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 پیشگفتار مترجم

گرامی با سالم و تحیات خالصانه خدمت تمامی خوانندگان عزیز و 
برادران و خواھران  دینی! خداوند متعال را شاکر و سپاسگذارم که اینک 

ھا پیش  را که سال» مناظرۀ امام جعفر صادق با یک رافضی«کتاب ارزشمند 
 کنم. می ترجمه کرده بودم خدمت شما تقدیم

با عرض پوزش آنچه در پی خواھد آمد نوشتاری از مترجم است که برای  
مقدمه انتخاب کردم چون فعال فرصت نوشتن مقدمه ای فراھم نشد در 

الله مطالبی را که الزم باشد یاد داشت خواھم کرد اگر ءشا فرصت مناسب ان
 دوستان اشکاالت و نواقص را یادآوری کنند ممنون خواھم شد.

لمات کنند و با کتوانند تحمل  ینم ضان جھل و نفاقیو مر انتوز کینه« 
ھات ینند! ھکه دار کن آنان را لیخ زریتار کتوانند اوراق پا یم ایزشت خود گو

و  ین برخورد منفیخواھند با ا یم ا ندانسته امروز ھمیا دانسته یھات! و گویھ
ت اطھار یب امبر وآلیپ کت متھورانه خود ھمانند جدشان ابولؤلؤ قلب پاکحر
! غافل از را برنجانندجمعین أصلوات الله وسالمه علیھم ارش یصحابه اخو 

دند، یپروردگارشان را خر یدند و خوشنودیه آنان به آرمان خود رسکنیا
و خوشنود گردیدند، خوشا  یشد و آنان از خداوند راض یخداوند از آنان راض

 به سعادتشان.
و پیروی از اھل بیت  یاسالم ناب محمد یمدعھا  این انگیز اینکه شگفت

ت پیامبر ی؟! اھل بیدام اسالم ناب محمدکت؟! و یدام اھل بکھستند 
ده دارند، شما از ین عقیامام صادق است، چنشان  ه نور چشمک ‡گرامی

ست؟! اسالم ناب شما به کید؟! منظور شما یگوئ یم ت سخنیدام اھل بک
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 دام محمد منسوب است؟!.ک
 صامبران و رسوالن حضرت محمد مصطفییاگر منظورتان خاتم پ 

ق و عمر فاروق است؟ اگر منظورتان یر صدکاست؟ اگر منظورتان داماد ابوب
ن است؟! اگر منظورتان ھمان یپدر دو تا ھمسر گرامی عثمان ذی النور

به خارج از  صامبریر و خون صحابه جانباز پیه با شمشکاست  یاسالم
سته، کزر و زور و تزور را در ھمه جا درھم ش یھا اخکده و یسره العرب ریجز

اید به خرابستان  کنید و راھی که شما در پیش گرفته می د اشتباهیپس ببخش
 است؟!.

نه و جسارت و کین ید؟! چرا اسالم را دیگوئ یچرا به خلق الله دروغ م 
از قبر د ید؟! از خدا بترسینک یم یمعرف یو حقه باز یباف ین و منفینفر
ه به دروغ عدالت را جزو اصول ک یشگاه ذاتید، از وقوف در پینکحذر  یکتار
 صگرامی ز ویامبر عزید، از پید، از دوزخ بترسید بترسیدان یم نشید

 د.ینکا یت حید، از اھل بیشکخجالت ب
ه کد ینک ینم د، تصورینکرا با دروغ سرگرم  ید جھانیخواھ یم کیتا به  

 یتان روشود؟ حتیھا دروغھمه  شود می رو ھا دروغم کم که دارد کھمچنان
ندازند و یتان در چشمانتان چشم بیدھاین مریتر ن افراد و مخلصیتر یکنزد
نه ینند، ھزک ین میه شما را تأمک ییھا ھماند؟! یند چرا به ما دروغ گفتیبگو

 تان رایھاینه تمام دروغ پردازیپردازند؟ ھز یم تان رایھا دروغچاپ و نشر 
 پردازند!.  یم

در داخل منزلتان و داخل دفترتان، بغل دستتان  ید روزینیکتصور نم 
ابان به شما یدر خ یالس و حتکه سرینین، داخل مسجد و حسیدر ماش

 د؟!.یه به ما دروغ بگوئکداشت  یند چه لزومیبگو
 یآخرت است شوخ ۀن معامله، معاملید ایردک یچرا با سرنوشت ما باز 

ثر کار شد حد اکه اگر فسادش آشکست ین یا ارخانهک ت وکار شرکست، ین
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نجا اگر یست، ایگر بازگشتی نیر، بعد از مردن دیباشد. خ یضرر مال یک
مان و یه اکد ینکد اما تصور ینکد تحمل یتوان  یم در آمد یشما قالب یھا پول

 د!.یدرآ یگزاف شما آنجا قالب یاسالم ناب و ادعاھا
است به چه  یتان قالبیھا هکد سیردک اشتباهه متاسفانه کد یآنجا بگوئ 

ن اسالم را نخواسته بودم! جبرئل ید من ایگو یم ه خداکنیل ایل؟! به دلیدل
 ین اسالمیند من چنیبگو صغمبریاورده بودم! پین اسالم را نید من ایبگو
م!! بقول یشناس ینم ن اسالم رایند ما ایت بگویرده بودم! و اھل بکغ نیتبل

 :یاقبال الھورمرحوم عالمه 
 یو مــال سالم یز مـن بـرصـوف

 

 غــام خــدا گفتنــد: مـــا رایه پکــ 
 

 رت انداخـتیلشان در حیتأو یول
 

ــــطف  ــــل و مص  را یخــــدا و جبرئ
 

 دارد؟!. یا دهیه و ناله چه فایدارد؟! گر یال چه ثمرید واوینکتصور 
ه چھره خسته کگذشت   یم یا نار صومعهکاز  سعمر فاروق یروز 
از اصحاب عرض  یکیر فرو رفت! کستاد و به فیرد، اکنگاھش را جلب  یراھب

نم ک یم رکچاره فین بید فرمودند: به حال اینک یم رکف یزیا در چیرد: گوک
ش یت جایدر نھا ھا سختیو تحمل  ین ھمه عبادت و خستگیه با وجود اک

 ٣ نَّاِصَبةٞ  َ�ِملَةٞ ﴿ ه را تالوت فرمود: یمه سوره غاشیرکه یدوزخ است آنگاه آ
تالشگر و در زحمت به آتشی سوزان «. ]۴-۳: الغاشیة[ ﴾٤ َحاِمَيةٗ  نَاًرا َ�ٰ تَۡص 
  .»ای داغ وجوشنده به آنان آب نوشانده شود ند از چشمهیدرآ

 سیوشا باشد داستان سلمان فارسکد در طلب حق یشه بایلذا انسان ھم
رد کق و مطالعه یتحقن را یه چند دکاست،  یا ار جالب وآموزندهیبس ۀنمون
 د.یه به مقصود رسکنیتا ا
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ۡ ﴿ :مهیرکه ین آیابنابر  ِينَ ٱ ١٧ ِعَبادِ  فَبَّ�ِ  َ�َيتَّبُِعونَ  َل َقوۡ لۡ ٱ َتِمُعونَ �َسۡ  �َّ
حۡ 

َ
ه در پی ک یسانک یاست برا یار جالبیبس یراھمنا« .]۱۸-۱۷الزمر: [ ﴾َسَنهُ أ

ار و ابا نداشته کان یچ سخنیدن ھیه انسان از خواندن و شنکحق باشند 
 .»باشد
ه ک یسانکد یدنش را ندارد، شایل شنیه او مکد حق در ھمانجا باشد یشا 

ه کنند نگذارند یب یم قینفعشان را در دور نگھداشتن مردم از دانش و تحق
قت و دلسوز یحق ۀند، اما انسان حق جو و حق طلب و تشنکق یتحق یسک

 شه در تالش است.یش ھمینده خویبه آ
ه فورا کزند بل نمی ریزآن را  ردک، احساس یته ضعفک، نای ھهشباگر  
، و کند می دایالش را پکخواند، جواب اش یم دگاه مخالف راید کند می قیتحق

 ندارد. یگران ترس و حراسید یھا دیدگاهدن یس و شنکچ یاز نشستن با ھ
ت یه ھمه ما را به راه راست ھداکم یعاجزانه خواستار یاز خداوند ھاد

به ما  شود می یه ھست و سبب سعادت و رستگارکند و حق را آنگونه ک
 .»نید. آمیت فرمایعنا یرویرش و پیذق پیاند و توفیبنما

دم جداگانه در آخر یتاب را الزم دک یه حواشکته الزم است کن نیر اکتذ
انتخاب  یمناسب یترھایش تیخالصه نموده برا کیاندآن را  اورم ویتاب بک
ند. و ھمچنین تیترھای سایر مطالب کتاب طبق کخواننده را خسته ننم تا ک

 .معمول از مترجم است
مھمترین موردی که در مقدمه الزم بود به آن اشاره کنم موضوع رافضه 

 است چون اسم کتاب چنین است الزم بود توضیح داده شود:
ام نمود یق یومت اموکه حیوفه علک در إید بن علیه زک یزمان«

 یتبرھا  آن دند، ازیپرس یاز و ر و عمر)ک(ابوب نیخیدر مورد شان یعیش
 ید خارج شدند ویوفه از سپاه زکاز مردم  یا ن عدهیبخاطر ھم......نجست؛
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و  ه۱۴۰۶چ ۱۱۹، ۱۲۰ن،یاالم ییحیف ی(شر خطاب نمود. یآنان را رافض

 ۵ ر جیاث امل ابن کو  ۶۵ص۳ج العيون احلدائقو  ۱۶۵ص ۵ج یخ طبریتار
 .)۸۶ص

 
 با التماس دعای خیر برادر کوچک شما
 عبدالله حیدری

 شمسی مدینۀ منوره ۸۸دیماه 





 

 
 بخش اول:

 آشنا شویم ÷با امام جعفر صادق
 اسم و نست:

ابن  ین بن علین بن حسین العابدیز یشان امام جعفر بن محمد بن علیا
دختر  لو ابن فاطمه بتول صحضرت رسول یطالب پسر عمو یاب

شان از طرف اصول بود. و اما از طرف ین نسب ایاست. ا صامبریپ یگرام
خدا و  ین ولیتر افضل سقیر صدکشان از دو جھت فرزند ابوبیا شان:یھا ییدا

ولدين « د:یفرما  یم است لذا  امام صادق صبزرگوار رسول خدا یصحاب

 .»ق از دو طرف جد من استیر صدکابوب« ».الصديق مرتني ابوبكر
ر کب یشان ام فروه بنت قاسم بن محمد بن ابیه: مادر اکل ین تفصیبا ا

اسماء بنت  - شانیا یمادر بزرگ مادر یعنی -شان یاست و مادر ا سقیصد
 است. شقیر صدکعبدالرحمن بن ابوب

و از  صامبریطرف فرزند پ یکه از کنگونه باشد یه نسبش اک یسک 
ق از دو جھت پدر بزرگ یآنھم حضرت صد سقیر صدکگر فرزند ابوبیطرف د

ه کمحال است  صامبریتقوا و قرابتش به پ و ینداریشان باشد، با آن دیا
ا او را دشنام دھد و لعنت ینه داشته باشد کیا با او یند، یپدر بزرگش را بد بب

 ن.ک
اخالق و  یت حتیو دانش و فضلمال علم کن و تقوا و یرا قطع نظر از دیز 

شان یدھد. ایرا نم ین جسارتیبه او اجازه چناش  یت و بزرگواریمروت عرب



 مناظرۀ امام جعفر صادق با یک رافضی  ٨

 

 یقمر ۱۴۸نه منوره متولد شد و در سال یھشتاد قمری در مد ۸۰در سال 
 نه منوره چشم از جھان فروبست.یدر مد یسالگ ۶۸در سن 

 لقب:
شان غالب یآنقدر برا ن لقبیافت، و ایامام جعفر بن محمد به صادق لقب 

رفت.  ینم یگرید یبه جا یسکشان ذھن یجز اشد  می رکه ھرگاه ذکشد 
ردار و کشان در گفتار و یه اکن بود یشان به لقب صادق ایعلت شھرت ا

ثابت نشده  یشان ھرگز دروغیاز ا یرفتارش صادق بود جز صداقت و راست
 است. بقول شاعر:

 بأبيـــــه اقتـــــدي عـــــدی بـــــالكرم
 

 أبــــــاه فــــــام ظلــــــم ومــــــن يشــــــبه 
 

 ده استیدرسخاوت به پدرش گرو یعد
 رده است.کن یاد رویه به پدرش شباھت داشته باشد زیکسکو 

سوی رسول یکا بودند، از یدن یھا ن انسانیتر شان صادقیو پدران ا
ان و به اعتراف آنان صادق و امانت کافران ومشرکان یدرم یه حتک صنیام

ه خداوند متعال کن امت یق ایر، صدکابوب گر پدربزرگشیدار بود. و از طرف د
 ن نازل فرمودند:ی(در آخر سوره توبه) چناش  درباره

ِٰد�َِ� ﴿ ْ َمَع ٱل�َّ َ َوُ�ونُوا ْ ٱ�َّ ْ ٱ�َُّقوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
�  .]۱۱۹: التوبة[ ﴾١١٩َ�ٰٓ

 .»دیان باشید و با راستگویمؤمنان از خدا بترس یا«
 ن لقبیشان را به ھمیافت و علماء این لقب شھرت یشان به ایخالصه ا

ه واقعا کشان (امام) است یگر القاب اینند. از دک یم یشناسند و معرف یم
شان است اما یگر ایه) از القاب دین (فقیدارد، و ھمچنآن را  یستگیشا

شان یرا خود ایستند زیشان معصوم نیھستند ا یشان مدعین ایه مخالفکچنان
ه در ک ‡امبرانیرده است، مقام عصمت جز پک یخود نفز را از ین چیا
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چ انسان یت فرموده ھیاز دارند و خداوند به آنان عنایغ رسالتشان به آن نیتبل
 ست.یگر معصوم نید

 :فرزندان
 گذاشتند: یبجا یادیفرزندان ز /امام جعفر صادق

شان در سال یات ایشان است و در حین فرزند ایتر ه بزرگکل یاسماع -۱
ل از خود یبنام محمد بن اسماع یوفات نمود، و فرزند ھجری۱۳۸

دام آنان که ھر کداشت  یادیگذاشت، محمد فرزندان ز یبه جا
 گذاشتند. یبجا ینسل

 شان ابوعبدالله بود.یه اینکعبد الله، لذا  -۲
او را بعد از پدر  یان اثناعشریعیافت، شیاظم لقب که به ک یموس -۳

ھا فرزند  یلیردند، اسماعکنجا اختالف یدانند، از ھم  یم امام ھفتم
اظم را ک یموس ھا یدانند و اثناعشر یم ل را امامیشان اسماعیاول ا

 امام گفتند.
 اسحاق -۴
 محمد -۵
 یعل -۶
 فاطمه. -۷

 ترین اساتید: مهم
را  یاز علماء آموختند، ز یث را از طبقه عالیامام جعفر صادق علم و حد

وانس  یمانند سھل بن سعد ساعدردند، ک کشان  اواخر عصر صحابه را دریا
رده است، کت یاد روایباقر ھم ز ی. از پدرشان محمد بن علبکبن مال

شان ی، وفات ااند ردهکت یشان رواین از ایثر محدثکباقر فاضل و ثقه است ا
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ق پدر از جدش یشان از طریات ایثر رواکھجری بود، ا  ۱۱۰با سال یتقر
ن به یاست  و ا صسول خداطالب از ر یابن اب یا علی ین بن علیحس

ات پسران ین نمونه روایبھترھا  این است و یات وین روایتر یاعتبار سند عال
 از پدرانشان است.

رباح، محمد بن  ین عطاء بن ابیوخ امام صادق سردار تابعیگر شیاز د
رافع،  یدر، عبد الله بن ابکر، محمد بن المنی، عروه ابن زبیشھاب زھر

ه از جدش قاسم بن محمد بن کنیما اکابن عباس است.  یرمه مولکوع
 نه است، ھمهیمد یشان از علمایوخ ایثر  شکرده است و اکت یز روایر نکابوب
انتدار، صادق، عادل، و امانت دار یم امامان ثقه، معتمد، دیردکر که ذکھا  این

 ند.کرا رحمت شان  ھستند، خداوند ھمه

 بارزترین شاگردان:
ت و چه علم فقه عده یشان علم آموختند چه علم روایه از اک یسانک
ن آنان عبارتند از: یه مشھورترکاز علماء و حفاظ ثقه و معتمد ھستند  یبزرگ

 -یالمدن یثید بن عبدالله بن الھاد اللیزیقطان،  ید انصاریحی بن سعی
شان وفات یش از ایتر بودند و ده سال پ شان از امام صادق از سن بزرگیا

شان است، یا یھا ه از ھمدورهکج یز بن جریبن عبدالعز کعبدالملنمود،  
 یبن انس االصبح ک،  ابوعمرو بن العال، مالیانیوب سختیابان بن تغلب، ا

ان بن ی، امام نقاد شعبه بن الحجاج، سفیان ثوریامام دار الھجرت، سف
 گر.ید یاری، وبسیه، محمد بن ثابت بنانینیع

شان ھم یشان فقه آموخت و با ایشتر از ایب یان شاگردان، بعضیاز م 
فه یو امام ابوحن کن جمله امام مالیرده از اکت یث رواین بود و حدینش

 ر است.کھما بطور خصوص قابل ذیرحمت الله عل
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 ی، البته امام بخاراند ردهکث نقل یشان حدیتمام اصحاب صحاح سته از ا 
رده است، کنقل  ثیشان حدیگرش از اید یھا تابکه در کح نه بلیدر صح

ه بود، رحمت خدا بر یشان امام صادق ثقه و صدوق و امام و فقیه اک یبراست
 او باد.

 سخاوت و کرم:
ن امر از یداشتند و ا یا رم و سخاوت منزلت فوق العادهکان دیشان در میا

شان یست، جد بزرگوار این یبیشان و از خاندان سخاوتمند نبوت امر عجیا
ف) از باد ھم سخاوتمندتر بودند، یث شریحد ری(به تعب صرسول الله

رم آنحضرت، چه در غزوات و چه در مواقع کشمار  یبارز و ب یھا نمونه
 ردند و با دست بازیکسخاوت م یار است بقدرکگر، روشن و آشیمختلف د

 نداشتند. یو ترسی از فقر و تنگدست یچ نگرانیه ھکند داد می
باره سخاوت در /صادق شاگرد امام جعفر یمیاج بن بسطام تمیھ

 د:یگو ین میشان چنیا

 /امام صادق« ».يبقي لعياله يشء ال یكان جعفر بن حممد يطعم حت«
 یباق یزیفرزندان خودش چ یه براک داد می با دست باز غذا یبقدر

 .»گذاشتینم
ترسد.  ینم یه از فقر و تنگدستکاست  یسکن بخشش و سخاوت یو ا 
 ده شد فرمودند: یم ربا پرسیتحر دربارهشان یاز ا یه وقتکت شده یروا

ه کنین است تا ایزه حرام شدن ربا ایانگ« »معروفـلئال يتامنع الناس ال«

 نان نفسین داللت برسخاوت و اطمیا .»ستندیر باز نایار خکمردم از 
 .کند می

 ن مردم برقرار شود حاضریه صلح بکنیبخاطر ا یشان گاھیه اک گویند می
 ند.کب خودش خسارت آنان را تحمل یاز جشد  می
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انه یردن مخفکشان در انفاق و خرج یه اک شود مین گفته یھمچن
داشت،  بنیبن حس ین علین العابدیبه جدش امام ز یادیمشابھت ز

از نان و گوشت و پول را بر  یشب بار یکیه در تارکن بود یشان چنیعادت ا
 رد.یکم میتقسنه ین مستمندان مدیگذاشت و بر فقراء و ب یم دوش
 یه وفات نمود و مردم زمانکنین عادت ھمچنان ادامه داشت تا ایا 
 ازشان را برآورد.یه نکنبود  یسکه مستمندان در ماندند و کدند یفھم

شان را در زمره یدوارم خداوند ایشان را، امیند اکپس خداوند رحمت 
 ه:شان فرمودیا دربارهه کساب آورد به ح یسانک

ْوَ�ٰٓ  ۦِسهِ َ�فۡ  ُشحَّ  يُوَق  َوَمن﴿
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ  .]۹الحشر: [ ﴾لُِحونَ ُمفۡ ل

 .»ه رستگارندکنانند یش مصون باشند، ایه از أز نفس خوک یسانکو « 

 حکمت و دانش وافر:
مت و حاضر کاز ح اند را نوشته /نامه امام صادق یه زندگک یسانک
 یھا در برابر پرسش ی، حاضر جواباند ثرت سخن گفتهکشان به یا یجواب

بر علم و دانش گسترده و فھم  ھا ین حاضر جوابیه واقعا اکده، یچیپ دشوار و
 .کند میشان داللت یق و دور رس ایعم

ع و یسر کشان دریه خداوند متعال به اکن دارد یه داللت بر اکنیما اک 
و  ند و فقهکر یرا تعب ین معانیتر ه بتواند جامعکت فرموده یح، عنایزبان فص

 ند.ک کعت را دریه مقاصد و اسرار شرک ینشیب
 د: یگو ینه مییان بن عیشان سفیشاگرد ا 

دم ابوعبدالله جعفر بن محمد، شترش را در یه آمدم دکدر موسم حج به م
ستادن در یا یجا - ابن رسول الله! چرا موقفیابطح خوابانده، گفتم: 

عبه کدر پشت حرم قرار گرفت و نه داخل مشعر الحرام؟ فرمود:  -عرفات
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ن حج به یعازم یخانه خدا، حرم پرده آن و (موقف) دروازه آن است، وقت
 عبه آمدند:کارت یقصد ز

 ینند، وقتکو تضرع  یه زارکنیاول آنان را دم دروازه نگھداشت تا ا 
مزدلفه،  یعنیرد، کشان یکازه دوم نزدبه درو کیاجازه ورود به آنان داد اند

به آنان  ید رحمش آمد، وقتیرا د و تضرع و تالش آنان یثرت زارک یوقت
م یرا تقدشان  یقربان ینند، وقتکم یرا تقدشان  یرد دستور داد قربانکرحم 

مانع ھا  آن و ین او تعالیه بک یرا انجام دادند و از گناھان کردند و مناسک
 نند. کارت یرا زاش  زه و با طھارت خانهکیشدند، دستور داد پا کبود پا

ن روزھا یرا آنان در ایروه شد؟ فرمود: زکق میام تشرید چرا روزه در ایپرس
زبانش روزه یه در خانه مکست یسته نیمھمان شا یند و برایمھمان خدا

 رد.یبگ
ت یوا، ریه با سند خودش تا احمد بن عمرو بن مقدم رازیم در حلیابونع

 ه فرمودند: ک کند می
رد وراند، دو کش کیآن را  نشست ی، مگسیفه عباسیبرصورت منصور خل

رد، امام جعفر صادق وارد شد منصور کتش یاذ یلیباره آمد، دوباره راند، خ
له یده است؟ فرمودند: تا بوسیاباعبدالله! خداوند مگس را چرا آفر یا گفت:

 ند.کآن ستمگران را خوار
ه امام جعفر صادق ک کند میت یب روایعائذ بن حب شانیشاگرد ا

 فرمودند:

عدو أرض من  الو يش أحسن من الصمت وال زاد أفضل من التقو ال«

  ».داء أدوأ من الكذب اجلهل، وال
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 یبھتر از خاموش یزیچ چیست، و ھین یبھتر از تقوا یا چ توشهیھ«
تر از دروغ کخطرنا یچ مرضیست، وھیمضرتر از جھل ن یچ دشمنیست، ھین
 .»ستین

رد یکحت میاظم را داشت نصک یامام صادق فرزندش موس یبار
 فرمودند: 

از ین یشه بیباشد ھم یرش راضیه به قسمت و تقدیکسکزم! یفرزندعز«
ه ک یسکرد، یمیم یگران چشم بدوزد از گرسنگیه به داشته دک یسکاست، 

رده کنباشد خداوند را در (قضاء) عدالتش متھم  یرش راضیبه قسمت و تقد
ب خودش در نظرش یبشمارد ع کوچکگران را یب دیه عک یسکاست، 

ار کوبش آشیند عکگران را نید یه پرده پوشک یسک، کند میبرزگ جلوه 
 خواھد شد. 

 یسکشته خواھد شد و کشد با آن کر بغاوت و شورش بیه شمشک یسک
، کند میند خداوند خود او را در آن سرنگون کب یبرادرش چاھ یه براک
ه با علماء نشست ک یسک، شود میر یند تحقک ینیه با ابلھان ھمنشک یسک

بد سرزند  یه به جاھاک یسکرد، یگیند مورد احترام قرار مکو برخواست 
 .شود میمتھم 

 ییجو بیه از تو عک ینک ییبجویگران عیزم! مبادا از دیفرزند عز یا
 یل خواھیه بخاطر آن ذلک ینکدخالت  یعنیال یارھاکخواھد شد ومبادا در 

 شد.
ه مورد کزم! حق را بگو چه به نفع تو باشد و چه به ضررت، یفرزند عز یا

ن، و در کگرفت، ھمواره قرآن را تالوت  یشاوندانت قرار خواھیمشورت خو
 وش.کنشر اسالم ب

ُبرند رفت و آمد  یم ه از توک یسانکن و باکر کاز من یوامر به معروف و نھ 
د بده و مبادا خبر یطلب یزیس از تو چکن،  ھرکداشته باش! سالم را تو آغاز 
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گران یوب دیارد. مبادا به عیکنه مکی ھا دلدر  ینیه خبر چک ینک ینیچ
گران را ھدف قرار دھد خودش ھدف قرار ید یسکه ھر ک یمشغول شو

 رد.یگ یم
 ییھا شهیه سخاوت رکن، کشه شروع یاز ر ینکسخاوت  یھرگاه خواست 

چ یدھند، ھیوه میم ھا شاخه دارند، و شاخه ھا تنه دارند، تنه ھا شهیدارد، و ر
مگر در شاخه اش، و شاخه وجود ندارد مگر بر تنه و  شود نمیخوب  یا وهیم

 شه خوب. یست مگر از ریتنه ن
 یھمانند سنگھا  آن هکن، کدن میاران دکان برو، واز گنھیکدن نیبه د
و  شود نمیش سبز یھا ه برگیک، و درختآید نمی رونیه از آن آب بکھستند 

 ».دیرو نمی اهیه از آن گیکنیزم
 رده است فرمودند:کدند، خداوند چرا ربا را حرام یاصحاب پرس یبار
شان یق ایعم کن در واقع دریستند، و ایر باز نایار خکه مردم از کنیتا ا«

ه فضل و کبل شود نمیسب و آموختن حاصل که باکعت بود یاز مقاصد شر
و خداوند  بخشد می از بندگانش بخواھد یسکه بھر کلطف خداوند است 

 ».است یفضل بزرگ یدارا
شان را یا یه حاضر جوابکشان یر ایم نظکجالب و  یھا پاسخگر یاز د

نقل آن را  ع االبراریه صاحب ربکاست  یانیجر گذارد میش ینماه شتر بیب
 ه:کرده ک

ه ک یشرطه ست؟ بیل بر وجود خداوند چید دلیاز امام صادق پرس یمرد
 ؟!.ییم نگویبرا یزیاز جھان و عرض و جوھر چ

 دند:یحضرت پرس 
ه کشده  یدند گاھی؟ گفت: بله، پرسیرده اکا سفر ینون در درکا تا یآ 

د بله، یگو ید، میه غرق شوکد یده باشیشده باشد وترس یطوفان یشتک
 یشتکان یا ناخداید و آیداشت یشتکبه نجات  یدیگر امیا دیپرسند آ یم
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ا در یآ یتین وضعیپرسند در چن یم ر!ید خیگو یم نند؟کب یارکتوانستند  یم
ند: ھمان یفرما  یم د بله،یگو یم ترا نجات دھد یسکه کگذشت   یم دلت

 د:یفرما  یم دشیتاب مجکاسمش خداست لذا در 

ُ�مُ  �َذا﴿ ُّ ٱ َمسَّ ٓ  ُعونَ تَدۡ  َمن َضلَّ  رِ حۡ ۡ�َ ٱ ِ�  ل�ُّ  .]۶۷[اإلسراء:  ﴾إِيَّاهُ  إِ�َّ
ه به کس را کا سختی به شما رسد، جز او (خداوند) ھر یچون در در« 
 . »د گرددید ناپدیخوان می دعا

ِۖ ٱ فَِمنَ  َمةٖ ّ�ِعۡ  ّمِن بُِ�م َوَما﴿ ُ�مُ  إِذَا ُ�مَّ  �َّ ُّ ٱ َمسَّ  ﴾٥٣ ُرونَ  َٔ تَۡ�  هِ فَإَِ�ۡ  ل�ُّ
 .]۵۳[النحل: 

د از جانب خداوند است سپس چون رنجی به یو ھر آنچه از نعمت دار« 
 .»دینال می شما رسد،  آنگاه به درگاه او

 ده است.یه تر از جعفر ابن محمد ندید فقیفرما  یم /فهیلذا امام ابوحن 

 شخصیت:
شان، وقار یا یویکنار تواضع و اخالق نکخداوند متعال به امام صادق در 

ن در یزم یم روکن حایتر ه بزرگکت فرموده بود یعنا یخاص ینیو سنگ
م یشان تسلی، در برابر ایفه عباسیابو جعفر منصور خل یعنیزمان خودش 

 بود.
ع از یبا سند خودش تا فضل بن الرب ین ذھبیه امام شمس الدکچنان 

 ه فرمود: ک کند می تیپدرش روا
گرفته  یجعفر بن محمد قدرت مرا به بازمنصور مرا فرا خواند و گفت: 

ن یر المؤمنیشم، نزدش آمدم و گفتم:: امکشد اگر او را نکاست خداوند مرا ب
د (به یشان دوش گرفت و لباس پوشی، ایش او برویه پکاز شما خواسته 

ش اجازه ورود خواستم، ید) او را آوردم و برایگمانم گفت: لباس نو پوش
 شم!.کاگر او را نشد کاور خدا مرا بیگفت: ب
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ش بلند شد یرد و از جاک یش نگاھیم بسویشد یم م واردیه داشتک یوقت 
 رد و گفت:ک ییرایاز او پذ یو با گرمجوش

 کپا یا« .»ابن عمي و ياخليانة أخبا بنقي الساحة الربي من الدغل ومرح«

 !.»یم خوش آمدیپسر عمو یبرادرم  و ا یانت ایر و خکاز ھر م کپا یو ا
د، سپس یتخت نشاند و حالش را پرس ینار خودش روکآنگاه او را در  

 فرمودند: یاز داریگفت: چه ن
ه برسانند، کر افتاده است دستور  بده ینه به تأخیه و مدکمردم م یایعطا 

شه یاور شیه را بیرد و گفت: ھدکزش را صدا ینکگفت: چشم، آنگاه گفت: 
د و از ھم جدا شدند، من دنبال شان دایرا آورد و به ا یمتیعطر گران ق

 کمن شما را آوردم ش یابن رسول الله! وقتیشان راه افتادم و گفتم:: یا
دم شما ھنگام یشد، اما برخوردش عوض شد، من دک یم ه شماراکنداشتم 

د چه بود؟ فرمودند: یواندخ یزیا چید، گویداد می تکتان را حریھا لباسورود 
  گفتم:
الذي ال يرام، واحفظنى  كالتي ال تنام، واكنفنى بركن كاللهم احرسني بعين«

عمت هبا عىل قل لك عىل، وال هتلكنى وأنت رجائى. رب كم من نعمة ان كبقدرت

كم من بلية ابتليتنى هبا قل هلاعندك صرب!  فيا من قل عند عندها شكر، و

 .نعمته شكر فلم حيرمنى، ويا من قل عند بليتة صرب فلم خيذلنى

معاىص فلم يفضحنى، ويا ذا النعم التى ال حتيص أبدا، ويا ـرآنى عىل الويا من 

آخرتى بتقوي،  دينى بدنياي، وعىل معروف الذي ينقطع أبدا، أعنى عىلـذا ال

 .واحفظنى فيام غبت عنه، وال تكلنى ايل نفسى فيام خطرت
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يا من ال ترضه الذنوب، وال تنقصه املغفرة اغفرىل ما ال يرضك واعطنى ما ال  

ينقصك، يا وهاب أسألك فرجا قريبا، وصربا مجيال، والعافية من مجيع الباليا 

 .»واشكر العافية
ن، ودر پناه کخوابد حراستم   یه نمکدار خودت یپروردگارا! مرا باچشم ب«

 یه بر من دارک یم ده، و با قدرتیاراست جیر ناپذیه تسخکقدرت خودت 
ارند ی، پروردگارم! چقدر بسیید من تویه امکن کم مکن، ھالکحفاظتم 

 کیر اندکاز تو شھا  آن اما من در قبال یداشت یه تو بر من ارزانک ییھا نعمت
اما من در  یھا آزمود ه مرا بدانک یشاتیادند آزمایآوردم، و چقدر ز یبجا

م مرا محروم کر اندکه باوجود شیکذات یردم، پس اکصبر کیاندھا  آن برابر
م یبت رسوایمن در ھنگام مص یم صبرکه باوجود یکذات ی، و اینداشت

 .یردکن
صاحب  ی، وایختیم را نریاما آبرو یدیه مرا در حالت گناه دیکذات یا و 

ه ھرگز ک ییھا یصاحب خوب یست وایه ھرگز قابل شمارش نک ییھا نعمت
فرما، و در آنچه من  یارینم، و با تقوا برآخرتم یا بر دیبا دن ، مراشود نمیقطع 

ردم  مرا به نفس کن و ھرگاه احساس خطر کحفاظتم ام  از او دور شده
 خودم وا مگذار.

م ندارد، کرساند، و مغفرت و آمرزش یه گناھان به او ضرر نمیکذات یا 
 یبه من بده، ا ودش نمیم کامرز و آنچه از تو یت ضرر ندارد از من بیآنچه برا
، و به من ینکلم را زود حل که مشکخواھم  یم نده از تویاد بخشایَوّھاِب ز

ق یتوف ین سالمتیو برا یھا سالمت بتی، از تمام مصییت فرمایو عنایکصبر ن
 .»ینکت یردن عناکر کش

پر  ینه و دشمنکی یه خداوند دل دشمنش را بجاک یتیفکی ن حالت ویا
ت فوق العاده خداوند متعال یرم و عناکلطف و  کند می یاز محبت و دوست
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و  ھا عباسین یه بک یبادوستانش است و با توجه به مسائل دشوار و بغرنج
از  یکیاز  یه منصور عباسک شود نمیھا وجود داشت اصال تصور  یعلو

 ند.ک ییراین پذیچن یبزرگان علو
ن دو ی) بیث نبویر حدیبندگان (به تعب یھا دله ک ییاست خدا کپا 

 چرخاند. یم ه ھر جور بخواھدکف اوست کیبال انگشت

 ستایش علماء:
 یافکنقدر یشان ھمیو شناختن موضع علماء در قبال ا یبزرگوار یبرا
، اند ردهکث نقل یشان حدیه تمام اصحاب صحاح سته از اکد یه بدانکاست 

ث یحدشان یگرش از اید یھا تابکه در کح بلینه در صح یالبته امام بخار
 آورده است.

 د:یفرما یم بیشان در تقریا یوگرافیلذا ابن جحر در ب
) یان اثناعشریعین و نه شی(امام به اصطالح محدث .ه امامیصدوق فق

د و یار تمجیشان بسیف از این علم شریث و نقادان معروف ایعلم حد یعلما
 شانیسته مقام ایه شاک یس با القاب و اوصافکرده و ھر کش یستا

 ل بعمل آورده است.یشان تجلیدانسته از ا یم
 د:یفرما یم یابو حاتم راز

آمده است  شانیا »الجرح«تاب ک دره ک، چنان»ثقة اليسأل عن مثله«
ق یشان را توثیگران این و دیو ابن مع ین امام شافعی) ھمچن۲/۴۸۷(
اتباع ن یت و از عابدتریشان از بزرگان اھل بید: ایفرما یم ، ابن حباناند ردهک

 نه است.یمد ین و از علمایتابع

به اتفاق «د: یفرما  یم )۲/۲۴۵(  »منهاج السنة«در ه یمیخ االسالم ابن تیش
 .»ن استیاھل سنت جعفر بن محمد از ائمه د
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ه ک یشان در اموری) ا۱۱۰-۴/۱۰۸د: (یفرما یم زین یگرید یدر جا 

مامتهم فيام دلت إو« از آنان دارد امام ھستند: یرویعت داللت بر پیشر

 .»االئتامم هبم فيه.... یالرشيعة عل
ده شد فرمودند: از جعفر یشان پرسیباره ادر /فهیاز امام ابو حن یوقت

 دم.یند تر هیبن محمد فق

 بموضع ایشان در قبال شیخین: صدیق و عمر فاروق
 یشان است، و ھر دویه از دو جھت پدر بزرگ اکق یر صدکحضرت ابوب

 صو حضرت فاروق وزرای جدش حضرت محمدق یآنان حضرت صد
رد و از آنان ک یم داشت و احترام یم شان ھر دو بزرگوار را دوستیھستند ا

 داشت بد یم نهکیشان بغض و یه با اکرا  یسانکنمود، و  یم ادی یبه خوب
ه با ک یا د، لذا با رافضه بخاطر موضع خصمانهیورز یم د و با آنان بغضید یم

را با آنان  یده و راه آشتیورز یم داشتند بشدت بغض بق و فاروقیصد
 دند.ید یم مسدود

 د:یگو یم یھمدان *عبدالجبار بن عباس
م جعفر بن محمد نزد ما آمد ینکوچ کنه یم از مدیخواست یم هک یھنگام

د، به آنان از طرف من یان شھرتان ھستیکشاء الله شما از ن و فرمود: ان
 د:ییبگو

برأ أمن زعم أنی وم مفرتض الطاعة فأنا بريء منه ومعصمام إ من زعم أنی«

 .»يب بوبكر و عمر فأنا بريء منهأمن 
ه من امام معصوم و واجب االطاعت ھستم من کمعتقد باشد  یسکھر « 

م یجو یم یزاریر و عمر بکه من از ابوبکس معتقد باشد کزارم و ھر یاز او ب
 .»زارمیمن از او ب
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ه ک کند می تیاز جعفر بن محمد صادق از پدرشان روا ی*ابن ابو عمرعدن
 فرمودند: 

در زمان « .»ج عهد رسول اهللا آل  رسول اهللا یبكر كانوا يُدعون عل آل ايب«

 صت رسول اللهیز اھل بیر را نکت ابوبیمردم اھل ب صرسول خدا
 .»خواندند یم

 د: پدرم به جعفر بن محمد گفت:یگو یم هیر بن معاوی*زھ
 یزاریر و عمر بکاست شما از ابوب یه مدعکدارم  یا هیمن ھمسا

 ؟!:ییجو یم
 امام صادق فرمودند:

 .»برئ اهللا من جارك«
 .»ات هیزار باد از ھمسایخداوند ب«

واهللا أنی ألرجوا ان ينفعني اهللا بقرابتی من أبی بكر و لقد اشتكيت شكاية «

 .»فأوصيت إيل خالی عبدالرمحن بن القاسم
 یر به من نفعکدوارم خداوند بخاطر قرابتم با ابوبیامبخدا سوگند من «

خودم  یعبدالرحمن بن قاسم را وصام  ییض شدم دایمن مر یبرساند، وقت
 .»قرار دادم

 ه فرمودند:ک کند می تیحفص روا یاز سالم بن اب لی*محمد بن فض
ر و عمر کباره ابوب) درإاز ابوجعفر و پسرش(امام صادق و امام باقر

 فرمود:دم یپرس

 .»يا سامل توهلام و ابرا من عدومها فإهنام كانا امامی هدي«
ه آن کرا یزار باش، زیبشان  ن و از دشمنانک یسالم! با آن دو دوست یا«

 .»ت بودندیدو امام ھدا
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 سپس امام صادق فرمودند: 

ياسامل، أيسب الرجل جده؟ أبوبكر جدی، النالتنى شفاعة حممد يوم القيامة «

 .»أتوالمها و أبرأ من عدومهاإن مل أكن 
ر پدر بزرگ من کدھد؟! أبوب یم پدربزرگش را دشنام یسکا یسالم! آ یا«

را دوست نداشته ھا  آن بم نشود اگریامت نصیدر ق صاست، شفاعت محمد
 .»زار نباشمیباشم و از دشمنشان ب

ن سخنان را امام صادق در حضور پدر بزرگوارش امام محمد باقر یا 
 نگفتند. یزیو چ -ردندکد ییوتشان تأکبا س -شانیفرمود: و ا

 د:یفرما یم شاگرد امام صادق اثی*حفص بن غ
 فرمودند:  یم هکدم یاز جعفر بن محمد شن 

ما أرجو من شفاعة عىل شيئا إال و أنا أرجوا من شفاعة أبى بكر مثله، لقد «

 .»ولدنى مرتني
ز یر نکھستم به شفاعت ابوب یدوار شفاعت علیه امک یمن ھمانقدر« 

 .»ر از دوجھت جد من استکدوارم، ابوبیھمان اندازه ام
 د:یفرما یم س المالئییعمرو بن قشان یگر ای*شاگرد د

 فرمودند: یم هکدم یاز جعفر بن محمد شن

 .»عمربكر و بريء اهللا ممن تربأ من ايب«
 .»دیبجو یزاریر و عمر بکه از ابوبک یسکزار باد از یخداوند ب«

 ه فرمود: ک کند می تیر روایبا سندش از حسان بن سد ی*و امام دارقطن
دم یده شد شنیر و عمر پرسکابوب دربارهه از جعفر بن محمد ک یھنگام

 ه فرمودند:ک

 .»انك تسألنی عن رجلني قد اكال من ثامر اجلنة«



 ٢٣   آشنا شویم ÷بخش اول: با امام جعفر صادق

 

وه بھشت یش از میھا پ ه مدتک یپرس  یم یباره آن دو مردتو از من در««
 .»اند خورده

 ه به دروغ ادعاک یسانکسبحان الله! خوشا به سعادت آنان و بدا به حال  
 .اند تینند دوستار اھل بک یم

ن و مودت با یخیمحبت ش درباره /ن نصوص از امام جعفر صادقیا
برد و  یم شان را نزد خداوند باالیار است، و مقام و منزلت اکح و آشیآنان صر

ار بر بغض کح و آشیه داللت صرکنیما اک کند می یکشان را به خداوند نزدیا
شان از دشمنان صحابه بخصوص آن بزرگواران و ین و انزجار ایو عداوت و نفر

 ختگان دارد.یفرھ
ق یفه راشد، صدیآن دو خل یه خود امام صادق براکنیاز ھمه ا تر مھم

اء یار و مونس و غمخوار حضرت فخر رسل و تاج انبیبر و فاروق اعظم دو کا
امبران و فرشتگان و دو خادم و مخلص اسالم و قرآن و یو رسوالن و افضل پ

 دھد. یم بودن یمژده بھشت بن خاتمید





 

 
 وم:بخش د

 امام جعفر صادق با یک رافضی متن مناظرۀ

 نک کمکپروردگارا 
د انصاری بخاری در یه ابوالقاسم عبدالرحمن بن محمد بن سعیفق خیش

بر   -ندکه خداوند حفاظتش ک-رمه که مکدر م ه ۴۳۵ه من در سال یکحال
 :فتگث یم حدیخواندم برا می او

ر بن کفرمود: ابومحمد عبدالله بن مسافر به من خبرداده، فرمود: ابوب 
فرمود: ابوالحسن احمد بن  ھمدانی به من خبر دادهالخلف بن عمر بن خلف 

به  یفت، فرمود: ابو الحسن بن علی الطنافسگث یزمه به من حدامحمد بن ب
فت، گث یفرمود: خلف بن محمد القطوانی به من حد :فتگث یمن حد

فت، فرمود: مردی از رافضه نزد جعفر گث یفرمود: علی ابن صالح به من حد
 و گفت: آمد ÷بن محمد صادق

 فت:گحضرت جواب سالمش را داد، مرد  ،ة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورمح

ست؟ جعفر کین مردم یبھتر صابن رسول الله بعد از رسول خدای -۱
ست؟ یچن امر یل ایفت: دلگ سقیر صدکفرمود: ابوب /صادق

وهُ ﴿ :أفرمود: ارشاد خداوند ۡخرََجُه إِ�َّ تَنُ�ُ
َ
ُ إِۡذ أ هُ ٱ�َّ َ�َقۡد نََ�َ

ِيَن َ�َفُرواْ  ثَاِ�َ ٱثۡنَۡ�ِ إِۡذ ُهَما ِ� ٱۡلَغارِ إِۡذ َ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِۦ َ� َ�َۡزۡن ٱ�َّ
يََّدهُۥ ِ�ُُنو�ٖ 

َ
ُ َسِكينََتُهۥ َعلَۡيهِ َو� نَزَل ٱ�َّ

َ
ۖ فَأ َ َمَعَنا  ﴾لَّۡم تََرۡوَها إِنَّ ٱ�َّ

 .]۴۰: التوبة[
 یاریبه او  یقت خداوند ھنگامید در حقینکن یاریرا  )امبریپ(اگر او «



 مناظرۀ امام جعفر صادق با یک رافضی  ٢٦

 

ردند کرونش یب) هکاز م(از دو تن بود  یکیه ک یافران در حالکه کرد ک
 یگفت:: نگران مباش ب یم خود اریه به کآنگاه  ده در غار بودنک یھگام

رد و او را با کگمان خداوند با ماست پس خداوند آرامشش را بر او نازل 
 .»دندید ینم راھا  آن هک یانیسپاھ

ا یه خداوند سومشان است؟ و آکز آن دو نفری است سی بھتر اکپس چه 
 !.ر بھتر ھست؟کسی از ابوبک صامبریر از پیغ

و ناراحتی بر  یبدون نگران ÷فت: علی ابن ابی طالبگرافضی  -۲
ز یر نکد امام صادق فرمودند: ابوبیخواب صرختخواب رسول الله

 ھمراه بود. صامبریبدون نگرانی و ناراحتی با پ
 چهد! امام صادق فرمود: یفرما یم فته توگبرخالف فت: خداوند گمرد  -۳

 :دیفرما یم فت: خداوندگفرموده است؟ 

َ َمَعَنا﴿  ار خودیه به کآنگاه « ﴾إِۡذ َ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِۦ َ� َ�َۡزۡن إِنَّ ٱ�َّ
 .»گمان خداوند با ماست یگفت: نگران مباش  ب یم

 ناراحتی نبود؟و ن ترس یمگر ا 
نی یاز جزع فزع است غمگ ریغ ینیرا غمگیر زیفرمودند: خامام صادق 

د، ین خدا نگرایسی به دکشود و  دیشھ صامبریه مبادا پکن بود یر از اکابوب
خودش  دربارهاش  نییامبر خدا بود، غمگیپ ن خدا و برید نی بریپس غمگ
 ش را زد  اف نگفت!.یش از صد مرتبه مار پایه بکنیل اینبود بدل

 :دیفرما می خداوند متعالرافضی گفت:  -۴

َما﴿ ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�َّ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱ َءاَمُنوا لَوٰ ٱ يُقِيُمونَ  �َّ  تُونَ َوُ�ؤۡ  ةَ لصَّ
َكوٰ ٱ  .]۵۵: ة[المائد ﴾٥٥ كُِعونَ َ�ٰ  وَُهمۡ  ةَ لزَّ

ه کھستند  یشما خداوند و رسولش و مومنان یه ولکست ین نیجز ا«
 .»پردازند یم اتکز یو آنان در اوج فروتن دارند یم ینماز بر پا



 ٢٧ متن مناظرۀ امام جعفر صادق با یک رافضی بخش دوم:

 

را در حال ه انگشترش کطالب نازل شده ھنگامی  ن درباره علی بن ابییا
 رد، فرمود:کوع صدقه کر

را  ن افتخاریه اکخدا را سپاس «. »يف أهل بيتياحلمدهللا الذي جعلها يفّ و«

 .»تم قرار دادیدر من و در اھل ب
ن سوره است از یه در ھمین آیش از ایه بک  ای هیامام صادق فرمودند: آ

 د:یفرما می ه مھمتر است خداوند متعالین آیا

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ   َف فََسوۡ  ۦدِينِهِ  َعن ِمنُ�مۡ  تَدَّ يَرۡ  َمن َءاَمُنوا

ۡ
ُ ٱ ِ� يَأ  �ٖ بَِقوۡ  �َّ

 .]۵۴: ة[المائد ﴾ۥٓ َوُ�ِحبُّونَهُ  ُ�ِبُُّهمۡ 
خداوند  هک نش بر گردد بداندیه از دکس از شما کمومنان ھر  یا«
ز او را یدارد و آنان ن یم ه آنان را دوستک آورد ان خواھدیرا در م یگروھ

 .»دارند یم دوست
 -نانیصحرانش - ھا ارتداد صورت گرفت، عرب صبعد از رسول خدا 

فار در نھاوند گرد آمدند و گفتند کمرتد شدند و  صبعد از رسول خدا
 سه عمریکشدند مرده است تاجائ می روزیله او پیبوس مسلمانانه کمردی 
 فرمود: 

ن فرمود: اگر کات را به خودشان واگذارکر و زیبپذھا  آن حاال نماز را از
ندادن  بخاطر اند داده می صه به رسول اللهکدارند  سمانی را از من بازیر

درخت و  و وخار ھا سنگد و اگر به تعداد یآنان خواھم جنگ سمان بایآن ر
ن ید، ایھمه آنان خواھم جنگ ی بایرو جمع شود به تنھایه من نیجن انس عل

 ر است.کابوب لتیفضدر ه یآ
 د:یفرما می رافضی گفت: خداوند متعال -۵

ِينَ ٱ﴿ مۡ  يُنفُِقونَ  �َّ
َ
ٰ أ ِ  لَُهمَ� ۡ ٱب  .]۲۷۴: ة[البقر ﴾وََعَ��َِيةٗ  �ِ�ّٗ  �ََّهارِ ٱوَ  لِ �َّ



 مناظرۀ امام جعفر صادق با یک رافضی  ٢٨

 

 خود را انفاق یھا مال اراکپنھان و آش روز   ه در شب وک یسانک«
 .»نندک یم

نار را شب نفقه ید یکنار داشت یه چھار دکنازل شده  ÷درباره علی
ارا کآشرا نار ید یکپنھانی و را نار ید یکرد، کروز نفقه را نار ید یکرد، ک

 ه نازل شد.ین آیرد، لذا اکنفقه 
در قرآن وجود دارد، ه ین آیاز ا ر بھترکفرمود: برای ابوب ÷امام صادق

ۡ ٱوَ ﴿ د:یفرما می خداوند متعال  ن قسم خداوند استیا ﴾١ َ�ٰ َ�غۡ  إَِذا لِ �َّ

ٰ  إَِذا �ََّهارِ ٱوَ ﴿ َق ... ٢ َ�َ�َّ ِ  َوَصدَّ هُ ﴿ رکابوب ﴾٦ َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱب ُ  ىٰ يُۡ�َ لِلۡ  ۥفََسُنيَّ�ِ
 ٱ وََسُيَجنَُّبَها﴿ رکابوب ﴾٧

َ
ِيٱ﴿ رکابوب ﴾١٧ َ� �ۡ ۡ� ٰ  ۥَماَ�ُ  ِ� يُؤۡ  �َّ َّ� َ�َ�َ ١٨﴾ 

َحدٍ  َوَما﴿ رکابوب
َ
ٓ بۡ ٱ إِ�َّ  ١٩ َزىٰٓ ُ�ۡ  َمةٖ ّ�ِعۡ  مِن ۥِعنَدهُ  ِ�  ٱ َرّ�ِهِ  هِ وَجۡ  ءَ تَِغا

َ
�ۡ ٰ َ�ۡ ٢٠ 

 .﴾٢١ َ�ٰ يَرۡ  َف َولََسوۡ 
از فقر ه کنیا رد تاکخرج  صمالش را بر رسول خدا ر چھل ھزارکابوب

 فرود آمد و فرمود: ÷لیجبر ،دیچیش را به دورش پیعبا
ر کد: از طرف من به ابوبیفرما می رساند و می خداوند علی و اعلی سالمت

؟ ناراضی ای ن حالت فقر از من راضی ھستییا ا دریسالم برسان، و بگو آ
ام، من از  شوم؟! من از پروردگارم راضی می پروردگارم ناراضیاز ا یفرمود: آ
ه او را کام، و خداوند وعده داده  راضیام، من از پروردگارم  م راضیپروردگار

 ند.کراضی 
 د:یفرما می رافضی گفت: خداوند متعال -۶

ِ َوٱۡ�َوِۡم ﴿ َجَعۡلُتۡم ِسَقايََة ٱۡ�َآّجِ وَِعَماَرةَ ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡ�ََراِم َكَمۡن َءاَمَن بِٱ�َّ
َ
أ

ِۚ َ� �َۡسَتوُۥَن ِعنَد  ُ َ� َ�ۡهِدي ٱۡلَقوَۡم ٱ�ِخرِ َوَ�َٰهَد ِ� َسبِيِل ٱ�َّ ِۗ َوٱ�َّ ٱ�َّ
ٰلِِمَ�   .]۱۹: التوبة[ ﴾١٩ٱل�َّ



 ٢٩ متن مناظرۀ امام جعفر صادق با یک رافضی بخش دوم:

 

 یسکار کان و آباد ساختن مسجدالحرام را مانند یا آب دادن به حاجیآ«
مان آورده و در راه خدا جھاد یامت ایه به خداوند و روز قکد یقرار داده ا

اران را کد گروه ستمستند و خداونیسان نیکدر نزد خداوند ھا  این رده استک
 نازل شده است. ÷علی درباره .»کند مین تیھدا

لتی در قرآن دارد خداوند ین فضیز چنیر نکفرمود: ابوب ÷امام صادق
 د:یفرما می متعال

نۡ  مِنُ�م َتوِي�َسۡ  َ� ﴿ نَفقَ  مَّ
َ
ٰ  حِ َفتۡ لۡ ٱ لِ َ�بۡ  ِمن أ ۚ َوَ� ْوَ�ٰٓ  َتَل

ُ
�ۡ  �َِك أ

َ
 َدرََجةٗ  َظمُ أ

ِينَ ٱ ّمِنَ  َّ�  ْ نَفُقوا
َ
ٰ  دُ َ�عۡ  مِنۢ  أ ْۚ َوَ� ُ ٱ وََعدَ  َوُ�ّٗ  َتلُوا � سۡ �ُۡ ٱ �َّ ُ ٱوَ  َ�ٰ  َملُونَ َ�عۡ  بَِما �َّ

 .]۱۰[الحدید:  ﴾َخبِ�ٞ 
دند با یافران جنگکردند و با که انفاق کش از فتح میه پکاز شما  یسانک«

ستند آنان در منزلت از یسان نیکنندگان و جھاد گران پس از فتح  کانفاق 
دند بزرگتر و خداوند یافران  جنگکردند و با که پس از فتح  انفاق ک یسانک

 است  و خداوند از آنچه را وعده داده یکآنان سر انجام  ناز  یکبه ھر 
  .»د با خبر استینک یم

در راه نصرت  صرسول خدا یراه مالش را بکسی بود کن یر اولکابوب
ه جھاد کبود  یسکن ید و اولیه جنگکبود  یسکن یاولرد و کانفاق ن ید
خون آلود شدند حضرت ه کرا آنقدر زدند  صامبریان آمدند و پکرد، مشرک

گفت:  ید ومیدو یم هکم یھا وچهکمه در ید سراسیر خبر رسکبه ابوب یوقت
د پروردگارم الله است در یگو یم هکد یشک می را یا مردیشما آ ت باد برکھال
 ؟!.از جانب خداوند نزد شما آمده استه او یکحال

ردند، آنقدر کر کردند و شروع به زدن ابوبکرا رھا  صامبریه پکنیتا ا
ه در کسی بود کن یشد، او اول ینم شناختهاش  در چھرهاش  نییه بکزدند 



 مناظرۀ امام جعفر صادق با یک رافضی  ٣٠

 

د و یجنگ صنار رسول خداکه در کبود  یسکن یراه خدا جھاد نمود و اول
 فرمودند: صامبر خدایرد، پکه مالش را در راه  خدا خرج کبود  یسکن یاول

ر به من کبه اندازه مال ابوب یچ مالیھ« »ما نفع� مال كمال أيب ب�ر«
 .»ردکن کمک

 یکھم به خدا شر یچشم بھم زدن ۀبه انداز یحت یگفت: عل یرافض -۷
ر کاز ابوب یشیاورده است، امام صادق فرمودند: خداوند چنان ستاین
گرداند، خداوند  یم ازین یب یگریش دیرا از ھر ستا ه اوکرده ک

 :دیفرما یم متعال

ِيٱوَ ﴿ َّ�  ٓ ِ  ءَ َجا دۡ ٱب َق  قِ لّصِ ْوَ�ٰٓ  ۦٓ بِهِ  َوَصدَّ
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك أ  .]۳۳[الزمر:  ﴾٣٣ ُمتَُّقونَ ل

قِ « آورد ران ین راستیه دک یسکو  دْ اءَ بِالصِّ قَ بِهِ  مدحمجَ دَّ صَ  .»ابوبكر وَ

 »صدقت«ه گفت: کر کجز ابوب ییگو یم گفتند دروغ صامبریھمه به پ
 دربارهه خاص ک یا هید آینازل گرد رکابوب دربارهه ین آی، لذا اییگو یم راست

شده و از او  یدامن، راضکزگار و پایپرھق یر صدکابوبق و باور است پس یتصد
 باوفاست.و به صفت عدل موصوف شده  ده، عادل ویگرد یراض

 تاب خدا فرض است خداوند متعالکدر  یگفت: حب عل یرافض -۸
 :دیفرما یم

ٓ  قُل﴿ َّ�  �ۡ
َ
جۡ  هِ َعلَيۡ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
ۡ ٱ إِ�َّ  ًراأ ةَ ل  .]۲۳[الشوری:  ﴾َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ ِ�  َمَودَّ

ان یدر م دیبا ینم ولک ینم از شما در خواست یبر رساندن آن مزد بگو:« 
 .»دیآور یبه جا رام یشاوندیحق خو د وینکشه یپ یشاوندان دوستیخو

 دارد، خداوند متعال یازین امتیز چنیر نکامام صادق فرمودند: ابوب 
 :دیفرما یم



 ٣١ متن مناظرۀ امام جعفر صادق با یک رافضی بخش دوم:

 

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ٓ ٰ َوِ�ِخۡ  َ�َا فِرۡ غۡ ٱ َر�ََّنا َ�ُقولُونَ  ِدهِمۡ َ�عۡ  ِمنۢ  ُءوَجا ِينَ ٱ نَِناَ�  َسَبُقونَا �َّ
 ِ ِينَ  ِغّ�ٗ  قُلُو�َِنا ِ�  َعۡل َ�ۡ  َوَ�  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب ْ  ّلِ�َّ ٓ  َءاَمُنوا  ﴾١٠ رَِّحيمٌ  رَُءوٞف  إِنََّك  َر�ََّنا

 .]۱۰[لحشر: 
ما را و  !: پروردگاراگویند می )انصار( نان آمدندیا زه پس اکز آنان را یو ن«

چ یما ھ یھا دلگرفتند و در  یشیان آوردن از ما پمیه در اکآن برادرانمان را 
بخشنده  ییقرار مده پروردگارا تو اند مان آوردهیه اک یسانکدر حق  یا نهکی

 .»مھربان
مان سبقت جست، پس استغفار و طلب یا دره کاست  یسکر کابوب

 فراست.کبا او  یمحبتش فرض و بغض و دشمنو آمرزش برای او واجب 
 فرمودند: صامبریگفت: پ یرافض -۹

ََسنُ «
ْ
َُسْ�ُ  احل

ْ
ْهلِ  َشبَاِب  َسيَِّدا َواحل

َ
َنَّةِ  أ

ْ
بُوُهَما اجل

َ
 .»ِمنُْهَما َخْ�ٌ  َوأ

 .»و پدرشان از آنان بھتر است بھشتندن سردار جوانان یحسن و حس«
ن دارد یا بھتر از یازیشگاه خداوند امتیر در پکامام صادق فرمودند: ابوب 

ه فرمود: خدمت ک کند می تیروا ÷طالب یبن اب یپدرم از جدم از عل
ر و کابوب دمیه دکگر جز من نبود، ید یسکچیبودم ھ صامبر خدایپ

 فرمودند: صامبریظاھر شدند پ بعمر

هذان سيدا كهول أهل اجلنة وشبابهما هذان سيدا كهول أهل يا ىلع: «
اغبره من  فيما مىض من سالف ادلهر يف األول� و مابيق يف اجلنة وشبابهما

 .١»داما حي� ختربهما يا ىلع ما مرسل� الـالاالخر�ن إال انلبي� و
ا یا تا آخر دنیاز اول دن اند ران و جوانان بھشتیسردار پن دو ی! ا یای عل«

 .»، ای علی! تا زنده ھستند به آنان خبر ندهرسوالنامبران و یبه جز پ

                                           
 ماجه. ترمذی و ابن -١



 مناظرۀ امام جعفر صادق با یک رافضی  ٣٢

 

 س نگفتم.کچیردند به ھکفوت ن د تایفرما می علی
ا ی صافضل است فاطمه دختر رسول الله یکدمکگفت:  یرافض -۱۰

 .ر؟کعائشه دختر ابوب
 امام صادق فرمودند:

 .»مبنيـيس والقرآن احلكيم حم و الكتاب ال«م اهللا الرمحن الرحيم بس 
ا ی صامبریدختر پ افضل است فاطمه یکدامکپرسم  یم گفت: من از تو

 .؟!یخوان یم م قرآنیر تو براکعائشه دختر ابوب
 امام صادق فرمودند:

با او در بھشت است و فاطمه  صر ھمسر رسول اللهکعائشه دختر ابوب
ه بر ھمسر رسول ک یسکسردار زنان بھشت است،  صدختر رسول الله

ه دختر رسول ک یسکند و کند خداوند او را لعنت کطعن وارد  صالله
 ند.کند خداوند او را خوار یبب را بد صالله

ده یجنگ یعل است با صامبریه ھمسر پکنیگفت: عائشه با ا یرافض -۱۱
 ؟!.است

 :دیفرما یم باد خداوند متعال تو ت برکھال یدق فرمودند: آرامام صا

ن لَُ�مۡ  َ�نَ  َوَما﴿
َ
ْ تُؤۡ  أ ِ ٱ رَُسوَل  ُذوا  .]۵۳[األحزاب:  ﴾�َّ

 .»دیه رسول خدا را برنجانکو شما را نسزد «
در قرآن آمده  یر و عمر و عثمان و علکا خالفت ابوبیگفت: آ یرافض -۱۲

 ھم آمده است خداوند متعال لیاست؟ فرمود: بله در تورات و انج

ِيٱ َوُهوَ ﴿ :دیفرما یم  ٱ �َِف َخَ�ٰٓ  َجَعلَُ�مۡ  �َّ
َ
 َضُ�مۡ َ�عۡ  َوَرَ�عَ  ِض �ۡ�

 .]۱۶۴[األنعام:  ﴾ٖت َدَرَ�ٰ  ٖض َ�عۡ  َق فَوۡ 



 ٣٣ متن مناظرۀ امام جعفر صادق با یک رافضی بخش دوم:

 

ا را به ماز ش ین  و برخیان زمیه شما را فرمانرواکاست  یذاتو او « 
 .»دیبخش یگر برترید یبر برخ یمراتب
 :دیفرما می و 

وَٓء َوَ�ۡجَعلُُ�ۡم ُخلََفآَء ﴿ ن ُ�ِيُب ٱلُۡمۡضَطرَّ إِذَا َدَ�هُ َو�َۡ�ِشُف ٱلسُّ مَّ
َ
أ

�ِض� 
َ
 ٱۡ�

َ
ِۚ قَلِيٗ�  َ�ٰهٞ ءِ أ َع ٱ�َّ ُروَن مَّ ا تََذكَّ  .]۶۲[النمل:  ﴾٦٢ مَّ
درمانده را چون او را  )شخص یدعا( یسکچه  )ن استیسوال ا(ه کنه بل
 قرارن ینان زمیدارد و شما را جانش یم را بر یرد وسختیذپ یم بخواند

 .دیریپذ یم پند کیاند !ھست؟ یگرید یا با خداوند معبودیآ !؟دھد یم
 :دیفرما می و  

 ٱ ِ�  لَِفنَُّهمۡ َتخۡ لَيَسۡ ﴿
َ
ِينَ ٱ لََف َتخۡ سۡ ٱ َكَما ِض �ۡ�  لَُهمۡ  َوَ�َُمّكَِنَّ  لِِهمۡ َ�بۡ  ِمن �َّ

ِيٱ دِيَنُهمُ   .]۵۵[النور:  ﴾تََ�ٰ رۡ ٱ �َّ
 کندن ین جانشین سر زمیآنان را در  ا کش یه بکاست  وعده داده« 
ه کنشان را ین  دآو  نمودن یش از انان بودند جانشیه پکرا  یسانکه کچنان
 .»شان استوار داردیده است برایشان پسندیبر ا

تورات و  یجاکابن رسول الله، خالفت آنان در یگفت:  یرافض -۱۳
 صادق فرمود:ل است؟ امام یانج

دٞ ﴿ َمَّ ِۚ ٱ رَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ ٓ ﴿ رکابوب﴾ ۥٓ َمَعهُ  �َّ ا ِشدَّ
َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ عمر بن  ﴾ُكفَّ

ٓ ﴿ الخطاب ٰ ﴿ عثمان بن عفان ﴾َنُهمۡ بَيۡ  ءُ رَُ�َا عٗ  ُهمۡ تََرٮ دٗ  اُركَّ  َتُغونَ يَبۡ  اُسجَّ
ِ ٱ ّمِنَ  ٗ� فَۡض  ٰ َورِۡض  �َّ ثَرِ  ّمِنۡ  وُُجوهِِهم ِ�  ِسيَماُهمۡ ﴿ طالب یابن أب یعل  ﴾انٗ َ�

َ
� 

ُجودِ ٱ ٰ ﴿ صیأصحاب محمد مصطف ﴾لسُّ ٰ �َّوۡ ٱ ِ�  َمَثلُُهمۡ  لَِك َ� � َرٮ  ِ�  َوَمَثلُُهمۡ  ةِ
 .﴾ِ�يلِ ۡ�ِ ٱ



 مناظرۀ امام جعفر صادق با یک رافضی  ٣٤

 

ر و در یافران سخت گکند بر یه با اوک یسانکاست و دمحمد رسول خ«
خداوند از ه ک ینیب یم وع و سجدهکنان را در حال رآان خود مھربانند یم

نان از اثر سجده در آ یارکنشانه درست. ندیجو یم یفضل و خشنود
ھستند  یشتکل است مانند ینان در انجآن وصف یداست ایشان پیھا چھره

ن را تنومند ساخت آنگاه ستبر شد سپس آنگاه آورد آرا بر اش  ه جوانهک
دن آنان ید سازد تا از یم شاورزان را شگفت: زدهک ستادیش ایھا برساقه

و  اند ان آوردهمیه اکاز آنان  یسانکد خداوند به رافران را به خشم آوک
 .»بزرگ وعده داده است یآمرزش و پاداش اند ردهکسته یشا یارھاک

است  صفرمود: محمد رسول خداچه؟  یعنیل یدر تورات و انجگفت:   
د یوبکاش  نهیر و عمر و عثمان و علی ھستند آنگاه امام برسکش ابوبیو خلفا

 د:یفرما می ت باد برتو خداوند متعالکو فرمود: ھال

خۡ  ٍع َكَزرۡ ﴿
َ
 َتَوىٰ سۡ ٱفَ ﴿ عمر ﴾لََظ َتغۡ سۡ ٱفَ ﴿ رکابوب ﴾ۥاَزَرهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ َشۡ�  َرجَ أ

 ٰ اعَ ٱ ِجُب ُ�عۡ ﴿عثمان بن عفان  ﴾ۦُسوقِهِ  َ�َ رَّ ارَ لۡ ٱ بِِهمُ  ِ�َغِيَظ  لزُّ علی ابن  ﴾ُكفَّ

ُ ٱ وََعدَ ﴿ طالب ابی ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا غۡ  ُهممِنۡ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ جۡ  فَِرةٗ مَّ
َ
 ًراَوأ

 ۢ  .شو صاصحاب محمد رسول خدا ﴾�َعِظيَم
ه کند ک می تیطالب روا ر تو پدرم از جدم از علی ابن ابیت باد بکھال

 فرمودند: صرسول خدا
مالم �عطي� اهللا من الكرامة فخر و الرض عنه وأنا أول من تنشق األ«

 .»يعط نيب قب�
 شود فخر می ن از روی او شقیه زمکسی خواھم بود کن یمن اول«
امبری یچ پیه به ھکرامتی به من خواھد داد کنم، و خداوند عزت و ک نمی

 .»ش از من نداده استیپ



 ٣٥ متن مناظرۀ امام جعفر صادق با یک رافضی بخش دوم:

 

م یگو می ن،ک یکه خلفای بعد از خودت را نزدکند ک می سپس ندا
ق یر صدکابوب یعنید: عبدالله به عثمان یفرما می ست خلفاء؟کیپروردگارم 

ر است کشود ابوب می ن از روی او شقیه بعد از من زمکسی کن یپس اول
شود  می حسابی محاسبه کستد، با اندیه جلو خداوند باکرسد  می دستور

ه جلو عرش کرسد  یم شود آنگاه دستور می آنگاه دو عبای سبز پوشانده
 .ستدیبا

ه یکجاست عمر در حالکبن خطاب  ند عمرک می ای ندا سپس ندا دھنده
سی با تو کپرسد چه  می شود می ند حاضرک می رگ گردنش فوارهاز خون 

 ی(ابولؤلؤ مجوس ره بن شعبهیغالم مغ :کند می عرضعمر!   ای ردهکن یچن
با ستد! یه جلو خداوند باکرسد  می دستور ن!)یباباشجاع الد ھا یبقول بعض

 شود و دستور می و دو عبای سبز پوشانده شود می حسابی محاسبه کاند
 .ستدیه جلو عرش باک رسد می

 ه خون از گردنش فوارهیکشود در حال می آنگاه عثمان بن عفان آورده
و فالنی  کند می عرضرده کن یسی با تو چنکشود چه  می دهیند پرسک می

شود و  می حسابی محاسبه کاند با ستد!یرسد جلو خدا با می فالنی دستور
 .دیستیرسد جلو عرش با می شود آنگاه دستور می دوعبای سبز پوشانده

ه کشود  می شود در حالی حاضر می طالب فرا خوانده سپس علی بن ابی
 ردهکن یسی باتو چنکشود چه  می دهیند پرسک می خون از گردنش فواره

 کستد با اندیرسد جلو خداوند با می د عبدالرحمن بن ملجم، دستوریگو می
 شود و دستور می شود آنگاه دو عبای سبز پوشانده می حسابی محاسبه

 ستد.یه جلو عرش باکرسد  می
د بله خداوند یفرما می ن در قرآن است؟یا ایابن رسول الله آید یگو می مرد 

 :دیفرما می متعال

ِ  ءَ وَِجاْيٓ ﴿ ٓ ٱوَ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱب َهَدا ِ  َنُهمبَيۡ  َوقُِ�َ  ءِ لشُّ  ﴾لَُمونَ ُ�ظۡ  َ�  َوُهمۡ  قِّ �َۡ ٱب
 .]۶۹[الزمر: 



 مناظرۀ امام جعفر صادق با یک رافضی  ٣٦

 

و  شود می مکن آنان به حق حیو ب شوند یم امبران و گواھان آوردهیو پ«
 ھستند. ر و عمر و عثمان و علیکابوبه مصداق اولشان ک .»نندیآنان ستم نب
ه کند ک می ا خداوند توبه مرا قبولیابن رسول الله آید یگو می رافضی

د یفرما می !ردم؟ک می جادیعثمان و علی تفرقه ار و عمر و کن ابوبینون بکتا
ن و اما اگر در ک دعاتوانی برای آنان  می چهباز است، ھر بله دروازه توبه

و اعمال   ای ر فطرت اسالم مردهیغ ه با آنان مخالف ھستی برکری یحالی بم
 فار پوچ و بی ارزش است.کحسنه ات ھمانند اعمال 

 بازگشت و بسوی خداوند رجوع نمود.اش  دهیعقرد و از کمرد توبه  
ش خداوند و درود و سالم بر محمد و آله و یستاو تمام شد باحمد و ثنا 

دوار بخشش خداوند، خائف یأصحاب و ازواج محمد بدست بنده گنھگار و ام
 :از عذاب خداوند کو ترسنا

و شصت  اری در ماه رجب سال ششصدکوسف الھیوسف بن محمد بن ی 
ر ین و سایاو و والد ه برکسی کند برکی). خداوند رحمت قمر ۶۶۹( و نه.
 ن درود و رحمت بفرستد.یمسلم

 این مناظره سماع
ن یامام عالم مجد الده یرا، فق یبن محمد صادق با رافض مناظره جعفر

ت یه خداوند با حفظ و عناک یشافع یارکر بن محمد الھکب یابن اب یعل
مجلس  یکند، در کت یعمل عناند و به او علم و کخودش او را حفاظفت 

ن روز مصادف بود با شانزدھم شوال سال ششصدوشصت ی، ادنزد من خوان
 .أصحابهحممد وآله و اهللا عىل صىلاحلمدهللا وحده وو -یقمر یھجر -وُنه

حامداً هللا  وسف.یوسف بن محمد بن یر ببارگاه متعال ینوشته شده بدست فق

 .سلمنبيه وآله و و مصليا عىل



 

 
 بخش سوم:

 سضمیمه اول: خصائص ابوبکر صدیق

 سهای ابوبکر صدیق ویژگی
 یق عبدالله بن عثمان ابیر صدکه به ابوبکاز فضائل است  یا ن مجموعهیا

 یه  محب طبرکاختصاص دارد، چنان صرسول الله یصحاب یمیقحافه الت

ه از کرده کر کق ذیر صدکدر مناقب ابوباش  )الرياض النرضةتاب (کدر آن را 
خ آن در آنجا یدالئل و شواھدش از نصوص با تخرام  ردهکاش  آنجا خالصه

 ن است:یثبت است. باختصار چن
در غار و انس  صق به صحبت رسول اللهیر صدکاختصاص ابوب -۱

 .یگرفتن حضرتش به و
ق به سبقت جستنش به اسالم، و سبقت گرفتنش به یاختصاص صد -۲

 دخول بھشت.
با رسول  یدوست یستگیت و شایق به اثبات اھلیاختصاص صد -۳

 .صخدا
 .صق به اخوت و صحبت رسول خدایاختصاص صد -۴
ن مردم در یتر ن و مطمئنیتر از مأمون یه وکنیق به ایاختصاص صد -۵

 است. صصحبتش به رسول الله مال و
ر به رسول کس به اندازه مال ابوبکچیه مال ھکنیق به ایاختصاص صد -۶

 رده است.کن کمک صالله



 مناظرۀ امام جعفر صادق با یک رافضی  ٣٨

 

شان را خداوند خودش از یه پاداش زحمات اکنیق به ایاختصاص صد -۷
 گرداند.یادا م صامبرشیطرف پ

ن مردان در نزد رسول یتر محبوب یه وکنیق به ایاختصاص صد -۸
 است. صخدا

 ن فرد امت است.ین و بھتریتر افضل یه وکنیق به ایتصاص صداخ -۹
 رمردان عرب است.یه سردار پکنیق به ایاختصاص صد -۱۰
نار رسول کن مردم است چه یتر ه شجاعکنیق به ایاختصاص صد -۱۱

 شان.یو چه بعد از وفات ا صالله
گاه شدن از آن  صق به فھم منظور رسول خدایاختصاص صد -۱۲ و آ

 نبود.ن یگر چنیس دکچیه ھک
 .صق به فتوا در حضور رسول اللهیاختصاص صد -۱۳
رفتن یو پذ صدر حضور رسول الله یق به شوریاختصاص صد -۱۴

 حضرت. یاز سو یمشورت و
شب را بخاطر  یگاھ صه رسول اللهکنیق به ایاختصاص صد -۱۵

 گذراندند. یشان مین در منزل ایمشورت در امور مسلم
قرآن را جمع ه کبود  یسکن یاول یه وکنیق به ایاختصاص صد -۱۶

 نمود. یآور
ه در سال نھم به کبود  یسکن یاول یه وکنیق به ایاختصاص صد -۱۷

ن بر پا یمسلم یشان حج را برایات ایو در ح صدستور رسول الله
 داشت.

ه بعد کخواھد بود  یسکن یاول یه وکنیق به ایاختصاص صد -۱۸
 .شود میشق  یو ین از رویامت زمیدر روز ق صامبریپ



 ٣٩ سبخش سوم: ضمیمه اول: خصائص ابوبکر صدیق

 

ه برسر حوض کاست  یسکن یاول یه وکنیبه ا یاختصاص و -۱۹
 خواھد آمد. صامبریپ

امت به یه در روز قکاست  یسکتنھا  یه وکنیق به ایاختصاص صد -۲۰
 و در جلو امت. شود میمحاسبه  ییتنھا

ل و یم خلین ابراھیدر روز حشر ب یه وکنیق به ایاختصاص صد -۲۱
 ستاد.یخواھد ا صمحمد

ان تمام یاز مامت یه خداوند در روز قکنیق به ایاختصاص صد -۲۲
 .کند می یجداگانه تجل یو ین برایمؤمن

 یپا یگر صداید یسکشان یر از ایه غکنیق به ایاختصاص صد -۲۳
 نده است.ینش یرا ھنگام آوردن وح ÷لیریج

 .صامبریبه نوشتن اسمش به اسم پ یه وکنیق به ایاختصاص صد -۲۴
را بر صحابه  یاتشان ویدر ح صامبریه پکنیق به ایاختصاص صد -۲۵

 ردند.کن نماز جماعت ییامام تع
ن ییرا در حج امام تع یاتشان ویه در حکنیق به ایاختصاص صد -۲۶

 ردند.ک
شان نماز یپشت سرا صامبریه پکنیق به ایاختصاص صد -۲۷

 .اند خوانده
مسائل بعد از وفاتشان را  صه رسول اللهکنیق به ایاختصاص صد -۲۸

شان یشان زمام امور را ایه بعد از وفات اکرا یردند زکمحول  یبه و
 بدست گرفت.

شان را یخواستند ا یم صه رسول خداکنیق به ایاختصاص صد -۲۹
ه در ک ینند اما براثر اختالفکن ییخالفت بعد از خود تع یبرا

 ش آمد منصرف شدند.یپشان  حضور
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 یکن عمل نیروز چند یکشان در یه  اکنیق به ایاختصاص صد -۳۰
 .داد می انجام

در نماز  صخود رسول الله یھم برا یه وکنیق به ایاختصاص صد -۳۱
 .لدخترشان فاطمه یامام بوده و برا

شان به عنوان یا یان صحابه فقط برایه از مکنیق به ایاختصاص صد -۳۲
 دعا شده است. صفه رسول اللهیخل

شان یا دربارهم یرکه از قرآن ین آیچند یه وکنیق به ایاختصاص صد -۳۳
 شان نازل شده است.یبا بسبب ا

 صرسول الله یدر راه نصرت و تسل یه وکنیق به ایاختصاص صد -۳۴
 یبه گواھ یه بر دروازه دل وکنیرده و اکغ نیاز جان و مال خود در

 راه ندارد. یکیتار صخود رسول الله
ه رسول ک یریه شیدن بقیبه نوش یه وکنیق به ایاختصاص صد -۳۵

 ده بودند.یه دک یده بودند در خوابینوش صالله
ن و اصرار به یمقاومت در برابر ُمرتد یه وکنیق به ایاختصاص صد -۳۶

سمان یر یکه کنیات ولو اکه آنان بخاطر ندادن زکنیو اھا  آن جنگ با
 باشد مرتد ھستند.

را امام  یدر مرض وفاتشان و صامبریه پکنیق به ایاختصاص صد -۳۷
 شان بود.یا یه اشاره به امامت عظمکردند کن ییجماعت تع

 یاد آورین یرده با اکتوجه ن یسکه کز احتماًال ھست ین یگریخصائص د
ه منحصر به فرد است اما به کدارند  یگریدام از خلفاء خصائص دکه ھر ک
خداوند از ھمه آنان  کند میرقابت ن سرکچ عنوان با فضائل خصائص ابوبیھ

 و خوشنود باد. یراض



 

 
 :بخش چهارم

 (ضمیمه دوم): درباره مخطوط

 اول اسم مخطوط:
 ر شده است:کن مخطوط سه تا اسم ذیا یبرا

هذه مناظرة جعفر بن حممد نوشته شده:  کینسخه تر یبر رو -١

 .مع الرافيض سالصادق
 ن اسم آمده است.یز ھمیدر اخر سماع ن

 نوشته شده: ینسخه ظاھر یو بر رو -۲

سني بن عيل عبداهللا جعفر بن حممد بن عيل بن احل ذكر مناظرة الصادق ايب«

 .»بعيلبكر و بیألبعض الشيعة فی تفضيل بني  شطالب ايب
ن آمده یخ التراث العربی چنیو در بخش ثبت آثار امام صادق در تار -۳

 است:

 .»مناظرة الصادق فيالتفضيل بني ايب بكر وعيل«
ح دادم یتاب ترجکمناظره و به مناسبت اختصار اسم  یمحتوابا توجه به 

 نم:کن اسم را انتخاب یا

بكر و  بیأمناظرة جعفر بن حممد الصادق مع الرافضی فيالتفضيل بني «

 .»بعيل
نوشته شده  یمخطوطات نوشته شده اجتھاد یه بر روک ییھا را اسمیز

 .اند ردهکمناظره انتخاب ن یبرا یخود امام صادق اسم
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 /دوم: نسبت مناظره به امام جعفر صادق
 ه:کنم ک یق است لذا عرض مین بخش تحقیتر ن مساله مھمیا

ه مناظره را به امام جعفر صادق نسبت داده دو ک یسکن یتر یکنزد
 نفرند:

 .دب العربیتاريخ األلمان در کبرو یکی 

 ار خودش را بهکه ک تاريخ الرتاث العريبن در کیفؤاد سز ترکد یگریو د 
 لمان نوشته است.کبر اوھام برو یمثابه نقد
آن را  /آثار امام صادق ۱۲ل شماره یدر ذ آمده است ۳/۲۷۱ه در کچنان

 رده است.کدرج 
را  آن یبخار یابوالقاسم عبدالرحمن بن محمد انصار د: ویگو یم و
 رده است.کب یتھذ
رده کب نیتھذآن را  یرا ابوالقاسم انصاریست زین درست نیم: ایگو یم 

رده کنقل آن را  د باسند خودشینک یه در اسناد مالحظه مکه ھمچنانکبل
 است.

ه برجلد مخطوطات نوشته شده ک یدیله اسانیمناظره بوس گریو جھت د
ن در اول مناظره در ھر یو ھمچن شود مینسبت داده  سبه امام جعفر صادق

رو یپه آمده ین ورق از نسخه ظاھریه در آخرک یدو نسخه، و اسناد سوم
 ر شده است.که قبل از آن در اول مناظره ذکاست  یاسناد

ه کگردد  یم ثابت یله سماعات و قراراتین مناظره وسیا و از جھت سوم
ش از نه سماع و اجازه یه تعداد آن بکاخر مناظره ثبت شده است   در اول و 

ه مدار تمام کن آنان ین است مشھورتریاز ائمه برزگ و حفاظ و مسند
ن محمد بن یاء الدیچرخد حافظ ض یم ن سند برآنیتر نیاز پائسماعات 
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 یافک یکین یه ھمک) است ۶۴۳صاحب المختاره( یعبدالواحد المقدس
 است.

ت و توجه به نسخه یه از علما است با عناک کیاتب نسخه ترکن یو ھمچن
 ی، و مقابله و مقارنه آن بر نسخه اصلیه نقل آن از نسخه اصلیه از ناحیظاھر

 نگاشته است. یه در حواشک یحاتیردن فرقھا و تصحکو مشخص 
ه (بنا بر ظن غالب) مناظره از ک کند می ن دالئل و قرائن مشخصیھمه ا

 دکین امر تأیور به آن و ضبط آن بر اکمذ یه توجه علماکنیما اکشان است، یا
 .گذارد می

جدشان  شان نسبت بهیده و ارادت این امر از منھج امام صادق و عقیو ا 
د حضرت یایشان بیه اکتعجب ندارد  یست و جاین یدیز بعیق چیر صدکابوب
 لت دھد.یفض سیق را بر علیصد
ن امر اجماع ین است و آنان برایدگاه عموم علماء ھمیرا منھج و دیز 

از زبان ائمه اھل  یه ھمواره و به ھر مناسبتکن است ی، و ھماند ردهک
 نمونه آن است. یکن مناظره یه اکشده است  یم دهیشن ‡تیب

سؤاالت  یجواب ندادن به بعض یواما روش اختصار در مناظره و گاھ
 .شود می ه ظاھرا محسوسکاست  یعیطب یدرمناظره امر

 های خطی: سوم: توصیف نسخه
 ه:کس دارد یدو نسخه جالب و نف ین مناظره امام صادق با رافضیا

 نسخه تزکیه: -۱
 ۲۷۶۴موعه شماره باشا در استامبول جزو مج ید علیه در خزانه شھک

 قرار گرفته است.



 مناظرۀ امام جعفر صادق با یک رافضی  ٤٤

 

ث وجود دارد، یده و حدین رساله در موضوع عقین مجموعه چندیدر ا
 ۱۵۷تا  ۱۵۲ه از صفحه کازدھم را به خود اختصاص داده ین رساله شماره یا

 است.
چھارده سطر است و ھر  یا ه ھر صفحهکدر ده صفحه واقع شده  یعنی

ر که در شناسنامه مخطوط ذکلمه دارد چنانک ۱۵متوسط بطور  یسطر
وسف یوسف بن محمد بن یخ یھـ به قلم ش ۶۶۹ن نسخه در سال یده ایگرد

 نوشته شده است. یارکالھ
ه با آن نطق ک یاتکلمات با حرک ینوشته و در بعض یقلم نسخآن را  اتبک

 رده است.کخوانا آن را  شیر و زبر و پید و مد و زیمانند تشد شود می و تلفظ
جدا و آن را  من ی(صلعم) نوشته است، ول یرا با عالمت اختصار صو

 لمهکطالب و جعفر صادق  یابن اب ین بعد از اسم علیامل نوشتم و ھمچنک
ن نوشته یار برده است، و اسم رساله را با قلم درشت چنکه السالم) بی(عل

 است:

 .»مع الرافيض سهذه مناظرة جعفر بن حممد الصادق«
بن  یه نسبت را نوشته است ابن علین محمد بقیات و پائکالبته باحر
ه قبل از متن قرار که در نمونه مخطوط کطالب چنانیبن اب یالحسن بن عل

 د.یفرمائ یم داده شده مالحظه
ا دعا ی یخ نسخه برداریاتب) و تارک این در آخر نسخه اسم ناسخ (یھمچن

ناسخ را در  یوگرافید است و بیدرج گردن یر مسلمین و سایخود و والد یبرا
 رد.کد یشاء الله مالحظه خواھ آخر مخطوط ان

ه ک یاز علماء در ھمان سال یکیاز مناظره توسط  یو در آن قراءت 
مجلس بوده  یکده است و قراءت فقط در یمناظره نوشته شده درج گرد

 .ه ۱۶/۱۰/۶۶۹ن نگاشته است یچنآن را  خیه تارکاست، 
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خ یه فقط فرق در تارک کیگر با اختالف اندیرسائل د یعضن بیو ھمچن
 .شود می قراءت آن مالحظه

ن یرا ابتداء ھمیه معتبر است، زکین نسخه تریو اصال در مناظره ھم
 ه بعد از آن آمده است.ینسخه بوده نسخه الظاھر

 نسخه الظاھریه: -۲
آن قرار  یھا و رساله نوزدھم از مجموعه ۱۱۱ه جزو مجموعه شماره ک

قرار گرفته است  ۲۳۵ -۲۲۷ یھا ورق از لوحه ۹ن نسخه در یگرفته است ا
ه است، شماره مخطوط در دار یه در الظاھرین از اوقاف مدرسه عمریو ا

ن نسخه مشخص یخ نسخ در ایاست، تار ۳۸۴۷ یه عمومیتب الظاھرکال
 ۵۵۸ع االول یه در آن درج شده ماه ربک ین سماعیتر یمیست، اما قدین

ت با قلم سماع متفاوت یرا قلم روایاست ز یمیاست، اما خط ورق قد یھجر
 است.

ر و زبر یلمات آن زک ینوشته شده، بعض یعاد ین نسخه با قلم نسخیا
فات و نقائص یتصح یه نسخه از بعضکنیما اکر، یگر خید یدارد و بعض

ه بر نسخه منقول عنھا کح شده است یح شده است و در آخر آن تصریتصح
 مقابله شده است.

داست، ین پیات قلم ناسخ چنکن نسخه معتمد و مؤثق است، از حریا
ن نسخه ثبت شده یه در اول و آخر اک یثرت سماعکن با توجه به یھمچن

ن ین سماعات در دو ورق در آخر آن قرار گرفته است، تعداد ایه اکاست، بل
 ازده سماع و قراءت است.یسماعات 

ه مجموع کنسخه مشتمل بر دو صفحه است  نیاز ا یا ورقیھر لوحه 
 ۱۱سطر و متوسط ھر سطر  ۱۷صفحه است در ھر صفحه  ۱۸صفحات آن 

 لمه است.ک
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 :ن آمده استین نسخه چنیجلد ا ین نسخه: اسم مناظره بررویاسم ا

يل بن احلسني بن عيل بن عبداهللا جعفر بن حممد بن ع ذكر مناظره الصادق أبی«

 .»بفی التفضيل بني أبی بكر و عيلعة لبعض الشي شايب طالب
ه در کزده  یتاب مھر گردکصفحه و وسط سطر اول از اسم  یو در باال

 وسط آن نوشته است:

خ علی یالش دوقُف  نوشته: تر نیو چند سطر پائ دارالكتب األهلية الظاهرية 
وسف بن ین آن چند سماع و اجازه از یون و در بیبسفح قاس یالموصل

 است. یعبدالھاد
در اول مناظره آمده  یدر آخر مناظره اسم ناسخ آن ثبت نشده است، ول

 ھا ده است، و در آخر سماعیوقف گرد یالموصل یخ علیه از طرف شکاست 
 ه:کدر دو ورق آخر آمده است 

 ن دو احتمال رای.  اموصيلـأن ناقلها مجعها كام وجدها: علی ابن مسعود ال
 رساند: یم

ه در اول و آخر مناظره درج ک یسماعاته مناظره با توجه به کنیا -۱
 است. یخ علی الموصلیال خود الشکده ناسخ آن یگرد

 ننده فرقکرا قلم مناظره باقلم وقف یز شود می ن احتمال ردیاما ا 
 ه:کنیگردد و آن ا یم تیگر تقوین احتمال دیه بنابراک کند می

عات ار داشته لذا سماین نسخه را در اختیا یبن مسعود الموصل یعل -۲
 یرا قلم الموصلیاست ز تر ن احتمال راجحیرا برآن نوشته است، ا

ه احتماال کدارد  یوسف بن عبدالھادیمشابھت به قلم سماع و اجازه 
 .اند ھم عصر بوده

نسخه  یق مناظره از رویه تحقکد یبدستم رس یه زمانین نسخه الظاھریا 
رده بودم، اما بعد از کچاپ آماده  یتاب را براکرده بودم که را تمام کیدوم تر
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سه) یرا با آن مقابله (مقا یدم نسخه اصلیه مناسب دیدن نسخه الظاھریرس
ه فرق را در کم چنانردکق مناظره از آن استفاده یه الحمدلله در توثکنم ک

 ام. نگاشته یحواش
 یه باخطوط مختلفکرد یگ یصفحه را در برم ۲۵۷ال کن مجموعه یا

ه ک ینیناسخ یست اسمایموارد ناسخ مشخص ن یه در بعضکنوشته شده 
 مشخص شده عبارتند از:

 ی(متوفا ی) و حافظ عبدالغنی المقدسه ۶۴۳ ی(متوفا یاء المقدسیالض
ه صفحاتش ک) ه ۶۵۰خ نسخ ی(تاریصنیالح یھـ) و علی بن سالم العربان۶۰۱

 لمه در ھر سطر است.ک ۱۴تا  ۸لماتش از کسطر دارد و  ۲۶تا  ۱۴از

 اعات و قراءات موجود بر مخلوطچهارم: سم
ه کر شده است، کن سماع و اجازه و قراءة ذیدر اول وآخر مخطوط چند

در  کنین مناظره دارد، و ایار علماء به اکت و توجه آشیداللت براھم یھمگ
 آورم: یم بخوانمام  ه توانستهک یقاتیل توثیذ

ن مناظره را با لفظ خودم از من مادران فرزندانم (......) یالحمدلله: ا -۱

، یسیغزال ام عه، و یری، و حلوه أم جوام عبداللهجوهره و ام حسن 
  ھ ۱۴/۵/۸۸۹ن سماع در روز پنج شنبه ی............ ا اند دهیشن

نوشته  یوسف بن عبدالھادیآن را  ام، و صورت گرفت و اجازه داده
 است.

ه خداوند به طاعتش ک -شود می رکنامشان ذه ک یسانک یبرا -۲
تش با شرط معتبر در یت ھر آنچه از من روایروا -قشان بخشدیتوف

يوسف بن هبة اهللا بن حممد ز است اجازه دادم،  یث جاینزد اصحاب حد
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مصليا عيل نبيه حممد حامدا و ،ه۵۸۸ع االول یرب بن الطفيل الدمشقي

 مجعني. أوآله 
 است: ن نوشتهیگر چنیبا قلم د

الشيخ االصل معني الدين ايب را بر  ÷تمام مناظره جعفر بن محمد 

 ده است:یشن يعقوب يوسف بن هبة اهللا بن الطفيل اطال اهللا حياته

مصعي ـال یالشيخ الصالح ابواسعد بن ايب الكرم بن حممد بن علی بن موس 

ن یو ا نصارياأل عبداهللا بن ابراهيم بن يوسفو الفاريس األبادهي نمغوله

صيل ودر قاھره  ةرباط الصوفيدر  ه۵۸۸ع االخر سال یخطش است در ماه رب

  حممد وآله. یاهللا عل
ن یر شد سه سطر چنکه ذک یه خطش موافق خط اجازه اولک یبا قلم

يل رمحة هللا إيوسف بن هبة اهللا بن حممد بن الطفيل الفقري را  نوشته است: آن

 . مجعنيأنبيه و آله  یمصليا علحامدا و..... رده و نوشته است، کح یتصح یتعال

معارض ـاالصل ال یشاهدت علن آمده است: یدر آخر مخطوط چن -۳

 به هذه النسخة ما مثاله:

ابوعبداهللا حممد بن عبدالرمحن بن ه ین مناظره را پسر برادرم فقیتمام ا

عبدالرحيم بن عيل بن امحد بن عبدالواحد بن ، و مقديسـامحد البه  عبدالواحد

 عيل بن احلق بن داود اجلزري، وعيل بن حراج بن عثامن مقديس، ومقديس امحد
 .اند دهیھـ از من شن۶۳۳االخر سال  یدر روز دوشنبه دھھم اول ماه جماد

 یاهللا عل یصلمقديس. واحلمدهللا وحده وـكتبه حممد بن عبدالواحد بن امحد ال

 آله وسلم.حممد و
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ن محمد بن عبدالواحد بن یالداء یاالمام العالم ضن جزء را بر یتمام ا -۴
آن را  خواندم. و ه۲۰/۱۱/۶۳۴در روز چھارشنبه  یاحمد مقدس

 نوشته است. یالدموار کمحمد بن عمر بن عبدالمل
 یخ محمد بن صالح بن محمد النفعیشن جزء را بالفظ خودم یتمام ا -۵

شاوربن عبدالله بن محمد و  یالفتح بن سعد دمشق یعمر بن ابو 
و طرخان بن  یر مقدسکن عبدالرحمن ابن ابوباحمد ب، و یمقدس

 یمحمد بن عبدالواحد بن احمد المقدسو  ینصر بن طرخان الحواران
 نوشته است.آن را 

 آله وسلم.حممد و یاهللا عل یواحلمدهللا وحده وصل 
ن یاء الدیام الحافظ الضابط ضخنا و سیدنا االمیشن جزء را بر یتمام ا -۶

آن را  زیی نموسخواندم، برادرم  عبدالله محمد بن عبدالواحد یاب
 ه۱۹/۳/۶۴۰ن درینوشت اآن را  ییحیم بن یاسحاق بن ابراھد و یشن

 بود.

 آله وسلم.و سيدنا حممد یاهللا عل یواحلمدهللا وحده وصل 
ن یاء الدیة المشائخ ضیخ االمام الحافظ بقیالش برن جزء را یتمام ا -۸

در روز جمعه دھه  عبدالله محمد بن عبدالواحد مد الله عمره یاب

 واحلمد هللا وحده.خواندم.  ه۶۴۲األخر سال  یاول ماه جماد

 یوصلاست نوشته است:  ۲۳۵ه ورق شماره کو در اول ورق آخر مناظره 

ه نعم الوكيل، كتبآله وسلم تسليام وحسبنا اهللا و یعلسيدنا حممد و یاهللا عل

مجع مما وجده أمسلام، نقله رسوله و یمصليا علابوبكر بن حممد طرخان، حامدا و

 موصيل.ـعيل بن مسعود ال
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سه شده بر ین نسخه با آن مقایه اک یا ن مناظره را از نسخهیا -۹
عبدالله محمد  ین ابین العالم الزاھد العابد شمس الدین االمامیخیش

، و یم بن عبدالواحد بن احمد بن عبدالرحمن المقدسیبن عبدالرح
الحسن بن  ید بن طرخان بن ابر محمکب ین ابین الدیء زیالمقر

الحافظ خ) بر یخواندم باسماع و قراءات آن دو (ش عبدالله الدمشقی
 هک یعبدالله محمد بن عبدالواحد بن احمد المقدس ین ابیاء الدیض
 د:یفرما یم

به  وسفین عبدالحق بن عبدالخالق بن احمد بن عبدالقادر بن یابوالحس
تابش به کدر  یبن محمد انصار یمحمد بن عبدالباق یقاضه کما خبرداد 

به آنان  کیم بن عمر بن احمد البرمیابواسحاق ابراھه کاست  آنان خبر داده
 است. ت دادهیاجازه روا

ث یبه آنان حد ۀاجاز وسف بن عمر بن سرور القواسیابوالفتح د: یفرما یم
ر کابوبد: یفرما یم یق المؤدب االصفھانیر بن صدکابوبد: یفرما یم گفته است

مان بن یمحمد بن سل یاحمد بن فضالن بن العباس بن راشد بن حماد مول
د: یفرما یم ردهکشان امالء یبه ا بن عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب یعل

بن  یعلد: یفرما یم ث گفتهیدر بصره به ما حد یز الجوھریاحمد بن عبدالعز
به ما  یفسبن محمد الطنا یعلد: یفرما یم ث گفتهیبه ما حد یندکمحمد ال

د یفرما یم ث گفتهیبه ماحد یخالد بن محمد لقطواند یفرما یم ث گفتهیحد
 د:یفرما یم ث گفتهیبه ما حد بن صالح یعل

السالم آمد و گفت:  ÷از رافضه نزد جعفر بن محمد صادق یشخص

ن مردم یبھتر صبعد از رسول خدا رمحة اهللا وبركاته،عليكم يابن رسول اهللا و
د یر احمد بن الُمسمع االول شنکر نمود ابوبکمناظره را ذ ست؟ آنگاه تمامکی

ه سه ساله کد بن محمد بن عسم را یجه بنت عبدالحمیو دختر خواھرش خد
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، و محمد بن ین احمد بن الُمسمع الثانیرد و ھمچنکز باخود حاضر یبود ن
و محمد بن احمد بن عبدالرحمن  یواسط یم بن علین ابراھیالد یخ تقیش

 د.یشنآن را  االصل یالسواداش یبن ع
ه یافیدر مدرسه ض ه۶۷۴ع االخر ین سماع در روز دوشنبه اول ماه ربیا 

ل یون ظاھر دمشق المحروسه صورت گرفت و نوشته شد. و خلیدر سفح قاس

: /كتبه فقريد. یبا آنان شنآن را  زیالمحارم الصوفی ن یبن عبدالقادر بن اب

اهللا عنه حامدا هللا تعايل عيل نعمه مصليا عيل موصيل احللبي عفا ـعيل بن مسعود ال

 .نيبه وآله و مسلام

 هایی از هردو نسخه مخطوط: پنجم: نمونه
 از اول و آخر ھر مخطوط با سماعات.

 ششم: این سند نسخه الظاهریه است
ن ین الدیل معیخ بزرگوار جلیده است. شیه در اول آن به ثبت رسک

ابقاه الله به ما خبر داد  یمحمود دمشقوسف بن ھبة الله ابن یعقوب یابو
 یخ زاھد ابیخ اجل عالم معتمد ابوالفرج عبدالخالق بن شیفرمودند: ش

ه ک یدر حال یوسف بغدادین احمد بن عبدالقادر بن محمد بن یالحس
 ھ ٥٤٦ع االخر سال یم در دوازدھم ربیدیشنیشده و مام یم شان خواندهیبرا

نصر  یخ صالح ابین مناظره را بر شیاد فرمود:، و گفت: من یتائآن را 
از اصل سماعش  یزدین یالفضل بن الحس یدالله بن ابیم بن عبیعبدالرح

 یابوالحسن سعد بن عل یشان گفته شد قاضیردم، به اکخواندم واز آن نقل 
د یشان تائیبه شما خبر داد و ا ۀتابک ٤٥٣ه در شوال یبن بندار رحمة الله عل

ه ابوالقاسم عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن یفقخ ید شیفرما  یم نمود، 
مان یرا بر ا آن ھ ٤٣٥القعده سال  یه در ذکدر سفر م یبخار ید انصاریسع
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به ما خبرداده آن را  نوشت و اجازه داد، فرمود: ابومحمد عبدالله بن مسافر
 است.

 سند و اسم نسخه تزکیه:
مام شيخ وإ مع الرافيض تصنيف سجعفر بن حممد الصادق ةهذه مناظر

ه یفقآن را  ابوالقاسم عبدالرمحن بن حممد انصاري بخاري قدس اهللا روحه

 یحالدر عبدالرمحن بن حممد بن حممد بن سعيد انصاري بخاريابوالقاسم 
 شد. یم براو خوانده یه حرسھا الله تعالکه در مکرده کت یروا

يب الفتح أجل االوحد العامل اقيض القضاة جمد الدين مام األبرواية الشيخ اإل

 مسعود بن حسني بن سهل بن عيل بنداري اليزدي.
ن یشان ابوالحسن آمده: مسعود بن الحسیت اینکتب تراجم کدر  ه:یحاش

در  یھجر ۵۷۱ه در سال کآمده  یموصل یحنف یزدیبن سعد بن بندار 
 رد.کموصل (عراق) وفات 

متولد شده فقه آموخت  یھجر ۵۰۵شان در سال یسد اینو  یم منتظم در 
س یفه ومدرسه السلطان تدریشد ودر مدرسه ابوحن یب قاضیداد ونا یوفتو

ابت قضا یس و نید به تدریرد سپس به موصل رفت مدتی درآنجا اقامت گزک
 مشغول شد.

، والمنتظم ۱۱۹۱) شماره ۳/۱۸۸(یثیخ بغداد از ابن الدبیل تارینگا: ذ 
وتاج  ۲۴۷۹ة شماره یشان، وطبقات السنیوالدت ووفات ا در حوادث سال

 .۲۹۴التراجم شماره



 

 
 بخش پنجم:
 حواشی کتاب

 سفضائل ابوبکر صدیق
مورد اجتماع و اتفاق نظر تمام صحابه رسول  ÷ن فرموده امام صادقیا
شان، و خلفای یات و ھم پس از وفات ایقرا گرفته است ھم در ح صالله

ن و سپس تمامی اھل قرون مفضله و تا امروز ھمه ین سپس أئمه تابعیراشد
 ند.ھستده ین عقین بر ھمیمسلم

ه و در ین آیدر ا ÷ه امام صادقکن امر ھمان است یل ایمستند و دل
ات یرواو ل آن از سنت ی، و دلاند ردهکر کم ذیرکاز قرآن  دیگری اتیآ

نقل شده  سد الخدریین از ابوسعیحیار است، از جمله در صحیحه بسیصح
 خطبه خواندند و فرمودند: صامبر گرامییه فرموده پک

َ  إِنَّ « َ  ا�َّ �ْيَا َ�ْ�َ  َ�بًْدا َخ�َّ َعبْدُ  َذلَِك  فَاْختَارَ  ِعنَْدهُ  َما َوَ�ْ�َ  ادلُّ
ْ
 ِعنْدَ  َما ال

 ِ  .»ا�َّ
ر گذاشت آن ین آنچه در نزد اوست مخیا و بین دنیرا ب  ای خداوند بنده«

 .»ردکبنده آنچه را نزد خدا بود انتخاب 
ه کم یردکست، ما تعجب یلمات گرکن یدن ایشن ار بکد ابوبیگو یم راوی

ا رسول یشده گور گذاشته یه مخکدھند  می خبر  ای از بنده صرسول الله
بود، رسول  ن مایتر ر عالمکر گذاشته شده بودند، و ابوبیخودشان مخ صالله
 فرمودند: صالله
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َمنِّ  ِمنْ  إِنَّ «
َ
َّ  انلَّاِس  أ بَا َوَماهِلِ  ُصْحبَِتهِ  ىِف  ىلَعَ

َ
 ُمتَِّخًذا ُكنُْت  َولَوْ  ، بَْ�رٍ  أ

َْذُت  َر�ِّ  َ�ْ�َ  َخِليالً  بَا َالختَّ
َ
ةُ  َولَِ�نْ  ، بَْ�رٍ  أ ُخوَّ

ُ
تُهُ  اإلِْسَالمِ  أ  ىِف  َ�بَْقَ�َّ  الَ  ، َوَموَدَّ

ىِب  بَاَب  إِالَّ  ، ُسدَّ  إِالَّ  بَاٌب  الَْمْسِجدِ 
َ
 .»بَْ�رٍ  أ

ر است و اگر قرار کمن در صحبت و در مالش ابوب ن مردم بریتر از مأمون«
 انتخابر را کنم حتما ابوبکگری انتخاب یل دیر از پروردگارم خلیبود غ

چ یر ھکن دوستی و برادری اسالمی باقی است جز در ابوبیردم بنابراک می
 .»ه بسته شودکنیدری در مسجد باقی نماند مگر ا

ن یب صامبریه فرمود: در زمان پکآمده است  بث ابن عمریودر حد
م، سپس عمر یداد می ر را قرارکم در درجه اول ابوبیردک می از شمارییامت

ت را امام بخاری در ین روایرا، ا شمان بن عفانبن خطاب و سپس عث
ه کآمده ست  سن از أنسیحین در صحیرده است، ھمچنکحش نقل یصح

 ه مردم دوستیش از بقیسی را بکده شد شما چه یپرس صاز رسول خدا
فرمودند: پدرش و بدون  ؟ده شد از مردانیپرس ،د؟ فرمودند: عائشهیدار می

دوست داشته باشد از ھمه بھتر شتر یب صه رسول اللهکسی را ک کش
 است.

 اهل بیت و ابوبکر صدیق
ز به یت نیق أئمه اھل بیست از طریتب اھل سنت نکن موضوع تنھا در یا
ق به یش از ھشتاد طریب با سه از علیکده است بلیل به اثبات رسکن شیھم

ن امت ین ایفرمودند: بھتر می وفهکمنبر  شان بریه اکتواتر ثابت شده است 
ن جای از یه در چندیمیاست ابن ت ر و سپس عمرکامبرش ابوبیپ پس از

) األصولهل احلديث وأالتواتر عند را بر اساس قاعده ( ن تواتریا منهاج السنة
 رده است.کنقل 
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ر یاز ام :دیفرما می فرزند حضرت علی هین محمد بن حنفیھمچن
ن مردم است؟ یسی بھترکچه  صدم بعد از رسول خداین پرسیالمؤمن

د عثمان یه بگوکدم یشان، فرمودند: عمر، ترسیر گفتم: بعد از اکفرمودند: ابوب
ت یروا .ستمیش نیفردی از مسلمانان ب یکگفتم: سپس شما! فرمودند: من 

 از بخاری است.
 فرمود: می هکدم یشن سه گفت: از علیکات است یم بن حجل روکاز ح

سی مرا کمبادا « .»رتيعمر إال ج�ته حد املفاليفضلن أحد ىلع أىب ب�ر و«
 . »دروغگو شالق خواھم زد یکه او را به اندازه کر و عمر برتر بداند کاز ابوب

تاب کعاصم در  یتاب فضائل صحابه و ابن ابکت را امام احمد درین روایا

 .اند آورده ةالسن

  یه وقتک کند می نقل  )ةالصحابالبيت و هلأبني ( تابشکو بن سمان در 
ر کابوب دربارهد یپرس  یم ده شد فرمود:یر پرسکابوب دربارهاز امام جعفر صادق 

قول إال أال  « میگو ینم یزیز چیجز خ  )قول فيهأ ما م؟ (یگو  یم چه

 یابن اب یرد و فرمود: از پدرم علکان یث بین به من حدیابوالحس   »خرياً 

  فرموند:  یم هکام  دهیشن صفرمود: از رسول خدا  یم هکندم یطالب ش

 أىب من أفضل واملرسل� انلبي� بعد أحد ىلع غر�ت وال شمس طلعت ما«
 .»ب�ر
ر طلوع و کبھتر از ابوب ید بر شخصین خورشیامبران و مرسلیپس از پ«      

 .»رده استکغروب ن
 سپس امام صادق فرمودند: 

 يوم  شفاعة ألرجو وأين لك رويت فيام كذبت كنت إن جدي  ال نالني شفاعة«

 .»القيامة
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ر کرده باشم خداوند مرا از شفاعت جدم ابوبکت یاگر من به تو دروغ روا« 
 .١»دوارمیامت امیشان را در روز قیمحروم گرداند و من شفاعت ا

ار یق آمده بسیر صدکت و بزرگان صحابه در مدح ابوبیآنچه از ائمه اھل ب
را  ین علیان نخستیعیه شکنیتب صحاح و سنن پر است با اکاد است تمام یز

 .دادند ینم حیر و عمر ترجکن ابوبییبر شخ
ه کبل  رند،یذرا بپ یزین چیتوانند چن ینم دندید یعه وقتین شیاما متاخر 

ح یزد نه تنھا از ترجیر  یم را بھمھا  آن از محاسبات یارین امر بسیرش ایپذ
ن یه اک  ،اند ردهکن یه شروع به دشنام و نفرکنند ک ینم بر آنان صحبت یعل

جماع تمام ت و ایو اھل ب یح علیار بانصوص و اقوال و صرکخود مخالفت آش

 والحول وال قوة إال باهللا.است.  صامت محمد

 فضیلت ابوبکر صدیق در قرآن
 توبه است. ۀاز سور ۴۰ یۀن اول آیا 

 بر سقیر صدکت ابوبیفضل اسالم از آن بر یه علماکاست  یاتین از آیو ا
بودند  یکنزد صامبریشان به پیه اکنینند و اک یم استداللگر صحابه ید
شان بشدت یه اکنیبودند، و ا یکنزد صه به حضرتشیش از بقیه بکبل

ه جان ومال خودش کنیشان بود و این و دعوت ایو د صنگران رسول خدا
ه خداوند متعال کان شده یمه بیرکه یرا در آیرم نمود، زکآن رسول م یرا فدا

ت خاصه مراد ینجا معیخداوند با ھمه بندگانش است اما در ا با آن دو است،
آنان  کمکد و ینصرت و تائ یو دوستانش است، و مقتض  اءیژه اولیه وکاست 

إين معكام « ز فرموده بودین إو ھارون ین به موسیه قبل از اکاست چنان

                                           
 .۱/۱۳۶محب طبری   ریاض النضرة -١
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ق یر صدکه ابوبکنیو ا »نمیب  یم شنوم و  یم من با شما ھستم« »أسمع و أري

 صه آن رسول محبوبیافران علکه ک یط سخت و دشواریدر آن شرا
ردند کاخراج شان  اشانهکه و تنھا از خانه و یکشان را یدست شده بودند و ایک

و نصرت  یاریرد و جھت ک یشان را ھمراھیه اکبود  یسکق تنھا یر صدکابوب
 ش گرفت.یشان با حضرتش راه ھجرت در پیا

مشفق و مھربان بود، و  صو بزرگوارشار محبوب یبر  سقیه صدکنیو ا
 شان از دشمنان ترس و ھراس داشت، و بّشدت دوستشانینسبت به ا

ن أمور بر رابطه یرد و اک  یم یدگیشان رسیا یازھایداشت و به تمام ن  یم
گر و براو اوج و شدت مودت و یدیکن دوستان با یژه ایمانه و ویار صمیبس

 .کند می گر داللتیگدیآنان نسبت به  یدوست
ن دوست و ھمدم و یتر یمین و صمیتریکن نزدیتر املکشان یه اکبل 

 ار برکمه داللت روشن و آشیرکه ین آیبنابرا  بود، صیغمخوار رسول گرام
شان یرا ایزن دارد، یھم اجمعیگر صحابه رضوان الله علیق بر دیت صدیفضل

پس از رسول رد و یمه قرار بگیرکه ین آیه مشمول اکرا داشت  یستگین شایا
امت  یه تمامکاست  ین امریا  ن باشد،یزم ین انسان رویبھتر صیگرام

 .و احلمد هللا واملنة  .نون بر آن اجماع دارندکاز آغاز تا یاسالم

 معیت الله متعال با ابوبکر
 :دیفرما  یم نگران بود صرمکرسول مبه نسبت  سقیچون حضرت صد

رسول خدا اگر  یردم گفتم: اکن را دم غار مشاھده کیمشر یاھایپا یوقت
 !.دینند ما را خواھند دکشان را نگاه ینان پاھا آ
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بَا اي« فرمودند: صیرسول گرام
َ
ُ  بِاثْنَْ�ِ  َظنَُّك  َما بَْ�رٍ  أ  .»ثَاثِلُُهَما ا�َّ

 است چه  گمانھا  آن ه خداوند سومک یدو نفر دربارهر کابوب یا«
 ؟.»ینک یم

 .اند ردهکنقل  سکانس بن مالت یبه رواآن را  و مسلم یبخار 

امَ  اهللاَُّ: «جمله یو معن  الِثُهُ  یت خاصه از سویمع، خداوند سوم آنان است »ثَ
ز یت خداوند نیمع  خاص اوست، یایبندگان مومنان و اول یخداوند متعال برا

ه کاست  یسته ذات مقدس او تعالیشا یتیفکیا ب یه صفات او تعالیمانند بق
آن عاجز  یت و چگونگیفکیو از  یآن و صفات او تعال کعقل بشر از ادرا

 .وناتوان است
و   است،ھا  آن دییأت خاص ونصرت و تیعنا یخداوند مقتض یو ھمراھ 

 حفاظت یاز ھر شر و گزند را است و آنان یکبه آنان نزد یه او تعالکنیا
 چیھ یه براک یاز منحصر به فردیو چه امت ی، چه سعادت و افتخارکند می
 رار نخواھد شد.کت یبشر

 عمرفاروق به ابوبکر صدیق کرش
از  یه روزکآمده است  ساز عمر فاروق یت نسائینه در رواین زمیدر ا

 ست و فرمود:یان آمد گریسخن بم سقیر صدکابوب
او  یھا شب از شب یکا یاز روزھا  روز یکمن با  یکاش تمام اعمال نک«
 .»ردک  یم یبرابر

در سفر ھجرت به  صبا رسول خدا یو هکاست  یاما شب، منظور شب

واهللا ال « ق فرمود:یشدند صد یکه به غار نزدک یغار ثور رفتند ھنگام
 یگزند صه مبادا به حضرتشکنیاز ترس ا « »تدخله حىت أدخل قبلك

اگر  ،دیبخدا سوگند نخواھم گذاشت شما قبل از من داخل شو .»برسد
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رد و کداخل شد و داخل غار را صاف  ید به من برسد، ویباشد با یگزند
ھا  آن ماند و یلباسش بست دو سوراخ باق یھا هکاطراف آن را با ت یھا سوراخ

 .خودش بست یبا پا را
حضرت داخل شدند   ه داخل شوند،کفرمود:  صیآنگاه به رسول گرام

ه کنگذشته بود  یریدند، دیر گذاشتند وخوابکشان را در بغل ابوبینازن سر
رد و کش و زھرمار مقاومت یاما در برابر ن  ش زد،یق را نیر صدکابوب یپا یمار
د، از شدت ندار شویاز خواب ب صار محبوبشیه مبادا کان نخورد کت یحت

د و حضرت متوجه شدند کیان چیرحمت عالم کرخسار مبار ش برکدرد اش

ماردم ر! ترا چه شده؟! فرمود: پدر و کابوب  »؟باب�ر مالكأيا  «و فرمودند: 

 مار یشان جاکلعاب مبار با صحضرتش  .دیباد مرا مار گز شما یفدا
ه البته یافت ثم انتقض علین کیه بال فاصله درد تسکردند ک را تر یدگیگز

 د. یق گردیسبب وفات صد یگین مارگزدیبعدھا ھم

 جریان  ارتداد و نقش صدیق
از ه ک نان عرب (یصحرانش  ردند،کوفات  صیه رسول گرامک یھنگام

به اسالم داخل  یاستفاده نبرده بودند وسرسر صرسول الله یمحضر گرام
 .ردندکار کات انکشده بودند مرتد شدند و از پرداخت ز

بخدا  « .»م عليهجلاهدهت عقاال منعوين لو واهللا « ق فرمود:یحضرت صد 

از من باز دارند  .»اند پرداخته  یم صامبریه به پکرا  یسوگند دستبند شتر
ن و آنان ک یفه رسول الله! بامردم نرمیخل یگفتم: ا  د،یبا آنان خواھم جنگ

در  .»؟!اإلسالم يف خوار و  اجلاهلية يف أجبار «  را متحد نگه دار، فرمود:
ه کقطع شد  یدر حال یوح! ؟یدر اسالم بزدل شد حاال یت قلدر بودیجاھل
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                                .جاد شود؟!ین نقص ایدد من زنده باشم و در یامل گردکن ید
 .یت نسائیان روایپا

 یك داستان جالب
رت یت حافظ بن بشران و المال عمر بن الخضر در سین روایه ایشب

   ه گفت:کرده کنقل  یبن مخض الغنو  خودش از ضبة
پس از حمد و  خواند،  یم خطبه یوقت  بود، یابوموس...... ر ما در یام

فه وقت بود یه خلکن عمر ابن خطاب یر المومنیام یش پروردگار برایستا
 ار او مرا به خشم آورد بلند شدم و گفتم:کن ید ایگو یم  رد،ک یم دعا

؟ یدان یم ر بھترکا او را از ابوبی؟ آییگو ینم یزیار و صاحبش چیچرا از 
  رد،کت یاکمن شاز  آنگاه به عمر نامه نوشت و  رد،کرار کار را تکن یسه ھفته ا

رد کمرا سرزنش   حاضر شدم، یخدمت و  رد،کعمر دستور احضار مرا صادر 
 و فرمود:

 ن اآلن عرضیر المومنیام یگفتم: ا  ؟یدار یلکاستاندارتان چه مش با
و درود و سالم بر  ش پروردگاریپس از ستا  خواند،  یم خطبه ینم، او وقتک  یم

 :ار مرا به خشم آوردکن یا  ،کند می تو دعا یبرا صرسول خدا
ا عمر را از یآ ییگو ینم یزیر چکاز جا بلند شدم و گفتم: چرا از ابوب 
و آنگاه   رار شد،کن صورت تین عمل به ھمیسه ھفته ا !؟یدان  یم ر بھترکابوب

 .ردکت یاکاز من نزد شما ش
ه دلم کت سیگر یرد و به قدرکه یناگھان عمر شروع به گر : دیگو  یم 

 سوخت آنگاه فرمود:ش یبرا

، »یدتر و عاقلترمبخدا قسم تو از او معت«  »أنت واهللا أوثق منه و أرشد«

 ر مرایا تقصیخداوند ترا ببخشد آ«  »فھل أنت غافر لي ذنبي یغفر الله لك «
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ر ترا ببخشد آنگاه شروع ین خداوند تقصیر المومنیام یا گفتم: ؟»یبخش  یم
 فرمود:   یم وست یگر  یم رد و ھمچنانکه یبه گر

ر از تمام کشب ابوب یکبخدا قسم « »عمر من خري بكر أيب من  واهللا لليلة«

 .»عمر بھتر است یزندگ

 داستان شب هجرت
 صرسول خدا«رد و از جمله فرمود: کف یآنگاه داستان شب غار را تعر 

 ...شان  کمبار یه پاھاکنیرفتند تا ا  یم دوشبانه روز برسر انگشتان پا راه
ول خود کشان را بریا ...صن رسول اللهینازن یه پاھاکد یر دکابوب یوقت

ه به کنیرد ادامه داد تا اک  یم یه بشدت احساس خستگیکرد و در حالکحمل 
 .دندیدم غار رس

ه ترا به حق فرستاده قبل از من داخل ک یآنگاه فرمود: قسم به ذات
 .به من برسدد قبل از شما یدر انظار باشد با یاگر گزند ،رفت ینخواھ

رد و داخل غار برد، غار کشان را حمل یافت این یزیداخل شد و چ 
ه مبادا کنیشان از ترس ایا  بود، ھا عقربن مارھا و که مسکداشت  ییھا سوراخ

 ھا عقربرا بست مارھا و  ھا سوراخش یبرسد با پا یبیسآ صبه رسول خدا
شان یاز چشم ا ھا اشک  ق نمودند،یصد یدن پایگزبه شروع  یگرید یپ یکی
 ث.یتا آخر حد». بود...... یجار

 صیصبح شد رسول گرام یه وقتکآمده  کث انس بن مالیو در حد
ف یحضرت تعر یان را برایشان جریا  !جاست؟کراھنت یر پکابوب  فرمودند:

 ردند و فرمودند:کنشان را بلند یدستان نازن صیرسول گرام  رد،ک

ِقيَاَمةِ  يَْومَ  َدرََجيِت  يِف  ا� اجعل أبا ب�ر «
ْ
ر را در روز کا! ابوبیخدا« .»ال

 .»امت در درجه من قرار بدهیق
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 رد.کترا استجابت  یداد خداوند دعا خبر وفرمود:  یخداوند وح 

و آثار  ۱/۲۴۰ یابن جوز صفوة  ،۱/۳۳ یم أصفھانیأبو نع حلية األولياء

ز ین ۱/۱۰۴ یمحب الطبراز ابن  ةالرياض النرضت را در ین روایه ایگر شبید
 .دیمالحظه فرمائ

را ور کشود مطالب مذ یش از حد طوالنیب یه پاورقکاگر ترس آن نبود [ 
گاھان با یا درست تر بگوئید خداوند بدخواھان یتا شا مردک  یم نقل م ناآ

 ].ندکت یه و آله وسلم را ھدایرسول الله عل یجان ارین یت ایشخص

 نمازدروغ صدقه دادن انگشتر در 
 دربارهه ین آید ایگو  یم هکن آقا یا یاز سوره مائده است ادعا ۵۵ه ین آیا

وع انگشتر خود کشان در حالت ریه اکنیاو نازل شده  سطالب یابن اب یعل
 یسند درست است و نه از رو یه نه از روکباطل است  یرا صدقه داده ادعا

 .متن
 یابن اب یعل  ۀاختصاصا در باره ین آیه اکبا اجماع دارند یرا علماء تقریز  

 سطالب یابن اب یه علک ن اجماع دارندینازل نشده است و ھمچن سطالب
ه اجماع و اتفاق نظر کنیما اک  را صدقه نداده است، یھرگز سرنماز انگشتر

 یساختگ وداستان دروغ  یکدر نماز  یه داستان صدقه دادن علکدارند 

 .۷/۱۱ منهاج السنة د.یمالحظه فرمائ. است
از  ین و نھیبه مواالت مومن و آن امر  است، یگرید یزیه چیسبب نزول آ

ن یو ا  یمانند ابن اب  گران است،ین و دیھود و منافقیفار اعم از کمواالت 
 :رد و گفتک یزاریھود اعالن بیاز  سه عباده ابن صامتکبود  یھنگام

 .أتويل اهللا و رسوله و الذين آمنوا
 :ل نازل شدیمه ذیرکات یمن با خدا و رسول و مومنان است لذا آ یدوست
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َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا وۡ  َرىٰٓ �ََّ�ٰ ٱوَ  ُهودَ ۡ�َ ٱ َ�تَِّخُذوا

َ
ٓ أ َما﴿تا  ﴾...َءۘ ِ�َا  إِ�َّ

ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱ َءاَمُنوا لَوٰ ٱ يُقِيُمونَ  �َّ َكوٰ ٱ تُونَ َوُ�ؤۡ  ةَ لصَّ  ةَ لزَّ
 .]۵۵-۵۱: ةالمائد[ ﴾٥٥ كُِعونَ َ�ٰ  َوُهمۡ 
ز ین صامبریره از صحابه پین از عبدالله بن سالم و غین مطلب ھمچنیا
 .ت شده استیروا

آنان نازل شده  دربارهه یه آکھستند  یسانکه ین مصداق اول آیبنابرا 
 یه مومنانیسپس بقو   ردند،که به آن عمل ک صامبریه صحابه پیسپس بق

 سیعلبه ه اختصاص یه آکوجود ندارد  یلیچ دلیھ  ردندک  ه به آنان اقتداءک
 .باشدداشته 

 ابوبکر نیز مصداق آیه زکات در رکوع
بدون سند در  یوع را ثعلبکدر ر یبر صدقه عل یبنان میآقا یادعا 
ار یبس یف و جعلیات ضعیروا یه ثعلبک معروف است ورده کر کرش ذیتفس
 .کند می نقل

ه کرده کز نقل ین یگریه قول دین آیال یدر ذ ین ثعلبین وجود ھمیا با
 .نارل شده است سقیر صدکابوب دربارهه یآ

ر یتفس درباره) ÷ه از ابوجعفر (امام  باقرک کند می نقل کو از عبد المل 

ۡ ٱ ُهمُ ﴿ مرادند، دم فرمود: ھمه مؤمنانیه پرسیآ  یگفتم: بعض ﴾ِمنُونَ ُمؤۡ ل
مؤمنان   وز جزین یطالب است، فرمود: عل یابن اب یه علیمقصود آ  :گویند می

 .است

-۷/۱۱از جمله  ین جایدر چند  ةمنهاج السنه در یمیبن تخ االسالم ایش
ابن  یور به علکذه میبر اختصاص آ یل استدالل رافضه مبنیبانوزده دل ۳۱

ن ی، با ا۳/۴۰۴ل، و در ینه دل با ۲/۳۰رده است و در کطالب را رد  یاب
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ز ھست و داستان صدقه انگشتر در یه متھم نک یخود سد یه حتکح یتوض
را  سیه علکرده است بلکمنحصر ن یه را به علیرده اختصاصا آکوع را نقل کر

 .شود می مه شامل حالشانیرکه یه آکدر ضمن عموم مؤمنان شمرده 
 :هکرده کنقل  صامبریه از پک یثین حدیھمچن

افتم و ین یثیتاب حدکچ یدر ھ. »جعلها يف و يف أهل بييت احلمد هللا اذلي«
ن عادتشان یه البته اکه از طرف روافض جعل شده باشد، کست ید نیبع

 ».اليشء من معدنه ال يستغربو «: است

 روایتي از امام جعفر صادق
آوردند  یرو یگریه دیو به آ هردکور را رھا که مذیآ ÷ه امام صادقکنیا

ه امروز کب معروف مناظره است یه از اسالکا خصم است با از باب تنزل یگو
 .شود می ار گرفتهکب

در  ینجا جواب مفصل و باسندیدر ا ساز پدر حضرت صادق امام باقر
 .ن مرد نقل شده استیجواب ا

 یابن اب کعبدالمل سند متصل از رش بایدر تفس یرازحاتم  یامام ابن أب 
ه ین آیا  درباره یمحمد بن عل ه گفت: از ابوجعفرک کند می مان نقلیسل

 دم فرمود:یپرس

ز از جمله ین ینازل شده فرمود: عل یگفتم: درباره عل  »هم الذين آمنوا«
 مؤمنان است.

ن مطلب ثابت شده است ابن یز این نیگر تابعیو د ین از سدیھمچن

رده کنقل  ۷/۱۵  منهاج السنةحاتم ابن مطلب را در  یر ابن ابیه از تفسیمیت
 است.
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 فاتح نهاوند
ن تعجب آور یو ا  ن صورت آمده است،یبه ھم ھا لمه در تمام نسخهکن یا

ران یو تا آن زمان ھنوز ا  ران است،یمھم ا یاز شھرھا یکیرا نھاوند یز  است،
ن امر در نزد یو ا  د،یفتح گرد سه در زمان عمر فاروقکبل  فتح نشده بود،

ن را یه مرتدیجھاد عل رکن لشیه اولکسان مشھور است یره نویتمام س
د را یبعدا حضرت خالد ابن ول  رد،ک  یم یق خودش فرماندھیحضرت صد

نار کأسد در  یله بنیاز قب یحه أسدیه طلک یرد زمانکفرمانده انتخاب 
 رد.کنبوت  یحائل ادعا یکچشمه معروف آنان نزد

 قاطعیت صدیق
از   است،ره آمده ین و غیحیدر صح سرةیت ابوھریث با رواین حدیاصل ا

ر زمام امور را بدست کردند و ابوبکوفات  صامبریه پک یھنگام  ه:کنیجمله ا
 .نان عرب مرتد شدندیاز صحرانش یاریگرفت و بس

ه یکدر حال یجنگ  یم ر فرمود: چگونه با مردمکخطاب به ابوب سعمر 
 :اند فرموده صرسول خدا

ِمْرُت «
ُ
نْ  أ

َ
قَاتَِل  أ

ُ
َ  الَ  َ�ُقولُوا َحىتَّ  انلَّاَس  أ

َ
ُ  إِالَّ  إِهل  ِم�ِّ  َعَصمَ  َ�َقدْ  قَالََها َ�َمنْ . ا�َّ

 ُ
َ

ِه، إِالَّ  َوَ�ْفَسهُ  َماهل ِ  ىلَعَ  وَِحَسابُهُ  حِبَقِّ  .»ا�َّ
ات فرق بگذارد خواھم کن نماز و زیه بک یسکفرمود: بخدا قسم با ھر 
 یتیو در روا یعناق یکات حق مال است بخدا سوگند اگر کرا زیز  د،یجنگ
از من باز دارند ھر  اند مد پرداخته صامبریه به پک  شتر) = دست بند ( یعقال

 د.ینه با آنان خواھم جنگیآ
=  را منشرح ( سرکنه ابوبیبخدا قسم تا خداوند س  د:یفرما یم سعمر

 .ه او بر حق استکساخت دانستم   مطمئن)
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 ز دارد.ین یگریار دیث الفاظ بسیحد
ن است یا کند می دیرا تأئ سقیت صدیقاطعت و یریو مد یآنچه دانشمند

انه و یمکردار حکن یا شامبرین و در رأس آنان صحابه پیه اجماع مسلمک
 رده است.کد یق را تأئیشجاعانه صد

 داش ابوبکر صدیقپا
دارند و   یم ه خداوند را دوستک یسانکاز  ه منظورکن نص است یا 

ن و یمرتد ه باک  ھستند،ارانش یق و یدارد صد  یم را دوست خداوند آنان
ن امر را یز این سین علیر المؤمنیه امکات به جھاد پرداختند کن زیمانع

 د.یفرما  یم دیتائ
از عبد الله بن ھاشم از  ی) از مثن۱۰/۴۱۱ رش (یدر تفس یر طبریابن جر

ه ک کند می تیروا سیوب از علیأ یاز اب کروق از ضحا یف بن عمر از ابیس
 :مهیرکه یآ درباره

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ فرمود:  .]۵۴: ةالمائد[ ﴾ۦدِينِهِ  َعن ِمنُ�مۡ  تَدَّ يَرۡ  َمن َءاَمُنوا

 :شناخت  یم ن رایخداوند مؤمن .»علم اهللا املؤمنني« هک

ه یارتداد در آ یمعن. »احلشد الذي فيهم من املنافقني یوقع معني السؤ علو «
 ه مرتدکآنان اگاھست  دربارهه خداوند ک یسانکن است و یمنافق درباره

َهاَ�ٰٓ ﴿ شوند لذا فرمود:  یم ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ  ۦدِينِهِ  َعن مِنُ�مۡ  تَدَّ يَرۡ  َمن َءاَمُنوا

  َف فََسوۡ 
ۡ
ُ ٱ ِ� يَأ نش مرتد یه از شما از دک یسکمؤمنان  یا« .]۵۴: ةالمائد[ ﴾�َّ
 .»شوند  یم ه مرتدک یسانک یبجا کند می نیگزیخداوند جا یشود بزود

 را دوستان ه آنانکرا  یسانک«. ]۵۴: ةالمائد[ ﴾ۥٓ َوُ�ِحبُّونَهُ  ُ�ِبُُّهمۡ  �ٖ بَِقوۡ ﴿
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الله  یارانش رضیر و کابوب یعنی .»دارند  یم ز او را دوستیدارند و آنان ن  یم
 ن.یعنھم أجمع

ر را نقل ین تفسیز ھمیج نیو ابن جر کو ضحا یقتاده و حسن بصر
 .اند ردهک

گر صحابه رضوان یر و دکدند ابوبین جنگیبا مرتده ک یسانک کبدون ش
 ه خداوند را دوستکھستند  یسانکنان از یو ا  ن بودند،یھم أجمعیالله عل

ن و یتر یاولھا  این هک  دارد،  یم ز آنان را دوستیدارند و خداوند ن  یم
 .رندیگ  یم مه قراریرکه ین مصداق آیه اولکھستند  یسانکن یتر ستهیشا

ه گفته شده کنیما اکمن ھستند ی یھا اشعریه یشده مصداق آ ز گفتهیو ن 
را ھا  این مه ھمهیرکه یه آکن است یقت ایو حق ه انصار ھستندیمصداق آ

ن یدر قدم اول به مرتد  ،اند دهین جنگیمرتد باھا  این را ھمهیز  ،شود می شامل
 ان روم ویحیان و مسیافران أعم از مجوسکگر یدند و سپس با دیعرب جنگ

مه یرکه یه مصداق آکاست  یسانکن یاول  جزء سقیره در ھر صورت صدیغ
 رد.یگ  یم قرار

 علي محوري چرا؟!
ست ینازل شده درست ن یعل دربارهه اختصاصا ین آیه اکنیا یادعا

نار یا چھار دیشان چھار درھم یه اکرده کر کن مرد ذیا هک یلکشبه بخصوص 
از  یر و طبرانین جریحاتم و ا یابن ابعبد الرزاق آن را  هکرده است، کنفقه 

 رده است.کابن عباس نقل 
عبدالرحمن ابن  دربارهه یه آکت است یروا سن از ابن عباسیچنیھم

مه یدر ن یاصحاب صفه فرستاد و عل یبرا یادیه مبالغ زکنازل شده  سعوف
 .رده استکنقل آن را  رهیه ابن منذر و غکچنان سبد خرما فرستاد یکشب 
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ن و یالنور یعثمان ذ دربارهمه یرکه یه آکرده که نقل کنیما اک 
ھزار  یر سکلش (  هش العسریه ھر دو جکعبدالرحمن بن عوف نازل شده 

 کعازم تبو صخود رسول خدا یه به رھبرکن اسالم یمجاھد ینفر
 .ردندکن یمأرا ت  د)یگرد
نازل  یسانک دربارهه یه آکن است یت شده ایاما آنچه مشھور است و روا  

ه عمال در ک یدھند چه آنان  یم راه خدا را علف یجھاد یھا اسبه کشده 
ر یثکه ابن کچنان  نند،ک  یم جھاد آماده یه اسبان را براکنیا ایجھاد ھستند 

 رده است.کنقل آن را  رشیدر تفس
نازل نشده است،  یسک دربارهمه اختصاصا یرکه یه آکن است یمنظور ا

ھمه  دربارهن عام است یو ا  ر شده  است،کفراوان ذه اسباب نزول آن کبل
ار، پس کا آشیپنھان   ا روز،یشب  کند می در راه خدا خرج یه بنوعک یسانک

چه  یمه قرار گرفته است چه علیرکه یرده مشمول آکس به آن عمل کھر 
 ن.یالله عنھم أجمع یر آنان رضیق و چه غیعثمان چه صد

ه کز ین شگریه صحابه دکست بلین یعل یھا ویژگیمه از یرکه ین آیبنابرا
ه شامل یآ اند گرفته یشیپ یچه بسا در انفاق و خرج در راه خدا از عل

 :گردد  یم زیحال ِآنان ن
ه کرده کدر راه خدا خرج  یموارد به قدر یاریه در بسک سمانند عثمان 

ز یتجھ ،دن بئر رومهیمانند خر  شان را نداشته است،یرقابت با ا یارای یسک
ز انفاق یندر راه خدا داد، و  شتر با سالح و بارش را رازه ھکش العسره یج
  .ردن عمر نصف مالش راکعبدالرحمن ابن عوف و خرج غ یدر یب

 یبصحابه  یھا هن چھریتر ه شاخصکبود  سرکابوب و از ھمه برتر خود 
و د یره را با پول خودش خریغ مانند بالل و خباب و صرسول اللهبضاعت 
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ن خدا و نصرت یدر راه دتمام مالش را  کدر غزوه تبورد، کآزاد  یاز بردگ
   داد.  صرسول خدا عتیشر

ه از صفات کرند یگ  یم مه قراریرکه یز مشمول آیه انصار نکنیما اک
 ر شده است:کانفاق ذ میرکبارزشان در قرآن 

ِينَ ٱوَ ﴿ ارَ ٱ َ�َبوَُّءو �َّ  َوَ�  ِهمۡ إَِ�ۡ  َهاَجرَ  َمنۡ  ُ�ِبُّونَ  لِِهمۡ َ�بۡ  ِمن نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱوَ  �َّ
ٓ  َحاَجةٗ  ُصُدورِهِمۡ  ِ�  َ�ُِدونَ  ا ْ  ّمِمَّ وتُوا

ُ
ٰٓ  ثُِرونَ َوُ�ؤۡ  أ نُفِسِهمۡ  َ�َ

َ
 بِهِمۡ  َ�نَ  َولَوۡ  أ

 .]۹الحشر: [ ﴾َخَصاَصةٞ 
گرفتند و  ینان در داراالسالم جاآش از یه پکراست  یسانک ز)یو(ن«

نند  کانان ھجرت  یه به سوکرا  یسانک تگرف یدر دلشان جا ز)یمان (نیا
احساس  اند داده خود از انچه (به مھاجران) یھا دلدارند و در  یم دوست

 حیترج –ازمند باشند یو لو ن –برخودشان  گران را)ینند و (دکن یازین
 .»دھند یم

اما  شامل شود. ز یرا نگران یدمه یرکه یه آکست ین یچ مانعیپس ھ
ح قرآن و یرش دالئل صریق و پذیاز مطالعه و تحق یبعض هکنجاست یل اکمش

ف و چه بسا خالف واقع یروند و اصرار دارد موضع ضع یم طفره سنت و عقل
رش دالئل روشن و یپذ نند اما از کثابت  یبا دالئل واھ یخودشان را حت

 .ورزند یم و نصوص فراوان و متواتر ابا یقطع
ھستند عموما مردم  کیار اندیه بسعدھا  آن ستینطور نیاما حال عموم ا 
 است. یخوشبخت ین جایرش حق ھستند و ایق و پژوھش و پذیتحق یدر پ

 گواهی امام صادق
ا﴿ ه فرمود:کاست  یمه جواب بخش قبلیرکه ین آیا مَّ

َ
�ۡ  َمنۡ  فَأ

َ
 �ََّ�ٰ ٱوَ  َطيٰ أ

جد  درباره :دیفرما یم هیه  علیعل  ه امام صادق رحمت اللهکات یتا آخر آ  ﴾٥
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را یز  امال درست و بر حق است،کن یا و  نازل شده است، سقیبزرگوارش صد
ه کده است یه فعل شرط در آنان متحقق گردکاست  یسانکاز  سقیصد

ه که خداوند به انفاق آن امر فرموده داده است، بلک یزیشان نه تنھا چیا
شان از یرا ایرده است، زکار در راه خدا انفاق یز نافله بسیعالوه برآن ن

َق ﴿ یزگاران بود، و به تمام معنین پرھیبزرگتر ِ  َصدَّ ت ییرا عن ﴾َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱب
 ده است.یبخش

 یسکه ھر کست بلین سقیر صدکات مختص به ابوبیاق آیگر چه ظاھر س
ق بحمدلله از آنان یرد و صدیگ یم مه قراریرکه یند مشمول آکبه آن عمل 

صفات  یه اگر بخواھند براکر معتبر است ین تفسیو در نزد علماء ھم  است،
 .بر استکق اینند موصوف اول صدکن ییه موصوف تعین آیور در اکمذ

ات یتواند مشمول آ یم ید ھر مؤمنیآ یم ات بریه از عموم آکھمچنان
ن یینجا تعیق را در ایر صدکشخص ابوب ÷رد اما امام صادقیمات قرار گیرک

امًال درست کن یین تعیو ا  د،یآ یم نباله به دک یاتینه آیفرموده است به قر
ه کھم  یسانک  ه را شامل نشود،یه بقکشان ندارد یاست البته اختصاص به ا

و نه   ،اند ردهکن مشخص را رد ییتع  ،اند رفتهین را نپذییتع یلکاز علماء بطور 
 .را ھا مصداقن یا اولین مصداق ییتع

 ییھا هیژه آیه (بویم فالن آییبگوه ک اند رفتهیگر انحصار را نپذیبه عبارت د 
 .است یفالن دربارهانحصارا   ت داشته باشد)یتواند عموم یم هک

 تفسیر رسول خدا
ه کن آمده است یحیز در صحین یحیث صحیاحاد  ات،ین آیر ایدر تفس

  فرمود: سین علیر المؤمنیام
ف آوردند و یتشر صامبریه پکم یع غرقد بودیدر بق یا ع جنازهیتش یبرا

 م  سپس فرمودند:یز دور و بر حضرت نشستینشستند ما ن
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َحدٍ  ِمنْ  ِمنُْ�مْ  َما«
َ
َنَّةِ  ِمنَ  َماَكَ�َها َكتََب  إِالَّ  َمنُْفوَسةٍ  َ�ْفٍس  ِمنْ  َما أ

ْ
 َوانلَّارِ  اجل

وْ  َشِقيَّةً  ُكِتَب  َو�ِالَّ 
َ
 .»َسِعيَدةً  أ

ه کنیست مگر این یا شندهکچ نفس یست ھیاز شما ن یچ احدیھ« 
ه نوشته شده کنیو مگر ا  گاھش در بھشت و دوزخ نوشته شده است،یجا

 .»ا خوشبختیه بدبخت است کاست 
مان نوشته شده یه بر اک یریا به تقدیرسول خدا! آ یگفت: ا یمرد« 

ه از ما جزو اھل سعادت و ک یسکپس   م؟یم و عمل را فرو نگذارینکتفا نکا
ه از ما ک یسکو   ابد،ی یم عمل اھل سعادت راه یباشد به سو یخوشبخت

 آورد. یم یعمل اھل شقاوت رو یباشد به سو یجزو اھل  شقاوت و بدبخت
 فرمودند: صیرسول گرام

ا« مَّ
َ
ْهُل  أ

َ
َعاَدةِ  أ ونَ  السَّ ُ ْهلِ  ِلَعَملِ  َ�يُيرَسَّ

َ
َعاَدةِ  أ ا السَّ مَّ

َ
ْهُل  َوأ

َ
َقاَوةِ  أ ونَ  الشَّ ُ  َ�يُيرَسَّ

ْهلِ  ِلَعَملِ 
َ
َقاَوةِ  أ  .»الشَّ

 مه را تالوت فرمودند:یرکات ین آیسپس ا 

ا﴿ مَّ
َ
�ۡ  َمنۡ  فَأ

َ
َق  ٥ �ََّ�ٰ ٱوَ  َطيٰ أ ِ  وََصدَّ هُ  ٦ َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱب ُ  ٧ ىٰ يُۡ�َ لِلۡ  ۥفََسُنيَّ�ِ

ا مَّ
َ
َب  ٨ َ�ٰ َتغۡ سۡ ٱوَ  َ�َِل  َمنۢ  َوأ ِ  َوَ�ذَّ هُ  ٩ َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱب ُ  ﴾١٠ ىٰ ُعۡ�َ لِلۡ  ۥفََسنُيَّ�ِ

 .]۱۰-۵اللیل: [

 تفسیراجماع اهل 
ه کرده کن نقل ین نفر از مفسریه از چندین آیر ایر در تفسیثکحافظ ابن 

اجماع  یبعض یحت  نازل شده است، سقیر صدکابوب دربارهه ین آیا اند گفته
ن یا مفھومدر ر ھم کابوب کو گفته بدون ش  ردهکن باره نقل ین را در ایمفسر

تواند مصداق اول  یم هکن فرد امت است یتر ستهیه داخل است و ھم شایآ
 .ردیمه قرار گیرکه یعموم آ
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و در  تر شگامیاز ھمه امت پ سقیات لفظ عموم است و صدیرا لفظ آیز 
ده از ھمه سابقه دار یگر صفات حمیات و دیوره در آکداشتن صفات مذ

زگار و خوش اخالق و شجاع و سخاوتمند یق و پرھیشان صدیرا ایتراست ز
رسول  یاریو نصرت و  اللهردن مالش در راه اطاعت کبود و در خرج 

سب کدر راه  یشمار یب یھا چقدر پول  داشت، یار دست بازیبس صالله
داشته  یشان منت و احسانیه بر اکنبود  یسک  رد،کپروردگارش خرج  یرضا

 .ردک یم ل احسانیقبا یبر سرداران و روسا یه حتکشان بود یه اکباشد بل
به یف بود در روز صلح حدیله ثقیه سردار قبک لذا به عروه ابن مسعود 

 فرمود:

ْنُ  الالَِّت، َ�ْظرَ  اْمُصْص «
َ

�
َ
بُو قَالُوا َذا َمنْ  َ�َقاَل  َونََدُعهُ  َ�نْهُ  نَِفرُّ  أ

َ
.  بَْ�رٍ  أ

َما قَاَل 
َ
ى أ ِ

َّ
ْجِزكَ  لَمْ  ِعنِْدى لََك  اَكنَْت  يَدٌ  لَْوالَ  �ِيَِدهِ  َ�ْفىِس  َواذل

َ
َجبْتَُك  بَِها أ

َ
 .١»أل

 یك ویژگی منحصر به فرد ابوبکر صدیق
 فرمودند: صیه رسول گرامکن آمده است یحیر صحن دیھمچن

 یند از درھاکزھا در راه خدا انفاق ینوع از چ یکه در عدد از ک یسک  
ه از اھل ک یسکپس   رات،ین خیبنده خدا ا یا  :شود می بھشت فراخوانده

ه از اھل جھاد باشد از ک یسک و شود میماز باشد از در بھشت فراخوانده ن
ه از اھل صدقه باشد از در صدقه فرا ک یسکو  ،شود می در جھاد فراخوانده

 .شود می ان فرا خواندهیاشد از در رب ه از اھل روزهک یسکو  شود می خوانده

ىلَ  ام« :ردکر عرض کابوب   ا عَ ذَ  هَ ى الَّذِ عَ نْ  يُدْ ابِ  تِلْكَ  مِ نْ  األَبْوَ  مِ

ةٍ  ورَ ُ  ھا ن دریه از تمام اکھست  یسکا یآ  رسول خدا) یرد ( اکو عرض . »رضَ
 فرمودند: ؟فراخواند شود

                                           
 .روایت از بخاری است -١
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رُْجو َ�َعمْ «
َ
نْ  َوأ

َ
بَا يَا ِمنُْهمْ  تَُ�ونَ  أ

َ
ه تو از آنان کدوارم یام بله و «. »بَْ�رٍ  أ

 .»رکابوب یا یباش
ه ک ششگامان صحابهیپ یردن بعضکدر آزاد  سقیر صدکه ابوبکنیما اک

ه مسلمان کبودند  یسانکن یاول و ه جزکسرداران صحابه  یبرده بودند و بعض
 یازمند و حاجتمندیه ھر جا نکنیما اکز احسان و منت فراوان دارد ین  شدند،

 ردند.ک یم کمک یشان به ویبود ا

 ویژگی انحصاری دیگر ابوبکر صدیق
 یعنیتجلل استتر است  یه معنکاستعمال شده   لل بالعباءجنجا جمله تیا

ه امام کاست  ین مطلبیچانده بود و ایش پیاز فقر خودش را در عبا
محبوبه رسول  بقیقه بنت صدیشه صدیرده از عاکر کذ ÷صادق

 .ز نقل شده استین صخدا
 ه فرمود:ک کند می نقل لنیه ابوحاتم باسندش از ام المؤمنکچنان

 ».أر�ع� الفاً  أبو��ر يلع انليبأنفق «
 .»ردکخرج  ص امبریر چھل ھزار بر پکابوب« 
ه ک یر ھنگامکابوب :ه گفتکت است یروا سرین از عروه ابن زبیھمچن 

و در  صبر رسول خداآن را  ه ھمهکه داشت یمسلمان شد چھل ھزار سرما
 رد.کراه خدا خرج 

ه رسول ک یھنگام ه فرمود:کت است یروا سرکبنت ابوب  و از اسماء
 .شان براه افتادیا ز باین سرکبه قصد ھجرت خارج شدند ابوب صخدا
ا شش ھزار بود ھمه را ین وقت پنج یه در اکر تمام مالش را کابوب 

ه چشمانش را از دست داده بود کجدم ابوقحافه   برداشت و ھمراھش برد،
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و ھمه نم اک یم ه من احساسک یورطبه خانه آمد و گفت: بخدا سوگند 
 !خودش برده است مالش را با

د آنگاه یگو یم  گذاشته است، یاریما مال بس یاو برا  ر پدرجان،یگفت: خ 
 ھا را ه معموال پدرم پولک یا ردم و در طاقچهکگ جمع یر یمقدار

آنگاه دست پدر بزرگم   دم،یشک یا پارچهھا  آن یگذاشت گذاشتم و بر رو یم
 یادیه چقدر مال زکرا دست بزن ھا  این ن پدرجانیرا گرفتم و گفتم: بب
 !گذاشته و رفته است

 ردک یم ھا را ته و باال گیه ریکھا بردم و او در حال گیر یروه دستش را ب 
 :گفت یم

دْ  ذْ إِ  بَأْسَ  الَ « كَ  قَ مْ  تَرَ ا لَكُ ذَ دْ  هَ نَ  فَقَ سَ يفِ  أَحْ ا وَ ذَ غٌ  هَ مْ  بَالَ  .»لَكُ
 ،رده استک یار خوبکشما گذاشته  ین ھمه مال برایندارد اگر ا یالکاش «

ه ھنوز ابوقحافه مسلمان کبود  ین درحالیا .»است یافکشما  ین مبلغ برایا
ما نگذاشته بود  یبرا یزیچ چیر بخدا سوگند ھید: خیگو یم نشده بود اسماء

 .نمکرمرد را مطمئن یمن فقط خواستم پ
 .اند ردهکنقل آن را  یو ابن محب طبر یره النبیابن اسحاق در س 

ت چھل ھزار ھنگام مسلمان شدن یست روایت نین دو روایب یمنافات
 فرمودند: صیامبر گرامیلذا پ  ن ھنگام ھجرت،یاست و ا

َمنِّ  ِمنْ  إِنَّ «
َ
َّ  انلَّاِس  أ بَا َوَماهِلِ  ُصْحبَِتهِ  ىِف  ىلَعَ

َ
 ُمتَِّخًذا ُكنُْت  َولَوْ  ، بَْ�رٍ  أ

َْذُت  َر�ِّ  َ�ْ�َ  َخِليالً  بَا َالختَّ
َ
ةُ  َولَِ�نْ  ، بَْ�رٍ  أ ُخوَّ

ُ
تُهُ  اإلِْسَالمِ  أ  .١»َوَموَدَّ

ه کآمده است  سرهیت ابوھریتب سنن با رواک یو در مسند احمد و بعض
 فرمودند: صرسول الله

                                           
 .سمتفق علیه به روایت ابوسعید خدری  -١
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ىِب  َماُل  َ�َفَعِ�  َما َ�طُّ  َماٌل  َ�َفَعِ�  َما«
َ
 .»بَْ�رٍ  أ

ر کد ابوبیگو یم یراو  ،»ر به من نفع نرساندکبه اندازه مال ابوب یچ مالیھ«
 رد:کافتاد و عرض ه یگربه لمات کن یدن ایشن با

لْ « اىلِ  أَنَا هَ مَ ا لَكَ  إِالَّ  وَ ولَ  يَ سُ  .»اهللاَِّ رَ
 .»میه من و مال من از شما ھستکن است یر از ایرسول خدا! مگر غ یا«

ات ین بعد روایژه در ایشان بویان فضل ایو ب سرکدرباره انفاق ابوب
ن یشتری در ایل بیتفص شد با نمی متواتر است اگر مطلب طوالنیحه یصح

ه کنیاست و آن ا یافکنه ین زمیمطلب در ا یکم، ولی یگفت می نه سخنیزم
ه کی است تیگانه شخصیر کابوب صامبریت پیان تمام صحابه و اھل بیاز م

رده کن خدا خرج یاری دیرسول خدا و دعوت و نصرت و  تمام مالش را بر
 .است
نند و امام احمد در مسند و ک می تیه ابو داود و ترمذی رواکچنان 

 .اند ح گفتهیصحآن را  زیگران نید

 مسابقه ایمان
دستور  به ما صرسول خدا: ه فرمودکات است یروا ساز عمر فاروق

 .مینکه در راه خدا انفاق کدادند 
ار داشتم گفتم: امروز فرصت یادی در اختیمال زنسبتا از قضاء من ھم  

 صن نصف مالم را آوردم رسول خدایرم بنابرایر سبقت گکه از ابوبکاست 
ر تمام کابوب ن مقدار،یبرای خانواده ات چه گذاشتی؟ گفتم: ھم :دندیپرس

ْ�َقيَْت  َما« دندیشان پرسیاز ا صمالش را آورد وقتی رسول خدا
َ
ْهِلَك  أ

َ
 ؟أل

ْ�َقيَْت  فرمود:
َ
َ  لَُهمُ  أ ُ  ا�َّ

َ
َسابُِقَك  الَ : َ�ُقلُْت  َورَُسوهل

ُ
  أ

َ
ءٍ  إىِل بًَدا ىَشْ

َ
 .»؟أ



 مناظرۀ امام جعفر صادق با یک رافضی  ٧٦

 

ت از مسند البزار ین روای، امریگبگر نخواھم توانست از شما سبقت ید
 ره است.یح لغیمجموع شواھدش صح است و سندش حسن و با

 گرامی الله متعال یاسما
ة یه در آخر آکدو اسم از اسمای مقدس پروردگار است چنان العىل األعىل

 ﴾َعِظيمُ لۡ ٱ َعِ�ُّ لۡ ٱ َوُهوَ ﴿ رسی آمده استکال

 ٱ َرّ�َِك  مَ سۡ ٱ َسّبِحِ ﴿ د:یفرما می نیو ھمچن 
َ
 .]۱األعلی: [ ﴾١ ۡ�َ ۡ�

ن ھر دو اسم داللت برعلو مطلق پروردگار دارد علو شأن و عظمت، یو ا 
عرش  براستوای  ر مخلوقاتش بایسا علو قھر و غلبه، و علو ذات مقدسش بر

وی قائم است از  ه ھمواره برکن از صفات ذاتی خداوند است یش، و ایخو
 .ازل بوده و تا أبد خواھد بود

حضرت حق باشد فقد صفات  کذات پا هستیه شاک  ای البته به گونه 
ه و یند و از نسبت ھر گونه نقصی اعم از تشبکمال را برای وی ثابت ک

 دور باشد. مقدس او تعالی بهذات م یل و تجسیتعط

 جبرئیل و ابوبکر صدیق
بودم و  صامبری: خدمت پفرموده کاست  بن عمریث ایابن حد

ن جاء یه از چندکده بود یی پوشیعبا ر)کاو(ابوبز خدمت حضرت بود یر نکابوب
 .را گره زده بوداش  نهیجلو س

 :ردکل فرود آمد و عرض یریج 

 خبالل صدره ىلع خلها قد عباءة عليه ب�ر أبا أرى ىل ما اهللا رسول يا«
 .»فأقرءه قال الفتح قبل ىلع ماهل أنفق جرب�ل يا :قال

رده است که برای من خرج کل او تمام مالش را قبل از فتح میای جبر«
 .»ردکر کث را ذیه حدیرساند آنگانه بق می ه خداوند به تو سالمک ردکعرض 
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ر یثکه ابن کرده اما چنانک) نقل ۸/۳۴رش (یث را بغوی در تفسین حدیا

نۡ  ِمنُ�م َتوِي�َسۡ  َ� ﴿: یۀل آی) ذ۴/۳۰۸رش (یدر تفس نَفقَ  مَّ
َ
 حِ َفتۡ لۡ ٱ لِ َ�بۡ  ِمن أ

 ٰ  .ف استین وجه ضعیت از این روایند سند اک می رکذ .]۱۰الحدید: [ ﴾َتَل َوَ�
ه حافظ ابوعبدالله کت شده است چنانیز روایگری نیث از طرق دیحد نیا 

د و صاحب یو حافظ ابن عب نزهة األبصارمحمد بن محمد الفضائلی رازی در 

) ۱/۱۳۲( ةرياض النرضو ابن محمد طبری از آنان در  اند ردهکر کذ لصحبةا

آن را  /مین ابونعیو ھمچن مالهفسه ولن صباب ذكر اختصاصه بمواساة النبي
 رده است.کنقل 

ق از پروردگارش راضی و یه صدکار است کآش هیاق آینص و س
 ز از او راضی است. یپروردگارش ن

 تفاخر در حق
ه عبدالرزاق صنعانی مرسل از حسن و شعبی کنچنا هیاز اسباب نزول آ

ش عباس رحمه الله عنھما نازل شده یعلی و عمو درباره هیند آک می نقل
 .است

سند خودش از  ر طبری بایه بن جرکز نقل شده چنانیگری نیق دیاز طر
به از بنی یه گفت: طلحه ابن شکند ک می تیروا یعب القرظکمحمد بن 

 .ردندک تفاخرلب اعبدالدار و عباس ابن عبدالمطلب و علی ابن ابی ط
توانم در  می ه اگر بخواھمکعبه ھستم کد دار خانه یلک نطلحه گفت: م

 .آن بخوابم
 بخواھم عباس گفت: من مسئول خدمت و آبرسانی حجاج ھستم اگر

 .توانم در مسجد بخوابم می
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ش ید، من شش ماه پینکد ثابت یخواھ می دانم شما چه نمی علی فرمود: 
ه کنجا بود یه مردم به طرف قبله نماز خواندم من در حال جھادم ایاز بق

  .را نازل فرمود هیخداوند آ
 کبه اسالم است، وبدون ش سل بر فضائل سبقت علیین آثار مرسل دلیا

مان آورده و نماز را برپای یه به خداوند و روز آخرت اکسانی است کاو از 
 ش عباس سبقت دارد.ین جھت از طلحه و عموین او از ایداشته است بنابر ا

مه یرک یۀعموم آ العربة بعموم الفظ البخصوص السببه کی یاما از آنجا

ن در آنا -امت و اقامه نمازیمان به خدا و قیا-ن صفتیه اک شه صحابهیبق
 .شود می ز شاملیافته را نیتحقق 

مانند  اند مان داشتهیاز علی در ا یشتریب قهه سابک سانیکه کنیما اک
داللت دارد به  سلت علییه بر فضکه چنانیگردد، و آ می ز شاملیر را نکابوب
ه کسانی کلی تمام کو بطور  .ق اولی داللت داردیر و عمر به طرکلت ابوبیفض

ست ین هیرا مطلب خاصی در آیشود، ز می ھستند را شاملن صفات را دارا یا
 .ر صحابه نباشندیه علی اختصاصا به آن متصف باشد و ساک

 دیگر شأن نزولی
ح تراست در یه از اولی صحکمه دارد یرک یۀآ زین یگریسبب نزول د

ه امام مسلم با سند خودش از نعمان ابن کح مرفوع آمده است یث صحیحد
 ه فرمود:کند ک می تیروا بر انصارییبش

 :هکبودم  صنار منبر رسول اللهک
چ یگر ھیمردی گفت: بعد از مسلمان شدن اگر جز آب دادن حجاج د

 .افی استکم ینم براکاری نک
ردن مسجد الحرام کگری گفت: بعد از مسلمان شدن اگر جز آباد ید 

 .افی استکم ینم براکار نکچ یھ
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 .دیه شما گفتکل الله بھتر از اعمالی است یسب یسومی گفت: جھاد ف
آنان را باز داشت وفرمود: صدای خودتان را در نزد منبر  سعمر

ھر گاه نماز جمعه تمام شد خدمت  -روز جمعه بود- دینکبلند ن صامبریپ
ه کبود  نجایا پرسم. می تانید برایردکروم و در آنچه اختالف  می صامبریپ

 فرمود:ه نازل یآخداوند متعال 

ِ َوٱۡ�َوِۡم ﴿ َجَعۡلُتۡم ِسَقايََة ٱۡ�َآّجِ وَِعَماَرةَ ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡ�ََراِم َكَمۡن َءاَمَن بِٱ�َّ
َ
أ

 ِ ِۚ َ� �َۡسَتوُۥَن ِعنَد ٱ�َّ  .]۱۹: التوبة[ ﴾ٱ�ِخرِ َوَ�َٰهَد ِ� َسبِيِل ٱ�َّ

 از فضائل عمر فاروق
ه در کنیثابت است و آن ا سقی عمر فاورات برین فضلیالبته بھتر از ا

 :شان نازل شده استیم موافق رأی ایرکن مورد قرآن یچند
م اسرای بدر کم حجاب، و حکم، و حیعت تماز مقام ابراھکمانند دو ر

ه  کرسد  می ست موردیبا به بیه تقرکره ین و غینماز جنازه بر منافق کوتر
  :تابشکی در کخ عبدالفتاح راوه المیرا شھا  آن مجموعه

را به ھا  آن اوال »األثرتورات والب األغر يف موافقات عمر للقرآن والكوك«
 رده است.کشعر در آورد و آنگاه شرح  اینظم 

 مثال ابوبکر صدیق یایمان ب
ه کرده چنانکبه گفته مؤمن آل فرعون استدالل  سقیحضرت صد

 :ان فرموده استیبآن را  خداوند درسوره غافر

ۡؤمِنٞ َوقَاَل رَُجٞل ﴿ اٞب  ...مُّ  .﴾٢٨ُمۡ�ِٞف َكذَّ
ه کرا یتر از مؤمن آل فرعون است ز املکمان و جھاد یاز نظر ا سرکو ابوب

ق به خدا و یمان و تصدیه اکرد بلکمان خودش را پنھان نیچگاه ایشان ھیا
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زبانزد خاص و عام  و ه آنزمان مشھورکژه مردم مینزد ھمگان بو رسول در
 ان فرمود:یب ÷امام صادقه کن مطلبی یبود، وا

امبر بزرگوار ین مدافع از پین مجاھد راه خدا و اولیاول سقیه صدک
 :بود صاسالم

) ه۴۶۳ن أبوعمر ابن عبدالبر (تیعالم و محدث و مورخ بزرگ مغرب زم
وفی بین ت، و ابن اسحاق (معاب باسند خودشیتاب معروفش االستکدر 

 بث عائشة و اسماءیحد ازگران یس معروف و دیره نویس )ھ۱۵۳تا  ۱۵۰
 ه در آن آمده است:ک اند ردهکنقل 

ش ما باز گشت چنان یامبر و پین دفاع از پیر را حکه ابوبکھنگامی 
زد پوست بدن  می ه ھر جای بدنش را دستکده بود وله شده بود یب دیآس

 بود.» اإلكراميا ذا اجلالل و«رد و او ھمواره ورد زبانش ک می تکحر
ت عروه یر است با روایتاب تفسکح بخاری در یدر صح ثیحدن یاصل ا

 ه گفت:کآمده است  بریابن زب
رسول  ن برکیه مشرکن حالتی یدتربه کدم یپرس باز عبدالله بن عمر

ه کخواند،  می عبه نمازک نارکدر  صامبریآوردند چه بود؟ گفت: پ صالله
 صلهرسول ال کط آمد و ردای خودش را برگردن مباریعقبه ابن ابی مع

 د!.یشکچاند و بشدت یپ
 :فرمودونار زد کرا  ر آمد و اوکابوب

َ�ْقتُلُونَ «
َ
نْ  رَُجالً  أ

َ
َ  َ�ُقوَل  أ ُ  َر�ِّ َيِّنَاِت  َجاَءُ�مْ  َوقَدْ  ا�َّ  .»َر�ُِّ�مْ  ِمنْ  بِابلْ

ه او یکدر حال !د پروردگار من الله استیگو می هکد یشک می ا مردی رایآ«
 . »؟!پروردگار تان به شما آورده استات روشن خدا را از جانب یآ

 شانیمال صداقت اکو سقیر صدکمال شجاعت ابوبکن داللت بر یا
 :ندک می
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ؤۡ  رَُجلٞ  َوقَاَل ﴿ َ�قۡ  ۥٓ َنهُ إِيَ�ٰ  ُتمُ يَ�ۡ  نَ َعوۡ فِرۡ  َءالِ  ّمِنۡ  ِمنٞ مُّ
َ
ن رَُجً�  تُلُونَ �

َ
 أ

َ  َ�ُقوَل  ُ ٱ َرّ�ِ ٓ  َوقَدۡ  �َّ ِ  َءُ�مَجا ّ�ُِ�مۡ  ِمن ِت ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱب  .]۲۸غافر: [ ﴾رَّ
 –رد ک یم مانش را پنھانیه اک–شاوندان فرعونیاز خو یمومن یو شخص«

د خداوند پروردگار من یگو یم هکد یشک یم ن)آ یرا (برا یا مردیآگفت: 
ورده آروشن  یھا شما نشانه یپروردگارتان برا یگمان از سو یب !است؟
 ؟!.»است

 صامبر گرامییستاد و از پیا می شیی در برابر قریبه تنھا قیر صدکابوب
ق از رسول یر صدکه ابوبک  ین جھاد و دفاعین بود اولیرد، اک دفاع می

 نمود.  می صخدا

 از صفات ابوبکر صدیق
ل ابن سمان (ت یم و حافظ اسماعیث سخن گفتین حدیقبال درباره ا

به سند خودش از   »ةالصحابة بني أهل بيت وموافقـال«کتابش  ) در ھ۴۴۷ 

 فرمود:ق یصدر کابوب دربارهه ک کند می تیروا سیعل

أنه ألعظم الناس يف الغار و ج انه لصاحب رسول اهللاو  الناس، ألرأف وإنه «

 .»غناء عن نبيه يف ذات بده
شان یو ا  بود، صغار رسول الله اری یو  ن مردم بود،یتر ر مھربانکابوب«

 یمال تیحما صامبریسب دست خودش از پکش از ھمه مردم از یب
 .»ردک یم

 طالب یابن اب یدرباره عل
ه خداوند به کدارد  ینشد اسباب ھمه عوامل کبه شر یمبتل یه علکنیا
 :هکنیاز جمله ا  ق و احسان خود او را آن باز داشت،یتوف



 مناظرۀ امام جعفر صادق با یک رافضی  ٨٢

 

ده بود یھنوز بزرگ نشده بود و به سن بلوغ نرس  بود، کوچکسنش  -۱
 .ندکد ین عرب تقلکیبه خدا از مشر کر شریه در مسک

 یادیرا ابوطالب فرزندان زیبود ز صت رسول اللهیر تربیه  در زکنیا  -۲
از  یه بارکبخاطر آن صلذا رسول الله  م بود،کداشت و در آمدش 

را به عھده  یرده باشد پرورش فرزندش علکم کش یدوش عمو
 .گرفت

 که او را از شرکبود  یافک ییتنھاه ت خود بین پرورش و تربیا -۳
 .محفوظ نگه دارد

ه ھنوز به کم سن و سال ک یمان علیآنچه گذشت ابه توجه  ن باینابر اب
ردند ھرگز قابل کتوبه  که از شرک یسانکمان یده با ایف نرسیلکسن ت

 .اس مع الفارق استین قیست و ایسه نیمقا
ست یرده و باز گشته قابل طعن و مؤاخذه نکتوبه  که از شرک یسک -۴

 یکیه به نک کند می تنھا نابودرا اسالم و توبه ھمه گناھان را نه یز
 .کند می لیتبد

 :ره آمدهیه در آخر سوره فرقان و غکچنان

ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
ُل  �َِك فَأ ُ ٱ ُ�َبّدِ ُ ٱ َوَ�نَ  ٖت� َحَسَ�ٰ  اتِِهمۡ  َٔ َسّ�ِ  �َّ  ﴾ارَِّحيمٗ  �َ�ُفورٗ  �َّ

 .]۷۰الفرقان: [
و  کند می لیھا تبد یکیل به نیشان را تبدیھا یه خداوند بدکنانند یپس ا«

 .»خداوند امرزنده مھربان است
بود و  کوچکه اوال ھنوز سنش کبل  نبود، یاریاخت یردن علکن کشر -۵

ت کافت خداوند از بری یم پرورش صامبریا چون در خانه پیثان
 .مصون داشت کامبر او را از شریت پیترب
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ه در خانه کشد  می بزرگ یه اگر او ھم در حالکجا معلوم کاز  ینگھوا
 کشد و مبتال به شر ینم د متأثرید یآنان را م کبود و شر یمپدرش 

 ؟!.گشت ینم
ه کمتبال شدند  کره به شریل و غیه برادران بزرگترش مانند عقکنیژه ایبو

و سجده  یردن علکن کن شریبنابر  ه صحابه بعدھا مسلمان شدند،یمانند بق
ل ین دلیبه ااوست اما ھرگز  یژگیو یکه کنیا باھا  ردن او در برابر بتکن

ه قبال به ک  نند،ک ینم گر صحابه مانند عمر و عثمان حاصلیبر د یلتیفض
مان یرد و تاج افتخار اکرا نوازش  مبتال شدند و بعدھا خداوند آنان کشر

 برسرشان گذاشت.

 نسل جوان جویی حق
 :است  ه از سوره زمر در اول جزءین آیا

ظۡ  َ�َمنۡ ﴿
َ
ن لَمُ أ ِ ٱ َ�َ  َكَذَب  ِممَّ َب  �َّ ِ  َوَ�ذَّ دۡ ٱب ٓ  إِذۡ  قِ لّصِ لَيۡ  ۥٓۚ َءهُ َجا

َ
 ِ�  َس �

ٰ ّلِلۡ  ىوٗ َمثۡ  َجَهنَّمَ   .]۳۲الزمر: [ ﴾٣٢ فِرِ�نَ َ�
ه بر خدا دروغ ببندد و کسی کارتر است از آن کسی ستمکپس چه «

ا در جھنم یند؟! آکب یذکه به سراغ او آمده تکسخن راست را ھنگامی 
 .؟!»تسیافران نکگاھی برای یجا

ه امام کن است ین مشھور است ھماآنچه غالب و در نزد مفسر 
   فرمودند: ÷صادق

  )۲۴/۳ه (ین آیر ایدر تفس سیبه سندش از عل یر طبریابن جر
 سد:ینو یم

 .سو صدق به اي أبوبكر ج حممد اي به  قال: جاء
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د یه پرسین آیا دربارهشان یاز ا یه شخصکر خالل نقل شده کاز امام ابوب 
 فرمود: 

نازل  یعل دربارهه کننده گفت: بلکر نازل شده است، سؤال کابوب درباره
 :ه را بخوانیامام خالل فرمود: دنباله آ  شده،

ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك أ ا لَُهم ٣٣ ُمتَُّقونَ ل ٓ  مَّ ٰ  َرّ�ِِهمۚۡ  ِعندَ  ُءونَ �ََشا ٓ  لَِك َ�  ءُ َجَزا

ۡ ٱ ُ ٱ ِ�َُ�ّفِرَ  ٣٤ ِسنِ�َ ُمحۡ ل سۡ  ُهمۡ َ�نۡ  �َّ
َ
 أ

َ
ِيٱ َوأ َّ�  ْ  .]۳۵-۳۳الزمر: [ ﴾َعِملُوا

را معصوم  سیه علکبود  یرا مرد از گروھیز  واب ماند،ج یسائل ب

 !.ست؟یچ  »الذي عملوا  أسوأ«معصوم است پس  یاگر عل  دانند، یم
ار کش اند دروغ و مبالغه و مغالطه نساختهشان  اگر خود یمتأسفانه بعض 

ار ین حالت عده بسیا ! اند گران شدهید یھا مغلطه و ھا و مبالغه ھا دروغ
 . است یمعدود

ار کگر شیرود و د یم قیامروز نسل جوان به دنبال تحقخوشبختانه 
در آن را  تیمه اگر عمومیرکه ین آیا بنابر شود نمیھا  یالبافیو خ ھا افسانه
ه و یش از بقیاما ب .شود می ر صحابه را شاملیق و ھم سایم ھم صدیرینظر بگ
 .ه خواھد آمدکچنان  است، سقیر صدکاملتر شامل حال ابوبکبطور 
  ن است به ھمه انطباق داشته باشد،که ممکاست  یه صفتیعموم آ یول  

تواند  یم ردهکق یمان آورده و او را تصدیا صامبریه به پک یسکچون ھر 
 رد.یمه قرار گیرکه ین آیمشمول ا

 عموم فضله.ته وسعة رمح یاحلمدهللا علو
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 چرا صدیق شد؟صدیق 
ه کنیا یعنیدارد  یحالت عموم یک صامبریر به پکق ابوبیمان و تصدیا

رد و کق یل بپرسد باور و تصدیه دلکنیبدون ا سرکاول دعوت ابوب درشان یا
 .مان آوردیا

به  صامبریپ یوقتھنگام معراج بود   هکدارد  یحالت خصوص یکو  
 .ردکق یبالفاصله تصدر کنجا ھم ابوبیمعراج مشرف شدند و باز گشتند ا

ر در آخر سوره یتاب تفسک در یح بخاریه در صحکدرمورد اول چنان 
 :اعراف

َهاَ�ٰٓ  قُۡل ﴿ ُّ�
َ
ِ ٱ رَُسوُل  إِّ�ِ  �َّاُس ٱ � ِيٱ َ�ِيًعا ُ�مۡ إَِ�ۡ  �َّ  كُ ُملۡ  ۥَ�ُ  �َّ

َ�ٰ ٱ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ٰ  َ�ٓ  ِض� �ۡ� ْ  َٔ َ�  َوُ�ِميُتۖ  ۦيُۡ�ِ  ُهوَ  إِ�َّ  هَ إَِ� ِ  اِمُنوا ِ ٱب  �َِّ�ِّ ٱ َورَُسوِ�ِ  �َّ

 ٱ
ُ
�ۡ ِّ ِيٱ ّ�ِ ِ  ِمنُ يُؤۡ  �َّ ِ ٱب  .]۱۵۸[األعراف: ﴾١٥٨ َتُدونَ َ�هۡ  لََعلَُّ�مۡ  تَّبُِعوهُ ٱوَ  ۦتِهِ َوَ�َِ�ٰ  �َّ

ه ک یسکھمه شما ھستم  یمردم من فرستاده خداوند به سو یا بگو:«
ست ی) جز او نینی(راست معبودن اوست آن از یو زم ھا آسمان ییفرمانروا

امبر درس ین پآراند پس به خداوند و رسول او یم یم و کند می زنده
 یروید و از او پیورآمان یمان دارد ایه به خداوند و سخنان او اک یا ناخوانده

  .»دیابیه راه کد باشد ینک
ر و عمر بگو مگو کن ابوبیب  ه فرمود:کآمده است  سث ابو درداءیحد در 

د و یشکراھش را  یعمر با ناراحت  رد،کر عمر را ناراحت کابوب  آمد،ش یپ
اما  . ه او را ببخشدکرد کر به دنبالش براه افتاد و از او خواھش کابوب  رفت،

 .خودش بست ید و در را به رویه به خانه رسکنیتا ا  رفت،یعمر نپذ
رسول   م،یشان بودیآمد ما ھم خدمت ا صر نزد رسول خداکابوب 

 یار سختکق شما ین رفیا  م هذا فقد اغمر)�أما صاحب (فرمودند:  صالله
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آمد  صو خدمت رسول الله  مان شد،یارش پشکعمر از   ب شده است،کمرت
 داشت رکن حال ابوبیدر ا  ناراحت شدند، ص امبریان را باز گفت: پیو جر

 گفت: یم
  فرمودند: صامبریپ  ام، ردهکرسول خدا من ظلم   یلله او ا

ْ�تُمْ  َهْل «
َ
ْ�تُمْ  َهْل  َصاِحيِب  يِل  تَاِرُ�ونَ  أ

َ
َها يَا قُلُْت  إِ�ِّ  َصاِحيِب  يِل  تَاِرُ�ونَ  أ ُّ�

َ
� 

ِ  رَُسوُل  إِ�ِّ  انلَّاُس  يًعا إيَِلُْ�مْ  ا�َّ بُو َوقَاَل  َكَذبَْت  َ�ُقلْتُمْ  مَجِ
َ
 .»َصَدقَْت  بَْ�رٍ  أ

ا شما ید؟ آیگذار یم به حال خودشم یبرامرا   ار)ی ( یا شما صحابیآ« 
 یمردم به سو یمن گفتم: ا  د؟یگذار یم ال خودشحبه م یبرامرا  یصحاب

 ر گفت: راستکابوب  ،ییگو یم د دروغیگفت  ام، امبر فرستاده شدهیھمه شما پ
 .»دیفرمائ یم

آورده  سقیدر فضائل صدآن را  /یه امام بخارک .......... تیو در روا 
 فرمودند: صامبریاست پ

َ  إِنَّ « بُو َوقَاَل . َكَذبَْت  َ�ُقلْتُمْ  إيَِلُْ�مْ  َ�َعثَِ�  ا�َّ
َ
 َوَواَساِ� .  تَصَدقَ  بَْ�رٍ  أ

ْ�تُمْ  َ�َهْل  ، َوَماهِلِ  بِنَْفِسهِ 
َ
 .»َصاِحىِب  ىِل  نتَاِرُ�و أ

ر کابوب  ،ییگو یم دروغ :دیشما مبعوث فرمود گفت یخداند مرا به سو« 
ار من گذاشت پس یمالش را در اخت و و جان  د،یگو یم ه گفت: راستکبود 

ن جمالت را ی. دو مرتبه ا»دیگذار یم ا شما صحابه مرا به حال خودشیآ
 .رار فرمودندکت

ن یتر صادق ین گواھیت قرار نگرفت ایق مورد اذیگر صدیبعد از آن د 
مان و صداقت و یا درباره صنیرسول صادق و امن یزم یانسان رو

 است. سقیر صدکابوب  ،شاننثارار جان ی یارکشجاعت و فدا 
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 علت دیگر یک
 یگواھ سقیبه صداقت صد صرسول بزرگوار اسالم یگر ھنگامیبار د

وه به کو  ندوه احد بودک یر و عمر و عثمان برباالکه حضرتش با ابوبکدادند 
 لرزه در آمد فرمودند:

ُحدُ  ْ�بُْت ا«
ُ
يٌق  نىَِبٌّ  َعلَيَْك  فَإِ�ََّما أ تو  یه بر روکآرام باش « .»وََشِهيَدانِ  وَِصدِّ

  .»ستین یسکد یق و دو شھیامبر وصدیپ  جزء
ت یاصحاب سنن روا یامام احمد وبعض یت را امام بخارین روایا

ز ین رمه)که مکغار حرا (جبل نور در م دربارهن مطلب یه ایشب. اند ردهک
 ت شده است.یروا

 مثال صدیق یعقل و ایمان ب
ق ید تصدیق گردیشان به لقب صدیشھرت اه باعث ک یگر از اسبابید یکی

 .و معراج است  سفر معجزه اسراء یچون و چرا یب
شان یبود و ا صن معجزات حضرتیاز بزرگتر یکیه ک کن سفر مباریا  

شبه از مسجد الحرام به مسجد األقصی و از آنجا به  یکبه اجازه خداوند 
 یرت و نگرانیوردل را دچار حکآسمان ھفتم رفتند و برگشتند دشمنان 

ردند ومقام شامخ نبوت را به باد انتقاد و ک یم  شتر استھزاءیرده بود و بک
 .آمد یچون باعقل آنان جور در نم گرفتند یم بیذکت

تر از  خت و گفت: من مھمیرا بھم ر بر آمد و ھمه محاسبات آنانکق ایصد
 قاصد خدااز آسمان ھفتم  یا ه فرشتهکام  مان آوردهیردم و اکن را قبول یا

 !.کند می غام خدا را به او ابالغید و پیآ یم امبریش پیو پ شود می
م خدا و به کن خود بنده خاص خدا به حترفدر ن را قبول دارم یا یوقت

 ؟!.وجود دارد یلکش خدا چه مشیقدرت خدا به پ
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ه از ک یسکق صادقانه بود و جز یق صدیق وتصدیمان صدیه اکواقعا  
ن یتوانست چن ینم یسکمان و باور دارد یرسول ا اعماق قلبش به خدا و

 ند.کباور  رد ویرا بپذ یا معجزه

 شناخت جبرئیل از صدیق
شب معراج  :ندیفرما یم صامبریه پکآمده است  سرهیھر یث ابیدرحد

قُو� ال قَْوِ� « ل گفتم:یبه جبر قَُك « ل فرمود:یئربج .»يَُصدِّ بُو يَُصدِّ
َ
 بَْ�ٍر، أ

يُق  وَُهوَ  دِّ  .»ردکق خواھد یق است ترا تصدیه صدکر کابوب«  .»الصِّ
اض یق و ابن محب در ریدر فضائل صد یابو عبدالله محمد بن سد

 رده ست.کنقل آن را  النضره

 در مدح صدیق یا دهیقص
ر و عمر پدران دو کابوب دربارهه خودش یده نونیدر قص یقحطان هکنانچ

 د:یسرا یم صامبریھمسر پ

ـــــــامها اقوامه ــــــــاض  اـأخشامهـــــــا ـ
 

 أتقامهــــــا يف الرســــــ ويف االعــــــالن 

 

ــــآن دو  ــــافی ــــو ار ص  تر یتر وق
 

 و در تــرس از خــدا از ھمــه جلــوتر 
 

 ه در تقـوا اعـم ازپنھـانک ییآن دو
 

 تر بودنــد شــتازیار از ھمــه پکو آشــ 
 

ــال ــه ع ــامتر، یاز ھم ــو پا  مق  تک
 

 در شــأن و منزلــت از ھمــه واالتــر 
 

ــــنگ ــــ ینیو در وزن و س  یاخالق
 

 یکـی  تر نیاز ھمـه سـنگ یمعنو و 
 

 هکـق احمد وصاحب غار است یصد
 

ـــــــــا  ـــــــــپ ب  رد  )ص امبر(ی
 

 منظــور داخــل غــار دو نفــر بودنــد
 

 رده استکه اختالف نکر است کابوب 
 

 لت آن دو نفریعت ما در فضیدر شر
 

  

 :ن استینجا محل شاھد است ایآنچه در ا
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ق امحــــــــــد  الصــــــــــديق صــــــــــدّ
 

 جنــــــــــانوفعالــــــــــه و هبمقالــــــــــ 
 

ردار کھم با گفتار ھم با  یق آریرا تصد صردکامبر یه پک یق براستیصد
 .و ھم با ھمه وجودش

 صحابه بخشش خداوند برای
 .ر شده استکز اضافه بر متن ذین مطلب نیه ایه ظاھریدر حاش

  د:یرماف یم شان گفت: خداوند متعالیبه ا یرافض

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ْ تََولَّوۡ  �َّ َُّهمُ سۡ ٱ إِ�ََّما َعانِ مۡ �َۡ ٱ َ� ۡ�َ ٱ مَ يَوۡ  ِمنُ�مۡ  ا ل يۡ ٱ َ�َ  نُ َ�ٰ لشَّ
ْۖ  َما ِض بَِبعۡ  ُ ٱ َ�َفا َولََقدۡ  َكَسُبوا َ ٱ إِنَّ  ُهۡمۗ َ�نۡ  �َّ عمران:  [آل ﴾١٥٥ َحلِيمٞ  َ�ُفورٌ  �َّ

۱۵۵[. 
گرداندند جز  یدند رویه دو گروه به ھم رسک یاز شما در روز یسانک«

) ینان را (ازجاآاز دستاوردشان  یفر) بخشکیطان (به یه شکست ین نیا
مرزنده برد بار آگمان خداوند  ید بینان را بخشآخداوند  یو به راست لغزاند
 .»است

ه خداوند متعال از آنان کن است یمگر نه ا امام جعفر صادق فرمودند:
 و ھمه را بخشده است: درگذشته

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ْ تََولَّوۡ  �َّ َُّهمُ سۡ ٱ إِ�ََّما َعانِ مۡ �َۡ ٱ َ� ۡ�َ ٱ مَ يَوۡ  ِمنُ�مۡ  ا ل يۡ ٱ َ�َ  نُ َ�ٰ لشَّ
ْۖ  َما ِض بَِبعۡ  ُ ٱ َ�َفا َولََقدۡ  َكَسُبوا َ ٱ إِنَّ  ُهۡمۗ َ�نۡ  �َّ عمران:  [آل ﴾١٥٥ َحلِيمٞ  َ�ُفورٌ  �َّ

۱۵۵[. 
ن صورت یتاب به ھمکه یمطلب را در حاش د:یفرما یم تابکمحقق 

 سق یرا صدیست زیردن درست نکال وارد کر اشکه بر ابوبین آیاما با ا  افتم،ی
رد کو فرار ن  ثابت ماند، صامبرینار پکه در غزوه احد در کبود  یسانکاز 

 :عبارتند یه بعضکردند کامبر استقامت ین با پیاز مھاجر زده نفریرا سیز
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وقاص  یسعد بن اب  طلحه، عبدالرحمن ابن عوف، ،یو عل وعمر، ر،کاز ابوب
 ن.یالله عنھم أجمع یرض

را شان  ردند و خداوند توبهکتوبه  یردند ولکه در آن روز پشت ک یسانکو 
 یزیز قرار داد بر فرض اگر دستاویدستاوآن را  توان ینم چ عنوانیرفت بھیپذ

 د.یرا بخش مه خداوند آنانیرکه ینص آه ست چون بینون نکھم بود ا

 یالقرب یآیه ذو
ت محبت یخواسته فرضو رده کبه آن استدالل  یه رافضک یلین دلیا

 .ستیند درست نکرا با آن ثابت  سیعل
ن ین صحابه مفسر قرآن و بارزترین متأخریتر ر آن از عالمیرا در تفسیز 

ه کچنان( شاز عبدالله ابن عباس یعنی سیت بعد از علیاھل ب یچھره علم
در  )ابن عباساز ه گفت: کر نقل شده ید بن جبین آورده از سعیحیدر صح

 :هیر  آیتفس

ٓ  قُل﴿ َّ�  �ۡ
َ
جۡ  هِ َعلَيۡ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
ۡ ٱ إِ�َّ  ًراأ ةَ ل  .]۲۳[الشوری:  ﴾َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ ِ�  َمَودَّ

 )بأن التوذوا حممدا يف قرابته ابن عباسد گفت: یسع: (ده شدیپرس
ه کنیست مگر ایش نیل قراز قبائ یا چ شاخهیھ  عجلت) ( یردکعجله فرمود: 

 لذا فرمودند:  دارد، یشاوندیبا آنان رابطه خو صرسول الله
ه رابطه کن است یخواھم ا یم خواھم آنچه ینم من از شما پاداش

ه ین است مفھوم آیا  د،ین من و شماست بر قرار نگھداریه بک یا یشاوندیخو
 .مهیرک

 »لذوي القريب مودة ـإال ال«ا ی »للقريب  مودةـإال ال « خداوند متعال نفرمود: 
 خمس فرمود: دربارهه کچنان
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ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ ﴿ �ََّما ا
َ
نَّ  ءٖ َ�ۡ  ّمِن ُتمَغنِمۡ  �

َ
ِ  فَأ  ﴾َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ َوِ�ِي َولِلرَُّسولِ  ۥُ�َُسهُ  ِ�َّ

 .]۴۱[األنفال: 
آمد استدالل  یم نیز چنین نیاگر ا  در سوره حشر،  ءیه فین در آیھمچن

 بود. یم ن مرد درستیا

 تفسیر روافض
 نقل ساز ابن عباسن را یدروغ یث جعلیده حین آیا دربارهروافض 

 :هیآ یه وقتکنند ک یم

ٓ  قُل﴿ َّ�  �ۡ
َ
جۡ  هِ َعلَيۡ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
ۡ ٱ إِ�َّ  ًراأ ةَ ل ازل ن .]۲۳[الشوری:  ﴾َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ ِ�  َمَودَّ

ه مودتشان برما واجب شده کست کیقرابت شما  !رسول خدا یا :شد گفتند

 . »همابناءأو ةيلع وفاطم«است فرمودند: 
به بحث ندارد چون  یازیه نکار است کآش یبقدر تین روایبودن ا یجعل

) در هم سبعی(حوام شود می ه با حم شروعک ییھا و تمام سوره یسوره شور
و فاطمه نبوده تا  ین علیب یه در آن زمان ھنوز ازدواجکه نازل شده کم
 .!ه فرزند داشته باشندکنیا

ه محبت عموم صحابه واجب کنیا ماکشان واجب است یاما محبت ا
ه سقبت گرفتند و او بدون یبق مان ازیه در اکن ین اولیژه سابقیبو  است،

 دربارهه یه  علیعل  ه امام صادق رحمت اللهک ین است و دالئلیاز سابق کش
 ز انطباق دارد.ینجا نیا اند ق فرمودهیمحبت صد

پسر عمو) و  قرابت ( شود می شانیه سبب وجوب محبت اک یعلت دوم
ن و یتر کشان از پایه اکرا یاست ز صامبریان با پشیا  مصاھرت (داماد)

ن یه از ایکه مراعات حقوق آنانکبودند  صامبریت پین افراد اھل بیوتریکن
 ت طاھره مؤمن ھستند بر ما واجب است.یب
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 ابوبکر سردار امت
ن دوستان و دشمنان صحابه یه در واقع بکت سا ور از سوره حشرکمذ هیآ

ه یه  علیعل  ه امام صادق رحمت اللهک یمطلبو   ،گذارد می امبر فرقیپ
 .ردیگ یم ز در بریفرمودند را ن

ه صحابه ک یسکمه یرکه ین آیبنابر مفاد ا اند ه علماء فرمودهکنیما اک
ء ینه داشته باشد در مال فکیند و با آنان کلعن  امبر را دشنام دھد ویپ

 ندارد. یسھم
است  یسانکن یاول وو جز  است،ن آنان یتر ر سردار صحابه و افضلکو ابوب

 د:یفرما یم هکرد یگ ی) قرار م۱۰۰ه یمه سوره توبه (آیرکه یه مشمول آک

َبُعوُهم �ِإِۡحَ�ٰنٖ ﴿ ِيَن ٱ�َّ نَصارِ َوٱ�َّ
َ
لُوَن ِمَن ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�َن َوٱۡ� وَّ

َ
ٰبُِقوَن ٱۡ�  َوٱل�َّ

َعدَّ لَُهۡم رَِّ�َ ٱ
َ
ْ َ�ۡنُه َوأ ُ َ�ۡنُهۡم َورَُضوا ٰٖت �َّ نَۡ�ُٰر  َج�َّ

َ
َ�ِٰ�ِيَن َ�ۡرِي َ�ۡتََها ٱۡ�

بَدٗ 
َ
 .]۱۰۰: التوبة[ ﴾١٠٠َ�ٰلَِك ٱلَۡفۡوُز ٱۡلَعِظيُم �ۚ �ِيَهآ �
نان آ زا یارکویکه به نیکسانکن از مھاجران و انصار و یشروان نخستیپ«

ز) از او خشنود شدند  ینان نآنان خوشنود شده و (آخداوند از  ردند،ک یرویپ
ه کماده ساخت آباران روان است ین جوآه فرو دست ک ییھا شان باغیبراو 

 .»بزرگ است یابیامکن یا اند شه جاودانهینجا ھمآدر 
و   ،کند میش یر صحابه را مدح و ستایشان و سایه اک یاتیگر آیو د

 نه آمده است.ین زمیه در اک یشمار یح بیث صحین احادیھمچن

 دیدگاه مهم امام صادق
را یز  فر است،کق یر صدکه بغض ابوبک اند صادق درست فرمودهامام  و

رده و او را کش یه خدا ورسول از او ستاکاست  یسکشان بغض یبغض ا
 .دوست داشته و به او مژده بھشت داده است
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ق به نفاق در واقع دشنام و یاتھام صد و ریفکن دشنام و لعن و تیو ھمچن
 ین شخصیا چنیشده گو یاضرده ورکش یستا یه از وکاست  یسکاتھام 

ن یا که بدون شک کند میب یدکرا تھا  آن رده وک امبر را رد یحرف خدا و پ
 .فر استک

 یه مدعک یسانکاز  یاریبس یح امام صادق براین نص و ارشاد صریلذا ا 
 یسانکژه یبو  تأمل است، یاز حضرت ھستند جا یرویامامت و عصمت و پ

ر صحابه ھمه را مرتد یبشمول سا ونند ک یم ریفکت و ق را لعنیه نه تنھا صدک
ن یه آنان را از بھتریعل ینه پرورکین و یه لعن ونفرکخوانند  یافر مکو 

 !دانند یھا م عبادت

 ثسند یک حدی
از عبدالله ابن   )۳/۱۶۷( کم در مستدرکن لفظ حایث را با ایحد
ز با او موافقت ین یامام ذھب و  ح گفته است،یصحآن را  آورده سمسعود

) ۹/۱۸۹ در مجمع الزوائد ( یثمیھو  ریبکدر معجم  یو طبران   رده است،ک

 بقيةو وفيه عبد الرمحن ابن زياد ابن انعم و فيه خالف،  کند میآورده و اضافه 

 رجاله رجال الصحيح.

 ةاالحاديث الصحيح ةسلسلدر  یالبانخ یشن لفظ یث را با ایه حدکنیما اک
 ) حسن قرار داده است.۱/۳۵۸(

ه کلفظ متواتر است » بومها خريمنهامأو«ر از جمله یث غیاما تمام حد
 یدر چند جاآن را  ھم امام احمد یو ش ازیپض آورده یدر الفآن را  یمناو

 یو امام ترمذ  )۵/۳۹۱ و (  )۸۰و  ۶۴و  ۶۲و  ۳/۳ از مسندش آورده است (
 .گرانیدو  )۲/۳۰۷ ) و (۴/۳۲۹آورده است ( آن را  ز درجامعشین
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و  یفه وعمر وعلیوحذ  د،یاز صحابه از جمله ابوسع یث از گروھین حدیا
نقل شده  شاسیره و جابر و قره ابن ایبراء ابن عازب و ابوھر ابن عمر و

 است.
ما یمستق ین از جدش علین العابدیه امام زکنید است جز این اسناد جیا
ن یه اک متولد شده است،  ھ۳۷شان در سال یرا ایاست زرده کت نیث روایحد

 .ه درست استیرساند اسناد نسخه ظاھریخود م
و جابر   فه،یجح یو انس و اب یاز صحابه از جمله عل یث از گروھین حدیا 

 نقل شده است. شدیو ابوسع
ر در ک) ابن عسا۱/۸۰را عبدالله از احمد در مسند ( یث علین حدیو ا

در  ینی) و ابن ماجه قزو۴/۳۱۰در جامع (  ی) و ترمذ۹/۳۰۷ (خ دمشق یتار
 .اند گران آوردهی) و د۱۰۰-۹۴سنن ( شماره 

ج یمفصل تخر  )۸۴۴شماره  ( ةصحيحال ةسلسلالدر آن را  یخ البانیو ش
 رده است.کم به صحت آن کرده و حک

 شه صدیقهاز فضائل عای
ن یرا ایز  طفره رفته،نجا از جواب دادن یه قصدا در ایعل /امام صادق

شه بھتر از فاطمه یاگر عا شود میحاصل  یا جهیجه است چه نتیتن یسؤال ب
 .باشد لشهیا فاطمه بھتر از عای

و  ھمسر یگریو سردار زنان بھشت و د صرسول الله یدخت گرام یکی 
ن ھر یو لعن و نفر ینه و دشمنکی شان در بھشت است ویمحبوبه و ھمراه ا

  است. صبا خود رسول الله یاز آنان دشمن یک
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  شان است،ین زنان در نزد ایه محبوبترکبل صشه محبوبه رسول خدا یعا
ده یپرس صه از رسول خداکث انس آمده است ین از حدیحیه درصحکچنان
 :شد

ده شد از یپرس . شهیعا :ت فرمودندیسکن مردم در نزد شما یمحبوبتر 
 .پدرش  فرمودند: (ابوھا)  ؟یسکمردان چه 

 لبه فاطمه صیه رسول گرامکح مسلم آمده یه در صحکچنانو 
ىْ « فرمودند:

َ
لَْسِت  بُنَيَّةُ  أ

َ
بِّ�َ  أ ِ

ُ
ِحبُّ  َما حت

ُ
 .»أ

ه ھر چه من دوست داشته باشم تو ھم کن است ی! مگر نه امزیدختر عز 
شه را یپس عا  ھذه) یفأحب فرمودند: (  رد بله،کعرض  ؟یدار یم دوست

 دوست داشته باش.
شه رقابت یعاحضرت  با صامبرین ھمسران پیه بکبود  یزمانن یا (

ت یاکامبر آمده بود تا شیوجود داشت وحضرت فاطمه از طرف آنان خدمت پ
گر ھمسرانش یشه را بر دیه عاکامبر بخواھد یآنان را به حضرت برساند و از پ

 ح ندھد.یترج
 ه حضرت فرمودند:کآمده است   ث انس)یاز حد ن (یحیه در صحکچنان

�دِ  َكَفْضلِ  النَِّساءِ  ىلَعَ  اَع�َِشةَ  فَْضُل « ِ
َعامِ  َسائِر ىلَعَ  الرثَّ  .»الطَّ

وفه خطبه کبر منبر  ساسریه عمار ابن کآمده است  یح بخاریو در صح
 فرمود: لشه یعا درباره  و امام حسن نشسته بودند، یخواند وعل

ْعلَمُ  إِ�ِّ «
َ
�ََّها أ

َ
�ْيَا ىِف  َزوَْجتُهُ  � شه در یه عاکن دارم یقیمن « .»َواآلِخَرةِ  ادلُّ

ش قرار داده یرا مورد آزما اما خداوند شما  ،»امبر استیا و آخرت ھمسر پیدن
 ا ھمسرش.ید ینک یم یرویه از او پکند یتا بب

ر از پدرش از یثکد ابن یسع ثیحش از حدیوابن حبان در صح
 فرمودند:قه یشه صدیبه عا صامبریه پک کند میت یروا لشهیعا
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ه در ک یپسند یا نمیآ«. »اآلخرة و ادلنيا يف زوجيت ت�و� أن ترض� أما«
 .»؟یا و آخرت ھمسر من باشیدن

فه طاھره عائشه یاز فضائل مادر مؤمنان عف کیار اندین بخش بسیا
 .است صالله و زوجه طاھره رسول  علم و فقه و دانش، یرایقه حمیصد

ھفت آسمان  یه خداوند از باالکن مادر مؤمنان یا کید ینکحاال قضاوت 
ده و تاج سعادت و عفاف یه او عزت و افتخار بخشبقرآن  یه نورانین آیبا چند

 !داشته باشد یه و دشمنینکبغض و  یبا و یسک اگر او نھاده و تقوا را بر سر
و  !ن ھم پا فراتر گذاردیو چه بسا از ا !ن قرار دھدیو او را مورد سب و لعن نفر

 !بخواند یافر و دوزخکند و او را نعوذ بالله کد یو ترد کاو ش کیبه عفت و پا
د مسلمان یار بایدام معکرا طبق  یسکن یو چن ؟ن داردیدر د یگاھیچه جا

 دانست.

ـــرة ـــن ح ـــريض م ـــة ال ـــرم بعائش  اك
 

ــــــــرة  ــــــــر مطه ــــــــان  بك  االزار حص
 

 بكــــرهو  هــــي زوج خــــري األنبيــــاء
 

ــــــة  ــــــن مجل  النســــــوان  وعروســــــه م
 

 هـــي آلفـــة  عرســـه هـــي أنســـة هـــي
 

ـــــان  ـــــال اده ـــــدقا ب ـــــه ص ـــــي حب  ه
 

 و کیه برپاک یا ره طاھرهکشه  بایرم و معزز و آزاده است عاکچقدر م«
ره کامبران و تنھا ھمسر باین پیاو ھمسر بھتر است. داده یعفت او خدا گواھ

 ان ھمسران فقط او افتخار عروس بودن را داشته است.یه از مک او است
او از  کو بدون ش  له الفت حضرت بودیوس او عروس و او مأنوس و او یآر
 .»بود صصداقت او محبوبه حضرت یرو
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 از فضائل فاطمه زهراء
در   است، صیچشم رسول گرام کیبنت طاھره و خنفاطمه بتول 

قبل از وفات  صت شده رسول اللهیروا لشهیث عاین از حدیحیصح
 .بودند یماریبستر ب بر لشهیعا  ۀدر حجر ض بودند ویمر

در گوش بتول  یزیحضرت چ  آمد، صخدمت حضرت لفاطمه 
  فرمودند:! دافتاه یگربه ه او کگفتند 

َما«
َ
نْ  تَرَْضْ�َ  أ

َ
ْهلِ  �َِساءِ  َسيَِّدةَ  تَُ�وِ�  أ

َ
َنَّةِ  أ

ْ
 .»اجل

  ا سردار زنان جھان)یه سردار زنان بھشت (ک یا دوست نداریآ«
 یو صامبرید، و پس از پین جمله خندیا دنیشنحضرت فاطمه با  ؟ »یباش
 وست.یشان پیبه ا صت حضرتیه از اھل بکبود  یسکن یاول

 للدیجه بنت خوین خدیام المؤمن  حضرت فاطمه زھرا، یمادر گرام
 ن زنان جھان است.یتر و افضل صرسول الله ین ھمسر گرامیاول

ام  و اند ن سرداران جوانان بھشتیحسن و حس  فرزندان فاطمه زھراء
 است. سلثوم ھمسر عمر فاروقک

فه چھارم یخل سیمرتض یمؤمنان عل ریھمسرحضرت فاطمه زھراء ام
مواخات  سین خودشان و علیه حضرت بک است، صرسول خدا یپسر عمو

 ا و آخرت برادر خواھند بود.یالله در دن شاء ه انکردند، کبر قرار  یو برادر
 ند.کارش کان یسکه کبتول مشھور و معروفتر از آن است  یفضائل زھرا

شه ین عایوفا وب جه بایخداش  یمادر گرامو ن فاطمه زھراء یمفاضله ب
 یگریاز آنان بھتر و افضل از د یکدام که کن یأجم نالله عنھ یقه رضیصد

ن حال یآن اختالف نظر وجود دارد و در ع دربارهه کاست  یاست موضوع
 ز ندارد.ین یا جهیثمره و نت



 مناظرۀ امام جعفر صادق با یک رافضی  ٩٨

 

ه کاست  صحضرت زھراء در واقع بغض با رسول الله د بغضیدتر یاما ب
آن را  جرأت یگریس دکنه به دل دارد کی ین الھیه از خود دکجز منافق 

 ندارد:

ـــــول و ـــــة البت ـــــرم بفاطم ـــــااك  بعله
 

ـــــو  ـــــا ل ـــــن مه ـــــبطانـبم  محمد س
 

 غضـــــان أصـــــلهام بروضـــــة أمحـــــد
 

 هللا در االصــــــــــــل و الغصــــــــــــان 
 

رم کبتول و شوھرش و چقدر معزز و م  و معزز است فاطمة رمکچقدر م«
دو شاخه ھا  این نیحسن وحس صمحمدگرامی حضرت نوه  است دو

خوشا به سعادت اصل درخت و  شه داردیباغ احمد ر ه درکھستند  یدرخت
 .»اش دوشاخه

 از موافقات عمر فاروق
َهاَ�ٰٓ ﴿  د:یفرما یه خداوند متعال مکمه از سوره احزاب است یرکه یآ ُّ�

َ
� 

ِينَ ٱ َّ�  ْ ْ تَدۡ  َ�  َءاَمُنوا ٓ  �َِّ�ِّ ٱ ُ�يُوَت  ُخلُوا ن إِ�َّ
َ
 َ�ۡ�َ  َطَعا�ٍ  إَِ�ٰ  لَُ�مۡ  َذنَ يُؤۡ  أ

ٰ  ِظرِ�نَ َ�ٰ  ْ دۡ ٱفَ  ُدِ�يُتمۡ  إِذَا ِ�نۡ َوَ�ٰ  هُ إِنَٮ ْ ٱفَ  ُتمۡ َطعِمۡ  فَإَِذا ُخلُوا وا  َوَ�  نتَِ�ُ
ٰ  إِنَّ  ِ�َِديٍث�  نِِس�َ  ٔۡ َ� ُمسۡ  ُ ٱوَ  ِمنُ�ۡمۖ  ۦتَۡ�ِ فَيَسۡ  �َِّ�َّ ٱ ذِييُؤۡ  َ�نَ  لُِ�مۡ َ� َّ�  �َ 
� �َۡ ٱ مِنَ  ۦَتۡ�ِ �َسۡ  ۡ�ُ  �ذَا ّقِ

َ
ٓ  ِمن لُوُهنَّ  َٔ فَۡ�  اعٗ َمَ�ٰ  ُموُهنَّ َس� ٰ  ِحَجاٖب�  ءِ َوَرا  لُِ�مۡ َ�

طۡ 
َ
ۚ  لُِقلُو�ُِ�مۡ  َهرُ أ ن لَُ�مۡ  َ�نَ  َوَما َوقُلُو�ِِهنَّ

َ
ْ تُؤۡ  أ ِ ٱ رَُسوَل  ُذوا ن َوَ�ٓ  �َّ

َ
 أ

ْ تَنِكُحوٓ  زۡ  ا
َ
ِ َ�عۡ  ِمنۢ  ۥَجهُ َ�ٰ أ بًَد�ۚ  ۦٓ ِده

َ
ٰ  إِنَّ  � ِ ٱ ِعندَ  َ�نَ  لُِ�مۡ َ�  ﴾٥٣ َعِظيًما �َّ

 .]۵۳[األحزاب: 
ه ین آیبعد از ا صمکرم امبریرا پیز اند دهیه حجاب نامیآ  ه را علماءین آیا

عمر  یز موافق رأیه نین آیا  نند،کدستور دادند حجاب شان  به ھمسران
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ه به زنان دستور کمشورت دادند  صه به رسول اللهکنازل شده  سفاروق
 نند.کحجاب صادر 

ن لَُ�مۡ  َ�نَ  َوَما﴿: ن فرموده خداوندیسبب نزول ا
َ
ْ تُؤۡ  أ ِ ٱ رَُسوَل  ُذوا َّ�﴾ 

د بعد از تنم داشیتصم یه بعضکن است یت شده ایه رواکچنان .]۵۳[األحزاب: 
 .نندکشان ازدواج یھمسران ا یبا بعض صرسول الله

ه در ھنگام وفات رسول ک یه تمام ھمسرانکلذا علماء اجماع دارند  
ه آنان طبق نص قرآن کرا یز  ازدواج با آنان حرام است، اند زنده بوده صالله

وۡ  �َِّ�ُّ ٱ﴿ میرک
َ
ِ  َ�ٰ أ  ٱب

ۡ نُفِسِهۡمۖ  ِمنۡ  مِنِ�َ ُمؤۡ ل
َ
زۡ  أ

َ
َ�ٰ  ۥٓ ُجهُ َ�ٰ َوأ مَّ

ُ
مادران « ﴾ُتُهمۡ أ

 .»ھستند صا و آخرت ھمسران حضرتیآنان در دن و  مؤمنان ھستند،

 نقش منافقان در جنگ جمل
استدالل   »تیاذ« دربارهمه یرکه یه به عموم آیعل  امام صادق رحمت الله 

شه ین عاین سؤال طعن در ام المؤمنیاز طرح ا یمقصود رافضه کرده ک
بدنبال شھادت  لقهیحضرت صد هکنیل ایبود، صرفا به دل لقهیصد

ن حضرت عثمان را یخواستند قاتل یه مکبود  یسانکجزو  سحضرت عثمان
 .نندکمه کمحا

ه نه تنھا کردند ک یزیبرنامه ر ین طوریر منافقیسا متأسفانه آنان با اما
ر را به جنگ مبدل کن دو لشیه صلح آماده بکمه نشوند کر و محایدستگ

شته شدند و کن ھزاران نفر یسه منافقیو دسر کن میاجه یه در نتکردند ک
 .افتین جنگ به جنگ جمل شھرت یا

 لقهیحضرت صد علت نامگذاری این جنگ به جنگ جمل این بود که
جامعه  یکبه عنوان   سوار بودند، (=جمل)شتر یدر داخل ھودج و بر باال

است  یعیطب یلین گونه أمور خیر معصوم ایو غ یعاد یھا و انسان یبشر
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ٓ  �ن﴿ :دیفرما یه خداوند در سوره حجرات مکچنان ۡ ٱ ِمنَ  �َِفَتانِ َطا  مِنِ�َ ُمؤۡ ل
ْ �ۡ ٱ ۡص  َتَتلُوا

َ
ْ فَأ  .]۹[الحجرات:  ﴾َنُهَمابَيۡ  لُِحوا

ن آنان یھم به جنگ و قتال پرداختند پس ب اگر دو گروه از مؤمنان با«
 .»دینکصلح برقرار 

و خود   ده است،یمؤمن نامه کم ھر دو طائفه را نه تنھا مسلمان یرکقرآن  
افرند کا یه آکده شد یشان پرسیخوارج از ا درباره یز وقتین س یحضرت عل

ھا از کفر فرار  آن« »ناياخواننا بغوا علفر فروا كمن ال«فرمود:  ؟ا مسلمانی
 ».ردندکه ما بغاوت یه علکبرادران ما ھستند  کردند

اند  دهیجنگ یبا عله ک یسانک گویند میه کاست آور تعجب   یمنطق بعض
م و یریپذبرا  ید منطق قرآن و حضرت علیا بای!! توانند مسلمان باشند یمن

 یکبه خطا رفتند و مستحق شان  ه در اجتھادکم یھمه آنان را مؤمن بدان
 را یامت اسالم ریسا یلیم و جز عده قلیریان را بپذیا منطق آقایأجر شدند و 

 !!.میاز دائره اسالم خارج بدان
وارد  لقهیشه صدیعا  مادر مؤمنان، بر ین رافضیه اک ین طعنیبرابنا 

فه یت آن طاھره عفیو از آزار و اذ  است، صامبریدر واقع طعن بر پ کند می
 .رسد یت میآزار و اذ صامبریبه خود پ

د و نه به قصد جنگ یگننج سیحضرت عل با لقهیصد شهیچون عا
ان یدت محه بقصد صلح و وکگر بلید یسک و نه با ینه با عل  رون رفت،یب

 .ن خارج شدندیمسلم
ق را وارونه یو حقا  نند،ک یف میخ را تحریه تارک ھا یدگاه بعضیبرخالف د 

ه و نیکه در واقع از کخ یف تارین تحریا انببان و مسیدھند حام یجلوه م
 یبرا لشهیه حضرت عاکھستند  یمدع شود می یصحابه ناش با یدشمن

 .ت استیخالف واقعن یه اکجنگ خارج شدند 
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 ییمه و رسواکو محا یریه از دستگک یسانکن دامن زدند اجنگ را منافق
شه یخروج عا د باون جنگ ھمزمان شیاه کن شد یر چنیتقده ک  دند،یترس یم

 ن.یعنھم اجمع  الله یگر صحابه رضیو د

 خالفت امت محمدی
 اند ردهکر که ذیعل  ه یعل  ه امام صادق رحمت اللهک یا ات سه گانهین آیا

نسبت به ھا  آن یعنیفه قرار داده یه امت را خداوند خلک کند میداللت 
گر ید ین بعضیجانش یه بعضکن آنان ھستند یفه و جانشیگذشتگان خل

 .شود می
و عثمان  .رکن ابوبیعمر جانشو  .صالله ن رسولیر جانشکه ابوبکچنان 

 یپ یکین صورت یو به ھم  شدند شن عثمانیجانش یعلو  .ن عمریجانش
 .شوند یم ھا ین قبلیجانش ھا یبعد یگرید

گر برداشت یات دیات و آین آیه  از ایعل  ا امام صادق رحمت اللهیگو
ن یزم یگذشته در رو یھا ن امتین امت جانشیه چون اک اند ردهک
ه امت بعد کبود  صامبرین امت عھد پیا یواقع ینین عھد جانشیاول  ست،ا

سپس بر عمر سپس بر عثمان  ر متفق شدندکبر خالفت ابوب صامبریاز پ
 .نیالله عنھم اجمع یرض یمرتض یسپس بر عل

 ین رویجانش یواقع ین اتفاقات پش آمد در واقع امت به معنیا یوقت
 ن شدند. الله اعلم.یزم

ز کل یو گاھ  او را ھل داد، یعنی )نقطه دار و ھاء یاف راک باالم و(لکزه 
 :شود می دهیز نامکن صورت وید در ایآ یم ھم ھل دادن و زدن با یبه معن

 .]۱۵[القصص:  ﴾هِ َعلَيۡ  َ�َقَ�ٰ  ُموَ�ٰ  ۥفََوَ�َزهُ ﴿
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 راشدین اولین مصداق آیات یخلفا
ه آخر سوره فتح مشھور است عدم یر آیتفس دربارهآنچه در نزد علماء 

 ینیاشخاص مع ه درکاست  یصفات عامھا  این راین صحابه است زین اییتع
 . شود نمی محدود

ن صفات را دارا باشد یه اک یسکدارد ھر  یه جنبه عمومین آیبنابرا 
 :مثال صفت  رد،یگ یمه قرار میرکه یمشمول آ

ِينَ ٱوَ ﴿ ٓ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ا ِشدَّ
َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ ٓ  ُكفَّ  .]۲۹[الفتح:  ﴾َنُهمۡ بَيۡ  ءُ رَُ�َا

و   ھم انطباق دارد،یالله عله بر ھمه صحابه رضوان کاست  یصفت عام 
ه انطباق کنید باشد تا ایبا یا سبب نزولیل یدل یص ھر عمومیتخص یبرا
م یرک ش در قرآنیداشته باشد البته تمام صفات مدح و ستا یو ثانو یاول

 ۀبشمول صحاب )نیاجمع  ھمیعل  الله  رضوان(ن صحابه یه مؤمنینسبت به بق
 ت مصداق اول آن ھستند.یاھل ب

ق و عمر یر صدکابوب اند نام برده /ه امام صادقکرا  ین افرادیبنابرا
ه کھستند  یسانکن یجزو اول شیمرتض ین و علیالنور یو عثمان ذ فاروق

 گردد.  یمه شامل حالشان میرکه یآ

 یلزوم توبه فور
ان یب یه براکاست  »یانیب«مه یرکه یآن یدر ا »منهم« لمهکحرف من در 

 .جنس صحابه استه منظور کجنس آمده 
ن ین اجماع مفسریو ا  اند ه فرمودهیعل  ه حضرت صادق رحمت اللهکچنان
 مه است.یرکه یر آیدر تفس

ارَ لۡ ٱ بِِهمُ  ِ�َغِيَظ ﴿ و از جمله  و  کامام مال  مه،یرکه یدر آ .]۲۹[الفتح:  ﴾ُكفَّ
امبر بغض یبا صحابه پ یسکه اگر ک اند ردهکاستدالل  گر از علماءید یبعض
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 .شود میافر ک  داشته باشد،
ند و با آنان که صحابه را دشنام دھد و بر آنان طعن وارد ک  یسکرا یز

ظ داشته یه با آنان غک یسکظ گرفته و یه داشته باشد با آنان غینکبغض و 
 .شود میافر کمه یرکه یباشد به نص آ

م به ارتداد ونفاق صحابه کر و حیفکپس خداوند نجات دھد از فتنه ت 
 .است که واقعا خطرناکن یاجمع  ھمیعل  الله رضوان

گاھانه در بیمتأسفانه ا نه کیرده و کت یز سرایعوام ن ین بعضین مرض ناآ
 ھا یز از زبان بعضیفر ونفاق آنان نکم به کانا حیبا صحابه و اح  یدشمنو 
رده کن یه خداکت بزرگ ین جنایا ه قطعا توبه و استغفار ازک !شود میده یشن

 .ر استیر قابل تأخیو غ یگردد الزم و ضرور یفر انسان مکموجب 
 کپا یاین اولیند و قلبش را نسبت به اکد ھر چه زودتر انسان توبه یبا

 :مهیرکه یژه آیصاف گرداند و بو یالھ

ٰ َوِ�ِخۡ  َ�َا فِرۡ غۡ ٱ َر�ََّنا﴿ ِينَ ٱ نَِناَ� ِ  َسَبُقونَا �َّ  ِغّ�ٗ  قُلُو�َِنا ِ�  َعۡل َ�ۡ  َوَ�  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب
ِينَ  ْ  ّلِ�َّ ٓ  َءاَمُنوا آن  یرا بخواند و در معن .]۱۰[الحشر:  ﴾رَِّحيمٌ  رَُءوٞف  إِنََّك  َر�ََّنا
 ند.کدقت 
 یشیمان اوردن از ما پیادر ه ک ن برادرانمان راآپروردگارا ما را و «

مان یه اک یسانکدر حق  یا نهکیچ یما ھ یھا دلامرز  و در یگرفتند  ب
 .»یه بخشنده مھربانک ییتو قرار مده پروردگارا اند وردهآ

 م.یطلب یق و قبول توبه از تو میا توفیخدا
 یابن اب ین از جدش علین العابدید است اگر سماع امام زین اسناد جیا

ن نسخه یا ه ثابت است ویح باشد البته از نسخه ظاھریصح سطالب
ن لفظ یث را با ایالبته حد  است، تر یقو یه از اصلکاست  یو مؤثق یمعتمد
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آن  هه بیالله عل ه امام صادق رحمت که سوره زمر یر آیافتم و نه در تفسین
 . اند ردهکاستدالل 

 صحابه پیشگامان در حشر
ز وجود ین یتر الفاظ مختصر اند ردهکت یه امام صادق رواک یثیاز حد

ت است یروا صه مرفوع از رسول خداک بت ابن عمریاز جمله روا  دارد،
 ه فرمودند:ک

نَا«
َ
ُل  أ وَّ

َ
رُْض  َ�نْهُ  تَنَْشقُّ  َمنْ  أ

َ
بُو ُ�مَّ  األ

َ
ّ  ُ�مَّ  ُ�ثَْمان ُ�مَّ  ُ�َمرُ  ُ�مَّ  بَْ�رٍ  أ  ُ�مَّ  يلَعِ

ْهَل  آىِت 
َ
َِقيعِ  أ ْ�تَِظرُ  ُ�مَّ  ابلْ

َ
ْهَل  أ

َ
ةَ  أ  .»فتنشق عنهم ثم يقوم اخلالئق َمكَّ

  ةرياض النرضدر  یطبر رتش از ابن محبیدر سآن را  مال عمر ابن حضر 
از ابن آن را  در فضائل عمر یه ابوحاتم رازکنیما اک  آورده است، )۱/۵۲(

 رده است.ک) نقل ۱/۱۶۴محب (
ن یرسول خدا اول یرد اکه عرض کت است یطالب روا یابن اب یاز عل و

ر؟ کست؟ فرمود: ابوبکی شود میامت از او حساب گرفته یه در روز قک یسک
ثم «؟ فرمودند: کیرد سپس ک؟ فرمودند: عمر عرض کیرد سپس کعرض 

 جاست؟ فرمودند:کجا کرسول خدا عثمان  یگفتم: ا »نت يا يلعأ
رسا فقضاها رسا فسالت اهللا أن ال �اسب  إ� سألت عثمان حاجة «

لذا   د،ربجا آو یپنھانآن را  او  خواستم، یزیچ یمن از عثمان پنھان«. »عثمان
 .»ردیعثمان حساب نگ ه ازکاز خداوند خواستم 

و » موافقة بني آل البيت والصحابةـال«حافظ ابن بشران وابن السمان در 
 زین یه ابن محب طبرکنیما اک  ،اند ن آوردهیدر االربع یالخجندآن را  هیشب

ه رسول کن است یه در متن آمده اک یاما لفظ  ست.ارده ک) نقل ۲/۳۲ (آن را 
 .اند اسم گرفته ین عمر و علیاز قاتل صالله
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ن چھار یه با اک یسک کند مید کیه تایالله عل نجا امام صادق رحمت یدر ا
ا ینند ک یر میفکه آنان را تک یسانکا یبورزد نه کیاز آنان بغض و  یکی ا باینفر 

ه کاست  یسانکافر است و اعمالش جزو اعمال کد یدتر یخوانند ب یمرتد م
 :آنان فرموده دربارهخداوند 

ٓ َوقَِدمۡ ﴿ ْ  َما إَِ�ٰ  َنا ٓ  هُ َ�ٰ فََجَعلۡ  َ�َملٖ  ِمنۡ  َعِملُوا نثُوًرا ءٗ َهَبا  .]۲۳[الفرقان:  ﴾٢٣ مَّ
(چون) غبار بر باد آن را  م سپسیپرداز یاند م ردهکه ک یارکبه ھر گونه «
 .»مینگردا یم رفته

احلمدهللا رب و  مناظرةـآخر ال : ن آمده استیچن هیدر آخر نسخه ظاھر

 سلم. حممد وآله الطاهرين واهللا عىل ني وصىلـمـالعال





 

 
 گیری مترجم نتیجه

ت در زمان یامام اھل به که یعل  امام صادق رحمت اللهه کم یپس دانست
آنان ا ی ه داشتندینکو ه با آنان بغض ک یسانکخودش بود دشمنان صحابه و 

 وم یرکات قرآن ین مطابق آیا دانست و یمرا مسلمان نند داد می را دشنام
 .ن استین و تبع تابعیامت اعم از صحابه و تابع یاقوال علما

و  کند می یرویطان پیو ھوس نفس و از ش یه از ھوک یسکجز  ،نیبنابرا 
جرأت  یچ مسلمانیچه دست دشمنان اسالم قرار گرفته ھیا ندانسته بازی

ا آنان را یند کن ین توھیھم اجمعیامبر رضوان الله علیه به صحابه پکندارد 
 .ندکا آنان را لعن یند واافر و مرتد ومنافق بخک

و  یودشمنان جن ھا نفس طان ویاز شر ش ن رایخداوند ھمه مسلم
 صحابه و تحبم سنت و ھمه را به قرآن و یھا دلنجات بخشد و شان  یانس

ق وحدت و اتحاد و یوبه آنان توف  ند،کھم جمع یعل  الله ت رضوانیاھل ب
و  یه ھر گونه شر ونفاق و اختالف و چند دستگیسا ود یت فرمایعنا یدلیک
 .ندکرا از سرشان دور  ینه و دشمنکی

بر  و آنان را یرا متحد بگردان یه امت اسالمکم یخواھ یم از تو !ایخدا
 .یروز و سرفراز بگردانین و قرآن ھستند پیه دشمنان دک شاندشمنان

ه تمام اسباب و عوامل اختالف را از کم یخواھ یاز تو عاجزانه م !ایخدا 
به ھم  ن جھان رایمسلم یھا دلشه یھم یو برا ینک  نکشه یان امت ریم
 .یوند محبت و اخوت دھیپ

 یدشمن نه وکیان امت تخم اختالف و یه در مک را یسانک !ایخدا 
و  کا ھالیست خداینشان  ریت در تقدیاگر ھدا  ن،کت یارند ھداک یم

 .گردانبشان  نابود
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ھمه دوستان تو دوست  ه بخاطر تو باکم یریگ یشاھد م ترا !ایوخدا
ا دوست ی یدار یا دوست می یا ه تو دوست داشتهکرا  یسکم و ھر یھست
م و از ھمه دشمنانت نفرت و انزجار یدار یداشت ھمه را دوست م یخواھ

ه خزائن تو پر از ک ینکت یز ھدایرا نھا  آن هکم یخواھ یاز تو م یم ولیدار
 .بھشت تو بزرگ است وت یھدا

ت شدگان را ین وھمه ھداکت یراه راست ھداه برا ت یبشر ۀھم !ایخدا
 .گر متحد و متفق بگردانیدیکبا

ن تو و تفرقه و یاز د یبر اثر دور یه ضعف امت اسالمک یدان یم تو !ایخدا 
 یکخودت نزد ین و رضا و خوشنودیرا به د پس ھمه ما اختالف است

 بفرما.
ھمه تفرقه اندازان و  و فرماتمام اسباب تفرقه و اختالف را نابود  ا!یخد 

 فرما.ت ینان را ھداکاختالف اف
قبل از آن  یول شان بفرمانابود یا رشان ننوشتهیت در تقدیاگر ھدا  !ایخدا

 .دیگران پند و عبرتی باشند یگردان تا براشان یرسوا
ستند ین اگر فرمات یتند ھدایھم اگر قابل ھدارا شان  یھا نسلخدایا! 

 فرما.رسوا و نابودشان 
ت یعناقبول م یدعا یکرم اگر به من فرصت یگ یترا شاھد ما! یخدا

ھمه  یھا دلو  ینکت یت را ھدایه تمام بشرک دعا این است یکآن  ییفرما
و با الفت و محبت و وحدت شستشو  ینک یکم نزدت شدگان را به ھیھدا
 .یل گردانیو تمام عوامل تفرقه را خوار ورسوا و ذل یدھ

ر بندگانت قبول فرما و مرا سبب ین بنده عاجز و سایا ن دعا را ازیا !ایخدا
 .ت و اتحاد امت بگردانیھدا

ت و و حدت امت یه مرا سبب ھداکخواھم  یم از تو عاجزانهباز ھم  !ایخدا
 ن.ی.  آمیبگردان صمحمد



 ١٠٩   گیری مترجم نتیجه

 

 .ه۱۴۲۳ع األول یرب ۱۴شنبه شب یکان ترجمه یپا. منيـاحلمدهللا رب العال
دری تربت جامی. درحرم ی. به قلم عبدالله حیدیخورش ۱۳۸۱ور یشھر

 .سالمعىل صاحبها ألف ألف صالة ونه منوره یف مدینبوی شر
*** 
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