
  
  
  

وب  ه قز ا ی ا    ر

  
  
  
  
  
  



 منزلت ابوبكر صديق (رضي اهللا عنه)          2

  
  
  
 ِي ا  مَ ُ ِْذ  ْنِ إ ِيَ اْثنَ ا وا ثَ رُ فَ َّذِينَ كَ ُ ال جَ ِْذ أَْخرَ ہُ اهللاُ إ رَ صَ َ ْد  قَ وہُ فَ رُ ْنصُ ِلَّا تَ إ

تَ  ينَ كِ لَ اهللاُ سَ َْنزَ ا فَ نَ عَ ِنَّ اهللاَ مَ ْن إ ْحزَ ا تَ ِ لَ ِ ب احِ ِصَ قُولُ ل َ ِْذ  ارِ إ ہُ اْلغَ َّدَ ي أَ ِ وَ لَْي ُ عَ
ا  لْيَ ِيَ اْلعُ ةُ اهللاِ  ِمَ ل كَ َى وَ ْف وا السُّ رُ فَ َّذِينَ كَ ةَ ال ِمَ ل لَ كَ عَ جَ ا وَ َ ْو رَ ْم تَ نُوٍد لَ بِجُ

يٌم  كِ زِيٌز حَ اهللاُ عَ    )40توبه/(  وَ
   

  مصطفي با يار اگر نباشيـد
  برون مكه ز را وي كردند چو

  كردگار يارياو بفـرمود
  قـرين يار به رپيمب بگفتا

  

 خدا يگانه وي ياري كنـد
 دون بدانديش كافران همان

 يار دو پنهان بگشتند غاري به
 غمين نباشي ما، با هست خدا

  
     )مجد اميد آقاي جناب اثر قرآن منظوم ي ترجمه(
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  الرَّحيم  الرَّحمن  اهللا  بسم
  

    احبابِه. جمیع علی و آله و حّمدٍ م نبیّنا علی سالمه و هللا صلواُت  و العاملینَ  رّب  الحمدهلل
به ی سوره ٤٠ ی آیه در  ی دربـاره عظمتـی با و واال بسیار مفاهیم و معانی تو
 یـاری به که دارد وجود - علیه تعالی الله سالم - صّدیق ابوبکر حضرت منزلت

   پردازیم. می آن شرح به توان حّد  در خدا
َّا  فرماید: می متعال خداوند ِل وہُ   إ رُ ْنصُـ ْد   تَ قَـ ہُ   فَ رَ صَـ ِْذ   اهللاُ   َ ُ   إ جَـ ْخرَ ينَ   أَ َّـذِ وا  ال رُ فَـ   كَ

ِيَ  ا نِ   ثَ ْ نَ ِْذ   اثْ ا  إ مَ ارِ   ِي  ُ ِْذ   اْلغَـ قُـولُ   إ َ   ِ ِ ب احِ ِصَـ ا  ل ْن   لَـ زَ ْحـ ِنَّ   تَ ا  اهللاَ   إ نَـ عَ  او اگـر« :یعنـی    مَ

 که زمانی داد یاری را او که چنان .دهد می یاریش خدا ندهید، یاری را )پیامبر(

 کـه آنگاه بود؛ کس دو دومین که حالی در کردند؛ بیرون  مّکه) (از  را او کافران

    »است. ما با خدا مخور غم گفت: (ابوبکر) دوستش به بودند، غار در دو آن
 در - بـاد او بـر خـدا رحمت و سالم – زاده مفتی احمد عالمه شهید مجاهد

 اشـاره مزبـور ی هآی به ،»حزن« ی ربارهد توضیح ضمن یشها سخنرانی از یکی

ي - الله رسول غار یار عظمت از و کرده  از و اسـت کـرده یـاد   -  سـلم و عليـ اهللا صـ

ِيَ « فرماید: می جمله ا نِ   ثَ ْ نَ  رسـول تعبیـر ایـن طبـق کس. دو دومین یعنی: ؛»اثْ

ي - خدا  حضـرت اثنـیِن  ثـانی ابـوبکر و ابـوبکر اثنـیِن  ثـانی  -  سـلم و عليـ اهللا صـ

ي - محمد  شد ذکر اصلی عدد با ترتیبی عدد هرگاه زیرا است.  -  سلم و علي اهللا ص

ِيَ   «  مانند ا نِ   ثَ ْ نَ  نزدیـک بسـیار هستند، هم با ترتیبی عدد در که دو این یعنی  » اثْ

   کرد. ذکر هم با را دو آن شود می که طوری به باشند. می هم به
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ي - پیامبر اثنیِن  ثانی ابوبکر  میان در انسان این یعنی است؛  -  سـلم و عليـ اهللا ص

ي - خدا رسول از بعد که دارد را آن لیاقت و ارزش اسالمی امت  سـلم و عليـ اهللا صـ

 بـرای قـرآن در را تعبیری چنان خدا اّال  و شود، شناخته انسان دومین عنوان به - 

 کـه را اه مسـیحی ی عقیـده قـرآن کـه چنـان هم کرد. نمی ذکر ابوبکر و پیامبر

 را عیسی حضـرت و القدس روح و خدا و »است تا سه سومین خدا« گفتند: می
ْد  است. شمرده کفر و مردود دانستند، می مرتبه هم و مانند قَـ رَ   لَ فَـ ينَ   كَ َّـذِ ُوا  ال ال   قَـ

ِنَّ  ِثُ   اهللاَ   إ ال ٍة   ثَ اثَ لَ  خـدا گفتنـد کـه کسانی اند ورزیده کفر حقیقت به« :یعنی ثَ

  }٢٢٨ شماره نوار{)٧٣/مائده( »است تا هس سومین
ِيَ   «  معنـی اّوًال،« گویند: می امامیه علمای ا نِ   ثَـ ْ نَـ  نـه دوتاسـت از یکـی  »اثْ

ِيَ   « تعبیر در و کس دو دومین ا نِ   ثَ ْ نَـ  ثانیًا، ندارد. وجود ابوبکر برای فضیلتی  »اثْ

ي«  چون  - یـامبرپ شـخص حـال صـاحب و است حال نحوی قواعد نظر از »ثا

ي ِيَ   « تعبیر پس است  -  سلم و علي اهللا ص ا نِ   ثَ ْ نَ ي - پیـامبر به  »اثْ   -  سـلم و عليـ اهللا صـ

    شود. می مربوط
 نگـاه خّرمشاهی بهاءالدین کوشش به ٨٢٤ص ١ج پژوهی قرآن و قرآن ی دانشنامه (به

    کنید.)

  پاسخ اول 
ِيَ   « تعبیر ا نِ   ثَ ْ نَ  بـه و اسـت نرفتـه بکار قرآن در حکمت بدون و تصادفی » اثْ

 است؛ نادرست »نفر دو از یکی« به آن ی ترجمه و است »نفر دو دومین« معنی

 - اثنتـیِن  اثنتـاِن  اثنیِن، اثناِن  - واحدة واحد،( اصلی به عربی زبان در عدد زیرا:
 - اُولـی اّول،( ترتیبـی و )... و چهار سه، دو، یک، = .... و اربعة اربع، - ثالثة ثالث،
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 تقسیم )... و چهارم سّوم، دّوم، اّول، = ... و رابعة و رابع - ثالثه ثالث، - ثانیه نی،ثا

 در و کنـد مـی داللـت اشـیاء و اشخاص ترتیب و مرتبه بر ترتیبی عدد شود. می

ِيَ « تعبیـر شـود. ذکـر و رعایت باید آن  ترتیبی صفت ی ترجمه ا نِ   ثَـ ْ نَـ  از کـه  »اثْ

 چـون اسـت. »نفـر دو دومین«معنی به است، شده ترکیب اصلی و ترتیبی عدد

 وصـف بایـد ترجمـه در پـس اسـت. »دو« معنـی به اثنین و »دوم« یعنی ثانی

 »یکـی« بـه را ثـانی کـه شیعی مترجمین و شود ذکر )دومین دوم،( ثانی ترتیبی
ِيَ   « گویند می و کنند می ترجمه ا نِ   ثَ ْ نَـ  اّدعایشـان »نفـر دو از یکـی« یعنـی:  »اثْ

    است. ادرستن قطعاً 
 محمـد ماننـد شـناس لغـت علمـای کـه اسـت مالحظـات همـین دلیل به

  معنـی ی دربـاره ٢٧٥ص١ج »اللغـات غیاث« در الدین جالل بن الدین غیاث

ِيَ « ا نِ   ثَ ْ نَـ  دوم عـدد کـه چرا است؛ نظیر و مانند و مثل از کنایه«  نویسد: می »اثْ

 .»بـود خواهد اول عدد لمث صفات اکثر و ذات در بالضرور عدد دو مجموع از
ِيَ   « مشهورش ی لغتنامه در نیز دهخدا عّالمه روانشاد ا نِ   ثَ ْ نَ  ی نسـخه«بـه را  » اثْ
 معنـی »... و مقام قائم مناب، نائب قرین، عدیل، همتا، مجازاً  ِتلو، تالی ثانی،

   است. کرده
ِيَ   « مرّکب لفظ در چنین هم ا نِ   ثَ ْ نَـ ت؛ نـه و است مطرح اّولّیت نه  » اثْ  اولویّـ

 »کـس دو دومـیِن « شود گفته آنان از یکی به وقتی باشند، هم با نفر دو اگر زیرا
 حسـاب بـه دیگـری دوم یـک هـر یعنـی شـود؛ مـی نفر دو هر شامل تعبیر این

 نـدارد؛ معنـی دیگری بدون یکی بودن دوم وصف چون دیگر عبارت به آید. می

 تعبیـر نتیجـه، در رود مـی رشـما بـه دوم دیگـری بـرای دو، آن از یـک هر پس
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 ذیـل »المنار تفسیر«در که چنان گیرد. می بر در را نفر دو هر »کس دو دومین«

به ی سوره ٤٠ ی آیه  هـذا مثـل فـانّ « :خـوانیم مـی رضـا رشـید اسـتاد قول از تو

 یعنـی:  »آلخـر ثـانٍ  مـنهام واحـدٍ  کل ِألنّ  االولویّة ال و االولیّة فیه یُعتربُ  ال التعبیر

ت؛ نه و است مطرح اّولّیت نه تعبیر این در یبراست«  آن از یـک هـر زیـرا اولویّـ

   ».است دوم دیگری برای دو،
ي -  اکرم پیامبر شد، ذکر آنچه بنابر ِيَ   «  -  سلم و علي اهللا ص ا نِ   ثَ ْ نَ  و ابـوبکر » اثْ
ِيَ   « ابوبکر ا نِ   ثَ ْ نَ ي -  رسول حضرت » اثْ  دوم( معنا این و است -  سلم و علي اهللا ص

 صـّدیق ابـوبکر کـه است، حقیقت این بیانگر ،)دیگری به نسبت یک هر بودن

ي -  پیامبر مانند و مثل و نظیر  آن بـه شـخص، تـرین نزدیک و  -  سـلم و علي اهللا ص

    است. حضرت
 برخوردار لیاقتی و شایستگی چنان از ابوبکر حضرت اگر است ذکر به الزم

 بـا و گـردد؛ جـدا پیـامبر از شـدکه مـی ذکر یشبرا تعبیری کریم قرآن در نبود،

ي -  حضرت  بـا که چنان نشود. معرفی نزدیک و مانند و قرین  -  سـلم و علي اهللا ص

 و حقـایق تعـالی اللـه کـه شـویم مـی متوجـه وضـوح به آیات، برخی در دقت
 بیـان جـدا نیسـتند، ماننـد و مثـل یـا مرتبـه هم و سنخ هم که را ... و اشخاص

  کنید! توجه زیر ی نمونه چند به است. فرموده
ونُ   ... اسـت: آمده مجادله ی سوره ٧ ی آیه در - ١ ى  مِـْن   يَكُـ وَ ْجـ اثَـٍة   نَ لَ َّـا  ثَ ِل   إ

وَ  ُْم   ُ عُ ابِ ا  رَ لَ ٍة   وَ ْمسَ َّا  خَ ِل وَ   إ ُْم   ُ سُ ادِ  گـوی و گفـت هـیچ ...« :یعنـی ، ...  و  سَ

 نه و است آنان چهارمین )خدا( او که این مگر نیست؛ تن سه میان ای محرمانه

 متعال خدای آیه این در .»است آنان ششمین )خدا( او که این جز تن پنج میان
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 پـنج از جـدا »ششم = سادس« لفظ با و نفر سه از جدا »چهارم = رابع« لفظ با

 سـادس« و »اربعـة رابـع« تعبیر شود می مالحظه .است شده ذکر کننده نجوا نفر

  .است نرفته کار به نفر پنج و خدا و نفر سه و خدا برای »ستة
 شـد غمگین ثور غار در ابوبکر حضرت وقتی است: آمده نیز سیره کتب در

ي -  پیامبر  مـن ظنّـک مـا« فرمـود: جملـه از و داد دلداری را او  -  سلم و علي اهللا ص

 سـومین خـدا کـه کـس دو ی دربـاره اندیشـی مـی چه« یعنی: »ثالثهام هللا اثنین

ي - حضرت که بینیم یم »آنهاست  ذکـر بـا مزبـور عبـارت در  -  سـلم و عليـ اهللا ص

    فرمود. بیان جدا صدیق ابوبکر و خودش از را خدا »ثالث« لفظ
نَ    اسـت: آمده بقره ی سوره ٢٨٥ ی آیه در- ٢ ولُ   آمَـ سُـ ا  الرَّ زِلَ   بِمَـ ُْنـ ِ   أ ْيـ ِلَ   مِـْن   إ

 ِ ب نُونَ   رَ ْؤمِ اْلمُ نَ   كُل   وَ ِ   بِاهللاِ   آمَ تِ ِكَ Òا لَ مَ ِ   وَ ِ ب تُ كُ ِ   وَ ِ ل سُ رُ  آنچـه به پیامبر« :یعنی ...  وَ

 خـداو بـه همگـی مؤمنـان و اسـت آورده ایمان شده، نازل او بر پروردگارش از

 -  محمد حضـرت ایمان چون »اند. آورده ایمان پیامبرانش و ها کتاب و مالئک

ي  خدای است، تر عظمت با و واالتر مؤمنان مجموع ایمان از  -  سـلم و علي اهللا ص

    .است فرموده بیان جدا را آن متعال
 و اسـت شده ذکر عبادات سایر از جدا نماز انعام، ی سوره ١٦٢ ی آیه در - ٣
ْل   .نیسـت حکمـت بدون این ِنَّ   قُـ ِي  إ ا لَ ُسـ  صَـ ييوَ ْحيـایَ   كِ مَ ِي  وَ مـا مَ ب   ِهَّلِل  وَ   رَ

نَ  مِ الَ  بـرای )خـالص( مرگم و زندگی و عباداتم سایر و نمازم بگو« :یعنی    اْلعَـ

 شـریفتر و واالتر نسک، و عبادات سایر از نماز زیرا ؛»است ها انسان پروردگار

    .است
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 ذکر جدا مؤمنان و پیامبر عّزت از خدا عّزت منافقون، ی سوره ٨ ی آیه در- ٤

زَّةُ  ِهَّلِل   است: شده ِ   اْلعِ ِ ل سُ ِرَ ل ِ   وَ ن ْؤمِ ِلْمُ ل  »ال« اینکـه به توجه با( آن معنی و   نَ وَ

ة« در ة«و است استغراق اِل  »العـزّ ِلـ« خبـرش و مبتـدا »العـزّ  ی افـاده بـرای  »ل
 مخصـوص عـّزت ی همـه« :شـود می چنین ؛)است گشته مقّدم مبتدا بر حصر

 که شود می مالحظه چنین .هم»هستند عّزت دارای مؤمنان و پیامبر و خداست

ي - پیامبر ِلـ« اسـت: نفرمـوده و نکـرده ذکر مؤمنان عموم با را -  سلم و علي اهللا ص   ل

ة نَ   و  العزّ ي -  خـدا رسـول عـّزت برتـری و فضیلت دلیل به بلکه »للمؤمن  اهللا صـ

 از برخـی گـاهی اسـت. آورده جـدا را آن مؤمنان، مجموع عّزت بر  -  سلم و علي

ِ   اْلعِـزَّةُ  ِهَّلِل کننـد می تالوت چنین این را آیه دقتی، بی اثر در سخنرانان ِ ول سُـ ِرَ ل   وَ

نَ  نِ ْؤمِ ِلْمُ ل    نیستند. معنا در خلل ایجاد متوجه و    وَ
 کهـف اصحاب تعداد ی درباره« است: آمده کهف ی سوره ٢٢ ی آیه در - ٥

 سـخن گمـان اسـاس بر( اندازند می تیر تاریکی در بود، آنان همراه که سگی و

 و بـود سگشـان آنـان چهـارمین و بودنـد تـن هسـ گفـت خواهند و )گویند می
 و بودنـد تـن هفـت و بـود سگشـان آنـان ششـمین و بودنـد تـن پنج گویند می

ُونَ  »بـود سگشـان آنـان هشتمین قُول يَ اثَـٌة   سَـ لَ ُـْم   ثَ عُ ابِ ُْم   رَ ْـبُ ل ُـونَ   كَ ول قُ َ ٌة   وَ ْمسَـ   خَ

ُْم  سُ ادِ ُْم   سَ لْبُ ا  كَ ْجمً ْيبِ   رَ اْلغَ ُونَ   بِ قُول َ ٌة   وَ ْبعَ ُْم   وَ   سَ نُ امِ ُْم   ثَ ْـبُ ل  شود می مالحظه ...كَ

 مسـاوی و سـنخ هـم کهـف اصـحاِب  بـا سگ اینکه دلیل به عبارت سه هر در

    .است شده بیان جدا نیست،
 و عیسـی حضـرت برای آنان دارند اعتقاد تثلیث به ها مسیحی که گفتیم - ٦
 مسـاوی و ماننـد خـدا بـا ار دو آن و هسـتند؛ الوهیت مقام به قائل القدس روح
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 نیـز و آنـان ی عقیـده قرآن اّما .»است تا سه سومین خدا« گفتند: می و دانند می

ْد    فرماید: می و شمرده کفر را بیانشان قَ رَ   لَ فَ ينَ   كَ َّـذِ ُوا  ال ال ِنَّ   قَـ ِـثُ   اهللاَ   إ ال اثَـٍة   ثَ لَ   .  ثَ

ِثُ   « ترکیبی لفظ شود می مالحظه که چنان هم آیه این در ال ٍة   ثَ اثَ لَ ِيَ « مانند » ثَ ا   ثَ

نِ  ْ نَـ  سـوم وصـف و معنـی و اسـت شده ترکیب اصلی عدد و ترتیبی عدد از » اثْ

 بـردارد در تسـاوی طـور بـه عیسی حضرت و القدس روح و خدا برای را بودن

 سـه سـومین عیسـی حضـرت تا، سه سومین القدس روح تا، سه سومین خدا(

ِثُ  خدا تند:گف می که ها مسیحی و )تا ال اثَـٍة   ثَ لَ  اللـه اعاذنا - تعبیر این با است،   ثَ

 آن بـه و خواندنـد مـی ماننـد و مثـل را عیسی حضـرت و القدس روح و خدا - 

 حضـرت و عیسـی حضـرت بودن مانند و مثل مزبور عبارت اگر بودند. معتقد

  شد. نمی خوانده کفر قرآن در عبارت همان رساند نمی خدا با را جبرئیل
 هـم بـا نفر سه وقتی معتقدند قرآن طبق که مسلمانان چرا شود: پرسیده راگ

ا نیسـت کفـر و شـرک اعتقادشـان ایـن اسـت آنـان چهـارم خدا کنند نجوا  امّـ

ِنَّ   ... گویند: می که ها مسیحی ِثُ   اهللاَ   إ ال ٍة   ثَ اثَ لَ     است؟ کفر شان عقیده   ثَ
ا  عبـارت در اّوًال، کـه اسـت این پاسخ ونُ يَ   مَـ ى  مِـْن   كُـ وَ ْجـ اثَـٍة   نَ لَ َّـا  ثَ ِل وَ   إ   ُـ

ُْم  عُ ابِ  بـرای الوهیـت بـه اعتقاد نه است آنان با خدا حضور و بودن از سخن  رَ

اثَـٍة   « عبارت خود ثانیًا، .نفر سه آن لَ َّـا  ثَ ِل وَ   إ ُـْم   ُـ عُ ابِ  و ماننـد و ردیفـی هـم  » رَ
 شـده ذکر نفر سه چهارم خدا ازیر رساند نمی خدا با را نفر سه آن بودن مساوی

ا اســت »اربعــه رابــع« خــدا اســت نفرمــوده یعنــی چهارتــا، چهــارم نــه  در اّمــ

ِنَّ ...عبارت ِثُ   اهللاَ   إ ال ٍة   ثَ اثَ لَ  خـود هـم اسـت ثتثلیـ به عقیده از سخن هم   ثَ
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ِثُ   « تعبیر ال اثَـٍة   ثَ لَ  حضـرت و القـدس روح بـودن ردیـف هم و مانند بیانگر  » ثَ

  باشد. می خدا با عیسی
 دهـد مـی را بودن مانند و نظیر معنی   »ثلاثة  ثالثُ « تعبیر که چنان هم باری

ي« ترکیبی لفظ ن  ثا  از پیـامبر دوم کـه تفـاوت این با .است چنین دقیقاً  نیز »اثنـ

ا جست انبیاء میان در باید منزلت و مرتبه بلحاظ را انسانها  از سـخن وقتـی امّـ

ي - پیامبر  »اثنـین ثـانی« ابوبکر قرآن نّص  به باشد اصحابش و -  سـلم و علي اهللا ص
ي - الله رسول  – علیـه اللـه سالم – صّدیق ابوبکر یعنی است.  -  سـلم و علي اهللا ص

 بـرای فضـیلت بزرگتـرین ایـن و اوست دوم و اکرم رسول به شخص نزدیکترین

   .رود می بشمار وی
ي -  پیامبر قول از روایتی در  نتابیـد آفتاب« است: آمده نیز  -  مسـل و علي اهللا ص

 از ابوبکر انبیا از بعد )قیامت تا انسان آفرینش آغاز از( اینکه جز نکرد غروب و

 ترجمـه را آن رسـا و شـیوا چـه – الرحمه علیه – فردوسی  و »است افضل همه

   : فرماید می که آنجا است کرده
    »هب بوبکر ز کس بر نتابید   مه رسوالن از بعد خورشید که«
 هجـرت در بحـث مـورد ی آیـه دلیـل بـه سنت، اهل مسلمانان ما اعتقاد به

ي - الله رسول از بعد شریف  را ثـواب بیشـترین صـّدیق ابوبکر  -  سـلم و علي اهللا ص
 ...« :خـوانیم مـی– الرحمه علیه – رضا رشید استاد قول از که چنان است. برده
یاق و املقـام هـذا فی منینَ املؤ  جمیع خطاب فی العاملین رّب  من القول فهذا  السّـ
 املرتبـة فـی الثـانی هـو صـّدیق کَونِ  و االثنین هذینِ  فضل علی واضحة داللةٌ  فیه
ي - هللا رسول بعد ن الشــریفة للهجرة املقام یقتضیه ما کلِّ  فی   -  سلم و علي اهللا ص  مِـ

    )446ص 10ج المنار تفسير( »املزایا و الفضائل
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 و مقـام ایـن در مؤمنـان ی همه به خطاب عالم پروردگار سخن این« یعنی:
 مرتبـه در صـّدیق ابـوبکر بـودن دوم و دو این فضل بر است روشنی دلیل سیاق

ي -  خدا پیامبر از بعد  از شـریف هجـرت مقام آنچه تمامی در  -  سـلم و علي اهللا ص

   ».کند می ااقتض مزایا و فضائل
 بلکه شریف هجرت در تنها نه صّدیق ابوبکر بحث، مورد ی آیه دلیل به آری

ي - خـدا رسول از بعد مؤمنان میان در دینی یها مناسبت ی درهمه  و عليـ اهللا صـ
حمـه علیـه – رازی فخـر امـام مـورد این در دارد. را دوم ی مرتبه  -  سلم  در – الرَّ

بــه، ی ســوره ٤٠ ی آیــه ذیــل »کبیــر تفســیر«  ی ارهدربــ منــاقبی ذکــر از بعــد تو
ي - هللا رسـول ثانی بکرٍ  ابی کونُ  ...«   :ایدفرم می صّدیق ابوبکر حضـرت  اهللا صـ

ه ما الغار فی   -  سـلم و علي  ثـانی کـان – عنـه هللا رضـی – إنـه اثبتـوا العلـامء و نصّـ
ي - هللا رسول  ابوبکر بودن دوم« یعنی: »الدینیّة املناسب اکرث فی   -  سلم و علي اهللا ص

ي - خدا مبرپیا به نسبت  علمـا و اسـت قـرآن نـّص  طبق غار در  -  سلم و علي اهللا ص

 دینـی، هـای مناسـبت بیشتر در -  باد خشنود او از خدا - وی که اند کرده اثبات

ي - پیامبر دوم    »است. بوده  -  سلم و علي اهللا ص

  پاسخ دوم  
يَ « چون گویند: می شیعی علمای گفتیم  حال نحوی قواعد لحاظ از  »ثا

ي -  اکرم رسول خود حال صاحب و است  پس باشد، می  -  سلم و علي اهللا ص

ي« از مقصود ن  ثا   .»است پیامبر شخص »اثن
 حال نحوی قواعد لحاظ هب »ثانَی « که نیست تردیدی گوییم: می پاسخ در

ي -  پیامبر  مقصود که باشد؛ می »أخرجه« در »ه« ضمیر برای   -  سلم و علي اهللا ص
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ي - پیامبر الحال وصف چون اوًال، است این در سخن اّما است.  سلم و علي اهللا ص

ي«تعبیر طبق نیًا،ثا بود؛ ابوبکر با بودن  -  ن  ثا ي -  پیامبر »اثن   -  سلم و علي اهللا ص

ي -  الله رسول دوم ابوبکر و ابوبکر دوم  از بنابراین است  -  سلم و علي اهللا ص

ِيَ   « معنی جهت ا نِ   ثَ ْ نَ  .شود می نیز – علیه الله سالم -  صّدیق ابوبکر شامل  » اثْ
ِْذ    :فرماید می آن از بعد اینکه خصوصاً  ا  إ مَ ارِ   ِي  ُ  که است بدیهی  و  اْلغَ

ي« به »هما« ضمیر ن  ثا  توان نمی وجه یچه به نتیجه در .گردد می بر  »اثن

ب حضـرت واقع در و نمود خارج مذکور تعبیر از را ابوبکر  لفظ در هم کرابو

ي - پیامبر با »اثنین« لفظ در هم و »ثانی«  کردن جدا و است  -  سلم و علي اهللا ص

ي - خدا رسول از صّدیق ابوبکر    نیست. ممکن وجه هیچ به  -  سلم و علي اهللا ص

  اثنين      ثاني 
  

  )ابوبکر و پیامبر)(ابوبکر دوم پیامبر(
ِيَ   « تعبیر که است، بدیهی و روشن قدری به معنا این ا نِ   ثَ ْ نَ  عنوان به  » اثْ

ي - خدا رسول حیات زمان در چه صّدیق ابوبکر برای لقبی  و  -  سلم و علي اهللا ص
ي -  اکرم نبی از بعد چه  مؤمنان سایر و اصحاب میان در  -  سلم و علي اهللا ص

   کنیم: می اشاره مورد چند به مثال برای است. بوده زبانزد همواره
 - علیه الله سالم - انس حضرت از َزهری طریق از ساکرع ابن و یعد ابن •

ي -  هللا رسوَل  أن« :که اند کرده روایت  قلَت  َهل لِحّسان: قال  -  سلم و علي اهللا ص

ي -  قال نعم، قال: ؟ شیئاً  بکرٍ  ابی فی    قال: اسمع. أنا و قل : -  سلم و علي اهللا ص
   الجبالً صّعد إذ به العدوّ  افط   قد و املنیف الغار فی اثنینِ  ثانی و
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   رجــــالً به یعدل مل الربیّة ِمن  علموا قد هللا رســــول حبُّ  کان و
ي -  هللا رسول فضحک  صّدقت قال: ثم نواجذه بدت حتّی  -  سلم و علي اهللا ص

   )٤٤٥ص ١٠ج المنار تفسیر از نقل به(  »قلَت  کام هو حّسان یا
ي - پیامبر« یعنی:  چیزی ابوبکر ی درباره آیا فرمود حّسان به  -  سلم و علي اهللا ص

   گفت: شنوم. می من و بگو فرمود: آری، کرد: عرض ای؟ گفته
 دور به  )جستجو برای( دشمنان که حالی در بود بلند غار در کس دو دومین

 چنان ابوبکر به نسبت خدا رسول محّبت .رفتند می باال آن از و گشتند می کوه

 حضرت رسید مین محبوبّیت از درجه آن به هیچکس ردمم میان در که بود

ي - رسول  سپس شد. نمایان مبارکش دندان که طوری به خندید  -  سلم و علي اهللا ص

 (نواجذ: »کردی ذکر که بود طور همان حّسان ای گفتی راست فرمود:

   جلو) دندانهای
ي -  محبوب پیامبر وفات از بعد صّدیق ابوبکر است آمده تاریخ در •  اهللا ص

 و عمر هذا« :رمودف انصار و مهاجرین به خطاب سقیفه شورای در  -  سلم و علي
 فانّک علیک االمر هذا نتولّی ال وهللا ال فقاال فبایعوا. ِشئتم فایّهام ابوعبیده هذا

 و الّصالة علی هللاِ  رسول خلیفة و الغار فی هام إذ اثنینِ  ثانی و املهاجرین أفضل
 االمر هذا یتولّی أو یتقّدمک أن له ینبغی ذا فمن املسلمین دین افضل الّصالة
   )٨٣ص ٢ج یعقوبی تاریخ - ٢٤٢ص ٢ج طبری تاریخ(   »علیک

 بیعت خواهید می که هرکدام با است ابوعبیده هم این و عمر این«  یعنی:

 نمی عهده به تو جای به را مسؤولیت این قسم بخدا نه گفتند دو آن کنید

 رسول منتخب و غار در اثنین ثانی و مهاجرین تریِن  فضیلت اب تو زیرا گیریم؛

 چه پس است افضل مسلمانان دین در نماز که حالی در هستی نماز برای خدا



 منزلت ابوبكر صديق (رضي اهللا عنه)          14

   »گردد؟ امر این دار عهده تو جای به یا افتد جلو تو از دارد شایستگی کسی
 - علیه الله سالم - عمر حضرت که است آمده نیز هشام ابن ی سیره در •
 :رمودف خاتمه در و کرد ایراد ای ابوبکر،خطبه حضرت با مردم بیعت از لقب
ي - هللا رسولِ  صاِحَب  خیرکم علی امرکم جمع قد هللا أنّ  و...«    -  سلم و علي اهللا ص
 َِي ا نِ   ثَ ْ نَ ِْذ   اثْ ا  إ مَ ارِ   ِي  ُ  بعد العامة بیعةَ  ابابکرٍ  الناُس  فبایع بایِعوه فقوموا    اْلغَ

 در اثنین ثانی و پیامبر یار   )شدِن  انتخاب با( راستی هب« :یعنی  »السقیفةِ  بیعة

 از بعد مردم و کنید بیعت او با برخیزید پس داد قرار خیر بر را کارتان خدا غار،

   »کردند. عمومی بیعِت  ابوبکر با سقیفه در )انصار و مهاجرین شورای( بیعِت 
 از ای خطبه »القرآن اعجاز« رشمشهو کتاب در باقّالنی ابوبکر قاضی - ٤

 در که است کرده نقل وفاتش از بعد صّدیق ابوبکر مدح در علی حضرت

 فی اثنین ثانی الّصحبة أکرم الشدائد فی صحبته ...و« :است آمده آن ضمن

 مصاحبت و دوستی پیامبر با وجه بهترین به ها سختی در« یعنی: »الغار...

   »... هستی غار در اثنین ثانی و کردی
 وصف در – علیه الله رحمة – نیشابوری عطار محمد فریدالدین شیخ - ٥

  :فرماید می صّدیق ابوبکر
   اوست الغار فی هما إذ اثنین ثانی  تـاوس  یار اّول که اّول ی خواجه  
   ولـــرس بعد  ودـب  او  اثنین ثانی  قبـول اثنینش ثانی کردی تو چون  

  اشعار) واني(د
   :فرماید می – علیه هللا رحمة - ریالهو اقبال عالمه •
  قبر و بدر و غار و اسالم ثانی  ابر چو را مّلت کشت او هّمت 
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  » لصاحبه«ي  توضيحي درباره
ب« ِصاحِ ب« در ضـمیر نـزدیکش. دوسـت به یعنی: »ل ِصـاحِ  بـر پیـامبر بـه »ل

   .»خدا پیامبر دوست الله= رسول صاحُب « یعنی »صاحب« پس گردد می
 و »صـمیمی دوسـت« جملـه از مختلفـی معانی به قرآن در صاحب ی واژه

 و نزدیـک دوسـت معنـی بـه بحث مورد ی آیه در صاحب است. آمده »همراه«
 و وفـا بـا یـاران انصـار و مهـاجرین کـه نیست تردیدی زیرا باشد؛ می صمیمی
ي - خدا رسول صمیمی دوستان  تنهـا قرآن در چون اّما .بودند  -  سـلم و علي اهللا ص

ي« از بعـد هـم آن اسـت؛ شـده یـاد »صاحب« عنوان ابوبکربه رتحضـ از   ثـا

ن  اصـحاب میـان در واال ی نمونـه و اسوه صّدیق ابوبکر تردید بدون پس ،»اثنـ

   .است کرام
ي - خدا پیامبر جانفدای و صمیمی و صادق یار آن صّدیق ابوبکر  و عليـ اهللا ص

ي - حضـرت زن پدر که  -  سلم  بـا و مقـدس رسـف در بـود نیـز   -  سـلم و عليـ اهللا صـ

ي -  محمد حضـرت از دفاع برای را خود جان هجرت عظمِت   سـلم و عليـ اهللا صـ

 بــا مخلصــانه و صــمیمانه دوســتی ســالها واقــع در نهــاد. اخــالص طبــق در  - 

 صـاحب ای : صاحبُ« آمیز افتخار لقب تا داد وی به را شایستگی این محبوبش

    بدرخشد. قرآن در ابد تا حضـرت آن برای »الله رسول
 -  یوسف حضـرت با زندان در که نفری دو صحبتی هم آیا شود: پرسیده اگر
 کـه؛ است این پاسخ آید؟ می بشمار فضیلت آنان برای بودند – علیه الله سالم

 دو یـًا،ثان بـود اتفـاقی یوسـف حضرت با زندانی دو آن همراهی اوًال، زیرا خیر

ي - پیامبر با ابوبکر صحبتی هم اّما نبودند. موّحد مزبور نفر   -  سـلم و عليـ اهللا صـ
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 بـا سـفر در او همراهـی عـالوه به بود. مشترک هدف و اعتقاد و ایمان خاطر به

ي - اکرم پیامبر انتخاب و خدا اذن به هجرت مقدس و عظمت   -  سـلم و عليـ اهللا صـ

    بود.
 رنفـ دو آن بـه خطـاب کـه اسـت آمده یوسف حضرت قول از قرآن در ثانیًا،
بَي   يا فرمود: همراهش جنِ   صـاحِ  :السـجن« قیـد واقـع در )٣٩/یوسـف( السّـ

 بـه حضــرت آن با را نفر دو آن ایمانی و دوستی ی رابطه بدون همراهی »زندان

بَي   يـا   پـس .کنـد مـی بیـان خوبی جنِ   صـاحِ  در همـراهم دو ای« :یعنـی السّـ

 بـا و بودنـد معتقـد متفـّرق ناربابـا بـه فـرن دو آن چون دیگر عبارت به »زندان

 دو آن بـه خطـاب نداشـتند ایمـانی رفاقـت و دوسـتی ی رابطه یوسف حضرت

 دو ای = السـجنِ   صـاحِبي  يـا« فرمـود: بلکـه »دوسـتم دو ای = صـاحبيَّ   يـا«نفرمود:

 و صمیمی یار نه بودند یوسف حضـرت همراه نفر دو آن خالصه »زندانم همراه
  ایمانی. دوست
به، ی سوره ٤٠ ی آیه در »صاحب« پس  و نزدیـک بسـیار دوست معنی به تو
 همـراه معنـی به یوسف ی سوره ٣٩ ی آیه در »صاحب« و وفا، با یار و صمیمی

    ندارد. وجود دو آن برای همراهی آن در افتخاری و فضیلتی لذا و است

   : »تحزَن ال« ي درباره توضيحي
ن  لـا« و است اندوه و غم معنی به حزن  وقتـی ».مخـور غـم« ی:یعنـ  » تحـزَ

ي -  الله رسول جان برای ابوبکر حضرت شدند نزدیک غار به کفار  و عليـ اهللا صـ
ي - پیـامبر شـد غمگین و ناراحت وجود تمام با مسلمانان سرنوشت و  -  سـلم  صـ

ا   فرمـود: و داد دلـداری را او نیز  -  سـلم و علي اهللا ْن   لَـ زَ ْحـ ِنَّ   تَ ا  اهللاَ   إ نَـ عَ  :ییعنـ   مَ
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ا  « امامیه مفسران ربیشت »ماست با خدا مخور غم« ْن   لَ ْحزَ  غـم« جـای بـه را  » تَ

 ترسـیده صـدیق ابـوبکر کـه کنند می ادعا و اند کرده معنی »نترس« به »مخور

 شـده وی ی صـادقانه انـدوه متوجه غارش یار سیمای از پیامبر یا شگفتا  است.

 کـرده اظهـار غمـش ی ربـارهد را خود درونی احوال ابوبکر حضرت یا و است

 و داشـته بـاور او معنـوی احـوال و نیـت صـدق بـه پیامبر صورت هر در است
 دلـداری آن و مبـارک حالـت آن نیـز متعـال خدای ».مخور غم« است فرموده

 نیـت در خلـل ای ذره اگـر البتـه – اسـت فرمـوده ذکـر کریم قرآن در را دلنواز

 علمـای اوصـاف ایـن بـا – کـرد نمی نبیا قرآن در را آن خدا قطعاً  بود، ابوبکر

 تـرس بـه را حـزن غلـط به و کنند نمی توجه خدا کالم و پیامبر سخن به مامیها

 پنهان پیروانشان از را ُعظمی فضیلت این خود ناروای پندار به تا کنند می معنی

    نگاهدارند.
 .»تخَـف  لـا« فرمـود: می پیامبر حتماً  بود ترسیده ابوبکر حضرت اگر راستی

 هـیچ بـاز کـرد مـی غلبـه ابوبکر بر خوف و ترس اندوه، و غم جای به اگر بّتهال

 اللـه سـالم – هـارون حضـرت بـرادرش و موسی حضرت زیرا نداشت ایرادی

 خـدای بودنـد نگـران و مضـطرب فرعـون قلب قساوت و بیرحمی از –علیهما

ا  :فرمود آنان به متعال ا  لَـ افَـ خَ ـي  تَ ِ َّ ِن ا  إ مَـ كُ عَ  شـما بـا مـن نترسـید« :یعنـی   مَ

    )٤٦/طه( »هستم
 حضــرت قـول از قـرآن در اتقـی صـّدیق بـرای متعال خدای چون خالصه

ي - محمد ن  لا« است فرموده  -  سلم و علي اهللا ص  نترسـیده ابوبکر بنابراین   »تحـزَ

ن« ی ترجمه و   است. غلط صد در صد »نترس« به »لاتحزَ
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  : »معنا اهللاَ إنّ« ي درباره توضيحي
    است. آمده »تأییدی« و »تکوینی« معنی دو به الهی معّیت قرآن در

 مخلوقـات ی همـه بـر متعـال خـدای کـه است این معنی به تکوینی معّیت

ا   دارد احاطه هستی جهان لَ ُ   أَ َّ ِن ُل   إ ْيٍء   بِك يٌط   َـ حِـ  همـه در و )٥٤/فصـلت(   مُ

ا  دارد حضور جا مَ يْنَ َ ُّوا  فَ ل مَّ   تُوَ ثَ ْج   فَ وَ  ،)١١٥/بقره(   اهللاِ   ُ وَ ُ ْم   وَ كُ عَ يْـنَ   مَ ا  أَ   مَـ

ْم  تُ ْنــ  ی اراده و قــدرت بــه وابســته هســتی جهــان ذرات تمــام و )٤/حدیــد(   كُ
نَّ    آیـات در الهی معّیت اّما هستند. قّیوم خداوند عَ   اهللاَ   أَ نَ   مَـ َّقِـ ت   اهللا  انّ ،  اْلمُ

ن  مع نَ   عَ لم  اهللا  انّ ،  الصادق  و متقـین غیـر کـه نیسـت آن معنـی بـه المحسن
 ی اراده و قـدرت بـه وابسـتگی و تعـالی حـق محضــر از محسـنین و صابرین
 یعنـی اسـت تأییـدی معیت مزبور آیات در معیت بلکه هستند خارج پروردگار

 در معیـت ایـن بنـابر است. ُمحسنان و صابران و تقوا اهل پشتیبان و مؤید خدا

ي - محمد حضـرت کند؛ می نقل خدا که ثبح مورد ی آیه  بـه  -  سلم و علي اهللا ص

ِنَّ    فرمود: جانفدایش ی صحابه و غار یار ا  اهللاَ   إ نَـ عَ  و اسـت یتأییـد معّیت   مَ
   کند. می یاری و تأیید را تو و من خدا یعنی »ماست با خدا«

 بوبکرا بفرد منحصـر منزلت به بردن پی و آیه معنی تر عمیق درک برای

   کنیم: می اشاره مهم ی نکته دو به کرام اصحاب میان در صّدیق
ِنَّ    ی جمله- الف ا  اهللاَ   إ نَ عَ  رددا داللت دوام و استمرار بر و است اسمیه   مَ

ي - پیامبر واقع در یعنی  و من( را ما همواره خدا است: فرموده  -  سلم و علي اهللا ص
   است. متعال خداوند تأیید مورد ابد تا ّدیقص ابوبکر پس کند می تأیید )را تو
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 وی به همراهانش که – علیه الله سالم - موسی حضرت قول از قرآن در- ب

كون  انا :گفتند  اسـت آمـده »دیابن می دست ما بر فرعون سپاه« :یعنی  لمـدرَ

ــا فرمــود: کــه لَّ ِنَّ   كَ يَ   إ ــ عِ بــي  مَ ينِ   رَ ْدِ يَ ــ ــه«:یعنــی    سَ  ســتنی چنــین هرگــز، ن

   )٦٢/شعرا( »کند می هدایت مرا و است من پشتیبان و یاور پروردگارم
 بـه را همراهـانش – علیـه اللـه سالم - موسی حضـرت که شود می مالحظه

 دانست نمی آن الیق پسند خدا خلوص و واال ایمان از آنان بودن محروم خاطر

ّنـا  معنـا  إنّ  بگویـد: و گردانـد شریک تأییدی معّیت در را ایشان که  بلکـه  رب

ِنَّ    ... فرمود: يَ   إ عِ بي  مَ ينِ   رَ ْدِ يَ  خـدا نداشـتند، لیاقتی چنان قومش چون و    سَـ

ا فرمـود، )تأییـد(ذکـر هشـداری هیچ بدون را موسی حضرت سخن نیز  در امّـ

به ی سوره ٤٠ ی آیه ي -  محمد ـرتحض قول از متعال خدای تو  سلم و علي اهللا ص

عنـ  اهللاَ   إنّ  فرماید: می  -   و ایمـان اوج سـبب به صّدیق ابوبکر یعنی این؛ و امَ
 و لیاقـت مسـلمانان به خدمت و اسالم راه در فداکاریش و اخالص و صداقت

ي -  پیامبر همراه که است داشته را آن شایستگی  بـه خدا مؤید  -  سلم و علي اهللا ص

 فضـیلت خـدا یسو از شدن تأیید تردید بدون پس گردد. معّرفی اسالمی اّمت

ا است، عظیمی ي - پیامبرخـدا بـا امّـ  و افتخـار شـدن تأییـد  -  سـلم و عليـ اهللا صـ
    وصف. قابل غیر است فضیلتی

 و عظمت همه آن و خداپسندانه شایستگی و لیاقت همه آن از الله! سبحان
   بزرگواری!
   باد. صّدیق ابوبکر برحضرت ابد تا خدا برکات و رحمت و سالم
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