
 

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 09/00/7990 ششمجلسه 

  بررسی عملکرد صحابهلزوم  –( 5)ضرورت توانمند سازی علمی در مسیر پاسخگوئی به شبهات :موضوع

 الصالة و الحمدلله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن هللا مبس الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 هللا لقاء یوم إلی هللا اعداء اعدائهم علی الدائم اللعن و هللا بقیة موالنا علی السیما هللا آل آله علی و هللا رسول علی

ا لَِنْهَتِدَي َلوْ   ال َأْن َهداَنا اللَّه. اْلَحْمُد لِلَِّه الَّذي َهدانا لِهذا َو ما ُكنَّ

 پرسش:

برخی از احادیثی که به نظر قطعی و مورد قبول است، تعدادی از راویانش توسط علمای اهل سنت تضعیف می 

 چیست؟روایت بر مبنای رجالی اهل سنت، جواب این تضعیف  شود تا روایت را از کار بیاندازند.

 پاسخ:

 طبق قرآن عمل کنید که فرمود:

 (َأْحَسن ِهيَ  ِبالَّتي جاِدْلُهمْ  وَ  اْلَحَسَنةِ  اْلَمْوِعَظةِ  وَ  ِباْلِحْكَمةِ  َربِّكَ  َسبيلِ  اْدُع ِإلى)

با حكمت و اندرز نيكو به سوى راه پروردگارت دعوت نما، و با آنها به طريقى كه نيكوتر است استدالل و مناظره 

 .كن

 725(: آیه 71) نحلسوره 



 

 

اضافه  من پیدا کنید که از طرف علمای رجال اهل سنت تضعیف نشده باشد! یک راوی از اهل سنت برای شما

بر اینکه قاعده کلی اینها این است که اگر یک راوی هم تضعیف داشته باشد و هم توثیق، روایتش می شود 

 حسن! و دارند که:

 «الحسن كالصحيح في االحتياج به وإن كان دونه في القوة»

 ابل احتجاج است اگر چه قوتش پائین تر باشد.روایت حسن مثل روایت صحیح ق

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، اسم المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار النشر: مكتبة 

 710، ص 7 ج؛ الرياض، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف -الرياض الحديثة 

اینها فوت و فن های کوزه گری است که معموالً  ابله کند.تمام شد رفت! آدم باید راهش را بلد باشد تا با اینها مق

در کتابها به این راحتی نمی توانید پیدا کنید. آدم وقتی در مناظره ها و بحث ها گیر می کند و زمین می خورد، 

 مجبور می شود به این طرف و آن طرف برود، و تالش کند تا چیزی پیدا کند و اینها را ساکت کند.

را معموالً آشکارا بیان نمی کنند و در البالی بحث  نت، یک سری قواعد رجالی دارند که این قواعدآقایان اهل س

ها خود بیان می کنند. مثالً به مذهب حنفی حمله می شود، عالمه عینی می آید که دفاع کند. در اینجا خودش را 

این راوی تضعیف دارد، درست است . مثالً می گوید به آب و آتش می زند تا اشکال مطرح شده را جواب بدهد

 .«الحسن کالصحیح فی اإلحتجاج»و  ولی توثیق هم دارد. بنابراین روایتش می شود حسن!

آنجائیکه خودشان در بن بست گیر می کنند، و راه فرار پیدا می کنند، باید ما آن راه ها را پیدا کنیم و رصد کنیم. 

شان و دفاع از مقدسات خودشان در برابر دیگر مذاهب چکار می باید ببنیم که اینها برای دفاع از کیان خود

 کنند!؟



 

 

و می خواهند از خودشان دفاع کنند، باید ببینیم که چگونه از خودشان  یا شافعی ها وقتی به اینها حمله می شود

  دفاع می کنند.

 ر منابع اهل سنترا د «الحسن كالصحيح في االحتياج به وإن كان دونه في القوة»شما اگر همین قاعده 

فیه ضعٌف و »یا مثالً عبارت  جستجو کنید، سی، چهل مصدر از مصادر اهل سنت این مطلب را بیان کرده اند.

 را جستجو کنید خواهید دید که این قاعده کلی آقایان است.« ، روایته حسنهتوثیٌق 

 در هر صورت...

ات را در منهج پاسخگویی به شبهنبه روش و راه و شنبه و یک شیعنی  ،بنای ما بر این است که دو روز اول هفته

ها در های که اینعال دنبال این هستیم که در موضوع هجمهشنبه و سه شنبه را فخدمت دوستان باشیم و دو

ان  .امامت را دوشنبه و سه شنبه شروع کنیمیعنی خارج والیت و  اند بحث کنیم؛حوزه امامت و والیت به ما کرده

 متعال به ما توفیق بدهد.شاء هللا خدای 

 شیعه و سنی مهمترین مسئله اختالفی

بیت جدا شدند و سراغ دیگران رفتند شبهات هم مطرح شد. این از اهل از همان روزهای اولی که مسلمانان

و  سنت اختالف در امامتاختالف اساسی ما با اهل که دوستان در نظر داشته باشند .مطلب را من بارها گفتم

اسی ما بحث اختالف اس ها است.ها جزء فروعات و شاخهاین در مهدویت نیست!رالمؤمنین نیست، امی عصمت

 است. «بیتاهل»و  «صحابه»

اند و از عدالت و قداست صحابه یک چماقی درست کرده «صحابه»ای برای ها آمدند یک قداستی ویژهیعنی این

میرالمؤمنین را آتش زدند، امیرالمؤمنین را برای بیعت ای ااز روز اول با این چماق خانهکه اند درست کرده

 .بیت را کنار زدندبردند، امیرالمؤمنین را خانه نشین کردند و اهل



 

 

را ما بارها  . اینها فوق عصمت داردصحابه برای این روند.کنند، سراغ صحابه میها هرکجا گیر میامروز هم این

نفر  71اگر شیعه معتقد به عصمت »گوید: سنت که میز علمای اهلبه تعبیر یکی ا .خدمت عزیزان عرض کردیم

 «هزار صحابه هستیم. 720است ما معتقد به عصمت 

ها که خدای عالم به اینکنند و عصمت دارند به خاطر لطف و عنایتی گناه نمی (علیهم السالم)گوییم ائمه ما می

، متفرع بر «عصمت»یعنی در حقیقت  ه تا ابد گناه نکنند.ی این بزرگواران کی قطعیهکرده است. به خاطر اراده

 کنند.گناه نمی فلذااست  (علیهم السالم)بیتی قطعی اهلاراده

که گناه قبل از این و کنندگناه می شود!!شان نوشته نمیکنند ولی گناهگویند صحابه گناه میسنت میاهلاما 

اگر ما بیاییم روی این قضیه مفصل مصیبت ما است! اعتقاد  ونهگاین ها را بخشیده است!!د خدای عالم آنبکنن

کار کنیم باز کم کار  «صحابه»ام اگر ما هزاران ساعت روی موضوع من بارها گفته کار بکنیم کار اساسی است.

  کردیم.

مجازی  اخیرا یک کلیپی را در فضایها این عجیب است. دقت بفرمایید ببینید تعبیری که در مورد صحابه دارند

کردند؛ کردند لواط میدزدی می کردند،د صحابه زنا مینگویت میشان پخش کردند که به صراحاز چند تا بزرگان

 ها اهل لواط، زنا و دزدی بودند!!صراحت دارد که اینببینید  ها معصوم هستند!!، همه اینهااین ولی با همه

 :نقل می کنداز قول پیغمبر  ییدشما دقت بفرمااین است،  2415حدیث  در تعبير بخاری

لََع على َأْهِل بَْدٍر فقال اْعَمُلوا ما ِشْئُتمْ »  « وما ُيْدِريَك لََعلَّ اللََّه َأْن َيُكوَن قد اطَّ

 اط بکنید، حق مردم را ضایع بکنید!!خواهید بکنید، دزدی بکنید، زنا بکنید، لوهرچه مییعنی 

 «َفَقْد َغَفْرُت لَُكمْ  »

 بخشیدم! قطعا شما را



 

 

، دار النشر: 251الجامع الصحيح المختصر، اسم المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي الوفاة: 

، 7095ص ، 9ج  ، الطبعة: الثالثة، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا7940 - 7100 -بيروت  -دار ابن كثير , اليمامة 

 2415، ح َباب اْلَجاُسوِس 

ها ین حربه را از دست اینذهبی که بر این عقیده استوار باشد چه کار باید کرد؟ ما باید ایک مبا ید شما ببين

اتفاقا  ه؟ عدالت را برای ما تعریف بکنید!یعنی چ عدالت گویند صحابه عادل هستند. ما می پرسیمبگیریم. می

 :گویندو میکنند میعدالت را عین شیعه تعریف  -ما سال گذشته هم بحث کردیم  -ها تمام بزرگان این

 «تکاب کبائر و عدم اصرار بر صغائرعدالت عبارت است از عدم ار»

است  «هبن أبي َبْلَتعَ اَحاِطِب »ای در رابطه با قضیه .است «باب الجاسوس»در روایت که بخاری نقل کرده، این 

ر میدان جنگ که آقایان د گفت: یا رسول هللا! اجازه بده من ایشان را بکشم. «عمر» ،که جاسوسی کرده بود

 عمر گفت: د اجازه بدهید ما بکشیم!گویبکنند ولی در حضور پیغمبر میتوانستند کاری نمی

 «إنه قد َخاَن اللََّه َوَرُسوَلُه َواْلُمْؤِمِنيَن َفَدْعِني َفأَْضِرَب ُعُنَقهُ »

 بعثتایشان تا سال ده  این است کهطبق روایات خودشان ثابت شده است،  ،«بن خطاب عمر»شخص چه از آن

بعد از  کرد، مدارک این را مفصل آوردیم.شد شکنجه میهرکس هم مسلمان میو که مسلمان نشده بود، 

 :می گویدآمد بارها به پیغمبر جسارت کرد، حتی خودش هم که به مدینه این

 «من ُجْرَأِتي على رسول اللَّهِ  َفَعِجْبُت بَْعدُ »

: ، دار النشر251هللا البخاري الجعفي الوفاة: محمد بن إسماعيل أبو عبدالمؤلف:  الجامع الصحيح المختصر، اسم

، 7075ص ، 1ج  : د. مصطفى ديب البغا، الطبعة: الثالثة، تحقيق 7940 - 7100 -بيروت  -دار ابن كثير , اليمامة 
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نماز بر او و گفت چرا داری  پیغمبر را کشید ، عبای«بن ابیعبدهللا »بر  پیامبر ضیه نمازدر قجناب عمر، 

دهی، یعنی عدالت جناب عمر باالتر از ها نماز نخوان، تو حرف خدا را گوش نمیخوانی؟ خدا گفته به اینمی

 پیغمبر است!

 ای پیغمبر را کتک زد و پیغمبر فرمود:جلوی چشم پیغمبر زن و بچهو یا اینکه 

 «مه یا عمر»

دار النشر : دار :  سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي ، سند أبي داود الطيالسي ، اسم المؤلفم

 2191، ح 957ص ، 7ج ؛ بيروت –المعرفة 

امثال این الی ما شاء هللا  ، خواهر ابوبکر را کتک زد.جلوی عایشه؟ و یا !می خواهید از این باالتراهانت دیگر 

من هفت، هشت جلسه در رابطه با ت ولی عصر را ببینید سای را در «بن خطابعمر »واژه  شما اگر .وجود دارد

ولی ما طوری بحث کردیم که جایی را خراب نکنیم؛  بحث کردم و پخش هم شده است. «عمرهای خشونت »

حساسیت طرف پایین آورد، اولش آدم می «جناب»داده، یک این جنایت را انجام  «جناب عمر» گفتیم یعنی

اخیرا  ها در مورد ایشان است و با سندهای صحیح هم آوردند.های خودتان اینبگوییم آقا در کتامی .آیدمی

 «بن خطابهای عمر خشونت»کتابی تحت عنوان  یکی از شاگردان آیت هللا العظمی مکارم شیرازی آقای داودی

 تر است.های که ما داشتیم خیلی مفصلبحث ولی نوشته است، کتاب خوبی است

 مهمترین راه مقابله با تقدیس صحابه ،«بررسی عملکرد صحابه»

کار کردن است، تا این حربه را ما از  «صحابه»چیزی که برای ما در بحث امامت و والیت مهم است اول روی 

در  کرد صحابه در قرآن و در سنت.رد صحابه است، عملک، رفتن سراغ عملحربهبهترین راه بر این  .ها بگیریم،آن

 ببینید در رابطه با صحابه دارد:قرآن خیلی راحت است، شما 



 

 

 «ِإْن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍإ َفَتَبيُنوا»

 1(: آیه 19سوره حجرات )

استفاده کرده  «فاسق»ای فاسق چه کسی است؟ فاسق یعنی عادل نیست، خدای عالم برای صحابه از واژه

اریم، در سوره جمعه خیلی واضح و گذها را کنار میها بحث داشتم، گفتم ما اینمن یک مرتبه با این است.

 فرماید:روشن است خدای متعال می

وا ِإلَيَها َوَتَرُكوَك َقاِئًما  »  «َوِإَذا َرَأْوا ِتَجاَرًة َأْو َلْهًوا اْنَفضُّ

 77(: آیه12ه )جمعسوره 

عه و چه خطبه نماز جمعه به منزله دو رکعت نماز است، چه شی ر حال خواندن خطبه نماز جمعه است.پیغمبر د

که در این .اندفقهای ما هم همه فتوا داده واجب است. ،به هنگام قرائت خطبهحرف نزدن سنی معتقد هستند 

دن در زمان خطبه حرف ز ولیباطل است و یا باطل نیست حرف دیگری است؛ اگر کسی صحبت کرد، نمازش 

 گناه و معصیت است. نماز جمعه حرام،

قایان در مسجد النبی بودند صدای دهل و ساز شنیده شد که کسانی از شام آ اینداستان از این قرار است که 

 !!ها کردند و بیرون رفتندحال خطبه است، خطبه پیغمبر را ر پیغمبر هم در ،انداموالی برای فروش آورده

مشغول خواندن نماز  ،سنتسنت و یا ماموستای اهلمولوی اهلیک ها گفتم شما به عنوان من به یکی از این

شان خطبه شما را رها نود نفر ،از این صد نفر هستند،صد نفر در مسجد شما  ،خوانیدجمعه هستید خطبه می

صحابه این رباره عین آن را ما د ،شما به ما بفرماییدگذارید؟ ها را چه میشما اسم اینروند کنند بیرون میمی

  اعمال کنیم نه بیشتر.



 

 

یانی که خطبه نماز جمعه را رها کردید و بیرون رفتید آیا این کار شما کار صحیح بوده و یا کار قاآگویید شما می

دارد که قافله که « مسلم» جا باقی ماندند؟توجه کنید از تمام آن جمعیت چند نفر در آن؟ صحیحی نبوده است

 ...همه بیرون رفتند ،از شام برای تجارت آمد

 «ْبَق إال اْثَنا َعَشَر َرُجاًل لم يَ َفَخَرَج الناس ِإلَْيَها ف»

 بیرون رفتندهم بقیه  ،غیر از دوازده نفر

دار إحياء : ، دار النشر217مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري الوفاة: سم المؤلف:، اصحيح مسلم

 419، ح 590ص  2ج  : محمد فؤاد عبد الباقيبيروت، تحقيق -التراث العربي 

ها به طرف درب مسجد هجوم آوردند که از مسجد بیرون بروند تا ببینند ، یعنی اینبیرون پریدند همهمی گوید 

 شان چیست.ها قضیهزن این دهل

گویید؟ موارد متعدد دیگری در منابع اهل سنت می «کلهم من اهل الجنه»ها عادل و بفرمایید آیا شما به این

لی هللا علیه واله ص)این عبارت در قضیه احد است پیغمبر  نداریم.شیعه منابع به  اصال ما کاری و وجود دارد

اگر ما را پرندگان تکه تکه کردند و گوشتمان را خوردند از گوید میکه در باالی گردنه بودند ی یهاآنبه  (وسلم

سربازان  ای از بهترینهفتاد و خوردهباعث شدند حرکت کردند و ولی اینها به طمع غنیمت جایتان حرکت نکنید، 

 گوید:اسالم شهید شدند که پیغمبر می

ا َصَنَع َهُؤالَِء يعني َأْصَحابَهُ »  «اللهم إني َأْعَتِذُر ِإلَْيَك ِممَّ

، دار النشر: 251الجامع الصحيح المختصر، اسم المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي الوفاة: 

، 7092ص ، 9ج ؛ ، الطبعة: الثالثة، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا 7940 - 7100 -بيروت  -دار ابن كثير , اليمامة 

 2157ح 



 

 

وقتی  رویممی وهابیونامام، پیغمبر و خدای  ،«ابن تیمیه»سراغ  توانیم بگوییم عادل هستند؟ها را میآیا این

صفحه  1جلد ر منهاج السنه، ایشان د .گویندمی «رحمه هللا»ند آور میتیمیه در نماز جمعه اسمکه آقایان از ابن 

 پیغمبر اکرم وقتی که از احرام بیرون آمد گفت همه از احرام بیرون بیاییدکه در رابطه با قضیه حدیبیه دارد  975

 ...کس به حرف پیغمبر گوش نکردهیچ ولی

 «يطاع  فقال ما لي ال أغضب وأنا امر بامأمر فالفدخل مغضبا على أم سلمة فقالت من أغضبك أغضبه هللا»

چه کسی تو را به غصب آورد خدا غضبش پیامبر با حالت غضب و خشم وارد بر ام سلمه شد. ام سلمه پرسید: 

. پیامبر فرمود: چرا غضبناک نباشم در حالیکه آنها را به کاری دستور میدهم ولی اطاعت نمی ها نازل کندرا بر آن

 کنند.

الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، دار النشر: مؤسسة قرطبة  منهاج السنة النبوية، اسم المؤلف: أحمد بن عبد

  975، ص 1، ج، الطبعة: امأولى، تحقيق: د. محمد رشاد سالم7101 -

ما از  ؟ها را بخشیده استخدا اینو دانست صحابه همه عادل هستند آیا ام سلمه، که ام المؤمنین است نمی

 حکمش چیست؟ طاعت نکنند، پیغمبر را معصیت بکنندکسانی که از پیغمبر اقرآن سؤال می کنیم 

ْنيا َواْْلِخَرِة َوَأَعدَّ َلُهْم َعَذابًا ُمِهيًنا»  «ِإنَّ الَِّذيَن يْؤُذوَن اللََّه َوَرُسولَُه لََعَنُهُم اللَُّه ِفي الدُّ

 50(: آیه 99) حزاباسوره 

گویید پیغمبر ای که شما میعایشهیم. می رو «عایشه»سراغ خیلی سواد نداشت،  «ام سلمه»گوییم اصال می

با فتح در رابطه  ایشانببینید (؛ خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراءسوم دین تان را از عایشه بگیرید )فرمود دو 

رفتند همه روزه بودند پیغمبر وقتی که از میکه به طرف مکه پیغمبر اکرم در سال فتح مکه  مکه می گوید:



 

 

 ولی هایتان را بشکنید،همه روزه ندشان را شکستند و فرمودروزهه حد ترخص رسیدند مدینه بیرون رفتند و ب

 پیغمبر فرمود: یک نفر روزه اش را نشکست!

 « ُأولَِئَك اْلُعَصاُة ُأولَِئَك اْلُعَصاةُ  »

اث صحيح مسلم، اسم المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، دار النشر: دار إحياء التر

 7771، ح 045، ص 2؛ جبيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي -العربي 

این قضیه  ، پسها کلهم عدول و کلهم من اهل الجنه و کلهم فوق العصمه بودندتر! اگر واقعا ایناز این واضح

به  منبه اطاق من آمد با حالت عصبانی گوید پیغمبر از عایشه است که می ، روایتدر قضیه عمرهیا  چیست؟

 ایشان گفتم:

 «للَِّه َأْدَخلَُه هللا النَّارَ من َأْغَضَبَك يا َرُسوَل ا»

 .چه کسی تو را به غضب آورده خدا او را وارد آتش جهنم کند

: دار ، دار النشر217القشيري النيسابوري الوفاة:  مسلم بن الحجاج أبو الحسينحيح مسلم، اسم المؤلف: ص

 7277، ح 409ص ، 2ج  : محمد فؤاد عبد الباقي، تحقيق بيروت -ء التراث العربي إحيا

بساط عدالت صحابه را بهم تا نمونه داریم که  10 -50از این موارد زیاد است ما  .ها از باب نمونه استاین

ها دم وقتی که این ها را حفظ کنیم.با آدرس باید همیشه در آستین ما باشد و ما این هاتا از این 5 -1 ریزد.می

صحابه همگی عادل هستند و گویید این که شما دارید میو بگوئیم که ها را ارائه بدهیم، زنند ما اینز صحابه میا

 هم خالف قرآن و هم خالف سنت است.همگی در بهشت، 

 در نشر فرهنگ ناب اسالمی )علیهماالسالم(نقش امام باقر و امام صادق



 

 

یعه از همان روزهای اول وارد شدند و خیلی هم ماهرانه وارد ها در نقد عقاید شنکته دیگر این است که این

قا باهم درگیر شدند یک فرصتی برای آ سالی که بنی امیه و بنی عباس 10 -90وقتی احساس کردند آن  .شدند

 آمدند دو تا کار کردند: بزرگواران و اینپیدا شد،  (سالم هللا علیهما)صادق  امام باقر و امام

 اسالم ناب را منتشر کردند.و اسالمی را منتشر کردند، معارف اصیل  یک:

ان شاء هللا طی دو به طوری که  .نیروهای مقتدر و توانمند برای مناظره تربیت کردند ،که بسیار مهم است دو:

کند حضرت افرادی را تربیت می که کنمجلسه در موضوع نقش ائمه در تربیت نیروهای مناظر عرض می

 «نبن اعیمران ح»حضرت به  شکست من است. ،اگر شکست خوردی .ها بحث و مناظره کننگوید برو با ایمی

 گوید:خواهد با مرد شامی مناظره کند میکه می

  «ِإْن َغلَْبَت ُحْمَراَن َفَقْد َغلَْبَتِني »

 یمن امام صادق را شکست داد ی،اگر حمران را شکست داد

  100: ص ،10بيروت(، ج -بحار امأنوار )ط 

 کند.تربیت می شاگردطور ی امام اینیعن

 محورهای فعالیت دشمنان شیعه، برای مقابله با تفکر تشیع

 ،ها و چه اشاعره و چه معتزلهسنت چه از احناف و چه از شافعیبزرگان اهل ،وقتی که اسالم ناب منتشر شد

عمر و ن استدالل به خالفت ابوبکر و و برای خودشا عه کردندهمه به دست و پا افتادند و شروع به نقد ادله شی

 ها در دو محور کار کردند:آن عثمان کردند.

هایشان نقد ها را دانه به دانه آمدند در کتاباین ،ی قرآن و از ادله سنتای که شیعه آورده است، از ادله: ادلهیک

و فالن ( این اشکال را دارد ا انزل الیکبلغ می )( این اشکال را دارد و آیههللا إنما ولیکمی )مثالٌ آیهکه  .کردند



 

 

ها کار این یک جبهه بود که این !آیه هم این اشکال را دارد، حدیث غدیر و حدیث منزلت هم این اشکال را دارند

 کردند.

عمر تصورش و ای که ابوبکر در خواب ندیده بود، ی که از قرآن و از سنت دارند، ادلها: در جبهه دیگر آمدند ادلهدو

ياِطيَن َليوُحوَن ِإَلى َأْولِياِئِهمْ )ا آمدند حاال خواب نما شدند و یا از باب هکرد، اینهم نمی را بوده است،  (َوِإنَّ الشَّ

 شروع به فضیلت تراشی و ادله تراشی کردند.

سدوا » ی ارتداد و حدیثی استخالف و آیهی مثل آیهاین آقایان که به آیات .ای دارمهایم یک نکتهمن در بحث

گفتم این استدالل می کنند،  «بن خطاب لو لم أبعث لبعث عمر»یا:  «كل خوخة في المسجد إال خوخة أبي بكر

این احادیث را پیغمبر قبل از وفاتش  ؛کنیمقبول میفرضًا ما هم  ،کنیداحادیثی که شما در فضائل ابوبکر نقل می

 است؟فرموده یا بعد از وفاتشان در خواب به آقایان فرموده 

ده ینها را شاینباید خود ابوبکر و عمر هم شنیدند، ها را میباید صحابه این بودند، شان فرمودهاگر قبل از رحلت

درگیری که بین مهاجرین و انصار بوده است. « سقیفه»ترین جایی که نیاز به این روایات داشتند ضروری .باشند

را زیر  «بن عبادهسعد » .را زدند و خورد کردند «بن منذرباب ح»دماغ  ،شکستندهمدیگر را می بود و سر و کله

چرا یکی از این  !شدکردند قضیه تمام میجا مطرح میاگر یکی از این احادیث را در آن ؛دست و پا له کردند

  احادیث را مطرح نکردند؟

 ،آیدمی «زبیر» ،آیدمی «طلحه»همین  ،کندبرای خالفت نصب می عمر رادر حین ُمردن، وقتی ابوبکر، 

 ؛اعتراض می کنندبه این انتساب می آیند پیش ابوبکر و مهاجرین و انصار و...  ،آیدامیرالمؤمنین می

لما حضرت أبا بكر الوفاة أرسل إلى عمر ليستخلفه قال فقال الناس أتستخلف علينا فظا غليظا فلو ملكنا كان »

 «أقول اللهم أمرت عليهم خير أهلك علينا قال تخوفوني بربي أفظ وأغلظ ماذا تقول لربك إذا أتيته وقد استخلفته



 

 

مردم به گفتند: تو می خواهی فرد نزدیک مرگش شد، سراغ عمر فرستاد تا او را خلیفه کند. وقتی ابوبکر 

جواب خدا را چه امیر کنی؟ او اگر امیر بشود، بداخالق تر و تندخو تر خواهد شد. بداخالق و بدخوئی را بر 

  را نصب کردی که یک آدم خشن و تند و بد اخالق ؟بدهی خواهیمی

دار النشر:  ،الكتاب المصنف في امأحاديث واْلثار، اسم المؤلف: أبو بكر عبد هللا بن محمد بن أبي شيبة الكوفي

 954، ص 1؛ ج، الطبعة: امأولى ، تحقيق: كمال يوسف الحوت7109 -الرياض  -مكتبة الرشد 

نگفت. ولی  .شدقضیه تمام می «لو لم ابعث لبعث عمر بن خطاب» فت پیغمبر فرمود:گجا میهمانخب ابوبکر 

 گفت:بلکه 

 «أبالله تخوفونني»

 ترسانید!شما من را از خدا می

 979، ص 9، جهـ(209أنساب امأشراف، اسم المؤلف: أحمد بن يحيى بن جابر البالذري )المتوفى: 

 در آن زمان نبوده و همه بعدا درست شده است.ها همه جعلی است و مشخص است که این روایت

چه که مالک و غیره اصال ما راوی ثقه از شما نداریم، شما طبق آن .حاال راویانش چه ثقه و چه غیر ثقه باشد

 روایت صحیح داریم. 750اکثر گوید حدروایت صحیح داریم یا می تا 70که ما در مجموع گوید می

کنند ان شاء هللا در جلسه بعد اولین کتابی که در این دو محور کار کردند یعنی لذا عزیزان روی این نکات دقت 

عضد »شروع شده و  175متوفای  «عبدالجبار معتزلی»سنت که از تضعیف ادله شیعه و استدالل بر عقاید اهل

ها را بال و پر دادند شاگردانشان تفتازانی و... آمدند این ،آن را پرورانده و بعد از عضد الدین ایجی «الدین ایجی

 .خدمت عزیزان هستیم ،و به صورت یک نماد در آوردند

 والسالم علیکم ورحمة هللا وبرکاته


