسی اول
 و کافى در که نایشا احادیث جمیع بلکه قمى بابویه بن محمد و، کلینى یعقوب بن محمد

 کمتر بزرگوار شیخ دو این شهادت چون گفت توان مى صحیح را همه است یحضر ال من
 صحیح که ایشان که آن جهۀ از است بهتر بلکه یقینا نیست رجال اصحاب شهادت از

 در هم ما فقهاي .ماندنمی کاسه در زيچی بگذاریم، خشخاش به مته آورده، خود »الرجال معجم«
 آیا(«اما همین قزوینی باز در همان سایت در مقالۀ » اندکرده عمل او روایات به شیعه تاریخ طول
در این روایت «گفته است:») در بارة عمر بن الخطاب و عثمان نازل شده است؟» غلبت الروم...«آیۀ 

صفحه در مورد ضعف او  1و نزدیک به » توجود دارد که ضعف او روشن اس» سهل بن زیاد«
شود  ثقه می »سهل بن زیاد«مطلب نوشته است!!! این یعنی نفاق و دو رویی که هر گاه به نفع اوست 

 شود! و هر وقت به ضرر اوست همین سهل بن زیاد تضعیف می

فيِْت «در آغاز کتاب من الیحضره الفقیه آمده است:  -1
ُ
 إِيَراِد َما أ

َ
ْ�تَِقُد قََصْدُت إِىل

َ
ِتِه َو أ ْحُ�ُم بِِصحَّ

َ
 بِِه َو أ

ٌة ِ�يَما بَيِْ� َو َ�ْ�َ َر�ِّ  نَُّه ُحجَّ
َ
 قم)_، شیخ صدوق3، ص: 1 (من ال یحضره الفقیه، ج .» ِ�يِه �
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 علیهم اللَّه صلوات معصومین ائمه حضرات که یقین که است آن معنى گویند مى
، گویند مى صحیح که متأخران و است شده حاصل یقین را انایش که وجوهى به اند فرموده

 و در جاي دیگري 1.»اند بوده ثقه اند کرده روایت که جماعتى که آنست آن معنى
 کتابى هیچ در را صحیح غیر حدیث بابویه ابن که جا بسیار از شود مى ظاهر: «نویسد می
 2»  است نکرده نقل خود هاى کتاب از

بینیم که از  می خصوصاً در من الیحضره الفقیه روایاتی را حال در کتب شیخ صدوق
 . زهري نقل شده است و او در سلسله رجال چند روایت این کتاب قرار دارد

، الزهري عن«: مثالً، کند می روایت را از طرف امام زهري نقل 9 »الخصال«در کتاب 

 3.»احدةو تسليمة يسلم كان وآله عليه اهللا صىل اهللا رسول أن أنس عن

و  7»ثواب االعمال«و   6»التوحید«و در کتاب  5در امالیو  4»الهدایه« و در کتاب

 10»معانی االخبار«و  9 »ثةالثال األشهر فضائل «و  8»علل الشرائع«

ص  - 3المسـتدرك ج   متـة؛ خـا 2قـم،ط _، مجلسـی اول  105، ص: 1 لوامع صاحبقرانى (فارسی)، ج -1

 موجود است) »المستدرك متةخا«به زبان فارسی در  این متن( ،المیرزا النوري497

 189، ص: 1 لوامع صاحبقرانى، ج -2
 قم_ 534و  269و  240و  202و  119و  111و  76و  64و ص  32الخصال شیخ صدوق ص -3

 قم_، شیخ صدوق 198ص  ةيالهدا -4

 بیروت_، شیخ صدوق 453و  59ص اامالی  -5
 قم _، شیخ صدوق 366التوحید ص  -6
 قم_، شیخ صدوق 192ثواب االعمال ص  -7
و  565و  503و  376ص 2و ج 297و  247و  231و  230و  57ص 1علل الشرائع شـیخ صـدوق ج   -8

 قم_ 568

 بیروت_، شیخ صدوق  136و  75ص  ةثفضائل األشهر الثال -9

 قم _، شیخ صدوق 190و  114معانی ااالخبار ص -10

_______________________ 
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 1روایت این کتاب قرار دارد 3امام زهري در سلسله رجال ، اما در من ال یحضره الفقیه
 ثقه نباشد! تواند مین امام زهري ،با این وجود و بنابر قاعدة شیعه

در تفسیرش و  »علی بن ابراهیم قمی«اگر راوي از کسانی باشد که : «قاعدة دوم -2
 .» او ثقه خواهد بود، در کامل الزیارات از او روایت نقل کرده باشند »ابن قولویه«

دیگران است چرا که  و 2قزوینی حر عاملی و، شوشتري، این نظر کسانی چون خوئی
که جز از اند  کتاب خود ادعا کرده ۀعلی بن ابراهیم قمی و هم ابن قولویه در مقدمهم 

 . ثقات روایت نقل نکنند

از  »مةالتوثیقات العا«خود در بحث  »معجم رجال الحدیث«خوئی در ابتداي کتاب 

 ورواه، إلينا ينتهي بام وخمربون ذاكرون ونحن«: کند میبن ابراهیم قمی اینگونه نقل  علی

روایات این کتاب  گیرد که تمام می و نتیجه 3»طاعتهم اهللا فرض الذين عن وثقاتنا اخينامش

 هذا يف فإن(. از کسانی دیگر روایت نقل نکرده است، صحیح است و او به جز از ثقات

  )ثقة عن إال هذا كتابه يف يروي ال أنه عىل ظاهرة داللة الكالم

 عنهم روي ما بجميع نحيط ال انا علمنا وقد«: نویسد می و ابن قولویه در مقدمۀ کتابش

 وال، برمحته اهللا رمحهم أصحابنا من الثقات جهة من لنا وقع ما لكن، غريه يف وال املعنى هذا يف

 قم_،شیخ صدوق 256ص 4ج 108ص 3و ج 77ص 2من ال یحضره الفقیه ج -1
سند حدیث شریف کسا بـه روایـت   «مقالۀ  لنام قزوینی را در این بین آوردیم، چرا که خود او در ذی -2

یکـی از روات روایـت کسـا    که در سایتشان موجود است، براي توثیق » آیت اهللا سید صادق شیرازي
باشـد.   پس ثقه مـی  ،قولویه است دلیل آورده است که چون این راوي از روات علی بن ابراهیم و ابن

 (البته دالیل دیگري نیز آورده است)
،علـی بـن   5، ص1تفسیر قمـی (مقدمـه مولـف)، ج    خوئی؛ 49ص  1معجم رجال الحدیث خوئی ج -3

 قم _، حر عاملی 302ص  3؛ وسائل الشیعه (آل بیت) ج3قم،ط_ابراهیم قمی

_______________________ 
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 املعروفني غري املذكورين عن عنهم ذلك يؤثر، الرجال من الشذاذ عن روي حديثا فيه أخرجت

 1»والعلم باحلديث املشهورين بالرواية

چه از ائمه روایت شده احاطه پیدا آنو فهمیدم که نمیتوان در این موضوع بر : «یعنی
و در این کتاب ، ما که رحمت خدا بر آنان باد نقل شد موثقبلکه آنچه از یاران ، کرد

هایی  همان، باشدها  که از غیر معروف ام، روایت نکرده، جال شاذ نقل شدهرحدیثی که از 
 » ندکه در حدیث و علم مشهور نیست

 أنه عىل الداللة واضحة العبارة هذه أن تر فإنك«: نویسد می قولاین خوئی بعد از نقل 

 رمحهم أصحابنا من الثقات جهة من إليه وصلت وقد إال املعصوم عن رواية كتابه يف يروي ال

 ومروية ثابتة تفسريه روايات بأن إبراهيم بن عيل شهادة ذكر ما بعد الوسائل صاحب قال، اهللا

 هو بام رصح فإنه، قولويه بن حممد بن جعفر وكذلك(: السالم عليهم األئمة من الثقات نع

 إبراهيم بن عيل شهد من بوثاقة فيحكم، متني ذكره ما إن: أقول. )مزاره أول يف ذلك من أبلغ

 2»بمعارض يبتيل أن إال اللهم، بوثاقته قولويه بن حممد ابن جعفر أو

وضوح داللت بر این دارد که او از ین عبارت به پس همانطور که دیدي ا: «یعنی
، اال از طریق افراد مورد اعتمادي از یاران ما که به او رسیده است کند مین معصوم نقل

بعد از نقل شهادت علی بن ابراهیم مبنی بر ) یعنی حر عاملی( صاحب وسائل الشیعه
و (: نویسد می، مه استاینکه روایات کتاب تفسیرش ثابت و روایت شده از موثقین از ائ

) و او برتر است از علی بن ابراهیم، هیهمچنین است روایات جعفر بن محمد بن قولو
 قثگذارد و آن دو روایت را دربست مو می سپس خوئی بر روایات این دو کتاب صحه

 » داند! می

 ةهنشر الفقا سسةمؤ_جعفر بن محمد بن قولویه  ،20کامل الزیارات ص  -1

 50ص 1معجم رجال الحدیث خوئی ج -2

_______________________ 
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 شتفسیر قمی در و  1روایت 3کامل الزیارات بینیم که ابن قولویه در   می با این وجود
 . اند را از امام زهري نقل کرده 2روایت 1

  ثقه نباشد!  تواند مین امام زهري، قاعدة شیعه بربنا پس
راویان آن ، یق یا تصحیح کردندثاگر علماي شیعه روایتی را تو« قاعدة سوم -3

 » گردند می ثقه محسوب، روایت
ملی و محدث سید محمد عا، عالمه اردبیلی و شاگردش، حائري، مامقانی: کسانی چون

از علماي شیعه و چنانکه در صفحات گذشته اند  چنین قاعده اي را مطرح کرده، بحرانی
اینان روایات زهري را ، مجلسی اول و مصطفی خمینی و سید جرجانی نقل شد، چون

 امام زهري، طبق قاعدة شیعه: گویم می پس باز هم، موثق یا قوي یا صحیح نامیده بودند
 اشد!ثقه نب تواند مین

********** 
تا به اینجا ثابت کردیم که امام زهري نه تنها نزد اهل سنت ثقه و مورد اعتماد است 
بلکه بزرگان شیعه نیز به روایات او عمل کرده و او را موثق دانسته و حتی بعضی او را 

حال وقت آن است که به ایراد بعدي قزوینی بر سند روایت غار که در ، اند شیعه دانسته
 : بپردازیم، یح بخاري آمده استصح

 دشمن اهل بیت است!، عروة بن زبیر: قزوینی

از طرفداران معاویه و ، بن زبیر نیز همانند زهرى از دشمنان اهل بیت هعرو: «قزوینی
 . عضو گروه جعل حدیث وى بوده است

به نقل از استادش ابو جعفر  63ص ، 4ج، ابن أبى الحدید شافعى در شرح نهج البالغه
 : نویسد اسکافى مى

 ةهمؤسسۀ نشر الفقا _جعفر بن محمد بن قولویه  ،188و  161کامل الزیارات ص  -1

 قم _علی بن إبراهیم القمی  ،185ص 1تفسیر قمی ج -2
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گروهى از صحابه و تابعین را گماشت تا روایات و احادیث دروغینى که ، معاویه
و حقوقتى هم براى . بسازند، باشد) علیه السالم( بیانگر نقض و بیزارى جستن از على

از اصحاب و عروة ، مغیرة بن شعبۀ، عمروعاص، آنان مقرر کرد که از این افراد ابوهریره
 . باشد مى تابعان بن زبیر از

 : کند بعد از آن دو نمونه از جعلیات عروه بن زبیر نقل مى
 : زهرى روایت کرده است که عروة بن زبیر براى او نقل کرد که عایشه به من گفت

در همان عباس و على علیه ، بودم) صلى اهللا علیه وآله وسلم( ن پیش رسول خدا
این دو نفر در  !اى عایشه«: فرمود) وآله وسلم صلى اهللا علیه( رسول خدا. السالم وارد شد
 . »رود که بر غیر ملت و یا دین من هستند حالى از دنیا مى

نزد زهرى دو حدیث به نقل از عروه و : عبد الرزاق از معمر نقل کرده است که گفت
، و لذا من از وى در باره آن دو حدیث سؤال کردم، از عایشه در باره على وجود داشت

من ، تر است خدا از آن دو نفر آگاه، ا این دو حدیث و راویان آن چه کار بکنمب: گفت
 .دانم رابطه این دو نفر را با بنى هاشم خوب نمى

 ةعرو: و اما حدیث دوم این است که) روایت قبلی( اما حدیث اول که گذشت

، ودمب) صلى اهللا علیه وآله وسلم( نزد رسول خدا: از عایشه شنیدم که گفت: گوید مى
، پس به این دو نفر بنگر، اگر دوست دارى دو نفر از اهل آتش را ببینی !اى عایشه: فرمود

 .نگاه کردم دیدم عباس و على وارد شدند
دانیم  شود که به حدیث چنین فردى اعتماد کرد؛ با این که مى با این حال چگونه مى

دشمنى با امیر المؤمنین ، دکه شیعه و سنى بر آن اتفاق دارن 1هاى منافقین یکى از عالمت
 .علیه السالم است

 : جواب

از کند و دشـمنی بـا ابـوبکر     یکی از عالئم نفاق دشمنی با اصحاب است.. علی با غیر علی فرق نمی -1
 .اشد نفاق است
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در مورد سیدنا عروة بن زبیر علیه السالم فقط به قول مرجع تقلید خودش یعنی 
اسکافی تکیه کرده است که قبالً در مورد او و عقاید کفر آمیزش سخن گفتیم و الزم به 

که قبل از این ، خن گفتهسابتدا در مورد دشمنی زهري با اهل بیت ، تکرار مکررات نیست

چه  داند!! می بن زبیر را نیز دشمن اهل بیت ةاما اکنون عرو، ادعایش را ثابت کردیم عکس

عروة بن زبیر که اکثر روایاتش را از اهل بیت خصوصاً یکی ؟ کسی دشمن اهل بیت است
ه و از رفت می منین عایشه نقل کرده است و همیشه نزد اوؤاز مادران این بیت یعنی ام الم

ست که عروة نیحماقت و کم عقلی آیا  !؟شنیده است می وي که خالۀ ایشان بوده حدیث
 ؟ اهللا عنه را دشمن اهل بیت بدانیمرضی 

باید ، دو روایت کذبی که از ابن ابی الحدید متشیع و او نیز از اسکافی نقل کرده است
یافتم و نباید هم بیابم گفت که چنین روایاتی را در هیچ کدام از کتب روایی اهل سنت ن

اما برخالف ادعاي قزوینی در ، زیرا این روایت از جعلیات شخص اسکافی کذاب است
کتب شیعه از عروه روایتی در فضائل حضرت علی و فرزندانش نقل شده که ادعاي 

 . سازد می قزوینی را باطل

 وَ «: نویسد می شیخ مفید -1 وَ دُ  رَ َمَّ اقَ  بْنُ  حمُ حَ نْ  إِسْ يدَ  عَ زِ انَ  بْنِ  يَ ومَ نْ  رُ ةَ  عَ وَ رْ نِ  عُ  بْ

 ِ بَريْ لِيّاً  أَنَّ : الزُّ بَلَ  ع عَ مَ  أَقْ وْ رٍ  يَ دْ وَ  بَ ةَ  نَحْ يْمَ يِّ  بْنِ  طُعَ دِ فَلٍ  بْنِ  عَ هُ  نَوْ رَ جَ حِ  فَشَ مْ الَ  وَ  بِالرُّ هُ  قَ  لَ

نَا الَ  اهللاَِّ وَ  مُ َاصِ دَ  اهللاَِّ يفِ  ختُ عْ مِ  بَ يَوْ داً  الْ بَ   1.»أَ

 در را السالم علیه على: گفت که کند حدیث زبیر بن ةعرو از حاقاس بن محمد: «یعنی

: فرمود و، درآورد پاى از نیزه با را او و رفت نوفل بن طعیمۀ بسوى که دیدم بدر جنگ
 زنده دیگر یعنى(. کرد نخواهى ستیزه ما با هرگز خدا درباره تو دیگر امروز از پس بخدا

  2 .»)ماند نخواهى

 قم_،شیخ مفید 76، ص: 1 حجج اهللا على العباد، ج ةفاإلرشاد فی معر -1

 2تهران،ط_67، ص: 1 ترجمه ارشاد (سید هاشم رسولى محالتى)، ج -2
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 و إليه ضمه و ع احلسني قبل ص اهللا رسول أن الزبري بن عروة عنو«: نویسد می اربلی -2

 قط قبلته ما بلغ قد ابنا يل إن األنصاري فقال األنصار من رجل عنده و يشمه جعل

 1»ذنبي فام قلبك من الرمحة نزع تعاىل و تبارك اهللا كان إن رأيت أ ص اهللا رسول فقال

 سینه به و بوسید را حسن آله و علیه اهللا صلى خدا رسول: کند مى نقل» عروه««: یعنی
 را محبت این وقتى -بود حضرت آن نزد که -انصار از مردى. بویید مى را او و چسبانید

 خدا رسول. ام نبوسیده را او هرگز ولى رسیده بلوغ حد به که دارم پسرى من: گفت دید
 من گناه است فتهگر تو از را عاطفه و رحم خداوند اگر: «فرمود آله و علیه اهللا صلى

 2» ؟چیست

نْ «: نویسد می روایت طویلیشیخ صدوق در  -3 امِ  عَ شَ ةَ  بْنِ  هِ وَ رْ نْ  عُ بِيهِ  عَ ةَ  أَ وَ رْ نِ  عُ  بْ

 ِ بَريْ الَ  الزُّ نَّا قَ لُوساً  كُ ْلِسٍ  يفِ  جُ دِ  يفِ  جمَ جِ سْ ولِ  مَ سُ نَا ص اهللاَِّ رَ رْ اكَ تَذَ لَ  فَ امَ لِ  أَعْ رٍ  أَهْ دْ  وَ  بَ

ةَ  يْعَ انِ  بَ وَ ضْ الَ  الرِّ قَ اءِ  أَبُو فَ دَ رْ ا الدَّ مُ  يَ وْ مْ  الَ  أَ  قَ كُ ُ ربِ مِ  بِأَقَلِّ  أُخْ وْ قَ االً  الْ مْ  وَ  -مَ هِ ثَرِ عاً  أَكْ رَ  وَ  وَ

مْ  هِ دِّ اداً  أَشَ تِهَ ةِ  يفِ  اجْ بَادَ عِ وا الْ الُ نْ  قَ الَ  مَ ُّ  قَ يلِ   ع طَالِبٍ  أَيبِ  بْنُ  عَ

الَ  وَ  قَ انَ  إِنْ  اهللاَِّ فَ ةِ  يفِ  كَ َاعَ لِ  مجَ لِسِ املَْ  أَهْ ضٌ  إِالَّ  جْ رِ عْ نْهُ  مُ هِ  عَ هِ جْ مَّ  بِوَ بَ  ثُ تَدَ هُ  انْ لٌ  لَ جُ نَ  رَ  مِ

ارِ  َنْصَ الَ  األْ قَ هُ  فَ ا لَ رُ  يَ مِ يْ وَ دْ  عُ قَ تَ  لَ لَّمْ ةٍ  تَكَ لِمَ ا بِكَ كَ  مَ قَ افَ ا وَ يْهَ لَ دٌ  عَ نْذُ  أَحَ يْتَ  مُ تَ َا أَ الَ  هبِ قَ  أَبُو فَ

اءِ  دَ رْ ا الدَّ مُ  يَ وْ ائِلٌ  إِينِّ  قَ أَيْتُ  امَ  قَ لْ  وَ  رَ يَقُ لُّ  لْ مٍ  كُ وْ مْ  قَ نْكُ ا مِ ا مَ أَوْ تُ  رَ دْ هِ َّ  شَ يلِ  ع طَالِبٍ  أَيبِ  بْنَ  عَ

ِطَاتِ  حيْ وَ ارِ  بِشُ دِ  وَ  النَّجَّ لَ  قَ تَزَ نْ  اعْ الِيهِ  عَ وَ تَفَى وَ  مَ َّنْ  اخْ لِيهِ  ممِ َ  وَ  يَ تَرتَ تِ  اسْ يالَ غِ لِ  بِمُ هُ  النَّخْ تُ دْ تَقَ افْ  فَ

دَ  وَ  عُ َّ  بَ يلَ هُ مَ  عَ انُ   كَ

  تبریز_، محدث اربلی 61، ص: 2 ، جةئماأل ةففی معر لغمةکشف ا -1

، ص 3از: مستدرك، حـاکم نیشـابورى، ج   وي به نقل ؛ ، علی رفیعی74تاریخ زندگى ائمه (ع)، ص:  -2
170. 
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لْتُ  قُ قَ  فَ لِهِ  حلَِ نْزِ ا بِمَ إِذَ نَا فَ تٍ  أَ وْ ينٍ  بِصَ زِ ةٍ  وَ  حَ مَ يٍّ  نَغْ جِ وَ  وَ  شَ ولُ  هُ قُ ي يَ ِ مْ  إِهلَ نْ  كَ ةٍ  مِ وبِقَ َلْتَ  مُ  محَ

نِّي ا عَ تَهَ لْ ابَ قَ تِكَ  فَ مَ مْ  وَ  بِنِعْ نْ  كَ ةٍ  مِ يرَ رِ تَ  جَ مْ رَّ نْ  تَكَ ا عَ هَ فِ شْ كَ  كَ مِ رَ ي بِكَ ِ يَانِكَ  يفِ  طَالَ  إِنْ  إِهلَ صْ  عِ

ي رِ مُ ظُمَ  وَ  عُ فِ  يفِ  عَ حُ نْبِي الصُّ امَ  ذَ نَا فَ لٌ  أَ مِّ ؤَ َ  مُ ريْ انِكَ  غَ رَ فْ نَا الَ  وَ  غُ اجٍ  أَ َ  بِرَ ريْ انِكَ  غَ وَ ضْ نِيَ  رِ لَ غَ  فَشَ

تُ  وْ يْتُ  وَ  الصَّ تَفَ رَ  اقْ َثَ ا األْ إِذَ وَ  فَ ُّ  هُ
يلِ يْنِهِ  ع طَالِبٍ  أَيبِ  بْنُ  عَ تُ  بِعَ ْ تَرتَ اسْ َلْتُ  هُ لَ  فَ أَمخْ ةَ  فَ كَ َرَ عَ  احلْ كَ رَ  فَ

اتٍ  عَ كَ فِ  يفِ  رَ وْ يْلِ  جَ ابِرِ  اللَّ غَ مَّ  الْ عَ  ثُ زِ اءِ  إِىلَ  فَ عَ اءِ  وَ  الدُّ بُكَ بَثِّ  وَ  الْ  وَ  الْ وَ كْ انَ  الشَّ َّا فَكَ  اهللاََّ بِهِ  ممِ

ى الَ  أَنْ  نَاجَ ي قَ ِ رُ  إِهلَ كَ  يفِ  أُفَكِّ وِ فْ ونُ  عَ تَهُ َّ  فَ يلَ طِيئَتِي عَ رُ  مَّ ثُ  خَ كُ ظِيمَ  أَذْ عَ نْ  الْ كَ  مِ ذِ ظُمُ  أَخْ تَعْ َّ  فَ يلَ  عَ

لِيَّتِي الَ  ثُمَّ  بَ أْتُ  أَنَا إِنْ  آهِ  قَ رَ فِ  يفِ  قَ حُ يِّئَةً  الصُّ نَا سَ ا أَ يهَ ا أَنْتَ  وَ  نَاسِ يهَ ْصِ ولُ  حمُ تَقُ وهُ  فَ ذُ يَا خُ هُ  فَ نْ  لَ  مِ

وذٍ  أْخُ يهِ  الَ  مَ نْجِ هُ  تُ تُ ريَ شِ هُ  الَ  وَ  عَ عُ نْفَ تُهُ قَ  تَ ُهُ  بِيلَ محَ رْ ُ  يَ ا املَْألَ نَ  إِذَ اءِ  فِيهِ  أُذِّ مَّ  بِالنِّدَ الَ  ثُ نْ  آهِ  قَ جُ  نَارٍ  مِ نْضِ  تُ

بَادَ  َكْ ىلَ  وَ  األْ كُ نْ  آهِ  الْ ارٍ  مِ ةٍ  نَ اعَ  نَزَّ وَ نْ  آهِ  -لِلشَّ ةٍ  مِ رَ مْ نْ  غَ بَاتِ  مِ هَ لْ الَ  لَظَى مُ مَّ  قَ رَ  ثُ مَ اءِ  يفِ  انْغَ بُكَ  الْ

لَمْ  عْ  فَ مَ هُ  أَسْ اً  لَ سّ ةً  الَ  وَ  حِ كَ رَ لْتُ  حَ قُ لَبَ  فَ يْهِ  غَ لَ مُ  عَ رِ  لِطُولِ  النَّوْ هَ ةِ  أُوقِظُهُ  السَّ الَ رِ  لِصَ جْ فَ الَ  الْ  قَ

اءِ  أَبُو دَ رْ يْتُهُ  الدَّ تَ أَ ا فَ إِذَ وَ  فَ بَةِ  هُ َشَ اخلْ اةِ  كَ قَ تُهُ  املُْلْ كْ رَّ لَمْ  فَحَ كْ  فَ رَّ تَحَ تُهُ  وَ  يَ يْ وَ لَمْ  زَ وِ  فَ نْزَ قُ  يَ  وَ  هللاَِِّ إِنَّا لْتُ فَ

يْهِ  إِنَّا ونَ  إِلَ عُ اتَ  راجِ ُّ  اهللاَِّ وَ  مَ يلِ الَ  ع طَالِبٍ  أَيبِ  بْنُ  عَ يْتُ  قَ تَ أَ هُ  فَ لَ نْزِ بَادِراً  مَ اهُ  مُ نْعَ مْ  أَ يْهِ   إِلَ

الَتْ  قَ ةُ  فَ اطِمَ ا ع فَ ا يَ بَ اءِ  أَ دَ رْ ا الدَّ انَ  مَ نْ  كَ أْنِهِ  مِ نْ  وَ  شَ تِهِ  مِ َ  قِصَّ هتُ ْ ربَ أَخْ َ  افَ َربَ الَتْ  اخلْ قَ يَ  فَ ا اهللاَِّ وَ  هِ  يَ

ا بَ اءِ  أَ دَ رْ يَةُ  الدَّ شْ غَ تِي الْ هُ  الَّ ذُ أْخُ نْ  تَ يَةِ  مِ شْ مَّ  اهللاَِّ  خَ هُ  ثُ وْ ءٍ  أَتَ وهُ  بِامَ حُ نَضَ ىلَ  فَ هِ  عَ هِ جْ اقَ  وَ أَفَ َّ  نَظَرَ  وَ  فَ  وَ  إِيلَ

نَا الَ  أَبْكِي أَ قَ َّا فَ كَ  ممِ اؤُ ا بُكَ ا يَ بَ اءِ  أَ دَ رْ لْتُ  الدَّ قُ َّا فَ اهُ  ممِ هُ  أَرَ لُ نْزِ كَ  تُ سِ الَ  بِنَفْ قَ ا فَ ا يَ بَ اءِ  أَ دَ رْ وْ  وَ  الدَّ  لَ

تَنِي يْ أَ يَ  وَ  رَ عِ ابِ  إِىلَ  يب دُ سَ نَ  وَ  احلِْ قَ يْ لُ  أَ ائِمِ  أَهْ َرَ ابِ  اجلْ ذَ عَ تْنِي وَ  بِالْ شَ تَوَ ةٌ  احْ ئِكَ الَ ظٌ  مَ الَ انِيَةٌ  وَ  غِ بَ  زَ

تُ  فِظَاظٌ  فْ قَ وَ َ  فَ دَ  بَنيْ َبَّارِ  املَْلِكِ  يِ يَ دْ  اجلْ نِي قَ لَمَ بَّاءُ  أَسْ َحِ َنِي وَ  األْ محِ لُ  رَ يَا أَهْ نْ نْتَ  الدُّ كُ دَّ  لَ َةً  أَشَ محْ  يلِ  رَ

 َ يْ  بَنيْ دَ نْ  يَ ْفَى الَ  مَ يْهِ  ختَ لَ افِيَةٌ  عَ الَ  خَ قَ اءِ  أَبُو فَ دَ رْ وَ  الدَّ ا اهللاَِّ فَ أَيْتُ  مَ لِكَ  رَ دٍ  ذَ َحَ نْ  ألِ ابِ  مِ حَ  أَصْ

سُ   1» ص اهللاَِّ ولِ رَ

 5بیروت ط_ 79 - 77أمالی الصدوق، ص  -1
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 در و داشتیم انجمنى» ص« خدا رسول مسجد در ما گوید زبیر بن هعرو: «یعنی
 را شما من مردم اى گفت درداء ابو یمکرد می گفتگو رضوان بیعت و بدر اهل کارهاى

 عبادت در او کوشش و بیشتر ورعش و است کمتر  همه از مالش که کسى از نکنم آگاه
 بود انجمن در که هر بخدا گوید» ع« طالب ابى بن على گفت ؟کیست او گفتند؟ فزونتر

 تو با کسى که گفتى سخنى عویمر اى گفت باو انصار از مردى و گردانید روى او از
 آنچه باید هم شما و میگویم دیدم را آنچه من مردم اى گفت درداء ابو نکرد موافقت

 خود موالى از که دیدم ارنج شویحطات در را طالب ابى بن على خود من بگوئید دیدید
 گم را او من کرده خلوت ها نخل پشت و شده مخفى ویند همراه که آنان از و کرد کناره
 و حزین آوازى بناگاه است رفته خود بمنزل گفتم بود شده دور من از و بودم کرده

 و برخوردى من از که بزرگى جرم بسیار چه معبودا: «گفت می که شنیدم دلگداز آهنگى
 بزرگوارى آن کشف از خود بکرم که جنایتى بسیار چه و دادى نعمت بمن رابرشب در

 من جرمم دفتر در است بزرگ و عمرم نافرمانیت در کشید بدرازا چه اگر معبودا نمودى
 و کرد جلب بخود مرا آواز این» نیست امیدم رضایت جز و ندارم آرزوئى آمرزشت جز

 آرام و کردم پنهان او از را خود است طالب ابى بن على خود دیدم ناگاه و رفتم دنبالش
 گریه مشغول خدا بدرگاه سپس تار شب نیمه آن در آورد بجا رکعتى چند نمودم حرکت

 و اندیشم تو گذشت در معبودا« میگفت مناجاتش ضمن در و شد شکوه و دعا و زارى و
 سپس شود بزرگ من بر گرفتاریم و افتم تو سختگیرى یاد و آید آسان من بر خطایم
 و شمردى بر را آن تو و بردم یاد از که بخوانم گناهى عملم نامه در من اگر آه فرمود
 اش قبیله و داد نجاتش نتوانند اش عشیره که گرفتارى این از واى بگیرید را او بگوئى
 سپس نمایند احضار را او هک گاهى کنند رقت او بحال مردم همه نرسانند بدو سودى
 آه سیخ از کباب برکننده آتش از آه کند کباب را ها کلیه و جگرها که آتشى آن از آه فرمود

 و حس دیگر و افتاد نفس از تا شد اندر گریه، در سوزان هاى شراره لجه در فروشدن از
 کنم بیدارش، او طوالنى نشینى شب براى است ربوده خوابش گفتم ندیدم او از حرکتى
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 نکرد حرکت جنبانیدم را او افتاده خشکى چوبه چون مدید و رفتم او نزد بامداد نماز براى

يْهِ  إِنَّا وَ  هللاَِِّ إِنَّا« :گفتم نتوانست نشستن نشانیدمش و ونَ  إِلَ عُ  از طالب ابى بن على بخدا »راجِ

 او داستان فرمود» ع« فاطمه برسانم را او مرگ خبر که رفتم بمنزلش دوان رفته دنیا
 خدا ترس از که است غشى همان این بخدا درداء ابو اى فرمود دادم گزارش باو؟ چیست

 که کرد نگاه بمن و آمد بهوش و پاشیدند او چهره بر و آوردند آب و میدهد دست باو
، میزنى بخود که آسیبى این از گفتم؟ کنى می گریه چه براى دردا ابو اى فرمود میگریستم

 کاران بزه، اند کرده دعوت ابحس براى مرا بینى هک گاهى باشى چطور درداء ابو اى فرمود
 در من و دارند مرا گرد تندخو نآ دوزخیان و گیر سخت فرشتگان و کنند معاینه را کیفر
 کنند دلسوزى من به دنیا اهل و کشیده دست من از دوستان ام ایستاده جبار ملک برابر
 درداء ابو تنیس پوشیده او بر چیزى که کسى برابر در کنى رقت بحالم بیشتر باید تو اینجا
 1.»ندیدم خدا رسول اصحاب کدام هیچ در بخدا را حالت این گفت

دِ «: نویسد می شیخ صدوق -4 َمَّ بْدِ  بْنِ  حمُ َنِ  عَ محْ ةَ  بْنِ  الرَّ وَ رْ ِ  بْنِ  عُ بَريْ نْ  الزُّ بِيهِ  عَ نْ  أَ هِ  عَ دِّ  جَ

الَ  عَ  قَ قَ لٌ  وَ جُ ِّ  يفِ  رَ يلِ ٍ  طَالِبٍ  أَيبِ  بْنِ  عَ رضَ حْ نْ  بِمَ رَ  مِ مَ َطَّابِ  نِ بْ  عُ الَ  اخلْ قَ هُ  فَ رُ  لَ مَ فُ  عُ رِ عْ  تَ

بَ  احِ ا صَ ذَ ِ  هَ ربْ قَ دَ  الْ َمَّ بْدِ  بْنَ  حمُ بْدِ  بْنِ  اهللاَِّ عَ َّ  وَ  املُْطَّلِبِ  عَ يلِ بْدِ  بْنِ  طَالِبِ  أَيبِ  بْنَ  عَ  املُْطَّلِبِ  عَ

نَّ  الَ  رَ كُ ذْ لِيّاً  تَ ٍ  إِالَّ  عَ ريْ إِنَّكَ  بِخَ تَهُ  إِنْ  فَ صْ نَقَّ يْتَ  تَ ا آذَ ذَ ه يفِ  هَ ِ  2» قَربْ

 گفت باو عمر گفته بد بعلى عمر حضور در مردى که کند نقل زبیر بن هعرو: «یعنی
 ابى پسر على و است المطلب عبد بن اللَّه عبد بن محمد میشناسى را قبر این صاحب

 در را این کنى عیب را او اگر که مبر را  على نام بنیکى جز است المطلب عبد بن طالب
 3 .»کردى رآزا قبرش

  79 – 77اى، متن، ص:  ترجمه کمره-امالى شیخ صدوق -1
 388أمالی الصدوق، ص:  -2
 389اى، متن، ص:  ترجمه کمره-امالى شیخ صدوق -3

_______________________ 
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بسنده عن عروة بن  »الفردوس«ابن شريويه الديلمى يف كتاب «: نویسد می قندوزي -5

ملا قتل عىل عمرو بن عبد ودا العامري : قال) رىض اهللا عنهام( عن ابن عباس، الزبري

اللهم : وجاء عند النبي صىل اهللا عليه واله وسلم وسيفه يقطر دما فلام رأ عليا قال

: فهبط جربائيل ومعه أترجة اجلنة فقال،  تعطها أحد قبله وال بعدهاعط عليا فضيلة مل

فانفلقت يف يده ، فدفعها إليه، حيي هذه عليا: إن اهللا يقرؤك السالم ويقول: اجلنة فقال

حتفة من الطالب : فإذا فيها حريرة حريرة خرضاء مكتوب فيها سطران، فلقتني

 1.»اىل عىل بن أبى الطالب. الغالب

 عباس ابن از زبیر بن عروه از سند ذکر با فردوس کتاب در دیلمى شیرویه ناب: «یعنی
 السالم علیه على شد کشته السالم علیه على دست به عبدود بن عمرو چون که کرده نقل

. چکید مى شمشیرش از خون که حالى در، شد شرفیاب) ص( اکرم رسول حضور به

 و قبله احد تعطها لم فضيله عليا اعط اللّهم«: گفت افتاد او به که) ص( خدا رسول چشم

. باشى نکرده عطا آن از بعد و پیش احدى به که کن عطا فضیلتى على به الها بار .»بعده ال
: گفت خدا رسول به، بود بهشتى کادوئى بسته یک دستش در و شد نازل جبرئیل سپس

 پس بده) ادب مبارك( عنوان به على به را این گوید مى و رساند مى سالم پروردگارت
 را آن که هنگامى غلطید مى شفافیت از على دست در آن داد  على به را آن اکرم رسول
 این به است شده نوشته آن بر سطر دو که است سبزى حریر یک شد معلوم گشود

 خداى جانب از است اى هدیه »ابيطالب بن عىل اىل الغالب الطالب من حتفه« عبارت

 2 .»ابیطالب بن على به پیروز کننده درخواست

 284 - 283قندوزي ص  ةینابیع المود -1

،: سلیمان بن ابراهیم قندوزى، مترجم محمد علـى  255ینابیع الموده)،ص: ترجمه( على و شکوه غدیر -2
 قم_  شاه محمدى

_______________________ 
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 َ�نَْها، َ�ْن ُعْرَوةَ « -6
َ

ُ َ�َعاىل ٍّ «: قَالَْت ، َ�ْن اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ َُسْ�ُ ْ�ُن يلَعِ
ْ
ريَِضَ ، َدَخَل احل

ُ َعلَيِْه وََسلََّم وَُهَو ُمنَْكبٌّ فَلَِعَب ىلَعَ َظْهِرهِ  ِ َص�َّ ا�َّ  َ�نُْه ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ
َ

ُ َ�َعاىل ، ا�َّ
ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ َ�قَ  ِ َص�َّ ا�َّ �ُل لِرَُسوِل ا�َّ دُ : اَل ِجرْبِ بُُّه يَا ُ�َمَّ ِ

ُ
حت

َ
 ؟ أ

�ُل : قَاَل  ِحبُّ ابِْ� ، يَا ِجرْبِ
ُ
 أ

َ
تََك َستَْقتُلُُه ِمْن َ�ْعِدكَ : قَاَل ، !؟َوَما يِل ال مَّ

ُ
إِنَّ أ

�ُل ، فَ َ�َمدَّ ِجرْبِ
تَاهُ 

َ
َالُم يََدُه فَأ َ�ٍة َ�يَْضاءَ  َعلَيِْه السَّ فُّ : َ�َقاَل ، برُِتْ تَُك َهَذا َواْسُمَها الطَّ مَّ

ُ
رِْض َ�ْقتُُل أ

َ ْ
، يِف َهِذهِ األ

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  ِ َص�َّ ا�َّ َالُم ِمْن ِعنَْد رَُسوِل ا�َّ �ُل َعلَيِْه السَّ ا َذَهَب ِجرْبِ ِ ، فَلَمَّ َخَرَج رَُسوُل ا�َّ
ُ َعلَيِْه وَ  َ�ُة يِف يَِدهِ َ�بيِْك َص�َّ ا�َّ ْ ِ� ، يَا اَع�َِشةُ : َ�َقاَل ، َسلََّم َوالرتُّ ْخرَبَ

َ
َالُم أ �َل َعلَيِْه السَّ إِنَّ ِجرْبِ

فِّ  رِْض الطَّ
َ
َُسْ�َ ابِْ� َمْقتُوٌل يِف أ

ْ
نَّ احل

َ
يِت َستُْفَتنَتُ َ�ْعِدي، أ مَّ

ُ
ْصَحابِهِ ، َو�ِنَّ أ

َ
 أ

َ
، ُ�مَّ َخَرَج إِىل

 ٌّ بُو بَْ�ٍر َوُ�َمرُ  فيُهْم يلَعِ
َ
ارٌ ، َوأ ُ َ�نْهم وَُهَو َ�بيِْك ، وَُحَذْ�َفُة َوَ�مَّ بُو َذرٍّ ريَِضَ ا�َّ

َ
َما : َ�َقالُوا، َوأ

 ِ فِّ : َ�َقاَل ؟ ُ�بِْكيَك يَا رَُسوَل ا�َّ رِْض الطَّ
َ
َُسْ�َ ُ�ْقتَُل َ�ْعِدي بِأ

ْ
نَّ ابِْ� احل

َ
�ُل أ ِ� ِجرْبِ ْخرَبَ

َ
، أ

ِ� أناَ ِ�يَها َمْضَجَعهُ وََجاَءِ� بِهَ  ْخرَبَ
َ
َ�ِة فَأ ْ  1 »ِذهِ الرتُّ

 على بن حسین: گفت که کرده روایت المؤمنین ام عایشه از» زبیر بن ةعرو««: یعنی

 پیامبر به که حالى در شد وارد خدا رسول بر بود نوپائى کودك که هنگامى عنه اللَّه رضى
 آله و علیه اللَّه صلى پیغمبر که حال همان در و نشست پیامبر شانه به او شد مى وحى

 او آیا: گفت خدا رسول به جبرئیل شد بازى مشغول پیامبر پشت بر، بود شده خموسلّم 
 ؟ دارى دوست را

 از بعد را او تو امت: گفت جبرئیل، باشم نداشته دوست را فرزندم چرا: فرمود پیامبر
 پیغمبر براى رنگ سرخ تربتى و کرد دراز را خود دست آنگاه جبرئیل، شتک خواهند تو

 طف -است» طف« آن اسم و شود مى کشته تو پسر این سرزمین این در: گفت و آورد
 پیامبر دست در تربت آن و رفت خدا رسول نزد از جبرئیل که همین -فرات ساحل یعنى

 قم _ 348 ص: ،6 ج مع الرکب الحسینی، ؛2814رقم 107ص  3معجم الکبیر طبرانی ج  -1
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 سرزمین در حسین پسرم که داد خبر مرا، جبرئیل عائشه اى: فرمود گریست مى و بود
 . گردد مى امتحان و فتنه دچار من از بعد من امت و شود مى کشته اتفر کنار طف

 در و آمد بیرون من حجره از کرد مى گریه که حالى در پیامبر سپس: گوید مى عایشه
 و  حذیفه و عمر و بکر ابو و) السالم علیه( على میان آن در که شد حاضر یارانش مجمع

 . بودند عنهم اللَّه رضى ذر ابو

 سرزمین در من از بعد حسین پسرم این که داد خبر مرا اینک جبرئیل: رمودف پیامبر
 این در او آرامگاه که مرا داد خبر و آورده من براى را تربت این و شود مى کشته طف
 1 .»است خاك

در این شش روایت به وضوح پیداست که عروه نه تنها با ائمه دشمن نبوده بلکه 
ضمناً در روایات باال روایات موضوع و ضعیف نیز ، ستفضایل آنان را نیز نقل کرده ا

 . باید توسط شیعه پذیرفته شود، منتهی چون اکثراً از کتب شیعه نقل شد، وجود داشت
و در » ما در مسجد رسول خدا انجمنی داشتیم: «فرماید می عروه 3در روایت شمارة 

و همیشه  هشد می کتب شیعه موجود است که امام سجاد نیز در این انجمن حاضر
 و الحسین بن على: «گوید) ع( حسن امام بن حسن بن عبداهللا: «ه استهمنشین عروه بود

 از سخن شبى. نشستند مى گفتگو به) ص( پیامبر مسجد انتهاى در شب هر زبیر بن عروة
 تغییر بر قدرت که حالى در آنان با نشینى هم از و کشیدند پیش امیه بنى جور و ظلم

 اظهار مورد این در خدا غضب و قهر از و گفتند سخن، ندارند را نانآ ظالمانه روش
  2» نمودند هراس

، ص ة؛ و او به نقل از: ماوردى، اعـالم النبـو  2قم، ط_ 374 - 373ترجمه داود الهامى، ص:-الطرائف -1

 ..159، ص 1آن به همین اسناد و همین لفظ آورده، خوارزمى، مقتل ج  12ب در با -83
جهاد االمام السجاد، سید محمد  ، علی رفیعی و وي به نقل از:28تاریخ زندگانى امام سجاد (ع)، ص:  -2

 154رضا حسینى جاللى، ص 

_______________________ 
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در متن فوق نشانگر مالزمت مستمر آن دو بزرگوار با یکدیگر است و  »هر شب«قید 
 باشد! می این کامالً خالف ادعاي دشمنی عروه با ائمه

بق قاعده اي که قبالً خواهم بگویم ط می کشم فقط نمی سخن را بیش از این به درازا
در کامل الزیارات از او روایت  »ابن قولویه«هر راوي که : عرض کردم و آن این بود که

بینیم که وي از حضرت عروه نیز  می و ،هستند علماي شیعه ثقه و مورد اعتماد، نقل کرده
 ثقه نباشد!!  تواند مین عروه، شیعه ةعداپس بنا بر ق، 1روایت نقل کرده است 

گواهی بر ثقه بودن و امین بودن او داده  یکی از بزرگترین علماي شیعهطرفی  و از

االسالم دکتر حجة «: یعنی ؛صاحب الغدیر »عالمه امینی شیعی«است و این عالم فرزند 

أصحاب أمري املؤمنني عليه السالم «او کتابی دارد تحت عنوان ، است »االمینى هادى محمد

 : نویسد می بدر این کتا وي »و الرواة عنه

  األسدي  قيص  بن  عبد العز  أسد بن  خويلد بن  بن  العوام  الزبري بن  عروة بن -٧٩٨«

ث. ه ٩٢  املتوىف  املدين ث عنه الكثريون من التابعني، رو عن أكثر الصحابة، حمدّ و . كام حدّ

، ٩١مات سنة . املدينةيف الطبقة الثانية من أهل ، فقيها عاملا ثبتا مأمونا، كان ثقة كثري احلديث

و ، مجع العلم. حييى، حممدا، هشاما، عثامن، عبد اهللاّ: و خلّف. ٩٩، ٩٥، ٩٤، ٩٣، ٩٢

هر و مات صائام. و العبادة، السيادة و اشتهر أنّه قطعت رجله و هو يف . و كان يصوم الدّ

 2.»الصالة الكلة وقعت فيها و مل يتحرك

» ثقه و امین و فقیه و عالم« بن زبیر هعرو سیدنا »دکتر محمد هادي امینی«طبق گفتۀ 
هاي بچه گانۀ شیعیان بها بدهیم که  و به بازي، بیش از این بنویسیمست پس الزم نی. است

 کنند! می شخص بزرگواري چون عروه را جرح، با قول شخص منحرفی چون اسکافی

 نجف_ 74کامل الزیارات، ص:  -1

 1محمد هادى االمینى، دارالغدیر، بیروت،طعنه،  ةاصحاب االمام امیرالمؤمنین و الروا -2

_______________________ 
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خواهند  می دانند مین اصوالً کسانی که بزرگانی چون زهري و عروة بن زبیر را موثق
هر بار نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم منع کنند چرا که این مردم را از رسیدن به سخنان گُ

و اند  دو بزرگوار از کسانی هستند که سخنان آن حضرت صلی اهللا علیه وسلم را نقل کرده
خواهند چنین فتنه اي را در بین  می این خواستۀ غیر مسلمانان خصوصاً یهود است که

یهودي نیز بر بزرگانی چون زهري تاخته است و  »گلدزیهر«چنانکه ، ان به پا کنندمسلمان
و مبارك باد  اند! این مستشرق یهودي شده کارکسانی چون قزوینی نیز در این تاختن هم

 این همکاري و همدلی بین مالي قزلباش و هاخام یهودي!!
ه دربارة سیرت حضرت اولین کسی است ک »بن زبیر هعرو«و باید بدانیم که حضرت 

أول من «: اند گفته است کهنبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم کتاب نوشت و به همین دلیل 

  1»صّنف يف املغازي عروة بن الز��
 :سروده است ة وي و دیگر بزرگاندربار شاعرىو

ــــرٍ « ةُ أَبْحُ ــــبْعَ ــــمِ سَ لْ عِ ــــنْ يفِ الْ ــــلَ مَ ا قِي  إذَ
 

عِ   ــــنْ الْ ــــتْ عَ يْسَ مْ لَ ــــتُهُ ايَ وَ ــــهْ رِ جَ ارِ ــــمِ خَ  لْ
 

ـــــلْ  قُ ـــــمٌ : فَ اسِ ةُ قَ وَ ـــــرْ ـــــدُ اهللاَِّ عُ بَيْ ـــــمْ عُ  هُ
 

ــــهْ   جَ ارِ نُ خَ يْامَ ــــلَ ــــرٍ سُ ــــو بَكْ بُ يدٌ أَ ــــعِ  2»سَ
 

 آنان روایت * که هستند علم دریاى هفت مصداق کسانى چه که بپرسند هرگاه: «یعنی
، بکر أبو، سعید *   قاسم، عروه، اللّه عبید: ندایشان: بگو*  نیست آگاهى و علم از بیرون

  .»خارجه و سلیمان

علـى   محمد هادى یوسفى غـروى، متـرجم حسـین    ،21،ص:1 رجوع کنید به: تاریخ تحقیقى اسالم،ج -1

،هاشم معروف 10المصطفى،،المتن،ص: ة، رسول جعفریان؛ سیر39؛ سیره رسول خدا (ص)،ص: عربى

ی ترجمه:حمید ترقی جاه؛ ترجمـه  ، هاشم معروف الحسن13،ص:1 المصطفى،ج ةالحسنی؛ ترجمه سیر

کشـف  ؛ و  مترجم: محمود مهدوى دامغـانى  ،ابوبکر بیهقى 11 ص: ،1 ج (مقدمۀ مترجم)، ةدالئل النبو

 بیروت_صالحی الشامی  11ص 4حاجی خلیفه؛سبل الهدي ج 1747 - 1746 ، ص2الظنون، ج 
 قاهره_، ابن قیم 23ص 1إعالم الموقعین عن رب العالمین ج -2

_______________________ 
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این روایت صحیح و روایتی راویان این روایت موثق و تا به اینجا متوجه شدیم که 
که این روایت  لاما به فرض محا، اند به آن اعتماد کرده سنّیاست که مفسرین شیعه و 

روایت از  چرا که ایراد قزوینی به این، ثیر چندانی نداردأصحیح نباشد در نتیجۀ بحث ت
این روایت حضرت ابوبکر صدیق همراه پیامبر اکرم صلی اهللا  طبق« این جهت است که

این روایت مورد قبول  اگرو » اند علیه وسلم از داخل مکه به اتفاق یکدیگر خارج شده
 دیگري وجود دارد که گواهی به خروج ابوبکر همراه پیامبر را از مکه روایات زیاد، نباشد

 . کنیم می دا روایت مذکور را بخوانیم و سپس بعضی از متابعاتش را نقلابت، دهند می
ابن شهاب از عروه نقل کرده : «است ترجمه روایت مذکور چنانکه قزوینی نقل کرده

روزى در خانه ابوبکر در اول ظهر نشسته بودیم که شخصى به : است که عائشه گفت
او هیچگاه در ، را پوشانده استاست که صورت خود ) ص( این رسول خدا: ابوبکر گفت

سوگند به خدا او در ، پدر و مادرم به فدایش: ابوبکر گفت. آید چنین ساعتى پیش ما نمى
آمد و اجازه ورود ) ص( رسول خدا. کار مهمى دارد کهاین ساعت نیامده مگر این

، بیا بیرون: وارد شده و سپس خطاب به ابوبکر گفت، به او اجازه داده شد، خواست
رسول خدا . پدرم به فدایت اى رسول خدا، همه اهل تو هستندها  این: وبکر گفتاب

 .به من اجازه خروج داده شده است: فرمود
رسول ؟ رسول خدا مراه شما بیایم پدرم به فدایت ايمن هم به ه: سپس ابوبکر گفت

، بگیریکى از دو مرکب مرا ، پدرم به فدایت اى رسول خدا: ابوبکر گفت. بلی: خدا فرمود
ما هر دو مرکب را سریعا : عائشه گفت. گیرم با پرداخت قیمت مى: رسول خدا فرمود

اى  اسماء دختر ابوبکر تکه، اى در داخل مشک ساختیم و براى آن دو توشه، آماده کردیم
ذات النطاقین؛ « به همین خاطر او را، از پیش بند خود را پاره و دهانه مشک را با آن بست

 .نامیده شد» دصاحب دو پیش بن
سپس رسول خدا و ابوبکر به غارى در کوه ثور رفتند و سه : عائشه این گونه ادامه داد

ماهر و تیزهوشى ، عبد اهللا بن أبى بکر که در آن زمان پسر جوان، شب در آن پنهان شدند
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ام پیمود تا این که هنگ راه مىها  آن هنگام سحر از کنار، ماند ها در کنار آن دو مى شب، بود
کرد؛  اى نمى قریش حیله، صبح کند، صبح پیش قریشیان همانند کسى که در آن جا بوده

مگر این که عبد الرحمن آن را شنیده و خبر آن را در هنگام تاریکى شب به رسول خدا و 
 .رساند ابوبکر مى

چراند و هنگامى که ساعتى از  گوسفند شیردهى را مى، عامر بن فهیره غالم ابوبکر
 . کردند برد؛ پس آن دو با فراخى و نعمت استراحت مى مىها  آن ذشت نزدیکگ شب مى

، داشت و تا تاریک شدن هوا نگه می کرد میعامر بن شیر دوشیده شده را روي سنگ داغ 
رسول خدا و ابوبکر مردى از بنى دیل از فرزندان . این کار در طول این شب ادامه داشت
رسول خدا و ابوبکر  .استخدام کردند، وماهرى بود عبد بن عدى را که راهنماى کارکشته

راهنما در صبح ، مرکبشان را به او دادند و با بعد از سه روز در غار ثور وعده گذاشتند
آمد و راهنما راه ساحل در ها  آن عامر بن فهیره نیز با. آمدها  آن سوم به همراه مرکب پیش

 1.»پیش گرفت
 : خاري چنین آمده استدر صحیح ب ،اما متابعات این روایت

ا « تْنِي أَيْضً ثَ دَّ حَ ينِ أَيبِ وَ َ ربَ الَ أَخْ امٍ قَ شَ نْ هِ ةَ عَ امَ بُو أُسَ نَا أَ ثَ دَّ يلَ حَ عِ امَ بَيْدُ بْنُ إِسْ نَا عُ ثَ دَّ ةُ حَ اطِمَ فَ

الَتْ  ا قَ نْهَ َ اهللاَُّ عَ يضِ ءَ رَ امَ نْ أَسْ لَ : عَ ىلَّ اهللاَُّ عَ ولِ اهللاَِّ صَ سُ ةَ رَ رَ فْ تُ سُ نَعْ رٍ صَ يْتِ أَيبِ بَكْ لَّمَ يفِ بَ سَ يْهِ وَ

امَ بِهِ فَ  بِطُهُ رْ ا نَ ائِهِ مَ قَ الَ لِسِ تِهِ وَ رَ فْ دْ لِسُ لَمْ نَجِ الَتْ فَ ينَةِ قَ رَ إِىلَ املَْدِ َاجِ ادَ أَنْ هيُ نيَ أَرَ رٍ حِ َيبِ بَكْ لْتُ ألِ قُ

الَ فَشُ  بِطُ بِهِ إِالَّ نِطَاقِي قَ يْئًا أَرْ دُ شَ ا أَجِ اهللاَِّ مَ ةَ وَ رَ فْ رِ السُّ خَ بِاآلْ اءَ وَ قَ دٍ السِّ احِ بِطِيهِ بِوَ ارْ ِ فَ نَنيْ يهِ بِاثْ قِّ

 ِ اتَ النِّطَاقَنيْ يَتْ ذَ مِّ لِكَ سُ لِذَ لْتُ فَ عَ فَ   2»فَ

 هنگامی که رسول خدا  صلى اهللا علیه وسلم : گوید می اسماء رضی اهللا عنها: «ترجمه
رت صلى اهللا علیه وسلم  را در سفر آنحض ۀتوش، هجرت نماید، خواست به مدینه می

 بیروت_ 3692رقم  1418 - 1417ص  3بخاري جصحیح  -1
 بیروت _ 3695رقم  1422ص 3و با سندي دیگر: ج 2817رقم  1087ص  3صحیح بخاري ج -2

_______________________ 
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مشک آب را ببندیم پیدا  ۀتوشه و دهان ۀاما چیزي که کیس. آماده کردم، ابوبکر ۀخان
چیزي جز ، به خدا سوگند که من براي بستن زاد سفر: به پدرم؛ ابوبکر؛ گفتم. نکردیم

 کیسه و با نةبا یکی دها. دو قسمت کنآن را : پدر گفت. پیدا نکردم، کمربند خود

صاحب ( ذات النطاقین، بدین جهت. پس من هم چنین کردم. مشک را ببند نةدها، دیگري

  .»).و این لقب را رسول خدا به ایشان دادند(. نامیده شدم) دو کمر بند
و روایتی طوالنی دیگر از اسماء بنت ابی بکر صدیق وارد شده که در بین راویانش نه 

 : ایت چنین استو آن رو »ةعرو«وجود دارد و نه  »زهري«

» ُّ َميكِّ
ْ
َالُل ال

ْ
مْحَُد ْ�ُن َ�ْمٍرو اخل

َ
َ�نَا أ َماِجُشونِ ، ثنا َ�ْعُقوُب ْ�ُن مُحَيْدٍ ، َحدَّ

ْ
، ثنا يُوُسُف ْ�ُن ال

�ِيهِ 
َ
يِب بَْ�رٍ ، َ�ْن أ

َ
ْسَماَء بِنِْت أ

َ
َ�ْ�ِ : قَالَْت ، َ�ْن أ َة لُكَّ يَْوٍم َمرَّ تِيَنا بَِمكَّ

ْ
ا اَكَن ، اَكَن انلَّيِبُّ يَأ فَلَمَّ

ِهَ�ةِ  ُت ، يَْوًما ِمْن َذلَِك َجاَءنَا يِف الظَّ
ْ
بَةُ : َ�ُقل

َ
ِ َ�َقاَل ، يَا أ �ِّ َما َجاَء بِِه يِف : َهَذا رَُسوُل ا�َّ

ُ
يِب َوأ

َ
بِأ

ْمرٌ 
َ
اَعِة إِال أ ُ انلَّيِبُّ ، َهِذهِ السَّ

َ
ِذَن يِل يِف «: َ�َقاَل هل

َ
َ قَْد أ نَّ ا�َّ

َ
ُُروِج َهْل َشَعْرَت أ

ْ
بُو  »؟اخل

َ
َ�َقاَل أ

ِ : بَْ�رٍ  َحابَُة يَا رَُسوَل ا�َّ َحابَةُ «: قَاَل ، فَالصَّ بُو بَْ�رٍ  »الصَّ
َ
إِنَّ ِعنِْدي لََراِحلََتْ�ِ قَْد : َ�َقاَل أ

َْومِ  بَا بَْ�رٍ بِثََمِنهَ «: َ�َقاَل ، فَُخْذ إِْحَداُهَما، َعلَْفتُُهَما ُمنُْذ َكَذا َوَ�َذا انِْتَظاًرا لَِهَذا ايلْ
َ
: قَاَل  »ا يَا أ

�ِّ إِْن ِشئَْت 
ُ
نَْت َوأ

َ
يِب أ

َ
نَا لَُهْم َسْفَرةً : قَالَْت ، بِثََمِنَها بِأ

ْ
ُ�مَّ َ�َطَعْت نَِطاَ�َها فََرَ�َطتَْها بَِبْعِضِه ، َ�َهيَّأ

َغاِر يِف َجَبِل ثَْورٍ 
ْ
 1...»فََخرََجا َ�َمَكثَا يِف ال

عاقل را اشارتی کافی است به شرطی که آن و روایات در این باب بسیار است که 
 عاقل بنی اسرائیلی یا اهل سفسطه آباد نباشد!

، اما قزوینی گذشته از سند روایت به خیال خودش بر متن روایت نیز ایراد گرفته است
 : بخوانیم ایراد او را

 د قزوینی بر متن حدیث غارانتقا

  284رقم  106ص 24جر طبرانی یمعجم الکب -1
_______________________ 
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وانى روبرو است که ما به صورت این روایت از نظر داللت با اشکاالت متعدد و فرا«
 :مختصر به آن خواهیم پرداخت

اى طراحى کردند که رسول  کفار قریش نقشه، با هجرت یاران رسول خدا به مدینه
و اجازه ندهند که آن حضرت با رسیدن به ، خدا صلى اهللا علیه وآله را به قتل رسانده

رسولش را از این نقشه مطلع و ، خداوند. یثرب دولت خود را در آن جا پایه ریزى نماید
 .به آن حضرت اجازه هجرت دادند

 :کند فخررازى داستان نقشه قریش و مطلع شدن آن حضرت را این گونه نقل مى

جمع  ةمشرکان قریش در دار الندو: اند قتاده و دیگر مفسران گفته، مجاهد، ابن عباس«

شد و ها  آن رد وارد مجلسشیطان به شکل پیرم، شدند و با یکدیگر به مشورت پرداختند
برخى از قریشیان گفتند که او را زندانى کنید و انتظار . خود را از اهالى نجد معرفى کرد

مصلحتى در این کار نیست؛ زیرا اقوام او خشمگین شده : ابلیس گفت، مرگش را بکشید
 .و به خاطر او خونریزى خواهد شد

مصلحتى در : شیطان گفت، راحت شوید او را از مکه اخراج و از آزار او: برخى گفتند
با شما خواهند ها  آن اى را دور خود جمع کرده و به کمک این کار نیست؛ زیرا او طائفه

یک مرد را انتخاب کنیم تا هر ، نظر من این است که از هر قبلیه: ابو جهل گفت. جنگید
ده همه قبائل وقتى کشته شد خون او به گر، با شمشیر ضربتى را بزنندها  آن کدام از

خواهد افتاد و بنى هاشم قدرت جنگیدن با تما قریش را نخواهند داشت و به گرفتن دیه 
 .راضى خواهند شد

خداوند به پیامبرش وحى کرد و او را از این . این نظر درستى است: شیطان گفت
به رسول خدا دستور داد که در . نقشه آگاه ساخت و اجازه هجرت به سوى مدینه را داد

رسول خدا به على دستور داد که در بسترش بخوابد . سترش نخوابد و اجازه خروج دادب
قریشیان . توانند آسیبى به تو برسانند نمىها  آن، خود را با لحاف من بپوشان: و به او گفت
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على در  نبه خوابگاه رسول خدا حمله کردند و با دید، زمانى که صبح شد، منتظر ماندند
 .»نابود کردرا ها  آن و خداوند تالشآن جا مبهوت شدند 

رسول خدا نیز روش کامال سرّى را براى رفتن به یثرب ، با توجه به این قضیه
برگزیدند که از این نقشه جز امیر مؤمنان علیه السالم و صدیقه طاهره سالم اهللا علیها فرد 

 .دیگرى با خبر نبود
ل خدا به هیچ وجه خبر نداشتند؛ پیش از این نیز ثابت کردیم که ابوبکر از رفتن رسو
به طرف غار ثور رفت و پیش  بلکه فرداى آن روز با راهنمائى امیرمؤمنان علیه السالم

 .از کفار قریش به رسول خدا ملحق شد
عاقالنه و منطقى نیست که بپذیریم رسول خدا در وسط روز و از جلوى ، از این رو

رج و سپس به همراه ابوبکر به طرف غار از مکه خا، چشمان مراقب و تیزبین کفار قریش
کفار قریش از چند روز پیش مراقب آن حضرت بودند و در شب . ثور حرکت کرده باشد

و این عالمت . لیلۀ المبیت خانه آن حضرت را محاصره کردند تا او را به قتل برسانند
ط جوابى است که با وجود این وضعیت چگونه رسول خدا در وس بى استفهام و سؤال

 !!!؟روز به خانه ابوبکر رفته و او را به همراه خود برده باشد
قضیه هجرت خود از معدود مسلمانانى که در ، حتى رسول خدا صلى اهللا علیه وآله

زیر شکنجه نقشه هجرت آن حضرت ها  آن مکه مانده بودند نیز مخفى کرده بود تا مبادا
فر را براى هجرت انتخاب کردند تا هاى ماه ص و نیز آخرین شب، براى قریش بازگو کنند

آن وقت چگونه امکان دارد که در وسط روز ، نور ماه سبب دیده شدن آن حضرت نشود
 !!!؟به خانه ابوبکر برود و با او راهى خارج مکه شود

 : جواب

و هم قاضی ی خودش بریده و دوخته و خودش هم شاک، ۀ گذشتهلدر این چند جم
 . سر درگم است و این کامالً محسوس استهایش  هنهایت در گفت بی و البتهشده 

 : دي از این سر درگمیموار
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قَ رسول اهللاَِّ« در ترجمۀ این قسمت -1 نَا فيه ) ص( ثُمَّ حلَِ مَ رٍ فَكَ وْ بَلِ ثَ ارٍ يف جَ رٍ بِغَ وأبو بَكْ

ابٌّ ثَقِفٌ  مٌ شَ الَ رٍ وهو غُ ا عبد اهللاَِّ بن أيب بَكْ َ مهُ نْدَ بِيتُ عِ يَالٍ يَ ثَ لَ لِجُ من  ثَالَ يُدْ نٌ فَ قِ لَ

اهُ حتى  عَ انِ بِهِ إال وَ تَادَ كْ ا يُ رً عُ أَمْ مَ سْ بَائِتٍ فال يَ ةَ كَ كَّ يْشٍ بِمَ رَ بِحُ مع قُ يُصْ رٍ فَ حَ ا بِسَ َ مهِ نْدِ عِ

مُ  تَلِطُ الظَّالَ ْ ِ ذلك حني خيَ ربَ امَ بِخَ تِيَهُ أْ  : از روایت مذکور چنین نوشته است »يَ

، رى در کوه ثور رفتند و سه شب در آن پنهان شدندسپس رسول خدا و ابوبکر به غا« 
ها در کنار آن  شب، ماهر و تیزهوشى بود، که در آن زمان پسر جوان عبد اهللا بن أبى بکر

پیمود تا این که هنگام صبح پیش قریشیان  راه مىها  آن هنگام سحر از کنار، ماند دو مى
مگر این که عبد کرد؛  اى نمى قریش حیله، صبح کند، همانند کسى که در آن جا بوده

آن را شنیده و خبر آن را در هنگام تاریکى شب به رسول خدا و ابوبکر  الرحمن
  .»رساند مى

عبد «خبر برنده را  در ابتدا شخص؟ دیدید چه تحریفی در ترجمۀ روایت کرده است
آن اما در انتها ، متن روایت است با د که صحیح نیز همین است و مطابقنام می »اهللا

و  تصحیفنامد!!!  شاید بگویید این یک نوع  می »عبد الرحمن«شخص خبر رسان را 
او به عمد نام عبدالرحمن را داخل ترجمه کرده تا بعد ، اما چنین نیست، اشتباه ساده است

؟؟ کرد میچطور براي پیامبر و ابوبکر خبر رسانی ، عبدالرحمن که کافر بود: بتواند بگوید
 . این را گفته و جوابش نیز خواهد آمد که البته در جلوتر

پیش از این نیز ثابت کردیم که ابوبکر از رفتن : «نویسد می، در قسمتی از ایرادش -2
با راهنمائى امیرمؤمنان  رسول خدا به هیچ وجه خبر نداشتند؛ بلکه فرداى آن روز

علیه السالم به طرف غار ثور رفت و پیش از کفار قریش به رسول خدا ملحق 
  ».شد

او در بحثی ؟؟ تناقض و سردرگمی وجود داردهایش  دقت کردید که چقدر در گفته
حضرت ابوبکر صدیق بعد ، که قبالً به آن پرداخته بودیم به روایتی استناد کرد که طبق آن
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د روا، ندده بونشد د خانهرقریشیان هنوز وا واز اینکه پیامبر اکرم از خانه خارج شدند 
ال پرسید و حضرت علی نیز او را به ؤمورد محل استخفاي پیامبر سخانۀ پیامبر شد و در 

 . آن محل راهنمایی کرد
 اما اکنون با توجه به سخن قزوینی که ؛ما ثابت کردیم که این روایت باطل است

ابوبکر یک روز بعد از حرکت پیامبر به خانۀ آن حضرت آمد و آدرس «گوید:  می
 2کیلومتر است و این مسافت را به کمتر از  5، مکه ثور تاکوه فاصلۀ : میگوی می» خواست

ساعت بعد از پیامبر حرکت  24حال چگونه است که ابوبکر ، توان طی کرد می ساعت
رسید  می کوهبایست در همان ساعات اولیه به  می !!! پیامبر!؟کردند و به پیامبر نیز رسیدند

 نیز برسد!! ضمناً در روایت ساعت حرکت کند و به ایشان 24نه  اینکه ابوبکر بعد از 
آمده بود که ابوبکر ، سندي که قزوینی از سیوطی نقل کردند و بطالن آن به اثبات رسید بی

و این ند در منطقۀ خروجی مکه به پیامبر رسید یعنی هنوز پیامبر از شهر خارج نشده بود
ساعت است که حرکت را  24عجیب است که پیامبر ، دیگر عیجب اندر عجیب است

 !!اند! شروع کرده ولی هنوز از شهر هم خارج نشده
رسول خدا نیز روش ، با توجه به این قضیه«گوید:  می در قسمتی از سخنانش -3

کامال سرّى را براى رفتن به یثرب برگزیدند که از این نقشه جز امیر مؤمنان علیه 
 .» السالم و صدیقه طاهره سالم اهللا علیها فرد دیگرى با خبر نبود

رسول خدا روش کامالً سري را : «ابتدایی سخنش صحیح است که گفتهقسمت 
 سخنی، فقط علی و فاطمه از این سفر با خبر بودند گوید می اما قسمتی که» برگزید

داریم که روایات و اقوالی در دست ، سند و فاقد ارزش علمی است؛  اما ما برعکس او بی
 . کنند می طرحکامالً خالف سخن او را 
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الَ « اقَ قَ حَ نِي: ابْنُ إسْ لَغَ لَمْ فِيامَ بَ عْ ْ يَ ملَ دٌ ، وَ ولِ اهللاَِّ صىل اهللا عليه وسلم أَحَ سُ وجِ رَ رُ َ ، بِخُ نيْ حَ

جَ  رَ ُّ بْنُ أَيبِ طَالِبٍ ، خَ
يلِ يقُ ، إالَّ عَ دِّ رٍ الصِّ بُو بَكْ أَ رٍ ، وَ آلُ أَيبِ بَكْ   1.»وَ

مکه کسی به جز علی از تصمیم رسول خدا براي خروج از : گفت 2ابن سحاق: «یعنی
 .» با خبر نبود، بن ابیطالب و ابوبکر صدیق و خانوادة ابوبکر

 و بشار ابن شبهة«: یکی از ابواب کتاب کمال الدین شیخ صدوق با این عنوان است

 و«گوید:  می ابن قبه رازي در قسمتی از جوابش به ابن بشار »عليها الرازي قبة ابن إجابة

 اخللق عىل حجته تثبت ال من و اإلنس و اجلن عىل اهللا حجة هذا هللا هداك احلسن أبا يا نقول

 اهللا احتج ممن بمكانه يعلم مل حتى الغار يف شخصه أخفى قد ص حممد البيان و الدعاء بعد إال

 3.»نفر مخسة إال به عليهم

 انس و جن بر است خدا حجت غائب امام این گوئیم می الحسن ابو اى اکنون«: یعنی
 چون دلیل کردن آشکار و دعوت از بعد مگر نشود تمام خلق بر او جتح که کسى و

 تن پنج جز بود حجتها  آن بر که مردمى از و شد مخفى غار در) ص( محمد خود

 4» دانست مین را او جاى کسى

مصـر؛ تـاریخ   _ 335ص  2البن هشـام ج  ةالسیر؛ 2، بیروت ط485 – 484،ص:1 البن هشام،ج ةالسیر -1

 بیروت_ 218ص 3ج ةيوالنها ةيروت؛ بدابی_ 103ص  2طبري ج

در میان علمـاى  «نویسد:  آید؛ عزیز اهللا عطاردي شیعی می ابن اسحاق از مورخین شیعه به حساب می -2
انـد البتـه ابـن اسـحاق،      امامیه رضوان اللَّه علیهم گروهى در این باب (سیره نویسـی) فعالیـت داشـته   

کتاب زندگانى چهارده معصـوم (ع)   دمۀمق »یشوند..واقدى، و یعقوبى هم از علماى شیعه محسوب م
 1تهران،ط_زیز اهللا عطاردي ؛ع4(ترجمۀ کتاب اعالم الوري طبرسی) ص: 

 2تهران،ط_، شیخ صدوق 56ص 1ج لنعمةکمال الدین و تمام ا -3

 تهران_، آیۀ اهللا محمد باقر کمره اي142ص 1ج ةلنعمترجمۀ کمال الدین و تمام ا -4

_______________________ 
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در توضیح اینکه این پنج  »اي اهللا محمد باقر کمره يةآ«یعنی ، دینمترجم کتاب کمال ال

 علیه طالب ابى بن على نفر پنج این از مقصود ظاهرا: «نویسد می ،نفر چه کسانی هستند
 در که بکر ابى دختر اسماء و هجرت راه دلیل اریقط بن اللَّه عبد و بکر ابو و است السالم
 السالم علیها زهرا فاطمه پنجم نفر شاید و رسانید می ها آنه ب ذخیره غار در استتار زمان
 1»باشد

نفر از هجرت با  5معتقد است ، از قدماي شیعه، رین متکلمیندیدیم که یکی از بزرگت

ابوبکر و اسماء دختر وي از این سفر با ، اي نیز معتقد است اهللا کمره يةو آاند  خبر بوده

نابود ، ادعاي قزوینی »هلهاأشهد شاهد من «پس در این مورد نیز به واسطۀ ، اند خبر بوده

 . میشود
عاقالنه و منطقى نیست که «گوید:  می است کهاما سخن ناپختۀ دیگر وي این  -4

بپذیریم رسول خدا در وسط روز و از جلوى چشمان مراقب و تیزبین کفار 
از مکه خارج و سپس به همراه ابوبکر به طرف غار ثور حرکت کرده ، قریش
  .»باشد

عاقالنه نیست که پیامبر جلو چشمان کفار قریش بار سفر ببندند و از شهر خارج ، بله
باعث وجود دارد که واقعاً  فاحشی وند و ما نیز با شما موافقیم اما در سخن شما اشتباهش

 !تعجب و تاسف است
کنید کفار قریش از ظهر در خانۀ پیامبر کشیک نشسته بودند!!! و  می ادعابه نوعی : اول

رخی نخوانده بودم که ادعا کرده ؤاست و تا به حال از هیچ م به تاریخ این نهایت جهل
کفار از ظهر در خانۀ پیامبر کشیک نشسته بودند و تا شب صبر کردند و شب هم « باشد

و این بسیار » کاري نکردند باز تا صبح صبر کردند و صبح به رختخواب حمله کردند!!
 عجیب است! 

 تهران_، آیۀ اهللا محمد باقر کمره اي142ص 1، پاورقی جلنعمةین و تمام اترجمۀ کمال الد -1
_______________________ 
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 به زیرکی عملها  کفار قریش با تمام شقاوتشان اشخاصی بودند که در اینگونه دسیسه
عملی کامالً جاهالنه ، آنان از ظهر خانۀ پیامبر را محاصره کرده بودندند ولی اگر کرد می

ساعت خانۀ پیامبر را محاصره  20چرا که آنان مجبور بودند نزدیک به ، انجام داده بودند
شدند و به کمک آن  می بنی هاشم و یاران باقیماندة پیامبر با خبر، کنند و اگر چنین بود

پس باید بپذیریم و سخن اجماع ، شد نمی ملیآمدند و نقشۀ قریش ع می حضرت
این محاصره و کشیک دادن از همان شب آغاز شد و ، رخین را قبول کنیم که معتقدندؤم

را منع کرد و دلیل ها  آن قرار بر این بود که در همان شب حمله را آغاز کنند ولی ابو لهب
دند تا زمانی که هوا پس صبر کر، آورد که ممکن است به زنان و فرزندان آسیبی برسد

 . روشن شد
کفار قریش از چند روز پیش مراقب آن حضرت بودند و در «: ادعا کرده است که -5

  .»المبیت خانه آن حضرت را محاصره کردند تا او را به قتل برسانند ليلةشب 

و اند  این ادعا بدون سند و دلیل است که مشرکین از چند روز قبل مراقب پیامبر بوده
 . باشد تواند می به چند معنیاین سخن 

که این بطالنش واضح اند  اینکه چند روز است خانۀ پیامبر را محاصره کرده اول 
 . است

که این نیز از عجایب است » ندکرد می پیامبر را تعقیب یانچند نفر از قریش« اینکه دوم
دگان که پیامبر چند روز متوالی تحت تعقیب باشد اما در شب هجرت همان تعقیب کنن

گذشته از آن اگر فرض را بر این بگیریم که مشرکین آنگاه که ، متوجه خروج پیامبر نشوند
به خانه ابوبکر آمده او را تعقیب کرده باشند این چیز عجیبی نیست  در هنگام ظهر پیامبر

ضمناً با ، 1این بار هم مثل دفعات قبل، زیرا پیامبر همیشه به خانه ابوبکر رفت و آمد داشته
و به  فهیم که پیامبر آن زمان از خانه ابوبکر خارج شده می ق دیگر روایاتبیرسی و تطبر

َ�ْ�ِ «فرماید:  اسماء بنت ابی بکر می -1 َة لُكَّ يَْوٍم َمرَّ تِينَا بَِمكَّ
ْ
یعنی: نبی اکـرم صـلی اهللا علیـه     »اَكَن انلَّيِبُّ يَأ

 )107ص  4الکبر طبرانی ج معجم( آمد. وسلم زمانی که در مکه بودیم روزي دو بار به خانۀ ما می

_______________________ 
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و خودشان در  کند می خوابیدن در بستر به مورأخود برگشته و حضرت علی را م ۀخان
 . شوند می آیند و از در پشتی خانه خارج می ابوبکر ۀبه خانشب  پاسی از

که در مورد ، ن قاعده معروف و مشهور استدر نزد تاریخ نگاران و سیره نویسان ای
 پیرامون آن واقعه ةبه مجموع روایات و احادیث و اقوال وارد مورد تحقیقحادثه و واقعۀ 

اي  شیوه آورند و این نزد فقها و اصولیون نیز به می نگردند و سپس ماجرا را به قلم می
 . مورد بحث ما نیز صادق است مطرح است و در

آنان خارج شده و به سوي : فرماید می منینؤزمانی که ام الم، شارهدر روایت مورد ا
از سخن قبلیشان جدا شده است و این انقطاع با کلمۀ  قیدياین سخن با ، غار رفتند

پیامبر در گوید:  می قسمت ابتداي روایت که به این معنی که، صورت گرفته است »قالت«
رابطه اي ، خروج به سمت غارثور داردهنگام ظهر وارد خانه شد با قسمتی که سخن از 

سوي مربوط به خروج پیامبر به ، دارد منتهی در این بین انقطاعی وجود دارد و آن انقطاع
خانۀ خودشان و سپس در هنگام شب به خانۀ ابوبکر برگشتن است و در این عمل 

 . حکمتی حکیمانه نهفته است
سلم در هنگام ظهر به منظور مطلع آمدن پیامبر گرامی اسالم صلی اهللا علیه و: توضیح

تا به ، سفر کنند مور به مهیا ساختن وسایلِأمکردن ابوبکر صدیق بود و اینکه ایشان را 
اقلی است که نقشۀ وقت حرکت معطل نشوند و بالفاصله حرکت کنند و این کار هر ع

 . دهد می ناکی را با برنامه ریزي قبلی سامانسفر به این خطر
 : خروج پیامبر از خانۀ ابوبکر و رفتن به خانۀ خودشان اما سخن در مورد

رخین نیز آن را قبول دارند ؤروایاتی که در کتب تاریخ وجود دارد و اجماع م -1
و حرکت در شب ، د که حرکت از خانۀ ابوبکر صدیق بودهرداللت بر این دا

 . صورت گرفته و خروج پیامبر از خانۀ خودشان نیز شب هنگام بوده است
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 خواهد می از ابوبکر) پدر براء بن عازب( عازب ؛ایتی به نقل از براء بن عازبدر رو
: کند می سخن خود را اینگونه شروع صدیق که ماجراي هجرت را توضیح دهد و ابوبکر

بُو بَْ�رٍ ««
َ
َقْوُم َعلَيْنَا بِالرََّصدِ : َ�َقاَل أ

ْ
َخَذ ال

َ
َة بِلَيٍْل َوقَْد أ  1....»َخرَْجنَا ِمْن َمكَّ

و در روایتی ..» گشتند می شب هنگام از مکه خارج شدیم و مشرکین دنبال ما: نییع

ْنَا «: آمده است که فرمود
َ
ْدجل

َ
بُو بَْ�ٍر َخرَْجنَا فَأ

َ
ْلَتَنَا٢َ�َقاَل أ

َ
ْحثَثْنَا يَْوَمنَا َويل

َ
پس : یعنی 3....»فَأ

 » خارج شدیم در اول شب و به سرعت پیمودیم روز و شب را
 : ه ابن اسحاق با سندش از ام المؤمنین نقل کرده چنین آمده استو در روایتی ک

اقَ « حَ الَ ابْنُ إسْ ِمُ : قَ نْ الَ أَهتَّ نِي مَ ثَ دَّ ِ ، فَحَ ريْ بَ ةَ بْنِ الزُّ وَ رْ نْ عُ نِنيَ ، عَ مِ ةَ أُمِّ املُْؤْ ائِشَ نْ عَ  ها آن عَ

الَتْ  ولُ اهللاَِّ: قَ سُ ْطِئُ رَ انَ الَ خيُ ارِ   صىل اهللاَّ عليه و سلم كَ ْ النَّهَ يفَ دَ طَرَ رٍ أَحَ يْتَ أَيبِ بَكْ َ بَ أْيتِ ا ، أَنْ يَ إمَّ

ةً  رَ يَّةً ، بُكْ شِ ا عَ إِمَّ ولِ اهللاَِّ ، وَ سُ ي أُذِنَ فِيهِ لِرَ ذِ مُ الَّ يَوْ انَ الْ ا كَ تَّى إذَ ةِ   صىل اهللاَّ عليه و سلمحَ رَ جْ ِ ، يفِ اهلْ

وْ  يْ قَ رَ ِ ظَهْ نْ بَنيْ ةَ مِ كَّ نْ مَ وجِ مِ ُرُ اخلْ هِ وَ ولُ اهللاَِّ، مِ سُ ا رَ انَ تَ ةِ   صىل اهللاَّ عليه و سلم أَ رَ َاجِ ةٍ ، بِاهلْ اعَ يفِ سَ

ا أْيتِ فِيهَ انَ الَ يَ الَتْ . كَ رٍ : قَ بُو بَكْ آهُ أَ لَامَّ رَ الَ ، فَ ولُ اهللاَِّ: قَ سُ اءَ رَ ا جَ هِ   صىل اهللاَّ عليه و سلم مَ ذِ هَ

ثَ  دَ رٍ حَ َمْ ةَ إالَّ ألِ اعَ الَتْ . السَّ لَ : قَ لَ فَ هِ ، امَّ دَخَ يرِ ِ نْ رسَ رٍ عَ هُ أَبُو بَكْ رَ لَ أَخَّ ولُ اجلزء ، تَ سُ لَسَ رَ فَجَ

رٍ  صىل اهللاَّ عليه و سلماألول اهللاَِّ  ءُ بِنْتُ أَيبِ بَكْ امَ تِي أَسَ أُخْ ا وَ نَ رٍ إالَّ أَ نْدَ أَيبِ بَكْ يْسَ عِ لَ الَ ، وَ قَ فَ

ولُ اهللاَِّ سُ جْ :  صىل اهللاَّ عليه و سلم رَ رِ الَ أَخْ قَ ؛ فَ كَ نْدَ نْ عِ نِّي مَ ولَ اهللاَِّ: عَ سُ ا رَ نَتَايَ ، يَ ا ابْ َ ا ، إنَّامَ مهُ مَ وَ

اكَ  الَ ؟ ذَ قَ ي فَ أُمِّ اكَ أَيبِ وَ ةِ : فِدَ رَ جْ ِ اهلْ وجِ وَ ُرُ دْ أَذِنَ يلِ يفِ اخلْ الَتْ . إنَّ اهللاََّ قَ رٍ : قَ بُو بَكْ الَ أَ قَ : فَ

ولَ اهللاَِّ سُ ا رَ بَةَ يَ حْ الَ ، الصُّ بَةَ الصُّ : قَ الَتْ . حْ بْكِي : قَ ا يَ دً مِ أَنَّ أَحَ يَوْ لِكَ الْ بْلَ ذَ تُ قَطُّ قَ رْ عُ ا شَ اَهللاَِّ مَ وَ فَ

 بیروت_ 4077رقم 264ص 10شرح مشکل اآلثار للطحاوي ج -1
اند بـه معنـی خـروج در آخـر شـب       الدلج والدلجه: به معنی خروج در اول شب است و بعضی گفته -2

 )499الصحابه البی نعیم، پاورقی، رقم ةفاست. (معر

 ؛ با سند صحیح3رقم 180ص  1بن حنبل ج ؛ مسند امام احمد499الصحابه البی نعیم، رقم ةفمعر -3
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حِ  رَ فَ نْ الْ مئِذٍ ، مِ وْ بْكِي يَ رٍ يَ ا بَكْ بَ أَيْتُ أَ تَّى رَ الَ ، حَ مَّ قَ بِيَّ اهللاَِّ: ثُ ا نَ نْتُ ، يَ دْ كُ تَانِ قَ لَ احِ ِ رَ اتَنيْ إنَّ هَ

ا َذَ دْهتامَ هلِ دَ قَطِ . أَعْ بْدَ اهللاَِّ بْنَ أَرْ ا عَ رَ تَأْجَ اسْ رٍ  -فَ لِ بْنِ بَكْ ئَ نِي الدُّ نْ بَ الً مِ جُ نْ ، رَ أَةً مِ رَ هُ امْ انَتْ أُمُّ كَ وَ

و رٍ مْ مِ بْنِ عَ هْ نِي سَ ا ، بَ كً ِ انَ مُرشْ كَ يقِ  -وَ ىلَ الطَّرِ ُامَ عَ هلُّ دُ امَ ، يَ تَيْهِ لَ احِ يْهِ رَ ا إلَ عَ فَ دَ هُ ، فَ نْدَ تَا عِ انَ  فَكَ

ا َ ادِمهِ ا ملِِيعَ َ امهُ عَ رْ  1»يَ

رسول : که گفت، روایت نموده) عنها اللَّه رضى( ام المؤمنین ابن اسحاق از عائشه: «یعنی
گاه به خانه ابوبکر  بى یا صبح و یا: آمدن را در یک طرف روز صلى اللَّه علیه و سلمخدا 

صلى اللَّه ه رسول خود تا این که همان روزى فرا رسید که خداوند در آن ب، کرد ترك نمى
رسول ، اجازه هجرت و خارج شدن را از مکه و از میان قومش اعطا نمود علیه و سلم

عائشه . آمد در ساعتى که در آن نمى، در گرماى روز نزد ما آمد صلى اللَّه علیه و سلمخدا 
ین در ا صلى اللَّه علیه و سلمرسول خدا : هنگامى که ابوبکر وى را دید گفت: گوید مى

هنگامى که داخل : افزاید وى مى. ساعت جز براى امر جدیدى که پیش آمده نیامده است
و نزد ابوبکر رسول خدا ص نشست ، ابوبکر از تخت خود برایش کنار رفت، گردید

 صلى اللَّه علیه و سلمرسول خدا . کسى جز من و خواهرم اسماء بنت ابى بکر نبود
این دو ، اى رسول خدا: گفت». من بیرون کن کسى را که پیش توست از پیش: «فرمود

خداوند به من اجازه : «فرمود !؟پدر و مادرم فدایت چه اتفاقى افتاده است، دخترانم هستند
 همراهى با خودت: ابوبکر گفت: گوید عائشه مى». بیرون شدن و هجرت را داده است

بل از آن روز به خدا سوگند ق». همراهى) بلى(«: گفت. اى رسول خدا) مطلوب است(
فقط همان روز بود که ابوبکر را دیدم ، ى گریه کندحالهرگز ندیده بودم که کسى از خوش

آماده ) کار( این دو شتر را براى این، اى نبى خدا: بعد از آن گفت، کرد از خوشى گریه مى
و مادرش از ، عبداللَّه بن ارقط را که مردى از بنى دئل بن بکر، و آن دو، نموده بودم

مصـر؛ تـاریخ   _ 335ص  2السیرة البن هشـام ج ؛ 2، بیروت ط485 – 484،ص:1 البن هشام،ج ةالسیر -1

 بیروت_ 218ص 3ج ةيوالنها ةيبیروت؛ بدا_ 103ص  2طبري ج
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نشان ها  آن تا راه را به، به کرایه گرفتند -و مشرك بود  -نى سهم بن عمرو بود ب

را تا ها  آن و او، نزد وى بودندها  آن و هر دوى، و شتران خود را به او سپردند، دهد

 .» چرانید وقت موعدشان مى
کر پیامبر اکرم و ابوب«گوید:  می آنجا که، به قسمت پایانی روایتی که گذشت دقت کنید

را به عنوان راهنما کرایه کردند و شترها را به او سپردند که تا زمان  »ابن اریقط«، صدیق
از این قسمت اینگونه » نزد خود داشته باشد) روز در غار ماندند 3بعد از اینکه ( حرکت
 چرا که براي کرایه کردن راهنما، شود که حرکت در همان لحظه نبوده می فهمیده

راضی کردن آن راهنما و ، طلبد می خارج شوند و این خود زمانی رابایست از خانه  می
طلبد و از آن طرف سخن گفتن با عامر  همچنین سپردن شتران به او نیز خود مدتی را می

بن فهیره براي اینکه او نیز گوسفندان را در مسیر هجرت بچراند تا رد پاها را از بین ببرد 
به این منظور که او خبرهاي قریش را  »ن ابی بکرعبد اهللا ب«و همچنین صحبت کردن با 

چرا که در آن لحظه عبد اهللا در خانه نبود و در روایت ، برد می زمان، به آنان برساند نیز
تصریح شده که زمانی که پیامبر وارد خانه شد به جز ابوبکر و دو دخترش کس دیگري 

از خانۀ ، قبل از هجرتابوبکر  پیامبر ونشانگر این است که ها  این در خانه نبود و همۀ
و شباهنگام اند  تهدوباره به خانه برگش، ابوبکر خارج شدند و بنا بر دیگر روایات وارده

سید احمد محیط «به نام ، مختصر سخنان ما را یکی از علماي شیعه، اند هجرت کرده
 : آورند می این چنین به قلم »طباطبایی

دهم بعثت براي اینکه نقشهء سران حضرت رسول ص در ماه صفر از سال سیز«
بر هم زند تصمیم به هجرت از مکه ، را در خاموش ساختن چراغ هدایت  بدخواه قریش

اي از دشمنان در پیرامون سراي او انتظار  شبی که عده  و در همانبه مدینه گرفت 

کشیدند از سراي خود برآمد و پوشیده  خود می  موقع مقرر را براي اجراي نقشه شوم
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ز چشم جویاي آنان به خانه ابو بکر رفت و بهمراهی او به کوه ثور در جنوب شهر ا

 1 .»بود نهان شدند  و در غاري که نزدیک به قله کوهمکه بر سر راه یمن برآمد 
به ویژه این که در خانه ابوبکر : «نویسد می قزوینی در ادامۀ ایراداتش بر این روایت

احتمال داشت اخبار هجرت را به گوش قریشیان  چندین مشرك وجود داشتند که هر آن
بکر که از مشرکان سرسخت و از  بن ابى) عبد العزي( برسانند؛ از جمله عبد الرحمن

 .حاضران در جنگ بدر و احد علیه مسلمانان بوده است
قصد کشتن پدرش ابوبکر را کرده ، او در کفرش چنان پایبند بود که در جنگ بدر

 . است
ابوبکر نیز از کسانى است که تا فتح مکه ایمان نیاورده بود؛ چنانچه ابن پدر ، أبوقحافه
 :نویسد عبد البر مى

  .»در روز فتح مکه مسلمان شد، پدر ابوبکر، عثمان بن عامر«
اش را از  تواند به خانه ابوبکر برود و او و خانواده با این حال چگونه رسول خدا مى

از مکه خارج و حتى ، ها آن یش چشمانهجرت آگاه و سپس در روز روشن و در پ
 ؟ تواند چنین مطلبى را بپذیرد آیا عقل و تدبیر مى !؟مخفیگاه خود را نیز به آنان نشان دهد

همان کسى که ( کند که عبد الرحمن بن أبى بکر از همه جالبتر این که فخررازى اصرار مى
هر روز به همراه ) شتهتا فتح مکه ایمان نیاورد و در جنگ بدر قصد کشتن پدرش را دا

برده و او همان کسى است که براى ابوبکر و  خواهرش اسماء براى رسول خدا غذا مى
 :رسول خدا مرکب خریده است

همان دو نفري بودند که براي رسول خدا و ابوبکر ، بکر و اسماء عبد الرحمن بن أبى«
، را به رسولش دادو زمانی که خداوند دستور خروج به سوي مدینه ... آوردند غذا می

پس ابوبکر به پسرش عبد الرحمن دستور داد ، رسول خدا آن را با ابوبکر در میان گذاشت

در کـوه  دو یا سـه غـار   « ) عنوان مقاله:384ص  29، شمارة 1345به نقل از (مجله وحید، اردیبهشت  -1
 ، محیط طباطبائی »ثور؟

_______________________ 
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 را به رسول خداها  آن ابوبکر یکی از، دو بار سفر و دو دست لباس تهیه کند، که دو شتر
 .»تقدیم کرد) ص(

ه اي نسبت به با چنین کین، تواند چنین مطلبى را بپذیرد که چنین شخصی آیا عقل مى
کمک کار رسول خدا و پدرش براي هجرت از ، اسالم و مسلمانان و حتی پدر خویش

 » ؟مکه و تاسیس حکومت اسالمی شود
 : جواب

و به اثبات رساندیم که نه عبدالرحمن و نه ابوقحافه و ایم  قبالً جواب این شبهه را گفته
از طرفی در روایات صریحاً نه هیچ کافر دیگري در خانۀ ابوبکر مسکن نداشته است و 

تصریح شده که به وقت هجرت کسی به جز ابوبکر و عایشه و خواهرش اسماء در خانه 

ْخيِت « :فرماید می چنانکه ام المؤمنین در این باره اند؛ نبوده
ُ
نَا َوأ

َ
 أ

َّ
يِب بَْ�ٍر إال

َ
َولَيَْس ِعنَْد أ

يِب بَْ�رٍ 
َ
َسَماُء بِنُْت أ

َ
عبد الرحمن را خبر رسان ، ي به اشتباهو اینکه امام فخر راز  1»أ

که در  دانیم می این اشتباه محضی است که الزم به توضیح و توجیه ندارد و ؛معرفی کرده
خبر رسان ذکر شده نه عبد  نام عبد اهللا به نام، تمام روایاتی که در این باره آمده است

ذك«: نویسد می و حافظ ابن حجر عسقالنی در این باره ؛الرحمن اتِهِ وَ ادَ يَ نْ زِ امٍ مِ شَ ر بن هِ

هُ  لُ وْ هُ قَ وَ ا نَحْ غً يِّ بَالَ ِ بَرصْ نِ الْ َسَ نِ احلْ بْدُ اهللاَِّعَ ةٍ  عَ خَ عَ يفِ نُسْ قَ رٍ وَ َنِ بْنُ أَيبِ بَكْ محْ بْدُ الرَّ وَ  عَ هُ وَ

مٌ  هَ   2»وَ

 شروع هجرت از خانۀ ابوبکر بوده!: گواهی علماي شیعه

 3ج ةيـوالنهـا  ةيـبیـروت؛ بـدا  _ 103ص  2مصـر؛ تـاریخ طبـري ج   _ 335ص  2البن هشام ج ةالسیر -1

 بیروت_ 218ص

 ةفمعردار ال_، ابن حجر عسقالنی 237ص  7فتح الباري ج -2

_______________________ 
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: نویسد می خودش »ذو الفقار«هند در کتاب ۀ مولوي دلدار علی از مجتهدین شیع
احتجاج باین آیت موقوف است که به ثبوت رسد که هجرت ابوبکر باجازت حضرت «

 1» و شیعه این را قبول ندارند، نبوي واقع شده
و به حمد اهللا ما تا به اینجا از طرق مختلف از قرآن و کتب شیعه ثابت کردیم که 

با پیامبر همراه شده و ابوبکر توسط پیامبر انتخاب حضرت ابوبکر صدیق از داخل مکه 
 . شده است

زمانی که پیامبر اکرم صلی اهللا علیه وسلم از مکه ، ما از خود آیه ثابت کردیم. الف
رخین و سیره نگاران آن شخص ؤشخصی همراه او بود که به اتفاق تمامی م، ندخارج شد

 . ابوبکر صدیق بوده است
 یات و اقوال بسیاري وجود دارد که مهر تایید بر این ادعاکتب شیعه نیز روا در. ب

 : کنیم می را نقلها  آن که بعضی از، زند می

 النبي مع خرج فقد بكر أبو أما و«: نویسد می مکارم شیرازي مرجع تقلید شیعیان -1

 2»ثور غار إىل جلأ و اخلطر من ختلص و آله و عليه اهللا صىل األكرم

 خارج خطر کانون از سلم و آله و علیه اهللا صلى پیامبر مراهه که بکر أبو اما: «یعنی

 3 .» است گرفته پناه ثور غار در و شده
 ایشان سرهاى بر و برگرفت خاك مشتى رسول: «می نویسد، زین العابدین رهنما -2

 بکر ابو سراى تا برفت یکسر رسول! گردانید کور را ایشان تعالى خداى پاشید

 : گفت. کرد هآگا را وى. عنه اللّه رضى

ه از نواب محسن الملک سید محمد مهدي علی خـان کـ  نوشتۀ  »باقیات الصالحات«به نقل از کتاب  -1
 شیعیان هدایت شیعه به مذهب اهل سنت است.

 1طقم،_  ، مکارم شیرازى216، ص: (عربی) فی القرآن ةيآیات الوال -2

 3ط، قم _ ، مکارم شیرازى278فارسی)، ص: ( آیات والیت در قرآن -3

_______________________ 
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: گفت بکر بو؟ رویم سو بکدام گویى چه. برفتن آمد امر و آمد هجرت وقت که هین
 کوه آن در که شویم) ثور( کوه در یا) ثبیر( کوه در که آنست صواب. اهللا رسول یا

 آنجا در رویم آنجا باشند آنجا در روز چند بزمستان، من گوسپندان و عظیم غاریست
 فرو و گردند نومید چون. بجویند را ما سوى بهر و شود مترک ما حدیث تا باشیم مى

 رسول بستر بر) ع( على و، غار بسوى برفتند آنوقت در. برویم آنجا از ما آنگاه نشینند
 1 .»شب بآخر تا بود مى

او ، ز علماي شیعه است که تفسیرش به زبان فارسی موجود و مشهور استاین یکی ا
، به انتخاب پیامبر همسفر ایشان گشته بلکه معتقد استنه تنها معتقد است که ابوبکر 

 به غار ثور برویم!: ابوبکر بود که مسیر را به پیامبر پیشنهاد کرد و ابوبکر بود که گفت
زندگانی «براي دانستن مقام علمی این عالم شیعی کافیست که به ابتداي کتاب 

اهللا حاج  يةآ«در آن تقریظ رجوع کنید و ، که آن هم اثر زین العابدین رهنماست »حسین

دکتر «و  »دکتر مبشري«و  »سید محمد علی جمال زاده«و همچنین  »اي شیخ خلیل کمره
 . تا این نویسندة شیعی را بشناسید، را بخوانید »مهدي پرهام

: نویسد می، که از مفسرین شیعه استمحمد کریم العلوي الحسینی الموسوي  -3
 شخصا بمنزل ابوبکر رفتند، ود خوابانیدعلی علیه السالم را در رختخواب خ«

بهجرت مامور شده ام : فرمود؟ ابوبکر عرض کرد یا رسول اهللا چه خبر است
فرمودند آري عرض کرد یا ؟ عرض کرد یا رسول اهللا من هم در خدمتتان هستم

رسول اهللا دو شتر خوب دارم یکی را سوار شو فرمود بقیمت قبول دارم هر دو از 
 2 ...»تا کوه ثور رسیدند آنجا غاري بود داخل غار پنهان شدندمکه خارج شدند 

  تهران _  ، رهنما زین العابدین 70، ص: 2 رهنما، جو تفسیر ترجمه  -1
، محمد کریم العلوي الحسینی 803ص 1فارسی) ج( ن نکت االیات و الدقائقتفسیر کشف الحقایق ع -2

  3تهران، ط_الموسوي 

_______________________ 
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پس پیغمبر صلی اهللا علیه و آله و سلم شب : «دنویس می فتح اهللا کاشانیمال  -4
پنجشنبه در شهر مکه امیر المؤمنین علیه السالم را بر جاي خود بخوابانید و خود 

د و شب در آنجا بیتوته بیرون آمده بدان غار توجه نمو از خانه ابوبکر برفاقت او
 1» فرمود

پناه ص شب  پس حضرت رسالت: «نویسد می حسین بن على کاشفى سبزوارى -5
رض برفاقت وى بیرون آمده  خانه صدیقپنجشنبه غرّه ربیع االول از شهر مکّه از 

 2 .»بدان غار توجه نمود و شب در آنجا بیتوتت فرمود
على فرمود ؟ محمد کجا است: گفتند«: نویسد می، آبادياحمد بن تاج الدین استر  -6

شمار دست از على بداشتند و از  بى بعد از گفتگوى بسیار و کشاکش. دانم که نمى
اما آن . آنجا بیرون آمده با شمشیرهاى برهنه به قصد قتل پیغمبر همت برگماشتند

سرور از میان مشرکان بیرون آمده به خانه عایشه رفت و ابى بکر را از خانه 

آن سرور یک شتر را از او بخرید و چیزى ، و شترى چند داشت، وردبیرون آ

از طعام که حاضر بود برداشت و به اتفاق ابى بکر از مکه بیرون رفت و مقرر 

آن حضرت . شتران را در فالن روز به در غار ثور آورد، بود که صاحب شتران
شرکان و به پاى برهنه و به شکم گرسنه به صد هزار محنت و مشقت از جور م

 3 ...»جفاى لئیمان به همراهى ابى بکر رفتند

  تهران _   ،مال فتح اهللا کاشانى 270، ص: 4 تفسیر منهج الصادقین فی إلزام المخالفین، ج -1

   تهران_إل حسین بن علی کاشفی سبزواري  410، ص: عليةتفسیر مواهب  -2

، احمـد بـن تـاج    123و122فارسـی)،ص: ( خ زندگانى پیامبر اسالم و ائمه اطهار (ع)آثار احمدى تاری -3
 تهران_) 10الدین استر آبادي (قرن

_______________________ 
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على بن ابى طالب علیهما ، آن حضرت: «نویسد می قرائتی محسناالسالم  حجة -7

. ثور رفت و شبانه همراه ابو بکر به سوى غارالسالم را به جاى خود خواباند 
 1 ...»کفّار در تعقیب پیامبر صلى اللَّه علیه و آله تا در غار آمدند

: نویسد می »دویا سه غار در کوه ثور«محیط طباطبایی در رسالۀ  احمدد سی -8
حضرت رسول ص در ماه صفر از سال سیزدهم بعثت براي اینکه نقشهء سران «

بر هم زند تصمیم به هجرت ، را در خاموش ساختن چراغ هدایت  بدخواه قریش
پیرامون سراي او اي از دشمنان در  شبی که عده  از مکه به مدینه گرفت و در همان

از سراي خود برآمد  کشیدند خود می  انتظار موقع مقرر را براي اجراي نقشه شوم

و پوشیده از چشم جویاي آنان به خانه ابو بکر رفت و بهمراهی او به کوه ثور 

بود   و در غاري که نزدیک به قله کوهدر جنوب شهر مکه بر سر راه یمن برآمد 
 2 .»نهان شدند

 مکه از خروج از بعد شبانه اکرم رسول: «نویسد می نوبريجید صادق حاج عبد الم -9
 ابو رفتند بکر ابو منزل به شخصا گذاشته خود رختخواب در را السالم علیه على
 عرض ام شده مأمور هجرت به فرمود؟ است خبر چه اللَّه رسول یا کرد عرض بکر
 رسول یا کرد عرض ىآر فرمودند؟ هستم خدمتتان در هم من اللَّه رسول یا کرد
 از دو هر دارم قبول قیمت به فرمود، شو سوار را یکى دارم خوب شتر دو اللَّه
» شدند پنهان شده غار داخل بود غارى آنجا رسیدند ثور کوه تا شدند خارج مکه

3 

 11،ط تهران_، محسن قرائتى 64، ص: 5 تفسیر نور، ج -1
دو یا سه غار در کـوه  « ) عنوان مقاله:384ص  29، شمارة 1345.. به نقل از (مجله وحید، اردیبهشت .-2

 ط طباطبائی ، محی»ثور؟
 تهران_،عبد المجید صادق نوبري 164، ص: 1 ترجمه و تفسیر نوبرى، ج -3

_______________________ 
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 در تفسیري که به ایشان منسوب است مطلبی را عنوان امام حسن عسکري -10
اوند به پیامبر امر کرده که ابوبکر را همراه خد کهفهمیم  می که طبق آن کند می

يا حممد إن العيل األعىل يقرأ : فإن اهللا تعاىل قد أوحى إليه«: نویسد می خود ببرد!! وي

و  -فإنه إن آنسك و ساعدك و وازرك، و آمرك أن تستصحب أبا بكر... عليك السالم

غرفاهتا من و يف ، كان يف اجلنة من رفقائك، ثبت عىل ما يعاهدك و يعاقدك

أ رضيت أن تكون معي يا أبا بكر : ثم قال رسول اهللا ص أليب بكر....... خلصائك

فتحمل عني أنواع ، و تعرف بأنك أنت الذي حتملني عىل ما أدعيه، تطلب كام أطلب

أعذب يف مجيعها أشد  -يا رسول اهللا أما أنا لو عشت عمر الدنيا: العذاب قال أبو بكر

و ال فرج متيح و كان يف ذلك حمبتك لكان ذلك ، ت مريحال ينزل عيل مو -عذاب

و هل أنا و ، و أنا مالك جلميع ممالك ملوكها يف خمالفتك -من أن أتنعم فيها -أحب إيل

إن اطلع اهللا عىل قلبك و وجد  -ال جرم: فقال رسول اهللا ص  مايل و ولدي إال فداؤك

السمع و البرص و الرأس من  جعلك مني بمنزلة، موافقا ملا جر عىل لسانك -ما فيه

 1»...و بمنزلة الروح من البدن، اجلسد

که اي محمد خداوند برتر و  بر نبی اکرم س همانا خداي تعالی وحی فرستادپ: «یعنی

که ابوبکر را در این سفر مصاحب  کند می و خدا تو را امر... رساند می اعلی به تو سالم

گرفت و کمک کرد و وزیر تو شد و بر آن  پس همانا اگر او با تو انس، خود بگردانی
او در بهشت از دوستان تو و در اطاقهایت از برگزیدگان ، چیز که عهد کرده ثابت ماند

اي ابوبکر آیا : سپس رسول خدا صلی اهللا علیه وسلم به ابوبکر گفت.... خواهد بود

به دنبال  آیند می راضی هستی که همراه من باشی و همانطور که مشرکین به دنبال من

دي و بسبب شهرت یابد که توئی که مرا برین کار آماده کرهمچنین و ؟ تو هم بیایند

 1ط، قم _ 468-465التفسیر المنسوب إلى اإلمام العسکري، ص:  -1
_______________________ 
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اگر در محنت ، یا رسول اهللا: ابوبکر عرض کرد؟ رسدبتو ه ب رفاقت من هرگونه آزار

که هیچ وقت  مبتال باشم ها در تمام عمر به شدیدترین عذابتو گرفتار بالها گردم و 

تر از آن است که از نعمت و خوشى   داشتنى  دوست نزد من، از آن رهایی نیابم

هاى پادشاهانى باشم که مخالف تو و دعوتت  برخوردار باشم و مالک تمام سرزمین

 !؟غیر از آنیم که فداى تو شویم، و آیا من و همچنین مال و فرزندانم.. هستند

بدون شک « :فرمود، جواب این سخنهاي مخلصانهدر پیغمبر صلى اهللا علیه وسلم 

با قلب تو  داند آنچه که بر زبان تو جارى شد خداوند از قلب تو آگاه است و مى

و ، و سر نسبت به بدن، موافق است و خداوند تو را برایم به منزله گوش و چشم

 .» روح نسبت به جسم قرار داده است
امر کرده  شود که خداوند به نبی اکرم می از این روایت که از امام شیعه نقل شد ثابت

 . گردد می که ابوبکر را مصاحب خود بگرداند و همچنین اخالص حضرت صدیق ثابت
 : نویسد می بعد از نقل روایت فوق نواب محسن الملک

دانم که بعد این روایت چگونه بر زبان شیعه این بهتان بدتر از هذیان رفت که  نمی«
بود زیرا که خود امام حسن عسکري بر راه ایستاده و سد راه شده  هاجاز بی ابوبکر صدیق

تصدیق این ) است عةنزد شیعه امام یازدهم و مثل رسول معصوم و مفترض الطا( که

 . که پیغمبر خدا بحکم الهی و وحی سماوي ابوبکر را همراه خود گرفته بود کند می واقعه
ین را طرفدرین روایت آنچه مکالمه رسول با صدیق منقول است درین مکالمه سخن 

 چه شود که حضرت صدیق را با حضرت رسول می گر به نظر تدبر آورده شود ظاهرا
سمع و بصر و ه داشت که او را ب می بود و رسول هم با او چه قدر محبت یعشق و محبت

موالنا حیدرعلی رحمه اهللا تعالی این  آنگاه کهباید دانست که ، دل و جان خود تشبیه داد
 1نزد سبحان علی خانبه در آورد و کري علیه السالم روایت را از تفسیر امام حسن عس

 از متکلمین شیعه -1
_______________________ 
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باخته شد و چگونه چنین نشود که  شسبحان علی خان بدیدن این روایت حواس، فرستاد
ن پیغمبر او را کردمعیت حضرت صدیق در سفر هجرت بوحی الهی و تشبیه ، از قول امام

 . هی نمانداامامیه ردر بطالن مذهب ، به سمع و بصر ثابت گردید و بعد ثبوت این امر
نامه به بردار دینی خود مولوي نورالدین که قرة ، دیدن این روایت از سبحان علی بعد

بود نوشته و آن نامه بلفظ در کتاب ) یعنی قاضی نوراهللا شوستري( العین شهید ثالث ایشان

منقول  189هـ صفحه  1268مطبوعه سنه ، الثعالب والغرابیب ةيالمکاتیب فی رو لةرسا

لیکن : «آریم می اقتباس آن بلفظه درینجاکه این نامه قابل دید و الئق شنید است ، است
= ( احادیث طریقه امامیه را التقاط) یعنی موالنا حیدر علی( اشکال همین است که ناصبی

کرده بالفعل پنج جزو از کتاب ابرام بصارة العین یا چه نام دارد فرستاد در آن حدیث ) نقل
هجرت در ي  یر منسوب به حضرت امام حسن عسکري علیه السالم قصهمربوط از تفس

مدح ابوبکر نقل کرده پس اگر تالیفش و تالیف بنده بدست کسی از متمذهبین بمذهب 
مدبر . اسفاه یعنی معاذ اهللا حکم به تعارضا وتساقطا کند وا حسرتاه و غیر اسالم افتد وا

مان زود برساند تا این اختالف از میان عالم جلت قدرته زمان ظهور صاحب االمر و الز
 ». برخیزد

حسرتاه کند و چندان که خواهد دعاي  وا ویاله و سبحان علی خان هزار وا، الغرض
، اي برادران. بکندتکذیب امام حسن عسکري  تواند مین چرا کهظهور صاحب االمر نماید 

ده ایستاد درین صورت ما چه سد راه ش هاجاز ااندکی تامل کنید که امام فرمود که ابوبکر ب
کنیم تصدیق قول امام کنیم یا سخن شوستري را بپذیریم که حقیقت حال این است که 

در نماید و  می لیکن بباطن تکذیب ائمه کند می قاضی شوستري بظاهر ادعاي محبت ائمه
 1» انتهی.... کند می پرده ى تشیع قدح اسالم

نواب محسن الملک سید محمد مهدي علی خـان کـه از   نوشتۀ  »باقیات الصالحات«به نقل از کتاب  -1
 عه به مذهب اهل سنت است.شیعیان هدایت شی

_______________________ 
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ه عالوة قول یک امامشان را نقل کردیم که بنا نفر از علماي شیعه ب 9تا به اینجا قول 
خداوند رسول خدا را امر نموده که ابوبکر را مصاحب خود بگرداند و  ؛بر این اقوال

مده و به اتفاق به سوي غار حرکت آپیامبر اکرم نیز به وقت هجرت به خانۀ ابوبکر 
 . اند کرده

عی نیز وجود دارد که به اي از اقوال و روایات شی دسته، اما خوب است که بدانید
که پیامبر اکرم حضرت ابوبکر را به عنوان همسفر انتخاب کرده  کند می شکلی دیگر ثابت

 : نان را بخوانیدآشوند؛ قول یکی از  می منتهی شروع سفر را از خانۀ ابوبکر منکر، است

 بن هند و بكر أبا ص اهللا رسول وأمر«: نویسد می سید محسن امین صاحب اعیان الشیعه

 إىل طريقه يف هلام ذكره بمكان له يقعدا ان املؤمنني أم خدجية أمه اهللا رسول ربيب هو و هالة أيب

 العشاء فحمة يف خرج ثم العشاءين صىل حتى بالصرب يأمره و يوصيه عىل مع لبث و الغار

 ثور غار هو و الغار وصلوا حتى معه فنهضا هند و بكر أيب إىل اتى حتى مىض و. ..اآلخرة

 و ثور جبل فقيل عنده ولد ألنه طابخة بن ادا بن مناة عبد بن ثور باسم سمي مكة بأسفل جبل

 1..»ص اهللا رسول به أمره ملا مكة إىل هند رجع و الغار فدخال اطحل أيضا يسمى

، المؤمنین ام خدیجه فرزند، هاله ابى بن هند و بکر ابو به) ص( خدا رسول: «یعنی
 و صبر به را او و ماند على با خود و بمانند او منتظر ثور غار راه در جایى در که فرمود

 آخر تاریکى در خود و آورد جاى به را عشا و مغرب نماز که آن تا کرد سفارش شکیب
 دو آن. رسید هاله ابى بن هند و بکر ابو به تا شد رهسپار پیامبر... ..زد بیرون خانه از شب

 را آن و مکه پایین در بود کوهى ثور غار. سیدندر ثور غار به تا شدند همراه پیغمبر با
 دنیا به غار این کنار در طابخه بن ادا بن مناة عبد بن ثور که نامیدند ثور مناسبت بدین

   بیروت _محسن األمین  237 ص: ،1 ج ،لشيعةأعیان ا -1
_______________________ 
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 و شدند غار وارد بکر ابو و پیغمبر. خواندند مى نیز اطحل همچنین را غار این. بود آمده
   1 .»بازگشت مکه به پیغمبر دستور به بنا هند

گفته شده که به عالوة ابوبکر و  »ابن حاتم عاملی«و  »ابن شهر آشوب«در کتاب و 
 2. مور شدند که در مسیر منتظر بمانندأعامر بن فهیره و ابن اریقط نیز م، هند

ابوبکر را به عنوان ، شخص پیامبر، از روایات شیعی استخوذ أطبق این قول که م
 ن کوهی بر گردة مالي قزلباش سنگینیکه این نیز خود چواند  همسفر انتخاب کرده

 3. بیابند بسیاري و حدیث شیعیِ تتوانند این روایت را در کتب سیر می طالبان، کند می

 در شب هجرت ابوبکر در خانۀ پیامبر بوده است!: علماي شیعه
، شخص پیامبر، از روایات و اقوال نیز وجود دارند که بنا بر مضمون آنان اي دسته

عنوان همسفر انتخاب کرده و زمانی که مشرکین خانۀ پیامبر را محاصره  ابوبکر را به
ابوبکر نیز همراه پیامبر در خانۀ ایشان حضور داشته و به اتفاق یکدیگر از بین اند  کرده

 !اند! مشرکین گذشته
 المؤمنین امیر حضرت آن پس: «نویسد می انفال 30در ذیل آیۀ  1مال فتح اهللا کاشانی

 روم بیرون شهر این از که فرموده امر مرا تعالى حق که فرمود و طلبید را المالس علیه على

 2تهران،ط_  ، مترجم على حجتى کرمانى79 ص: ،1 ج سیره معصومان (ترجمه اعیان الشیعه)، -1
قم (البته در ایـن  _إبن حاتم العاملی  ،115قم؛ الدر النظیم ص_،ابن شهرآشوب 183،ص:1 المناقب،ج -2

به جاي عامر بن فهیره، عبد اهللا بن فهیره آمده است که اشتباه است و صحیح همان عامر بن  دو کتاب
 فهیره است)

الربلـی،   ةلغمـ؛ کشف ا61، ص: 19 قم؛بحار األنوار، ج _، سید هاشم بحرانى144،ص:1 األبرار،ج ةحلي -3

قـم؛  _ى غـروى ، محمد هـادى یوسـف  734،ص:1 التاریخ اإلسالمی،ج ةعـموسو تبریز؛_ 404، ص: 1 ج

 ص: ،1 ج المصـطفى،  ةهاشم معروف الحسنی؛ ترجمـه سـیر   ،252 – 251المتن،ص المصطفى، ةسیر

، حسـین علــی  164و ص  163،ص:2 ، حمیـد ترقـی جـاه؛ تـاریخ تحقیقــى اسـالم (فارسـی)،ج      300
 قم و...._عربی

_______________________ 
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 نه خالى را من جاى کنند من حال تفحص قریش اگر تا بخسب من فراش بر امشب تو
 مضجع در را او و پوشانید وى بر در و کند بر را خود جامه پس نیایند من اثر بر و بینند

 إِنَّا﴿ بآیه افتاد جماعت بآن او گذار و آمد بیرون بکر ابو با آنجا از و بخوابانید خود
ۡغَ�ٰٗ� َفِ�َ إَِ� 

َ
ۡعَ�ٰقِِهۡم أ

َ
ۡذقَانِ ٱَجَعۡلَنا ِ�ٓ أ

َ
ۡقَمُحوَن  ۡ� ا  وََجَعۡلَنا ٨َ�ُهم مُّ يِۡديِهۡم َسّدٗ

َ
ِمۢن َ�ۡ�ِ �

وَن  ۡغَشۡيَ�ُٰهۡم َ�ُهۡم َ� ُ�ۡبِ�ُ
َ
ا فَأ  پاره و فرمود اشتغال 2]٩-٨: [يس ﴾٩َوِمۡن َخۡلفِِهۡم َسّدٗ

 3...» رفت بغار و درگذشت ایشان از و ریخت ایشان بر برداشته خاك
جبرئیل بحضرت خبر داد و گفت حق تعالى : «نویسد می ده نصرت امین اصفهانیسی

على وسلّم  فرموده تو باید امشب از شهر بیرون روى حضرت رسول صلّى اللّه علیه و آله
ن مأمورم که امشب از این شهر بیرون روم تو امشب در رختخواب ع را طلبید و گفت م

بیرون رفت و ها  آن و از آنجا با ابو بکر از میانمن بخواب و لباس من را در بر کن 

ۡغَ�ٰٗ�  إِنَّا﴿ چشمش بجماعت افتاد و آیه
َ
ۡعَ�ٰقِهِۡم أ

َ
تا آخر را قرائت نمود و  ﴾َجَعلۡنَا ِ�ٓ أ

 4 .»دپاشیها  آن مشتى خاك بصورت
، صبح هاى نزدیکى وقتى: نویسد مى خود تفسیر در قمى: «نویسد می حسین علی عربی

 على ناگهان، رفتند حضرت آن خواب جاى سوى به و آمده پیامبر اتاق به قریش گروه
 : گفتند؟ دارید کار چه: گفت و برخاست خود جاى از السالم علیه

ته و از آنجا به سوي غـار  توبه گفته بود پیامبر به خانه ابوبکر رف 40کردیم که ذیل آیۀ قبالً از او نقل  -1
 اند! رفته

ایم به طورى کـه سرهایشـان را بـاال نگـاه      هایى نهاده هایشان غل هاى آنان تا چانه ما در گردن«یعنی:  -2
اى بـر   سرشـان سـدى نهـاده و پـرده     ها سدى و پشت اند* و [ما] فراروى آن داشته و دیده فرو هشته

 )9 – 8(یس: » توانند ببینند ایم در نتیجه نمى [چشمان] آنان فرو گسترده
 فتح اهللا کاشانی،193، ص: 4 تفسیر منهج الصادقین (فارسی)، ج -3
   تهران _سیده نصرت امین  _ 379، ص: 5 تفسیر مخزن العرفان در تفسیر قرآن، ج -4
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 خواهید مى که بودید نگفته مگر؟ دبودی سپرده من به را او مگر: گفت؟ کجاست محمد
 متوجهها  آن. است شده خارج شما شهر از خود پاى با او !؟کنید اخراج خود شهر از را او
 . دادى مى فریب را ما حال به تا شب سر از: گفتند و زدند کتک را او و شدند لهب ابو

 شناسایى را دافرا پاى رد و گفتند مى» کرز ابو« وى به که بود مردىها  آن میان در
 : گفتند او به. کرد مى

: گفت و آمد اله و علیه اللّه صلّى اکرم پیامبر اتاق جلوى او! کن عجله کرز ابو اى

 در پاى جاى عین که قسم خدا به و است اله و علیه اللّه صلّى محمد پاى جاى، این

 . باشد مى پدرش یا قحافه ابى پسر پاى جاى هم این. است ابراهیم مقام

 عبور جا این از: گفت سپس، رسیدند غار جلوى به تا کردند ردیابى را پاها جاى
 1 ».!اند رفته فرو زمین در یا و اند کرده عروج آسمان به که است این یا اند نکرده

شود که ابوبکر همراه  می اینگونه استفاده، طبق این اقوال که از علماي شیعه نقل کردیم
و همراه ایشان از بین مشرکین حرکت کرده و ابا کریز که رد نبی اکرم در خانۀ ایشان بوده 

هر دو را مقابل حجرة رسول خدا مشاهده کرده است! که ، رد پیامبر و ابوبکر، شناس بوده
 موید سخن فتح اهللا کاشانی و سیده نصرت امین باشد! تواند می این خود

که ایم  به حال نگفته البته عقیدة اهل سنت و روایات مورد قبول ما مشخص است و تا
اما این چیزیست که  شان بوده و سفر از آنجا شروع شدهابوبکر نیز در خانۀ پیامبر همراه ای

پس باید قول علماي خود را ، و طرف بحث ما نیز شیعیان هستنداند  علماي شیعه نوشته

دهد  قم؛ وي در پاورقی این متن را ارجاع می_،حسین علی عربی 167،ص:2 تاریخ تحقیقى اسالم،ج -1
و قطب راوندى  63 -61و طبرسى آن را در اعالم الورى، ص  276 -273، ص 1تفسیر قمى، ج به: 

نقل  231حدیث  44، ص 1و در الخرائج و الجرائح، ج  337 -335آن را در قصص االنبیاء، ص 

ُ يَ «نام برده است.؛ در اعالم الوري این عبارت آمده است: » ابا کریز«کرده و آن مرد را  بَا َ�َقالُوا هلَ
َ
ا أ

ُْجَرِة َ�َقاَل 
ْ
ِ ص َحىتَّ َوَ�َف بِِهْم ىلَعَ بَاِب احل ثََر رَُسوِل ا�َّ

َ
َْوَم َ�َما َزاَل َ�ْقُفو أ َْوَم ايلْ ٍد ُكْرٍز ايلْ َهِذهِ قََدُم ُ�َمَّ

ِو ابْنِ 
َ
يِب قَُحافََة أ

َ
َمَقاِم َو َهِذهِ قََدُم أ

ْ
َقَدِم الَّيِت يِف ال

ْ
ْخُت ال

ُ
ِ أ  » هِ�َ َو ا�َّ

_______________________ 
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هاي  قزوینی و هم تیمی يهاکه مخالف انکار سخنانراي این اي ب چارهفکر قبول کنند یا 
 . بکنند، ایشان است

 مشکالت حل نشدنی در تئوري شیعه

ابوبکر را که به دنبال پیامبر راه ، اگر ادعاي شیعه را قبول کنیم و بپذیریم که پیامبر اکرم
 . د بودنآید که حل شدنی نخواه می جبراً همراه خود برد؛ مشکالتی پیش، افتاده بود

اه او بیاید و این همراهی اتفاقی بوده و خواست که ابوبکر همر نمی اگر پیامبر خود
و هم ) عبد اهللا( چطور است که هم پسر ابوبکر، ابوبکر خود را به پیامبر تحمیل کرده

در این سفر نقش ، چراند می که گوسفندان وي را) عامر بن فهیره( غالم آزاد شدة ابوبکر
شود ابوبکر  می مگر ؟اند دانسته می و محل اختفاي آن حضرت و یار غارش رااند  داشته

 برسدد تا به او نپیامبر را تعقیب ک، برود و براي اینکه بفهمد خواهد می نداند پیامبر به کجا
و از وقتی که به پیامبر رسید با او همراه شد تا داخل غار شدند و در این مدت هیچ 

نحوي آنان با ولی به  را با خبر کند، فرصتی نداشته که برگردد و عبد اهللا و عامر بن فهیره
قزوینی نیز با ما همصدا است؛  »عامر بن فهیره«حداقل در مورد با خبر بودن ؟ خبر بودند

 ؟؟ حال بفرمایید که آنان از کجا فهمیدند و چگونه با خبر شدند
مدتی قبل از هجرت ابوبکر را در  اکرم صلی اهللا علیه وسلم پیامبر، جواب واضح است

سته تا لوازم سفر را فراهم کند و یا اینکه با همدیگر در این جریان قرار داده و از او خوا
شود که پسرش عبد  می مورأو در نهایت ابوبکر ماند  باره مشورت کرده و هم فکري نموده

اهللا را امر کند به خبر رسانی و عامر بن فهیره را امر کند به آذوقه رسانی و همچنین محو 
 . کردن رد پاها

پیامبر اکرم زمانی که از غار ثور ) که قبالً به آن اشاره کردیم( بنا بر نقل تمامی تواریخ
حرکت کردند عامر بن فهیره و ابن اریقط نیز همراه ایشان بود و زمانی که به خانۀ ام معبد 

ابوبکر توسط ، پس چنانکه گفتیم ؛عامر و ابن اریقط نیز همراه ایشان بودند، داخل شدند
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ز هجرت و مسیر آن خبردار شده بود وگرنه با خبر شدن عامر بن اکرم از قبل ا خود نبی
 . فهیره و عبد اهللا بن ابی بکر به هیچ وجه توجیه نشدنی است

 : نویسد می آیت اهللا سید حسن ابطحی خراسانی
هم » عامر بن فهیره« دو شتر به در غار آورد و» عبداهللا بن اریقط« شب سومي  نیمه«

بر یک » ابوبکر« صلی اهللا علیه وآله و» پیغمبر اکرم«. قبلی در آنجا حاضر شد طبق قرار
بر شتر دیگر و از راه سواحل بسوي » عامر« و» عبداهللا« شتر ردیف یکدیگر سوار شدند و

 1.»مدینه حرکت کردند
عامر فقط در سفر همراه بوده و نقش دیگري از قبیل آوردن : شاید شیعه بگوید

با وجود : مگویی می جواب، نداشته است... دیک غار و محو کردن رد پا وگوسفندان به نز
فعالً تسلیم حرف ، براي اینکه دل شما نشکند، این همه روایت و اعتراف علماي شیعه

ن عامر بن فهیره چه نفعی و چه همسفر شد: پرسیم می در عوضو ، شویم می شما
ترسید که اگر او  می خود برد و از این پیامبر که ابوبکر را به اجبار همراه؟ حکمتی داشت

حال دیگر چه لزومی داشت که عامر بن ، دهد می را در مکه رها کند او جاي پیامبر را لو
اصالً چه کسی به عامر بن فهیره خبر داد و از محل اختفا ؟ فهیره را نیز همراه خود ببرند

چگونه پیامبر ، مگویی یم ابن اریقط چنین کرد! اما: احتماالً خواهید گفت؟ آگاه کرد
توانست این ریسک را بکند و چگونه این احتمال را نداد که عامر بن فهیره ممکن است 

 ؟ را لو دهدها  آن به طمع به دست آوردن جایزة قریش
برعکس سخن شیعه که سراسر تناقض و ، کامالً واضح و قابل قبول است، سخن ما

 ال بدهیم تا بتوانیم داستان آنان را بپذیریم! مانامعقول و پیچیده است و باید هزاران احتم
فرزند ابوبکر و  شناخت و به او اعتماد داشت و می اپیامبر اکرم ابوبکر ر: مگویی می

هر دو از مسلمانان مخلص بودند به همین دلیل آن دو هر ، همچنین غالم آزاد شدة ابوبکر

 آیت اهللا سید حسن ابطحی خراسانی _70رسول اکرم ص -1
_______________________ 
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، ست و پیچیده نیستمور انجام وظیفه اي خاص شدند و این سخن واضح اأکدام م
 معقول است و نا معقول نیست!

تمام شبهات قزوینی دربارة روایت مورد بحث ملغی شده و ثابت گردید ، در این محل
و شخص پیامبر صلی اند  که ابوبکر همراه پیامبر از خانۀ ابوبکر خارج شده و هجرت کرده

به ، اند احب انتخاب کردهه و یار و مصاهللا علیه وسلم خودشان ابوبکر را به عنوان همرا
گوید:  می کنیم که می سخنی را از یکی از علماي شیعه نقل، عنوان حسن ختام این بحث

 .» انتخاب ابوبکر به عنوان همسفر به فرمان خدا بوده است«
است که کتابی نوشته در رد اهل سنت و  »شیخ عبدالجلیل قزوینی رازي«این عالم 

 و سپس جواب کند می که ابتدا شبهه را عیناً نقل شیوة او در این کتاب چنین است
 : در مورد بحث مربوطه نیز همینکار را کرده و نوشته، دهد می

بغار برد که از شرّ او ایمن ) خاطر( بو بکر را بدان: 2و گویند: «است  1آنگه گفته« 
 اورسو بروایتى ج، انداخت و ریشه دستار مى کرد میمیشد نشان   و بو بکر با وى، نبود

 در که رسول او را با خود در عریشو بروز ب، میریخت تا مشرکان بر اثر آن بروند) 3(
 ». ها بر وى نهند و ازین گونه بهتان، داشت تا نگریزد برده بود او را بدست نگاه مى

اما جواب این کلمات آنست که این معنى نه « )گوید: می عبدالجلیل قزوینی در جواب(
و بر زعم مصنّف اگر ، بر طریق مزاحگویند  اوباش و عوامست و مذهب علماء شیعت ا

ترسید پس  ترسید از عمر و عثمان هم مى رسول علیه السالم شب غار از بو بکر مى
و یا چنانکه پنهان ، دان نبود و آخر بو بکر غیب ببرده بودىبایست که هرسه را با خود 

 اهل سنت است، که عبدالجلیل قزوینی کتابش را در رد او نوشته! یخش او،منظور  -1
 یعنی، شیعیان گویند. -2
 جاروس = ارزن -3

_______________________ 
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فرمان خداى  حمد و بردن بو بکر بىو رفتن م، رفت خود پنهان بو بکر برفتى دگران مى

  1..» ..تعالى نبود تا این شبهت زایل باشد
 : از این متن چند نکته فهمیدیم

سخنی پوچ است ، اینکه بگویند پیامبر از ترس ابوبکر او را به همراه خود برد« -1
قبل از » بلکه سخن اوباش و عوام شیعه است و علماي شیعه از آن بري هستند

کنند اما االن  می تقلید، عوام شیعه از علماي شیعه و از مراجع، مکردی می این گمان
کنند! و سخنی که در  می تقلید ش و عوامبااوبینیم که علماي شیعه از  می به چشم

االن سخن ابو مهدي قزوینی ، سخن اوباش و عوام بوده، نظر شیخ قزوینی رازي
 قرار گرفته!!!

توانست  می پیامبر خیلی راحت: «نی آورده و گفتهدلیلی کامالً عاقالنه بر علیه قزوی -2
سفر خود را از ابوبکر هم مخفی کند و طوري برود که ابوبکر هم او را نبیند و 

ها  شود ده می مگر» دانست که بتواند مسیر پیامبر را پیدا کند نمی ابوبکر هم غیب
هیچ کس  نفر در کمین پیامبر نشسته باشند و پیامبر از میان آنان خارج شود و

 !؟متوجه نشود ولی ابوبکر بفهمد و به دنبال او بیاید و به او برسد
 . هی ابوبکر با پیامبر اکرم صلی اهللا علیه وسلم به فرمان خدا بوده استااینکه همر -3

 ایراد بر شخص رسول خداست!، ایراد بر همراه منتخب پیامبر

در این سفر : «بوبکر گفتپیامبر به ا، شیعه چون میداند که اگر بگویدآخوند بله!! 
، به نوعی بر نبی اکرم خرده گرفته، به همراهی ابوبکر خرده بگیرد سپس» همراه من باش

شیخ عبـد   ، 246(النقض) (فارسی) متن: ص   بعض مثالب النّواصب فى نقض بعض فضائح الرّوافض -1
نوشته شـده   »بعض فضائح الرّوافض«این کتاب در رد کتاب ؛  تهران _  )6قرن(  لیل قزوینى رازىالج

نقض و تعلیقات آن از میر جالل الدین محدث و المقدمۀ «است؛ براي شناخت عبدالجلیل قزوینی به 
لیـل  عبد الج مفاخر مکتب اسالم، قرن هشتم هجري،«با عنوان  »علی دوانی« همچنین به مقالۀ جناب

 ، نشر داده شده؛ مراجعه کنید. 1339، اردیبهشت 16که در مجلۀ مکتب اسالم ـ شماره » قزوینی

_______________________ 
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از آن طرف قرآن  !ابوبکر زورکی و با حیله و ترفند خود را همراه نبی کرد گوید می پس
ند دکر می دهد که منافقان از جنگ گریزان بودند و به وقت نبرد پاي سست می به ما خبر

نشستند و شکی در آن نیست که هجرت نبی اکرم صلی اهللا  می و مثل جنگ بدر عقب
 شدند!  می علیه وسلّم نیز نوعی نبرد نابرابر بود که اگر یاري خدا نبود آنان کشته

د دان می و حتی کافر او را منافقآخوند شیعی که ، ابوبکر، مل است که چراأحال جاي ت
این نبرد داخل شد و خود را در این سفر بر پیامبر تحمیل خود به زور و با حیله! در 

 پخش صلواتی دادند یا در بین راه شربت و شیرینی می مگر در این سفر خیرات؟ کرد!!
  !؟؟ندکرد می

موقتاً به  خواستهیا  ردهیا پادشاهی فرار ک ردههر گاه شهري سقوط ک، در طول تاریخ
بهترین یاران و معتمدترین آنان را با خود  ،از مقر حکومتیش خارج شودصورت مخفیانه 

 . برده است
وي را  نیز شخص نزدیکحتی دوستان ، ع خطرقدر موا و ایضاً تاریخ شاهد است که

در جریان جنگ صفین او را تنها ) عقیل( که برادر حضرت علی همانطور، کنند می ترك
و را ترك کرده و به دو فرزند عبداهللا بن زبیر اهمچنین گذاشت و به معاویه پیوست؛ 

به زعم شیعه ( دشمنان شاه، ولی در هیچ جاي تاریخ سراغ نداریم که، حجاج پیوستند
و به زور با او همراه شوند و خود ، به موقع خطر او را یاري کنند) ابوبکر دشمن نبی بود

 قرار دهند!را در معرض خطر 
را تنها نگذاشت بلکه  مپیامبر اکر، صدیق در آن شرایط سختابوبکربینیم که  می ولی

اگر تا : «فرمود می و ریخت می به خاطر همراه شدن با وي خوشحال بود و اشک شوق
شدیدترین مصائب دچار شوم برایم محبوبتر از به ، خاطر تو اي رسول خدام به عمر آخر

آیا من و فرزند و مالم غیر از انیم که فداي تو ، و، آن است که حاکم تمام بالد کفر باشم
 » ؟؟یا رسول اهللا ویمش
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هر ، شودحاکم کینه بر ذهن ، تعصب و به جاي انصاف، واقعاً که اگر به جاي عقل
 !کند می پرت و پالیی حق جلوه

.. اند هرو دست خورد اینکه فهمیدبعد از ابو جهل  ؛کنند که نمی در عجبم که چرا توجه
اند  آیا فکر کرده، ا کتک زددختر ابوبکر ر ءفت و اسماابوبکر صدیق ر ۀابتداي کار به خان

 ؟ آنجا بود، اي که به آنجا سر زدند که چرا اولین خانه
****** 

بعد از اینکه ثابت کردیم یار غار حضرت ابوبکر صدیق بوده و همچنین ثابت کردیم 
عبد الجلیل «که این همراهی به خواست و به انتخاب نبی اکرم بوده و بنابر گفتۀ 

مور کرده که ابوبکر را در سفر همراه خود ببرد؛ به أرم را مخداوند نبی اک، »قزوینی
که ابوبکر صدیق بهترین یار و مخلصترین آنان نسبت به ایم  صورت مستقیم ثابت کرده

که وي را از قضایاي اند  نهایت اعتماد را به ایشان داشته، پیامبر بوده است و پیامبر اکرم
قرار داده و در این سفر خطیر ایشان را قرین  این سفر با خبر کرده و ایشان را امین خود

: و به قول امام فخر رازياند  تقسیم کرده، خود گردانده و زحمت این سفر را با آن یار

نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم میدانسته که : «یعنی »اكن قاطعاً بأن باطنه كظاهره) ص( أنه«
 .» باطن و ظاهر ابوبکر یکی است

دشمنت را با خود ، سفرهاي مهم و خطرناك زندگیت اي شیعه تو باید در
 همراه کنی!

لََّقۡد َ�َن لَُ�ۡم ِ� ﴿ :خوانیم می در مورد نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم، ما در قرآن
ِ ٱرَُسوِل  ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ لَِّمن َ�َن يَرُۡجواْ  �َّ

ُ
َ ٱأ َ ٱَوَذَكَر  �ِخرَ ٱ ۡ�َۡومَ ٱوَ  �َّ  ]٢١ األحزاب:[ ﴾٢١َكثِٗ��  �َّ

دا الگوي خوبی است براي آنان که امید به خدا و جهان رسول خحقیقتاً : «یعنی
 .» کنند می بازپسین دارند و خدا را بسیار یاد
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ما به عنوان یک ، داشتهاز مکه به مدینه سفر خطرناکی ، این اسوة حسنۀ ما در زندگیش
ه اگر در شرایط مشابهی قرار گرفتیم یاد بگیریم ک خواهیم از این اسوه و الگو می مقتدي

در این صحنه چه کردند  رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلمابتدا باید بدانیم که  حالچه کنیم! 
 گوید:  می ن مورد به ایشان اقتدا کنیم؛ شیعهآتا بتوانیم در 

آن هم شخصی که در باطن منافق ، تنها یک نفر را همراه خود بردپیامبر در این سفر « 
حال ما اگر بخواهیم این » ت و در اصل دشمن خدا و رسول و کافر به دین اسالم استاس

تعاریف را از شیعه قبول کنیم و با توجه به آیۀ قرآن بخواهیم به شیوة پیامبر اکرم که اسوة 
چرا که ، دشمنانمان را با خود همراه کنیم باید در شرایط سخت، عمل کنیم، حسنۀ ماست

هر گاه مجبور ، به تبعیت از اسوة خودو اي شیعه تو هم باید است!!  اسوة ما چنین کرده
باید که بدترین دشمن خود را با خود ، به سفر شدي و این سفر خطرناك و مهم بود

 همراه کنی وگر نه مقتدي خوبی نخواهی بود!
 : مگویی می و یماهل سنت این ماجرا را به شکل دیگري باور دار ما اما 
تنها یک نفر را همراه خود  تا غار ثور لی اهللا علیه وسلم در این سفرپیامبر اکرم ص«

آن هم شخصی که جان نثار رسول خدا بود و حاضر بود جان خود را به خاطر ، بردند
حال شخص مقتدي با توجه به این » رسول خدا بدهد و مخلصترین یار آن حضرت بود

باید ، که در شرایط سخت و دشوار کند می تعاریف و با توجه به آیۀ قرآن اینگونه برداشت
و ترجیحاً بهترین یار و  دلسوز ما هستند دوستان و معتمدین و کسانی که واقعاً

و  کند می را با خود همراه کنیم و این را هر عاقلی قبول معتمدترین و دلسوزترینشان
بر طبق قول او پیام؟ اما سخن شیعه و تعریف او چطور ؛است و حکمت موافق با منطق

و واضح ، دشمن خود را همراه برده پس ما هم باید چنین کنیم، در سفر خطرناکش، خدا
بریم از چنین تهمتی که  می به خدا پناهما و  است که این سخن خالف عقل و منطق است

 . دنزن می شیعیان به نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم

 ؟ ندکرد می پیامبران پیشین به وقت سفر چه کسی را با خود همراه
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بیایید قرآن را بگشاییم و ببینیم که دیگر پیامبران به هنگام هجرت چه کسانی را همراه 
دشمن خود یعنی فرعون را همراه ، ببینیم که آیا حضرت موسی علیه السالم، اند خود برده
توانیم چه  می، ببینیم که اگر بخواهیم از سیرت دیگر پیامبران درس بگیریم؟ خود برد

فهمیم که به وقت هجرت باید دشمن را همراه  می آیا از سیرت آنان، کنیمدرسی کسب 
 ؟؟ خود برد یا دوست مخلص را

 : فرماید می یوشع علیه السالم شخداوند در مورد موسی و همراه -1

بۡلَُغ َ�َۡمَع ﴿
َ
� ٰٓ بَۡرُح َح�َّ

َ
ۡمِ�َ ُحقُ  ۡ�َۡحَرۡ�نِ ٱ�ۡذ قَاَل ُموَ�ٰ لَِفَتٮُٰه َ�ٓ �

َ
ۡو أ

َ
الكهف: [ ﴾٦٠ٗبا أ

: ] گفت و [یاد آر] آن زمان را که موسى به شاگردش [یوشع بن نون« ]و آيات بعدش ٦٠
هر چند ، دست از طلب ندارم تا به مجمع البحرین [جاى به هم رسیدن دو دریا] برسم«

 .» هایى راه سفر بپویم سال
د قرار داد که بینیم که موسی علیه السالم شخصی را به عنوان یار و همسفر خو می
ولی شیعه به ، ترین شخص و مخلصترین یار او بود و بعدها به نبوت برگزیده شد نزدیک

 نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم تهمت میزند که بدترین دشمنش را همراه خود برد!! 
، حضرت موسی به موقع سفر: «فرماید می ابن حزم در این باره سخن زیبایی دارد و

رسول  ؛راه کرد و یوشع نیز جانشین حضرت موسی علیه السالم شدیوشع را با خود هم
خدا صلی اهللا علیه وسلم نیز به موقع هجرت ابوبکر را با خود همراه کرد و ابوبکر 

 ) نقل به مضمون(» جانشین آن حضرت صلی اهللا علیه وسلم شد!
  :فرماید می، خداوند در مورد همراهی همسر موسی علیه السالم با حضرت موسی -2

ا قََ�ٰ ُموَ� ﴿ َجَل ٱ۞فَلَمَّ
َ
ۡهلِهِ  ۡ�

َ
 مدت که همین: «یعنی ]٢٩القصص: [ ﴾ۦٓ وََساَر بِأ

 حرکت بمصر عزیمت بقصد شعیب نزد از عیالش بهمراهى پذیرفت پایان موسى خدمت
 » کرد

رفت و ام  می حال فکر کنید که اگر نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم به سفر خطرناکی
 !!انداخت می و چه بلوایی به راه گفت می شیعه چه، برد می را همراه خودمنین عایشه ؤالم
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در مورد حضرت ابراهیم علیه السالم و همراهی حضرت لوط علیه السالم با  -3

�ِض ٱَوَ�َّۡيَ�ُٰه َولُوًطا إَِ� ﴿ :فرماید می، ایشان
َ
 ﴾٧١َ�َٰرۡ�َنا �ِيَها لِۡلَ�ٰلَِمَ�  لَِّ� ٱ ۡ�

  .]٧١[األنبياء: 
) شام( به و برهانیدیم) نمرودیان شر از( لوط) اش برادرزاده( با را ابراهیم ما و: «نییع

  .»بفرستادیم راها  آن دادیم قرار جهانیان برکت مایه که سرزمینى
می بینیم که حضرت ابراهیم یا حضرت لوط علیه السالم دشمنان خود را با خود 

و همینطور  اند؛ هر دو رسول خدا بوده، ندهمراه نکردند بلکه آن دو که همراه یکدیگر بود
یار غار یه وسلم که است وضعیت ابوبکر صدیق و همراهی ایشان با نبی اکرم صلی اهللا عل

 . آن حضرت مخلصترین یار آن حضرت صلی اهللا علیه وسلم بود

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿ :فرماید می خوانیم که خداوند خطاب به رسول خود می در آیات
ُ
ِينَ ٱأ ى َهدَ  �َّ

ۖ ٱ ُ ۗ ٱفَبُِهَدٮُٰهُم  �َّ پس  هدایت کرده است را خدا پیامبران پیشین: «یعنی .]٩٠األنعام: [ ﴾ۡ�َتِدۡه

معرفی  »حسنه ةاسو«نیز  حضرت ابراهیم، و همچنین» اي پیامبر به هدایت آنان اقتدا کن

را پس رسول خدا صلی اهللا علیه وسلم در این مورد انبیاء پیشین ) 4: ممتحنه(. اند شده
 . است نه دشمن خود را الگو قرار داده و بهترین یار خود را همراه خود برده

 ابوبکر قبل از پیامبر قصد هجرت داشت
مبنی بر اینکه وي  کند می قولی را از فخر رازي نقل، قزوینی در ادامۀ ایرادات خویش

بکر ابو لیهمۀ اصحاب در آن موضع خطرناك رسول خدا را رها کردند و: «معتقد است
این قول فخر ، آقاي قزوینیو » قصد هجرت نکرد و نخواست رسول خدا را تنها بگذارد

که به وسیلۀ اند  ابوبکر قبل از آن قصد هجرت داشته«گوید:  می و کند می را نقد رازي
این قول فخر رازي ، که انصافاً از دید ما نیز» الی آخر... و هبرگشت داده شد »ابن دغنه«

وجود الزم به ذکر دو نکتۀ اما ، پس الزم به بررسی این مورد نیست ،از حق بدور است
 . دارد که باید به آن پرداخته شود
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ی بزرگ است و مهاجرین در قرآن تلیهجرت در راه خدا فی نفسه ممدوح و فض -1
و ابوبکر صدیق نیز یکی از مهاجرین است و او نیز شامل اند  به کررات مدح شده
و جالب است که خود قزوینی نیز معترف است که  باشد می این فضل و بزرگی

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ از صدیق ابوبکر لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
 . است ﴾لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱِمَن  ۡ�

باز هم ، ابوبکر صدیق بعد از اینکه از هجرت منصرف شده و به مدینه برگشتند -2
د به خواستن می یعنی، قصد اجراي فرمان نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم را داشتند

نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم ایشان را از این امر ، سوي یثرب هجرت کنند ولی

ْن يُؤَْذَن يِل «: و فرمودند نمودهمنع 
َ
رُْجو أ

َ
منتظر باش؛ که : «یعنی 1»ىلَعَ رِْسِلَك فَإِ�ِّ أ
: و حضرت صدیق در جواب فرمودند» من نیز امیدوارم به من اذن داده شود!

نَْت وََهْل تَرُْجو ذَ «
َ
يِب أ

َ
ِ َص�َّ » َ�َعمْ : «قَاَل ؟ لَِك بِأ بُو بَْ�ٍر َ�ْفَسُه ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ

َ
فََحبََس أ

: فرمود؟ آیا چنین امیدي هست. پدرم فدایت باد: «یعنی 2»اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يِلَْصَحبَهُ 
ه صلى اهللا علی -بخاطر اینکه رسول خدا  -رضی اهللا عنه  -پس ابوبکر ». بلی«

و این از حقایق تاریخ است .» از هجرت خودداري نمود، را همراهی کند -وسلم 
چنانکه سید هاشم معروف ، اند شیعه نیز به آن اشاره داشته رخینؤکه بعضی از م

 : نویسد می الحسنی

 بن بكر ابو و عيل و) ص( النبي معهم و املستضعفني من يسري نفر اال مكة يف يبق مل ملا و«

 و السرية كتب يف كام بالبقاء) ص( النبي عليه يشري خيرج ان أراد كلام بكر ابو كان و ،قحافة أيب

 3»   التاريخ

 3905رقم  58ص 5ج» النبی و اصحابه ةباب هجر«صحیح البخاري،  -1

 3905رقم  58ص 5ج» النبی و اصحابه ةباب هجر«صحیح البخاري،  -2

 بیروت_ف الحسنى، هاشم معرو247،المتن،ص:ةجدید ةالمصطفى نظر ةسیر -3

_______________________ 
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 و) ص( پیامبر. نماند باقى کسى مستضعفان از اندك تن چند جز مکه در و: «یعنی
 تاریخ و سیره هاى کتاب در که آنچنان. بودند آنان با نیز قحافه ابى بن بکر ابو و) ع( على
 1 .»داد مى ماندن دستور او به پیامبر برود مدینه به خواست مى بکر ابو هرگاه است آمده

: نویسد می نیز حدیث صحیح بخاري را تائیداً نقل کرده و سپهر و لسان الملک
ابو بکر در حضرت رسول صلّى اللّه علیه و : بالجمله در صحیح بخارى مسطور است که«

امید ، به جاى باش: آن حضرت فرمود. نه شومگمان دارم سوى مدی: آله عرض کرد که
 2.» است که من نیز بدانجانب شوم

حضرت صدیق به خواست نبی : تائیدي بر عرایض قبلی ماست که گفتیمو این خود 
اکرم در این سفر همراه ایشان شده و ابوبکر صدیق منتخب نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم 

 . اند بوده

 تهران_ مترجم حمید ترقى جاه ،294،ص:1 المصطفى،ج ةترجمه سیر -1

 تهران_ 602،ص:2 زندگانى پیامبر)، سپهر،ج( ناسخ التواریخ -2

_______________________ 



 
 
 

  »ثانی اثنین« پیرامون قید

پیامبر ، »ثانی«: را بررسی کرده و ابتدا گفته »ثانی اثنین« قید، قزوینی در گفتار سوم

حال من الضمري ) ثاين اثنني: (قوله«: اند اکرم بود و نه ابوبکر  و شاهد آورده که گفته

که  کند می ادعاي قبلی قزوینی را رد، و این سخن ..»املنصوب يف إذ أخرجه الذين كفروا

فهمیم که  می بوبکر در خارج مکه به او ملحق شد ولی طبق سخن جدید ويا، گفته بود
 . پیامبر در حالی از مکه خارج شدند که شخصی همراه ایشان بوده است

سخن وي صحیح است : باید بگوییم، ی که بگذریمقزوینهاي  اما از این تناقض گویی
این از لیه وسلم است و پیامبر اکرم صلی اهللا ع »ثانی اثنین« مراد از و در این آیه

 و سنی به اشتباه ابوبکر صدیق را ثانی 1واضحات است که متاسفانه بعضی مفسرین شیعه
و البته بعضی از مفسرین ابوبکر را نه در این آیه بلکه در کل زندگی و در ارج و  دانند می

حتر از این گفته براي ما واضصحت که البته  دانند می »ثانی پیامبر«مقام وي در اسالم 
 . روشنی روز است

باز هم این قید ، اگر فرضاً قبول کنیم که ابوبکر ثانی اثنین است: «قزوینی در ادامه گفته
واضح : مگویی می و ما نیز.» و این صرفاً ذکر عدد است رساند نمی فضیلتی را به اثبات

ا بر پس چر، پیامبر اکرم صلی اهللا علیه وسلم استشخص شخیص  »ثانی اثنین«است که 
ثانی اثنین ابوبکر ، مگویی می البته اینکه؟؟ از خود فضیلت اضافی بتراشیم، یک فرض محال

به آن معنی نیست ، صدیق نیست بلکه مراد حضرت نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم است
 . استبس بزرگ خیر!! بلکه فضیلتی ، ابوبکر نیستسیدنا که در این قید فضیلتی براي 

پیغمبر در غار بود نـه در فضـائل    ثانىِ -اما وجه اول«نویسد:  می  اللّه سید عبد الحسین طیب ةيـمثال آ -1

 223 -222، ص:6 فارسـی)، ج ( أطیب البیـان فـی تفسـیر القـرآن    ( »ه و سلّم..نبى صلّى اللَّه علیه و آل
  )2طتهران،_

_______________________ 
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 ؟ اند معرفی شده» ثانی« و پیامبر اکرم» اولی« چرا ابوبکر
 به وقت شمردن فضایل وارده در این آیهشیخ االسالم ابن تیمیه در منهاج السنه 

خداي تعالی ابوبکر را نفر اول شمرده که رسول خدا را دومی او قرار داده و «: فرماید می
کردم ولی بسیار تفحص ، و تاریخ و دیگر کتبدر کتب تفسیر .» این مدح کاملی است

، ابوبکر اولی و پیامبر دومی خوانده شده، هیچ کدام نگفته بودند که دلیل اینکه در این آیه
و آن احتمال را یکی از مفسران شیعه اظهار اند  را مطرح کردهیک احتمال ! فقط !؟چیست

  . استکرده 

ِ ««:  نوشته است تهرانى صادقى محمد دکتر اهللا آیت نَنيْ َ اثْ ذلك املنصور حال من » ثاينِ

ر املهجور و صاحبه هنا و هو األول علّه ألن أبا بكر دخل ) عليه و آله و سلم صىل اهللاَّ( املهجّ

، بمراس دائب هو بطبيعة حاله يقدمه يف موقف الغار، الغار قبله إذ كان يف موقف حراسته

أم ألمر ، الغار و ينظر له إىل أية بادرة ظاهرة عىل باب، ليفتش داخل الغار و ليدافع عنه هجمة

 1»آخر

ضمیر به آنکه مورد نصرت قرار گرفته و مجبور به هجرت شده » ثانی اثنین: «یعنی
، و صاحب او اول است، یعنی پیامبر صلی اهللا علیه وسلم بر میگردد و بر صاحب وي

که ابوبکر قبل از اینکه پیامبر  آن است) و پیامبر نفر دوم( علت اینکه ابوبکر نفر اول است
در این امر تالش ، زمانی که در موقف حراست از نبی اکرم بود، خل غار شود وارد شددا

براي بررسی داخل غار و ، شد می و به طبع باید قبل از پیامبر وارد غار کرد می و کوشش
 ...» دفع نمودن گزندگان

همچنین دیگر مفسرین شیعه این قسمت از سفر را نقل کرده و چیزي بر آن اضافه 
در تفسیر : «در تفسیر بالغی خود مینویسدشیعی سید عبدالحجت بالغی  چنانکه، اند نکرده

 نخست ابوبکر به غار رفت: نویسد روح البیان و تفسیر پادشاهی افغانستان به اقتباس می

 2،ط قم _ محمد صادقى تهرانى ،82-81، ص: 13 الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن، ج -1
_______________________ 
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مگر یک سوراخ ، بست که از گزند گزندگان در امان باشدها  و سوراخها را با پارچه جامه
پیامبر صلی ، روي آن گذاشت و حضرت را به درون خواند و گفتند آنگاه پا بر، باقی ماند

اما ماري پاي ابوبکر را ، اهللا علیه و آله سرش را بر زانوي ابوبکر گزارد و آرام وارد شد
گزیده ابوبکر نجنبید مبادا آرامش پیامبر صلی اهللا علیه و آله را بهم زند چون حضرت 

فی الحال ، ن مبارکش بر محمل گزیدکی نثار کرداز رطوبت دها، چشم باز کرد و آگاه شد
 1 ».درد بر طرف و شفا حاصل شد

 من تا ده دستورى اهللا رسول یا: گفت بکر ابو: «نویسد می همچنین زین العابدین رهنما
 ردا، آید بیرون 2یى مخنده نباید که ترسید دید ها سوراخ آنجا در، رفت در شوم در پیش از
 عظیم سوراخ دو برسید ردا تا ندکآ مى ها سوراخ در و کرد مى ارهپ پاره و برگرفت دوش از

 . نهاد آن در را خویش پاى دو بماند

 غار بدر بخواند را» ثمامه« درخت نخست رسول. درآى آن در: گفت را رسول آنگه
 بر و نهاد آشیانه آنجا بیامد فاخته و بتنید غار آن در بر و بیامد عنکبوت و، بیستاد آنجا آمد
 شد غار آن در رسول چون. رفته غار آن در کسى که نیارند بجاى کافران تا نشست آن

 . درآمد او بتن آن درد، بگزید بکر ابو پاشنه، سوراخ آن از برآمد مارى

 که، نگفت بکر ابو؟ بود چهتو را . بکر ابا یا: گفت دید متغیر او رنگ کرد نگاه رسول
 و افگند خاك بر خویش دهان آب. آورد ىبجا خود رسول. شود رنجور رسول دل نباید

 بر را آن و »سقيمنا يشفى، أرضنا برتبة، بعضنا بريقة، إهلنا باسم«: گفت. بمالید بانگشت

 3.» یافت شفا زهر الم و درد آن از حال در. مالید بکر ابو پاشنه
 :سراید می و شاعر شیرین سخن

، سید عبدالحجت بالغی 100 - 99ص 3(فارسی) ج »تفسیر بالغی«حجه التفاسیر و بالغ االکسیر یا  -1
 1قم،ط _

 مخنده) بر وزن رونده یعنى: جنبنده و خزنده.( -2
   تهران _رهنما   ،زین العابدین71، ص: 2 رهنما، جو تفسیر ترجمه  -3

_______________________ 



 دو یار غار    400

ــار    « ــار غ ــد ی ــی ش ــزد نب ــه در ن  او ک
 

 نیــــد مــــار کــــه زجــــا او را نجنبا  
 

ـــودــــــدر ســــد اب واب مســــتثنی بـ 
 

ود  1ذکر بوبکر عنـدنا مانـا    يراونـد (» بـ( 
 

 :سراید می هو سعدي علیه الرحم
 قـــ در دهان رسـول آفریـده ح   2تریاق«

 

 صدیق را چـه غـم بـود از زهـر جـانگزا      
 

 ق نامورـــید و صدیـس، ارــــاي یار غ
 

 اــــصف ۀینــــل و گنجــــفضائ ۀمجموعــ 
 

 انـد  قدم بـه صـحبت یـاران نهـاده    مردان 
 

 لــیکن نــه همچنانکــه تــو در کــام اژدهــا 
 

 و این نیز خود یکی دیگر از فضایل حضرت صدیق رضی اهللا عنه را به اثبات
آرامش رسول خدا را بر  خواهد مین گزد ولی او به خاطر اینکه می رساند که مار او را می

 . کند می درد را تحمل، هم زند
رسول خدا صلی اهللا  سخن از این بود که بفهمیم چرا، ه اصل مطلباما بر گردیم ب

 در این مورد تنها یک !؟اند دومی و ابوبکر صدیق اولی معرفی شده، علیه وسلم در این آیه
به همین خاطر او ، ابتدا وارد غار شده صدیق چون ابوبکر، آن هم اینکه شتنظر وجود دا

مربوط به وقت  »ثانی اثنین«چرا که ، صحیح باشد تواند مین نفر اول معرفی شده اما این
خواست از مکه  می یعنی پیامبر زمانی که خروج است و نه مربوط به زمان حضور در غار!

 پس این ؛3باشند نفر دوم از دو تن، خارج شود دومین نفر از دو تن بود نه اینکه در غار
چرا خداوند ؟ اما واقعاً چرا صحیح باشد؛ تواند مین 4نظر که تنها نظر در این باره بود

شارع نبی اکرم صلی اهللا علیه ؟ است ابوبکر را اولی و رسول خدا را دومی معرفی کرده

(مانا) نیروي مستقل مادي و روحانی که در همه جا پراکنده است و در همۀ شعارها و موجـودات و   -1
 اشیاء مقدس شرکت دارد (فرهنگ معین)

 (تریاق) پادزهر، دارو -2
 اي در هر دو مکان دومین نفر بودند که باز باید جواب را در مکان مقدم، بیابیم. یا به قول عده -3
 حداقل من به نظر دیگري بر نخوردم! -4

_______________________ 
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تصمیم هجرت از جانب رسول خدا ، مشرکین قصد ترور نبی اکرم را داشتند، وسلم است
 ؟؟ چرا ابوبکر اولی باشد و پیامبر دومی، با این وجود ؛و به امر خداوند بود

 االسالم ابن تیمیه این اول بودن ابوبکر صدیق در این آیه را فضیلتی بزرگشیخ 
بعضی از شیعیان نیز به این موضوع اشاره کرده ، اند داند! اما توضیحی در این باره نداده می

این  تواند می اگر این اول بودن ابوبکر براي ابوبکر فضیلتی باشد تنها« کهاند  و گفته
ولی در ادامه » که او از نبی اکرم واالتر است که این کفر استفضیلت به اثبات برسد 

 که علت اول بودن ابوبکر چیست!اند  توضیح نداده
به حق نظري داریم که ظاهراً ، این سفر وارد شده حولما با توجه به روایاتی که 

 . است نزدیک
، است 1دهزیبا شدن آیه نیام بدون حکمت و تنها به خاطر »ثانی اثنین«بدون شک قید 

ثانی بودن پیامبر اکرم صلی اهللا علیه وسلم مربوط به ، فهمیم می و چنانکه از سیاق آیه
، ال خود باشیمؤدنبال جواب س، به این معنی که ما باید در داخل مکه، داخل مکه است

حال باید بدانیم که در این سفر چند موقف وجود داشته و این مواقف را بررسی کنیم تا 
چیزي در این مواقف هست که علت ثانی شدن پیامبر اکرم صلی اهللا علیه وسلم  ببینیم آیا

 یا خیر!؟ را مشخص کند
و به سوي خانۀ ابوبکر  2نبی اکرم به تنهایی از خانۀ خودشان خارج شدند: «قف اولمو

ال ما نیست چرا که باید شخص دومی هم باشد تا ؤدر این جا جواب س» حرکت کردند
 . دومین نفر باشند نبی اکرم بتوانند

 چنانکه بعضی این نظر را دارند! -1
ابـوبکر از داخـل خانـۀ    «گوینـد:   در کتب اهل سنت در تائید ادعاي آن دسته از مفسرین شیعه که می -2

 متنی وجود ندارد یا ال اقل من ندیدم. » ر با ایشان همراه بودندپیامب

_______________________ 
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نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم به خانۀ ابوبکر صدیق وارد شده و از در : «موقف دوم
یعنی تنها گزینۀ ، جواب ما در همین جاست» شوند خارج می، پشتی خانه به همراه ابوبکر

 . باقیمانده همین است
ابتدا نبی ، ر صدیقخانۀ ابوبک نیامده که به وقت خروج از در پشتیِ، در روایات وارده

ابتدا ابوبکر صدیق ، ولی چنانکه دیدیم به وقت دخول در غار ؛اکرم خارج شدند یا ابوبکر
 در این محل نیز، پاك کنندها  ن محل را از وجود گزندهآبه این منظور که ، داخل شدند

 ور کهن هم به این منظآ، اند توان احتمال داد که ابتدا ابوبکر صدیق از خانه خارج شده می
ف اطرادر آن ، اطراف آن محل را بررسی کنند که مبادا شخصی در آن وقت، خواستند می

و بعد از اینکه ابوبکر صدیق مطمئن شدند که  ؛را ببیند و آن بشود که نبایدها  آن باشد و
نبی اکرم نیز  دهند و  می به نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم خبر، کسی در آن اطراف نیست

 . شوند می رجاز خانه خا
 کنیم نمی است که البته ادعا »نینثانی اث«قید  وضیحاین تنها گزینۀ باقیمانده براي ت

خیر!! لیکن به نظر ما تنها ، منظور خداوند از استفادة این قید همان است که ما گفتیم
همان است که گفتیم و اگر دیگران با آن ، است توجیه موجود که به حق نیز نزدیک

 . طف کنند و جواب صحیح را به ما برسانند که ممنونشان خواهیم شدل، مخالفند
دانستیم که ادعاي شیعه مبنی بر اینکه ابوبکر صدیق خارج از مکه با پیامبر اکرم : ضمناً

چرا که متن آیه مستلزم آن است که نبی اکرم از ، صحیح باشد تواند مین، اند همراه شده
و این معیت باید از داخل مکه اند  کت کردهمکه همراه شخصی به سمت غار حر لداخ

صورت گرفته باشد و اگر بخواهیم علت ثانی اثنین شدن نبی اکرم را بدانیم باید قبول 
و ابتدا ابوبکر خارج شده و سپس پیامبر اکرم اند  کنیم که آن دو از خانۀ ابوبکر خارج شده

آیه اشاره بر آن دارد که زمانی و ، و به همین دلیل ابوبکر اولی معرفی شده و پیامبر دومی
که شروع  دانیم می پیامبر اکرم دومین نفر بود و، ددننموکه آن دو قصد خروج از مکه 
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توانیم تنها در همینجا  می الی که مطرح شد راؤپس جواب س، هجرت از خانۀ ابوبکر بوده
 . اند زیرا بعد از شروع هجرت هیچ موقف دیگري در مکه نداشته بیابیم!

برتري ابوبکر و منتخب ، شروع هجرت از خانۀ ابوبکر بوده، نگاه که دانستیمپس آ
فهمیم و زمانی که دانستیم ایشان به خاطر محافظت از نبی اکرم ابتدا  می بودن وي را

فهمیم که این دو خود فضیلتی  می مخلص بودن و جان نثاري ایشان را، داخل غار شدند
 . واضح و بارز است

، سخت ترین شرایطی که خداوند شویم که می متوجه، یاق آیهتأمل درسبا اما 
زمانی و در  زیرا ذکر این مورد در. سفرِهجرت است، پیامبرخود را یاري رسانده است

. اند عده دربهترین شرایط خود بوده لحاظ عده و مقابل حالتی است که مسلمانان از
ن آد و ابوبکر صدیق یکی از فقط دونفر بودنهجرت  درحالی که درسفر 1) جنگ تبوك(

 . دو نفر بود
 اشاره) اثْنَینِ ثانی( )بود نفر دومین او که بود حالى در این(: «نویسد می مکارم شیرازي 

 نشان خطر پر سفر این در را او تنهایى نهایت این و نبود او همراه نفر یک جز اینکه به
  2 .»بود بکر ابو او همسفر و دهد مى

ب را در مورد یار غار ادا اصر است و قلم ناتوان است از اینکه حق مطلواقعاً زبان ق
آن دو یار را در غار  ، همین االن چشمان خود را ببندید و آن صحنه را در نظر آرید ؛کند

اگر ، دشمنانی که در پی آنان هستند را نیز تصور کنید، تنگ و تاریکی غار، تصور کنید
یلت یار غار گواهی خواهد داد و خواهید فهمید که این چنین کنید فکر کنم قلبتان بر فض

ن لحظۀ آو اینکه ابوبکر صدیق در ، ر و آن لحظه چه دهشتناك بوده استسفر چه پر خط
از اجل ، پر خطر تنها فردي بوده که همراه نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم بوده است

و اند  ر نهایت تنهایی بودهن لحظه دآدهد که نبی اکرم در  می گواهی و آیهفضایل اوست 

 زمان نزول آیۀ غار -1
 1تهران،ط_ 420، ص: 7 تفسیر نمونه، ج -2

_______________________ 
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حال به این . همراه ایشان بودند، فقط یک نفر که آن شخص نیز ابوبکر صدیق باشند
 : توضیح توجه کنید

و در آن ، باشید می رهبردر حال خواندن کتابی در شرح حال زندگی یک ، تصور کنید
کشند و او مجبور شوریدند و تصمیم گرفتند او را ب ويعلیه  مردمتمام « خوانید می کتاب

کس دیگري ، از شهر خارج شد در حالی که به جز یک نفر آن رهبر، به خروج و فرار شد
یک نفر در آن شرایط ید و خواندید که فقط دتا شما این جمالت را خوان» همراه او نبود
بوده که در  آن یک نفر که: «دگویی می شوید و به خود می بالفاصله کنجکاو، همراه او بود

شاید  !؟شاید پسرش بوده؟؟ شرایط او را تنها نگذاشته و همراه او رفته استآن 
! هر که بوده !؟دوستش؟؟ پس که بوده؟؟ نبودندها  این ؟؟شاید پدر یا برادرش !؟همسرش

را تنها  رهبر، ن شرایطآبوده که در  رشجاع و نترس و در عین حال مخلص و وفادا واقعاً
 » ست! آن هم در صورتی که هیچ اجباري نداشته!کرده ا نگذاشته و او را همراهی

خوانیم که یک رهبر  می خوانیم و می داستانی شبیه به داستان فوق را، نآقرحال ما در 
چرا  حال، شود دیار خود را ترك کند و تنها یک نفر همراه ایشان بودند می مجبور

سراسر اعجاز و شگفتی و که قرآن  دانیم می؟ که چه را برساند؟ خداوند تعداد را قید کرده
ذکر عدد به چه  اصالً؟؟ شود این آیه فقط ذکر عدد باشد می اما مگر، حکمت است

بله ممکن است شما به موقع بازگویی شرح حالی از یک میهمانی ؟ به چه خاطر؟ منظور
، نفر شرکت کردند 1000ن مهمانی آدر : براي اینکه مهمانی را با شکوه جلوه دهید بگویید

و چه مخلص و چه وفادار ، بودندها  نفر که 1000که آن ، گوید مین مورد احدي در این
و هر  دگویند و میخندن می کنند و می بودند چرا که در آن مهمانی شیرینی تعارف.... و

 از حاضر شدن در این مجالس خجسته حال، شخصیت اجتماعی داشته باشداي  ذره کس
میزبانان کت و ، سفره پهن نشده بود، بودمهانی ن عیش و، شود؛ اما سفر هجرت می

، تعقیب و گریز بود، خطر بود ند؛کرد مین کراوات پوش با گل و شیرینی از شما استقبال
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 کهبه همین خاطر است ، تاریک خوابیدن بود و مخفی شدن و در غار تنگ، تنهایی بود
 » ؟ذاشتا نگکه بوده که رسول خدا را در آن موقعیت تنهآن یک نفر : «پرسیم می

فهمیدیم که تنها یک نفر در آن موقعیت خطرناك همراه  »ثانی اثنین«چون از قید  حال
ن آفهمیدیم که یار ایشان نیز مخلص و وفادار بوده که ایشان را در ، نبی اکرم بوده

 . موقعیت همراهی کرده است
فتی احمد م«از  ؛بسیار زیباست، و البته فضیلت دیگري که در این قید وجود دارد

 : است هگفتکه ایشان اند  نقل کرده »زاده
اضافه عدد ترتیبی به عدد اصلی دالّ برتقارب و نزدیکی معدودین ازنظر گوینده «

� ﴿ :مانند، است که هم رتبه بودن و مانند هم بودن هرسه رانزد قائلین به ، 1﴾ثَالُِث ثََ�َٰثةٖ
 . تثلیث نشان میدهد

 وهمین بزرگترین شرف حضرت ابوبکر. داوند متعال استخ» ثَانی اثْنَینِ«، قائل تعبیر
 » انتهی. ..صلی اهللا علیه وسلم، نزدیک و شبیه است به محبوبش، خداوند نزد است که در

وأىب رابع «: فرمایند می یا چنانکه ام المؤمنین عائشه در روایتی دربارة پدر بزرگوارشان

درم چهارمین نفر از چهار نفر مسلمان پ، در ابتداي اسالم«: یعنی 2»أر�عة من املسلم�
منین آن سه نفر را با ؤام الم، نفر دیگر نیز از مسلمانان مخلص بودند 3که چون آن » بود

 . پدرش جمع بستند
به عنوان ، یمخواهیم هفت طبقه آسمان را بشمار می توانیم زمانی که می ما: توضیح

ه آن هفت طبق از جهات زیادي به چون باالخر، طبقۀ چهارم از هفت طبقه: مثال بگوییم
چهار نفر دزد ، اما اگر پنج نفر در جمعی نشسته بودند و از این پنج نفر ؛هم شباهت دارند

عالم دین را با آن دزدها و ما هیچگاه آن ، بود عالم دینبودند و یک نفر از آنان  جانیو 
مگر ، آن پنج تن بودشیخ که دومین نفر از : گویم نمی بندیم و هیچگاه نمی جانیان جمع

 از سورة مائده 73آیۀ اشاره به  -1
  35638کنز العمال رقم  -2

_______________________ 
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خود را از  شکم مثالً شیخی باشد که، دزدها باشداینکه آن شیخ نیز از جهاتی شبیه آن 
 خمس که همان دزدي است پر کرده باشد!

فخر رازي چون شیعه را احمق خوانده پس دلیلی براي اثبات ادعاي خود 
 ندارد!!

را نقل کرده که  »ازيفخر ر«قول  »ثانی اثنین«مربوط به  در بخش، جناب قزوینی
وطعن بعض الحمقى من الروافض فی هذا : «ایشان آخوندان شیعه را احمق خوانده و گفته

و جناب قزوینی ... اند یعنی بعضی از احمقهاي رافضی بر این گفتۀ ما ایراد گرفته» الوجه
دور از ادب و نشانه این ، فحاشى به دیگران: «فرصت را غنیمت شمرده و گفته است

که حتى خود او به استداللش اعتقاد ندارد؛ زیرا فحاشى به طرف مقابل منطق کسانى است 
  .»است که هیچ منطق و دلیل براى اثبات ادعاى خود ندارد

این همه حواس پرت هستند و من در ، اما من واقعاً در عجبم که چرا جناب قزوینی
! خود !؟ندکن نمی ن را مرورخودشاهاي  نوشته، ام که مگر ایشان بعد از نوشتن عجب مانده

، از شیخ مفید، را نقل کنند »فخر رازي«قبل از اینکه سخن ) خط 7( ایشان در چند خط
 : کند شیخ مفید رضوان اهللا تعالى علیه این چنین استدالل مى«: اند نقل کرده و نوشته

وقد ، د يف احلالفليس فيه أكثر من األخبار بالعد، وأما كونه للنبي صىل اهللا عليه وآله ثانيا«

كام يكون ثاين مؤمن ، أو ناقص، أو صبي، أو جاهل، أو فاسق، يكون املؤمن يف سفره ثاين كافر

 .»فمن ظن به فضال فليس من العقالء، وهذا ما ليس فيه اشتباه، وصالح وعامل وبالغ وكامل

دد است و تنها گزارش از ع، 1اما اینکه خداوند ابوبکر را ثانى پیامبر قرار داده«: یعنی
کودك و یا ناقص قرار گیرد؛ ، جاهل، چه بسا که مؤمن در مسافرت ثانى کافر یا فاسق

اشتباهى ، بالغ و یا کامل قرار گیرد، عالم، صالح، همان طورى که ممکن است ثانى مؤمن

 ك وتعالی هم اعتراف مفید که ابوبکر ثانی پیامبر است آن هم منصوب از جانب اهللا تبار مفید -1
_______________________ 



 407  »ثانی اثنین«پیرامون قید 

از عقال شمرده ، پس کسى که فضیلتى از آن استنباط کند، در این مطلب نیست

 1 .»شود نمى
 فخر رازي را از عقال، شیخ مفید؟ چقدر حواسشان پرت است دقت کردید که

داند! حال چطور است که قزوینی بر فخر رازي  می یعنی فخر رازي را نادان، داند نمی
از ، بیند که اگر این گناه است نمی مگر؟؟ اند گیرند و شیخ مفید را فراموش کرده می ایراد

مرا « = »رمتني بدائها وانسلت«: عرب به قول !؟کنند می همانهاست که در شهر شما هم

 » !متهم به عیبی کرد که خود او بدان مبتال است
لعن و فحش به خیر امۀ  شرد شبانه روزکه شیعه وِاند  جناب قزوینی فراموش کرده

منطق بودن شما و دلیل بر معتقد  بی شما دلیل برهاي  و آیا این لعن و ناسزا گوییاست 
هم دلیل بر این است که  »دانشمندمهدي «هاي  آیا فحاشی؟ ستنبودن به دالیل خودتان ا

آیا ؟؟ آیا فحاشی یاسر الحبیب نیز چنین است؟؟ هیچ دلیلی بر ادعاي خودش ندارد
دلیل ها  این ۀو فحاشی جزائري و فحاشی خمینی به خلفا هم اول و دوم فحاشی مجلسی

 ؟؟ بر این است که هیچ دلیلی بر ادعاي خود ندارند
 در مورد جبریه، لیل قزوینی رازي شیعی که در رد اهل سنت کتاب نوشتهعبدالج

 مگر نکند اختیار نفسى عفیف عابدى فاضلى عالمى هیچ جبر مذهب این و: «نویسد می
 لوطى» 5« فروش  زرق نواز  چنگ بربطساز نماز  بى »4« منبل» 3« لُتَنبان» 2« بازى  دوغ مشتى

 .هـ1412ـ قم، الطبعۀ األولى،  د، شیخ مفی187أمیر المؤمنین علیه السالم، ص  ةماإلفصاح فی إما -1

 )کتاب مذکورپاورقی ر.ك: دغل بازي ( -2
 شکم پرست -3
 بیکاره -4
 کنایه از منافق -5
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 خام نفس بى باره]  م[ غال مشتى، صفت اموى، صورت انىمرو» 1« تحملگوى قمار خمار 
 2» کاألنعام اولئک عام ناتمام

بگوییم که  ما حال، خط تمام را دشنام گفته 3عالم شیعی  چنانکه خواندیم این
شود به این معنی است که طعانین  می بر حق هستند و هر چه در طعن آنان گفته »جبریه«

 ؟؟ به عقیدة خود معتقد نیستند
 » تو سه تا سوراخ داري!!گوید:  می آبکش را ببین که به کفگیر: «و واقعاً که

 »ناسزا«است و  »سزا« عینِها  اما احمق گفتن به احمق، ناسزا گویی خوب نیست
 نیست!

دروغ ..» ما ظنک باثنین« انس بن مالک دشمن اهل بیت است پس روایت
 است!

ما ظنک باثنني «آن ایرادیست بر حدیث و  کند می قزوینی سپس ایراد دیگري را مطرح

راوي این روایت انس بن مالک است و او دشمن حضرت علی  گوید میوي  »اهللا ثالثهام

 : بخوانید، است پس روایت مردود است
 :نویسد فخررازى در ادامه مى« 
چیزهاي است که در روایات آمده که ابوبکر ، دلیل پنجم براي تمسک به این آیه«

در باره دو نفري که نفر  کنی میچه خیال : رسول خدا به او فرمود، گین شدزمانی که غم
 .»تردید نیست که این مقام بلند و درجه رفیعی است. خداوند استها  آن سوم

 :نقد و بررسی
از ابوبکر نقل شده است که من به رسول خدا در آن زمان که در غار : «اصل روایت

آن حضرت ، ما را خواهد دید، اهایش را نگاه کندزیر پها  آن اگر یکی از: بودم گفتم

 مراد مهمل گوي است. -1
 تهران_ 190 – 189ص  )، متن:6نقض (فارسی)، شیخ عبدالجلیل قزوینی رازي (قرن  -2

_______________________ 
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 ) بخاري( ».خدا استها  آن در باره دو نفري که نفر سوم کنی میچه خیال : فرمود

 :بررسی سند روایت
در سند این روایت أنس بن مالک وجود دارد که او از دشمنان اهل بیت علیهم السالم 

خود را با امیر مؤمنان علیه السالم شود و در موارد بسیارى عداوت و دشمنى  محسوب مى
آشکار کرده است؛ از جمله در قضیه یادآورى حدیث غدیر که امیرمؤمنان علیه السالم از 

اى که در آن جا حضور داشتند درخواست کرد آن چه را که از زبان رسول خدا  صحابه
دت دادند؛ اما اى از یاران وفادار رسول خدا برخواستند و شها عده، اند شهادت دهند شنیده

امیر مؤمنان علیه . 1ام ام و دچار فراموشى شده أنس بن مالک بهانه آورد که من پیر شده
 . السالم او را نفرین کرد و به مرض برص مبتال شد

اى که سعادت و یا شقاوت مردم بستگى مستقیمى به  هم در مسأله کتمان شهادت؛ آن
سوره بقره  140خداوند کریم در . تگناهى بس بزرگ و غیر قابل بخشش اس، آن دارد

 :فرماید مى

ن َكَتَم َشَ�َٰدًة ِعنَدهُ ﴿ ۡظلَُم ِممَّ
َ
ِ ٱِمَن  ۥَوَمۡن أ  .]١٤٠البقرة: [ ﴾�َّ

، و چه کسى ستمکارتر است از آن کس که گواهى و شهادت الهى را که نزد اوست
 !؟کند کتمان مى

سه گناه بزرگ با هم انجام در حقیقت ، کند کسى که در امورد دینى کتمان شهادت مى
پیروان آن دین و کسانى  -2دین الهى و دستورات خداوند را ضایع کرده؛  -1: داده است

خود را مستحق عذاب ابدى الهى کرده  -3کند گمراه کرده؛  را که از سخن او متابعت مى
فرد  ترین کتمان کننده شهادت را ظالم، به همین خاطر است که خداوند در این آیه.  است

 ؟توان به روایت چنین شخصى اعتماد کرد کند؛ بنابراین آیا مى معرفى مى
 :فرماید همین سوره مى 228و در آیه 

سال از حضرت علی کوچکتر بـوده اسـت و    13یادش رفته بود که انس بن مالک جاعل این روایت  -1
 است! نقل کردهاو از کم سنترین اصحاب بود که ماجراي غدیر را 

_______________________ 
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﴿ ْ ۚ ٱَوَ� تَۡ�ُتُموا َ�َٰدَة ُ ٱوَ  ۥۗ ۡلُبهُ َءاثِٞم قَ  ۥٓ َوَمن يَۡ�ُتۡمَها فَإِنَّهُ  لشَّ  ﴾٢٨٣بَِما َ�ۡعَملُوَن َعلِيٞم  �َّ
  .]٢٨٣البقرة: [

و . قلبش گناهکار است، تمان نکنید! و هر کس آن را کتمان کندو شهادت را ک
 . داناست، دهید به آنچه انجام مى، خداوند

از آن جائى که کتمان شهادت و خوددارى از اظهار آن به وسیله قلب و روح انجام 
خداوند آن را یک گناه قلبى معرفى کرده است و أنس بن مالک نسبت به ، شود مى

شده بود که در موارد دیگرى نیز آن » حسادت« دچار مرض قلبى، السالم امیرمؤمنان علیه
 .را اظهار کرده بود

بالذرى در انساب األشراف داستان کتمان شهادت انس بن مالک را این گونه بیان 
 :کند مى

: فرمود بر باالى منبر مى) علیه السالم( طالب وائل نقل شده است که على بن أبى از أبى«
 دهم مردى را که از رسول خدا در روز غدیر خم شنیده است وگند مىبه خداوند س

را دوست دارد و دشمن باش با هر کسى که با او ) علی( خدایا دوست بدار هر که او«
براء بن عازب ، انس بن مالکدر این مجلس . که بلند شده و شهادت دهد» دشمن است

خواست شهادت کرد؛ ولى درها  آن حضرت از، حضور داشتند و جریر بن عبد اهللا
خدایا کسانى که این مسأله را : فرمود) علیه السالم( سپس على، یک جواب ندادند هیچ
 از این دنیا مبر؛ مگر این که عالمتى براى، دانستند و از دادن شهادت خوددارى کردند مى
 .قرار بده که با آن شناخته شوندها  آن

 ....پس انس دچار مرض برص و براء کور شد
بدون این ، اند مرض برص را براى أنس نقل کرده، برخى دیگر از دانشمندان سنی و

ذهبى . که اشاره کنند که انس با نفرین امیرمؤمنان علیه السالم دچار این مرض شده است
 :نویسد در سیر اعالم النبالء مى
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ه عمرو بن دینار از أبى جعفر نقل کرده است که أنس بن مالک دچار بیمارى پیسى شد
 . داشت هاى بزرگى برمى دیدم که در هنگام خوردن لقمه، و پیسى آن شدید بود

 . أنس بن مالک در صورتش پیسى داشت: نویسد و ابن جوزى مى
 : جواب

 . این ایراد از جهات مختلفی مردود است
انس بن مالک حدیث غدیر را کتمان «گوید:  می که شیعه بسیار مضحک است -1

و از او در همین  برند می نام خبر غدیربه عنوان راوي ولی خودشان از او » کرد
 کنند! می روایت نقل، مورد

نَا«: نویسد می، شیخ صدوق ثَ دَّ دُ  حَ َمَّ َدَ  بْنُ  حمُ ِ  بْنِ  أَمحْ نيْ ُسَ فَ  بْنِ  احلْ ادِيُّ  يُوسُ دَ بَغْ الَ  الْ نَا قَ ثَ دَّ  حَ

 ُّ يلِ دِ  بْنُ  عَ َمَّ ةَ  بْنِ  حمُ نْبَسَ ىلَ  عَ وْ يدِ  مَ شِ ا الرَّ نَا لَ قَ ثَ دَّ مُ  حَ ارِ ةَ  بْنُ  دَ بِيصَ الَ  قَ نَا قَ ثَ دَّ يْمُ  حَ ٍ  بْنُ  نُعَ املِ الَ  سَ  قَ

تُ  عْ مِ الِكٍ  بْنَ  أَنَسَ  سَ ولُ  مَ قُ تُ  يَ عْ مِ ولَ  سَ سُ ولُ  ص اهللاَِّ رَ قُ مَ  يَ وْ يرِ  يَ دِ مٍّ  غَ وَ  وَ  خُ ذٌ  هُ ٍّ  بِيَدِ  آخِ يلِ  أَ  ع عَ

تُ  ىل لَسْ نِنيَ   أَوْ مِ نْ  بِاملُْؤْ هِ  مِ سِ نْفُ وا مْ أَ الُ الَ  بَىلَ  قَ نْ  قَ نْتُ  فَمَ هُ  كُ الَ وْ ا مَ ذَ هَ ٌّ  فَ يلِ هُ  عَ الَ وْ مَّ  مَ الِ  اللَّهُ نْ  وَ  مَ

االهُ  ادِ  وَ  وَ نْ  عَ اهُ  مَ ادَ ْ  وَ  عَ نْ  انْرصُ هُ  مَ َ لْ  وَ  نَرصَ ذُ نْ  اخْ ه مَ لَ ذَ  1» خَ

 شنیدم خود گوش با: که است کرده نقل چنین مالک بن انس از سالم بن نعیم: «یعنی
 گرفته را السالم علیه على دست که حالى در خم غدیر روز آله و علیه اللَّه صلّى برپیغم
 آرى: گفتند؟ هستم تر مقدم خودشان از مؤمنین به نسبت من که دانید مى آیا: فرمود، بود
 این، اویم موالى من که کس هر پس: فرمود آله و علیه اللَّه صلّى خدا پیغمبر، دانیم مى

که را آن بدار دوست پروردگارا، است او ىموال هم على دشمن و، دارد دوست را على 
 او خوارى صدد در که را کسى کن خوار و، را على یاور فرما یارى و، را او دشمن بدار

 2.»برآید

 قم_، شیخ صدوق 67معانی األخبار، ص:  -1
 تهران_  حمدى شاهرودى، مترجم:عبد العلى م154، ص: 1 معانی األخبار (ترجمه)، ج -2

_______________________ 
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نَا«: نویسد می، با سندي دیگر و کمی تغییر در متن، شیخ طوسیو همچنین  َ ربَ َدُ  أَخْ  أَمحْ

دِ  بْنُ  َمَّ لْتِ  بْنِ  حمُ الَ ، الصَّ نَا: قَ َ ربَ َدُ  أَخْ دٍ  بْنُ  أَمحْ َمَّ الَ ، حمُ نَا: قَ ثَ دَّ َدُ  حَ يَى بْنُ  أَمحْ ْ الَ ، حيَ نَا: قَ ثَ دَّ ُّ  حَ
يلِ  بْنُ  عَ

ابِتٍ  الَ ، ثَ نَا: قَ ثَ دَّ ورُ  حَ نْصُ دِ  أَيبِ  بْنُ  مَ وَ َسْ نْ ، األْ لِمٍ  عَ سْ ئِيِّ  مُ نْ ، املُْالَ الِكٍ  بْنِ  أَنَسِ  عَ هُ ، مَ نَّ مِ  أَ  عَ سَ

ولَ  سُ ىلَّ ( اهللاَِّ رَ يْهِ  اهللاَُّ صَ لَ ولُ ) آلِهِ  وَ  عَ قُ مَ  يَ وْ يرِ  يَ دِ مٍّ  غَ نَا: خُ ىل أَ نِنيَ   أَوْ مِ نْ  بِاملُْؤْ مْ  مِ هِ سِ نْفُ ذَ  وَ ، أَ  بِيَدِ  أَخَ

 ٍّ يلِ يْهِ ( عَ لَ مُ  عَ الَ الَ  ،)السَّ قَ نْ : فَ نْتُ  مَ هُ  كُ الَ وْ ٌّ  مَ يلِ عَ هُ  فَ الَ وْ مَّ ، مَ الِ  اللَّهُ نْ  وَ االهُ  مَ ادِ  وَ  وَ نْ  عَ  مَ

اهُ  ادَ  1..»عَ

نه تنها خبر غدیر را کتمان نکرده بلکه علماي  »انس بن مالک«مالحظه کردید که 
 اند! این خبر را از او نقل کرده، شیعه با دو سند متفاوت

مورد اهللا که در روایت د جریر بن عب و بزبن عا اءبر، نه تنها انس بن مالک بلکه
زید بن «و همینطور ، اند هکتمان کرد خبر غدیر را نان نیزآشده  تصریحاستناد قزوینی 

که از آنان نیز به عنوان  »انصاري يعةیزید بن ود«و  »عبد الرحمن بن مدلج«و  »ارقم

 !!از راویان غدیر هستندخود  2کنند می کتمان کنندگان خبر غدیر یاد

و منهم . ..،يوم الغدير و هذه اسامء من رو عنهم حديث«: نویسد می سید هاشم برهانی

ابو أيوب ... ،عثامن بن عفان، عمر بن اخلطاب، ابو بكر عبد اهللا بن عثامن: من هنأه بذلك

جابر ... ،الرباء بن عازب االنصاري، عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب ..،خالد بن زيد االنصاري

 رافع موىل رسول اهللابو ، زيد بن ارقم االنصاري، جرير بن عبد اهللا، بن عبد اهللا االنصاري

 ،سید هاشم بحرانی96قم؛ کشف المهم فی طریق خبر غدیر خم ص_،طوسی 332األمالی، ص:  -1

، مسـیر سـید حامـد حسـین     147، ص: 10 األطهار (فارسـی)، ج  ةئمـاأل ةمعبقات األنوار فی إثبات إما -2

 قم _، امینی 387، ص: 1 ؛ الغدیر، ج2اصفهان،ط_لکهنوي 

_______________________ 
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، انس بن مالك االنصاري، ابو عمرة بن عمرو بن حمصن االنصاري ،)صىل اهللا عليه و آله(

 2»يزيد بن وديعة« و ١»مدلج بن الرمحن عبد... ناجية بن عمرو اخلزاعي

اصحاب را و  ندحضرت علی منبر رفت: «است که در روایتی آمده است شگفتاما  -2
، هر کس در روز غدیر حاضر بوده و شنیده: «ندگفت می و به آنان دادند می قسم

مرد بلند شدند و شاهدي دادند که یکی از آنان که  12 سپس» پس شاهدي دهد

 من«: فرمود که در روز غدیرشاهدي داد و گفت که من شنیدم از رسول خدا 

 » !!انس بن مالک بود! » اعداه من اعد و، وااله من وال ا�، مواله فع� مواله كنت

 بن مسعود حدثني: قال، البجيل عمر بن اسامعيل حدثني«: نویسد می سید هاشم بحرانی

 اصحاب ناشدا املنرب عىل عليا شهدت: قال، سعد بن عمرية عن، مرصف بن طلحة  عن، خدام

 غدير يوم) آله و عليه اهللا صىل( اهللا رسول سمع من) سلم و آله و عليه اهللا صىل( اهللا رسول

 انس و، هريرة ابو و، اخلدري سعيد ابو منهم، رجال عرش اثنا فقام، فليشهد، قال ما يقول خم

 فعيل مواله كنت من: يقول) آله و عليه اهللا صىل( اهللا رسول سمعوا اهنم فشهدوا، مالك بن

 3» عاداه من عاد و، وااله من وال اللهم، مواله

وارد شده و گفتیم که  نیز »عبد الرحمن بن مدلج«روایتی به همین ترتیب در مورد 
 : بخوانید، داند می شیعه او را نیز از کتمان کنندگان خبر غدیر

احیـاء تـراث السـید هاشـم      سسـةمؤ _،بحرانى 42 – 41طریق خبر غدیر خم، ص: کشف المهم فی  -1

  البحرانی

 ع)( ، موسسه امام مهدي310الرضا (ع) ص  صحيفة -2

، بحرانی و وي به نقل از مناقب ابن المغازلی 116 – 115کشف المهم فی طریق خبر غدیر خم، ص  -3

و  ةيـالبـدا  نگـا: ( ز لحـاظ سـند اشـکال دارد   ؛ این روایت از نظر اهل سنت ا38رقم الحدیث  26ص 

و دیگر علماي شیعه ایـن روایـت را    »بحرانی و ابن طاووس«) ولی 211 ص: ،5 ج ، ابن کثیر،ةيـالنها

 اند. تائیداً آورده و آن را پذیرفته

_______________________ 
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 أبو طالب بن سعد حدثني، احلميص الربيع بن النرض بن موسى طريق من، عقدة ابن«

 قول سمع من الرحبة يف الناس نشد عليا أن أحيص ال من حدثني، إسحاق أبو حدثني، غيالن

 بن الرمحن عبد منهم نفر فقام »مواله فعيل مواله كنت من« :)وسلم يهعل اهللا صىل( اهللا رسول

 1»)وسلم عليه اهللا صىل( اهللا رسول من ذاك إذ سمعوا أهنم فشهدوا مدلج

روایتی که هم اکنون خواندید  2 صد در صد مخالف و خواندیم که قزوینی روایتی
کدام ؟ د!! حال چه کنیمنهد نمی شاهدي و دیگران انس بن مالک، نقل کرده بود و طبق آن

حداقل با روایاتی که انس دربارة خبر ، روایتی که ما نقل کردیم؟ روایت صحیح است
 سازد! می غدیر نقل کرده همخوانی دارد ولی ادعاي قزوینی که داالنی از تناقض

در نظر اهل سنت هر دو روایت مردود هستند و هیچ کدام سند صحیحی ندارند بلکه 
خبر غدیر را کتمان « نفري که در روایت آمده 6آن ، و چنانکه گفتیم، تندهر دو باطل هس

، غدیر هستندخبر از راویان  شش نفرهر » کردند و به نفرین حضرت علی مبتال شدند
روایتی که قزوینی به آن استناد کرده باطل ، پس همین یک مورد کافیست تا ثابت شود

ی براي تیلفضاند  نادان که خواستهاي  عده و آن را اندر باطل است و هیچ اصلی ندارد
دانستند که کدام  می دانستند و می سیرت اصحاب را نیز، و از سمتی، حضرت علی بتراشند

در آخر عمر کور شده یا لنگ شده و یا به بیماري یا نقیصۀ دیگري گرفتار ها  آن یک از
و نفرین حضرت اند  جعل کردند و گفتند که آنان توسط حضرت علی نفرین شده، شده

 علی آنان را به این روز در آورده! 
براء بن «آن است که  کند می نکتۀ دیگري که دروغ بودن این روایت را ثابت -3

حضرت علی  خاص از یاران حضرت علی و به اصطالح از شیعیان »عازب

، ابن عقده کوفی، جالب است که ابن عقده چند خط قبل روایتی کـه طبـق آن   247ص  ةيـکتاب الوال -1

 کند!! خبر غدیر را کتمان کرده است، نقل می »حمن بن مدلجعبد الر«

_______________________ 
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حال ، ن حضرت بودندآهاي جمل و صفین و نهروان همراه  و در جنگ 1بودند
کنند و چطور است که حضرت  می خبر غدیر را کتمان، ن نیزچگونه است که ایشا

 ؟ شود این یار خود را نفرین کنند که در نهایت نابینا شوند می علی حاضر
بنی هاشم و جمعی از بزرگان : «دارد در  کتابش چنین مکتوب می شیعی محمد فخري

الفت بر براي امامت و خ) ع( اصحاب به صراحت اعالم کردند که امیر مومنان علی
براء بن عازب و ... گروهی از اصحاب از جمله سلمان فارسی و.... است همگان سزاورتر

در همین . جمعی دیگر بر این عقیده با بنی هاشم همراه بودند و با ابوبکر بیعت نکردند
شیعه ، طرفداري نمودند) ع( جا بود که تشیع به وجود آمد و گروهی از حضرت علی

  2.»نامیده شدند
او از روز : «نویسد می انی در مورد او سخن طویلی دارد که در قسمتی از آنسبح
پس از مهاجرت ، بود و به همین دلیل) ع( از عالقمندان صمیمى امیر مؤمنان على، نخست

قلمرو ( در صف یاران آن حضرت قرار گرفت و در عراق، از مدینه به عراق) ع( على
جمل و ( هاى سه گانه امیر مؤمنان در جنگو . اقامت گزید) عحکومت امیر مؤ منان 

پیروى او از امیر مؤ . شرکت جست و در جبهه آن حضرت قرار گرفت) صفین و نهروان
ترین مرد جهان  را شایسته) ع( بلکه او به راستى على، پیروى کور کورانه نبود ،)ع( منان

از او ) ع( علىدانست و با بصیرت و بینش کامل نسبت به  مى) ص( اسالم پس از پیامبر
چنانکه ، نیز به او اطمینان داشت و از ارادت خاص او آگاه بود) ع( على.. ..کرد پیروى مى

در جریان جنگ نهروان او را براى گفتگو با خوارج فرستاد تا بلکه از راه مذاکره و 

در  191ص  ةمـفی تألیف األ ةملهمدر الفصول ا (صاحب المراجعات) شیعی عبد الحسین شرف الدین -1

نیز در رجـال خـود از او در بـین اصـحاب      »برقی«برد و  ذکر اصحاب خاص علی از براء نیز نام می
 کند. ممتاز حضرت علی یاد می

(البته الزم به ذکـر   1مشهد،ط_، محمد فخري، نشر: ایلیا فخر 91ص و 30تاریخ تشیع (فارسی) ص  -2
 نیست که این ادعاي شیعه است و ما فقط از سبیل احتجاج آن را نقل کردیم.) 

_______________________ 
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شه قبه گفتگو و مناها  آن سه روز با ،)ع( برأ به فرمان امام، احتجاج ارشاد بشوند
و . برأ بن عازب بود، انتخاب شدند، یکى از افرادى که براى مالقات با معاویه.... تپرداخ

انگیزه ، بود) ع( و نیز از یاران مورد عالقه على، روه انصارگاز آنجا که برأ نیز مثل قیس از 
برأ در پرتو آشنائى با شخصیت و مقام ممتاز امیر مؤمنان و ... گردد انتخاب او روشن مى

» برقى« قعیت خاصى بر خوردار بود چنانکهاز وزنه و مو. ر رکاب آن حضرتى دفداکار
 1 .»در رجال خود او را از یاران بر گزیده امیر مؤمنان بشمار آورده است

: میپرس می صحیح باشد؛ حال، اخباري که قزوینی در این باره نقل کرده است، بالفرض
داشت که خبر غدیر چه انگیزه اي این یار خاص و مورد اعتماد و برگزیدة حضرت علی «

را به همین راحتی  سلمانانرحم است که م بی آیا حضرت علی آنقدر را کتمان کند و
 ؟؟ آن هم یکی از بهترین یاران خود را؟ کند می نفرین

همان برادرانی که او را به چاه ، حضرت یوسف علیه السالم در مورد برادران خود
اکرم صلی اهللا علیه وسلم در مورد اهل مکه  که او و یا نبی ؟ انداخته بودند چه گفت
چه  ؛قصد جانش کردند و باعث خروجش از شهرش شدند، یارانش را شکنجه دادند

َ� َ�ۡ�ِ�َب ﴿ :فرمودند، هر دو خطاب به آن خطاکاران، این دو پیامبر بزرگوار؟؟ گفت
ۖ ٱَعلَۡيُ�ُم  ُ ٱَ�ۡغِفُر  ۡ�َۡوَم رۡحَ  �َّ

َ
ِٰ�ِ�َ ٱُم َلُ�ۡمۖ وَُهَو أ امروز بر شما « ]٩٢يوسف: [ ﴾٩٢ ل�َّ

آیا حضرت علی در » آمرزد و او مهربانترین مهربانان است خدا شما را مى  سرزنشى نیست
 ؟ به نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم اقتدا کرده بود، این نفرین کردن به بهترین یار خودش

و از خدا تقاضاي عذاب نمود  سال صبر کرد و در انتها 950حضرت نوح علیه السالم 

�ِض ٱرَّّبِ َ� تََذۡر َ�َ ﴿ :فرمود
َ
ولی حضرت علی به  ]٢٦نوح: [ ﴾٢٦َديَّاًرا  ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱِمَن  ۡ�

!! حضرت نوح با وجود اینکه این همه صبر نمود ولی چون او کند می همین راحتی نفرین
ن ابراهیم و عیسی علیهم شود و چو می از قدر و مقامش کم، قوم خود را نفرین کرد

 154 - 153پیشوایى، ص  -سبحانى  جعفر هاى اسالمى شیعه، شخصیت -1
_______________________ 
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چنانکه حضرت ابراهیم علیه ، رود می مقامشان باال، السالم قوم خود را نفرین نکردند
 :السالم فرمود

ۡضلَۡلَن َكثِٗ�� ّمَِن ﴿
َ
� َوَمۡن َعَصاِ� فَإِنََّك َ�ُفورٞ  ۥَ�َمن تَبَِعِ� فَإِنَّهُ  �َّاِس� ٱَرّبِ إِ�َُّهنَّ أ ِمّ�ِ

  .]٣٦هيم: إبرا[ ﴾٣٦رَِّحيٞم 
گمان  بى بسیارى از مردم را گمراه کردند پس هر که از من پیروى کندها  آن پروردگارا«

 » او از من است و هر که مرا نافرمانى کند به یقین تو آمرزنده و مهربانى
دعاي ، کاش به جاي نفرین و دعاي بد: «در اخبار آمده است که حضرت نوح فرمود و
حال » پذیرد می همدعاي نیک را ، پذیرد می خدایی که نفرین را همان، زیرا، مکرد می نیک

کجا و  السالم همعلی و ابراهیم و عیسی نوح رسول اهللا و حضرت یوسف وعمل و سیرت 
 ) دهند می البته عملی که به دروغ به او نسبت( !!؟عمل حضرت علی علیه السالم کجا

حضرت علی رضی اهللا عنه  جالب است که شیعه حضرت نوح علیه السالم را گور کن
ولی  !دانند مین !و اصالً حضرت علی را با نوح علیه السالم قابل مقایسهاند! لقب داده

که به اعتقاد  اما حضرت علی، سال خود ناراحت است 950از نفرین بعد از حضرت نوح 
 ؟ !....شیعه از نوح برتر است

گوید:  می دهد تا اینکه می ادامه »براء بن عازب«سخنش را در مورد  »سبحانی«جناب 
) ص( در یک اجتماع بزرگ که گروهى از یاران پیامبر» رحبه« روزى در) حضرت علی(«

هر کس از شما در روز غدیر از پیامبر : کرد و فرمودها  آن رو به، در آن گرد آمده بودند

اله و ا� و ال من وا، من كنت مواله فهذا ىلع مو ال ه«: اسالم شنیده است که فرمود

که در آن ، گروهى از بزرگان اصحاب پیامبر. بر خیزد و شهادت بدهد »اعدمن اعداه
انس بن « از آن جمله، ولى عده انگشت شمارى، انجمن بودند بر خاستند و گواهى دادند

 از گواهى دادن خود دارى نمودند و مورد اعتراض سخت على» برأ بن عازب« و» مالک
خدایا اگر این دو نفر از روى : «را نفرین نموده گفتها  آن ى کهبه طور... قرار گرفتند) ع(

 در اثر دعاى على، » آنان را گرفتار نما، حاضر به اداى شهادت و اظهار حق نشدند، عناد
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انس از ناحیه پا آسیب دید و دچار بیمارى برص گردید! برأ نیز در پایان عمربینائى ) ع(
، باشد قابل چشم پوشى نمى، زش انس و برأغشک نیست که ل. ..خود را از دست داد!

ولى باید توجه داشت که معناى شیعه این نیست که در طول عمر خود هیچ گناهى 
 . هاى سرکش خود مسلط باشد مرتکب نشود و همیشه بر تمایالت و هوس

، بر ما روشن نیست، از طرف برأ در آن مجمع، انگهى علل و انگیزه کتمان شهادتو
چنانکه در صفحات گذشته بر ( و خود یکى از راویان حدیث غدیر استدر صورتى که ا

اند و از  و مورخان اسالمى با اسناد متعددى حدیث غدیر را از او نقل نموده) آن اشاره شد
طرف دیگر در ارادت و عالقه خاص او نسبت به امیر مؤمنان به گواهى حقایقى که در 

 1.»هیچ شکى نیست، تاریخچه زندگى او گذشت
او پس از رحلت : «نویسد می »براء بن عازب«محمد فخري در مورد ، با این حال

از راویان ثقه است که روایات ، و از شیعیان خاص او) ع( از طرفداران علی) ص( پیامبر
  2.» شود می باشد که از اسناد شیعی محسوب می بسیاري از او در دست

در مورد کتمان خبر غدیر صحیح اگر روایات وارده : شود می حال یک سؤال مطرح
گیرند  نمی نتیجه، چرا قزوینی و دوستانش، باشد و براء نیز یکی از کتمان کنندگان باشد

 ؟ نباید به روایات او اعتماد کرد نیز از دشمنان حضرت علی است و »براء بن عازب«که 
فاطمه را سیده ، عمرحضرت ، ابوبکر خالفت را غصب کردسیدنا ، به قول شیعه -4

چرا حضرت علی آنان را .... علی انداخت وحضرت کشت و طناب به گردن 
 مگر شما؟ شد نمی به عقیده و مسیر اسالم مربوطها  آن مگر کار !؟نفرین نکرد

معاویه اجازه نمیداد کسی در فضیلت علی روایت نقل کند و او ، دگویی مین
پس چرا ؟ چنین کنند داد که نیز پول میاي  عده روایاتی را در ذم او میساخت و به

 مصدر قبلی -1
 مشهد_محمد فخري  ،91فارسی) ص ( تاریخ تشیع -2

_______________________ 
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معاویه را که او نیز باعث کتمان فضایل او شده و در ذم او روایت ، حضرت علی
 ؟؟ ه نفرین نکردکرد می جعل

آن است که جناب ، نکتۀ جالبی که در این بین مطرح است ها، این اما گذشته از

 » ثاثلهماما ظنک باثن� اهللا«تا ثابت کنند روایت اند  قزوینی این بحث را مطرح کرده
اما آیا معقول و یا منصفانه است که ما براي دروغ  ؛صحیح نیست و انس موثق نیست

 ؟؟ جلوه دادن حقیقتی به دروغ و تزویر چنگ بزنیم
، کنم می کیدأت، در بدترین وضع هستنداند  ه آن متوسل شدهتی که قزوینی بروایرجال 

 . نقل شده است یک طریق اهل سنت از این روایت در کتب، در بدترین وضع هستند

بِيُّ «: است بدین ترتیب، از انساب االشراف بالذري سند لْ كَ امٍ الْ شَ بَّاسُ بْنُ هِ نِي عَ ثَ دَّ ، حَ

بِيهِ  نْ أَ يمَ ، عَ اهِ رَ يَاثِ بْنِ إِبْ نْ غِ يِّ ، عَ دِ انَ األَسَ فَ رْ ىلَّ بْنِ عُ نِ املُْعَ ةَ ، عَ لَمَ يقِ بْنِ سَ قِ ائِلٍ شَ نْ أَيبِ وَ ، عَ

الَ  ِ : قَ ِنْربَ ىلَ املْ ٌّ عَ يلِ الَ عَ ال: قَ جُ تُ اهللاََّ رَ دْ   ..»نَشَ

 . مجهول است »عباس بنُ هشَامٍ الْکَلْبِی«: اولین راوي

 . شیعه است ةمتهم به کذب و از غال »الکلبی محمد بن هشام«: دومین راوي

 . یان شیعه استجعال و وضاع و کذاب و از غال »غیاث بنِ إِبرَاهیم«: سومین راوي
غالیان شیعه متهم و منکر الحدیث و از  »الْمعلَّى بنِ عرْفَانَ األَسدي«: چهارمین راوي

 . است
ثبت کنند!! و  از لحاظ سند این روایت را در کتاب گینس به عنوان بدترین روایتباید 

 استناد، داردشرم است آنکه به چنین روایتی که در چنین وضعی قرار  بی حیا و بی چقدر
 . کند می

وارد در کتب اهل سنت که در مورد سند این روایت  »خوئی« جالب اینجاست که

فإن ذلك : ودعاء عيل عليه السالم عليه مل يثبت، كتامن الرباء الشهادة: أقول«: گوید می شده
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شهادت ندادن براء و : گویم می: «یعنی 1»وال وثوق بصحة سنده، مروي عن طريق العامة

 چرا که از طریق اهل سنت: ثابت نیست، ي حضرت علی علیه السالم بر علیه اودعا
 » روایت شده و به صحت سندش اعتمادي نیست

لكن ..... فقد رواه الصدوق يف املجالس، وأما من طريق اخلاصة«: نویسد می و در ادامه

یخ صدوق ش، و اما از طریق اهل تشیع: «یعنی 2...»بمحمد بن سنان، سند الرواية ضعيف

اما سند روایت ضعیف است به علت وجود محمد بن .... در مجالس روایتی نقل کرده
 . کند می و در ادامه به دیگر اشکاالت متن روایت صدوق اشاره» سنان

نیز  3مفضل بن عمر و جابر بن یزید جعفی، کند می اما در سند روایتی که خوئی نقل
خوئی دلیل ضعف روایت را ، دانم چرا نمی وجود دارد که هر دو غالی و کذاب هستند و

 داند! می فقط مربوط به محمد بن سنان

. اهللا عبد أبو، اجلعفي، عمر بن املفضل«: گفته است »مفضل«در مورد غضائري ابن 

 محال حديثه يف الغالة ومحل، كثري شىء عليه زيد وقد. خطايب، القول مرتفع، متهافت، ضعيف

 4.»يثهحد يكتب أن جيوز وال. عظيام

  186ص  4معجم رجال الحدیث للخوئی، ج -1
 187 – 186ص  4معجم رجال الحدیث للخوئی، ج -2
کننـد   گوید که خود او فی نفسه ثقه است اما ضعفا از او نقل روایت می ابن غضائري در مورد وي می -3

بابویـه و ابـن نـوح و    ابـن الولیـد و ابـن    «و بهتر است که روایات وي ترك شود، به قول شوشتري: 
.) و شهید ثانی و جزائـري  256، ص 1اخبار الدخیله، ج ( »اند. غضائري و نجاشی او را تضعیف کرده

 اهللا علیه) ةمحاند. (به نقل از کسر الصنم، عالمه برقعی ر او را از غالة شمرده

 117،رقم 87رجال ابن غضائري ص -4

_______________________ 



 421  »ثانی اثنین«پیرامون قید 

، اجلعفي، مفضل بن عمر أبو عبد اهللا قيل أبو حممد«: ستگفته ادر مورد مفضل نجاشی 

بَأُ به، مضطرب الرواية، فاسد املذهب، كويف عْ وقد ذكرت له . وقيل إنه كان خطابياً . ال يُ

لُ عليها وَّ عَ  1»مصنفات ال يُ

 . اند نیز گفته 3و ابن داود حلی 2شبیه همین را ابن غضائري
این شخص فاسد المذهب غالی آن است  ةدربارشیعه علماي رجال هاي  ۀ گفتهخالص

تا جائی که علماي رجال نوشتن ، اند که غالة در حدیث بار خود را بردوش او نهاده
ها  این عالوه بر، و به حدیث و مصنفات او نباید اعتماد کرد، اند حدیث او را جایز ندانسته

 »ابو الخطاب«و خطابیه معتقد بودند که  غالة استاست که از بدترین مذاهب  خطّابی
 پیامبر است!

را در  »مفضل«روایات ، دارد »الموضوعات«هاشم معروف الحسنی که کتابی در باب 
 . آن کتاب تضعیف کرده است

، وهذه الرواية أيضا ضعيفة بجربئيل بن أمحد«: نویسد می خود خوئی در ذیل روایتی

 4»ومفضل بن عمر

ین روایت نیز در وضعیت بسیار بدي قرار دارد و به شدت ضعیف است به هر حال ا
 . دانست می و دیدیم که خوئی نیز این روایت را ضعیف

واحلمد هللا  ؛مردود است و قابل اعتنا نیست با این وجود این داستان هم سنداً و هم متناً

 علی ذلک

 !بریانحسادت انس بن مالک به حضرت علی و ماجراي مرغ 

 117،رقم 87غضائري صرجال ابن  ؛قم_ 1112، رقم 416رجال نجاشی ص -1
 117،رقم 87رجال ابن غضائري ص -2
 قم_ 512رقم  280رجال ابن داود حلی ص  -3
 ، خوئی269ص 18معجم رجال الحدیث ج -4

_______________________ 
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 : بخوانیم »انس بن مالک«امۀ ایراد قزوینی را در مورد حال اد
مسأله دیگرى که عداوت و حسادت شدید انس بن مالک را نسبت به امیرمؤمنان « 

حاکم نیشابورى آن را این . است) مرغ بریان( قصه طیر مشوى، کند علیه السالم ثابت مى
 :کند گونه نقل مى

، در یکى از روزها. بودم) ص( سول خدااز انس بن مالک روایت شده که من خادم ر«
رسول خدا صلّى اللّه . اهداء شد) ص( اى به حضور مبارك رسول خدا مرغ بریان شده

 :علیه و آله فرمود
من هم به . ات را بفرست تا با هم این غذا را تناول کنیم بار پروردگارا! بهترین آفریده

: انس گوید .براى تناول این مرغ برسانپروردگارا! یکى از انصار را : دنبال این دعا گفتم
ـ من از این که دعا به اجابت نرسید . طولى نکشید که على علیه السالم آمد و در زد

به این بهانه از ورود ( سرگرم انجام کارى است) ص( رسول خدا: ناراحت شدم ـ گفتم
پس از اندك ) دمعلى علیه السالم به خانه رسول اکرم صلّى اللّه علیه و آله جلوگیرى کر

) ص( رسول خدا: باز هم اجازه ورود ندادم و گفتم. اى على علیه السالم دوباره آمد فاصله
: فرمود) ص( رسول خدا، خواستم این بار هم مانع شوم، بار سوم آمد. سرگرم کارى است

على علیه . در را باز کن! بنا به دستور رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله در را گشودم
 .السالم وارد شد

به عرض ؟ یا على! علت تأخیرت چه بود: رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله فرمود
شد و  انس مانع مى، یا رسول اهللا! این سومین بار بود که اجازه ورود خواستم: رسانید

گفت که شما سرگرم کارى هستید و به همین علت در خانه را به روى من باز  مى
 .کرد نمى

چرا در را به روى على علیه السالم : فرمود، خطاب به انس) ص( رسول خدا
 ؟نگشودى
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داشتم که مردى از قوم من بیاید و با  دعاى شما را شنیدم و دوست مى: عرض کردم
البته طبیعى : شما در تناول این مرغ شرکت نماید! رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله فرمود

 .داست که انسان قوم خویش را دوست بدار
صحیح است؛ ، این حدیث باشرائطى که بخارى و مسلم در صحت روایت قائل هستند

این حدیث را گروهى از اصحاب که متجاوز از سى تن . اند نقل نکردهها  آن ولى
ابو ، اند و روایت صحیحش همان روایتى است که على علیه السالم نقل کرده، باشند مى

 .»اند سعید خدرى و سفینۀ روایت کرده
توانیم به  آیا با این همه حسادت انس نسبت به امیرمؤمنان علیه السالم بازهم مى

 ؟ روایت او اعتماد کنیم
 :جواب

 »المستدرك«کتاب و ، موضوع و باطل است، ن روایت به اتفاق آگاهان به حدیثیا
سالگی  90حاکم نیشابوري در حدود ، اعتنایی شود آننیست که در این مورد به  کتابی
تاب را نوشته و به اعتقاد دانشمندان اهل سنت در آن موقع از حافظۀ خوبی بر این ک

خواند ولی  می و او را کذاب کند می خوردار نبوده و چه بسا خود او راویی را جرح
 و آن را به شرط شیخین صحیح کند می خود نقل »المستدرك«روایتی از همین راوي در 

 داند!!  می
 : نویسد می اینگونه »عبد الرحمن بن زید بن اسلم«ورد در م »المدخل«وي در کتاب 

ة الَ خيفى عىل من  - ٩٧« وعَ ضُ وْ ادِيث مَ بِيه أَحَ ن أَ َن بن زيد بن أسلم رو عَ محْ عبد الرَّ

يْهِ  لَ ا عَ مل فِيهَ ة أَن احلْ نْعَ  1»تأملها من أهل الصَّ

شیخ االسالم  ؛نامد!! می از او حدیث نقل کرده و آن را صحیح »مستدرك«اما در کتاب 

الَ «: فرماید می ابن تیمیه در این باره دْ قَ هُ قَ سَ هُ نَفْ إِنَّ يْهِ فَ لَ َّا أُنْكِرَ عَ يثِ ممِ َدِ ا احلْ َذَ َاكِمِ هلِ ةُ احلْ ايَ وَ رِ وَ

 بیروت - ةلالرسا ةسسمؤ ، ابو عبد اهللا الحاکم؛97رقم  154المدخل ص -1
_______________________ 
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يمِ ( يفِ  قِ نْ السَّ يحِ مِ حِ ةِ الصَّ فَ رِ عْ لِ إىلَ مَ خَ لَ : كِتَابِ املَْدْ دِ بْنِ أَسْ يْ َنِ بْنُ زَ محْ بْدُ الرَّ بِيهِ عَ نْ أَ  عَ وَ مَ رَ

يْهِ  لَ ا عَ لَ فِيهَ َمْ ةِ أَنَّ احلْ نْعَ لِ الصَّ نْ أَهْ ا مَ لَهَ أَمَّ نْ تَ ىلَ مَ ى عَ ْفَ ةً الَ ختَ وعَ ضُ وْ ادِيثَ مَ   .أَحَ

َدُ بْ : قُلْت هُ أَمحْ فَ عَّ ا ضَ ثِريً لَطُ كَ غْ مْ يَ اقِهِ فَ عِيفٌ بِاتِّ لَمَ ضَ دِ بْنِ أَسْ يْ َنِ بْنُ زَ محْ بْدُ الرَّ عَ نْبَلٍ وَ نُ حَ

بَّانَ  اتِمِ بْنُ حِ الَ أَبُو حَ قَ مْ وَ هُ ُ ريْ غَ نِي وَ طْ قُ ارَ الدَّ ائِي وَ النَّسَ اتِمٍ وَ بُو حَ أَ ةَ وَ عَ رْ أَبُو زُ لِبُ : وَ قْ انَ يَ كَ

نَادِ املَْ  إِسْ يلِ وَ اسِ عِ املَْرَ فْ نْ رَ تِهِ مِ ايَ وَ نْ رِ لِكَ مِ ثُرَ ذَ تَّى كَ لَمُ حَ عْ وَ الَ يَ هُ بَارَ وَ َخْ قَّ األْ تَحَ اسْ قُوفِ فَ وْ

كَ  ْ لْمِ . الرتَّ عِ ةُ الْ يْهِ أَئِمَّ لَ هُ عَ رَ َّا أَنْكَ ا ممِ ذَ هَ ثَالِهِ فَ أَمْ يثِ وَ َدِ ا احلْ ذَ َاكِمِ ملِِثْلِ هَ يحُ احلْ حِ ا تَصْ أَمَّ يثِ وَ َدِ بِاحلْ

وا الُ قَ نْدَ : وَ ةٌ عِ وبَ ذُ كْ ةٌ مَ وعَ ضُ وْ يَ مَ هِ ادِيثَ وَ حُ أَحَ حِّ َاكِمَ يُصَ يثِ إنَّ احلْ َدِ ةِ بِاحلْ فَ رِ لِ املَْعْ ا ... أَهْ َذَ هلِ وَ

حُ  حِّ ا يُصَ الِبُ مَ انَ غَ إِنْ كَ َاكِمِ وَ يحِ احلْ حِ دِ تَصْ َرَّ ىلَ جمُ ونَ عَ دُ تَمِ عْ يثِ الَ يَ َدِ لْمِ بِاحلْ عِ لُ الْ انَ أَهْ هُ كَ

كْ  ي يَ ذِ ةِ الَّ ةِ الثِّقَ لَ نْزِ نيَ بِمَ حِ حِّ وَ يفِ املُْصَ كِنْ هُ يحٌ لَ حِ وَ صَ هُ لَبَ فَ ابُ أَغْ وَ انَ الصَّ إِنْ كَ لَطُهُ وَ ثُرُ غَ

يْهِ  لَ  1.»عَ

فقط چرك نویسی بوده و حاکم قبل از اینکه بتواند به آن سامان ، و از طرفی این کتاب
به همین دلیل امام ذهبی اسناد کتاب را مورد ، دهد و ویرایش کند از دنیا رفته است

 . اند بررسی قرار داده
کند و قبل از اینکه به سنین پیري  »المستدرك«قصد نوشتن کتاب قبل از اینکه ، حاکم

 چنانکه امام ذهبی، ت صحیح نیستمعتقد بوده که این روای، ار شودو سوء حفظ دچ

قال احلسن بن امحد السمرقند احلافظ سمعت ابا عبد الرمحن الشاذياخى احلاكم «: نویسد می

ال : عبد اهللا احلاكم عن حديث الطري فقالكنا يف جملس السيد ابى احلسن فسئل أبو : يقول

 . ولو صح ملا كان احد افضل من عىل رىض اهللا عنه بعد النبي صىل اهللا عليه وآله، يصح

 ، ابن تیمیه255 – 254ص 1مجموع الفتاوى ج -1
_______________________ 
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وال ريب ان يف املستدرك ، قلت ثم تغري رأ احلاكم وأخرج حديث الطري يف مستدركه

درك باخراجها احاديث كثرية ليست عىل رشط الصحة بل فيه احاديث موضوعة شان املست

 1.»فيه

حديث الطائر من املكذوبات واملوضوعات عند أهل «: فرماید می شیخ االسالم ابن تیمیه

 2»العلم واملعرفة بحقائق النقل

در میان علما و آگاهان از حقایق روایت جزو احادیث دروغین و  )طیر(حدیث : «یعنی
 .» ساختگی است

تُ «: دنویس می حافظ ابن کثیر فْ قَ ايضِ  ثُمَّ وَ تْنًا لِلْقَ مَ ا وَ نَدً هِ سَ يفِ عِ تَضْ هِ وَ دِّ بِريٍ يفِ رَ َلَّدٍ كَ ىلَ جمُ عَ

لِّمِ  ِّ املُْتَكَ ينِ بَاقِالَّ رٍ الْ  3»أَيبِ بَكْ

سپس به کتاب بزرگی از قاضی ابوبکر باقالنی متکلم برخورد کردم که به رد و «: یعنی
 .» پردازد می تضعیف متن و سند حدیث الطیر

) صخر احلاجبي(: وضعه كذاب عىل مالك يقال له، حديث الطري(«گوید:  می ابو یعلی

) إسامعيل بن سلامن األزرق(: مثل، رواه الضعفاء، وما رو حديث الطري ثقة... من أهل مرو

 4.»)ويرده مجيع أهل احلديث، وأشباهه

 5»كل اإلشارة باطلة معلولة«: گوید می در مورد این روایت محمد بن طاهر مقدسی

 بیروت_، ذهبی 1042ص  3الحفاظ ج ةيتذکر -1

 99، ص 4، ج ةيالنبو ةلسنمنهاج ا -2

 دار الفکر _ 353ص 7ج ةيوالنها ةيالبدا -3

 ریاض _،آلبانی 176ص  14ج ةعوالموضو ةلضعيفاألحادیث ا ةسلسل -4

 پاکستان _، ابن جوزي 377رقم 233ص 1ج ةهيفی األحادیث الوا ةهيالعلل المتنا -5

_______________________ 
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حديث الطائر موضوع أنام جييء من سقاط أهل الكوفة عن «گوید:  می گرباري دیو 

املشاهري واملجاهيل عن أنس وغريه قال وال خيلوا أمر احلاكم من أمرين إما اجلهل بالصحيح 

 1.»فال يعتمد عىل قوله وإما العلم به ويقول به فيكون معاندا كذابا دساسا

ه ابن مردويه من نحو عرشين طريقا كلها مظلم وقد ذكر« :گوید می عالمه ابن جوزي

 2»وفيها مطعن فلم أر اإلطالة

ناشناخته و ها  آن طریق روایت کرده است که همه 20ابن مردویه آن را از «: یعنی
 من توضیح بیشتر را ضروري. وجود داردهایی  مجهولند و در آن اشکاالت و طعن

 .» بینم نمی
 3.ز این در مورد سندش صحبت کنیمکه بیش ا دانیم مین ما نیز الزم

 377،رقم234 – 233ص 1ج ةهيلوافی األحادیث ا ةهيالعلل المتنا -1

 377رقم 233ص 1ج ةهيفی األحادیث الوا ةهيالعلل المتنا -2

طریق و  20گویید این روایت از  گویند: خودتان می رسیم می زوینی زمانی که به این مرحله میامثال ق -3
آن  گویید که اگر روایـت ضـعیفی از طـرق زیـادي نقـل شـد،       بیشتر نقل شده، و باز هم خودتان می

آن روایات ضعیفی که اگـر متعـدد باشـند    «گوییم:  روایت مورد قبول واقع خواهد شد؛ در جواب می
آن دسته هستند که راویان آن متهم به دروغگـویی و ضـعف یـا غلـو     » گیرند حکم حدیث حسن می

د، نباشند، بلکه راویانی که دچار سوء حفظ و اختالط هستند، اگر روایتی را از طرق مختلف نقل کننـ 
شود چرا که اگر چند نفر داراي حافظه ضـعیف یـک روایـت واحـد را      روایتشان مورد قبول واقع می

ها اعتماد کنیم؛ البته طرق مختلف این روایت هـیچ   اي از کم حافظه توانیم به حافظۀ عده نقل کنند می
هـاي   ایت تفاوتکند ندارد و در طرق مختلف این رو به آن استناد می »قزوینی«اي که  ربطی به اضافه

زیادي در متن آن وجود دارد و اضطراب شدیدي در آن هویداست و اگر به فرض محـال طریقـی از   
این روایت یافت شود که از لحاظ سند صحیح به حساب بیاید، باز هم مـردود و از جملـه روایـات    

ن یشود، چرا که با احادیث صحیح دیگري که در کتب حدیث خصوصاً در صـحیح  شاذ محسوب می
 وارد شده است، در خالف است.

_______________________ 
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اما این روایت از نظر متن نیز بسیار عجیب و غریب و خالف سیرت نبی اکرم صلی 
عملی که در این روایت به نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم نسبت اهللا علیه وسلم است  و 

 ااگر این عمل از یک فرد معمولی سر بزند ما او ر چنانچهداده شده بسیار زشت است 
 چه برسد به نبی رحمت صلی اهللا علیه وسلم! دانیم می ادب بی

ابتدا به همنشینانت ، هستی و غذایی هم دارياي  عده که اگر در بین کند می ادب حکم
تعارف کنی نه اینکه دست روي دست بگذاري تا شخص ثالثی بیاید و بعد از اینکه او 

اولی تعارف ساده اي هم نکنید!! این  تازه دو نفري بنشینید به خوردن و به همنشین، آمد
داند جاعل این روایت چه  می نه تنها از ادب به دور است بلکه عملی کریه است و خدا

مشی داشته که چنین عملی را به نبی رحمت صلی اهللا علیه وسلم نسبت داده است!ن 
کلی ها بگذریم و این روایت را قبول کنیم باز هم مش گر از تمام این صحبتحال ا

شود که انس قصد داشته  می که در صورت صحت این روایت ثابتچرا ، آید نمی پیش
هر ، به این ترتیب، محبوبترین شخص نزد رسول خدا از انصار باشد و نه از مهاجرین

تا اینکه شخصی از  کرد می آمد براي انس فرقی نداشت و او را رد می کس از مهاجرین که
او نسبت به حضرت علی حسادت نداشته ) روایت بر فرض صحت( پس، انصار بیاید

برداشت ، اینبنابر، کرد می او همینکار را، آمد می مهاجرین اگر کسی غیر از او نیز ازبلکه 
 . قزینی نیز کوته فکري محض است

باز هم اگر این نکته را نیز نادیده بگیریم و قبول کنیم که انس بن مالک رضی اهللا عنه 
شود که به خاطر حسودي  نمی باز هم دلیل، ادت داشته استنسبت به حضرت علی حس

باید روایت در ذم ، در مدح ابوبکر روایت بسازد!! اگر چنین بود، با حضرت علی بیاید
یا اینکه حداقل روایاتی که در مدح ، کرد میساخت و از او بدگویی  می حضرت علی

بینیم که او خالفش را عمل  می ولی، کرد مین حضرت علی علیه السالم وارد شده را نقل
کرده و دیدیم که او از روایان خبر غدیر است و روایات بسیاري را در مدح حضرت علی 

 ،که از علماي اهل تشیع است »ناصر البیدهندي«و فرزندان او نقل کرده است که جناب 
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 1»فی روايات الصحابة أنس بن مالک بن النرض) ع( أهل البيت«: تحت عنواناي  رساله

بعضی از روایاتی که از انس بن مالک در مدح حضرت علی و فرزندانش نقل ، اند وشتهن
 : چنین است، شده است

�َِس بِْن َمالٍِك « -1
َ
ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ : قَاَل ، َ�ْن أ ِ َص�َّ ا�َّ َعالَِم�َ « :قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
: َخْ�ُ �َِساِء ال

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ ، بِنُْت ُخَو�ِْ�ٍ وََخِد�َُة ، َمْرَ�ُم بِنُْت ِعْمَرانَ  ٍد َص�َّ ا�َّ ، َوفَاِطَمُة بِنُْت ُ�َمَّ
ُة فِرَْعْونَ 

َ
 2»َوآِسيَُة اْمَرأ

ُ َ�نُْه قَاَل « -2 �َِس بِْن َمالٍِك ريَِضَ ا�َّ
َ
: قَاَل رَُسوُل اِهللا ص� اهللا عليه وسلم: َ�ْن أ

َعالَِم�َ 
ْ
َوفَاِطَمُة بِنُْت ، وََخِد�َُة بِنُْت ُخَو�ِْ�ٍ ، اْ�نَُة ِعْمَرانَ  َمْرَ�مُ : َحْسبُِك ِمْن �َِساِء ال

دٍ  ُة فِرَْعْونَ ، ُ�َمَّ
َ
 3»َوآِسيََة اْمَرأ

3- » ُ ِ َص�َّ ا�َّ ْشبََه بِرَُسوِل ا�َّ
َ
َحٌد أ

َ
�َُس ْ�ُن َمالٍِك قَاَل لَْم يَُ�ْن أ

َ
ِ� أ ْخرَبَ

َ
الزُّْهِريِّ قَاَل أ
مْجَِع�َ  َعلَيِْه وََسلََّم ِمنْ 

َ
ِ َعلَيِْهْم أ ٍّ َوفَاِطَمَة َصلََواُت ا�َّ ََسِن بِْن يلَعِ

ْ
 4»احل

يِب َطاِلٍب « -4
َ
ُّ ْ�ُن أ يِت يلَعِ مَّ

ُ
قىَْض أ

َ
�ٍَس َرَ�َعُه أ

َ
يًْضا َ�ْن أ

َ
 5»فََورََد يِف َحِديٍث َمْرفُوٍع أ

هبط ملاكن لم يهبطا منذ اكنت األرض فبرشا� أن احلسن واحلس� سيدا شباب « -5
 6»أهل اجلنة فقلت أبوهما خ� منهما وعثمان شبيه إبراهيم خليل الرمحن

) البتـه در ایـن رسـاله روایـات     176 – 169(از صفحۀ  13شمارة _ 1374الثقلین،خرداد  ةلـمجله رسا -1

 اند! کذب و صحیح را با هم مخلوط کرده
گویـد:   بیروت، محقـق کتـاب (شـعیب األرنـؤوط) مـی     _ 6951رقم  401ص 15صحیح ابن حبان ج -2

 داند. ین روایت را صحیح میآلبانی نیز ا» حدیث صحیح«
 بیروت، قَالَ أَبو عیسى (ترمذي): هذَا حدیثٌ صحیح _ 3878رقم  186ص 6سنن ترمذي ج -3
قـاهره؛ محقـق کتـاب (شـعیب األرنـؤوط)       _ 12696رقـم   164ص 3امام احمد بـن حنبـل ج   مسند -4

 »إسناده صحیح على شرط الشیخین«گوید:  می

 بیروت_ةفدار المعر ابن حجر عسقالنی،، 167ص 8جفتح الباري  -5

  25005رقم  321ص 22؛ جامع االحادیث ج، المتقی الهندي 34293رقم  122ص 12کنز العمال ج -6

_______________________ 
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�ََس ْ�َن َمالٍِك « -6
َ
نَا«: قَاَل ، أ

ْ
ِ : َوُر�ََّما قَاَل ، َدَخل ُت ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ

ْ
ص� اهللا عليه  -َدَخل

ََسنُ  -وسلم 
ْ
َُسْ�ُ َ�نَْقِلبَاِن ىلَعَ َ�ْطِنهِ ، َواحل

ْ
ْ�َاَ�يَتَّ ِمْن َهِذِه رَ : َوَ�ُقوُل : قَاَل ، َواحل

ةِ  مَّ
ُ
   1»»األ

�َِس بِْن َمالٍِك « -7
َ
ُ َ�نْهُ  -َوَ�ْن أ ِ «: قَاَل  -ريَِضَ ا�َّ ُ َعلَيِْه وََسلََّم  -اَكَن رَُسوُل ا�َّ َص�َّ ا�َّ

ُجوَد َ�يَُقاَل  - َكُب َظْهَرُه َ�ُيِطيُل السُّ َُسْ�ُ َ�َ�ْ
ْ
ِو احل

َ
ََسُن أ

ْ
ِ : �َْسُجُد َ�يَيِجُء احل يَا نيَِبَّ ا�َّ

ُجوَد َ�يَُقوُل  َت السُّ
ْ
َطل

َ
لَهُ : أ َعجِّ

ُ
ْن أ

َ
َلَِ� ابِْ� فََكرِْهُت أ

َ
 2..»»اْرحت

َُسْ�ِ َعلَيِْه « -8
ْ
ِس احل

ْ
ِ ْ�ُن ِزَ�اٍد بَِرأ يِتَ ُ�بَيُْد ا�َّ

ُ
ُ َ�نُْه أ �َِس بِْن َمالٍِك ريَِضَ ا�َّ

َ
َ�ْن أ

َالم فَُجِعَل يِف َطْسٍت فََجعَ  ْشبََهُهْم السَّ
َ
�ٌَس اَكَن أ

َ
َل َ�نُْكُت َوقَاَل يِف ُحْسِنِه َشيًْئا َ�َقاَل أ

وَْسَمةِ 
ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َوَ�َن َ�ُْضوً�ا بِال ِ َص�َّ ا�َّ  3»بَِرُسوِل ا�َّ

عن أ�س أن رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم قال يا يلع أنت م� وأنا منك أنت « -9
 4»وىس إال أنه ال يوىح إيلكم� بم�لة هارون من م

 نقل شد! که قبالً غدیر حدیث -10
از امام صادق علیه ، از طرفی شیعیان با سندي که طبق کتب خودشان صحیح است

 : بخوانید، دادند نمی اصحاب محمد به وي دروغ نسبت: که فرموداند  السالم نقل کرده

بْدِ اهللاِّ« َيبِ عَ لْتُ ألِ الَ قُ مٍ قَ ازِ ورِ بْنِ حَ نْصُ ابِ مَ َوَ ا بِاجلْ يبُنِي فِيهَ تُجِ ةِ فَ أَلَ نِ املَْسْ أَلُكَ عَ ايلِ أَسْ ا بَ  ع مَ

الَ  انِ قَ صَ ةِ وَ النّقْ ادَ يَ ىلَ الزّ يبُ النّاسَ عَ ا نُجِ الَ إِنّ قَ رَ فَ ابٍ آخَ وَ ا بِجَ يبُهُ فِيهَ تُجِ ي فَ ِ ريْ ِيئُكَ غَ  ثُمّ جيَ

ولِ اهللاِّ سُ ابِ رَ حَ نْ أَصْ ينِ عَ ْ ربِ أَخْ لْتُ فَ الَ  قُ وا قَ قُ دَ الَ بَلْ صَ بُوا قَ ذَ دٍ ص أَمْ كَ َمّ ىلَ حمُ وا عَ قُ دَ ص صَ

نِ املَْ  هُ عَ أَلُ يَسْ ولَ اهللاِّ ص فَ سُ أْيتِ رَ انَ يَ لَ كَ جُ لَمُ أَنّ الرّ عْ ا تَ الَ أَ مَ قَ وا فَ تَلَفُ ُمُ اخْ اهلُ امَ بَ لْتُ فَ ةِ قُ أَلَ سْ

 بیروت؛ راویانش ثقه هستند. _، لإلمام النسائی8167رقم  49ص 5السنن الکبرى ج -1

 ع مقبول است.، بوصیري، به عنوان متاب6771رقم  244ص 7ج ةالمهر ةإتحاف الخیر -2

 3488رقم  46ص 5صحیح البخاري ج -3
 بیروت_، ابن عساکر 179ص 42تاریخ دمشق ج -4

_______________________ 
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عْ  ِيبُهُ بَ ابِ ثُمّ جيُ َوَ ا بِاجلْ يبُهُ فِيهَ يُجِ ا فَ هَ ضُ ادِيثُ بَعْ َحَ تِ األْ خَ نَسَ ابَ فَ َوَ لِكَ اجلْ خُ ذَ نْسَ ا يَ لِكَ مَ دَ ذَ

ضاً   1»بَعْ

 پرسم و شما جواب مرا مى شود که من از شما مطلبى مى چه: ابن حازم گوید: «ترجمه
ما : فرمائید! فرمود مى آید و به او جواب دیگرى مى گویید و سپس دیگرى نزد شما مى

بفرمایید آیا ، عرض کردم. گوییم مى جواب) به اندازه عقلشان( کم مردم را به زیاد و
. راست گفتند: راست گفتند یا دروغ بستند! فرمودبر آن حضرت ) ص( اصحاب پیغمبر

 دانى که مردى خدمت پیغمبر نمى مگر: فرمود؟ عرض کردم پس چرا اختالف پیدا کردند
فرمود و بعدها به او  مى جوابشپرسید و آن حضرت  مى آمد و از او مسأله اى مى) ص(

بعضى از احادیث بعضى دیگر را نسخ کرد پس  مى داد که جواب اول را نسخ مى جوابى
  .»کرده است

 2»اإلسناد صحيحة الرواية«گوید:  می شیخ هادي نجفی در مورد سند این روایت

 باب يف الاكيف و�«: نویسد می در مورد همین روایت) 1091م( همینطور فیض قاسانی

و مجلسی نیز سند این روایت را  3.»..حازم بن منصور عن حسن باسناد احلديث اختالف
 4. داند می حسن

از اصحاب نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم بودند  »انس بن مالک«و اختالف نیست که 
، اند یاد کرده »صحابی«و به عنوان بینیم که همه از ا می و در کتب رجالی شیعه که بنگریم

ي امام أعلیه ر توبه کنند چرا کهاند  ناب قزوینی باید از این گناهی که کردهپس ج
 موجب کفر است!!، که بنا بر مذهب تشیعاند  همعصومشان! نظر داد

 3تهران،ط _ 3ح 65ص 1الکافی ج -1

 بیروت_، شیخ هادي نجفی 90ص 3و ج 427ص 2أحادیث أهل البیت (ع) ج ةعموسو -2

 ایران -سازمان چاپ دانشگاه  _، الفیض القاسانی 90ص ةصيلاألصول األ -3

 ، مجلسی؛ تهران216، ص: 1العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج  ةمرآ -4

_______________________ 
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 اساس و بیشتر به ایرادهاي بچگانه بی، پس تا به اینجا ثابت کردیم که ایرادات قزوینی
 این حدیث کند می ف قزوینی که گماناما باز هم بر خال !نه سخنان عالمانه، است شبیه

این : «باید گفت ؛روایت شده »انس بن مالک«ز جانب تنها ا )ما ظنک باثن� اهللا ثاثلهما(
 .» روایت از ام المؤمنین عائشه و همچنین از عبد اهللا بن عباس نیز نقل شده است

دثني عم أيب وحدثني أبو السكني زكريا بن حييى قال ح«: نویسد می) 380م( ابن طیفور

زحر بن حصن عن جده محيد بن حارثة بن منهب بن خيربي بن جدعا قال حججت يف السنة 

التي قتل فيها عثامن فصادفت طلحة والزبري وعائشة بمكة فلام ساروا إىل البرصة رست معهم 

ان يل عليكم حرمة األمومة وحق املوعظة ال يتهمني اال من : فلام وقفت عائشة بالبرصة قالت

قبض رسول اهللا صىل اهللا ) قال أبو السكني أرادت يعظكم اهللا ان تعودوا ملثله ابدا(  ربهعىص

عليه وآله وسلم بني سحري ونحر وانا إحد نسائه يف اجلنة له ادخرين ريب وحصنني من 

ثم ) (ويف نسخة( كل بضع ويب ميز مؤمنكم من منافقكم ويب ارخص اهللا لكم يف صعيد األبواء

وأيب رابع أربعة من املسلمني وأول من سمي صديقا قبض رسول اهللا ) نني اهللا ثالثهامأيب ثاين اث

  1»وهو عنه راض

 و تابعین ر میان کثیري از صحابهوقتی در این روایت تصریح شده که این خطبه د
به صحت ها  آن ۀبه این معنی است که هماند  و هیچ کدام هم اعتراض نکرده خوانده شد

 هایش! پالگیبطالن ادعاي قزوینی و هم و این یعنی اند  آن یقین داشته

با سندي ضعیف از عبد اهللا بن  »ما ظنک باثن� اهللا ثاثلهما«روایت  اینهمچنین 
 دکتر نینچهم وتوان به آن توجه داشت  می ن متابعکه به عنوا 2عباس نیز نقل شده است

 قم_، باعونی 9،ص:2 ؛ جواهر المطالب، پاروقی جمق _) 280، ابن طیفور (م6 بالغات النساء ص -1
ولُ ا( مدینه _ 35ص 1فضائل خلفا الراشدون البی نعیم ج -2 سُ الَ رَ : قَ ، قَالَ بَّاسٍ بْدِ اهللاَِّ بْنِ عَ نْ عَ هللاَِّ ألَيبِ عَ

 : رٍ امَ «بَكْ الِثُهُ ِ اهللاَُّ ثَ نَنيْ ا ظَنُّكَ بِاثْ ، مَ رٍ ا بَكْ ا أَبَ  )»يَ

_______________________ 
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ز انس و ابن عباس از مدعی است که این روایت به غیر ا شیعی د صادقی تهرانیمحم
  1.نیز نقل شده است »ابی ثابت«

يثِ «: فرماید می شیخ االسالم ابن تیمیهو  َدِ لْمِ بِاحلْ عِ لُ الْ قَ أَهْ فَ َّا اتَّ نِهِ ممِ وْ عَ كَ يثُ مَ َدِ ا احلْ ذَ هَ وَ

نَ  لِكَ اثْ تَلِفْ يفِ ذَ ْ لَمْ خيَ يقِ فَ دِ التَّصْ بُولِ وَ قَ يهِ بِالْ قِّ لَ تَ تِهِ وَ حَّ ىلَ صِ مْ عَ نْهُ ىلَ ، انِ مِ آنُ عَ رْ قُ لَّ الْ َّا دَ وَ ممِ هُ فَ

ولُ  قُ نَاهُ يَ عْ نَا{: مَ عَ نْ إِنَّ اهللاََّ مَ زَ ْ بِهِ الَ حتَ احِ ولُ لِصَ قُ  2»}إِذْ يَ

آن را قبول داشته و و  اند صحیح دانسته، شناسان  تمام حدیثو این حدیث را : «یعنی
با ، د صحت و درستی این حدیثو حتی دو نفر از آنان هم در موراند  تصدیق کرده

 آنجا که، کند میدرستی این حدیث را تأیید ، نص قرآن نیز. یکدیگر اختالف ندارند
  ».اندوهگین مباش که خدا با ماست، آنگاه که گفت به رفیقش«گوید:  می

اهل تشیع این روایت را تائیداً نقل کرده و به آن اعتماد  و علماي مفسرین، از جهتی
 : اند داشته
را » ابوکرز خزاعی« وقتی صداي» ابوبکر««: نویسد می آیت اهللا سید حسن ابطحی -1

مطلوب شما در این غار است و از این محل تجاوز نکرده : گوید می شنید که
 . آشفته شد و اضطراب و ناراحتیش زیادتر گردید. است

ي  و دربارهت. این قدر اضطراب نداشته باش: صلی اهللا علیه وآله فرمود» پیغمبر اکرم«

 3.» محزون نباش. خدا با ما است؟ کنی می خداست چه فکرها  آن دو نفري که سومی

 اندیشه »ثاثلهما ا�َّ  باثن� ظنك ما«  که فرمود حضرت.. : «مال فتح اهللا کاشانی -2
 4.» یابند ظفر ما بر دشمنان که نگذارد خدا که مده راه بخود

، البتـه وي روایـت   2قم،ط_محمد صادقی تهرانی دکتر ، 91ص 13ج  الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآن -1
 را قبول ندارد!

 ، شیخ االسالم ابن تیمیه372ص  8ج ةيالنبو ةلسنمنهاج ا -2

 قم_آیت اهللا سید حسن ابطحی خراسانی _70فارسی) ص( اکرم رسول -3
 تهران_کاشانى  ،مال فتح اهللا271، ص: 4 تفسیر منهج الصادقین (فارسی)، ج -4

_______________________ 
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 به و بدید را ایشان بکر ابى. آمدند رغا در به کفار جماعت«:  استرآبادى احمد -3

 اهللا �ثنأب اظنكم«: فرمود سرور آن. برآورد فریاد که بود نزدیک، بترسید غایت

    1»»ثاثلهما
 ابو. است نکرده تجاوز غار این از شما مطلوب: گفت کرز ابو: «سپهر الملک لسان -4

 رسول. بیفزود اضطراب و قلق بر و گشت آشفته سخت بشنید او سخن چون بکر

 2» »ثاثلهما اّ�  باثن� ظّنك ما« مکن اضطراب چندین: فرمود خداى
یعنی خود آنحضرت و ( و او یکی از دو نفر بود«: علی رضا میرزا خسروانی -5

خدا بود که او در پناه ها  آن و سومی( رفتند) ثور( که هر دو در غار) ابوبکر

 3 ....»در آنوقت) خود محفوظ داشت
 و کرد می نگاه را بیرون غار درون از بکر أبو: «نویسد می غیسید عبدالحجت بال -6

 و دریابند را غار درون کافران مبادا که شد اندیشناك و دید مى را کافران پاهاى
 خود پاى به و شوند خم أندکى مردم این اگر! اللّه رسول یا: گفت و هراسید
 که تن دو آن هبار در! بکر أبو اى: فرمود حضرت. دید خواهند را ما بنگرند

 4» ؟هراسیم به کى از است ما با خدا چون؟ اندیشى مى چه خداست سومشان
 که حاالت آن بسبب رسیده غار بدر کفار القصه: «نویسد می  سبزوارى کاشفى -7

 میگفت رض صدیق و شدند نه غار متعرض داشت انام سید از مقام خلو بر داللت
 بیند را ما آئینه هر کند نگاه خود قدم رزی در مشرکان ازین یکى اگر اللّه رسول یا

 اّ�  باثن� ظنك ما« که فرمود التسلیمات و الصلوات افضل علیه کائنات خواجه

، احمد بن تاج الـدین اسـترآبادى   123آثار احمدى تاریخ زندگانى پیامبر اسالم و ائمه اطهار (ع)،ص: -1
 تهران_

 تهران_، محمد تقى لسان الملک سپهر613،ص:2 جناسخ التواریخ زندگانى پیامبر، -2
 تهران _،علی رضا میرزا خسروانی 57ص 4تفسیر خسروي ج -3

 قم_بالغی  ةحلجسید عبد ا ،100، ص: 3 التفاسیر و بالغ اإلکسیر، ج ةحج -4

_______________________ 
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 این و حدیث این رض صدیق افضلیت براهین و دالئل از یکى »ثاثلهما

  1.» میدهد خبر حال ازین سبحانه حق و است یارى و صحبت
قول هفتم که از کاشفی سبزواري بود از همه ، یندر این ب، قول را خواندید 7این 

که او بر مذهب شیعه  است و در این شکی نیستشیعه  9او از علماي قرن ، مهمتر است
که کتب زیادي در رد ) ملقب به شهید ثالث( »سید نور اهللا شوشتري«حتی ، بوده است

 گوید:  می در مورد ويسنت نوشته است  اهل
 سفینه و دینى علوم مجموعه، السبزوارى الکاشفى الواعظ بن حسین الفاضل المولى«

 صاحب نجوم فن در و بود آگاه سیمیا و تکسیر و جفر مانند غریبه علوم از. یقینى معارف
 و مهد مسیح و عهد فصیح بالغت در. داشت دلپذیر عبارتى و تأثیر با نفسى. بود دستگاه
 بالغت خامه آثار و... که است طورمس السیر حبیب تاریخ در. بود حسان و زمان سحبان

 و... و علیه مواهب و آن مختصر تفسیر و التفسیر جواهر: جمله آن از، شمار بى شعارش
 امیر حضرت مدح در که او قصاید جمله از و نمود مى میل نیز شعر گفتن به گاهى

 :سازد مى مذکور بیت دو شده واقع السالم علیه المؤمنین
ــى ــل ســؤال ذریت  بخــوان ـداخـــــ خلی

 

 ادا بکـــن جـــوابش عهـــد ینـــال ال ز و 
 

 اسـت  الیق نه امامت که عیان را تو گردد
 

ــوده کــه را آن   2»خطــا در عمــر بیشــتر ب
 

 3.از او یاد کرده است »الذريعه الی تصانيف الشيعه«آغا بزرگ تهرانی نیز در کتاب  و

 که است کاشفى حسینمال تفسیر: «نویسد می زین العابدین رهنما به وقت ذکر تفسیر وي

 _ سید محمد رضـا جاللـى نـائینى    :محقق ،حسین بن علی کاشفی سبزواري،410ص:  ،عليةمواهب  -1

 تهران
 تهران_ 36، نور اهللا شوشتري؛ به نقل از جواهر التفسیر، ص: 548 -547جالس المؤمنین، صص م -2

 قم_ 899،ص:9 و ج 252،ص:9 ، آغا بزرگ الطهرانی،جةيعالذر -3

_______________________ 
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 معرفت به آمیخته راستى و درستى نوع یک تفسیر در چه و ترجمه در چه بزرگوار این
  1 .»فرستد می درود او پاك بروان اختیار بى شخص که برده بکار عرفانى و فقهى عمیق

است که مبناي روضه خوانی دورة صفویه  »الشهداء ضةرو«کاشفی نویسندة کتاب 

: نویسد می »الشهداء ضةرو«محقق کتاب  ؛براي شیعه بودنش کافیستبوده است و همین 

 اهل مصائب و شهداء فضیلت بیان مقام در که او الشّهداى ضةرو کتاب و 2شعر همین از«

  3 .»گردد مى معلوم او بودن شیعه، است) ع( بیت
به مقدمۀ  تواند می خواست در مورد مذهب وي اطمینان پیدا کند هبه هر حال هر ک

، بان شیعی آن کتمراجعه کند که محقق »الشهدا ضةرو«یا مقدمۀ  »جواهر التفسیر«تاب ک

 . شود می ن شیعی بودن کاشفی ثابتآ از کهشرح حالی از کاشفی نگاشته 
حال باري دیگر به صفحۀ قبل برگردید و سخن او را در مورد این حدیث بخوانید که 

 این رض صدیق افضلیت براهین و دالئل از یکى ثالثهما اللّه باثنین ظنک ما«گوید:  می وي
 » است یارى و صحبت این و حدیث

 :شاعر چه نیک سروده که گفته است، اًو واقع
 دلبــران ســرّ کــه باشــد آن خوشــتر«

 

 » دیگــــران حــــدیث در آیــــد گفتــــه 
 

داند و خواندیم که  می کاشفی این حدیث را یکی از دالئل برتر بودن حضرت صدیق
منتهی ، خود فضیلتی براي مصداق آن است، رف است که این حدیثقزوینی نیز معت

 کاشفی حدیث را قبول دارد ولی قزوینی قبول ندارد! 

 ، زین العابدین رهنما8، ص: 1 ترجمه و تفسیر رهنما، ج -1
2-  

 ذریتــی ســؤال خلیــل خــدا بخــوان    
 

 و ز ال ینــال عهــد جــوابش بکــن ادا 
 

 گردد تو را عیان که امامت نه الیق است
 

 آن را که بوده بیشـتر عمـر در خطـا    
 

 

  عبد الرحیم عقیقى بخشایشى ؛ محقق:3قم،ط_ 10فارسی)، الکاشفی،ص:( روضۀ الشهداء -3

_______________________ 
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 . قول نور اهللا شوشتري را در مورد این حدیث بخوانید که واقعاً عجیب است اکنون

ليس لو سلم صحته فال نفع فيه وال رشف خيتص بأيب بكر ألن كوهنام اثنني اهللا ثالثهام «

وهذا  »ما يكون من نجو ثالثة إال هو رابعهم«أعظم من كون اهللا رابعا لكل ثالثة يف قوله 

  1»عام يف حق كل مؤمن وكافر

خورشید را در ؟ می بینید که این شخص حماقت و تعصب را به چه حد رسانده است
 انکار، کند می و حتی داغی آن را بر سرش حس تابد می وسط روز که باالي سرش

کسى که ، بلی«گوید:  می قزوینی با وجود اینهمه عداوت در مورد این حدیث ؛!!کند یم
مقامى بس ارجمند در نزد پروردگار دارد؛ زیرا عنایت خاصه الهى ، خداوند با او باشد

 .فقط شامل پرهیزگاران و نیکوکاران خواهد شد

نُّ « :چه مقامى باالتر از این که پیامبر خدا به شخصى بگوید ِ اهللا ما ظَ نَنيْ رٍ بِاثْ ا بَكْ بَ كَ يا أَ

امَ  الِثُهُ  ». ؟خدا استها  آن کنى در باره دو نفرى که نفر سوم چه گمان مى« »ثَ

و البته در جواب  ؛و خواندیم که کاشفی سبزواري در این مورد چه گفته بود
براي احدي فضیلتی  گویی می آن معیتی که تو در موردش سخن: مگویی می »شوشتري«

و زمانی که نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم به یار ، من و نه براي کافرؤنه براي م، نیست

َ إِنَّ ﴿ :فرماید می غارش ۖ  ٱ�َّ که نشان از معیت  »ما ظنک باثن� اهللا ثاثلهما«یا  ﴾َمَعَنا
که  معنی است  بی ونچ ؛معیتی تائیدي و معیت خاصه است، این معیت، استخداوندي 

غار هر دو به از خارج  قریشِ غار و کفارداخل بی اکرم و یارش در معیت خداوند با ن
: و از حکمت به دور است که نبی اکرم در آن شرایط به ابوبکر بگوید، یک گونه باشد

این چه امتیازي و چه » و با کفار به یک گونه است اي ابوبکر فراموش نکن که خدا با ما«
 ؟؟ دنآن را خاطر نشان کن وکید أخصوصیتی داشت که نبی اکرم بر آن ت

َ إِنَّ ﴿ البته در بحث مربوط به ۖ  ٱ�َّ  . بیشتر صحبت خواهیم کرد ﴾َمَعَنا

 )1019.... الشهید نور اهللا التستري (م326ص قةالصوارم المهر -1
_______________________ 



 
 
 

 » صاحب« پیرامون

 اند معرفی شده در قرآن کفار نیز صاحب پیامبر : قزوینی

 چنانکه خداونداند  در قرآن کفار نیز صاحب رسول خدا معرفی شده«: قزوینی

و مصاحب شما [پیامبر] : یعنی ]٢٢التكوير: [ ﴾٢٢ُبُ�م بَِمۡجُنوٖن َوَما َصاحِ ﴿ :فرماید می
  !دیوانه نیست

 گوید:  می راغب اصفهانی در این باره
را متوجه این ها  آن کفار نامیده است تا» صاحب« خداوند در این آیه پیامبرش را

باطن او را  ظاهر و، اید او را امتحان کرده، اید مطلب کند که شما با او معاشرت داشته

َوَما ﴿ و این چنین است آیه. اید گونه دیوانگى و جنون در او ندیده شناسید و هیچ مى
  ﴾٢٢َصاِحُبُ�م بَِمۡجُنوٖن 

حال اگر صرف مصاحبت و گرفتن لقب صاحب باعث فضل و برتري است پس کفار 
 . اند قبل از ابوبکر به این لقب مفتخر شده

دو نفر از » صاحب« یوسف علیه السالم را همچنین خداوند پیامبر صدیقش حضرت
 :کند معرفى مى، بت پرستان که با او در یک زندان بودند

ۡجنِ ٱ َ�َٰ�ِٰحَ�ِ ﴿ ِم  لّسِ
َ
َتَفّرِقُوَن َخۡ�ٌ أ ۡرَ�اٞب مُّ

َ
ُ ٱَءأ ارُ ٱ ۡلَ�ِٰحدُ ٱ �َّ  ]٣٩يوسف: [ ﴾٣٩ ۡلَقهَّ

 !؟د یکتاى پیروزیا خداون، اى دوستان زندانى من! آیا خدایان پراکنده بهترند
 :فرماید از همین سوره مى 41و در آیه 

ۡجنِ ٱ َ�َٰ�ِٰحَ�ِ ﴿ َحُدُكَما فَيَۡسِ� َر�َّهُ  لّسِ
َ
ٓ أ ا مَّ

َ
ا  ۥأ مَّ

َ
ُ�ُل  �َخرُ ٱَ�ۡٗرۖ� َوأ

ۡ
ۡ�ُ ٱَ�ُيۡصلَُب َ�َتأ  لطَّ

ِسهِ 
ۡ
أ ۡمرُ ٱُقِ�َ  ۦۚ ِمن رَّ

َ
ِيٱ ۡ�  .]٤١يوسف: [ ﴾٤١�ِيهِ �َۡسَتۡفتَِياِن  �َّ

ساقى شراب براى ) شود و آزاد مى، دو نفر( دوستان زندانى من! اما یکى از شما اى
شود و پرندگان از سر او  صاحب خود خواهد شد و اما دیگرى به دار آویخته مى
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 ». !قطعى و حتمى است، نظر خواستید) از من( خورند! و مطلبى که درباره آن مى

 را نقل و آن دو را) براطوس( و کافر) دایهو( و در آیه دیگر گفتگوى دو برادر مؤمن
 :کند یکدیگر عنوان مى» صاحب«

ِ  ۥٓ َوُهَو ُ�َاوُِرهُ  ۥَصاِحُبهُ  ۥَ�ُ  قَاَل ﴿ َ�َفۡرَت ب
َ
ِيٱأ َخلََقَك ِمن تَُراٖب ُ�مَّ ِمن �ُّۡطَفٖة ُ�مَّ  �َّ

ٮَٰك رَُجٗ�   .]٣٧الكهف:[ ﴾٣٧َسوَّ
آیا به خدایى که تو : کرد ـ گفت مى وى ـ در حالى که با او گفتگو) با ایمان( دوست
 !؟کافر شدى، و پس از آن تو را مرد کاملى قرار داد، و سپس از نطفه آفرید، را از خاك

 :فخررازى از این آیه این گونه جواب داده است
درست است که در این آیه نیز از فرد کافر به عنوان صاحب فرد مؤمن یاد شده «

شود؛ چون خطاب  ن اهانت و خوارى از آن استفاده مىاست؛ اما به نحوى است که از آ
اما در این جا بعد از آن ابوبکر را  ؛»أ کفرت؛ آیا کافر شدي: «به آن شخص گفته شده

شود و آن  آورد که تجلیل و تکریم از آن استفاده مى مطلبى را مى، خواند صاحب پیامبر مى
چه مناسبتى بین این ، از این رو ؛»نترس که خداوند با ما است« این سخن پیامبر است که

 .»دو قصه است؛ اگر صرف عداوت و دشمنى در میان نباشد
 :گوییم در جواب فخررازى مى

، خواهد آمد که حزن و اندوه ابوبکر ﴾َ�َۡزنۡ  َ� ﴿ ان شاء اهللا در بررسى فقره بعدى آیه

َ َ� َ�َۡزۡن إِنَّ ﴿ دائمى و مکرر بوده است و این سخن رسول خدا ۖ  ٱ�َّ که هر  ﴾َمَعَنا
 .دهد؛ ولى از حزن و اندوه او کم نکرده است غمگینى را تسلّى مى

َ إِنَّ ﴿ و نیز معیتى که در آیه ۖ  ٱ�َّ براى رسول ، از آن سخن به میان آمده است ﴾َمَعَنا
خدا معیتى است خاص؛ اما براى ابوبکر معیت خاص نیست؛ بلکه مراد از آن همان معیت 

 :فرماید مى واره و در همه جا با تمام مخلوقات وجود دارد کهعمومى الهى که هم

ۡ�َن َما ُكنُتۡمۚ وَ ﴿
َ
ُ ٱوَُهَو َمَعُ�ۡم �  ]٤احلديد: [ ﴾٤بَِما َ�ۡعَملُوَن بَِص�ٞ  �َّ
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زمانى سبب ، به این نتیجه رسیدیم که همنشینى با پیامبران وصالحان، از آن چه گذشت
اعتقاد و ، گیرى و تأثیر پذیرى از ایمان رهشود که با به فضیلت و ارزش محسوب مى

اعمال صالح آن همنشین همراه شود که متأسفانه سخنان پیامبر خدا در کم کردن حزن و 

َ� ﴿ دلیل این مطلب را در بررسى فراز بعدى. اندوه خلیفه اول هیچ تأثیرى نداشته است
 . به صورت مفصل مطرح خواهیم کرد ﴾َ�َۡزنۡ 

 : جواب

 لی اهللا علیه وسلمپیامبر صابوبکر با تنها به مصاحبت و همراهی  ﴾ۦوُل لَِ�ِٰحبِهِ إِۡذ َ�قُ ﴿
لی اهللا علیه بلکه ابوبکر یار و رفیق همیشگی پیامبر ص، اختصاص ندارد »در غار ثور«

کسی که کمال همنشینی با پیامبر داشته و کس دیگري در این امر با او . است وسلم
این چیزي . بت و رفاقت پیامبر به ابوبکر اختصاص داردپس کمال مصاح. مشارکت ندارد

بدان معترفند و در آن هیچ ، دناست که کسانی که از احوال پیامبر و یارانش آگاه باش
همچنان که در حدیثی که بخاري از ابودرداء روایت نموده آمده است که  ؛اختالفی ندارند

هل أنتم تار�وا يل «: فرمایند در بخشی از آن حدیث می لی اهللا علیه وسلمپیامبر ص

 » ؟دارید آیا شما دست از سرِ رفیقم بر نمی«: یعنی »صاحيب
تنها ابوبکر را به یار و ، اکرم صلی اهللا علیه وسلمدارد که پیامبر  ین حدیث بیان میا

جزو اصحاب و یاران خود قرار ، رفیق خود مختص گردانیده با وجودي که دیگران را نیز
، ابوبکر را به کمال مصاحبت و همنشینی خود، پیامبر، ر این حدیثاما د. داده است

 1.»مختص گردانیده است
یک ، ه استباید گفت که در تمام مواردي که نقل کرد، اما در مورد سخنان قزوینی

در مورد مصاحبت و همنشینی نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم با کفار ، چیز مشترك است
با زندانیان در زندان و همینطور داستان آن دو دوست و  مکه و همینطور همنشینی یوسف

 . 252-245ص 4 ج ابن تیمیه، ةلسنمنهاج ا -1
_______________________ 
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در تمام این موراد  ؛تماماً یک نکتۀ مشترك دارند، دیگر آیاتی که در این باره موجود است
پیامبر اکرم صلی اهللا علیه وسلم قبل از بعثت به ، مصاحبت به مدت طوالنی بوده است

سال در مکه زندگی کرده  13ت نیز سال همنشین کفار بوده است و بعد از بعث 40مدت 
 . نقل شده در زندان بود و همچنین است دیگر مواردها  سال حضرت یوسف، است!

: »الصاحب««: نویسد می ﴾٢٢َوَما َصاِحُبُ�م بَِمۡجُنوٖن ﴿ در مورد آیۀ مکارم شیرازي

 اهللاّ صىلّ  بيالنّ  تواضع عن حيكي أنّه اىل مضافا هذا الوصف و، اجلليس و الرفيق و املالزم هو

 قد فإنّه، منكم أحد عىل االستعالء يف يوما يرغب فلم... الناس مجيع معوسلّم  آله و عليه

، أمانته و درايته حسن و عقله رجاحة قرب عن فلمستم، جالسكم و، طويلة حقبة بينكم عاش

 1»؟اجلنون له تنسبون فكيف

 اینکه بر عالوه، است شینهمن و رفیق و مالزم معنى به که »صاحب« به تعبیر: «یعنی
 جویى برترى قصد هرگز او که، کند مى حکایت مردم همه به نسبت پیامبر تواضع مقام از

 با همنشین و، کرده زندگى شما میان در دراز سالیان او که است این به اشاره، نداشت
 به ونجن نسبت چگونه، اید شناخته امانت و درایت و عقل به را او و، است بوده شما افراد

 2» !؟دهید مى او
 آن مشهود زندگانى بوضع اشاره، صاحبکم عنوان: «نویسد می، سید محمود طالقانی

 3 .»است مطلب براى شاهد و، آن از بعد و بعثت از قبل تا طفولیت زمان از حضرت
 فهمیم که مصاحبت با مرافقت و همراهی طوالنی حاصل می پس بنا بر این آیات

قرآن کس یا کسانی هستند که به  جاي جاي منظور از صاحب درشود و دانستیم که  می
 . اند مدت زیادي با یکدیگر همنشین بوده

 قم_ 464، ص: 19 األمثل فی تفسیر کتاب اهللا المنزل، ج -1
 195، ص: 26 تفسیر نمونه، ج -2
  4تهران،ط_سید محمود طالقانی  ،194، ص: 3 پرتوى از قرآن (فارسی)، ج -3

_______________________ 
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با ایشان فرقهاي اساسی اما در مورد همنشینی کفار با نبی اکرم و همنشینی ابوبکر 
 : وجود دارد

 مکی است و در مکه نازل شده ﴾٢٢َوَما َصاِحُبُ�م بَِمۡجُنوٖن ﴿ سورة تکویر و آیۀ -1
هجري نازل شده  9اما آیۀ غار در سال ، هاي اول بعثت است و مربوط به سال

است و شاهدیست بر اینکه ابوبکر صدیق تا آن زمان صاحب و همنشین 
 . همیشگی نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم بوده است؛ این خود یک فضیلت است

حضرت ، دیگر آیات در این است که در دیگر آیات باآیۀ غار  فرق اساسی -2
من و نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم خودشان شخصاً آن ؤیوسف و آن شخص م

مثالً حضرت یوسف تقاضا نکرده بود ، محیط و آن افراد را انتخاب نکرده بودند
حبس کنند و نبی اکرم و در کنار فالن زندانی که او را در زندان و در فالن سلول 

بلکه در همانجا  ندانتخاب نکرده بود صلی اهللا علیه وسلم نیز مکه را براي زندگی
 . چنین بود انبه دنیا آمده و سرنوشتش

اما در مورد آیۀ غار و مصاحبت حضرت ابوبکر صدیق رضی اهللا عنه این موضوع 
همانطور که ثابت کردیم ابوبکر صدیق رضی اهللا عنه به وسیلۀ زیرا ، کامالً متفاوت است

نتخاب شده است و چنانکه از عبد الجلیل شخص پیامبر اکرم صلی اهللا علیه وسلم ا
پس به وضوح ، انتخاب ابوبکر به امر خداوند بوده است، قزوینی رازي شیعی نقل نمودیم

مشخص است که انتخاب صاحب به وسیلۀ رسول خدا و به امر خدا با مصاحبت اتفاقی 
 گوید: می که یا اجباري کامالً متفاوت است و مصداق این بیت است

ــ «  ا آن بســی فـرق اســت زنهــار از ایـن ت
 

 »بـــه نـــادانی مکـــن خـــود را گرفتـــار 
 

که مصاحبت حضرت صدیق  مالي شیعیهاي  قیاس نکتۀ پایانی در این باره و فساد
د از آنجا مشخص است که ما به دان می مصاحبت کفار و مشرکین یکیرضی اهللا عنه را با 

 : مثالً، کنیم غیرو تفسیر به  هاي نیکو را تاویل خیلی از عنوانتوانیم  می همین ترتیب
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گاهی ، که به معنی خاندان و خانواده است »اهل«و کلمۀ  »آل«در آیات قرآن کلمۀ 
 : مثالً، به معنی پیروان نیز آمده است

ۚ َوَ�ۡوَم َ�ُقوُم  �َّارُ ٱ﴿ ا � وََعِشّيٗ اَعةُ ٱُ�ۡعَرُضوَن َعلَۡيَها ُغُدّوٗ شَ  لسَّ
َ
ْ َءاَل فِرَۡعۡوَن أ ۡدِخلُٓوا

َ
دَّ أ

 .]٤٦املؤمن: [ ﴾٤٦ ۡلَعَذابِ ٱ
 داده فرمان قیامت روز در و دارند مى عرضهها  آن بر شب و صبح را آتش: «یعنی 
  .»کنید جهنّم وارد عذاب ترین سخت به را فرعون آل: شود

توانیم نتیجه  می به راحتی 1ما اگر بخواهیم مانند شیعه رفتار کنیم و دیگر آیات را نبینیم
چرا که آسیه  نیز جهنمی هستند! 2»مؤمن آل فرعون«و  »سیه همسر فرعونآ«بگیریم که 

و در آیه آمده است که آل اند  همؤمن آل فرعون نیز از آل فرعون بودو همسر فرعون 
) نعوذ باهللا( نیزپس بنا بر دید تنگ شیعیان باید آن دو را ، فرعون عذاب خواهند دید

 :یا مانند این آیه ؛جهنمی بدانیم

ۡهلَِكۖ إِنَّهُ  ۥَ�ُٰنوُح إِنَّهُ  قَاَل ﴿
َ
  .]٤٦هود: [ ﴾َ�َمٌل َ�ۡ�ُ َ�ٰلِٖح�  ۥلَۡيَس ِمۡن أ

 .» ناشایست است یعمل راتو نیست او  اهلخداوند فرمود اي نوح او «
چرا که در دیگر ، نیست »خانواده«منظور از اهل در این آیه ، اند چنانکه مفسرین گفته

 بلکه منظور از ؛)40: هود( آید می نیز اهل او به حسابآیات تصریح شده که فرزند نوح 
 3. در این آیه نیز همان پیروان هستند »اهل«

، بعضی از انبیاء خوانده است »برادر«آیات دیگري نیز وجود دارد که خداوند کفار را 
 :مثالً

چنانکه شیعه آن همه آیه که در مدح حضرت صدیق خصوصاً و در حق مهاجرین عموماً نازل شـده   -1
 گیرند. را نادیده می

 بوده است... واهللا اعلم »حزقیل«گویند نام مؤمن آل فرعون  -2
بـه بعـد مراجعـه     117ص 9و تفسیر نمونـه ج  351، ص: 10 ترجمه تفسیر المیزان، ج در این باره به -3

 کنید.

_______________________ 
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  .]١٣ق: [ ﴾١٣َوفِرَۡعۡوُن �ۡخَ�ُٰن لُوٖط  وََ�دٞ ﴿
و ، قوم لوط است »اخوان لوط«که منظور از » رادران لوطو عاد و فرعون و ب: «یعنی
 :همچنین

َ� َ�تَُّقوَن ﴿
َ
ُخوُهۡم نُوٌح �

َ
  .]١٠٦الشعراء: [ ﴾١٠٦إِۡذ قَاَل لَُهۡم أ

 :و همچنین» ؟کنید نمى پیشه تقوا آیا: «گفت آنان به نوح برادرشان که گاه آن: «یعنی

َ� َ�تَّ ﴿
َ
ُخوُهۡم ُهوٌد �

َ
َ�  إِذۡ ﴿ .]١٢٤الشعراء: [ ﴾١٢٤ُقوَن إِۡذ قَاَل لَُهۡم أ

َ
ُخوُهۡم َ�ٰلٌِح �

َ
قَاَل لَُهۡم أ

َ� َ�تَُّقوَن  إِذۡ ﴿ .]١٤٢الشعراء: [ ﴾١٤٢َ�تَُّقوَن 
َ
ُخوُهۡم لُوٌط �

َ
   .]١٦١الشعراء: [ ﴾١٦١قَاَل لَُهۡم أ

مراد نیست و همچنین واضح است  »بیساخوت ن«واضح است که در این آیات 
بینیم که در  می اما، همه مذموم هستنداند  خوانده شده »برادر«ین آیات کسانی که در ا

ولی در آن آیات ، و در آن از اخوت غیر نسبی یاد شده آیاتی مشابه وجود دارد، قرآن
 . ممدوح و زیباست، اخوتی که وجود دارد

ْ ٱوَ ﴿ :آیه ِ ٱِ�َۡبِل  ۡ�َتِصُموا ْۚ وَ  �َّ قُوا ْ ۡذُكرُ ٱَ�ِيٗعا َوَ� َ�َفرَّ ِ ٱنِۡعَمَت  وا َعلَۡيُ�ۡم إِۡذ ُكنُتۡم  �َّ
ۡصَبۡحُتم بِنِۡعَمتِهِ 

َ
لََّف َ�ۡ�َ قُلُو�ُِ�ۡم فَأ

َ
ۡعَداٗٓء فَ�

َ
ٰ َشَفا ُحۡفَر�ٖ ّمَِن  ۦٓ أ  �َّارِ ٱإِۡخَ�ٰٗنا َوُ�نُتۡم َ�َ

نَقَذُ�م
َ
ۗ  فَأ ُ  ّمِۡنَها ُ ٱَكَ�ٰلَِك يُبَّ�ِ   .]١٠٣آل عمران: [ ﴾١٠٣ۡهَتُدوَن لََعلَُّ�ۡم �َ  ۦلَُ�ۡم َءاَ�ٰتِهِ  �َّ

خدا را بر خود  و همگى به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت: «یعنی
هاى شما الفت انداخت تا به لطف  یاد کنید آنگاه که دشمنان [یکدیگر] بودید پس میان دل

د این گونه او برادران هم شدید و بر کنار پرتگاه آتش بودید که شما را از آن رهانی
 »کند باشد که شما راه یابید هاى خود را براى شما روشن مى خداوند نشانه

َتَ�ٰبِلَِ�  َونَزَۡ�َنا﴿ رٖ مُّ ُ�ُ ٰ : یعنی .]٤٧احلجر: [ ﴾٤٧َما ِ� ُصُدورِهِم ّمِۡن ِغّلٍ إِۡخَ�ٰنًا َ�َ
 » همند روى به رو ها تخت بر، برادرند همه، ایم برکنده دلشان از را اى کینه هر«

 براي طرفینمنظور نبود ولی  »اخوت نسبی«چنانکه مالحظه کردید در این آیات نیز 
 . بود قدحبراي یک طرف آن است بر خالف آیات قبل که  دحم
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 بشرهاي  فهمیم که آیات قرآن معجزه آسا هستند و کودن می از آنچه نوشتیم این را
، کنند مسیر درست و صحیحش خارج نند و ازویل کأتوانند هر طور خواستند آن را ت نمی

 . معناي واضح آیۀ غار را عوض کند خواهد می چنانکه آخوند شیعی چنین قصدي دارد و

آیا مدد با همراه کردن دشمن ، خداوند اراده کرده پیامبر خود را مدد دهد
 ؟ ممکن است

 اکنون، بر مؤمن و کافر اطالق شده است »صاحب«در آیات قرآن مالحظه کردیم که 
شویم که آیۀ غار در میان  می اگر به سیاق آیۀ غار و آیات قبل و بعدش توجه کنیم متوجه

سلسله آیاتی قرار دارد که غالباً سرزنش است که در حین آن متاع دنیا را قلیل خوانده و 
این آیات ...» اگر پیامبر را یاري نکنید: «از سستی در راه خدا نهی نمود و فرموده

رسیم سخن جلوة خاصی به  می ولی تا به آیۀ غاراند  خود جاي داده سرزنشهایی را در
خداوند او را یاري ، اگر پیامبر را یاري نکنید: «فرماید می خداوند، گیرد می خودش

و به عنوان نمونه یکی از زمانهایی که رسول خود را یاري کرده یاد نموده و آن .» کند می
و از  1باشدها  واقعه از خطرناکترین واقعهالزم است که این  ؛واقعۀ سفر هجرت است

 . یاري خداوند نیز به نحو احسن و به بهترین شیوه باشد، سویی
ترسو یا منافق یا کافر بوده و ) نعوذ باهللا( شخصی، اما اگر فرض کنیم صاحب پیامبر

که ایم  مایۀ آزار رسول خدا صلی اهللا علیه وسلم بوده است بر یاري خداوند خرده گرفته
داوند که خواست پیامبر را یاري کند دیگر چرا وي را به این همصحبت ترسو و منافق خ

خداوند رسول خود را یاري کرد و به جاي یک همصحبت خوب و ؟ و بد دل مبتال کرد
این را به  خواهد می شیعه؟؟ مورد اعتماد شخص منافق و ترسویی را همراه او کرد

 ؟ بگوید

 اند. چنانکه مفسرین به آن اشاره کرده -1
_______________________ 
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ند با وسایل و لوازم مختلف رسول خود را یاري خداو: «سخن اهل سنت چنین است
نمود و براي همراهی و همیاري او بهترین یار و مخلصترین دوست او و شخصی که 

توانست در این سفر همصحبت خوبی براي وي باشد را قرار داد و به  می همسن او بود و
خداوند را به یاري ، اگر این سخن را بپذیریم.» این وسیله یاري خود را کاملتر نمود

قولی است که از عقل سلیم صادرشده و ، و انصافاً که این قولایم  بهترین نحوش پذیرفته
 . تابع قول احسن است، تابع آن

بدانیم  بر نبی اکرم صلی اهللا علیه .... گر ابوبکر را شخصی ترسو و منافق وا همچنین
منافق را به عنوان همسفر انتخاب ترسو و ) نعوذ باهللا( که چرا ابوبکرایم  وسلم ایراد گرفته

که  کند می کردند و اگر همسفرشان شخص الیقی نیست نعوذ باهللا و نعوذ باهللا خود ثابت
صبري را با خود همراه کرده است  بی فرد ترسو و، تدبیري است که بی رسول خدا شخص

 . بریم بر خدا که چنین گزافه اي را تصدیق کنیم می و پناه

 منافق وجود دارد 12در میان اصحابم : علیه وسلمپیامبر صلی اهللا 

بودن و همراهى با آخرین پیامبر خدا افتخار » صحابی« با این که در«: نویسد می قزوینی
شود؛ اما در عین حال  نظیر و غیر قابل دسترس براى دیگران شمرده مى و ارزشى بس بى

عادت ابدى او را بر شخصى سبب عصمت وى از گناه نشده و س» صحابی« صرف اطالق
و نیز سخنان گهربار ها  آن این مطلب با مراجعه به سیره و روش. تضمین نخواهد کرد

 .پیامبر خدا صلى اهللا علیه وآله به راحتى قابل اثبات است
در ، 1خورد در روایات به چشم مى» اصحاب« مانندى که از هاى بى عالوه بر ستایش

هایى نیز در باره تعدادى  اهللا علیه وآله مذمتاى از سخنان رسول خدا صلى  طیف گسترده
 .را آتش جهنم معرفى کرده استها  آن نقل و حتى جایگاهها  آن از

 :نویسد مسلم نیشابورى در صحیح خود مى

 اند!! ه بزعمهم مرتد نشدهچه اعترافی!! البته احیاناً منظورش در مورد همان سه نفر صحابی است ک -1
_______________________ 
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در میان اصحابى من دوازده نفر منافق وجود دارد که دوازده : فرمود) ص( رسول خدا«
حتى اگر شتر از سوراخ سوزن خیاطى عبور هرگز وارد بهشت نخواهند شد؛ ها  آن نفر از

 .»کند
 : جواب

ْصَحايِب ا�ْنَا ( منافق وجود دارد 12 »اصحابم در بین«در روایت آمده است که 
َ
يف أ

منافق هستند و این خود نشانۀ این است که  »اصحابم از«نفر  12نه اینکه  ،)َعرَشَ ُمنَافًِقا
: فرمود می صحابه جا زده بودند وگر نهنبودند بلکه خود را جاي  »صحابی«نفر  12آن 
 . نفر از اصحابم منافق هستند 12

ۀ شبکبعد ، در یک شهر شیعه نشین تظاهراتی برپاست: «مانند این است که بگوییم
به این معنی است که یا این آ، سنی هم بودنداي  عده ،شیعیان بینکه در  کند میخبر اعالم 

ها  در میان شیعهها  منظور آن است که سنی، نکه خیریا ای ؟؟؟ یک دفعه سنی شدندها  شیعه
 » ؟در حال تظاهرات هستند

فرزندم موقع نخود پاك کردن خوب : «دیمثل این است که مادري به دخترش بگو
و مشخص است که نخود » سنگ ریزه هم هست!، دقت کن زیرا در میان نخودها

سنگ ریزه هم نوعی : «دیگوی مین چ آدم عاقلیهیچیزیست و سنگ ریزه چیزي دیگر و 
: گویند می با مغزهاي فلجاي  عده چنانکه» نخود است منتهی جنسش خراب است!!!

شیرینی : صحابی منافق هم داریم!!! مانند این است که بگوییم، صحابی مخلص داریم
 شیرین داریم شیرنی شور هم داریم!!!

از  ؛صحابی اثنا عشر منافقامن ا: اگر رسول خدا صلی اهللا علیه وسلم فرموده بودند، بله
صحابی ، توانستیم نتیجه بگیریم که می آن موقع ؛نفرشان منافق هستند 12اصحاب من 

 منافق هم داریم!!

ِ  َوَ�ۡحلُِفونَ ﴿ :فرماید می در مورد منافقان، خداوند در کالم عزیزش ِ ٱب إِ�َُّهۡم لَِمنُ�ۡم  �َّ
و به خدا سوگند یاد : «یعنی .]٥٦التوبة: [ ﴾٥٦َرقُوَن َوَما ُهم ّمِنُ�ۡم َوَ�ِٰكنَُّهۡم قَۡومٞ َ�فۡ 
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گروهی ترسو در حالى که از شما نیستند لیکن آنان  کنند که آنان قطعا از شمایند مى
 » هستند

 ﴾لَِمنُ�مۡ ﴿ کنند که از صحابه می فرماید که منافقان قسم یاد می دقت کنید که خداوند
چرا که در میان اصحاب بودن ، اصحاب هستند نه اینکه قسم یاد کنند که در بین، هستند

 خیر!، از اصحاب بودن، مسلم است اما، آنان
 : ۀ ایراد قزوینیحال ادام

کند که در قضیه ترور  و در روایت دیگر این دوازده نفر منافق را کسانى معرفى مى«
کسانى هستند که در دنیا و ها  آن رسول خدا در بازگشت از تبوك حضور داشتند و

 :ت محارب خدا و رسول او هستندآخر
حضور داشت و بین ) ترور رسول خدا( بین فردى که در قضیه عقبه: ابوطفیل گوید«

: آن شخص به حذیفه گفت، آید حذیفه مسائلى وجود داشت که گاهى بین مردم پیش مى
مردم به حذیفه . چند نفر بودند، تو را به خدا سوگند افرادى که در عقبه حضور داشتند

ها  آن دانم که من مى: حذیفه گفت. پاسخش را بده، کند وقتى که از تو سؤال مى: ندگفت
سوگند به خدا که ، اند پانزده نفر بودهها  آن، باشیها  آن اگر تو نیز جزء، چهارده نفر بودند

با خدا و ، خیزند روزى که گواهان به پا مى) در آخرت( در دنیا وها  آن دوازده نفر از
 .»هستندرسول در جنگ 

باید شخص با نفوذ و پرقدرتى باشد که » رجل« از لحن روایت پیدا است که مراد از
کنند که تعداد ترور کنندگان عقبه را  آورد و مردم نیز اصرار مى به حذیفه فشار مى

 .مشخص کند
شخص خلیفه دوم باشد؛ زیرا طبق روایات دیگر او » رجل« به احتمال زیاد مراد از

 . پرسد که من جزء منافقان هستم یا خیر بارها از حذیفه مى است که بارها و

اند که  خلفاى سه گانه نیز جزء کسانى بوده، جالب این است که طبق نقل ابن حزم اندلسی
 .اند در قضیه عقبه شرکت داشته
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قَّاصٍ ريض اهللا عنهم أَ  دَ بن أيب وَ عْ سَ ةَ وَ طَلْحَ نَ وَ ثْامَ عُ رَ وَ مَ عُ رٍ وَ ا بَكْ بَ تْلَ النبي أَنَّ أَ وا قَ ادُ رَ

بُوكَ  بَةِ يف تَ قَ عَ هُ من الْ اءَ قَ إِلْ  .صىل اهللا عليه وسلم وَ

صلى اهللا علیه ( سعد بن أبى وقاص؛ قصد کشتن پیامبر، طلحه، عثمان، عمر، ابوبکر
اى در تبوك به پایین پرتاب  خواستند آن حضرت را از گردنه را داشتند و مى) وآله وسلم

 .»کنند
این ، سعى کرده است که به خاطر وجود عبد اهللا بن جمیع در سند آن البته ابن حزم

بن جمیع از روات صحیح مسلم ) بن ولید( روایت از اعتبار بیندازد؛ در حالى که عبد اهللا
و طبق نظر اهل . رود و روایت گذشته صحیح مسلم نیز از ایشان نقل شد به شمار مى

ور هستند؛ چنانچه ابن تیمیه حرانى در تمام روایات بخارى و مسلم قطعى الصد، سنت
 :نویسد این باره مى

اتفاق دارند و صحت ها  آن ائمه حدیث بر، تمامى آنچه در متن صحیحین آمده است«
) ص( اند و برآن اجماع دارند و ایشان علم قطعی دارند که رسول خدا آن را قبول کرده

 .»را گفته استها  آن
 : جواب

و چنانکه در کتب حدیث و روایت آمده ، اران مشهور استاین داستان نزد تاریخ نگ
حذیفه مأمور به مخفی نگه داشتن سرّ بود و او نیز چنین کرد و هیچگاه آن را فاش ، است
 نکرد!

خلیفۀ دوم است چرا که ، که ذکرش در روایت رفته همان )رجل(«گوید:  می اما اینکه
 حال من» شخص با نفوذي باشد »لرج«آن  کند می لحن روایت به گونه ایست که اقتضا

، شخص با نفوذي بوده اما حضرت عمر نبوده، اتفاقاً حرف شما درست است: گویم می
علی بن ابیطالب بوده است که چون نبی اکرم او را با خود به ، بلکه آن شخص با نفوذ

پس از مدینه خارج شد و با ، او ناراحت شد و تصمیم گرفت انتقام بگیرد، تبوك نبرد
 قصد ترور آن حضرت صلی اهللا علیه وسلم را داشتند که موفق نشدند!، مدستی منافقانه
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و چه دلیلی جلو ، به این شیوه وصله چسباندن راحت است، سخت نیست، بله!
 ؟ گیرد که مانند شیعه دالیل خود را روي هوا بسازند می خوارج و نواصب را

شخص سر شناسی نبوده یا  »رجل«ن رسد که آ می از لحن روایت به نظر، اما در واقع 
دانسته و فقط از او به عنوان  نمی ال اقل براي راوي مجهول الهویه بوده که نام او را

 . یاده کرده است »رجل«
زیرا طبق ) حتماً آن شخص عمر بن خطاب بوده(«: اما اینکه قزوینی گفته است

من جزء منافقان هستم یا  پرسد که روایات دیگر او است که بارها و بارها از حذیفه مى
 » خیر

که در آن روایات آمده است که  گوید مین و کند می قزوینی خیانت در این مکان

مَّ ال«: است در جواب فرمودهحذیفه  كَ ، اللَّهُ دَ عْ ا بَ دً ئَ أَحَ رِ بْ نْ أُ لَ ! نه تو !ي راخدا: «یعنی 1»وَ

واقعاً خجالت » دهم! نمی ااز آن قوم نیستی و بعد از تو دیگر در این مورد جواب کسی ر
سخن او مانند ، دارد که خیانتی به این واضحی را مرتکب شوي و عین خیالت هم نباشد

: یعنی ﴾٤ّلِۡلُمَصّلَِ�  فََوۡ�لٞ ﴿ :قرآن آمده استدر : نمازي به ما بگوید بی این است که

ْ ﴿ :ودر جایی آمده است» واي بر نمازگزاران« لَٰوةَ ٱَ� َ�ۡقَرُ�وا به نماز نزدیک : «یعنی ﴾لصَّ
نتیجه بگیرد که نماز چیز بدي است و نباید نماز خواند؛ و به همین راحتی  سپس» نشوید

ِينَ ٱ﴿ :فرموده ﴾٤ّلِۡلُمَصّلَِ�  فََوۡ�لٞ ﴿ آیات را قیچی کند و نخواند که خدا بعد از ُهۡم  �َّ
لَ ٱَ� َ�ۡقَرُ�واْ ﴿ :و بعد از 2﴾٥َعن َصَ�تِِهۡم َساُهوَن  نُتۡم ُسَ�َٰرىٰ ﴿ :فرموده ﴾ٰوةَ لصَّ

َ
 3!﴾َوأ

 بیروت_ 276ص 12ج البن عساکر تاریخ دمشق -1
 کنند. اند و سستی می یعنی: واي ما بر همان نماز گزارانی که نماز را آسان گرفته -2
 یعنی: به نماز نزدیک نشوید در حالیکه مست هستید. -3

_______________________ 
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شما چقدر از او متنفر ، نمازي بیاید چنین خیانتی بکند بی حال اگر چنین شخص
چنین خیانتی بخشیدنی نیست و ، بله؟ اندازه ندارد؟ خیلی زیاد؟؟ زیاد؟؟ خواهید شد

 همینگونه است خیانت منافقانۀ قزوینی!!
در مورد حضرت ، که این پرسش دربارة نفاق اما جناب خیانتکار! فراموش کرده است

آیا در مورد حضرت علی رضی اهللا عنه و کرم اهللا وجهه نیز  1!علی نیز روایت شده است
 ؟ گوئید که در مورد فاروق اعظم گفتید می همان را

دانستیم ابتدا اینکه ، نقل کرده است »الْمحلَّى«اما روایتی که ابن حزم آن را در 
، ست یا خود را به نادانی زده استه هم نادان ويدانم  نمی اما، است خائن »قزوینی«

بلکه این روایت را آورده تا راوي آن  ؛چرا که ابن حزم این روایت را نیاورده که نقد کند
کس  بن حزمبه همین خاطر روایت را بدون سند آورده است و به غیر از ا، را نقد کند

که او این روایت را از چه  خدا داناتر استت و دیگري چنین روایتی را نقل نکرده اس
خالد بن عبد «در روایت اند  و چنانکه مؤرخین و محدثین نقل کرده 2خذي گرفته استأم

... هیچ اسمی از ابوبکر و عمر و عثمان و) راوي مورد جرح ابن حزم( »اهللا بن جمیع
دانست ولی مأمور به  می ها را نیست بلکه مانند دیگر روایات اشاره دارد که حذیفه نام

 حفظ راز بود و حق نداشت آن را فاش کند!
اوالً این روایت سند ندارد و ، اي که قزوینی آن را ندانسته این است که حال نکتۀ ساده

سند نهایت جهل است و نهایت پارادوکس  بی صحبت کردن در مورد سند یک روایت

إتحـاف   بیـروت؛ _ 276ص 12تاریخ دمشـق ج  ؛مصر_176رقم 149ص  1مسند ابی داود طیالسی ج -1

 36406 رقم 110ص  13، بوصیري؛ کنز العمال ج 5493رقم 134ص 6ج ةالمهر ةالخیر

به احتمال زیاد وي به حافظۀ خودش اعتماد کرده، به همین دلیل اشتباه کرده است؛ چنانکه اشتباهات  -2
حماسۀ «و  »رآنیعلوم ق«توانید در کتاب  اش بسیار مشهور است و می در اعتماد به حافظه »مطهري«

 ةيـاز آ »نگاهی به کتاب حماسۀ حسینی استاد مطهـري «وي موارد زیادي بیابید؛ یا به کتاب  »حسینی

 اهللا صالحی نجف آبادي مراجعه کنید تا موارد زیادي را در این مورد بیابید! ةنعماهللا 

_______________________ 
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که ریموت کنترل  »فرغون«موت کنترل ماند که دربارة نحوة کارکرد ری می است و به این
 بحث کنیم!!، ندارد

که وي یکی از راویانی است که در سلسله  »خالد بن عبد اهللا بن جمیع«دوم اینکه 
وي شخصیتی مجروح و غیر ثقه  »ابن حزم«به عقیدة . رجال موهوم این روایت قرار دارد

را که دروغ بودن از سرا است و ابن حزم براي اثبات نظر خویش این روایت ساختگی 
 . بارد نقل کرده است می پایش

این روایت  »خالد بن عبد اهللا بن جمیع«، اگر فرض کنیم، اما نکتۀ دیگر آن است که
سند بودن این روایت؛ همین روایت براي جرح راوي  بی را نقل کرده است گذشته از

است که جعلی  کافیست چرا که دروغ بودن این روایت کامًال واضح است و مشخص
ماند و اگر  نمی شکی در دروغگو بودن او باقی، است پس هر که آن را نقل کرده است

توانیم به توثیقات او نگاه  می آنگاه، این روایت را نقل نکرده »خالد بن عبد اهللا بن جمیع«
 . کنیم و امیدي به توثیق شدنش داشته باشیم

که حذیفه مامور به حفظ راز بود و  شود می دروغین بودن این روایت از آنجا مشخص
حق نداشت آن راز را فاش کند و ثابت است که این بزرگوار رازدار خوبی بوده و 

 : چنانکه آمده است، هیچگاه آن را فاش نکرده است

: قال. اللهم وفق ىل جليسا صاحلا: قدمت الشام فقلت: عن علقمة، و قال إبراهيم«

: فقال، من أهل الكوفة: فقلت؟ ممن أنت: فقال ىل، اءفجلست إىل رجل فإذا هو أبو الدرد

أليس فيكم صاحب الرس : ـ يعنى ابن مسعود ـ ثم قال؟ والسواد، أليس فيكم صاحب الوساد

 1.»ـ يعنى حذيفة ـ و ذكر احلديث؟ الذ مل يكن يعلمه غريه

 » ؟هست، داند جز او کسی آن سرّ را نمیآیا بین شما صاحب سرّي که «

 بیروت_ 501ص  5تهذیب الکمال للمزي مع حواشیه ج -1
_______________________ 
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که  ندبود فرمودهبه او  همچنین امهاي آن منافقین را به حذیفه گفته بود ورسول خدا ن

پس حذیفه نیز به کسی نگفته  ؛)ال ختربن أحدا( را نهان دارد و به احدي نگوید رّآن س

است و تا به حال کسی ادعا نکرده که حذیفه سر را فاش کرده است به همین خاطر به او 
خالد بن عبد اهللا بن «است که ممکن پس چطور  اند؛ داده »صاحب سر رسول«لقب 
 ؟؟ داندبرا ها  آن نام »جمیع

و اصوالً تاسف بار است که شخصی لحظه اي به این فکر کند که ابوبکر صدیق از 
خواست چنین کند  می چرا که اگراند  جمله کسانی بوده که قصد جان نبی اکرم را داشته

انداخت و گاهاً جان نبی اکرم صلی  نمی به خطربارها بار جان خویش را به خاطر ایشان 
بعد از تبوك ، داد و از طرفی ماجراي ترور نافرجام نبی اکرم اهللا علیه وسلم را نجات نمی

صورت گرفت و جالب این است که اکثر هزینۀ تجهیز این سپاه را حضرت ابوبکر صدیق 
ادند و همینطور با تمامی دارایی خودشان و حضرت عمر با نصف دارایی خودشان د

کنند چه برسد به  می که منافقان از بذل مال دریغ دانیم می و. ابوبکر علَم دار لشکر بودند
بخشیدن کل یا نصف مال خود!! و همینطور منافقان از جنگ گریزان هستند چه برسد به 

لشکر هم بشوند؛ و از آن جالبتر آن است که یک  »علَم دار«، اینکه از طرف رسول خدا
حضرت صدیق اکبر از طرف نبی اکرم به سمت امیر الحاجی ، »تبوك«ال بعد از س

رسول خدا  ؛آورد!!!و دو سال بعد می حج به جا »امیر«شود و با مردم به عنوان  می منسوب
 پشت سر سال 12به مدت علیدهد و حضرت  می ابوبکر صدیق را امام نماز مردم قرار

 . خواند می نماز ابوبکر و عمر
لیکن از آن جهت گفته شد که بدانید ، مواردي که عرض شد الزم به گفتن نبود این

زند چنانکه دانستید خائن هست و عالوه  می شخصی که چنین تهمتی را به آن بزرگواران
 کشد! نمی بر آن سیرت نا زیبایی نیز دارد که از هیچگونه تهمت و دروغ آشکاري دست
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ولی این به آن  1یات صحیحین را قبول داریم اما در مورد روایات صحیحین؛ ما روا
چه ، دانیم می ثقه، معنا نیست که تمام راویانی که در آن کتاب از آنان استفاده شده است

نامش در این کتاب  دانند می بسا یک راوي کذاب که خود بخاري و مسلم نیز او را کذاب
خالد بن «صحیح مسلم از  و اینکهاند  حدیث نقل کرده، باشد ولی از او به عنوان شاهد

از جهتی شخصی چون حاکم با آن همه تساهل ، دو روایت نقل کرده »عبد اهللا بن جمیع
 » بهتر بود که مسلم از او روایت نقل نکند: «نظرش این است که

 در جواب به معترضی »الروض الباسم« جلد اول عالمه ابن وزیر در همین مورد در
که مروان بن حکم در نزد محدثین از  کند میض فکر معتر: «نویسد می، زیدي مذهب

که محدثین  کند میو به روایت محدثین از او استدالل ، جمله پرهیزکاران و صالحان است
اند باور  و چون احادیث وي را در صحاح آورده، را قبول دارند» ها جرح شده« و، فاسقان

از کردار شنیع و گناهان مهلک محدثین ، و اصال این طور نیست، اند به عدالت وي داشته
 :)476ص 3سیر اعالم النبالء جگوید ( میو ذهبی . خبر نیستند و بزرگ وي جاهل و بی

مروان در واقعه جمل حضور « )وحرض الوقعة يوم اجلمل فقتل طلحة ونجا فليته ما نجا(

».... رسید و خودش نجات یافت اي کاش به هالکت می، داشت و طلحه را به قتل رساند
زیرا ، اند محدثین پس از تکیه بر روایت دیگران از او بعنوان شاهد و تابع روایت کرده

و هرگاه ظن فایده داشته باشد ذکر آن زیبا و الزم ، گاهی روایت فاسق مفید ظنّ است
 2.» است تا در هنگام تعارض به عنوان ترجیح بکار رود

گوید:  می نوشته در نهایت) فرجامترور نا( که در همین بارهاي  مقاله قزوینی در: نکته
 ولیاند  که در این عمل نقش داشتهاند  بوده... م که این ابوبکر و عمر وگویی مین البته ما«

 » !؟ورده استآم چرا ابن حزم این ماجرا را در کتابش گویی می

 هایی وجود دارد. روایات بحث تعداد بسیار اندکی ازکه در مورد  البته الزم به ذکر است -1
 »گلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابو القاسم«به نقل از ترجمۀ این کتاب، با عنوان:  -2

_______________________ 
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تو که تا به این حد نا آگاهی که منظور سادة ابن حزم را از نقل : جواب این است که
ابن «چطور است که ندانستی ؟؟ چطور ادعاي علم و عالمی داري، وایت نفهمیدياین ر
این روایت را به منظور نقد راوي آن نقل کرده است حال اینکه به وضوح از قول  »حزم

 ؟؟ شود می ابن حزم استنباط

 و معناي صحابی در کالم رسول خدا حدیث حوض
 :کند ود نقل مىمحمد بن اسماعیل بخارى نیز در صحیح خ: «قزوینی

درروز قیامت : از ابوهریره از رسول خدا نقل شده است که آن حضرت فرمود«
 شوند؛ اما از اطراف حوض طرد برمن وارد مى) در کنارحوض( گروهى از اصحابم

ها  آن دانى که رسد تو نمى ندا مى، اصحاب من هستندها  آن گویم پروردگارا! مى، شوند مى
 .»اینان مرتد شده و به گذشته خود بازگشتند؟ دبعدازتو چه کارهائى کردن

 :نویسد و در جاى دیگر مى
: نقل شده است که فرمودند) در مورد قیامت( از رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم«

شناسم شخصى  مى وقتى ایشان را) آورند مى را( اى عده ام، در این هنگام که من ایستاده
قسم به : دهد جواب مى؟ گویم به کجا پس مى. بیایید: گوید مى بین من و ایشان آمده و

گوید ایشان بعد از  در جواب مى؟ گویم ایشان را چه شده است مى. خداوند به سوى آتش
ها  آن در آخر از... آیند مى سپس عده دیگرى. تو مرتد شده و به گذشته خود باز گشتند

 .»در بیابانرها شده ) معدود( یابد؛ مگر به اندازه چند شتر نجات نمى
 :گوید بدر الدین عینى در شرح این روایت مى

 اند و کسى مراعات مقصود شترانى است که بدون سرپرست رها شده) مثل همل نعم(«
 کند که مبادا گم شوند یا هالك شوند؛ یعنى از ایشان کسى از آتش نجات را نمىها  آن

صنفى کافر و : دو صنف هستند ها آن کند که یابد؛ مگر اندکى و این روایت داللت مى نمى
 .»کار صنفى گناه
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شود که این گروهى  این احتمال تقویت مى، با توجه به آن چه که از ابن حزم نقل شد
همان دوازده نفرى هستند که در بازگشت از تبوك قصد ، شوند که به سوى جهنم برده مى

 ؟ترور پیامبر خدا را داشتند که خلیفه اول نیز در میان آن بود
 :دهیم دیگر آیه غار را با این روایات در کنار هم قرار مى ال بارح

نْ  زَ ْ بِهِ ال حتَ ولُ لِصاحِ قُ ا إِذْ يَ نَافِقً َ مُ رشَ نَا عَ ايبِ اثْ حَ بَةِ  يف أَصْ قَ عَ ابُ الْ حَ مْ كان أَصْ  كَ

ايبِ  حَ طٌ من أَصْ هْ ةِ رَ يَامَ قِ َّ يوم الْ يلَ دُ عَ رِ  .يَ

ده شده است؛ بنابراین اگرچه همراهى با رسول استفا» صاحب« از مادهها  این در همه
، شود؛ اما اگر با انجام اعمال صالح همراه نباشد خدا افتخارى بس ارزشمند محسوب مى

جایگاهش آتش جهنم ، نه تنها سودى براى آن فرد ندارد؛ بلکه طبق روایاتى که گذشت
 . خواهد بود
 : جواب
نوشته و در  »افرجام حضرت رسولترور ن«که دربارة اي  مقاله خودش در، قزوینی

نفر  12گوئیم که ابوبکر و عمر هم جزء آن  نمی ما«گوید:  می، سایت ولیعصر قرار داده
این گروهى «گوید:  می و حال کند می اما منافق وار سخن دیروز خود را فراموش» بوده اند

تبوك قصد  همان دوازده نفرى هستند که در بازگشت از، شوند که به سوى جهنم برده مى
وقتی تو به این : مگویی می» ترور پیامبر خدا را داشتند که خلیفه اول نیز در میان آن بود

؟ چه جاي خوش بینی به سخنانت هستکنی  می واضحی خودت سخن خودت را نقض
دلسوز مسلمانان هستی ، چرا کسی باید فکر کند که تو با این همه دروغ و دغل و خیانت

 ؟؟ دهدهایت بها  که به حرف
 :اهللا به ما عقل داده و: اما جواب

 زین جهـان گریـزي نیسـت   چون تو را «
 

ــت    ــتگیري نیسـ ــل دسـ ــر از عقـ  .»بهتـ
 

و خواندیم که همین ، ایم اي مالیان صفوي را از حفظ شده اعتقادات افسانه، همۀ ما
ابوبکر از کسانی است که قصد جان نبی اکرم را : گفت می شبهه افکن تا چند خط قبل
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و از اساسیترین اعتقاداتشان این است که آیاتی در مذمت سیدنا ابوبکر و عمر ، ه بودکرد
نازل شده و آنان جبت و طاغوت و فحشاء و منکر هستند و از طرفی نیز معتقدند که نه 

پس به این ، تنها نبی اکرم بلکه ائمۀ شان نیز علم غیب دارند و از باطن مردم با خبرند
قلباً کافر بوده و ) زبان گویندگانش الل( دانست که ابوبکر و عمر می ترتیب نبی اکرم باید

نبی اکرم از کارشکنی ابوبکر ، و بنا بر روایات شیعه... بارها قصد جان نبی اکرم را داشته و
 ...... واند  امر کرده، و حضرت علی را به صبراند  و عمر در آینده خبر داده

 بعد ادعاي قزوینی را به یاد بیاورید که، باشید را در نظر داشتهها  تمام این افسانه
 خواست پیامبر را بکشد ولی در روز قیامت پیامبر وقتی می ابوبکر منافق بود و«گوید:  می
او از ، اي خداگوید:  می و کند می برند تعجب می به جهنم) العیاذ باهللا( بیند ابوبکر را می

او بعد از : آید که می و جواب؟ ردگذارید از آب حوض بخو نمی اصحاب من است!!چرا
!! و عجیبتر آن است که بنابر کند می عجیب است که رسول خدا تعجب» تو مرتد شد!

 عقیدة شیعه ابوبکر اصالً مسلمان نبود که بعد از رحلت نبی اکرم بخواهد مرتد شود!!
نیز  خواسته پیامبر را بکشد و پیامبر می که او گفت می قزوینی همین االن: دقت کنید

دانسته و از طرفی مالیان شیعی به جزم معتقدند که ابوبکر کافر بوده ولی طبق  می این را
نعوذ باهللا از پیامبر ، این روایت و ادعاي شیعه باید بگوئیم که بیسوادترین افراد شیعه نیز

 ابوبکر بد و جهنمی است ولی رسول خدا دانند می چرا که آنان، داناتر و عالمترند
 !!داند نمی

ه و قلباً کافر کرد می آخوند شیعه معتقد است که ابوبکر تظاهر به اسالم: باز دقت کنید
 پیامبر در روز قیامت یادش، دانسته ولی طبق این روایت می بوده و نبی اکرم نیز این را

 ». از بیخ عرب بوده است« رود که ابوبکر اصالً می
 ؟؟ نی باید سخن بگوئیمبا چه زبا، هایی شما را به خدا؛ با چنین انسان

، اند علما در این باره اختالف کرده: در نهایت در مورد مصداق این روایت باید گفت
 . دو مصداق داشته باشد تواند می این حدیث، ولی به نظر نویسنده
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این حدیث در مورد کسانی است که در دوران نبی اکرم ایمان آوردند و سپس  -1
که  ؛و رسول خدا از نفاق آنان با خبر نبوداند  ودهیا کسانی که منافق ب، مرتد شدند

خطاب کرده و  »اصیحابی« نبی اکرم گاهی آنان را، بنابر طرق دیگر این حدیث
دهد که آن دسته از رانده  می است و گواهی »اصحاب کوچک«اصیحابی به معنی 

ها شرکت کرده و بذل  شوندگان از حوض از اصحابی که همراه نبی اکرم در جنگ
نیستند و ضمناً لفظ اصحاب در حدیث به معنی اصطالحی آن  اند؛ ل کردهما

 1.نیست
بنابر دیگر احادیثی که دربارة حوض وارد شده است؛ دیگر انبیاء نیز صاحب  -2

روند؛ و نبی اکرم نیز  می ها حوضهایی هستند که امت آنان به سوي آن حوض
 روند نبی اکرم یم به سمت آن حوضاي  عده حوض کوثر را دارد و زمانی که

به همین خاطر زمانی که آنان را اند  داند که آنان از امت او و بر دین اسالم بوده می
و چنانکه در دیگر طرق حدیث  کند می کنند رسول خدا تعجب می از حوض منع

) صحیح مسلم( خواند می »امتی«را  نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم آنان، آمده است
ه از حوض رانده شوندگان تمام مسلمانانی هستند که در که نشان از این است ک

و در روایتی که از آنان ، اند دین بدعت آورده و دین را تغییر داده و گناهکار بوده
چرا که اصوالً  کند مین یاد شده نیز مشکلی ایجاد »اصیحابی«یا  »اصحابی«با لفظ 

 »صحاب آن حضرتا«توان گفت  می به تمام کسانی که بر دین رسول خدا باشند
و  »اصحاب امام شافعی«توان گفت  می همانطور که به تمام شافعی مذهبان

 وعلم عند اهللا تعالی...... حنفی و مالکی و، همینطور است

 : در پایان این بحث

َشدُّ َ�َ  ُ�مَّ ﴿ دانیم، در آیه: چنانکه می -1
َ
ُهۡم أ ُّ�

َ
ِ ِشيَعٍة �

ا  لرَّ�ٱَ�َ�َِ�نَّ ِمن ُ�ّ منظور از  ]69[مريم:  ﴾٦٩ِعتِّيٗ
 معنی اصطالحی آن نیست. »شیعه«

_______________________ 
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بَّاسٍ « نِ ابْنِ عَ ىلَ ، عَ رٍ عَ ا بَكْ بَ لَ أَ مَ تَعْ لَّمَ اسْ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ ولَ اهللاَِّ صَ سُ َجِّ أَنَّ رَ هَ ،  احلْ جَّ ثُمَّ وَ

 ٍّ
يلِ عَ عَ ةَ مَ اءَ َ الَ ، بِربَ قَ رٍ : فَ بُو بَكْ ءٍ : أَ ْ َّ يفِ يشَ يلَ تَ عَ دْ جَ ولَ اهللاَِّ وَ سُ ا رَ ارِ ، ال: يَ غَ بِي يفِ الْ احِ أَنْتَ صَ

ضِ  َوْ ىلَ احلْ عَ قلت رو له الرتمذي حديثا غري هذا أطول منه وىف هذا زيادة رواه البزار . وَ

 1»الصحيحورجاله رجال 

رسول اهللا  صلی اهللا علیه و آله و سلم  : «از ابن عباس روایت شده که فرمود(: یعنی
که حرکت کرد همراه او علی را با سوره  هنگامی، ابوبکر را امیر کاروان حجاج قرار داد

ایشان ؟ اي یا رسول اهللا!مگر در من چیزي دیده: ابوبکر وگفت پس، برائت گسیل فرمودند
 هیثمی» تو در غار همراه من بودي و سر حوض هم همراه من خواهی بود، یرخ: فرمودند

ترمذي حدیثی غیر ز این حدیث و طوالنی تر از این نقل کرده است و در این : افزاید می
 ) کرده و راویانش راویانی صحیح هستند حدیث زیاده اي هست و بزار آن را روایت

نموده است و ابتدا از فخر  »ال تحزن« قزوینی بعد از این سخن خود را متوجه قید
نهی مطلق است و الزمۀ آن این است که ابوبکر  »تحزن ال«: رازي نقل کرده که فرموده

مسلم است و در دیگر ، اینکه نهی مطلق است: حال قزوینی گفته ؛گاهی محزون نشود
ه آن عمل اموال مردم را به باطل نخورید ولی ابوبکر ب گوید می آنجا که، آیات هم هست

و اگر این  ؛اینجا روضه خواند و گذري هم به فدك زد» نکرد و فدك را باال کشید!!!
 حتماً به یک بسته دستمال کاغذي احتیاج پیدا، سخنان را بخواهد در مالء عام مطرح کند

البته علما کتب بسیاري در این باره  ؛خود را پاك کند!!هاي  که اشک تمساح کند می
و الزم نیست که ما نیز در این کتاب که موضوعش چیز اند  ب کافی گفتهو جوااند  نوشته

البته الزم به ذکر است که مصداق اصلی کسانی که اموال  !به آن بپردازیم، دیگري است
آخوندهاي خمس بگیر هستند که شکمشان را از پول مردم ، خورند می مردم را به باطل

ح  400ص 11هیثمی؛ معجـم الکبیـر للطبرانـی ج     ،14338ح 34ص 9مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج -1
12127 

_______________________ 
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 داند که روز قیامت با چه رویی می خدا واند  خبر پر کرده بی بیچاره و از همه جا
 خواهند جلو اهللا متعال بایستند! می

مؤمنان بدون اجازه وارد خانه دیگران : آورده مبنی بر اینکهاي  آیه ،سپس قزوینی
پس چرا : نشوید؛ بعد او دوباره روي منبره رفته و روضه خوانی را شروع کرده و گفته

الی آخر افسانۀ شهادت که به این مورد نیز پاسخ ... د واجازه وارد خانۀ فاطمه ش بی ابوبکر
 1. ما نیز به آن بپردازیم، و الزم نیستاند  گفته

کند؛ افسانۀ شهادت، باطل اندر باطل است، ازدواج سـیدنا عمـر    یکی از مهمترین دالیلی که ثابت می -1
مفصـالً آن را   »بـه روشـنی آفتـاب   «اطمه است، که ما در کتابی تحت عنوان با سیده ام کلثوم دخترف

 ایم. بررسی کرده و به شبهات پاسخ گفته

_______________________ 





 
 
 

 » ال تحزن« پیرامون

 ابوبکر را آرام نکرد، نهی پیامبر ص از حزن: قزوینی

شود؛ چرا که رسول خدا چندین  از خود آیه غار نیز نقض سخن فخررازى ثابت مى
به کرّات ، اعتنائى به فرمان پیامبر خدا زن و اندوه نهى کرد؛ اما او با بىبار ابوبکر را از ح

 . مرتکب آن شد
داللت بر تکرار و ، استفاده از فعل مضارع به جاى فعل ماضی، طبق قواعد زبان عربی

 . شده است کند؛ یعنى آن کار چندین بار تکرار و مدام انجام مى دوام آن فعل مى

َفَهآءُ ٱ۞َسَيُقوُل ﴿ یهعالمه شوکانى در ذیل آ  : گوید مى ]١٤٢البقرة: [ ﴾...�َّاِس ٱِمَن  لسُّ
ل مضارع به جاى ماضى استفاده کرده است تا عاز ف. است» قال« به معناى» سیقول« 

  .»داللت بر دوام و استمرار آن نماید

َ�  ۦهِ إِۡذ َ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِ ﴿ در جمله ﴾َ�ُقوُل ﴿ در آیه غار نیز خداوند از فعل مضارع
و این بدان معنا است که . استفاده است کرده است» قال« به جاى فعل ماضى ﴾َ�َۡزنۡ 

و » خداوند با ماست، نترس« گفته که پیامبر خدا صلى اهللا علیه وآله همواره به ابوبکر مى
کرده است؛ اما حزن و اندوه جناب خلیفه را پایانى نبود و او  این گفته را مدام تکرار مى

بر حزن و اندوه خود ، اعتمادى و عدم اطمینان به تسالّى پى در پى رسول خدا ىبا ب
هاى خلیفه  اشک، افزود؛ تا جائى که از ترس گرفتار شدن به دست مشرکان قریش مى

 . شد هایش جارى مى آسا برگونه سیل
 : نویسد تفسیر پرداز معاصر سنى در ذیل آیه غار مى، عالمه رشید رضا

 َ ربَّ دْ عَ قَ بَالِ  وَ تِقْ سْ ةِ االِ يغَ نِ املَْايضِ بِصِ ولُ ( عَ قُ نْ بَعْضِ ) يَ ادِ مِ تَفَ ارِ املُْسْ رَ ىلَ التَّكْ ةِ عَ لَ الَ لِلدَّ

اتِ  ايَ وَ  . الرِّ
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تا داللت بر ، استفاده کرده است) یقول( با صیغه مضارع) قال( خداوند از فعل ماضى
 . شود ت استفاده مىنماید که از بعضى از روایا) حزن و اندوه ابوبکر( تکرار

 : جواب
اما نکته اي که قابل توجه  ؛صفحات آتی خواهیم گفتجواب این ادعا را مفصالً در 

آن است که قزوینی خودش با دست خودش خاك بر سر خودش ریخته است! ، است
 ؟؟ چگونه

، در این آیه نشان از استمرار دارد باید قبول کند که »یقول«گوید:  می زمانی که قزوینی
مستمر بوده است و نه تنها مصاحبت بلکه الزم است که  نیزابوبکر حضرت مصاحبت 

نیز مستمر باشد و ابوبکر صدیق همیشه صاحب رسول خدا باشد و در بهشت  »معیت«
نیز همنشین آنان باشند و همینطور  الزم است که همیشه مورد تائید خداوند باشند! آیا 

 . که نپذیرید تواند مین، مجبور است؟؟؟ پذیرد می شیعه این را
 : دنفرمای می رحمۀ اهللا علیه نیز عالمه برقعیچنانکه  

َ إِنَّ ﴿ و جمله، چون معیت و همراهی تأییدي است«  ۖ  ٱ�َّ و جمله ، اسمیه است ﴾َمَعَنا
پس ابوبکر صدیق تا ابد مورد تأیید خداوند ، کند میاسمیه بر دوام و استمرار داللت 

 .»باشد متعال می
 :ۀ سخنان وي را بخوانیمادام حال

شده  شود که حزن و اندوه چنان بر ابوبکر چیره مى از برخى روایات نیز استفاده مى«
 .کرده است آب سرازیر مى هایش همانند سیل هاى او را از گونه که اشک

نقل ، کند ما به برخى از روایات اهل سنت که موارد حزن و اندوه او را ثابت مى
 :کنیم مى

 : بن مالک و حزن ابوبکر قةشدن سرادیده 
 :نویسد بخارى در صحیح خود به نقل از ابوبکر مى
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نترس : فرمود، اى رسول خدا به دنبال ما آمدند: گفتم، بن مالک ما را دنبال کرد قةسرا

 1.که خداوند با ما است

 : وحشت و نگرانی بر ابوبکر چیره شد، با شنیده شدن صداي مشرکان
 قریشیان به غاري که رسول خدا: نویسند حمد بن على شوکانى مىابوبکر هیثمى و م

رسیدند؛ تا جائی که به باالي کوه ثور رسیدند و رسول خدا ،  و ابوبکر در آن بودند) ص(
رسول ، در این هنگام ابوبکر ترسید و بیم و ترس به او روي آورد، را شنیدها  آن صداي

 2.ستنترس که خداوند با ما ا: خدا به او فرمود

رسیدند؛ ، مشرکان به کوهی که رسول خدا در آن بود: نویسد و ابن حجر عسقالنى مى
پس غم و ترس به ، ابوبکر صداي مشرکان را شنید، تا جائی که بر باالي کوه باال آمدند

 3 . نترس که خداوند با ما است: فرمود) ص( در این هنگام رسول خدا، ابوبکر روي آورد

 : غار و حزن ابوبکر نزدیک شدن مشرکین به

عجیب نیست چه بسـا کسـانی    ترس معنا نموده،«را به  »حزن«قزوینی که  این ترجمه بلکه تحریف -1

و فزع أبو��ر و قـال «اند که بنویسند:  چون باقر شریف قرشی شیعی تا به این حد جرات پیدا کرده
، و هـدأ انلـيب صـ� اهللا عليـه و آهل و »لو نظروا ايل أقدامهم لرأونا«للنيب ص� اهللا عليه و آهل و سلم: 

، 22-21ص  2(حیاة المحرر االعظـم الرسـول االکـرم ج    »»الختف ان اهللا معنا« سلم روعه، و قال هل:
 )باقر شریف قرشی؛ مهر امیر المؤمنین

محمـد بـن   «سه علت مردود است،اول به خاطر وجود راوي مجهول الحـالی بـه نـام:     بهاین روایت  -2

که ضعیف الحدیث است. و علت سوم آنکه ایـن   »هليعةابن «و دوم به خاطر وجود  »عمرو بن خالد

شود و او از تابعین است و در اوایل خالفـت   روایت مرسل است و سند آن به عروة بن زبیر ختم می
 !دنیا آمده استسیدنا عثمان به 

 است که در مورد سندش صحبت شد. »ةعرو«ماخوذ از روایت  این قول نیز -3

_______________________ 
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 : نگرانى ابوبکر شدیدتر؛ تا جائى که شروع کرد به گریه کردن، با نزدیک شدن ابوبکر

فلام طلب املرشكون األثر وقربوا بكى أبو بكر خوفاً عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فقال «

 1.»)ال حتزن أن اهللا معنا: (عليه السالم

 : ید ابوبکررسیدن مشرکین به در غار و حزن شد
تعدادي از مشرکان قریش به دنبال آن حضرت : نویسد محمد بن اسحاق فاکهى مى

تا این که به ، شناسی را پیدا کرده و اثر پاي آن حضرت را دنبال کردند پس قیافه، گشتند
: فرمود) ص( رسول خدا. و ابوبکر در آن بودند) ص( غاري رسیدند که رسول خدا

به ) ص( پس رسول خدا، ابوبکر بسیار غمگین بود، سته استبر روي ما بها  آن چشمان
 2.نترس که خداوند با ما است: او گفت

تا این که به در غار ، مشرکان آن حضرت را دنبال کردند: نویسد و عاصمى مکى مى
از این غار ، کسی که شما به دنبال او هستید، به خدا سوگند: قیافه شناس گفت، رسیدند

نترس که : به او گفت) ص( پس رسول خدا، ن هنگام ابوبکر ترسیددر ای، نگذشته است
 3.خداوند با ما است

: از ابن عباس نقل شده است که: نویسند سیوطى و متقى هندى مى، و ابن عساکر
چیزي نمانده بود که ، از کوه باال رفتند، ندکرد میکسانی که رسول خدا و ابوبکر را دنبال 

 سند ندارد. -1
وجود دارد که نه تنها کذاب و جعال و رافضی است بلکـه، ابـوعمرو در    »کلبی«در سند این روایت  -2

ام الکـوفی، صـاحب   و عالوه بر آن در سندش ابو صـالح (بـاذ   »اشهد ان كلبی كافر«گوید:  مورد او می
 الکلبی) وجود دارد که او نیز کذاب است.

 سند است. بی -3

_______________________ 
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نترس که  !اي ابوبکر: فرمود) ص( رسول خدا، رسیدند :ابوبکر گفت، وارد غار شوند
 . 1خداوند با ما است

 : گفتگوي مشرکین در باره النه عنکبوت و حزن ابوبکر
، را دنبال کردند) ص( قریش رسول خدا: نویسد ابوبکر مروزى در مسند ابوبکر مى

، نشده است هیچ کس وارد آن: گفتند، وقتی دیدند که عنکبوت بر در غار النه کرده است
خواند و ابوبکر مراقب بود؛ پس ابوبکر به رسول خدا  در این هنگام رسول خدا نماز می

به خدا سوگند من به خاطر ، قوم تو به دنبالت هستند، پدر و مادرم به فداي تو: فرمود
رسول خدا . ترسم که ضرري به تو برسانند بلکه از این می، کنم ترس از جانم گریه نمی

 . 2س که خداوند با ما استنتر: فرمود

 : ما را خواهند دید، اگر مشرکین زیر پایشان را نگاه کنند
بازهم ابوبکر ترسید که مبادا زیر پایشان را ، و هنگامى که مشرکین به باالى غار رفتند

از ابوبکر نقل شده است که : نویسد بخارى در صحیح خود مى. نگاه کرده و آنان را ببینند
زیر پاهایش را نگاه ها  آن اگر یکی از: در آن زمان که در غار بودم گفتم من به رسول خدا

 در باره دو نفري که نفر سوم کنی میچه خیال : آن حضرت فرمود، ما را خواهد دید، کند
 .خدا استها  آن

َ َ� َ�َۡزۡن إِنَّ ﴿ دهد که رسول خدا فقط به گفتن جمله این روایت نشان مى ۖ  ٱ�َّ  ﴾َمَعَنا
ا نکرده است؛ بلکه با جمالت گوناگون سعى در تسکین خاطر او داشته است؛ اکتف

در هنگام که رسول : افزاید چنانچه طبرى در تفسیرش جمالت دیگرى را نیز به آن مى

وجود دارد که، ضعیف الحدیث است و بعضی او را ترك کرده و  »ابوبکر الهذلی«در این روایت نیز  -1
 اند. تکذیب نموده

 3ج ةعـموضـو وال ةلضـعيفاألحادیـث ا  سلسـلةداند... نگا:  آلبانی این روایت را به دو علت ضعیف می -2

 261ص

_______________________ 
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تعقیب ، و این بدان جهت بود که ابوبکر ترسیده بود. نترس: خدا به همراهش گفت
نترس : فرمود) ص( رسول خدا، کیبائی کردپس ابوبکر ناش ؛کنندگان جاي آن را پیدا کنند

کنند و دستشان  او یاور ما است؛ پس مشرکان جاي ما را پیدا نمی، که خداوند با ما است
 . 1به ما نخواهد رسید

حزنش پایان ، هم از زبان پیامبر خدا شد؛ آن این جمالت به هر غمگینى گفته مى
 ؟ وه ابوبکر پایانى نداشتگرفت؛ اما چرا حزن و اند یافت و قلبش آرام مى مى

 : ترس از النه حشراتی که در غار وجود داشت و گریه شدید ابوبکر
سیوطى در جامع األحادیث و الدر ، ذهبى در تاریخ اإلسالم، سمرقندى در تفسیر خود

هاي وجود داشت که در آن  در غار سوراخی: نویسند المنثور و آلوسى در روح المعانى مى
ها چیزي خارج شود و  ابوبکر ترسید که از این سوراخ، ندکرد میندگی ها ز مارها و افعی

ها  مارها و افعی، ها گذاشت ابوبکر پاي خود را بر سوراخ، را اذیت کند) ص( رسول خدا
هاي جاري بود و  اشک ابوبکر بر گونه، زدند به پاي ابوبکر ضربه زده و او را نیش می

 . داوند با ما استاي ابوبکر نترس که خ: گفت رسول خدا می
ادامه ها  آن طبق این روایات حزن ابوبکر با دیدن تعقیب کنندگان آغاز و تا رفتن 

براى ، نگران نباش، داشته است و تسالى رسول خدا و یادآورى این که خداوند با ماست
بر حزن خود ، اعتمادى به سخن پیامبر خدا توجهى و بى او سودى نداشته و وى با بى

 !!هایش جارى شد اشکش بر گونه، ا جائى که بر اثر اشک ریختنافزود ت مى
 : جواب
ربات ، نعوذ باهللا و نعوذ باهللا، داند که رسول خدا صلی اهللا علیه وسلم نمی قزوینی

، که خدا با ماست! ابوبکر نگران نباش، ابوبکر نگران نباش: که دم به دقیقه بگوینداند  نبوده
، نگران نباش: به ابوبکر بگوید، مشرکین نزدیک شوند ،شود می مگر... نگران نباش و

 سند بی -1
_______________________ 
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مشرکین به در غار برسند و باز همین حرف را تکرار کند و بعد مشرکین در مورد تار 
عنکبوت صحبت کنند و باز نبی اکرم سخن خویش را تکرار کند و هنوز چند ثانیه یا 

ین سخنان و این برداشت نبی اکرم دوباره سخنش را تکرار کند؛ ا، چند دقیقه اي نگذشته
 به سخره گرفتن حضرت نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم چیز به جز، از اقوال و روایات

 . نیست دیگري
این روایات و اقوال خود شماست و ما چیزي به : حال ممکن است که شیعیان بگویند

ی اکرم در هیچ عالمی از اهل سنت نگفته است که نب: گوئیم می غیر از آن نقل نکرده ایم؛
یک  ها  آن بلکه هر کدام از، آن مسیر هر چند دقیقه یک بار این سخن را تکرار کرده است

َ َ� َ�َۡزۡن إِنَّ ﴿ یا دو موضع را محل صدور جملۀ ۖ  ٱ�َّ و البته الزم به ذکر  دانند می ﴾َمَعَنا
ان ضعیف هستند که در پاورقی به ضعف آن، است که اکثر روایاتی که نقل کرده است

 اشاره شده است!
 : ماند می مثال استدالل شیعیان به این

آن را به ، اند مورین پلیس که جسد را یافتهأساله اي پیدا شده و م 60جسد مرد « 
شوند که متوفی  می متوجه، پزشکی قانونی تحویل دادند؛ پزشکان مذکور بعد از بررسی

پس ، معلوم نیست؟ تیر خورده اما دقیقاً کی، در طول عمر خود یک بار تیر خورده است
یکی از شاگردان قزوینی را مأمور کرده تا نزد خانواده و دوستان شخص ، به این منظور

تا بفهمد که وي در چه زمانی تیر خورده است؛ مأمور به ، متوفی به منظور تحقیق برود
خورده  پرسد که در چه زمانی وي گلوله می نزد آشنایان متوفی آمده و ابتدا از همسر او

بعد همین » یک جانی به او شلیک کرد، ساله بود 50زمانی که «گوید:  می همسر؟ است
سالگی در یک درگیري تیر  40در : «دهد می وي پاسخ، پرسد می سوال را از برادر متوفی

از فالنی شنیدم که او در «گوید:  می پرسد و وي می حال از دوست متوفی» خورده است
 » یت تیر خورده استسالگی در یک مامور 45
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گیرد  می از این تحقیقات این نتیجه را، باشد می حال مأمور که از شاگردان قزوینی نیز
پر واضح است که متوفی » آن متوفی نه تنها یک بار بلکه سه بار تیر خورده است!!: «که

هاي  فقط یک بار به وسیلۀ گلوله مضروب شده و اشخاصی که زمان گلوله خوردن را سال
و یا منبعی اند  و حافظۀ خوبی نداشتهاند  یا اعتماد به حافظه کرده، اند تلفی عنوان کردهمخ

 » منبع موثقی نبوده است، اند که این اطالعات را از آن گرفته
 : چند نکتۀ مهم

، بعضی از متونی که قزوینی نقل کرده صرفاً برداشت علما از روایات بوده است -1
 . حجت باشد تواند مین که برداشت علما بدون ذکر دلیل

َ� ﴿ :اند نبی اکرم بعد از اینکه فرموده، در تمامی متونی که قزوینی نقل کرده است -2
َ إِنَّ ﴿ اند بالفاصله فرموده ﴾َ�َۡزنۡ  ۖ  ٱ�َّ و اگر بپذیریم که ابوبکر دم به دقیقه  ﴾َمَعَنا
ریم که معیت این را هم باید بپذی.. نگران نباش: فرموده می شده و پیامبر می نگران

خاص خداوند نیز مستمر بوده است و این اقرار به فضیلتی است که شیعیان را 
 . آید نمی خوش

آمده بود که حزن ابوبکر صدیق به خاطر نبی ، در بین اقوالی که وي نقل کرده -3
آیا شیعیان این سخن را : «ال این است کهؤاکرم بود و نه براي خودش؛ حال س

 » ؟هستند ﴾نُۡؤِمُن بَِبۡعٖض َونَۡ�ُفُر بَِبۡعٖض ﴿ د یاپذیرن می و؟ قبول دارند
هم از زبان  شد؛ آن این جمالت به هر غمگینى گفته مى«: اما اینکه قزوینی گفته است

گرفت؛ اما چرا حزن و اندوه ابوبکر  یافت و قلبش آرام مى حزنش پایان مى، پیامبر خدا
 » ؟پایانى نداشت

 : جواب
مقامها است و نبی اکرم با آن همه بزرگواري غیر قابل قیاس می دانیم که خداوند اجل 

که مقام نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم اجل است  دانیم می و از آنطرف، با آن مقام است
که مقام ابوبکر صدیق  دانیم می تا انتهاي آن و ها از ابتداي خلقت ام تمام انساننسبت به مق
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، بینیم می با این تعاریف، صلی اهللا علیه وسلم غیر قابل قیاس است با حضرت خیر البشر

 ﴾َ� َ�َۡزنۡ ﴿ گوید: می بارها بار، هاست به کسی که خبر البشر است آن ذاتی که اجل مقام
 . شوند می و حضرت خیر البشر باز هم محزون

ِينَ ٱَ�ُۡزنَك  َوَ� ﴿ -1 ْ  ۡلُ�ۡفرِ� ٱ�َُ�ٰرُِعوَن ِ�  �َّ وا َ ٱإِ�َُّهۡم لَن يَُ�ُّ ۗ  ٔٗ َشۡ�  �َّ [آل عمران:  ﴾ا

 هرگز کفر به راه میشتابند که به اشخاصى پیغمبر اى نباش غمگین: «یعنی ]١٧٦
 »  .نرسانند زیان بخدا آنان

وَن َوَما ُ�ۡعلُِنوَن  فََ� ﴿ -2  پس: «یعنی ]٧٦[يس:  ﴾٧٦َ�ُۡزنَك قَۡولُُهۡمۘ إِنَّا َ�ۡعلَُم َما �ُِ�ُّ
 که را آنچه و کنند مى پنهان که را آنچه دانیم ما که، نسازد غمگینها تو را  آن گفتار

  .»کنند مى آشکار

ِيٱَ�َۡحُزنَُك  ۥَ�ۡعلَُم إِنَّهُ  قَدۡ ﴿ -3 بُونََك َوَ�ِٰ�نَّ  �َّ ٰلِِم�َ ٱَ�ُقولُوَنۖ فَإِ�َُّهۡم َ� يَُ�ّذِ  ل�َّ
ِ ٱَ�ِٰت � ر ورزان تو را دانیم که گفتار انکا مى: «یعنی ]٣٣[األنعام:  ﴾٣٣َ�َۡحُدوَن  �َّ

بلکه این ستمگران ، رنداشم ولى در واقع تو را دروغ پرداز نمى، کند اندوهگین مى
 .» کنند آیات خدا را دانسته انکار مى

َ ٱفََ� تَۡذَهۡب َ�ۡفُسَك َعلَۡيِهۡم َحَسَ�ٍٰت� إِنَّ ﴿ -4 ۢ بَِما يَۡصَنُعوَن  �َّ  ]٨[فاطر:  ﴾٨َعلِيُم
خدا بس آگاه از کارهائی است . نان هالك مکنپس خود را با غم و غصه آ«: یعنی

 .» کنند می که

ِ  ۡصِ�ۡ ٱوَ ﴿ -5  ب
ِۚ ٱَوَما َصۡ�َُك إِ�َّ ا َ�ۡمُكُروَن  �َّ  ﴾١٢٧َوَ� َ�َۡزۡن َعلَۡيِهۡم َوَ� تَُك ِ� َضۡيٖق ّمِمَّ

 است خدا براى شما تحمل و صبر چه باشید بردبار و صبور: «یعنی ]١٢٧[النحل: 
 حیله و مکر از و مباش غمگین و دلتنگ منافقین اعمال و ناسپاس بمردم نسبت و

 » همد رنج را خودها  آن

کفر ورزد نباید  کسهر : «یعنی ]٢٣[لقامن:  ﴾ۥٓۚ َ�َفَر فََ� َ�ُۡزنَك ُ�ۡفُرهُ  َوَمن﴿ -6
 ». کفر او تو را غمگین گرداند
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َها ﴿ -7 ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ� َ�ُۡزنَك  لرَُّسوُل ٱ۞َ�ٰٓ ِينَ ٱِمَن  ۡلُ�ۡفرِ ٱِ� �َُ�ٰرُِعوَن  �َّ ْ َءاَمنَّا  �َّ قَالُٓوا

ۡفَ�ٰهِِهۡم َولَۡم تُۡؤِمن قُلُوُ�ُهمۛۡ 
َ
 که مباش آن از غمگین پیامبر اى: «یعنی ]٤١[املائدة:  ﴾بِأ

 کفر براه و نیاورند ایمان دل به و کنند ایمان اظهار زبان بر که آنان از گروهى
 » شتابند مى

ةَ ٱۡمۘ إِنَّ َ�ُۡزنَك قَۡولُهُ  َوَ� ﴿ -8 ۚ ُهَو  ۡلعِزَّ ِ َ�ِيًعا ِميعُ ٱِ�َّ : یعنی ]٦٥[يونس:  ﴾٦٥ لَۡعلِيمُ ٱ لسَّ
 هر، نسازد غمگین را خاطرت منکران طعن و سخن و مخور غم ما رسول اى«

 احوال همه به و شنوا خلق گفتار همه به او است خدا مخصوص اقتدارى و عزّت
  .»است دانا

نَّ َ�ۡينَيۡ  َ� ﴿ -9 ۡزَ�ٰٗجا ّمِۡنُهۡم َوَ� َ�َۡزۡن َعلَۡيِهمۡ  ۦٓ َك إَِ�ٰ َما َمتَّۡعَنا بِهِ َ�ُمدَّ
َ
 ]٨٨[احلجر:  ﴾أ

 کردیم ایشان از هایى دسته نصیب که چیزهایى آن به را خویش دیدگان: «یعنی
 »  کن خویى نرم مؤمنان به و مخور غم دارندها  آن آنچه بخاطر و میفکن

ا َ�ۡمُكُروَن َوَ� َ�َۡزۡن َعلَۡيِهۡم وَ ﴿ -10 و : «یعنی ]٧٠[النمل:  ﴾٧٠َ� تَُ�ن ِ� َضۡيٖق ّمِمَّ
 » کنند تنگدل مباش بر آنان غم مخور و از آنچه مکر مى

ْ بَِ�َٰذا  فَلََعلََّك ﴿ -11 ٰٓ َءاَ�ٰرِهِۡم إِن لَّۡم يُۡؤِمُنوا َسًفا  ۡ�َِديثِ ٱَ�ِٰخٞع �َّۡفَسَك َ�َ
َ
 ﴾٦أ

سخن ایمان نیاورند تو جان خود را از اندوه  اینشاید اگر به : «یعنی ]٦[الكهف: 
 » در پیگیرى [کار]شان تباه کنى

 ؛نهی فرموده، اهللا متعال رسول خدا را بارها بار از محزون شدن، بنابر آیاتی که گذشت
: فرماید می شدند! چنانکه می محزون، ولی در نهایت رسول خدا صلی اهللا علیه وسلم

پس خود : «و همینطور) 33: انعام(» کند ن تو را اندوهگین مىدانیم که گفتار انکار ورزا مى«
 ) 8: فاطر(» را با غم و غصه آنان هالك مکن
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 کنیم که می لهذا قول او را نقل ؛تر باشد شاید سخن خمینی براي مالي شیعی مهم
مثل : در وحى هم به او گفته است که. خورد اکرم براى این غصه مى  رسول«گوید:  می

 1.» آورند ایمان نمىها  این دهى که ودت را دارى به کشتن مىاینکه تو خ
، آیا شیعیان همانگونه که نسبت به صدیق اکبر رضی اهللا عنه: حال سؤال این است که

کنند نسبت به رسول خدا صی اهللا علیه وسلم نیز زبان  می جرأت، کنند می زبان درازي
 ؟ درازي کنند

که حضرت موسی  دانیم می وایم  ر است و خواندهالبته موارد اینچنینی در قرآن بسیا

ءٍ  َٔ فََ� �َۡ� ﴿ ه بودبا وجود اینکه خضر او را از پرسش نهی کرد علیه السالم  ﴾ۡلِ� َعن َ�ۡ
 پرسید! می پرسید و می و پرسید می ولی باز هم

خواندن آیات نهی  با عجلهسورة طه از  114در آیۀ صلی اهللا علیه وسلم رسول خدا 
 . ندشده بود

﴿ ِ ن ُ�ۡقَ�ٰٓ إَِ�َۡك وَۡحُيهُ  ۡلُقۡرَءانِ ٱَوَ� َ�ۡعَجۡل ب
َ
 .]١١٤طه: [ ﴾ۥۖ ِمن َ�ۡبِل أ

]  [بر تکرارش، ] قبل از آنکه وحى قرآن بر تو انجام پذیرد و [تو اى رسول: «یعنی
 »  شتاب مکن

 سورة قیامه 16ولی به علت رعایت نکردن یا نسیان و یا هر دلیل دیگر باز در آیۀ 

 زبان، شتاب با«: یعنی ]١٦القيامة: [ ﴾١٦ ۦٓ لَِسانََك ِ�َۡعَجَل بِهِ  ۦَ� ُ�َّرِۡك بِهِ ﴿ :خطاب آمد که
 »  مده حرکت قرآن خواندن به

آن هم بر جان رسول خدا و ، پس اگر به فرض ثابت شود که ابوبکر ده بار نگران شده
محبت ، بلکه کند مین را ثابتاین نه تنها ذمی ، هر بار او را نهی کرده، رسول خدا نیز

 !کند می صادقانۀ صدیق اکبر را نسبت به نبی اکرم ثابت

 نشر آثار خمینی _ 291، ص: 13 صحیفه امام، ج -1
_______________________ 
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ولی ، داند می انبیاء الهی را بالجمله عالم الغیب، که شیعه در ضمن به یاد داشته باشید
 دهد! می ابوبکر صدیق چنین علمی نداشته است تا آینده را ببیند و بداند که چه رخ

 ي و وقوع آنتفاوت بین نهی از امر

متوجه شدیم که هیچ روایت صحیح ، با تفحص در روایات وارد شده در این باره
وجود ، ابوبکر صدیق رضی اهللا عنه اشاره داشته باشد، السندي که در آن به محزون شدن

صرفاً نهی رسول خدا را نقل ، روایات صحیحی که در این باره وارد شده است، ندارد
آن عمل را ، شخص نهی شده، هی از چیزي به این معنی نیست کهن، دانیم می واند  کرده

 . انجام داده است
ورود نهی بر امري : «فرماید می) به تبعیت از شیخ االسالم( 1نواب محسن الملک

ورنه هزارها اعتراضات بر ائمه کرام وارد خواهد ، مستلزم وقوع آن امر منهی عنه نیست
که از ( مثالً در علل الشرائع، میسر نخواهد شدشد و شیعه را بجز عصمت ائمه جوابی 

آرد که پیغمبر خدا صلى اهللا علیه وسلم به حضرت علی  می) شیعه استي  کتب معتبره

وال جتامع ... وال تنظر إيل فرج امرأتك.. ال تتلكم عند اجلماع، يا يلع« مرتضی فرمود که

م مکن و مبین شرمگاه زن بوقت جماع کال، یعنی اي علی. 2» »امرأتك �شهوة امرأة غ�ك
ینجا از شیعه باید پرسید که ا در. و صحبت مکن با زن خود بشهوت زن دیگري، خود را

پس آن  کرد مین اگر گویند؟ یا نه کرد می حضرت علی این کارها که نهی بران وارد شده
  .»مخترعه ایشان باطل خواهد شد که در دو نهی مستلزم وقوع منهی عنه هستي  قاعده

دارد که بـه فارسـی بـا     »آیات بینات«مذهب اهل سنت در آمده و کتابی به نام به ز علماي شیعه که ا -1
 ترجمه شده است. »باقیات الصالحات« نام

ا« -2 ُّ  يَ يلِ لَّمْ  الَ  عَ تَكَ نْدَ  تَ عِ  عِ امَ ثِرياً  اجلِْ إِنَّهُ  كَ َ  إِنْ  فَ امَ  قُيضِ يْنَكُ دٌ  بَ لَ نُ  الَ  وَ مَ ؤْ ونَ  أَنْ  يُ سَ  يَكُ رَ نْظُرْ  الَ  وَ  أَخْ جِ  إِىلَ  تَ أَتِكَ  فَرْ رَ  وَ  امْ

ضَّ  كَ  غُ َ نْدَ  بَرصَ عِ  عِ امَ إِنَّ  اجلِْ جِ  إِىلَ  النَّظَرَ  فَ رْ فَ ثُ  الْ ى يُورِ مَ عَ نِي الْ عْ دِ  يفِ  يَ لَ وَ ا الْ ُّ  يَ يلِ عِ  الَ  عَ امِ َ أَتَكَ امْ  جتُ ةِ  رَ وَ هْ أَةِ  بِشَ رَ  امْ

ك ِ ريْ  515ص 2علل الشرائع ج » غَ

_______________________ 
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 چنانکه خداوند پیامبر خود را از اموري نهی، در این باره آیات قرآن نیز زیاد هستندو 
 . به این معنی نیست که نبی اکرم مرتکب آن اعمال شده استها  و آن نهی کند می

َها﴿ ُّ�
َ
� َ ٱ تَّقِ ٱ �َِّ�ُّ ٱ َ�ٰٓ  اي پیامبر از خدا: «یعنی ]١األحزاب: [ ﴾ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱَوَ� تُِطِع  �َّ

دال بر واقع ، اگر بخواهیم مانند شیعه رفتار کنیم و نهی را» بترس و از کافران اطاعت نکن
ه کرد می رسول خدا از کافران اطاعت) نعوذ باهللا( باید نتیجه بگیریم که، شدن عمل بدانیم

 است!
 : به این مثال توجه کنید، بسیار واضح و ساده است براي درك بهتر این قضیه که البته

اما پلیس ویژه به ، اند به بانکی حمله کرده و قصد دزدي داشتهاي  عده ،ض کنیدفر« 
فرماندة گروه ویژه به محض  اند؛ موقع خود را رسانده و آن دزدها در بانک گیر افتاده

تیر اندازي نکنید!! و این به آن معنا نیست گوید:  می اینکه به محل رسیدند به اعضاء گروه
گذرد و یکی از دزدها اسلحه  می دقایقی اند؛ تیراندازي کرده امورینم، که قبل از این سخن

دوباره فرماندة ، در این حال ؛آید می ها گذاشته و به جلوي پنجره را بر سر یکی از گروگان
آنان ، تیر اندازي نکنید!! و باز هم به این معنا نیست که قبل از این نهیگوید:  می گروه

شد کُ می ها را یکی از گروگان، دزدهاگذرد و یکی از  می یگريدقایق داند؛ تیراندازي کرده
تیراندازي نکنید! و باز هم این به آن ، تیراندازي نکنیدگوید:  می بالفاصله، و فرماندة گروه

رود  می ! و صحنه همینطور به جلواند! معنا نیست که آنان قبل از این نهی تیراندازي کرده
و باز هم به این معنا » تیر اندازي نکنید« دهد که می کرو فرمانده چند بار دیگر نیز تذ

 » فتدبر جداً»..... تیر اندازي کرده باشند«، نیست که اعضاي گروه قبل از این نهی
حزن نبی رحمۀ صلی اهللا علیه وسلم که در آیات از آن یاد ، اما حقیقت این است که

بلکه ، مذموم نیست) شود اگر ثابت( شده و همچنین حزن ابوبکر صدیق رضی اهللا عنه
حزن هر دو ممدوح و زیباست؛ حضرت رسول صی اهللا علیه وسلم به خاطر ایمان 

رسول ، شوند از اینکه می شوند و ابوبکر صدیق نیز ناراحت می نیاوردن مشرکان ناراحت
 . خدا آسیب ببیند و اسالم ناتمام بماند
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د قلب اوست! بر اشک یا سنگ مانن، قزوینی که نمیدانم قلبش مانند سنگ است
گیرد که چرا بعد از نیش مار اشک ریخت!! شما با هو هو کردن  می ریختن ابوبکر خرده

دکتر و ، اگر خاري در دستتان برود، اندازید می یک مداح بر سر منبر سونامی به راه
 آنوقت بر اشک ریختن غیر اختیاري ابوبکر خرده، گذارید می بیمارستان را روي سرتان

 ؟؟ یدگیر می
اشکی است که بر  ةو انعکاس آن قطر، پذیرد درد نیش مار را می، اگر ابوبکر در غار

چه جاي خُرده است بر آن ، کند میچکد و از خواب بیدارش  گونۀ مظهر رسالت می
 ؟ بزرگوار و یار غار

 ؟ اگر ابوبکر صاحب بدي بود چرا پیامبر او را از خود دور نکرد
، که ابوبکر در این سفر کند می شود و شیعه ادعا می اختهگویند رفیق خوب در سفر شن

اگر این تعریف صحیح ، مایۀ آزار نبی مکرم صلی اهللا علیه وسلم بود و همراه خوبی نبود
 . ابوبکر را از خود دور کند، بایست که رسول خدا بعد از سفر هجرت می، باشد

يُهُ  ُل يَِفي َمنْ  َصَحابَةَ  اْحَذرْ  وَ «: فرماید می حضرت علی
ْ
إِنَّ  َ�َملُهُ  ُ�نَْكرُ  وَ  َرأ

اِحَب  فَ  الصَّ

 1»بَِصاِحِبهِ  ُمْعتَرَبٌ 
هر  زیرا، نکوهیده عملش و است اراده سست که آن همصحبتى از بپرهیز و: «یعنی

 ) ترجمۀ آقا میرزایی(» سنجند می همنشینش با را کس
دا وي را از الزم بود که رسول خ، اگر حضرت ابوبکر سست اراده و بد کردار بود

رسول خدا صلی اهللا علیه ، بینیم که کامالً عکس آن اتفاق افتاد می ولی، خود دور کند
به هنگام ، مصاحبشان بودابوبکر صدیق ، وسلم در مدینه در سفرهاي کوتاهی که داشتند

ام المؤمنین «در ابتداي هجرت با دختر ابوبکر یعنی ، دعوت ابوبکر صدیق همراهشان بود
ایشان را ، رسول خدا ابوبکر را از خود جدا نکردند، در جنگ بدر، دواج کردنداز »عائشه

 است (مانند شرح ابن میثم)، 68در بعضی نُسخ، شمارة نامه  ةغنهج البال 69ۀ نام -1
_______________________ 
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این مصاحبت و این همراهی تا به آنجا مستمر بود که ارادة .... امیر حجاج قرار دادند و
خداوند بر آن قرار گرفت که قبر آن دو بزرگوار نیز کنار هم و با فاصلۀ نیم متري قرار 

انَ اهللاَِّ. بگیرد بْحَ سُ املَِنيَ وَ عَ بِّ الْ   رَ

چرا رسول خدا او را از خود دور  ؛اگر ترسو و بد عمل بود، اما اگر ابوبکر بد بود
در مدینه هم ابوبکر خود را در مسیر رسول خدا ، بگوید خواهد می نکند شیعه؟؟ نکرد
کر هم به !! البد با دختر ابوب!؟کرد می داد و رسول خدا به اجبار او را با خود همراه می قرار

یا به اجبار او را امیر الحاج قرار داده و احیاناً جبراً ابوبکر را امام ، اجبار ازدواج کرده
 !!؟جماعت در نماز قرار دادند

از دوران کودکی تا زمانی ، نزدیکترین دوست حضرت نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم
داند بلکه تمام  می ر را مرتداما شیعه نه تنها ابوبک، ابوبکر صدیق بود، که از دنیا رفتند

توانیم  می در این حالت چگونه ؛داند می کافر و مرتد 1) نفر 3به استثناي ( اصحاب را

إّن حديث ارتـداد انلـاس «گوید:  می »احقاق عقائد الشیعه«اهللا العظمی محمد وحیدي در کتاب  آیت -1
هل وسلم من األحاديث املعتربة املتواترة، ووجهه أّن إن�ـار رضوري ادليـن بعد انليب ص� اهللا عليه وآ

واملذهب يوجب االرتداد، فلما اكنت اإلمامة واخلالفة أصًال من أصول ادلين، وما آتاه الرسول األ�رم 
 ص� اهللا عليه وآهل وسلم بالقطع فمن رّد ىلع الرسول األ�رم ص� اهللا عليه وآهل وسلم وأن�ر ما جـاء
به ي�ون مرتداً بإمجاع املسلم�. وهذا مع� ارتداد انلاس بعد الرسول ص� اهللا عليه وآهل وسـلم إال 

تحقیـق الشـیخ هاشـم     ؛108، ص ةلشـيعإحقـاق عقائـد ا  ( »اثلالثة املذكورة (سلمان وأبوذر واملقداد)

 )1نشر محمد الوفائی؛ ط الصالحی،
احادیث معتبر متواتر اسـت، و انکارضـروریات دیـن و     حدیث ارتداد مردم بعد از مرگ پیامبر از جمله«

مذهب موجب ارتداد است، و چون خالفت و امامت اصلی از اصول دین است و از جملـه مسـائلی   
را از جانب خداوند آورده است و هر کسی آنچه را کـه پیـامبر آورده انکـار     است که پیامبر اکرم آن

دد و منظور از ارتداد مردم به جز سه نفر مذکور (سلمان، گر نماید بر مبناي اجماع مسلمانان مرتد می
 » باشد. ابوذر، مقداد) بعد از پیامبر یعنی عدم پذیرش امامت و خالفت علی می

_______________________ 
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امیدوار باشیم که ما که تابعان دین محمد هستیم بر حق باشیم در صورتی که شاگردان 
 !؟؟دانیم می مستقیم رسول خدا را رفوزه و مرتد

ريُ «: نویسد می کلینی الَ أَمِ ولُ اهللاَِّ صقَ سُ الَ رَ نِنيَ ع قَ مِ نْ    املُْؤْ يْسَ مِ هُ لَ إِنَّ ادِثُونَ فَ َ نْ حتُ وا مَ انْظُرُ

لُ  نْزِ دٍ يَ تُ   بِهِ   أَحَ ثِّلَ   املَْوْ هُ   إِالَّ مُ ابُ حَ هُ أَصْ اراً وَ   لَ َ
اراً فَرشِ َ

انُوا رشِ يَاراً وَ إِنْ كَ يَاراً فَخِ انُوا خِ إِىلَ اهللاَِّ إِنْ كَ

يْسَ  تِهِ لَ وْ نْدَ مَ هُ عِ َثَّلْتُ لَ وتُ إِالَّ متَ مُ دٌ يَ  1».أَحَ

بنگرید با : «رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرمودکه : فرمود) ع( امیر مؤمنان: «یعنی
مگر آنکه [حقیقت و باطن ] ، آید نمى زیرا مرگ سوى کسى؟ شوید مى چه کسى همسخن

[او نیز] نیک ، اگر نیک باشند، شوند مى ندهدر طریق سلوك الى اللَّه به او نمایا اصحابش
میرد مگر  نمى و هیچ کس، شود مى [او نیز] بد شمرده، شود و اگر بد باشند مى شمرده

 ». شود مى آنکه به هنگام مرگش حقیقت یارانش به او نمایانده

و يف القوي عن «: نویسد می خوانده است و »قوي«این حدیث را محمد تقی مجلسی 

قال رسول اهللا صىل اهللا عليه و آله انظروا من حتادثون : نني عليه السالم قالأمري املؤم

 2.....»فإنه

باید که طبق این حدیث نعوذ ، بد باشند پیامبرحال اگر ابوبکر صدیق و دیگر اصحاب 
هایی است که شیعه به پیامبر  همه تهمتها  این باهللا و نعوذ باهللا رسول خدا نیز بد باشد!! و

چرا که اگر اطرافیان ، کند می زند و بر دین عظیم و پیامبر کریمش طعنه وارد می اسالم
شد نه اینکه روز به روز آنان را به خود نزدیکتر  می باید که از آنان دور، پیامبر بد بودند

 :چرا که، کند
 شــمارند اهــل دل ایــن نکتــه را راســت 

 

 3که کج با کج گرایـد راسـت بـا راسـت     
 

 23، ص: 12 ، جلشيعةوسائل ا ؛ةمياإلسال –؛ط 638، ص: 2 الکافی، ج -1

 2قم،ط_ 14، ص: 12 المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه، ج ضةرو -2

 د الرحمن جامیعب -3

_______________________ 
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 «: فرمودست که رسول خدا ابوذر را چنین موعظه در کتب شیعه آمده ا
َ

بَا َذرٍّ ال
َ
يَا أ

 ُمْؤِمنا  تَُصاِحْب 
َّ

و چنانکه » مشو) و صاحب( اي اباذر به جز با مؤمن رفیق: «یعنی 1»إِال
 ابو الفتوح رازي در تفسیر آیۀ غار ؛در آیۀ غار به معناي رفاقت است »صاحبه«اند  گفته

 صاحب و -را بکر ابو یعنى -را صاحبش گفت مى آنگه ﴾ۦَ�ِٰحبِهِ إِۡذ َ�ُقوُل لِ ﴿« گوید: می
 2» جا این است رفیق

 ؟ براي رسول خدا بود، آیا حزن ابوبکر
اند که حزن ابوبکر نه  برخى از مفسران و دانشمندان سنى ادعا کرده: نویسد می قزوینی

را که اگر رسول براى خودش؛ بلکه به خاطر رسول خدا صلى اهللا علیه وآله بوده است؛ چ
 .افتاد آینده اسالم به خطر مى، افتاد خدا به دست مشرکان مى

 :نویسد بغوى در تفسیر خود مى
حزن ابوبکر به خاطر ترسیدن او نبوده است؛ بلکه به این خاطر بوده که دلش به حال 

یک نفر هستم؛ ولى اگر شما ، اگر من کشته شوم: گفت ابوبکر مى، سوخته رسول خدا مى
 .شوند تمام امت هالك مى، شوید کشته

 :گوید واحدى نیشابورى مى

 .»بكر شفقةً عيل رسول اهللا و خوفاً أن يطلع عليه كان حزن أيب: قال املفرسون«

ترسید که مشرکان جایگاه  او مى. حزن و اندوه ابوبکر به خاطر دلسوزى بر پیامبر بود
 .پیامبر را بیابند

ه چون پیامبر در آن زمان از ضرر مشرکان مصون کنند ک ادعا مى، قرطبى و ابن عربی
: ابن عربی :نبودند؛ از این رو ابوبکر براى آن حضرت نگران بود نه براى جان خودش

بحـار األنـوار    قم؛_ 535قم؛األمالی للطوسی، متن، ص: _، حر عاملی 274، ص: 24 ، جلشـيعةوسائل ا -1

 84، ص: 74 ج
 مشهد_ 251، ص: 9 ، ج(فارسی) روض الجنان و روح الجنان فی تفسیرالقرآن -2

_______________________ 
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اندوه ابوبکر به خاطر تردید و سرگردانى نبوده است؛ بلکه به خاطر ترس بر پیامبر بوده 
مان از ضرر در امان است که مبادا ضررى به آن حضرت برسد؛ زیرا رسول خدا در آن ز

 . نبود

إن حزن الصديق إنام كان خوفا عىل النبي صىل اهللا عليه وسلم أن يصل إليه رضر «: قرطبی

 .»يف ذلك الوقت معصوما وإنام نزل عليه واهللا يعصمك من الناس باملدينة) ص( ومل يكن النبي

ضررى به آن حزن ابوبکر به خاطر ترسیدن براى رسول خدا بوده است که مبادا : یعنی
واهللا « رسول خدا در آن زمان از ضرر در امان نبوده و خداوند آیه، حضرت برسد

در مدینه » دارد نگاه مى، مردم) خطرات احتمالى( یعصمک من الناس؛ خداوند تو را از
 .»نازل شد

، فخررازي، ابن عادل حنبلی، دیگر مفسران اهل سنت از جمله ابوعبد الرحمن سلمی
اند که حزن ابوبکر براى رسول خدا بوده  ادعا کرده... سمرقندى و، سابوريشیخ زکریاء نی

 . است
برخى از بزرگان سنى ، شود هنگامى سخن از انزال سکینه بر رسول خدا مى: اوال

کنند که پیامبر خدا همواره در سکینه و آرامش است و نیاز به نزول دوباره آن از   اصرار مى
ادعا ، شود ین جا که سخن از اندوه و حزن ابوبکر مىجانب خداوند نیست؛ ولى در ا

 !!!ابوبکر براى او نگران شد، کنند که چون پیامبر خدا مصون از ضرر مشرکان نبود مى

برد و این سکون و آرامش به  مى همواره در سکینه و آرامش به سر، اگر پیامبر خدا
ندارد که ابوبکر  خاطر وعده خدا بر حفظ او از خطرهاست؛ پس در این صورت معنا

 براى او محزون شود؛ مگر این که نسبت به وعده الهى مشکوك باشد؛
 : جواب

 : این ایراد از چند جهت قابل نقد است
نزول سکینه مربوط به زمان نزول آیه یعنی ، چنانکه در آینده توضیح خواهیم داد -1

 پس دیوار شما از شالوده خراب است!است  »جنگ تبوك«
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 . دال بر انجام آن عمل از طرف منهی عنه نیست، چیزينهی از ، تیمچنانکه قبالً گف -2
 نمودهنهی ، خداوند بارها بار رسول خود را از محزون شدن، چنانکه قبالً گفتیم -3

گیرد که رسول خدا به  خداوند متعال  می آیا شیعه در این باره این نتیجه را، است
یشه محزون بوده که خداوند ایمان نداشته و امر خداوند را نادیده گرفته و هم

 ؟ نموده است می پیاپی او را نهی
خداوند بر مؤمنان سکینه ، چنانکه در دیگر آیات نیز آمده است: طالعمحض ا -4

نَزَل  ُ�مَّ ﴿ :مثالً در ماجراي جنگ حنین چنین آمده است، نازل کرده است
َ
ُ ٱأ َّ� 

ٰ رَُسوِ�ِ  ۥَسِكينََتهُ  ولی این سکینه هیچگاه به این  .]٢٦[التوبة:  ﴾لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَوَ�َ  ۦَ�َ
 . دیگر هیچ مسلمانی زخمی یا کشته نشد، معنا نیست  که بعد از نزولش

 رسول صلی اهللا علیه وسلم در مواضع مختلف زخمی حضرت دانیم می چنانکه -5
، غزوة اُحد که دندان مبارك آن حضرت شکست! حال، به عنوان نمونه، شدند می

همراه آن حضرت  1بگوید که در آن لحظه سکینۀ خداوند اهدخو می آیا شیعه
اصوالً سکینه به معناي آرامش است نه به معناي حفظ از هر بال و مصیبتی  ؟؟ نبود

اال همین قزوینی که ، و تا به حال احدي سکینه را به معناي محافظت نگرفته است
 پیشتاز در عرصۀ کشف و اختراع است!

 :ات قزوینی راحال بخوانیم ادامۀ ایراد
اند؛ بلکه دلیل بر  دانشمندان سنى براى ادعاى خودشان هیچ دلیلى ارائه نکرده: ثانیاً

رسول ، خالف آن وجود دارد؛ چرا که اگر ابوبکر فقط بر جان رسول خدا ترسیده بود

نه این که به » ؛ تو نگران من نباش که خدا با من است»ال حتزن ان اهللا معي« :فرمود خدا مى

َ َ� َ�َۡزۡن إِنَّ ﴿ :ت جمع بفرمایدصور ۖ  ٱ�َّ  ؛﴾َمَعَنا
 : جواب

 گر سکینه به معناي محافظت از بال باشد! -1
_______________________ 
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بر ، ابوبکر صدیق: شود از سخن شما گرفت این است که می ساده ترین نتیجه اي که
باید رسول ، چرا که اگر فقط بر جان خودش محزون بود جان هر دو محزون بوده است

و . شاهدیم که چنین نشده استو  »ال حتزن ان اهللا معک«: فرمود می خدا خطاب به وي

، استکه گفته  کند می را نقض سخن دیگرش، جالب اینجاست که قزوینی با این سخنش
معیت عامه است و معیت خداوند با نبی اکرم معیت خاصه؛ ولی ، معیت خداوند با ابوبکر

اي ابوبکر : چون ابوبکر بر جان خود محزون بود رسول خدا فرمودند، گوید می حال
همان معیت عامه ، باش که خداوند با من و تو است؛ و اگر این معیت براي ابوبکرم نگران
 ؟ شود کسی را اینگونه دلداري داد می شود حزنی را برطرف کند و مگر می مگر، باشد

فرمانده ، یکی از سربازان نگران شود، مانند این است که در جنگی شرکت کنیم
زیرا من مسلح به تفنگ ژسه هستم و تو هم ، اشاي سرباز نگران نب: خطاب به وي بگوید

همان ، مسلح به تفنگ پالستیکی! پس نگران نباش زیرا دشمن فقط تفنگ پالستیکی دارد
 تفنگی که تو هم داري!!!!!

وآیا شایسته است که رسول ؟؟ براي کسی اطمینان بخش باشد تواند می آیا این سخن
 لّاحاشا و ک؟؟ خدا چنین سخن ناموزونی بسراید

 :ادامۀ ایراد قزوینی
بازهم فضیلت و ، حتى اگر بپذیریم که نگرانى ابوبکر براى رسول خدا بوده است: ثالثا«

کند؛ چون در همان بار نخست رسول خدا به وى یادآورى  منقبتى را براى او ثابت نمى
یامبر کرد که خداوند با ماست و او را از حزن و اندوه منع کرد؛ اما ابوبکر به این سخن پ

اگر ، این عدم اطمینان به سخن رسول خدا. خدا اطمینان نکرد و بر نگرانى خود ادامه داد
 .فضیلتى را براى وى به ارمغان نخواهد آورد، نقیصه بزرگى براى وى محسوب نشود

 :فرماید شیخ طوسى رضوان اهللا تعالى علیه در این باره مى
بیان کننده مدح و ستایشى هم ، اشته باشدمذمتى را براى ابوبکر دربر ند» التحزن« اگر«

 .»نیست؛ بلکه صرفا نهى از ترس است
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 :ها است یاد خداوند مایه آرامش دل، همان طور که قرآن کریم صراحت دارد

َ� بِِذۡ�رِ ﴿
َ
ِ ٱ�  .]٢٨الرعد: [ ﴾٢٨ ۡلُقلُوُب ٱَ�ۡطَم�ِنُّ  �َّ

دل ابوبکر آرام نگرفت و باز ، اما چرا با یاد پروردگار و نهى پیامبر اکرم از حزن
 ؟نگرانى او همچنان استمرار داشت

 : جواب
به دقت توجه ، کنم می تأکید، خواهم عرض کنم به دقت توجه کنید می به این نکته که

 . کنید
هم حزن و هم خوف دست میداده است؛ در مورد نبی اکرم ، ثابت است که انبیاء را

اء نیز بسیار زیاد است؛ حال با توجه به سخن در مورد دیگر انبی، چند مورد را نقل کردیم
 ها را آرام و مگر یاد خدا دل؟ اند مگر انبیاء به یاد خدا نبوده: «قزوینی باید اینچنین گفت

علیهم ... پس چرا انبیاء الهی چون پیامبر اکرم و ابراهیم و موسی و لوط و؟ کند مین
 » ؟؟گرفت نمی شدند و چرا دلشان آرام می محزون و خائف، السالم

لحظه اي هم به این  ؛خبر است بی یک لحظه هم احتمال ندهید که قزوینی از این آیات
 ه خودشکرد می زمانی که این ایراد را مطرح و یا طوسی قزوینی، فکر نکنید که

فقط به این فکر کنید که او چه در سر دارد؛  ؛دانسته که ما چه جوابی خواهیم گفت نمی
برایش خیلی عادي است که بر خیر ، ه به خیر امۀ طعنه وارد کرداو زمانی ک، واضح است

البشر و انبیاء دیگر نیز طعنه وارد کند و آنقدر در طعنه وارد کردن حریص است که گاه 
 . گیرد می دانسته یا نا دانسته مذهب خودش را نیز به سخره

 آیاتی دربارة ترسیدن انبیاء الهی یا نهی از ترسیدن و مانند آن

 : رت موسی علیه السالمحض

ۡلقِ ﴿
َ
ٰ ُمۡدبِٗر� َولَۡم ُ�َعّقِۡبۚ َ�ُٰموَ�ٰ َ� َ�َۡف إِّ�ِ َ�  َو� �ََّها َجآّنٞ َو�َّ

َ
ا رََءاَها َ�ۡهَ�ُّ َك� َعَصاَكۚ فَلَمَّ

يَّ   را آن موسى چون و بیفکن را خود چوبدست« .]١٠النمل: [ ﴾١٠ لُۡمۡرَسلُونَ ٱَ�َاُف َ�َ
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 اى] :گفت وندخدا[ برنگشت و گریخت و بازگشت، خزد مى سبکخیز ارىم بسان که دید
 .» ندارند ترسى من آستان در پیامبران که مترس، موسى

وَ�ٰ ٱُخۡذَها َوَ� َ�َۡفۖ َسُنعِيُدَها ِسَ�َ�َها  قَاَل ﴿
ُ
اي : (گفت خداوند« .]٢١طه: [ ﴾٢١ ۡ�

 »  کنیم یشعصا و گردانیم بازش اول بصورت که مترس و بگیرش) موسی

وَۡجَس ِ� َ�ۡفِسهِ ﴿
َ
وَ�ٰ  ۦفَأ نَت  قُۡلَنا ٦٧ِخيَفٗة مُّ

َ
ٰ ٱَ� َ�َۡف إِنََّك أ َ�ۡ

َ
-٦٧طه: [ ﴾٦٨ ۡ�

 »  برترى تو گمان بى! مترس: گفتیم* کرد احساس ترسى خویش دل در موسى پس« .]٦٨

ا َجآَءهُ ﴿ ٰلِِم�َ ٱ ۡلَقۡومِ ٱۡوَت ِمَن قَاَل َ� َ�َۡفۖ َ�َ  ۡلَقَصَص ٱَوقَصَّ َعلَۡيهِ  ۥفَلَمَّ  ﴾٢٥ ل�َّ
]  شعیب[، گفت او براى را]  خویش[ داستان و رسید او نزد) موسی( چون« .]٢٥القصص: [

  .»اى یافته نجات ستمگران آن]  دسترس[ از مترس: گفت

نۡ ﴿
َ
ٰ ُمۡدبِٗر�  َوأ َها َجآّنٞ َو�َّ َّ�

َ
ا رََءاَها َ�ۡهَ�ُّ َك� ۡلِق َعَصاَكۚ فَلَمَّ

َ
ۡقبِۡل َوَ� �

َ
َولَۡم ُ�َعّقِۡبۚ َ�ُٰموَ�ٰٓ أ

 آن موسى چون و بیفکن را خود چوبدست« .]٣١القصص: [ ﴾٣١ �ِمنِ�َ ٱَ�َۡفۖ إِنََّك ِمَن 
 اى] : گفت خدا[ برنگشت و گریخت و بازگشت، خزد مى سبکخیز مارى بسان که دید را

  .»هستى ایمنکه  نترس و آى پیش، موسى

ن َ�ۡطَ�ٰ َر�َّنَ  قَاَ� ﴿
َ
ۡو أ

َ
ٓ أ ن َ�ۡفُرَط َعلَۡيَنا

َ
َنا َ�َاُف أ ٓ إِ�َّ ۡسَمُع  قَاَل  ٤٥ا

َ
ٓ أ ٓۖ إِنَِّ� َمَعُكَما َ� َ�َافَا

َرٰى 
َ
ترسیم که [او]  گفتند پروردگارا ما مى) موسی و هارون( آن دو .]٤٦-٤٥طه: [ ﴾٤٦َوأ

، مترسید) سی و هاروناي مو: (گفت) خداوند( *آسیبى به ما برساند یا آنکه سرکشى کند
 .»  بینم شنوم و مى مى، من با شما هستم

ن َ�ۡقُتلُوِن ﴿
َ
َخاُف أ

َ
َّ َذ�ٞب فَأ بر گردن من ) قوم فرعون(« .]١٤الشعراء: [ ﴾١٤َولَُهۡم َ�َ

 » ترسم که مرا بکشند می خونی دارند و

ۡ�ِ بِِعَبادِي فَ  َولََقدۡ ﴿
َ
ۡن أ

َ
ٓ إَِ�ٰ ُموَ�ٰٓ أ وَۡحۡيَنا

َ
يَبَٗسا �َّ تََ�ُٰف  ۡ�َۡحرِ ٱلَُهۡم َطرِ�ٗقا ِ�  ۡب ۡ�ِ ٱأ

و به موسی وحی کردیم که بندگان مرا شبانه از شهر « .]٧٧طه: [ ﴾٧٧َدَرٗ� َوَ� َ�َۡ�ٰ 
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پدید آور و از تعقیب و رسیدن فرعونیان ها  آن راهی خشک از میان دریا بر و مصر بیرون
 » مترس و بیم نداشته باش

بُوِن  َرّبِ  قَاَل ﴿ ن يَُ�ّذِ
َ
َخاُف أ

َ
ٓ أ  از، پروردگارا: گفت) موسی(« .]١٢الشعراء: [ ﴾١٢إِّ�ِ

 » بشمارند پرداز دروغ مرا که دارم ترس آن

﴿ �ِ
َ
بُوِن  َوأ ن يَُ�ّذِ

َ
َخاُف أ

َ
ٓ أ � إِّ�ِ قُِ�ٓ رِۡسۡلُه َمِ�َ رِۡدٗء� يَُصّدِ

َ
ۡفَصُح ِمّ�ِ لَِساٗ�ا فَأ

َ
َ�ُٰروُن ُهَو أ

 فرست من کمک به را او، است آورتر زبان من از هارون برادرم و« .]٣٤القصص: [ ﴾٣٤
  .»شمرند پرداز دروغ مرا ترسم مى که، کند تصدیق مرا که

ا ِخۡفُتُ�ۡم فَوََهَب ِ� َرّ�ِ ُحۡكٗما وََجَعلَِ� ِمَن  َ�َفَرۡرُت ﴿  ﴾٢١ لُۡمۡرَسلِ�َ ٱِمنُ�ۡم لَمَّ
 به و بخشید فرزانگى مرا پروردگارم گاه آن، گریختم شما ترس از و« .]٢١الشعراء: [

  .»کرد انتخاب ام پیامبرى

 : حضرت ابراهیم علیه السالم

ا﴿ رِۡسۡلَنآ  فَلَمَّ
ُ
ٓ أ ا ْ َ� َ�َۡف إِ�َّ ۚ قَالُوا وَۡجَس ِمۡنُهۡم ِخيَفٗة

َ
يِۡدَ�ُهۡم َ� تَِصُل إَِ�ۡهِ نَِ�رَُهۡم َوأ

َ
� ٓ رََءا
 ناخوش را آنان، یازند نمى دست بدان که دید چون و« .]٧٠هود: [ ﴾٧٠إَِ�ٰ قَۡوِم لُوٖط 

  .»ایم شده فرستاده لوط قوم بر ما، مترس: گفتند. شد بیمناكها  آن از دل در و داشت

وهُ بُِغَ�ٍٰ� َعلِيٖ� ﴿ ُ ْ َ� َ�َۡفۖ َو�َ�َّ ۖ قَالُوا وَۡجَس ِمۡنُهۡم ِخيَفٗة
َ
 چون[« .]٢٨الذاريات: [ ﴾٢٨فَأ
 به را او و]  ایم فرشته ما[ مترس: گفتند کرد ترس احساسها  آن زا] نزدند غذا به دست

  .»دادند بشارت دانا پسرى] تولد[

 : حضرت لوط علیه السالم

﴿ ٓ ا ْ َ� َ�َۡف َوَ� َ�َۡزۡن إِنَّا  َولَمَّ ۖ َوقَالُوا َء بِِهۡم َوَضاَق بِِهۡم َذرٗۡ� ن َجآَءۡت رُُسلَُنا لُوٗطا ِ�ٓ
َ
أ

هۡ 
َ
وَك َوأ تََك ٱَلَك إِ�َّ ُمَنجُّ

َ
 ها آن چون و« .]٣٣العنكبوت: [ ﴾٣٣ ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱَ�نَۡت ِمَن  ۡمَر�

 باوها  آن ؛گشت تنگدلها  آن از و شد اندیشه درها  آن از او آمدند لوط نزد) مالئکه(



 دو یار غار    484

 را زنت مگر میدهیم نجات را ات خانواده و تو ما که مده راه بخود اندوه و ترس: گفتند
 » است اندگانم شمار در که

 : حضرت داود علیه السالم

ٰ َداوُ  إِذۡ ﴿ ٰ َ�ۡعٖض فَ  دَ ۥَدَخلُواْ َ�َ  ۡحُ�مٱَ�َفِزَع ِمۡنُهۡمۖ قَالُواْ َ� َ�َۡفۖ َخۡصَماِن َ�َ�ٰ َ�ۡعُضَنا َ�َ
 ِ ٓ ٱَوَ� �ُۡشِطۡط وَ  ۡ�َقِّ ٱبَۡيَنَنا ب َ�ِٰط ٱإَِ�ٰ َسَوآءِ  ۡهِدنَا  بر] غفلتاً[ هک گاه آن« .]٢٢ص: [ ﴾٢٢ لّصِ

 که هستیم مدعى نفر دو مترس: گفتند، افتاد وحشت بهها  آن ] دیدن[ از، شدند وارد داود
 ما و مشو دور عدالت از و کن داورى حق به ما میان است کرده ستم دیگرى بر ما از یکى

  .»کن هدایت درست راه به را

 : حضرت یعقوب علیه السالم

  قَاَل ﴿
َ
ْ بِهِ إِّ�ِ َ�َۡحُزنُِ�ٓ أ ُ�لَُه  ۦن تَۡذَهُبوا

ۡ
ن يَأ

َ
َخاُف أ

َ
نُتۡم َ�ۡنُه َ�ٰفِلُوَن  ّ�ِئُۡب ٱَوأ

َ
 ﴾١٣َوأ

 غفلت حال در ترسم مى و کرد خواهد غمگین مرا او بردن: گفت) یعقوب( .]١٣يوسف: [
  .»بخورد را او گرگ شما

 : حضرت زکریا علیه السالم

ِ� ٱَ�نَِت ِمن َوَرآءِي وَ  لَۡمَ�ِٰ�َ ٱِخۡفُت  �ّ�ِ ﴿
َ
ا  ۡمَرأ نَك َوِ�ّٗ ُ  ﴾٥َ�قِٗر� َ�َهۡب ِ� ِمن �َّ

 همسرم و دارم ترس خودم از بعد] ندارند شایستگى که[ خویش بستگان از و« .]٥[مريم:
 » دار ارزانى من به]  شایسته[ وارثى خویش لطف از نازاست

********* 
حال باید از قزوینی پرسید  ؛داین آیات همه و همه دربارة ترس و حزن انبیاء الهی بو

که آیا جرأت داري همان ایرادي که بر سیدنا ابوبکر صدیق گرفتی بر انبیاء الهی هم 
 ؟ رابطۀ اندکی که با اسالم داري را قطع کنی، بگیري و به این وسیله



 485  »ال تحزن«پیرامون 

 اي در مورد حزن حضرت موسی علیه السالم نکته

إذ لو كان حزن أيب بكر عيبا عليه «: چنین استزیبایی دارد که  سخن عالمه فیروز آبادي

وعىل موسى عليه السالم [عيبا] ألن اهللا  -صىل اهللا عليه وسلم  -لكان ذلك عىل رسول اهللا 

ِخيَك َوَ�َۡعُل لَُكَما ُسۡلَ�ٰٗنا َفَ� ﴿ :عز وجل قال ملوسى عليه السالم
َ
َسنَُشدُّ َعُضَدَك بِأ

 يَِصلُوَن إَِ�ُۡكَما �
َ
ٓۚ أ َبَعُكَماٱنُتَما َوَمِن َ�ٰتَِنا فَإَِذا ﴿ :ثم قال ]٣٥القصص: [ ﴾٣٥ ۡلَ�ٰلُِبونَ ٱ �َّ

َها �َۡسَ�ٰ  َّ�
َ
وَۡجَس ِ� َ�ۡفِسهِ   ٦٦ِحَبالُُهۡم وَِعِصيُُّهۡم ُ�َيَُّل إَِ�ۡهِ ِمن ِسۡحرِهِۡم �

َ
وَ�ٰ  ۦفَأ  ٦٧ِخيَفٗة مُّ

نَت  قُۡلَنا
َ
ٰ ٱَ� َ�َۡف إِنََّك أ َ�ۡ

َ
فهذا موسى عليه السالم رسول اهللا  ]٦٨-٦٦طه: [ ﴾٦٨ ۡ�

وكليمه أخربه اهللا عز وجل بأن فرعون ومأله ال يصلون إليه وأن موسى ومن معه هم 

ثم أوجس يف نفسه خيفة بعد ذلك إذ رأ أمر السحرة حتى أوحى اهللا عز وجل ، الغالبون

 1.....»فهذا أشد من أمر أيب بكر }ال ختف{: إليه

باید که همان عیب بر رسول اهللا صلی اهللا علیه ، بکر عیبی باشداگر حزن ابو: «یعنی
چرا که خداوند خطاب به حضرت موسی علیه ، وسلم و بر موسی علیه السالم نیز باشد

به زودى بازویت را به [وسیله] برادرت نیرومند خواهیم کرد و براى : «دیفرما می السالم
 د] آیات ما به شما دست نخواهند یافتشما هر دو تسلطى قرار خواهیم داد که با [وجو

س ناگهان پ: «پس فرمودو س.» شما و هر که شما را پیروى کند چیره خواهید بود 
به ها  آن نمود که هایشان بر اثر سحرشان در خیال او [چنین] مى ها و چوبدستى ریسمان

و  موسی علیه السالم رسول خدا .»خزند* و موسى در خود بیمى احساس کرد شتاب مى
کلیم اهللا بود و خداوند عزوجل به او خبر داده بود که فرعون و یارانش به او دست 

ولی با این وجود ، و همراهانش غالب خواهند شد اونخواهند یافت و خبر داده بود که 

اإلمام  مكتبـةفیروز آبادي؛  ،61 – 60المشتهر على رقاب ابن المطهر صأو القضاب  ةفضالرد على الرا -1

 1،طمصر _ البخاري للنشر والتوزیع

_______________________ 
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: زمانی که سحر ساحران را دید در نفس خود ترسی احساس کرد و خداوند به وي فرمود
 » شدیدتر است 1رو این از حزن ابوبک» نترس«

نکتۀ مهم در سخن فیروز آبادي آنجاست که اشاره دارد به وعدة الهی به حضرت 
موسی که او و همراهانش را غالبان معرفی کرده و به آنان وعده داده است ولی با این 

ترسد و این ترس بارها بار بعد از این وعده  می وجود باز هم حضرت موسی علیه السالم
این از حزن حضرت ابوبکر شدیدتر : چنانکه عالمه فیروز آبادي فرمودند شود و می تکرار
حال چگونه است که شیعیان حضرت  ؛آن هم حزنی که واقع شدنش مجهول است، است

چطور همان عمل بلکه ؟ و انبیاء الهی را معصوم دانند می ابوبکر صدیق را خاطی
 در مورد ابوبکر گناه و آید ولی نمی شدیدترش در مورد حضرت موسی گناه به حساب

 !؟؟اعتمادي به سخن پیامبر اکرم صلی اهللا علیه وسلم است بی
ناپخته اي گفته و ادعاي عجیب و غریبی کرده که مصداق  قزوینی سخن ؛د از اینبع
 : باشد؛ بخوانید می» رد مستفیک هاي  عربده« همان

 مقایسۀ حزن ابوبکر صدیق با حزن پیامبران

گیرى به ابوبکر  به منظور خرده، به این آیه و این قصه، ها رافضى بدان که«: فخر رازي
استدالل ، ماند با دالیلى ضعیف و حقیر که به پنهان کردن خورشید با کف دست مى

غم : «رسول خدا به ابوبکر گفت: گویند این است که مىها  آن نخستین دلیل. کنند مى
اگر اشتباه ، وبکر را از آن نهى کرداگر این حزن حق بود؛ پس چرا رسول خدا اب، »مخور

 .»کار و عاصى در این حزن باشد آید که ابوبکر گناه الزم مى، بود

کنـد و   که رخ دادنش مجهول است... که البته عالمـه فیـروز آبـادي کمـی جلـوتر بـه آن اشـاره مـی         -1

 - عليـه وسـلم ص� اهللا -وقد يم�ن أن ي�ون أبو ب�ر لم �زن يومئذ، فإن ن� انليب «نویسد:  می
 »﴿وال تطع منهم آثمـا أو كفـورا﴾ :-ص� اهللا عليه وسلم  -أن ي�ون منه حزن كما قال تعاىل نلبيه 

 62ص 

_______________________ 
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 :گوید جواب مىفخر رازي در سپس 
) شیعیان( ها آن در جواب: گفت، وقتى این شبهه را براى أبوعلى جبائى نقل کردند«

نَت ﴿ بگویید که پس باید طبق آیه
َ
 ٱَ� َ�َۡف إِنََّك أ

َ
�ۡ ٰ ) پیروز و( نترس! تو مسلّماً« ﴾٦٨ ۡ�َ

و همچنین . گیرى بر انبیاء است و این خرده، ترس حضرت موسى عصیان باشد»  برترى
آید که حضرت ابراهیم در آن هنگام که مالئکه در قصه گوساله کباب شده به او  الزم مى

َ� ﴿ :وط گفتندو نیز در آن هنگام که مالئکه خطاب به حضرت ل» ال تخف؛ نترس« گفتند
ۡهلََك 

َ
وَك َوأ ات را نجات  ما تو و خانواده، نترس و غمگین مباش ﴾َ�َۡف َوَ� َ�َۡزۡن إِنَّا ُمَنجُّ

 .کار باشند گناه » خواهیم داد
افتد و خداوند با  اگر در جواب گفتند که این ترس به مقضاى خصلت بشرى اتفاق مى

ها  آن تا امنیت و آرامش قلبى به» نترسال تخف؛ : «گفتها  آن یادآورى این مطلب به
 .ما در نیز همین جواب را در باره ابوبکر خواهیم داد، بازگردد

ُ ٱوَ ﴿ :مگر نه این که خداوند خطاب به پیامبرش فرمود: اگر گفتند َ�ۡعِصُمَك ِمَن  �َّ
ونه با این وجود چگ» دارد نگاه مى، مردم) خطرات احتمالى( خداوند تو را از« ﴾�َّاِس� ٱ

 ؟امکان دارد که پیامبر با شنیدن این آیه بازهم ترسیده باشد
پیش از نزول آیه ) غار( این آیه در مدینه نازل شده و این داستان: گوییم در جواب مى
شود که رسول خدا از کشتن در امان بوده؛  همچنین از آیه استفاده مى. اتفاق افتاده است

 .اذیت شدید در امان نبوده است زخمى شدن و آزار و، اما از کتک خوردن
گویند که شادى او به خاطر  مى،  گوییم ابوبکر نترسیده بود عجیب است که وقتى ما مى

گوییم که ابوبکر ترسیده  و اگر مى، وارد شده بود) ص( هاى بود که بر رسول خدا مصیب
به دنبال  ها آن این نشانگر آن است که. کنند این سؤال رکیک را مطرح مى، و گریه کرده

 .گیرى است یافتن حقیقت نیستند و منظورشان فقط خرده
 گوید: می زوینی در جوابق
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این است ، سازد آنچه خوف پیامبران و اولیاء الهى را از حزن و اندوه ابوبکر متمایز مى
شان آرام گرفته  قلب، که آنان از این فرمان الهى سرپیچى نکردند و با شنیدن تسالّى الهی

این مطلب را از تمام آیاتى که در . شد براى همیشه زایل مىها  آن رس ازو خوف و ت
 .توان استفاده کرد مى، زمینه خوف پیامبران و اولیاء الهى وارد شده

در ، اما حزن ابوبکر دائمى بود و با این که پیامبر او را چندین بار از این کار نهى کرد
 .دکر عین حال بازهم از فرمان پیامبر سرپیچى مى

آید؛ اما اگر  آن عمل مباح به حساب مى، تا زمانى که خداوند از عملى نهى نکرده است
حرمت آن قطعى است و سرپیچى از آن گناه و عصیان ، نهیى در باره آن وارد شد

شود که پیامبران بعد از نهى خداوند  از هیچ یک از آیات استفاده نمى. شود محسوب مى
اما ثابت کردیم که ابوبکر بعد از این که چندین بار رسول دوباره دچار حزن شده باشند؛ 

 . بازهم دچار حزن و اندوه شد، خدا صلى اهللا علیه وآله او را از این کار نهى کرد

، نیست؛ در حالى که تکرار حزن توسط ابوبکرها  آن در نتیجه حزن پیامبران طعنى بر
 .رساند ه خدا و رسولش به اثبات مىعدم ایمان او را ب، طعنى عظیم براى او به شمار آمده

 : جواب ما
با خواندن این جواب دانستم که او یا قرآن را نخوانده که بسیار بعید است و یا اصالً 

چرا  ؛به قرآن اعتقاد ندارد و یا اینکه قصد و نیتی جز گمراه کردن خوانندگان خود ندارد
 . که جوابش کامالً واضح است

اي که امام فخر رازي از شیعیان نقل کرده  شبهه ؛بدانیدقبل از پاسخ الزم است که 
سوادهاي شیعه نیست بلکه علما و شیوخ شیعه چنین استداللی را ارائه  بی سخن عوام و

 . اي به آن داشته باشیم تا سخن فخر رازي مستند باشد اشاره دانیم می که الزماند  داده
حضرت عمر مناظره کرده است و  که در خواب با کند می ادعا 413شیخ مفید متوفاي 

ونَ  أَنْ «: طی آن اینگونه سخن گفته است كُ نُ  يَ ُزْ عَ  احلْ قَ نْ  وَ رٍ  أَيبِ  مِ ةً  بَكْ يَةً  أَوْ  طَاعَ صِ عْ إِنْ  مَ انَ  فَ  كَ
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ةً  إِنَّ  طَاعَ ى الَ  ص النَّبِيَّ  فَ نْهَ نِ  يَ اتِ  عَ رُ  بَلْ  الطَّاعَ أْمُ َا يَ و وَ  هبِ عُ دْ ا يَ يْهَ انَ  إِنْ  وَ  إِلَ يَةً مَ  كَ صِ دْ  عْ قَ َاهُ  فَ  هنَ

ا ص النَّبِيُّ  نْهَ دْ  وَ  عَ تِ  قَ دَ هِ ةُ  شَ يَ يَانِهِ  اآلْ لِيلِ  بِعِصْ هُ  بِدَ نَّ َاه أَ  1» هنَ

اگر طاعت بوده که پیغمبر از ، و این اندوه خورى ابى بکر یا طاعت بوده یا گناه: «یعنی
اه بوده نهى از آن و اگر گن کرد میبلکه بدان فرمان میداد و دعوت  کرد میطاعت نهى ن

درست باشد و آیات و دلیلى نیامده که ابو بکر امتثال کرده باشد و از اندوه خورى کناره 
  .»کرده باشد

.... و 5»جزائري«و  4»طبرسی«و  3»ابن شهر آشوب«و   2»کراجکی«و کسانی چون 
ه ذکر است که البته الزم ب. اند به تبعیت از مفید و با تائید سخن او این شبهه را نشر داده

و یا  6اصل این شبهه از سري روایاتی گرفته شده که این سخن را به امام رضا یا مامون
 . دهند می نسبت 7هشام بن حکم

 ؛جواب این شبهه در سخن امام فخر رازي گذشت و نقد آبکی قزوینی را نیز خواندیم
 : حال جواب ما را به نقد قزوینی بخوانید

بسیاري را نقل کردیم که نشان از آن داشت که انبیاء که ما در صفحات گذشته آیات 
بلکه شخص عزیز ، نه تنها یک بار و نه تنها دو بار، 8به زعم شیعه عالم الغیب هم هستند

 330، ص: 27 بحار األنوار، ج -1
 قم _، کراجکی؛ دار الذخائر 50، ص: 2 کنز الفوائد، ج -2
 1، ابن شهر آشوب؛ قم،ط75، ص: 2 متشابه القرآن و مختلفه، ج -3
 501، ص: 2 حتجاج، جاإل -4

 بیروت_  التاریخ العربی سسةمؤ، جزائري؛ 390، ص: 2 األطهار، ج ئمةریاض األبرار فی مناقب األ -5

 199، ص: 49 ؛ بحار األنوار، ج192، ص: 2 متن روایت در: عیون أخبار الرضا، ج -6
 297: ص، 10 ج، األنوار بحار -7
ترسد، این ذمـی بـر    و مثال وقتی موسی علیه السالم از مار می عالم الغیب هستند ءبه عقیده شیعه انبیا -8

 ؟؟ترسید و پشت کرددیگر چرا  ،اوست!! زیرا او عالم الغیب بود و از هویت آن مار خبر داشت

_______________________ 
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آیه از محزون شدن نهی شده و همچنین  10رسول خدا صلی اهللا علیه وسلم حداقل در 
را ها  کنون مختصر نوشتها ؛حضرت موسی و همچنین حضرت لوط و دیگر انبیاء الهی

 . کنیم که تا یکی از این دو مورد را ثابت کنیم می نقل
 . آخوند شیعی بیسواد و از قرآن غافل است: مورد اول
 . آخوند شیعی خوانندگان مطالب خود را نادان و غافل از قرآن دانسته است: مورد دوم

: فاطر( ،)23: لقمان( ،)76: یس( ،)176: آل عمران( در آیاتی از آیات قرآن چون آیۀ
و دیگر آیات نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم از اینکه غمگین شوند نهی ) 127: نحل( ،)8

فََ� تَۡذَهۡب ﴿ و ﴾َ�ُۡزنَك  فََ� ﴿ و ﴾َ�ُۡزنَك  َوَ� ﴿ :و خداوند به ایشان فرموده استاند  شده
و در تمام این آیات از محزون شدن نهی  ﴾َوَ� َ�َۡزۡن َعلَۡيِهمۡ ﴿ و ﴾َ�ۡفُسَك َعلَۡيِهۡم َحَسَ�ٍٰت� 

بینیم که رسول خدا صلی اهللا  می شده و پی در پی این آیات نازل شده است ولی باز هم

 ۥَ�ۡعلَُم إِنَّهُ  قَدۡ ﴿ :فرماید می چنانکه خداوند، اند علیه وسلم اندوهگین یا غمگین شده
ِيٱَ�َۡحُزنَُك  دانیم که گفتار انکار ورزان تو را  مى«: یعنی ]٣٣األنعام: [ ﴾َ�ُقولُوَنۖ  �َّ

  .»کند اندوهگین مى
که ، کند می سخن قزوینی را نقد ؛و این آیات که تفصیلش در صفحات ماضی گذشت

، سازد آنچه خوف پیامبران و اولیاء الهى را از حزن و اندوه ابوبکر متمایز مى«: گفته بود
شان  قلب، د و با شنیدن تسالّى الهیاین است که آنان از این فرمان الهى سرپیچى نکردن

این مطلب را از تمام آیاتى . شد براى همیشه زایل مىها  آن آرام گرفته و خوف و ترس از
و ما از آیات  .»توان استفاده کرد مى، که در زمینه خوف پیامبران و اولیاء الهى وارد شده

 . فهمیم می قرآن کامالً خالف ادعاي ایشان را فهمیده و
 : خوانیم که می رد حضرت موسی علیه السالمدر مو

» نترس: «از مصر فرار کرد و حضرت شعیب به ایشان فرمود، ابتدا به خاطر ترسش -1
 ) 25: قصص( و) 21: قصص( و) 21: شعراء(
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چندي گذشت و حضرت موسی به مصر برگشت و مأموریت یافت که نزد قوم  -2
: سید و خداوند فرموداما حضرت موسی تر، فرعون رفته و دین را ابالغ کند

 ) 12: شعراء(» نترس«
ترسم  می ام، من یکی از آنان را کشته: «ولی باز حضرت موسی علیه السالم فرمود -3

شود و من همراه شما  نمی برو که چنین: «ولی خداوند فرمود» که مرا بکشند
 ) 15 - 14: الشعراء(» هستم

زد شخص فرعون رفته بعد از مدتی حضرت موسی و هارون مأموریت یافتند که ن -4
: و با او به بحث بپردازند اما آن دو علیهم السالم ترسیدند و خداوند فرمود

 ) 46-45: طه(» نترسید«
خود هاي  در مرحلۀ بعدي حضرت موسی به نزد ساحران رفت و ساحران طناب -5

به مار تبدیل شدند و باز هم حضرت موسی ترسید و ها  را انداختند و آن طناب
 ) 68-67: طه(» نترس: «دخداوند فرمو

سپس حضرت موسی علیه السالم عصاي خود را انداخت و عصایش به مار  -6
بزرگی تبدیل شد و باز هم حضرت موسی علیه السالم ترسید و فرار کرد و باز 

 ) 31: قصص( و) 10: نمل(» نترس: «هم ندا آمد
از نو  خواست آن مار بزرگ را بگیرد تا می حضرت موسی زمانی که، کمی جلوتر -7

: طه(» نترس« عصا را بگیر و: خداوند خطاب به وي فرمود، به عصا تبدیل شود
21 ( 

چندي بعد حضرت موسی مأمور شد که قوم خود را از مصر خارج کند و در  -8
 ) 77: طه(». نترس و بیمناك نباش« ندا آمد که، همین حین

به ، بر نهی از ترس اینها تماماً از آیات قرآن گرفته شده است و در این آیات عالوه
حال خود دوباره  ؛ترسیدن حضرت موسی و هارون علیهم السالم نیز تصریح شده است
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ادعاي قزوینی را بخوانید و بدانید که چقدر خوانندگان خود را نادان و نا آگاه به کالم 
 !کند می الهی فرض کرده که با این جرأت چنین ادعاي کذب واضحی را مطرح

ین آیاتی در قرآن نبود و نگران شدن و ترسیدن پیاپی انبیاء الهی اما به فرض اگر چن
 . داند نمی را گناه و معصیت »اندوهگین شدن«، ثابت نشده بود باز هم هیچ انسان عاقلی

دانم  حال این سخن مفسر شیعی را بخوانید که اگر بخواهیم سخنش را بپذیریم نمی 
) ال تحزن(«: نویسد می سید عبدالحسین طبیب ؛که باید با انبیاء الهی چه معامله اي بکنیم

 آله و علیه اللَّه صلّى پیغمبر فرمایش و الهیه بوعده اطمینان بکر أبا اینکه بر است دلیل
 بدون شرح.... 1» نداشت تحزن ال بکلمه احتیاج و شد نمی محزون الّا و نداشتوسلّم 

 ده استنهی نکر، خداوند هیچگاه دشمنان دین را از اندوهگین شدن
تمام مخاطبان  ؛یا نهی از حزن شده است، در تمام آیات قرآن که سخن از نهی از ترس

در هیچ جاي قرآن نیامده که خداوند به کافرین و یا . آن آیات افردا صالح و نیک هستند
  2» بیم نداشته باشید« یا» غم نخورید« یا» نترسید: «مشرکین بفرماید

آمده است اما از این  »ال تحزن« بار فعل 7ار رفته و بار مادة حزن به ک 42در قرآن 
 ؟ حتی یکبار هم در مورد کفار و دشمنان دین نیست! چرا، همه

کنیم که آن شخص نزد ما ارزش و  می اصوالً ما زمانی شخصی را از حزن یا ترس نهی
ئیم گو می بلکه، کنیم نمی ما هیچگاه دشمن خود را از غم و ترس نهی ؛مقامی داشته باشد

پس نتیجۀ ساده و واضح این جریان این است ، شویم می اگر کفار بترسند ما شاد ؛بترس
که حضرت ابوبکر صدیق رضی اهللا عنه مقام و ارزشی داشته که رسولش ایشان را از 

 :گوئیم می حزن نهی فرمودند و ما فقط به عزیزان خود

 2تهران،ط_ 223، ص: 6 أطیب البیان فی تفسیر القرآن (فارسی)، ج -1
طب قرار دهد و بگوید: نترسید، غم نخوریـد،  ها را مخا اي که همه شمول باشد و تمام انسان حتی آیه -2

 ها مخصوص انبیاء الهی و مؤمنین بوده است. وجود ندارد، بلکه این نهی

_______________________ 
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 مخور کنعان غم یوسف گمگشته بازآید به
 

 روزي گلستان غم مخورکلبه احزان شود  
 

چه کنیم با این قوم که تمام آیات قرآن که دربارة نهی از خوف و حزن وارد شده را 
رسد  می و چه بسا که مدح هم بدانند ولی نوبت که به حضرت صدیق اکبر دانند مین ذم

 !!!؟شود ذم و نشانۀ ضعف ایمان می »حزن«همان 
داده فرستادگان و اولیاء خود را دلداري ، حق آن است که خداوند در تمامی این آیات

، طبیب دلسوز چنانکه؛دهد می خود را دلداري دلبند چنانکه مادري دلسوز فرزند، است
بلکه صرفاً جنبۀ ، به معنی تحریم آن نیستها  تمام این نهی ؛دهد می تسلیبیمار خود را 

ر محزون شوید فالن اگ: فرمود می بایست می، تسکین و دلداري دارد و اگر خالف این بود
 و سپس کند می عقوبت را خواهید دید چنانکه خداوند ابتدا رسول خدا را از شرك نهی

وِ�َ إَِ�َۡك �َ�  َولََقدۡ ﴿ .شود می اعمالت نابود، فرماید اگر مرتکب شرك شوي می
ُ
ِينَ ٱأ َّ� 

ۡ�َت َ�َۡحَبَطنَّ َ�َملَُك َوَ�َُكوَ�نَّ  َ�ۡ
َ
یا اینکه  ]٦٥الزمر: [ ﴾٦٥ ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱِمَن  ِمن َ�ۡبلَِك لَ�ِۡن أ

اگر ربا بخورید باید آمادة جنگ با : «فرماید می و کند می مسلمانان را از ربا خواري نهی

َها﴿ »خدا و رسول باشید ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱَءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا ْ َما بَِ�َ ِمَن  �َّ ْ ٱَوَذُروا ا إِن ُكنُتم  لّرَِ�وٰٓ

ۡؤمِ  َذنُواْ ِ�َۡرٖب ّمَِن  فَإِن ٢٧٨نَِ� مُّ
ۡ
ِ ٱلَّۡم َ�ۡفَعلُواْ فَأ   .]٢٧٩-٢٧٨البقرة: [ ﴾ۦۖ َورَُسوِ�ِ  �َّ

و آیات در این باب بسیار است و اصوالً معقول نیست که شخصی دشمن خود را از 
در هراس باشند و اسالم ، خواهیم که دشمنان ما محزون باشند می ما، غم خوردن نهی کند

حال چطور  ؛ون خاري در چشم دشمنان ماست که باعث غم و اندوه آنان شده استچ
که  کند می داند و سپس ادعا می است که شیعیان ابتدا ابوبکر را دشمن خدا و رسول

 ؟؟ دشمن خود را از اندوه باز داشته است، رسول خدا
 . خداوند ما را امر کرده که عامل ترس کفار و دشمنان باشیم

ْ وَ ﴿ :آیه وا ِعدُّ
َ
ا  أ �ٖ َوِمن ّرَِ�اِط  ۡسَتَطۡعُتمٱلَُهم مَّ ِ ٱَعُدوَّ  ۦتُۡرهُِبوَن بِهِ  ۡ�َۡيلِ ٱّمِن قُوَّ َّ� 

ُ ٱوََعُدوَُّ�ۡم َوَءاَخرِ�َن ِمن ُدونِِهۡم َ� َ�ۡعلَُموَ�ُهُم  و هر چه : «یعنی ]٦٠األنفال: [ ﴾َ�ۡعلَُمُهمۚۡ  �َّ
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ه بسیج کنید تا با این [تدارکات] دشمن خدا و هاى آماد در توان دارید از نیرو و اسب
شناسیدشان و خدا آنان را  دشمن خودتان و [دشمنان] دیگرى را جز ایشان که شما نمى

 .» شناسد بترسانید مى

 !مذموم استترسند و حزن ابوبکر  نمی اولیاء الهی

 يحاصح يكن مل واحلزن«: گفته است »ال تحزن« سید محمد حسینی شیرازي دربارة قید

لِياءَ  إِنَّ  أَالوسلّم  آله و عليه اهللاّ صىلّ  الرسول ينهه مل إال و فٌ  ال اهللاَِّ أَوْ وْ مْ  خَ يْهِ لَ مْ  ال وَ  عَ  هُ

نُون ْزَ  1» حيَ

 از أهم که باشد می عالئمى اللّه اولیاء براى از و: «نویسد می سلطان واعظین شیرازي نیز
 حزن و ترس ابدا روزگار آمدهاى پیش در آنکه است مجید قرآن در آنچه بنابرها  آن همه

 10 سوره 63 آیه در چنانچه کنند پیشه توانائى و صبر بلکه نکنند پیدا اندوهى و غم و

َ�ٓ ﴿ فرماید می) یونس(
َ
ۡوِ�َآَء  �

َ
ِ ٱإِنَّ أ  2»﴾٦٢َ� َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُوَن  �َّ

به خوبی ، گذشته را خوانده استهاي  وشتههر که تا به اینجا با ما همراه بوده و ن
نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم و  داند که انبیاء الهی از جمله می داند و می جواب را

محزون ، علیهم السالم اجمعین... حضرت موسی و ابراهیم و لوط و هارون و یونس و
نبیاء الهی نیز از حال با تعبیر آخوند شیعی که از قرآن غافل است آن ا ؛ترسیدند می شده و

 شوند!!! می دایرة اولیاء خدا خارج

َ�ٓ ﴿ اما در مورد آیۀ
َ
ۡوِ�َآَء  �

َ
ِ ٱإِنَّ أ آگاه : «یعنی ﴾٦٢َ� َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُوَن  �َّ

 » شوند باشید که بر دوستان خدا نه بیمى است و نه آنان اندوهگین مى
این آیه دربارة جهان بازپسین است و در آن  ؛شود یم چنانکه از دیگر آیات استفاده

وگرنه چنان که در روایات شیعه وارد شده  ؛جهان بر اولیاء الهی حزن و اندوهی نیست

 بیروت _، سید محمد حسینی شیرازي؛ دار العلوم 400، ص: 2 تقریب القرآن إلى األذهان، ج -1
 39ران، طته_؛ دار الکتب اسالمیه 383شبهاى پیشاور در دفاع از حریم تشیع، ص:  -2

_______________________ 
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شود!! که ان شاء اهللا به  می کافر و از دین خارج، هر که منکر خوف انبیاء الهی شود، است
 آن فقره نیز خواهیم پرداخت!

اَعةَ ٱيَنُظُروَن إِ�َّ  َهۡل ﴿ :فرماید می داوندخ �َِيُهم َ�ۡغَتٗة َوُهۡم َ� �َۡشُعُروَن  لسَّ
ۡ
ن تَأ

َ
 ٦٦أ

ٓءُ ٱ ِخ�َّ
َ
نُتۡم  ۡ�َۡومَ ٱَ� َخۡوٌف َعلَۡيُ�ُم  َ�ٰعَِبادِ  ٦٧ لُۡمتَّقِ�َ ٱيَۡوَم�ِذِۢ َ�ۡعُضُهۡم ِ�َۡعٍض َعُدوٌّ إِ�َّ  ۡ�

َ
َوَ�ٓ أ

ِينَ ٱ ٦٨َ�َۡزنُوَن  َّ� � ْ ْ ُمۡسلِِمَ� َءاَمُنوا ْ ٱ ٦٩َ�ٰتَِنا َوَ�نُوا وَن  ۡ�َنَّةَ ٱ ۡدُخلُوا ۡزَ�ُٰجُ�ۡم ُ�َۡ�ُ
َ
نُتۡم َوأ

َ
أ

  .]٧٠-٦٦الزخرف: [ ﴾٧٠
برند که رستاخیز در حال غفلتشان ناگهان بر آنان فرا  آیا جز این انتظار مى: «یعنی

اى بندگان  کاران*بجز پرهیز، ] در آن روز دشمن یکدیگرند * دوستان [دنیایى؟ رسد
همان بندگانى که به آیات ما  * امروز ترس و اندوهى نخواهید داشت، [پرهیزکار] من

در حالى که ، ایمان آوردند و تسلیم [امر ما] بودند *شما و همسرانتان به بهشت در آیید
 .» شما را شادمان کنند

ْ ٱ﴿ نُتۡم  ۡ�َنَّةَ ٱ ۡدُخلُوا
َ
 داخل: «یعنی ]٤٩األعراف: [ ﴾٤٩َ�َۡزنُوَن َ� َخۡوٌف َعلَۡيُ�ۡم َوَ�ٓ أ

 1» نیست اندوهى و ترسى را شما. شوید بهشت
ترسیدند و همچنین  می و چنانکه در آیات گذشته خواندیم انبیاء الهی بر جان خود نیز

ُمْ «: فرماید می دربارة صفات اولیاء الهی 193علی در نهج البالغه خطبۀ  حضرت لُوهبُ  قُ

ةٌ  ونَ ْزُ مْ  وَ  حمَ هُ ورُ ُ ونَة رشُ أْمُ ها از شرشان در  هایشان پر از اندوه است و انسان قلب: «یعنی »مَ

 » امانند

 کافر است!، هر که منکر ترس انبیاء شود: روایات شیعی
در روایات شیعی روایت طوالنی وارد شده است که حین آن حضرت علی هر کس را 

 : نیدبخوا، داند کافر می ؛که منکر خوف انبیاء الهی شود

 و... 61؛ الزمر:170؛ آل عمران:62البقره:همچنین:  -1
_______________________ 
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يَ « وِ ريَ  أَنَّ  رُ نِنيَ  أَمِ مِ انَ  ع املُْؤْ الِساً  كَ هِ  بَعْضِ  يفِ  جَ َالِسِ دَ  جمَ عْ هِ  بَ وعِ جُ نْ  رُ انَ  مِ وَ ْرَ  هنَ رَ مُ  فَجَ الَ كَ  الْ

تَّى هُ  قِيلَ  حَ َ  لَ
بْتَ  الَ  ملِ ارَ ا حَ بَ رٍ  أَ رَ  وَ  بَكْ مَ امَ  عُ بْتَ  كَ ارَ ةَ  حَ َ  وَ  طَلْحَ بَريْ ةَ  وَ  الزُّ يَ اوِ عَ قَ ؟ مُ ٌّ  الَ فَ

يلِ  إِينِّ  ع عَ

نْتُ  ْ  كُ لْ  ملَ ظْلُوماً  أَزَ راً  مَ تَأْثَ سْ ىلَ  مُ ي عَ قِّ امَ  حَ قَ يْهِ  فَ ثُ  إِلَ عَ َشْ يْسٍ  بْنُ  األْ الَ  قَ قَ ا فَ ريَ  يَ نِنيَ  أَمِ مِ َ  املُْؤْ
ْ  ملِ  ملَ

بْ  ِ كَ  تَرضْ يْفِ ْ  وَ  بِسَ كَ  تَطْلُبْ  ملَ قِّ الَ ؟ بِحَ قَ ا فَ ثُ  يَ عَ دْ  أَشْ لْتَ  قَ الً  قُ وْ ا قَ عِ فَ مَ ابَ  سْ َوَ هْ  وَ  اجلْ  وَ  عِ

رِ  عِ تَشْ ةَ  اسْ ُجَّ ةً  يلِ  إِنَّ  احلْ وَ تَّةٍ  أُسْ نَ  بِسِ بِيَاءِ  مِ َنْ ُمْ  -ص األْ هلُ يْثُ  نُوحٌ  أَوَّ الَ  حَ بِّ  قَ لُوبٌ  إِينِّ  رَ غْ ْ  مَ انْتَرصِ  فَ

إِنْ  الَ  فَ ائِلٌ  قَ الَ  إِنَّهُ  قَ ا قَ ذَ ِ  هَ ريْ فٍ  لِغَ وْ دْ  خَ قَ رَ  فَ فَ الْ  إِالَّ  وَ  كَ ُّ فَ يصِ رُ  وَ ذَ مْ  وَ  أَعْ انِيهِ يْثُ  لُوطٌ  ثَ الَ  حَ وْ  -قَ  لَ

مْ  يلِ  أَنَّ  ةً  بِكُ وَّ ي أَوْ  قُ نٍ   إِىل آوِ كْ يدٍ  رُ دِ إِنْ  شَ الَ  فَ ائِلٌ  قَ هُ  قَ الَ  إِنَّ ا قَ ذَ ِ  هَ ريْ فٍ  لِغَ وْ دْ  خَ قَ رَ  فَ فَ  إِالَّ  وَ  كَ

 ُّ يصِ الْوَ رُ  فَ ذَ مْ  وَ  أَعْ الِثُهُ يمُ  ثَ اهِ رَ لِيلُ  إِبْ يْثُ  اهللاَِّ خَ الَ  حَ مْ  وَ  -قَ كُ لُ تَزِ ونَ  ما وَ  أَعْ عُ نْ  تَدْ إِنْ  اهللاَِّ دُونِ  مِ  فَ

الَ  ائِلٌ  قَ هُ  قَ الَ  إِنَّ ا قَ ذَ ِ  هَ ريْ فٍ  لِغَ وْ دْ  خَ قَ رَ  فَ فَ ُّ  إِالَّ  وَ  كَ يصِ وَ الْ رُ  فَ ذَ مْ  وَ  أَعْ هُ ابِعُ ى رَ وسَ يْثُ  ع مُ الَ  حَ  -قَ

تُ  رْ رَ فَ مْ  فَ نْكُ مْ  ملََّا مِ تُكُ فْ إِنْ  خِ الَ  فَ ائِلٌ  قَ هُ  قَ الَ  إِنَّ ا قَ ذَ ِ  هَ ريْ فٍ  لِغَ وْ دْ  خَ قَ رَ  فَ فَ ُّ  إِالَّ  وَ  كَ يصِ الْوَ رُ  فَ ذَ  -أَعْ

مْ  وَ  هُ سُ امِ وهُ  خَ ونُ  أَخُ ارُ يْثُ  هَ الَ  حَ ا قَ مَ  إِنَّ  أُمَّ  ابْنَ  يَ وْ قَ وينِ  الْ فُ عَ تَضْ وا وَ  اسْ تُلُونَنِي كادُ قْ إِنْ  يَ  فَ

الَ  ائِلٌ  قَ هُ  قَ الَ  إِنَّ ا قَ ذَ ِ  هَ ريْ فٍ  لِغَ وْ دْ  خَ قَ رَ  فَ فَ ُّ  إِالَّ  وَ  كَ يصِ الْوَ رُ  فَ ذَ مْ  وَ  أَعْ هُ ادِسُ ي سَ دٌ  أَخِ َمَّ ُ  حمُ ريْ  خَ

 ِ بَرشَ يْثُ  ص الْ بَ  حَ هَ ارِ  إِىلَ  ذَ غَ نِي وَ  الْ مَ ىلَ  نَوَّ هِ  عَ اشِ إِنْ  فِرَ الَ  فَ ائِلٌ  قَ هُ  قَ بَ  إِنَّ هَ ارِ  إِىلَ  ذَ غَ ِ  الْ ريْ  لِغَ

فٍ  وْ دْ  خَ قَ رَ  فَ فَ ُّ  الَّ إِ  وَ  كَ يصِ الْوَ رُ  فَ ذَ امَ  أَعْ قَ يْهِ  فَ مْ  النَّاسُ  إِلَ هِ َعِ وا بِأَمجْ الُ قَ ا فَ ريَ  يَ نِنيَ  أَمِ مِ دْ  املُْؤْ نَا قَ لِمْ  أَنَّ  عَ

لَ  وْ قَ نُ  وَ  لَكَ  الْ نِبُونَ  نَحْ دْ  وَ  التَّائِبُونَ  املُْذْ كَ  قَ رَ ذَّ  1» اهللاَّ عَ

 از و بود نشسته جلسىم در نهروان جنگ از پس حضرت آن که شده نقل: «یعنی
 و بکر أبو با چرا که شد پرسیده حضرت آن اینکه تا، شد مى مذاکره گذشته امور جریان

 ؟ نجنگیدى معاویه و زبیر و طلحه همچون عمر

 و شده واقع مظلوم پیوسته زندگى نخست روز از من: فرمود السالم علیه المؤمنین أمیر
 . دیدم مى دیگران دستبرد و تجاوز مورد را خود حقوق

 مشهد_ 190و  189،صص 1 االحتجاج،ج -1
_______________________ 
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 نبردى شمشیر به دست چرا، المؤمنین أمیر اى: گفت و  برخاسته قیس بن اشعث پس
 پاسخش به خوب پس پرسیدى را مطلبى اشعث اى: فرمود؟ نستاندى را خود حقّ و

 تن شش از من که. کن توجه من حجت و کالم حقیقت به و، بسپار بخاطر و کرده گوش
 در خداوند که السالم علیه نوح حضرت از أول: نمودم ىپیرو و تبعیت گذشته انبیاى از

ّ�ِ َمۡغلُوٞب فَ  ۥٓ َر�َّهُ  فََد�َ ﴿ :فرماید مى اش باره
َ
 قوم از او بگوید کسى اگر پس ﴾١٠ نتَِ�ۡ ٱ�

 . است شده بدان کافر و خدا کالم منکر نداشته؛ خوف خود

نَّ ِ� بُِ�ۡم ﴿ :فرماید مى او باره در خداوند که السالم علیه لوط حضرت از دوم و
َ
لَۡو أ

ۡو ءَاوِٓي إَِ�ٰ رُۡ�ٖن َشِديٖد 
َ
 مطلبى براى را کالم این لوط: بگوید کسى اگر پس ﴾٨٠قُوَّةً أ

 . معذورترند مقام این در انبیاء اوصیاى نه گر و، است کافر مسلّما گفته ترس از غیر

ۡ�َ�ِلُُ�مۡ ﴿ :که آیه این در، السالم علیه خلیل إبراهیم حضرت از سوم و
َ
َوَما تَۡدُعوَن  َوأ

ِ ٱمِن ُدوِن   و، است کافر گفته ترس غیر براى را سخن این او بگوید کسى اگر پس ﴾�َّ
 . است معذورتر آله و علیه اللَّه صلّى خدا رسول وصى نه گر

ا ِخۡفُتُ�مۡ  َ�َفَرۡرُت ﴿ :آیه این در السالم علیه موسى حضرت از چهارم و ، ﴾ِمنُ�ۡم لَمَّ
 وصى نه گر و، است کافر شود موسى ترس منکر آیه این وجود با  کسى اگر پس

 . است معذورتر

مَّ إِنَّ  ۡ�نَ ٱ﴿ :گفت که آیه این در حضرت آن برادر هارون سخن از پنجم و
ُ
 ۡلَقۡومَ ٱأ

ْ َ�ۡقُتلُونَِ�  ۡسَتۡضَعُفوِ� ٱ  و، است کافر مسلّما باشد هارون ترس منکر کسى اگر ﴾َوَ�ُدوا
 . است معذورتر آله و علیه اللَّه صلّى خدا رسول وصى نه گر

 که نمودم تبعیت و پیروى البشر خیر آله و علیه اللَّه صلّى محمد برادرم از ششم و

 و بیرون مکّه از خود و، خوابانیده خود جاى در مرا قریش از خوف و احتیاط روى

 و، است کافر باشد شمناند از حضرت آن ترس منکر کسى اگر، شد مخفى غار در

 . است معذورتر او وصى نه گر
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 دریافتیم همه ما المؤمنین أمیر اى: گفتند و برخاسته یکپارچه مردم همه وقت این در
 که دانیم مى ما و، گناهکاریم و جاهل ما و، است حقّ شما عمل و صحیح شما فرمایش که

 1 .»اشىب مى معذور خود شدن تسلیم و سکوت و دعوى ترك در شما
چنانکه در این روایت خواندید حضرت علی اصرار بر این دارند که هر که منکر 

فرمایند که حضرت رسول  می خوف انبیاء شود کافر و از دین خارج است!! و همچنین
حضرت علی را در جاي خود خواباند و به سوي غار ، صلی اهللا علیه وسلم از ترس کفار

آن هم  دانند می وبکر صدیق رضی اهللا عنه را مذمومحال شیعیان چگونه حضرت اب ؛رفت
به خاطر حزنی که معلوم نیست صورت گرفته است یا خیر!! و حضرت رسول صلی اهللا 

 2آن هم به خاطر ترسی که صورت گرفته است! دانند مین علیه وسلم را مذموم
آن قد و واقعاً که باید به این دین و دانش شیعیان آفرین گفت که گاه مورچه را با 

 چون مورچه ریز، با آن جثۀ بزرگش، فیل را، بینند و گاه می قوارة ریزش چون فیل بزرگ
 بینند!! می

فرماید که  می حضرت علی، حال روایت دیگري را بخوانید که در حین آن روایت
 به خاطر ترس بود!، حضور رسول خدا صلی اهللا علیه وسلم در غار

الَ « هُ  قَ ودِيُّ  لَ يَهُ إِنَّ  الْ ا فَ ذَ فُ  هَ ى يُوسُ ةَ  قَاسَ ارَ رَ ةِ  مَ قَ رْ فُ بِسَ  وَ  الْ نِ  يفِ  حُ جْ ياً  السِّ قِّ وَ يَةِ  تَ صِ عْ  وَ  لِلْمَ

يَ  قِ ُبِّ  يفِ  أُلْ يداً  اجلْ حِ الَ  وَ هُ  قَ ٌّ  لَ يلِ دْ  ع عَ قَ انَ  لَ لِكَ  كَ ذَ دٌ  وَ  كَ َمَّ ى ص حمُ ةَ  قَاسَ ارَ رَ ةِ  مَ بَ رْ غُ اقِ  وَ  الْ  فِرَ

لِ  َهْ دِ  وَ  األْ الَ َوْ راً  -املَْالِ  وَ  األْ اجِ هَ نْ  مُ مِ  مِ رَ اىلَ  اهللاَِّ حَ عَ ئِنْ  وَ . ..تَ انَ  لَ فُ  كَ يَ  يُوسُ قِ ُبِّ  يفِ  أُلْ دْ  اجلْ قَ لَ  فَ

بَسَ  دٌ  حَ َمَّ هُ  حمُ سَ فْ ةَ  نَ َافَ هِ  خمَ وِّ دُ ارِ  يفِ  عَ غَ تَّى الْ الَ  حَ بِهِ  قَ نْ  ال لِصاحِ زَ ْ نا اهللاََّ إِنَّ  حتَ عَ هُ  وَ  مَ حَ دَ يْهِ  مَ لِكَ  إِلَ  بِذَ

 3»كِتَابِهِ  يفِ 

 تهران_مترجم: بهراد جعفري؛ اسالمیه  413تا  411،ص 1 ترجمه جعفرى،ج-احتجاج -1
 البته بنا بر روایتی که نقل شد! -2
 215،ص:1 االحتجاج،ج -3
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 پدر فراق و دورى سختى است السالم علیه یوسف حضرت این: گفت یهودى عالم«
 . شد انداخته چاه در تنها و تک و، برگزید را زندان گوشه گناه از پرهیز براى و، چشید

 آله و علیه اللَّه صلّى محمد حضرت و، است طور همین: فرمود السالم علیه حضرت
 الهى امن حرم از و، چشید را مال و اوالد و أهل دورى و فراق و تغرب مرارت و سختى

 و علیه اللَّه صلّى - محمد حضرت، شد انداخته چاه در یوسف اگر و. ..،نمود مهاجرت
 خدا، مدار اندوه: «فرمود خود همراه به اینکه تا شد مخفى غار در دشمنش ترس از -آله
 1 .»است فرموده مدح قرآن در را وى مکال این با خداوند و» 40: توبه -ماست با

 چنانکه در این روایت خواندیم حضرت رسول صلی اهللا علیه وسلم خودشان در غار
حال  ؛ندکرد می همسفر خودشان را از اندوه نهی، ترسیدند و در همان حالت ترس می

د به ترس پیامبر بای ؛گناه است، سؤال ما از شیعیان این است که اگر حزن ابوبکر در غار
چنانکه در روایت قبلی خواندیم ؟؟ پذیرید می مراتب گناه بیشتر و بدتري باشد؛ آیا این را

حضرت رسول حضرت علی را به خاطر ترس در جاي خود خواباند و در این روایت نیز 
توانیم بفهمیم که این  می حال، خواندیم که مخفی شدن در غار نیز به خاطر ترس بوده

حال  ؛مستمر بوده است، غار با رسول خدا همراه بوده و آن ترسترس از مکه تا داخل 
کنید و ایشان را  می شما که دربارة ابوبکر داستان سرایی، پرسیم می دوباره از شیعه

آیا حاضرید همان سخن را دربارة نبی خدا ، دانید می گناهکار و نا مطمئن به وعدة الهی
 ؟؟؟ تکرار کنید

ایم  شیخ طبرسی نقل کرده »االحتجاج«روایات را از کتاب الزم به ذکر است که ما این 
، به روایاتی که بدون ذکر سند نقل کرده است، گوید می ي طبرسی در مقدمۀ کتابشانو آقا

پس طبق کتب شیعه روایات ، و این دو روایت نیز از همان روایات است 2اعتماد دارد

  471،ص:1 ترجمه جعفرى،ج-احتجاج -1

و ال نأيت يف أكثر ما نورده من األخبار بإسناده إمـا لوجـود اإلمجـاع «نویسد:  می 14طبرسی در مقدمه ص  -2

و محقـق   »عليه أو موافقته ملا دلت العقـول إليـه أو الشـتهاره يف السـري و الكتـب بـني املخـالف و املؤالـف

_______________________ 
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د که با این روایات همان حال شیعه باید دنبال جواب باشد و بدان، 1صحیح هستند
متوجه ، هاي بچگانه اي که داشتند و همان برداشتاند  تهمتهایی که به حضرت ابوبکر زده

 اند! کرده) نعوذ باهللا( رسول خدا  و دیگر انبیاء نیز
 . الزم به ذکر است که این دو روایت از نظر ما فاقد اعتبار است ایضاًو 

 نقل) طبق کتب شیعه( با سند معتبرطبرسی و طوسی و مجلسی روایت دیگري 
 : کنند که در آن نیز همان سخن گذشته آمده است می

 السالم علیه العابدین زین امام از معتبر سند به 2طوسى شیخ: «نویسد می مجلسی
 معاویه با صلح به شد عازم السالم علیه حسن امام جناب چون که است کرده روایت
، حسن یا برخیز.. ..:گفت و رفت باال منبر به معاویه ردک مالقات او با چون، آمد بیرون

 درود و شمار بى معارف و بسیار محامد بر مشتمل بلیغى خطبه و برخاست حضرت پس
 : فرمود صلوات و حمد از بعد، نمود ادا اخیار ائمه و ابرار سید بر

سی و تحقیق، روایـات را از  کند که علما بدون برر مقدمه اعالم می 9کتاب (سید خرسان) در صفحۀ 

 األعـالم اعـتامد موضـع بمجموعـه الكتاب بأن نستفيد الفقرات هذه خالل ومن«کنند:  این کتاب نقل می

 زرعـت، الكتاب مؤلف هبا يتمتع التي الكبرية الثقة أن إال، مراسيل أحاديثه أكثر أن من بالرغم، والباحثني

 ».واألحاديث األخبار أسناد يف وتدقيق، وحتقيق متحيص دون عنه والنقل، عليه االعتامد املؤلفني نفوس يف

وما يـدل ىلع «نویسد:  خواهد صحت روایتی را ثابت کند، می میرزا محمد تقی اصفهانی زمانی که می -1
صحة هذا احلديث وصدوره عن اإلمام أيضا، أن الشـيخ الطـربيس (ريض اهللا عنـه) صـاحب كتـاب 

كر السند، والزتم يف أول الكتـاب ورصح بأنـه ال يـذكر فيـه سـند االحتجاج ذكره مرسال، من دون ذ
األحاديث اليت لم يذكر أسانيدها، إما �سبب موافقتها لإلمجاع، أو اشتهارها ب� املخالف واملؤالف، أو 

األعلمـی   ةسسـمـؤ  ، میرزا محمد تقی اصـفهانی؛ 235ص 2(مکیال المکارم ج »موافقتها حل�م العقل

 )بیروت –للمطبوعات 
 .561 : صامالى شیخ طوسى -2
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 آله و علیه اللّه صلّى رسالت حضرت.... بشنوید گویم مى سخن! خالیق گروه اى

 1 .» رفت غار به خود قوم ترس ازوسلّم 

دِ «: نویسد می چنین شیخ صدوقو هم َمَّ لِمٍ  بْنِ  حمُ سْ الَ  مُ الَ  قَ رٍ  أَبُو قَ فَ عْ ا ع جَ ابَ  مَ ولَ  أَجَ سُ  رَ

دٌ  ص اهللاَِّ بْلَ  أَحَ ِّ  قَ
يلِ ةَ  وَ  طَالِبٍ  أَيبِ  بْنِ  عَ جيَ دِ دْ  وَ  ع خَ قَ ثَ  لَ كَ ولُ  مَ سُ ةَ  ص اهللاَِّ  رَ كَّ ثَ ثَ  بِمَ نِنيَ  الَ  سِ

ياً  ْتَفِ قَّبُ  خائِفاً  خمُ َ رتَ َافُ  وَ  يَ هُ  خيَ مَ وْ    2» إليه احلاجة موضع منه أخذنا طويل احلديث و  النَّاسَ  وَ  قَ

 از قبل کس هیچ: فرمود که کند روایت السالم علیه باقر امام از مسلم بن محمد«: یعنی
و علیه اللَّه صلّى خدا رسول و، نکرد اجابت را اکرم رسول خدیجه و طالب أبى بن علی 
 -ترسید مى مردمان و قومش از و بود منتظر و خائف و پنهان سال سه مکّه دروسلّم  آله
 3 .»کردیم نقل آن از را خود حاجت موضع ما و است طوالنى حدیث  این و

 از ترس کشته شدن مخفی است!، تا به حال !؟امام زمان شیعه از تولد

سال است که مخفی شده و تنها علت  1200حال نزدیک به  امام زمان شیعه تا به
 1200شود که ترس او  غایب شدن او ترس از جان خودش است با این وجود ثابت می

حال سؤال این است که اگر ترس و حزن گناه است و یا  ؛سال است که استمرار دارد
 1200زمان را چه شده که امام ، شوند نمی ترسند و  اندوهگین نمی اینکه اولیاء در این دنیا

آن هم در حالی که فرشتگان مواظب و مالزم ؟؟ است هنوز ترسش نریخته گذشته وسال 
عصاي ، میرد و معجزات انبیاء نمی کنند و تا خودش نخواهد می او هستند و به او خدمت

 !؟؟را همه همراه خود دارد.... پیراهن یوسف و، موسی

بَ مشهد _ 289، ص: 2 اإلحتجاج للطبرسی، ج ؛،مجلسی443-438جالء العیون (فارسی) ص -1 رَ (وَ قَدْ هَ

ه مِ وْ نْ قَ ولُ اهللاَِّ ص مِ سُ  ) رَ

؛ رجالش طبق کتـب شـیعه از ثقـات    2تهران،ط _؛ اسالمیه 328، ص: 1 ، جلنعمـةکمال الدین و تمام ا -2

 هستند!
 600 - 599، ص: 1 ترجمه پهلوان، ج-ینکمال الد -3

_______________________ 
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 : ود تا خواننده خود قضاوت کندش می حال روایاتی در این باره نقل

بْدِ  أَيبِ « -1 هُ  ع اهللاَِّ عَ نَّ الَ  أَ بِ  إِنَّ  قَ احِ ا لِصَ ذَ رِ  هَ َمْ يْبَةً  األْ ولُ  غَ قُ ا يَ تُ  -فِيهَ رْ رَ فَ مْ  فَ نْكُ مْ  ملََّا مِ تُكُ فْ  خِ

بَ  هَ يبِّ  يلِ  فَوَ امً  رَ كْ لَنِي وَ  حُ عَ نَ  جَ لِني مِ سَ  1» املُْرْ

 آن در که است غیبتى را امر این صاحب همانا: فرمود السالم علیه صادق امام: «یعنی
 را حکومت بمن من پروردگار پس کردم فرار بودم بیمناك شما از چون: (گوید می غیبت
 2.»21: الشّعراء) کرد واگذار من بعهده رسالتى و داشت ارزانى

بْدِ  أَيبِ « -2 هُ  ع اهللاَِّ عَ نَّ الَ  أَ ا قَ امَ  إِذَ ائِمُ  قَ قَ هِ  تَالَ  الْ ذِ ةَ  هَ يَ تُ  -اآلْ رْ رَ فَ مْ  فَ نْكُ م ملََّا مِ تُكُ فْ   3» خِ

 از چون: (فرماید کند قیام وقتى قائم حضرت: فرمود السالم علیه صادق امام: «یعنی
 4 .»)گریختم بودم بیمناك شما

 5. نزدیک همن روایت از امام باقر نیز نقل شده است -3

ا« -4 بَ رٍ  أَ فَ عْ ولُ  ع جَ قُ ائِمِ  إِنَّ  يَ قَ يْبَ  ع لِلْ هُ  وَ  ةً غَ دُ ْحَ هُ  جيَ لُ لْتُ  أَهْ َ  وَ  قُ
لِكَ  ملِ الَ  ذَ َافُ  قَ أَ  وَ  خيَ مَ هِ  أَوْ  بِيَدِ

نِه إِىلَ  طْ  6» بَ

 انکارش او خاندان که است غیبتى را قائم همانا: فرمود می السالم علیه باقر امام: «یعنی
 7 .»کرد بشکمش اشاره خود دست با و ترسد می: فرمود؟ چرا: کردم عرض میکنند
 8. صادق نیز نقل شده است امامایت فوق از رو -5

 1تهران،ط_؛ نشر صدوق174للنعمانی، ص:  لغيبةا -1

 4تهران،ط_؛ دار الکتب اسالمیه 202، متن، ص:  ترجمه سید احمد فهرى زنجانى -غیبت نعمانى -2

 1تهران،ط_؛ نشر صدوق174للنعمانی، ص:  لغيبةا -3

 4تهران،ط_؛ دار الکتب اسالمیه 202، متن، ص:  ترجمه سید احمد فهرى زنجانى -غیبت نعمانى -4

 1تهران،ط_؛ نشر صدوق175 - 174للنعمانی، ص:  لغيبةا -5

 سند مختلف) 3(با  1تهران،ط_؛ نشر صدوق177 - 176للنعمانی، ص:  لغيبةا -6

 4تهران،ط_؛ دار الکتب اسالمیه 205، متن، ص:  ترجمه سید احمد فهرى زنجانى -غیبت نعمانى -7

 1تهران،ط_؛ نشر صدوق177للنعمانی، ص  يبةلغا -8

_______________________ 



 503  »ال تحزن«پیرامون 

اقَ  أَيبِ « -6 حَ ِّ  إِسْ اينِ دَ َمْ الَ  اهلْ نِي قَ ثَ دَّ ةُ  حَ نْ  الثِّقَ ابِنَا مِ حَ هُ  أَصْ نَّ عَ  أَ مِ ريَ  سَ نِنيَ  أَمِ مِ ولُ  ع املُْؤْ قُ  يَ

مَّ  ْيلِ  الَ  إِنَّكَ  اللَّهُ ضَ  ختُ َرْ نْ  األْ ةٍ  مِ جَّ ىلَ  لَكَ  حُ كَ  عَ لْقِ رٍ  خَ ا أَوْ  ظَاهِ ورٍ  فٍ خَ مُ غْ بْطُلَ  لِئَالَّ  مَ  تَ

كَ  جُ جَ يِّنَاتُك وَ  حُ  1» بَ

 السالم علیه المؤمنین امیر از ما موثّق اصحاب از یکى گوید همدانى اسحاق ابو: «یعنی
 که گذارى نمى خالى خود خلق بر حجت از را زمین تو! الها بار: فرمود مى که است شنیده

 2 .»نشود باطل بیناتت و ها حجت تا مستور و ترسان یا و است ظاهر یا او

نْ « -7 ريٍ  أَيبِ  عَ الَ  بَصِ تُ  قَ عْ مِ ا سَ بَ رٍ  أَ فَ عْ ولُ  ع جَ قُ بِ  يفِ  يَ احِ ا صَ ذَ رِ  هَ َمْ عُ  األْ بَ نَنٍ  أَرْ نْ  سُ ةِ  مِ عَ بَ  أَرْ

بِيَاءَ  نْ نَّةٌ  ع أَ نْ  سُ ى مِ وسَ نَّةٌ  وَ  مُ نْ  سُ ى مِ يسَ نَّةٌ  وَ  عِ نْ  سُ فَ  مِ نَّةٌ  وَ  يُوسُ نْ  سُ َمَّ  مِ ا ص دٍ حمُ أَمَّ نْ  فَ  مِ

ى وسَ ائِفٌ  مُ قَّبُ  فَخَ َ رتَ  بن عيل حدثنا قال عنه اهللا ريض اهلمداين زياد بن أمحد حدثنا. ..يَ

 جعفر أيب عن بصري أيب عن داود بن سليامن عن عيسى بن حممد عن هاشم بن إبراهيم

 3»  ذلك بمثل ع

 امر این صاحب در: فرمود  ىم که شنیدم السالم علیه باقر امام از گوید بصیر ابو: «یعنی
 از سنّتى و عیسى از سنّتى و موسى از سنّتى، دارد وجود پیامبر چهار از سنّت چهار

 و خائف نیز او که است آن موسى از اما، علیهم اللَّه صلوات محمد از سنّتى و یوسف
 هکرد روایت ما براى را حدیث این مثل نیز.... همدانى زیاد بن احمد... است منتظر
 4.»است

کنیم و  می که ما به همین بسنده ؛روایاتی که نقل شد با اسناد دیگر نیز نقل شده است
 . کنیم می چندي از اقوال علماي شیعه را نیز در این باره نقل

 2تهران،ط_، شیخ صدوق؛ اسالمیه 302، ص: 1 ، جةنعملکمال الدین و تمام ا -1

 قم_؛ دار الحدیث 562، ص: 1 کمال الدین، ترجمه پهلوان، ج -2

 2تهران،ط_؛ اسالمیه 327 - 326، ص 1 ، جلنعمةکمال الدین و تمام ا -3

 597 - 596، ص 1 ن، جترجمه پهلوا-کمال الدین -4

_______________________ 
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ال علة متنع من ظهوره إال «گوید:  می شیخ طوسی دربارة علت غیب امام زمان شیعه

كان غري ذلك ملا ساغ له االستتار و كان يتحمل املشاق و ألنه لو   القتل  من  نفسه  عىل  خوفه

األذ فإن منازل األئمة و كذلك األنبياء ع إنام تعظم لتحملهم املشاق العظيمة يف ذات اهللا 

 1.»تعاىل

پنهان شدن آن حضرت هیچ جهتى ندارد بجز آنکه بر جان خودش میترسد که : «یعنی
بایست  داشت جایز نبود که پنهان شود بلکه میمبادا کشته شود و اگر جهتى غیر از این 

ها و آزارها را متحمل میشد که درجات امامان و همچنین پیامبران علیهم السالم با  سختى
 2 .»رود هاى بزرگ در راه خدا باال می تحمل سختی

د گویی می آیا آن امامی که: «پرسد می شیخ مفید نیز در جواب سؤال یک معتزلی که
ترسد یا اینکه فقط از  می هم) مفید( ترسد از تو می مانطور که از دشمنانشغائب است ه

 من تقية يف عندي اإلمام له فقلت«گوید:  می شیخ مفید در جواب» ؟ترسد می دشمنانش

 أو فيعاديه به سمع ال و يعرفه ال ممن به اجلاهلني من كثري من تقية يف أيضا هو و حمالة ال أعدائه

 إمامته يعتقد ممن مجاعة من تقية يف يكون أن أنكر لست و العرف و الظن بغال عىل هذا يواليه

 له فقلت ......هللا احلمد و املعرفة حقيقة عىل يب معرفته بعد مني عليه تقية ال فإنه أنا فأما اآلن

 3» ذلك لظهور فيها الكالم إىل يل حاجة فال أعدائه من تقيته أما

 دارد خوف همین و البته دشمنان از دارد خوف من اعتقاد به اما که گفتم جواب: «یعنی
 اینکه تا هست او که اند نشنیده و را او شناسند نمى و او به جاهلند که مردم از بسیارى از

 انکار و. است عرف و گمان غالب بر بنا این و. شوند او دشمن یا را او دارند دوست

للنعمـانی، هـامش:    لغيبـةا قم؛_، دار المعارف 329، النص، ص: ةللحج لغيبة(للطوسی)، کتاب ا لغيبةا -1

 1تهران،ط_نشر صدوق ،177ص: 

 4تهران،ط_؛ دار الکتب اسالمیه 206، متن، ص:  ترجمه سید احمد فهرى زنجانى(للنعمانی)، لغيبةا -2

 1قم،ط_، شیخ مفید؛ کنگرة شیخ مفید 110: ص، ةالمختار الفصول -3

_______________________ 
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 اینکه اما و. الحال دارند او مامتا به اعتقاد که جماعتى از باشد داشته خوف که کنم نمى
 تابع و محب قلب صمیم از که بداند و بشناسد خوب مرا اینکه از بعد ندارد خوفى من از

گفتگو  به حاجت و است ظاهر خویش دشمنان از او خوف اما که او به گفتم... ..اویم
 1» نیست

علل التي من قال مصنف هذا الكتاب ريض اهللا عنه إحد ال«: نویسد می شیخ صدوق

 2»أجلها وقعت الغيبة اخلوف كام ذكر يف هذا احلديث

هایى که بخاطر آن  یکى از علّت«: گوید -رضى اللَّه عنه -مؤلّف این کتاب: «یعنی
 3»  خوف است -چنان که در این حدیث ذکر شده -غیبت واقع گردیده

 !ن او هستند!جالبتر از همه اینکه این ترس از مرگ در حالی است که مالئکه نگهبا

وحُ «: در قسمتی از روایت طویلی آمده است ا رُ ذَ الَ هَ ُ قَ ا الطَّريْ ذَ امَ هَ لْتُ فَ ةُ قُ كِيمَ الَتْ حَ قَ

لْمَ  عِ مُ الْ يهِ بِّ رَ مْ وَ يُ هُ دُ دِّ سَ مْ وَ يُ هُ قُ فِّ وَ ةِ ع يُ َئِمَّ لُ بِاألْ كَّ سِ املُْوَ دُ قُ  4»الْ

روح القدس : گفت؟ رنده چه بوداین پ: گوید به امام حسن گفتم حکیمه مى: «یعنی
دارد و به آنان علم ربانى  آنان را موفق و مسدد مى. است که بر امامان گماشته است

 5» آموزد مى

، آقـا جمـال الـدین خوانسـاري، نشـر      232: ص، هاي کالمی شیخ مفید) تشیع (ترجمۀ بحث از دفاع -1
 1قم،ط_مؤمنین 

 2تهران، ط_شیخ صدوق؛ اسالمیه  361، ص: 2 ، جلنعمةکمال الدین و تمام ا -2

 44، ص: 2 ترجمه پهلوان، ج-کمال الدین -3

انتشـارات رضـی    ، فتال نیشابوري؛259، ص: 2 القدیمۀ)، ج -المتعظین (ط  ةین و بصیرالواعظ ضةرو -4

 قم_

 تهران _؛ نشر نی 422الواعظین، ترجمه مهدوى دامغانى، ص:  ضةرو -5
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الَ « بْدِ اهللاَِّ ع قَ نْ أَيبِ عَ ةَ عَ ْزَ ُّ بْنُ أَيبِ محَ
يلِ  عَ وَ ىلَ   وَ رَ لُثٌ عَ رٍ ثُ دْ ةُ بَ ئِكَ الَ لَتْ مَ ائِمُ نَزَ قَ امَ الْ ا قَ إِذَ

ةُ خُ  ُوَّ ا احلْ ولِ اهللاَِّ وَ مَ سُ ا ابْنَ رَ لْتُ يَ ةٍ قُ وَّ يُولٍ حُ ىلَ خُ لُثٌ عَ لْقٍ وَ ثُ يُولٍ بُ ىلَ خُ لُثٌ عَ بٍ وَ ثُ هْ  يُولٍ شُ

ر ُمْ الَ احلْ  1»قَ

هنگامى : علی بن حمزه از حضرت صادق علیه السالم روایت کرده که فرمود: «یعنی
ها  آن ن جناب خواهند رسید و یک ثلث ازکه قائم قیام کند فرشتگان جنگ بدر خدمت آ

  .»شوند و یک ثلث بر اسبان ابلق و ثلث دیگر بر اسبان قرمز سوار می، بر اسبان سفید
خوف از ذبح!! و : ج؟ دلیل غیبت امام زمان! چیست: پرسیم می، حال با این تعاریف

شد دلیلی بر اگر این خوف نبا، این خوف تا االن هم استمرار دارد و به قول شیخ طوسی
ابوبکر همیشه محزون بوده و این نقصی بر : گوید میپس جناب قزوینی که  ؛غیبت نیست

سال است محزون که نه بلکه  1200که  گوید می اوست در مورد امام زمان خود چه
در حالی که خودش عالم  2خائف است و ثابت است که خوف او بر نفس خودش است

و  کرد میم! را میداند و عصاي موسی را که دریا نصف هاي اعظ الغیب است و تمامی اسم
شد همراه دارد و پیرهن یوسف را که به خواست خدا یعقوب را شفا  به اژدها تبدیل می

همراه وي است و از  ءداد نیز همراه دارد و انگشتر سلیمان و همینطور دیگر یادگار انبیا
وح القدس نیز ر، استل که خائف اي برخوردار است و ضمناً فی الحا قدرت خارق العاده
 ام که چگونه ام که چطور هنوز خائف است و مانده ولی مانده، ستهمراه و نگهبان او

خواهند حزن وارده در آیۀ غار و خوف مهدي در این شرایط بر جان خودش را در دو  می
آنهم در حالی که حضرت صدیق مالک موت و  !؟کفۀ ترازو نهند و با هم مقایسه کنند

 3تهران،ط_؛ اسالمیه 461إعالم الورى بأعالم الهدى، النص، ص:  -1
ن بر جان نبی اکرم صلی اهللا علیـه وسـلم   ثابت نیست و اگر ثابت شود حز »حزن«و در مورد ابوبکر  -2

 بوده است.
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مْ ( یات نبود و مانند ائمۀ شیعهح نْهُ تِيَارٍ مِ وتُونَ إِالَّ بِاخْ مُ و نه مالئکه تابع فرمان نبود  1)الَ يَ

قوت قتل هشتاد مانند ائمۀ شیعه نه  و او بودند نه او را علم ماکان و ما یکون حاصل بود
 داشت!!!را هزار جن 

 منزوي بودند! ، ائمۀ شیعه به خاطر ترس
 ازین و: «نویسد می وینی در علت منزوي بودن بعضی از ائمۀ شیعهشیخ عبدالجلیل قز

 چون کردند هالك را او بتیغ یا بزهر عباس بنى و امیه بنى کرد می تظاهر هرکه سادات
 بفرمان که کاظم موسى چون و، کربال بطف آمد کشته زکیه نفس هفتاد با که على حسین
 الرّضا موسى بن على چون و، داد زهر حبس در را او شاهک بن سندى الرّشید هارون

 اعدا خوف از شدند منزوى بعضى اگر که بدانند تا فرمود هالك بزهر مأمون بخوراسان

 2» کردند مصطفى و بانبیا اقتدا و بود
مگر شیعه معتقد نیست که ائمۀ شیعه معیت الهی را : «حال سؤال اصلی این است

آیا ائمه به مدد خداوندي ایمان : پرسیم می، گر جواب مثبت استا؟؟ همراه خود داشتند
 مگر امام زمان شیعه معیت الهی را همراه خود ندارد که؟؟ نداشتند که خائف بودند

 ؟؟؟ ترسد می
و در نهایت  کند می عین این سؤاالت را شیعیان صفوي در مورد ابوبکر صدیق مطرح

 ؟؟ دگویی می چه گیرد که ابوبکر مؤمن نبود!! حال در مورد ائمۀ خود می نتیجه

 از مکه به سوي کربال رفت!!، امام حسین به خاطر ترس

 : نویسند می اهللا مرتضی مطهري دربارة علت خروج حضرت حسین علیه السالم يةآ

َة (عليهم السالم) َ�ْعلَُموَن َمىَت «چنین است:  258ص 1عنوان بابی در اصول کافی ج -1 ئِمَّ
َ ْ
نَّ األ

َ
بَاُب أ

 بِاْخِتيَاٍر ِمنُْهمْ 
َّ

 َ�ُموتُوَن إِال
َ

�َُّهْم ال
َ
 »َ�ُموتُوَن َو �

 ی رازي، عبدالجلیل قزوین158نقض، متن، ص:  -2
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حرکت امام از مکه به کوفه تنها به علت دعوت کوفه نبود بلکه دالیل قطعی در ... «(
بماند و قرائنی از این جهت در دست  توانست در مکه نمی ه امام به هر حالکدست است 

به وضع موسی بن  کند می حین خروج از مکه وضع خود را تشبیه، ثانیاً امام... اوالً: است

ِمۡنَها  فََخَرجَ ﴿ :خواند می زیرا امام این آیه را... عمران در وقتی که از مصر خارج شد
ٰلِِم�َ ٱ مِ ۡلَقوۡ ٱَخآ�ِٗفا َ�َ�َقَُّبۖ َقاَل َرّبِ َ�ِِّ� ِمَن    1)﴾٢١ ل�َّ

ترسان و نگران از آنجا بیرون رفت [در حالى که ) موسى(«: معنی آیه چنین است
و شهید مطهري از این آیه این » مى]گفت پروردگارا مرا از گروه ستمکاران نجات بخش

که امام حسین قرائت اي  آیه و ازاند  که امام حسین امنیت جانی نداشتهاند  نتیجه را گرفته
شود گرفت که ایشان چون حضرت موسی که از مصر با ترس  می این نتیجه رااند  کرده

 ایشان نیز با ترس از مکه خارج شدند!!!، خارج شد

 ترسان و لرزان است!، امام کاظم از ترس جانش

الَ سَ «: نویسند می چنین، شیخ طوسی و صدوق بِيهِ قَ نْ أَ مٍ عَ اشِ يمَ بْنِ هَ اهِ رَ ُّ بْنُ إِبْ يلِ تُ عَ عْ مِ

ولُ  قُ ابِنَا يَ حَ نْ أَصْ الً مِ جُ يَةَ   رَ افَ نَاحِ يْلُ فَخَ يْهِ اللَّ لَ نَّ عَ رٍ ع جَ فَ عْ ى بْنَ جَ وسَ يدُ مُ شِ بَسَ الرَّ ملََّا حَ

ه ورَ رٍ ع طَهُ فَ عْ ى بْنُ جَ وسَ دَ مُ دَّ هُ فَجَ تُلَ قْ ونَ أَنْ يَ ارُ ىلَّ هللاَِِّ   هَ ةَ وَ صَ بْلَ قِ هِ الْ هِ جْ بَلَ بِوَ تَقْ اسْ لَّ فَ زَّ وَ جَ عَ

ي يِّدِ ا سَ الَ يَ قَ اتِ فَ وَ عَ هِ الدَّ َذِ ا هبِ عَ اتٍ ثُمَّ دَ عَ كَ بَعَ رَ نِي  أَرْ نْ   نَجِّ هِ   مِ دِ نْ يَ نِي مِ لِّصْ ونَ وَ خَ ارُ بْسِ هَ حَ

لٍ وَ طِنيٍ  مْ ِ رَ نْ بَنيْ رِ مِ جَ َلِّصَ الشَّ ا خمُ بَنِ   يَ َلِّصَ اللَّ ا خمُ مٍ   وَ يَ ثٍ وَ دَ رْ ِ فَ نْ بَنيْ نْ   مِ دِ مِ لَ وَ َلِّصَ الْ ا خمُ وَ يَ

مٍ  حِ ةٍ وَ رَ يمَ شِ ِ مَ اءِ وَ   بَنيْ شَ َحْ ِ األْ نْ بَنيْ وحِ مِ َلِّصَ الرُّ ا خمُ رِ وَ يَ َجَ يدِ وَ احلْ َدِ نَ احلْ َلِّصَ النَّارِ مِ ا خمُ وَ يَ

هِ الدَّ  َذِ ى ع هبِ وسَ ا مُ عَ لَامَّ دَ الَ فَ ونَ قَ ارُ دِ هَ نْ يَ نِي مِ لِّصْ اءِ خَ عَ َمْ دُ يفِ األْ وَ لٌ أَسْ جُ ونَ رَ ارُ اتِ أَتَى هَ وَ عَ

نَ  ى بْ وسَ لِقْ مُ ونُ أَطْ ارُ ا هَ ولُ يَ قُ وَ يَ ونَ وَ هُ ارُ أْسِ هَ ىلَ رَ قَفَ عَ هُ وَ وَ لَّ دْ سَ يْفٌ قَ هِ سَ هِ وَ بِيَدِ نَامِ مَ

تَكَ  وَ الَ بْتُ عِ َ رٍ وَ إِالَّ رضَ فَ عْ يْبَتِهِ   جَ نْ هَ ونُ مِ ارُ افَ هَ ا فَخَ ذَ ي هَ يْفِ اءَ  بِسَ بَ فَجَ َاجِ ا احلْ عَ ثُمَّ دَ

 هـ. ش 1365سال:  1، مطهري،ط183ص 3حماسۀ حسینی (فارسی) ج -1
_______________________ 
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جَ  رَ الَ فَخَ رٍ ع قَ فَ عْ ى بْنِ جَ وسَ نْ مُ لِقْ عَ أَطْ نِ فَ جْ بْ إِىلَ السِّ هَ هُ اذْ الَ لَ قَ بُ فَ َاجِ عَ   احلْ رَ قَ بُ فَ َاجِ احلْ

وسَ  و مُ عُ دْ ةَ يَ َلِيفَ الَ إِنَّ اخلْ ا قَ نْ ذَ الَ مَ قَ نِ فَ جْ بُ السِّ احِ هُ صَ ابَ أَجَ نِ فَ جْ رٍ ع بَابَ السِّ فَ عْ ى بْنَ جَ

ى ع  وسَ امَ مُ قَ وكَ فَ عُ دْ ةَ يَ َلِيفَ ى إِنَّ اخلْ وسَ ا مُ انُ يَ جَّ احَ السَّ نْهُ فَصَ نِكَ وَ أَطْلِقْ عَ جْ نْ سِ هُ مِ جْ رِ أَخْ فَ

هُ  يدُ رِ ٍّ يُ يْلِ إِالَّ لِرشَ ا اللَّ ذَ فِ هَ وْ وينِ يفِ جَ عُ دْ ولُ الَ يَ قُ وَ يَ عاً وَ هُ زِ وراً  فَ عُ ذْ امَ  يب مَ قَ يناً فَ زِ اكِياً حَ بَ

هُ  ائِصُ رَ دُ فَ عِ تَ رْ وَ يَ ونَ وَ هُ ارُ اءَ إِىلَ هَ يَاتِهِ فَجَ نْ حَ وماً آيِساً مِ مُ غْ ونَ   مَ ارُ ىلَ هَ مٌ عَ الَ الَ سَ قَ  1....» فَ

وقتى هارون الرشید موسى بن جعفر علیه السالم را زندانى کرد شب که شد «: یعنی

السالم وضوى خود را تجدید نمود و رو بقبله امام علیه ، که هارون او را بکشد ترسید
مرا از زندان ، اى آقاى من: «ایستاد و چهار رکعت نماز خواند بعد این دعا را خواند

اى که درخت را از بین گل و شن بیرون . هارون نجات بده و از دست او رهایم کن
ه جنین را از اى ک. کنى آورى! اى که شیر را از بین مجراى خون و سرگین خارج مى مى

آورى! اى که  کنى! اى که آتش را از آهن و سنگ بیرون مى میان رحم و مشیمه خارج مى
راوى  .»مرا از دست هارون نجات بده کنى! روح را از بین امعاء و احشاء خارج مى

هارون در ، وقتى حضرت موسى بن جعفر علیهما السالم این دعاها را خواند: گوید مى
وست را دید که بسراغش آمده و شمشیرى در دست دارد که از نیام خواب مردى سیاه پ

هارون! موسى بن جعفر را از حبس : گوید بیرون کشیده و باالى سرش ایستاده است و مى
، هارون از هیبت آن مرد وحشت کرده. زنم گردنت را با این شمشیر مى، آزاد کن و گر نه

. موسى بن جعفر علیهما السالم را آزاد کن به زندان برو و: دربان را طلبید و به او گفت
مأمور زندان ، به زندان رسید و در زد، دربان به سمت زندان حرکت کرد: راوى ادامه داد

موسى بن جعفر را فراخوانده است او را بیرون بیاور و ، خلیفه: گفت؟ کیست: گفت
حضرت موسى . تاى موسى! خلیفه تو را فراخوانده اس: زندانبان فریاد زد. آزادش کن

؛ األمـالی  94 – 93، ص: 1 ؛ عیون أخبار الرضـا علیـه السـالم، ج   378 – 377األمالی (للصدوق)، ص:  -1
 423 - 422(للطوسی)، النص، ص: 
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حتما تصمیم بدى : ترسان و نگران از جا برخاست و گفت -علیهما السالم -بن جعفر

حضرت گریان و ، در مورد من گرفته است که در این دل شب مرا فراخوانده است

، برخاست و با اندامى لرزان به نزد هارون رفت، اندوهگین و ناامید از حیات خود
 1..»  سالم بر هارون: حضرت فرمود

 عین دیانت است!! ، نزد شیعیان، تقیه و دروغ به خاطر ترس
خاك سر زمینی  ؛2آید می قائم به حساب، غائب ؛شود می نزد شیعیان قوانین دگرگون

شرك و  ؛4!! زنا و فحشا عین عفت و نجابت است3دهد می شفا ؛که بال و مصیبت است
دروغگویی و ترس نزد این  بینیم که می توحید خالص است و اکنون، غیر خدا خوانی

 عین صداقت و شجاعت است!، قوم
ائمه در «: گویند می و 5تقیه نُه دهم دین است، می گویند هر که تقیه نکند دین ندارد

مگر ابوبکر از ؟؟ !!! چرادانند می اما!!! ابوبکر صدیق را مذموم »حال خوف و تقیه بودند
فقط به خاطر اینکه رسول ؟؟ است چرا ابوبکر بد؟ ترس جانش ته چاه مخفی شده بود

تهران _نشر صدوق  ،189: ص، 1 ج، مستفید و غفارى ترجمه ؛السالم علیه الرضا أخبار ترجمۀ عیون -1
گوید: یا این تعبیرات از جانب راوي اسـت و یـا بعضـی نسـاخ بـه اصـل داسـتان         (مترجم کتاب می

 اند!!) افزوده
دانند، در همـان حـال او را قـائم نیـز      منظور امام زمان شیعیان است که با وجود اینکه او را غائب می -2

شـود هـم مسـلمان باشـد و هـم       انطور که نمیشود هم غائب باشد و هم قائم هم دانند!! ولی نمی می
 کافر!! 

یـن  ا«یعنـی:   »َهـَذا َموِْضـُع َكـْرٍب َو بَـَالءٍ «در کتب شیعه از قول امام حسین دربارة کربال آمده است:  -3
 )2بیروت،ط_ 383، ص: 44 (بحار األنوار ج» سرزمین هم مصیبت است و هم بال

 کنیم!! گویند: ما براي عفیف ماندن صیغه می شده و میصیغه را که زناي به نام اسالم است مرتکب  -4

ُ «امام صادق:  -5
َ

 تَِقيََّة هل
َ

 ِديَن لَِمْن ال
َ

يِن ىِف اتلَِّقيَِّة َو ال ْعَشاِر ادلِّ
َ
= نه دهم دین در تقیـه اسـت و    إِنَّ �ِْسَعَة أ

 تهران) _ 2ح 217ص 2(اصول الکافی، کلینی: باب التَّقیۀِ ج» هر که تقیه نکند دین ندارد

_______________________ 
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عجبا!!  تقیه  یعنی دروغگویی ؟؟ نگران نباش: اند خدا او را دلداري داده و به وي فرموده
 ؟؟ 1به خاطر ترس از مرگ را اصل دین دانید و حزن ابوبکر را معصیت

تقیه نزد شیعیان عین : «آنجا که گفته است چه خوب فرموده نواب محسن الملک
توان  می جان باختن در نزدشان عین نفاق!! با چنین قومی با چه زبانصداقت است و 

 » ؟گفت سخن
در خوف ائمه کرام و خوف حضرت صدیق چه مابه ، بار خدایا: «یا فرموده است

شود و در حق حضرت  می که همان خوف در حق ائمه فضیلتاند  االمتیاز قرار داده
 » ؟؟منقصتو  عیبصدیق 

خطا و حزن انبیا صواب است چرا که ابوبکر معصوم حزن ابوبکر : شیخ مفید
 نبود و انبیاء معصوم بودند!

اگر : یکی از سران معتزله که گفته بود »ابو الحسین خیاط«شیخ مفید در جواب 
شود که همین ایراد  می الزم کند می وارده در آیۀ غار براي ابوبکر ایرادي را ثابت »حزن«

 گوید:  می شیخ مفید در جواب) ل به مضوننق( بر انبیاء الهی هم وارد شود

الم« : الفصل بني األمرين واضح و ذلك أينّ لو خليّت و ظاهر قوله تعاىل ملوسى عليه السّ

َفْ  ه إىل األنبياء: و قوله لنبيّه صىلّ اهللاّ عليه و آله، ال ختَ ُمْ و ما أشبه هذا ممّا يوجّ هلُ وْ نْكَ قَ ْزُ ، وَ ال حيَ

الذمّ عليه ألنّ يف ظاهره حقيقة النهي من قوله   م عن قبيح يستحقّ فاعلهلقطعت عىل أنّه هنى هل

لكنّى عدلت ، افعل: كام أنّ يف ظاهر خالفه و مقابله يف الكالم حقيقة األمر إذا قال له، ال تفعل

كام توجب الداللة عىل املرور ، لداللة عقلية أوجبت عيلّ العدول عنه، عن الظاهر يف مثل هذا

الم، عند عدم الدليل الصارف عنهمع الظاهر  ، و هي ما ثبت من عصمة األنبياء عليهم السّ

و إذا كان االتفاق حاصال عىل أنّ أبا بكر مل يكن معصوما . التي تنبئ عن اجتناهبم اآلثام

 حزنی که الحق شدن یا نشدنش معلوم نیست!! -1
_______________________ 
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وجب أن جيري كالم اهللاّ تعاىل فيام ضمنه من قصته عىل ظاهر النهي و ، كعصمة األنبياء

ه النهي إليه عن استدامتها إذ ال صارف يرصف عن ، لتي كان عليهاو قبح احلال ا، حقيقته فتوجّ

فقد بطل ما . ذلك من عصمة و ال خرب عن اهللاّ تعاىل فيه و ال عن رسوله صىلّ اهللاّ عليه و آله

 1.»و بان وهن اعتامده، و هو يف احلقيقة رئيس املعتزلة، أورده اخلياط

 ظاهر و باشیم ما اگر که صورت این به. است واضح بسیارامر  دو این بین فرق: «یعنی

 علیه اهللا صلى اکرم پیامبر به خطاب آیه این و موسى حضرت به خطاب ﴾َ� َ�َۡف ﴿ آیه

 پیدا قطع السالم علیهم انبیا به ها خطاب گونه این شبیه و ﴾َ�ُۡزنَك قَۡولُُهمۘۡ  َوَ� ﴿ وآله
 ظاهر چون شوند مى سرزنش زاوارس که است قبیحى کار از بازداشتن و نهى که کنیم مى

 افْعلْ مانند است حقیقى امر نهى این مخالف گفتار ظاهر چنانچه. تفعل ال است نهى آیات
. نداریم آن جز اى چاره که کنیم مى عدول عقلى دلیل یک واسطه به ظاهر این از اما

. دانیم ىم صحیح را ظاهر همان، ظاهر از عدول براى باشیم نداشته دلیلى وقتى چنانچه
 انجام بر است گواهى که است انبیاء عصمت دهد مى عدول آیه ظاهر از را ما که دلیلى
 مانند نیست معصوم بکر ابا که گرفت قرار این بر امت اجماع وقتى. گناه و خطا ندادن
 همین به. است ناشایست کار و نهى که گرفت آن ظاهر معنى به را آیه است الزم انبیاء

 آیه ظاهر از را ما که نیست دلیلى چون، ندهد ادامه که گرفته رارق نهى مورد جهت
 پس نرسیده مورد این در پیامبرش و خداوند از هم خبرى. عصمت قبیل از نماید منصرف

 شود مى معلوم و است معتزلیان رئیس حقیقت در او. شود مى باطل کرده ایراد خیاط آنچه
 .»  نیست بند بجائى استداللش

ولی «و  »برادر«شیخی که امام غایبشان او را  ؛ن شیخ مفید استاین سخ: وابج
ترین متکلم خود دانسته و عباس قمی در  و شیعیان او را بزرگ 2خوانده است!! »مخلص

 1ط_، شیخ مفید؛ قم 246 – 245تفسیر القرآن المجید، ص:  -1
 498، ص: 2 اإلحتجاج، ج -2
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، فخر الشيعة وحميي الرشيعة، شيخ املشائخ اجللّة ورئيس رؤساء امللّة«: نویسد می موردش

، جتمعت فيه خالل الفضل وانتهت إليه رئاسة الكلّ ا، ومنار الدين وسبيله، ملهم احلقّ ودليله

 1.»واتّفق اجلميع عىل علمه وفضله وفقهه وعدالته وثقته وجاللته

او را معرفی کردم که بدانید او نزد شیعه کم کسی نیست! تا بدانید که صاحب این 
 : چونکه؟؟ سخن احمقانه چه جایگاهی نزد شیعه دارد!  چرا احمقانه

دن انبیاء الهی در تمام افعال و اعمالشان ثابت نیست و استناد به این معصوم بو: اوالً
و اند  هکرد می در نزد ما ثابت است که انبیاء الهی نیز خطا ؛مصادره به مطلوب است، امر

 . شاهد سخن ما آیات فراوان قرآنی است

َ�َغَوٰى  ۥَر�َّهُ  وََعَ�ٰٓ َءاَدمُ ﴿ :فرماید می خداوند در مورد حضرت آدم علیه السالم: مثالً
 » آدم به پروردگار خود عصیان ورزید و بیراهه رفت: «یعنی .]١٢١طه: [ ﴾١٢١

َوَ� َ�ۡقَرَ�ا َ�ِٰذهِ ﴿ :فرماید می دیگراي  آیه خداوند در؟؟ کدام عصیان و کدام بیراهه
َجَرةَ ٱ ٰلِِم�َ ٱَ�َتُكونَا ِمَن  لشَّ َُّهَما ٣٥ ل�َّ َزل

َ
ۡيَ�ٰنُ ٱ فَأ ا َ�نَا �ِيهِ� َ�ۡنَها فَ  لشَّ ۡخرََجُهَما ِممَّ

َ
البقرة: [ ﴾أ

 پس *و به این درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران خواهید بود: «یعنی .]٣٦-٣٥
 » کرد بیرونشان بودند آن در که مکانى آن از و لغزاند آنانرا شیطان

نُفَسَنا قَاَ� ﴿ :و همچنین از قول آدم و حوا آورده است
َ
ٓ أ �ن لَّۡم َ�ۡغفِۡر َ�َا  َر�ََّنا َظلَۡمَنا

بر گفتند پروردگارا ما : «یعنی .]٢٣األعراف: [ ﴾٢٣ ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱَوتَرَۡ�َۡنا َ�َُكوَ�نَّ ِمَن 

و اگر بر ما نبخشایى و به ما رحم نکنى مسلما از زیانکاران خواهیم  خویشتن ستم کردیم
 » بود

 2قم،ط_، شیخ عباس قمی؛ جامعه مدرسین 664الکنى و االلقاب، ص:  -1
_______________________ 



 دو یار غار    514

ِ ٱَعدَّ ُحُدوَد َوَمن َ�تَ ﴿ ؟؟کنند می چه کسانی بر نفس خود ظلمحال  َ�َقۡد َظلََم  �َّ
و هرکس از قوانین و مقررات الهی پا فراتر نهد و تجاوز : «یعنی ]١الطالق: [ ﴾ۥۚ َ�ۡفَسهُ 

 .» کند می به خویشتن ستم، کند
 :و در مورد حضرت موسی فرموده است

ۡهلَِها فَوََجَد �ِيهَ  لَۡمِديَنةَ ٱ َوَدَخَل ﴿
َ
ٰ ِحِ� َ�ۡفلَةٖ ّمِۡن أ  ۦا رَُجلَۡ�ِ َ�ۡقَتتَِ�ِن َ�َٰذا ِمن ِشيَعتِهِ َ�َ

 ِ ِيٱ ۡسَتَ�َٰثهُ ٱفَ  ۦۖ َوَ�َٰذا ِمۡن َعُدّوِه ِيٱَ�َ  ۦِمن ِشيَعتِهِ  �َّ َّ�  ِ ُموَ�ٰ َ�َقَ�ٰ  ۥفََوَ�َزهُ  ۦِمۡن َعُدّوِه
ۡيَ�ِٰن� ٱقَاَل َ�َٰذا ِمۡن َ�َمِل  َعلَۡيهِ�  بِٞ�  ۥإِنَّهُ  لشَّ ِضّلٞ مُّ َرّبِ إِّ�ِ َظلَۡمُت َ�ۡفِ�  قَاَل  ١٥َعُدّوٞ مُّ

  ]١٦-١٥القصص: [ ﴾١٦ لرَِّحيمُ ٱ ۡلَغُفورُ ٱُهَو  ۥإِنَّهُ  ۥٓۚ ِ� َ�َغَفَر َ�ُ  ۡغفِرۡ ٱفَ 
 وارد آنجا گردید و در شهر دید که دو مرد، موسی بدون اینکه اهالی شهر مطلع شوند«
مردي که از قبیله او بود . و استقبیلۀ او و دیگري از دشمنان اها  آن جنگند که یکی از می

موسی گفت . علیه دشمنش از موسی کمک خواست و موسی مشتی بدو زد و او را کشت
 گفت. او دشمن گمراه کننده آشکاري است این عمل از عمل شیطان است واقعاً

پس مرا ببخش و او را بخشید چون خدا توبه ، من بر خویشتن ستم کردم، پروردگارا

  .»پذیر است
رت موسی شخصی را به قتل رساند که مستحق کشته شدن نبود و موسی علیه حض

اي غیر از معصوم  آیا این آیات الهی نتیجه ؛السالم نیز عمل خود را عملی شیطانی دانست
 1؟نبودن انبیاء دارد

نَت ِمَن  لَِّ� ٱَوَ�َعۡلَت َ�ۡعلََتَك ﴿
َ
ٓ إِ  قَاَل  ١٩ ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱَ�َعۡلَت َوأ ۠ ِمَن َ�َعۡلُتَها نَا

َ
آّلِ�َ ٱٗذا َو�  لضَّ

 تو و کردى، بکنى نباید که را کارى و ):فرعون به موسی گفت(« ]٢٠-١٩الشعراء: [ ﴾٢٠

ل سنت بالجمله متفقند که انبیاء در ابالغ گوئیم معصوم نیستند؛ به یاد داشته باشید که اه زمانی که می -1
هـایی   کنند ولی در افعال و رفتارشان احتمال خطا هست که آیات قرآن نمونـه  وحی هیچ خطایی نمی
 اند. از آن را گزارش کرده

_______________________ 
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 که) کشتم را مصرى آن و( شدم عمل آن مرتکب هنگامى: گفت موسى * ناسپاسى بسیار
 1» بودم گمراهان از

ا﴿   ۦرََجَع ُموَ�ٰٓ إَِ�ٰ قَۡوِمهِ  َولَمَّ
َ
َعِجۡلُتۡم َغۡضَ�َٰن أ

َ
ِسٗفا قَاَل بِۡئَسَما َخلَۡفُتُموِ� ِمۢن َ�ۡعِدٓي� أ

ۡلَ� 
َ
ۡمَر َرّ�ُِ�ۡمۖ َو�

َ
لَۡواحَ ٱأ

َ
ِخيهِ  ۡ�

َ
ِس أ

ۡ
َخَذ بَِرأ

َ
و چون موسى : «یعنی .]١٥٠األعراف: [ ﴾َوأ

در غیاب من چه بد عمل کردید آیا : گفت، خشمگین و اندوهناك پیش قومش بازگشت
 را انداخته و سر برادرش) = تورات( و الواح؟ را بشتاب خواستید فرمان پروردگارتان

 »  را گرفته بسوى خود کشید) حضرت هارون(
 : فرماید می همچنین خداوند در مورد حضرت یونس علیه السالم

ۡقِدَر َعلَۡيهِ َ�َناَدٰى ِ�  �ُّونِ ٱ َوَذا﴿ ن لَّن �َّ
َ
لَُ�ٰتِ ٱإِذ ذََّهَب ُمَ�ِٰضٗبا َ�َظنَّ أ ٓ  لظُّ ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ن �َّ

َ
أ

نَت ُسۡبَ�َٰنَك إِّ�ِ ُكنُت ِمَن 
َ
ٰلِِم�َ ٱأ و ذوالنون را [یاد کن] آنگاه که « ]٨٧األنبياء: [ ﴾٨٧ ل�َّ

رفت و پنداشت که ما هرگز بر او قدرتى نداریم تا در [دل] ) از میان قومش( خشمگین
ستى که من از ستمکاران را، تاریکیها ندا درداد که معبودى جز تو نیست منزهى تو

 » بودم
خواه نا خواه باید قائل به معصوم نبودن  ؛اگر حزن و خوف را گناه تصور کنیم: ثانیاً

عصمت مانند سپري است که ادعا شده زیرا انبیاء باشیم و لحظه اي در آن شک نکنیم! 
ما ، وراخ کنداما اگر نیزه اي پیدا شود که این سپر را س کند مین هیچ نیزه اي آن را سوراخ

بلکه  ؛بیند و سپر سوراخ نشده است می ي خود را متهم کنیم که کج و کولهها چشم نباید
 باید یقین حاصل کنیم که آن سپر ضد ضربه نبوده است!!

شاید اگر ، دانم نمی فهمد؛ نمی آخوند شیعی سخن حق و سخن واضح قرآن را: ثالثاً
 حالیشان شود!، مثال ساده اي بزنیم

 ترجمه، احمد کاویانپور -1
_______________________ 
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اي قوم من : رض کنید حضرت موسی علیه السالم به قوم خود بگویدف: مثال
نخندید!! در همین حین حضرت هارون خنده کنان بر آن جمع ، 1گناه است »خندیدن«

و بالفاصله حضرت موسی  »نخند«: !! سپس حضرت موسی به او بگوید2وارد شود
 رت موسی نهیخودش بخندد!!! بعد از او حضرت هارون دوباره بخندد!! دوباره حض

 3..... خندد!! و می بعد از مدتی او دوباره ؛کند می
آیا حق ندارند که ؟؟ کنید که یاران موسی شاخ در بیاورند نمی گمان ؛در این حالت

 خندد و مرتکب معصیت می گناه است چرا بردارت »خندیدن«اي موسی اگر : بگویند
 ؟؟ شود می

 ندیدن براي هارون گناه محسوبخ: شیعه به جاي حضرت موسی جواب خواهد داد
پس چرا او را نهی ، شود نمی اگر گناه محسوب: شود! یاران موسی هم خواهند گفت نمی

 !!؟؟کردي
کاش از همان اول  !آفرین؟؟ چون کار بدي بود گویی می؟؟ دهی شیعه چه جواب می

 ی!گفت می این را
د و ایشان را از امري نهی اگر نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم نزد قوم خود بیای: رابعاً

لَِم َ�ُقولُوَن ﴿ :آیا قوم حق ندارند که بگویند، کند و بالفاصله خود ایشان آن را انجام دهند
ِ ٱَمۡقًتا ِعنَد  َكُ�َ  ٢َما َ� َ�ۡفَعلُوَن  ْ َما َ� َ�ۡفَعلُوَن  �َّ ن َ�ُقولُوا

َ
چرا « ]٣-٢الصف: [ ﴾٣أ

خدا سخت ناپسند است که چیزى را بگویید و  نزد *دهید گویید که انجام نمى چیزى مى
 .» انجام ندهید

 مفید ال تحزن را معصیت به حساب آورده! -1
 حضرت هارون هم محزون شده و هم ترسیده! -2
 بارهـا چنانکه در صفحات قبل گفتیم حضرت موسی در مواضع مختلفی نگران شده و یـا ترسـیده و    -3

 خداوند او را نهی کرده است.

_______________________ 
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 خداوند نبی مکرم اسالم صلی اهللا علیه وسلم و حضرت ابراهیم علیه السالم را: اًخامس

نَةٌ « سَ ةٌ حَ وَ ، قرار داده و به نبی مکرم اسالم علیه السالم فرموده که به پیامبران پیشین »أُسْ

و ما نیز الزم است که به ) 90: انعام(. اقتدا کند.... وموسی و هارون و یونس و لوط : چون
 . از انبیاء پیشین نیز تبعیت کنیم، تبعیت از رسول خدا صلی اهللا علیه وسلم

 خائف یا محزون، بینیم که این پیامبران الهی علیهم السالم می حال ما در آیات قرآن
ه انبیاء است و غیر انبیاء شدند و در هیچ جاي قرآن نیامده است که این عمل مختص ب می

عاصی و ، نباید این کار را انجام دهند! و نیامده که اگر کسی محزون یا خائف باشد
حسنه اقتدا هاي  به انبیاء الهی و به اسوه، شویمیا محزون پس ما اگر خائف  ؛خطاکار است

بیاء را گناه و اگر اقتدا به ان؟؟ ایم؛ آیا اقتدا به آن بزرگواران گناه و نا صواب است کرده
 گواهی دهند که ما اهل سنت گناهکاریم!!!!، انس و جن ؛عالم و آدم، دانید می معصیت

این توجیه بچگانۀ شیخ مفید دقیقاً مانند سخن بنده خدایی است که همین : سادساً
اما آن ، طراحی شده که ممکن نیست کسی آن را هک کند یسیستم امنیتی: گفت می امروز

شود هم ضد هک باشد و هم هک  می ما هاج و واج ماندیم که آخر مگررا هک کردند!! 
پیامبران گوید:  می او ؛سخن شیخ مفید از سخن این بنده خدا نیز عجیبتر است؟؟؟ بشود

 خطاها  آن معصومند اما اگر خطا کردند آن خطا را باید صواب به حساب بیاوریم چون
 کنند! نمی

چون الستیک ، شود نمی این ماشین هیچگاه پنچر: شود بگوییم می مگر: شود می سؤال
چون این الستیک ذاتاً پنچر : و زمانی که پنچر شد بگوئیم ؛آن ماشین ذاتش اینگونه است

پنچر شدن ، گیریم که ماشین پنچر نشده و این سوراخ شدن الستیک می بشو نیست نتیجه
اما الستیک این اند  ر شدهپنچ: گوئیم می، ها سوراخ شوند نیست!!! اگر الستیک دیگر ماشین

 شود پس پنچر نشده است!! نمی ماشین چون ذاتاً پنچر
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حتماً آن ، چونکه ذاتاً معصوم است اگر هم معصیت کند کند مین این شخص معصیت
 والً او مرتکب معصیتچون اص؟ چرا ؛آید نمی عمل براي او معصیت به حساب

 شود!!! نمی
و متعجبانه خطاب به وي ، دوست خود را دید شخصیگوید:  می یاد داستانی افتادم که

نه : طرف گفت ؛ام و نمردم بینی که زنده می: من شنیدم که تو مردي!! دوستش گفت: گفت
و در فالن  دو کفن کردن دمن شنیدم که تو تصادف کردي و مردي و تو را غسل دادن

باره سخن خود را دوستش دو اند؛ قبرستان و در فالن قبر با شماره قطعۀ فالن دفن کرده
من مرده ام دروغ اند  بینی که من زنده ام و کسانی که گفته میگوید:  می تکرار کرده و

نه!! من این خبر را از چندین نفر که همه گوید:  می !! اما طرف باز تکرار کرده واند! گفته
 !!!اند! راسته گفتهها  آن ام وشکی ندارم که شنیده، راستگو هستند

اما حاضر کنی  می عجبا!! تو عقل و چشم خود را تکذیبگوید:  می دوستش به او
خواهی مرا دفن کنی تا سخنان آن  البد می؟؟ نیستی سخن دیگران را تکذیب کنی

 !؟محقق کنیدروغپردازان را 
شما مجبورید قانون من در آوردي عصمت و معصوم ، سخن شیعه نیز همین است

بدانید نه اینکه آیات قرآن را به وسیلۀ یک اصل واهی  بالذات بودن انبیاء و ائمه را اشتباه
 رد کنید!

، تعریف شیعه از عصمت این است که، آمده است 1چنانکه در کتاب امام شناسی
 !!کند مین گناه کند و شیطان نیز او را وسوسه تواند مین مصداق این صفت ذاتاً

 ناه براي او گناه به حساباما گ، کند می امام گناه، اما با سخن شیخ مفید فهمیدیم که
شود؛ اگر  نمی چون معصوم است آن عمل براي او گناه محسوب، اگر غیبت کرد !!آید نمی

اگر دزدي کرد اگر آدم بیگناهی را ، شود نمی آن دروغ معصیت محسوب، دروغ گفت

؛ نشـر عالمـه    آیت اهللا سید محمـد حسـین حسـینى تهرانـى     70 – 66ص  1امام شناسی (فارسی) ج -1
 3تهران،ط_طباطبایی 

_______________________ 
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چون شیعه ؟ چرا ؛آید نمی معصیت به حساب !؟در مورد معصومینها  این همۀ، کشت
آنان معصوم هستند!! و ما باید چشم و گوش بسته سخن آنان را قبول  معتقد است که

، چون اصل؟؟ چرا ؛توانی زنده باشی نمی تو: گفت می کنیم! آن طرف هم به دوستش
 اي!! تو مردهاند  سخن دوستان من است که گفته

یا فتواي صد  ؛با این وجود حتی اگر ما ثابت کنیم که امام زمان شیعه دزدي کرده است
، سخن او حق و عمل او صواب است: خواهند گفت، در صد مخالف با قرآن داده است

 چرا که او معصوم است!!





 
 
 

 » ان اهللا معنا« پیرامون

َ إِنَّ ﴿ استدالل به جمله ۖ  ٱ�َّ   ﴾َمَعَنا

وجه هفتم در داللت این آیه بر فضیلت ابوبکر این سخن رسول خدا «: فخر رازي
 » وند با ما استنترس که خدا: «است که فرمود

در . یارى و حراست و کمک است، تردیدى نیست که این همراهى به معناى حفظ
ابوبکر را نیز با خود در این همراهى شریک کرده است؛ اگر این ، رسول خدا، یک کالم

آن معنا شامل پیامبر نیز خواهد شد و اگر بر ، همراهى بر معناى نادرستى حمل شود
ابوبکر را نیز در بر خواهد ، حمل شود، ى بلند و شریفى استمعناى صحیح آن که مقام

کند بر این که خداوند با ابوبکر است و هر  این آیه داللت مى، به عبارت دیگر. گرفت
پرهیزگاران و محسنین خواهد بود؛ زیرا از به درستى که او ، کس که خداوند با او باشد

» و کسانى که نیکوکارند، اند وا پیشه کردهخداوند با کسانى است که تق: «فرماید خداوند مى
شود و به این معنا است که خداوند فقط با کسانى است که  از این آیه حصر استفاده مى

کند که ابوبکر جزء پرهیزگاران و  و این داللت مى، ها آن اند نه با غیر تقوا پیشه کرده
 . محسنان باشد

َ نَّ إِ ﴿ در تقریر این مطلب باید گفت که: وجه هشتم ۖ  ٱ�َّ ثَاِ�َ ﴿ کند که داللت مى ﴾َمَعَنا
إِۡذ ُهَما ِ�  ٱثۡنَۡ�ِ ثَاِ�َ ﴿ طور که در شرافت حاصل از این معیت شریک است؛ همان ﴾ٱثۡنَۡ�ِ 
  .»و این منصبى بسیار ارزشمند است. این داللت را دارد ﴾ٱۡلَغارِ 

 : گوید و آلوسى نیز در این باره مى
کند؛ این همراهى ویژه است؛ وگرنه  ما را حراست و یارى مى: یخداوند با ماست؛ یعن

  .»خداوند با تمام مخلوقات خویش است
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ابوبکر را نه تنها از تمامى اصحاب رسول خدا؛ بلکه از ، و در ادامه با استناد به این آیه
 : گوید تمامى پیروان پیامبران برتر دانسته و مى

بلکه حتى هیچ پیامبرى ، ثابت نشده است چنین امتیازى براى هیچ یک از اصحاب«
گویا این مطلب . معیت خداوند را عالوه بر خویش به یکى از اصحابش نسبت نداده است

هیچ کس همانند ، اشاره دارد به این که در میان اصحاب پیامبر اسالم و دیگر پیامبران
  .»ابوبکر نیست

 : گوید شکرى آلوسى نیز در این باره مى
فضیلت براى غیر ابوبکر ثابت نشده است؛ بلکه براى هیچ پیامبرى همانند این «

همراهى خداوند براى او و یکى از اصحابش ثابت نشده است؛ انگار این مطلب اشاره 
شخصى همتراز با ابوبکر وجود ) هاى دیگر و امت اسالمی امت( ها آن دارد که در میان

  .»ندارد
خدا و ابوبکر را با معیت خداوند با موسى و معیت خداوند با رسول ، ابن تیمیه حرانی

 : نویسد هارون مقایسه کرده و مى
در آن : «به صریح قرآن روشن است؛ زیرا خداوند فرموده، فضیلت همراهى در غار« 

» خدا با ماست! !غم مخور: «گفت مى و او به همراه خود، هنگام که آن دو در غار بودند
و و با همراهش هست؛ چنانچه خداوند به موسى و سول خدا خبر داده است که خدا با ا

 » !بینم مى شنوم و مى) همه چیز را( من با شما هستم: «هارون فرمود

 : نقد و بررسی
تصریح ، معیت خداوند با تمام امت اسالمى است و شاهد بر این» معنا« مراد از: اوال

از امت اسالمى  نویسد نگرانى ابو بکر گذشته بغوى از مفسران اهل سنت است که مى
 . بوده است
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حزن ابوبکر به خاطر ترسیدن او نبوده است؛ بلکه به این خاطر بوده که دلش به حال «
ولى اگر شما یک نفر هستم؛ ، اگر من کشته شوم: گفت ابوبکر مى، سوخته رسول خدا مى

  .»شوند تمام امت هالك مى، کشته شوید

 : جواب
که ابوبکر به خاطر جان ، یک کفش کرده بودیدجفت پایتان را در ، قبل از این: اول

شود  می ابوبکر، حال که دنبال منفعت دیگري هستید .....؛خودش ترسید و گریه کرد و
یا باید بگویید ابوبکر ، شما تنها دو راه دارید؟ شود براي همه می دلسوز کل امت و معیت

یا اینکه  ؛کرده اید که آنگاه خودتان سخن خودتان را نقض، بر جان خودش محزون بود
خورد! که این نیز بر گردة شما سنگینی  می اعتراف کنید ابوبکر صدیق براي کل امت غصه

  !خواهد کرد
که ایشان  کند می او از قول ابوبکر صدیق نقل، بسیار واضح است »بغوي«سخن : دوم
، شویدمن فقط یک نفرم و اي رسول خدا اگر شما کشته ، اگر من کشته شوم: «فرمودند

 » شود می امتی هالك
واقعاً چنین نتیجه » !!6شود  می 2به عالوة  2: «بعد از این قزوینی نتیجه گرفته است که

رسول خدا  ه خاطرشود که ایشان ب می از سخن ابوبکر صدیق این فهمیده ؛اي گرفته است
نا خواه خواه ، پیامبر یک امت است، صلی اهللا علیه وسلم نگران بودند و چون نبی اکرم

مانند این است که مردي خطاب به همسر باردارش  ؛حزن ابوبکر بر امت نیز خواهد بود
هم خودت هم ، اي ببینی چرا که اگر تو بیمار شوي و صدمه، مواظب خودت باش: بگوید

بیند؛ این یک رابطۀ سادة علت و معلولی است که قزوینی  می شود و صدمه می بچه بیمار
ولی نتیجه گیري ناشیانۀ وي این است که بعد از اعتراف به دلسوزي ؛ کند مین آن را درك

 که معیت خداوند با امت اسالمی هم هست! ، نتیجه گرفته است، ابوبکر صدیق بر امت
زند! دلسوزي ابوبکر چه  شما را به خدا بینید که چگونه چین را به استرالیا گره می

رسول ، هر گاه خداوند؟؟ ل امت باشدخداوند مربوط به کربطی به این دارد که معیت 
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و الزم اند  و هالك نشدهاند  خود را محفوظ بدارد خود به خود امت نیز نجات پیدا کرده
 . نیست که خداوند تمام امت را محفوظ بدارد

 دکمه قطع یا وصل 1ساختمان بزرگی را فرض کنید که برق کل آن به وسیلۀ : 1مثال 
انسان ، اهیم تمام  وسایل برقی ساختمان را خاموش کنیمخو می حال به دالیلی ؛شود می

 زند و برق کل ساختمان را قطع می آن دکمۀ اصلی را: مشخص است؟؟ کند می عاقل چه
آید و تک تک وسایل برقی را از  می: جواب؟؟ کند می اما اگر قزوینی باشد چه ؛کند می

 !......و کند می را خاموشها  کشد و تمام دکمه می برق
طبقۀ همکف آن در حال ، ساختمان ده طبقه اي را فرض کنید که هم اکنون: 2المث

حال مهندس خبره اي  ؛ریزد می ویرانی است و اگر این طبقه ویران شود کل ساختمان فرو
طبقۀ همکف را ترمیم کرده هاي  آید و پایه می او نیز ؛کنیم که مشکل را حل کند می را خبر

 قزوینی باشد چه، دهد ولی اگر آن مهندس می را نجاتو به این وسیله کل ساختمان 
 افتد! می به جان تمام طبقات ساختمان: جواب؟؟ کند می

، هر گاه خداوند پیامبر خود را محفوظ بدارد، ماجراي غار نیز به همین شبیه است
توانیم برق  می همانطور که با زدن یک کلید ؛خود به خود کل امت نجات پیدا کرده است

 . ختمان را قطع کنیمکل سا
: گوئیم می آنگاه دوباره ؛بالفرض که نتیجه گیري ناشیانۀ قزوینی را بپذیریم: سوم

و زمانی که دانستیم این ، معیتی خاصه است، این معیتاند  چنانکه تمامی مفسرین گفته
باید قبول کنیم ، معیتی خاصه است، شود می معیتی که در درجۀ اول رسول خدا را شامل

متقی و محسن و ، مت مسلمان آن دوران نیز مشمول همین معیت هستند و این یعنیکه ا
صابر بودن تمام اصحاب پیامبر اکرم صلی اهللا علیه وسلم که پذیرفتن این مورد مساوي 

 است با قطع کردن شاهرگ مذهب تشیع!!
 : حال ادامۀ ایراد قزوینی
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َ إِنَّ ﴿ روشن است که رسول خدا جمله ۖ  ٱ�َّ را براى رفع نگرانى ابوبکر فرمود تا  ﴾َمَعَنا
نهایت او نموده و قدرت مشرکان قریش را در  او را متوجه خداوند و قدرت و عظمت بى

برابر قدرت پروردگار ناچیز جلوه دهد؛ اما آیا ابوبکر به این سخن پیامبر خدا اطمینان 
 ؟ معیتى خاص باشد، کرد و از حزن او کاسته شد تا معیت

، نگرانى مداوم و پى در پى ابوبکر و عدم اطمینان او به سخن پیامبر خدا با توجه به
تواند معیت خاص باشد؛  هرگز نمى، منظور از معیت و همراهى خداوند در این جمله

بلکه مراد از آن همان معیت عام و جهان شمول الهى است که همه عالمیان آن برخوردار 
 . هستند
معیتى است خاص؛ اما در حق ابوبکر چنین  ،این معیت در حق رسول خدا، بلی

معیت خاص خداوند همان تأیید و نصرت ، نیست؛ چرا که به تصریح بزرگان اهل سنت
تنها شامل حال رسول خدا شده و ابوبکر از آن ، الهى است که در فقرات بعدى آیه

نَزَل ﴿ هاى بعدى آیه محروم مانده است که در بررسى فراز
َ
ُ ٱفَأ  ﴾...َعلَۡيهِ  ۥهُ َسِكينَتَ  �َّ

 . مدارك آن ارائه خواهد شد
 : جواب

 : کنیم  که می اکنون اضافه، ایم قبالً پاسخ کافی گفته، به این فقره
 : بینید می ها تلویزیون را روشن کرده اید و این صحنه را در یکی از فیلم، فرض کنید

 »ن مسلحمجرمی«در عملیاتی علیه ، محسن و قاسم که دوست و همکار یکدیگرند«
، نگران من نباش که من زخمی نخواهم شدگوید:  می محسن به  قاسم ؛کنند می شرکت

جلیقۀ  ،)قاسم( و سخنش در حالی است که دوستش ؛چرا که جلیقۀ ضد گلوله به تن دارم
 » ضد گلوله ندارد!

گیرد که  می بالفاصله نتیجهبیننده  ؛اگر چنین ماجرایی و چنین دیالوگی رد و بدل شود
که صدمه اي  کند می قاسم بر جان محسن نگران بوده است که محسن او را مطمئنبد ال

 . به او نخواهد رسید
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: که پیامبر اکرم خطاب به ابوبکر گفت گوید می در ماجراي غار نیز قزوینی به ما
و اگر این  !»کند می نگران نباش چرا که خدا با رحمت و قدرتش از من محافظت«

 . باید بپذیریم که حزن ابوبکر بر جان رسول خدا بوده است برداشت را بپذیریم
کنیم و به تماشاي  می نشینیم و این بار کانال را عوض می حال دوباره جلو تلویزیون

 : بینیم می پردازیم که در آن می فیلمی
 »مجرمین مسلح«در عملیاتی علیه ، محسن و قاسم که دوست و همکار یکدیگرند«

چرا که ، ما زخمی نخواهیم شد، نگران نباش«گوید:  می به قاسم محسن ؛کنند می شرکت
 » هر دو جلیقۀ ضد گلوله به تن داریم

قزوینی و کسانی که مغزشان ، اگر چنین ماجرایی و چنین دیالوگی رد و بدل شود
درست است که محسن چنین حرفی زد : گیرند که می نتیجه، چون امامشان غائب است
جلیقۀ من اصلی و از بهترین مارك است ولی جلیقۀ تو بنجل ، ولی منظورش این بود که

 ستیکی را بگیرد!گلولۀ تفنگ پال، جلو تواند مین است و حتی
: گوئیم می، اما ما اهل سنت که عقلمان حاضر است و چون امام شیعیان غائب نیست

باش نگران ن: محال است که به او بگوید، خواسته قاسم را دلداري دهد می چون محسن
مسخره است ، ارزد!! چرا که این سخن نمی اي داري که یک پول سیاه هم چون تو جلیقه

 افزاید! می توان با این سخن کسی را دلداري داد بلکه بر حزن شخص نیز نمی و نه تنها
فهمد و آن  می و از متن آیه این را گوید می سخن همان است که هر عاقلی آن را، لهذا

َ َ� َ�َۡزۡن إِنَّ  ۦلَِ�ِٰحبِهِ  َ�ُقوُل ﴿ :این است که ۖ  ٱ�َّ نگران نباش که : گفت می به رفیقش ﴾َمَعَنا
اطمینان  تواند می بدون شک این سخن ؛کند می و از ما محافظت» ا من و توستخدا ب

نگران نباش چون هر دو جلیقۀ ضد : «همانطور که محسن به قاسم گفت، بخش باشد
 » گلوله داریم

 : ینیادامۀ سخنان قزو
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در عین حال ، حتى اگر بپذیریم که مراد از معیت پیامبر گرامى و ابو بکر باشد: ثانیا
، رساند؛ زیرا ابوبکر به طفیل وجود پیامبر خدا فضیلتى را براى ابوبکر به اثبات نمى

جان ، مشمول این عنایت خاص شده است و خداوند به خاطر وجود نازنین پیامبرش
ه است؛ همان طورى که وجود پیامبر رحمت در میان مسلمانان ابوبکر را نیز نجات داد

 :سبب شده است که خداوند عذاب خود را بر آنان نازل نکند

ُ ٱَ�َن  َوَما﴿ نَت �ِيِهمۚۡ  �َّ
َ
َ�ُهۡم َوأ  .]٣٣األنفال: [ ﴾ِ�َُعّذِ

 . را عذاب نخواهد کردها  آن خداوند، هستىها  آن تا تو در میان) اى پیامبر!(
 : جواب

 ؛فقط به خاطر گیج کردن خواننده است، از چین به ماچین رفتن شبهه سازاین همه 
 : گوئیم می و ما، وگرنه سخن ما واضح است

، به خاطر وجود نبی اکرم صی اهللا علیه وسلم« به گفتۀ شما، هر چه شما بگوئید ؛باشد
 » داد می ابوبکر نیز مشمول معیت الهی شد و به این وسیله پیامبر او را دلداري

معیتی خاصه و معیت همراه با رحمت و نصرت ، اگر این معیت: مگویی میحال ما 
 : شود که این رحمت و نصرت بر ابوبکر صدیق نیز باشد چرا که می الزم، باشد

ابوبکر را با خود جمع بسته و این تضمینی است بر اینکه معیت نبی ، پیامبر اکرم: اوالً
 . باشد یم خدا و یار غارش از یک جنس

خیر معیت رسول خدا خاصه بوده و معیت ابوبکر ، اگر بخواهید دوباره بگوئید: ثانیاً
معیت عامه چیزي نیست که به وسیلۀ آن بتوانیم کسی را دلداري بدهیم : گوئیم می ؛عامه

شیر : «یک تفنگ پالستیکی دست شخصی بدهی و به او بگویی، توان نمی همانطور که
 » پالستیکی داري!! چون تو تفنگ، باش

یک حرف واحد و ساده ، به هر حال سخن ما از همان ابتدا مشخص است و حرف ما
معیتی خاصه ، است و شما باید اعتراف کنید که معیت الهی همانگونه که براي رسول خدا

 معیتی خاصه بوده است! ، براي ابوبکر نیز، بوده
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باز هم براي ابوبکر فضیلتی نیست ، معیت خاصه باشد، ن معیتآاگر : گویند می حال
فضیلتی ، معذب نشدند، همانطور که براي مشرکین که با وجود پیامبر اکرم در بینشان

 نبود!!
رسول ؟؟ قزوینی و امثالهم فاین تذهبون؟؟ کشاند می انسان را به کجا، ببینید که تعصب

به همین  1شد می لهمه را شام، خدا در بین آن قوم بود و اگر قرار بود عذابی نازل شود
 که استغفاراي  عده تا رسول خدا در بین شماست و همینطور: «دلیل خداوند فرمود

تر و خشک ، خواست نمی به این معنی که خداوند» شود نمی عذاب بر شما نازل، کنند می
 . با هم بسوزند و این چیز عجیبی نیست

عذاب دیدن یک « والًاص ؛شود که می فرق اساسی و فساد قیاس قزوینی اینجا مشخص
چنانکه در حال حاضر شاهد این » مدح نیست، عذاب ندیدن« اما بر عکس آن» ذم است

و منحرفین زیادي هستند که ها  توتم پرست، شیطان پرستان، ها هستیم که کمونیست
فضلی را  ؛بینند و پر واضح است که معذب نشدن این گروه و یا این افراد نمی عذاب

 . رساند نمی اتبراي آنان به اثب
و هر که مشمول معیت خاصه  کند می اما در مورد معیت خاصۀ الهی قضیه فرق

 ؛حداقل یک شخص صابر و محسن و متقی باشد، آید که او می الزم، خداوند متعال شد
 . بودها  این هر چند که ما قائل بر آنیم که صدیق اکبر چیزي برتر از

بمقتضاى سنّت خدائى و رحمت «(نویسد:  یۀ مذکور میعلیرضا میرزا خسروانی در ترجمه و تفسیر آ -1
فرمایـد:) مـادام    نماید لذا مى ها باشد عذاب نمى و حکمت او خداوند امتى را با اینکه پیمبرشان با آن

کند (زیرا وقتى عـذاب نـازل شـود     ها را عذاب نمی ها هستى (یا محمد) خداوند آن که تو در بین آن
ها و مؤمنان بحـق   کند مگر بعد از اینکه پیمبر آن امتى را خدا معذب نمی گیرد و هیچ عموم را فرا می

ها بیرون روند چون وجود نبى رحمت است و رحمت و عذاب دو ضداند و با هـم جمـع    از بین آن
ها را معذّب نمیدارد در صورتى که طلب آمـرزش کننـد (یعنـى تـا      نمیشوند) و همچنین خداوند آن

ه باقى مانده باشند و طلب آمرزش کنند یا آنکه خود کافران در مقام اسـتغفار  وقتى که مؤمنانى در مکّ
 تهران)_ 425 -424، ص 3 (تفسیر خسروي، ج »و توبه برآیند).

_______________________ 
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فضیلت نیست ولی معیت خاصۀ خداوند ، و عذاب ندیدن ؛پس تفاوت مشخص است
 . سراسر فضلیت است

جمع بستن ابوبکر ، اگر قرار بودچنانکه  ؛اما جواب ایشان با وزنی دیگر نیز میسر است
، و نبی اکرم به خاطر وجود نبی اکرم بوده باشد و نه به خاطر الیق بودن حضرت صدیق

بست و به  می ا با خود جمعحضرت موسی قوم خودش ر، از نبی اکرمالزم بود که قبل 
 ولی چنین نگفت!» خدا با همۀ ماست، اي قوم من: «گفت می آنان

و معجزه  کند می که هم باري دیگر ما را شگفت زده، حال به این آیات توجه کنید
با ، تواند مین که هر سوفیسمی کند می رساند و هم ثابت می بودن قرآن را به اثبات

 : قرآن ثابت کند کالهبرداري هر چه خواست از

ُخوَك � ۡذَهۡب ٱ﴿ :فرماید می اي خداوند در آیات شریفه
َ
نَت َوأ

َ
َ�ِٰ� َوَ� تَنَِيا ِ� ذِۡكِري أ

ٓ ٱ ٤٢ ِّٗنا لََّعلَّهُ  ۥَ�ُ  َ�ُقوَ�  ٤٣َطَ�ٰ  ۥإَِ�ٰ فِرَۡعۡوَن إِنَّهُ  ۡذَهَبا ۡو َ�َۡ�ٰ  ۥقَۡوٗ� �َّ
َ
ُر أ ٓ  قَاَ�  ٤٤َ�َتَذكَّ  َر�ََّنا

ن َ�ۡطَ�ٰ 
َ
ۡو أ

َ
ٓ أ ن َ�ۡفُرَط َعلَۡيَنا

َ
َنا َ�َاُف أ َرٰى  قَاَل  ٤٥إِ�َّ

َ
ۡسَمُع َوأ

َ
ٓ أ ٓۖ إِنَِّ� َمَعُكَما  ﴾٤٦َ� َ�َافَا

  .]٤٦-٤٢طه:[
کردن من  هاى مرا [براى مردم] ببرید و در یاد تو و برادرت معجزه) اي موسی(«: یعنی

و با او سخنى نرم  *سرکشى برخاسته به سوى فرعون بروید که او به *سستى مکنید
ترسیم که [او] آسیبى به  آن دو گفتند پروردگارا ما مى *گویید شاید که پند پذیرد یا بترسد

 » بینم شنوم و مى من همراه شمایم مى فرمود مترسید *ما برساند یا آنکه سرکشى کند
ن کرده و در حین باشند را بیا» موسی و هارون« خداوند حال دو پیامبر الهی که همان

نترسید که من « و در نهایت آنان را دلداري داده و فرموده نمودهاز خوف آن دو یاد ، آن
 » با هر دويِ شما هستم

 :حال دو آیۀ دیگر را نیز بخوانید

ا﴿ َٰٓءا  فَلَمَّ ۡصَ�ُٰب ُموَ�ٰٓ إِنَّا لَُمۡدَرُ�وَن  ۡ�َۡمَعانِ ٱتََ�
َ
ٓۖ إِنَّ مَ  قَاَل  ٦١قَاَل أ ِ�َ َرّ�ِ َسَيۡهِديِن َ�َّ

   .]٦٢-٦١الشعراء: [ ﴾٦٢
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گرفتار خواهیم  چون دو گروه همدیگر را دیدند یاران موسى گفتند ما قطعاً«: یعنی
و به زودى مرا راهنمایى خواهد  پروردگارم با من استگفت چنین نیست زیرا * شد
 » کرد

با هم جمع حضرت هارون را ، حضرت موسی و برادرش، خداوند، در آیات اول

ٓ ﴿ :بست و فرمود چون هر دو نفر الیق معیت خاصۀ » من با شما هستم«  ﴾إِنَِّ� َمَعُكَما
 ولی در دو آیۀ بعدي حضرت موسی به وقت یاد کردن از معیت الهی ؛الهی بودند

و بنی اسرائیل را با خود جمع نبست » خداي من با من است« ﴾إِنَّ َمِ�َ َرّ�ِ ﴿ :فرماید می
 :ر حالی بود که خود حضرت موسی علیه السالم معیت آنان را خواسته بودو این د

ٰٓءِيَل ﴿ رِۡسۡل َمِ�َ بَِ�ٓ إِۡسَ�
َ
بنی اسرائیل  ):موسی به فرعون گفت(« .]١٠٥األعراف: [ ﴾١٠٥فَأ

 » را همراه من بفرست
ولی حضرت موسی علیه ، و از جهتی بنی اسرائیل نگران بودند که مبادا گرفتار شوند

چرا که آنان » نگران نباشید که خدا با همۀ ماست: «بگویدها  آن لسالم حاضر نشد بها
 فتدبر جداً...... لیاقت معیت خاصۀ خداوند را نداشتند

خداوند فقط به خاطر همراهی گوید:  می گیرد و می آخوند شیعی قرآن را به بازي
حال براي اینکه بطالن ادعاي  ؛ابوبکر با پیامبر معیت خاصۀ خود را شامل ابوبکر نیز کرد

 : کشیم می صحنۀ زیر را به تصویر، ساده تر ثابت کنیماي  شیوه آنان را به
تن از دانش  5مدیر مدرسه به وسیلۀ بلندگو نام  ؛در دبستان هستیم، ما و قزوینی«

ز آنان نی» به دفتر بیایند.... فالنی و فالنی و«گوید:  می زند و می آموزان کالس اول را صدا
در حالیکه یکی از آنان مدال طالیی به گردن دارد از دفتر ، به دفتر رفته و بعد از دقایقی

 . شوند می خارج
آقاي «گوید:  می زند و این بار می آقاي مدیر دوباره در بلندگو صدا، لحظاتی بعد

من و قزوینی به دفتر رفته و بعد از » به دفتر بیایند »ابوبکر بن حسین«و  »قزوینی«
 نزد دوستان بر، ایقی با دو مدال که هر دو نیز از جنس طال و به یک شکل هستنددق
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اگر رفیق ما : «گویند می گردیم؛ حال دوستان من خطاب به قزوینی و دوستانش می
 »ابوبکر«چون تو همراه ، گرفتی نمی نبود تو هیچ وقت این مدال را »ابوبکر بن حسین«

قزوینی و  ؛کنید می گمان» و گرنه لیاقتش را نداشتیاند  این مدال را به تو داده، بودي
: آنان بالفاصله خواهند گفت ؛واضح است؟؟ دوستان قزوینی در جواب چه خواهند گفت

 چرا به شما، اگر اینطور است؟ مگر نخودچی کشمش است که به هر کسی بدهند«
نفر  4گرفت و و چرا به شاگردان کالس اول ندادند و فقط یکی از آنان مدال ؟ دهند نمی

 » ؟؟دیگر دست خالی بر گشتند
هیچ آن را  پذیرد ولی خالف می هر عاقلی این را، انصافاً اگر این جواب را بدهند

همانطور که هیچ مسلمانی نباید بپذیرد که خداوند به خاطر وجود ، پذیرد نمی عاقلی
 پیامبر اکرم به ابوبکر صدیق نیز مدال معیت خاصۀ خود را داده است!

مگر معیت خاصۀ خدا چیز ساده اي است که همه را شامل : «خن ما چنین استس
حال آنکه آنان نیز همراه حضرت ، و اگر چنین است چرا بنی اسرائیل را شامل نشد؟ شود

حضرت موسی ، مضطرب و نگران نیز بودند و از سویی دیگر، از سویی !؟؟موسی بودند
 .» دخواستار بو، معیت آنان را به امر خداوند

 افتخاري براي جبرائیل، همنشینی با اهل بیت علیهم السالم: قزوینی
: گویند مى، شوند هرگاه که دورهم جمع مى، بدان که خارج شدگان از دین: «فخر رازي

این است که ها  آن منظور» بودها  آن تنى که جبرئیل نفر ششم در میان خدایا به حق پنج«
را در زیر عبا در روز ) علیهم السالم( حسینحسین و ، فاطمه، علی) ص( رسول خدا

من این مطلب . قرار دادها  آن مباهله جمع کرد و جبرئیل آمد و خود را نفر ششم در میان
ها  آن شما چیز بهترى نسبت به: پدرم گفت، گویند این چنین مىها  آن را به پدرم گفتم که

 در باره دو نفرى که نفر سومکنى  چه گمان مى« دارید و آن این گفته رسول خدا است که
) قصه کساء( تر از آن برتر و کامل، بدیهى و روشن است که این قصه» ؟خدا استها  آن

 .»است
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براى ما مشخص نیست و ، چنین مطلبى را گفته باشد، این که کدامیک از شیعیان: اوالً
به اصل کرد تا خواننده با مراجعه  چه بهتر بود که فخررازى گوینده آن را مشخص مى

همچنین بهتر بود که دالئل . کرد با استداللش آشنا شده و بهتر قضاوت مى، سخن او
 کرد تا دیگران با آشنا شدن با تر و برتر بودن فضیلت ابوبکر بیان مى پدرش را براى کامل

فخررازى حتى در نقل داستان نیز رعایت . کردند سخن پدر فخررازى را تصدیق مى، ها آن
را در زمان نزول آیه » داستان کساء« نکرده است؛ زیرا شیعه و سنى زمان امانت دارى را

 دانند نه در زمان مباهله؛ تطهیر مى
فضیلتى است بس ، امین وحى و ملک مقرب درگاه الهی، همنشینى با جبرئیل: ثانیاً

دانند؛ بلکه  این مطلب را فضیلتى براى اهل بیت علیهم السالم نمى، ارزشمند؛ اما شیعیان
بدیل دانسته و از پیامبر  را براى خود افتخارى بىها  آن این جبرئیل است که همنشینى با

ترین مخلوقات  گیرد که او نیز تنها کسى باشد که در زیر کساء همراه با پاك خدا اجازه مى
 خدا نشسته است؛

بکر بوده؛ تواند ادعا کند که خداوند در غار به همراه پیامبر و ابو آیا فخررازى مى: ثالثاً
 ؟اما در زیر کساء به همراه پیامبر و اهل بیتش نبوده است

َ ٱإِنَّ ﴿ :مگر خداوند نفرموده است که ِينَ ٱَمَع  �َّ ْ ٱ �َّ َقوا ِينَ ٱوَّ  �َّ ِۡسُنوَن  �َّ  ﴾١٢٨ُهم �ُّ
  .]١٢٨النحل: [

 . و کسانى که نیکوکارند، اند خداوند با کسانى است که تقوا پیشه کرده
چه دلیلى وجود دارد که فضیلت ، د در هر دو مکان و با هر دو گروه بودهاگر خداون

عالوه بر خدا و ، در قضیه کساء؟ بودن در غار را برتر از فضیلت بودن در زیر کساء بدانیم
جبرئیل نیز بوده است؛ پس داستان کساء قطعا افضل و اکمل از داستان غار ، رسول او

 است؛
 : سنت میکائیل نیز بوده است همچنین طبق بعضی روایات اهل
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�ََّما يُرِ�ُد ﴿ از ام سلمه نقل شده است که آیه 
َ
ُ ٱ� در خانه من و در باره هفت  ﴾...�َّ

حسن و حسین علیهم ، فاطمه، علی) ص( رسول خدا، میکائل، جبرئیل، نفر نازل شد
 .السالم

اراده ، شود مى آنچه در آیه تطهیر براى اهل بیت علیهم السالم فضیلت محسوب: رابعاً
هاى باطنى و ظاهرى است که این  تکوینى خداوند بر طهارت آن بزرگواران از تمام پلیدى

 . سازد متمایز مى، را نه تنها از جبرئیل و دیگر مالئک؛ بلکه از تمام خالئقها  آن مقام

 : جواب
ئیل که جبرئیل و میکا گوید می روایت پایانی قابل توجه است که قزوینی نقل کرده و

! و این بسیار مضحک است چرا که !نیز زیر عبا بودند و آیۀ تطهیر در مورد آنان نیز هست
مالئکه ذاتاً معصوم هستند و شیعه معتقد است که آیۀ تطهیر و ارادة خدا در این آیه بر 

اي که ذاتاً  حال چه عجیب است که مالئکه، معصوم گشتن آل عبا قرار گرفته است
که معصوم بودند ها  آن آیند تا آنان نیز معصوم شوند!!! می ر این عبامعصوم هستند نیز زی

بفهمید!!! نیست باالتر ؟؟ خواستند معصومتر شوند؟ دیگر چه نیازي به زیر عبا رفتن است
و عصمت مالئکه نیز مطلق است و نیست باالتر ازعصمت آنان عصمتی! .. از سیاهی رنگ

 . ادعاي آخوند شیعی دارد و این خود به وضوح داللت بر دروغ بودن
تن از  2خیمه بوده است که این همه آدم و ، که آن عبااند  شیعیان گمان کرده، از سویی

رو دهید یک ها  این اگر به؟ حماقت تا به چه حد؟؟؟ شدند می فرشتگان نیز زیرش جا
 نفري امام 313بعید نیست که لشکر ، گردان را به راحتی زیر این عبا جا خواهند داد

 زور چپان کنند!، زمانشان را نیز در آن زیر
در روایات شیعی آمده است که جبرئیل تا به آن حد بزرگ است که در سرزمین منا 

شرق و غرب زمین را فرا خواهد گرفت و طولش از زمین اش  شود! و جثه نمی اصالً جا
شکل  اگر بگوئید به؟ پس چگونه زیر یک عبا جا شده است، 1 رسد می تا به آسمان

 166، ص: 20 روض الجنان و روح الجنان فی تفسیرالقرآن، ج -1
_______________________ 
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ُؤَ�ٓءِ ﴿ ؟؟ام سلمه چگونه او را شناخت: گویم می، دیگري در آمده است َ�  ۡلَقۡومِ ٱَ�َماِل َ�ٰٓ
این مردمان را چه شده است که سخن « ]٧٨النساء: [ ﴾٧٨يََ�اُدوَن َ�ۡفَقُهوَن َحِديٗثا 

 ؟ شدید.... واقعاً شما را چه شده که این همه» ؟فهمند نمی
وجود  1راوي رافضی 3، ایت مخدوش است چرا که در آنسند نیز این رو از لحاظ

دارد که یکی از آنان نیز متهم به وضع حدیث است و ایضاً یکی دیگر از راویان این 
 . افزاید می که خود بر ضعف روایت 2مجهول الحال است، روایت

 کیفیت معیت در آیۀ غار

َ إِنَّ ﴿ که 3کند می زوینی اعترافق ۖ  ٱ�َّ بر فضیلت حضرت ابوبکر صدیق  داللت ﴾َمَعَنا
 تواند مین حضرت علی هم مشمول معیت خداوند است پس« بگوید خواهد می اما، دارد

َ إِنَّ ﴿ قید ۖ  ٱ�َّ  » بر افضیلت گواه باشد! ﴾َمَعَنا
 . جواب به وي از چند جهت است

َ إِنَّ ﴿ زمانی که به فضیلت بودن قید: ابتدا اینکه ۖ  ٱ�َّ خواه ناخواه ، داعتراف کردی ﴾َمَعَنا
چرا که ، باید اعتراف کنید که حضرت صدیق از محسنین و متقین و صابرین است

 . خداوند با رحمت خود همراه کسانی است که محسن و متقی و صابر باشند

َ ٱإِنَّ ﴿ ِينَ ٱَمَع  �َّ ْ ٱ �َّ ِينَ ٱوَّ  �ََّقوا ِۡسُنوَن  �َّ خدا با  در حقیقت« ]١٢٨النحل: [ ﴾١٢٨ُهم �ُّ
 » نیکوکارندها  آن اند و [با] کسانى [است] که انى است که پروا داشتهکس

نَّ ﴿
َ
َ ٱأ  »تقواپیشگان است همراهخدا « ﴾١٩٤ لُۡمتَّقِ�َ ٱَمَع  �َّ

س الشبامی (رافضـی و  مخول بن إبراهیم النهدي (رافضی و متهم به غلو است) و عبد الجبار بن العبا -1
 نیز شیعه است اما متهم نیست.عمار الدهنی متهم به وضع) و 

 ، مجهول است.ةفيبنت أفعى الکو ةعمر -2

اگر خداوند در هر دو مکان و با هر دو گـروه بـوده، چـه دلیلـى وجـود دارد کـه       «گوید:  آنجا که می -3
 »نیم؟فضیلت بودن در غار را برتر از فضیلت بودن در زیر کساء بدا

_______________________ 
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نَّ ﴿
َ
َ ٱَوأ  »خدا همراه مومنان است« .]١٩األنفاق: [ ﴾١٩ لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَمَع  �َّ

َ ٱإِنَّ ﴿ ِٰ�ِ�نَ ٱَمَع  �َّ   »همانا خدا با صابرین است« .]١٥٣ة: البقر[ ﴾١٥٣ ل�َّ
معیتی که ابوبکر صدیق با نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم در آن جمع بسته : دوم اینکه

بالجمله برتر و  ،)آیاتی که ذکر شد( شده است از معیتی که در دیگر آیات آمده است
عضی آیات در چرا که آن معیت همه با شرطی همراه است اما معیتی که در ب، باالتر است

به این دو آیه دقت  ؛مشروط نیست، مورد مالئکه و بعضی انبیاء و در آیۀ غار وارد شده
 :کنید

َخَذ ﴿
َ
ُ ٱ۞َولََقۡد أ ٰٓءِيَل َوَ�َعۡثَنا ِمۡنُهُم  �َّ ۖ َوقَاَل  ۡ�َ�ۡ ٱِميَ�َٰق بَِ�ٓ إِۡسَ� ُ ٱَعَ�َ نَقِيٗبا إِّ�ِ  �َّ

َ�ۡمُتُم 
َ
لَ ٱَمَعُ�ۡمۖ لَ�ِۡن أ َكٰوةَ ٱَوَءاتَۡيُتُم  ٰوةَ لصَّ ۡقَرۡضُتُم  لزَّ

َ
ۡرُ�ُموُهۡم َوأ َ ٱَوَءاَمنُتم بُِرُسِ� وََعزَّ  ۡرًضاقَ  �َّ

َ�ّفَِرنَّ َعنُ�ۡم َسّ�ِ 
ُ ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  َٔ َحَسٗنا �َّ ۡدِخلَنَُّ�ۡم َج�َّ

ُ
ۚ ٱاتُِ�ۡم َوَ� نَۡ�ُٰر

َ
َ�َمن  ۡ�

بِيلِ ٱۡد َضلَّ َسَوآَء َ�َفَر َ�ۡعَد َ�ٰلَِك ِمنُ�ۡم َ�قَ    .]١٢املائدة: [ ﴾١٢ لسَّ
خدا از فرزندان اسرائیل پیمان گرفت و از آنان دوازده سرکرده برانگیختیم  در حقیقت«

و زکات بدهید و به فرستادگانم ایمان  من با شما هستم اگر نماز برپا داریدو خدا فرمود 
زدایم و  هید قطعا گناهانتان را از شما مىبیاورید و یاریشان کنید و وام نیکویى به خدا بد

آورم پس هر کس از  هایى که از زیر [درختان] آن نهرها روان است در مى شما را به باغ
 » شما بعد از این کفر ورزد در حقیقت از راه راست گمراه شده است

موید ها  آن این معیت مشروط است و این وعده مربوط به قومی است که خیلی از
خدا  همراه با الطاف او شدند و بعضی از همین قوم از الطاف محروم شدند؛ حال معیت 
 : آیۀ دوم

ْ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱيُوِ� َر�َُّك إَِ�  إِذۡ ﴿ ّ�ِ َمَعُ�ۡم َ�َثّبُِتوا
َ
ِينَ ٱ� َّ�  ْۚ  ]١٢األنفال: [ ﴾...َءاَمُنوا

س کسانى را که کرد که من با شما هستم پ هنگامى که پروردگارت به فرشتگان وحى مى«
 ..» قدم بدارید اند ثابت ایمان آورده



 دو یار غار    536

، این معیت خداوند با مالئکه مشروط نیست و این به خاطر مقام واالي آنان است
چنانکه خداوند در مورد حضرت موسی و ، همینطور است وضعیت بعضی از انبیاء الهی

 : فرماید می هارون

  قَاَل ﴿
َ
ٓ أ ٓۖ إِنَِّ� َمَعُكَما َرٰى َ� َ�َاَفا

َ
فرمود مترسید من همراه « .]٤٦طه: [ ﴾٤٦ۡسَمُع َوأ

  .»بینم شنوم و مى شمایم مى
آنجا که از قول نبی رحمت صلی اهللا : توبه 40و همینطور است معیت خداوند در آیۀ 

َ َ� َ�َۡزۡن إِنَّ  ۦإِۡذ َ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِ ﴿ :علیه وسلم آمده است ۖ  ٱ�َّ این  بینیم که در می و ﴾َمَعَنا
معیت مشروط نیست و این معیت فقط در مورد مالئکه و انبیاء الهی آمده است و ، آیه نیز

آن هم در مورد ، در مورد هیچ کدام از اصحاب انبیاء الهی وارد نشده اال یک مورد
ابوبکر صدیق  کند می حضرت ابوبکر صدیق رضی اهللا عنه که این خود به جز اینکه ثابت

که از اصحاب دیگر  کند می ثابت، صلی اهللا علیه وسلم است افضل اصحاب نبی اکرم
به وي  شزمانی که اصحاب، چرا که حضرت موسی علیه السالم، انبیاء نیز افضل است

خداوند من همراه من (، خیر: «حضرت موسی فرمود» شویم می االن گرفتار فرعون«: گفتند
 . و یاران خود را با خود جمع نبست» )است

َٰٓءا  افَلَمَّ ﴿ :آیه ۡصَ�ُٰب ُموَ�ٰٓ إِنَّا لَُمۡدَرُ�وَن  ۡ�َۡمَعانِ ٱتََ�
َ
ۖ إِنَّ َمِ�َ َرّ�ِ  قَاَل  ٦١قَاَل أ ٓ َّ�َ

چون دو گروه همدیگر را دیدند یاران موسى گفتند ما « ]٦٢-٦١الشعراء: [ ﴾٦٢َسَيۡهِديِن 
به زودى مرا  گفت چنین نیست زیرا پروردگارم با من است و* گرفتار خواهیم شد قطعاً

 » راهنمایى خواهد کرد
این : «فرماید می، ضمن اشاره به معیتی که در این آیه آمده، دکتر عبدالکریم زیدان

َ إِنَّ ﴿ معیت که در ۖ  ٱ�َّ واالتر و ارزشمندتر از آن معیتی است که ، به آن اشاره شده ﴾َمَعَنا

َ ٱنَّ إِ ﴿ :فرموده است، در مورد پرهیزکاران و نیکوکاران، خدواند ِينَ ٱَمَع  �َّ ْ ٱ �َّ ِينَ ٱوَّ  �ََّقوا َّ� 
ِۡسُنوَن  معیتی .».. همراه تقواپیشگان و نیکوکاران است، گمان خداوند بی: «یعنی ﴾١٢٨ُهم �ُّ
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َ إِنَّ ﴿ که در ۖ  ٱ�َّ رحمت و مدد الهی که ، عبارت است از نصرت، به آن اشاره شده ﴾َمَعَنا
به آن مختص ، رضی اهللا عنه و یارش ابوبکر صدیق مصلی اهللا علیه وسل خدا تنها رسول

َ ٱإِنَّ ﴿ ي  معیتی که در آیه. اند گردیده ِينَ ٱَمَع  �َّ ْ ٱ �َّ َقوا ِينَ ٱوَّ  �َّ ِۡسُنوَن  �َّ به آن  ﴾١٢٨ُهم �ُّ
باشد؛ اما معیتی که خداي  پیشگی و نیکوکاري می مقید به شرایطی چون تقوا، اشاره شده

نوعی از همراهی الهی بود که ، و یارش نمود صلی اهللا علیه وسلم اکرمپیامبر  ةبهر، متعال
العاده و فراتر از حد   هاي خارق صرفاً مخصوص این دو بزرگوار بود و در قالب نشانه

 1 ».تصور نمودار گشت

ۡسَمعُ ﴿ :فرماید می خداوند به حضرت موسی و هارون: سوم اینکه
َ
ٓ أ ٓۖ إِنَِّ� َمَعُكَما  َ� َ�َافَا

َرٰى 
َ
و الزم است که این معیت برتر از آن معیتی باشد که مربوط به  ]٤٦طه: [ ﴾٤٦َوأ

محسنین یا متقین یا صابرین است چرا که حضرت موسی و هارون علیهم السالم هر سه 
صفت را داشتند و حتماً موید به معیت الهی که مخصوص متقین و محسنین و صابرین 

پس این معیتی که در ، دانستند می بایست این را می ودندچون نبی بها  آن بودند و، است
چنانکه  ؛برتر و باالتر است و این تائید و معیت برتر و افضل است، آمده) 46: طه( آیه

خدا با او نیز هست و در تمام این ، اگر شخص صالح و صابر و متقی نزد حاکم برود
ما ممکن است همین شخص ا، مدت که این صفات را داشته خدا نیز با او بوده است
که در تاریخ .... شکنجه شود و، صابر و متقی و محسن به دست این حاکم کشته شود

اما زمانی که خداوند اشخاص خاصی را مصداق قرار داده و در  ؛امثالش زیاد است
چنانکه حضرت ، اند شکست نخورده، شرایطی به آنان وعدة همراهی و معیت داده است

خواست رسید؛  می در نهایت از چنگ فرعون آزاد شد و به جایی که ،موسی علیه السالم
و نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم نیز شکست نخورد و در نهایت اسالم را گسترش داد و 

ــرآن  -1 ــن قصــص الق ــتفاد م ــی) المس ــ ، 100ص 2ج (عرب ــدان، مؤسس ــدالکریم زی ــاعب ــه رس ، 1، طةل

 م.1997هـ/1418

_______________________ 



 دو یار غار    538

يَۡت ﴿ :اهل مکه و دیگر اعراب فوج فوج وارد اسالم شدند
َ
ِ ٱيَۡدُخلُوَن ِ� دِيِن  �َّاَس ٱَوَر� َّ� 

ۡفَواٗجا 
َ
برتر از معیتی ، گردد که این معیت می پس از این نکته واضح 1]٢النرص: [ ﴾٢أ

است که مربوط به متقین و صابرین و محسنین است و الزم است که ابوبکر صدیق برتر 
 . از یک شخص متقی و صابر و محسن باشد

إن اهللا معنا أی بالعصمة و املعونة فهی معية خمصوصة و إال فهو تعالی «: فرماید می آلوسی

  2»كل واحدٍ من خلقهمع 

و این معیتی ویژه است؛ وگرنه  کند میما را حفظ و کمک : ؛ یعنیان اهللا معنا: «یعنی
  .»خداوند متعال با همه مخلوقات خویش است

 . در این باره در آینده بیشتر سخن خواهیم گفت

 ابوبکر لیاقت معیت را نداشت زیرا تا آخر عمر با تقوا نماند!

همراهى و مصاحبت با رسول خدا زمانى فضیلت محسوب ، اه قرآناز دیدگ: «قزوینی
سوره فتح تمجید فراوانى  29خداوند در آیه . که همراه با تقوى و انجام عمل صالح باشد

 :فرماید آن جا که مى، نماید از همراهان رسول خدا مى

دٞ ﴿ َمَّ ِۚ ٱرَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ِشدَّ
َ
ارِ لۡ ٱأ ٗدا  ُكفَّ ٗعا ُسجَّ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم ُركَّ

ِ ٱيَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  ثَرِ  �َّ
َ
� ٱَورِۡضَ�ٰٗناۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن � ُجودِ �َّۡوَرٮِٰة� ٱَ�ٰلَِك َمَثلُُهۡم ِ�  لسُّ

ِ�يلِ ٱَوَمَثلُُهۡم ِ�   .]٢٩الفتح: [ ﴾...ۡ�ِ
رستاده خداست و کسانى که با او هستند در برابر کفّار سرسخت و ف) ص( محمد

بینى در حالى  را در حال رکوع و سجود مىها  آن و در میان خود مهربانند پیوسته، شدید
در صورتشان از اثر سجده ها  آن طلبند نشانه که همواره فضل خدا و رضاى او را مى

 »آنان در انجیل است نمایان است این توصیف آنان در تورات و توصیف

 شوند بینی که دسته دسته و گروه گروه داخل دین خدا می و مردم را می -1
 141، ص 6روح المعانی، ج  -2

_______________________ 
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هاى  در این آیه شریفه آن دسته از اصحاب پیامبر اکرم را ستوده که داراى ویژگی
 :موجود باشد

آُء َ�َ ﴿ -1 ِشدَّ
َ
ارِ أ  در برابر کفّار سرسخت و شدید باشند؛ ﴾ٱۡلُكفَّ

 نسبت به یکدیگر مهربان باشند؛ ﴾رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ ﴿ -2

ٗدا﴿ -3 ٗعا ُسجَّ  پیوسته در حال رکوع و سجده باشند؛ ﴾تََرٮُٰهۡم ُركَّ

ِ يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن ﴿ -4 ۖ  ٱ�َّ چشم آنان به فضل خدا و به دنبال رضاى خدا  ﴾َورِۡضَ�ٰٗنا
 باشند؛

ثَِر ﴿ -5
َ
� ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن � ُجودِ  آثار سجده در سیماى آنان مشاهده شود؛ ﴾ٱلسُّ

برخوردارى از مغفرت و پاداش عظیم عمل صالح را شرط ، در پایان همین آیه -6
 :کند خود بیان مى

ُ وََعَد ﴿ ِينَ  ٱ�َّ ٰلَِ�ٰتِ َءاَمُنواْ وََعِمُلواْ  ٱ�َّ ۡغفِ  ٱل�َّ ۡجًرا َعِظيَمۢ�  َرةٗ ِمۡنُهم مَّ
َ
 ﴾٢٩َوأ

خداوند ، اند را که ایمان آورده و کارهاى شایسته انجام دادهها  آن کسانى از) ولى(
 .داده است وعده آمرزش و اجر عظیمى

  .»تواند ارزش و فضیلت باشد بنابراین صرف همراهى و مصاحبت نمى
 : جواب
رساند چرا که این آیه  می بودن ادعاي وي را به اثبات باطلآیه به وضوح معناي 

، شمارد می و سپس صفات آنان را بر، ستاید می همراهان نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم را
دهد که  می و به وضوح این آیه گواهی.... و ندن خود مهربانیکه با کفار سر سختند و ب

اینکه ابوبکر صدیق از همراهان و مالزمان نبی اکرم در و . همراهان پیامبر بهشتی هستند

به خوبی این  ﴾ۦإِۡذ َ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِ ﴿ شکی نیست و قید، صلی اهللا علیه وسلم بوده است
هجري است اما سورة فتح  9غار مربوط به سال  رساند و چنانکه گفتیم آیۀ می مفهوم را
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بینیم که مصاحبت ابوبکر صدیق از  می مربوط به صلح حدیبیه و قبل از تبوك است و
 . هجري ثابت و غیر قابل انکار است 9قرآن تا سال 

پس آنگاه که فهمیدیم همراهان پیامبر با کفار سر سخت و با مسلمانان مهربان و 
سجود هستند و فهمیدیم که ابوبکر صدیق نیز از این همراهان همیشه در حال رکوع و 

 . فهمیم که ابوبکر از مصادیق اولیۀ این آیه است می، بوده است
! ابتداي !فهمد نمی آورد که معناي واضح آیه را می واقعاً تعصب چه بالیی بر سر انسان

 نباشند و واو با تق منؤتوانند م نمی شمارد که آن اشخاص می آیه صفات کسانی را

وََعَد ﴿ :فرماید می زمانی که خداوند، و واضح استتوانند اعمال صالح نداشته باشند!  نمی
 ُ ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ٰتِ َءاَمُنوا ۡغفِ  ٱل�َّ ۡجًرا َعِظيَمۢ�  َرةٗ ِمۡنُهم مَّ

َ
منظور این نیست که  ﴾٢٩َوأ

اگر عمل ، جویند می د و فضل خدا راهمراهان پیامبر که غالباً در حال رکوع و سجودن
صالح انجام دهند مستحق مغفرت هستند!! چرا که همین رکوع و سجود و جویا شدن 

باالتر از  عین عمل صالح و مصداق واالي اطاعت و بندگی است و بگویید که، فضل خدا
بلکه منظور آن است که اي مردم اگر شما نیز ؟؟ وجود دارد صالحی عمل این دیگر چه

من باشید و عمل صالح انجام دهید مستحق مغفرت و اجر عظیم خواهید ؤم، انند آنانم
 : فرماید می همانطور که خداوند، در این آیه به معناي بیان جنس است »من«و  بود

ْ ٱفَ ﴿ ۡوَ�ٰنِ ٱِمَن  لرِّۡجَس ٱ ۡجَتنُِبوا
َ
به این معنی  »من«که در این آیه نیز  ]٣٠احلج: [ ﴾ۡ�

به معناي  »من«بلکه در این آیه نیز » بعضی از بت ها کنید از پلیديِ نیست که اجتناب
 . دوري کنیدها  شود که از پلیدي تمامی بت می و معنی این بیان جنس آمده است
 اند مشغول اوقات اکثر در یعنى سجودکنندگان سجداً... : «نویسد می کاشفی سبزواري

 1.»است رض صحابه همهب راجع مناقب این که آورده موضح در بنماز

 تهران_، کاشفی سبزواري 1158(فارسی)، ص:  عليةمواهب  -1
_______________________ 
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: نویسد می، در رد اهل سنت نوشته، و شیخ عبدالجلیل قزوینی رازي در کتابی که
 فرزندانش و على بر که آنکس بر !؟است بیشتر که بر غرامت خود تا کردن باید مى قیاس«

 المؤمنین أمیر را خمرخواره یزید که آنکس بر یا و، مصطفى بر چنانکه فرستد صلوات
 1 .»]را[ الکفّار على أشداء و، غار یار نکهچنا خواند
ما که بر ، استبیشتر کدام کس در ضرر و زیان : «این است کهشیخ عبدالجلیل ظور من

خواند که  می منینؤفرستیم یا آنکه یزید را همانطور امیر الم می علی و فرزندانش درود
 .» خواند می امیر المؤمنین، ابوبکر را که یار غار و اشداء علی الکفار بود

هر کس یک بار این آیه را بخواند خواهد فهمید که ، گذشته از اعترافات علماي شیعه
 دارد! اي چرکین و پر کینهقزوینی چه دل 

 معیت براي رسول خدا خاصه بود ولی براي ابوبکر عامه!
او قبالً اعتراف ، که باعث حیرت استتناقض عجیبی نهفته قزوینی  در البالي سخنان

خواست آن را تاویل کند  می معیت خاصه است منتهی، بود که معیت خدا با ابوبکر کرده
این معیت باعث کاهش ، گفت می و بگوید که علی نیز از این فضیلت بر خوردار است و

 : نویسد می ت خاصه را پذیرفت ولی اکنونیخالصه اینکه مع.... حزن ابوبکر نشد و

َ إِنَّ ﴿ و نیز معیتى که در آیه« ۖ  ٱ�َّ براى رسول ، از آن سخن به میان آمده است ﴾َمَعَنا
خدا معیتى است خاص؛ اما براى ابوبکر معیت خاص نیست؛ بلکه مراد از آن همان معیت 

وَُهَو ﴿ :فرماید مى عمومى الهى که همواره و در همه جا با تمام مخلوقات وجود دارد که
ۡ�َن َما ُكنُتۡمۚ وَ 

َ
ُ ٱَمَعُ�ۡم �   .]٤احلديد: [ ﴾٤ۡعَملُوَن بَِص�ٞ بَِما �َ  �َّ

این توجیه بسیار ناشیانه و به غایت مضحک است و ما از یک دیوانه چنین هذیانی را 
 !سد به کسی که این همه ادعا داردانتظار نداشتیم چه بر

 تهران _ 428)، متن، ص: نقض (فارسی -1
_______________________ 
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ما هر دو گوشی نوکیا فالن : اگر شخصی از جانب خودش و دوستش بگوید، جناب
گوشی نفر اولی ، دهید که بگوئید می اجازه اي به خود حقشما به چه ، مدلش را داریم

شما را به خدا اگر این ؟ چه قرینه اي دارید؟؟ چینی است و گوشی نفر دومی فنالندي
 ؟؟ پس چیست، تفسیر به راي نیست

 کنیم و می را قبول انهذیانش، حال براي اینکه دل این بیماران تب کرده نشکند
خدا با ، اي ابوبکر نگران نباش« منظور پیامبر این بوده کهاگر فرض کنیم که : گوئیم می

با کفار هم  وبا تو  خدایادت باشد که البته اي ابوبکر  !من استنصرت خود همراه 
ابوبکر صدیق به  توانیم نتیجه بگیریم که می، اگر منظور پیامبر را چنین فرض کنیم» هست

به خاطر من «گوید  می و پیامبر به او. تحال نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم نگران بوده اس
از حکمت به ، و اگر ابوبکر نگران خودش بود.» کند می نگران نباش چرا که خدا مرا حفظ

ش هراسان خود دور است که پیامبر اکرم صلی اهللا علیه وسلم به ابوبکر که به خاطر جان
 » !!!کند می ابوبکر نگران نباش که خدا مرا حفظ: «است بگوید

نگران نباش که : «که پیامبر بگوید بودالزم ، بودابوبکر به خاطر خودش نگران  اگر
مواظب  وندبراي جان خودت نگران مباش که خدا: «نه اینکه بگوید» خدا مواظب توست

بوبکر به خاطر نبی اکرم بوده است که اگر قبول حزن ا دمگر اینکه قبول کنی» من است!
 خواهیم! می همان است که ما، کنید

معیت تکوینی که مربوط به عموم ، دانند مین کارشان را به جایی رسانده که، تعصب
موجب زائل شدن نگرانی شود که رسول رحمت بخواهند آن را متذکر  تواند مین، است

 شوند!
مطلب : «دننویس می شدر تفسیر تابشی از قرآن خویرحمۀ اهللا علیه عالمه برقعی 

ا به معنی معیت تکوینی نیست بلکه به ه کلمۀ معناست کدیگري که باید ذکر شود آن 
ول معنی معیت تأییدي است زیرا معیت تکوینی حق با همه کس است و اختصاص به رس

ا این است که خدا با ما یعنی با من و تو عنایت دارد و پس معنی معن، ومصاحبش ندارد
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طرفی قرائت قرآن نموده و پس هر کس این آیه را قرائت کند از ، من و تو را تأیید میکند
از طرفی تأیید خدا را براي ابوبکر ذکر نموده که این قرائت و تأیید براي قاري ثواب 

و اگرچه اند  و مردم که تا قیامت این آیه را میخوانند تأیید و تمجید ابوبکر کرده. است
ا با من و تو به هر حال معناي معنا در این آیه این است که خد. آگاه از معناي آیه نباشند

علیه  -که خدا به حضرت موسی و هارون اي  آیه عنایت دارد و ما را یاري میکند مانند

َرٰى  قَاَل ﴿ :فرموده که -السالم 
َ
ۡسَمُع َوأ

َ
 » ]٤٦طه: [ ﴾٤٦َ� َ�َافَاۖٓ إِنَِّ� َمَعُكَمآ أ

، کر صدیقتنها براي ابوب، فرماید که در میان اصحاب می و شیخ االسالم ابن تیمیه نیز

هِ «: معیت خاصه ثابت گشته است ِ ريْ غَ ِّ وَ يْيلِ هَ مِ السُّ اسِ قَ أَيبِ الْ لْمِ كَ عِ لِ الْ نْ أَهْ ةٌ مِ ائِفَ الَ طَ قَ هِ : وَ ذِ هَ

رٍ  ِ أَيبِ بَكْ ريْ ثْبُتْ لِغَ ْ تَ ةُ ملَ َاصَّ يَّةُ اخلْ اي از اهل علم مانند ابوالقاسم سهیلی و غیر او  عده« 1.»املَْعِ

 .» براي غیر ابوبکر ثابت نشده است معیت خاصبا هم بودن و  این: اند گفته
یار و همسفر پیامبر را فرا ، در آن موقع ترس و وحشت: «نویسد می شیرازي ممکار

إِۡذ َ�ُقوُل ﴿ »غم مخور خدا با ما است: و گفت« پیامبر او را دلدارى داد گرفت و
َ َ� َ�َۡزۡن إِنَّ  ۦلَِ�ِٰحبِهِ  ۖ  ٱ�َّ  2»﴾َمَعَنا

با امداد » صلى اهللا علیه و آله« مراحل ابتدایى نجات پیامبر: «نویسد می حسین فاضلی
را خنثى ها  توطئه، و کمک غیبىغار  او با پناه گرفتن در دل، خداوند جامه عمل پوشید

حتّى هم سفر خود ، کرد نمى کوچک ترین اضطرابى احساسر غار ثور رسول خدا د. کرد

 3» داد مى را در لحظات حساس دلدارى

  ةمياإلمام محمد بن سعود اإلسال ةمعجا _، شیخ االسالم ابن تیمیه382ص 8ج ةلسنمنهاج ا -1

 420، ص: 7تفسیر نمونه، ج  -2
؛ عنــوان مقالــه: 5؛ص58، شــماره 1386دي  ،»شــمیم یــاس«ماهنامــۀ سیاســی، اجتمــاعی، فرهنگــی -3

 »اهللا علیه و آله صلى«امدادهاى غیبى در زندگى پیامبر اسالم «

_______________________ 
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آیا رسول خدا با خاطر نشان کردن معیت : «حال باید از خصم جاهل خود بپرسیم که
 واقعاً که» ؟؟شود می همان معیتی که کفار را نیز شامل؟ داد می عمومی ابوبکر را دلداري

 :موالنا راست گفته است
ــر پوشــیده شــد  ــد هن  چــون غــرض آم

 

 صد حجاب از دل بـه سـوى دیـده شـد     
 

 نهی از عمل نا شایست است!، عنی ال تفعل و منظورال تحزن ی
 :نویسد شیخ طوسى رضوان اهللا تعالى علیه در این باره مى«: قزوینی

َ إِنَّ ﴿ اند که مراد از برخى گفته« ۖ  ٱ�َّ ، تنها رسول خدا صلى اهللا علیه وآله است ﴾َمَعَنا
رساند؛ چرا که  ه اثبات نمىفضیلتى را براى او ب، حتى اگر مفاد آن ابوبکر را نیز شامل شود

هدف از آن تهدید و توبیخ باشد؛ چنانچه براى سرزش کسى که عمل  احتمال دارد

از این کار بپرهیز که خدا « »ال تفعل ان اهللا معنا« :گویند مى، ناپسندى از او دیده شده است

  .»یعنى خداوند از اعمال ما آگاه و بر حال ما دانا است ؛»با ما است
 : جواب

به تفصیل سخن گفتیم و الزم ، خاص رسول خدا باشد تواند مین معیت، ر مورد اینکهد
 در این آیه توبیخ است! »معیت«منظور از  است به تکرار نیست؛ اما اینکه گفته

اي ابوبکر نگران : «دهد می بگوید که سخن رسول خدا این معنی را خواهد می او
 مگر از خدا؟؟ کنی می شوي و خود را گناهکار یم بیند! چرا نگران می که خدا تو را، نباش
بطالن ؟؟ اي نیست سخن بچگانه، آیا این ادعا و این سخن» ؟؟بیند می ترسی که ما را نمی

 : این سخن ناپخته به چند وجه است
، ایراد بگیریم) نعوذ باهللا( باید بر نصرت خداوند، اگر سخن طوسی را قبول کنیم -1

ا به عنوان یکی از مواضعی که رسول خود را چرا که خداوند ماجراي هجرت ر
بایست این نصرت به بهترین  می، و چنانکه قبالً گفتیم، یاد نموده، یاري کرده است

اما اگر بپذیریم که یار رسول خدا شخصی بوده که در آن محل رسول  ؛نحو باشد



 545  »ان اهللا معنا«پیرامون 

به صورت مستقیم بر نصرت ، شده می داده و اعمال بدي مرتکب می خدا را آزار
 ایم!! لهی خرده گرفتها

را نیز به ، باید آن همه آیه که در مورد پیامبران موجود است، اگر چنین باشد -2
 !!همین شیوه تفسیر کنیم

مثالً زمانی که لقمان ، انجام شده است، که آن عمل کند مین ثابت، نهی از علمی -3

ِ ﴿ :فرماید می حکیم به فرزند خویش ِۖ ٱَ�ُٰبَ�َّ َ� �ُۡ�ِۡك ب اي فرزندم « ]١٣[لقامن:  ﴾�َّ
به این معنی نیست که فرزند لقمان به خدا شرك ورزیده » به خدا شرك نورز

 . است
را  »حزن«براي استدالل طوسی ارزش قائل شویم که ما ، توانیم می در صورتی -4

مثالً گناهی در حد دروغ گفتن که در آن حالت ، یک نوع گناه فرض کنیم
دروغ نگو و این گناه : «من باب نصیحت بگوییم توانیم به شخصی می همانطور که

توانیم به شخصی  می به همان شکل هم» بیند می زیرا خدا ما را، را مرتکب نشو
اما تا به » بیند می نگران نباش و این گناه را مرتکب نشو که خدا ما را: «بگوییم

 حال احدي چنین سخن ناموزونی نگفته است!
که رسول اند  و گفتهاند  به معنی دلداري گرفته نهی رسول خدا را، تمام مفسرین -5

 . ابوبکر را دلداري دهند، اند خدا با این کار خواسته
 . هیچ شاهدي در قرآن ندارد، ادعاي طوسی -6

 صالح بماند!، معیت در حالی فضیلت است که مصداق آن تا آخر عمر

 بلعم باعورا -1
در صورتى ، یتى خاص بوده باشداگر این معیت در حق ابوبکر نیز مع: ثالثا: «قزوینی

کند که عمل خالفى که او را از زمره پرهیزگاران و  تواند سعادت ابدى براى او تضمین  مى
 .نیکوکاران خارج و در زمره بدکاران و ظالمان قرار دهد انجام نداده باشد
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کند که روزگارى از بندگان صالح خداوند و از  خداوند افراد متعددى را معرفى مى
آنان را در زمره دشمنان خدا قرار داده ، اند؛ اما عملکردهاى بعدى شان یزگاران بودهپره

تقوایى و  بى از کسانى که روزگارى مورد توجه خاص خداوند بود؛ اما، بلعم باعورا. است
سبب شد که چنان متروك درگاه الهى شود که در قرآن از ، ایستادگى در برابر حجت خدا

 .فاده شده استبراى او است» سگ« مثل

ۡكُه يَۡلَهث�  ۡلَ�ۡبِ ٱَكَمَثِل  ۥَ�َمَثلُهُ ﴿ ۡو َ�ۡ�ُ
َ
 .]١٧٦األعراف: [ ﴾إِن َ�ِۡمۡل َعلَۡيهِ يَۡلَهۡث أ

و زبانش را ، دهانش را باز، است که اگر به او حمله کنى) هار( مثل او همچون سگ
 . کند ىباز همین کار را م، و اگر او را به حال خود واگذارى، آورد برون مى

 : جواب
قابل قیاس ، دا اینکه بلعم باعورا با کسانی که به آنان وعدة بهشت داده شده استابت

 :فرماید می 1چرا که خداوند در مورد بلعم باعورا، نیستند

  تُۡل ٱوَ ﴿
َ
ِيٓ ٱَعلَۡيِهۡم َ�َبأ ۡ�َبَعُه  �َسلَخَ ٱَءاَ�ۡيَ�ُٰه َءاَ�ٰتَِنا فَ  �َّ

َ
ۡيَ�ٰنُ ٱِمۡنَها فَ�  ۡلَغاوِ�نَ ٱَن ِمَن فَ�َ  لشَّ

ۡخَ�َ إَِ�  ۥٓ ِشۡئَنالََرَ�ۡعَ�ُٰه بَِها َوَ�ِٰكنَّهُ  َولَوۡ  ١٧٥
َ
�ِض ٱأ

َ
إِن َ�ِۡمۡل  ۡلَ�ۡبِ ٱَكَمَثِل  ۥَهَوٮُٰهۚ َ�َمَثلُهُ  �ََّبعَ ٱوَ  ۡ�

ٰلَِك َمَثُل  ۡكُه يَۡلَهث� �َّ ۡو َ�ۡ�ُ
َ
ِينَ ٱ ۡلَقۡومِ ٱَعلَۡيهِ يَۡلَهۡث أ بُواْ � �َّ لََعلَُّهۡم  ۡلَقَصَص ٱ ۡقُصِص ٱَ�ٰتَِناۚ فَ َكذَّ

ُروَن    .]١٧٦-١٧٥األعراف: [ ﴾١٧٦َ�َتَفكَّ
و خبر آن کس را که آیات خود را به او داده بودیم براى آنان بخوان که از آن : «یعنی

خواستیم قدر او  و اگر مى * عارى گشت آنگاه شیطان او را دنبال کرد و از گمراهان شد
بردیم اما او به زمین [=دنیا] گرایید و از هواى نفس خود  ه آن [آیات] باال مىرا به وسیل

ور شوى  پیروى کرد از این رو داستانش چون داستان سگ است [که] اگر بر آن حمله
  .»زبان از کام برآورد و اگر آن را رها کنى [باز هم] زبان از کام برآورد

 باشد! »بلعم باعورا«البته اگر بپذیریم آیاتی که خواهد آمد در مورد  -1
_______________________ 
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سخن از وعدة بهشت نیست؛ پس قیاس چنانکه مالحظه کردید در هیچ جاي این آیه 
 . قیاس مع الفارق است، بلعم باعورا با اصحاب محمد صلی اهللا علیه وسلم

عمل مقایسه کنیم که علم دارند  بی بلکه درست آن است که بلعم باعورا را با عالمان
دانست که در  می شوند! چنانکه خمینی علم داشت و می ولی در مقام عمل مردود

هاي  براي همه اقلیت: «گفت می ی همه براي خود حق دارند و حتیحکومت اسالم
مذهبی آزادي بطور کامل خواهد بود و هر کس خواهد توانست اظهار عقیده خودش را 

 اتوبوس را مجانی، کنیم می آب و برق را مجانی: گفت میو  کرد می حتی ادعا 1» بکند
قتل و کشتار و فقر و بدبختی چیزي به اما زمانیکه به ایران رسید غیر از ... ..کنیم و می

 ایرانیان نداد!
از چشم موسی و یارانش افتاد ، همین بلعم باعورا بعد از اینکه بد کردار شد، از سویی

اما آیا ابوبکر صدیق رضی اهللا عنه از چشم نبی اکرم افتاد و ، و همه او را طرد کردند
قرار گرفت که صدیق اکبر زیر پاي  یا خیر ارداة خدا  چنان؟؟ یارانش او را طرد کردند

 رسول اکرم آرمید و روز محشر همراه رسول خدا محشور خواهد شد!

 ابو الغادیه -2
هم چنین نسبت به کسانى که در بیعت رضوان حضور داشتند خداوند : «قزوینی

 :فرماید مى

ُ ٱ۞لََّقۡد رَِ�َ ﴿ َجَرةِ ٱإِۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَعِن  �َّ نَزَل  لشَّ
َ
َ�َعلَِم َما ِ� قُلُو�ِِهۡم فَأ

ِكيَنةَ ٱ َ�َٰبُهۡم َ�ۡتٗحا قَرِ�ٗبا  لسَّ
َ
 .]١٨الفتح: [ ﴾١٨َعَلۡيِهۡم َوأ

راضى و خشنود  -هنگامى که در زیر آن درخت با تو بیعت کردند -خداوند از مؤمنان
دانست از این رو  د مىنهفته بو) از ایمان و صداقت( هایشان شد خدا آنچه را در درون دل

 .1978نوامبر  9کنفرانس مطبوعاتی، نوفل لوشاتو،  -1
_______________________ 
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 . فرمودها  آن هایشان نازل کرد و پیروزى نزدیکى بعنوان پاداش نصیب آرامش را بر دل

 :نویسد کسانى همچون ابوالغادیه وجود دارد؛ چنانچه ابن تیمیه مى، اما در میان همین افراد

 .»أبو الغادية وكان ممن بايع حتت الشجرة وهم السابقون األولون«

سابقون « ها از کسانى است که در زیر درخت بیعت کرده است و همان، ابوالغادیه

 .هستند »األولون

، 6ج، يةالنبو لسنةمنهاج ا ،)هـ 728( أحمد عبد الحلیم ابوالعباس، ابن تیمیه الحرانی

 .. هـ1406، األولى: لطبعةا، طبةقر سسةمؤ: ناشر، محمد رشاد سالم. د: تحقیق، 333ص

ار بن یاسر را به شهادت رساند که رسول خدا صلى اهللا علیه او همان کسى است که عم
 :وآله در باره او فرمود

َاِ�يَةُ «
ْ

ِفئَُة ابل
ْ
اٍر َ�ْقتُلُُه ال َنَّةِ ، َو�َْح َ�مَّ

ْ
 اجل

َ
 انلَّار، يَْدُعوُهْم إِىل

َ
 .»َوَ�ْدُعونَُه إِىل

عمار ها  آن ورا به سوى بهشت ها  آن کشند؛ در حالى که عمار عمار را گروه نابکار مى
 .کنند را به سوى آتش دعوت مى

دِ باب ، 63ب ، ةکتاب الصال، 115ص ، 1ج، صحیح البخاري جِ نِ يفِ بِنَاءِ املَْسْ اوُ ح ، التَّعَ

بِيلِ باب ، 17ب ، کتاب الجهاد والسیر، 207ص، 2و ج 447 نِ النَّاسِ يفِ السَّ بَارِ عَ غُ حِ الْ سْ ، مَ

2812. 
 :ویسدن ذهبى در میزان اإلعتدال مى

قاتل عامر يف النار وهذا : عن أيب الغادية سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يقول«

 .»يشء عجيب فإن عامرا قتله أبو الغادية

کشنده عمار در : از رسول خدا شنیدم که فرمود: از أبو غادیه نقل شده است که گفت
 . ا کشته استو این چیزى است عجیب؛ زیرا خود ابو الغادیه عمار ر. آتش است

، میزان االعتدال فی نقد الرجال ،)هـ748(، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان، الذهبی
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: ناشر، الشیخ علی محمد معوض والشیخ عادل أحمد عبدالموجود: تحقیق، 236ص ، 2ج 

 . م1995، األولى: لطبعةا، بیروت - لعلميةدار الکتب ا

 : جواب

سند صحیح متصلی در دست ، باشد ةایعین تحت الشجرابو الغادیه از ب، در مورد اینکه

نیست بلکه فقط بزرگانی چون ابن حزم و به تبعیت از او ذهبی و دیگران او را از جلمه 
اما اگر  اند؛ یاد کردهاند  وان حضور داشتهسابقین اولین و از جمله کسانی که در بیعت رض

توانیم که به بهشتی بودن او گواهی  نمی، بدانیم ةبپذیریم و او را جزء بایعین تحت الشجر

توانیم او را جهنمی بدانیم؛ چرا که این وعدة خداوند است که  نمی به هیچ وجه، ندهیم

راضی است ها  آن از خدا راضی هستند و خدا نیز از، ةسابقین اولین و بایعین تحت الشجر

کند که این  ما را مطمئن تواند مین و بهشت را به آنان وعده داده است و هیچ چیز
از اي  آیه سر انجامشان جهنّم است اال، مرضیان خداوند و این وعده داده شدگان به بهشت

و از  ةهمانطور که خداوند صریحاً از سابقین اولین و بایعین تحت الشجر ؛آیات قرآن

اي  آیه ما نیز به، اظهار رضایت کرده و به آنان وعدة بهشت داده است، مهاجرین و انصار
بر  ؛نیاز داریم که این آیات را نسخ کند تا بدانیم که خدا بعد از رضایت از آنانصریح 

 . وجود ندارداي  آیه آنان خشم گرفته است! که چنین
توانیم با یک احتمال و بر اساس روایت تاریخی و اقوال بعضی از علما نتیجه  نمی ما

باید روایات تاریخی و  پس خواه نا خواه یا، اي بگیریم که خالف آیۀ صریح قرآن است
 یا نتیجه گیري ما!، گفتۀ علما اشتباه باشد

از کسانی است که در بیعت رضوان  »ابوالغادیه«اند  که گفته ابن حزمکسانی چون 
که یک شخصی اند  در نهایت نتیجه نگرفته ؛حضور داشته و او قاتل عمار بن یاسر است

رود و خدا وعدة خودش را  می که از جانب خدا به بهشت وعده داده شده به جهنم
 !کند می خالف
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ةِ «: فرمایند می شیخ االسالم ابن تیمیه ادِيَ غَ بُو الْ وَ أَ ٍ هُ رَ بْنَ يَارسِ امَّ تَلَ عَ ي قَ ذِ الَّ دْ قِيلَ  ،وَ قَ : وَ

انِ  وَ ضْ ةِ الرِّ يْعَ لِ بَ نْ أَهْ هُ مِ مٍ ، إِنَّ زْ لِكَ ابْنُ حَ رَ ذَ كَ رٍ بِا. ذَ امَّ دُ لِعَ هَ نُ نَشْ نَحْ َنَّةِ فَ نْ ، جلْ انَ مِ اتِلِهِ إِنْ كَ لِقَ وَ

انِ  وَ ضْ ةِ الرِّ يْعَ ] بَ لِ َنَّةِ  [أَهْ  1»بِاجلْ

که او از اهل اند  و گفته، ابو الغادیه بود، و کسی که عمار بن یاسر را کشت: «یعنی
 پس ما براي عمار گواهی. چنانکه ابن حزم ذکر کرده است، بیعت رضوان بوده است

براي او نیز ، باشداز اهل بیعت رضوان  اگرو قاتل او ، است دهیم که اهل بهشت می
 .» دهیم می گواهی به بهشت

به ، ابو الغادیه اهل بیعت رضوان بوده است »اگر« کید شیخ االسالم بر این است کهأت
ابو «اهل بیت رضوان بودن ، به این معنی که شیخ االسالم ؛دانیم می هر حال او را بهشتی

که در این صورت او بهشتی  کند میاظهار  »اگر«و با قید  دانند مین را قطعی »الغادیه
 !تاس

پس اگر فرضاً ، است راضی شده بایعین تحت الشجره خداوند از، نص صریح قرآنبه 
چون خداوند که عالم الغیوب است او را به ، ثابت شود که ابو الغادیه قاتل عمار بوده

 . ه جهنمی بودن او بدهیمتوانیم شهادت ب نمی بهشت بشارت داده ما
داند که ممکن است خطایی از آنان سر بزند و  گزیند و می می خداوند انبیاء الهی را بر

ولی به هر حال  علیه السالم قوم خود را ترك کند یونسحتی ممکن است مانند حضرت 
ه پس ب، موریت خود را به خوبی به انتها خواهند رسانیدأداند که در نهایت م می خداوند

 . همین دلیل آنان را به نبوت مبعوث کرد
 : فرماید می خداوند در مورد حضرت یونس علیه السالم

ۡقِدَر َعلَۡيهِ َ�َناَدٰى ِ�  �ُّونِ ٱ َوَذا﴿ ن لَّن �َّ
َ
لَُ�ٰتِ ٱإِذ ذََّهَب ُمَ�ِٰضٗبا َ�َظنَّ أ ٓ  لظُّ ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ن �َّ

َ
أ

نَت ُسۡبَ�َٰنَك إِّ�ِ ُكنُت ِمَن 
َ
ٰ ٱأ و ذوالنون را [یاد کن] آنگاه که « .]٨٧األنبياء: [ ﴾٨٧ لِِم�َ ل�َّ
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رفت و پنداشت که ما هرگز بر او قدرتى نداریم تا در [دل] ) از میان قومش( خشمگین
راستى که من از ستمکاران ، تاریکیها ندا درداد که معبودى جز تو نیست منزهى تو

 » بودم
قدرتی نداریم  و اگر ما تا اینجا را بخوانیم که بر او  کرد می یونس فکر: گفت ونخدا

ز توبۀ آن حضرت است نظر ما را سخن اولی ادامۀ آیه که  دانیم می او را مذموم حتماً
حتماً ، از طرفی شخصی که منتخب از جانب خداي عالم الغیوب است ؛کند می عوض

 . شود می عاقبت به خیر
تنها به ، ي گناه کردهمان و موحدمسل اگر شخص، بینیم می دل کارهاي شخص راما مع
کنیم که آیا او کار خوب و عمل ثوابی انجام داده است یا  می نگاه، نگریم نمی گناهانش

نگرد و در علم خدا گذشته  می و خداوند متعال نیز به هر دو جنبۀ اعمال شخص؟ خیر
به  ت آنان رااست که اهل بیعت رضوان تا آخر عمر اعمالشان چنان است که در نهای

 . و اهل جهنم نخواهند شد کند می بهشت رهنمود

 ثعلبه بن حاطب -3
همچنین اهل سنت معتقدند که اهل بدر در انجام گناه آزاد هستند و هیچ معصیتى « 

 :کند این چنین نقل مى، شود و بخارى روایتى از رسول اکرم براى آنان نوشته نمى

لََع « ْن يَُ�وَن قَِد اطَّ
َ
َ أ ْهِل بَْدٍر َ�َقاَل اْ�َملُوا َما ِشئْتُمْ لََعلَّ ا�َّ

َ
 .»َ�َقْد َ�َفْرُت لَُ�مْ ، ىلَعَ أ

هاى رسول خدا مخالفت و  در حالى که تعدادى از افراد حاضر در جنگ بدر با فرمان

بن حاطب  ثعلبةدر صف منافقان قرار گرفتند و حتى مسجد ضرار را بنا کردند؛ از جمله 

داشت؛ ولى در نهایت جزء بنا کنندگان مسجد ضرار  که هم در جنگ بدر و احد حضور
 .شد

همچنین اوکسى است که رسول خدا صلى اهللا علیه وآله براى او دعا کرد که ثروتمند 
شود و تعهد گرفت که زکات و صدقات را به موقع پرداخت نماید؛ اما پس از آن که به 
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جزیه کرد و از دادن آن تعهداتش را فراموش و از زکات تعبیر به ، ثروت هنگفتى رسید
 .به نماینده رسول خدا خوددارى نمود
: اند محمد بن اسحاق و موسى بن عقبه گفته: نویسد ابن اثیر جزرى در اسد الغابه مى

) ص( ثعلبه انصارى در جنگ بدر حضور داشت و او همان کسى است که از رسول خدا
 .براى وى دعا کند تا پول دار شود، تقاضا کرد

بین ثعلبه و معتب بن عوف بن ) ص( رسول خدا: نویسد لبر در اإلستیعاب مىابن عبد ا
ثعلبه در بدر حضور داشت و او کسى است که از پرداخت ، حمراء عقد برادرى بست

 .زکات امتناع نمود
... جالل الدین سیوطى و، ابن أبى حاتم رازي، ابن کثیر دمشقی، محمد بن جریر طبرى

  ...»ثعلبه بن حاطب از بنو عبید... دوازده نفر بنا کردندمسجد ضرار را : نویسند مى
 : جواب

این دروغ » اهل سنت معتقدند که اهل بدر در انجام گناه آزاد هستند: «در ابتدا گفته
اي ندارد و از حدیث شریف نیز چنین  هیچ سنی مذهبی چنین عقیده، محض است

هر کاري خواستید : «یعنی »ئتماعملوا ما ش«: فرماید می رسول خدا، شود نمیبرداشتی 
نه اینکه هر گناهی خواستید بکنید و این سخن رسول خدا صلی اهللا علیه وسلم و » بکنید

همانکه عالم الغیوب ، این وعده اي که رسول خدا به آنان داده از جانب اهللا متعال است
هنمود داند که تمام اهل بدر عاقبت به خیر و به جنت ر می است و چون عالم الغیوب

 . چنین مدالی به آنان داده است ؛دخواهند ش
، آیندة افراد را ببیند تواند می فرض کنید شخصی وجود دارد که« :مثالش چنین است

من ، امروز هر قدر خواستی غذا بخور«گوید:  می این شخص به یکی از دوستان خود
اما ، ب داردتومان پول در جی 15000فقط  این در حالی است که او» !!کنم می حساب

 » !گوید می به او چنین، خورد نمی غذاتومان  10000 بیش از رفیقشداند که  می چون
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داند که اصحاب رسول خدا اگر گناه و خطایی انجام داده و مرتکب  می اهللا متعال نیز
چنین مدالی را به به همین خاطر ، به آن حد نخواهد بود که آنان را جهنمی کند، شوند

 . ته استگردنشان انداخ
هیچ روایت صحیح السندي در این باره : باید گفت، اما در مورد ثعلبه بن حاطب

بلکه ثعلبه بن حاطب در دوران ساختن مسجد ضرار زنده نبود و همچنین ، وجود ندارد
 چنانکه ابن حجر و ابن عبدالبر و 1قبل از ماجراي نپرداختن زکات از دنیا رفته بود

 حال چگونه کسی که در جنگ خیبر، است) یا اُحد( خیبر او از شهداي جنگ گویند می
هجري در بناي مسجد ضرار شرکت  9دوباره زنده شود و در سال  تواند می شهید شده

 2؟ کند

و از طرفی این ماجرا صد در صد با قرآن مخالف است زیرا، در این روایت آمده است که ثعلبه ابتدا  -1
را نپرداخت ولی بعد توبه کرد و خواست بپردازد ولی رسول خدا نپذیرفت!!! در صورتی که  زکات

ِ ٱَ�َ  �َّۡوَ�ةُ ٱ إِ�ََّما﴿ فرماید: خداوند می ِيَن َ�ۡعَملُوَن  �َّ وٓءَ ٱلِ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك َ�ُتوُب  لسُّ
ُ
ُ ٱِ�ََ�ٰلَةٖ ُ�مَّ َ�ُتوُ�وَن ِمن قَرِ�ٖب فَأ َعلَۡيهِۡمۗ  �َّ

ُ ٱَن َوَ�  همانا خداوند توبه کسانی را که به نادانی مرتکب اعمال بد = « ]17[النساء:  ﴾١٧َعلِيًما َحِكيٗما  �َّ
ِيٱ َوُهوَ ﴿ و همچنین آیۀ: »پذیرد ـ خداوند دانا و حکیم است. کنند، می شوند و به زودي توبه می می َّ� 

ِ  �َّۡوَ�ةَ ٱَ�ۡقَبُل  ّ�ِ ٱ َوَ�ۡعُفواْ َعنِ  ۦَ�ۡن ِعَبادِه پذیرد و  او است ذاتی که توبه بندگانش را می = ]25[الشوری:  ﴾اتِ  َٔ لسَّ
 کند. ها در گذر می از بدي

نوشتۀ دکتر اصغر قائدان که این کتاب،  »2ط هجري، 41تاریخ اسالم از میالد پیامبر تا سال«در کتاب  -2
زم ساخته کـه تـاریخ صـحیح را    شود و نویسنده خود را مل هاي پیام نور ایران تدریس می در دانشگاه

زیـد بـن   «نویسد:  بنویسد؛ با این حال در مورد زید بن حارثه و جنگ موته که سال هفتم رخ داد، می
حارثه، جعفر بن ابیطالب و عبداهللا بن رواحه سه فرمانده انتخابی بودند...و هر سـه فرمانـده مسـلمان    

) و درست در 108(ص » به شهادت رسیدند.یکی پس از دیگري به همراه تعداد زیادي از مسلمانان 
در سال هشتم هجرت،.... زید بن حارثـه خطـاب   «نویسد:  همین صفحه و در ادامه در صفحۀ بعد می
) به این معنی که زید بـن حارثـه کـه در    109-108(ص» به ابو سفیان،پیمان شکنی آنان را تقبیح کرد

هجري! زنده شدند و علیه ابـو سـفیان    8 سال هفتم هجري و در جنگ موته شهید شده بود؛ در سال
 خواهد بگوید، ثعلبه نیز چنین بود؟ سخن گفتند!!.... آیا شیعه می

_______________________ 
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، از متقدمین و متاخرین، از طرف بزرگان محدثین روایاتی که در این باره نقل شدهاما 
، ذهبی، قرطبی، ابن عبد البر، ابن اثیر، بیهقی، ابن حزم: از جمله، مردود اعالم شده است

أبو بکر ، محمود شاکر، و سامی بن محمد سالمۀ و عراقی ابن حجر و سیوطی، هیثمی
 .... آلبانی و، الجزائري

عداب : تألیف »ثعلبة بن حاطب املفرت عليه«: براي اطالع بیشتر در این باره به کتاب

الشهاب الثاقب «: همچنین به کتاب و» دار عالم الکتب ـ الریاض چاپ، محمود الحمش

 »عامن -دار عامر  چاپ، سليم اهلاليل: تأليف، يف الذب عن الصحايب اجلليل ثعلبة بن حاطب

 . مراجعه کنید

 ؟ اي دهد و به آن عمل نکند آیا ممکن است خداوند وعده

هایش  جواب صحیح این سؤال مساوي است با فرو پاشی مذهب تشیع که یکی از پایه
 . اوت با اصحاب پیامبر صلی اهللا علیه وسلم نهاده شده استبر عد

خداوند در آیات متعددي از اصحاب محمد صلی اهللا علیه وسلّم اعالم رضایت نموده 
 : از جملۀ آن آیات، و به آنان وعدة بهشت داده است

ُ ٱ۞لََّقۡد رَِ�َ ﴿ -1 جَ ٱإِۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَعِن  �َّ َ�َعلَِم َما ِ� قُلُو�ِِهۡم  َرةِ لشَّ
نَزَل 

َ
ِكيَنةَ ٱفَأ َ�َٰبُهۡم َ�ۡتٗحا قَِر�ٗبا  لسَّ

َ
به راستى خدا  .]١٨[الفتح:  ﴾١٨َعلَۡيِهۡم َوأ

کردند از آنان خشنود شد و آنچه  هنگامى که مؤمنان زیر آن درخت با تو بیعت مى
 پیروزى نزدیکى به هایشان بود بازشناخت و بر آنان آرامش فرو فرستاد و در دل

 » پاداش دادها  آن

ِينَ ٱ﴿ -2 ِ ٱَءاَمُنواْ وََهاَجُرواْ َوَ�َٰهُدواْ ِ� َسبِيِل  �َّ ۡ�َظُم َدرََجًة ِعنَد  �َّ
َ
نُفِسِهۡم أ

َ
ۡمَ�ٰلِِهۡم َوأ

َ
بِأ

ِۚ ٱ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  �َّ
ُ
ُُهمۡ  ٢٠ ۡلَفآ�ُِزونَ ٱَوأ ٰ  يُبَّ�ِ َُّهۡم �ِيَها َر�ُُّهم بِرَۡ�َٖة ّمِۡنُه َورِۡضَ� ٰٖت ل ٖن وََج�َّ

قِيٌم  کسانى که ایمان آورده و هجرت کرده و در راه  .]٢١-٢٠[التوبة:  ﴾٢١نَعِيٞم مُّ
اند نزد خدا مقامى هر چه واالتر دارند و  خدا با مال و جانشان به جهاد پرداخته
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را به رحمتی از جانب ها  آن دهد خدایشان بشارت می * اینان همان رستگارانند
  ».جاودان خواهند بودها  در آن نعمتها  آن ها و ود و خشنودي و رضوان و باغخ

ِينَ ٱوَ  لرَُّسوُل ٱ َ�ِٰ�نِ ﴿ -3 ْ َمَعهُ  �َّ ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهُم  ۥَءاَمُنوا
ُ
نُفِسِهۡمۚ َوأ

َ
ۡمَ�ٰلِِهۡم َوأ

َ
ْ بِأ َ�َٰهُدوا

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۡ�َۡيَ�ُٰتۖ ٱ
ُ
َعدَّ  ٨٨ لُۡمۡفلُِحونَ ٱَوأ

َ
ُ ٱ أ َّ�  َ ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها ل نَۡ�ٰرُ ٱُهۡم َج�َّ

َ
�ۡ 

ۚ َ�ٰلَِك  اما پیامبر و مومنانی که  .]٨٩-٨٨[التوبة:  ﴾٨٩ ۡلَعِظيمُ ٱ ۡلَفۡوزُ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَها
بر ایشان ها  آن هاي خود و ها و جان کنند با مال می جهاد) صحابه( همراه اویند

که  جنّاتیها  آن * خداوند براياند  هنیکی هاست و این گروه رستگار و نجات یافت
مانند آن پیروزي بس  میرودها جاریست مهیا کرده و جاودان در آن ها  آن در زیر

 » بزرگ است

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ -4 لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱِمَن  ۡ�

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ ُ ٱ�ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ  �َّ َّ� 

 ْ ٰٖت َ�ِۡري َ�َۡتَها  َ�ۡنُهۡم َورَُضوا َعدَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
نَۡ�ٰرُ ٱَ�ۡنُه َوأ

َ
بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك  ۡ�

َ
� ٓ َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

و پیشی جستگان نخستین از مهاجران و انصار و  ]١٠٠[التوبة:  ﴾١٠٠ ۡلَعِظيمُ ٱ ۡلَفۡوزُ ٱ
خشنود ها  آن خداوند از، کسانیکه پیروي کردند از مهاجرین و انصار به نیکوئی

 جنّاتیها  آن آماده ساخت براي وندخدا«نیز از خداوند خشنود شدند و ها  آن، شد
جاودان در آن براي همیشه باشند و آن رستگاري . که از زیرش نهرها جاریست

 ». »بسیار بزرگ است

ِينَ ٱوَ ﴿ -5 ْ ِ� َسبِيِل  �َّ ْ َوَ�َٰهُدوا ْ وََهاَجُروا ِ ٱَءاَمُنوا ِينَ ٱوَ  �َّ نَ  �َّ ْ وَّ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم َءاَووا
ُ
ْ أ ٓوا ُ�َ

ٞ َورِۡزٞق َكرِ�ٞم  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱ ۡغفَِرة َُّهم مَّ ۚ ل ا بیگمان کسانیکه ایمان  ]٧٤[األنفال:  ﴾٧٤َحّقٗ
و نصرت  و کسانیکه پناهاند  د نمودهآوردند و مهاجرت کردند و در راه خدا جها

و روزي ) و خطایا نگناها( براي آنان آمرزش هستند و مومنان حقیقیآنان ، اند داده
 ». است) در آخرت( شایسته
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دست به بهانه ، بینند می آخوندهاي شیعی که قرآن را دشمن عقاید خرافی خوداما 
به ، از آیات که در مدح صحابه نازل شده استاي  آیه و هراند  ویل آیات زدهأتراشی و ت

 . چند محور استاصوالً ایرادات آنان بر  اند؛ گونه اي توجیه کرده و ایراد گرفته
 . اما بعد از آنان ناراضی گشت، خداوند از اصحاب راضی شد -1
 . مربوط به زمان خاصی بود، رضایت خداوند از آنان -2
 . بودها  رضایت خداوند از آنان مشروط بر عمل به کارهاي نیک و پرهیز از بدي -3

 وندکه خدا خوانیم می بینیم و می رضایت خداوند از اصحاب را، ما در کالم خدا

ُ ٱرَِّ�َ ﴿ :فرماید می ْ َ�ۡنهُ  �َّ اما هیچ جاي قرآن نفرموده که از  ]١٠٠التوبة: [ ﴾َ�ۡنُهۡم َورَُضوا

ُ ٱوََغِضَب ﴿ :اصحاب خشمگین شدم و مثالً در مورد آنان نفرموده است حال ما  ﴾َعلَۡيهِ  �َّ
سپس از ، ابداوند بعد از راضی شدن از اصحخدر عجبیم که شیعیان از کجا فهمیدند که 
هست که آیات اعالم رضایت را اي  آیه و آیا؟ آنان ناراضی شد و بر آنان خشم گرفت

 ؛اگر نیست و مستندات شما یک سري روایات راست یا دروغ تاریخی است؟ نسخ کند
ید وجدان خود را راضی کنید که روایات را بر کالم اهللا برتري دهید و کالم نتوا می چگونه

 !؟؟دوزن تاریخی اعتماد کنی بی کناري نهاده و به روایاتثقیل قرآن را به 
 راما در این بحث فقط یکی از آیاتی که در مدح یاران رسول خدا نازل شده است 

 توضیح خواهیم داد و خواهیم دید که سراسر این آیه علیه شیعه و مذهبش گواهی
 .دهد می

دٞ ﴿ َمَّ ِۚ ٱرَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ   ۥٓ َمَعهُ  �َّ
َ
آُء َ�َ أ ارِ ٱِشدَّ ٗدا  ۡلُكفَّ ٗعا ُسجَّ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم ُركَّ

ِ ٱيَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  ثَرِ  �َّ
َ
� ٱَورِۡضَ�ٰٗناۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن � ُجودِ �َّۡوَرٮِٰة� ٱَ�ٰلَِك َمَثلُُهۡم ِ�  لسُّ

ِ�يلِ ٱَوَمَثلُُهۡم ِ�  ۡخَرَج َشۡ� َكَزۡرٍع  ۡ�ِ
َ
ٰ ُسوقِهِ  ۡسَتَوىٰ ٱفَ  ۡسَتۡغلََظ ٱفَ  ۥاَزَرهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ أ ُ�ۡعِجُب  ۦَ�َ

اعَ ٱ رَّ ۗ ٱِ�َِغيَظ بِِهُم  لزُّ اَر ُ ٱوََعَد  ۡلُكفَّ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ٰتِ ٱَءاَمُنوا ۡغفِ  ل�َّ ۡجًرا  َرةٗ ِمۡنُهم مَّ
َ
َوأ

  .]٢٩الفتح: [ ﴾٢٩َعِظيَمۢ� 
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 خود میان در و گیر سخت کافران بر اویند با که کسانى خداست و رسول که محمد«
 خشنودى و فضل خداوند از که بینى مى سجده و رکوع حال در را آنان. مهربانند

 آنان وصف این. پیداست هایشان چهره در سجده اثر از آنان]  درستکارى[ نشانه. جویند مى
 آن گاه آن آورد بر را اش جوانه که هستند اى کاشته مانند: انجیل در وصفشان و تورات در
 زده شگفت را کشاورزان، ایستاد هایش ساقه بر سپس، شد ستبر گاه آن ساخت تنومند را

 و اند آورده ایمان که آنان به خداوند. آورد خشم به را کافران آنان]  دیدن[ از تا سازد مى
 1.» است هداد وعده بزرگ پاداشى و آمرزش اند کرده شایسته کارهاى

اصحاب محمد ، بنا بر مضمون آنشود که  می کاتی اخذکه گذشت ناي  آیه از -1
توانند جملگی کافر و مرتد شوند و اگر چنین شود وعدة  نمی صلی اهللا علیه وسلم

 : به این دالیل، خداوند محقق نخواهد شد
ه کرده خداوند در این آیه اصحاب محمد صلی اهللا علیه وسلم را به نهالی تشبی: لفا

، شوند و از این رشد سریع می محکمهایش  و ساقهها  کنند و شاخه می که به سرعت رشد
 شوند! می کشاورزان متعجب و کفار خشمگین

منافق و کافر و ، اما اگر فرض را بر این بگیریم که اصحاب محمد صلی اهللا علیه وسلم
ند و مخفیانه کرد می مرتد بودند و همیشه براي کشتگان مشرکین در جنگ بدر گریه

 2داشتند تا مخفیانه آن را بپرستند می خوردند و در اتاق خود بت کوچکی نگه می شراب
 ؟ مقایسه کنیم، کند می توانیم آنان را با نهالی که سریع و مستحکم رشد می چگونه

بودند، جواب گفتـیم و الزم   مطرح کردهدر صفحات گذشته به مختصر شبهه اي که در مورد این آیه  -1
 به تکرار نیست!

 گویند! صوصاٌ در مورد شیخین میها را علماي شیعه در مورد اصحاب محمد، و خ که تمام این -2

_______________________ 
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 شیعۀ صفوياما  ؛آیند می کفار به خشم، که با این رشد، فرماید می خداوند: ب
اما زمانی که خواست میوه  1ن درخت رشد کرد و بزرگ و محکم شدکه ای، گوید می

اما ، اسالم آوردند و هجرت کردند و نصرت دادند، اسد داد! اصحابمیوة کال یا ف، دهد
بلکه به عقب ، نه تنها در جا نزدند، به جاي ترقی، زمانی که رسول خدا از دنیا رفت

 برگشتند! 
توانند باعث خشم و غضب کفار  می بحال سؤال اینجاست که چگونه این اصحا

دختر پیامبرشان را بکشند و ، اینکه اصحاب بالفاصله بعد از رحلت پیامبر اسالم؟؟ شوند
 نه خشم و غضب، باعث خوشحالی کفار خواهد بود، طناب در گردن دامادش بیاندازند

کنیم! چرا که  ها را قبول کنیم باید نعوذ باهللا به وعدة الهی شک و اگر این داستانها  آن
که در حال رشد هستند و این رشد باعث  کند می خداوند اصحاب را به یک نهال تشبیه

، و اگر قرار باشد این نهال میوة بد دهد یا قبل از میوه دادن بخشکد، شود می خشم کفار
شوند  می بلکه برعکس کفار شاد، انگیزد نمی شود و خشم کفار را بر نمی وعدة خدا محقق

 کنند! می بیو پایکو
و الزم است که ، تشبیه نموده، خداوند آنان را به نهالی که در حال رشد است: پ

الزم است که آنان نیز به سوي کمال ، ترقی باشند واصحاب نیز مانند نهال رو به رشد 
میوه و ثمرة ، حرکت کنند نه به سوي رذائل و الزم است که در نهایت رشد و کمال

 د و گندیده!نه میوة ب، خوب بدهند

ٞد رَُّسوُل ﴿ :کند می سورة فتح را اینگونه آغاز 29آیۀ ، خداوند -2 َمَّ ُّ� ِۚ ِينَ وَ  ٱ�َّ  ۥٓ َمَعهُ  ٱ�َّ
آُء َ�َ  ِشدَّ

َ
ارِ أ در این آیه خداوند رسول اهللا را با کسانی که همراه اویند  ﴾...ٱۡلُكفَّ

 یباست که درجمع بسته و در نهایت به آنان وعدة پاداش نیکو داده است و ز
دیگر نیز خداوند رسول خود و کسانی که همراه اویند را جمع بسته و باز اي  آیه

شیعیان صفوي است و کسانی از ایـن شـیعیان صـفوي هسـتند کـه معتقدنـد        ازاي  البته این نظر عده -1
 اصحاب از ابتدا منافق بودند و هیچ رشدي در اسالم نداشتند!

_______________________ 
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اما در این بین نکته اي هست که مذهب سازان ، هم به آنان وعدة نیکو داده است
 !کند میرا بیخود 

ُ ٱيَۡوَم َ� ُ�ِۡزي ﴿ :آیه ِينَ ٱوَ  �َِّ�َّ ٱ �َّ ْ َمعَ  �َّ يَۡ�ٰنِِهۡم نُورُهُ  ۥۖ هُ َءاَمُنوا
َ
يِۡديِهۡم َو�ِ�

َ
ۡم �َۡسَ�ٰ َ�ۡ�َ �

تِۡمۡم َ�َا نُوَرنَا وَ 
َ
ءٖ َقِديٞر  ۡغفِرۡ ٱَ�ُقولُوَن َر�ََّنآ � ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ   .]٨التحريم: [ ﴾٨َ�َاۖٓ إِنََّك َ�َ
که همراه او هستند را رسوا  مؤمنانیپیامبر و ، خداوند) روز رستاخیز=( روزي که«

 پروردگارا گویند مى است روان راستشان سمت و آنان پیشاپیش از رشاننو، نخواهد کرد
 » توانایى چیز هر بر تو که ببخشاى ما بر و گردان کامل ما براى را ما نور

خت در برابر کفار سهمراهان رسول خدا را سر، سورة فتح 29خداوند در آیۀ : توضیح
 تواند می که کند می خدا معرفیو خاشع و ساجد و خواهان رضاي و مهربان در میان خود 

همین مؤمنانی را که ، سورة تحریم 8و در آیۀ . نهایت اخالص و اظهار بندگی باشد
که آنان در روز قیامت از خداوند  کند می اي داشتند را اهل بهشت معرفی اوصاف پسندیده

 خواهند که خداوند نورشان را کامل بگرداند!!! می خودشان
خداوند در این دنیا و در کالم پاکش ؟؟ وابی داري که بدهیج، اي مالي شیعی، حال

ُ وََعَد ﴿ :فرماید می دهد و در همین آیۀ مورد بحث می به بهشت وعده ِينَ  ٱ�َّ َءاَمُنواْ  ٱ�َّ
 ْ ٰلَِ�ٰتِ وََعِملُوا ۡغفِ  ٱل�َّ ۡجًرا َعِظيَمۢ�  َرةٗ ِمۡنُهم مَّ

َ
 ایمان که آنان به خداوند« .]٢٩الفتح: [ ﴾٢٩َوأ

و باز هم » است داده وعده بزرگ پاداشى و آمرزش اند کرده شایسته کارهاى و اند دهآور
در قیامت به ، دهد که این اصحاب و همین کسانی که همراه رسول خدا هستند می خبر

َ�ُقولُوَن َر�ََّنآ ﴿ :وعده اي که به آنان داده شده بود دست پیدا خواهند کرد و خواهند گفت
تِۡمۡم َ�َا نُو

َ
ءٖ قَِديٞر  ۡغفِرۡ ٱَرنَا وَ � ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ   .]٨التحريم: [ ﴾٨َ�َاۖٓ إِنََّك َ�َ
که صفات اصحاب محمد صلی اهللا علیه  فرماید می، سورة فتح خداوند 29در آیۀ  -3

صفات ، توراتو در حال حاضر در ، وسلم به نیکی در تورات و انجیل آمده است
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بدین شکل موجود ، همراه اویندرسول خدا صلی اهللا علیه وسلم و کسانی که 
 : است

قیام کرد و با ده هزار مرد زاهد و مقدس آمده و از دست چنین قانون  1ازکوه فاران« 
 2» آتشین گذشت

ٗدا يَبۡتَُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن ﴿ هایی که همان، ده هزار مرد زاهد و مقدس ٗعا ُسجَّ ِ تََرٮُٰهۡم ُركَّ  ٱ�َّ
ۖ ِسيَماُهۡم ِ�  ثَرِ  َورِۡضَ�ٰٗنا

َ
� وُُجوهِِهم ّمِۡن � ُجودِ سال  1900هستند! و این صفاتی است که  ﴾ٱلسُّ
 قبل از اسالم در تورات آمده است!

زمانی که اصحاب محمد وجود او ، ج از بعد مکان و زمان استخداوند خار: نکته
ان اما شیعی ؛صفات آنان را گفته است و از آنان به نیکی یاد کرده است، اند خارجی نداشته

که در تورات و انجیل و همچنین در قرآن به نیکی از آنان یاد هایی  گویند همین می به ما
شما را به خدا ما  ؛هاي بدي بودند و در نهایت کافر و مستحق آتش شدند انسان، شده

 خدایی که اصحاب محمد را در تورات و انجیل و قرآن؟؟ سخن که را قبول کنیم
 ؟ اعتنا هستند بی ولی به قرآن دانند می که خود را مسلمانیا سخن آخوندانی ، ستاید می

چرا خداوند در قرآن ما را از کافر شدن : مگویی می زمانی که به شیعه: نکتۀ دوم
آنان : گویند می در جواب؟ چرا آنان را بالجمله ستوده است؟ اصحاب با خبر نکرده است

آنان مربوط به بعد از وفات  خوب بودند و بد شدن، تا زمانی که رسول خدا زنده بود
رسول خدا صلی اهللا علیه وآله وسلم است و آن موقع نیز وحی در کار نبود که خداوند 

 . آنان را سرزنش کند
از ، سال قبل از اینکه اصحاب خلق شوند 1900خداوند : مگویی می حال ما در جواب 

از ، ان به خوبی یاد کردخداوند از آن، آنان وجود نداشتند، آنان به خوبی یاد کرده است
دانست بعدها مرتد و کافر خواهند شد و جالب  می همانهایی به خوبی یاد کرد که

 فاران: نام کوهی در عربستان قدیم! -1
 2، آیه 33سفرتثنیه، فصل -2

_______________________ 
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اینجاست که هنوز اصحاب موجود نبودند و عمل نیک انجام نداده بودند که مستحق 
د هنوز عمل بدي مرتکب نشده بودند که گویی می پس چگونه است که، تعریف باشند
دانی همین اصحاب عمل نیکی هم انجام نداده  ر صورتی که میآن هم د، سرزش شوند

بودند و اصالً نبودند که عمل نیک انجام دهند ولی در تورات از آنان به نیکی یاد شده 
 است!

همان خدایی که عالم الغیب است و میداند که اصحاب : به ما بگوید خواهد می شیعه
از همین کسانی که در ، همان خدا، وندر می شوند و به جهنم می نعوذ باهللا همه رفوزه

و خاشع و  1»ده هزار مرد زاهد و مقدس«آتش خواهند افتاد تعریف کرده و آنان را 
آیا معقول ؟؟ آیا چنین چیزي معقول است ؛ساجد و خواهان فضل خدا معرفی کرده است

 ؟ است که خداوند یک سري کافر و جهنمی را چنین بستاید
آن : مسیحی حق دارد که بگوید، هاي او را قبول کنیم ناگر توصیف شیعه و داستا

چرا که آن شخص ، پیامبر مسلمانان نیست، موعودي که در تورات و انجیل از او یاد شده
اما یاران محمد همه کافر و ، در کتب ما همراه با ده هزار یار زاهد و مقدس توصیف شده

هم رحم نکردند و هم او را کشتند منافق و مرتد بودند که حتی به دختر پیامبر خودشان 
را سقط کردند و هم حق شوهر دختر رسولشان را غصب کردند!!!  حال اش  و هم بچه

 ؟ شیعه چه جوابی خواهد داد، چنین بگویندها  اگر مسیحی

رَُ�َآُء ﴿ :کند می اصحاب محمد را اینگونه وصف) 29: فتح( خداوند در این آیه -4
فت و حال باید دقت داشت که این اُل» ندمهربانا یکدیگر ب) اصحاب( یعنی ﴾بَۡيَنُهۡمۖ 

جداي از اخالص و ، مهربانی که بین اصحاب محمد صلی اهللا علیه وسلم بود
 چنانکه خداوند، لطف خداوندي بود که کینه را از دلهایشان خارج کرد، پاکی آنان

لََّف َ�ۡ�َ قُلُو�ُِ�مۡ ﴿ :فرماید می
َ
ۡعَداٗٓء فَ�

َ
ۡصَبۡحُتم بِنِۡعَمتِهِ  إِۡذ ُكنُتۡم أ

َ
آل [ ﴾إِۡخَ�ٰٗنا ۦٓ فَأ

ن فتح مکه حدود ده هزار نفر بود و این فتح بزرگترین فتح مسلمانان در حیات تعداد اصحاب در زما -1
 رسول خدا صلی اهللا علیه وسلم بود؛ در نبرد شام نیز تعداد اصحاب حدود ده هزار نفر بود!

_______________________ 
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انس و ( بودید و خدا میان دلهایتان هم که دشمنان زمانی: «یعنی ]١٠٣عمران: 
) در پرتو نعمت او براي هم( پس، پیوند داد) را به همها  آن الفت برقرار و
 » برادرانی شدید

لََّف ﴿ :فرماید باز می
َ
  َو�

َ
�ِض ٱنَفۡقَت َما ِ� َ�ۡ�َ ُقلُو�ِِهۡمۚ لَۡو أ

َ
لَّۡفَت َ�ۡ�َ قُلُو�ِِهۡم  ۡ�

َ
آ � َ�ِيٗعا مَّ

َ ٱَوَ�ِٰ�نَّ  لََّف بَۡيَنُهۡمۚ إِنَّهُ  �َّ
َ
در میان آنان  خداوند و « ]٦٣األنفال: [ ﴾٦٣َعزِ�ٌز َحِكيٞم  ۥ�

توانستی  ي نمیکرد میآنچه در زمین است صرف  راگر ه) اي پیامبر( و، الفت ایجاد نمود
، داختمیانشان انس و الفت ان ولی خداوند. هایشان انس و الفت برقرار سازي یان دلم

 ». چرا که او عزیز و حکیم است
این اصحاب با یکدیگر دشمن بودند و عمر دشمن علی و علی ، حال اگر بگوییم

 چرا که خداوند، ایم به خداوند ایراد گرفته ؛بودند.... دشمن ابوبکر و اسامه دشمن علی و
هاي آنان خارج  کینه را از دل، فرماید می ما بینشان انس و الفت انداختیم و، فرماید می

 :فرماید می و کند می و همچنین آنان را توضیف 1کردیم و آنان مانند برادران هم شدند!

 در بین خودشان مهربانند!  ﴾رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ ﴿

آُء َ�َ ﴿ :فرماید می خداوند در این آیه -5 ِشدَّ
َ
ارِ  أ و شبیه به این  ﴾رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ  ٱۡلُكفَّ

 : فرماید می چنانکه خداوند ؛عبارت در مورد کسانی دیگر نیز به کار رفته است

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ َمن يَۡرتَدَّ ِمنُ�ۡم َعن دِينِهِ  �َّ ِ�  ۦَءاَمُنوا

ۡ
ُ ٱَفَسۡوَف يَأ بَِقۡوٖ� ُ�ِبُُّهۡم  �َّ

ذِلٍَّة َ�َ  ۥٓ َوُ�ِحبُّونَهُ 
َ
ٍ� َ�َ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱأ ِعزَّ

َ
ِ ٱيَُ�ِٰهُدوَن ِ� َسبِيِل  ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱأ َوَ� َ�َافُوَن لَۡوَمَة  �َّ

ِ ٱَ�ٓ�ِٖ�� َ�ٰلَِك فَۡضُل  ُ ٱيُۡؤ�ِيهِ َمن �ََشآُءۚ وَ  �َّ  .]٥٤املائدة: [ ﴾٥٤َ�ِٰسٌع َعلِيٌم  �َّ

حال شیعه بچه نشود و نگوید که، مگر فالن صحابی در فالن تـاریخ بـه فـالن صـحابی بـد و بیـراه        -1
واب آن خواهد بود که، رابطه اي محکمتر از رابطه فرزند و مادر و یا رابطه زن و نگفت؟؟ چرا که ج

کنند، اما بـه هـر حـال یکـدیگر را      بینیم که آنان نیز گاهی با یکدگیر مشاجره می شوهر نیست، اما می
 اند.  دوست دارند، اصحاب محمد نیز چنین حالتی داشته

_______________________ 
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کس از شما از دین خود برگردد به زودى خدا  اید هر اى کسانى که ایمان آورده«
دارد و آنان [نیز] او را دوست دارند  آورد که آنان را دوست مى گروهى [دیگر] را مى

کنند و از سرزنش  [اینان] با مؤمنان فروتن [و] بر کافران سرفرازند در راه خدا جهاد مى
دهد و خدا  اهد مىترسند این فضل خداست آن را به هر که بخو هیچ مالمتگرى نمى

 » گشایشگر داناست
به گواهی تاریخ و جماعت مفسرین گروهی که بالفاصله بعد از فوت پیامبر مرتد 

پیامبر دروغین  8اهل یمن و بعضی از قبایل تازه مسلمان عرب بودند به عالوة ، شدند
خداوند هم  ؛دیگر کذابین سجاح بنت حارث و  مثل مسیلمه کذاب و اسود عنسی و

بالفاصله گروهی ، در برابر ارتدادرا به ما خبر داده و فرموده که ها  آن پیش مرتد شدنپیشا
دارد و آنان [نیز] او را دوست دارند [اینان] با  خدا آنان را دوست مى« آورم که می را

کنند و از سرزنش هیچ  مؤمنان فروتن [و] بر کافران سرفرازند در راه خدا جهاد مى
حال چه کسانی با اهل یمن و مرتدین زکات و با پیامبران دروغین » .ترسند مالمتگرى نمى

آیا کسی غیر از حضرت ابوبکر صدیق و یارانش ؟ را تار و مار کردندها  آن جنگیدند و
 ؟ رضی اهللا عنهم اجمعین

آُء َ�َ ﴿ :فرماید در سورة فتح می ِشدَّ
َ
ارِ أ ار اصحاب محمد بر کف ﴾رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ  ٱۡلُكفَّ

ذِلٍَّة َ�َ ﴿ :فرماید سختگیرند و بین خودشان مهربانند و در آیۀ مورد بحث خداوند می
َ
أ

ٍ� َ�َ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ ِعزَّ
َ
به این » ان فروتنند و بر کافران سختگیرندبا مؤمن: یعنی ﴾ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱأ

با خبر معنی که خداوند از حوادث بعد از وفات رسول خدا صلی اهللا علیه وسلم ما را 
که قبالً توصیف کرده اي  شیوه کرده و در حین آن حوادث از اصحاب رسول خدا به همان

یاد کرده است و این به آن ، با کفار سر سخت و بین خود مهربانند: بود و فرموده بود
مستمر بوده و بعد از ، ردکهاي اصحاب برقرار  ن دلیلفتی که خداوند باُمعنی است که 

 . ی اهللا علیه وسلم نیز ادامه داشته استوفات رسول خدا صل
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از سرزنش هیچ  ﴾َوَ� َ�َافُوَن لَۡوَمَة َ�ٓ�ِٖ�� ﴿ :فرماید می داوندخ) 54: مائده( ۀپایان آیدر 
و در تاریخ ثابت است که وقتی حضرت صدیق  1»اي ترسی ندارند سرزنش کننده

اه روم را جلو خودمان دست نگه دار ما سپ: اي گفتند خواست به جنگ مرتدین برود عده
جنگم تا اینکه آن زانوبندي را که  ها می آن بخدا با: ولی حضرت صدیق گفت... داریم و

چنانکه  ؛االن هم بدهند، دادند یت المال میدر حیات رسول خدا صلی اهللا علیه وسلم به ب
 :سراید می عطار نیشابوري

 آنکه کـارش جـز بـه حـق یکـدم نکـرد      
 

 کــم نکــرد تــا بــه زانــو بنــد اشــتر      
 

خدا آنان را : یعنی ﴾ۥٓ ُ�ِبُُّهۡم َوُ�ِحبُّونَهُ ﴿ :فرماید می در این آیه خداوندو همینطور 
  .»دارد و آنان هم خدا را دوست دارند دوست مى

توبه دربارة  100خداوند در آیۀ : سورة توبه است 100شبیه به آیۀ  بسیاراین آیه 

ُ ٱرَِّ�َ ﴿ :فرماید اصحاب می ْ َ�ۡنهُ َ�ۡنهُ  �َّ هم ها  آن راضی است وها  آن خدا از ﴾ۡم َورَُضوا
ها  آن را دوست دارد وها  آن خدا: فرماید و در آیۀ مورد بحث می» از خداي خود راضیند

 ؟ شباهت از این باالتر... هم خدا را دوست دارند
ا بلکه ب، تد که نشدند هیچه اصحاب محمد بعد از رسول خدا مرفهمیم ک می از این بند

حضرت علی ، و اگر به قول شیعه اصحاب محمد مرتد شده باشند، مرتدین نیز جنگیدند
اگر آنان مرتد شده بودند الزم ؟ همراه با کدام قوم علیه این اصحاب مرتد به نبرد پرداخت

بود که یک قوم که خدا آنان را دوست دارد علیه این مرتدین بجنگند و الزم بود که 
بلکه حضرت ، م همکاري کند ولی چنین قومی را سراغ نداریمحضرت علی نیز با آن قو

حضرت ابوبکر صدیق و یکی از کسانی بود که در  صف یارانعلی رضی اهللا عنه در 
 . کرد می دوران جنگ با مرتدین از مدینه محافظت

 کند! نش نشود، یا آسیبی نبیند، تقیه میعه که همیشه به خاطر اینکه سرزبرعکس شی -1
_______________________ 
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آیه صحبت شد و آیات در این باره بسیار است که به  1تنها حول ، در این بخش
 . مکنی می همین بسنده

 ابوبکر و عمر از آیندة خود نگران بودند!

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ و نیز خلیفه اول و دوم قطعاً جزء«گوید:  می قزوینی لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
اند؛  بوده  ﴾ۡ�

اند که  ولى در طول دوران زندگی؛ به ویژه در آخرین لحظات زندگیشان آرزوهایى کرده
طمینانى به بهشتى بودن خودشان اند و ا دهد از آینده خویش نگران بوده نشان مى

 .اند نداشته
مالک بن أنس در الموطأ و ابن عبد البر در اإلستذکار و ابن اثیر جزرى در جامع 

 :نویسند األصول مى

يْهِ وَ « لَ ىلَّ اهللاَُّ عَ ولَ اهللاَِّ صَ سُ هُ أَنَّ رَ لَغَ هُ بَ بَيْدِ اهللاَِّ أَنَّ رَ بْنِ عُ مَ ىلَ عُ وْ ِ مَ نْ أَيبِ النَّرضْ الَ عَ لَّمَ قَ سَ

ِمْ  اهنِ وَ ولَ اهللاَِّ بِإِخْ سُ ا رَ نَا يَ سْ يقُ أَلَ دِّ رٍ الصِّ بُو بَكْ الَ أَ قَ مْ فَ يْهِ لَ دُ عَ هَ الءِ أَشْ ؤُ دٍ هَ اءِ أُحُ دَ هَ امَ لِشُ نَا كَ لَمْ  أَسْ

لَّمَ  سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاَُّ عَ ولُ اهللاَِّ صَ سُ الَ رَ قَ وا فَ دُ اهَ امَ جَ ا كَ نَ دْ اهَ جَ وا وَ لَمُ ا  أَسْ ي مَ رِ كِنْ ال أَدْ لَ بَىلَ وَ

ى مَّ بَكَ رٍ ثُ بُو بَكْ ى أَ بَكَ ي فَ دِ عْ ثُونَ بَ دِ ْ  .»....حتُ

دهم  گواهى مى: رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم با اشاره به شهیدان احد فرمود
ما هم ، مگر ما برادران آنان نبودیم: ابوبکر گفت، که اینان برادر من و مردان نیکى بودند

مسلمان شدیم و در راه خدا ، نه که آنان مسلمان شدند و در راه خدا جهاد کردندآن گو
دانم که شما پس  آري؛ ولى نمى: رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود، پیکار کردیم

  .»ابوبکر با شنیدن این سخن گریه کرد، از من با دین خدا چه خواهید کرد
 : جواب

 مانندشناسد و  نمی هیچ حد و مرزي شخصولی این  ،خیانت و کتمان نیز حدي دارد

منتهی سه کلمۀ آخر  آوردهروایت را ، هستند ﴾نُۡؤِمُن بَِبۡعٖض َونَۡ�ُفُر بَِبۡعٖض ﴿ کسانی که
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 صفحه پر؟ گذارد!! چرا واقعاً می ۀ ناقابلو به جایش چند نقط کند مین روایت را نقل
 ؟؟ چرا نقل نکردي؟ قشنگ نبود؟ بودربط  بی؟؟ چرا آن سه کلمه را نقل نکردي؟ شد می

 دلیل این کار او چه بوده است!کنم تا بدانید که  می من آن سه کلمه را نقل 

رٍ « بُو بَكْ ى أَ بَكَ ى، فَ مَّ بَكَ الَ ، ثُ كَ : ثُمَّ قَ دَ عْ ائِنُونَ بَ كَ ئِنَّا لَ این قسمت پایانی روایت را هم  »أَ

هر سه  قزوینیو اند  آورده امام مالکنقل از  ابن اثیر به هم امام مالک و هم ابن عبدالبر و
کتاب را دیده و در هر سه کتاب سه کلمۀ آخر روایت را دیده ولی صالح را در آن دیده 

 سه نقطه بگذارد!!!، که به جاي آن سه کلمه
ابو بکر صدیق رضی اهللا عنه با شنیدن سخن نبی اکرم بسیار ، گوید می روایت

: دهد و آن جمله این بود می گریه کردنش را نشان پس سخنی گفت که علتس 1گریست
 » ؟؟؟موجود خواهیم بودآیا بعد از تو ؟ یا رسول خدا آیا ما بعد از تو زنده خواهیم ماند«

قزوینی این را نقل نکرده که مبادا دستش رو شود و نتواند داستانش را سر هم کند! و 
 هللا عنه را بدانند چرا کهق رضی انخواست مردم علت گریه کردن حضرت ابوبکر صدی

براي این بود که دوست نداشت بعد از نبی اکرم صلی اهللا علیه وسلم زنده  گریستن وي
چرا که جدایی برایش بسیار گران بود و این نهایت محبت خالصانۀ ابوبکر صدیق بماند 

چنین محبتی از در قسمتی از یک روایت نسبتاً طوالنی همانطور که  ؛دهد می را نشان

رُّ «: آمده است، بدالرحمن بن عوف نسبت به حضرت عمرع ُ بْكِي جيَ َنِ يَ محْ بْدُ الرَّ امَ عَ قَ فَ

هُ  ارَ كَ : يقول، إِزَ دَ عْ ُمْ بَ كَ ، أُفٍّ هلَ دَ عْ ُمْ بَ  2»أُفٍّ هلَ

ى -1 ، ثُمَّ بَكَ رٍ ى أَبُو بَكْ بَكَ  .... داللت بر گریۀ زیاد دارد.فَ

  218،ص:3 الطبقات الکبرى، ابن سعد،ج ؛681ص 2البن شبه ج ينةتاریخ المد -2

_______________________ 
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گریست بیرون آمد و  عبد الرحمن برخاست و دامن کشان در حالى که مى: «یعنی
 چنینو هم» پس از تو، آه بر این مردم ،)عمر اي( آه بر این مردم پس از تو: گفت مى
 1» خواهم زنده بمانم نمی بعد از عمر: «فرمود می

به یاران ، حضرت حسین در صحراي کربال، و همینطور در کتب شیعه آمده است که

َ «: آنان چنین گفتند اما ؛آزاد است، برود خواهد می االن شب است و هر کس، خود گفت
ملِ

لِكَ لِ  لُ ذَ عَ انُ اهللاَِّ نَفْ وَ ضْ ٍّ رِ يلِ بَّاسُ بْنُ عَ عَ لِ الْ وْ قَ ا الْ َذَ مْ هبِ أَهُ داً بَدَ لِكَ أَبَ ا اهللاَُّ ذَ انَ كَ الَ أَرَ دَ عْ ى بَ يْهِ نَبْقَ لَ عَ

ه وِ ثْلِهِ وَ نَحْ وا بِمِ لَّمُ تَكَ يْهِ فَ لَ ةُ عَ عَ َامَ تْهُ اجلْ بَعَ  2.» وَ اتَّ

خدا هرگز چنین روزى را ؟ زنده بمانیم براى این که بعد از تو؟ چرا چنین کنیم«: یعنی
رضوان اهللا علیه بود و ) ابو الفضل( آغازگر این سخن عباس بن على، به ما نشان ندهد

 » ..گفتند دیگران در پى وى همان را
یک تحریف نیز در معناي ، او و نقل نکردن قسمت اصلی روایت خیانتگذشته از اما 

يوَ « آنجا که در ترجمۀ ؛روایت کرده است دِ عْ ثُونَ بَ دِ ْ ا حتُ ي مَ رِ كِنْ ال أَدْ : نوشته است »لَ

ترجمه ، که مشخص است» دانم که شما پس از من با دین خدا چه خواهید کرد نمى«
 یدانم بعد از من چه اعمال نمی: «و ترجمۀ درست این است ؛نیست بلکه تحریف است

 . غیب نداشتندچرا که رسول خدا صلی اهللا علیه وسلم علم » انجام خواهید داد
اما اگر فرض را بر صحت  ؛است »مرسل«روایت مذکور از لحاظ سندي : در انتها

مدحی خواهد ، بر عکسشود بلکه  نمی ن حاصلآروایت بگیریم نه تنها مراد قزوینی از 
 . بر مدایح حضرت صدیق رضی اهللا عنهمضاف بود 

 : ایرادات ۀادام

 طبقات الکبري -1
 قم_الحلی ، ابن نما52مثیر األحزان، ص:  قم؛_، شیخ مفید 91، ص: 2 اإلرشاد، ج -2

_______________________ 
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اگر براى : عمر گفت: نویسد خطاب مى محمد بن اسماعیل بخارى به نقل از عمر بن
 یش خرجدن عذاب الهى آن را براى نجات خوقبل از دی، من زمین پر از طال شود

 ..کردم مى
این  !؟کدام عذاب و یا چه عذابى: نویسد ابن حجر عسقالنى در توضیح این روایت مى

او غلبه  ترس برو وقتى که  ها در بر آوردن حقوق مردم کوتاهىسخن را عمر به خاطر 
 » تکرده بودگفته اس

 : جواب
چنانکه  ؛حضرت علی و ابوذر و مقداد و سلمان نیز نقل شده است این سخن ازشبیه 

، کند می نقل از ابن طاووس و او از ابوجعفر قمی طی حدیث طوالنی کهمال باقر مجلسی 

َيبِ ، قيه«: آورد می دِ النَّبِيِّ ص ألِ هْ نْ كِتَابِ زُ يِ  الدروع الواقية مِ مِّ قُ َدَ الْ رٍ أَمحْ فَ عْ لَتْ   جَ هُ ملََّا نَزَ نَّ أَ

ىلَ النَّبِيِّ ص ةُ عَ يَ هِ اآلْ ذِ ءٌ   هَ زْ مْ جُ نْهُ لِّ بابٍ مِ ةُ أَبْوابٍ لِكُ بْعَ ا سَ َعِنيَ هلَ مْ أَمجْ هُ دُ عِ نَّمَ ملََوْ هَ وَ إِنَّ جَ

ومٌ  سُ قْ تُهُ  ١مَ ابَ حَ تْ صَ يداً وَ بَكَ دِ اءً شَ ى النَّبِيُّ ص بُكَ ئِيلُ  بَكَ َ ربْ لَ بِهِ جَ ا نَزَ وا مَ رُ دْ ْ يَ ائِه وَ ملَ لِبُكَ

اكَ .....   ع ي أَبْكَ ذِ ا الَّ تُكَ مَ يْ دَ ا أَبَتِ فَ الَتْ يَ ِ  قَ تَنيْ مَ دِّ ِ املُْتَقَ تَنيْ يَ نَ اآلْ ئِيلُ مِ َ ربْ لَ بِهِ جَ ا نَزَ َا مَ رَ هلَ كَ ذَ فَ

يَ تَ  ا وَ هِ هَ هِ جْ ىلَ وَ ةُ ع عَ اطِمَ طَتْ فَ قَ الَ فَسَ نُ قَ لْامَ عَ سَ مِ لَ النَّارَ فَسَ لُ ملَِنْ دَخَ يْ وَ مَّ الْ لُ ثُ يْ وَ ولُ الْ قُ

رِ النَّارِ  كْ عْ بِذِ مَ ْ أَسْ ي وَ ملَ لْدِ وا جِ قُ زَّ ي وَ مَ ْمِ لُوا حلَ أَكَ يلِ فَ َهْ بْشاً ألِ نْتُ كَ يْتَنِي كُ ا لَ الَ يَ قَ رٍّ  فَ الَ أَبُو ذَ وَ قَ

 ْ اقِراً وَ ملَ انَتْ عَ ي كَ يْتَ أُمِّ ا لَ رِ النَّارِ يَ كْ عْ بِذِ مَ ْ أَسْ ينِ وَ ملَ لِدْ ائِراً يفِ   تَ نْتُ طَ يْتَنِي كُ ا لَ ادٌ يَ دَ قْ الَ مِ وَ قَ

يْتَ السِّ  ا لَ ٌّ ع يَ يلِ الَ عَ رِ النَّارِ وَ قَ كْ عْ بِذِ مَ ْ أَسْ ابٌ وَ ملَ قَ ابٌ وَ الَ عِ سَ َّ حِ يلَ نْ عَ كُ ْ يَ ارِ وَ ملَ فَ قِ بَاعَ الْ

ي وَ  ْمِ قَتْ حلَ زَّ لَ مَ عَ هِ وَ جَ أْسِ ىلَ رَ هُ عَ دَ ٌّ ع يَ يلِ عَ عَ ضَ رِ النَّارِ ثُمَّ وَ كْ عْ بِذِ مَ ْ أَسْ ينِ وَ ملَ لِدْ ْ تَ ي ملَ يْتَ أُمِّ لَ

و طَّفُ تَخَ بُونَ يفِ النَّارِ وَ يُ هَ ذْ ةِ يَ يَامَ قِ رِ الْ فَ اهْ يفِ سَ ادَ ةَ زَ ا قِلَّ اهْ وَ رَ فَ دَ سَ عْ ا بُ ولُ وَ قُ بْكِي وَ يَ  2»...نَ يَ

 44 - 43الحجر: -1

، ابـن  275 – 274، ص: قيـةالـدروع الـوا   ؛ 304-303ص 8و ج 88 – 87، ص: 43 بحـار األنـوار ، ج   -2

 بیروت_طاووس
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سوره حجر  44و  43وقتى آیه : نگارد دروع الواقیه می: سید بن طاوس در کتاب: «یعنی
جهنم داراى هفت در ، حتما جهنم جایگاه جمیع آنان خواهد بود«: فرماید مینازل شد که 

پیامبر اعظم اسالم بشدت گریان شد  .»است که هر درى مخصوص بگروهى خواهد بود
اى  ند که جبرئیل چه آیهدانست مین، ریان شدندو اصحاب آن حضرت هم براى گریه او گ

فداى تو گردم چه : سپس حضرت فاطمه اطهر برسول اکرم گفت.....  نازل کرده است
اى را که جبرئیل آورده بود  رسول اکرم جریان آن دو آیه؟ باعث شده که تو گریان شدى!

ت خود را فاطمه اطهر پس از شنیدن این موضوع صور. زهراء شرح داد -براى حضرت
واى بر آن کسى که داخل ، واى بر آن کسى که داخل دوزخ شود: روى زمین نهاد و گفت

ه کاش من نسبت ب: دوزخ شود هنگامى که سلمان فارسى با این منظره مواجه شد گفت

خوردند و پوستم را پاره  بودم و آنان گوشت مرا می اهل و عیالم یک گوسفندى می

 . شنیدم را نمى ند و این داستان جهنمکرد می

زائید و داستان جهنم بگوشم  اى کاش مادرم نازا بود و مرا نمی: گفت ابو ذر می

 خورد!! نمی

زیستم و حساب و  ها می بودم و در بیابان اى می اى کاش من پرنده: گفت مقداد می

  شنیدم!! داشتم و این جریان دوزخ را نمى عقابى نمی

اى کاش درندگان گوشت مرا پاره : فرمود می حضرت على بن ابى طالب علیه السالم

 . زائید و این داستان جهنم را نشنیده بودم ند و مادرم مرا نمیکرد میپاره 
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سپس آن امام عالیمقام دست خود را باالى سر مبارك خویشتن نهاد و پس از اینکه 
ى بسو، آه از دورى سفر آخرت! آه از قلت زاد و توشه سفر قیامت: گریان شد فرمود

 1» ...شوند آتش میروند و ربوده مى
 آیا نتیجه؟ پرسیم که نظر ایشان در بارة این روایت چیست می حال از جناب قزوینی

آن هم در حالی که ؟؟ گیرید که حضرت علی هم در بهشتی بودن خود شک داشته می

و دانید!! یا این سخنان را نشان از خشوع  می ةجلنّ ار واشما حضرت علی را قسیم النّ

هر چه جواب دهید همان جواب را در مورد حضرت عمر رضی ؟؟ دانید می خشیت الهی
 . اهللا نیز از ما قبول کنید

صلی اله علیه وسلم نیز ، اما در این مورد خوب است که به سخنان حضرت خیر البشر
 . دقت کنیم

 : نویسد می مجلسی از ابوذر نقل کرده و

َ اهللاَُّ« يضِ رٍّ رَ نْ أَيبِ ذَ ولُ اهللاَِّ ص وَ عَ سُ الَ رَ الَ قَ نْهُ قَ مَ   عَ نَ وَ أَسْ وْ رَ ا الَ تَ  مَ ا الَ إِينِّ أَرَ عُ مَ

ونَ أَطَّتِ  عُ مَ اضِ   تَسْ لَكٌ وَ ابِعَ إِالَّ وَ مَ عِ أَصَ بَ عُ أَرْ ضِ وْ ا مَ ا فِيهَ ئِطَّ مَ َا أَنْ تَ قٌّ هلَ ءُ وَ حَ امَ تَهُ هللاَِِّ السَّ بْهَ عٌ جَ

داً  اجِ وْ  سَ ىلَ  وَ اهللاَِّ لَ اءِ عَ مْ بِالنِّسَ تُ ذْ لَذَّ ا تَ ثِرياً وَ مَ يْتُمْ كَ بَكَ لِيالً وَ لَ تُمْ قَ كْ حِ لَمُ لَضَ ا أَعْ ونَ مَ لَمُ عْ تَ

دُ  ضَ ةً تُعْ رَ جَ نْتُ شَ دِدْتُ أَينِّ كُ وَ ونَ إِىلَ اهللاَِّ لَ أَرُ ْ اتِ جتَ دَ عُ تُمْ إِىلَ الصُّ جْ َرَ شِ وَ خلَ رُ فُ  2.»الْ

راستى : لَّه عنه که رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله فرمودذر رضى ال و از ابى: «یعنی
در ، و شنوم آنچه شما نشنوید ناله کرد آسمان و سزد که ناله کند، من بینم آنچه شما نبینید

بخدا اگر ، اى براى خدا پیشانى بسجده نهاده آن جاى چهار انگشت نباشد جز فرشته

، محمـد جـواد نجفـی؛    110 - 109بحـار االنـوار)، ص    43ترجمـه ج ( زندگانى حضرت زهـرا (ع)  -1
محمـد   402 – 400حـار)، ص:  ب 43جترجمـه  ( زنـدگانى حضـرت زهـرا (ع)    ؛1تهـران،ط _اسالمیه

 1تهران،ط_روحانی علی آبادي؛ انتشارات مهام
 199، ص: 56 بحار األنوار، ج -2

_______________________ 
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ها در  و بتپه، از زنان در بستر کام نگیرید، یدو پر بگری، کم بخندید، بدانید آنچه من دانم
 1.» اى کاش من درختى بودمآئید تا بخدا پناه برید که 

و قال يف قوله لوددت   ... و قال الطيبي يف رشح هذا احلديث«: نویسد می مجلسی سپس

أين شجرة تعضد هو بكالم أيب ذر أشبه و النبي ص أعلم باهللا من أن يتمنى عليه حاال أوضع 

  عام هو فيه انتهى و أقول هو إظهار اخلوف منه تعاىل و هو ال ينايف القرب منه سبحانه بل يؤكده

لَامء عُ بادِهِ الْ نْ عِ ى اهللاََّ مِ ْشَ  2»إِنَّام خيَ

بسخن ابى ذر بهتر ، دوست دارم درختى باشم: طیبى در شرح این حدیث گفته«: یعنی
 . تر از آنچه دارد آرزوى حالى کند پست زیرا پیغمبر خداشناستر از این است که، ماند

این اظهار ترس از خدا است و منافى قرب بخدا نیست : گویم) یعنی مجلسی( و من
 3». همانا ترسند از خدا علماء« بلکه مؤید آنست

اي کاش : سخنان رسول خدا صلی اهللا علیه وسلم و اینکه فرمودند، دیدید که مجلسی

َ ٱإِ�ََّما َ�َۡ� ﴿ ز خدا و مصداق آیۀدرختی بودم را به معنی خوف ا ِمۡن ِعَبادِهِ  �َّ
ْۗ ٱ ُؤا  ؟؟ کنند با این آیه و با سخن مجلسی می حال قزوینی چه ؛ددان می ﴾ۡلُعلََ�ٰٓ

 در این باره شعري دارد که در آن ؛که شیخ االسالم دورة صفویه بود، شیخ بهائی
 گوید: می

ــن« ــرون ســرت از هــا هــوس ای ــد بی  کن
 

 کنــد افــزون دلــت در خشــیت و خــوف 
 

ـــــية« ــان را »اهللاّ خش ــم نشـــ  دان علـــ
 

  بخـــوان قـــرآن در تـــو، 1»خيشـــى إنـــام« 
 

اهللا محمد باقر  يـة، مترجم: آ168، ص:3 آسمان و جهان (ترجمه کتاب السماء و العالم بحار األنوار)، ج -1
 1تهران،ط_کمره اي؛اسالمی

 199، ص: 56 بحار األنوار، ج -2
 169، ص: 3 جهان ج آسمان و -3

_______________________ 
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ــینه ــم از را سـ ــق علـ ــاد حـ ــن آبـ  کـ
 

ــدیث رو  ــو«، ح ــتم ل ــاد، 2»علم ــن ی  3» ک
 

نَ الَ «: فرماید می نهج البالغه 176حضرت علی در خطبۀ  مِ بَادَ اهللاِ ـ أَنَّ املُْؤْ وا ـ عِ لَمُ اعْ وَ

بِحُ  يسِ إالَّ  يُصْ مْ الَ يُ هُ  وَ نْدَ نُونٌ عِ هُ ظَ سُ نَفْ داً ، وَ يْ تَزِ سْ مُ اوَ يْهَ لَ ياً عَ ارِ الُ زَ زَ َا فَالَ يَ اى بندگان : «یعنی »هلَ

همواره ازخود عیب ، مؤمن صبح و شام به خویش بد گمان استخدا!بدانید که 

کارم ترجمه از م(.» باشد و طالب تکامل و افزایش کار نیک از خویش مى گیرد مى
 ) شیرازي

پس اى خداى من آیا «: فرماید می در نیایش دوازدهم صحیفۀ سجادیه نیز امام سجاد
و آیا اعترافم به زشتى رفتارم مرا از ؟ دهد مى مرا سود، اقرارم به بدى کردارم به نزد تو

 » ؟بخشد مى عذاب رهائى

رش املؤمن ىف انّ ب«: نویسد می آقا جمال خوانساري از قول حضرت علی علیه السالم

ته ىف دينه، وجهه  4»و حزنه ىف قلبه، و قوّ

و ، بدرستى که شکفتگى مؤمن در روى اوست: «نویسد می سپس در شرح و ترجمۀ آن
یعنى با مردم شکفته روئى ، و اندوه او در دل اوست، قوت و توانائى او در دین اوست

دل او اندوهگین باشد از  و، و دین او قوى و محکم باشد و در آن رخنه نتوان کرد، کند

 5.» اندیشه عاقبت حال خود

َما َ�َۡ� ﴿ -1 َ ٱإِ�َّ ْۗ ٱِمۡن ِعَبادِهِ  �َّ ُؤا به راستی که این علما هستند که از خداوند « ]٢٨[فاطر:  ﴾ۡلُعلََ�ٰٓ
 »ترسند. می

ََكيْتُْم كَ «اشاره به قسمتی از حدیثی است که نقل شد:  -2 ْعلَُم لََضِحْكتُْم قَِليًال َو بلَ
َ
 »ِث�اً....لَْو َ�ْعلَُموَن َما أ

ْعلَمُ   لَْو َعِلْمتُمْ « که با لفظ:
َ
ََكيْتُمْ   َما أ  نیز آمده است. »َكِث�اً َو لََضِحْكتُْم قَِليال...  بلَ

 1تهران،ط _؛ انتشارات محمودي 7کلیات اشعار و آثار فارسى شیخ بهائى، متن، ص:  -3
؛میزان الحکمه 4،ط505، صص 2 ج (فارسی)،، شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحکم و درر الکلم -4
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 : نویسد می نهج البالغه 153طبۀ از خ .»انّ املؤمنني خائفون«: و در شرح این جمله

ترسند از عصیان و  بدرستى که مؤمنان ترسناکانند یعنى مى، انّ المؤمنین خائفون« 
ا آنچه حقّ اطاعت است همیشه خوف و ترس این دارند که مبادنافرمانى حق تعالى یا 

که مراد این باشد که مؤمنان   و ممکن است از ایشان بعمل نیامده باشد و رستگار نباشند
  1.» باید که ترسناك باشند بیکى از دو وجه که مذکور شد

 نهج البالغه سیدنا علی در توصیف اولیاء الهی و متقین 193و همینطور در خطبۀ 

َ «: فرماید می وْ الَ األْ ُمْ وَ لَ تَبَ اهللاَُّ [هلَ ي كَ ذِ لُ الَّ ةَ  جَ فَ مْ طَرْ ادِهِ سَ مْ يفِ أَجْ هُ احُ وَ رَّ أَرْ تَقِ ْ تَسْ مْ ملَ يْهِ لَ ] عَ

يُ  ونَهُ يفِ أَعْ ا دُ رَ مَ غُ مْ فَصَ هِ سِ نْفُ َالِقُ يفِ أَ ظُمَ اخلْ ابِ عَ قَ عِ نَ الْ فاً مِ وْ ابِ وَ خَ قاً إِىلَ الثَّوَ وْ ٍ شَ نيْ مْ عَ هُ مْ فَ نِهِ

َنَّ  بُونَ وَ اجلْ ذَّ عَ ا مُ مْ فِيهَ هُ ا فَ آهَ دْ رَ نْ قَ مَ مْ وَ النَّارُ كَ ونَ وَ هُ مُ نَعَّ ا مُ مْ فِيهَ هُ ا فَ آهَ دْ رَ نْ قَ مَ ُمْ   ةُ كَ لُوهبُ قُ

ةٌ  ونَ أْمُ مْ مَ هُ ورُ ُ ونَةٌ وَ رشُ ْزُ ِم .... حمَ اهبِ قَ اكِ رِ اىلَ يفِ فَكَ عَ بُونَ إِىلَ اهللاَِّ تَ لُ طْ ارَ فَ   يَ ا النَّهَ ءُ وَ أَمَّ لَامَ ءُ عُ لَامَ حُ

ا ىضَ وَ مَ رْ مْ مَ بُهُ سَ يَحْ مُ النَّاظِرُ فَ يْهِ نْظُرُ إِلَ احِ يَ دَ قِ يَ الْ رْ فُ بَ َوْ مُ اخلْ اهُ رَ دْ بَ يَاءُ قَ قِ تْ ارٌ أَ رَ بْ نْ  أَ مِ مِ وْ قَ بِالْ

ظِيمٌ  رٌ عَ مْ أَمْ طَهُ الَ دْ خَ قَ ولِطُوا وَ لَ دْ خُ قَ ولُ لَ قُ ضٍ وَ يَ رَ نْ   مَ نَ مِ وْ ضَ رْ لِيلَ وَ الَ الَ يَ قَ مُ الْ هلِِ امَ أَعْ

ونَ  قُ فِ شْ مْ مُ هلِِ امَ نْ أَعْ ونَ وَ مِ مُ تَّهِ مْ مُ هِ سِ فُ َنْ مْ ألِ هُ ثِريَ فَ كَ ونَ الْ ثِرُ تَكْ سْ َّا   يَ افَ ممِ مْ خَ نْهُ دٌ مِ يَ أَحَ كِّ ا زُ إِذَ

لَمُ  يبِّ أَعْ ي وَ رَ ِ ريْ نْ غَ لَمُ بِنَفْيسِ مِ ا عْ نَ ولُ أَ يَقُ هُ فَ الُ لَ قَ نِّ  يب يُ ولُونَ مِ قُ ينِ بِامَ يَ ذْ اخِ ؤَ مَّ ال تُ ي بِنَفْيسِ اللَّهُ

ون لَمُ عْ ا الَ يَ رْ يلِ مَ فِ نُّونَ وَ اغْ ظُ َّا يَ لَ ممِ نِي أَفْضَ لْ عَ   » وَ اجْ

به سبب شوقى که به ، مقرر داشته اگر مدت عمرى نبود که خداوند برایشان«: یعنی
هایشان در  چشم بر هم زدنى جان، دارند بیمى که از عذاب روز بازپسینپاداش نیک و 

تنها آفریدگار درنظرشان بزرگ است و جز او هر چه هست . گرفت هایشان قرار نمى بدن
هایش  بینندش و غرق نعمت اند که گویى مى چنان با بهشت. نماید در دیدگانشان خرد مى

ن هایشا دل. بینندش و به عذاب آن گرفتارند مى و با دوزخ چنانند که گویى. هستند

 496، ص: 2 ج شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحکم و درر الکلم -1
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خویش را از آتش جهنم  و از او آزادى..... اند در امان اندوهگین است و مردمان از آسیبشان
ترس و ، و نیکوکارانى با تقوا هستند، کنند و اما در روز دانشمندانى بردبار درخواست می

ها را بیمار  آن، چنانکه ناظران، ها را همچون چوبه تیرى الغر ساخته آن هاى خوف بدن

اند در حالى  دیوانهها  آن پندارند بیخبران مى اماهیچ بیمارى در وجودشان نیست دپندارن مى

از اعمال اندك خویش خشنود . بس بزرك آنان را به این وضع در آورده اى که اندیشه

و از ، سازند خویش را متهم مى آنان، بینند نیستند و اعمال فراوان خود را زیاد نمى

اش گفته شده  چه در باره ستوده شوند از آنها  آن یکى ازهر گاه . کردار خود خوفناکند
بخود آگاه ترم!وپروردگارم به اعمالم از  من از دیگران نسبت: گوید افتد و مى در هراس مى

دهند  بار پروردگارا ما را در مورد گناهانى که به ما نسبت مى) گوید مى(. تر است من آگاه
برند ما را از آن برتر قرار ده!و  در باره ما گمان مىهائیکه  به نیکى مؤاخذه مفرما! و نسبت

 » دانند بیامرز! نمی  گناهانى را که
 :و واقعاً که

 از علفزار جهان حیوان ندانـد جـز چـرا   «
 

 زاـم روز جـــی باشد همیشه در غــآدم 
 

 رتـوف روزآخـنبود درضمیرش خ آنکه
 

 1»افترا بیحیوان بهتر ازوي بیشک و هست 
 

بینیم که او سخن حافظ ابن  می دیگري از قزوینی را در این محل خیانتم اما باز ه
این سخن  !؟کدام عذاب و یا چه عذابى: «حجر را قیچی کرده و از قول ابن حجر نوشته

ها در بر آوردن حقوق مردم و وقتى که ترس بر او غلبه کرده بود  را عمر به خاطر کوتاهى
 : آوریم تا خیانت وي کشف شود می احال ما قسمت قیچی شده ر.» گفته است

هِ « سِ مِ نَفْ ضْ عَ هَ ةِ مَ َالَ فُ يفِ تِلْكَ احلْ َوْ يْهِ اخلْ لَ لَبَ عَ نَّهُ غَ أَ كَ هِ وَ بِّ هِ لِرَ عِ اضُ وَ تَ ضِ  وَ َرْ عُ األْ هُ طِالَ لُ وْ قَ

لَ  ا طَ عِ مَ لُ الطِّالَ أَصْ ا وَ َهَ ألْ يفِ أَيْ مِ فِ التَّخْ ةِ وَ لَ مَ ِ الطَّاءِ املُْهْ رسْ ا بِكَ نَا مَ ادُ هُ املُْرَ سُ وَ مْ يْهِ الشَّ لَ تْ عَ عَ

لِكَ لِ  الَ ذَ إِنَّامَ قَ ابُ وَ ذَ عَ اهُ أَيِ الْ بْلَ أَنْ أَرَ هُ قَ لُ وْ نَ املَْالِ قَ ا مِ هَ قَ وْ فُ فَ ِ يُرشْ ا وَ يْهَ لَ طْلُعُ عَ فِ يَ َوْ بَةِ اخلْ لَ غَ

 . شهـ 1385، سید محمد معصومی (تخلص:ندیمی) چاپ:سال 44طریق آشنایی ص -1
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ريِ  صِ يَةِ التَّقْ شْ نْ خَ قْتِ مِ وَ لِكَ الْ هُ يفِ ذَ عَ لَ قَ ي وَ ذِ تْنَةِ الَّ فِ نَ الْ يَّةِ أَوْ مِ عِ وقِ الرَّ قُ نْ حُ يْهِ مِ لَ ِبُ عَ  فِيامَ جيَ

لَمُ  اهللاَُّ أَعْ مَ وَ دَّ قَ امَ تَ ُّ كَ
ييلِ عِ امَ سْ ِ هُ اإلْ لَ صَ دٍ وَ يْ َّادُ بْنُ زَ الَ محَ هُ قَ لُ وْ مْ قَ هِ حِ دْ  » بِمَ

 دانند یم شیعیان حضرت عمر را ظالم و ستمگر: اي دیگر در سخن سیدنا عمر اما نکته
اما حضرت عمر  ؛و از ظلم کردن نیز حراسی ندارد کند می ظلم، که انسان ظالم دانیم میو 

به  یاش کوتاهی کرده باشد یدر حق رعایاي خو، ترسد که مبادا می رضی اهللا عنه از این
اي ندارد و این  هغاشد و هیچ حاکم ظالمی چنین دغدخوبی حقوق آنان را ادا نکرده ب

 . باشد می ز عادل بودن و خدایی بودن حضرت عمر رضی اهللا عنهنشان ادغدغه 

 کند می اي زیبا در آیات قرآن که تمام تئوري شیعه را نابود نکته
نکات ظریفی وجود دارد که تئوري آخوندان ، در داستان حضرت موسی علیه السالم

 :ابتدا آیاتی که در این باب است را بخوانید ؛دهد می شیعه را بر باد

ن َ�ۡطَ�ٰ  اَ� قَ ﴿
َ
ۡو أ

َ
ٓ أ ن َ�ۡفُرَط َعلَۡيَنا

َ
َنا َ�َاُف أ ٓ إِ�َّ ۡسَمُع  قَاَل  ٤٥َر�ََّنا

َ
ٓ أ ٓۖ إِنَِّ� َمَعُكَما َ� َ�َافَا

َرٰى 
َ
  ]٤٦-٤٥طه: [ ﴾٤٦َوأ

] آسیبى به ما فرعونکه [ ترسیم مىپروردگارا ما : گفتند) موسی و هارون( آن دو«

  .»بینم شنوم و مى مى همراه شمایممن  مترسیدمود فر *برساند یا آنکه سرکشى کند
 :و در سورة شعراء آمده است

بُوِن  قَاَل ﴿ ن يَُ�ّذِ
َ
َخاُف أ

َ
ٓ أ رِۡسۡل إَِ�ٰ  َوَ�ِضيقُ  ١٢َرّبِ إِّ�ِ

َ
َصۡدرِي َوَ� يَنَطلُِق لَِساِ� فَأ

ن َ�ۡقُتلُوِن   ١٣َ�ُٰروَن 
َ
َخاُف أ

َ
َّ َذ�ٞب فَأ ۖ  قَاَل  ١٤َولَُهۡم َ�َ ٓۖ إِنَّا َمَعُ�م � ۡذَهَباٱ فَ َ�َّ َ�ٰتَِنا

ۡسَتِمُعوَن     .]١٥-١٢الشعراء: [ ﴾١٥مُّ

گردد و زبانم  ام تنگ مى و سینه*مرا تکذیب کنند ترسم مىگفت پروردگارا ) موسی(«

 ترسم مىو آنان بر [گردن] من خونى دارند و *شود پس به سوى هارون بفرست باز نمى

 ما با شماهاى ما را [براى آنان] ببرید که  ه چنین نیست نشانهفرمود ن*مرا بکشند
  .»ایم شنونده
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در این دو آیه دو عنصر وجود دارد که همین دو عنصر با اندك تفاوتی در آیۀ غار نیز 
 . موجود است

در این دو آیه صریحاً از ترسیدن حضرت موسی و هارون سخن رفته و آن دو  -1

نَا نَخَ « کهاند  فرموده افُ « یا »افُ إِنَّ در آیۀ غار به حزن ابوبکر صدیق رضی  ؛»إِينِّ أَخَ

حزنی که ممکن است رخ داده باشد و ممکن است  بهاهللا عنه تصریح نشده بلکه 
  »لَا تَحزَنْ«: رخ نداده باشد اشاره شده و آمده است

خداوند براي تسکین دو فرستادة خود به ، در داستان حضرت موسی علیه السالم -2

امَ «: فرماید می آنان كُ عَ نِي مَ م« یا »إِنَّ كُ عَ ا مَ و خالف نیست که این سخن به خاطر  »إِنَّ

و در آیۀ  ؛بیان شده است، دلداري دادن آن دو فرستادة خدا و ارمغان نصرت الهی
 :فرماید می غار نیز همین عنصر را داریم که حضرت خیر البشر خطاب به یارش

َ إِنَّ ﴿ ۖ  ٱ�َّ معیت در برابر ترس حضرت موسی و هارون ، که دیدیمو چنان ﴾َمَعَنا
حال  ؛نیز لحاظ شده بود و همین معیت دربارة ابوبکر صدیق نیز لحاظ شده است

چه فرق و تفاوتی بین این دو آیه و این حزن و خوف و این معیت و تائید وجود 
ی ول دانند میقصه نمنحزن موسی و هارون را گناه و معصیت و ، دارد که شیعیان

حزن ایشان مساوي است با ضعف ایمان و ، رسد می تا نوبت به ابوبکر صدیق
 ؟؟؟ معصیت و سرپیچی

چه تفاوتی بین معیت خداوند در داستان حضرت موسی با معیت آیۀ غار وجود دارد 
شود  می شود معیت خاصه ولی همان معیت براي ابوبکر می که براي حضرت موسی

چه فرقی بین این ؟؟ کشاند می نید که تعصب کار را  به کجابی می انصافاً؟؟؟ معیت عامه
 ؟؟ حزن و آن حزن و این معیت و آن معیت هست

 ؛حال اي خواهر و برادر شیعه ام آیا بهتر نیست که به جاي تبعیت از آخوند و مال
 ؟سخن خدا را تصدیق کرده و دست از تعصب جاهلی برداریم

ــرض  ــوب غ ــاطر از ش ــن!، خ ــالی ک  خ
 

 عــالی کــن! ، صــدق طلــب همــت از  
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ــزداي!  ، از درون ــب بــ ــگ تعصــ  زنــ
 

ــرد   ــر خــ ــاي! أراه ت، بــ ــل بگشــ  1مــ
 

 جامی -1
_______________________ 





 
 
 

 » سکینه« پیرامون

نَزَل ﴿ ۀجملصفحه در بارة  16قزوینی 
َ
ُ فَأ نوشته تا ثابت کند که  ﴾َعلَۡيهِ  ۥَسِكينََتهُ  ٱ�َّ

 . بر پیامبر اکرم صلی اهللا علیه وسلم نازل شده و نه بر ابوبکر سکینه
هر چند سکینه بر رسول خدا نازل شده اصح آن است که ، این عقیده استبر  نویسنده

 . که سکینه بر ابوبکر صدیق نازل شده است ستگفته ا یکی از علماي شیعه که 
 : نویسد می کاشفی سبزواري

اشهر رحمت خود را که سبب آرامش است بر رسول و ، پس فرستادي خداي« 

شفقت بر حال آن حضرت بغایت مضطرب بود و  بجهت آنکه از روي آنستکه بر صدیق
 بیت: شیخ فرید الدین عطار در باب نزول سکینه بر صدیق فرموده

ــت   ــار اوسـ ــه اول یـ ــه اول کـ  خواجـ
 

ــت     ــار اوس ــی الغ ــا ف ــین اذهم ــانی اثن  ث
 

 چــون ســکینه شــد ز حــق منــزل بــر او
 

 1»هــاي عــالم حــل بــر او گشــت مشــکل 
 

خدا او را با ، ابوبکر همراه رسول خدا بوددر بحث گذشته گفته بود که چون  قزوینی

َ إِنَّ ﴿ :حضرت رسول جمع بست و فرمود ۖ  ٱ�َّ جواب این شبهه را گفتیم ولی  ﴾َمَعَنا
چرا به وقت نزول ، بود می ادعاي بچگانۀ شما درستگر اجوابی دیگر این است که 

کینه که ارزشش س 2؟ مشمول سکینه نشد، اکرم با پیامبر همنشینیسکینه ابوبکر به خاطر 
چرا معیت الهی شامل ، 3در سطح بسیار بسیار پایینتري قرار دارد، نسبت به معیت الهی

 ؟ ابوبکر شد ولی سکینه خیر

 توبه 40، ذیل آیۀ 61ص 2تفسیر مواهب علیه (فارسی) ج -1
 د آمد که زمان نزول سکینه، مربوط به ماجراي غار نیست.البته خواه -2
چرا که معیتی که در آیۀ غار موجود است، در هیچ جاي قرآن به صورت عمـوم بـر کسـانی مترتـب      -3

 است.نفر نازل شده  1400نشده ولی سکینه گاهاً بر 

_______________________ 
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و سپس نتیجه بگیرد که  ند که سکینه بر پیامبر نازل شدهثابت ک خواهد می قزوینی
 . به همین خاطر مشمول سکینه نگشته است، ابوبکر صدیق مؤمن نبوده

 بیمورد است!، سخن گفتن از اینکه سکینه بر که نازل شد: د باقر بهبوديمحم

 گوید:  می محقق کتاب حجیم بحار االنوار، شیعیمحمد باقر بهبودي 

نَزَل ﴿ جمله«
َ
ُ فَأ تا به آخر آیه مربوط به سفر هجرت و نزول در  ﴾َعلَۡيهِ  ۥَسِكينََتهُ  ٱ�َّ

را از روز اول هجرت که مسلمین با مشرکین  خواهد تاریخ بلکه آیه کریمه مى، غار نیست
تا روزى که مسئله بسیج تبوك مطرح است؛ به صورت خالصه گزارش ، رویاروى شدند

نَزَل ﴿ فاء در. کند
َ
ُ فَأ هُ ﴿ براى تفریع است ولى براى ﴾ٱ�َّ ُ ٱَ�َقۡد نََ�َ که شرح نصرت  ﴾�َّ

نگ بدر و جنگ أحد که با استغاثه شود و از جمله در ج الهى را با امداد غیبى یادآور مى
 جنگ حنین که جز عده انگشت، ها نازل شدند و در آخرین جنگ مسلمین مؤمنین فرشته

ذات ربوبى با ارسال ، فرار کردند، شمارى همگان از ترس جان که غافلگیر شده بودند 
 .جنود آسمانى و فرشتگان ناپیدا رسول خود را نصرت بخشید

یار غار که ابو بکر  سکینه بر رسول خدا نازل شده است و یا بر بنابراین بحث از اینکه
و رسول خدا با کمال ، زیرا این سکینه در غار نازل نشده است. مورد است بى کامالً، باشد

اطمینان خاطر و آرامش روح و تن به غار پناه برد تا از تعقیب دشمن در امان خدا 
 1..» بماند

سکینۀ نازل شده مربوط به غار نیست بلکه مربوط به ، زمانی که دانستیم، با این وجود
ربطی  2شویم که حزن ابوبکر می متوجه، زمان نزول آیات یعنی قبل از جنگ تبوك است

شود! آنهم زمانی که هم ابوبکر نزد  می سال بعد نازل 9به سکینه نداشته چرا که سکینه 

1 -http://www.mbehbodi.com/readarticle.php?article_id=70 

 سورة توبه 40، تفسیر آیۀ محمد باقر بهبودي شخصیسایت 
 در صورتی که ثابت شود حزنی درکار بوده است. -2
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 581  »سکینه«پیرامون 

اگر نزول خاصۀ سکینه بر رسول  و... پیامبر بود و هم عمار و هم ابوذر و هم ابن عباس و
پس باید تمام اشخاصی که همراه او بودند ، خدا دلیل کفر کسانی است که همراه او بودند

 . را کافر بدانید! که البته از شما بعید نیست
شود و باز هم تیر  نمی باز هم مشکلی ایجاد، اما اگر دلیلی که گذشت را نادیده بگیریم

ابتدا سخنان ایشان و سپس جوابش را حال  ؛خورد می قزوینی و دوستانش به سنگ
 : بخوانید

 د!بوبکر نشان از مؤمن نبودن وي دارنازل نشدن سکینه بر ا: قزوینی
هاى آیه غار که تأثیر بسیارى در سرنوشت همراه  یکى از مهمترین بخش: «قزوینی

ثابت شود که  نزول سکینه است؛ زیرا اگر، رسول خدا صلى اهللا علیه وآله در غار دارد
آید که  این سؤال پیش مى، سکینه فقط بر رسول خدا صلى اهللا علیه وآله نازل شده است

کند که مؤمنى  آیا این مطلب ثابت نمى؟ چرا سکینه بر همراه او نیز نازل نشده است

 ؟به همراه آن حضرت نبوده است

، نازل کردهاش را بر رسول خدا  زیرا در آیات متعدد دیگر خداوند هرگاه سکینه

و اگر در غار مؤمنى به همراه پیامبر  نصیب نگذاشته است مؤمنان همراه را نیز از آن بى
 .کرد اش بر او نیز نازل مى بایست سکینه مى، بود

 :فرماید خداوند در سوره توبه مى

نَزَل ﴿
َ
ُ ٱُ�مَّ أ ٰ رَُسوِ�ِ  ۥَسِكينََتهُ  �َّ نَزَل  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَوَ�َ  ۦَ�َ

َ
َب َوأ ِينَ ٱُجُنوٗدا لَّۡم تََرۡوَها وََعذَّ َّ� 

ْۚ َوَ�ٰلَِك َجَزآُء   .]٢٦التوبة: [ ﴾٢٦ ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱَ�َفُروا
خود را بر پیامبرش و بر مؤمنان نازل کرد و لشکرهایى فرستاد » سکینه« سپس خداوند

 !دیدید و کافران را مجازات کرد و این است جزاى کافران که شما نمى
 :فرماید فتح مىو در سوره 
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نَزَل ﴿
َ
ُ ٱفَأ ٰ رَُسوِ�ِ  ۥَسِكينََتهُ  �َّ لَۡزَمُهۡم َ�َِمَة  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَوَ�َ  ۦَ�َ

َ
َحقَّ بَِها  �َّۡقَوىٰ ٱَو�

َ
َوَ�نُٓواْ أ

ۡهلََهاۚ َوَ�َن 
َ
ُ ٱَوأ ٍء َعلِيٗما  بُِ�ّلِ  �َّ  .]٢٦الفتح: [ ﴾٢٦َ�ۡ

هاى خود خشم و نخوت جاهلیت  ان در دلهنگامى را که کافر) به خاطر بیاورید( 
خداوند آرامش و سکینه خود را بر فرستاده خویش و مؤمنان نازل  )،در مقابل( داشتند و
تر و اهل آن  و آنان از هر کس شایسته، را به حقیقت تقوا ملزم ساختها  آن فرمود و

 .بودند و خداوند به همه چیز دانا است
بر پیامبرش نازل کرده است؛ با این که ابوبکر در حزن  سکینه را فقط، اما در آیه غار
برد و به سکینه احتیاج فراوانى داشت؛ با این حال خداوند آن را از او  شدید به سر مى

  .»دریغ و فقط به رسولش نازل کرد
، چون مؤمنى به همراه آن حضرت نبوده است: «نویسد می و در نهایت بحث نیز

آرامش را بر او نازل و با ، ل عنایت خویش قرار دادهخداوند تنها رسولش را مشمو
  .»لشکریان نامرئى تأیید کرده است

 : مثالً اند؛ به جز قزوینی اشخاص دیگري نیز از علماي شیعه چنین چیزي گفته
که در آن خواب با حضرت عمر  کند می شیخ مفید ماجراي خواب خودش را نقل

 : ر!! دلیل آورده و گفتهو در حین آن علیه حضرت عم !مناظره کرده

 فرشكهم مؤمنون قوم معه كان -موضعني يف ص النبي عىل السكينة أنزل تعاىل اهللا ألن«

لَ  -املوضعني أحد يف فقال فيها نْزَ أَ كِينَتَهُ  اهللاَُّ فَ ىل سَ ولِهِ   عَ سُ ىلَ  وَ  رَ نِنيَ  عَ مِ مْ  وَ  املُْؤْ هُ مَ زَ ةَ  أَلْ لِمَ  كَ

و لَ  -راآلخ املوضع يف قال و  التَّقْ نْزَ كِينَتَهُ  اهللاَُّ أَ ىل سَ ولِهِ   عَ سُ ىلَ  وَ  رَ نِنيَ  عَ مِ لَ  وَ  املُْؤْ نْزَ نُوداً  أَ ْ  جُ   ملَ

ها وْ رَ لَ  قال بالسكينة وحده خصه املوضع هذا يف كان ملا و تَ أَنْزَ كِينَتَهُ  اهللاَُّ فَ يْهِ  سَ لَ  معه كان فلو عَ

 السكينة من إخراجه فدل املؤمنني من هذا قبل ذكرنا من رشك كام السكينة يف معه لرشكه مؤمن

 1» نومي من استيقظت و الناس تفرق و جوابا حير فلم اإليامن من خروجه عىل

 مشهد_ 502 – 501ص 2االحتجاج طبرسی ج -1
_______________________ 
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 همراهش که کرده تصریح خود پیغمبر بر سکینه بنزول قرآن جاى دو در خدا: «یعنی
 آنان از یکى در و کرده شریک فضیلت این در حضرت آن با هم را آنان و بودند مؤمنان

 و فرستاد فرو مؤمنان بر و پیامبرش بر را خود سکینه و آرامش خداوند آنگاه: «مودهفر
 پس: «فرموده دیگر جاى در و». 26: توبه -فرستاد فرو دیدند نمى را آنان که سپاهیانى
 را پرهیزگارى سخن و آورد فرو مؤمنان بر و پیامبرش بر را خود آرامش و سکینه خداوند

 ». 26: تحف -داشت همراه آنان با

 خداوند پس: «که فرمود او خاص را سکینه نزول بود غار در حضرت آن چون و
 را او بود مؤمنى حضرت آن همراه اگر» اآلیه -فرستاد فرو او بر را خود آرامش و سکینه

 کرده شریک او با را مؤمنان گذشته موارد در که چنان، سکینه نزول در کرد مى شریک هم
 از او اخراج بر است دلیل سکینه نزول از بکر أبو اخراج و بودند او همراه اینکه براى
 . للَّه الحمد و ایمان

 و بدهد جوابى نتوانست و ماند حیران من پاسخ در خطّاب بن عمر: گفته مفید شیخ
 1 .»شدم بیدار خواب از هم من و شدند پراکنده مردم

 : جواب
ماجراي غار نیست بلکه مربوط به فارغ از اینکه نزول سکینه مربوط به سفر هجرت و 

 : گویم می، سال بعد است 9
حضرت ابوبکر صدیق رضی اهللا ، ما قبل از این ثابت کردیم که معیت خاصۀ خداوند

عنه را شامل شده است و این معیت به جز بر ابوبکر صدیق رضی اهللا عنه بر هیچ کدام از 
ام از یاران دیگر پیامبران ثابت نشده یاران پیامبر اکرم صلی اهللا علیه وسلم و بر هیچ کد

 تهران_، مترجم:بهراد جعفري؛ اسالمیه 663، ص: 2 احتجاج، ج -1
_______________________ 
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این  ؛و این خود مدال طالیی است بر گردن حضرت صدیق اکبر رضی اهللا عنه 1.است
 : حقیقت را به خاطر داشته باشید و این مثال را بخوانید

که بسیار تنگاتنگ بود به جاي اینکه یک مسابقۀ قرائت برگزار شده و در این مسابقه «
به عنوان قاري نفر اول مشترکاً  »سعید«و  »قاسم«هاي  دو قاري با نام ؛قاري نفر اول شود

، به عالوة مدالاما ، دهد می حال داور آمده و به آن دو نفر مدال طالیی، شوند می معرفی
 اندازد! نمی اندازد ولی بر گردن سعید می بر گردن قاسم حلقۀ گل

از آن دارد که سعید اصالً قاري  این نشان: گیرند که می حال قزوینی و دوستانش نتیجه
 اندختند!! می حلقۀ گلبه گردن او هم حتماً  ؛خوبی نبوده و اگر قاري خوبی بود

اگر قاري خوبی ؟ زنید می این چه حرف بیخودي است که: گوئیم می اما من و دوستانم
 برد!! نمی شد و مدال طال را نمی نبود که نفر اول

و دوستانش کج فهمی و بلکه نفهمی است! اما  مطمئناً سخن ما حق و سخن قزوینی
دلیلش ؟؟؟ خیر يواقعاً چرا به گردن یک نفر حلقۀ گل انداختند و به گردن دیگر

حلقۀ گل که در برابر مدال طال ارزشش خیلی کمتر ؟ قعاً دلیلش چیستوا؟؟ چیست
یق حلقۀ شود سعید الیق مدال طال باشد اما ال می مگر؟ است؛ چرا از دادن آن دریغ کردند

 . شاید گذر زمان بتواند جواب این سؤال ما را بدهد، سکوت کردیم و گفتیم؟؟ گل نباشد
این بار نیز ، شد رباري دیگر مسابقۀ قرائت برگزا ؛زمان سپري شد و چند سال گذشت

و این بار بعد از پایان مسابقه بر گردن ، ندداشتدر این مسابقه شرکت  »سعید«و  »قاسم«
حلقۀ گل انداختند و سعید را نیز دیدم که عالوه بر مدال طالیی که قبالً  تک تک قاریان

پس نتیجه گرفتم که شاید آن زمان که حلقۀ  ؛حلقۀ گل نیز به گردن دارد اکنون، گرفته بود
 .» از یک جنبه برتر بوده است »قاسم«گل به گردنش نیانداختند به این دلیل بوده که 

هـم   را فراموش نکنید که گفتیم معیتی که در آیۀ غار آمده غیر از معیتی است که محسنین و صابرین -1
 چیزي برتر و باالتر از آن است. بلکهشود  شامل می

_______________________ 
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را دریافت کرد و ) مدال طال( وبکر صدیق معیت الهیاب ؛نیز همین استغار ماجراي 
بایست فرقی بین این  می اما چون، شد که در تمام زندگیش موفق باشد این معیت باعث

شد و  گلن به حلقۀ یکی از آن دو نفر مزی، دو نفر که مدال طال به گردن دارند باشد
الیق آن نباشد و اگر  صدیق دیگري نشد! و دیدیم که حلقۀ گل چیزي نبود که ابوبکر

 :فرمود نمی وانداخت  نمی را به گردنش گلخداوند حلقۀ ها  چنین بود بعد

ُ ٱ۞لََّقۡد رَِ�َ ﴿ َجَرةِ ٱإِۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَعِن  �َّ نَزَل  لشَّ
َ
َ�َعلَِم َما ِ� قُلُو�ِِهۡم فَأ

ِكيَنةَ ٱ َ�َٰبُهۡم َ�ۡتٗحا  لسَّ
َ
  .]١٨الفتح: [ ﴾١٨قَرِ�ٗبا َعَلۡيِهۡم َوأ

کردند از  هنگامى که مؤمنان زیر آن درخت با تو بیعت مى وندبه راستى خدا«: یعنی
و  و بر آنان آرامش فرو فرستادهایشان بود بازشناخت  آنان خشنود شد و آنچه در دل

  .»پاداش دادها  آن پیروزى نزدیکى به
از کسانی بود که در این بیعت ، نیز ابوبکر صدیق رضی اهللا عنه دانیم می و چنانکه

 . مؤمن نازل شد 1400حضور داشت و سکینه بر او و بر 
 :فرماید می و همینطور در همین باره خداوند

ِيٓ ٱُهَو ﴿ نَزَل  �َّ
َ
ِكيَنةَ ٱأ َع إِيَ�ٰنِِهۡمۗ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱِ� قُلُوِب  لسَّ َداُدٓواْ إِيَ�ٰٗنا مَّ  ]٤الفتح: [ ﴾لَِ�ۡ

هاى مؤمنان آرامش را فرو فرستاد تا ایمانى بر ایمان  آن کس که در دل اوست«: یعنی
کار  ها و زمین از آن خداست و خدا همواره داناى سنجیده خود بیفزایند و سپاهیان آسمان

 .» است

نَزَل ﴿ :فرماید می و همینطور
َ
ُ ٱفَأ ٰ رَُسوِ�ِ  ۥَسِكينََتهُ  �َّ  ]٢٦ الفتح:[ ﴾لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَوَ�َ  ۦَ�َ

هاى خود تعصب [آن هم] تعصب جاهلیت ورزیدند پس  آنگاه که کافران در دل: «یعنی
  .»اده خویش و بر مؤمنان فرو فرستادخدا آرامش خود را بر فرست

نَزَل ﴿ :فرماید می چنین دربارة غزوة حنینو هم
َ
ُ ٱُ�مَّ أ ٰ رَُسوِ�ِ  ۥَسِكينََتهُ  �َّ َوَ�َ  ۦَ�َ

ن لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ
َ
َب َوأ ِينَ ٱَزَل ُجُنوٗدا لَّۡم تََرۡوَها وََعذَّ ْۚ َوَ�ٰلَِك َجَزآُء  �َّ التوبة: [ ﴾٢٦ ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱَ�َفُروا
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آنگاه خدا آرامش خود را بر فرستاده خود و بر مؤمنان فرود آورد و سپاهیانى فرو « ]٢٦
ى کافران دیدید و کسانى را که کفر ورزیدند عذاب کرد و سزا را نمىها  آن فرستاد که
 » همین بود

 ؟ را خرید یا شخصی دیگر و آیان این فضیلت استها  آیا ابوبکر مرکب

سخن از دو شتریست که رسول ، تهیۀ لوازم این سفر، در ماجراي هجرت و در جریان
و طبق متون تاریخی این دو شتر را اند  خدا و ابوبکر صدیق و همراهان با آن سفر کرده

در این باره ابتدا سخن فخر ، حال قزوینی ؛ل آماده کرده بودندقب حضرت ابوبکر صدیق از
 .کند می رازي را نقل و سپس نقد

وجه یازهم از وجوهى که در این آیه داللت بر فضل و برترى ابوبکر «: فخر رازي
این است که او کسى بود که براى رسول خدا مرکب خرید و عبد الرحمن بن ، کند مى
روایت شده . آوردند کسانى بودند که براى آن دو غذا مى، بکر بکر و اسماء بنت أبى أبى

من و صاحبم بیش از ده روز در غار بودیم و غذائى غیر : «فرمود است که رسول خدا مى
اند که جبرئل پیش آن حضرت آمد در حالى که گرسنه  و نیز نقل کرده». از خرما نداشتیم
سرشیر و روغن ، غذائى که از خرما( این اسماء است که براى شما حیس: بود؛ پس گفت

رسول خدا با شنیدن این خبر خوشحال شد و ابوبکر را نیز . آورده است) شده درست مى
 .از این مسأله با خبر کرد

آن حضرت این ، زمانى که خداوند به پیامبرش دستور هجرت به سوى مدینه را داد
، ها آن الرحمن دستور داد که براىپس ابوبکر به پسرش عبد. امر را با ابوبکر در میان نهاد

  .»را به رسول خدا اهداء نمایدها  آن دو شتر و دو کجاوه و دو جامه خریده و یکى از

 : نقد و بررسی
خرید مرکب توسط ابوبکر سخنى است که با حقایق تاریخى و دیگر روایات «: قزوینی

ها بود و  مرکبابوبکر صاحب این ، اهل سنت سازگارى ندارد؛ چرا که طبق روایات
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قال أبو بَْ�ٍر فَُخْذ «: نویسد بخارى در صحیح خود مى. رسول خدا آن را از ابوبکر خرید

 ِ ِ إِْحَدى َراِحليََتَّ َهاَ�ْ�ِ قال رسول ا�َّ يِب أنت يا رَُسوَل ا�َّ
َ
  »»بِاثلََّمِن ) ص( بِأ
رسول خدا ، یریکى از دو مرکب مرا بگ، پدرم به فدایت اى رسول خدا: ابوبکر گفت« 

 .» گیرم با پرداخت قیمت مى: فرمود
پس خریدن مرکب براى رسول خدا در کار نیست؛ بلکه فروختن مرکب به آن جناب 

 » ؟تواند براى شخصى ارزش محسوب شود آیا فروختن مرکب به رسول خدا مى. است
 : جواب

، است که فروختن شتر به رسول خدا صلی اهللا علیه وسلم سخن قزوینی درست
 اما در مورد این دو شتر نکته اي وجود دارد که سخنان قزوینی را نابود ؛فضیلتی نیست

و آماده  ماه قبل خریده 4ابوبکر این شتران را از ، چرا که در حدیث آمده است، کند می
در آینده هجرتی ، دانست می نشان از آن دارد که ابوبکر صدیق از قبل، بود و این کرده

نه بیشتر و ، شتر خرید 2نیز راه رسول خدا خواهد بود به همین دلیل خواهد داشت که هم
 !!نه کمتر

 : در همین حدیث مورد استناد قزوینی آمده است

نيَ  لِمِ سْ لَّمَ لِلْمُ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ قَ مْ : «فَ تِكُ رَ جْ ارَ هِ يتُ دَ َ ، إِينِّ أُرِ لٍ بَنيْ اتَ نَخْ ذَ

 ِ تَنيْ َ » الَبَ مهُ انِ وَ تَ ينَةِ ، ا احلَرَّ رَ قِبَلَ املَدِ اجَ نْ هَ رَ مَ اجَ هَ ةِ ، فَ ضِ احلَبَشَ رَ بِأَرْ اجَ انَ هَ نْ كَ ةُ مَ امَّ عَ عَ جَ رَ وَ

ينَةِ  ينَةِ ، إِىلَ املَدِ رٍ قِبَلَ املَدِ بُو بَكْ زَ أَ هَّ َ جتَ لَّمَ ، وَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ ولُ اهللاَِّ صَ سُ هُ رَ الَ لَ قَ سْ : «فَ ىلَ رِ ، لِكَ عَ

نَ يلِ  ذَ ؤْ و أَنْ يُ جُ إِينِّ أَرْ رٍ » فَ بُو بَكْ الَ أَ قَ لِكَ بِأَيبِ أَنْتَ : فَ و ذَ جُ لْ تَرْ هَ الَ ؟ وَ مْ : «قَ رٍ » نَعَ بُو بَكْ بَسَ أَ فَحَ

بَهُ  حَ لَّمَ لِيَصْ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ ولِ اهللاَِّ صَ سُ ىلَ رَ هُ عَ سَ هُ ، نَفْ نْدَ تَا عِ انَ ِ كَ تَنيْ لَ احِ لَفَ رَ عَ رِ  وَ مُ قَ السَّ رَ وَ

وَ اخلَبَطُ  هُ رٍ ، وَ هُ ةَ أَشْ عَ بَ رٍ .... أَرْ بُو بَكْ الَ أَ ذْ : قَ ولَ اهللاَِّ  -فَخُ سُ ا رَ تَيَّ  -بِأَيبِ أَنْتَ يَ لَ احِ  رَ دَ إِحْ

 ِ اتَنيْ لَّمَ ، هَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ ولُ اهللاَِّ صَ سُ الَ رَ نِ : «قَ  1».بِالثَّمَ

 3692صحیح البخاري ح -1
_______________________ 
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: در مکه بود و خطاب به مسلمانان فرمود -علیه وسلم صلى اهللا  -نبی اکرم «: یعنی
به ، واقع شده است، باشد و میان دو سنگالخ می سرزمین هجرت شما را که داراي نخل«

تعدادي از مسلمانان بسوي مدینه هجرت کردند و بیشتر کسانی ، آنگاه». من نشان دادند
بوبکر نیز خود را براي هجرت ا. به مدینه رفتند، هجرت کرده بودند، که به سرزمین حبشه

. کمی صبر کن: «به او گفت -صلى اهللا علیه وسلم  -رسول اهللا . آماده ساخت، به مدینه
آیا چنین امیدي . پدرم فدایت باد: ابوبکر گفت». امیدوارم به من نیز اجازة هجرت بدهند

صلى  -خدا بخاطر اینکه رسول  -رضی اهللا عنه  -پس ابوبکر ». بلی: «فرمود؟ وجود دارد
و دو شتر را بمدت چهار ماه . از هجرت خودداري نمود، را همراهی کند -اهللا علیه وسلم 

یکی . اي رسول خدا! پدرم فدایت باد: ابوبکر گفت..... تغذیه کرد، با برگ درخت مغیالن
در قبال آن را  فقط: «فرمود -صلى اهللا علیه وسلم  -رسول اکرم . از این دو شتر را بردار

 ». برمی دارم، پول
 : حال ادامۀ ایرادات وي را دنبال کنیم

 کند مین غذا آوردن فرزندان ابوبکر براي ابوبکر فضیلتی را ثابت: قزوینی

فضیلتى را براى : نیز اوالً، آوردن غذا توسط عبد الرحمن و اسماء: نویسد می قزوینی
 آنان؛ فضیلتى است براى خود، بر فرض صحت، رساند ابوبکر به اثبات نمى

 : جواب
بوده ابوبکر  آزاد شدة و عامر بن فهیره غالمآوردن غذا به وسیلۀ عبد اهللا بن ابی بکر 

کسی  و اسماء در رساندن غذا دخالتی نداشته بلکه او) نه عبد الرحمن بن ابی بکر( است
بلکه به ، و به یقین آنان سر خود این کار را نکرده بودند کرد می بود که غذا را آماده

و عامر بن فهیره نیز بدون اجازه و امر اند  اینکار را کردهوي  پدر و با اموال اهنماییر
این قسمت از سفر نیز براي پس  آورد؛ نمی گوسفندان ابوبکر را به آن محل، ابوبکر

 : آید؛ اما ادامۀ ایرادت وي می فضیلتی به حساب، حضرت صدیق
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بکر از ملحدین و  بن أبى) عبد العزي( نپیش از این ثابت کردیم که عبد الرحم: ثانیاً«
مشرکین بود و تا زمان فتح مکه ایمان نیاورد و در جنگ بدر و احد نیز از سرداران لشکر 
کفر بوده و قصد اصلى او نیز از شرکت در این جنگ کشتن پدرش ابوبکر بوده است؛ 

شیان خشمگین خطر افتادن به دست قری، بنابراین عاقالنه نیست که بپذیریم چنین شخصی
با شناختى که از عبد . غذا آورده باشدها  آن و زخم خورده را به جان خریده و براى

تردیدى وجود ندارد که اگر دست او به پدرش و یا رسول خدا ، الرحمن وجود دارد
کرد و یا مشرکین را از محل اختفاء آنان با خبر  درنگ قصد جان آنان را مى بى، رسید مى
 .ساخت مى

براى اثبات دروغ بودن این . غذا توسط اسماء دختر ابوبکر نیز پذیرفتنى نیست آوردن
از زبان رسول خدا نقل شده ، مطلب همین بس که در روایت مورد استدالل فخررازي

بیش از ده روز در غار بودند و غذائى جز خرما نداشتند؛ در حالى که به ها  آن است که
اند نه بیش از ده  هش فقط سه شب در غار ماندهرسول خدا و همرا، اتفاق شیعه و سنی

 .روز
اند که اسماء دختر ابوبکر در آن زمان باردار  دانشمندان سنى نقل کرده، از طرف دیگر

 . عبد اهللا بن زبیر را در منطقه قبا به دنیا آورد، بوده و مدتى بعد که به مدینه هجرت کرد
هاى باردارى خود را طى  خرین ماهآیا پذیرفتنى است که زنى حامله؛ به ویژه که آ

از کوه باال بیاید و غذا را نیز با ، بتواند هر روز خود را از مکه تا کوه ثور رسانده، کند مى
 » ؟خود حمل نماید

 : جواب
و معقول نیست که او  چرا که عبد الرحمن کافر بوده، در این باره حق با قزوینی است

از طرفی نیز معقول نیست که اسماء که عبد اهللا و  ؛به کمک اسالم بشتابد با آن موضعش
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و اصوالً الزم نبود که چنین  1بن زبیر را حامله بود بتواند همراه برادرش به آن محل بیاید
بلکه صحیح آن است که عبد اهللا بن ابی بکر کسی بود که اخبار قریش و همچنین  ؛کند

 . کرد می غذا را آماده برد و اسماء بنت ابی بکر می غذا به نزد آن دو بزرگوار
ایات بسیاري نقل کردیم مبنی بر وگذشته از کتب شیعه اقوال و رهاي  البته ما در بحث

اینکه عبد اهللا بن ابی بکر خبر رسان و آذوقه رسان و اسماء بنت ابی بکر شخصی بود که 
 وهللا الحمد... کرد می غذا را مهیا

  و تجهیزات سفر را آماده کردمرکب خرید ، امیرمؤمنان علیه السالم: قزوینی
حقیقت مطلب آن است که امیرمؤمنان علیه السالم تنها کسى بود که از داستان هجرت 

دانست که رسول خدا به کدام طرف  رسول خدا صلى اهللا علیه وآله باخبر بود و تنها او مى
 .برد رفته و در کجا بسر مى

آمد و غذاى رسول خدا و  مى بنابراین آن حضرت هر روز به صورت مخفیانه به غار
آورد و در روز سوم نیز امیرمؤمنان علیه السالم بود که براى آنان مرکب  همراهش را مى

 .تهیه و آن را به کوه ثور آورد
 : نویسد جالل الدین سیوطى در الدر المنثور مى

و ) ص( رسول خدا... :اند از ابن عباس نقل کرده ةأبونعیم در دالئل النبو، ابن مردویه«

علیه ( على. ورد آ عامر بن فهیره در آن سه روز غذا مى، ابوبکر سه روز در غار ماندند
پس سه شتر از نژاد بحرین خرید و یک راهنما کرایه ، وسائل سفر را آماده کرد) السالم

، شتر و راهنما را آورد) علیه السالم( على، سپس در یکى از ساعات شب سوم، کرد

ماهه باردار باشـد و   9البته نزد شیعه کامالً معقول و منطقی است که فاطمه بنت اسد حضرت علی را  -1
و  ین وجود از خانه بیرون بیاید و به سمت بیت اهللا الحرام که محل اجماع و شلوغی اسـت بیایـد  با ا

 در نهایت حضرت علی را در کعبه به دنیا بیاورد!

_______________________ 
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ا و ابوبکر مرکب دیگرى را سوار شدند و به طرف مدینه رسول خدا مرکب خود ر
  .»و قریشیان به دنبال او راه افتادند، حرکت کردند

و ابن عساکر در تاریخ ... آلوسى نیز همین روایت را نقل و به آن استدالل کرده است
 ... نویسد مدینه دمشق مى

دان وى کذب در نتیجه خرید مرکب توسط ابوبکر و نیز آوردن غذا توسط فرزن
 . محض است و تنها به منظور انکار فضائل امیرمؤمنان علیه السالم ساخته شده است

 : جواب
اما در مورد ایم  و جواب کافی را گفتهایم  در مورد این روایت صحبت کرده ما قبالً

این  ؛ی که در تاریخ دمشق و همینطور در اُسد الغابۀ آمده است باید گفتروایت سند
 . نقل شده است، م به وضع یا مجهول الحال هستندهانب کسانی که متروایت از ج

یاندمالْه یدعنِ سب دمحنُ مب دمشیعه است و متهم به وضع  ؛مشهور به ابن عقده، أَح
 . است

فوسنُ یب دممجهول الحال است، أَح . 

ةُ معاوِ  . مجهول الحال است، بنِ أَبِی رافعٍ بنُ عبد اللَّه بنِ عبید اللَّه يَ

منتهی ثابت نیست که از جدش  ؛مقبول است، عبد اللَّه بنِ عبید اللَّه بنِ أَبِی رافعٍ
 ابن حجر عسقالنی و ؛کند می روایت شنیده باشد و در این روایت او از جدش روایت

 1»مل يثبت سامعه من جده«: فرماید می

وجود دارد که او نیز  »محمد بنُ عبید اللَّه بنِ علی بنِ أَبِی رافعٍ«رش در طریق دیگ
 . شیعی و کذاب و متهم به جعل حدیث است

 سوریا _؛ دار الرشید3451رقم  312ص  1تقریب التهذیب ج -1
_______________________ 
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در نتیجه خرید مرکب توسط ابوبکر و نیز آوردن غذا توسط «گوید:  می قزوینی
علیه السالم  فرزندان وى کذب محض است و تنها به منظور انکار فضائل امیرمؤمنان

  .»ساخته شده است
چرا کسانی از شیعه که معتقدند ابوبکر مرکب را خرید ؟ این چه حرف بچگانه ایست

این روایات را نقل کرده و آن را عین واقع  ؛و خانوادة وي در این سفر همکاري کردند
 ؟ اند و آیا آنان در انکار فضائل حضرت علی نقش داشته؟؟ اند هدانست

 از قول مشرکین ی که مستمسک قزوینی استاست که جاعل این روایتو از عجائب 
 گوید:  می

وا« الُ قَ هُ : فَ عَ ٍّ مَ يلِ جَ بِعَ َرَ دٌ خلَ َمَّ جَ حمُ رَ وْ خَ مُ ، لَ هُ بَسَ اگر : پس مشرکین گفتند: «یعنی 1»فَحَ

شود؛ پس علی را حبس و زندانی  می محمد خارج شود علی نیز به همراهش خارج
 » کردند

چگونه ، تحت نظر داشتندزندانی کرده و اینجاست که مشرکین که علی را  حال سؤال
و اصالً چرا چنین ریسکی را ؟ برودتوانست بدون اینکه مشرکان بفهمند به سوي غار 

 ؟ پذیرفت
 پس آنان، کسی نگفته که مشرکین فرزندان ابوبکر را تحت نظر گرفته بودند

توانست  نمی پس روایت علی تحت نظر بوده طبق ایناما ، توانستند به آن محل بروند می
رفت پشت سر  می عبد اهللا بن ابی بکر زمانی که به سوي غار، از سویی دیگر ؛به غار برود

داد تا رد پاها محو شود؛ اما رد  می او عامر بن فهیره گوسفندان را در همان مسیر حرکت
 ؟؟ کرد می پاي حضر علی را که پاك

و نقش وي  »عامر بن فهیره«همین روایت نیز به حضور نکتۀ دیگر این است که در 
و چوپان گوسفندان  آزاد شده غالم »عامر بن فهیره«در این هجرت تصریح شده است و 

 بیروت _ابن عساکر؛ دار الفکر ،68، ص 42دمشق، ج  ينةتاریخ مد -1
_______________________ 
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گوسفندان  »عامر بن فهیره«اند  و چنانکه شیعه و سنی نوشته حضرت ابوبکر صدیق بود
چنانکه در گذشته  ؛داد تا رد پاها پاك شود می ابوبکر صدیق را در مسیر غار حرکت

مگر قزوینی ؟ کند می حال قزوینی بیچاره با این موضوع چه ؛1مفصالً به آن پرداختیم
دانست که رسول خدا به کدام طرف رفته و در کجا  مى) سیدنا علی=( تنها او: «نگفته بود

  .»برد بسر مى
 ! !؟ابوبکر از کجا با خبر شد چوپان گوسفندانپس 

 محکم خالی است از دالیلها  دستان سنی
سخن فخر رازي را مبنی بر اینکه پیامبر  ؛در گفتار دهم ؛قزوینی در ادامۀ ایرادات خود

که حق با ، نقد کرده است ؛وارد مدینه شد که کسی جز ابوبکر همراهش نبود یدر حال
و سپس سخن . اوست چون ثابت است که حداقل عامر بن فهیره همراه ایشان بوده است

اگر برفرض رسول خدا در این سفر از دنیا : «ر مورد اینکه گفته استفخر رازي را د
نقد  .»آمد که کسى غیر از ابوبکر جانشین او و وصى بر امتش نباشد الزم مى، رفتند مى

حکایت از آن دارد که ، استدالل به چنین مطالب سستی: «ر نهایت گفته استدکرده و 
ى براى اثبات مشروعیت خالفت ابوبکر دستان دانشمندان سنى از دالیل محکم و منطق

  .»خالى است و گرنه استدالل به چنین مطالب سخیفى دور از شأن یک عالم است
نیازیم از اثبات مشروعیت خالفت حضرت صدیق اکبر چرا  بی جواب آن است که ما

در تمام طول عمرش نام ابوبکر را نیز نشنود و اصالً او را  و که اگر مسلمانی بمیرد
و حضرت ابوبکر صدیق رضی  ؛شود نمی وارداش  هیچ خللی در دین و عقیده، سدنشنا

 راضی است وها  آن اهللا عنه به وسیلۀ کسانی به عنوان خلیفه انتخاب شد که خداوند از

و از عروه روایتست که ابو بکر را گوسفندى چند بود نماز شـام  «نویسد:  ال فتح اهللا کاشانی میمثالً م -1
تفسیر مـنهج   » ر بن فهیره آن گوسفندان را بر در غار راندى و ایشان از شیر گوسفندان خوردندىمعا

 271، ص: 4 الصادقین،ج

_______________________ 
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و این اند  به تفصیل در این باره سخن گفته علماو داي خود راضی هستند نیز از خها  آن
 . نیست مقالال محل این جم

 چنگ 1تعجب من از آخوند شیعی است که ایشان را چه شده که به مرغ پخته اياما 
حجر حتی از و  1و االغ 3و سگ 2زنند و سند والیت حضرت علی را از زبان نهنگ می

 منظور حدیث طیر مشوي دروغین است که در موردش سخن گفتیم. -1
، عبـد علـى بـن    435ص 3؛تفسیر نور الثقلـین ج  402 - 401، ص: 14 بیروت)، ج -بحار األنوار (ط  -2

، ابـن شـهر آشـوب    139 - 138، ص: 4 مناقب آل أبی طالب ع ج 4قم، ط_  جمعه عروسى حویزى 
گـویی، نهنـگ    گیرد که آیا تو هستی که مـی  ابن عمر بر زین العابدین ایراد می«قم؛ مختصر داستان: _
ضرت یونس را به خاطر قبول نکردن والیت جدت بلعید؟ یـک مرتبـه زیـن العابـدین معجـزه اي      ح

برد (طی تحقیقات ثابت شده که امام سـجاد بـدون در    کند و خودش و ابن عمر را به لب دریا می می
اختیار داشتن چوب جادویی هري پاتر این کار را کرده است!!) و ابن عمـر شـروع بـه عجـز و نالـه      

افتد ! به یکباره امام سجاد، نهنگی را صـدا   د که اي آقاي من اگر من بمیرم خونم به گردنت میکن می
گوید: اي آقاي من. هرگز خداوند پیامبري را  میزند و آن نهنگ از دریا بیرون آمده و به امام سجاد می

پذیرفت، نجـات  به نبوت مبعوث نداشته مگر اینکه والیت اهل بیت را بر او عرضه کرده هر کدام که 
یافت و هر کدام سرباز زد یا در آن درنگ کرد به بالهایی همچون اشتباه آدم، و در شرف غرق قـرار  
گرفتن نوح و در میان آتش گشتن ابراهیم، و در چاه افکنده شدن یوسف و بیماري ایـوب و خطـاي   

وحی کرد کـه: اي   داود دچار شده است. یونس نیز هنگامیکه به پیامبري مبعوث گشت خداوند به او
شناسـم چطـور    یونس! امیرالمومنین را ولی و امام خود قرار ده و یونس گفت من او را ندیدم و نمی

 »والیتش را بپذیرم.... خالصه یونس به این خاطر توسط نهنگ بلعیده شد!..

 ةمكتبـ ی،، ابن شاذان قم203فی فضائل أمیر المؤمنین ع، ص:  ضـة؛ الرو247، ص: 41 بحار األنوار، ج -3

سگی که متعلق به یک شخص مشرك بود، دو تن از مسلمانان را «... مختصر داستان: 1قم،ط_االمین 
گاز گرفت، رسول خدا به نزد صاحب سگ آمد و گفت که سگ تو چنین کرده است، او سگ خـود  

هـا ناصـبی بودنـد و     را آورد و سگ تا رسول خدا ص را دید گفت: چرا قصد کشتن مرا داریـد؟ آن 
شـود،   ها را گاز گرفتم... آخر شاهنامه به خوبی و خوشی تمام می بغض علی را به دل داشتند پس آن

شوند چرا که سگ گواهی داده بود  چنانکه، صاحب کافر این سگ خودش و اهلش همه مسلمان می
 »محمد رسول خداست و علی ولی خدا!

_______________________ 
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 زبان انو بی جان و بی حتی از جمجمۀ، زبان! بی 4ي و عصا  3و درخت ام غیالن  2االسود

متْنِي بِدائها «: به قول عرب !!!؟دانند می سست کشند و سخنان ما را می بیرون 5شیروان رَ

لَّتْ   مرا به چیزي منسوب کرد که خودش به آن مبتالست!: یعنی »وانْسَ

 !با خود برد، ابوبکر را به خاطر لو ندادن اخبار هجرت، پیامبر: قزوینی

احتمال دارد این که رسول خدا او را : اند هاى گفته رافضى: اشکال دوم: «فخر رازي
، ترسید که اگر او را در مکه رها کند به این دلیل باشد که از او مى، داشته راى خودش نگهب

 جاى آن حضرت را به کفار نشان دهد و اسرار پیامبر را فاش سازد؛ پس رسول خدا
  .»ابوبکر را به خاطر دفع شرّ او با خود برد) ص(

 : گوید در جواب از این مسأله مى، فخر رازي سپس

؛ مختصـر  قـم _،ابن شـهر آشـوب   93، ص: 1 ج ع،؛مناقب آل أبی طالب 306، ص: 17 بحار األنوار، ج -1
 »کند! این داستان شبیه به داستان سگ است منتهی در این سناریو نقش سگ را االغ بازي می«داستان: 

محمد بن حنَفیه نزد زین العابدین آمد و گفـت: کـه مـن از تـو     «مختصر داستان: ؛348ص 1الکافی ج -2
رد با من مناقشه مکن؛ امام سجاد گفت: من به تو مسن تر هستم و به والیت اولی ترم پس در این مو

دهم که از نادانان مباشی و چیزي که حقت را نیست را نخواهی..... براي تحکـیم نـزد حجـر     پند می
االسود رفتند! و امام سجاد از حجر االسود خواست که به سخن آیـد و آن سـنگ چنـان جنبیـد کـه      

ی فصیح گفت که امامت بعد از امام حسین از آنِ علی نزدیک بود از جا کنده شود، سپس به زبان عرب
 بن حسین یعنی امام سجاد است!!

شخصی از امام حسن براي اثبات امامتش معجـزه خواسـت او   «؛ مختصر داستان: 353ص 1الکافی ج -3
هم به وي گفت که برو و به آن درخت ام غیالن بگو که نزد من بیاید و آن درخت تاتی تاتی کنـان!  

 »م آمد و به والیتش اقرار کرد و برگشت!نزد اما
پرسد که به یکبـاره   شخصی دربارة امامت امام جواد از وي می«؛ مختصر داستان: 353ص 1الکافی ج -4

عصایی که در دست امام رضا بود به سخن آمده و گفت: صاحب من (یعنـی صـاحب عصـا = امـام     
 »جواد) امام این زمان و حجت خداست!

 2قم،ط_، ابن شاذان قمی؛انتشارات رضی 71الفضائل، ص:  ؛214ص 41بحار االنوار ج -5
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، اگر ابوبکر چنین قصدى داشت، تر از شبهات سوفسطائى هاست ارزش بى، راین گفتا
گفت که  مىها  آن کرد و به این کار را مى، در همان زمان که کفار به در غار رسیده بودند

گفتند که ما  ما این جا هستیم و یا فرزندان ابوبکر؛ یعنى عبد الرحمن و اسماء به کفار مى
خواهیم که ما را از چنین  از خداوند مى. دهیم به شما نشان مى دانیم و را مى» محمد« جاى

  .»دورنگه دارد، دارد تعصبى که انسان را به گفتن چنین سخنان رکیکى وامى
پیش از این ثابت کردیم که ابوبکر به همراه «: نویسد می حال قزوینی در جواب

دنبال رسول خدا آمد و  رسول خدا صلى اهللا علیه وآله از مکه خارج نشده بود؛ بلکه به
در چنین وضعیتى رسول خدا صلى اهللا علیه . در نزدیکى غار به آن حضرت ملحق شد

توانست ابوبکر را با خود همراه نکند؛ چرا که در بازگشت از مسیر غار به دست  وآله نمى
، اند دلى که اهل سنت براى ابوبکر نقل کرده افتاد و با توجه به رقت و نازك مشرکان مى

هاى قریش لب بگشاید و تمام اسرار و محل اختفاى رسول خدا را  طبیعى بود زیر شکنجه
 . به کفار نشان دهد

ابوبکر اگر هم ، از آن جائى که خداوند وعده نجات رسول خدا را داده بود
با قدرت الهى صدایش به ، خواست از درون غار فریاد بزند و کفار را مطلع سازد مى

هاى او نرسید؛ با این که کفار  ها و ناله ید؛ چنانچه صداى گریهرس گوش قریشیان نمى
زد؛ اما با  کرد و ناله مى قریش جلوى غار ایستاده بودند و ابوبکر در درون غار زار گریه مى

 .قدرت الهى صداى او به گوش قریشیان نرسید
دلیل بر این ، پس این که ابوبکر نتوانسته از درون غار فریاد بزند و کفار را مطلع سازد

 . شود که رسول خدا او را به خاطر لو ندادن اسرار هجرت با خود نبرده باشد نمى
 : جواب

شود که این سخن و این ایراد که پیامبر صلی اهللا علیه وسلم به اجبار  می ابتدا عرض
سخن علماي شیعه نیست بلکه اراذل و اوباش شیعه ، ابوبکر صدیق را با خود همراه کرد

 . که البته توضیح خواهیم داد اند؛ یۀ نا موزونی سر هم کردهچنین قاف
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پیش از این ثابت کردیم که ابوبکر به همراه رسول خدا صلى اهللا : «است قزوینی گفته
ما عکس این را از آیات قرآن و روایات : گوئیم می و ما» علیه وآله از مکه خارج نشده بود

، رین دلیل ما قرآن است که طبق آیۀ قرآنمهمترین و بهت ؛و دالیل عقلیه ثابت کردیم
شوند که دومین نفر از دو تن هستند به این معنی  می رسول خدا در حالی از مکه خارج

 همراه شده بود!!  یشانکه شخصی از داخل مکه با ا
شیخ «باري دیگر سخن ، و نا موزون بودن گفتار شیعه اما دربارة رذیالنه بودن سخن

وي نوشته ، کنیم تا قزوینی و دوستان اوباش او را رسوا کند می نقل را »عبدالجلیل قزوینی
 : است
، بغار برد که از شرّ او ایمن نبود) خاطر( بو بکر را بدان: و گویند: «است  1آنگه گفته« 

 2و بروایتى جاورس، انداخت و ریشه دستار مى کرد میمیشد نشان   و بو بکر با وى
و بروز بدر که رسول او را با خود در عریش برده ، روندریخت تا مشرکان بر اثر آن ب می

 ». ها بر وى نهند و ازین گونه بهتان، داشت تا نگریزد بود او را بدست نگاه مى

اما جواب این کلمات آنست که این معنى نه « )گوید: می عبدالجلیل قزوینی در جواب(
و بر زعم مصنّف اگر  ،گویند بر طریق مزاح اوباش و عواممذهب علماء شیعت است و 

ترسید پس  ترسید از عمر و عثمان هم مى رسول علیه السالم شب غار از بو بکر مى
و یا چنانکه پنهان ، دان نبود و آخر بو بکر غیببایست که هرسه را با خود ببرده بودى 

فرمان خداى  و رفتن محمد و بردن بو بکر بى، رفت خود پنهان بو بکر برفتى دگران مى

  3..» ..ى نبود تا این شبهت زایل باشدتعال

اهل سنت است که قول بعضی شیعیان را نقل کرده، و عبدالجلیل قزوینی نیز کتـابش   یخمنظور آن ش -1
 نوشته! اورا در رد 

 جاروس = ارزن -2
شیخ عبـد   ، 246(النقض) (فارسی) متن: ص   بعض مثالب النّواصب فى نقض بعض فضائح الرّوافض -3

نوشته شـده   »بعض فضائح الرّوافض«این کتاب در رد کتاب ؛  تهران _  )6قرن(  الجلیل قزوینى رازى

_______________________ 
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ابوبکر در : «این است که، اي دیگر که بارها بار در سخنان قزوینی آمده است اما نکته
تا جائى که از ترس کفار : «سدینو می یا اینکه» زد کرد و ناله مى درون غار زار گریه مى

  .»ب تهى کندهایش جارى شد و نزدیک بود قال آسا برگونه هایش سیل اشک، قریش
از کجا فهمید که ؟؟ سیل آسا بوده استاش  قزوینی از کجا فهمید که ابوبکر گریه

 ماً جواب بدهید! حت؟؟ نزدیک بود قالب تهی کند
 گوید:  می، استصدیق در روایتی که سخن از گریه ابوبکر 

 رسول خدا سر مبارك را بر پاي ابوبکر نهاده بود و در حال استراحت بود و ابوبکر
در همین حال  ؛صدیق پاي مبارك را جلو سوراخی نهاده بود که مبادا گزنده اي وارد شود

 ابوبکر صدیق رضی اهللا عنه چون ؛ماري آمد و پاي مبارك حضرت صدیق را گزید
، خواست رسول خدا را از استراحت باز دارد درد را تحمل کرد و صدایش در نیامد نمی

منعکس شد و از چشمان مبارك  یرد در قطرات اشکد و این دآور فشاراما درد بر او 
رسول خدا افتاد و به همین ترتیب رسول مبارك خارج شده بر صورت  حضرت صدیق

که ماري پاي حضرت صدیق را نیش زده و دلیل را جویا شد و دانست  هکرم متوجه شدا
 :سروده الجن دیک ؛ است
 روزگــار انــدر خــوارى خواهــد کــه هــر

 

ــر  ــود فقـ ــازد خـ ــر سـ ــکار دمبمـ  آشـ
 

 روزگــار از کــس خــورد نیشــى کــه گــر
 

ــر  ــبرش از بهتـ ــد صـ ــار نیابـ ــار یـ  »غـ
 

یک غار است و به فرض محال هم اگر ابوبکر و این ماجرا قبل از آمدن کفار به نزد
باز کسی نبود که بشنود! پس ، کرد می هاي شیعه گریه صدیق با صداي بلند چون مداح

 قزوینی خجالت بکش!

از میـر جـالل الـدین     »مقدمۀ نقض و تعلیقات آن«است؛ براي شناخت عبدالجلیل قزوینی به کتاب 
 ن هشـتم هجـري،  مفاخر مکتب اسالم، قر«با عنوان  »علی دوانی« محدث و همچنین به مقالۀ جناب

، نشر داده شده؛ مراجعه 1339، اردیبهشت 16که در مجلۀ مکتب اسالم ـ شماره  » عبد الجلیل قزوینی
 کنید.
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ل شده است و به همین دلیل شعرا هر گاه ثَم، ر این محلصبر ابوبکر صدیق د
اما اند  ایند او را یار غار لقب دادهشخصی را به اعال درجۀ دوستی و یاري بستاند  خواسته

 ؟ گیري می بر صدیق اکبر ایراد، نعره میزنیها  تو که به وقت عزاداري چون مادر مرده
به غیر از گریه و  ! ابوبکر در آن غار تاراحتماالً: سؤال من از آقاي قزوینی این است که

قمه ؟ زد نمی زنجیر؟ زد نمی مثالً سینه؟؟ کرد مین کار دیگري !!آسا سونامیهاي  اشک
 !! !ت هستند اهل این قومأاست این قزوینی و چه پر جر گستاخچه ؟؟ چطور

: ن بودچرا که سؤال ای ؛نداده است »فخر رازي«اما در نهایت قزوینی جوابی به سؤال 
: قزوینی جواب گفت» ؟؟چرا ابوبکر فریاد نزد و داد و بیداد نکرد تا کفار را با خبر کند«
سؤال را ببینید و جواب را نیز ببینید!! آیا جواب آن » شنید! نمی زد کسی می اگر فریاد«

د نه اینکه اما و شما باید علت فریاد نزدن ابوبکر را عنوان کنی؟؟ سؤال این سخن است
چرا تار یا ؟؟ نکشید فریاد، دشمن پیامبر بود) بزعمکم( ابوبکر کهچرا بگوئید  ؛تراشیداگر ب

چرا به غالم خود نگفت که جاي پیامبر را لو ؟؟ چرا بیرون نرفت؟؟ عنکبوت را پاره نکرد
 را بدهید نه اینکه اما و اگر بتراشید! »چرا«شما جواب این ؟ .... چرا؟ دهد

ــواب  ــد در جــ ــل نکنــ ــه تامــ  هرکــ
 

ــواب   ــخنش ناصــ ــد ســ ــتر آیــ  بیشــ
 

 یــا ســخن آراي چــو مــردم بهــوش     
 

 1یـــا بنشـــین همچـــو بـــائم خمـــوش  
 

 

 سعدي -1
_______________________ 





 
 
 

 1المبیت! ليلة پیرامون

اي بین خوابیدن  قزوینی در ایراد بعدي قول فخر رازي را نقل کرده که ایشان مقایسه
ر بودن بوبکر کرده است و سه دلیل بر برتاحضرت حضرت علی در بستر و یار غار بودن 

ابوبکر در خدمت رسول : «آورده است که یکی از آنان این استصدیق ضیلت ابوبکر ف
صحیح نیست و شایسته نیست به آن اعتنا شود ، به نظر ما این دلیل» بود و علی غائب بود

 . تپرداخو البته قزوینی دالیلی در رد این ادعا نوشته که به آن دالیل خواهیم 
خوابیدن علی در بستر جان فدا : «خر رازي فرمودهف، اي دیگر این است که تهکاما ن

 . اشتباه است که توضیح خواهیم دادنیز و این » کردن است
 :حال ایراد را بخوانید

اگر بودن ابوبکر در غار براى وى ارزش محسوب شود؛ از آن طرف «: فخر رازي
است که  روشن، دستور داد که در بسترش بخوابد) علیه السالم( به على) ص( رسول خدا

ش قصد یخوابیدن در بستر رسول خدا در چنین شب ظلمانى و با وجود این که کفار قر
) علیه السالم( و این عمل على جان فدا کردن است، کشتن رسول خدا را داشتند

 این تمام چیزهایى است که .تر و برتر است از بودن ابوبکر به همراه رسول خدا باارزش
  .»اند فتهدر باره این موضوع گها  آن

 : ابوبکر در خدمت پیامبر حاضر و علی علیه السالم غائب بود

را ضـعیف   »المبیـت  ةليل«روایات وارد شده دربارة  »شیخ عبد العزیز الطریفی« بعضی از علما چون، -1

نقل شده کـه   »عثمان الجزري«و یا از طریق  »لجابی ب«دانند، و گویند که این روایات یا از طریق  می
 هر دو ضعیف هستند.... واهللا اعلم

_______________________ 
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علیهما ( ما منکر این نیستیم که خوابیدن على بن أبى طالب: دلیل اول«: فخر رازي
در چنین شب ظلمانى در بستر رسول خدا اطاعت عظیم و مقام بلندى است؛ اما ) السالم

خدا در خدمت آن حضرت حاضر بوده  ما مدعى هستیم که ابوبکر با همراهى رسول
برتر ، غائب بوده است و فرد حاضر از فرد غائب) علیه السالم( است؛ در حالى که على

 .»است
تفاوت اساسى عمل امیرمؤمنان علیه السالم با عمل ابوبکر در این است «: قزوینی

سر شب تا  امیرمؤمنان علیه السالم به وعده رسول خدا ایمان کامل داشت؛ از این رو از
در بستر رسول خدا خوابید ، صبح با خیال راحت و بدون این که دچار حزن و اندوه شود

مطمئن بود که قریشیان ، اى که رسول خدا صلى اهللا علیه وآله داده بود و با وعده
این مطلب اوج ایمان و یقین وى را به سخنان و  1.توانند به او آسیبى برسانند نمى

کند؛ اما ابوبکر به خاطر عدم ایمان و اطمینان به سخنان  ثابت مىهاى رسول خدا  وعده
دچار حزن و اندوه دائمى شده بود و هر چه رسول خدا ، پیامر خدا و از ترس کفار قریش

توجهى به  در او اثرى نداشت و ابوبکر بارها و بارها با بى، کرد او را این کار نهى مى
معصیت و ، د؛ پس عمل ابوبکر با رسول خدافرمان پیامبر خدا این عمل را تکرار کر

همراه با چندین فعل حرام بوده؛ اما عمل امیرمؤمنان علیه السالم سراسر ایمان و اطاعت 
 .بوده است

با اطاعت محض از آن حضرت و ایمان و ، آیا معصیت و سرپیچى از فرمان پیامبر خدا
 ؟هاى آن حضرت قابل مقایسه است یقین به گفته

حضرت ، با شجاعت و دالورى تک یل رسول خدا، ندوه دائمى ابوبکرآیا حزن و ا
 ؟امیرمؤمنان علیهما السالم قابل مقایسه است

به امیرالمؤمنان به خاطر ، جزاء و پاداش این دو عمل نیز متفاوت خواهد بود، تردید بى
پاداش عظیمى تعلق خواهد ، هاى الهی انجام فرمان رسول خدا و ایمان قوى به وعده

 خوب شد این را هم اعتراف کردید! -1
_______________________ 
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هاى آن  فت؛ اما ابوبکر به دلیل عدم توجه به فرامین رسول خدا و عدم اطمینان به وعدهگر
 . مجازات سنگینى در انتظارش خواهد بود، حضرت

 : جواب
ما قبالً ثابت کردیم که حزن ابوبکر حتی یک بارش نیز ثابت نیست اگر ثابت شود به 

اقتدا به انبیاء ، شده باشد خاطر جان رسول خداست و اگر این حزن صد بار نیز تکرار
است و صلی اهللا علیه وسلم و چون نبی مکرم اسالم  علیه السالم الهی چون موسی

خارج  »انهخائف«همچنین از کتب شیعه آوردیم که گفته بودند پیامبر از خانۀ خویش 
و همین صفت در غار نیز همراه ایشان بود! پس اگر اقتدا به رسول خدا و اگر  شدند

دهم که ابوبکر  می من هم همراه شما گواهی، بر جان رسول خدا گناه استنگرانی 
 گناهکار است!

، جزاء و پاداش این دو عمل نیز متفاوت خواهد بود، تردید بى: «و اما اینکه گفته است
پاداش ، هاى الهی به امیرالمؤمنان به خاطر انجام فرمان رسول خدا و ایمان قوى به وعده

رفت؛ اما ابوبکر به دلیل عدم توجه به فرامین رسول خدا و عدم عظیمى تعلق خواهد گ
  .»مجازات سنگینى در انتظارش خواهد بود، هاى آن حضرت اطمینان به وعده

بله!! اگر روز قیامت قضاوت به دست تو و امثال تو باشد نه تنها ابوبکر بلکه انبیاء 
 الهی را نیز به جهنم خواهید فرستاد!!

وت دیگر میان خوابیدن فضیلت امیرمؤمنان علیه السالم با فضیلت تفا: دامۀ ایرادا
ابوبکر در این است که امیرمؤمنان علیه السالم به دستور رسول خدا صلى اهللا علیه وآله در 
بسترش خوابید؛ پس این عمل آن حضرت اطاعت از فرمان پیامبر خدا است؛ در حالى که 

حضرت نبوده و بلکه بدون اجازه آن حضرت همراهى ابوبکر با رسول خدا به دستور آن 
 .ما این مطلب را پیش از این ثابت کردیم. بوده است
مهم این است که چه ، حضور و یا عدم حضور در خدمت پیامبر مهم نیست، بنابراین

 . کسى از فرمان رسول خدا اطاعت و چه کسى سرپیچى کرده است
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 : جواب
مختصر ، بینیم که دوباره تکرار کنیم نمی و الزمم ای مفصالً به این ادعا پاسخ گفته قبالً

همراهی ابوبکر نه تنها به خواست ، آن است که به قول شیخ عبدالجلیل قزوینی رازي
خنان عوام و پس جناب قزوینی خواهشاً س ؛پیامبر بوده بلکه به فرمان اهللا بوده است

 د!!ند و مبلغ اوباش مذهب خود نباشاوباش را در بوق نکنن

 عمل حضرت علی سخت تر از عمل حضرت ابوبکر بود: نیقزوی
فقط در آن شب سختى را تحمل کرد؛ اما ) علیه السالم( على: دلیل دوم«: فخر رازي

على را رها کردند و مزاحم او ، بعد از آن که قریشیان فهمیدند که پیامبر غائب شده است
در محنت ، در غار بود) ص( نشدند؛ اما ابوبکر به خاطر این که سه روز با رسول خدا

 .»تر بوده است برد؛ پس مصیب او شدید ترى به سر مى سخت
اى بود که کفار قریش بعد از تعقیب  محنت و سختى ابوبکر همان چند لحظه«: قزوینی

بعد از دیدن تار عنکبوت ها  آن به در غار رسیدند؛ اما وقتى) ص( جاى پاى رسول خدا
دیگر محنت و سختى براى ابوبکر معنى ، جا نیست آن) ص( مطمئن شدند که رسول خدا

 . اطمینان نکرده باشد، نداشت؛ مگر این که به خداوند و وعده امانى که داده شده بود

خوابید؛ در ) ص( اما امیرمؤمنان علیه السالم از سر شب تا به صبح در بستر رسول خدا
 . او را قطعه قطعه کنندحالى که هر لحظه ممکن بود قریشیان با شمشیر حمله ور شده و 

 : جواب
د و همچنین به حضرت علی برسانن صدمه ايکه قریش  دوجه ممکن نبو چبه هی

مگر  ؛ممکن نیست که حضرت علی حتی لحظه اي گمان کند که شاید قریش حمله کنند
اینکه شما اول خودتان به وعدة رسول خدا ایمان نداشته باشید و بعد به حضرت علی 

 : چونکه هید!این نسبت را بد
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امیرمؤمنان علیه السالم به وعده رسول : «جناب قزوینی در سخن قبلش گفته بود -1
خدا ایمان کامل داشت؛ از این رو از سر شب تا صبح با خیال راحت و بدون این 

اى که رسول  در بستر رسول خدا خوابید و با وعده، که دچار حزن و اندوه شود
توانند به او آسیبى  مطمئن بود که قریشیان نمى، خدا صلى اهللا علیه وآله داده بود

حْ «: این سخن قزوینی اشاره به حدیثی است که متنش چنین است.» برسانند اتَّشِ

دِيَ  ْ يِ   بِربُ مِ َ َرضْ ِ   احلْ رضَ َخْ اءَ ، األْ وهٌ إِنْ شَ رُ كْ يْكَ مَ مْ إِلَ نْهُ لُ مِ إِنَّهُ الَ يَصِ ايشِ فَ ىلَ فِرَ وَ نَمْ عَ

اىلَ  عَ  2»تسجّ بربد فانّه لن خيلص اليك منهم امر تكرهه« :یا چنین 1» اهللاَُّ تَ

بر بستر من بخواب و جامه سبز حضرمى : «یعنی رسول خدا به حضرت علی فرمود
 .» رسد نمى به توها  آن مرا بپوش که آسیبى از

خداوند به جبرئیل و میکائیل دستور داد تا به خانۀ پیامبر  در کتب آمده است که -2
 از حضرت علی محافظت کنند!!  بیایند و

و مجلسی از غزالی و طوسی و ابن بابویه و  کند می و گنجی روایت  شوشتري از ثعلبی
ابن شاذان و کلینی و طوسی و ابن عقده و برقی و ابن فیاض و عبدلی و صفوانی و 

ى«: نویسد می نقل کرده و  !!ثقفی حَ أَوْ اىلَ  اهللاَُّ فَ عَ امَ  تَ يْهِ ثْلَ  نْتُامَ كُ  فَالَ  أَ  إِلَ ِّ  مِ يلِ يْهِ  طَالِبٍ  أَيبِ  بْنِ  عَ لَ  عَ

مُ  الَ يْتُ  السَّ يْنَهُ  آخَ َ  وَ  بَ دٍ  بَنيْ َمَّ بَاتَ  حمُ ىلَ  فَ هِ  عَ اشِ يهِ  فِرَ دِ فْ هِ  يَ سِ هُ  وَ  بِنَفْ ثِرُ ؤْ َيَاةِ  يُ بِطَا بِاحلْ ضِ  إِىلَ  اهْ َرْ  األْ

ظَاهُ  فَ احْ نْ  فَ هِ  مِ وِّ دُ انَ  عَ ئِيلُ  فَكَ َ ربْ نْدَ  جَ أْ  عِ هِ رَ ائِيلُ  وَ  سِ يكَ نْدَ  مِ يْه عِ لَ جْ  3»   رِ

 290، ص: 38 تفسیر ثعلبی و مجلسی به نقل از او:بحار األنوار ج -1

قـائق  دقـائق التأویـل و ح  ؛ 4تهـران،ط _ 133، ص: 15 (خوئى)، ج ةغفی شرح نهج البال ةعمنهاج البرا -2

، 11، ص: 2 تهران؛ تفسیر آسـان (فارسـی)، ج  _) 7،ابو المکارم (قرن219فارسی)، متن، ص: ( التنزیل

 یعقوب جعفري  اهللا ةيآ ،497، ص: 1 نجفی خمینی؛ تفسیر کوثر (فارسی)، ج

ــاق الحــق، الشوشــتري،ج -3 ــوار، المجلســی،ج _ 29و  28و 26،ص:3 إحق ــم؛ بحــار األن و  39،ص:19 ق
 43،ص:36 و ج 85،ص:19 و ج 64،ص:19 ج

_______________________ 
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 چرا شما، میکائیل و جبرئیل اى: فرمود تعالى خداى: «نویسد می) ق1060م( کشفی
 فراش بر او و ام بسته مواخاة عقد محمد و او میان که نباشید طالب ابى بن على همچو
 و روید زمین به دو هر شما. گردانیده محمد فداى را خود نفس، کرده خواب محمد

 و سر جانب جبرئیل، نموده قیام بفرموده. دارید محفوظ دشمنان مکاید از را على

 1»نمودند محافظت شب تمام، ایستاده پا جانب میکائیل

 اکنون هم: «د که خداوند خطاب به جبرئیل و میکائیل فرمودنویس می لسان الملک

 2.»کنید حراست دشمن کید از را او و بشتابید
حضرت علی علم غیب داشت و از آینده با خبر بود و سخن جناب  ،به قول شیعه -3

آیا ائمه علیهم اند  این که گفته و: «قزوینی در این باب مشهور است که گفته بودند
خواهید  می عزیزم اگر نظر شیعه را، السالم از حاجات ما اطالع دارند یا ندارند

امام رضا که من امروز بخواهم ائمه علیهم السالم آقا ، خواهید بله می نظر بنده را
داند بلکه قبل از آن که من به دنیا  می بروم حرم شون نه تنها االن حاجت من را

داند که من روز فالن ساعت فالن دقیقه فالن  می امام رضا، بیام قبل از خلقت من
روم و این حاجت را از او خواهم خواست به اذن اهللا تبارك تعالی  می به حرم او

گذرد اگاهی  می یهم السالم از آن چه که بر قلوب مردم به ویژه شیعیانائمه عل
  3...» دارند

کلینی در ، میرند مگر به اختیار خودشان نمی کی خواهند مرد و دانند می ائمۀ شیعه -4

ةَ «: تحت عنوان، بابی دارد، این مورد َئِمَّ تَى ) عليهم السالم( بَابُ أَنَّ األْ ونَ مَ لَمُ عْ يَ

وتُونَ  مُ مْ يَ نْهُ تِيَارٍ مِ وتُونَ إِالَّ بِاخْ مُ ُمْ الَ يَ   4»وَ أَهنَّ

 1محمد صالح الحسینى (کشفى)؛ تهران،ط 34مناقب مرتضوى (فارسی)،متن،ص: -1
 608،ص:2 ناسخ التواریخ،ج -2
 »4«سخنرانی شبکه سالم، پاسخ به شبهات وهابیت  -3
 258ص 1الکافی ج -4

_______________________ 
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به بازگرداندن اماناتی که مردم نزد رسول خدا نهاده بود مور أحضرت علی م -5
که رفتم امانات را پس  آنگاه: فرماید می و زمانی که رسول خدا به ایشان، بودند

محال بود رسول  به این معنی است که حضرت علی زنده خواهد ماند وگرنه، بده
 داند کشته خواهد شد! می خدا امانات را به حضرت علی بسپارد در حالی که

 آن شب، حضرت علی که مرگش دست خودش است ؛مگویی می با این تعاریف
خواستند بدون  می مشرکین حتی اگر، خواست بمیرد و چون مرگ ائمه اختیاریست نمی

از طرفی مالئکه نیز  ؛شهادت برسانند توانستند ایشان را به نمی علی سیدنا خواست
مشرکین : ند و از سویی رسول خدا به ایشان گفته بودکرد می حضرت علی را حراست

، چون علم غیب داشتند مهمتر حضرت علیها  این رسانند از همۀ نمی هیچ آسیبی به تو
، ندتبینند رسول خدا نیس می برند و زمانی که می که مشرکین به خانه حمله ندمیدانست

 زنند! می را کتک) اسماء( حضرت علی را رها کرده و به خانۀ ابوبکر رفته و دختر ابوبکر
دانست که قریش  می حضرت علی پسشت جاي هیچ گونه ترس و دلهره اي وجود ندا و

 چون ماري است که نیش زهر آگینش را کشیده باشند!
همانطور ، نیست اعتشج، خوابیدن در بغل ماري که نیش و دندانش را کشیده باشند

رساند به همین  نمی سیبیآو شمشیرهاي قریشیان به او ها  نیزه دانست میعلی  سیدنا که
اسفندیار  حکایت، حکایت این ماجرا به راحتی به خواب رفت!ها  آن ردلیل در جوا

پس جلو شمشیر رفتن براي او  ؛کند مین داند ضربه در او اثر می رویین تن است که
 1نیست! شجاعت

که سیدنا علی  آورند و معتقدند البته اهل سنت این واقعه را فضیلتی براي حضرت علی به حساب می -1
به سخن رسول خدا به غایت اعتماد داشتند که حاضر شدند در بستر بخوابند تا رسول خدا و یارش 

توانـد   به سالمت هجرت کنند؛ ولی شیعه تا علم غیب و مگر اختیاري را از ائمۀ خود نفی نکند نمـی 
 چنین فضیلتی را به اثبات برساند!

_______________________ 
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علی دکتر  چنانکهرویین تنی اسفندیار در مورد ائمۀ شیعه نیز گزارش شده است 

گاهی اولیاءخدا به ارادة : «کند می اهللا کاظمینی بروجردي اینچنین نقل يةشریعتی از آ

شدند چنانکه داستان زهر  می والیتی خویش مانع از تاثیر زهر یا زخم شمشیر بر بدن خود
رو موثر نشدن در مزاجش را مرحوم عالمه مجلسی در نهم ) ع( خوردن امیر المومنین

وهمچنین ... کند می از آن حضرت نقلبحار ضمن قصه طبیب یونانی و معجزه خواستنش 
دستور دادن مامون به سی نفر از غالمانش که با شمشیر گوشت و استخوان و خون 

کردند اما شمشیرها  دستور مامون را اجراها  آن را در هم آمیخته کنند و) ع( حضرت رضا
 1.» بحضرتش کارگر نشد

بردند باز هم حضرت علی  می با این وجود حتی اگر مشرکین شمشیر و نیزه را به کار
 دید!!! اي نمی ضربه

، اگر ابوبکر به سخنان رسول خدا و وعده خداوند اطمینان داشت: «ۀ ایراد قزوینیادام
در کنار او بود ) ص( که پیامبر خدا شد؛ چرا مصیبت و حزن مى، هرگز نباید دچار محنت

کرد که او را دلدارى داده و از محنت و حزن او بکاهد؛ اما امیرمؤمنان  و همواره تالش مى
اى که آن  را در کنار خود نداشت؛ اما به وعده) ص( علیه السالم وجود نازنین پیامبر خدا

مئن تا صبح خوابید اطمینان کامل داشت و با قلب آرام و مط، حضرت به او داده بود
  .»بدون این که دچار حزن و اندوه شود

 : جواب
حتی براي یکبار هم ثابت نیست ، گوئیم حزن ابوبکر می و باز همایم  چنانکه قبالً گفته

از طرفی قزوینی که ، عمل او اقتدا به انبیاء پیشین است، و اگر هم صد بار ثابت شود
خواست دشمن خودش  می رسول خدا گوید یم داند چرا می ابوبکر را دشمن رسول خدا

 و از طرف دیگر چرا این دشمن از نزدیک شدن دوستان خودش نگران؟ را دلداري دهد

، علـی  176جردي؛ به نقل از تشیع علوي و تشیع صـفوي ص  ، کاظمینی برو137ص  ةيجواهر االوال -1

 حسینیه ارشاد _شریعتی 

_______________________ 
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اگر ابوبکر دشمن  »الكفر ملة الواحده«دشمنان اسالم ملت واحد هستند و ؟؟؟ شود می

 ؟؟ رسول خداست چرا باید از نزدیک شدن دیگر دشمنان رسول خدا ناراحت شود
او از آینده با خبر بود و ، حضرت علی الزم به وعده نداشت، اي دیگر اینکه نکتهاما 

مثال  ؛خوابدب شد که حضرت علی با خیال راحت می باعث همین  مرگ اختیاري داشت و
شود که از قبل  می او مثل کسی است که در حالی سر جلسه امتحان کنکور حاضر

اي  پس چنین شخصی بدون هیچ دلهره، داند می داند و همچنین نتیجه را نیز می االت راؤس
 دهد و این براي او هنري نیست! می االت را پاسخؤنشسته و تمام س

 بر علی بودها  آن خشم کفار بر ابوبکر بیشتر از خشم

گرایش پیدا کرده ) ص( ابوبکر در میان مردم مشهور بود که به دین محمد«: فخر رازي
دیدند که او جمعى از بزرگان صحابه  د و نیز مردم مىکن و مردم را به سوى آن دعوت مى

ابوبکر . دین اسالم را به خاطر دعوت ابوبکر پذیرفتندها  آن را به این دین دعوت کرد و
 . به اندازه امکان با کفار دشمنى و از رسول خدا با جان و مالش دفاع کرد

د و در آن زمان دعوتى در این زمان خردسال بو) علیهما السالم( اما على بن أبى طالب
هاى او  همچنین جهاد با شمشیر و نیزه؛ زیرا جنگ، از به اسالم با دلیل و یا برهان سر نزد

ها بعد و پس از انتقال به مدینه صورت گرفت؛ اما در زمان هجرت این  با کفار مدت
 .سرنزده بود) علیه السالم( چیزها از على

 بر علىها  آن بر ابوبکر بیشتر از خشمبدیهى است که خشم کفار ، وقتى چنین است
در بستر خوابیده ) علیه السالم( به همین دلیل وقتى فهمیدند که على. باشد) علیه السالم(

 .کتکى نزدند و اذیتى نکردند، آزارى به او نرساندند، است
تر از ترس  شدید، فهمیم که ترس ابوبکر بر جانش که در خدمت پیامبر بود بنابراین مى

 .»تر است بود؛ پس این درجه برتر و کامل) علیه السالم( على
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این که ایمان آوردن بزرگان صحابه به خاطر دعوت ابوبکر بوده : اوالً: قزوینی پاسخ
به حقانیت اسالم ایمان ها  آن کند که است؛ زیرا ثابت مىها  آن توهین بزرگى به، باشد

مسلمان ، استه است که اسالم را بپذیرندخوها  آن نیاوردند؛ بلکه به خاطر این که ابوبکر از
 . اند شده

تأثیر نگذاشته؛ اما دعوت ابوبکر ها  آن کند که سخنان رسول خدا در و نیز ثابت مى
 . استها  آن و این توهین بزرگى به. به اسالم ایمان بیاورندها  آن سبب شده است که

ر خدا صلى اهللا علیه وآله بعد از رحلت پیامبها  آن البته شاید به همین خاطر باشد که
هاى آن حضرت را فراموش و بر مبناى درخواست ابوبکر در سقیفه جمع شدند  سفارش

 . به عنوان خلیفه انتخاب کردند، و همان کسى را که به خاطر او اسالم آورده بودند

کنند و وعده بهشت و رضوان  سخنان خاتم پیامبران را قبول نمىها  آن چگونه است که
پذیرند و اسالم  تأثیر گذار نیست؛ اما دعوت ابوبکر را مىها  آن ر ایمان آوردنالهى د

 !!!؟آورند مى
 » ؟داده بود که تردید نکردند و ایمان آوردندها  آن ابوبکر وعده چه چیزى را به

 : جواب
چرا وسط ؟؟ چرا وسط بحث روضه میخوانی؟ آیا شیوة بحث منطقی را بلد نیستی

شیعه یک عادت آخوند ؟؟ کنی می از جنگ ایران و عراق صحبت داستان لیلی و مجنون
باطن و ضمیر دیگران را ببیند به همین خاطر  خواهد می او همیشه: ي که دارد این استبد

شاید به خاطر فالن هدف اسالم آوردن یا به خاطر گوید:  می شنویم که می همیشه از او
در این کتاب قصد پاسخگویی به این ..... فالن امر مال خود را انفاق کردند و شاید

 . گذریم می شرپس از کنا، خزعبالت را نداریم
از صحابه به دعوت ابوبکر توهینی به آنان اي  عده اما اینکه گفته بود اسالم آوردن

 است!!
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ادعا ، خاطر تبلیغ حضرت صدیق ایمان آورده باشندبه اینکه بزرگانی از صحابه : اوالً
 . عین حقیت است ؛نیست

ا کسانی چون طلحه و چرا که نه تنه ؛نهایت کوته فکري است، سخن قزوینی: ثانیاً
بلکه مسلمانان زیادي هستند که به وسیلۀ دیگر ، به دست ابوبکر مسلمان شدند... عثمان و

 چه بسا مسلمانانی که به دست برادر یا مادر یا پسر خود مسلمان اند؛ صحابه اسالم آورده
هم براي آن مسلمانان  آوردن آیا آن اسالم اند! با اسالم دشمن بودهشدند و قبل از آن  می

 ؟ توهین است
قبل از آن از اسالم و دعوت پیامبر ، کسانی که ابوبکر آنان را به اسالم دعوت کرد: ثالثاً
و زمانی که با ابوبکر صدیق  ؛شنیدند می که از قریشیانهایی  بدگویی االدانستند  نمی چیزي

 . پذیرفتند، اسالم را به آنان معرفی کرد و آنان زمانی که اسالم را شناختند، بر خورد کردند
 :شیراز سعدي چه خوش گفته

 بزرگتر عیب است، هنر به چشم عداوت
 

 خاراست دشمنان ودرچشم سعدى است گل 
 

ــور   ــمه هـ ــروز چشـ ــى فـ ــور گیتـ  1نـ
 

 2زشــت باشــد بــه چشــم موشــک کــور  
 

 :دامۀ ایرادا
هاشم و به  آمدند و اگر دفاع بنى نان اصلى قریشیان به حساب مىدشم، هاشم بنى: ثانیاً

، ها؛ یعنى جناب ابوطالب علیه السالم از رسول خدا صلى اهللا علیه وآله نبود ویژه رئیس آن
 .کردند قبائل قریش کار را یکسره مى، در همان اوائل دعوت

به همین دلیل . داشتندبیش از دیگر مسلمانان به دل ها  آن به همین خاطر قریشیان کینه
هیچ ها  آن اى بنویسند و بنى هاشم را از مکه اخراج و با بود که تصمیم گرفتند عهدنامه

بنى هاشم سه سال در شعب ابوطالب زندانى شدند؛ در حالى . اى انجام ندهند نوع معامله

 هور: منظور خورشید است. -1
 موشک کور: منظور، شب پره است! -2

_______________________ 
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قریش  کردند و با مشرکان که بقیه مسلمانان و از جمله ابوبکر در مکه آزادانه زندگى مى
 .کردند آزادانه معامله مى

هاشم از مکه  باید او را نیز به همراه بنى، اگر قریشیان از دست ابوبکر عصبانى بودند
 .کردند کردند و عهدنامه را در باره او نیز اجرا مى اخراج مى

در تاریخ روایتى نقل نشده است که در این سه سال ابوبکر کمکى به بنى هاشم و 
نه جانش را به خطر انداخت و نه از مالش ،  علیه وآله کرده باشدرسول خدا صلى اهللا

 .براى رفع مشکالت رسول خدا صلى اهللا علیه وآله استفاده کرد
امیرمؤمنان علیه السالم در آن سه سال در ، در حالى که طبق نقل بزرگان اهل سنت

هرشب در کنار رسول خدا صلى اهللا علیه وآله بود و به خاطر حفظ جان آن حضرت 
 .خوابید بستر او مى

 يةشمس الدین ذهبى در تاریخ االسالم و ابن کثیر سلفى در البدا، ةبیهقى در دالئل النبو

 : نویسند مى يةوالنها

سپس کفار بر مسلمانان سخت گرفتند و آنقدر بر آن شدت بخشیدند تا مسلمین به «
دند که رسول خدا را به سخت شد و قریش هم پیمان شها  آن سختى افتادند و زندگى بر

را دید بنى هاشم را جمع ها  آن طور علنى به قتل برسانند پس زمانى که ابوطالب تصمیم
را امر کرد که رسول خدا را به شعبشان ببرند و از او در برابر کسانى که ها  آن کرد و

ک قریش تصمیم گرفتند که با بنى هاشم در ی.... تصمیم به قتل او دارند محافظت کنند
ها  آن نشوند تا این که خودها  آن هاى وارد خانه، معامله نکنندها  آن با، مجلس ننشینند

اى نوشتند و در  نامه با حیله و نیرنگ عهد. رسول خدا را براى کشتن تسلیم قریش نمایند
رأفت نداشته ها  آن بر، هاشم را نپذیرند آن این نکته را گنجاندند که هیچگاه صلح با بنى

هاشم سه سال در شعب  بنى. تا این که رسول خدا براى کشتن تسلیم نمایندباشند؛ 
 ...بازارها بر روى آنان بسته شد، شدید شدها  آن بالها بر، ماندند
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رسول خدا را در رختخواب خودش ، رفتند هنگامى که مردم به بسترشان مى
؛ اما زمانى که مردم خواباند؛ تا کسانى که قصد ترور او را دارند این قضیه را ببینند مى
کرد تا در بستر رسول خدا بخوابد و  یکى از فرزندان یا برادرانش را امر مى، خوابیدند مى

 ...»برد تا آنجا بخوابد رسول خدا را به بستر او مى
 :نویسد ابن أبى الحدید معتزلى مى

 ترسید که دشمنان رسول خدا صلى اهللا علیه وآله با شناسائى بسیار مى، ابوطالب
به همین خاطر فرزندش على را به جاى او در ، خوابگاه آن حضرت شبانه هجوم آورند

 : ابوطالب فرمود 1، شوم من کشته مى !پدر جان: شبى فرمود) ع( على، خواباند بستر مى

اى مرگ  صبر کردن عاقلى است؛ زیرا سرانجام هر زنده، فرزندم! در این بال صبر کن
 .است

 جانفشانى در راه حبیب پسر حبیب مقدر کرده استخداوند بالى شدید براى 

داراى حسب روشن و شرف و کرم و ساحت وسیع ، جانفشانى در راه کسى که عزیز
 .باشد

به ، تراشند هنگامى که تیر را مى، عالجى براى آن نیست، اگر مرگ به سراغت بیاید
 .کند کند و به برخى نمى برخى اصابت مى

نصیب  ند تا مدتى زنده باشد؛ اما سرانجام از مرگ بىاى اگر چه مهلتى ده هر زنده
  .»ماند نمى

 : جواب
حضرت علی یکی ، اما بنی هاشم یک قبیله است، دشمنی قریش با بنی هاشم درست

مسلماً ابو لهب نیز از بنی هاشم و عموي پیامبر بود ولی مشرکین با او دشمنی  ؛ها از آن
ریان شعب ابیطالب چنان نبود که قریش کل نداشتند بلکه او از رؤساي قریش بود و ج

داند که او مـرگ اختیـاري    شوم؟؟؟ مگر نمی گفت من کشته می است، عالم الغیبکه چه شد؟؟ علی  -1
 دارد؟؟!!

_______________________ 
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بنی هاشم را تحت فشار قرار دهند بلکه بنی هاشم به خاطر رسم قبیلگی همراه با نبی 
ابولهب اجازه نداد که ، از طرفی در شب هجرتمکرم اسالم در آن محل مستقر شدند 

، م منقواز ( کوچکهاي  زنان و بچه گفت می چون؟؟ چرا، مهاجمین سر شب حمله کنند
ترسم به آنان گزندي برسد و این خود امتیازي براي آنان به  می هستند و) بنی هاشم

حساب آمد!! و چه بسا دلیل اینکه به حضرت علی کاري نداشتند این باشد که او هم 
 قبیلۀ ابولهب بود!!

، سیدنا ابوبکر صدیق و عمر و عثمان رضی اهللا عنهم چون از قوم بنی هاشم نبودند
خیال و از حال بنی هاشم غافل نبودند  بی نیزها  آن نی هاشم در فشار نبودند امامانند ب

 . به شعب ابی طالب رفته و به آنان آذوقه میرساندند، هاي قریش بلکه با وجود سختگیري
خواهی این همه بازي  می سخن فخر رازي واضح است چرا، بگذریمها  این تماماما از 

دشمنی قریش با علی ، در شب هجرت: یلی ساده بگوخ؟؟ موش و گربه راه بیندازي
اگر با علی بیشتر بود و به قول شما علی در یوم الدار به عنوان ؟ ابوبکربیشتر بود یا با 

او را بدون آیا معقول است که ؟ چرا قریش او را نکشتند، ده بودجانشین پیامبر معرفی ش
ابوبکر که رسول خدا را در این  و جواب بدهید که اگر قریش با؟؟ هیچ آزاري رها کنند

، دشمنی نداشتند چرا براي کسی که ابوبکر یا رسول خدا را بکشد کرد میسفر همراهی 
آسیبی به ، چرا علی که دم دستشان بود؟؟ صد شتر جایزه تعیین کردند، هر کدام جداگانه

از کمان  توانستند با یک نیزه یا با یک تیري که می او نرساندند در حالیکه خیلی ساده
دلیلی غیر از این وجود ندارد ؟؟ چرا، حضرت علی را شهید کنند ولی نکردند، خارج شده

 ا مؤثردانستند و او ر نمی ساله بود مهم 23یا  22که آنان حضرت علی را که در آن تاریخ 
 . دیدند که او را بکشند نمی

واقعاً خواندنی  اند اما سخن مفسرین شیعه و روایاتی که در این باب نیز نقل کرده
 : است
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باش تا امانت  تو اینجا مى: رسول مر على را گفت: «نویسد می زین العابدین رهنما
 امشب بر جاى من بخسب تا کافران درآیند: آنگاه از پس من بیا و گفت، مردمان بازدهى

از تو چیزى نگویند که تو را  ایشان خود. گو من خبر ندارم از محمد، پرسند از منتو را 

 1 .»على را بر جاى خویش بخوابانید و خود برون آمد -ایشان را کینى در دل نیست
وقت صبح همه به یکبار با شمشیرهاى برهنه به خوابگاه : «نویسد می شاه عبدالعظیمی

نزدیک که رسیدند حضرت امیر المؤمنین علیه السالم نهیبى بر ایشان و با شمشیر ، وارد
ابو جهل و خالد بن ولید و رؤساى قریش چون . ن شدندتمام قریش هراسا، حمله نمود

مقصود ما پسر عم ، یا على ما را با تو کارى نیست: گفتند، صالبت حضرت را دیدند

 2»؟بگو کجا رفته، تو باشد
فرماید که اي علی این مهاجمان با تو  می در این دو نقل خواندیم که ابتدا رسول خدا

و بعد خواندیم که قریش گفتند که ما با تو  ؛نیستها  آن دشمنی ندارند و کینۀ تو در دل
 کاري نداریم!

 ؟؟ هست و اعتراضی پس آیا باز هم سؤالی

  حضرت علیدر باره  ﴾... َمن �َۡ�ِي َ�ۡفَسهُ  �َّاِس ٱ َوِمنَ ﴿ یهآنزول 
بازهم ، کند داللت بر فضیلت ابوبکر مى آیۀ غارحتى اگر فرض کنیم که «: قزوینی

ِۚ ٱَمۡرَضاِت  بۡتَِغآءَ ٱَمن �َۡ�ِي َ�ۡفَسُه  �َّاِس ٱَوِمَن ﴿ فضیلت آیهتواند با  نمى ُ ٱوَ  �َّ رَُءوُفۢ  �َّ
 ِ و خوابیدن امام على علیه السالم به نام پیغمبر صلى اهللا علیه و آله و سلم و  ﴾٢٠٧ ۡلعَِبادِ ٱب

به جاى پیامبر  امیرالمؤمنین علیه السالم در حالى. به جاى آن حضرت در بستر برابرى کند
و به نام او خوابیده بود که یقین داشت هنگام صبح دلیران و جنگاوران قریش حمله 

  تهران _  رهنما؛ انتشارات کیهان  ، زین العابدین 70، ص: 2 ج رهنما (فارسی)،و تفسیر ترجمه  -1
 _  انتشـارات میقـات   حسـینى شـاه عبـدالعظیمى؛    ،حسین بن احمد370، ص: 1 تفسیر اثنا عشري، ج -2

 1،طتهران

_______________________ 
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خواهند کرد و احتمال کشته شدن آن حضرت بسیار زیاد بود؛ اما خطر کشته شدن ابوبکر 
 افتادند بسیار کم بود و بر فرض که پیامبر صلى اهللا علیه و آله و سلم و ابوبکر گیر هم مى

احتمال این که ابوبکر نجات پیدا کند ) توجه به داشتن اقوام زیاد در بین مشرکینبا (
 . بسیار زیاد بود

 : جواب
شکی نیست و شکی نیست که آیۀ غار به او نیز ، دیق یار غار بودهاینکه حضرت ص

ِۚ ٱَمۡرَضاِت  بۡتَِغآءَ ٱَمن �َۡ�ِي َ�ۡفَسُه  �َّاِس ٱَوِمَن ﴿ اما نزول آیۀ، اشاره دارد ُ ٱوَ  �َّ رَُءوُفۢ  �َّ
 ِ در مورد حضرت علی صحیح نیست بلکه علما در این باره  ]٢٠٧البقرة: [ ﴾٢٠٧ ۡلعَِبادِ ٱب

 . اند قول را ذکر کرده 10نزدیک به 
، آوردند می بالفرض اگر قریشیان رسول خدا و ابوبکر را گیر، اما اینکه گفته است

سوال این است که  ؛م زیادي بین مشرکین داشتچونکه اقوا؟؟ چرا، کرند می ابوبکر را رها
آیا ؟؟ ندآیا بنی هاشم قوم او نبود؟ از ابوبکر کس و کار کمتري داشت مگر رسول اکرم

عاقلی لحظه  صشخ، آیا ممکن است؟؟؟ ابو لهب از رؤساي مشرکین و عموي پیامبر نبود
از ؟؟ رهایش کنند، اي به این فکر کند که مشرکین پیامبر را به خاطر پا در میانی قومش

شنیدند که ابوجهل  می زمانی که، چرا هیچ کدام از این اقوام ابوبکر، طرفی اگر چنین باشد
 شتر 100هر که محمد یا ابوبکر را کشته بیاورد براي هر کدام گوید:  می کشد و می جار
 ؟؟ ابوبکر را نکشید او از قوم ماست، دهم! چرا آن قوم بلند نشدند و نگفتند می

 !وینی اول فکر کن بعد بنویسقز
 پس، نزول این آیه در مورد حضرت علی را ثابت کند خواهد می ويدر ادامه 

 : نویسد می

طبق روایت صحیح السندى که پیش از این گذشت و بزرگان اهل سنت نیز : «قزوینی
 :گوید ابن عباس با اشاره به همین آیه مى، اند صحت آن را تأیید کرده

ٌّ : قال« ىلِ بَ النبيورشي عَ بِسَ ثَوْ هُ لَ سَ هُ ) ص(  نَفْ انَ كَ امَ مَ مَّ نَ  .»ثُ
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همان کسى است که با جانش رضایت خداوند را خرید و با ) علیه السالم( على
 .»پوشیدن لباس پیامبر در بستر او خوابید

 : جواب

اهللا العظمی محمد  يةثابت کردیم که این روایت موضوع است و همچنین آ ما قبالً

 . پوچ است، پس این دلیل شما، دانند می ی نیز روایت را ضعیفآصف محسن
 : ادامه

اند که این آیه در  و بسیار دیگر از بزرگان اهل سنت در تفاسیرشان نقل کرده«: قزوینی
از جمله خود فخررازي در تفسیر خود در  ؛باره امیرمؤمنان علیه السالم نازل شده است

 :نویسد ذیل این آیه می
در آن ، این است که این آیه در باره علی بن أبی طالب نازل شده استروایت دوم «

. خوابید نازل شده است، در شب خروج به سوي غار) ص( هنگام که بر بستر رسول خدا
جبرئیل بر باالي سر ، روایت شده است که هنگامی که علی در بستر رسول خدا خوابید

مبارك باد بر همانند ، و جبرئیل فریاد زد ،آن حضرت و میکائیل در زیر پاي او ایستاده بود
سپس این . کند میخداوند به خاطر این عمل تو بر مالئکه مباهات ، تو اي پسر ابوطالب

  .»آیه نازل شد
 : جواب

ن نزول خاصی داشته باشد که همزمان دربارة چندین شخص با أش تواند مین آیهاین 

بَبِ «گوید:  می در ابتدا ر رازيبینیم که فخ می مواضع مختلف نازل شده باشد! و يفِ سَ

ا هَ دُ اتٌ أَحَ ايَ وَ ولِ رِ ة آیه دربار گوید می روایتی که، و سپس بعد از نقل دو روایت ...»النُّزُ

 کهاین، تر از آن مهمده است نمویید نأولی آن را ت حضرت علی است نقل کرده است

روایت را  »صف محسنیاهللا العظمی محمد آ يةآ«ایت هیچ سندي ندارد و از طرفی ور

 . داند می ضعیف
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دلیلی اما اگر صرف احتمال دادن یک مفسر بر اینکه این آیه در مورد فالنی نازل شده 
یکی از : اند مفسر شیعی نام ببریم که گفته 10توانیم از  می ما به راحتی ؛باشد براي شما

یا در ، ر مورد زبیر استاین است که آیه د، اند اسباب نزولی که در مورد این آیه ذکر کرده
 : مثالً، مورد معصب بن عمیر

و ، مفسران خالف کردند در سبب نزول آیت: «نویسد می ابو الفتوح رازي در این باره
آیت در زبیر و مقداد فرود آمد چون : ضحاك گفت. آن که آیت در حقّ که فرود آمد

و جماعتى دیگر مفسران . یش  برفت چنان که قصه -برفتند و خبیب را از درخت بگرفتند
. آیت در صهیب رومى آمد که او برخاست تا هجرت کند و بیاید از مکّه به مدینه: گفتند

آیت در باب امر به معروف : و بعضى دیگر گفتند.... از پى او بیامدند، قریش خبر بداشتند
 و، ه عباس گفتعبد اللَّ.... چنان که حکایت کرده شد از عبد اللَّه عباس -و نهى منکر آمد

 -آیت در شأن امیر المؤمنین على: آمده است که -علیهم السالم -در تفسیر اهل البیت
 1 ..»..آمد در شب غار -علیه السالم

و آن زبیر بن العوام رض بود و مقداد بن اسود رض که : «نویسد می کاشفی سبزواري
شده بود و بدست مکّیان  از مدینه بمکه رفتند و خبیب رض را که در جنگ رجیع گرفتار

افتاده و بر دار کشیده بودند از دار فرو گرفته متوجه مدینه گشتند و هفتاد سوار قریش از 
عقب ایشان آمده آغاز حرب کردند ایشان خبیب را از اسپ فرو گرفته بر زمین نهادند و 

تن داعیه  زمین او را فرو برود و به بلیع االرض ملقب شد و آن دو مرد مردانه با هفتاد
محاربه نمودند و کافران در حرب ایشان صرفه ندیده بازگشتند و گویند که این ایت در 
شان صهیب رومى رض است که هر چه داشت در مکه بکافران داد تا اجازت هجرت 

 بمدینه یافت و رضاى خداى و خوشنودى پیغمبر را بمال دنیا بخرید
ــى  ــزر وصــلش ار م ــرد ب ــوانى بخــر ف  ت

 

  زیز است و زر هیچ نیسـت که وصلش ع 
 

 ابو الفتوح رازي به بعد، 158، ص: 3 روض الجنان و روح الجنان فی تفسیرالقرآن، ج -1
_______________________ 
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اند که در حق امیر المومنین على رض است که در شب غار بر فراش سید  و گفته
مختار تکیه گرفت و جان را فداى آنحضرت کرد و اللَّه رؤُف و خداى مهربان است 

 1 .»کردند بِالْعباد با بندگان خود که در طلب رضاى او جان فدا مى
پسندد و  می رااند  سبب نزولی که در مورد زبیر و مقداد گفته ،می بینید که کاشفی

 بدون تائید نقل »اند گفته« را با قید دانند می که آیه را در مورد حضرت علیاي  عده سخن
 !کند می

را از غزالی نقل کرده و گفته ابن اثیر و  یسپس او روایتی خیالی و عجیب و غریب
ابوحامد غزالی در کتاب احیاء : «بخوانید، اند نقل کرده تنوخی ثعلبی و ثعالبی و دیگران نیز

پس خداوند ، خوابید) ص( بر بستر رسول خدا) علیه السالم( علی«: نویسد علوم الدین می
من بین شما دو نفر برادري قرار داده و عمر یکی از شما ، به جبرئیل و میکائیل وحی کرد

هر ، دکنی میشما زندگی را به دیگري ایثار حال کدام یک از ، تر کردم را از دیگري طوالنی
ها  آن خداوند به هر دوي. )هیچ کدام ایثار نکردند( زندگی را انتخاب کردندها  آن دوي

برادري ) ص( بین او و محمد، خواهید همانند علی بن أبی طالب باشید آیا نمی، وحی کرد
اش به نفع  و زندگی، ردپس او بر بستر رسول خدا خوابید و جانش را فداي ک، قرار دادم

پس جبرئیل بر باالي سر ، به زمین فرود آیید و او را از دشمنش حفظ کنید، او ایثار کرد
مبارك باد بر مثل تو اي پسر : او و میکائیل بر زیر پاي او ایستادند و جبرئیل گفت

: شد سپس این آیه نازل. کند میخداوند به خاطر این عمل تو بر مالئکه مباهات ، ابوطالب
فروشند و  جان خود را به خاطر خشنودى خدا مى ،)با ایمان و فداکار( بعضى از مردم«

 ».خداوند نسبت به بندگان مهربان است

 65، ص: عليةمواهب  -1
_______________________ 
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ثعلبی و ، ابو علی تنوجی در المستجاد، همین روایت را ابن اثیر جزري در اسد الغابه

 يقةید خادمی در برابو سع، عاصمی شافعی در سمط النجوم العوالی، ثعالبی در تفسیرشان

 . اند نقل کرده... و يةالمحمود

 : جواب
هیچ سندي ندارد و همه آن را از ثعلبی ، کنم می کیدأت، چ سندي ندارداین روایت هی

کتاب اوست که او نیز بدون سند نقل کرده است و متنش نیز سراسر ، و تنها منبعاند  گرفته

 »اهللا العظمی محمد آصف محسنی يةآ« چنانکه گفتیم، عجایب و دروغ است و از طرفی

این  »محمد ناصر الدین آلبانی«روایت را تضعیف کرده است و همچنین شیخ الحدیث 
 !و همینطور شیخ االسالم ابن تیمیه و دیگر بزرگان 1.داند می »موضوع«روایت را 
 :نویسد ابن عساکر در تاریخ مدینه دمشق می: «قزوینی

علیه (، لی در شبی که رسول خدا از مکه خارج شداز ابن عباس نقل شده است که ع«
و در باره این قضیه بود این ، بر بستر آن حضرت خوابید تا قریش به اشتباه بیفتد) السالم

  »﴾...�َّاِس ٱ َوِمنَ ﴿ :آیه نازل شد
 :کند میو در روایت دیگر نقل 

تر خود در بس) علیه السالم( علی) ص( رسول خدا: از ابن عباس نقل شده است که«
علی ، سپس ابوبکر آمد تا رسول خدا را ببیند. در آن شبی که به سوي غار رفت، خواباند

. ابوبکر به دنبال ایشان راه افتاد، علیه السالم به او خبر داد که آن حضرت رفته است
 دیدند که علی، وقتی صبح شد، را تا صبح زیر نظر داشتند) علیه السالم( علی، قریشیان

: گفت؟ کجا است) ص( محمد، سؤال کردند، در بستر خوابیده است) معلیه السال(
تو ، رسد؛ ولی اگر پیدا نکنیم ضرري به تو نمی، اگر محمد را پیدا کنیم: گفتند. دانم نمی

 ».﴾...�َّاِس ٱ َوِمنَ ﴿ :در باره این قضیه این آیه نازل شد. ضرر خواهی کرد

 ریاض_ 4946رقم 650ص 10ج ةعوالموضولضعيفة سلسلۀ األحادیث ا -1
_______________________ 
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 : جواب
 : نویسد می آلبانی در این باره

كان ممن يغلو يف « :)٢٦٧ص ( وهذا موضوع؛ آفته عبد النور هذا؛ قال العقييل: قلت

 . »وليس من أهله، ال يقيم احلديث، الرفض

وضعه عبد ، احلديث بطوله ال أصل له«: ثم ساق له حديثاً يف زواج فاطمة من عيل؛ وقال

راويه هذا  ثم ساق احلديث وكالم العقييل فيه ويف. »كذاب«: وقال الذهبي فيه. »النور

 . الكذاب

 . بطوله) ١/ ٩٠/ ١٢( أخرجه ابن عساكر: ومن طريقه

حدثني عبد الرمحن : حدثني سليامن بن قرم: ثم رو ابن عساكر من طريق عباد بن ثابت

 . حدثني أيب عن عبد اهللا بن عباس به نحوه: بن ميمون أبو عبد اهللا

، القريش: لبرصي الكندي؛ ويقالوهذا إسناد ضعيف؛ ميمون هذا هو أبو عبد اهللا ا: قلت

 . »أحاديثه مناكري«: وقد قال فيه أمحد. »التقريب«موىل سمرة؛ ضعيف؛ كام يف 

 . »مقبول«: وقال احلافظ. وابنه عبد الرمحن؛ مل يوثقه غري ابن حبان

 1.»وسليامن بن قرم سيىء احلفظ يتشيع

 يخوابیدن برابربا در بستر  تواند مین، یار غارفضیلت : گویند می علماي سنی
 کند!

وقتى به این ، اند برخی از علماى اهل سنت که کمى انصاف به خرج داده«: قزوینی
اند که مصاحبت ابوبکر با پیامبر صلى اهللا علیه و آله و سلم  اعتراف کرده، اند مسأله رسیده

 .نیستتواند با خوابیدن امام على علیه السالم برابرى کند و اصال قابل مقایسه  هرگز نمى

 ریاض_ 4940رقم  636ص 10ج ةعوالموضو لضعيفةاألحادیث ا سلسلة -1
_______________________ 



 دو یار غار    622

 :کند ابن ابى الحدید معتزلى از قول ابوجعفر اسکافى نقل مى
ما قبال برترى فضیلت خوابیدن در بستر پیغمبر را بر مصاحبت آن حضرت در غار را «

: گوییم کنیم و مى روشن ساختیم و اآلن به عنوان تأکید چیزهایى دیگرى را نیز اضافه مى
 علیه و آله و سلم بر همراهى آن حضرت برترى خوابیدن در بستر رسول خدا صلى اهللا

 :در غار از دو جهت است
امام على علیه السالم از قدیم االیام با پیغمبر مأنوس بوده است و انس عظیم و  -1

این ، و وقتى از آن حضرت جدا شد، الفت شدیدى با آن حضرت داشته است
ین فراق و و ا. انس معدوم شد؛ در حالى که این ابوبکر به آن دست یافته بود

ثواب آن را نیز زیادتر کرده بود؛ ، وحشتى که براى على علیه السالم پیدا شده بود
 .دهند زیرا ثواب را به اندازه سختى عمل مى

ابوبکر خروج از مکه را دوست داشت و ماندن در مکه برایش خوشایند نبود و  -2
فضیلت  داشت رسید؛ پس این به آن چه که دوست مى، وقتى با پیامبر خارج شد

ابوبکر هرگز با فضیلتى که احتمال مشقت آن بسیار و در معرض قرار دادن نفس 
تواند برابرى کند؛ زیرا به اندازة  نمى، ى مکیان بودها سنگ در برابر شمشیر و

 . ثواب آن نیز کاهش خواهد یافت، سهولت عمل
 : جواب

ما ؟؟ اهل سنت اسکافی شد از؟ چیست دانند می »خجالت«در عجبم که آیا این قوم 
 . که او سنی نیستایم  و ثابت کردهایم  در این باره به تفصیل سخن گفته

فقط از یک معتزلی متشیع منحرف نام بردي ؟؟ حیا هستی بی اما قزوینی چرا این همه
نشان از این دارد که چندین نفر  »برخی«کلمۀ .....» برخی از علماي اهل سنت: «و گفتی

ما او فقط از یک نفر نام برده است و اگر دقت کرده باشید در تمام ااند  این سخن را گفته
ترفندي به کار برده است و واقعاً که چه موجودات پر رویی هستند این سخنانش چنین 

 صفوي! مالیان قزلباش
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شبهات آنان به هذیان : «فرماید می اسکافی که مصداق سخن آلوسی است کهاما سخن 
 » ماند می بیمار یا عربدة یک فرد مست

حضرت علی ناراحت و ، شد می پیامبر زمانی که از حضرت علی جدا: «اول اینکه گفته
شد و این خود قابل مقایسه با فضیلت ابوبکر نیست زیرا ابوبکر پیامبر را کنار  می اذیت

 : مگویی می در جواب» خود داشت
که  با این حساب فضیلت جعفر و بالل و حضرت عمر و حمزه و تمام اصحابی -1

مدینه هجرت حبشه یا قبالً از رسول خدا جدا شده بودند و ماه هاست که به 
از  ماه هاست که سختی جداییها  آن چرا که، باالتر و بیشتر باشد باید که، اند کرده

 ند!!کرد می رسول خدا را تحمل
اگر این جدایی ، گفته جدا شدن از رسول خدا ثواب است که حال چه کسی -2

 ؟؟ نباشد نداشته باشد یاداشته ثواب ، سخت باشد
که اذیت شدن حضرت اند  فهمیم که رسول خدا حاضر بوده می از این سخن وي -3

د تا مبادا او از نحضرت ابوبکر را از خود جدا کن ندعلی را ببیند ولی حاضر نبود
پس  ؛دوري رسول خدا ناراحت شود به همین دلیل ابوبکر صدیق را با خود برد!

 اند! ه حضرت ابوبکر صدیق براي رسول خدا مهمتر بودهگیریم ک می نتیجه
ابوبکر سفر را دوست داشت و خروج از مکه : «اما قسمت دوم سخن او که گفته بود

 : مگویی می در جواب» برایش دلپذیر بود
سفر کاري بود ، سفرهاي تجاري ابوبکر؟؟ که گفته ابوبکر دوست داشت سفر کند -1

 . نه براي تفریح کرد می نه تفریحی او براي کار سفر
سفري که باعث شود  ؛سفر داریم تا سفر ؛ست داشته باشدبالفرض که سفر را دو -2

جدا شوي و ندانی که بعد از خروج ات  از خانواده هتاز زادگاات  تو از خانه
این سفر سراسر غم و اندوه است نه ، توانی به آن محل برگردي دوباره کی می

 . شادي و خوشی
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مجبور باشی از کوه ، مجبور باشی در غار تنگ و تاریک بخوابیسفري که در آن  -3
 و، براي رد گم کنی به جاي شمال به جنوب بروي، رويببه آن بزرگی باال 

کجایش خوشی و  ؛نیز در پی شما باشند و قصد جانتان را کرده باشنداي  عده
 ؟؟ راحتی دارد

 گفته وزنی بی هاي عقلش چالق بوده که چنین حرف »اسکافی«معلوم است که این 
ش غایب است که حرف او را تائیداً ت که قزوینی نیز عقلش مانند اماماست و معلوم اس

 . نقل کرده است

 نماد رفیق وفادار است!، یار غار، در ادبیات ما
توصیف هر گاه بخواهیم شخصی را به اعال درجۀ دوستی ، در ادبیات و در فرهنگ ما

ها  کنیم؛ در اشعار و در نثر می وصفستوده و  »یار غار« حاصطالبستاییم او را با کنیم و 
مثالً ، است د و مشهورملموس و مشهو، هاي محاوره اي ما این امر و حتی در صحبت
: اند فالنی بهترین دوست من و چون یار غار من است؛ یا گفته: ایم بارها شده که گفته

 این کتاب را که »لفیتاریخ اَ«کتاب مؤلفان ، به طور مثال. فالنی چون یار غار فالنی است
چون این خبر به ارجوان خادم که مربى : «نویسند می، اند به زبان فارسی نوشته 10در قرن 

 1 ...»رسید، و یار غار و جلیس و انیس او بود  الحاکم باللّه
در ورود به اصفهان حسینقلى خان ... ظل السلطان: «نویسد می محمد رضا والی زاده

 2.»تعیین کرد.. از طرف خود، را که دوست بسیار صمیم و یار غار او بود ایلخانى

 3»یار غار اکرم نظام بود، حاکم آنجا هژیز السلطان: «نویسد می لسلطنةعین ا

قاضى احمد تتـوى، آصـف خـان قزوینـى؛ انتشـارات       ، مولفان:1990 – 1989، ص: 3 تاریخ الفی، ج -1
 تهران_  علمى و فرهنگى

 تهران_  انتشارات حروفیه ؛ محمد رضا والیزاده معجزى ،178 تاریخ لرستان روزگار قاجار، ص: -2

 تهران _؛ اساطیر 6609، ص: 8 ، جلسلطنةا روزنامه خاطرات عین -3

_______________________ 
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 : خوانیم می یا در اشعار نیز
 :مولوي

 تو را اي دوست چـون مـن یـار غـارم    «
 

 »سري در غار کـن کـاین غـار چونسـت     
 

 :سراید می به عنوان عنصري جدا نشدنی یاد کرده و »یار غار«ز اوحدي مراغه اي ا
 اي غـــم عشـــقِ تـــو یـــار غـــار مـــا «

 

 »جــز غمــت خــود کــس نزیبــد یــار مــا 
 

 :سراید می خاقانی
ــاد   « ــار افتـ ــار غـ ــق یـ ــرا عشـ ــا مـ  تـ

 

ــار افتـــاد      ــان مـ ــن در دهـ ــاي مـ  »پـ
 

 :یا گوید
ــی « ــودم ب ــن نب ــین  م ــن چن ــار ای  دل و ی

 

 »هــم دلــی هــم یــار غــاري داشــتم      
 

 :سراید می »جلوة جمال«با عنوان  اي سرودهدر  »خمینی«حتی 
ــاه« ــار کــــه ســــخن کوتــ ــد یــ  آمــ

 

ــا  ــوي بـــ ــکبار گیســـ ــد مشـــ  آمـــ
 

ــود ــاب و در بگشـــ ــت نقـــ  برداشـــ
 

ــی  ــرده بــ ــر پــ ــار، نگــ ــد نگــ  آمــ
 

 او بـــــا نبـــــود کســـــی و بـــــود او
 

ــاي  ــب و یکتــــ ــد وار غریــــ  آمــــ
 

 اغیـــــار ز در ببســـــت و بنشســـــت
 

ــویی  ــی گــ ــار پــ ــار یــ ــد غــ  آمــ
 

 مثــــالش بــــی جمــــال محــــو مــــن
 

 1»آمـــــد کنـــــار از گـــــر جلـــــوه او 
 

در اشعار سعدي و عطار و نظامی و سنایی و نعمت اهللا ولی و انوري و ، و امثال این
کمال اسماعیل و  و و ابن یمین موالنا و سلمان ساوجی و فیض و عراقی و سیف فرغانی

 . است زیاد بسیار، حتی حسن زاده آملی و دیگرانمقامات حمیدي و 
 : نویسد می، زیر از ناصر خسرو تح اهللا مجتبائی در توضیح بیتف

 :بیت
 غار جهان گر چه تنگ و تار شده است«

 

 »عقــل بســنده اســت یــار غــار مــرا      
 

 6ط ، مؤسسه نشر آثار خمینی،95هاي خمینی؛ ص: دیوان امام، سروده -1
_______________________ 
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با ابى بکر ، اشاره به غار ثور است که پیغمبر پس از گریختن از مکه: «فتح اهللا مجتبائی
از اینجاست که . ودند در امان باشدبدان پناهنده شد تا از دست کسانى که در تعقیبش ب

بر هر دوستى که در شداید پایدار ، بعده از آن ب، و این لفظ، خوانده شد» یارغار« ابى بکر
 1» شود و وفادار بماند اطالق مى

در : «باشد در توضیح این سخن می سید جعفر شهیدي که از علماي مشهور شیعه
دوست ، در تداول، یار غار: «نویسد می» دحالت رخا یار غار و در شدائد مار غار بودن

 سوره توبه 40و این ترکیب مأخوذ است از آیه . مؤانس که پیوسته همدم کسى باشد

از ) ص( و آن آیه بیان همراهى ابو بکر است با رسول اکرم  ﴾ٱۡلَغارِ إِۡذ ُهَما ِ�  ٱثۡنَۡ�ِ ثَاِ�َ ﴿
 2 .»مکه بمدینه و پنهان شدن آن دو در غار ثور

لقب ابوبکر که هنگام هجرت  -1 ).امر() ر( »,,« یار غار(: «نویسد می ر معیندکت
دوستی که انسان : مجازا -2. از مکه به مدینه همراه آن حضرت در غار رفت) ص( پیامبر

 3»)گذارد نمی را در سختی تنها
. دوستی یکدل: «نویسد می »یار غار«ذیل  »امثال و حکم«در عالمه علی اکبر دهخدا 

بیر مأخوذ از خبر اختفاء پیامبر صلوات اهللا علیه با ابی بکر در غار بشب هجرت از وتع
 4 .»مکه باشد

بـراون، ترجمـۀ    ، ادوارد357، ص: 1 تاریخ ادبیات ایران از فردوسى تا سعدى (فارسی)، (پـاورقی) ج  -1
؛ تاریخ االدب فی ایران من الفردوسـى الـى   4تهران،ط_فتح اهللا مجتبائی و غالم حسین صدري افشار 

 فــةالثقــا مكتبــة ؛ ابــراهیم امــین الشــواربى ، متــرجم بــه عربــی:296الســعدى (تعریــب)، الــنص، ص: 

 1قاهره،ط_
؛ تحقیـق و تصـحیح: سـید     ترآبادىمیرزا مهدیخان اسـ ، 716دره نادره تاریخ عصر نادرشاه، متن، ص:  -2

 3تهران،ط_ انتشارات علمى و فرهنگى جعفر شهیدي؛
 ، ماده:یار غار35817فرهنگ معین رقم  -3
 امیر کبیر، تهران _ 2029ص: 4امثال و حکم دهخدا ج -4

_______________________ 
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تحریفی صورت گرفته است و مادة یار غار از  »لغت نامۀ دهخدا«در کتاب : نکته
 : نویسد می »صاحب غار«عالمه دهخدا در ذیل ، چاپ دورة جدیدش حذف شده است

 :قب ابوبکر بن ابی قحافه استل) اخ( [حِ بِ]. صاحب غار«
 مردم آن اسـت کـه چـون مـرد ورا بینـد     

 

 گوید اي کاش کم این صاحب غارسـتی  
 

 1»ناصر خسرو
 اما زمانی که رجوع 2» و رجوع به یار غار شود: «نویسد می سپس، عالمه دهخدا

 یار غار نیست!!مادة بینیم که اثري از  می، کنیم می
ار غار در اذهان مردم ما ولی در ذهن بیمار شیعۀ اینچنین است تصویر ی به هر حال

 یار غار مظهر بدي و زشتی و عدم ایمان است و واقعاً که چه تضاد تلخی!!!، صفوي

  اند کرده براي یار غار شیعیانی که اعتراف به فضیلت بودن آیۀ غار
 : نویسد می، از مفسرین شیعه، ابوالفضل بهرام پور -1
در اینکه آیا این فضیلت ) ص( به همراهی ابوبکر با پیامبردر تفسیر این آیه با توجه «

اي مانند فخر رازي راه افراط  عده. میان مفسران شیعه و سنی اختالف است، است یا نه

نَزَل ﴿ .اند که دوازده فضیلت براي ابو بکر از آیه کریمه بیرون بیاورند رفته و کوشیده
َ
فَأ

 ُ يَّدَ  ۥَسِكينََتهُ  ٱ�َّ
َ
اي بر اساس این آیه علیه  و از آن طرف عده ﴾ۡوَهاِ�ُُنوٖ� لَّۡم تَرَ  ۥهُ َعلَۡيهِ َو�

گذشته از اینکه در اما . اند ابوبکر به مذمت پرداخته و آن را نشانه عدم فضیلت او دانسته

 3...»جاي تردید نیست) ص( فضیلت بودن همراهی پیامبر اکرم

 ؛ دورة جدید2؛ انتشارات دانشگاه تهران،ط14770ص 10لغت نامۀ دهخدا ج -1
 همان -2
 _ پـور ابوالفضـل بهـرام    ،10ص 5یار غـار؛ شـماره   _قرآن)، عنوان: توطئۀ قتل رشد (آموزش مجلۀ  -3

 هـ ش 1383تابستان سال 

_______________________ 
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در حد خودداراي فضایلی ) ص( بسیاري از صحابه پیامبر: «نویسد می وي در ادامه
 را از) ص( و لزومی ندارد و صحیح هم نیست که فضیلت بودن همراهی پیامبربودند 

بلکه باید گفت همه سخن در این است که براي اثبات امامت ، او انکار کنیم» یار غار«
 1 ..»الزم است) ص( ز جانب پیامبرانص صریح ) ص( بعد از پیامبر

حق این است که ما نباید یار غار رسول خدا بودن را : «دنویس می و کمی جلوتر
 2» فضیلت ندانیم

: عالم سنی را به این شکل نقل کرده، شیخ عبدالجلیل قزوینی رازي ابتدا سخن -2
 این که برادر اى بدان اختصار سبیل بر پس: «که است گفته خطبه از بعد«

 بنام شد کرده ابتدا ،رافضیان قبایح و فضایح از بعضى شرح اندرو ایست مجموعه
 انبیا سید مصطفى محمد بر خاصه، خدا رسوالن درود بر و ثنا همتاو بى خداى

يق بكر أبو راشدین خلفاء بر ثنا و، علیهم و علیه اللّه صلّى دّ  صاحب التّقيّ  الصّ

 نارص النّقيّ  الفاروق عمر و، االنصار و املهاجرين سيّد و، الوقار معدن و الغار

يّ  النّورين ذي عثامن و، االنصار هيد الزكّ ار يف الشّ  قاتل  الوىفّ  املرتىض عيلّ  و، الدّ

ار ار و الكفّ ار غري الكرّ  3».عنهم اهللاّ ريض، االبرار امام، الفرّ

اما ثنا بر خلفا؛ بر آن انکارى نیست بزرگان : «نویسد می سپس شیخ عبدالجلیل قزوینی

ابقون االاند  از مهاجر و انصار و  دین لون من املهاجرين و األنصار و الّذين اتّبعوهم السّ وّ

 4» باحسان ريض اهللاّ عنهم

 _ پـور ابوالفضـل بهـرام    ،12ص 5یار غـار؛ شـماره   _رشد (آموزش قرآن)، عنوان: توطئۀ قتل مجلۀ  -1
 هـ ش 1383تابستان سال 

 13همان ص  -2
عبـدالجلیل قزوینـی    ،8الروافض)، متن، ص:  نقض (بعض مصالب النواصب فی النقض بعض فضائح -3

 تهران_  انتشارات انجمن آثار ملى رازي؛
  11همان، متن، ص:  -4

_______________________ 
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و صدیق رض : «گفته است، ایم کاشفی سبزواري چنانکه قبالً از او نقل کرده -3
گفت یا رسول اللّه اگر یکى ازین مشرکان در زیر قدم خود نگاه کند هر آئینه  می

ما ظنك «و التسلیمات فرمود که  ما را بیند خواجه کائنات علیه افضل الصلوات

یکى از دالئل و براهین افضلیت صدیق رض این حدیث و این  »باثن� اّ� ثاثلهما
 1.»دهد صحبت و یارى است و حق سبحانه ازین حال خبر می

 صدیق بکر ابو: که شود مى فهمیده کریمه آیه این از و: «نویسد می حسن مصطفوي -4
 از هیچگونه و، بوده خدا پیغمبر مراهه غار و ثور جبل بسوى رفتن در

 محزون به شود مى اشاره تنها، است نشده گفته سخنى او ذم و مدح و خصوصیات

َ� َ�َۡزۡن إِنَّ ﴿ سکوت و صبر به أمر را او رسول که غار در او اضطراب و شدن
 َ ۖ  ٱ�َّ  که خدا رسول حضور در آنهم، اینمورد در خطاب این البتّه. فرماید مى ﴾َمَعَنا

: است موفّقیت مهمترین و انسان سعادت بزرگترین و منتهى هدف و مقصود خود
 مقام با که تزلزل و ضعف به کند مى داللت حدودى تا، نکند خالف از کشف اگر

، خدا پیغمبر با او همراهى و یارى حال عین در و. دهد نمى وفق کامل ایمان

 2»است تجلیل و تقدیر مورد

 الوحيد املهاجر و، الغار يف األعظم النبيّ  فصاحب«: نویسد می دیرصاحب الغ، امینی -5

ل الرعيل يف معه نا السابقني املهاجرين من األوّ دُّ  و، إعظامه و إكباره هيمّ عَ  من يُ

ه بخس الفاحشة اجلنايات  قضاء عن اخلروج و، نفسيّاته حتديد يف التقصري و، حقّ

 3.»العاطفة حكم عىل النزول و، فيها العدل

)سـازمان چـاپ وانتشـارات    9حسین بن علی کاشفی سبزواري (قرن ،409(فارسی)ص:  ةعليمواهب  -1

 تهران_  اقبال
 ، حسن مصطفوى128 - 127، ص: 10 ، ج تفسیر روشن  -2
 قم_امینی؛ مرکز الغدیر  ،98، ص: 7 الغدیر، ج -3

_______________________ 
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یار غار پیامبر بزرگ و یگانه کس از نخستین گروه پیشگامان که در کوچیدن  -«: عنیی
به مدینه همراه او رفته است باید وى را بزرگ و ارجمند بداریم و تبهکارى آشکارى 
است که آن چه را به راستى از وى است از او دریغ ورزیم و در مرزبندى سرمایه 

هاى خویش  اى ننمائیم و فرمانبردار گرایش انهاش کوتاهى کرده داورى دادگر روانى
 1.»گردیم
که  کند می بارها بار اعتراف، نا آشنا نیستکه نامش در این مبحث ، نجاح طائی -6

، فضیلت است، که ما ثابت کردیم آن مصداق ابوبکر است، این آیه براي مصداقش
 د!!زن می و داد کشد می هواربلکه  کند می نه تنها اعتراف

 ؛ابن اریقط یار غار بوده نه ابوبکر، ز اینکه به خیال خودش ثابت کردبعد ا او
 : نویسد می

رسول خدا صلّى اهللا علیه و آله در غار تنها بود و راهنماى وى عبداهللا بن أریقط بن « 
 . کفّار به طرف آنان آمدند، و زمانى که هر دو در غار بودند، زد مى بکر گاهى به او سر

جانفشانى کننده در راه ول خدا صلّى اهللا علیه و آله در غار و بنابراین مصاحب رس

و در هر دو سفر ، و کسى که دوبار براى هجرت بین مکّه و مدینه به سفر پرداخت اسالم

، خود را به اثبات رساند وفادارى وافرو براى دین ، به کامیابى درخشانى دست یافت
احزاب قریش که فضائل هاى  خواسته لکن بخاطر، همین عبداهللا بن أریقط بن بکر بود

  .»وى را به نفع أبوبکر سرقت کرد ناشناس باقى ماند
آن شخصی که در : گوید میاو ، دوباره بخوانید توانید می؟؟ دقت کردید که چه گفت

از  ما چون وبراي دین وفاداري وافر نشان داده!!! !جانفشانی کرده، غار با نبی همراه بوده
، اریقطکه ابوبکر در غار بوده نه ابن  جماع علماي شیعه ثابت کردیمقول ائمۀ شیعه و ا

که او براي دین ایم  هیعنی ثابت کرد، ایم که ابوبکر جانفشانی کرده کرده تیعنی ثاب
کلۀ کسانی که همیشه در حال خود زنی و و این یعنی مشتی بر  وفاداري وافر نشان داده!!

  تهران _؛ بنیاد بعثت168،ص:13 ترجمه الغدیر،ج -1
_______________________ 
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این بر سر و مغز خود کوبیدن باعث شده که ، ناًدر سر و مغز خود کوبیدن هستند و احیا
را که چنین اهل  یو شکر خدای عقلشان تکان بخورد و فضیلت واضح یار غار را نبینند!!

 !کند می باطل را رسوا
 و علّت جعل این حدیث آن بود که«: نویسد می و دست بردار نیست نجاح طائی 

مان ه. را در ماجراى غار مخفى نمایندخواستند نقش عظیم عبداهللا بن أریقط بن بکر  مى

تا در ، شخصى که خداوند عزّوجل وى را به عنوان رحمت بر رسول خویش فرستاد

  .»و همراه و مصاحبش گردد، کارها یاریش کند
عنوان رحمتی براي رسول خدا آنکه در غار بوده از جانب خدا به گوید:  می؟ خواندید

 بوده است!!صدیق ص ابوبکر ! و ما هم ثابت کردیم که آن شخ!بوده
 : نویسد می باز هم نجاح طائی

َ َ� َ�َۡزۡن إِنَّ ﴿ :در روزى که به مصاحب و همراه خود فرمود«  ۖ  ٱ�َّ یعنى » ﴾َمَعَنا
 . محزون مباش زیرا خداوند با ماست

شود رسول خدا صلّى اهللا علیه و آله این سخن را به مصاحب خود عبداهللا بن  مى بلکه
زیرا در هر ، بکر بدون آنکه هجوم قریش بر غار تحقّق یابد فرموده باشد أریقط بن

و روزهائى که در حال هجرت ، بردند مى اى از لحظات روزهائى که در غار بسر لحظه
 . توقّع هجوم گردنکشان قریش را بر خود داشتند، مبارك بودند

و نازل نمودن تسکین بر و طبیعى است پیامبر صلّى اهللا علیه و آله براى آرام کردن وى 

َ َ� َ�َۡزۡن إِنَّ ﴿ قلب او بفرماید ۖ  ٱ�َّ   .»یعنى اندوهگین مباش زیرا خدا با ماست ﴾َمَعَنا

 را بر اثر ضعف ایمان ﴾َ� َ�َۡزنۡ ﴿ ،کنید که چرا نجاح با آن منش صفویش نمی تعجب
تنها این است  لشدلی؟ دانید دلیل سخنش چیست می؟؟ کنید نمی انصافاً تعجب؟ داند نمی

حال مهم نیست که با ، براي شخصی غیر از ابوبکر فضیلتی را اثبات کند خواهد می که او
اما اگر همین االن جلو نجاح بایستیم و  ؛هم مخالفت کند کراجکیو طوسی و شیخ مفید 

و طبق مذهب شیعه رد اند  براي او ثابت کنیم که یار غار ابوبکر بوده و ائمه این را گفته
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را مجبور کنیم که قبول کند ابوبکر  »نجاح«ائمه مساوي با کفر است و در نهایت  سخن
خب گوید:  می دهد و این بار می صد و هشتاد در جه تغییر جهت، بالفاصله ؛در غار بوده

یار نبود بلکه مار بود! در ، ابوبکر که براي پیامبر رحمت نبود!! زحمت بود!! در غار !باشد
 باز همو  گوید می و گوید می و، به وعدة خدا ایمان نداشت، اصالًنگران شد و  آن غار

 نه!!، دیگران آري!! و براي ابوبکرچونکه براي ؟؟ چرا، گوید می
رسول خدا صلّى اهللا علیه و آله اعتراف به همراهى «: نویسد می نجاح طائی باز هم

 دست عظیمى منقبت و فضیلتأبوبکر در غار نکردند زیرا اگر همراه حضرت بود بر 

 » گردید مى صلّى اهللا علیه و آله مستحقّ مدح و ستایش پیامبرکه ، یافت مى
ابوبکر ، و ثابت کردیم که حضرت نبی اکرم، ما عکس سخن وي را ثابت کردیم
ت کنید که او این همراهی را منقبت و اما دقّ ؛صدیق را به یار غار بودن ستوده است

شت تا ثابت کند که این همراهی خودش را کُ »یقزوین«شمارد اما  می فضیلتی عظیم
در ، جواب مشخص است؟ است چنینچرا ؟؟ بینید می تناقض را واهللافضیلت نیست!! 

، پس نجاح، یار غار ابوبکر »قزوینی«اما در ذهن ، است »ابن اریقط«یار غار ، ذهن نجاح
! اما براي آري يچون براي دیگر؟؟ و قزوینی انکار!! چرا کند می فضیلت را اثبات

 نه!؟؟؟ ابوبکر
 بنابراین خداوند تعالى پیامبران خود را با عبارت«: نویسد می باز هم نجاح طائی

مورد خطاب قرار داده است و چنین عبارتى براى کوچک کردن و تحقیر » التحزن«

 . باشد مى بلکه براى احترام و بزرگداشت، نیست

بن بکر راهنماى پیامبر صلّى اهللا علیه و و به اجماع تمام مسلمانان عبداهللا بن أریقط 
، در حقّ او بر زبان پیامبر صلّى اهللا علیه و آله جارى شد» التحزن« و این عبارت، آله بود

دید قریش براى به دام انداختن خاتم پیامبران  مى زیرا ابن أریقط، تا وى را آرام نماید
م قواى بشرى و امکانات مالى خود را و تما، صلّى اهللا علیه و آله به شدت بر انگیخته شده

  ».ندا براى این منظور بکار گرفته
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و سیاستمداران نقش عبداهللا بن أریقط بن بکر را در خدمت به : «نویسد می باز هم
و اخالص وى را در این زمینه بسیار محدود ، رسول خدا صلّى اهللا علیه و آله در هجرت

تواند  مى ین منقبتى را که یک انسانترزیزع، تا از این صحابى جلیل القدر، نمودند

و از . سلب نمایند، تواند نگه دارى کند مى و عالى ترین فضیلتى را که، مالکش گردد

این ، روایات دروغین و تغییر یافته، روى دروغ و تزویر و تجاوز به ساحت شریف نبوى

 » فضیلت بزرگ را به أبوبکر چسباند
این یعنی فضیلتی  ؛مالکش گردد! تواند می انسانیک بزرگترین فضیلتی که ، او گفت

، با کبریتیات  هم تیمی کجایی که ببینی، د! جناب قزوینیباالتر از یار غار بودن وجود ندار
خودت را ، را سیاه کردي کاغذ، ! تو این همه زحمت کشیديرا آتش زد!!ات  کل باغ پنبه

المبیت  ليلةت از فضیلت که ثابت کنی آیۀ غار فضیلت نیست و اگر هس خسته کردي

 یار غار بودن عزیزترین منقبتی است که یک انسان: «حال رفیقت آمد و گفت، کمتر است
 خدایا» نگه دارد تواند می ی است که شخصمالکش گردد و عالی ترین فضیلت تواند می

را مخالف ما قرار دادي که چنین سرگردان و پریشان حال اي  عده که، هزار بار شکرت
 !! هستند

تمام  ؛مجبور به اعتراف شود که ابوبکر یار غار بوده، اگر همین نجاح، گویم می دوباره
این فضیلت که عزیزترین و عالیترین منقبت است به زشت  ؛شود می دگرگونسخنانش 

ترس و  شود می، همان حزن ؛دگرد می ترین نمره در کارنامه تبدیلبدترین صفت و به 
، چون؟؟ چراو زحمت!!  راذیت و آزا شود می، و رحمتیاري و مصاحبت  ؛ضعف ایمان

 نه!!، ! اما براي ابوبکر!آري يبراي دیگر
 ؛چرخد می به هر سوتابع هوا و هوس است و با چنین قومی که زبانشان  !خداوندا

 ؟؟ سخن بگوییم گونهچ





 
 
 

 سخن آخر

و  دانند می شما را عالم، سبحانی و اي کسانی که عوام شیعه، میالنی، قزوینی، نجاح
مرجعشان و محل رجوعشان و پاسخگوي سؤاالتشان شما هستید! با ما و با عوام شیعه 

آنجا ، نزد احکم الحاکمین، جهان باز پسیندر ، در درگاه الهی، بازرسی؛ روز کنید می چنین
 ؟؟جواب خواهید داد چه؟ کنید می هچو آن زمان 

ــه خــواب  ــو ب ــو و ت ــه را روي در ت  هم
 

 1؟ر جــوابچــه دهــی پــیش کردگــا    
 

نعوذ باهللا هم بر خدا ایراد ، شیعه را قبول کنیم تئوريدانستیم که اگر ، در این بحث
: فرماید می که ونديایم! چرا که همین خدا تدبیر دانسته بی رسول خدا را همو ایم  گرفته

که به قول شیعه براي پیامبر آزار و زحمت  همین خدا ابوبکر را» من پیامبر را یاري کردم«
همراه خود  هکسی را ب، و همین پیامبري که عقل کل است، صاحب پیامبر گرداند، ودب

 بود!!ها  انسان که بدترین و ترسو ترینِ، برد
غیر از ؟ غیر از ضربه زدن به اسالم؟ هدف آخوند شیعی چیست؟؟ مقصود چیستاما 

از کشیدن غیر ؟؟ غیر از خدشه وارد کردن در تدبیر نبوي؟؟ زیر سؤال بردن نصرت الهی
پدر زن ، زمانی که نزدیکترین یار رسول خدا؟؟ تصویري زشت از چهرة زیباي اسالم

بقیه چگونه  ؛چنین باشد، رفیق دوران کودکی و جوانی و پیري رسول خدا، رسول خدا
 ؟؟ خواهند بود

 : نویسد می مکارم شیرازي
ها  آن هاى شایستگیمهم این است که استاد شاگردان خود را در مواقع الزم بیازماید و «

، شایستگى شاگردان دلیل بزرگى بر شایستگى استاد است و اصوالً، را به دست آورد
 .1»...اى انجام دهند مهم است اگر شاگردان کار فوق العاده

 .اي اوحدي مراغه -1
_______________________ 
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؟؟ شود نمی آیا نتیجه بر عکس؟؟ برعکس شود و شاگردان شایسته نباشند چه، اما اگر
باشد انحراف و ارتداد کل اصحابش ، الغ رسول خداو اب سال دعوت و انذار 23ثمرة ، اگر

ن دینی که مربی و معلمش ای: آیا غیر مسلمان حق ندارد که بگوید؟ چهاال سه نفر!! 
شوهر دو ، پدر زنش، یاران نزدیکش را تربیت کند، قوم خودش را تربیت کند نتوانست
؟ ن دین هستچه امیدي به آ ؛را تربیت کندو اکثریت اطرافیانش ) عثمان( دخترش
ها را تربیت کند؛ حال  انسان، تواند می چگونه؟ بشریت را رهبري کند تواند می چگونه
 !؟را تربیت کند یاران خودمربی آن دین نتوانست آنکه 

 را قبول کنی که یا باید سخن آخوند ؛ر نداريدو راه بیشت، و شما اي خوانندة شیعه
من او را یاري میکنم ، را یاري نکنیداي مردم اگر محمد : خداوند فرمود«گوید:  می

همانگونه که در شب هجرت او را یاري کردم و ابوبکر را که سوهان روح و موجب آزار 
خداوند ، مگویی می یا سخن ما اهل سنت را که» و اذیت رسول بود همراه او فرستادم!!

 : فرمود
ونه که در شب همانگ، کنم می من او را یاري، اي مردم اگر محمد را یاري نکنید«

تا هم ، هجرت او را یاري کردم و این یاري را با همراه کردن ابوبکر با پیامبر کامل کردم
 .» هم بتواند در خدمت آن حضرت باشد، مصاحب خوبی با او در غار باشد

 گوید:  می اي خوانندة شیعی یا باید سخن آخوند را قبول کنی که
و هم شرّ و هم ابولهب بدتر از ابوجهل و  رسول خدا ابوبکر را که دشمن دین بود و«

همین ، به جاي اینکه او را از خود دور کند براي اینکه از شر او در امان باشد، فتنه بود
 » خود به غار برد!! شر را به خود نزدیک کرد و همراه

 : مگویی می یا اینکه سخن ما را قبول کنی که
نیز لوازم  يسفر در نظر گرفت ورسول خدا شخصاً ابوبکر صدیق را به عنوان هم«

، انجام شد و پیامبر اي حساب شده این هجرت با برنامه سفر را مهیا کرد و این سفر و

 تهران_سورة نمل)دار الکتب اسالمیه 40(ذیل آیۀ  471ص 15تفسیر نمونه (فارسی) ج  -1
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  .»با خود برد ابوبکر را که مخلصترین یار او بود
 اي و هم نبی اکرم را رده گرفتههم بر خدا خ، شیعی را قبول کنی و اگر سخن آخوند

ابوبکر علم ، کنی می اي که گمان خودت را مسخره کرده عقل اي و هم تدبیر دانسته بی
غیب داشته که نیمه شب در خارج از مکه رسول خدا را در مسیري که بر خالف مسیر 

کنید او علم غیب  می یا اینکه گمان، شود می با او همراهیابد و  می، هجرت به مدینه است
 .... ه همه در خوابند وآن هم زمانی ک، داشته که نیم شب به خانۀ پیامبر بیاید

 همان را، اند خسته شده هادر پایان به تمام کسانی که از ایرادات بنی اسرائیلی آخوند
 .که رسولش به یار غارش گفت، گویم می

َ َ� َ�َۡزۡن إِنَّ ﴿  ﴾َمَعَنا ٱ�َّ
 التماس دعا

 ش 1390ماه سال  بانآ





 
 
 

 : مآخذ

هنضة مرص للطباعة  ،)١٧٠م( اخلطاب القريشأبو زيد حممد بن أيب ، مجهرة أشعار العرب .١

 والنرش والتوزيع

 ١ط، مرص _دار هجر  ،)٢٠٤م( مسند أيب داود الطياليس. ٢

مؤسسة ، أمحد حممد شاكر: املحقق ،)٢١٠م( جامع البيان يف تأويل القرآن=تفسري الطربي. ٣

 ١ط، الرسالة

السرية  ق ١٣٨٣سال ، مرص_ مكتبة حممد عيل صبيح وأوالده ،)٢١٣م( السرية البن هشام. ٤

 بريوت ، دار املعرفة ،)٢١٣م( البن هشام

 ١ط، بريوت –دار صادر  ،)٢٣٠م( ابن سعد، طبقات الكربي. ٥

٦ .٢ط، بريوت_دار الكتب العلميه  ،)٢٣٠م( ابن سعد، الطبقات الكرب 

ري البغدادي، مسند ابن جعد. ٧ هَ د بن عبيد اجلَوْ ، بريوت _ادر مؤسسة ن ،)٢٣٠م( عيل بن اجلَعْ

 ١ط

  ٢ط، بريوت _مؤسسة الرسالة ، دار القلم ،)٢٤٠م( تاريخ خليفة بن خياط. ٨

 قاهره_مؤسسة قرطبة ، شعيب األرنؤوط عليها: حمقق ،)٢٤١م( مسند اإلمام أمحد بن حنبل. ٩

 .١ط، بريوت_مؤسسة الرسالة  ،)٢٤١م( امحد بن حنبل، فضائل الصحابة. ١٠

 .مرص –دار الكتاب العريب  ،)٢٥٥م( العثامنيه للجاحظ. ١١

 .١ط، دار طوق النجاة ،)٢٥٦م( صحيح البخاري. ١٢

 پاكستان، فيصل آباد _حديث اكادمي  ،)٢٥٩م( ابو اسحاق اجلوزجانی، احوال الرجال. ١٣

١٤ .٢٦٠م(  التفسري املنسوب اىل االمام العسكر(، ١ط، قم_ مدرسه امام مهد. 

 بريوت -دار إحياء الرتاث العريب ، حممد فؤاد عبد الباقي: املحقق ،)٢٦١م( صحيح مسلم. ١٥
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  جدة _السيد حبيب حممود أمحد  ،)٢٦٢م( تاريخ املدينة البن شبه. ١٦

 فيصل عيسى البايب احللبي -دار إحياء الكتب العربية  ،)٢٧٣م( سنن ابن ماجه. ١٧

 بريوت _صيدا ، املكتبة العرصية _) ٢٧٥م( سنن ايب داوود. ١٨

ذُري، انساب االرشاف. ١٩  ١ط، بريوت _دار الفكر  ،)٢٧٩م( أمحد بن حييى البَالَ

 بريوت _دار الغرب اإلسالمي ) ٢٧٩م( سنن الرتمذي. ٢٠

 قم  _مكتبة بصرييت  ،)٢٨٠م( ابن طيفور، بالغات النساء. ٢١

 بريوت _دار صادر ) ٢٨٤م( تاريخ يعقوبی. ٢٢

سازمان چاپ وانتشارات وزارت  ،)٢٨٦م( كوىف فرات ابن ابراهيم، تفسري فرات الكويف. ٢٣

 ١ط، هتران_  ارشاد اسالمى

، املدينة املنورة -مكتبة العلوم واحلكم  ،)٢٩٢م( ابوبكر البزار، مسند البزار=بحر الذخائر. ٢٤

 ١ط

جممع  ،)٣قرن( حممد بن سليامن الكويف، مناقب اإلمام أمري املؤمنني عىل بن أبى طالب ع. ٢٥

 ١ط، قم_ة اإلسالمية إحياء الثقاف

 ١ط، بريوت_ مؤسسة الرسالة ،)٣٢١م( رشح مشكل اآلثار للطحاوی. ٢٦

 ٢ط، بريوت _رشكة الكتبي للطباعة والنرش  ) ٣٢٣م( اجلوهري، السقيفة و فدك. ٢٧

 ٣ط، آملان _فرانس شتاينر : حتقيق و نرش ،)٣٢٤م( ابو احلسن اشعری، مقاالت اإلسالميني. ٢٨

 ٤ط، هتران _اسالميه  ،)٣٢٩م( يكلين، الكايف. ٢٩

، قم_مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنرش  ،)٣٢٩ح( عيل بن إبراهيم القمي، تفسري القمی. ٣٠

 ٣٣ط

   ١ط، قم_دليل ما ،)٣٣٢م( ابن عقده كويف، فضائل أمري املؤمنني ع. ٣١

 ) ٣٣٣م( ابن عقده كوفی، كتاب الوالية. ٣٢

٣٣ .بريوت_البالغ  ،)٣٣٤م( اخلصيبي حسني بن محدان، اهلداية الكرب 
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 ) ٣٤٦م( مروج الذهب مسعودي. ٣٤

بَّان، الثقات. ٣٥  ١ط، دائرة املعارف العثامنية بحيدر آباد الدكن اهلند ،)٣٥٤م( ابن حِ

 ١ط، حلب _دار الوعي  ،)٣٥٤م( ابن حبان، املجروحني. ٣٦

 ٢ط، بريوت_لة مؤسسة الرسا، شعيب األرنؤوط: املحقق ،)٣٥٤م( صحيح ابن حبان. ٣٧

 بور سعيد، مكتبة الثقافة الدينية؛)٣٥٥م( مقديس، البدء والتأريخ. ٣٨

 ٢ط، القاهرة _مكتبة ابن تيمية  ،)٣٦٠م( معجم الكبري طربانی. ٣٩

يُّ ، الرشيعة. ٤٠ رِّ  ٢ط، الرياض -دار الوطن  ،)٣٦٠م( اآلجُ

 ١ط، هتران_نرش صدوق ،)٣٦٠م( الغيبة للنعامين. ٤١

 ١ط، قم _  جامعه مدرسني) ٣٦٣م( قايض نعامن،  ار يف فضائل األئمة األطهار عرشح األخب. ٤٢

 قاهره _دار املعارف  ،)هـ٣٦٣م( قاضی نعامن مغربی، دعائم اإلسالم. ٤٣

 –دار الكتب العلمية ) ٣٦٥م( أبو أمحد بن عدي اجلرجاين، الكامل يف ضعفاء الرجال. ٤٤

 ١ط، بريوت

 ١ط، مؤسسة نرش الفقاهة_) ٣٦٧م( مد بن قولويهجعفر بن حم، كامل الزيارات. ٤٥

 جدة _مكتبة السوادي للتوزيع  ؛)٣٧٨م( نونية القحطانی. ٤٦

 ١ط، بريوت -دار الكتب العلمية ) ٣٨٠م( للكالباذيبحر الفوائد . ٤٧

 ١ط، الرياض _أضواء السلف ،)٣٨١م( حديث أيب الفضل الزهري. ٤٨

 ١ط، قم_  سنيجامعه مدر ،)٣٨٦م( الصدوق، اخلصال. ٤٩

 ٢ط، قم_  جامعه مدرسني ،)٣٨٦م( الشيخ الصدوق، من ال حيرضه الفقيه. ٥٠

 ١ط، قم_ داور ،)٣٨٦م( شيخ صدوق، علل الرشائع. ٥١

 ٢ط، هتران _اسالميه ،)٣٨٦م( الصدوق، كامل الدين. ٥٢

 ١ط، هتران_  نرش جهان ،)٣٨٦م( الصدوق ،)ع( عيون أخبار الرضا. ٥٣

 ١ط، قم_) ع( مؤسسه امام هاد ،)٣٨٦م( الصدوق،  ألصول و الفروعاهلداية يف ا. ٥٤
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 ٥بريوت ط_  اعلمى ،)٣٨٦م( الصدوق، أمايل. ٥٥

 ١ط، قم _  جامعه مدرسني ،)٣٨٦م( الصدوق، التوحيد. ٥٦

 ١ط، قم_دار الرضی  ،)٣٨٦م( الصدوق،  ثواب األعامل و عقاب األعامل. ٥٧

دار املحجة البيضاء للطباعة والنرش والتوزيع  ،)٣٨٦م( الصدوق، فضائل األشهر الثالثة. ٥٨

 بريوت_

 ١ط، قم_  جامعه مدرسني ،)٣٨٦م( الصدوق، معاين األخبار. ٥٩

 ١ط، طنطا، دار البشري ،)٣٩٥م( العسكري أبو هالل، األوائل. ٦٠

 قم _انتشارات بيدار  ،)٤قرن( عىل بن حممد خزاز، كفاية االثر. ٦١

 ١ط، بريوت _مؤسسة الرسالة  ،)٤٠٥م( ابو عبد اهللا احلاكم، املدخل إىل الصحيح. ٦٢

 ١ط، بريوت _دار الكتب العلمية  ،)٤٠٥م( احلاكم، املستدرك عىل الصحيحني. ٦٣

 قم_املؤمتر العاملي للشيخ املفيد  ،)٤١٣م( شيخ مفيد، اإلفصاح يف اإلمامة. ٦٤

   قم_  دفرت تبليغات اسالمىمركز انتشارات  ،)٤١٣م( شيخ مفيد، تفسري القرآن املجيد. ٦٥

 ١ط، قم_كنگره شيخ مفيد ،)٤١٣م( مفيد، اإلرشاد يف معرفة حجج اهللا عىل العباد. ٦٦

 _دار إحياء الرتاث العريب ،)٤٢٧م( الكشف والبيان عن تفسري القرآن=تفسري الثعلبی. ٦٧

 ١ط، بريوت

 _بجوار حمافظة، السعادة ،)٤٣٠م( أبو نعيم األصبهاين، حلية األولياء وطبقات األصفياء. ٦٨

  مرص

 قم _مؤسسة إسامعيليان ) ٤٣٦م( سيد مرتضی، الشايف يف االمامة. ٦٩

ّوش، اهلداية إىل بلوغ النهاية. ٧٠ كلية ، جمموعة بحوث الكتاب والسنة ،)٤٣٧م( مكي بن محَ

 ١ط، جامعة الشارقة _الرشيعة والدراسات اإلسالمية 

 ١ط، قم_رالذخائردا ،)٤٤٩م( كنز الفوائد كراجكي. ٧١

 ٥ط، قم_مدرسني  ۀجامع ،)٤٥٠م( رجال النجاشی. ٧٢
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 بريوت -دار الفكر  ،)٤٥٦م( ابن حزم األندليس، املحىل باآلثار. ٧٣

 ١ط، مرص –دار املعارف  ،)٤٥٦م( ابن حزم األندليس، جوامع السرية. ٧٤

٧٥ .٣ط، بريوت، دار الكتب العلمية ،)٤٥٨م( البيهقي، السنن الكرب 

 مؤسسة آل البيت ع إلحياء الرتاث ،)٤٦٠م( الطوسی، اختيار معرفة الرجال=رجال الكشی .٧٦

 ١ط، مكتب اإلعالم اإلسالمي ،)٤٦٠م( طويس، التبيان يف تفسري القرآن. ٧٧

 ١ط، قم_دار املعارف  ،)٤٦٠م( الطويس، الغيبة. ٧٨

 بريوت، ر اجليلدا، عيل حممد البجاوي: املحقق ؛)٤٦٣م( االستيعاب ابن عبدالرب. ٧٩

عز الدين عيل . د: املحقق ،)٤٦٣م( خطيب بغدادي، األسامء املبهمة يف األنباء املحكمة. ٨٠

 ٣ط، القاهرة -مكتبة اخلانجي ، السيد

دار الغرب ، د بشار عواد معروف: املحقق: حمقق ،)٤٦٣م( خطيب بغدادی، تاريخ بغداد. ٨١

 ١ط، بريوت _اإلسالمي 

مكتبة  ،)معارص( مهدوی دامغانی: حمقق، ابن صوىف نسابه،  لطالبينياملجدي يف أنساب ا. ٨٢

 ٢ط، قم_مرعشی 

 ١ط، قاهره_   املكتبة األزهرية للرتاث ،)٤٧١م( ابو املظفر اسفراينى، التبصري يف الدين. ٨٣

 ١ط، دار احلديث ،)٥قرن( رجال ابن غضائری. ٨٤

 ١ط، قم_بعثت  ،)٥قرن( طربی شيعی، دالئل اإلمامة. ٨٥

 ١ط،  بريوت_ مؤسسة األعلمي ،)٥٠٥م( ابن عطيه، أهبى املراد يف رشح مؤمتر علامء بغداد. ٨٦

 ١ط، قم_انتشارات رضی ؛)٥٠٨م( فتال نيشابوری، روضة الواعظني و بصرية املتعظني. ٨٧

املكتب ، حممد زهري الشاويش-شعيب األرنؤوط: حتقيق ،)٥١٦م( البغوی، رشح السنة. ٨٨

 ٢ط، بريوت _اإلسالمي 

-دار إحياء الرتاث العريب  ،)٥١٦م( البغوي، حميي السنة، معامل التنزيل=تفسري البغوی. ٨٩

 بريوت



 دو یار غار    644

 ق   ١٣٨٧، مرص _) ٥٤٨م( شهرستانى، امللل و النحل. ٩٠

 بريوت _دار املعرفة  ،)٥٤٨م( شهرستانى، امللل و النحل. ٩١

٩٢ .بأعالم اهلد ١ط، قم_آل البيت،   )٥٤٨م(  فضل بن حسن طربسى، إعالم الور 

٩٣ .بأعالم اهلد ٣ط، هتران_اسالميه ،  ) ٥٤٨م(  فضل بن حسن طربسى، إعالم الور 

انتشارات دانشگاه هتران و  ،)٥٤٨م( فضل بن حسن طربسی، تفسري جوامع اجلامع. ٩٤

 ١ط، هتران_  مديريت حوزه علميه قم

انتشارات نارص خرسو  ،)٥٤٨م(  فضل بن حسن طربسى، جممع البيان يف تفسري القرآن. ٩٥

 ٣ط، هتران_

نبيل رضا علوان؛ مؤسسة أنصاريان : حتقيق ،)٥٦٠م( ابن محزه الطوسی، الثاقب يف املناقب. ٩٦

 ٣ط، قم –

 ٣ط، قم _  انصاريان ،)به بعد ٥٦٦م ( ابن محزة الطويس، الثاقب يف املناقب. ٩٧

 بريوت  _دار الفكر للطباعة  ،)٥٧١م( تاريخ دمشق ابن عساكر. ٩٨

 ١ط، قم _مدرسة اإلمام املهدي عج   ،)٥٧٣م( القطب الراوندي، اخلرائج و اجلرائح. ٩٩

 هتران _) ٥٧٣م(  ابو سعيد بن نشوان محري، احلور العني. ١٠٠

املريزا غالم رضا عرفانيان اليزدي : حتقيق ،)٥٧٣م( قطب الدين راوندي، قصص االنبياء. ١٠١

 ١ط، موسسه اهلادي _اخلراساين 

املريزا غالم رضا عرفانيان اليزدي : حتقيق ،)٥٧٣م( قطب الدين راوندي، قصص االنبياء. ١٠٢

 قم_ اسالمىها  ؛ مركز پژوهشاخلراساين

 ١ط، قم_عالمه : نرش ؛)٥٨٨م( ابن شهر آشوب، مناقب آل أيب طالب. ١٠٣

  ١ط، مشهد _ نرش مرتىض ،)٥٨٨م( الطربسی، اإلحتجاج عىل أهل اللجاج. ١٠٤

 ١ط، قم _انتشارات بيدار  ،)٥٨٨م( ابن شهر آشوب، متشابه القرآن و خمتلفه. ١٠٥

 ١ط، مدينة املنورة_املكتبة السلفية  ،)٥٩٧م( ابو الفرج ابن جوزی، املوضوعات. ١٠٦
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١٠٧ .٥٩٧م( الوفا بتعريف فضائل املصطفى البن اجلوز ( 

، إدارة العلوم األثرية ،)٥٩٧م( ابن جوزی أبو الفرج، العلل املتناهية يف األحاديث الواهية. ١٠٨

 پاكستان_فيصل آباد

  ١ط، بريوت _دار الكتب العلمية ،)٥٩٧م( ابن اجلوزي، املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك. ١٠٩

 ١ط،   قم_كتابخانه آيت اهللا مرعشى ،)٥٩٨م( ابن ادريس حىل، املنتخب من تفسري التبيان. ١١٠

  سيد مرتىض بن داعى حسنى راز ،)فارسی( مقاالت األنامتبرصة العوام يف معرفة . ١١١

  ٢ط، هتران _انتشارات اساطري  ،)٦قرن(

وافض = النقض . ١١٢ عبداجلليل قزوينی ،  بعض مثالب النّواصب ىف النقض بعض فضائح الرّ

 هتران،  انتشارات انجمن آثار مىل ،)٦قرن( رازی

 ابو الفتوح رازی ،)فارسی( =تفسري ابوالفتوح  نروض اجلنان و روح اجلنان ىف تفسريالقرآ. ١١٣

 مشهد_  بنياد پژوهشها اسالمى آستان قدس رضو ،)٦قرن(

 قم _جامعه مدرسني  ،)٦٠٠م( ابن البطريق، العمدة. ١١٤

 قاهره _  دار الكتب ،)٦٢٣م( سيف الدين آمدی، أبكار األفكار يف أصول الدين. ١١٥

 ٣ط، هتران_وزارت ارشاد ،  ) ٦٢٣م( ىض ابرقوهقا ،)فارسی(  سريت رسول اهللا. ١١٦

 بريوت_دار الكتب العربی  ،)٦٣٠م( ابن األثري اُسد الغابه. ١١٧

 بريوت_دار الصادر  ،)٦٣٠م( ابن األثري، الكامل يف تاريخ. ١١٨

منشورات  ،)٦٥٤م( سبط بن جوزی، تذكرة اخلواص من األمة ىف ذكر خصائص األئمة. ١١٩

 ١ط ،قم_  الرشيف الرىض

 ١ط، قم_مكتبة املرعشی ،)٦٥٦م( احلديد  أبى إبن ، البالغة رشح هنج . ١٢٠

) ٦٥٧م(  املوصىل، رشف الدين،  مناقب آل حممد املسمى بالنعيم املقيم لعرتة النبأ العظيم. ١٢١

 ١ط، بريوت_  مؤسسة األعلمى

 قم _مدرسني ۀجامع ،)٦٦٤م( إبن حاتم العاميل، الدر النظيم. ١٢٢
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 ١ط، بريوت_مؤسسة آل البيت ع ،)٦٦٤م( ابن طاووس، روع الواقيةالد. ١٢٣

  ١ط، مكتب اإلعالم اإلسالمي ،)٦٦٤م( ابن طاوس، إقبال األعامل. ١٢٤

 ١ط، قم_خيام  ،)٦٦٤م( ابن طاوس، الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف. ١٢٥

 ١ط، قم_دار الذخائر  ،)٦٦٤م( ابن طاوس،  مهج الدعوات و منهج العبادات. ١٢٦

اململكة ، الرياض، دار عامل الكتب ،)٦٧١م( اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطبي. ١٢٧

 العربية السعودية

 القاهرة _دار الكتب املرصية  ،)٦٧١م( اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطبي. ١٢٨

 ٢ط، نرش الكتاب ،)٦٧٩م( رشح هنج البالغه ابن ميثم بحرانی. ١٢٩

لّكان، عيان وأنباء أبناء الزمانوفيات األ. ١٣٠  بريوت _دار صادر  ،)٦٨١م( ابن خَ

 بريوت _دار صادر  ،)٦٨٢م( زكريا القزويني، آثار البالد وأخبار العباد. ١٣١

 –دار إحياء الرتاث العريب  ،)٦٩١م( =تفسري بيضاويأنوار التنزيل وأرسار التأويل. ١٣٢

  ١ط، بريوت

 انتشارات امري كبري _هتران ؛)٦٩١م( كليات سعدي. ١٣٣

 ١ط، قم _ الرضی  ،)٦٩٢م( اإلربيل، كشف الغمة يف معرفة األئمة. ١٣٤

 ١ط، چاپ تربيز_ بنى هاشمى ،)٦٩٢م( االربلی، كشف الغمة يف معرفة األئمة. ١٣٥

 _  سازمان چاپ و انتشارات ،)٧قرن( عامد الدين طرب ،)فارسی( مناقب الطاهرين. ١٣٦

 ١ط، هتران

 هتران_  نرش مرياث مكتوب ،)٧قرن( ابو املكارم ،)فارسی( التأويل و حقائق التنزيل دقائق. ١٣٧

 مكتبة املرعيش _ ) ٧٠٥م( عيل بن يوسف حيل، العدد القوية. ١٣٨

 قم –مؤسسة آل البيت ع إلحياء الرتاث  ،)٧٢٦م( ابن املطهر احليل، تذكرة الفقهاء. ١٣٩

منشورات املكتبة املرتضوية إلحياء اآلثار  ،)٧٢٦م( ابن املطهر احليل، تذكرة الفقهاء. ١٤٠

 اجلعفرية
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وزارت  ،)٧٢٦م( ابن مطهر احليل،  كشف اليقني يف فضائل أمري املؤمنني عليه السالم. ١٤١

 ١ط، هتران_ارشاد

١٤٢ .املدينة النبوية _جممع امللك فهد  ،)٧٢٨م( ابن تيميه، جمموع الفتاو 

جامعة اإلمام  _) ٧٢٨م( ابن تيميه، كالم الشيعة القدرية منهاج السنة النبوية يف نقض. ١٤٣

 ١ط، حممد بن سعود اإلسالمية

 _دار القلم  ،)٧٣٤م( ابن سيد الناس، عيون األثر يف فنون املغازي والشامئل والسري. ١٤٤

 ١ط، بريوت

 النجف _منشورات مطبعة احليدرية  ،)٧٤٠م( رجال ابن داود. ١٤٥

دار الكتب ) ٧٤١م( اخلازن، أبو احلسن، ين التنزيل=تفسري اخلازنلباب التأويل يف معا. ١٤٦

  ١ط، بريوت –العلمية 

 ١ط، بريوت _مؤسسة الرسالة  ،)٧٤٢م( املزي، هتذيب الكامل يف أسامء الرجال. ١٤٧

 بريوت _دار الفكر  ،)٧٤٥م( أبو حيّان األندليس ،البحر املحيط يف التفسري. ١٤٨

 ٢ط، مؤسسة الرسالة _) ٧٤٨م( بیسري اعالم النبالء ذه. ١٤٩

 ٢ط، بريوت _دار الكتاب العريب ،)٧٤٨م( ذهبي، تاريخ االسالم. ١٥٠

 ١ط، لبنان-دار الكتب العلمية بريوت ،)٧٤٨م( الذهبي، تذكرة احلفاظ. ١٥١

دار القبلة للثقافة  ،)٧٤٨م( الذهبی، الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة. ١٥٢

 ١ط، جدة _سسة علوم القرآنمؤ، اإلسالمية

 ١ط، بريوت _دار املعرفة للطباعة والنرش ،)٧٤٨م( الذهبی، ميزان االعتدال. ١٥٣

ة؛ : حتقيق ؛)٧٤٨م( الذهبی، املوقظة يف علم مصطلح احلديث. ١٥٤ مكتبة عبد الفتاح أو غدّ

  ٢ط، املطبوعات اإلسالمية بحلب

 الدكتور نور الدين عرت :املحقق) ٧٤٨م( الذهبي، املغني يف الضعفاء. ١٥٥

لِّمَ فيه وهو موثق. ١٥٦  ١ط_عبد اهللا بن ضيف اهللا الرحييل: املحقق ؛)٧٤٨م( الذهبی، من تُكُ
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 قاهره_ مكتبة الكليات األزهرية ،)٧٥١م( ابن قيم، إعالم املوقعني عن رب العاملني. ١٥٧

مكتبة  _بريوت ، الرسالة مؤسسة ،)٧٥١م( ابن قيم اجلوزية، زاد املعاد يف هدي خري العباد. ١٥٨

 الكويت _املنار اإلسالمية

، بريوت_ عامل الكتب ،)٧٦١م( أبو سعيد العالئي، جامع التحصيل يف أحكام املراسيل. ١٥٩

 ٢ط

 _دار ابن خزيمة  ،)٧٦٢م( مجال الدين أبو حممد الزيلعي، ختريج األحاديث الكشاف. ١٦٠

 ١ط، الرياض

  دار طيبة للنرش والتوزيع ،)٧٧٤م( بن كثري=تفسري اتفسري القرآن العظيم. ١٦١

 ١ط ،دار إحياء الرتاث العريب، عيل شريي: حتقيق ،)٧٧٤م( ابن كثري، البداية والنهاية. ١٦٢

دار الكتب ، أمحد حممد شاكر) ٧٧٤م( ابن كثري، الباعث احلثيث اختصار علوم احلديث=. ١٦٣

 ٢ط، بريوت_العلمية 

 ٢ط، بريوت_دار املعرفة  ،)٧٩٠م( یابو اسحاق شاطب، االعتصام. ١٦٤

 ١ط، األردن _الزرقاء ، مكتبة املنار) ٧٩٥م( ابن رجب حنبلی، رشح علل الرتمذي. ١٦٥

 . املدينة النبوية -مكتبة الغرباء األثرية  ،)٧٩٥م( ابن رجب، فتح الباري. ١٦٦

ر) فاريس(  جالء األذهان و جالء األحزان. ١٦٧   ني بن حسنابو املحاسن حس، =تفسري گازُ

 انتشارات دانشگاه هتران ،)٨قرن( جرجانى

حسن بن  ،)فارسی(  فضائل و معجزات ائمه اطهار ع، راحة األرواح در رشح زندگانى. ١٦٨

٢ط، هتران_اهل قلم  ،)٨قرن (  حسني سبزوار 

 بريوت _ دار الفكر) ٨٠٧م( نور الدين اهليثمی، جممع الزوائد ومنبع الفوائد. ١٦٩

 ٤ط، بريوت_دار إحياء الرتاث العريب  ،)٨٠٨م( ابن خلدون تاريخ. ١٧٠

 ١ط، دار الوفاء_) ٨٢٦م( أبو زرعة أمحد بن عبد الرحيم العرقي، املدلسني. ١٧١
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، دار الوطن للنرش) ٨٤٠م( البوصريی، إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العرشة. ١٧٢

 ١ط، الرياض

 ١ط، بريوت_ دار الكتب العلمية) ٨٤١م( ن العجميسبط اب، التبيني ألسامء املدلسني. ١٧٣

 ٣ط، قم_  مدرسة اإلمام املهدي عج ،)٨٤١م( ابن نام احللی، مثري األحزان. ١٧٤

 ١ط، بريوت –دار الكتب العلمية ) ٨٤٥م( املقريزي، إمتاع األسامع. ١٧٥

  بريوت _دار الفكر  ،)٨٥٢م( هتذيب التهذيب ابن حجر عسقالين. ١٧٦

 ٢ط، بريوت_دار الكتب العلمية  ،)٨٥٢م( التهذيب البن حجر عسقالنی تقريب. ١٧٧

 بريوت_دار املعرفة ،)٨٥٢م( ابن حجر عسقالنی، فتح الباري رشح صحيح البخاري. ١٧٨

أبو البقاء املكي ، تاريخ مكة املرشفة واملسجد احلرام واملدينة الرشيقة والقرب الرشيف. ١٧٩

 ٢ط، بريوت_الكتب العلمية  دار ،)٨٥٤م( ابن الضياء، احلنفي

دار الكتب ) ٨٥٥م( بدر الدين العينى، مغاين األخيار يف رشح أسامي رجال معاين اآلثار. ١٨٠

 ١ط، بريوت _العلمية

جممع إحياء  ،)٨٧١م( باعونی، ابن دمشقی ،)ع( جواهر املطالب يف مناقب اإلمام عيل. ١٨١

 ١ط، قم_الثقافة اإلسالمية 

م ( حسني بن حسن ابو املحاسن جرجانى ،)تفسري گازر( جالء األحزان جالء األذهان و. ١٨٢

 ١ط،  هتران _  انتشارات دانشگاه هتران،  ) ٩اواخر قرن

،  ) ٩قرن( خرض راز حبلرود ،،التوضيح األنور باحلجج الواردة لدفع شبه األعور. ١٨٣

 قم _مكتبة مرعشی 

خاوي عبد الرمحن ،التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة. ١٨٤ ، الكتب العلميه ،)٩٠٢م( السَّ

 ١ط، بريوت

ديوسف بن ، بحر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أمحد بمدح أو ذم. ١٨٥ َ دار الكتب  ،)٩٠٩م( املِربْ

 ١ط، بريوت _العلمية
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سازمان چاپ  ،)٩١٠م( حسني بن عىل كاشفى سبزوار ،)فاريس(  مواهب عليه. ١٨٦

 هتران_  وانتشارات اقبال

 هتران _ دفرت نرش مرياث مكتوب ،)٩١٠م(  حسني كاشفى سبزوار، جواهر التفسري. ١٨٧

نويد   ، عبد الرحيم عقيقى بخشايشى: حمقق ،)٩١٠م( الكاشفي ،)فارسی( روضة الشهداء. ١٨٨

  ٣ط، قم_اسالم 

 بريوت –دار الفكر ) ٩١١م( سيوطي، الدر املنثور فی التفسري باملاثور. ١٨٩

مكتبة نزار ، محدي الدمرداش: حتقيق ،)٩١١م( جالل الدين السيوطي، اخللفاءتاريخ . ١٩٠

 ١ط، مصطفى الباز

 حسن عباس زكى. د) ٩١١م( سيوطی، جامع األحاديث. ١٩١

فضل اهللا بن روزهبان  ،)ع( وسيلة اخلادم إىل املخدوم در رشح صلوات چهارده معصوم. ١٩٢

 ١ط، قم_  انصاريان ،)٩٢٧م(  خنجى اصفهانى

مدرسني  ۀجامع) ٩٤٠م( حمقق كركی، قاطعة اللجاج يف حتقيق حلّ اخلراج= اخلراجيات=. ١٩٣

 ١ط، قم_

دار الكتب العلمية  ،)٩٤٢م( الصاحلي الشامي، يف سرية خري العباد، سبل اهلد والرشاد. ١٩٤

 ١ط، بريوت

خيام  ؛)٩٤٢م( غياث الدين بن مهام الدين خواند مري ،)فارسی( تاريخ حبيب السري. ١٩٥

 ٤ط، هتران_

 ١ط، مكتب اإلعالم اإلسالمي، حتقيق رضا خمتاری ،)٩٦٦م( شهيد ثانی، منية املريد. ١٩٦

، بريوت_مؤسسة الرسالة  ،)٩٧٥م( املتقی اهلندی، كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال. ١٩٧

  ٥ط

 ،)٩٧٦م( نىحسينى جرجا  سيد امري ابوالفتوح، = تفسري شاهی) فارسی( آيات األحكام. ١٩٨

 ١ط، هتران_انتشارات نويد 
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دار إحياء ) ٩٨٢م( =تفسري ايب السعودإرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم. ١٩٩

 بريوت _الرتاث العريب 

 ١ط، قم_مدرسني  ۀجامع ،)٩٩٣( ماجد بن فالح شيبانی، رسالة يف اخلراج. ٢٠٠

جامعه مدرسني ، انتشارات اسالمی ،)٩٩٣م( مقدس اردبيلی، جممع الفائده والربهان. ٢٠١

 قم_

انتشارات  ؛)٩٩٦م( آصف خان قزوينى، قاىض امحد تتو: مولفان ،)فارسی( تاريخ الفي. ٢٠٢

 ١ط، هتران_  علمى و فرهنگى

 ،)ق٩٩٨م( مال فتح اهللا كاشانی ،)فارسی( تفسري منهج الصادقني يف إلزام املخالفني. ٢٠٣

  نهترا،  كتابفروشى حممد حسن علمى

 هتران _  انتشارات اسالميه ،)٩٩٨م( فتح اهللا كاشاين ،)فاريس( خالصة املنهج. ٢٠٤

 ١ط، قم _  بنياد معارف اسالمى ،)٩٩٨م( فتح اهللا كاشاين ،)عربی( زبدة التفاسري. ٢٠٥

م ( امحد بن تاج الدين اسرتآباد) فاريس( آثار امحد تاريخ زندگانى پيامرب اسالم و ائمه. ٢٠٦

 ١ط، هتران_  مرياث مكتوب ،)١٠قرن

،  ) ١٠قرن ( الدين امحد غفار مازندرانى نظام: رشح و ترمجه، ترمجه و رشح االحتجاج. ٢٠٧

 هتران _مرتضوی 

 ،)١٠٠٤( ابو الفضل فييض دكني ،)نقطه يب تفسري( سواطع اإلهلام يف تفسري القرآن. ٢٠٨

  ١ط، قم _داراملنار 

 هنضت _السيد جالل الدين املحدث : حتقيق) ١٠١٩م( لتسرتينور اهللا ا، الصوارم املهرقة. ٢٠٩

، قم_مكتبة املرعشی  ،)١٠١٩م( قاضی نور اهللا شوشرتی،  إحقاق احلق و إزهاق الباطل. ٢١٠

 ١ط

 ١ط، هتران _انتشارات حممودی  ،)١٠٣١م( كليات اشعار و آثار فارسى شيخ هبائى. ٢١١

 ١ط، قم_ريتی بص ،)١٠٣١م( شيخ هبائی، العروة الوثقى. ٢١٢
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 ٣ط، هتران_امري كبري ؛)١٠٤٣م( اسكندر بيگ منشی ،)فارسی( تاريخ عامل آرا عباسى. ٢١٣

٢١٤ .١ط، روزنه هتران ،)١٠٦٠م( كشفى، حممد صالح احلسينى ،)فارسی( مناقب مرتضو 

 بغداد_مكتبة املثنى  ،)١٠٦٧م( حاجی خليفه، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. ٢١٥

 ٢ط، قم_) ١٠٧٠( جملسی اول ،)فارسی( وامع صاحبقرانىل. ٢١٦

 ،)١٠٧٠م( حممد تقی جملسی=جملسی اول، روضة املتقني يف رشح من ال حيرضه الفقيه. ٢١٧

 ٢ط، قم_بنياد كوشانپور 

 قم -انتشارات زاهدي  ،)١٠٨٥م( فخر الدين الطرحيي، تفسري غريب القرآن. ٢١٨

 ٣ط، هتران_ كتابفروشى مرتضو ،)١٠٨٥م( جممع البحرين شيخ طرحيي. ٢١٩

دفرت  ،)ق١٠٨٨م ( هباء الدين حممد شيخعلی الرشيف الالهيجی، تفسري رشيف الهيجی. ٢٢٠

 ١ط، هتران_نرش داد 

  مركز انتشارات دفرت تبليغات اسالمى ،)١٠٩١م( فيض كاشانی، األصفى يف تفسريالقرآن. ٢٢١

 ١ط، قم_

 ٢ط، هتران _انتشارات الصدر ،)١٠٩١م( الفيض الكاشاين، تفسري الصايف. ٢٢٢

 ١ط، قم_انتشارات بيدار  ،)ق١٠٩١( فيض كاشانی، علم اليقني يف أصول الدين. ٢٢٣

 ايران _سازمان چاپ دانشگاه _) ١٠٩١م( الفيض القاساين ،األصول األصيلة. ٢٢٤

 قم _مؤسسة آل البيت ع إلحياء الرتاث  ،)١١٠٤م( احلر العاملی، وسائل الشيعة. ٢٢٥

 امحد جنتى: مرتجم ،)١١٠٤م( شيخ حر عامىل، اإليقاظ من اهلجعة بالربهان عىل الرجعة. ٢٢٦

 هتران_انتشارات نويد،  ) معارص(

 _اسالميه ،  ) ١١٠٥م( آباد سيد عبد احلسني خاتون  ،)فارسی(  وقايع السنني و االعوام. ٢٢٧

 ١ط، هتران

مؤسسة املعارف  ،)١١٠٧م( هاشم بحراين، ع حلية األبرار يف أحوال حممد و آله األطهار. ٢٢٨

  ١ط، قم_اإلسالمية 
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 هتران_بنياد بعثت  ،)١١٠٧م( سيد هاشم بحرانی، الربهان يف تفسري القرآن. ٢٢٩

مؤسسة احياء تراث  ،)١١٠٧م( سيد هاشم بحرانى، كشف املهم يف طريق خرب غدير خم. ٢٣٠

  السيد هاشم البحراين

 ٦ط، قم _رسور  ،)١١١١م( جمليس ،)فاريس( حيوة القلوب. ٢٣١

 ١ط، قم_مكتبة مرعشی  ،)١١١١م( جملسی، مالذ األخيار يف فهم هتذيب األخبار. ٢٣٢

رآة العقول يف رشح أخبار آل الرسول. ٢٣٣  ٢ط، هتران_اسالميه ،)١١١١م( جملسی، مِ

 ٢ط_بريوت، دار إحياء الرتاث العريب ،)١١١١م( جملسی، بحاراالنوار. ٢٣٤

  ٩ط،  قم _رسور  ،)١١١١م( جملسی ،)فاريس( العيونجالء . ٢٣٥

  هتران _  انتشارات اسالميه،  ) ١١١١م( جملسى ،)فارسی( حق اليقني. ٢٣٦

مؤسسة التاريخ  ،)١١١٢م( نعمة اهللا جزائری، رياض األبرار يف مناقب األئمة األطهار. ٢٣٧

 ١ط، بريوت_  العريب

 ٤ط، بريوت_االعلمی  ،)١١١٢م( نعمة اهللا جزائری، انوار النعامنيه. ٢٣٨

 ١ط، قم_مكتبة املرعشی  ،)١١١٥م بعد از ( حممد بن مرتضی كاشانی، تفسري املعني. ٢٣٩

منشورات مكتبة ) ١١٢٠م( السيد عىل خان املدنى، الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة. ٢٤٠

 قم_بصرييت 

 ،)١١٢٥م( مجال خوانساریآقا ، رشح آقا مجال خوانسار بر غرر احلكم و درر الكلم. ٢٤١

 ٤ط، هتران_ دانشگاه هتران

سازمان ،  ) ١١٢٥م بعد از ( مريزا حممد قمی مشهد،  تفسري كنز الدقائق و بحر الغرائب. ٢٤٢

 ١ط، هتران_ چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسالمى

 بنياد پژوهشهای ،)١١٣٠م( مريزا عبداهللاّ افندی، رياض العلامء و حياض الفضالء. ٢٤٣

 اسالمی آستان مقدس رضوی مشهد
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دار الكتب ) ١١٣٢م(  ابو مدين فاسى، مستعذب اإلخبار بأطيب األخبار. ٢٤٤

 ١ط، بريوت_العلمية

: حتقيق و تصحيح ؛ ) ١١٨٠م( مريزا مهدخيان اسرتآباد ،،دره نادره تاريخ عرص نادرشاه. ٢٤٥

 ٣ط، هتران_ انتشارات علمى و فرهنگى  ؛سيد جعفر شهيدی

  قم_مجاعة املدرسني  ،)١١٨٦م( املحقق البحراين، احلدائق النارضة. ٢٤٦

 قم _مدرسني ۀجامع ،)١١٨٦م( حمقق بحرانی، حدائق الناظرة يف أحكام العرتة الطاهرة. ٢٤٧

 ) ١٢٠٥م( وحيد هببهانی، تعليقه علی منهج املقال. ٢٤٨

لشئون اإلسالمية وزارة ا ،)١٢٠٦م( حممد بن عبدالوهاب) ص( خمترص سرية الرسول. ٢٤٩

 ١ط، اململكة العربية السعودية -واألوقاف والدعوة واإلرشاد 

 ،)١٢١٦م( حسني آل عصفور الدرازی، املحاسن النفسانيه فی اجوبة املسائل اخلراسانيه. ٢٥٠

 دار املرشق العربی الكبري

 بريوت_لنرشدار البالغة للطباعة و ا ،)١٢٤٢م( سيد عبد اهللا شرب، تفسري القرآن الكريم. ٢٥١

  مكتبة األلفني ،)١٢٤٢م( شرب  سيد عبد اهللا، اجلوهر الثمني يف تفسري الكتاب املبني. ٢٥٢

 ١ط، كويت_

، بريوت، دمشق -دار الكلم الطيب ، دار ابن كثري ،)١٢٥٠م( الشوكاين، تفسري فتح القدير. ٢٥٣

 ١ط

 بريوت -كتب العلمية دار ال ،)١٢٧٠م( شهاب الدين آلوسیأبو الثناء ، روح املعاين. ٢٥٤

 ٢ط، قم_اسوه ،)١٢٩٤م(  سليامن بن ابراهيم قندوز،  ينابيع املودة لذو القربى. ٢٥٥

 هتران _اساطري  ،)١٢٩٧م( حممد تقى لسان امللك سپهر) فارسی( ناسخ التواريخ. ٢٥٦

 ١ط، هتران_ مؤسسه مطبوعاتى علمى ،)١٣٠٥م() فارسی( سفرنامه فرهادمريزا. ٢٥٧

) ١٣٠٦م( مري حامد حسني لكهنو ،)فارسی( ت األنوار يف إمامة األئمة األطهارعبقا. ٢٥٨

 ٢ط، اصفهان _    كتابخانه امري املؤمنني
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ادات. ٢٥٩ د باقر خوانساری، روضات اجلنات فی احوال العلامء والسّ  ،)١٣١٣م( مريزا حممّ

 قم _اسامعيليان 

 ١ط، قم _ة املرعشی مكتب ،)١٣١٣م( سيد علی بروجردی، طرائف املقال. ٢٦٠

دار الكتب العلمية  ،)١٣١٦م( حممد بن عمر نووي، مراح لبيد لكشف معنى القرآن املجيد. ٢٦١

 ١ط، بريوت –

م، املقرم ،)ع( مقتل احلسني. ٢٦٢  _ مؤسسة اخلرسان للمطبوعات،  ) ١٣١٦م( عبد الرزاق مقرّ

 بريوت

 ١ط، نرش آفاق_) ١٣٢٠م( لطربيسمريزا حسني النوري ا، نفس الرمحن يف فضائل سلامن. ٢٦٣

مؤسسة آل البيت ع إلحياء الرتاث  ،)١٣٢٠م( املريزا النوري، مستدرك الوسائل. ٢٦٤

  ١ط، بريوت_

 _مكتبة االسالميه ،)١٣٢٤م( حبيب اهللا خوئی، منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة. ٢٦٥

 ٤ط، هتران

٢٦٦ .فتح  ۀترجم ،)١٣٤٥م( ادوارد براون ،)فارسی( تاريخ ادبيات ايران از فردوسى تا سعد

  ٤ط، هتران_اهللا جمتبائی و غالم حسني صدری افشار 

٢٦٧ .١٣٤٥م( ادوارد براون ،)تعريب( تاريخ االدب يف ايران من الفردوسى اىل السعد(، 

 ١ط، قاهره_مكتبة الثقافة ،  ابراهيم امني الشواربى: مرتجم

  هتران _  انتشارات صدوق ،)ش١٣٤٧م( ابراهيم عامىل، تفسري عاميل. ٢٦٨

 _مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،)١٣٤٨م( مريزا حممد تقی اصفهانی، مكيال املكارم. ٢٦٩

 ١ط، بريوت

 _اساطري ) ق١٣٥٠م( السلطنة قهرمان مريزا سالور عني، السلطنة روزنامه خاطرات عني. ٢٧٠

 ١ط، هتران

  هـ ١٣٤٦مرص _كيس مطبعة رس ،)١٣٥١م( اليان رسكيس، معجم املطبوعات. ٢٧١
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 ) ١٣٥١م( عبد اهللا املامقانی، تنقيح املقال يف أحوال الرجال. ٢٧٢

 ٢ط، قم_جامعه مدرسني  ،)١٣٥٩م( شيخ عباس قمی، الكنى و االلقاب. ٢٧٣

بوستان  ،)١٣٥٩م( عباس قمی، الفوايد الرضويه ىف احوال علامء املذهب اجلعفريه. ٢٧٤

 ١ط، قم_ كتاب

 ١ط، قم_دليل ما  ) ١٣٥٩م( حمدث قمي،  ) فاريس( يف تواريخ النبي و اآللمنتهى اآلمال . ٢٧٥

انتشارات  ؛ ) ش١٣٦٠م( حممد رضا واليزاده معجز، تاريخ لرستان روزگار قاجار. ٢٧٦

 ١ط، هتران_  حروفيه

 بريوت –دار التعارف للمطبوعات  ،)١٣٧١م( سيد حمسن امني، اعيان الشيعه. ٢٧٧

 ،)ع( مؤسسة اإلمام عيل ،)١٣٧٣م( حممد حسني كاشف الغطاء، هلااصل الشيعة واصو. ٢٧٨

 ١ط

 هتران_) ١٣٧٥م( علی اكرب دهخدا ،)فارسی( اَمثال و حكم. ٢٧٩

قسم اإلعالم  ،)١٣٧٧م( عبد احلسني رشف الدين، الفصول املهمة يف تأليف األمة. ٢٨٠

 ١ط، اخلارجي ملؤسسة البعثة

  ٨ط، هتران_فردوس  ،)ش١٣٧٨م( يح اهللا صفادكرت ذب، تاريخ ادبيات در ايران. ٢٨١

 ١ط، قم_  مؤسسة آل البيت ع ،)١٣٨١م( حممد حسن مظفر،  دالئل الصدق لنهج احلق. ٢٨٢

املطبعة السلفية ومكتبتها  ،)١٣٨٦م( عبد الرمحن بن حييى املعلمي اليامين، األنوار الكاشفة. ٢٨٣

 بريوت _/ عامل الكتب 

 عبد الرمحن بن حييى املعلمي اليامين، الكوثري من األباطيلالتنكيل بام يف تأنيب . ٢٨٤

 ٢ط، املكتب اإلسالمي ،)١٣٨٦م(

 ١ط، هتران_اسالميه) ١٣٨٦م( علی رضا مريزا خرسوانی، تفسري خرسوی. ٢٨٥

 ٢ط، مؤسسة آل البيت ع إلحياء الرتاث ،)١٣٨٩م( الذريعة آقا بزرگ الطهراين. ٢٨٦

 ١ط، قم_ز الغدير مرك ،)١٣٩٠م( الغدير امينی. ٢٨٧
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دار الكتب  ،)١٣٩١م( عظني شريازیواالسلطان ، ور در دفاع از حريم تشيعشبها پيشا. ٢٨٨

 ٣٩ط، هتران_اسالميه 

مرتجم سيد حممد ،  ) ١٣٩٥م( سيد حممد جواد فضل اهللا، حتليىل از زندگانى امام رضا ع. ٢٨٩

 ٧ط، مشهد_    وها اسالمى آستان قدس رض بنياد پژوهش ،)معارص( صادق عارف

حممد : مولف ،)از عربی به فارسی( تفسري كشف احلقايق عن نكت االيات و الدقائق. ٢٩٠

، هتران، عبداملجيد صادق نوبری: مرتجم) ١٣٩٦م( كريم العلوی احلسينی املوسوی. ٢٩١

 ٣ط

 ١٥ط، دار العلم للماليني _) ١٣٩٦م( خري الدين الزركيل، األعالم. ٢٩٢

حسينيه ارشاد  ،)١٣٩٧م( دكرت علی رشيعتی ،)فارسی( تشيع صفوی تشيع علوی و. ٢٩٣

 هتران_

 ١ط، مؤسسة تنظيم ونرش آثار اإلمام اخلميني) ١٣٩٨م( سيد مصطفی مخينی، الصوم. ٢٩٤

 ش. هـ ١٣٦٥: سال ١ط ،)١٣٩٩م( مرتضی مطهری ،)فارسی( حسينی ۀحماس. ٢٩٥

٢٩٦ .هتران ، شارات صدراانت ؛)١٣٩٩م() فارسی( جمموعه آثار شهيد مطهر 

 ) ١٤قرن( ابراهيم بن حسن خوئی، الدرة النجفية. ٢٩٧

، هتران_رشكت سهامى انتشار  ،)١٤قرن ( سيد حممود طالقانی ،)فارسی( پرتو از قرآن. ٢٩٨

  ٤ط

  انتشارات ميقات ،)١٤قرن( حسني بن امحد حسينى شاه عبدالعظيمى، تفسري اثنا عرشي. ٢٩٩

 ١ط، هتران_

 "من ال حيرضه املفرس و التفسري "يا "تفسري بالغی"لتفاسري و بالغ االكسري يا حجه ا. ٣٠٠

 ١ط، قم _  انتشارات حكمت ،)١٤قرن( سيد عبداحلجت بالغی ،)فارسی(

 قم _ ) ١٤قرن( ا شيخ حممد قوام وشنوه ،حياة النبي و سريته. ٣٠١
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 _ مدرسني حوزه  جامعه ،)١٤٠٢م( طباطبايي، = تفسري امليزان  امليزان ىف تفسري القرآن. ٣٠٢

   قم

، قم_   دفرت نرش اسالمى ،)١٤٠٢م( سيد حممد حسني طباطبائى ،)فارسی( شيعه در اسالم. ٣٠٣

 ١٣ط

  هتران_  هنضت زنان مسلامن ،)١٤٠٣م( سيده نرصت امني، خمزن العرفان در تفسري قرآن. ٣٠٤

، نجف_املكتبة احليدرية  ،)١٤٠٤م( هاشم معروف احلسنی ،)ع( سرية األئمة االثني عرش. ٣٠٥

 ١ط

دار التعارف  ،)١٤٠٤م( هاشم معروف احلسنى، سرية املصطفى نظرة جديدة. ٣٠٦

 بريوت _للمطبوعات

 هتران_شفق  ،)١٤٠٥م( علی النامزی، مستدركات علم رجال احلديث. ٣٠٧

بن  حسن: حتقيق وتصحيح ،)١٤٠٥م( عيل النامزي الشاهرودي، مستدرك سفينة البحار. ٣٠٨

 قم_مدرسني  ۀجامع، عيل النامزي

  هتران _  انتشارات كيهان ؛ ) ١٤٠٩م( زين العابدين رهنام، ترمجه و تفسري رهنام. ٣٠٩

 ٥ط، بريوت_دار العلم للماليني ) ١٤١٠م( خري الدين الزركلی، االعالم. ٣١٠

 منشورات مدرسة دار العلم ،)١٤١١م( ابو القاسم اخلوئي، كتاب النكاح. ٣١١

 ق  ١٤١٣سال ٥ط _) ١٤١١م( معجم الرجال احلديث خوئی. ٣١٢

 قم _مكتبة املرعيش  _) ١٤١١م( السيد املرعيش، رشح إحقاق احلق. ٣١٣

، هتران_  انتشارات اسالم ،)١٤١٢م( سيد عبداحلسني طيب، أطيب البيان يف تفسري القرآن. ٣١٤

 ٢ط

نرش عالمه طباطبايی ،  ) ١٤١٦م( سيد حممد حسني حسينى هترانى ،)فارسی( امام شناسی. ٣١٥

 ٣ط، هتران_
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كتابفروشى  ،)١٤١٧م( سيد حممد حسني حسينى مهدانى ،)فارسی( انوار درخشان. ٣١٦

 ١ط،  هتران_ لطفى

 جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة) ١٤١٨م( محاد انصاری، التدليس واملدلسون. ٣١٧

، هتران _ انتشارات اسالميه ؛)١٤١٩م( ينىحممد جواد نجفى مخ ،)فارسی( تفسري آسان. ٣١٨

 ١ط

 دار املعارف ،)١٤٢٠م( حممد نارص الدين اآللباين، سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة. ٣١٩

 ١ط، رياض_

 ١ط، القاهرة _مكتبة العلم ،)١٤٢١م( ابن عثيمني، مصطلح احلديث. ٣٢٠

، بريوت _دار العلوم  ،)١٤٢٢م( سيد حممد حسينی شريازی، تقريب القرآن إىل األذهان. ٣٢١

 ١ط

 ٢ط، بريوت_دار العلوم  ،)١٤٢٢م( سيد حممد حسينی شريازی، تبيني القرآن. ٣٢٢

 هتران _  مركز نرش كتاب ،)١٤٢٦م( حسن مصطفوی ،،تفسري روشن. ٣٢٣

انتشارات صدر ،  ) ١٤٢٦م( ابوالفضل داور پناه ،)فارسی( أنوار العرفان يف تفسري القرآن. ٣٢٤

 ١ط، هتران_

مرتجم حممد هباء الدين  ،)١٤٢٧م( مباركفوري ،)رحيق املختوم ۀترجم( ناب ۀباد. ٣٢٥

 ١ط، سنندج، حسينى

كوير  ،)١٤٢٧م( نعمت اهللا صاحلی نجف آبادی، حسينی استاد مطهری ۀنگاهی به محاس. ٣٢٦

 ٣ط، هتران _

، هتران_اسالميه  ،)١٤٢٧م( علی دوانی ،)بحاراالنوار ٥٣ - ٥١ترمجه ج ( مهد موعود. ٣٢٧

 ٢٨ط

دار اهلد الحياء  ،)معارص( نجاح الطائي، نظريات اخلليفة عثامن بن عفان. ٣٢٨

 ١ط، بريوت_الرتاث
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 ١ط، بريوت _دار اهلد إلحياء الرتاث ) معارص( نجاح الطائی ،)ص( إغتيال النبي. ٣٢٩

 ١ط، بريوت _دار اهلد الحياء الرتاث ) معارص( نجاح الطائي، السرية النبوية. ٣٣٠

 نجاح طائی ،؟صاحب الغار ابو بكر أم رجل آخر. ٣٣١

 نجاح طائی ،؟آيا مصاحب و مهراه رسول خدا در غار أبوبكر بود. ٣٣٢

 سيد هاشم رسوىل حمالتى: مرتجم، سرية ابن هشام ۀترجم ،)ص( زندگانى حممد. ٣٣٣

 ٥ط، قم _كتابچی  ،)معارص(

حسني : مرتجم، ابو زهره ،)عربی به فارسی، ينيخاتم النب ۀترجم() ص( خاتم پيامربان. ٣٣٤

معارص( صابر(، اسالمى آستان قدس رضو ٣ط، مشهد _بنياد پژوهشها 

 قم_دار احلديث ،)معارص( جعفر مرتىض العاميل، الصحيح من السرية النبي األعظم. ٣٣٥

 ،)معارص( دكرت حممد سپهر: مرتجم ،)الصحيح من السرية ۀترجم( سريت جاودانه. ٣٣٦

 ١ط، هتران_  پژوشگاه فرهنگ و انديشه اسالمى

 هتران _  ) معارص( سيد عىل مري رشيفى  ) فاريس( پيام آور رمحت. ٣٣٧

 قم_) معارص( آيت اهللا سيد حسن ابطحي خراساين_) فاريس( رسول اكرم. ٣٣٨

حكمت  ،)معارص( محيد ترقی جاه: مرتجم ،)از عربی به فارسی( ترمجه سرية املصطفى. ٣٣٩

 ١ط، هتران_

، سيد منذر حكيم با مهكاري عدي غريباوي: گروه مولفان) خاتم انبياء( پيشوايان هدايت. ٣٤٠

 ١ط، قم _جممع جهانی اهل بيت ع  ،)معارص( عباس جالل: مرتجم

 ٣ط، قم_دليل ما ،)معارص( رسول جعفريان ،)ص( سريه رسول خدا. ٣٤١

 مهر امري املؤمنني ،)معارص( رشيف قريشباقر ، حياة املحرر االعظم الرسول االكرم. ٣٤٢

، هتران_ دانشگاه هتران ،)معارص( دكرت حممد ابراهيم آيتى ،)فارسی( تاريخ پيامرب اسالم. ٣٤٣

 ١ط

 ٢١ط، قم_ بوستان كتاب ؛)معارص( جعفرسبحاين ،)فارسی( فروغ ابديت. ٣٤٤
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 ،)معارص( فر اهلاديجع: مرتجم) ترمجه فروغ ابديت از فارسی به عربی( سيد املرسلني. ٣٤٥

 ٣ط، قم_  جامعه مدرسني

الَّيبَّ ، السرية النبوية عرض وقائع وحتليل أحداث. ٣٤٦ دار املعرفة  ،)معارص( عيل حممد حممد الصًّ

 ٧ط، بريوت _للطباعة والنرش والتوزيع

الَّيب، أبوبكر الصديق ريض اهللا عنه شخصيته وعرصه. ٣٤٧ يل حممد حممد الصَّ دار  ،)معارص( عَ

 مرص -القاهرة ، لتوزيع والنرش اإلسالميةا

 انتشارات نويد إسالم _) معارص( دكرت عقيقى بخشاييش) فاريس( چهارده نور پاك. ٣٤٨

 ٢ط، قم _حتسني  ،)معارص( مجعی از نويسندگان، مع الركب احلسيني. ٣٤٩

امعه ج ،)معارص(  سيد هاشم ميالنى، تعريب منتهى اآلمال يف تواريخ النبي و اآلل. ٣٥٠

 ٥ط، قم _ مدرسني

،  عزيز اهللا عطارد: مرتجم ،)كتاب اعالم الوری ۀترجم( زندگانى چهارده معصوم. ٣٥١

 ١ط، هتران _اسالمية 

 هتران_  فرهنگ و انديشه،  ) معارص( حممود مهدو دامغانى، طبقات الكربی ۀترجم. ٣٥٢

 حممود مهدوی دامغانی ،)فارسی( جلوه تاريخ در رشح هنج البالغه ابن ابی احلديد. ٣٥٣

 ٢ط، هتران_نرش نی  ،)معارص(

د جعفر ،)ترمجه شده به فارسی( تشيع در مسري تاريخ. ٣٥٤ ) معارص( دكرت سيد حسني حممّ

 ١١ط، هتران) معارص( سيد حممد تقى آيت اللهى: مرتجم

رسوش  ،)معارص( عىل حجتى كرمانى: مرتجم ،)اعيان الشيعه ۀترجم( سريه معصومان. ٣٥٥

 ٢ط، رانهت_

 باقر رشيف قرشى ،)از عربی به فارسی( پژوهشى دقيق در زندگانى امام رضا ع. ٣٥٦

 ١ط، هتران_  اسالميه، مرتجم سيد حممد صاحلى ،)معارص(
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 ،)معارص( باقر رشيف قرشی ،)شده به فارسی  ترمجه() ع( حتليىل از زندگانى امام سجاد. ٣٥٧

 مشهد _   رضو آستان قدس، معارص( حممدرضا عطائى: مرتجم

مؤسسه  ،)معارص( حممود تقى زاده داور،  تصوير امامان شيعه در دائرة املعارف اسالم. ٣٥٨

 ١ط، قم_    شناسى شيعه

مرتجم ، هاشم معروف احلسنى ،)ترمجه از عربی به فارسی() ع( زندگانى دوازده امام. ٣٥٩

 ٤ط، هتران_  امري كبري ،)معارص( حممد مقدس

م، ل مقرمترمجه مقت. ٣٦٠  ،)معارص( حممد مهد عزيز اهلى كرمانى: مرتجم، عبد الرزاق مقرّ

 ١ط، قم_   نويد اسالم

 ١ط، بريوت_دار البالغة ) معارص(  باقر رشيف قرشى ،)ع( حياة اإلمام احلسن بن عىل. ٣٦١

 ،)معارص(  مرتجم فخر الدين حجاز، باقر رشيف قرشى ،)ع( زندگانى حسن بن عىل. ٣٦٢

 هتران_عثت بنياد ب

  حممدجواد نجفى: مرتجم، بحار االنوار ١٠=ترمجه ج) ع( زندگانى حرضت امام حسن. ٣٦٣

 ٢ط، هتران_اسالميه ،)معارص(

  مرتجم موسى خرسو، بحار االنوار ١١ج ۀ=ترجم) ع( زندگانى امام جعفر صادق. ٣٦٤

 ٢هتران ط_اسالميه  ،)معارص(

 ) معارص( حيدری امحد ،)ع( تاريخ زندگانى امام باقر. ٣٦٥

 ) معارص( علی رفيعی ،)ع( تاريخ زندگى ائمه. ٣٦٦

 قم –مؤسسة اهلادي  ،)معارص(  حممد هاد يوسفى غرو،  موسوعة التاريخ اإلسالمي. ٣٦٧

  عىل عربى  حسني: مرتجم،  موسوعة التاريخ االسالمى ۀتاريخ حتقيقى اسالم = ترجم. ٣٦٨

 ٤ط، قم، مؤسسه آموزش پژوهشى مخينى ،)معارص(

٣٦٩ .مرتجم حممدرضا عطائى ،)معارص( باقر رشيف قرشى ،)ع( حتليىل از زندگانى امام هاد 

 مشهد_  آستان قدس رضو،  ) معارص(
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اسالميه ) معارص( حممد جواد نجفی ،)بحار ٤٣ترمجه ج() ع( زندگانى حرضت زهرا. ٣٧٠

   ١ط، هتران_

مهام ) معارص( مد روحانی علی آبادیحم) بحار ٤٣ترمجه ( زندگانى حرضت زهرا ع. ٣٧١

 ١ط، هتران_

موسى  ،)بحار االنوار ٤٧جلد  ۀترجم( زندگاين حرضت امام جعفر صادق عليه السالم. ٣٧٢

٢ط، هتران _  انتشارات اسالميه،  ) معارص( خرسو 

 ٢ط ،)معارص( دكرت اصغر قائدان ۀنوشت، هجری ٤١تاريخ اسالم از ميالد پيامرب تا سال. ٣٧٣

قاسم ، حممود حيدر آقايی، حجج االسالم: مؤلفني؛حضور امامان ۀدور ١تاريخ تشيع ج. ٣٧٤

 ٦ط، قم_سبحان، د سيد امحد رضا خرضی، رمضان حممدی، حسني فالح زاده، خانجان

 ) معارص( حممد خلف سالمة، املورد العذب املعني من آثار أعالم التابعني. ٣٧٥

 ) معارص( حانىجعفر سب، ها اسالمى شيعه شخصيت. ٣٧٦

 ) معارص( علی رفيعی ،)ع( تاريخ زندگانى امام سجاد. ٣٧٧

 ) معارص( سيد حممد رضا حسينى جالىل، جهاد االمام السجاد. ٣٧٨

 فريدون بدره ای: مرتجم) معارص( فرهاد دفرتی، تاريخ و عقايد اسامعيليه. ٣٧٩

اری قزوينی، تاريخ جهان آرا. ٣٨٠   )؟( غفّ

واله : اثر ،)معارص( پيشگفتار توفيق سبحانی، عباس دوم صفى و شاه شاه ايران در زمان. ٣٨١

 ٢ط، هتران _  انجمن آثار و مفاخر فرهنگى :،قزوينی

 ،)معارص( سيد حسني مدرسی طباطبايی ،)انگليسی به فارسی( مكتب در فرايند تكامل. ٣٨٢

 ٨ط، هتران_نرش كوير  ؛هاشم ايزد پناه: مرتجم

  ١ط، مشهد_ايليا فخر  ،)معارص( حممد فخری ،)سیفار( تاريخ تشيع. ٣٨٣
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پژوهشكده حوزه و  ،)معارص( رسول جعفريان، صفويه در عرصه دين فرهنگ و سياست. ٣٨٤

  ١ط، هتران _  دانشگاه

 ٦ط، قم_    انصاريان ،)معارص( رسول جعفريان، حيات فكر و سياسى ائمه. ٣٨٥

 ) معارص( رسول جعفريان، آثار اسالمى مكه و مدينه. ٣٨٦

  هتران_) معارص(  سيد حممد باقر نجفى ،)فاريس( مدينه شناسى. ٣٨٧

رسول ، سيد عيل قرائي: مرتجم ،)معارص( إتان گلربگ ،)فاريس( كتابخانه ابن طاووس. ٣٨٨

 مكتبة مرعشی _جعفريان 

 ،دارالغدير ،)معارص( حممد هاد االمينى، اصحاب االمام امرياملؤمنني و الرواة عنه. ٣٨٩

 ١ط، بريوت

 _  دار التعارف ،)معارص( شيخ اسد حيدر شيعی، اإلمام الصادق و املذاهب األربعة. ٣٩٩

 ٥ط، بريوت

 مرتجم عىل مؤيد، مجعى از نويسندگان ،)ع( فرهنگ جامع سخنان امام حسني. ٤٠٠

 ٢ط، هتران_امري كبري،  ) معارص(

  انتشارات اساطري  ،)معارص( لبىدكرت عىل اصغر ح، تاريخ علم كالم در ايران و جهان. ٤٠١

 ٢ط، هتران_

 قم_جامعه مدرسني  ،)معارص( تسرتی، قاموس الرجال. ٤٠٢

مهر امري  ،)معارص( مرتجم حممد عىل شاه حممد، عىل و شكوه غدير=ترمجه ينابيع املوده. ٤٠٣

 ١ط، قم_    املؤمنني عليه السالم

 قم_داراحلديث  ،)معارص( هريحممد الريش، موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب. ٤٠٤

 قم _داراحلديث  ،)معارص( حممد الريشهري، اخلري والربكة يف الكتاب والسنة. ٤٠٥

انتشارات  ،)معارص( حممد صادقى هترانى. د، الفرقان ىف تفسري القرآن بالقرآن و السنة. ٤٠٦

 ٢ط،  قم _  فرهنگ اسالمى
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 ) معارص( مد نرص الدين حممد عويضةحم، فصل اخلطاب يف الزهد والرقائق واآلداب. ٤٠٧

 ٦ط، هتران_دار الكتب اإلسالمية  ،)معارص( سيد عىل اكرب قرشى، قاموس قرآن. ٤٠٨

 ٣ط، هتران_ بنياد بعثت،  ) معارص( سيد عىل اكرب قرشى، تفسري أحسن احلديث. ٤٠٩

 ۀجامع،  ) معارص( سيد حممد باقر موسو مهدانى: مرتجم ،)فارسی( ترمجه امليزان. ٤١٠

  قم _مدرسني 

 ١ط، ه رسالةمؤسس ،)معارص( عبدالكريم زيدان ،)عريب( املستفاد من قصص القرآن. ٤١١

بنياد پژوهشها  ،)معارص( امحد امريی شادمهری: مرتجم، ترمجه تفسري جوامع اجلامع. ٤١٢

٢ط، مشهد_  اسالمى آستان قدس رضو 

 ١ط  ،  هتران _لكتب اإلسالمية دار ا ،)معارص( مكارم شريازی ،،تفسري نمونه. ٤١٣

 ١ط، قم_  مدرسه امام عىل بن ابى طالب) معارص(، األمثل يف تفسري كتاب اهللا املنزل. ٤١٤

مدرسه امام عىل بن ابى  ،)معارص( مكارم شرياز، األمثل يف تفسري كتاب اهللا املنزل. ٤١٥

 ١ط،  قم _مكان   طالب

 ) معارص( مكارم شريازي، پيام قرآن. ٤١٦

مدرسة االمام عيل بن ايب  ،)معارص(  مكارم شرياز ،)عربی( آيات الوالية يف القرآن. ٤١٧

 ١ط، قم_ طالب

،  قم _   انتشارات نسل جوان ،)معارص( مكارم شرياز ،)فارسی( آيات واليت در قرآن. ٤١٨

 ٣ط

 هتران_  انتشارات فراهانى ،)معارص( مرتمجان، ترمجه جممع البيان. ٤١٩

 ٦ط، هتران_انتشارات صدر  ،)معارص( سيد حممد ابراهيم بروجردی، جامع تفسري. ٤٢٠

 ١١ط،  هتران_  مركز فرهنگى درسهايى از قرآن ،)معارص( حمسن قرائتى، تفسري نور. ٤٢١

٤٢٢ .سازمان چاپ وانتشارات  ،)معارص( عبد املجيد صادق نوبری، ترمجه و تفسري نوبر

 ١ط، هتران_  اقبال
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 ) معارص( يعقوب جعفری ،)فارسی( تفسري كوثر. ٤٢٣

 قاهره_دار إحياء الكتب العربية  ،)معارص( حممد عزت دروزة، التفسري احلديث. ٤٢٤

 ١ط، هتران _نرش نی  ؛)معارص( مهدو دامغانى: مرتجم، روضة الواعظني ةترمج. ٤٢٥

نرش  ،)معارص( حممود مهدوی دامغانی: مرتجم ،)عربی به فارسی( ترمجه املعيار و املوازنة. ٤٢٦

 ١ط، هتران_نی 

 ٥ط، التوحيد للنرش ،)معارص( سيد مرتىض عسكري، أحاديث عائشه. ٤٢٧

 ١ط، هتران_انتشارات امري كبري  ،)معارص(  حممد سپهر: مرتجم، ترمجه دالئل الصدق. ٤٢٨

 هتران  _بنياد بعثت ،)معارص( گروهی از مرتمجان: مرتجم، ترمجه الغدير. ٤٢٩

 _دار التعارف للمطبوعات  ،)معارص( مريزا امحد آشتياين، ائق يف أصول العقائدلوامع احلق. ٤٣٠

 بريوت

، هتران_اسالميه  ،)معارص( هبراد جعفری: مرتجم ،)از عربی به فارسی( احتجاج طربسی. ٤٣١

 ١ط

، حممد جواد غفار و صدر بالغى، عىل اكرب غفار: مرتمجان، ترمجه من ال حيرضه الفقيه. ٤٣٢

 ١ط، هتران_   قنرش صدو

انتشارات مؤمنني  ،)معارص( سيد حممد جواد ذهنى هترانى: مرتجم، صدوق، علل الرشائع. ٤٣٣

 ١ط،  قم _

 ١ط، قم_  دار احلديث ،)معارص( منصور پهلوان: مرتجم، صدوق، كامل الدين ةترمج. ٤٣٤

 ،)معارص( ره ایآية اهللا حممد باقر كم: مرتجم، صدوق، كامل الدين و متام النعمة ةترمج. ٤٣٥

 ١ط، هتران_اسالميه 

 ٦ط، هتران_اسالميه ،)معارص(  ا حممد باقر كمره: مرتجم، صدوق، اماىل ةترمج. ٤٣٦

  اسالميه ،)معارص( عبد العىل حممد شاهرود: مرتجم، صدوق، معاين األخبار ةترمج. ٤٣٧

 ٢ط، هتران_



 667  مأخذ

 ،)معارص( آقا نجفى اصفهانىحممد تقى : مرتجم، صدوق، عيون أخبار الرضا ع ۀترجم. ٤٣٨

 ١ط، هتران_اسالميه 

،  هتران _  انتشارات اسالميه،  ) معارص( موسى خرسو ،)ترمجه بحار االنوار( امامت. ٤٣٩

 ١ط

 ،)معارص( موسی خرسوی: مرتجم ،)بحار االنوارجملسی ٤ج ۀترجم( احتجاجات. ٤٤٠

 ١ط، هتران _انتشارات اسالميه 

دار الكتب اسالميه  ،)معارص( سيد امحد فهر زنجانى: رتجمم، غيبت نعامنى ۀترجم. ٤٤١

 ٤ط، هتران_

، هتران_اسالميه  ،)معارص( سيد هاشم رسوىل حمالتى: مرتجم، االرشاد للمفيد ۀترجم. ٤٤٢

 ٢ط

 ٢ط،  قم_  ؛ نويد اسالم ) معارص( داوود اهلامى: مرتجم، الطرائف البن طاوس ۀترجم. ٤٤٣

علمى و  ،)معارص( حممود مهدو دامغانى: مرتجم، ابوبكر بيهقى، ترمجه دالئل النبوة. ٤٤٤

 ١ط، هتران_ فرهنگى

جامعه  ،)معارص( عبد احلسني الشبسرتي ،)ع( الفائق يف رواة و أصحاب اإلمام الصادق. ٤٤٥

 ١ط، قم_مدرسني 

دار إحياء الرتاث  ،)معارص( الشيخ هادي النجفي ،)ع( موسوعة أحاديث أهل البيت. ٤٤٦

 ١ط، بريوت _العريب

 ٢ط، انتشارات دليل ،)معارص( عبد اهللا احلسن، مناظرات يف العقائد واألحكام. ٤٤٧

مؤسسة النرش اإلسالمي؛  ،)معارص( آيت اهللا جعفر سبحانی، بحوث يف امللل و النحل. ٤٤٨

 قم_ مؤسسة اإلمام الصادق ع 

 ٢ط، قم_  الصادق ع مؤسسة اإلمام ،)معارص( جعفر سبحانی ،)عربی( رسائل و مقاالت. ٤٤٩
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 _ آستان قدس رضو ،)معارص( حممد جواد مشكور ،)فارسی( فرهنگ فرق اسالمى. ٤٥٠

 ٢ط، مشهد

 ش ١٣٦٢، هتران ،)معارص( دكرت سيد حممد رضا جالىل نائينى، توضيح امللل. ٤٥١

 ١هتران ط _راحيه،   )؟( حممد تقى طبسى: مرتجم، ترمجه مهج الدعوات ابن طاوس. ٤٥٢

اسالميه  ،)معارص(  ا مرتجم عىل بن حسني زواره) فارسی( رمجه و رشح كشف الغمةت. ٤٥٣

 ٣ط، هتران_

 ١ط، بريوت_دار السرية  ،)معارص( عاميل، االنتصار. ٤٥٤

، قم _مؤسسة املعارف اإلسالمية  ،)معارص( عيل الكوراين العاميل، معجم أحاديث املهدي. ٤٥٥

  ١ط

مؤسسه آموزش ، حممد رضا جباری ،)فارسی( عرص ائمة عسازمان وكالت و نقش آن در . ٤٥٦

 ١ط، قم_ پژوهشى مخينى 

 ١ط، هتران_عطارد  ،)معارص( عزيز اهللا عطاردی ،)ع( مسند اإلمام الصادق. ٤٥٧

 هتران _) معارص( سيد حممد تقی نقوی خراسانی، البالغة  هنج رشح   السعادة يف مفتاح . ٤٥٨

 ١ط، قم _رشيعت ، مكتبة عزيزي ،)معارص( د آصف حمسنيحمم، مَرشعة بحار االنوار. ٤٥٩

 قم_) معارص( موسسه امام مهدی ع ،)ع( صحيفة الرضا. ٤٦٠

 ١ط، قم_مؤسسة دار اهلجرة ، سيدعلی ميالنی، رشح منهاج الكرامة يف معرفة اإلمامة. ٤٦١

، انهتر_موسسه صاحب الزمان عج  ،)معارص( سيد صادق موسوی، البالغة هنج  متام . ٤٦٢

 ١ط

: نرش ،)معارص( سيد حسن مري جهانی طباطبايی، مشكاة الصياغة البالغة يف   مصباح. ٤٦٣

 حسن مري جهانی

علی اصغر نوايی حييی ، قربانعلی حممدی مقدم: مرتمجان، ميثم البالغه ابن هنج   رشح ترمجه . ٤٦٤

 ١ط، مشهد_آستان قدس رضوی ،)معارص( زاده
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 ١ط، هتران_امري كبري  ،)معارص( حممد تقی شوشرتی، البالغة هنج  رشح  الصباغة يف  هبج . ٤٦٥

 نجف _مطبعة النعامن  ،)معارص( سيد حممد كاظم حائری قزوينی، البالغة  هنج رشح . ٤٦٦

 ١ط، دار احلديث ،)معارص( حممد الريشهری، ميزان احلكمه. ٤٦٧

 ١ط، هتران_ اهل قلممؤسسه فرهنگى ) معارص( حممد كاظم رمحتى) فارسی( پاسخ نغز. ٤٦٨

 ١ط، هتران_ مركز انتشارات علمى و فرهنگى ،)معارص( حممد باقر هببودی، گزيده كاىف. ٤٦٩

آية اهللا حممد باقر كمره : مرتجم ،)ترمجه كتاب السامء و العامل بحار األنوار( آسامن و جهان. ٤٧٠

 ١ط، هتران_اسالميه ،)معارص( ای

 _) معارص( نجم الدين طبسی، ة و البدعة االمويةصوم عاشوراء بني السنة النبوي. ٤٧١

 ١ط، منشورات العهد

نان. ٤٧٢  ) معارص( سعد بن ضيدان السبيعي، سل السِّ

خواجه عبد : نرش ،)معارص( خليفه سعيد حممد معصومی = نديمي، طريق آشنايی  كتاب. ٤٧٣

 ش. هـ ١٣٨٥سال ، تربت جام_اهللا انصاری

 چاپخانه خراسان ،)معارص( جالل الدين آشتيانی، صدرارشح حال و آراء فلسفی مال. ٤٧٤

 نواب حمسن امللك سيد حممد مهدی علی خان) آيات البينات ی هترمج(، باقيات الصاحلات. ٤٧٥

 .كراچی_حممد عبدالشكور لكهنوی: مرتجم ،)معارص(

  رانهت _) معارص( اثر گروهي از حمققني دانشكده باقر العلوم) ص( سنن الرسول األعظم. ٤٧٦

  )؟( علريضا رجاىل هترانى، يكصد پرسش وپاسخ پريامون امام زمان. ٤٧٧





 
 
 

 مقاالت

مجله (، سید احمد محیط طباطبائی، »؟دو یا سه غار در کوه ثور: «عنوان مقاله -1
 ) 29شمارة ، 1345اردیبهشت ، وحید

اهللا   ةنعمدکتر ، »الکبري يةالهدا«حمدان خصیبی و کتاب   بن  حسین: «عنوان -2

 ) 16ش ، فصلنامه طلوع( فروشانی  صفري
حسین بن حمدان « نقد مقاله«و روایات مربوط به آن ) ع( اعجاز ائمه: «عنوان -3

فصلنامه ( االسالم سید محمد نجفی یزدي ةحج، »الکبري يةخصیبی و کتاب الهدا

 ) 1385سال  19و  18طلوع در شمارة 

اهللا العظمی جعفر  ةيآ، »سرگذشت هجرت، نکات جالبی از تاریخ اسالم: «عنوان -4

 ) 3شمارة ) سال پنجم( ش 1342آذر ماه ، هایی از مکتب اسالم درس( سبحانی
فروردین ، مجلۀ جهان دانش( سید غالمرضا سعیدي، »مبدأ تاریخ هجري: «عنوان -5

 ) 1شمارة، 1339
محمد ، »خطاب به زهري) ع( پژوهشی دربارة نامه منسوب به امام سجاد: «عنوان -6

 ) 1386زمستان ، 86ها دفتر  مقاالت و بررسی( یحسن زاهدي توچائ
 سیدمحسن طباطبایی، »پیامدهاي دولت صفوي براي فقه سیاسی شیعه: «عنوان -7

 ) فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی(
 ) 75شماره ، 1375مرداد و شهریور  -حوزه ( محمد صادق مزینانی -8
 علی دوانی» وینیعبد الجلیل قز، قرن هشتم هجري، مفاخر مکتب اسالم: «عنوان -9

 ) 1339اردیبهشت ، 16مکتب اسالم ـ شماره (

ناصر ، »أنس بن مالک بن النضر ةبفی روایات الصحا) ع( أهل البیت: «عنوان -10

 ) 13شمارة _ 1374خرداد ، الثقلین ةلمجله رسا( البیدهندي
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حسین ، »امدادهاى غیبى در زندگى پیامبر اسالم صلى اهللا علیه و آله: «مقالهعنوان  -11
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	پیشگفتار:
	نگاهی گذرا به شبهات شیعیان:
	شيوۀ ما در نقد شبهات:

	فصل اول:  در اثبات یار غار بودن ابوبکر صدیق
	حكام ستمگر به دروغ ابوبکر را یار غار معرفی کردند!
	معاویه، حضرت علی را میستاید
	نجاح طائی: روایات صحیح و متواتر میگوید که ابوبکر یار غار نبوده!
	شخصي به نام عبد الله بن بكر وجود خارجي ندارد
	تبدیل «ابن اریقط» به «ابن بکر» توسط نجاح طائی
	حضرت علي رضی الله عنه در بستر نبي خوابيده بود يا بستر خالي بود؟
	نجاح: اگر ابوبکر هم در غار بود خداوند باید میفرمود: ثالث ثلاثه
	و در كتب ما:

	نجاح و قزويني: «بخاري ميگويد: ابوبكر قبل از پيامبر هجرت كرد!»
	اما جواب ما به اين دو بهانهگير:
	كتب اهل سنت:
	كتب اهل تشيع:
	عائشه رضی الله عنها: هیچ آیهای دربارة خاندان من نازل نشده!

	قزوینی: رسول خدا به تنهايي هجرت كرده است!
	قزوینی: در داستان «ام معبد» نامی از ابوبکر نیست!
	نجاح میگوید: به تصریح متون پیامبر اکرم با ابن اریقط سفر کرده
	طبري ميگويد: پيامبر به تنهايي هجرت كرد!
	نجاح: پيامبر به تنهايي وارد غار شد
	نجاح: هيچ كس در غار نبود!
	نجاح: بعضي تابعين منكر يار غار بودن ابوبكر بودهاند!
	نجاح: کمیل بن زیاد هم منکر یار غار بودن ابوبکر صدیق است!!
	عبدالرحمن بن ابی لیلی هم از منکران است!
	نجاح: مومن الطاق و هشام بن حکم از منکرین هستند!
	نجاح: یحیی بن معین منکری دیگر!!
	نجاح: مؤسس دولت فاطمیون هم از منکرین است!
	نجاح: امام صادق هم منکر وجود ابوبکر در غار است!!
	روایاتی در کتب شیعه در تائید یار غار بودن ابوبکر صدیق
	نجاح: تمام انبیاء به تنهائی فرار کردهاند پیامبر اسلام هم همینطور!
	نجاح و قزويني: در حیات پیامبر کسی در مورد یار غار بودن ابوبکر سخنی نگفت!
	نجاح: ابوبکر وفرزندانش در حیات پیامبرصلی الله علیه وسلم به ماجرای غار اشاره نکردهاند!
	نجاح: اصحاب پیامبر، ابوبکر را یار غار نمیدانستند؟!
	قزوینی و انکار یار غار بودن ابوبکر صدیق
	نجاح: اسماء بنت ابی بکر در زمان هجرت در حبشه به سر میبرد!
	حضور اسماء در اثنای سفر هجرت
	نجاح: عبدالله بن ابوبکر هنوز اسلام نياورده بود!
	نجاح: حضور خانوادۀ کافر ابوبکر در خانهاش مانع از یار غار بودن وي میشود!
	لوازم سفر را چه کسانی آماده کردند؟
	نجاح: ماجرای تنیدن تار عنکبوت و تخم گذاشتن کبوتر در دهانۀ غار دروغ است!
	نجاح گمان میکند که عنکبوت به اندازۀ فیل و کبوتر به اندازۀ نهنگ است؟؟
	نجاح، آمدن مشرکین تا دهانۀ غار را انکار میکند!!
	نجاح: جایزه شتر سرخ مو فقط برای دستگیری یا قتل پیامبر بود!
	نجاح: ابوبکر هیچگاه مشرکین را ناراحت نکرده بود و شکنجه نیز نشده بود!

	فصل دوم:  جواب شبهات مربوط به فضائل یار غار
	قزوینی: ابوبکر غار حراء را با غار ثور اشتباه گرفته است!
	امامان شیعه: موقع هجرت، خدیجه زنده بود و...!!
	قزوینی: ابوبکر همراهی همیشه محزون
	قزوینی: ابوبکر توسط پیامبر به عنوان همراه انتخاب نشده بود
	علمای شیعه: بیتردید ابوبکر یار غار بوده است
	قزويني: همراهي ابوبكر، با دستور يا اجازه رسول خدا (ص) نبوده است
	قزوینی: آيه شهادت ميدهد كه رسول خدا به تنهائي خارج شده است
	قزوینی: حركت ابوبكر بعد از خروج رسول خدا (ص) از مكه
	آیة الله العظمی محمد آصف محسنی روایت مذکور را ضعیف میداند
	قزوینی: ابوبكر، نزديك غار ثور به رسول خدا (ص) ملحق شد
	اسکافی سنی نیست
	پیامبر، ابوبکر را همراه خود برد که مبادا جای او را لو دهد!
	اسکندر مقدونی گفت: از احمدی نژاد شنیدم که میگفت!!!
	قزوینی: كرز قيافه شناس، فقط اثر پاي رسول خدا (ص) را پیدا كرد
	چرا حضرت علی، سیدنا ابوبکر را به سوی پیامبر راهنمایی کرد؟

	«نقد شبهات حول امام زُهری»
	قزوینی: زُهری دشمن امام علی بود!
	قزوینی: زهری از عمر بن سعد روایت نقل کرده پس دشمن اهل بیت است!
	قزوینی: زهري، عضو گروه جعل حديث بني اميه بود!!
	ائمۀ شیعه از حکام هدیه و جایزه دریافت میکردند!
	امام صادق: به فقهای ملازم حکام بدبین باشید.
	1- امام صادق چنین چیزی فرموده ولی امام زهری از آن فقها نیست که به امرا تکیه کرده باشند
	2- «امام صادق این سخن را فرموده ولی خودش به آن عمل نکرده»
	3- «امام صادق فرموده ولی خودش و فرزندانش از امرا هدیه دریافت میکردند به این معنی که به امرا تکیه میکردند و باید به امام صادق و دیگر ائمه بدبین باشیم!»
	4- «امام صادق فرموده اما علمای شیعه ملازم شاهان شدهاند»
	5- «امام صادق فرموده؛ اما علمای شیعه به آن عمل نکردهاند!»
	6- «امام صادق چنین چیزی فرموده و راست فرموده»

	قزوینی: زهري، از تدليسكنندگان در حديث!
	امام زُهری مورد اعتماد مشایخ شیعیان است!
	جمعي از علمای شیعه، امام زُهری را شیعه میدانند!!
	جمعي از علمای شیعه او را میستایند و موثق میدانند!
	جمعی از علمای شیعه روایات «زهري» را توثیق و تصحیح کردهاند!
	بنا بر قواعد رجالی شیعه، امام زُهری نمیتواند موثق نباشد!
	قزويني: عروة بن زبیر، دشمن اهل بیت است!
	گواهی علمای شیعه: شروع هجرت از خانۀ ابوبکر بوده!
	علمای شیعه: در شب هجرت ابوبکر در خانۀ پیامبر بوده است!
	مشکلات حل نشدنی در تئوری شیعه
	ایراد بر همراه منتخب پیامبر، ایراد بر شخص رسول خداست!
	ای شیعه تو باید در سفرهای مهم و خطرناک زندگیت، دشمنت را با خود همراه کنی!
	پیامبران پیشین به وقت سفر چه کسی را با خود همراه میکردند؟
	ابوبکر قبل از پیامبر قصد هجرت داشت

	پیرامون قید «ثانی اثنین»
	چرا ابوبکر «اولی» و پیامبر اکرم «ثانی» معرفی شدهاند؟
	فخر رازی چون شیعه را احمق خوانده پس دلیلی برای اثبات ادعای خود ندارد!!
	انس بن مالک دشمن اهل بیت است پس روایت «ما ظنک باثنین..» دروغ است!
	حسادت انس بن مالک به حضرت علی و ماجرای مرغ بريان!

	پیرامون «صاحب»
	قزوینی: در قرآن کفار نیز صاحب پیامبر ( معرفی شدهاند
	خداوند اراده کرده پیامبر خود را مدد دهد، آیا مدد با همراه کردن دشمن ممکن است؟
	پیامبر صلی الله علیه وسلم: در ميان اصحابم 12 منافق وجود دارد
	حديث حوض و معناي صحابي در كلام رسول خدا

	پیرامون «لا تحزن»
	قزوینی: نهی پیامبر ص از حزن، ابوبکر را آرام نکرد
	ديده شدن سراقة بن مالك و حزن ابوبكر:
	با شنيده شدن صداي مشركان، وحشت و نگراني بر ابوبكر چيره شد:
	نزديك شدن مشركين به غار و حزن ابوبكر:
	رسيدن مشركين به در غار و حزن شديد ابوبكر:
	گفتگوي مشركين در باره لانه عنكبوت و حزن ابوبكر:
	اگر مشركين زير پايشان را نگاه كنند، ما را خواهند ديد:
	ترس از لانه حشراتي كه در غار وجود داشت و گريه شديد ابوبكر:

	تفاوت بین نهی از امری و وقوع آن
	اگر ابوبکر صاحب بدی بود چرا پیامبر او را از خود دور نکرد؟
	آيا حزن ابوبكر، براي رسول خدا بود؟
	آیاتی دربارۀ ترسیدن انبیاء الهی یا نهی از ترسیدن و مانند آن
	حضرت موسی علیه السلام:
	حضرت ابراهیم علیه السلام:
	حضرت لوط علیه السلام:
	حضرت داود علیه السلام:
	حضرت یعقوب علیه السلام:
	حضرت زکریا علیه السلام:

	نکتهای در مورد حزن حضرت موسی علیه السلام
	مقایسۀ حزن ابوبکر صدیق با حزن پیامبران
	خداوند هیچگاه دشمنان دین را از اندوهگین شدن، نهی نکرده است
	اولیاء الهی نمیترسند و حزن ابوبکر مذموم است!
	روایات شیعی: هر که منکر ترس انبیاء شود، کافر است!
	امام زمان شیعه از تولد؟! تا به حال، از ترس کشته شدن مخفی است!
	ائمۀ شیعه به خاطر ترس، منزوی بودند!
	امام حسین به خاطر ترس، از مکه به سوی کربلا رفت!!
	امام کاظم از ترس جانش، ترسان و لرزان است!
	تقیه و دروغ به خاطر ترس، نزد شیعیان، عین دیانت است!!
	شیخ مفید: حزن ابوبکر خطا و حزن انبیا صواب است چرا که ابوبکر معصوم نبود و انبیاء معصوم بودند!

	پیرامون «ان الله معنا»
	استدلال به جمله ﴿إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَاۖ﴾
	نقد و بررسي:

	قزوینی: همنشيني با اهل بيت عليهم السلام، افتخاري براي جبرائيل
	کیفیت معیت در آیۀ غار
	ابوبکر لیاقت معیت را نداشت زیرا تا آخر عمر با تقوا نماند!
	معیت برای رسول خدا خاصه بود ولی برای ابوبکر عامه!
	لا تحزن یعنی لا تفعل و منظور، نهی از عمل نا شایست است!
	معيت در حالي فضيلت است كه مصداق آن تا آخر عمر، صالح بماند!
	1- بلعم باعورا
	2- ابو الغاديه
	3- ثعلبه بن حاطب

	آیا ممکن است خداوند وعدهای دهد و به آن عمل نکند؟
	ابوبکر و عمر از آیندۀ خود نگران بودند!
	نکتهای زیبا در آیات قرآن که تمام تئوری شیعه را نابود میکند

	پیرامون «سکینه»
	محمد باقر بهبودی: سخن گفتن از اینکه سکینه بر که نازل شد، بیمورد است!
	قزويني: نازل نشدن سكينه بر ابوبكر نشان از مؤمن نبودن وي دارد!
	آیا ابوبکر مرکبها را خرید یا شخصی دیگر و آیان این فضیلت است؟
	نقد و بررسي:

	قزوینی: غذا آوردن فرزندان ابوبکر برای ابوبکر فضیلتی را ثابت نمیکند
	قزويني: اميرمؤمنان عليه السلام، مركب خريد و تجهيزات سفر را آماده كرد
	دستان سنیها از دلایل محکم خالی است
	قزويني: پيامبر، ابوبكر را به خاطر لو ندادن اخبار هجرت، با خود برد!

	پیرامون لیلة المبیت!1010F
	ابوبكر در خدمت پيامبر حاضر و علي عليه السلام غائب بود:
	قزوینی: عمل حضرت علی سخت تر از عمل حضرت ابوبکر بود
	خشم كفار بر ابوبكر بيشتر از خشم آنها بر علي بود
	نزول آيه ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡرِي نَفۡسَهُ... ﴾ در باره حضرت علي
	علمای سنی میگویند: فضیلت یار غار، نمیتواند با در بستر خوابیدن برابری کند!
	در ادبیات ما، یار غار، نماد رفیق وفادار است!
	شيعياني كه اعتراف به فضيلت بودن آیۀ غار برای یار غار کردهاند

	سخن آخر
	مآخذ:
	384. صفويه در عرصه دين فرهنگ و سياست، رسول جعفریان (معاصر)، پژوهشكده حوزه و دانشگاه _ تهران، ط1

	مقالات



