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 ��م اهللا ا����ن ا����م

 مطالبفهرست 

 أ  ................................................................ مطالب فهرست

 ١ ..................................................................... :شگفتاریپ
 ٦ ........................................................... :انیعیش شبھات به گذرا ینگاھ

 ٧ .................................................................... :شبھات نقد در ما ۀویش

 ٩ .............................. قیصد ابوبکر بودن غار اری اثبات در:  اول فصل
 ٩ ................................. !کردند یمعرف غار اری را ابوبکر دروغ به ستمگر حکام
 ١٢ ........................................................ دیستا یم را یعل حضرت ه،یمعاو

 ١٦ .............. !نبوده غار اری ابوبکر که دیگو یم متواتر و حیصح اتیروا: یطائ نجاح

 ١٧ .................................. ندارد یخارج وجود بکر بن الله عبد نام به یشخص

 ٢٠ ................................. یطائ نجاح توسط» بکر ابن« به» قطیار ابن« لیتبد

 ٢٦ ....................... بود؟ یخال بستر ای بود دهیخواب ینب بستر در سیعل حضرت

 ٢٩ .................. ثالثه ثالث: فرمود یم دیبا خداوند بود غار در ھم ابوبکر اگر: نجاح

 ٣١ .................................................................................. :ما کتب در و

 ٣٢ ............. !»کرد ھجرت امبریپ از قبل ابوبکر: دیگو یم یبخار: «ینیقزو و نجاح

 ٣٣ ......................................................... :ریگبھانه دو نیا به ما جواب اما

 ٤٢ .............................................................................. :سنت اھل کتب

 ٤٤ .............................................................................. :عیتش اھل کتب

 ٥٧ .................................. !نشده نازل من خاندان ۀدربار یا هیآ چیھ: لعائشه

 ٦٤ .....................................!است کرده ھجرت ییتنھا به خدا رسول: ینیقزو

 ٦٨ ................................ !ستین ابوبکر از ینام» معبد ام« داستان در: ینیقزو

 ٧٤ ................ کرده سفر قطیار ابن با اکرم امبریپ متون حیتصر به: دیگو یم نجاح

 ٧٨ ......................................... !کرد ھجرت ییتنھا به امبریپ: دیگو یم یطبر



 دو یاِر غار    ب 

 ٨٠ .................................................... شد غار وارد ییتنھا به امبریپ: نجاح

 ٨٤ ............................................................ !نبود غار در کس چیھ: نجاح

 ٨٧ ............................... !اند بوده ابوبکر بودن غار اری منکر نیتابع یبعض: نجاح

 ٩١ ................... !!است قیصد ابوبکر بودن غار اری منکر ھم ادیز بن لیکم: نجاح

 ٩٣ ......................................... !است منکران از ھم یلیل یاب بن عبدالرحمن

 ٩٣ ............................. !ھستند نیمنکر از حکم بن ھشام و الطاق مومن: نجاح

 ١٠٠ ................................................. !!گرید یمنکر نیمع بن ییحی: نجاح

 ١٠٢ ................................ !است نیمنکر از ھم ونیفاطم دولت مؤسس: نجاح

 ١٠٧ ............................. !!است غار در ابوبکر وجود منکر ھم صادق امام: نجاح

 ١٠٧ ......................... قیصد ابوبکر بودن غار اری دیتائ در عهیش کتب در یاتیروا

 ١١٢ ............ !نطوریھم ھم اسالم امبریپ اند کرده فرار یتنھائ به اءیانب تمام: نجاح

!نگفت یسخن ابوبکر بودن غار اری مورد در یکس امبریپ اتیح در: ینیقزو و نجاح
 ............................................................................................. ١١٣ 

 ١١٧ ... !اند نکرده اشاره غار یماجرا به ج امبریپ اتیح در وفرزندانش ابوبکر: نجاح

 ١٢٠ .............................. !دانستند؟ ینم غار اری را ابوبکر امبر،یپ اصحاب: نجاح

 ١٢٦ ............................................ قیصد ابوبکر بودن غار اری انکار و ینیقزو

 ١٢٧ .............. !برد یم سر به حبشه در ھجرت زمان در بکر یاب بنت اسماء: نجاح

 ١٢٩ .................................................... ھجرت سفر یاثنا در اسماء حضور

 ١٣٣ ................................... !بود اوردهین اسالم ھنوز ابوبکر بن عبدالله: نجاح

 ١٣٥ !شود یم یو بودن غار اری از مانع اش خانه در ابوبکر کافر ۀخانواد حضور: نجاح

 ١٤٠ ................................................ کردند؟ آماده یکسان چه را سفر لوازم

!است دروغ غار ۀدھان در کبوتر گذاشتن تخم و عنکبوت تار دنیتن یماجرا: نجاح
 ............................................................................................. ١٤١ 

 ١٤٣ است؟؟ نھنگ ۀانداز به کبوتر و لیف ۀانداز به عنکبوت که کند یم گمان نجاح

 ١٤٥ ................................. !!کند یم انکار را غار ۀدھان تا نیمشرک آمدن نجاح،

 ١٥٠ ...............!بود امبریپ قتل ای یریدستگ یبرا فقط مو سرخ شتر زهیجا: نجاح

 ١٥٢ ... !بود نشده زین شکنجه و بود نکرده ناراحت را نیمشرک چگاهیھ ابوبکر: نجاح

 ١٥٥ ...................... غار اری فضائل به مربوط شبهات جواب:  دوم فصل



 ج   فهرست مطالب

 ١٥٥ .......................... !است گرفته اشتباه ثور غار با را حراء غار ابوبکر: ینیقزو

 ١٥٦ ................................. ...!!و بود زنده جهیخد ھجرت، موقع: عهیش امامان

 ١٦٤ ............................................. محزون شهیھم یھمراھ ابوبکر: ینیقزو

 ١٦٥ ................... بود نشده انتخاب ھمراه عنوان به امبریپ توسط ابوبکر: ینیقزو

 ١٦٧ ..................................... است بوده غار اری ابوبکر دیترد یب: عهیش یعلما

 ١٦٩ ............ است نبوده ج خدا رسول اجازه ای دستور با ابوبکر، یھمراھ: ینیقزو

 ١٦٩ .......... است شده خارج یتنھائ به خدا رسول که دھد یم شھادت هیآ: ینیقزو

 ١٧٩ ......................... مکه از ج خدا رسول خروج از بعد ابوبکر حرکت: ینیقزو

 ١٩٠ ........... داند یم فیضع را مذکور تیروا یمحسن آصف محمد یالعظم الله ةيآ

 ١٩٠ ....................... شد ملحق ج خدا رسول به ثور غار کینزد ابوبکر،: ینیقزو

 ١٩٥ .................................................................... ستین یسن یاسکاف

 ٢٠٠ ...................... !دھد لو را او یجا مبادا که برد خود ھمراه را ابوبکر امبر،یپ

 ٢٠٢ ...................... !!!گفت یم که دمیشن نژاد یاحمد از: گفت یمقدون اسکندر

 ٢٠٥ ............... کرد دایپ را ج خدا رسول یپا اثر فقط شناس، افهیق کرز: ینیقزو

 ٢١٢ ................ کرد؟ ییراھنما امبریپ یسو به را ابوبکر دنایس ،یعل حضرت چرا

 ٢١٥ ............................................ »یُزهر امام حول شبهات نقد«

 ٢١٥ ................................................. !بود یعل امام دشمن یُزھر: ینیقزو

 ٢٢٣ ... !است تیب اھل دشمن پس کرده نقل تیروا سعد بن عمر از یزھر: ینیقزو

 ٢٢٩ ............................. !!بود هیام یبن ثیحد جعل گروه عضو ،یزھر: ینیقزو

 ٢٣٥ ............................... !کردند یم افتیدر زهیجا و هیھد حکام از عهیش ۀائم

 ٢٥٣ ................................... .دیباش نیبدب حکام مالزم یفقھا به: صادق امام

 هیتک امرا به که ستین فقھا آن از یزھر امام یول فرموده یزیچ نیچن صادق امام -١
 ٢٥٤ .................................................................................. باشند کرده

 ٢٥٨ ..............»نکرده عمل آن به خودش یول فرموده را سخن نیا صادق امام« -۲

 به کردند یم افتیدر هیھد امرا از فرزندانش و خودش یول فرموده صادق امام« -۳
!»میباش نیبدب ائمه گرید و صادق امام به دیبا و کردند یم هیتک امرا به که یمعن نیا
 ................................................................................................ ٢٥٨ 

 ٢٥٨ .................... »اند شده شاھان مالزم عهیش یعلما اما فرموده صادق امام« -۴



 دو یاِر غار    د 

 ٢٦٧ ................... !»اند نکرده عمل آن به عهیش یعلما اما فرموده؛ صادق امام« -۵

 ٢٦٧ .............................. »فرموده راست و فرموده یزیچ نیچن صادق امام« -۶

 ٢٦٨ ....................................... !ثیحد در کنندگان سیتدل از ،یزھر: ینیقزو

 ٢٧٤ ....................................... !است انیعیش خیمشا اعتماد مورد یُزھر امام

 ٢٧٥ ............................. !!دانند یم عهیش را یُزھر امام عه،یش یعلما از یجمع

 ٢٧٦ .......................... !دانند یم موثق و ندیستا یم را او عهیش یعلما از یجمع

 ٢٨٠ ............ !اند کرده حیتصح و قیتوث را» یزھر« اتیروا عهیش یعلما از یجمع

 ٢٨١ ...................... !نباشد موثق تواند ینم یُزھر امام عه،یش یرجال قواعد بر بنا

 ٢٨٦ ...................................... !است تیب اھل دشمن ر،یزب بن عروة: ینیقزو

 ٣٠٩ ........................... !بوده ابوبکر ۀخان از ھجرت شروع: عهیش یعلما یگواھ

 ٣١٦ .................. !است بوده امبریپ ۀخان در ابوبکر ھجرت شب در: عهیش یعلما

 ٣١٨ ................................................ عهیش یتئور در ینشدن حل مشکالت

 ٣٢١ .................... !خداست رسول شخص بر رادیا امبر،یپ منتخب ھمراه بر رادیا

 ھمراه خود با را دشمنت ت،یزندگ خطرناک و مھم یسفرھا در دیبا تو عهیش یا
 ٣٢٣ ....................................................................................... !یکن

 ٣٢٤ ............. کردند؟ یم ھمراه خود با را یکس چه سفر وقت به نیشیپ امبرانیپ

 ٣٢٥ .............................................. داشت ھجرت قصد امبریپ از قبل ابوبکر

 ٣٢٩ ................................................... »نیاثن یثان« دیق رامونیپ

 ٣٣٠ ......................... اند؟ شده یمعرف» یثان« اکرم امبریپ و» یاول« ابوبکر چرا

!!ندارد خود یادعا اثبات یبرا یلیدل پس خوانده احمق را عهیش چون یراز فخر
 ............................................................................................. ٣٣٦ 

!است دروغ..» نیباثن ظنک ما« تیروا پس است تیب اھل دشمن مالک بن انس
 ............................................................................................. ٣٣٨ 

 ٣٥٠ ..................... !انیبر مرغ یماجرا و یعل حضرت به مالک بن انس حسادت

 ٣٦٥ .......................................................... »صاحب« رامونیپ

 ٣٦٥ ....................... اندشده یمعرف ج امبریپ صاحب زین کفار قرآن در: ینیقزو



 ه   فهرست مطالب

 ممکن دشمن کردن ھمراه با مدد ایآ دھد، مدد را خود امبریپ کرده اراده خداوند
 ٣٧١ ..................................................................................... است؟

 ٣٧٢ .................................. دارد وجود منافق ۱۲ اصحابم انیم در: ج امبریپ

 ٣٧٩ ................................. خدا رسول کالم در یصحاب یمعنا و حوض ثیحد

 ٣٨٥ .......................................................... »تحزن ال« رامونیپ

 ٣٨٥ ................................ نکرد آرام را ابوبکر حزن، از ج امبریپ ینھ: ینیقزو

 ٣٨٦ .............................................. :ابوبکر حزن و مالک بن سراقة شدن دهید

 ٣٨٦ ............... :شد رهیچ ابوبکر بر ینگران و وحشت مشرکان، یصدا شدن دهیشن با

 ٣٨٧ ............................................ :ابوبکر حزن و غار به نیمشرک شدن کینزد

 ٣٨٧ ........................................ :ابوبکر دیشد حزن و غار در به نیمشرک دنیرس

 ٣٨٨ ................................ :ابوبکر حزن و عنکبوت النه باره در نیمشرک یگفتگو

 ٣٨٨ .............................. :دید خواھند را ما کنند، نگاه را شانیپا ریز نیمشرک اگر

 ٣٨٩ .................. :ابوبکر دیشد هیگر و داشت وجود غار در که یحشرات النه از ترس

 ٣٩٤ ................................................... آن وقوع و یامر از ینھ نیب تفاوت

 ٣٩٦ .................... نکرد؟ دور خود از را او امبریپ چرا بود یبد صاحب ابوبکر اگر

 ٣٩٨ ................................................ بود؟ خدا رسول یبرا ابوبکر، حزن ایآ

 ٤٠٢ .................... آن مانند و دنیترس از ینھ ای یالھ اءیانب دنیترس ۀدربار یاتیآ

 ٤٠٢ ......................................................................... :÷یموس حضرت

 ٤٠٤ ........................................................................ :÷میابراھ حضرت

 ٤٠٤ ........................................................................... :÷لوط حضرت

 ٤٠٤ ........................................................................... :÷داود حضرت

 ٤٠٤ ........................................................................ :÷عقوبی حضرت

 ٤٠٥ ........................................................................... :÷ایزکر حضرت

 ٤٠٥ ........................................... ÷یموس حضرت حزن مورد در یانکته

 ٤٠٦ ......................................... امبرانیپ حزن با قیصد ابوبکر حزن ۀسیمقا

 ٤١١ ........... است نکرده ینھ شدن، نیاندوھگ از را نید دشمنان چگاهیھ خداوند

 ٤١٣ .................................. !است مذموم ابوبکر حزن و ترسند ینم یالھ اءیاول

 ٤١٤ ........................... !است کافر شود، اءیانب ترس منکر که ھر: یعیش اتیروا



 دو یاِر غار    و 

 ٤١٩ .......... !است یمخف شدن کشته ترس از حال، به تا! تولد؟ از عهیش زمان امام

 ٤٢٤ ............................................. !بودند یمنزو ترس، خاطر به عهیش ۀائم

 ٤٢٥ ........................... !!رفت کربال یسو به مکه از ترس، خاطر به نیحس امام

 ٤٢٥ .................................... !است لرزان و ترسان جانش، ترس از کاظم امام

 ٤٢٧ ...................... !!است انتید نیع ان،یعیش نزد ترس، خاطر به دروغ و هیتق

 و نبود معصوم ابوبکر که چرا است صواب ایانب حزن و خطا ابوبکر حزن: دیمف خیش
 ٤٢٨ ..................................................................... !بودند معصوم اءیانب

 ٤٣٥ ..................................................... »معنا الله ان« رامونیپ

َ ٱ إِنَّ ﴿ جمله به استدالل َّ�  ۖ  ٤٣٥ .................................................... ﴾َمَعَنا

 ٤٣٦ ................................................................................ :یبررس و نقد

 ٤٤٤ .......... لیجبرائ یبرا یافتخار السالم، ھمیعل تیب اھل با ینیھمنش: ینیقزو

 ٤٤٦ ................................................................ غار یۀآ در تیمع تیفیک

 ٤٥٠ ........................ !نماند تقوا با عمر آخر تا رایز نداشت را تیمع اقتیل ابوبکر

 ٤٥٢ .......................... !عامه ابوبکر یبرا یول بود خاصه خدا رسول یبرا تیمع

 ٤٥٤ .................... !است ستیشا نا عمل از ینھ منظور، و تفعل ال یعنی تحزن ال

 ٤٥٦ ............ !بماند صالح عمر، آخر تا آن مصداق که است لتیفض یحال در تیمع

 ٤٥٦ .............................................................................. باعورا بلعم -۱

 ٤٥٧ ............................................................................... هیالغاد ابو -۲

 ٤٦١ ........................................................................ حاطب بن ثعلبه -۳

 ٤٦٣ ......................... نکند؟ عمل آن به و دھد یاوعده خداوند است ممکن ایآ

 ٤٧٢ .............................................. !بودند نگران خود ۀندیآ از عمر و ابوبکر

 ٤٨٠ ................. کند یم نابود را عهیش یتئور تمام که قرآن اتیآ در بایز یانکته

 ٤٨٣ ........................................................... »نهیسک« رامونیپ

 ٤٨٣ !است موردیب شد، نازل که بر نهیسک نکهیا از گفتن سخن: یبھبود باقر محمد

 ٤٨٤ ........... !دارد یو نبودن مؤمن از نشان ابوبکر بر نهیسک نشدن نازل: ینیقزو

 ٤٨٨ ............ است؟ لتیفض نیا انیآ و گرید یشخص ای دیخر را ھا مرکب ابوبکر ایآ

 ٤٨٩ ................................................................................ :یبررس و نقد



 ز   فهرست مطالب

 ٤٩٠ ....... کند ینم ثابت را یلتیفض ابوبکر یبرا ابوبکر فرزندان آوردن غذا: ینیقزو

 ٤٩٢ ... کرد آماده را سفر زاتیتجھ و دیخر مرکب السالم، هیعل رمؤمنانیام: ینیقزو

 ٤٩٤ ........................................... است یخال محکم لیدال از ھا یسن دستان

 ٤٩٦ ........... !برد خود با ھجرت، اخبار ندادن لو خاطر به را ابوبکر امبر،یپ: ینیقزو
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 : پیشگفتار

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

ولِهِ  سُ رَ ينِ ، وَ مِ الدِّ وْ انٍ إِىلَ يَ سَ مْ بِإِحْ هُ بِعَ نْ تَ مَ َعني وَ بِهِ اَمجْ حْ صَ ىلَ آلِهِ وَ عَ  .وَ
 یو قصۀ ھجرت نب غارۀ یصحبت بر سر آ، تاب مشخص استک عنوانه از کچنان

ق یق و صدیشف ِق یرف، شانیا غار اریو ) د زدنیباھا  ش ھزاران بوسهیف پاکه بر ک( رمکا
ه دم به دم در مدح ک( هیرضوان الّله وسالمه عل -قیر صّد کن ابی بیر المؤمنیق امیعت

ه به ک یا هیآ ؛است ن ھجرتیه و این آین مباحث حول ایو ھمچن) د زدنیاو دم از وفا با
 قالب تھیبه وقت خواندنش  هعیش آخوندان هکاست  یتیآ«: یوطیقول عالمه س

و تا  ١قرار گرفت یخ اسالمیه مبداء تارکه تا به آن حد مھم بود ک یو ھجرت» !کنند می
 ادیز ین ٢د خود به خود از آن ھجرتیآ یم انیبه م یصحبت یخ اسالمیامروز اگر از تار

 یخ ھجریتار، استیدن ایه تا دنکت آن ھجرت است یدۀ اھمن نشان دھنیو ا ٣شود یم
 !خواھد بودوجود دارد و خاطرۀ آن سفر سرنوشت ساز در اذھان زنده 

ت ین آیا حکیموند خدا، ه به چه منظورکد یا ردهکر کن فیا تا به حال به ایآ !!ۀ غاریآ و
ن یا ذکرعلت ؟؟ چه چیزی را به ما بفھماند و یاد دھده ک؟ چرا؟ ردکرا در قرآن ثبت 

مقرر کرد که اگر قول ایشان را بپذیریم باز بر  ج غالب شیعیان معتقدند تاریخ ھجری را نبی اکرم -١
 شود! اھمیت این ھجرت افزوده می

به خالفت انتخاب شدند.  »ھجری« ۱۱در سال  سگوییم: حضرت ابوبکر صدیق مثًال وقتی می -٢
و این در ھمه  »آوریم و بعد از آن از خالفت حضرت ابوبکر سفر ھجرت یادی به میان می«ابتدا از 

 ست!!موارد صادق ا
در ھر نوبتی که تاریخ ھجری در تحریر و تقریر «نویسد:  سید احمد محیط طباطبایی شیعی، می -٣

منزلگاه   نخستین شود و به تذکار واقعه ھجرت، بکار رود،یاد ھجرت رسول از مکه به مدینه نو می
اریخ ھجری ت  گذرد و بدین ترتیب خاطره مھاجرت آن بزرگوار که غار کوه ثور باشد به خاطرھا می

  .»افتد ھمواره با یادآوری محل غار ثور توأم اتفاق می
دو یا سه غار در « ) عنوان مقاله:۳۸۵ص  ۲۹، شمارۀ ۱۳۴۵به نقل از (مجله وحید، اردیبھشت (

 )، محیط طباطبائی»کوه ثور؟

_______________________ 



 دو یاِر غار    ٢

َ ٱَ� َ�َۡزۡن إِنَّ  ۦإِۡذ َ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِ  ۡلَغارِ ٱإِۡذ ُهَما ِ�  ثۡنَۡ�ِ ٱثَاِ�َ ﴿ :عبارات َّ�  ۖ  ﴾َمَعَنا
ن یچرا ع؟ دقیقًا اعالم شد که فقط یک نفر ھمراه رسول خدا بوده استچرا ؟ چیست

او  وندد خداینکن یاریامبر را یاگر پ: فرماید می هیآ یابتدا؟ شد نقل ج رمکا ینب سخن
ا یآ؟ ن استیچرا چن ؛شود یم ذکر رکابوب یغار و ھمراھ یماجراسپس  ندک یم یاریرا 
ام کدر ، د رفتیر وار باکه ابوبکند کب یخواھد مردمان را ترغ یم هکن است یر از ایغ

 !؟؟اژدھا
ــار ــار غ ــامور، ای ی ــدیق ن ــید و ص  س

 انـد مردان قدم به صـحبت یـاران نھاده
 

 صـــفا ۀفضـــائل و گنجینـــ ۀمجموعـــ 
 ١تـو در کـام اژدھـا لکن نه ھمچنان که

 

، مینکم تصور یه بتوانکم یفھم یم گاهرا آن یراز و منظور ویش یت سعدیب دو نیا
ستاده است و تنھا الزم است یا کینار غار سرد و تارکن در یآتش ِم ش با َد یقر یاژدھا

 یوایان شید بید تا بتوانینکرا تصور  یا صحنه نیچن ؛ند!کرا احساس  یآدم یه بوک
 .دینک کرا در خ االجلیش

قصد خداوند از : «دیگو یم عهیه شکا ھمانطور یآ؟؟ ه چه بودین آیمت نزول اکحاما 
: مییگو یم ه ماکا چنانی» !!؟است من نبودهؤر مکم ابوبیه ما بفھمکن بود یه این آیا

یاری خداوند به بھترین شیوه است و ابوبکر نیز ه کن بود یه این آیند از اوقصد خدا«
متاع دنیا قلیل است و  که، یا اینکه به ما بفھماند» !؟الھی برای پیامبر بودجزء نصرت 
 ذلیل!، دنیا دوست

و  ٣٩و  ٣٨ات ید و به دقت به آینکن االن قرآن را باز یھم، برای فھمیدن منظور
، ه خداوند ابتداکم یخوان یم در آن آیات د؛ینکر د و در آن تدبّ یسورۀ توبه بنگر ٤٠

: فرمودهز شمرده و سپس یا را ناچیات دنیده و مّتصًال حنموّمت ذدر جھاد را م یسست
داستان ھجرت را سپس  ٢.. گر را خواھد آوردید ید خدا قومینکن یاریاگر اسالم را 

 .تھران - ؛ انتشارات امیر کبیر۳قصاید  ۷۰۲ص کلیات سعدی، -١

َها﴿ مانند این آیه: -٢ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ َمن يَۡرتَدَّ ِمنُ�ۡم َعن دِينِهِ  �َّ ِ�  ۦَءاَمُنوا

ۡ
ُ ٱفََسوَۡف يَأ بَِقۡوٖ� ُ�ِبُُّهۡم  �َّ

ذِلٍَّة َ�َ  ۥٓ َوُ�ِحبُّونَهُ 
َ
ٍ� َ�َ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱأ ِعزَّ

َ
ِ ٱيَُ�ِٰهُدوَن ِ� َسبِيِل  ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱأ َوَ� َ�َافُوَن لَۡوَمَة َ�ٓ�ِٖ��  �َّ

ِ ٱَ�ٰلَِك فَۡضُل  ۚ وَ  �َّ ُ ٱيُۡؤ�ِيهِ َمن �ََشآُء ای کسانی که ایمان « یعنی: ]٥٤[املائدة:  ﴾٥٤َ�ِٰسٌع َعلِيٌم  �َّ
آورد که آنان را  اید ھر کس از شما از دین خود برگردد به زودی خدا گروھی [دیگر] را می آورده

آنان [نیز] او را دوست دارند [اینان] با مؤمنان فروتن [و] بر کافران سرفرازند در دارد و  دوست می

_______________________ 



 ٣  پیشگفتار

تا ھم  !هنموداد ی یار نبیر به عنوان صاحب و ھمراه و کو در آن ماجرا از ابوب هردکان یب
 : هکند کب یرا ترغ مارده باشد و ھم کنصرت خود را اشاره 

ترسند این فضل خداست آن را به ھر که  کنند و از سرزنش ھیچ مالمتگری نمی راه خدا جھاد می
 »دھد و خدا گشایشگر داناست بخواھد می

پیامبر مرتد شدند.. اھل یمن  به گواھی تاریخ و جماعت مفسرین گروھی که بالفاصله بعد از فوت
پیامبر دروغین مثل مسیلمه کذاب و اسود  ۸و بعضی از قبایل تازه مسلمان عرب بودند به عالوۀ 

را به ما خبر داده گروھی عنسی و سجاح بنت حارث و دیگر کذابین؛ خداوند پیشاپیش مرتد شدن 
دارد و آنان  خدا آنان را دوست می«آورم که  و فرموده که اگر مرتد بشوید، بالفاصله گروھی را می

[نیز] او را دوست دارند [اینان] با مؤمنان فروتن [و] بر کافران سرفرازند در راه خدا جھاد 
حال چه کسانی با اھل یمن و مرتدین زکات و » ترسند. کنند و از سرزنش ھیچ مالمتگری نمی می

آیا کسی غیر از حضرت ابوبکر صدیق و  ھا را تار و مار کردند؟ با پیامبران دروغین جنگیدند و آن
 اجمعین؟ ش رضی اللهیاران

ذِلٍَّة َ�َ  ۥٓ ُ�ِبُُّهۡم َوُ�ِحبُّونَهُ ﴿ فرماید: در این آیه خداوند می
َ
ٍ� َ�َ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱأ ِعزَّ

َ
یعنی:  ﴾لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱأ

و بر کافران  دارد و آنان ھم خدا را دوست دارند؛ با مؤمنان فروتن خدا آنان را دوست می«
 »سختگیرند.

خداوند در آیۀ  ؛است ۲۹سورۀ توبه و آخرین آیۀ سورۀ فتح یعنی آیۀ  ۱۰۰این آیه شبیه به آیۀ 

ُ ٱرَِّ�َ ﴿ فرماید: توبه دربارۀ اصحاب می ۱۰۰ ْ َ�ۡنهُ  �َّ ھا راضی است  خدا از آن«=  ﴾َ�ۡنُهۡم َورَُضوا
ھا را دوست دارد و  خدا آن«فرماید:  بحث می و در آیۀ مورد» ھا ھم از خدای خود راضیند و آن

 ... شباھت از این باالتر؟ »ھا ھم خدا را دوست دارند آن
آُء َ�َ ﴿ فرماید: در سورۀ فتح می ِشدَّ

َ
ارِ ٱأ اصحاب محّمد بر کفار سختگیرند «=  ﴾رَُ�َآُء بَيَۡنُهۡمۖ  لُۡكفَّ

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

َ
أ

 »با مؤمنان فروتنند و بر کافران سختگیرند.«یعنی:  ﴾ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ
از سرزنش ھیچ سرزنش کننده ای «=  ﴾َوَ� َ�َافُوَن لَۡوَمَة َ�ٓ�ِٖ�� ﴿ :فرماید ) می۵۴مائده:پایان آیه (

و در تاریخ ثابت است که وقتی حضرت صدیق خواست به جنگ مرتدین برود عده » ترسی ندارند
: بخدا فرمودای گفتند: دست نگه دار ما سپاه روم را جلو خودمان داریم و... ولی حضرت صدیق 

به بیت المال میدادند،االن  ج جنگم تا اینکه آن زانوبندی را که در حیات رسول خدا ھا می با آن
 ھم بدھند.

 سراید: چنانکه عطار نیشابوری می
 آنکه کارش جـز بـه حـق یکـدم نکـرد

 

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

 

                                                                                                                                                  



 دو یاِر غار    ٤

 شـــو مــــــرد راه، رکھمچـــو بـــوب
 

 قــارب درگـــاه شـــو، دائمــًا بـــا حـــق 
 

ــد ــو ص ــیھمچ ــا نب ــار یق ب ــار ت  در غ
 

 ١ار شـو!یـفـارغ از اغ، مونس و غمخـوار 
 

ه آنان مانند کبل، ستندیخبر ن یب آیه و فضایل ثابته از آنن یع از ایاھل تش یعلما
ل بودن خودش یت فیاز موشھا ھمراه شد و در نھا یبا دسته اه کھستند  یلیھمان ف

و اند  ردهکقت را فراموش یه حقکاند  رفته فرو آنقدر در نقش خود، اد برد!یز از یرا ن
 ٢ پندارند! می دروغ را عین حقیقت

رد! کز آن را باور خواھند یم خودشان نکم که کآورند  یم را به قلم ییھا دروغ
برخالف آن  یسکخ یاست و در طول تار یخیه مسّلم تارکنند ک یم ارکرا ان یقیحقا

ن یخصوصًا ا« ق راین حقایس وار ایابل یسانک در عصر حاضر یول، استنگفته  یزیچ
ق را یو حقا ردهکار کان، ٣جاد وحدت باشدیا یبرا یا بھانه توانست یم هک» سفر را

 نند!ک یم یا تکذیب فیتحر
به دروغ از ه حاضر شدند کن آمده یعه سنگیش یعلمان سفر تا به آن حد بر گردۀ یا

 یبرا یلتیفض ن سفریه و ایآن یا: «ندیبگو از زبان او روایت بسازند و !غائبشانامام 
امبر یر در غار ھمراه پکه ابوبکشود  ینم رکمن یه وکنیو جالب ا ٤» ستیر نکابوب

 موھومبر خالف امام معصوم  ٥ کالسیانشو ھم  ینیو قزو ینجاح طائ ینبوده!!! ول
د خود امام زمان یشا؟؟ بوده هکپس » نبوده!! ینب یار غارر کابوب«: دنیگو یم انخودش
 بوده!! 
ر کابوب یول دینترس ده بود و اصالً یدر فراش خواب یحضرت عل«: اند هنطور گفتیھم

 یکودکن جمالت را یا ییتو گو، یلج و لجباز و است یبچه باز» در غار محزون شد!!!
 !است گفتهھشت ساله ، ھفت

 از مؤلف -١
دھی و  سخن پرتزویر و دروغ را آنقدر تکرار کن تا خودت را فریب «گفته است:  »جوئیبلز آلمانی« -٢

 »!!کنی که راست است باور 
، ازدواج حضرت عمر با دختر ج با دو دخت نبی اکرم ÷حقایقی چون، ازدواج حضرت عثمان -٣

 حضرت علی، نامگذاری اھل بیت به نام خلفا و......
، ص: ۵ تفسیر کنز الدقائق، ج ؛۲، ط ؛ اسالمیة ـ تھران۲۱، رقم۴۶۲، ص۲ کمال الدین للصدوق، ج -٤

۴۵۹ 
 رفته است.شبھاتشان به تفصیل مورد نقد قرار گ -٥

_______________________ 



 ٥  پیشگفتار

که این آیه به اند  و حین آن آوردهاند  ساخته و به ائمه نسبت داده یاریات بسیروا
اصًال : دنیبگوه کد ننک یم فراموش ائمهه ک دالیلی فضیلت نیست!! و باید توجه کرد

شخص » نجاح طائی« ه به قولک! بلفضیلت باشد یا نباشده حاال کر در غار نبود کابوب
  !!!بود! یدر غار ھمراه نب، دیگری

 یع علویتش« تابکدر ه ک یعتیشر یتر علکداد یزنده روان بر درود و ھزاران درود 
تشیع صفوی این پرده : «فرماید می و ندک یم را برمال یتۀ مھمکن، خود» یع صفویو تش

 .١»را برداشت و حتی بر روی موارد اشتراک و اتفاق افکند
روحانیون شیعه ھمواره در تالشند تا موارد اتفاق را با : «فرماید می و ھمچنین

  .»منحرف خویش به نکات اختالف تبدیل سازند تفسیرھا و تأویالت باطل و
 !دو جواب دارد؟ ر دھندییق را تغیخواھند حقا یم چرا؟ دارند ین قصدیاما چرا چن
دار یچون اگر آنان ب؟ ترسند یم ترسند! چرا یم انیعیش یداریآنان از ب: جواب اول

گر خمس ید، سرشان در برف بوده کبکن ھمه وقت چون یا که نندیشوند و بب
ح یه به نام ضرک ییھا کگر قلید، حق امام نخواھند دادچیزی به نام گر ینخواھند داد! د

آن ؟؟ شود یم رد!! و آن وقت چهکپر نخواھند ، قبر امام و امامزاده ساخته شده یبر باال
آن  و خواھد شد! یخال، خبر پر شده یب مردم از ھمه جاه با پول ک یانیب مالیجوقت 
ه زندان کست یو آن روز روزنخواھد کرد  یروضه خوانان توجھ یھا به روضه یسکروز 

ه یت فقیومت والکحطاغوِت ه تخت کست یو آن روز روز شود می نابود تیمرجع
و  مساوی است با نابودی تشیع صفویبیداری مردم : خالصه کنم واژگون خواھد شد؛

م! ینیبب مرجعیت ریزنجغل و برسد تا برادران خود را بدون  ین روزیم چنیدواریما ام
 . دیم دیم بود و آن روز را خواھیالله زنده خواھه ان شاءک

 یلتیفض به عنوانه ین آیروز ما به ایاگر تا ده کجواب دوم آن است : اما جواب دوم
ند نینشآنان مجبور بودند به بحث بم یردک یم استناد سقیر صدکابوب دنایل سیاز فضا

ه کد ثابت شود یاول با: ندیق زده تا به موقع بحث بگویار حقاکدًا دست به انیجد یول
ن یو صاحب ام ینکا نبودن آن بحث یلت بودن یضار غار است بعد در مورد فیر کابوب

ان را ببندد و ین گزافه گوین ااآورده تا دھن جستار را به قلم ین منظور ایز به ھمیقلم ن

و  ۱۳۳حسینیه ارشاد و نگا: ص -، دکتر علی شریعتی ۱۳۱تشیع علوی و تشیع صفوی ص  -١
 .۱۳۴ص

_______________________ 
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ند و پاسخی کثابت به صورت واقع ه را یل نھفته در آیو ھم فضا مصداق صاحب غارھم 
 !و شاید ھم فرداامروز دیروز و بگوید به مالیان قزلباش 

****** 
عه مانند عمله یمذھب شعلمای : «ه گفتک یمستبصر زیبه آن دوست عزن یآفر

به ه ک ینیب یم، یگذر ینار محل ساخت و سازشان مکه ھر وقت از کھستند  ییبناھا
را بسازند  یقسمتا یه کلنگشان آماده است کل و یشه بیو ھماند  جان ساختمانی افتاده

در علم رجالشان چنان ، اند ن بودهیخ چنیدر طول تار آخوند شیعی» نند!!کب اا خری
الحال  یشده ف یم ن غلو محسوبیمتقدمه در نزد ک یزیچ، یه به اعتراف ممقانکبوده 

ه یم تقکات مذھبشان بوده به حیه از ضرورکف یتحر ۀدیعق ؛اصل مذھب گشته است
 ارکان، ردهکار نکآن را ان ین عصر احدیه تا به اکخ اسالم یق تارینند و حقاک یم ارشکان
و نھند  ینارکلنگ را به کل و یخواھند ب یم یکشان یه اکداند  یم نند!! و خداک یم

ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�مۡ  ۡ�َۡومَ ٱ﴿ :فرماید می ه خداوندکت را ین آیبخوانند ا
َ
[المائدة:  ﴾...أ

بخوانند و دست بردارند از دشمنی با اسالم » میردکامل کتان یرا برا تاننیامروز د« ]٣
 .... عزیز ما

 : نگاهی گذرا به شبهات شیعیان
 نیچن، حول آن عهیه و شبھات شیآن یش در مورد اریسدر تف یلوسآعالمه 

 : سدینو یم

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

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

 .١....» كنا نفتح يف رده فام أو نجري يف ميدان تزييفه قلام

 یھا ا به عربدهیمار یب کیان یبه ھذ» شبھات« نیه اکبه جان خودم سوگند : «یعنی
 یعنی شیعیان برادران از جلیلش کتاب در سبحان خدای واگراست  تر هیمست شب کی

 باز را بحث این ھم ما بود ننموده نقد و نقل را اینچنینی شبھاتی نصارا و یھود
  .....»دادیم نمی ھدر را خود قلم میدان این در و مکردی مین

 .بیروت -، أبو الثناء شھاب الدین آلوسی ۲۹۲ - ۲۹۱صص  ۵روح المعانی ج -١
_______________________ 



 ٧  پیشگفتار

، اش بندهیبه علت ظاھر فر یبوت است ولکتار عن یفیان به ضعیعیش ۀادل یمحتوا
گاھند و از یه خواص شکاست  یزین چیو ا ندک یم عوام را گرفتار خود ن آعه از آن آ

بعد از خواندن  یمذھب یچ سنیه ھکر کرا صد ھزار مرتبه ش یبرند وگرنه خدا یم بھره
خبر از  بی ن سطوریا ۀسندیه نوک ندک یمن دیترد یلحظه ا یانه اکودک یھا گزافهن یچن

 ییآبرو یب باعث شرم ووالبته  خبر از آیات قرآن است! بی تاریخ صحیح و ھمچنین
و گاھًا سوفیسم بچه گانه  و ایرادھایھا  استدالل نیه چنکن است یرکت متفجماع
ن یبخواھند به آن بھا دھند! به ھم و ردهکقلمداد  یعلم لاستدال یرا نوعای  مآبانه

گاه خطاب به ا یکیخاطر  ن یجواب دادن به ا: «ن گفتین جانب چنیاز دوستان آ
د است و یر سفیه شک یاوریل و برھان بیدل یشخص یه براکماند  یم نیبه ا اتشبھ

ش از یرسوا شدن ب یبرا هکدر نظر داشت د یبا یول، البته حق دارند» ست!!یاه نیس
بر  یمرور یم و حداقل ھر از چند گاھیار باشکد پریار ما ھم باکن قوم پر یش ایپ

 ینشان در خواب خرگوشیما مانند مقلده کم تا بدانند یگذشته داشته باش یھا درس
 م!یا فرو نرفته

 : شبهاتنقد ما در وۀ یش
البته شرافتمندانه ( خواھد بودھا  آن وۀ خودیان به شیعیبچگانۀ ش شبھاتوۀ نقد یش
 : بقول موالنا) رکد و میکنه با 

 ارت فتـادکـو  سـر کودکـه بـا کچون 
 

ـــان   ـــس زب ـــپ ـــبا یکودک ـــادی  د نھ
 

ا گفتار یآ، شماست ین باب از اقوال علمایعه در ایغالب شبھات ش: دیید بگویشا 
ما را از ابتدا تا انتھا  یاز علما یکیاگر نظر : مییگو یم؟؟ است کودکانهشما  یعلما

، ستینگونه نیه اکآوردند!! بل یم شه درید از ریع را بایه درخت تشکداشتند  یم قبول
و دو خط از ابن  یچھار خطش از قول آلوس، اند نوشتهن مورد یدر اه ک یب و مقاالتتک

 نیاز ا یکی یھا !! اگر تمام گفته!د رضایگر ھم از رشیلمه دکچھار خط و دو ، حجر
چرخ  شبھه سازانه کبل، نبود یا مساله گریه دکامل قبول داشتند کرا به صورت  بزرگان
ه کاز سخنان ابن حجر  یدان بحث آورده و با آن چرخ قسمتیخود را وسط م یگلدوز

صحیح از  روایت کیت یدوزد و در نھا یم یاز سخنان آلوس یبه نفع اوست را به قسمت
گوید:  می و قرص و محکم نشسته و ندک یم آن وصلنت به یز به عنوان زیرا ن یبخار

 این است بحث علمی و این است منھج عالمانه!!!
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 ابوبکر الغار صاحب« ابتدا جوابی است به کتاب، دیش رو داریه پک ین نوشتاریاما ا
 ١٤٧ یا مقاله هاست ب یجوابو ھمچنین  یعیش یاز نجاح طائ ١»؟آخر رجل أم

ھمچنین شبھات و ایراداتی که گذشتگان شیعه چون عصر و یت ولیاز سا یا صفحه
 . اند دیگران مطرح کردهنور الله شوشتری و شیخ مفید و طبرسی و 

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

ی ھم برا، استفاده نشده چرا که خواستیم این نوشته دانند مین اکثر عوام معنای آن را
» ویتگنشتاین« سخنمفید واقع گردد پس این  عوام گیرا باشد و ھم برای علما

باید ، ه گفتاگر کسی سخنی را پیچید«گوید:  می فیلسوف اتریشی را پذیرفتیم که
آن را به  تواند می زیرا ھر که سخنی را خوب بفھمد، دانست که او خود آن را نفھمیده

، سلوبو به ھمین منظور از اسلوبی قرآنی نیز کمک گرفتیم و آن ا» سادگی بیان کند
ھای زیادی خواھید خواند که برای  و شما در این کتاب مثال، ٢استفاده از مثال بود

ي إِالَّ . امید است که مفید واقع شود، مطرح شده است موضوعبھتر فھمیدن  فِيقِ وْ ا تَ مَ وَ

 .بِاهللاَِّ

 قسمتی از کتاب مذکور که مورد بحث ماست. -١

ۡ�نَا لِلنَّاِس ِ� َ�َٰذا  َولََقدۡ ﴿ -٢ ُروَن  لُۡقۡرَءانِ ٱَ�َ ِ َمَثٖل لََّعلَُّهۡم َ�تََذكَّ
و در این « ]٢٧[الزمر:  ﴾٢٧ِمن ُ�ّ

 .»قرآن از ھر گونه مثلی برای مردم آوردیم باشد که آنان پندگیرند

_______________________ 



 

 

 : فصل اول
 در اثبات یار غار بودن ابوبکر صدیق

 ام ستمگر به دروغ ابوبکر را یار غار معرفی کردند!کح
 کیه با ساختن ک انیعیش یھا شه و طبق روال نوشتهیمثل ھم، میدان یم هکچنان
بوده و در  ین خط مشیرو ھمیز پین یجناب نجاح طائ، شود یم شروع یالیخدشمن 
 : دیگو یم نیچن ١»؟ر بودکا مصاحب و ھمراه رسول خدا در غار أبوبیآ« تابکمقدمۀ 

ق نوشتن یتعالی توفه خداوند کار مھّمی است یتاب از موضوعات بسکن یموضوع ا« 
ن ھنوز کل، سال از ھجرت نبوی گذشته ١٤٢٠ه کبا آن. ت فرمودیآن را به ما عنا

، اند اران آنان نوشتهیوّعاظ درباری و  ف ویام ستمگر تألکه حکمسلمانان مطالبی را 
نوشته شده درباره  ھای دروغ نسل به نسل عادت به خواندنھا  مسلمان خوانند و می

  ».دیل گردکار مشکن و یسنگ، و لذا خطا غار ھجرت نمودند
 :جواب

ان یسف یه بن ابیمعاوھا  آن ه و در راسیام یام بنکح، ام ستمگرکدر نظر او آن ح
را بر منابر  یحضرت علعه یۀ شدیه به عقک یه ایام یو بن هیمعاو ؛دینکر کحال فاست! 

ان یبه راوه کچطور است  نددنمو یم امر عمل نیز به ھمیگران را نید ند وردک یم لعن
ه یمعاو؟ را نشر دھند سیعلحضرت ل یه فضاکدادند  یم ن اجازهیو تابع صحابهاعم از 

را  یعلحضرت  لیه فضاکاجازه دادند  نیمولفچگونه احفاد او به  ردک یملعن  ه علناً ک
شاه نشست  یه جاکنیو بعد از ا یروزیبعد از پ ینیه خمکن است یمثل ا ؟؟نندکدرج 

 دیھر گاه خواست: دیش بگوبه دوستان ٢!نندکرنگتر  و دستور داد شعار مرگ بر شاه را پر
 املکباب  کی !نه.. دیاوریاز شاه ھم ب ید نامینکف یاز من تعرھا  تابک ا دریدر مجالس 

ھای زیادی کرده  .... او در این کتاب رجزخوانی»صاحب الغار ابوبکر أم رجل آخر؟«ترجمۀ کتاب  -١
کنیم و به آن جواب  باشد را از آن نقل می که مربوط به مبحث میاست، و ما تنھا سخنانی 

 دھیم. می
و بعدھا تبدیل به مرگ بر آمریکا ھا تبدیل به مرگ بر صدام  و این ادامه داشت تا اینکه مرگ بر شاه -٢

 شد!و اسرائیل 

_______________________ 
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او  داشته و نداشتۀ لیاز فضا دیتوان یمتا  اصالً نه نه! ، دیاو اختصاص دھ از ِف یتعر به را
 شتر باشد!!!!یل من ھم بیل او از فضایه فضاک یید تا جاییبگو

 م!!یل شاه را بخوانیم و شب فضاییم مرگ بر شاه بگویروز برو
نعوذ ( افر راکن یل ایگر چرا فضاید؟ دانست یمافر کرا  یه علیمعاو: دییگو ینم مگر

 ؟ردک یمنقل ) بالله
تشیع ثبت  اھل ھای کتاب قدیمیترینحقیقت یار غار بودن حضرت صدیق در : ضمناً 

 ؟ اند هھم وعاظ درباری بودھا  آن خواھید بگویید می آیا ؛شده است
 : ستیافک ین جمالت از وین شخص خواندن ایا ینادان کدر یبرا

رد تا چھار ھزار درھم به سمرة بن کان در گفتگوئی توافق یه بن أبی سفیمعاو« 
 :هیه آکد یان اھل شام خطبه بخواند و بگویه در مکن منظور یفقط بد، جندب بدھد

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

َ
ٰ  �َذا ٢٠٤ ۡ�َِصامِ ٱ� �ِض ٱَسَ�ٰ ِ�  تََو�َّ

َ
ۚ ٱوَ  ۡ�َۡرَث ٱِ�ُۡفِسَد �ِيَها َوُ�ۡهلَِك  ۡ� ُ ٱوَ  لنَّۡسَل َّ�  �َ

 نازل شده ÷در حّق علی ١]٢٠٥-٢٠٤[البقرة:  ﴾٢٠٥ ۡلَفَسادَ ٱُ�ِبُّ 

ِۚ ٱَمۡرَضاِت  بۡتَِغآءَ ٱَمن �َۡ�ِي َ�ۡفَسُه  �َّاِس ٱ َوِمنَ ﴿ :هیو آ ُ ٱوَ  �َّ َّ�  ِ  ﴾٢٠٧ لۡعَِبادِ ٱرَُءوُفۢ ب
 ٢]٢٠٧[البقرة: 

در شأن ابن ملجم ) امبر استیدر بستر پ ÷علیدن یه خوابیه اشاره به قضک( 
 ٣.»دهینازل گرد

 یرا مجاھد ف یه در صدد بود قاتل حضرت علک یشخص، دینکر کن فیه اب: وابج
ر کن فیچطور به ا، افر جلوه دھدکز یرا ن یل الله جلوه دھد و خود حضرت علیسب

دارد  وامیو از میان مردم کسی است که در زندگی این دنیا سخنش تو را به تعجب «ترجمه آیات:  -١
ترین دشمنان است* و چون  گیرد و حال آنکه او سخت و خدا را بر آنچه در دل دارد گواه می

کند که در زمین فساد نماید و کشت و نسل را نابود سازد و  برگردد [یا ریاستی یابد] کوشش می
 »خداوند تباھکاری را دوست ندارد.

فروشد و  ود را برای طلب خشنودی خدا میو از میان مردم کسی است که جان خ«ترجمۀ آیه:  -٢
 .»خدا نسبت به [این] بندگان مھربان است

 .»چه زمانی روایت غار به نفع أبوبکر ساخته شد؟« فصل اول با عنوان ۶باب  -٣

_______________________ 



 ١١  فصل اول: در اثبات یار غار بودن ابوبکر صدیق

 ؛آن رقبا یبرا یلت تراشیو فض یحضرت عل یبرا یب تراشیرق یه به جاکافتاد ین
 !کندل یف و تبدیرا تحر ÷یعلدنا یسل یفضا

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

نَ  ثْامَ نِ النَّبِيِّ : قال، عُ يهِ النَّاسُ عَ وِ رْ ي يَ ذِ ا الَّ ذَ ٍّ  ج هَ
يلِ نْ أَنْتَ : قال لِعَ ونَ مِ ارُ ةِ هَ لَ نْزِ نِّي بِمَ مِ

ى وسَ قٌّ ( مُ عُ ، حَ امِ طَأَ السَّ لْتُ ، ولَكِنْ أَخْ وَ : قُ الَ ؟ فَامَ هُ قَ وَ : فَ نْ : إِنَّامَ هُ ونَ مِ ارُ انُ قَ كَ نِّي مَ أَنْتَ مِ

ى وسَ لْتُ  ،)مُ يهِ : قُ وِ رْ نْ تَ نْ مَ وَ عَ : قال؟ عَ هُ وهُ ولُ قُ بد املَلِك يَ لِيدَ بْنَ عَ وَ تُ الْ عْ مِ ِ سَ ِنْربَ  .١»ىلَ املْ
از : و گفتعیاش  بناسماعیل حدیث کرد مرا : عبد الوھاب بن ضحاک گفت: «یعنی

کنند که به  می ر نقلباین حدیثی که مردم از پیام: گفت می م کهحزیر بن عثمان شنید
من چون مقام ھارون است به موسی؛ این ه ای علی مقام تو نسبت ب: فرمود علی

 ده!یآن را اشتباه شن شنوندهحدیث درست است اما 
تو : ن استیا) حشیصح: (گفت؟ چطور است) حشیصح( پس: گفتم، دیگو یراو

ی سکچه این را : از حزیر پرسیدند !٢یبه موس یھست» قارون« نسبت به من به منزلت
 » گفت میاین را بر منبر  ٣ولید بن عبدالملک: جواب داد؟ تو گفته ب

 هیام یبنحکام  یول ٤فاقد اعتبار است ارزش و یب ن قول نزد اھل سنتیا
، دننکل یث را تبدیاحاد ندتوانست یم یب تراشیرق یبه جا، دننکن یچن ندتوانست یم

 د!ننکھارون را به قارون بدل 
را به منظور ذم  یاتیه آکرده بود کر یسمرة بن جندب را اج، هیمعاو: دیگو یمنجاح 

در  یبه ابن ملجم نسبت دھد؛ ول یمدح قاتل عل یرا برا یاتیبه او نسبت دھد و آ یعل
 ن رایاز مفسر یو احد ستینن مورد در دسترس یدر ا یچ قولیحال حاضر ھ

ن یبقره را در شان ابن ملجم بداند! اگر سمرة بن جندب چن ٢٠٧ۀ یه آکم یشناس ینم

بن حجر عسقالنی التھذیب التھذیب ، مؤسسه الرساله _بیروت؛ ۵۷۷ص ۵تھذیب الکمال للمزی ج ١
 .تبیرو _ ،دار الفکر۲۰۹ص  ۲ج 

 بوده است!... والله اعلم ÷گویند، قارون پسر عموی حضرت موسی -٢
 .از خلفای بنی مروان و جانشین و فرزند عبدالملک بن مروان است -٣

انَ «گوید:  حافظ ابوبکر خطیب که این روایت را نقل کرده، خود می -٤ اكِ كَ حَّ ابِ بْنُ الضَّ هَّ وَ بْدُ الْ عَ

بِ يفِ ال ذِ ا بِالْكَ وفً رُ عْ ،مَ ةِ ايَ وَ ، مؤسسه ۵۷۷ص ۵(تھذیب الکمال للمزی ج »فال يصح االحتجاج بقوهل رِّ
 الرساله _بیروت)

_______________________ 



 دو یاِر غار    ١٢

ن یچرا چن یبود ول یم تب ما موجودکد در یبازتاب آن با، رده بودکراد یا یخطابه ا
ا یآ؟ باشد یبقره در شان عل ٢٠٥و  ٢٠٤ات یه آکدھد  ینم احتمال یچرا احد؟ ستین

 ؟؟ ه نجاح دروغگو و دروغ دوست استکن وجود دارد یر از ایغ یجواب
را  یل حضرت علیه فضاکاست  کسانیه او از کرده بلکن یارکن یه چنینه تنھا معاو

 رده است!کت یروا

 ستاید می حضرت علی را، معاویه
نْ «: دنسینو یم و دیگران مال باقر مجلسیابن بطریق و  -١ ةَ عَ يَ اوِ عَ لٌ مُ جُ أَلَ رَ سَ

لُكَ فِيهَ  وْ نِنيَ قَ مِ ريَ املُْؤْ
ا أَمِ الَ يَ لَمُ قَ إِنَّهُ أَعْ َّ بْنَ أَيبِ طَالِبٍ فَ

يلِ ا عَ نْهَ لْ عَ الَ سَ قَ ةٍ فَ أَلَ سْ ا مَ

الَ بِئْسَ  ٍّ قَ
يلِ لِ عَ نْ قَوْ َّ مِ بُّ إِيلَ لْتَ بِهِ أَحَ ا قُ انَ و مَ الً كَ جُ تَ رَ هْ رِ دْ كَ قَ ئْتَ بِهِ لَ ا جِ مَ مَ ؤُ لَ

ولُ اهللاَِّ  سُ ولُ اهللاَِّ ج  رَ سُ هُ رَ دْ قَالَ لَ قَ اً لَ رّ لْمَ غَ هُ الْعِ رُّ نْ ج  يَغُ ونَ مِ ارُ لَةِ هَ نْزِ نِّي بِمَ أَنْتَ مِ

ي دِ بِيَّ بَعْ ى إِالَّ أَنَّهُ الَ نَ وسَ رُ بْ و مُ مَ انَ عُ دْ كَ قَ نْهُ   نلَ ذُ عَ يَأْخُ هُ فَ أَلُ َطَّابِ يَسْ دْ و اخلْ قَ لَ

 ْ يْهِ يشَ لَ لَ عَ كَ ا أَشْ رَ إِذَ مَ تُ عُ دْ هِ لَيْكَ  شَ جْ امَ اهللاَُّ رِ ٌّ قُمْ الَ أَقَ
يلِ نَا عَ اهُ الَ هَ هُ و ءٌ قَ مَ َا اسْ حمَ

ان يوَ نَ الدِّ  .١» مِ
بپرس زیرا  علی بن ابیطالباز : معاویه گفت. مردی از معاویه پرسشی کرد: «یعنی

گاه  . تر است او آ
من محبوب تر است از و و پاسخت در این مسأله برای ای معاویه گفتار ت: مرد گفت
 علی! پاسخ و گفتار

تو از گفتار مردی اظھار ، اشتباھی داری ۀبد حرفی زدی و اندیش: معاویه گفت
: و به او فرمود کرد می او را از دانش و علم سیراب ج رسول خداناخرسندی کردی که 

. مگر این که بعد از من پیامبری نیست، ھستی موسیتو برای من ھمانند ھارون برای 
و من خود شاھد بودم که  کرد می پرسید و به سخنش عمل می عمر بن خطاب از علی

 ؟؟ آیا علی اینجا ھست و حضور دارد: گفت می آمد می ھرگاه مشکلی برای عمر پیش

_قم؛ الطرائف ابن  ۱۳۷-۱۳۶ابن البطریق صص  ة؛ العمد۴۰، ح۲۶۶، ص۳۷بحاراالنوار، ج -١

_قم؛ تاریخ دمشق ابن  ۴۲۴ص  ۲االبرار ھاشم بحرانی ج ةحلي_قم؛  ۵۳-۵۲طاووس صص 

 ...... با دو سند متفاوت۳۱۲ص بیروت؛ بحر الفوائد للکالباذی– ۱۷۱-۱۷۰صص  ۴۲عساکر ج

_______________________ 
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 ١٣  فصل اول: در اثبات یار غار بودن ابوبکر صدیق

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

ه او یعل یثیداد احادیداده بود و اگر دستور م یه دستور به لعن علیاگر معاو
ا ی: ه نگفتیه معاو! چرا شخص سائل بردک یمر یفکبتراشند و از ھمه مھمتر اگر او را ت

تو را از  یأه رکآنوقت من بدبخت ، ینک یمر یفک! او را تینک یمر! تو او را لعن یھا االمیا
 ؟ ھستم ینینچنیا ینیّمت و نفرذن ھمه میدارم سزاوار ایشتر دوست میب یعل یأر

بدون ، ه حضرت علی داده بودیث علیو لعن و جعل حد سّب اگر معاویه دستور به 
 !؟برد نمی تو که الالیی بلدی چرا خودت خوابت: گفت می در جوابشک آن شخص 

حال از ، میباش یعل عنه الککنی  می و ما را مجبورکنی  می خودت حضرت علی را لعن
مگر حرف من بیشتر از لعن ؟ کنی می شوی و من را توبیخ می سخن من ناراحت

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

 هکند کب یز ترغید و مردم را نیمنبر مرگ بر شاه بگو یبر رو ینیشود خم یم مگر
خ و مجازات یتوب» بود یشاه آدم پرخور: «دیط بگوه فقکرا  یسک یول، ندین بگویچن

 !؟ندک
 : دیز بخوانیرا نت یروان یا حال

به ) یر از سمت حضرت علیعنوان سفبه ( یابو مسلم خوالننقل است که «  -٢
در جنگ و نزاع  یتو با عل: «ه آمدند و به او گفتندیچند نزد معاو یاتفاق تن

، َال َواهللاِ «: ه گفتیمعاو» ؟یا تو مانند او ھستیآ، ینک یم مبارزه یو با و یھست
فَْضُل ِم�ِّ 

َ
نَُّه أ

َ
ْعلَُم �

َ
ْ أل ْمِر ِم�ِّ ، إِ�ِّ

َ
َحقُّ بِاأل

َ
 من به خدا سوگند، ریخ« = ...»َوأ

 .١»...تر است ستهیخالفت از من شا یه او از من بھتر است و او براکدانم  یم
» ات بودید حیدر ق ÷یه حضرت علکاست  یھا در مورد زمان نیا: «دیید بگویشا

؟؟ هردک یم او را لعن یات علیه در حیمعاو: دییگو یم هکن است یر ایغمگر : میگو یم
ابومسلم ، ار بودکدر  یریفکخب! اگر لعن و ت؟ هردک یم ریفکرا ت د اوییگو ینم مگر

و او را  ینک یمرا لعنت  یتو ھر روز عل: گفت یم هیست خطاب به معاویبا یم یخوالن
چرا ؟ ه او از تو بھتر استک ییگو یم حال، نندک یم نیز چنیاران تو نیو  یخوان یم افرک

 گوید: راویانش ثقه و مورد اعتماد ھستند. محقق می۱۴۰ص  ۳سیر اعالم النبالء ج  -١
_______________________ 



 دو یاِر غار    ١٤

 ؟ انیسف یا ابن ابیبام و دو ھوا  کی
ه مربوط به بعد کدر دست است  زین یاتیروا البته ن نگفت! ویه چنکم یدان یم یول

 . است یدنا علیاز شھادت س
ه یبه معاو یخبر شھادت عل یوقت: «ندک یم نقل یاز ابوالحجاج البلو یعامل -٣

  .١»طالب يبأالعلم بموت ابن و لقد ذهب الفقه«: د معاویه گفتیرس
 » !و فقه ھم مردعلم ، با مرگ پسر ابوطالب: «یعنی

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

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

لْمِ  عِ الْ   .٢»وَ
، شروع به گریه کرد، علی به معاویه رسیددنا یسوقتی که خبر کشته شدن : «یعنی

: گفت» !؟جنگیدی در حالیکه با او میکنی  می آیا بخاطر او گریه: «زنش به او گفت
 » دانی که مردم چه فضل و فقه و دانشی را از دست دادند! نمی تو، وای بر تو«

: گفت میھمسرش باید ، لعن کردنی در بین بود انکار فضائلی در کار بود و یا اگر
 ... حاال چه شده که، کردی میدیروز که او را لعنت  !؟گویی میآیا ھذیان ؟ چه شده

از ( در روایت موثقی نقل است که معاویه در دوران خالفتش از ضرار ُصدائی -٤
ای : «گفتضرار ، دخواست که علی را برایش توصیف کن) یاران علی

حتمًا باید او را توصیف : «گفته یمعاو» امیرالمؤمنین مرا از این کار معاف کن!
بخدا بسیار  ؛گویم پس می، حال که حتمًا باید او را توصیف کنم«: گفت» کنی!

عادالنه حکم ، گفت میصله بخش یھمیشه سخن ف، دوراندیش و قدرتمند بود
 گاھاً دھم که  شھادت می.... ،کرد میدانش از ھمه جوانبش فوران ، کرد می

اش را پایین آورده بود و ستارگان رو به کاھش  در حالیکه شب پرده، ام دیده
و ھمچون شخص سالم ، ریش خود را در دست گرفته بود، گذاشته بودند

 دیگری را، ای دنیا: «گفت میولی غمگین و گریان ، قرار بود بی شتابزده و
؟ یای یا شوق و عالقه به من دار  کرده  فریب بده! خود را به سوی من عرضه

که رجعتی در آن طالق ، ام  من تو را سه طالقه کرده. بعید است، بعید است

 _بیروت ۲۰۵ص ۶االنتصار عاملی ج -١

 احیاء التراث العربی،ابن کثیر _ دار ۱۳۹ص  ۸ج ةيوالنھا ةيبداال -٢

_______________________ 



 ١٥  فصل اول: در اثبات یار غار بودن ابوبکر صدیق

آه و ناله از کمبود توشه و ، پس عمر تو کوتاه است و کم ارزش ھستی، نیست
  ....»،حشتناکی راهودوری سفر و 

نِ «: و گفت، گریه افتادآنگاه معاویه به  َسَ ا احلْ مَ اهللاَُّ أَبَ حِ لِكَ ، رَ ذَ اَهللاَِّ كَ انَ وَ خدا « =»كَ
اندازه بر او   پس ای ضرار تو تا چه» )گونه بود بخدا ھمین(، رحمت کند ابوالحسن را

 ھمچون کسی غمگین ھستم که فرزندش را در دامانش سر: «گفت» !؟غمگین ھستی
 ١»اند! بریده

گوید:  میو ضرار به او ن کند میرا تایید » ضرار«افتد و سخنان  می گریهمعاویه به 
و چرا ؟ او را لعنت کننددھی  می و دستورکنی  می پس چرا او را لعنت، اگر چنین است

 ؟ ینک یم ت جعلیه او روایو عل یخوان یم افرکاو را 
 پردازیم؛ وی می کنیم و به سخن بعدی نجاح می ت بسندهبه ھمین تعداد روای

 گوید:  می
بخاطر محّبت و برای باال ، هیر از طرف معاوکن در شأن أبوبینشر مناقب دروغ«

 ن آوردن شأن و منزلت رسول خدایه صرفًا برای پائکبل، بردن شأن و منزلت وی نبود
 .٢»گرفت می وی صورت کو خاندان پا ج

ه یست به چه شبینه یفرد مست شب کی یھا یبه رجز خوان... ن نوشتهیحال اگر ا
 ؟؟ است

 یلتین ساخت تا فضیا یه برایام یھجرت و غار را بن یماجرا: دیگو یم یدر محل
توانست با استناد به ھجرت خالفت خود را  یم ھم ٣رکابن ب یعنی(  !!ریباشد در برابر غد

 ) ند!!کثابت 
ن دو را ین ایرا تنزل دھد!!! حال ب اکرم یخواسته مقام نب یم هیمعاو دیگو یم االن

 ؟؟ دیتوان یم، دینکجمع 

؛ کشف الیقین قم_ ۹۵ص ۱؛کشف الغمه االربلی ج۲۵۱-۲۵۰صص ۳۳بحار االنور مجلسی ج -١
 ۵۲و۵۱صص  ۲؛ مناقب اإلمام أمیر المؤمنین، محمد بن سلیمان الکوفی ج۱۱۷-۱۱۶حلی صص

؛ تاریخ ۱۱۰۸ – ۱۱۰۷صص  ۳ج_قم؛ االستیعاب ابن عبدالبر  ۲۷۰_قم؛ کنز الفوائد کراجکی ص
 و...._بیروت  ۴۰۲ص  ۲۴دمشق ابن عساکر ج

 .۱باب ششم، فصل -٢
 کند، یار غار اصلی است! شخصیتی که نجاح ادعا می -٣

_______________________ 
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خواھد  یبا او چه نفع یھمراھگر یند دکدا یامبر تنزل پیاگر مقام پ: شتریح بیتوض
؟؟ لقب داده باشد» قیصد«را  یشخصامبر یپه کخواھد داشت  یگر چه نفعید؟ داشت
ن ماجرا را جعل یه بخواھند اکدارد  یداماد او بودن چه نفع، ندارد یه مقامک یشخص

 !!؟نندک
 م!ین طرف ھستیمجانس انجمن یرئه با ک واقعاً 

خود معروف به ھای  و ذھبی در نوشته: «سدینو یم نیتاب چنکن ین نجاح در ھمیا
ز یان نیان و امویشیشی و اموی بودن حتی از قریو او در قر، وه بوده استین شیھم

 » باالتر بود
را  یه علک یان گفتیمورد امو و در یدان یم ان ھم بدتریرا از امو یه ذھبک یتوئ: ج

ه کحال چطور است ، دادند افر بودن حضرت علی را نشر میکو اند  هدانست یم افرک
 ادی یکیه از فرزندان او به نکچطور است ؟ دارد یم توبکرا م یل علیفضا یذھب

د جوانان ین را سید و حسنام یم حسن را امام، داند یم نیر المومنیرا ام یعل؟؟ ندک یم
 !؟؟بھشتاھل 

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

 که ابوبکر یار غار نبوده! گوید می روایات صحیح و متواتر: نجاح طائی
ن یو ا: «دیگو یم تابشک یه در ابتداکن است یا، ینجاح طائ، انتین خیبزرگتر

ح و متواتر یات صحیر در غار را به صورتی علمی و مستند به رواکه حضور أبوبیتاب قضک
 .» دینما می رانیاساس و ه ویرده و از پاکو شواھد و قرائن فراوان رد 

تاب و سّنت و با که غار را مطابق با یقت قضیت و حقیتاب واقعکن یا: «دیگو یم و
  ».دینما می انیومتی بکفطرت و دور از ھرگونه دروغ و افتراء حزبی و حد عقل و یتائ

را بارھا بار ید زیاد داشته باشین نوشتار به یا ۀن مطالعیرا در ح ین سخن ویا
ات یه به رواکرده بلکح و متواتر استناد نیات صحیه او نه تنھا به رواکد ید دیخواھ

بلکه ، کند می تنھا به روایات کذب استنادنه  ندک یم ذب ھم استنادکب و یب و غریعج
و گاھی نیز قیچی و ساتور برداشته و روایات را  کند می ھمین روایات را نیز تحریف

 تا شاید که بتواند مراد خودش را از آن کسب کند! کند می قیچی و تکه تکه



 ١٧  فصل اول: در اثبات یار غار بودن ابوبکر صدیق

بوت کت العنیه اوھن من بکد یم دیز خواھین را شانیا یعلمعقلی و ل یدالاما و 
 ست!ا

 ندارد یر وجود خارجکبه نام عبد الله بن ب یشخص
نقش بازیگر او برد و  یم نام» رکعبد الله بن ب«به نام  یبارھا از شخص نجاح طائی

 . ه او به قلم آورده استکست یلمنامه ایاول ف
ه کاست  یھمان شخص» رکعبد الله بن ب«ه کاست  یمدعر یبکجناب مخترع 

ن ید چنیه بدانکاما خوب است . او در راه بوده است یراھنمادر غار و امبر یھمراه پ
خ و یتب تارکدام از کچ یدر ھ، ندارد یوجود خارج) خیدر آن تار( ن اسمیبا ا یشخص

سفر  یبه عنوان راھنما یشخص !بله. ستین یاز او نام.... انساب و تراجم و طبقات و
» رکالله بن ب عبد«ه نام او کنگفته  حبه جز نجا یاحد یوجود داشته ول ج رمکا ینب

 !!است بوده
درج شده  یگوناگون یھا ه صورتتب مختلف بکات و یاسم و رسم آن راھنما در روا

 : از جمله، است
عبد ا ی ارقدعبد الله بن ا یارقّط عبد الله بن ؛ قدیار عبد الله بن ؛١قطیالله بن ار عبد

و  ٢قطینام او را ار یو بعضاند  قط گفتهیث بن عبدالله بن اریاو را ل یو بعض الله بن أرقم
 . اند پنداشته ٣طیرق یبعض

و » لید«ا ی» دئل«ا ی» یلید«ا ی» یدؤل«ا ی» یدئل« یو بعض» یثیل«او را  یبعض
 !اند! نوشته» یرکل بن بید یبن« یو بعض» یعدو« یبعض

نام مادر او را  یو برزنج یچون حلب یرا نام پدرش پنداشته بعض» قطیار« یبعض
ه ک اند! دانسته ٥» طیرق«ا ی ٤» قطیار«ز نام خودش را ین یو بعضاند  دانسته» قطیار«

 اند اریقط نام مادرش بوده است! (سیره حلبی) و ھمینطور الکوکب األنور از برزنجی و گفته -١
 ۱جعفرسبحانی؛سید المرسلین (ترجمۀ فروغ ابدیت به عربی)، جآیت الله  ،۴۲۰فروغ ابدیت ص -٢

 جعفر الھادی _قم ، مترجم:۶۰۳ص
 _بیروت  ، ابو مدین فاسی۲۳۱ص مستعذب اإلخبار بأطیب األخبار (پاورقی) -٣
،مترجم:جعفر الھادی ۶۰۳ص ۱؛سید المرسلین، ج۴۲۰آیت الله جعفرسبحانی ص فروغ ابدیت، -٤

 _قم
 _بیروت  ، ابو مدین فاسی۲۳۱أطیب األخبار (پاورقی)صمستعذب اإلخبار ب -٥

_______________________ 



 دو یاِر غار    ١٨

يْثِيُّ « و غالب متقدمین نیمتاخر، ن اختالفاتیتمام ا یدر البال طٍ اللَّ قِ يْ بْدُ اهللاِ بْنُ أُرَ را » عَ
  و الله اعلم ١. دانند یتر م حیصح

عبد الله بن «، ه جناب نجاحکن اختالفات در عجبم ین اقوال و ایا ین تمامیحال ب
 لف است!ؤدام مکف و یلأدام تکن اختراع او یم منبع اینیبب، بیائیدجا آورد!!! کرا از » رکب

را از بحار االنوار  یتیروا» ؟ستیکر کعبدالله بن ب« با عنوان فصل دوم ٣ او در باب
 . ندک یم نقلن صدوق یمال الدکو  یطبرس یعالم الورو اِ  یمجلس

بعبدا� بن أر�قط بن  ج إذ اتلىق انليب«: ن استیچن، » نجاح«به نقل از  تیروا
 ؟ يا ابن أر�قط أأتمنك ىلع د� :ج اهللا ب�ر يف جبل ثور فقال هل رسول

قال ؟ إذاً واهللا أحرسك وأحفظك وال أدّل عليك فأين تر�د يا �مد: فقال ابن ب�ر
 ال يهتدي فيها أحد: قال ابن ب�ر. يرثب :ج �مد

ً
  .»ألسل�ّن بك مسلاك

رد کمالقات  ج وه ثور با رسول خداکدر  رکقط بن بیعبدالله بن أرو چون : «یعنی
 ؟ من بدانمیا تو را بر جان خود ایآ قطیفرزند أرای : حضرت فرمود

م و احدی را ینما می ه تو را حفظ و حراستکن سوگند به خدا یبنابرا: گفت رکابن ب
گاهبر تو   !ثربی: فرمود ج محّمد؟ خواھی بروی می جاکای محّمد ، نمک نمی آ

 » ابدیه احدی بدان راه نکتو را از راھی خواھم برد : گفت رکابن ب
 : یسی به کار برده استبلخترع کبیر در نقل این روایت چه تاین م حال ببینیم

ه از ک یھمان چاپه داده و ک یھمان آدرس( ٦٩ص  ١٩ت در بحار االنوار جین روایا
 : ل آمده استکن شیبه ا) ردهکآن نقل 

» ِ ْ�بََل َراٍع بِلَْعِض قَُر�ٍْش ج  فََخَرَج رَُسوُل ا�َّ
َ
َر�ِْقٍط فََداَعهُ َو أ

ُ
ُ اْ�ُن أ رَُسوُل  ُ�َقاُل هلَ

 ِ ُ يَا ج ا�َّ َرْ�ِقٍط   اْ�نَ َ�َقاَل هلَ
ُ
حْ و آتَِمنَُك ىلَعَ َدِ� َ�َقاَل إِذاً  أ

َ
ِ أ ْحَفُظَك و رُِسَك ا�َّ

َ
ُدلُّ و أ

َ
 أ

َ
ال

َحد
َ
 َ�ْهتَِدي ِ�يَها أ

َ
 ال

ً
ْسِلَ�نَّ بَِك َمْسلاَك

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

َ
 » َعلَيَْك فَأ

وجود » بکر«ا از ی» رکابن ب«ا از ی» رکقط بن بیعبد الله بن ار«از  یا اثریآ
 ؟؟؟؟ داشت

به ھمین شکل ضبط کرده  ۱۸۳ص  ۳ج »األسامء املبهمة يف األنباء املحكمة«خطیب بغدادی در  -١
 اند. است. و غالب دانشمندان اسالمی نیز به ھمین شکل از او یاد کرده

_______________________ 
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اعالم  یمنبع اصل یعنیرده کنقل  یطبرس یعالم الورت را از اِ ین روایا یمجلس
 . میزن یم سر یاست پس ما به منبع اصل یالور

  :)قًا ھمان چاپیھمان آدرس و دق( ١٤٨ص ١ج یطبرس یاعالم الور

 ابن يا: «له قالو ج اهللاّ رسول فدعاه اريقط ابن: له يقال قريش لبعض راع أقبل و«

 يا تريد فأين، عليك أدلّ  الو أحفظكو أحرسك اهللاّ و إذا: قال ».؟دمي عىل أءمتنك اريقط

 .»أحد فيه هيتدي ال مسلكا بك ألسلكنّ  اهللاّو :قال ».يثرب: «قال؟ حممد

شاید چشمان من کم ، دقت کنید؟؟ دیدید» رکبن با«از  یا اثریآ: پرسم یم دوباره
 ھست! یدیام یجا، تاب ماندهک کیھنوز  ؛مھم نیست سو شده است!

تاب که در متن کاست » چاپ قم ٥٦خ صدوق ص ین شیمال الدک«منبع سوم 
نقل  یتاب اعالم الورکھمان متن فوق از ، یدر پاورق یست ولین مورد نیدر ا یزیچ

 ست!!!ین» رکابن ب«از  یشده است و اثر
مال کتاب کمحقق «و ھم » یمجلس«ه ھم کمنبع واحد است  کیتنھا ، در اصل

 زین حال آن دو منبع را نیبا ا یولاند  ردهکاز ھمان منبع استفاده » خ صدوقین شیالد
 !!رو شود!ختۀ اسالمی یر فرھکن متفیدست ا یم تا به خوبیردک یبررس

 : آمده است، ه مورد استناد نجاح طائیستکدر ادامۀ ھمین روایت : نکته

ْسِلَ�نَّ «
َ َ
ُد قَاَل َ�رْثَِب قَاَل أل ْ�َن تُِر�ُد يَا ُ�َمَّ

َ
  فَأ

ً
َحدٌ بَِك َمْسلاَك

َ
 َ�ْهتَِدي ِ�يَها أ

َ
ُ   ال

َ
َ�َقاَل هل

 ِ ِهْجَرةِ َ�َهيِّْئ يِل َزاداً و ائِْت َعِلّياً  جرَُسوُل ا�َّ
ْ
ِذَن يِل يِف ال

َ
َ قَْد أ نَّ ا�َّ

َ
ُه بِأ ْ ُ و َراِحلَةً و �رَشِّ

َ
قَاَل هل

بُو بَْ�ٍر ائْت
َ
ْسَماَء ابْنيَِت   أ

َ
 .١....»  َراِحلَتَْ� و َزاداً  ُقْل لََها ُ�َهيُِّئ يِل و أ

 خدا به: گفت، ثربی: فرمود؟ محمد ای داری را جاک قصد: ابن اریقط گفت: «یعنی
 ج الله رسول پس... ندکن دایپ را تو سک چیھ هک دھم می نشان تو به را راھی هک قسم

 داده ھجرت اجازه من به خداوند هک بده بشارت او به و نک دایپ را علی: فرمود او به
: گفت) قطیبه ابن ار( او به ابوبکر. ندک فراھم را راه توشه و زاد و بکمر هک بگو و است

 فراھم من برای را توشه و زاد و بکمر دو هک: بگو او به و نک دایپ را أسماء دخترم
  ....»ندک

 ۱۴۹ - ۱۴۸ص ۱، اعالم الوری ج۷۰ – ۶۹ص  ۱۹بحار االنوار ج -١
_______________________ 
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زمانی که پیامبر ، است نیکمس» نجاح«پس طبق ھمین روایت که دست آویز 
 ه ابوبکر ھم ھمراھش بوده است!کرد می صحبت» اریقطابن «با  جاکرم

در ھمین ابتدا او ھم دروغ گفته ھم روایت را تحریف فرموده و ھم آن را قیچی 
 کرده است!

ن نوشتۀ جناب نجاح را یگر اید یبار، نمک یم ن بخش شما را دعوتیاختتام ا یبرا
 : دیبخوان

يا  :ج اهللا جبل ثور فقال هل رسول بعبدا� بن أر�قط بن ب�ر يف ج إذ اتلىق انليب«
إذاً واهللا أحرسك وأحفظك وال أدّل عليك : فقال ابن ب�ر؟ ابن أر�قط أأتمنك ىلع د�

 ال يهتدي : قال ابن ب�ر. يرثب :ج �مد قال؟ فأين تر�د يا �مد
ً
ألسل�ّن بك مسلاك

 .١» فيها أحد
رد کمالقات  ج خدا وه ثور با رسولکدر  رکقط بن بیعبدالله بن أرو چون : «یعنی

: گفت رکابن ب؟ من بدانمیا تو را بر جان خود ایآ قطیفرزند أرای : حضرت فرمود
گاهینما می ه تو را حفظ و حراستکن سوگند به خدا یبنابرا  م و احدی را بر تو آ
تو را : گفت رکابن ب !ثربی: فرمود ج محّمد؟ خواھی بروی می جاکای محّمد ، نمک نمی

 » ابدیه احدی بدان راه نکاز راھی خواھم برد 

يا ابن أر�قط «: ه خطاب به آن راھنما گفتک ندک یم نقل ج رمکا یاو از قول نب
 ؟؟ من بدانمیا تو را بر جان خود ایآ» قطیابن ار« ی= ا» ؟أأتمنك ىلع د�

خط در » تشف عصر ماکم« یخواند ول» قطیابن ار«رسول خدا او را ، دینکدقت 
ن کن باالتر ممیشتر و جھالت از این بیا تناقض از اینامد!!! آ یم» رکابن ب«او را  یبعد

 !؟؟است

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

  »عبدالله بن بکر کیست؟« فصل دوم با عنوان ۳باب  -١
_______________________ 
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ه کنگفته  یاحد یاختالف است ول آن راھنما ا مادریه در بارۀ نام پدر کنیبا وجود ا
نم! ک یم دیکتا ١!!میبنام» رکابن ب«م آن را یتا بتوان بوده» رکب« پدر یا مادر وینام 
ر بوده! البته کنگفته نام جدش ب یسک یحت، بوده» رکعبدالله فرزند ب«نگفته  یاحد

 د!یریر را قلم بگیبکجناب مخترع 

 : سدینو یم» السرية النبويه«گرش به نام یتاب دکدر » نجاح«خود 

 .٢...» معبد ام بخيمة بكر بن الديل بن اريقط بن اهللاّ  عبدو ج اهللاّ رسول مرّ  و«

ضبط » رکب بن لیالد بن قطیار بن الّله عبد« لکن شیخود او نام آن راھنما را به ا
پدر جد عبد «» رکب«ه کشود  یم نگونهیم ایح بدانیاگر قول او را صح یعنی، رده استک

 بوده است!» الله
پدر «ند یب ینم را» پدر عبدالله«ه کچقدر جاھل است » نجاح«ن ید اینیحال بب

آن ھم در حالیکه تا به حال ده است!! یبچس» پدربزگش پدرِ «ند و به یب ینم او را» بزرگ
 . ابن اریقط را به غیر از پدرش به کسی دیگر نسبت نداده است، احدی

 ر بن عبدکابوب« مرا یاحد یھستم ول» الله ن بن احمد بن عبدیر بن حسکابوب«من 
 یاست ول یعیامًال طبکن یو ا» نیر بن حسکابوب«: شود یم ه گفتهکبل، خواند ینم» الله
 ه است!یشتر شبیب نیاختراعات مخترعبه  چون شاھدی در تاریخ ندارد او یادعا

ن یآن را چن، اند ر نسبت دادهکب یه نسب او را به بنکآنان: هکر است کالبته الزم به ذ
 :اند نوشته

» دئل«ه کنینه ا» رکدئل بن ب«فۀ یاز طا یمرد یعنی »بكر بن الدئل بني من رجال«
 جد او باشد!

 گفته ھم لیید ثییل قطیأر بن الّله عبد: «سدینو یم یعیش یتیم آیتر ابراھکد
 از مادرش و نانهک بن مناة عبد بن رکب بن لید بنی فهیطا از الّله عبد نیا پدر. شود می
 ١ .»بود عمرو بن سھم بنی

اند؛ مانند: ابو عبیده بن جراح، ولی  نسبت دادهایم که شخصی را به پدربزرگش  بله در تاریخ داشته -١
خواھید دید که در مورد ابن بکر نه تنھا کسی چنین نکرده بلکه اصوًال غیر منطقی است که چنان 

 نه تنھا پدر او نیست، بلکه نه جد او و نه حتی جد جد او ھم نیست!!!! »بکر«کند زیرا که 

 ۲۷۲(للنجاح الطائی) ص  ةيالنبو ةالسیر -٢

_______________________ 



 دو یاِر غار    ٢٢

 : اند ردهکز ثبت یاملتر نکل کن نسب را به شیا

 .٢»أريقط بن اهللا عبد واسمه. بكر بن الديل بن عدي بن نفاثة إىل نسبة: فاثيالنُ «
ن ید چنینسب او را با) ه ظاھرًا ھستک( ن نباشدین بیدر ا یگریاگر واسطۀ د یعنی
 نانهک بن ةمنا عبد بن( رکب بن لیالد بن یعد بن ثةنفابن  قطیأر بن الله عبد: «میسیبنو

نسب او را  قسمتی از جناب نجاح دو نفر را از قلم انداخته و یعنی» ))مةیبن خز(
 ٣پدر آن راھنما جا زده است! یبه جاباشد  یم او» جد جد پدر« هکرا » رکب«و  بلعیده

 : سدینو یم» السرية النبوية«تاب کر در یبکجناب مخترع 

 املحرفون جعل ثم. السفرو الغار ىف صحبه الذ هوو دليله بكر بن اريقط بن اهللا عبد«

 .٤..»..بكر ابن بدل بكر أبا متأخرا
ار غار و یه کامبر بود و او ھمان است یپ یر راھنماکقط بن بیعبد الله بن ار: «یعنی

 » !ر قرار دادندکابن ب یر را به جاکابا بنندگان کف یتحر یھمسفرش بود ول
ر را به کبن ب لیدقط بن یرد و عبد الله بن ارکن قول نام آن راھنما را مختصر یدر ا

ن یو ا ف داد!!یرا به خودش تخف» لید«رد و کل یر تبدکن ببقط یعبد الله بن ار
شد!! البته » رکب«فرزند  یا شعبده بود با» لید« نجاح فرزند یه در قول قبلک» قطیار«

ه او چگونه با کد یم دیجناب نجاح ھنوز تمام نشده است و خواھ یھا یشعبده باز
اران حزب کبیفر: «سدینو یم چنانکهرد؛ کقلمش ما را مات و مبھوت خودش خواھد 

عبدالله تا نام وی موافق نام ، ر نمودندکر در نام أبوبییاقدام به اجرای نقشه تغ، شیقر
 .٥»گردد رکبن ب

 ، دکتر محمد ابراھیم آیتی _تھران۲۱۸پاورقی ص (فارسی) تاریخ پیامبر اسالم -١
 _مصر ۵۳العثمانیه للجاحظ پاورقی ص -٢
باشم  می »آدم«د، چرا که ھر چه باشد من ھم از نسل بخوانن »ابوبکر بن آدم«چطور است که مرا  -٣

 ھا بدون شاھد تاریخی، بال اشکال است! حذف واسطه »نجاح«و طبق روش 

 ۲۶۷(للنجاح الطائی) ص  ةيالنبو ةالسیر -٤

دالئل اثبات « فصل دّوم با عنوان ۶آیا مصاحب و ھمراه رسول خدا در غار أبوبکر بود؟ باب  -٥
 »ھمراه با ابن بکر، نه أبوبکر جمھاجرت رسول خدا 
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را به » رکبن ب قطیار عبدالله بن« پاک کنش را در آورده و این بار ییدر قول باال
ه ک» عبدالله« یعنی د!!!نموز از رده خارج یرا ن» قطیار«رد و کل یتبد» رکعبدالله بن ب«

 شد!!» رکب«ن نقل فرزند بال واسطۀ یبود در ا» قطیار«فرزند 
زورش  ؛ریخ !پاک کنش را به کناری نھاده است و ییوب جادوچ اوه کد ینکگمان ن

مختلف از آن  یھا انسکل در سیدل نیبه ھم !!کند می شعبدهباز ھم ، دیآ ینم هک
 : سدینو یم مثالً ، ندک یم ادی» رکابن ب« ل =کن شیراھنما به ا

 بسر رکابن بق خود یبه ھمراه رف ج رسول خدا، ّفار به غارکدن یو در ھنگام رس«
 ١....» برد می

ھمراه  ج دالئل اثبات مھاجرت رسول خدا: «ن استیتابش چنکاز فصول  یکینام 
 .٢»رکنه أبوب، رکابن ببا 

 ٣» نه آوردیه به مدکاز م ر راکخانواده ابوب رکابن ب: «تابشکگر از فصول ید یکینام 
ل تنھا به ین دلیند به ھمک یسیبنده خدا خواسته مختصر نو نجاِح : «دیید بگویشا

 » است ردهکبسنده » رکابن ب«

شود =  یم» بكرعبد اهللا بن أريقط بن نفاثة بن عدي بن الديل بن «مختصر : میگو یم

به  یسکپسندند و اگر قرار باشد  یم عقال ین را تمامیو ا ؛»رکابن ب«نه » قطیابن ار«
  !او» رۀینب«است نه » رکل بن بید«شناخته شود آن شخص » رکابن ب«عنوان 
ل کدر  چرا نجاح؟؟ به چه منظور بودھا  له حذف واسطهن پله پیو ا یادین شیاما ا

قط را و یار ییدر جال را خط زد و ید را خط زده و بعد از آن» ینفاثه بن عد«تابش ک
 ٤؟؟ سپس عبدالله را

 »ساختن قّصه دروغین حضور أبوبکر و... در غار«فصل ششم با عنوان:  ۶باب -١
 فصل دّوم ۶باب  -٢
 فصل سوم ۷باب  -٣
گاه بوده، دلیل ناشیانه ای تراشیده اگر بگوییم: او نسبت به بعضی از این واسطه -٤ ایم زیرا که  ھا نا آ

چرخد و ممکن نیست سر سری از کنار  می »ابن بکر« صی با ناموی، اصل کتابش بر وجود شخ
ھا (مانند  این شخصیت گذشته باشد! و اگر بگویید: چرا خیلی از نویسندگان؛ خیلی از واسطه

گویم: آنان در این مورد تحقیق نکردند تا ھر چه بیشتر به اصل  اند؛ می نفاثه) را از قلم انداخته
ھایی  پژوھش چنانکه گفته شد حول این شخصیت؛ »نجاح«ولی  نسب آن راھنما دست پیدا کنند

_______________________ 



 دو یاِر غار    ٢٤

 متأخرا املحرفون جعل«: ندکن ادعا را بیرد تا بتواند اک ین مراحل را طیاو ا: وابج

 قرار دادند!» رکابن ب« یرا به جا» رکابا ب«نندگان کف ی= تحر ١»بكر ابن بدل بكر أبا

ابن «ه آن راھنما معروف به کاندازد ین وھم بیرا به اھا  خواست ذھن یم او، بله
 ید بعدھا به جایتا بتواند بگو، شناختند یم» رکابن ب«و ھمه او را با شھرت بوده » رکب
ه قبًال کچنان یول عوض کردند؛» ی«را با » ن«و جای  ر نھادند!کب یاب» رکابن ب«

نقل  یو مجلس یاز طبرسه کچنان هکشناسد بل ینم را ین شخصیچن یسکمشخص شد 
 ر!! کاست نه ابن ب» قطیابن ار«شد او 
 یاحد یوجود دارد ول یا والدۀ او اختالفاتیدر مورد والد : میه قبًال گفتکچنان *

م از امھات ینکه خواننده را خاطر جمع کنیا ی! و برااست بوده» رکب«نگفته نام آنان 
 یز مھریم تا آنان نینک یم مطرح یشواھداند  ردهکن واقعه اشاره یه به اکعه یتب شک

 ر!یبکن مخترع اباشند بر دھ

 .٢»أريقط ابن ودليلهم« :)ھـ٣٣٣ی(متوفیوفکابن عقده  -١

 إىل معه ليمضوا إليه أريقط ابن اهللا وعبد... « :)ھـ٣٦٣(م ینعمان مغرب یقاض -٢

 .٣...»املدينة

 ٤» أريقط بن اهللا عبد الليثي ودليلهام« :)ھـ٣٨٠م( ورفیابن ط -٣

 .٥»أريقط بن اهللا عبد الليثي ودليلهام« :)ھـ٥٦٠م( یالطوس حمزة ابن -٤

 .٦»أريقط ابن: له يقال قريش لبعض« :)ھـ٥٧٣م( ین راوندیقطب الد -٥

مُ « :)ھـ٥٨٨م( وبابن شھر آش -٦ لِيلُهُ يْثِي عبداهللاَّوَ دَ طَ اللَّ قِ يْ  .١»  بْنُ أُرَ

اند و  ھای قطعی را ساقط نکرده داشته است؛ و از طرفی آن مولفین ھر چه باشند ھیچ گاه نسب
 اند و این اختراعی جدید، از مخترع کبیر است. ننوشته »ابن بکر«را  »عبد الله بن اریقط«

 ۲۶۷(للنجاح الطائی) ص  ةيالنبو ةالسیر -١
  .ابن عقده کوفی ۱۸۰، ص: عفضائل أمیر المؤمنین  -٢
 .قاضی نعمان _ قم، ۲۵۹ص  ۱شرح االخبار ج -٣
 .، ابن طیفور _قم۴۳بالغات النساء ص -٤
 ._ قم ۸۵الثاقب فی المناقب، ابن حمزه ص -٥
 ._ موسسه الھادی ، قطب الدین راوندی۳۳۴ صقصص االنبیاء  -٦

                                                                                                                                                  



 ٢٥  فصل اول: در اثبات یار غار بودن ابوبکر صدیق

 بن اهللا وعبد بكر أيب موىل فهر بن وعامر بكر أبو معه« :)ھـ٧٠٥(م یوسف حلیابن  -٧

 .٢»أريقط

 .٣»طريق عىل ليدله ارقط بن اهللا عبد استأجر« :)ھـ٧٢٦(م یعله حل -٨

 اريقط بن اهللاّ عبدو ...بودند كس چهار برفتند چون و« :)٨(قرن ین جرجانیحس -٩

 .٤» الليثى

 .٥»الليثي أريقط ابن اهللا عبد ودليلهم« :)ھـ١١١١(میمحمد باقر مجلس -١٠
ن یاز مصادر متاخر یچند نونکا، عهین مصادر شیتر میبود از قد ینجا مختصریتا ا

 م!یرده باشکمتر کار را محکم تا ینک یم را عرضه
 در) طبری تیروا به أرقّط ( قطیأر بن الّله عبد« :)ھـ١٣٥٩م( یممحـدث ق -١

 ٦» بودند حضرت آن خدمت

 .٧» أريقط بن اهللا عبد الليثي ودليلهم« :)ھـ١٣٧١م( نید محسن امیس -٢

  .»الليثي اريقط بن اهللاّ عبد الدليل كان و« :)ھـ١٤٠٤م( یھاشم معروف الحسن -٣

 .٨» الليثي أريقط بن اهللا عبد ودليلهام« :)ھـ١٤١١م( ین مرعشیشھاب الد -٤

 ابن له يقال قريش لبعض راع واقبل« :)ھـ١٤١٢م( یین طباطبایمحمدحس -٥

 .٩» أريقط

 قم.ابن شھر آشوب _، ۱۶۴ ص ۱مناقب آل أبی طالب ج -١

 .، علی بن یوسف حلی _مکتبه مرعشی۱۲۰ص يةالعدد القو -٢

 ط.ق. ۳۰۵ص ۲، جللحلیالفقھاء  ةتذکر -٣
جرجانی  ، ابو المحاسن حسین بن حسن۷۳ص۴(فارسی) ج  جالء األذھان و جالء األحزان -٤

 ._تھران
 .بیروت _۲۵۱ص۲۲و ج ۹۸ص۱۹و ج ۴۳ص۱۸بحار االنوار، مجلسی ج -٥
 ._قم ۹۸ص۱، محدث قمی ج فارسی)( منتھی اآلمال فی تواریخ النبی و اآلل -٦
 ._بیروت ۳۳۸ص ۱اعیان الشیعه، سید محسن امین ج -٧
 ._مکتبه مرعشی، قم ۲۹۰ص ۲۱شرح إحقاق الحق، مرعشی ج -٨
 ._قم ۲۹۳ص ۹تفسیر المیزان، طباطبایی ج -٩

                                                                                                                                                  



 دو یاِر غار    ٢٦

 ريقطأ ابن به وأخذ الغار من اهللاّ  رسول وخرج«:  ) معاصر( غروی ھادی محمد -٦

 .١»نخلة طريق عىل

 ابن ودليلهم« و ٢»أريقط بن اهللا عبد الليثي ودليلهام« :)معاصر( یشھریرمحمد  -٧

 .٣»أريقط
دو شتر به » قطیعبدالله بن ار« شب سّوم ی مهین« :)معاصر( یحسن ابطحدیس -٨

 .٤»در غار آورد
 چوپانان از هک را قطیار بن الّله عبد خدا رسول« :)معاصر( یفیرشریم یعل -٩

 .٥..»بود شیقر
 بن الّله عبد برخی و -را ارقط بن الّله عبد ھمانروز« :)معاصر( یھاشم محالت -١٠

 .٦» بود رکب بن دئل بنی طائفه از و نیکمشر زمره در هک -اند گفته قطیار
ھا  آن نفر ٢٠ه ھر کن نقل قول شد ین و ده نفر از متاخرینجا از ده نفر از متقدمیتا ا
ابن «، ! حال جناب نجاحاند! نوشته» ارقط«ا ی» قطیار«دانسته و فرزند » عبدالله«او را 

 م!یدیما نفھم؟ جا آوردهکرا از » رکب

 ؟ بود یا بستر خالیده بود یخواب یدر بستر نب سیعلحضرت 
شان از یا کم و به سبیرو یم شیپ» ریبکمخترع «، یوۀ جناب نجاح طائیبه ش

 م!یساز یم افسانه کی یدن حضرت علیواقعۀ در فراش خواب
اج داشت شخصی در بستر او یاحت ج امبریپ: «دیگو یم) ریبکمخترع ( جناب نجاح

سی نبود ک ÷و جز علی، ندازدیننده خانه خود را به اشتباه بکّفار محاصره کتا بخوابد 

 ._قم ۷۴۲ص۱ج  ، محمد ھادی یوسفی غروی التاریخ اإلسالمی ةعموسو -١

 ._دار الحدیث، قم ۲۴۰، محمد الریشھری ص ةكالخیر والبر -٢

 .قم _دارالحدیث، ۱۷۰ص ۱اإلمام علی بن أبی طالب، محمد الریشھری ج ةعموسو -٣
 ._آیت الله سید حسن ابطحی خراسانی _قم۷۰رسول اکرم (فارسی) ص -٤
 ._ تھران  سید علی میر شریفی  ۶۷مت (فارسی) صپیام آور رح -٥
سید ھاشم رسولی محالتی ترجمۀ سیره ابن ھشام، مترجم:(فارسی)،  ج زندگانی محمد -٦

 ._ قم ۳۱۸ص۱ ج
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 ٢٧  فصل اول: در اثبات یار غار بودن ابوبکر صدیق

 .١»اری باشدکن فدایحاضر به چن ج امبریه در راه پک
 : دیگو یم گرید ییو در جا

در آسمان روشنی ماه ه که ھجرت نمود به نحوی کدر آخر ماه صفر از م ج امبریپ«

چگونه ن یی سھمگکیتار د رسوالن در آنیه سکن یاما در ا. خورد نمی به چشم
ه کدن شبانه او یدر د، ف آن حضرتیقدرت شرد به یبا، دید می شھر را کیبارھای  وچهک

 .» ردکدن در روز بود مراجعه یھمانند د
 یبا چشم عاد یه انسان عادکباشد  کیشب تا به آن حد تار یوقت: میگو یم -١

توانند درون خانه  یم ارانشیص دھد!! چگونه ابولھب و یتواند راه را تشخ ینم
و نند یرا بب تر است کیز تاریه نکم یھا وچهکبع از طاله سقف دارد و بک ینب

ف نجاح یتوص با؟ ده استیامبر خوابیدر بستر پ یشخصچه  هکص دھند یتشخ
 چه برسد به شخص خفته در بستر!!! ت نبودیقابل رؤبستر  اصالً  یطائ

دن بستر یز قادر به دیمھاجمان ن، بوده کیچون شب تا به آن حد تار: میگو یم پس
 ینبجتًا یر! نتیا خیدر بستر خفته  یه شخصکص دھند یتوانستند تشخ ینم نبوده و

 . را در رختخواب خود بخواباند یخود شخص یب هکرده کار عبث نک ج رمکا
 : ن دو موضع وجود داردین ایب یچه فرق: دییشما بگو -٢

 » نندیبب یرا خال فراشنند و کحمله  ین سحرگاھان به خانه نبیکمشر: «الف
  .»نندیرا در بستر بب ینند و حضرت علکن حمله یکمشر: «ب

آن شب راه را فار نتوانند در ک یوقت؟ ن دو موضع وجود داردین ایب یچه فرق
ا یفتند یه حال به اشتباه بکد ینیتوانستند بستر را بب یم ص بدھند چگونهیتشخ

 ؟؟ فتندین
 : ستیپس از دو حالت خارج ن

 بوده یا بستر خالی -١
 رده!کاز آن استفاده ، دهید یرا خال یچون بستر نب یا خود حضرت علی -٢

وافض است و اگر ھم ن مورد وارد است ھمه و ھمه ساختۀ ریه در اک یاتیو آن روا
 !!مطرح است یگریت داشته باشد باز سوال دیواقع

مکارم در تفسیرش: پیامبر شبانه به سوی غار (ثور) حرکت کرد و سفارش نمود علی ع در بستر او  -١
قب بستر پیامبر ص بودند او را در بسترش خیال کنند و تا بخوابد (تا کسانی که از درز در مرا

 .۱۴۷، ص: ۷ صبح مھلت دھند و او از منطقه خطر دور شود). تفسیر نمونه، ج

_______________________ 



 دو یاِر غار    ٢٨

ده ھمان ابن عم نبی و پدر حسنین یه در بستر خوابک یه آن علکجا معلوم کاز  *
  ؟؟جا معلومکاز ؟ باشد

ملاذا : السؤال«: ح دھمید تا توضیارم را بخوانکن سخن جناب مید! ابتدا اینکتعجب ن

برصاحة يف القرآن الكريم حتى ننتهي من كل هذه األبحاث مل يرد اسم اإلمام عيل 

  ؟واالختالفات

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

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

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

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

 .١»انتهى... سيتحركون بذرائع خمتلفة إىل تطبيق هذا اإلسم عىل شخص آخر
ھا  بحثن ھمه یتا ا، امدهین میرکحًا در قرآن یچرا نام آن حضرت صر: پرسش: «یعنی

 ؟ و اختالفات مطرح نشود
ه کھمان گونه ، نبوده ÷یامام علفقط نام » علی«ه کن یبا توّجه به ا: پاسخ

ان عرب یه افراد متعّددی در مینکه نام و کبل، ه پدرش نبوده استینکتنھا » ابوطالب«
باز ، شد می رکحًا ھم در قرآن ذیصر» علی«ن اگر نام یبنابرا، بوده» ابوطالب«و » علی«

» علی«داشتند و آن را بر ای  بھانه رندیقت را بپذین حقیخواستند ا نمی هکسانی کھم 
  ..»...ردندک می قیگری تطبید

ه کردن بلکآن ھم نه به خاطر جان فدا ( دهیه در بستر خوابکآن: میگو یم زیمن ن
 یکینام  ین غلیه اک» یعل«بوده نه » یغل«با نام  یشخص) محض استراحت و خواب

ه که از صاحبان امانات باخبر بود و او بود کو او بود  ٢بوده است ج اکرم یاز غالمان نب

 .۲۳۷فی القرآن، ناصر مکارم الشیرازی ص ةيآیات الوال -١
خود این آیم!  ھا من شاگرد این مخترع کبیر ھم به حساب نمی تعجب نکنید!! در این یاوه گویی -٢

در زمانی که خط عربی فاقد نقطه بود چنین تغییری بسیار «گوید:  مخترع در جایی چنین می
آسان بود، و این تصحیف و تحریف استمرار پیدا کرد تا آنکه نام عمر بن الحّطاب را به خاطر سبک 

یادتان و »!! شمردن ابن عاص و حرفه حّطابی یعنی ھیزم شکنی به عمر بن الخّطاب تغییر دادند

_______________________ 



 ٢٩  فصل اول: در اثبات یار غار بودن ابوبکر صدیق

بدون نقطه  یخط عرب، اسالم یاورد و چون در ابتداینه بیفواطم را به مد تامامور شد 
ن گمان یمولف، نقطه دار شد یه خط عربکھا  نوشتند و بعد یم» یعل«را » یغل« ؛١بود

ات یامبر است!! و البته روایپ یپسر عمو یدر بستر ھمان عله شخص خفته کبردند 
 ر نبود!یتاث یب زیروافض ن یھا ! و گفتهیجعل

ا رفت یچند ماه بعد از ھجرت از دن» یغل«ه کد ینکز فراموش نیته را نکن نیضمنًا ا
 !مینیب ینم خیاز او در تار ین خاطر اسم و نشانیبه ھم
 گونه !سمیرافض یھا ه بھانهکبل، ه نهک یلیاسرائ یبن یھا اگر قرار باشد بھانه !!بله

 !مینکق را واژگون یتمام حقا میتوان یم میریبگ

 ثالث ثالثه: فرمود می اگر ابوبکر هم در غار بود خداوند باید: نجاح
امبر یعنی درباره پی ﴾ٱلَۡغارِ إِۡذ ُهَما ِ�  ٱثۡنَۡ�ِ ثَاِ�َ ﴿ :دیفرما می قرآن: «سدینو یم نجاح

: فرمود می نیر نفر سّومی بود خداوند تعالی چنکراھنمای او سخن گفته و اگر ابوبو 

 » ؟ن ماجرا قرار داشتیجای اکر کابوب بنابراین... ی از سه نفر بودکیعنی او ی ثالِثُ ثَالثَه

ت ینھا یب او! رادیان یداند ا یم ھم» نجاح«ه خود کما واضح است  یبرا: جواب
 : است چرا کهست س

 که جھالت و سبکذب محض بلکنه تنھا » ف نامیتحر« یتئور ه گفته شدکچنان -١
از جمله شبھۀ » نجاح«تاب کتمام ، ن موضوعیمحض بود؛ با اشراف بر ا یمغز
 نکیلم ان کو نابود ، ردیگ یمت آتش یبرک کیه با ک یا پنبه چون باغ فوق

 . شود یم
پناه  سه روز ازچون : «هکن ثبت است یچن، نیقیتب فرکات وارده در یدر روا -٢

آن راھنما به سمت غار آمد ، یطبق قرار قبل، ق به غار گذشتیو صد یبردن نب
 .» ردندکت کمقصد حر یبه سو... ق ویو صد یو به اتفاق نب

.. چو با کودک سر و کارت فتاد... پس و. باشد، قرار شد که به شیوۀ خود نجاح جواب او را بدھیم!
 .زبان کودکی باید نھاد

توانستند این  خط قرآن نیز بدون نقطه بود و بعدھا چون غیر اعراب نیز اسالم آوردند و آنان نمی -١
 خط را بخوانند خط را نقطه دار کردند.

                                                                                                                                                  



 دو یاِر غار    ٣٠

 برچسبیدارم تا باز ھم یتوب مکعه را میبه عنوان نمونه چند نقل قول از مصادر ش
 تشف عصر!کباشد بر دھان م

 نییام راھنمای ھمراه و ١شتر سه با ج امبریپ دستور به علی«: یقیتر عقکد: الف
 اسالم امبریپ گوش به شتر نعرهء. فرستاد غار طرف به چھارم شب در» قطیار« نام به

 .٢....»آمده نیپائ غار از خود ھمسفر با و دیرس
دو شتر به » قطیعبدالله بن ار« شب سّوم ی مهین: «ید حسن ابطحیت الله سیآ: ب

غمبر یپ«. در آنجا حاضر شد یھم طبق قرار قبل» رهیعامر بن فھ« آورد ودر غار 
بر شتر » عامر« و» عبدالله« گر سوار شدند ویدکیف یشتر رد کیبر » رکابوب« و ج»رمکا

 .٣»ردندکت کنه حریمد یگر و از راه سواحل بسوید
 کمشر مردی هک» لیید أرقط بن الّله عبد« عیرب چھارم شب در: «یتیتر آکد: پ

 سپرده او به قبال هک را شتر دو، بود ردهک ریاج راھنمائی برای را او خدا رسول و بود
 سوار شیخو دنبال به زین را رهیفھ بن عامر، ابوبکر و شدند سوار و آورد غار در بر بودند

 ٤» ..ردک
 لیید قطیار بن الّله عبد را او هک لید بنی لهیقب از لییدل و: «سپھر کلسان المل: ت

 سه از بعد: فرمودند و سپردند بدو را شتران و دادند امان و گرفتند اجرت به، بود نام
 .٥»ندک حاضر غار در به روز شبانه

، ومیس شب سحرگاه، برد بسر ثور غار در حضرت آن شب سه چون: «سدینو یم و باز
 زین رهیفھ بن عامر و آورد غار در بر را شتران، فرموده حسب بر لیید قطیار بن الّله عبد

 ٦ .»شد حاضر
 روز شبانه سه هک شیقر از گروھی: «یسبحان الله جعفر ةیآ، شیعهمرجع تقلید : ج
 وفتهک و خسته، بودند گذاشته رپاییز امبریپ ردنک دایپ برای را آن اطراف و هکم شھر

 مقداری و شتر سه هک ییراھنما آرام صدای موقع نیا در. ..بازگشتند خود ھای خانه به

 شتر است و صحیح شرکت ندشتن حضرت علی است. ۲صحیح  -١
 .انتشارات نوید إسالم -۹۶ص  ۱چھارده نور پاک (فارسی) دکتر عقیقی بخشایشی ج -٢
 .قم __آیت الله سید حسن ابطحی خراسانی ۷۰رسول اکرم ص -٣
 ._تھران دکتر محمد ابراھیم آیتی  ۲۱۸ص   تاریخ پیامبر اسالم -٤
 ._ محمد تقی لسان الملک سپھر _ تھران ۶۱۱ص۲ ج یامبر،ناسخ التواریخ زندگانی پ -٥
 .۶۱۵ص: ۲ ناسخ التواریخ زندگانی پیامبر،ج -٦

_______________________ 



 ٣١  فصل اول: در اثبات یار غار بودن ابوبکر صدیق

 آرام آرام او. دیرس وی سفر ھم و رمکا رسول گوش به غار در، داشت ھمراه غذا
 و شد خارج انیکم قلمرو از زودتر ھرچه و ردک استفاده شب یکیتار از دیبا: گفت می

 ١.»باشد مترک راه آن از آمد و رفت هک ردک انتخاب را راھی

 : تب ماکو در 

ِ «: یبخار َجَر رَُسوُل ا�َّ
ْ
يِل وَُهَو ِمْن بَِ� َ�بِْد بِْن  ج َواْستَأ بُو بَْ�ٍر رَُجًال ِمْن بَِ� ادلِّ

َ
َوأ

َعاِص بِْن َوائٍِل 
ْ
ًفا يِف آِل ال

ْ
ِهَدايَِة قَْد َ�َمَس ِحل

ْ
َماِهُر بِال

ْ
�ُت ال ِرِّ

ْ
�تًا َواخل َعِديٍّ َهاِديَا ِخرِّ

ِمنَاُه فَدَ 
َ
اِر قَُر�ٍْش فَأ ْهِ�ِّ وَُهَو ىلَعَ ِديِن ُكفَّ ِْه َراِحلَتَيِْهَما َوَواَعَداُه اَغَر ثَْوٍر َ�ْعَد السَّ

َ
َ�َعا إِيل

َاٍل بَِراِحلَتَيِْهَما ُصبَْح ثََالٍث 
َ

 .٢»ثََالِث يل
 یرة بنیه از تکل را ید یله بنیقباز  یمرد - س-ر کو ابوب جرسول خدا «: یعنی

 یوائل سھم مان آل عاص بنیاو ھم پ. ردندکر یاج، ماھر بود ییو راھنما یعبد بن عد
ن دانستند و شترانشان را به او سپردند و با او یآنان او را ام. ش بودیفار قرکن یو بر د

شترانشان را به غار ثور ، صبح روز سوم یعنی، ه بعد از سه شبکوعده گذاشتند 
  .»اوردیب

، ییاده گویز از زیه به منظور پرھکر شده کذ یتب متفاوتکن در یه به ایشب یمتن
 . مینک یم رکادر را ذصرفًا مص

السنن  ٦ر الخازنیتفس، ٥یر البغویتفس، ٤یوطیللس الدر المنثور، ٣یر القرطبیتفس
 ١د الناسیون االثر البن سیع ٩الوفا البن الجوزی، ٨یعة لآلجریالشر، ٧یھقیبری للبکال

 ._ قم ۴۲۲)، جعفر سبحانی صصفروغ ابدیت تجزیه و تحلیل کاملی از زندگی پیامبر اکرم ( -١
 ._ بیروت ۳۶۹۲ح  ۱۴۱۷ص ۳صحیح بخاری ج -٢
 ._ریاض، قرطبی ۱۴۵ص ۸الجامع ألحکام القرآن ج -٣
 ._بیروت۲۰۴ص ۴سیوطی ج الدر المنثور، -٤

 .، بغویلسنةمحیی ا ،۵۱ص ۴معالم التنزیل ج -٥
 .،خازن _بیروت۹۷ص ۳لباب التأویل فی معانی التنزیل ج -٦

 .بیروت_لعلمية، امام بیھقی؛ دار الکتب ا۱۱۶۴۳ رقم ۱۹۵ص ۶السنن الکبری ج -٧

 .۱۲۷۸رقم ۱۸۱۶ص  ۴جری جلآل يعةالشر -٨

 ةالصفو صفة(و ھمینطور در المنتظم و  ۱۸۸ص ۱فا بتعریف فضائل المصطفی البن الجوزی جالو -٩
 .ابن جوزی)

_______________________ 



 دو یاِر غار    ٣٢

 ٤یزیإمتاع األسماع للمقر ٣رکخ دمشق البن عسایتار ٢ریثک بنال ةیة والنھایالبدا
 ..... و ٥ن حزمبال یالمحل

سه  سقیصدحضرت و  ج اکرم ینب: «هکشود  یم نین اقوال ایمام اماحصل ت
بعد از سه ، گذاشته بودند» قطیابن ار«ه با ک یقرار قبل بنا برشبانه روز در غار بودند و 

 .» شدند ینه راھیبه سمت مد، روز در محل حاضر شد و به اتفاق
 . جواب داده شدز یراد او نین این حساب ایبا ا

 » رد!کامبر هجرت یر قبل از پکابوب: دیگو یم یبخار: «ینینجاح و قزو
نه بعد از ھجرت به آن شھر عقد اخوت بست و یدر مد ج امبریپ: «سدینو یم نجاح

ر با عمر و کو بخاری ھجرت ابوب ر و عمر برادری برقرار نمودکابوبن یدر ھمان جا ب
ثی را از ابن عمر یرا حدیز، د نمودیتأئ ج امبریھجرت پفه را قبل از یسالم برده ابوحذ

 : ن آمده استیه در آن چنکرده کنقل 
را در  ج امبرین نخست و اصحاب پیفه امامت جماعت مھاجریسالم موالی ابوحذ«

د و عامر بن یر و عمر و ابوسلمه و زکابوبھا  آن انیه در مکمسجد قبا به عھده داشت 
  ».خوردند می عه به چشمیرب

گران در یر و عمر و سالم و دکنه واقع است ابوبیه در راه مدکمسجد قبا  بنابراین
  ».اند ھنگام ھجرت در آن نماز جماعت خوانده

ه کداده است ار یبسرده و مانور ک یبررس لبه صورت مفص ینیراد را قزوین ایا
 : ن استیچن یمختصر اقوال و

 جش از رسول خدایپ، شتر مسلمانانیه بکن مطلب اتفاق دارند یسان بر ایره نویس«
ه آن حضرت حضور کامام جماعت مسلمانان در مدتی ، ردندکنه ھجرت یبه مد

ه وی در قرائت قرآن کن به آن سبب بود یفه بود و ایبه عھده سالم مولی حذ، نداشتند
 . گران بھتر بودیاز د

 .۲۱۳ص ۱بن سید الناس جالعیون االثر  -١

 .النبویه ابن کثیر) ة_بیروت (و ھمینطور در السیر ۱۸۴ص ۳بن کثیر جال يةوالنھا يةالبدا -٢
 .روت_ بی ۷۸ص ۳۰بن عساکر جال دمشق هتاریخ مدین -٣
 .، مقریزی _ بیروت۳۱۹ص ۸إمتاع األسماع ج -٤
 .، ابن حزم األندلسی۱۸۳ص ۸المحلی ج -٥

                                                                                                                                                  



 ٣٣  فصل اول: در اثبات یار غار بودن ابوبکر صدیق

 :سدینو ح خود مییبخاری در صح
 جقبل از آمدن رسول خدا، نیمھاجران نخسته وقتی کاز ابن عمر نقل شده است «

 فه امامت جماعتیسالم مولی أبی حذ، دندیرس، ه جای در قباء استکبه منطقه عصبه 
  .»شتر قرآن بلد بودیبھا  آن را به عھده داشت و او از ھمهھا  آن

ه رسول خدا کن مدت یسانی در اکه چه کن است یا، دیآ ش میین جا پیه اکسؤالی 
ن سؤال را یجواب ا ؟اند فه نماز خواندهیبه امامت سالم مولی حذ، نبودھا  آن انیدر م

فه اول و دوم را جزء افرادی به یح خود داده و خلیل بخاری در صحیمحمد بن اسماع
 :اند ن نماز حضور داشتهیه در اکشمار آورده 

جماعت امامت نماز ، فهیسالم مولی أبی حذ: ه گفتکاز عبد الله بن عمر نقل شده «
، رکابوب، را در مسجد قباء به عھده داشت ج ن و اصحاب رسول خداین مھاجرینخست

 » ت داشتندکن نماز جماعت شریز در ایعه نید و عامر بن ربیز، ابوسلمه، عمر
ه بخاری کتی ین دو روایبا ا، ر با رسول خدا در غارکداستان ھمراھی ابوب، نیبنابرا

 .»رود ر سؤال مییز، رده استکتاب اھل سنت بعد از قرآن نقل کن یتر حیدر صح

 : ریگ ن دو بهانهیاما جواب ما به ا
 : ندک یم نقل یرا از بخار تیروان یابتدا ا ١عصریت ولیسندۀ ساینو

ُعْصبََة َموِْضٌع بُِقبَاٍء انَافٍِع عن « 
ْ
لُوَن ال وَّ

َ ْ
ُمَهاِجُروَن األ

ْ
ا قَِدَم ال قبل َمْقَدِم بن ُ�َمَر قال لَمَّ

 ِ رَثَُهْم قُْرآنًا ج رسول ا�َّ
ْ
�

َ
ُهْم َسالٌِم مو� أيب ُحَذْ�َفَة و�ن أ  .٢»اكن يَُؤمُّ

قبل از آمدن رسول ، نیه وقتی مھاجران نخستکاز ابن عمر نقل شده است : «یعنی
فه امامت یسالم مولی أبی حذ، دندیرس، ی در قباء استیه جاکبه منطقه عصبه  ج خدا

 » شتر قرآن بلد بودیبھا  آن را به عھده داشت و او از ھمهھا  آن جماعت
ه کاست » صبهعُ «ه صحبت از کست! بلین» مسجد قبا«از  ین قول صحبتیدر ا

، ج ه قبل از وارد شدن رسول اللهکباشد  یم قباءمسجد  غربسمت  در منطقۀ ییجا
 . خواندند یم ن محل نمازآدر » سالم«ن به امامت ین اولیمھاجر

 ، چون او مدیر این سایت است.کنیم یاد می »قزوینی«که از این به بعد ما آن نویسنده را با نام  -١

 .۱_ط ة، دار طوق النجا۶۹۲، ح۱۴۰، ص ۱صحیح البخاری، ج  -٢

_______________________ 



 دو یاِر غار    ٣٤

در : دیگو یم ن ابن عمرکیبنا نشده بود ل یخ ھنوز مسجدیدر آن تار: دینکدقت 
ان یبه نام مسجد در م ییاز بنا یم و صحبتیخواند یم در قباء نماز یعصبه موضع

 . ستین
ته را کن نیته را دانسته و بزعم خودش خواسته اکن نیا» ینیقزو«اما جناب 
پشت سر  ج یقبل از آمدن نب یسانکد چه یدان یم: دیگو یم ن منظوریبپوشاند به ھم

 ب نقلین ترتیرا از ابن عمر به ا یتیو روا..... فه اول ویخل؟ خواندند یم نماز» سالم«
 : ندک یم

نَّ «
َ
ُمَهاِجِر�َن اأ

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

ْصَحاَب 
َ
ِلَ� َوأ وَّ

َ ْ
يف َمْسِجِد ُ�بَاٍء ِ�يِهْم أبو بَْ�ٍر َوُ�َمُر وأبوَسلََمَة َوَز�ٌْد واََعِمُر  ج انليباأل

 .١»بن َر�ِيَعةَ 
امامت نماز ، فهیسالم مولی أبی حذ: ه گفتکاز عبد الله بن عمر نقل شده : «یعنی

، را در مسجد قباء به عھده داشت ج ن و اصحاب رسول خداین مھاجریجماعت نخست
  .»ت داشتندکن نماز جماعت شریز در ایعه نید و عامر بن ربیز، ابوسلمه، عمر، رکابوب

 : دینکته توجه کن ٢حال به 
ف آوردن یقبل از تشر: فرماید می بت اول حضرت عبد الله بن عمریدر روا -١

مِ رسول اهللاَِّ ( برد ینم یخصشاز  یخواندند و نام یم نماز ج ینب دَ قْ كان  ج قبل مَ

ةَ  فَ يْ ذَ ٌ موىل أيب حُ
املِ مْ سَ هُ مُّ ؤُ خواندند به  یم نماز: فرماید می یت دومیو در روا )يَ

ٌ موىل أيب ( ستیار نکدر » قبل مقدم رسول«و جملۀ » سالم«امامت 
املِ كان سَ

لِنيَ  َوَّ ينَ األْ رِ اجِ مُّ املُْهَ ؤُ ةَ يَ فَ يْ ذَ   .)حُ

قبل از آمدن حضرت « ق فرمودید دقیاول با قبار چرا ؟ ن استیچرا چن: سوال
 یقبل از آمدن نب: ن بار نگفتیچرا ا؟؟ د را برداشتین قیت دوم ایو در روا» رسول

 . تۀ دوم خواھم گفتکجواب را بعد از خواندن ن؟؟؟ خواندند یم رم نمازکا

 .۷۱۷۵، ح ۷۱، ص ۹صحیح البخاری، ج  -١
_______________________ 



 ٣٥  فصل اول: در اثبات یار غار بودن ابوبکر صدیق

است در  یه موضعک» عصبه«در : فرماید می ست اول حضرت ابن عمریدر روا -٢

بَةَ ( قباء صْ عُ بَاءٍ الْ عٌ بِقُ ضِ وْ در : دیگو یم یت دومیو در روا ندخواند یم نماز )مَ

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

مسجد «از  صحبت ییاست و در جا» عصبه«بت از صح ییچرا در جا: سؤال
 ار واضح است! یجواب بس؟ ستیچ یاین تفاوت گویا؟؟ »قباء

» عصبه«در  ؛به ھنگام ورود، ردندکثرب ھجرت یه به سمت که اصحاب از مک یزمان
ه آن کھم داشتند  یخواندند و خواه ناخواه امام یم بع نماز ھمطدند و به یاقامت گز

 . نموده بوده ھجرت کبود  ین اشخاصیبود و او از اول» فهیحذ یاب یسالم مول«امام 
حضرت  یعنیار وفادارش یه رسول خدا ھمراه با ک یشان پا برجا بود تا زمانینماز ا

ن ین مسجد اولیرا بنا نھادند و ا» مسجد قباء«شدند و » قباء«بر وارد کق ایصد
 . خ اسالم ساخته شده بودیه در تارکبود  یمسجد

بعد از وارد شدن » مسجد قباء«د ساخته شدن یه مؤک یقبل از پرداختن به اسناد
 . میجواب بگو ینیسؤال جناب قزو یکخواھم به  یم باشد یم ج رمکا ینب

ن در یاز مھاجر یا ه عدهکن است یا یایه گوکت اول یبعد از نقل روا ینیقزو
، دیآ ش میین جا پیه اکسؤالی : «دیگو یم، خواندند یم نماز» سالم«به امامت » عصبه«
امامت سالم به ، نبودھا  آن انیه رسول خدا در مکن مدت یسانی در اکه چه کن است یا

 ١»؟اند فه نماز خواندهیمولی حذ
ت یه رواکشود و ثابت شد  ینم مشخص یزیچ یح بخاریه در صحیت مشار الیاز روا

 ین بحث بحثیو ا ندک یم یمتفاوت و زمان صحبت از موضع ینیدوم مورد استناد قزو
حضرت  ییف فرمایقبل از تشر» سالم«به امامت  یسانکچه  یاما براست ؛جداست

 ؟ اردندزگ یم نماز ج رسول
 کیبا » عصبه« ت حضرت ابن عمر در موردیروا تریث و سیتب حدکدر : وابج
 : ب استین ترتیه به اکنقل شده  یا اضافه

قزوینی گفته بود: جواب این سؤال را محمد بن اسماعیل بخاری در صحیح خود داده و خلیفه  -١
 اول و دوم را جزء افرادی به شمار آورده!!!

_______________________ 



 دو یاِر غار    ٣٦

�ٌَس َ�ْعِ� اْ�َن ِ�يَاٍض «
َ
َ�نَا أ َُهِ�ُّ  بَحدَّ

ْ
َهيْثَُم ْ�ُن َخادِلٍ اجل

ْ
َ�نَا ال َمْعَ�  -وََحدَّ

ْ
قَاَال  -ال

 
َ
ُمَهاِجُروَن األ

ْ
ا قَِدَم ال نَُّه قَاَل لَمَّ

َ
ِ َ�ْن نَافٍِع َعِن ابِْن ُ�َمَر � َ�نَا اْ�ُن ُ�َمْ�ٍ َ�ْن ُ�بَيِْد ا�َّ لُوَن َحدَّ وَّ

َعْصبََة َ�بَْل َمْقَدِم انلَّىِبِّ 
ْ
رَثَُهْم قُْرآنًا ج نََزلُوا ال

ْ
�

َ
ىِب ُحَذْ�َفَة َوَ�َن أ

َ
 أ

َ
ُهْم َسالٌِم َمْو� . فاََكَن يَُؤمُّ

َسدِ 
َ
بُو َسلََمَة ْ�ُن َ�بِْد األ

َ
اِب َوأ َطَّ

ْ
َهيْثَُم َوِ�يِهْم ُ�َمُر ْ�ُن اخل

ْ
 .١» َزاَد ال
د الله از نافع از ابن عمر یر از عبیاز ابن نمھردو  ثم بن خالدیاض و ھیانس بن ع« =
حضرت رسول  ییف فرماین قبل از تشرین اولیه مھاجرک یزمان: ه فرمودکاند  ردهکنقل 

گاھ» سالم«، وارد عصبه شدند ش به قرآن از یامامت نمازشان را بر عھده داشت و او آ
 ن عمر بن خطابین مامومیب: دیگو یم و ندک یم ثم بن خالد اضافهیھ... آنان ببشتر بود

 .» و ابو سلمه بن عبد االسد بودند
 . داند یم حیثم را صحیت و اضافۀ ھین روایا» یآلبان«و 

، َعِن ابِْن ُ�َمرَ ، نَافِعٍ «: ر ھم ثبت شده استین اضافه از ابن نمیدر طبقات ابن سعد ا
َمِدينَِة : قَاَل 

ْ
 ال

َ
َة إىِل لُوَن ِمْن َمكَّ وَّ

َ ْ
ُمَهاِجُروَن األ

ْ
ا قَِدَم ال َعَصبَةَ لَمَّ

ْ
َعَصبَُة قَِر�ٌب ِمْن ، نََزلُوا ال

ْ
َوال

ِ ، ُ�بَاءَ  رَثُُهْم قُْرآنًا ج َ�بَْل َمْقِدِم رَُسوِل ا�َّ
ْ
�

َ
نَُّه اَكَن أ

َ
ُهْم ِأل يِب ُحَذْ�َفَة يَُؤمُّ

َ
 أ

َ
، فاََكَن َسالٌِم َمْو�

َطَّ : ْ�ُن ُ�َمْ�ٍ يِف َحِديِثهِ  عبدا�َّ قَاَل 
ْ
َسدِ ِ�يِهْم ُ�َمُر ْ�ُن اخل

َ ْ
بُو َسلََمَة ْ�ُن َ�بِْد األ

َ
 .٢»اِب َوأ

ن چون از یمھاجران نخست: گفته است ه میکنند ک از ابن عمر نقل می، نافع«: یعنی
قباست فرود آمدند و سالم موالی ابو  کیه نزدکنه آمدند در منطقه عصبة یه به مدکم

ر یعبد الله بن نم. دانست میشتر قرآن یه از ھمگان بکفه در نماز بر آنان امام بود یحذ
 آنانان یه عمر بن خطاب و ابو سلمة بن عبد االسد ھم مکث خود افزوده است یدر حد
 » .بودند

ست یاندازد و لیخود را به دردسر ب ینیست جناب قزوین وجود الزم نیپس با ا
را ین نبوده زیمموأن آن میق در بیر صدکه ابوبکالتان راحت یند و خکدا ین را پیمومأم

ه او افضل کبردند چرا  یم ز نامیان به ھمراه نام حضرت عمر از او نیبود راو یم اگر
 . ن مھاجر بودین چون ابن سعد اولیرخؤم یز به قول بعضیو ابو سلمه ن صحابه بود

 ._ بیروت؛ [حکم األلبانی]: صحیح ۵۸۸رقم ۱۶۰ص ۱سنن ابی داود ج -١
 .بیروتدار صادر _ ؛ ۳۵۲ص  ۲طبقات الکبری البن سعد ج -٢

_______________________ 



 ٣٧  فصل اول: در اثبات یار غار بودن ابوبکر صدیق

ه در اسالم ساخته شده و کاست  ین مسجدیاول» مسجد قباء«ه گفته شد چچنان *
ه ک ینیاما قزو، ه استشد شان بنایا نظارتو با حضور و  ج رمکا ین مسجد به امر نبیا
 کیبه  کیه ک ندک یم را مطرح یراداتیاداند  یم قت را خالف ھدف خودین حقیا

 : م دادیو به آن جواب خواھ ردهکمطرح 
ت عبد الله یل بر طبق رواکن مشیه اکرد یپذ نی میین عیبدرالد: «دیگو یم ینیقزو

ر جزء نمازگذاران به امامت سالم مولی که ابوبکند ک میبن عمر وجود دارد و ثابت 
 : فه بوده استیحذ

م النبي: ال إشكال إالَّ عىل قول ابن عمر: قلت دَ قْ  . إن ذلك كان قبل مَ
ه کست؛ مگر بر بنابر نقل عبد الله بن عمر ین مطلب نیدر ا یالکاش: میگو یمن م

بوده  ج قبل از ورود رسول خدا) ر پشت سر سالمکداستان نماز خواندن ابوب: ( گفته
 . است

ن نماز یر در اکه ابوبکند ک ت عبد الله بن عمر ثابت مییروا، ینیپس طبق نظر ع
  .»در غار نبوده است ج حضور داشته و به ھمراه رسول خدا

 : جواب ما
ت یھم به روا یا اشاره» مسجد قباء«ت مربوط به یضمن شرح روا ینین عیبدر الد
ت عصبه یه ھمان رواک ٦٩٢ث یانظر الحد: سدینو یم او( ندک یم» عصبه«مربوط به 

ن قبل از یه گفته اک ست اال بر قول ابن عمرین یلکمش: دیگو یم لین دلیبه ھم ،)باشد
» مسجد قباء« ت مربوط بهیه گفته شد در رواکو چنان !بوده ج حضرت ییف فرمایتشر

د ین قیا» عصبه«ه ت مربوط بیدر روا یست ولین» ییف فرمایقبل از تشر« از یصحبت
 : دھد یم ن ادامهیز قول خود را چنین» ینیع«پس عالمه ، آمده است

وأجاب البيهقي  ،ج قلت ال إشكال إال عىل قول ابن عمر إن ذلك كان قبل مقدم النبي«

بأنه حيتمل أن يكون سامل استمر يؤمهم بعد أن حتول النبي إىل املدينة ونزل بدار أيب أيوب قبل 

  .»بناء مسجده هبا فيحتمل أن يقال وكان أبو بكر يصيل خلفه إذا جاءه إىل قباء
: گفته) ت عصبهیدر روا( هکست اال بر قول ابن عمر ین نیدر ا یالکم اشیگو: «یعنی

 ن جوابیچن یھقیب) الکن اشیبه ا( بوده و ج رمکا ینماز قبل از وارد شدن نب نیا
نه آمدند و قبل یبه مد ج یه نبکنیھمچنان امام آنان بوده تا ا» سالم«احتماًال : دھد یم
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ه گفته شده کنیپس احتماًال ا، ردندکوب منزل یا یاز ساختن مسجدشان در خانۀ اب
 یزمان یعنی( ه او به قباء آمدکاست  یخوانده در مورد زمانر ھم پشت سر او نماز کابوب

 .» ھجرت نمود یه ھمراه نبک
» مسجد قباء« تیرده بود در مورد رواکاز او نقل  ینیه عک» یھقیب«ن قول یو ا

راد یز این یھقین قول بیبر ا» ینیقزو«و البته جناب » عصبه«ت یاست نه در مورد روا
 : اند ن نوشتهیگرفته و چن

 :سدینو ن باره مییبرای خود در اکھقی در سنن یب« 
ز یر و عمر نکابوب، ن نماز جماعتیه در اکات گذشته آمده است یت و رواین روایدر ا

ر به ھمراه رسول کرا ابوبیگری بوده است؛ زین نماز در زمان دید ایشا، اند حضور داشته
 ،بوده ج رسول خدا ا بعد از آمدنین نماز جماعت قبل ین است اکمم. خدا وارد شد

ز حضور یر نکن نماز ابوبیه در اکه راوی گفته کن یاحتمال وجود دارد؛ اما اھردو 
  .»بوده است ج ن نماز بعد از آمدن رسول خدایه اکند ک ثابت می، داشته

 : دیگو یم در جواب ینیقزو

گری ین نماز در زمان دید ای؛ شاولعله يف وقت آخر«: ھقی گفته استیه بکن یاما ا
ه در کت سازگاری ندارد؛ چرا یبا اصل روا: را اوالیر قابل قبول است؛ زیغ» برگزار شده

ن مھاجران ین نماز با ورود نخستیه اکح شده است یت زمان آن مشخص و تصریروا

 . اند ز بودهیر و عمر نکابوبھا  آن انیه در مک برگزار شده است

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

 : جواب

ن یدر ا هک  ردهکنقل  یبرکسنن ال ٨٩ص ٣را از ج» یھقیب«قول عالمه  ینیقزو
از  یچ صحبتیھه کمنقول است و مشخص است » مسجد قباء«ت مربوط به یآدرس روا

ن نماز به ھنگام ورود یه اکامده یت نیروا یچ جایدر ھو د زمان وجود ندارد یق
ن بوده یامام مھاجران نخست )سالم(« ه صرفًا گفته شدهکبل، ن بودهین مھاجرینخست
ن یمھاجر«ه چون در ھجرت سبقت گرفته بودند اصطالحًا آنان را ک یسانک» است
 . نامند یم» نینخست
ن آمده یچند شده و یقًا قینماز دق یزمان برگزار» عصبه«ت مربوط به یدر روا یول

مَ الْ «: است دِ مِ رسول اهللاَِّ ـملََّا قَ دَ قْ بَاءٍ قبل مَ عٌ بِقُ ضِ وْ بَةَ مَ صْ عُ لُونَ الْ َوَّ ونَ األْ رُ اجِ هَ   .»ج مُ
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 :ن استیان را به زانو در خواھد آورد ایه بھانه جوک یپاسخ و یاما جواب اصل
 :دسنیون می ابن رجب دمشقی

م النَّبِيّ : واملراد هبذا« دَ قْ انَ يؤمهم بعد مَ الَ ج أَنَّهُ كَ ومسجد ، »يفِ مسجد قباء: «؛ ولذلك قَ

ر: فلذلك ذكر منهم، قباء إنام أسسه النَّبِيّ بعد قدومه املدينة ا بَكْ عَ ، أَبَ ر إنام هاجر مَ وأبو بَكْ

بْلَ مقدم النَّبِيّ : «وليس يفِ هذه الرواية، النَّبِيّ  تِيْ خرجها البخاري هاهنا يفِ » قَ كام يفِ الرواية الَّ

ا الباب ذَ ذَ ، هَ يْث إشكال كام تومهه بعضهمفليس يفِ هَ  .١»ا احلَدِ

به عھده  ج دن رسول خدایرا بعد از رسھا  آن ه سالم امامتکن است یمراد ا: «یعنی
ن نماز در مسجد قباء برگزار یه اکت آمده است ین خاطر در روایبه ھم، داشته است

س شده ینه تأسیو بعد از آمدن به مد ج شده است و مسجد قباء توسط رسول خدا
ر به ھمراه کابوب، ر شده استکنندگان ذکت کز جزء شریر نکن خاطر ابوبیاست؛ به ھم

ن نماز قبل از آمدن یه اکامده است یت نین روایدر ا. رده استکھجرت  ج رسول خدا
، ردهکن باب نقل یه در ھمکت بخاری یل شده است؛ چنانچه در روایکرسول خدا تش

  .»ندارد یلکمش، اند ردهکال یخ یچنانچه بعض ثین حدیآمده است؛ پس ا ن مطلب یا
 : ز سخن پردازی کرده و نوشته استیباره نن یدر ا ینیجناب قزو

برگزار  ج ن نماز بعد از ورود رسول خدایه اکرده کادعا  ٢ه ابن حجرکن یاما ا« 
ن مسجد بعد یت از مسجد قبا نام برده شده و ایه در رواکن است یز ایل آن نیشده و دل

 : ل مردود استیبه چند دل، س شده استیورود رسول خدا تأساز 

ن ین مسجد ابتدا توسط نخستیا، موجود در منابع اھل سنت کطبق مدار: اوالً 
اند و  خوانده س شده و مسلمانان در آن نماز مییتأس، ه وارد قباء شده بودندکمھاجرانی 

 . ل شده استیمکساختمان آن ت ج بعد در زمان رسول خدا
 :سدینو ری در فتوح البلدان میبالذ

 .يةالنبو ةنيالمد - يةالغرباء األثر مكتبة، ۱۷۸، ص ۶تح الباری، ابن رجب، ج ف -١
او سخن ابن رجب را نقل کرده و به ابن حجر نسبت داده است، از آنجا که ھم حافظ ابن حجر و  -٢

است،  »فتح الباری«اند و ھردو نیز نام کتابشان  ھم ابن رجب ھردو شرح صحیح بخاری نوشته
قزوینی به اشتباه افتاده است!، اما به ھر حال، حافظ ابن حجر نیز ھمچون دیگر مورخین گفته 

 است، مسجد قبا بعد از تشرف فرمایی رسول خدا و به فرمان ایشان ساخته شده است.

_______________________ 
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، وسته بودندیپھا  آن ه بهکن مھاجران از اصحاب رسول خدا و انصاری ینخست
ت یدر آن زمان به سوی ب. خواندند ردند و در آن نماز میکس یمسجد قباء را تأس

را به ھا  آن امامت، ه رسول خدا وارد قباء شدکزمانی ، شد المقدس نماز خوانده می
ن مسجد ھمان مسجدی است یا: گفتند ه مردم قبا میکن رو بود یاز ھمعھده گرفت؛ 

 :و تعالی در باره آن فرموده است که خداوند تبارک
به ( ه در آنکتر است  ستهیشا، ه تقوا بنا شدهیه از روز نخست بر پاکآن مسجدی « 

  ....»ستییبا) عبادت
 :سدینو و در انساب األشراف می

رده بودند و که قبل از رسول خدا و بعد از أبی سلمه بن عبد األسد ھجرت کسانی ک
در آن ، خواندند رده و در آن نماز میکمسجدی بنا ، ه وارد قباء شده بودندکسانی کز ین

ن مسجد را به یقبله ان خاطر یشود؛ به ھم ت المقدس خوانده مییزمان نماز به طرف ب
امامت نماز را به ، وارد آن جا شد ج سول خداه رکزمانی . ساختند سدقت المیطرف ب

نه را به عھده یه به مدکن از میفه امامت مھاجریو سالم مولی أبی حذ، عھده گرفت
ه رسول خدا به آن جا کن یز ادامه داشت تا اینه نین امامت در مدیسپس ا، داشت

 . دندیرس
 : جواب

ذاب و که او نزد ما کگرفته است » یمحمد بن عمر واقد«قول خود را از » یبالذر«
احمد و ابن  امام او متروک الحدیث است وگوید:  می یدر مورد و بخاری ؛مردود است

و در جایی دیگر امام احمد او . اند مبارک و ابن نمیر و اسماعیل بن زکریا او را ترک کرده
را دروغگو و یحیی بن معین او را ضعیف و امام مسلم و نسائی او را متروک و غیر ثقه 

  .١دانند می
 . است یباطل و ملغ» یواقد«ل وجود یبه دل ین نقل قول از بالذریپس اساس ا

ز به وسط یرا ن» یابن جوز« یه پاکرده بلکنقل قول ن یتنھا از بالذر» ینیقزو«اما 
 :ده و در ادامه نوشته استیشک

 :سدینو تاب المنتظم میکو ابن جوزی در «

ص  ۲۶؛ تھذیب الکمال المزی ج ۶۰۶رقم  ۳۲۴ص  ۹تھذیب التھذیب ابن حجر عسقالنی ج -١
۱۸۰-۱۸۱. 

_______________________ 
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ه در آن نماز کردند کمسجدی بنا ، اصحاب رسول خدا وقتی وارد قبا شدند
ی برای مسجد یبنا، را به عھده گرفتھا  آن سپس رسول خدا امامت نماز، خواندند می

سه شنبه و پنج شنبه در آن اقامت ، دوشنبه یروزھا ج رسول خدا، نساخته بودند
 ... ردندکت کنه حریردند و سپس روز جمعه به طرف مدک

 : جواب

ن مشھور شده یمورخ یبعضن یب» یواقد«ه توسط ک یقبل از نقل قول یابن جوز
 : سدینو می ،است

بقباء يف بني عمرو بن عوف يوم االثنني ويوم الثالثاء ويوم األربعاء  جوأقام رسول اهللا « 

س مسجدهم ثم خرج عنهم يوم اجلمعة وكان أصحاب رسول ...... ويوم اخلميس وأسَ

ا يصلون فيه فصىل هبم فيه ومل حيدث يف املسجد شيئًا  جاهللا حني قدم قباء قد بنوا مسجدً

  .»...جفأقام

و  سه شنبهو  دوشنبهعمرو بن عوف  ین بنیدر قبا ب ج و حضرت رسول: «یعنی
، بعد از آنو سپس مسجدشان را بنا نھادند و  دیاقامت گزرا  شنبهو روز پنج شنبهچھار

ه ک یاصحاب....... خارج شدند) از قباء یعنیعمرو بن عوف  یاز نزد بن( روز جمعه از آنجا
خواندند  یم قرار دادند و در آن نماز یخود مسجد یوارد قبا شده بودند برا یقبل از نب

 .» رم وارد شد امامشان شدکا یو چون نب نداشت ییچ ساختمان و بنایھه ک

 قامتهإ وخالل«: نویسد می یکی از علمای شیعه، عاملی مرتضی جعفر دیس عالمهو 

 مسجد أول هو قباء مسجدو .... املعروف قباء مسجد أسس قباء يف» وسلم عليه اهللاّ صىل«

 و ٢٥٠ ص ١ ج الوفاء وفاء: پاورقی(  غريهو اجلوزي ابن به رصح كام، االسالم يف بني
 .١»)٧٦ ص ٢ ج ةیداراإل بیالترات: راجع و ٥٥ ص ٢ ج ةیلحلبا ةریالس

 بنا را قباء معروف مسجد، بود قباء در هک مدتی در ج رمکا رسول: «یعنی
 نینخست، قباء مسجد، جوزی ابن ھمچون موّرخان از برخی حیتصر به....... ..نھاد

 .٢»)٧٦/ ٢، ةیدارب اإلیالترات: دیبنگر( شد ساخته اسالم در هک است مسجدی

 _قم. ۱۳۱ - ۱۳۰،ص:۴ مرتضی العاملی،ججعفر النبی األعظم،  ةصحیح من السیرال -١

 .، مترجم: دکتر محمد سپھری _تھران۴۷۰ص۱ ) جة(ترجمۀ صحیح من السیر سیرت جاودانه -٢

_______________________ 
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 یچ ساختمانیه ھک ندک یم ادی یا از نماز خانه ید ابن جوزیردکه مالحظه کچنان
 یانکشد مبا یم در قبا یه محلک ١عصبه و» عصبه موضع بقباء«ھمان  یعنی ؛هنداشت

ن مسجد قباء به دستور رسول است و ابن جوزی به ساخته شد» مسجد قباء«ر از یغ
 و عاملی نیز قول ابن جوزی را تائیدًا نقل کرده است! کند می تصریحخدا 

او ، امًال مشھود استک موضع بین دوتفاوت  نیزت نقل شده از ابن عمر یدر دو روا
به نام  یاز مسجد گرید یتیبرد و در روا یم نام» عصبه«به نام  یاز محل یتیدر روا

رق فن دو موضع با ھم یه اکن است ین خود نشانگر ایبرد و ا یم نام» مسجد قباء«
مسجد «موسوم به  یه مسجدک ندک یم ن ثابتیقیات و اقوال منقول از فریو روا. دارند
ه به ک ؛به قباء ج حضرت رسول ییف فرماینداشته مگر بعد از تشر یوجود خارج» قباء

 . مینک یم ن نقلیقیتب فرکاز را ن اقوال یاز ا یعنوان نمونه چند

 : تب اھل سنتک

حَ « :)ھـ٢١٣م( ابن ھشام الَ ابْنُ إسْ ولُ اهللاَِّ: اقَ قَ سُ امَ رَ أَقَ باءٍ  فَ فٍ ، بقُ وْ و بْنِ عَ رِ مْ نِي عَ ، يفِ بَ

يسِ  َمِ مَ اخلْ وْ يَ اءِ وَ بِعَ َرْ مَ األْ وْ يَ اءِ وَ ثَ مَ الثُّالَ وْ يَ ِ وَ نَنيْ ثْ مَ االِ وْ هُ ، يَ دَ جِ سْ سَ مَ أَسَّ  .٢»وَ

باء ج ملا بنى رسول اهللا« :)ھـ٣١٠م( یطبر  .٣»مسجد قُ

 .٤»بقباء أياماً وأسس مسجدها ج فأقام رسول اهللا« :)ھـ٤٥٦م( یابن حزم آندلس

ِ « :)٥١٠م( یبغو ريَ لُ السِّ رَ أَهْ كَ نِي  ج أَنَّ النَّبِيَّ : ذَ ىلَ بَ بَاءً عَ لَ قَ ا نَزَ رً اجِ هَ ينَةَ مُ مَ املَْدِ دِ ملََّا قَ

فٍ  وْ و بْنِ عَ رِ مْ تَدَّ ، عَ نيَ امْ لِ حِ َوَّ بِيعٍ األْ رِ رَ هْ نْ شَ لَتْ مِ ] خَ يْلَةً ةَ [لَ َ رشْ ِ لِثِنْتَيْ عَ نَنيْ ثْ مَ االِ وْ لِكَ يَ ذَ وَ

ى حَ الثُّ ، الضُّ ِ وَ نَنيْ ثْ مَ االِ وْ بَاءٍ يَ امَ بِقَ أَقَ يسِ فَ َمِ مَ اخلْ وْ يَ اءِ وَ بِعَ َرْ األْ اءِ وَ ثَ مْ ، الَ هُ دَ جِ سْ سَ مَ أَسَّ ثُمَّ ، وَ

ةِ  عَ ُمُ مَ اجلْ وْ مْ يَ هِ رِ ِ أَظْهُ نْ بَنيْ جَ مِ رَ  .٥»خَ

 وجود دارد. »عصبه«در حال حاضر نیز در مدینه در قباء محلی نسبتًا کوچک به نام  -١
 _مصر. ۳۴۲ص ۲ج سیره ابن ھشام -٢
 ._بیروت ۵۷۲ص  ۱؛ تاریخ طبری ج۴۷۹و ص ۴۷۱ص ۱۴تفسیر طبری ج -٣

 .،ابن حزم آندلسی _ مصر۹۳ص  ۱ج ةجوامع السیر -٤
 ._ بیروت ۸۴ص  ۵ج (معالم التنزیل) تفسیر بغوی -٥

_______________________ 



 ٤٣  فصل اول: در اثبات یار غار بودن ابوبکر صدیق

 .١» مسجده ومساكنه ومسجده قباء ج وفيها بنى رسول اهللا« :)ھـ٦٣٠م( ریابن اث

ولُ اهللاَِّ« :)ھـ٧٤٨م( یذھب سُ سَ رَ أَسَّ بَاءَ  ج وَ دَ قُ جِ سْ فٍ مَ وْ و بْنِ عَ رِ مْ تِهِ بِبَنِي عَ امَ  .٢» يفِ إِقَ

ملا ب� : وأخرج ابن أيب حاتم وابن مردو�ه عن ابن عباس قال« :)ھـ٩١١م( یوطیس
 ٣...» مسجد قباء خرج رجال ج رسول اهللا

نْهُ « :)ھـ١٢٥٠( یانکشو هِ عَ يْ وَ دَ رْ ابْنُ مَ اتِمٍ وَ جَ ابْنُ أَيبِ حَ رَ أَخْ  ج ملََّا بنى رسول اهللا: قَالَ وَ

بَاءٍ  دَ قُ جِ سْ  .٤...»مَ

، شنبه سه، شنبه دو روزھای عنیی روز شبانه چھار ج امبریپ« :)ھـ١٣٩٤م( زھره ابو
 ٥» ردک برپا را قبا مسجد مدت نیا در و ماند قبا در را پنجشنبه و، شنبه چھار

چھار شنبه و ، شنبهسه ، دوشنبه، عنییامبر چھار روز یپ« :)ھـ١٤٢٧م( یفورکمبار
ن یا. پنج شنبه در قبا ماندگار شد و مسجد مشھور قبا را بنا نھاد و در آن جا نماز خواند

 .٦»ه از روز نخست بر تقوا ساخته شدهکن مسجدی است یپس از بعثت اول، مسجد

ب الَّ وأُسس ، يف بني عمرو بن عوف بضع عرشة ليلة ج فلبث رسول اهللا« :)معاصر( یالص

  .٧»ج الذي أسس عىل التقو وصىل فيه رسول اهللاملسجد 

عمرو بن  یبه قباء وارد شد و نزد بن ج رمکا ینب: هکشود  یم نین اقوال ایمختصر ا
ن مدت مسجد قباء را بنا نھادند و در آن نماز خواندند و یو در ا نددیعوف اقامت گز

 ٨. سپس روز جمعه از آن محل خارج شدند

 .،ابن اثیر _ بیروت۵۲۲ص ۴ُاسد الغابه ابن اثیر؛ الکامل فی تاریخ ج -١
 .وت_ بیر ۳۰ص ۲تاریخ االسالم للذھبی ج -٢
 .در المنثور -٣
 ._ بیروت ۴۶۰ص ۲تفسیر فتح القدیر شوکانی ج -٤
 .، ابو زھره _ مشھد۲۲۱ص۲ ترجمه شده از عربی به فارسی) ج( ج خاتم پیامبران -٥
 .، مبارکفوری _سنندج۲۱۱ترجمۀ رحیق المختوم) ص( بادۀ ناب -٦

بی، علی محمد محمد ۲۷۷عرض وقائع وتحلیل أحداث ص  يةالنبو ةالسیر -٧ الَّ الص. 

، ۳۱۵۴ص ۴ج يةإلی بلوغ النھا ية؛ الھدا۵۵و ھمچنین مراجعه کنید به: تاریخ خلیفه بن خیاط ص -٨
، محمد بن عمر ۴۶۸ص ۱_ قاھره؛ مراح لبید ج ۲۸۱ص ۱۲وش؛ تفسیر قرطبی جّم مکی بن َح 

_ ابن سید الناس؛  ۴۰۰ص  ۳، _بیروت؛ عیون االثرج۱۷۲ص ۳نووی _بیروت؛ تفسیر بیضاوی ج
،ابن ۵۲ص ۳جو  ۹۸ص ۱جابو حیان آندلسی _ بیروت؛ زاد المعاد ،۸۱ص۵تفسیر بحر المحیط ج

_______________________ 



 دو یاِر غار    ٤٤

 : عیتب اھل تشک
بر ساخته شدن مسجد قباء بعد از  یسخن عالمه ابن حجر مبن» ینیقزو«جناب 

ان معاصر یعیش یاز اجال یکی یداند ول یم را مردود ج حضرت رسول ییف فرمایتشر
داند  یم مقبول ج یبعد از ھجرت نب» مسجد قباء«س یسأد تییأسخن ابن حجر را در ت

 نامد! یم نان بخشیرا اطم یو قول و
 نییلک ی آورده به هکنیا کش  بی«: نویسد می) معاصر(» ینجفد محمد باقر یس« -١

: هک میخوان می عمار بن هیمعاو: قیطر از ٥٦ ص، ٤ ج، ] افیکال من فروع[: در

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

 عنیی مردمان نیتر مؤمن، بنا نیا معمار اساسا هک است آن جھت به ».يوم ولأ

. شده ادی اتیآ نزول شأن و ریتفس«... .».است بوده صلعم الّله رسول محّمد
 یکی، اسالم مسجد اول، قبا مسجد تیاھم و لتیفض در چند ثییاحاد با ھمراه

  ....»..است الّله رسول محمد ھجرت اول سال خیتار مسائل اھّم  از
 مذاھب انیروا سلسله قیطر از هک متعددی ثیاحاد به توجه با و اساس نیا بر«

 حیصح بشرح -الباری فتح[: در عسقالنی حجر ابن: انیب، است شده آورده اسالمی
: هک بخشد می نانیاطم را ما. )٣٩٠٨/ ٣٩٠٦ ثیحد لیذ، ٢٤٥ ص، ٩ ج، ] البخاری

 ندک می دیتائ زین ١لییسھ. ١/ ١٤ »اآلية ظاهر هوو ،قبا مسجد املراد ان عىل فاجلمهور...«

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

  .»)مأخذ ھمان، ] الباری فتح[: ١/ ١٥...» اهلجرة
 محل در ریحق توسطھا  آن قیتطب و، اقوال بندی جمع و ھا شناسائی مجموعه از« 
 نظر اظھار و» نهیمد اوقاف اداره: «موجود ادواری ھای نقشه به توجه با و، مسجد بنای

 محّمد را مسجد: هک دمیرس جهینت نیا به، تابک و رساله ھا ده و. نهیمد آثار خبرگان

 يةو بدا ۲۹۲ص۲ج يةالنبو ة، زیعلی _ریاض؛ سیر۱۴ص  ۴القیم؛ تخریج األحادیث الکشاف ج

ص  ۴؛ تفسیر ابی السعود ج۲۱۳ص ۴_بیروت و تفسیر ابن کثیر ج ۱۹۶ص۳ابن کثیر ج يةوالنھا

 و....، محمد بن عبدالوھاب ۱۳۵ص ج الرسول ةسیر_بیروت؛ مختصر  ۱۰۲
 جناب سید محمد باقر نجفی، قول سھیلی را به نقل از فتح الباری ابن حجر ذکر کرده است. -١

                                                                                                                                                  



 ٤٥  فصل اول: در اثبات یار غار بودن ابوبکر صدیق

 مجاور و لثومک: ی خانه: شمالی قسمت در آن و. نھاد بنا ھدم بن لثومک، مربد: در صلعم
 .١»...است بوده ثمهیِخ  بن سعد: ی خانه غربی

 : هکد یتوان فھم یم» ینجفد محمد باقر یس« انسخن یاز محتوا
 ج حضرت رسول به امر یس مسجد نبیسأبر ت یمبن یقول ابن حجر عسقالن -١

 . ح استیامًال صحک
ب اتکھا  نه و مستنبط از دهیقت را نظر خبرگان آثار مدین حقیا» ینجف«جناب  -٢

 . داند یم و رساله
د و یداردر دسترس ن ھمه مصدر و منبع یه اکشما » ینیقزو«جناب : میگو یم پس

چرا ، ندک یم انیآن را ب ینانین اطمیبا چن» ینجف«ه جناب کحق آنچنان واضح است 

ِ  ۡ�َقَّ ٱلَِم تَۡلبُِسوَن ﴿ ؟دید آن را بپوشانیقصد دار) ینجاح طائ( شما و امثال شما  ۡلَ�ِٰطلِ ٱب
نُتۡم َ�ۡعلَُموَن  ۡ�َقَّ ٱَوتَۡ�ُتُموَن 

َ
د و یزیآم باطل درمیچرا حق را به « .]٧١[آل عمران:  ﴾٧١َوأ

 » ؟؟دیدان ه خود میکنید با اینک تمان میکقت را یحق
مقصود و مطلوب ما را  یه به خوبکنه بود ین زمیاز اقوال وارده در ا یکین تنھا یا

ز یگر نیچند منبع د، ل شدهیسنت تبد کیبه  یلکاد منابع به شیچون ازد یول، رساند
 . شود یم ذکر

 ج «قامته إوخالل : تأسيس مسجد قباء«) معاصر( ٢یعامل د جعفر مرتضییس -٢

واملبارش أوال ، ويبدو أن صاحب الفكرة، يف قباء أسس مسجد قباء املعروف» وسلم

 .٣»يف وضع املسجد هو عامر بن يارس

 .٤»÷فان الظاهر هو أن تأسيس مسجد قباء كان بعد قدوم أمري املؤمنني، وبعد«

 . (معاصر) _تھران  ،سید محمد باقر نجفی۱۳ - ۹مدینه شناسی (فارسی) ص -١
ه از بین تمامی کتبش، عنوان کتاب تالیف کرده است ک ۲۰سید جعفر کسی است که بیش از  -٢

 (عند قومه). کتاب مشار الیه از ھمه مھمتر است.

 ._ بیروت ۱۳۰ص ۴)، السید جعفر مرتضی (معاصر) جصالنبی األعظم ( ةالصحیح من سیر -٣

 ._ بیروت ۱۳۲ص و ص۱۳۱ص ۴النبی األعظم (ص)،السید جعفر مرتضی ج ةالصحیح من سیر -٤

_______________________ 



 دو یاِر غار    ٤٦

....  املعروف قباء مسجد أسس قباء يف» سلمو آلهو عليه اهللاّ  صىل« قامتهإ وخالل«

 .١»غريهو اجلوزي ابن به رصح كام، سالماإل يف بني مسجد أول هو قباء ومسجد

چ یبه قباء ھ ج رمکا یه قبل از ورود نبکشود  یم ن برداشتینچنیز ایاز قول او ن
و دیگر » ابن جوزی«ھای  ار وجود نداشته است و او از نوشتهیدر آن د ٢یمسجد

 . مورخین این را فھمیده است
در آغاز «: سدینو یم ن بارهیعه است در ایاز مراجع ش یکیه ک» یرازیارم شکم« -٣

افت یی از حلقه محاصره دشمن نجات یامبر به طرز معجزه آسایع االول پیماه رب
ه مصادف با روز دوشنبه بود ـ به محّله کنه شد و در روز دوازدھم ـ یو روانه مد

و نماز امبر تا روز پنجشنبه درآنجا ماند و مسجد قبا را بنا نھاد یپ. قبا وارد شد
ن نماز ین نخستیله بنی سالم خواند و ایان قبیی قبا در مکیجمعه را در نزد
ه رسول خدا اقامه کنه بود ین خطبه نماز جمعه در مدیجمعه و نخست

 .٣»فرمود
ل یکاصحابش تش باج  ه رسول خداکای  ن جمعهیاما اول: «و در تفسیر خودشان

و آن روز روز دوشنبه ، نه شدیوارد مد، ردکنه ھجرت یه به مدکھنگامی بود ، دادند
ماندند و مسجد قبا را » قبا« چھار روز در، حضرت، ع االول ھنگام ظھر بودیدوازدھم رب

 .٤»ردکت کنه حریسپس روز جمعه به سوی مد، ان نھادندیبن
ت الله جعفر یآ« از مراجع تقلید شیعیان یعنی دیگر نیز یکی ن نفریچھارم -٤

 ن بارهیشان در ایا، ت با اھل سنت مشھور استیه به ضدکاست  » یسبحان
» عوف بن عمرو بنی« لهیقب زکمر» نهیمد« فرسخی دو در» قبا««: سندینو یم

 جا آن به االول عیرب ماه دوازدھم دوشنبه روز ھمراھانش و گرامی رسول. بود
 از گروھی. آمدند فرود» الھدم ابن لثومک« لهیقب بزرگ منزل در و دندیرس

 . بودند امبریپ بکمو انتظار در زین انصار و مھاجران

 _قم. ۱۳۱ - ۱۳۰،ص:۴ مرتضی العاملی،ججعفر النبی األعظم،  ةالصحیح من السیر -١
مسجدی که دارای بنایی به عنوان بنای مسجد باشد.. وگرنه نمازگاھی وجود داشته که ھمان  -٢

 باشد.  می »عصبه«محل 
 .فصل نوینی در تاریخ اسالم؛ مکارم شیرازی پیام قرآن، فصل: ھجرت، -٣
 .شیرازی_ مکارم  ۱۳۰ص۲۴فارسی)، ج ( تفسیر نمونه -٤

_______________________ 



 ٤٧  فصل اول: در اثبات یار غار بودن ابوبکر صدیق

 را مسجدی شالوده مدت نیا در و ردک توقف جا آن در ھفته آن آخر تا گرامی امبریپ
 .١»ختیر» عوف بن عمرو بنی« لهیقب برای
 در ج خدا رسول هک نهیمد لییم دو در است دھی قبا: «یبر قرشکا ید علیس -٥

 در هک ستیمسجد نیاّول آن و ساخت مسجدی آنجا در و شد وارد بآنجا ھجرت

 .٢» است بخصوصی احترامآن را  و شد ساخته اسالم

مسجد قبا ألن عامرا هو الذي أشار عىل « :)١٣٢٤م (  ییب الله خویرزا حبیم -٦

سه جالنبيّ   .٣» ج اهللاَّ  رسول  ببنيانه وهو مجع احلجارة له فلام أسّ

والدة : وىل من اهلجرةوقايع السنة األ« :)ھـ١٤٠٥م( یالشاھرود یالنماز یخ علیش -٧

. وزياد بن سمية عىل قول ،)٣(املختار لطلب الثار من املالعني األرشار، املختار

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

ھا  بت، ارکد و در آغاز یچند روز در قبا اقامت گز ج امبریپ: «سید منذر حکیم -٨
را بنا نھاد و روز جمعه از آن جا خارج شد  یست و آن گاه مسجدکرا ش

 .٥....»و

هاجر عامر إىل املدينة وشهد بدرا وما « :)یرکعالمه عس( یرکد مرتضی عسیس -٩

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

 .٦»ج واشرتك يف بناء املسجد النبي. مسجد يف االسالم

_   ؛ آیت الله جعفر سبحانی۴۳۳ص ج فروغ ابدیت تجزیه و تحلیل کاملی از زندگی پیامبر اکرم -١
 .قم

 .، سید علی اکبر قرشی (معاصر) _تھران۲۲۸ص۳ قاموس قرآن ج -٢

 .۲۸۲، ص: ۱۵ (خوئی)، ج ةغفی شرح نھج البال ةعمنھاج البرا -٣

 .، شیخ علی النمازی الشاھرودی _ قم۲۰۶ص  ۵البحار ج سفينةمستدرک  -٤
_باب:بنای مسجد (گروه مولفان:سید منذر حکیم با  ۱۵۸ص  ۱پیشوایان ھدایت (خاتم انبیاء) ج -٥

 مترجم: عباس جالل) _ قم ھمکاری عدی غریباوی؛
 _ سید مرتضی عسکری ۱۳۱ص ۱أحادیث عائشه ج -٦

_______________________ 



 دو یاِر غار    ٤٨

اماً  عوف بن عمرو بني عند قباء يف مكث ج وأنّه« :)١٣٩٠م( ینیعالمه ام -١٠  وليايل أيّ

س حتى  من قبل يعرفه يكن مل ممّن قباء يف من كلّ  فعرفه، فيها الرشيف مسجده أسّ

 .١»....اخلزرجو األوس رجال
 یاز اقوال علما ین به بعد چندیعه بود از ایش خرأمت ینجا ھر چه بود از علمایتا ا

 : شود یم ز نقلیعه نیمتقدم ش

َس ىلَعَ اتلَّْقوى﴿« :)ھـ٥٤٨م( یخ طبرسیش -١ سِّ
ُ
سه  ﴾لََمْسِجٌد أ هو مسجد قباء أسّ

ام مقامه بقباءو ج اهللاّرسول   .٢»صىلّ فيه أيّ

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

ل س مسجدهمو ،من شهر ربيع األوّ  .٣»أقام هبا إىل يوم اجلمعة ثمّ خرج عامدا إىل املدينةو أسّ

ِذنَ  ُ�يُوٍت  يِف ﴿«
َ
ُ  أ نْ  ا�َّ

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

 يف اهللا بيوت املساجد ج النبي قول يعضدهو اجلبائيو جماهدو احلسنو عباس ابن قول

 مساجد أربع ها آن قيل ثم  األرض ألهل النجوم ء تيض كام السامء ألهل ء تيض هيو األرض

 مسجدو سليامن بناه املقدس بيت مسجدو إسامعيلو إبراهيم بناها الكعبة نبي إال يبنها مل

 .٤»ج اهللا رسول بنامها قبا مسجدو املدينة

ِذنَ  ُ�يُوٍت  يِف : «یعنی
َ
ُ  أ نْ  ا�َّ

َ
 داده اذن خداوند هک است ییمسجدھا در اتکمش :تُْرَ�عَ  أ

 و نیزم در ندیخدا ھای خانه مساجد: فرمود خدا امبریپ هک چنان. شوند عیرف هک است
 نور آسمان اھل به ھم مساجد، دھندیم نور نیزم اھل به ستارگان هک ھمانطوری

: اند شده ساخته امبرانیپ بدست هک است مسجد چھار مقصود: اند گفته برخی. دھندیم
 نهیمد مسجد، ردک بنا مانیسل هک المقدس تیب، ردندک بنا لیاسماع و میابراھ هک عبهک
 ٥» درک بنا اسالم قدریعال امبریپ هک قبا مسجد و

 _ تھران  ۱۴۵،ص:۱۴ الغدیر ج ، امینی _قم؛ ترجمه۳۴۸ص ۷الغدیر ج -١
 ،الشیخ الطبرسی_ قم ۹۵ص۲تفسیر جوامع الجامع ج -٢
 ۲۹۳، ص: ۴تفسیر جوامع الجامع، ج  -٣
 .۳،طبرسی _تھران،ط۲۲۷، ص: ۷ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج -٤
 .ھـ)_تھران۵۴۸،شیخ طبرسی (م۱۴۳ص۱۷ ترجمه مجمع البیان ج -٥

_______________________ 



 ٤٩  فصل اول: در اثبات یار غار بودن ابوبکر صدیق

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

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

 ثم مسجدهم أسسو اخلميسو األربعاءو الثالثاءو اإلثنني يوم بقبا فأقام الضحى حني

 .١..»خرج

 شده گفته: نمود اجتماع اصحابش با ج خدا امبریپ هک ای جمعه اّول اّما و: «یعنی
 عمرو بنی بر وارد قبا دهکدھ در تا نمود نهیمد بسوی مھاجرت هکم از ج خدا رسول هک

 از قبا در پس، بود ظھر موقع  االّول عیرب دوازدھم دوشنبه روز در نیا و شد عوف بن
 .٢.»  .. ساخت را قبا مسجد و فرمود توقف پنجشنبه تا دوشنبه روز

 قبا مسجد عوف بن عمرو بنو هک گفتند مفّسران: «٣)ھشتم قرن( یجرجان -٢
 بنو ردک جماعت نماز روزکی تا بردند آنجا را ج رسول و ردندک خود بنمازگاه

 زین ما هک ردندک حسد شانیا بر بودند شانیا اعمام بنو هک عوف بن غنم
 .٤....» شانیا مسجد پھلوی در مینک مسجدی

ِل  ِمْن « :)ھـ٩١٠م( سبزواری اشفیکعلی  بن نیحس -٣ وَّ
َ
 مراد نینخست روز از ْوٍم ی أ

 بنی محله در قباست مسجد هک آنست اظھر و اشھر و استج  غمبریپ مسجد
 فرود قبا بمحله دیرس نهیمد بحوالی هک اّول پناه رسالت حضرت عوف بن عمرو
 آن و افگند قبا مسجد اساس امیا ان در و فرمود اقامت آنجا روز چھارده آمده
 .٥...» گذارده نماز آنجاج  پناه رسالت حضرت هک نهیمد در ستیمسجد اّول

ِل  ِمْن « :)ھـ٩٨٨م( یاشانکمال فتح الله  -٤ وَّ
َ
 آن بنای روزھا از روزی اول از ْوٍم ی أ

 جغمبریپ حضرت هک ستیمرو عوف بن عمرو بنی محله در قباست مسجد مراد
 فرمود اقامت آنجا روز چھارده آمده فرود قبا بمحله دیرس نهیمد بحوالی هک اول

 .۴۳۲، ص: ۱۰ ن، جمجمع البیان فی تفسیر القرآ -١
  .۱۸-۱۷صص ۲۵ ترجمه مجمع البیان ج -٢
 تاریخ تولد ووفاتش،شدیدًا محل اختالف است! -٣
 .، ابو المحاسن جرجانی _ تھران۱۲۴ص  ۴ جالء األذھان و جالء األحزان (فارسی) ج -٤
 .، حسین بن علی کاشفی سبزواری _تھران۴۳۳(فارسی) ص» تفسیر حسینی=«  مواھب علیه -٥

_______________________ 



 دو یاِر غار    ٥٠

 هک نهیمد در ستیمسجد اول آن و ندندکاف قبا مسجد اساس امیا آن در و
 .١..»گذارد نماز آنجا در رسالت حضرت

َس  لََمْسِجدٌ ﴿« سِّ
ُ
سه قبا مسجد: يعني ﴾اتلَّْقوى ىلَعَ  أ ام فيه ج اهللاّ  رسول أسّ  بقبا مقامه أيّ

 .٢»املدينة قر من قرية اسم قباو .اجلمعة إىل االثنني من

ََّمسۡ ﴿« :)ھـ١٠٨٥م( یحین الطریفخر الد -٥ َس  ِجدٌ ل ّسِ
ُ
* مسجد قبا  ﴾َوىٰ �َّقۡ ٱ َ�َ  أ

 .٣»ج أسسه رسول اهللا

دٌ ( :)ھـ١٠٩١م( یاشانکض یف -٦ سَ  ملََّسجِ ىلَ  أُسِّ ٰ ٱ عَ ن لتَّقوَ لِ  مِ ومٍ  أَوَّ قُّ  يَ من أيام ) أَحَ

وصىل فيه أيام مقامه ، ج أسسه رسول اهللا: قيل. )مسجد قبايعني : (قال. وجوده

 .٤»بقبا

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

وصىل  ج أسسه رسول اهللا: قيل. يعني مسجد قبا: والقمي، عنهام عليهام السالم: والعيايش

 .٥»فيه أيام مقامه بقبا

دٌ « :)قرن دھم( یضیابو الفضل ف -٧ جِ سَ  ملََسْ ص أساسه حطّ   أُسِّ  وأحكم علوه ورصّ

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

 .٦» الرحل دار حلولك عرص

 .، فتح الله کاشانی _ تھران۲۶۱ص  ۲ المنھج (فارسی) ج ةصخال -١

 .، فتح الله کاشانی _ قم۱۶۷ص  ۳ التفاسیر ج ةزبد -٢
 .۵۴۰ص  ۴،شیخ طریحی _ قم؛ مجمع البحرین شیخ طریحی ج۷۸تفسیر غریب القرآن ص -٣
 ._ الفیض الکاشانی ۴۹۱ص ۱تفسیر اآلصفی ج -٤
 .کاشانی_ تھران، الفیض ال۳۷۹ص ۲تفسیر الصافی ج -٥
بیینید  ، فیضی دکنی _ قم؛ اگر می۴۸۲ص  ۲ نقطه) ج سواطع اإللھام فی تفسیر القرآن (تفسیر بی -٦

نقطه است و در این  را ذکر نکرده به این دلیل است که این تفسیر، تفسیر بی »مسجد قباء«نام 
ان از ذکر نام مسجد خود بینید... لذا ایش کتاب به جز به وقت ذکر آیات قرآنی ھیچ نقطه ای نمی

 نقطۀ خویش را بر ھم زند! داری کرده تا مجبور نشود قاعدۀ کتاب بی

_______________________ 



 ٥١  فصل اول: در اثبات یار غار بودن ابوبکر صدیق

 از بعد و ھدم بن لثومک خانه در آمد فرود قبا در حضرت و« :)ھـ١١١١م( یمجلس -٨
 حضرت هک روز دوازده ای روز سه از بعد و، فرمود نقل اوسی ثمهیخ خانه به آن
 مسجد بود قبا در هک امییا در و، شد منتقل نهیمد به آمد ÷نیالمؤمن ریام

 و قبا تا نمودند می حضرت آن استقبال نهیمد اھل روز ھر و ردک بنا را قبا
  ١» گشتند برمی

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

 .٢»بقبا

 عند هوو ج بنفسه فيه عملو اهلدم بن لكلثوم كان مربد ىف ج النبى أسسه: قبا مسجد«

 .٣»املدينة عواىل من يعدو عوف بن عمرو بنى

، آلهو اهللا صىل اهللا عليه  رسول  ألن مسجد قبا أسسه، وهذا هو املشهور بني املفرسين«

 .٤» وصىل فيه

دُ « :)١١٢٠م( یرازیش یمدن -٩ جِ سْ با مَ هُ ، قُ سَ مَ املدينةَ   ج اهللاَّ  رسولُ   أَسَّ دِ  .»ملّا قَ
 در هک ھدم بن لثومک از نییزم« :)ھـ١٢٩٧م( سپھر کالمل لسان تقی محمد -١٠

 از غمبریپ و. گشت نیمع مسجد بھر از دندینام می مربد و داشت خود خانه برابر
 نماز و نمود استوار را قبا مسجد آنجا در ھم و فرمود شیخو خاص و بگرفت او

 تیآ نیا و ردک پای به نهیمد در غمبریپ هک است مسجدی اول آن و، بگزاشت

َس َ�َ ﴿ :شد فرود مسجد آن شأن در ّسِ
ُ
ََّمۡسِجٌد أ ن  �َّۡقَوىٰ ٱل

َ
َحقُّ أ

َ
ِل يَۡوٍ� أ وَّ

َ
مِۡن أ

ْۚ وَ  ُروا ن َ�َتَطهَّ
َ
ُ ٱَ�ُقوَم �ِيهِ� �ِيهِ رَِجاٞل ُ�ِبُّوَن أ ّهِرِ�نَ ٱُ�ِبُّ  �َّ  .٥﴾١٠٨ لُۡمطَّ

 رسول ریس در زمان نیا تا اسالم صدر از: «دیگو یم تابشکشگفتار یدر پ» سپھر«
 و شعری اگر هیفارس تبک در.... نگشت پرداخته لیمکت و بیترت نیبد تابیک ج خدای
 در شتریب هکبل ؛اند نرفته نظر دقت به آن سقم و صحت در، اند ردهک رقم عرب از رجزی

 .، مجلسی _ قم۸۵۶،ص۴ فارسی) ج( القلوب ةحیو -١
  ._تھران۲۷۳ص۶۷ بحار األنوار مجلسی،ج -٢
 .۳۳۵ص۹۶ بحار األنوار مجلسی (پاورقی)ج -٣
 .، مجلسی؛ مکتبة مرعشی _قم۴۹۴، ص: ۵ مالذ األخیار فی فھم تھذیب األخبار، ج -٤
 .؛ محمد تقی لسان الملک سپھر۶۲۶ص۲ ناسخ التواریخ زندگانی پیامبر ج -٥

_______________________ 



 دو یاِر غار    ٥٢

 و، نھادم شتنیخو بر را مصاعب نیا حمل بنده من و.... اند نبوده ریبص خود ریتحر ھنگام
 را ریتحر مقدار نیا هک داستیپ و. بردم پای به کاند زمان نیا در را کمبار مجلد نیا

 خطر بی و نگاشته ھا پاره اغذک بر را مجلد نیا چندان سه و، ام ردهک نقد ریثک نگارش با
 و قصص جّل  و اتیاکح و ثیاحاد تمامت هک ام نھاده گردن به شتنیخو ھمانا.. ..ام گذاشته

  .»فتدین ازین باب چیھ و تابک چیھ مراجعه آن مطالعه از بعد هک دھم طراز چنان را اتیروا
ه کبر فرض : «دیتاب گوکن یدر دفاع از ا یدید جعفر شھیه سکو چنان است 

نظر را معمول نداشته و تنھا به ت و اظھار یچ گونه درایار خود ھکم سپھر در ییبگو
در حالی ، آور خواھد بود باز ھم اثر او اعجاب، رده استکتفا کگران ایاستنساخ مطالب د

، جا فراھم نبوده است کیتاب آورده در کن یه سپھر در اکمطالبی ... ستین نیه چنک
ره یو غھا  نامه لغت، رهکتذ، ادب، خیھا مجلد از تار تاب به دهکن یاو برای نوشتن ا

ل به یب و جرح تعدیرا استخراج نموده و پس از تھذھا  آن و مطالبرده است کمراجعه 
  .١»فارسی در آورده است

، هکنیم بر این گواه آوردین و چه از متقدمیچه از متاخر یعیمؤلف ش ٢٠نون از کتا 
شان به قباء یا ییف فرمایتشر ین روزھایو در اول ج مسجد قباء به امر حضرت رسول

 : دیگو یم عهیاز دانشمندان ش یکی، دیه بدانکاما جالبتر آن است  ؛ساخته شده است

دٌ « :)ھـ١٢٤٢م(  الله شبر عبد دیس جِ سَ  ملََسْ ىلَ  بنيانه  أُسِّ و عَ نْ   التَّقْ لِ  مِ مٍ  أَوَّ وْ  عن يَ

سه قبا مسجد يعني ÷الصادقو ÷الباقر  ٢» فيه صىلو ج اهللاّ رسول أسّ

َس َ�َ ﴿ :هین آیدر مورد ا: «یعنی ّسِ
ُ
ََّمۡسِجٌد أ ِل يَۡو�ٍ  �َّۡقَوىٰ ٱل وَّ

َ
از امام باقر و  ﴾ِمۡن أ

آن را بنا  ج ه رسول خداکمنظور مسجد قباست : ه فرمودندکامام صادق نقل شده 
 .» نھاد و در آن نماز گزارد

دو  ؛»ینیقزو« یو مخالفت آنان با ادعا ٣یعیدانشمند ش ٢١ یپس به عالوۀ گواھ
را » ینیقزو«ز به صدق گفتار ما شھادت دادند و یامام باقر و صادق ن یعنی عهیشامام 

 ردند!کب یذکت، ن دو امام استیعۀ ایست شیه مدعک

ناسخ  ،سید جعفر شھیدی_تھران. (به نقل از پیشگفتار مصحح۱۰ -۷مقدمه براھین العجم ص  -١
 .)»استاد جمشید کیان فر« التواریخ

 ، سید شبر _ کویت۱۱۸ص: ، ۳ الجوھر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین، ج -٢
 کنیم. ھا صرفه نظر می باشد که از آن که منابعی بیش از این در دسترس می -٣

_______________________ 



 ٥٣  فصل اول: در اثبات یار غار بودن ابوبکر صدیق

ق و ھم یرف» ینجاح طائ«ب را از یرت آور و بس عجیح یخواھم سخن یم حال
 نم!ک ماترا » ینیقزو«نم و با سخن او کنقل » ینیقزو« یمیت

و وقتی علّی بن أبی طالب و : «سدینو یم ساخت مسجد قباءخ ینجاح در مورد تار
امبر در یپ، دندیمنزل گز لثوم بن ھدمکنزد  ج ھمراه رسول خدا، دندیفواطم به قبا رس

ن نماز جمعه را در محّله بنی یو أّول، ردکس یو مسجدش را تأس، سه روز درنگ نمود قبا
 ١ !!!!.»اقامه نمود، نهیسالم بن عوف در مد

و پس از آن ساختن ، در ابتدا مسجد قبا را بنا نمودند ج و رسول خدا: «سدینو یم باز
 ٢!!!»ردکدا ینه منّوره ادامه پیدر تمام اطراف مد، مساجد

 ه دھانش باز است و مات و مبھوت مانده وک ینیب یم او را؟؟ ینیب یم را» ینیقزو«
 د ویرا بگزار ینیحال قزو دانم! ینم نم شما رایب یم هکمن ؟؟ دیه چه بگوکداند  ینم
شد و من در  یم ن بازیاش زمک یا: «دیگو یم ر لبیه زک را تماشا کنید» ینجاح طائ«

ن یا یدر ابتدا هک ییرسوا؟؟ ییدام رسواک» شدم!!! ینم نگونه رسوایرفتم و ا یم آن فرو
 . بحث از او نقل شد

 یارایست بالله یرا نه زبان ک( ه داردک یادیبه عالوۀ محاسن ز» نجاح«خوشبختانه 
ن حسن یاست و به موجب ا بودن ویم حافظه که دارد ک یگریحسن د کی) وصفش!

با عمر و سالم برده  رکھجرت ابوببخاری : «سدینو یم آورد و یم باربه را  یین رسوایا
ه کرده کثی را از ابن عمر نقل یرا حدیز، د نمودیتأئ ج امبریقبل از ھجرت پفه را یابوحذ

ن نخست و یفه امامت جماعت مھاجریسالم موالی ابوحذ«: ن آمده استیدر آن چن
ر و عمر و کابوبھا  آن انیه در مکرا در مسجد قبا به عھده داشت  ج امبریاصحاب پ

ه در راه ک مسجد قبان یبنابرا ».خوردند می عه به چشمید و عامر بن ربیابوسلمه و ز
در ھنگام ھجرت در آن نماز جماعت گران یر و عمر و سالم و دکنه واقع است ابوبیمد

 ٣» اند خوانده

ھا  با عنوان: چه کسی با فاطمه ۲فصل  ۵آیا مصاحب و ھمراه رسول خدا در غار أبوبکر بود؟ (باب  -١
 به مدینه ھجرت کرد؟)

 »بنیان گذاری مسجد مدینه« با عنوان: ۲فصل  ۷باب  -٢
و این دلیل »... قسمت پایانی کتاب با عنوان: دالئل مھم ھمراه نبودن پیامبر با ابوبکر در ھجرت -٣

 اولین دلیل مھم اوست!!!

_______________________ 
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مسجدش را ، بوده در قبا کبعد از سه روز  ج رمکامبر ایپ: «دیگو یم» نجاح«خود 
وجود  ھنوز هک یدر مسجد رمکا یر قبل از ھجرت نبکابوب: دیگو یم بعد» ردکس یتاس

 یلمیساخته شدن فقبل از  ن استکمم؟؟ ن استکا ممیآنماز خوانده است!!!  ،نداشته
 ببینم!! اچطور فیلم ر ؛ھنوز فیلمنامه نوشته نشده؟؟ ده باشمینما دیآن را بر پردۀ س

آمد و  )مُر (به  )وس سزاریژول(: «مییه بگوکماند  یم نیر به این دو بھانه گیا یادعا
ه کتلفن ھنوز اختراع نشده بود و نبود  یول» زنگ زد! )مصر(لۀ تلفن به یاز آنجا به وس

 ه بتوان در آن نماز خواند!کاستفاده شود و مسجد قباء ھم ساخته نشده بود  آن از
بعد از ھجرت  »سالم«ر پشت سر کاگر نماز ابوب: «دیگو یم هک ینیقزوراد ین ایاما ا

 ج اکرم ین نماز حضور نداشته و اگر بوده چرا با وجود نبیچرا رسول خدا در ا ؛بوده
 » ؟امام شده یگریس دک

و گاه روز  ١شنبه یروزھا ج رمکا یه حضرت نبکنقل است : استن یجواب ا
 ج رسول خدان یو ھمچن، اردندزگ یم آمدند و در آن نماز یم به مسجد قباء ٢دوشنبه
بَاءٍ ( ن مسجد برابر است با عمرهینماز در ا: اند فرموده دِ قُ جِ سْ الَةُ يفِ مَ ةٍ  الصَّ رَ مْ عُ پس  ٣)كَ

ز به آن مسجد رفته ین سقیر صدکحضرت ابوب یه ھر از چند گاھکدارد  الکچه اش
نماز ، عمره است کین برابر با اجر آه اجر نماز خواندن در ک ین مسجدآباشد و در 

و ، بودهنماز ه امام کاد آن روزھا یز به ین »سالم«ه کال دارد کو چه اش؟؟ خوانده باشد
 ؟؟ باشدامامت را بر عھده داشته ، ٤از جھتی قرائتش از ھمه بھتر بوده

، اد شدهیموم أبه عنوان م سقیر صدکه از حضرت ابوبک یح بخاریث صحیدر حد
از  »یاصحاب النب«و  »نین اولیمھاجر«ز ین نیمومأست و مین یاز زمان مشخص یسخن

نام برده ن یم اجمعرضی الله عنھ دیعه و ابوسلمه و زیجمله حضرت عمر و عامر بن رب

 _میرزا نوری ۴۲۸ص ۳بخاری و مسلم).... مستدرک الوسائل ج( متفق علیه -١
آثار اسالمی مکه و مدینه، باب: مساجد و اماکن متبرک جنوب مدینه _ مسجد قباء ، رسول  -٢

 جعفریان 
و آلبانی آن را  ۱۴۱۱رقم ۴۵۳ص ۱جو سنن ابن ماجه  ۳۲۴رقم ۴۲۸ص ۱ج سنن ترمذی -٣

 .داند صحیح می
 کسی بود که قرائتش در بین اصحاب و یاران، از ھمه بھتر بود. -٤

_______________________ 
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نفر به اتفاق ھم به آن مسجد رفته باشند و در آن ن چند یه اکست یعاد یلیخ. اند شده
 : کند می روایت تائیدن ین گفتۀ ما را ایمحل نماز خوانده باشند و ا

ُ َ�نُْهَما« نَّ اْ�َن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ
َ
 يِف يَْوَمْ�ِ ، أ

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

إِنَُّه اَكَن �َ 
َيِْت فَ

ْ
َف الَمَقامِ ، ْقَدُمَها ُضىًح َ�يَُطوُف بِابل

ْ
َعتَْ�ِ َخل

ْ
يِت َمْسِجَد ، ُ�مَّ يَُص�ِّ َر�

ْ
َوَ�ْوَم يَأ

ِ�يِه لُكَّ َسبٍْت ، ُ�بَاءٍ 
ْ
إِنَُّه اَكَن يَأ

َ ِ�يهِ ، فَ ْن َ�ُْرَج ِمنُْه َحىتَّ يَُص�ِّ
َ
: قَاَل ، فَإَِذا َدَخَل الَمْسِجَد َكِرَه أ

ُث َوَ�َن ُ�َ  ِ : دِّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ْصنَُع َكَما : «َوَ�َن َ�ُقوُل : قَاَل ، اَكَن يَُزورُُه َراِكبًا َوَماِشيًا ج أ

َ
إِ�ََّما أ

ْصَحايِب يَْصنَُعونَ 
َ
يُْت أ

َ
  ١...»َرأ

مگر در ، خواند ینم ه او نماز چاشتکت است یروا باز عبد الله بن عمر: «یعنی
 . دو روز

وقت ، خواست وارد شھر شود یم هک یھنگام یعنی. شد یم هکه وارد مک یروز -١
، عت نمازکدو ر، سپس. ردک یم عبه را طوافک ۀخان، ابتدا. شد یم چاشت وارد

 . خواند یم میدر مقام ابراھ
دوست نداشت ، شد یم وارد مسجد یوقت. رفت یم ه به مسجد قباکشنبه  یروزھا -٢

. )خواند یم نماز، جھت در آنجان یبد(. رون رودیاز آنجا ب، بدون خواندن نماز
به ، سواره یاده و گاھیپ یگاھ ج رسول الله: دیگو یم ماسعبد الله بن عمر

ر یه ساکدھم  یم را انجام یارکمن ھمان : و گفت. رفت یم ارت مسجد قبایز
 .» نندک یم دوستانم

را به مسجد ھا  از شنبه یبعض ج رمکا ینب: هکد ین را فھمیشود ا یم ساز قول او
 . اند هردک یم نیز چنینارانش یو دوستان و و ابن عمر اند  رفته یم قبا

د یر و عمر و زکابوب ؛رفت یم به قباء) ھا! ا تمام شنبهی(ھا  شنبه یبعضه کپس او  
رفتند  یم سجدرا به آن مھا  از شنبه یبعض ج رمکا یت از نبیز به تبعیه آنان نکرا ... و

 ینب ندک یم در موردش صحبت »ابن عمر«ه ک یه است و در آن روزردک یم مالقات
ن خود امام قرار یرا در ب »فهیحذ یاب یسالم مول«و آنان اند  حضور نداشته ج رمکا

مشاھده  و ابن عمر چون) حاضر و امام بودند یدر مسجد النب ج رمکا یو نب(. دادند
دانست که از لحاظ  می خوانند و می نماز »سالم«ابوبکر و عمر پشت سر  کردند که

 ۱۱۹۲ - ۱۱۹۱رقم  ۶۰ص ۲صحیح بخاری ج -١
_______________________ 
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 ١»سالم«: فضیلت ابوبکر و عمر از او برترند این صحنه را نقل کرد و به دنبال آن گفت
تا بتواند با این سخن خویش به جماعت مسلمان بفھماند  ؛از آنان بیشتر قرآن بلد بود

 . اشخاص امام باشند که قاری تریِن  استآن  تر که شایسته
ن یا، موجود است ٢ت مورد بحثین دو روایه بک ییھا تفاوت گر ازید یکی: ضمناً 

ت یدر روا یول ؛ن ھستندین اولین فقط مھاجریمومأم »عصبه«ت یه در رواکاست 

ٌ ( است یاصحاب النب به اضافۀن ین اولیصحبت از مھاجر »مسجد قباء«مربوط به 
املِ سَ

لِنيَ  َوَّ ينَ األْ رِ اجِ مُّ املُْهَ ؤُ ةَ يَ فَ يْ ذَ ابَ النبيموىل أيب حُ حَ أَصْ ر از یه به غک ین معنیبه ا ؛)وَ
 کیه معادل با ک ینماز( ندردک یم تکدر آن نماز شرز یگر نید یسانک، نین اولیمھاجر

شنبه به مسجد قباء  یروزھا ؛و بزرگان صحابه ج رمکا یت از نبیبه تبعو ) عمره است
 . خواندند یم آمده و در آن نماز

نْ « توضیحاتی که داده شد و به واسطۀ به واسطۀ جستارن یپس ا دٌ مِ اهِ دَ شَ هِ شَ

ا لِهَ رسد و ھم  یم به اتمام ینیه قزویبر عل ین و نجاح طائیقیتب فرکشھادت ، ٣»أَهْ

 باید که سکوت اختیار کنند!، شان حالیپر »نجاح«سفسطه گر و ھم  »ینیقزو«
در صدد پوشاندن حق  ین لجاجتین دو نفر با چنیچرا ا: هکنجاست یاما سؤال ا

 »مسجد قباء«د ندان یم انه خودشکنیبا وجود ا) ینیو قزو( یچرا نجاح طائ؟ ھستند
 یرا نف یاه نبرق ھمیت ھجرت صدین رواید با انخواھ یم، بعد از ھجرت ساخته شده

 . دید فھمیخواھ، دیشیاندیب یمکز یدانم و اگر شما ن یم من جوابش را؟؟؟ ندک
به ، نین گروه مھاجریر ھمراه أّولکأبوب: «دیمشابه نجاح را بخوان ین ادعایحال ا

  .»خورد می ز به چشمیعمر بن الخّطاب ن، نیان مھاجریو در م، نه مھاجرت نمودیمد
 ییدر جادھد و  یم حواله ١٢١ص ٢جره ابن ھشام یخودش را به س ین ادعایاو ا

 : سدینو یم نین آدرس چنیگر با حواله دادن به ھمید

 در موردشان فرمودند: قرائت قرآن را از اینان یاد بگیرید. ج که از کسانی بود که نبی اکرم -١
 روایتی که در مورد عصبه بود و روایتی که در مورد مسجد قباء بود. -٢
 )۲۶شھادت داد، شاھدی از اھلشان (یوسف: -٣

_______________________ 
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آنگاه عمر بن ، نه رھسپار شدندیب اصحاب پی در پی بسوی مدین ترتیو به ھم« 
ای به نام بنی عمرو بن عوف  لهیردند و در قبکعة ھجرت یاش بن أبی ربیالخّطاب و ع

 » ردندکمنزل 
، دیدید ییف دست خود موکو بخدا قسم اگر  ؛ذب استکطبق معمول سخنش 

 ج رمکا یقبل از نب سقیر صدکبر ھجرت ابوب یره ابن ھشام مبنیتاب سکدر  یسخن
 د!ید دیخواھ

 : شود می معلوم یذب وک، تابکن یا یھا در عنوان باب یبا مختصر نظر

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

ولِ : باب سُ ةُ الرّ ارِ  ج قِصّ غَ رٍ يفِ الْ عَ أَيبِ بَكْ  مَ

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

 خاندان من نازل نشده! ۀدربارای  آیه ھیچ: لعائشه
ر صّحه که غار در حّق ابوبیح خود بر نازل نشدن آیبخاری در صح: «سدینو یم نجاح

ه یچ آیھ: رده و گفته استکر نفی که را در حّق ابوبیشه نزول آن آیرا عایز، گذاشته است
 » از قرآن در حّق ما نازل نشده است

ه در باب مناقب ین آیه اکاند  ردهکد ییامبر تأیاصحاب پ: «دیگو یم یگرید یدر جا
ن یر را چنکشأن أبوبر نازل نشدن قرآن در کشه دختر أبوبیر نازل نشده است و عاکأبوب

 . رده استکاتی از قرآن نازل نیخداوند در شأن ما آ: رده استکد ییتأ
و ، ردکان یه بیدر عصر معاو حضور ھزاران تن از صحابهشه در ین مطلب را عایو ا
 . ردندکد یینه تأین زمیاّدعای وی را در اھا  آن ھمگی

  .»ر نازل نشده استکه غار در حق أبوبین آیبنابرا
ر و مروان کشه در مقابل عبد الّرحمن بن أبی بیه عاکو ھنگامی : «گرید ییدر جاو 

 : گفت ج امبریحاضر در مسجد پ ھزاران نفر از صحابه م وکح
 ای از قرآن در حّق ما نازل نشده است هیآ
وت کم ھم سکو مروان بن ح، ردکوت کن گفته سیر بر اکعبد الّرحمن بن أبی ب 

ل یوتشان دلکن سیھم و، ردندکوت کز سینه نیه و مدکاھل مگر صحابه از ینمود و د
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ت شده یار قوی بر دروغ بودن أخبار روایلی بسیو دل، موافقتشان با گفتار وی بوده
 . باشد می ر در غارکدرباره حضور أبوب
حتمًا به ، ر در غار داشتندکای از اصحاب اعتقاد به حضور أبوب ه عّدهکو در صورتی 

  .»پرداختند می شه به مخالفتیر در غار ثور با عاکحضور أبوبه غار و یواسطه آ
ای از قرآن  هیآ: هکن جمله یر را در غار با اکشه حضور أبوبیو عا: «گرید ییو در جا

ه حضور کباشد  می سانیکشه از ین عایبنابرا، ب نمودیذکدر شأن ما نازل نشده است ت
  اند. ردهکب یذکر را در غار تکأبوب

ر در کبر حضور نداشتن أبوب، و اّتفاق عمومی از جانب صحابه مسلمان ن اجماعیو ا
ر در غار و کن ساخته شده بعد را درباره حضور أبوبیات دروغیروا، ت بخارییغار و روا
 . ب نموده استیذکھجرت ت
مان یر در غار پشکاش درباره حضور أبوب گذشتهھای  تیشه بخاطر رواین عایبنابرا

  .»ردندکد ییدر گفتارش در مجلس مروان تأوی را ، و صحابه، شد
 : جواب

ه کو ھنگامی : «دیگو یم او، پرده بر دارم »ینجاح طائ«دروغ  کیخواھم از  یم ابتدا
حاضر  ھزاران نفر از صحابه م وکر و مروان حکشه در مقابل عبد الّرحمن بن أبی بیعا

 : گفت ج امبریدر مسجد پ
 » نشده استای از قرآن در حّق ما نازل  هیآ

ه یدر عصر معاو حضور ھزاران تن از صحابهشه در ین مطلب را عایو ا: «دیگو یم و باز
 » ردکان یب

 : استناد کرده و نوشته است، قزوینی نیز به روایت مورد اشارۀ نجاح
ه کرده است کح یه وی تصرکسد ینو ح خود به نقل از عائشه مییبخاری در صح«

 :باره خاندان وی نازل نشده است م دریرکای در قرآن  هیچ آیھ

َِجاِز اْستَْعَملَُه ُمَعاِوَ�ُة فََخَطَب فََجَعَل «
ْ
عن يُوُسَف بن َماَهَك قال اكن َمْرَواُن ىلع احل

يَْذُكُر يَِز�َد بن ُمَعاِوَ�َة ِليَكْ ُ�بَاَ�َع هل َ�ْعَد أبيه فقال هل عبد الرمحن بن أيب بَْ�ٍر شيئا فقال 
نَْزَل اهللا فيهُخُذوُه فََدَخَل 

َ
ي قال « َ�يَْت اَع�َِشَة فلم َ�ْقِدُروا فقال َمْرَواُن إِنَّ هذا اذلي أ ِ

َّ
َواذل

تَِعَدانِِ� 
َ
فٍّ لَُكَما أ

ُ
يِْه أ نَْزَل اهللا ِ�ينَا شيئا من » لَِوادِلَ

َ
َِجاِب ما أ

ْ
فقالت اَع�َِشُة من َوَراِء احل

نَْزَل ُعْذرِي
َ
َ أ نَّ ا�َّ

َ
ُقْرآِن إال أ

ْ
 .»ال
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ومت کمروان را به ح، انیه بن أبی سفیه معاوکنقل شده است  کوسف بن ماھیاز 
ه نام برد تا برای ید بن معاویزیمروان خطبه خواند و در آن از ، رده بودکحجاز منصوب 

، زی گفتیر چکعبد الرحمن بن أبی ب. ردیعت بگیومت بعد از پدرش از مردم بکح
نتوانستند او را ھا  آن وارد خانه عائشه شد و عبد الرحمن. دیریاو را بگ: مروان گفت

رده که را در باره او نازل ین آیه خداوند اکسی است کاو : مروان گفت. نندکر یدستگ
د یدھ ا به من وعده مییآ، اف بر شما: «دیه به پدر و مادر خود گوکس کو آن : «است

قرآن در باره خاندان از  زییچ چیھ: عائشه از پشت پرده گفت ....»ه زنده خواھم شدک

ه یاشاره به آ( رده استکه] عذر مرا نازل یه خداوند [آکن ی؛ مگر اما نازل نشده است
 .» )کاف

حضور  ھزار یا ھزاران نفری تیجمع، دیمتوجه شد ینیه از نقل قول قزوکچنان
ن یمنؤام الم« یعنیخارج شده و به خانۀ خواھرش  محله عبدالرحمن از کبلاند  نداشته

ن دو با ھم در حجرۀ یآمده و صحبت ا یز به دنبال ویداخل شده و مروان ن »شهیعا
جا کھزاران نفر را از  یشاھد» تشف بزرگ عصر ماکم«پس  ؛شه صورت گرفته استیعا

 ؟ آورد
و به ھا  دروغ نین دروغ از بزرگتریا یولاز او بر مال شد  یادیز یھا دروغ تا به حال

، ا به او بدهیخدا: نمک یم ن دعا رایا »تشف بزرگکم« یبرا تن بود!! انھزار یبزرگ
 .نیا رب العالمین یآم ؛ایر پوک! فیمقدارنا و یجفت چشم ب کیا و یگو یوجدان

لَ اهللا فِينَا شيئا« در جمله، یطبق قواعد زبان عرب: «سدینو یم در ادامه ینیقزو  »ما أَنْزَ

ای در  هیچ آیعنی ھیند؛ ک اق نفی است و داللت بر عموم مییره در سکن »شيئا« لمهک
 . ان او نازل نشده استیو اطرافم به صورت اختصاصی در باره عائشه یرکقرآن 

ي« در جمله» اال« لمهکگر یاز طرف د رِ ذْ لَ عُ از ادات حصر است و طبق  »إال أَنَّ اهللاََّ أَنْزَ
مفھوم ند و دارای ک داللت بر حصر می، هیجمله استثنائ، قواعد ثابت شده در علم اصول

 .است
م به صورت اختصاصی یرکای در قرآن  هیچ آیه ھکند ک ت ثابت میین روایا، نیبنابرا

ن یجه ایدر نت. نازل نشده است، ز جزو آن استیر نکه ابوبکدر باره خاندان عائشه 
 هیدر غار بوده و آ ج ر به ھمراه رسول خداکند ابوبک ه ثابت میکاتی یت با روایروا

 .در تعارض است، نازل شده استدر باره او » غار«
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ر است و کفرزندان ابوب» نایف« ه مراد ازکاند  برخی از علمای اھل سنت پاسخ داده
 :سدینو نی در عمدة القاری مییع. شود ر نمیکشامل خود ابوب

دٞ ﴿ و ﴾ثۡنَۡ�ِ ٱثَاِ�َ ﴿ هیر آکرا در باره ابوبیر است؛ زکفرزندان ابوب» نایف« مراد از َمَّ ُّ� 
ِۚ ٱرَُّسوُل  ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ هیو آ ﴾...�َّ لُونَ ٱ ل�َّ وَّ

َ
 .اری نازل شده استیات بسیو آ ﴾ۡ�

ل بر خالف آن وجود یه دلکل؛ بلین ادعائی است بدون دلیا: اوالً : مییگو در پاسخ می

ِيٱوَ ﴿ هیم آکه طبق ادعای مروان بن حکدارد؛ چرا  َّ�  ٓ ّفٖ لَُّكَما
ُ
يۡهِ أ در  ﴾...َقاَل لَِ�ِٰ�َ

ر و ام رومان نازل شده است و کعنی ابوبیم پدر و مادر او؛ یرکمذمت عبد الرحمن و ت

لَ اهللا فِينَا شيئا« عائشه با گفتن جمله ای در باره تمام افراد مورد  هینزول ھر نوع آ »ما أَنْزَ
 .ن عبد الرحمن استیوالدھا  آن ه از جملهکند ک ادعای مروان نفی می

دٞ ﴿ اتیآ، اھل سنتطبق پنداشت : اً یثان َمَّ ِۚ ٱرَُّسوُل  �ُّ ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ هیو آ ﴾...�َّ  ل�َّ
لُونَ ٱ وَّ

َ
گر یو د، شود و عائشه ز مییر و از جمله خود عائشه نکشامل فرزندان ابوب ﴾ۡ�

ق ھمراھان رسول خدا و سابقون األولون ین مصادیر را از بارزترکفرزندان ابوب

دٞ ﴿ هیه آکند کتواند قبول  نی میین عیا بدر الدیآ. اند دانسته َمَّ ِۚ ٱرَُّسوُل  �ُّ  و ﴾�َّ

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
 ؟شود شامل عائشه نمی ﴾ۡ�

 . مردود است، نی و ابن حجریسخن ع، نیبنابرا
 : جواب ما

م به یرکدر قرآن ای  هیچ آیھ«: مشھود است جمالتن یدر ا ینیس بزرگ قزویتدل
ای در قرآن  هیچ آیھ« و .»ان او نازل نشده استیو اطرافباره عائشه صورت اختصاصی در

نازل نشده ، ز جزو آن استیر نکه ابوبکدر باره خاندان عائشه م به صورت اختصاصی یرک
 » است

لَ اهللا فِينَا شيئا«: دیگو یم نیچن، تیقسمت مورد نظر روا  یتحت الفظ یمعن »ما أَنْزَ
 » یزیاست خدا در مورد ما چرده کنازل ن« شود یم نیآن ا

خاندان  »نایف« دین از قیه منظور ام المؤمنکجا دانسته کاز  »ینیقزو«حال جناب 
 !م!یا ما مانده !؟اوست

ه من و پدرم و پدر بزرگم کد یریگ یم جهیشما نت» میرویما م: «میاگر من بگو یعنی
 ؟؟؟ میرو یم یجمع هدست، دهیه در قبر خوابک
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 ل خانواده و خاندان منکن را بر یشما ا» میستیگوشت خوار نما : «میاگر من بگو
 ؟؟؟ دیدھ یم میتعم

رد در مورد رابطه که مروان به آن اشاره ک یا هیآ: دیگو یم در جواب ینیجناب قزو
 . شود یم ر ھم شامل سخن عائشهکپس ابوب، ن استیفرزند با والد

خواست  یم الرحمن بود و راد مروان و سخن او در مورد عبدیا: «هکن است یجواب ا
: ندیفرما یم فع اتھام از برادررده عائشه به منظور یل سین دلیند به ھمک سرزنشاو را 

ه در مورد برائت من ک کات افینازل نشده مگر آ) من و برادرم( در مورد ما یا هیآ چیھ«
 .» بود

 »خاندان ماا یخانواده « یرا به معن »نایف«تا به حال  یسکه کن واضح است یو ا
 »ما انزل اهللا يف اهلنا«: فرمود یم دین بود بایده عائشه چنینگرفته است و اگر مقصود س

ۡهلََنا ﴿: ه در قرآن آمده استکچنان
َ
َنا َوأ ُّ ٱَمسَّ ا را گرسنگی و ما و خاندان م«: یعنی ﴾ل�ُّ

، دیا ردهکاق ماجرا اخذ یرا با توجه به س ین معنید ایو اگر بگوئ» ده استیشانی رسیپر
 :ن آمده استیه در قرآن چنکچنان ؛دیآ یم شیپ یلکباز مش

لَۡم نَُرّ�َِك �ِيَنا َوِ�ٗدا َوَ�ِۡثَت �ِيَنا ِمۡن ُ�ُمرَِك ِسنَِ�  قَاَل ﴿
َ
 .]١٨[الشعراء:  ﴾١٨�

انی چند یم و سالیان خود نپروردیی در مکودکاز ) یموس یا( ا تو رایآ: گفت) فرعون(«
 » نماندیش ما یاز عمرت را پ

فرعون و ھمسر ، آمده است و منظور از آن »فینا«طبق این آیه که در آن لفظ 
ز خانوادۀ حضرت عائشه ینه ھمسر عائشه است ک ج رسول خدا ؛فرعون ھستند

ن یا »ش مایپ«: دیگو یم هکنیۀ فوق منظور فرعون از ایدر آه کچنان، ١شوند یم محسوب
ه ک ین معنیبه ا ؛ت ھمسر فرعونیبو خصوصًا تحت تر شخص فرعونه نزد کاست 

ن است کپس چطور مم، ندک یم ز وارد ماجرایھمسر فرعون را ن »نایف«لمۀ کخداوند با 
 ؟ ده عائشه باشدیس خانوادۀخارج از  ج رمکا ینب یعنی ه ھمسر حضرت عائشهک

 »در مورد ما«شود  یم شیتحت اللفظ یه معنک »انیف«د یه از قکد یدیپس د
 ؛توجه داشتط ید به محیرد و باکسب ک یمتفاوت یاق جمله معانیتوان در س یم

نا خود یپس منظور او از ف، بود ÷یردن حضرت موسکصحبت فرعون در مورد بزرگ 

 شه کند.تواند مناق که البته در این باره احدی نمی -١
_______________________ 
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جل منّا اذا قرء «: دیگو می کچون انس بن مال یشخص یاوست و وقت »اھل«و  كان الرّ

 ادیخواند و  یم اگر مردی از ما سوره بقره و آل عمران را = »آل عمران جدّ فيناو البقرة
 .» بود یم میگرفت در نظر ما عظ یم

 . خودش و یارانش است »فینا« منظور او از قید هکم یدان یم

ْ ﴿ :سورۀ ھود ٦٢ۀ یا در آی � َ�ۡبَل َ�َٰذ�ٓۖ  قَالُوا : = گفتند ﴾َ�َٰ�ٰلُِح قَۡد ُكنَت �ِيَنا َمرُۡجّوٗ
در  یعنی »فینا«در اینجا » د بودییام ۀیان ما ماین میش از ایراستی تو پای صالح به 

 نزد قوم

مها مرق«: در نھج البالغه آمده است من ختلّف عنها و و خلّف فينا راية احلق من تقدّ

 ) ١٠٠ طبۀخ البالغه نھج( »من لزمها حلقو زهق

 ....» عت نھادیان ما به ودینشانه حق را در م ج رسول خدا«: عنیی
ال ؤن سیادامۀ سخنانشان ا؟؟ ستیچ »نایف« دیاز ق ÷یمنظور حضرت عل: سؤال
ه از آن واپس کو ھر  ن به در رودید از دیشی جویه از آن پکھر «: دھد یم را جواب

پس منظور  .»باشد ه ھمراه او گام بردارد ھمراه رستگاریکتباه شود و ھر ، ماند
 یه منظور امت اسالمکبل، ستیخانواده و خاندان خودش ن »نایف«د یاز ق یحضرت عل

 . است
ان در یاز ابو سف) صر رومیق؛ وسیلکھرا( َرقلھِ ه کاست  یدر مورد زمان، گرید یمثال

= او در  »هو فينا ذو نسب«: ان در جواب گفتید؛ ابو سفیپرس جرم کا یمورد نسب نب
ا یآ؟؟ ستیان ما چیم منظور از .»برخوردار است ییاز نسب با ال، ان مایم

ده یان مردمش پرسیدر م ج رمکا یه ھرقل از نسب نبکچون؟؟ چرا ؛ریخ ؟؟ ھمراھانش
 یچون صحبت از قوم نب؟ چرا. خواھد بود »ن قوم مایب«، نایپس منظور از ف، بود

 . است جرمکا
 هعائشه با اشاره بن یام المؤمنز در مورد عبد الرحمن است و لھذا یسخن مروان ن *

  ....»شيئا ما انزل اهللا فينا«: دیگو یم و جمع بستهبا خود برادرش را ، کات افیآ
ه کد یم دیخواھ، میه بنگرکو چنان ستیده عائشه نگریاق صحبت سید به سیپس با

ات یو در مورد خودشان با اشاره به آ یفع اتھام از وربرادر خودشان با شان دربارۀ یا
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منظور خود و برادرشان  »نایف«ند یفرما یم هک ید پس وقتننک یم صحبت »کاف«
 . است

ز داخل در یھمسر فرعون را ن »نایف«لمۀ کخداوند با استفاده از : ه گفته شدکچنان
پس  ؛نندک یم اخذ »خاندان ما« یرا به معن »نایف« دیق ینیو جناب قزو ؛ندک یم ماجرا
گر یدکیو آبروی ه به منزلۀ لباس ک ج حضرت عائشه و حضرت رسول، مپرسی یم سؤال

سخن  ینیه جناب قزوکو از آنجا ، ندیآ یم ز به حسابیگر نیدکیبع اھل طو به  ١ھستند
در مورد رسول  یا هیآ چیه ھکم ییم بگویتوان یم ایآ، دھند یم میده عائشه را تعمیس
 !؟ل قرآن بر او نازل شدهکه ک یسکدر مورد ؟؟؟ ز نازل نشده استین ج رمکا

ن یر از جمله بارزترکاھل سنت معتقدند فرزندان ابوب: «دیگو یم یلکبه ش ینیقزو

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ اتیمصداق آ لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
دٞ ﴿و  ﴾ۡ� َمَّ ِۚ ٱرَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ اما  ؛ھستند ﴾...ۥٓ َمَعهُ  �َّ

ا اھل یآ ؛ستیه نین دو آیمصداق ا) عائشه( ه اوکتوان گفت  یم، با توجه به سخن عائشه
 » !؟ردیپذ یم ن رایسنت ا

 : مثالً  ؛یعمومشان نزول م و یدار ین نزول خصوصأش: میگو یم در جواب
 یقیتشو ینازل شده است ول سبرکق ایدر مورد حضرت صد »لیل«سوۀ  یانیات پایآ

شان نزولش در  نیبه والدۀ مربوط به احترام یآ ؛ھمه به انفاق در راه خدا یاست برا
 . است یامرش عموم یاست ول وقاص یبن اب مورد سعد

مربوط به ، نین و نصرت دھندگان دین و مجاھدیات نازله در مورد مھاجریآ یول
را در ) رسد یه تعداشان به ھزاران نفر مک( یعدۀ خاص کیه کبل، ستین یشخص خاص

 . نظر دارد
ده عائشه یس هکخ اسالم نگفته یدر طول تار یانچ مسلمیھ: مینگونه بگوید ایبگذار

ه ک ندک یمن کش ین موضوع احدی؛ با اشراف بر استین ج رمکا ینبھمسر حضرت 

َها﴿ :هین آیا ُّ�
َ
� ۡزَ�ِٰجَك َو�ََناتَِك َو�َِسآءِ  �َِّ�ُّ ٱ َ�ٰٓ

َ
ن یو ا. ]٥٩[األحزاب:  ﴾...لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱقُل ّ�ِ

َها﴿ ه:یآ ُّ�
َ
� ۡزَ�ِٰجَك إِن ُكنُ�َّ تُرِۡدَن  �َِّ�ُّ ٱ َ�ٰٓ

َ
َيٰوةَ ٱقُل ّ�ِ ۡ�َياٱ ۡ�َ در که  ]٢٨[األحزاب:  ﴾�ُّ

ه منحصرًا یچون آ یھاست ول از آن یکیز یعائشه ن واست  جرم کا یمورد تمام زنان نب

١- ﴿ ۗ َُّهنَّ نتُۡم ِ�َاٞس ل
َ
ھا (ھمسرانتان) جامه عفاف شما و شما  آن = ]١٨٧[البقرة:  ﴾ُهنَّ ِ�َاٞس لَُّ�ۡم َوأ

 ای) ھا ھستید. (ترجمه الھه قمشه نیز لباس عّفت آن

_______________________ 
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رده و به که صرف نظر ین آیده عائشه از ایس، ستین عائشه نیدر مورد شخص ام المؤمن
 . رده استکوقت مباحثه با مروان از آن استفاده ن

ِ  �َِّ�ُّ ٱ﴿ :هین آیا ایو  ۡوَ�ٰ ب
َ
ۡزَ�ُٰجهُ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱأ

َ
نُفِسِهۡمۖ َوأ

َ
َ�ُٰتُهۡمۗ  ۥٓ ِمۡن أ مَّ

ُ
 .]٦[األحزاب:  ﴾أ

مادران مومنان  یتر است و ھمسران و یز اولیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان نیپ
 .» ھستند

 کن مورد شیدر ا یاست و احد ج رمکا یز در مورد تمام زنان نبیه نین آیا
 یبه جز سفسطه گر یارک، ینیقزو ه جنابکم یدین وجود فھمیپس با ا، ندک یمن

 نند! ک یم تمانکندارند و دانسته حق را 
نازل نشده بلکه ابوبکر  سآیۀ غار دربارۀ حضرت ابوبکر صدیق، دیگر اینکه یاما جواب

 . صدیق جزئی از آیه است پس با سخن ام المؤمنین به ھیچ وجھی در تضاد نیست

که از بزرگان شیعه  »مظفرن محمد حسالشیخ ، الله العالمه يةآ«جالب است که 

 را مغایر با آیۀ غار »ما انزل اهللا فينا شی«روایت  و گوید می ھمین سخن ما را است

، سلمو آلهو عليه اهللاّ  صىلّ  اهللاّ  رسول يف لنزوهلا الغار؛ آية العموم هذا ينايف وال« :داند نمی

 ١»!فيه نزوال ليس هوو ،بكر أليب خطابه عىل دلّت ولكنّها

 ج خدا رسول درباره هیآ آن رایز. ندارد منافاتی غار هیآ با شهیعا سخن عموم: «یعنی
 معنای به نیا اّما بوده امبریپ مخاطب رکابوب هک دارد داللت نیا بر چه اگر و آمد فرود
 بدون شرح! ٢.»  ستین وی شأن در هیآ نزول

 رده است!کهجرت  ییتنها رسول خدا به: قزوینی

 : سدینو یم ینیقزو

فصل ىف سبب « در فصلی تحت عنوان يةوالنھا يةتاب البداکر دمشقی در یثکابن « 

نقل  ج ت مفصلی را از نحوه ھجرت رسول خدایروا »هجرة رسول اهللا بنفسه الكريمة
ات یروان یدر تمام ا. رده استکند رسول خدا به تنھائی ھجرت ک ه ثابت میکند ک می

ھای  هکما ت. ر را به ھمراه خود برده باشد نشده استکه رسول خدا ابوبکای  چ اشارهیھ

 .؛ محمد حسن مظفر _قم۵۵۴، ص: ۶ ، ج دالئل الصدق لنھج الحق -١
 ._تھران  ، مترجم: محمد سپھری۵۴۳، ص: ۲ ترجمه دالئل الصدق، ج -٢

_______________________ 



 ٦٥  فصل اول: در اثبات یار غار بودن ابوبکر صدیق

، برداشت کمشتی از خا، رسول خدا از خانه خارج شد: مینک ت را نقل میین روایاز ا
ھا  کآن حضرت خا، دندیرسول خدا را ندھا  آن رد وکنا یان را نابکخداوند چشمان مشر

مردی  ﴾...ۡلُقۡرَءانِ ٱوَ  ١ �ٓس ﴿ :خواند میه را ین آیه اکد؛ در حالی یپاشھا  آن را بر سر
ه کسپس رسول خدا به سمتی ، بر سر او نشست که خاکن یمگر ا  باقی نماند؛ھا  آن از

 .... ردکت کحر، خواست برود می
 : جواب

ةِ «: يةوالنھا يةکتاب البدا د به عنوان بابینکابتدا توجه  رَ جْ بَبِ هِ ولِ اهللاَِّ يفِ سَ سُ  ج رَ

ةِ  يمَ رِ كَ هِ الْ سِ  » رسول خدا شخصھجرت  سببدر « = »بِنَفْ
رده مربوط است به قبل از کھر چه نقل  ینینه نحوۀ ھجرت و قزو، ھجرت سبب

نه یاز غار و سراقه و قباء و مد یو سخن سقیر صدکبه ابوب ج رمکا یملحق شدن نب
 . ستین... و

 ن استیچن »يةوالنھا يةالبدا«تاب کدر  یو باب بعد ه صفحۀ بعدکنجاست یجالب ا

ولِ اهللاَِّ« سُ ةِ رَ رَ جْ َ اهللاَُّ  ج بَابُ هِ
يضِ يقُ رَ دِّ رٍ الصِّ هُ أَبُو بَكْ عَ مَ ينَةِ وَ ةَ إِىلَ املَْدِ كَّ نْ مَ ةِ مِ يمَ رِ كَ هِ الْ سِ بِنَفْ

نْهُ   سق یصدر که ابوبکینه در حالیه به مدکاز م ج رمکباب ھجرت رسول ا: «یعنی »عَ
 » ھمراھشان بودند

ه تنھا ک، رده استک یوۀ سفر و نحوۀ ھجرت و مراحل آن را بررسین باب شیو در ا
 : مینک یم تفاکا یطوالن تیروا کی از یقسمت رکبه ذ

ُمْؤِمِن�َ «
ْ
مِّ ال

ُ
ِ : قَالَْت ها  آن اَع�َِشَة أ  ُ�ِْطُئ رَُسوُل ا�َّ

َ
يِب بَْ�ٍر  ج اَكَن ال

َ
يِتَ َ�يَْت أ

ْ
إِنَّ يَأ

َحَد َطَرَ�ِ انلََّهارِ 
َ
ا بُْ�َرةً ، أ ا َعِشيًَّة َحىتَّ إَِذا اَكَن ايلوم اذلي أذن اهللا فيه رسوهل، إِمَّ  ج َو�ِمَّ

 ِ تَانَا رَُسوُل ا�َّ
َ
َة ِمْن َ�ْ�ِ َظْهَرْي قَْوِمِه أ ُُروِج ِمْن َمكَّ

ْ
ِهْجَرِة َواخل

ْ
َهاِجَرةِ يِف َساَعٍة  ج يِف ال

ْ
بِال

يِت ِ�يَها
ْ
 يَأ

َ
بُو بَْ�ٍر قَاَل ، اَكَن ال

َ
ا َرآُه أ ِ : قَالَْت فَلَمَّ   ج َما َجاَء رَُسوُل ا�َّ

َّ
اَعَة إِال يف َهِذهِ السَّ

�ِرهِ  بُو بَْ�ٍر َ�ْن رَسِ
َ
ُ أ

َ
َر هل خَّ

َ
ا َدَخَل تَأ ْمٍر َحَدَث! قَالَْت فَلَمَّ

َ
 ١...» ِأل

تابه حال اتفاق : شان گفتندیه اکرده کت یدر مؤمنان حضرت عائشه روااز ما: «یعنی
ه صبح زود بوده کنید مگر ایایما ب ی از روز به خانه یه رسول خدا موقعکفتاده بود ین

 ، دار احیاء التراث العربی۲۱۸ص ۳ج يةوالنھا يةالبدا -١
_______________________ 



 دو یاِر غار    ٦٦

ان یه و از مکھجرت وخروج از م ی ه خداوند اجازهک یا اوائل شب تا آن زمانیباشد 
امده بودند و یه اصًال نکنزد ما آمدند  یساعتشان در یه را به رسولش داد پس اکمردم م

ه کنیجز ااند  امدهین ساعت نیحضرت رسول درا: د گفتیر او را دکابوب) پدرم( هک یزمان
ر که حضرت وارد شدند ابوبک یھنگام: ندیگو یم مادر مؤمنان. افتاده است یاتفاق مھم

  .»ش بلند شدیاز جا
 زیالم از نقل آن پرھکز از اطالۀ یه به منظور پرھکاست  یار طوالنیت بسیروا

 . است یافک »شیھا یمیو ھم ت ینیقزو« ییرسوا ین مختصر برایھم یم ولینک یم
ن ینوشتن ات و ین روایه از نقل اک دانست یم زین ینیه خود قزوکن دارم یقیمن  *

عوام شیعه است و  چون ھدفشان گمراه نمودن ید ولش ینم دشیعا یزیسطور چ
 د و باز ھمنسینو یم سند وینو یم، گروه تحقیقاتی ایشان نیز ملت عالف الدوله ھستند

 !سندینو یم
 :سدینو یم در ادامه ینیقزو

ند؛ ک را نقل می ج ز در مسند خود داستان ھجرت رسول خدایاحمد بن حنبل ن«
 :نشده است ر با آن حضرتکای به ھمراھی ابوب چ اشارهیت ھین روایه در اک

ِينَ ٱَ�ۡمُكُر بَِك  �ذۡ ﴿ ن سخن خداوندیابن عباس در باره ا ْ ِ�ُۡثبُِتوكَ  �َّ  ﴾َ�َفُروا
م گرفتند یگری تصم لهیافران از راه حکه کن ای رسول ما! ھنگامی کاد ی« .]٣٠[األنفال: 

ه به کش در شھر میّفار قرک، ھا ی از شبکیه در کنقل شده است . »شندکتا تو را به بند 
محمد را ، ه شدکبامداد : ه بعضی گفتندکجه مشورتشان آن بود یمشورت پرداختند و نت

ه او را کست بلین نیچن: ردکشنھاد یگری پیم؛ دیشکرده او را به بند کر یدستگ
 .مینک د مییشنھاد داد او را تبعیگری پیم؛ دیشک می

گاه ساخت، شیھای قر میرا از تصم ج رسول، خدای تعالی در  ÷شب علیآن . آ
افران آن ک. دیرون رفت تا به غار ثور رسید و آن حضرت از خانه بیخواب ج غمبریبستر پ

ه مبادا کتحت نظر گرفته بودند ، است ج غمبریردند پک ال مییه خکرا  ÷شب علی
 !رون برودیشبانه از خانه ب

ردند و کرا مشاھده  ÷علی، ور شدند حمله ج ه به خانه رسول خداکبامداد 
 مصاحب تو: دندیپرس ÷از علی. اند ای نبرده گری خود بھره لهیه از حکستند دان

ش اثر پای یّفار قرک. ردکاطالعی  اظھار بی ÷حضرت علی؟ جاستک) رسول خدا(



 ٦٧  فصل اول: در اثبات یار غار بودن ابوبکر صدیق

ناچار بر فراز ، آنجا اثر پائی به چشم نخورد. وه منتھی شدکرده تا به کحضرت را دنبال 
غمبر با یاگر پ: گفتند، ده شده بودیدر غار تن تارھائی بر، دندیوه آمدند غار ثور را دک

خته یبوت از ھم گسکتارھای عن، بوت وارد غار شده بودکن تارھای عنیوجود ھم
سه  ج رسول خدا. ه داشتند منصرف شدندکمی یاز تصم، بین ترتیو به ا. شد می

 .شبانه روز در غار به سر برد
 :دیگو ت میین روایر دمشقی بعد از نقل ایثکابن 

دن تار یه در قصه تنکن داستانی است ین بھتریاست و ا» حسن« تین روایسند ا
ت خداوند از یامبوت به منظور حکدن تار عنین تنیبوت بر در غار نقل شده است و اکعن

 . امبرش بوده استیپ
 :داند می» حسن« ت راین روایز ایحجر عسقالنی نابن 

 ن سخن خداوندیدر باره ا» حسن« ت ابن عباس را با سندیاحمد بن حنبل روا

 .رده استک نقل ﴾...َ�ۡمُكرُ  �ذۡ ﴿
 : جواب

 . م دادیق جواب خواھین مورد از دو طریدر ا
در واقع  یول اند؛ ت را حسن دانستهین روایر و ابن حجر ایثکه ابن کنیرغم ایعل -١

  »یعثمان الجزر«ل وجود یت مردود است به دلین روایا
وهذا إسناد : قال ابن كثري عقبه«: دسینو یم، ت فوقیبعد از نقل روا »یآلبان«خ یش

  .وهو من أجود ما روي يف قصة العنكبوت عىل فم الغار، حسن

ألن عثامن اجلزري إن كان هو عثامن بن عمرو بن ساج ، وليس بحسن يف نقدي، كذا قال

 . »ال حيتج به«: أبيه عن) ٣/١/١٦٢( »اجلروح والتعديل«اجلزري فقد قال ابن أيب حاتم يف 

 . »تكلم فيه«: وقال »الضعفاء«وأورده الذهبي يف 

إىل  »التهذيب«فقد جنح احلافظ يف ، وإن كان هو عثامن بن ساج اجلزري ليس بينهام عمرو

 . »فيه ضعف«: وقال، »التقريب«ومل يفرق بينهام يف ، وال يعرف حاله، أنه غري األول
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ولذلك فهو ، ومن املعروف تساهله يف التوثيق، حبان وابن عمرو مل يوثقه أحد غري ابن

 ١..»..ضعيف ال حيتج به كام قال أبو حاتم
 : سدینو یم ن بارهیز در ایب األرنؤوط نیو شع

رو أحاديث مناكري زعموا أنه ذهب كتابه : عثامن اجلزري قال أمحد. إسناده ضعيف«

وقد أخطأ . عنه غري معمر والنعامنسألت عنه أيب فقال ما أعلم رو : وقال ابن أيب حاتم

اهليثمي وتابعه أمحد شاكر وحبيب الرمحن فظنوه عثامن بن عمرو بن ساج اجلزري املرتجم يف 

وهو من أجود ما روي يف قصة نسج  !وهذا إسناد حسن: التهذيب وقال ابن كثري يف تارخيه

 ٢»العنكبوت عىل فم الغار

ر و محمود کاحمد شا، یبا حواش »٣یر طبریتفس«تاب کد به یبنگرنطور یھمو 
 رکشا

، دیریمعراج را در نظر بگاسراء سفر  ؛ستیل بر عدم آن نیدل عدم قید شئ -٢

ِيٓ ٱ ُسۡبَ�ٰنَ ﴿ :فرماید می خداوند ٰى بَِعۡبِدهِ  �َّ َ�ۡ
َ
 ج رمکا ینبفقط از  ﴾ۦأ

ه کشود  یم نیل بر این دلیا ایآ، ستین یل و براق حرفیصحبت است و از جبرئ
 ؟ میدروغ بدانرا  »لیجبرئ« یم ھمراھیتوان یم ایآ؟؟ میخط بزنآن دو را 

ه ک یسک یمگر برا، شود ینم جادیا یلکباز ھم مش، تین روایپس در صورت صحت ا
 . خدا بر قلبش مھر زده است

 نامی از ابوبکر نیست!» ام معبد« در داستان: قزوینی
، دیبه نام ام معبد رسمه زنی یبه خ، نهیدر راه سفر به مد ج رسول خدا« :ینیقزو

ن داستان یدر ا. ده شده استید ج زی از رسول خدایانگ ه معجزات شگفتین قضیدر ا
 : ندک ن گونه نقل مییر دمشقی ایثکابن . ستیر نکچ نامی از ابوبیز ھین

ه کاسم او عات. معبد وارد شد ه اممیه رسول خدا به خکنقل شده است  از ابن اسحاق
، در آن جا بمانند خواستند رسول خدا و ھمراھان او می. ودبنت خلف بن معبد بود ب

 ، آلبانی _ریاض۲۶۲ص ۳ج ةعوالموضو ةلضعيفاألحادیث ا ةسلسل -١
 ،تحقیق شعیب االرنوط _قاھره۳۴۸ص ۱مسند امام احمد بن حنبل ج -٢
 اکر_ با حواشی احمد شاکر و محمود ش ۴۹۷ص ۱۳تفسیر طبری ج -٣

_______________________ 



 ٦٩  فصل اول: در اثبات یار غار بودن ابوبکر صدیق

ر دھد یه شکنه شتری ، ه در نزد ما نه طعامی وجود داردکبه خدا سوگند : معبد گفت ام
ش خود یوانات او را پیپس رسول خدا بعضی از ح. ن گله بزی؛ جز ایو نه گوسفند

وان را یر آن حیش. ردکرد و به درگاه خداوند دعا کخواند و ضراع او را با دستش لمس 
شما : ام معبد گفت. ام معبد بنوش: ه پر شد و فرمودکن ید تا ایای دوش اسهکدر 

. دیام معبد از آن نوش، ر به او پس دادیرسول خدا ش. دیه شما سزاوارتر ھستکد یبنوش
ر ید آن حضرت شگری را خواست و ھمانند داستان قبلی اتفاق افتاد و خویسپس بز د

سپس بز . دیر نوشیآن حضرت ش راھنماین بار یگری را خواست و ایسپس بز د. دینوش
ش به دنبال یقر. د و سپس به راه افتادندیر نوشیاز آن ش و عامرگری را خواست ید

ا یآ: ردند و گفتندکدند و از او سؤال یه به ام معبد رسکن یگشتند تا ا رسول خدا می
ه شما چه کدانم  نمی: ام معبد گفت.... دن و چنان بویچنه کدی یمحمد را ند

ه ما به کش گفتند یقر. دیر نوشین گله بز شیش ما آمد و از اید ولی جوانی پییگو می
 ...» میدنبال او ھست

، هکن مطلب اّتفاق دارند یخی بر ایه متون تاریلکو «: دیگو یم زین یطائنجاح 
گری راھنمای وی یو د ج ی رسول خداکی، نه فقط دو نفر بودندیمھاجران به مد

و ، ر را در آن ھجرت نفی نمودهکن اّتفاق وجود أبوبیو ا، باشد می رکعبدالله بن ب
نه ساخته و ین زمیش در ایار حزب قرکبیھای فر ه دستکاساسی را  بی باورھای
 ١ ».دینما می ّلی باطلکب، پرداخته

 : جواب
ت یو روا ندک یمن رکرا ذ ینام صحابه ابن اسحاق کچرا ، ت مرسل استین روایا

محل اختالف  ریکبن ب ونسیو ھم  بن اسحاقھم ا یو از طرف مردود است، مرسل
 .٢ھستند
 . شده است اشاره ج رمکا یر از نبیغ یسانکبه ، تین روایدر سه قسمت ا: دوم
 عامر: ج ؛راھنما: ب ؛ھمراھان: الف

 ھمراه با ابن بکر، نه أبوبکر ج با عنوان: دالئل اثبات مھاجرت رسول خدا ۲فصل  ۶باب  -١
اند و البته این به  ابن اسحاق از راویان بخاری است ولی با این حال بعضی علما او را تضعیف کرده -٢

ی از او شوند؛ چرا که روایات بخار ن معنا نیست که روایاتش در صحیح بخاری نیز تضعیف میآ
جزء متعلقات است. و البته امام مسلم به او اعتماد کرده است؛ به ھر حال ھم او ھم یوسف بن 

 اند.  شده ای جرح از جانب عده بکیر

_______________________ 



 دو یاِر غار    ٧٠

 . گردد یم ش از آن اطالقیب اینفر  به حداقل سه یھمراھان جمع است و در عرب
 راھنما به عالوۀ) +( بوده سقیر صدکه غالم حضرت ابوبک) رهیبن فھ( عامراما 

 یسکھمان : جواب؟؟ ستیکنفر  کیم! آن یم دارکنفر  کیپس ، دو نفر) =( شوند یم
ر کابوب یعنی ؛ن سفر آمده استیبه دستور او و ھمراه او به ا »رهیعامر بن فھ«ه ک

 . سقیصد
مه زنی به نام ام معبد یبه خ، نهیدر راه سفر به مد ج رسول خدا: «دیگو یم ینیقزو

ن یدر ا. ده شده استید ج زی از رسول خدایانگ  ه معجزات شگفتین قضیدر ا، دیرس
  .»ستیر نکچ نامی از ابوبیز ھیداستان ن

، ستیر نکاز ابوب یت فوق نامیدر روا: گفت یم یاگر و ؛ن دروغ محض استیا
 ست ویر نکاز ابوب ینام »مۀ ام معبدیخ« یدر ماجرا دیگو یم هکنیا یبود ولح یصح

، هکن مطلب اّتفاق دارند یخی بر ایه متون تاریلکو : «دیگو یم هکن قول نجاح یھمچن
ن دروغ نه یاثبات ا یما برا دروغ محض است و ١»نه فقط دو نفر بودندیمھاجران به مد

 . مینک یم عه مراجعهیتب خود شکه به کتب اھل سنت بلکبه 

ة من هاجر ملّا ج النبي أنّ  ذلك و« :)ھـ٥٤٨م( یطبرس -١  بن عامرو بكر أبو معهو مكّ

وا، اللّيثي اريقط بن اهللاّ عبد دليلهمو فهرية  امرأة كانتو ،اخلزاعيّة معبد امّ  عىل فمرّ

 ٢..»..،اخليمة بفناء جتلسو حتتبي برزة

 مھاجرت نهیمد بطرف هکم از هک ھنگامی ج نییالنب خاتم حضرت: «یعنی
ه و، رهیفھ بن عامر و ابوبکر فرمود یم  جناب آن خدمت در زین ثییل قطیار بن عبداللَّ

 را ای جامه هک حالی در معبد اّم ، دندیرس هیخزاع معبد اّم  مهیخ به ھنگام نیا در، بودند
 ٣.» بود نشسته خود مهیخ نارک در، بود دهیچیپ خود به

شود چون در آن قول از ھمراھان یاد  نیز آشکار می »نجاح«البته از نقل قول قزوینی، دروغگویی  -١
شده و چنانکه گفته شد ھمراھان جمع است و باید قبول کنیم که مھاجرین دو نفر نبودند و 

دلیلی دیگر بر دروغگو ھمچنین در این قول به حضور عامر بن فھیره تصریح شده است و این 
 است. »نجاح«بودن 

 ،طبرسی ۷۶ص۱ إعالم الوری بأعالم الھدی ج -٢
 _ تھران  ،عزیز الله عطاردی۳۰زندگانی چھارده معصوم (ترجمۀ کتاب اعالم الوری) ص -٣

_______________________ 



 ٧١  فصل اول: در اثبات یار غار بودن ابوبکر صدیق

 معبد أخا - هشاما سمع إنه قال، هديد بن حمرز عن« :)٥٦٠م( یابن حمزه طوس -٢

 فهرية ابن وعامر بكر وأبو هو، مكة من مهاجرا خرج ملا ج النبي أن، البطحاء قبل -

 برزة، جلدة امرأة وكانت، معبد أم خيمة عىل مروا أريقط بن اهللا عبد الليثي ودليلهام

  ١....»منها ليشرتوا ومترا حلام فسألوها، وتطعم تسقى، اخليمة بفناء حتتبي
 آن در مترک ای روز سه حضرت آن چون هک« :)١٠م قرن ( یاحمد استر آباد -٣

 آفتاب طلوع از شیپ. آوردند وعده موجب به را شتران آن از بعد برد بسر غار
 به را شتران گرید روز و شب آن و روز آن و شدند سوار رکب ابی و سرور آن

 دایپ میعظ سنگی ھوا گرمی در و قیطر اثنای در. راندند تمامتر چه ھر سرعت
 تیغا به و آمدند فرود ای لحظه آنجا. بود انداخته هیسا الجمله فی هک شد

 آن شیپ ریش قدری و شد دایپ چوپانی و چند گوسفندی ناگاه، تشنه و گرسنه
 آن در افرانک میب از شتابان شده سوار آنجا از و ردندک تناول ھم با، آورد سرور

 زییچ. دندیطلب حضری ما او از و دندیرس معبد ام خانه به تا راندند می ابانیب
 بر قدم بر قدم و بود مانده خود جای بر الغری از هک گوسفندی مگر نبود حاضر

 و بدوشم را وی هک ده دستوری مرا هک فرمود حضرت آن. نھاد توانست نمی
 چرا به مانده جای بر الغری از و ندارد ریش گوسفند نیا: گفت معبد ام. بنوشم
 . تواند نمی رفتن

 دیبنوش و دیبدوش را او و دیشک او پستان در خود پرست حق دست سرور آن القصه
 حضرت آن بود حاضر آنجا هک ظرف ھر و خوردند ریس ریش بود خانه آن در سک ھر و

 ٢ ......»برفت و گذاشت معبد ام شیپ و ردک ریپرش
 آن اند ردهک نقل عامه و خاصه هک متواتره معجزات از« :)١١١١م( یمجلس -٤

 ھجرت نهیمد جانب به نموده فرار شیقر فارک از چون ج خدا رسول: هک است
 و رهیفھ بن عامر و عمر و ابوبکر و دیرس معبد اّم  مهیخ به راه اثنای در فرمود

 مهیخ رونیب در معبد اّم  و بودند حضرت آن خدمت در قطیار بن الّله عبد

 الطوسی _ قم ة، ابن حمز۸۵الثاقب فی المناقب ص -١
، احمد بن تاج الدین ۱۲۵و  ۱۲۴آثار احمدی تاریخ زندگانی پیامبر اسالم و ائمه (فارسی) صص -٢

 ترآبادی _تھراناس

_______________________ 



 دو یاِر غار    ٧٢

 او از هک دندیطلب گوشت و خرما او از دندیرس او کینزد به چون، بود نشسته
  ١...» بود شده تمام شانیا توشه و، ندارم: گفت بخرند

ملا خرج مهاجرا من مكة خرج هو وأبو بكر وموىل أيب  ج أن النبي«: یبحار االنوار مجلس

وقصة ، معبد اخلزاعيةفمروا عىل خيمة ام ، عبد اهللا بن االريقط: ودليلهم، بكر عامر بن فهرية

  ٢...»واملعجزة التي ظهرت فيها، شاته
 آن اند ردهک نقل عاّمه و خاّصه هک متواتره معجزات از« :)١٣٥٩م( یمحدث قم -٥

 در فرمود ھجرت نهیمد به هکم از چون سلم و ج رسول حضرت: هک است
 قطیأر بن الّله عبد و رةیفھ بن عامر و ابوبکر و دیرس معبد اّم  مهیخ به راه اثنای

 مهیخ رونیب در معبد اّم  و بودند حضرت آن خدمت در) طبری تیروا به أرقّط (
  ٣....» بود نشسته

 أردفه بكر أيب غالم فهرية بن عامر ومعهام ارحتال مث« :)١٣٧١م( نید محسن امیس -٦

 ملن ناقة مائة قريش وجعلت السواحل طريق عىل الدليل هبم واخذ ودليلهم خلفه

 ومروا، ناقة مائة فله ارسه أو قتله من ان السواحل أهل إىل وأرسلت عليهم رده

 ٤»حلام أو مترا فسألوها بقديد منزهلا وكان عاتكة واسمها اخلزاعية معبد أم بخيمتي

 عامر يدعى بكر أليب غالم معهامو ارحتال ثم« :)١٤٠٤م( یھاشم معروف الحسن -٧

 قريش وجدت. الساحل طريق عىل الدليل هبم اخذو ،خلفه بكر ابو أردفه فهرية بن

 ام خيمة عىل طريقهم يف مرواو ناقة مائة ارسه او قتله ملن جعلتو ج النبي طلب يف

 ٥...»اخلزاعية معبد

  ،مجلسی _ قم۵۹۴ص۳ فارسی) ج( القلوب ةحیو -١
 _بیروت ۴۱ص ۱۹؛ ج۴۳ص۱۸و بحار االنوار ج ۲۶۸ص ۱۰۸بحار االنوار ج -٢
، محدث قمی _ تھران؛ تعریب منتھی اآلمال فی ۹۸ص۱ منتھی اآلمال فی تواریخ النبی و اآلل ج -٣

 معاصر) _ قم(  ، سید ھاشم میالنی ۹۱ص۱ تواریخ النبی و اآلل ج
 ، سید محسن امین _ بیروت۲۳۸ص ۱اعیان الشیعه ج -٤

 _ ھاشم معروف الحسنی _بیروت ۲۵۴ص ةجدید ةالمصطفی نظر ةسیر -٥

_______________________ 



 ٧٣  فصل اول: در اثبات یار غار بودن ابوبکر صدیق

 برای زین ةریفھ ابن« :)١٤١٧م(  ھمدانی نییحس محمد دیسآیت الله العظمی  -٨

 را او قطیار ابن آمده رونیب غار از ج رمکا رسول. آورد بکمر دو و توشه ابوبکر
 ام بر هک دیبقد جز امدندین بجاده و برد نهیمد بسوی ھا وهک انیم نخله قیطر از

 ١..» شدند وارد معبد

 هو املدينة إىل مكة من هاجر ملا ج اهللا رسول إن« :)معاصر( یانیرزا احمد آشتیم -٩

 فمروا الليني أريقط بن اهللا عبد ودليلهم بكر أيب موىل فهرية بن وعامر بكر وأبو

 ٢...»جلدة امرأة وكانت، اخلزاعية معبد أم بخيمتي

ة من هاجر ملّا، ج اهللاّ  رسول أنّ «: ده باقر العلومکن دانشیاز محقق یگروھ -١٠  إىل مكّ

، الليثي أريقط بن اهللاّ عبد دليلهمو ،بكر أيب موىل فهرية بن عامرو بكر أبوو هو املدينة

 ٣» ... جلدة امرأة كانتو ،اخلزاعية معبد أم بخيمتي فمروا
ق یرۀ تحقیگزاف و خارج از دا ییادعا ینیقزو یه ادعاکشود  یم ثابت، ن حسابیبا ا
ه یلک: «دیگو یمه نجاح ک یزمان ؛است ینیقزو یز بدتر از ادعاین »نجاح« یو ادعا است

ھمۀ » نه فقط دو نفر بودندیمھاجران به مد، هکن مطلب اّتفاق دارند یبر ا خییمتون تار

 »هیالنبو ةریس«تاب کتنھا ، نظر اوستبرد و مورد  یم ه او از آن نامک یخین متون تاریا
 تاب خودش خالصهک کیفقط در ، یخین متون تاریتمام ا یعنینوشتۀ خودش است 

 رده باشد!ک یین ادعایه چنکم یشناس ینم را یگرید کسرا یشود! ز یم

به  هک یزمان« .]٤٠[التوبة:  ﴾ۦإِۡذ َ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِ ﴿ :فرماید می خداوند: ۀ مھمتکن
: ن استیچن) آن یو محتوا( ینیقزو یعنوان بحث ماضو .» گفت می ھمراه خود

 یرسول خدا زمان: فرماید می خداوند یول» رده استکھجرت  ییرسول خدا به تنھا«
 جامبر رحمتیاگر پ اند؛ هردکصحبت  هبود انشای ه ھمراهک یبا شخص نده در غار بودک

، در آن غار ؛نعوذ بالله و نعوذ بالله، اند ردهکھجرت  ییو به تنھا اند تنھا بودهن سفر یدر ا
ه رسول کد ینکد اعتراف یبا ینخواھ یخواھ؟؟ ندردک یم وار صحبتیبا سنگ و د

؛ کتابفروشی  سید محمد حسین حسینی ھمدانی  ۳۴، ص: ۸ فارسی)، ج( انوار درخشان -١
 قم_ ۳۹۴، ص ۹ و مانند آن در: ترجمه المیزان (فارسی) ج  _تھران لطفی

 ، میرزا احمد آشتیانی _ بیروت۱۲۲ص ۱لوامع الحقائق فی أصول العقائد ج -٢
  اثر گروھی از محققین دانشکده باقر العلوم _ تھران ۵۱سنن الرسول األعظم (ص) ص -٣

_______________________ 



 دو یاِر غار    ٧٤

 یو نباند  قرآن در آن غار دو نفر بوده یرا به گواھین سفر تنھا نبوده زیدر ا جخدا

  .﴾ۦإِۡذ َ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِ ﴿ رده استکار خودش صحبت یق و یبزرگوار با رف
 ؛رده استکھجرت  ییبه تنھا ج یگرام ینب: دیگو یم هک شبھه پرداز ین ادعایاو 

ایمان نسبت به قرآن که  بی شبھه پرداز یا مغرض است و یاو  الم خداکاست بر  یطعن
به  ه رسول خداکددھد  یم ه خداوند به ما خبرک! چرا کند می چنین چیزی را مطرح

ۡخرََجُه ﴿ .ھنگام خروج از مکه شخصی را ھمراه خود داشت
َ
ِينَ إِۡذ أ ْ ثَاِ�َ  ٱ�َّ َ�َفُروا

  ﴾ٱثۡنَۡ�ِ 
در  دیتوان یم شما: و دار و دسته اشھا  یمیو ھم ت ینیقزو یدارم برا یشنھادیمن پ

 یر در حالکابوب: دیاصًال بگوئ ١دیر شوکرا من ج رمکل ھجرت رسول اک، یاقدام بعد
به غار ثور رفته  یوتاھکطالب به مدت یبن اب یھمراه با عل ج امبریه پکرد کھجرت 

.. رم به اسراء و معراج رفتندکا یه نبک یه برگشتند و زمانکبودند و سپس دوباره به م
، دینکار کده ین ایحول ا، ستین یدۀ بدیا... نه رفتندیبه مدمستقیمًا موقع برگشتن 

 د جواب داد!!یشا

 به تصریح متون پیامبر اکرم با ابن اریقط سفر کردهگوید:  می نجاح
قط یرا فقط با عبدالله بن أر ج امبریه ھجرت پکحی یات صحیروا: «نویسد می نجاح

ھمراه با عبدالله بن  ج ھجرت رسول خدا، هکنند ک می حیند تصرینما می ر ثابتکبن ب
و آن دو ھمان دو نفری ، نه بودهیاو راھنمای وی به مد، ر بوده استکقط بن بیأر

ه کن مین گفتار را از پائیه اکه اھالی مکه به منزل اّم معبد وارد شدند آنگاه کاند  بوده
 :دندیشن

ـــــه زائِ َ جَ ـــــريْ ـــــاسِ خَ بُ النّ  اهللاُ رَ ـــــزَ  جَ
 

تـــــــى امّ معبـــــــد  ـــــــال خيْمَ ِ حَ ـــــــنيْ فيقَ  رَ
 

 ِّ ربِ ـــــــالْ ال بِ ـــــــزَ ـــــــا نَ ـــــــهو مهُ ـــــــال بِ َ حتَ  ارْ
 

ــــى   س ــــنْ أمْ ــــازَ مَ ــــدْ ف قَ ــــفَ َمَّ ــــقَ حمُ في  درَ
 

گری یو د ج ی رسول خداکی، ق بودندیآنان دو رف، ح متون منظوم و منثوریو به تصر
ر ساخته و کو ھمراھی أبوب، ر و شخص سّومی به ھمراه نداشتندکقط بن بیعبدالله بن أر

 » است استیپرداخته س

 امام زمان مصاحب پیامبر بود یا جبرئیل بود که با پیامبر در غار بود!! مثًال بگویید: -١
_______________________ 
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 : جواب
 چند حیله به کار برده 

 نامیده!  »روایات«یک روایت نقل کرده و آن را  فقط -١
 روایت را قیچی کرده! -٢
و دیدیم » به تصریح متون منظوم و منثور آنان دو رفیق بودند« ادعا کرده که -٣

 !ه استردکبیت خالصه  دودر را که این متون منظوم و منثور 
ابن  ةبحار االنور مجلسی و سیر بن سعد والطبقات الکبری  کتاب، منبعاو به عنوان 

متن اکثر این ، را نام برده ١و مناقب آل ابی طالب ابن سید الناس ھشام و عیون االثر
کنیم تا  می طبقات الکبری نقلشبیه به ھم است و اکنون ما روایت را از  مصادر تقریباً 

 . خیانت نجاح آشکار گردد

يَّاحِ .... « ُرِّ بْنِ الصَّ نِ احلْ يِّ ، عَ اعِ ُزَ بَدٍ اخلْ عْ نْ أَيبِ مَ ولَ اهللاَِّ، عَ سُ ةَ إِىلَ أَنَّ رَ كَّ نْ مَ رَ مِ اجَ  ملََّا هَ

رٍ  ىلَ أَيبِ بَكْ وْ ةَ مَ َ ريْ هَ رُ بْنُ فُ امِ عَ رٍ وَ أَبُو بَكْ وَ وَ ينَةِ هُ مْ ، املَْدِ لِيلُهُ دَ وا  عبداهللاَّوَ رُّ يْثِيُّ فَمَ طٍ اللَّ قِ يْ بْنُ أُرَ

يَّةِ  اعِ ُزَ بَدٍ اخلْ عْ تَيْ أُمِّ مَ يْمَ ا أَوْ  ...،بِخَ ْرً ا متَ أَلُوهَ لِكَ  فَسَ نْ ذَ يْئًا مِ ا شَ هَ نْدَ يبُوا عِ لَمْ يُصِ ونَ فَ ُ رتَ ْامً يَشْ ، حلَ

نِتُونَ  سْ لُونَ مُ مِ رْ مُ مُ وْ قَ ا الْ إِذَ الَتْ ، وَ قَ : فَ رَ قِ مُ الْ كُ زَ وَ ا أَعْ ءٌ مَ ْ نَا يشَ نْدَ انَ عِ وْ كَ اهللاَِّ لَ ولُ ، وَ سُ نَظَرَ رَ فَ

ةِ  َيْمَ ِ اخلْ رسْ اةٍ يفِ كَ الَ ، اهللاَِّ إِىلَ شَ قَ بَدٍ  ": فَ عْ ا أُمَّ مَ اةُ يَ هِ الشَّ ذِ ا هَ الَتْ ، "؟ مَ دُ : قَ َهْ ا اجلْ هَ لَّفَ اةٌ خَ هِ شَ ذِ هَ

نَمِ  غَ نِ الْ الَ ، عَ قَ مَ اهللاَِّ. ..:فَ رَ اسْ كَ ذَ ا وَ هَ عَ ْ حَ رضَ سَ اةِ فَمَ ولُ اهللاَِّ بِالشَّ سُ ا رَ عَ الَ ، فَدَ قَ مَّ  ": وَ اللَّهُ

َا  اهتِ َا يفِ شَ كْ هلَ ارِ الَ ، "بَ لَبَ فِيهِ فَ : قَ طَ فَحَ هْ بِضُ الرَّ رْ َا يَ ا بِإِنَاءٍ هلَ عَ تْ فَدَ َّ رتَ اجْ تْ وَ رَّ دَ تْ وَ اجَ تَفَ

يَتْ  وَ تَّى رَ بَتْ حَ ِ ا فَرشَ اهَ قَ لِ فَسَ بَةِ الثُّامَ لْ تَّى عُ ا حَ تَّى، ثَجًّ هُ حَ ابَ حَ ى أَصْ قَ سَ بَ  وَ ِ رشَ ا وَ وْ وَ رَ

مْ  هُ رَ الَ ، آخِ قَ مْ  ": وَ هُ رُ مِ آخِ وْ قَ اقِي الْ لَال، " سَ ا عَ ِيعً بُوا مجَ ِ ا. ..فَرشَ نْهَ لُوا عَ ُ حتَ بَثَتْ ، ثُمَّ ارْ لَّامَ لَ قَ فَ

لِيلٌ  نَّ قَ ُّهُ قُ خمُ اوَ ا تُسَ ىلَ مَ زْ ا هَ افٌ جَ يَاال عِ ا حِ نُزً وقُ أَعْ بَدٍ يَسُ عْ ا أَبُو مَ هَ جُ وْ اءَ زَ ِنَّ ، أَنْ جَ يَ هبِ ، ال نِقْ

بَ  جِ أَ اللَّبَنَ عَ لَامَّ رَ الَ ، فَ قَ بَيْتِ : وَ ةَ يفِ الْ لُوبَ ال حَ بَةٌ وَ ازِ اةُ عَ الشَّ ا وَ ذَ مْ هَ كُ نَ لَ نْ أَيْ الَتْ ؟ مِ ال : قَ

يثِهِ  دِ نْ حَ انَ مِ كٌ كَ بَارَ لٌ مُ جُ رَّ بِنَا رَ اهللاَِّ إِال أَنَّهُ مَ يْتَ : وَ كَ يْتَ وَ الَ ، كَ بَ : قَ احِ اهُ صَ اهللاَِّ إِينِّ ألَرَ وَ

رسوال أتى « آمده است: »رفیقین حال خیمتی ام معبد«ھر آشوب به جای در کتاب مناقب ابن ش -١

عجیب است که نجاح با نشان دادن این مصرع نتیجه نگرفته که پیامبر به  »يف خيمتي أم معبد
 تنھایی وارد خیمه ام معبد شده!

_______________________ 
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ي يُطْلَبُ  ذِ يْشٍ الَّ رَ يهِ يلِ ، قُ فِ بَدٍ صِ عْ ا أُمَّ مَ الَتْ ،  يَ ةِ : قَ اءَ ضَ رَ الْوَ ال ظَاهِ جُ أَيْتُ رَ هِ ، رَ جْ وَ تَبَلِّجَ الْ ، مُ

ُلُقِ  نَ اخلْ سَ نْ طُولٍ . ..،حَ هُ مِ نَؤُ ٍ ، ال تَشْ نْ قِرصَ ٌ مِ نيْ هُ عَ مُ تَحِ قْ ال تَ ِ ، وَ نَنيْ صْ َ غُ نٌ بَنيْ صْ وَ ، غُ فَهُ

ا نْظَرً ةِ مَ ُ الثَّالثَ ا، أَنْرضَ رً دْ مْ قَ نُهُ سَ أَحْ اءُ ، وَ قَ فَ هُ رُ ونَ بِهِ  لَ ُفُّ لِهِ ، حيَ وْ وا لِقَ عُ تَمَ الَ اسْ ا قَ رَ ، إِذَ ا أَمَ إِذَ وَ

ودٌ  ْشُ ودٌ حمَ ْفُ هِ حمَ رِ وا إِىلَ أَمْ رُ بَادَ نِّدَ ، تَ فَ ال مُ ابِثَ وَ الَ ، ال عَ كِرَ : قَ ي ذُ ذِ يْشٍ الَّ رَ بُ قُ احِ اهللاَِّ صَ ا وَ ذَ هَ

هِ  رِ نْ أَمْ نَا مِ كِرَ  لَ ا ذُ نَ .... مَ وْ رَ ال يَ ونَهُ وَ عُ مَ ضِ يَسْ األَرْ ءِ وَ امَ َ السَّ الِيًا بَنيْ ةَ عَ كَّ تٌ بِمَ وْ بَحَ صَ أَصْ وَ

ولُ  قُ نْ يَ ولُ ، مَ قُ وَ يَ هُ  : وَ

ـــــهِ  ائِ زَ َ جَ ـــــريْ ـــــاسِ خَ بُّ النَّ  اهللاَُّ رَ ـــــزَ  جَ
 

ـــــــدِ   بَ عْ ـــــــيْ أَمِّ مَ تَ يْمَ ـــــــالً خَ ِ حَ ـــــــنيْ فِيقَ  رَ
 

 ِّ ربِ ال بِـــــــالْ ـــــــزَ ـــــــا نَ َ ـــــــهِ  مهُ ـــــــال بِ َ حتَ ارْ  وَ
 

ــــــدِ   َمَّ فِيــــــقَ حمُ ــــــى رَ سَ ــــــنْ أَمْ لَحَ مَ ــــــأَفْ  فَ
 

مْ  ــــــنْكُ  اهللاَُّ عَ وَ ــــــا زَ ــــــ مَ ٍّ ــــــالَ قُيصَ يَ  فَ
 

دِ   ــــودَ سُ  وَ ــــازَ َ ــــالٍ ال جيُ ــــنْ فِعَ ــــهِ مِ  ....بِ
 

تَّى  بَدٍ حَ عْ تَيْ أُمِّ مَ يْمَ ىلَ خَ وا عَ ذُ أَخَ مْ وَ بِيَّهُ وا نَ دُ قَ دْ فَ مُ قَ وْ قَ بَحَ الْ أَصْ الَ وَ وا النَّبِيَّ قَ قُ هُ : حلَِ ابَ أَجَ فَ

ابِتٍ  انُ بْنُ ثَ سَّ الَ ، حَ قَ  :فَ

مْ  ـــيُّهُ بِ مْ نَ ـــنْهُ ـــابَ عَ مٌ غَ ـــوْ ـــابَ قَ ـــدْ خَ قَ  لَ
 

ي..  ـــدِ تَ غْ يَ مْ وَ ـــيْهِ ـــي إِلَ ِ ـــنْ يَرسْ سَ مَ ـــدِّ قُ  .وَ
 

هِ ...  ـــــدِّ ةُ جَ ادَ ـــــعَ ـــــرٍ سَ ـــــا بَكْ بَ نَ أَ ـــــتَهْ  لِ
 

دُ اهللاَُّ   ـــــــعِ سْ ـــــــنْ يُ بَتِهِ مَ ـــــــحْ دِ بِصُ ـــــــعَ سْ  يَ
 

ِمْ  ـــــاهتِ تَ ـــــانَ فَ كَ ـــــبٍ مَ عْ ـــــي كَ نِ ـــــنِ بَ ْ هيَ  وَ
 

ـــــــدِ   صَ رْ نيَ بِمَ ـــــــلِمِ سْ ا لِلْمُ هَ ـــــــدُ عَ قْ مَ  ١»وَ
 

 عامر و ابوبکر و ج امبریپ.. ردک می نقل خزاعی معبد ابو از، احیص بن حر... : «یعنی

 امھای   مهیخ نارک به ثییل قطیار بن الله عبد شانیا راھنمای و ابوبکر غالم هریفھ بن
 به دارد گوشت ای خرما اگر هک خواستند معبد ام از شانیا. ...دندیرس خزاعی معبد

 معبد ام. بودند گرفتار و قحطی دچار آنان هک افتندین او شیپ زییچ و بفروشدھا  آن
 ج امبریپ. شد نمی قهیمضا شما ییرایپذ از میداشت می زییچ اگر سوگند خدا به: گفت

 ؟ ستیچ بز ماده نیا هک فرمود سؤال و دید را بزی ماده مهیخ نارک در
.. ..است مانده باز بزھا گرید با رفتن از خستگی و الغری فرط از وانیح نیا: گفت

 و آورد زبان بر را خدا نام و دیشک وانیح پستان به دست و آورد کینزد را آن ج امبریپ

 ،دار صادر _ بیروت۲۳۲-۲۳۰ص ۱طبقات الکبری البن سعد ج -١
_______________________ 
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 و ریش پر وانیح ھای پستان. بده تکبر را زن نیا ھای شیم و بزھا پروردگارا ردک عرض
 چندان، دیدوش را وانیح و خواست ندک رابیس را ھمه هک بزرگی ظرف و شد ندهکآ
 هک دینوش چندان او و داد معبد ام به نخست خدا رسول و شد ریش از پر ظرف آن هک
 بود سیک نیآخر خود ج امبریپ و دندیآشام هک داد خود ھمراھان به سپس، شد رابیس
 : فرمود و دیآشام هک

 و ..دندینوش بار دو دامک ھر ھمگی و، اشامدیب ھمه از پس دیبا جماعت ساقی
 . رفتند
 ھمھا  آن ھای استخوان هک را الغر بز ماده چند و آمد معبد ام شوھر، گذشت یکاند

 چون معبد ابو. داشت ھمراه، نداشتند ھم رفتن راه ارایی و بود شده کپو الغری از
 بز ماده نیا هکآن حال و دیا آورده جاک از را ریش نیا: گفت و ردک تعجب دید را ریش

 ؟ ستین جا نیا باشد دنیدوش قابل هک ھم گریید جانور و بود کخش پستانش
 ابو. گفت چنان و نیچن و گذشت جا نیا از یی فرخنده مرد قسم خدا به: گفت

 ھمگی نونکا هک است شیقر امبریپ ھمان او هک نمک می الیخ قسم خدا به: گفت معبد
 : گفت نیچن معبد ام و. بگو من برای را او صفات، ندیاو جستجوی در

. ..،دهیپسند اخالقی و آراسته اریبس ظاھری و روشن سخت یی چھره با دمید مردی
 ھر از، گرید شاخه دو انیم یی رسته نو شاخه چون، قامت بلند نه و بود قامت وتهک نه

 حرفی چون، بودند او مواظب و فتهیش سخت دوستانش. بود باتریز و منظرتر وکن نفر سه
 اخمی نه، ردندک می مبادرت آن انجام به، داد می دستوری اگر و بودند گوش سراپا زد می
 . بود سپاس  بی نه و گفت می موردی  بی سخن نه و داشت چھره بر

 ما برای اش درباره هک است شیقر امبریپ ھمان نیا سوگند خدا به: گفت معبد ابو
 دهیشن بلندی صدای نیزم و آسمان انیم هکم در روز آن فردای و. ..اند گفته مطالبی

 : شد نمی دهید خواننده و خواند می را اشعار نیا هک شد
 معبد ام مهیخ آھنگ هک بدھد دوستی دو به را پاداش نیبھتر مردم پروردگار

 قیرف هک سک ھر و دندیوچک یکین و ریخ با و آمدند فرود یکین و ریخ با دو آن، ردندک

 و سروری او لهیوس به خداوند هک قصی فرزندان به خوشا، است رستگار باشد ج محمد
  ....آورد می فراھم را دهیپسند ارھایک و ساالری
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 ام مهیخ آھنگ، آواز نیا دنیشن از پس بودند ردهک گم را ج امبریپ چون مردم
 اتییاب، اتیاب نیا پاسخ در ثابت بن حسان دیگو. وندندیبپ امبریپ به هک ردندک معبد

 : سرود نیچن
 ج امبریپ هک سانیک و ردندک انیز، رفت شانیا شیپ از امبرشانیپ هک مردمی« 

 بود او مصاحب هک ابوبکر بر ابییامک و سعادت نیا... شدند مقدس، رفت شانیا شیپ
 بر عبک بنی جوانمرد مقام، است ابیامک سازد ابیامک خداوند را هک ھر و باد گوارا

 ١.» باد کمبار مؤمنان به او توجه و باد فرخنده شانیا
 از این نقل که سندش نیز صحیح است و خود نجاح نیز این روایت را صحیح

 سشود که بعد از اینکه پیامبر اکرم ھمراه با ابوبکر صدیق می به خوبی فھمیده، داند می
آزاد شدۀ یکی غالم ، از غار خارج شدند دو نفر دیگر به این مھاجران اضافه شدند
 حضرت ابوبکر صدیق یعنی عامر بن فھیره و دیگری راھنمای راه!

، پیامبر اکرم و ابوبکر صدیق ھستند »نیرفیق«و به خوبی ظاھر گشت که منظور از 

دِ «: در مصرع دوم از بیت دوم اینچنین آمدهچرا که  َمَّ فِيقَ حمُ ى رَ سَ نْ أَمْ لَحَ مَ أَفْ : یعنی »فَ

 »است رستگار باشد ج محمد قیرف هک سک ھر و«
 .ن ثابت مشخص گشت که آن رفیق کیستبو در شعر حساب 

هِ « ــــــدِّ ةُ جَ ادَ ــــــعَ ــــــرٍ سَ ــــــا بَكْ بَ نَ أَ ــــــتَهْ  لِ
 

دِ   ــــــعَ سْ دُ اهللاَُّ يَ ــــــعِ سْ ــــــنْ يُ بَتِهِ مَ ــــــحْ  »بِصُ
 

 را هک ھر و باد گوارا بود او مصاحب هک ابوبکر بر ابییامک و سعادت نیا: یعنی
 . است ابیامک سازد ابیامک خداوند

 رد!کهجرت  ییامبر به تنهایپ: دیگو یم یطبر
ی از کیه ک» يةوالّنھا يةألبدا« تابکدر : «سدینو یم »ینجاح طائ« یعنیاشف عصر ک

ھجرت ، هکر شده است کر طبری مطلبی ذیاز ابن جر، ر اموی استیثکمؤّلفات ابن 
 . دینما می دییچ ھمراھی و به تنھائی تأیرا به غار ثور بدون ھ ج رسول خدا

 به تنھائی ج ه داللت بر ھجرت رسول خداکحی یت صحین روایر از ایثکاما ابن 
ب و خالف یار غرین مطلب بسیو ا: «دیگو می نیو با لرزش چن، د وحشت نمودهینما می

 » گر به غار رفتندیدو با ھمدد آن یگو می هکباشد  می قول مشھور

 _تھران  ، دکتر محمود مھدوی دامغانی۲۱۷-۲۱۵ص ۱ترجمۀ طبقات الکبری ج -١
_______________________ 
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ه را درباره ین ساخته شده دست بنی امیات دروغیتمام روا، حیث صحین حدیو ا
، م روزید نیقت را چون خورشیحق و، دینما می باطل ج ر با رسول خداکخروج أبوب

 . ندک می ارکروشن و آش
فقط دو نفر نه یمھاجران به مد، هکن مطلب اّتفاق دارند یبر ا خییه متون تاریلکو 
ن اّتفاق یو ا، باشد می رکگری راھنمای وی عبدالله بن بیو د ج ی رسول خداکی، بودند

ار کبیھای فر ه دستکاساسی را  بی و باورھای، ر را در آن ھجرت نفی نمودهکوجود أبوب
 ١».دینما می ّلی باطلکب، نه ساخته و پرداختهین زمیش در ایحزب قر

 : جواب

مْ «: دیر بخوانیثکر را به نقل از ابن یابتدا قول ابن جر هِ ضِ نْ بَعْ يرٍ عَ رِ ى ابْنُ جَ كَ دْ حَ قَ وَ

ولَ اهللاَِّ سُ رٍ  ج أَنَّ رَ ارِ ثَوْ ابِ إِىلَ غَ هَ يقَ يفِ الذَّ دِّ بَقَ الصِّ هِ ، سَ ريِ سِ ىلَ مَ هُ عَ لَّ دُ لِيًّا أَنْ يَ رَ عَ أَمَ وَ

هُ  قَ يقِ ، لِيَلْحَ نَاءِ الطَّرِ هُ يفِ أَثْ قَ لَحِ ا. فَ عً ا مَ جَ رَ ُامَ خَ نْ أَهنَّ ورِ مِ هُ فُ املَْشْ الَ خِ ا وَ دًّ يبٌ جِ رِ ا غَ ذَ هَ  ٢..»وَ
ر به کش از ابوبیه رسول خدا پکرده است کنقل  یبعضاز  یطبر ریابن جر: «یعنی

ند تا به او ملحق کر او آگاه یر را از مسکابوبه کطرف غار ثور رفت و به علی دستور داد 
و بر خالف  بیار غریت بسین روایاو راه به رسول خدا ملحق شدن یر در بکپس ابوب. شود

  .»ه خارج شدندکدو باھم از م ن ه آکت مشھور است یروا
ذب خود را از ک یادعا؟؟ دارد ین متن جایا یجاکتو در  یادعا، ذابک یپس ا

رده و کھجرت  ییبه تنھا ج ه رسول خداک ندک یم دییأت تیروا یجاک؟؟ یجا آوردک
ن یه در ھمک یو نخواند یردکت را باز نیھا چشم مگر؟؟ است ھمراھش نبودهر کابوب
 ؟؟ ملحق شد ج رمکا یر غار ثور به نبیر در مسکه ابوبکذب آمده کت یروا

بودنت  دروغگوه ک یشک یم خجالت؟؟ چرا صورتت قرمز شده ؛میبگذرھا  این از
 ؟؟ ثابت شد

صورت تلپاتی با مسیلمۀ کذاب در نجاح به : اگر کسی بگوید ؛زیخوانندۀ عز یشما ا 
 ؟ کنید می ارتباط است به گفتۀ او شک

 ھمراه با ابن بکر، نه أبوبکر ج با عنوان: دالئل اثبات مھاجرت رسول خدا ۲فصل  ۶باب  -١

 ؛ دار احیاء التراث العربی۲۱۹ص  ۳ج يةوالنھا يةالبدا -٢

_______________________ 
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 ییه دروغگوک یمذھب: حت بشنوین نصیاز من ا، یعه ھستیاگر ش، یخوانندۀ گرام 
 ین بزرگیبد ییھا دروغ یچ ترسیه بدون ھک ییعلما واست  ین آسانیدر آن به ا

نه تنھا دلسوز اسالم ، ھا نیاه کد یستند و مطمئن باشیرو قرآن و سنت نیپ ؛بافند یم
پس دور و بر خودت را خوب ، ھا ھستند نیاسالم ھم کیه دشمنان درجه کبل، ستندین

 بینی! می ھا را از ھمینه چند نفر کن ین و ببکتماشا 

 وارد غار شد ییامبر به تنهایپ: نجاح
ه کی فرزقاک: هکن آمده است یح بالذری چنیت صحیدر روا: «نویسد می نجاح

را در مقابل غار مشاھده  ج رسول خدا کآثار پای مبار، ش را به غار رساندین قریکمشر
 . دندیغار ند کیر را نزدکپای أبوب ر جایکعبدالعّزی بن أبی ب ن خود وکل، نمود

شود  می ن به اّتفاق برای ما ثابتیبنابرا، د نموده استیین مطلب را تأیھم، و راوندی
و به ، ش خارجیچ ھمراھی از منزل خویشبانه به تنھائی و بدون داشتن ھ ج امبریه پک

  .»دندیر آشنا گردکا عبدالله بن بوه ثور بکو بعد از آن در ، تنھائی وارد غار شدند
 : جواب

صفحۀ  ١جلد  یبالذر »فتوح البلدان«تاب کن سخن خود را در درجۀ اول به یاو ا
اء یو قصص االنب ١٤٤ص ١ج یالخرائج والجرائح راوند: حواله داده است و سپس به ٦٤

 ١١١ص  ١طالب اثر ابن شھر آشوب ج ین به مناقب آل ابیو ھمچن ٣٣٤ص یراوند
 . مینک یم یرا بررس »فتوح البلدان«در مندرج متن ابتدا 

هذا كرز بن علقمة بن هالل بن جريبة بن عبدهنم ابن : قال الكلبى«: سدینو یم یبالذر

حني انتهى إىل الغار الذ استخفى فيه  ج وهو الذ قفا أثر النبي. حبشية اخلزاعىحليل بن 

ورأ دونه ، فرأ عليه نسج العنكبوت، حني أراد اهلجرة إىل املدينة، وأبو بكر الصديق معه

  .»وهاهنا انقطع االثر ج هذه قدم حممد: فعرفها فقال، ج قدم رسول اهللا
ل یبة بن عبد نھم بن حلیعلقمه بن ھالل بن جر رز بنکه وی کد یلبی گوک«: یعنی

ه کد یگرفت و به غاری رسرا  ج امبریه رد پکسی است کو او ، ه خزاعی بودیبن حبش
نه یه آن دو اراده ھجرت به مدکز به ھنگامی یق نیصد ابوبکرو در آن پنھان شده بود 

ن آن ییز پایرا ن ج د و اثر پای رسول اللهیبوتی دکروی غار تار عن. داشتند با وی بود
 .» ن جای رد پا گم شده استین قدم محمد است و از ھمید و بشناخت و گفت ایبد
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ست! و به عدم وجود یان نیر در مکب یاز فرزند اب ینام، دیردکه مشاھده کچنان -١
ه بر کبل ؛ح نشده استیتصر زین یو یا عدم ھمراھی سقیر صدکابوب یرد پا

ر کابوب، ندردکقصد ھجرت  جرم کا یه نبک یھنگام: دیگو یم یلبک !سکع
 !ندبودشان یھمراه ا

ه صد در صد خالف واقع کاست!  »حیصح« یت بالذرین روایا ندک یم او ادعا -٢
ھم  یارزش بررس یه حتکاست بدون سند  یقول، ن قولیا: هکنیا  اوالً  ؛است
 . ندارد

توان گفت که  می به جرات هکنقل شده  محمد بن سائب کلبیور از کقول مذ: اً یثان
تا جایی که أبی عمرو ابن العالء در . مشھورترین دروغگو است، او نزد علمای رجال

 دھم که کلبی کافر است! گواھی می = »أشهد أن الكلبى كافر«گوید:  میموردش 
او از اصحاب عبدالله بن سبا است یعنی او علی پرست  گوید میو ابوجعفر عقیلی 

 ١!است
دروغ عالمت بارز ، دیدان یم هکنچنا؟؟ دیدید؟؟ دروغ گفته باز ھم او کد یدید

: سدینو یم »نظريات اخلليفة عثامن بن عفان«تاب کر در یبکن است و مخترع یمنافق

 یھا دروغ و تا به حال» ن استینافقدروغ از عالمت م« = ٢»الكذب من عالمة املنافقني«
نجاح : مین حال اگر من بگویبا ا ؛ز ھستین نیه البته مضاف بر اکم یدیاز او د یادیز

  !نمکگمان ن ؟ام خالف گفته، منافق است: یطائ
 » بوده ج رمکا یر در غار ھمراه نبکعبد الله بن ب: «ه او گفته استکنیاما ا

، ار گشتکز آشین دروغ بزرگ او نیاو به صورت مفصل پاسخ داده شد و ا ین ادعایا
ه آن را تحریف ک( یلبکه با استناد به قول ک یتوئ: هکم ین را بگویخواھم ا یم یول

ر کابوب یاز رد پا ینام یرده ولکر کرا ذ ج رسول خدا یرد پا« هکنیبر ا یمبن) کردی
چون : یگوئ ینم هکچگونه است حال ، ینک یم یدر غار نفرا ر کحضور ابوب» نبرده

در غار نبوده ز یه او نکم یریگ یم جهیپس نت، نگفته یسخن ٣»رکابن ب« یاز رد پا یلبک

 ۲۵۲ - ۲۴۷ص  ۲۵؛ و تھذیب الکمال المزی ج ۱۵۹ – ۱۵۷ص  ۹تھذیب التھذیب ابن حجر، ج -١

 ۱، نجاح الطائی؛ دار الھدی الحیاء التراث _ بیروت،ط۴۱ص۱عثمان بن عفان ج ةخلليفنظریات ا -٢
 ھمان عبد الله بن اریقط که در موردش بحث شد. -٣

_______________________ 
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جه ید نتیبا »نجاح«دۀ یطبق ا، است ج رمکا ینب یو اصوًال چون فقط سخن از رد پا
  ار نبوده است!!!!کدر  »ِن یاْثنَ «و اند  در غار تنھا بوده ج رمکا یه نبکم یریبگ

حال آن ، در غار بوده است یبا نب یشخص ینخواھ یخواھ، ه گفته شدکچناناما! 
رده باشد و به غار داخل شده کد پرواز یبا »نجاح«ۀ ینظرطبق ، ه باشدکس کس ھر ک

او را کول  ج اکرم یا اینکه نعوذ بالله پیامبر از او به جا نمانده باشد ییباشد تا رد پا
 !!کرده باشد که ردی از آن به جا نمانده باشد

 . به آنان چنگ زده است »نجاح«ه ک یتبکگر یاما د
 : ع استیفات اھل تشیلأته از ک ١٤٥-١٤٤صص  ١لدج یالخرائج والجرائح راوند

الَ «: راوندی ٌّ  قَ
يلِ اينِ  ÷عَ عَ ولُ  فَدَ سُ الَ ج  اهللاَِّ  رَ قَ يْشاً  إِنَّ  فَ رَ تْ  قُ بَّرَ يْتَ  دَ جَ و ...كَ رَ  خَ

مْ  يْهِ لَ مْ و عَ ِيعاً  هُ لُوسٌ  مجَ ونَ  جُ نْتَظِرُ رَ  يَ جْ فَ وَ و الْ ولُ  هُ قُ لْناو يَ عَ نْ  جَ ِ  مِ هيِمْ  بَنيْ دِ ا أَيْ دًّ نْ و سَ  مِ

مْ  هِ لْفِ ا خَ دًّ مْ  سَ يْناهُ شَ أَغْ مْ  فَ هُ ونَ  ال فَ ُ
بْرصِ مْ و مَىضَ و يُ هُ  الَ  هُ نَ وْ رَ أَ يَ رَ ا فَ رٍ  أَبَ دْ  بَكْ جَ  قَ رَ يْلِ  يفِ  خَ  اللَّ

سُ  سَّ تَجَ نْ  يَ هِ  عَ ِ ربَ دْ و خَ انَ  قَ قَفَ  كَ ىلَ  وَ بِريِ  عَ دْ يْشٍ  تَ رَ نْ  قُ مْ  مِ تِهِ هَ هُ  جِ جَ رَ أَخْ هُ  فَ عَ ارِ  إِىلَ  مَ غَ لَامَّ  الْ  فَ

رُ  طَلَعَ  جْ فَ بُوا الْ اثَ ارِ  إِىلَ  تَوَ مْ . ..الدَّ بَلَهُ تَقْ زٍ  أَبُو فَاسْ يْ رَ يُّ  كُ اعِ ُزَ انَ و اخلْ املِاً  كَ صِ  عَ صَ ارِ  بِقَ ثَ الُوا اآلْ قَ  فَ

ا ا يَ زٍ  أَبَ يْ رَ مَ  كُ يَوْ بُّ  الْ نَا أَنْ  نُحِ دَ اعِ صِ  يفِ  تُسَ رِ  قَصَ دٍ  أَثَ َمَّ دْ  حمُ قَ جَ  فَ رَ نِ  خَ بَلَدِ  عَ قَفَ  الْ وَ ىلَ  فَ  بَابِ  عَ

ارِ  نَظَرَ  الدَّ رِ  إِىلَ  فَ لِ  أَثَ جْ دٍ  رِ َمَّ الَ  ج حمُ قَ هِ  فَ ذِ رُ  هَ مِ  أَثَ دَ دٍ  قَ َمَّ يَ و حمُ تُ  اهللاَِّو هِ مِ  أُخْ دَ قَ تِي الْ امِ  يفِ  الَّ  املَْقَ

ىلَ  بِهِ  مَىضَ و هِ  عَ رِ تَّى أَثَ ا حَ ارَ  إِذَ عِ  إِىلَ  صَ ضِ ي املَْوْ قِ  الَّذِ رٍ  أَبُو فِيهِ  يَهُ لَ الَ  بَكْ قَ نَا فَ دْ  هُ ارَ  قَ عَ  صَ دٍ  مَ َمَّ  حمُ

رُ  هِ و آخَ ذِ هُ  هَ مُ دَ ا قَ ونَ  أَنْ  إِمَّ مَ  تَكُ دَ ةَ  أَيبِ  قَ افَ مَ  أَوْ  قُحَ دَ نِهِ  قَ ىضَ  ابْ ىلَ  فَمَ لِكَ  عَ ارِ  بَابِ  إِىلَ  ذَ غَ  الْ

طَعَ  انْقَ نْهُ  فَ رُ  عَ َثَ دْ و األْ ثَ  قَ يْهِ  اهللاَُّ  بَعَ بُوتَ  إِلَ نْكَ عَ تْ  الْ جَ نَسَ ىلَ  فَ ارِ  بَابِ  عَ غَ لِّهِ  الْ ثَ و كُ ةً  اهللاَُّ  بَعَ بْجَ  قَ

تْ  بَاضَ ىلَ  فَ ارِ  بَابِ  عَ غَ الَ  الْ قَ ا فَ ازَ  مَ دٌ  جَ َمَّ ا حمُ ذَ عَ  هَ ضِ نْ  الَ و املَْوْ هُ  مَ عَ ا مَ ونَا أَنْ  إِمَّ كُ ا يَ دَ عِ  إِىلَ  صَ

ءِ  امَ الَ  أَوْ  السَّ ضِ  يفِ  نَزَ َرْ إِنَّ  األْ ا بَابَ  فَ ذَ ارِ  هَ غَ امَ  الْ نَ  كَ وْ رَ يْهِ  تَ لَ جُ  عَ بُوتِ  نَسْ نْكَ عَ ةُ و الْ بْجَ قَ نَةٌ  الْ اضِ  حَ

ىلَ  ا  عَ هَ يْضِ ىلَ  بَ ارِ  بَابِ  عَ غَ لَمْ  الْ لُوا فَ خُ دْ ارَ  يَ غَ قُواو الْ رَّ َبَلِ  يفِ  تَفَ بُونَهُ  اجلْ طْلُ   .»يَ

 در دم شیقر: «فرمود و ردک صدا مرا -ج -رمکا امبریپ: دیفرما می ÷علی: «یعنی
 منتظر. بودند نشستهھا  آن ھمه و رفت رونیب و ردک باز را در حضرت. ..اند ردهک نیمک
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ا َوِمۡن َخۡلفِِهۡم  وََجَعۡلَنا﴿ خواند را هیآ نیا امبریپ. بودند فجر طلوع يِۡديِهۡم َسّدٗ
َ
ِمۢن َ�ۡ�ِ �

وَن  ۡغَشۡيَ�ُٰهۡم َ�ُهۡم َ� ُ�ۡبِ�ُ
َ
ا فَأ   .﴾٩َسّدٗ

 هک ردک برخورد ابوبکر به راه در. دندیند را او اصال نیکمشر و رفت -ج -خدا رسول

 دیدم صبح هک ھنگامی و. رفتند غار به ھم با پس. ردک می جستجو را او و آمده رونیب
 خانه در آمد او. ندک ابییرد تا آوردند را خزاعی زیرک ابو.. ..ختندیر خانه به شیقر

 با امبریپ هک ییجا به تا رفت اثرش با! است محّمد پای اثر نیا: گفت و ردک نگاه ستاد؛یا
 آن و. است شده ھمراه او با گریید شخص نجایا: گفت آنجا در و بود ردهک مالقات ابوبکر

 خداوند. شد تمام پا رد. دیرس غار در به تا رفت پا رد با. اوست پسر ای قحافه ابو پای رد
 در بوتریک و. بتند تار، غار در بر تا فرستاد را بوتیکعن امبرشیپ حفظ برای زین متعال

 . گذاشت تخم آنجا
 به ای و اند ردهک صعود آسمان به ای، اند نرفته غار به ھمراھش و محّمد: گفت زیرک ابو

 قرار خودش جای سر بوترک تخم و است سالم بوتکعن تار چون! اند رفته فرو نیزم
  .»گشتند او دنبال به وهک در و شدند متفرق ھنگام نیا در. دارد

باز ھم دروغ گفته ، یه نجاح طائکم یم و متوجه شدیمتن و ترجمۀ آن را خواند
 یقًا وجود رد پایه دقکبل ؛ستین یر نامکت از فرزند ابوبین روایو نه تنھا در ا. است

ه کنجاست یا یو بدبخت ١ح شده!یز تصریاو در غار ن یضًا به ھمراھید شده و اییأر تکابوب
و اند  ردهکاو را درج  یس ادعاکامًال عکه کدھد  یم حواله یتبکرود و به  ینم از رو ھم

 : د گفتیه باکنجاست یا
 !ف فانوس داردکه به ک... یچه دالور است دزد

تاب کن بار یا یاست ول »یراوند«ه او آدرس داده باز ھم از ک یتاب بعدکاما 
ح شده یتصر ؛ت مورد نظریتاب و رواکن یدر ا ؛تابکن یا ٣٣٤و ص  »اءیقصص االنب«
 : بخوانید، بوده است ج رمکا یر در غار ھمراه نبکه ابوبک

مْ  قوله إىل يس يقرأ هوو اهللا رسول فخرج اهللا رسول أنه« يْناهُ شَ أَغْ مْ  فَ هُ ونَ  ال فَ ُ
بْرصِ  أخذو يُ

 جبل هوو ثور ناحية خذ حممد يا÷ جربئيل فقال مىضو نيام همو عليهم نثرهو بكفه ترابا

دانید که روایت بدون سند نزد اھل سنت،  این روایت، بدون ذکر سلسله رجال ذکر شده و می -١
 ھای مجلۀ گل آقا فاقد ارزش علمی است.  مانند نوشته

_______________________ 
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 بيده فأخذ الطريق يف بكر أبو تلقاه وج  اهللا رسول فمر الثور كسنام سنام له منى طريق عىل

 ١»الغار دخل ثور إىل انتهى فلام به مرو
 طالب از ابن شھر آشوب یتاب مناقب آل ابک ١١١ص  ١ه جلد ک یانیاما مصدر پا

 : ن استیچن، باشد یعیش

 باب عىل فوقف ج النبي أثر يقفو اخلزاعي كرز أبو زال ما: هاشم بن إبراهيم بن عيل«

 قدم هذه: وقال، املقام يف التي القدم أخت واهللا حممد قدم هذه: فقال - الغار يعني - احلجر

 يف دخلوا أو السامء يف صعدوا يكونوا ان اما املكان هذا جاوزوا ما: وقال ابنه أو قحافة أيب

 » األرض

ه و گفت رزک ابو پس... : «یعنی  یاب قدم اثر نیا و است ج محمد قدم اثر نیا هک اللَّ
 نیبزم ای و اند رفته بآسمان هک آنست ای اند  نگذشته در نجایا از و او پسر ای است قحافه

 » اند رفته فرو
 راھایش  را به ھم ریخت و تمام رشته »نجاح«ھای  تمام کاسه کوزه، آخرین شاھد او

 العاملنيواحلمد هللا رب  پنبه کرد!

 س در غار نبود!کچ یه: نجاح
ان یدر م: ه گفتکند ک می از پدر خود نقل، ل عامر بن واثلهیأبوطف« 

 . ردمک می ز وی را جستجویمن ن، ج امبرینندگان پکجستجو
 افتم ین احدی را در آنجا نکردم لکمن در غار نگاه ، ف داشتندیحضرت در غار تشر

نان و موّثق یل را مورد اطمیأبوطف، حنبلر و صالح بن یخ صغیو بخاری در تار
 ٢».اند دانسته

 : جواب

موجود بود و  ۳۳۶، راوندی_ مشھد؛ روایت مورد نظر در این نسخه در ص ۳۳۶قصص االنبیاء ص  -١
ای  ئی اشاره نکرده که ادعای خود را از چه نسخهربطی به بحث نداشت. ضمنًا: نجاح طا ۳۳۴ص 

فاقد  اخذ کرده است!.... ضمنًا این روایت نیز بدون ھیچ سندی نوشته شده است، به این خاطر،
 ارزش است.

 ھمراه با ابن بکر، نه أبوبکر ج با عنوان: دالئل اثبات مھاجرت رسول خدا ۲فصل  ۶باب -٢

_______________________ 
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 هک ؛حواله داده است یاثر ابن حجر عسقالن »االصابه«تاب کاو دروغ خود را به 
بار  کیز یاگر شما دوست عزتاب وجود ندارد و کن یدر ا یارکغ آشن درویچن کش یب

 . او چقدر متناقض است ه سخنکد ید فھمیخواھ، دیرا بخوان »نجاح«گر متن شبھۀ ید
س را در غار کچ یردم ھکنگاه  یوقت یول، ف داشتندیحضرت در غار تشر: دیگو یم

 دم!!!!یند
ه ھم باشد و کشود  یم ! مگر!ا نبودهیدر غار بوده و  ج رمکا یا نبی؟؟ شود یم مگر

چرا به ھمراھان  یان به در غار آمدکه در آن زمان ھمراه مشرک ییو تو؟؟ ھم نباشد
 ؟ ینگفت یزیخود چ

 : دیگو یم هکانداخت  کن جیاد این متن مرا به یا
 یدوم؟؟ ینیب یم، ه آن گوشه استکر را یش ۀسمجآن م: به دوست خود گفت یاول
ز باز است و یاست و دھانش ن یسترکه آن گوشه است و به رنگ خاکھمان : گفت

 ؟؟؟ ردهکدست راستش را بلند 
 . میگو یم ھمان را !بله بله : گفت یاول

 نمش!!یب ینم نه من، ییگو یم نه اگر آن را: یدوم
 : ل استکبه چه ش »االصابه«تاب کنظر در ه متن مورد کد ینیحال بب

وذكر بن سعد عن عيل بن زيد بن جدعان عن أيب . ..أبو الطفيل عامر بن واثلة ١٠١٦٠«

فيمن يطلبه وهو يف الغار احلديث وهو ضعيف ألهنم ال  ج الطفيل قال كنت أطلب النبي

خيتلفون أن أبا الطفيل مل يكن ولد يف تلك الليلة قلت وأظن أن هذا من رواية أيب الطفيل عن 

أبيه وقال صالح بن أمحد بن حنبل عن أبيه أبو الطفيل مكي ثقة وذكره البخاري يف التاريخ 

 .» ..ج نني من حياة النبيالصغري عن أيب الطفيل قال أدركت ثامن س
 ل نقلیالطف یابن سعد از ابن جدعان و ا از اب.... ل عامر بن واثلهیابو الطف: «یعنی

 » رفتم و او در غار بود ج رمکا یه به طلب نبکبودم  یسانکمن از : «ه گفتک ندک یم
ل یه ابا الطفکست یدر آن ن یکه شکاست چرا  یفین قول ضعیو ا: دیابن حجر گو 
ل از یالطف یت ابین روایه اکنم ک یم گمان: میگو یم و !امده بودیا نیآن موقع به دندر 

 . پدرش باشد
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ه و کل از اھل میابو الطف: ه گفتکرد کو صالح بن احمد بن حنبل از پدرش نقل 
ه کرده کت یل روایالطف یاز اب »ریخ الصغیتار«تاب کدر  یمورد اعتماد است و بخار

 .» ام ردهک کرا در ج رمکا یاز عمر نبسال  ٨من : گفته است
 : نتایج

ل ین دلیبه ھم نه از پدرش! ندک یم ل نقلیت را از خود ابو الطفیابن سعد روا -١
ه او در کست ین نیدر ا یف است و اختالفیت ضعین روایا: دیگو یم ابن حجر

 . استامده یا نیخ به دنین تاریا
و در . ام ردهک کرا در ج رمکا یسال از عمر نب ٨من : دیگو یم لیابو الطف -٢

 ؛ا آمده استیل در سال جنگ احد به دنیه ابو الطفکت ابن سعد آمده است یروا
نندگان کجستجو  ءتوانسته جز ینم چ وجهیھجرت و به ھ یبعد از ماجرا یعنی

 ١.باشد
 . ستیت نیاصًال صحبت از رؤ ؛وجود ندارد یسکت یاز عدم رؤ یت سخنیدر روا -٣
در غار را  سقیر صدکت چگونه نبودن حضرت ابوبین روایا، میه بگذرکھا  این از
چ ید ھید بگوئیا بایپس  ، ر در غار نبودهکد ابوبیگوئ یم لهین وسیاگر به ا؟؟ ندک یم ثابت

رت دارد با قرآن و ین مغایدر غار تنھا بودند و ا ج رمکا ید نبیا بگوئیس در غار نبود ک
ه کر در غار نبود بلکابوب:  دیگو یم هک »نجاح«خود  یرت دارد با ادعایاز آن طرف مغا

 در غار بود! ر!!کابن ب
، رکھمراه با ابن ب ج دالئل اثبات مھاجرت رسول خدا«: ن قول خود را در بابیاو ا
بوده  یا غار خالی امبر تنھا در غار بودهیخود او پطبق گفتۀ  یول، آورده است» رکنه أبوب
 است!

ه دور خودش را کگفته  یبزرگ و شاخدار یھا دروغ ن نجاح چنانیا: هکنیخالصه ا
تواند از آن  ینم چ وجهیه به ھکساخته است  داالن بزرگ کیھا  دروغ نیلۀ ایبه وس

 خارج شود!
 : دیگو یم ه گفته بود شرمنده نشده و پشت سرشک ین دروغیاو از ا

ولِ اهللاَِّ بیروت (_  ۶۴ص ۶طبقات الکبری البن سعد ج -١ سُ يَاةِ رَ نْ حَ نِنيَ مِ ينِ سِ تُ ثَامَ كْ رَ : أَدْ يْلِ فَ ,  جأَبُو الطُّ

دٍ  امَ أُحُ تُ عَ لِدْ وُ .= من ھشت سال از زندگانی حضرت پیامبر (ص) را درک کرده ام و به سال وَ
 )ام جنگ احد زاییده شده

_______________________ 
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، ردندکو احدی را مشاھده ن، ردندکثور نگاه  کوچکش به درون غار یان قرکمشر« 
و احدی ، ردندکعنی به دّقت در غار نگاه ی» ن غار احدی وجود نداردیدر ا: پس گفتند

 » ردندکرا مشاھده ن
شه ابتدا اصل متن را یمثل ھم، ارجاع داده است یعقوبیخ ین سخنش را به تاریاو ا

 . مینیبب

 باب عىل فوقفوا املواضع عليهم اهللا أعمىو ،عليه يقعوا فلم األثر فطلبوا«: یعقوبیخ یتار

 ١»انرصفواو ،أحد الغار هذا يف ما: فقالوا، محامة عليه عششت قدو الغار
، ساخت سرگردانشان خدا و افتندین دست او بر و گرفتند را او پای رّد  پس: «یعنی

: گفتند، است نھاده انهیآش آن بر بوتریک، دندید  چون و ستادندیا غار در بر هک چنان
 .» منصرف شدند و ستین غار نیا در سیک

 :دیگو یم تیروا ؟؟ردندکه آنان به داخل غار نگاه ک یدیت فھمین روایا یجاکاز 
از نظر  یست و صحبتیدر غار ن یسکه کدند یدند فھمیبوتر را دک  انۀیچون آشھا  آن
، دیرس ینخواھ ییباز به جا، تو درست باشد یاگر ادعا یوانگھ ؛ستیار نکردن در ک

ھم در غار  ج رمکامبر ایه پکاست  ین معنیده باشند به ایدر غار ند را یسکچون اگر 
ن یدانم تو از طرح ا ینم و بخدا منیا خداوند پرده بر چشمانشان نھاده بود نبوده است 

 ه خودت در داالنکدانم  یم ! فقطیگرد یم و دنبال چه یدار یادعا چه قصد
 »آلوسی«و از ھمه مھمتر سخن  !ییگو یم ه چهک یدان یو نم یا ر افتادهیت گیھا دروغ

 : دانم که گفت می را در موردت مصدوق

به جان خودم : یعنی ٢...»ولعمري إنه أشبه هبذيان املحموم أو عربدة السكران«

 !....ه استیمست شب کی یھا به عربده ایمار یب کیان یبه ھذ »شبھات«ن یه اکسوگند 

 اند! بوده رکار غار بودن ابوبیر کن منیتابع یبعض: نجاح
ل یمکه زاھد و یفق، رید بن جبیسع، حّجاج: «دیگو یم تابشکۀ در مقدم ینجاح طائ

ه قرآن را از کلی یو عبد الّرحمن بن أبی ل ÷رمؤمنان علییشاگرد أم، ادیبن ز

 بیروت_  ۳۹ص ۲تاریخ یعقوبی ج -١
 و الثناء شھاب الدین آلوسی _بیروت، أب۲۹۱صص  ۵روح المعانی ج -٢

_______________________ 
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ن یشته شدن اکا یآ. فرا گرفته بود به قتل رساند ÷رمؤمنان علی بن أبی طالبیأم
 » ؟مان و اعتقاد نداشتندیا، ھجرت ر در غار وکحضور أبوبه به کافراد بخاطر آن نبود 

 : جواب
نھفته  یگریش دروغ دیھا دروغ در عمق ؛سخنان نجاح به مثابۀ قوز باال قوز است

 !دیبگو یت دروغ بزرگتریتا بتواند در نھا دیگو یم و باز ھم دروغ دیگو یم دروغ، است
 یرادین سخن من ایبر ا، خوانده باشدنجا را یتاب تا اکه از اول ک یسکنم کگمان ن

 رد!یبگ
در نقل او ، نھفته است ینینچنیا یریم تزوینون از او خواندکه ھم اک یدر سخن

 یزمان: ین معنیبه ا ١!!رده استکگران یدن یریشر یدوغ ترش خود را داخل ش، قولش
 تسرا ندک یم صحبت »یوسف ثقفیحجاج بن «ر به امر ید بن جبیشھادت سع ه ازک
 یھم برا یچ سندیو البته ھ ندک یم رکن قتل ذیا یبرا »نجاح«ه ک یلیدل یول دیگو یم

ه من از شجاعت کرت آور است و به خدا قسم یب و حیواقعًا عج ؛ندک یمن رکش ذیادعا
 ابم!ی ینم رتمین حیا یبرا یه مثالکرتم یآنچنان در ح، او در دروغ گفتن

د اھل سنت است و از بزرگان علما و زھا »سعید بن جبیر«ه کست ین یکن شیدر ا
 را جائز »هیتق«ه کاست  یسانکو او از ست است مبرا افضیگریراز ھر چه رفض و 

مِ «: گفت یم و دانست یمن الَ سْ ِ يَّةَ يفِ اإلْ قِ عه در یش یول» ستیه نیتق، در اسالم« = ٢»الَ تَ
 ٤مانیو ا ٣نیند دکه نیه تقکھر  دیگو یم داند و یم هین خود را تقینه دھم د، عوض
ن ینه د) ؛ طبق روایات شیعیو ما اھل سنت( رید بن جبیه سعک ین معنیبه ا ؛ندارد!

 مان!یم و نه ایدار

کند، و آنوقت  البته کم نیست اوقاتی که او دوغ ترش خود را به دوغ ترش دیگری آمیخته می -١
 است که...وا مصیبتا!!

 _ بیروت ۲۶۳ص ۶طبقات الکبری البن سعد ج  -٢

يَّةِ والَ دِينَ «امام صادق:  -٣ ينِ ىفِ التَّقِ ارِ الدِّ شَ ةَ أَعْ عَ هُ  إِنَّ تِسْ يَّةَ لَ قِ = نه دھم دین در تقیه است و ھر  ملَِنْ الَ تَ

يَّةِ (الکافی، کلینی: َباُب ا» که تقیه ندارد دین ندارد  _ تھران) ۲ح ۲۱۷ص ۲ج لتَّقِ

هُ « -٤ يَّةَ لَ قِ نَ ملَِنْ الَ تَ إِنَّهُ الَ إِيامَ به «این قول از امام صادق و باقر ( »= پس ھر که تقیه ندارد ایمان ندارد! فَ

يَّةِ َباُب ا« ۱۲ح ۲۱۹ص ۲و ج ۵ح ۲۱۸ص ۲نقل شده است. اصول کافی ج »دروغ  »)لتَّقِ
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است  ین عمل از مواردیه اک ١گفت یم نیھمچون ما در نمازش آم رید بن جبیسع
 اکثریت و( رید بن جبیسع هک ین معنی! به اشود یم موجب ابطال نمازعه ینزد شه ک

 باطل است!شان نماز) اھل سنت
بدعت به ، انیعین عمل نزد شیو ا ٢گذارد یم حیاو ھمچون ما اھل سنت نماز تراو

 و یمانیا یب و ینید یب  ر به عالوۀید بن جبیه سعک ین معنید!! به ایآ یم حساب
 ) اذ باللهیالع( ھست نیزبدعت عامل به ! !ینماز یب

افتاده است!  یگریرافضه از آن طرف بام ک »نجاح«چون  یه شخصکد ینیحال بب
ن و یانش دیھم مذھبو ه نزد او ک »رید بن جبیسع«چگونه نقاب به چھره زده و از 

و  ندک یم د؛ دفاعیآ یم ز به شماریمان ندارد و نمازش باطل است و بدعت گزار نیا
 زد!یر یم تمساح کاش

ه کم یگو یم نیقین را به یا: هیعل یالله تعال حمةر »رید بن جبیسع«اما سبب قتل  
ر عبد الرحمن بن محمد بن کاو را به خاطر خروجش و ملحق شدن او به لش »حجاج«

 . خ نگاران مشھور استیشھادت او نزد تار نشت و داستاک اشعث
 : سدینو یم یھجر ٩٤ع سال یر وقاکن ذیر در حیابن اث

مع عبد الرمحن بن حممد قيل ويف هذه السنة قتل سعيد بن جبري وكان سبب قتله خروجه «

علت . شته شدکر ید بن جبیدر آن سال سع: گفته شده است: «یعنی ٣»بن األشعث
 .» ر عبد الرحمن بن محمد بن اشعث بودکلشه وستن او بیام و پیقتل او خروج و ق

وكان سبب قتل احلجاج «: سدینو یم ریدر مورد سبب قتل ابن جب ین طبریو ھمچن

 ٤»خرج عليه مع عبد الرمحن بن حممد بن األشعثإياه خروجه عليه مع من 

 _بیروت ۲۶۱ص ۶طبقات الکبری البن سعد ج -١

: _ بیروت  ۲۶۰ص ۶طبقات الکبری البن سعد ج -٢ ، قَالَ ابٍ هَ يلِّ بِنَا «(أَبُو شِ ٍ يُصَ بَريْ يدُ بْنُ جُ عِ انَ سَ كَ

انَ  ضَ مَ ةَ يفِ رَ تَمَ عَ دْ الْ نُتُ بِقَ قْ يَ ثٍ وَ وتِرُ بِثَالَ يُ حيَاتٍ وَ وِ تَّ تَرْ يلِّ بِنَا سِ عُ فَيُصَ جِ رْ ةً ثُمَّ يَ نَيْهَ ثُ هُ كُ يَمْ عُ فَ جِ رْ رِ ثُمَّ يَ

ةً  نيَ آيَ ْسِ گزارد و سپس بر  = ابو شھاب گفت: در ماه رمضان سعید بن جبیر نماز شب را با ما می »مخَ
آمد و شش نماز تراویح و سه نماز یک رکعتی  ه میکرد و دوبار گشت و اندکی درنگ می می
 خواند.) گزارد و به اندازه پنجاه آیه قنوت می می

 _ بیروت ۲۸۰ص ۴الکامل فی التاریخ البن اثیر ج -٣
 _ بیروت ۲۳ص ۴تاریخ طبری ج -٤
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ن آن دو رد و بدل یه بک ییھا رو برو شد صحبت »دیسع«با  »حجاج«ه ک یو ھنگام
ن نقل یگران چنیر و دین سخنان را ابن اثیا ؛نداشت... ر و غار وکبه ابوب یچ ربطیشد ھ

 : اند ردهک
 کیشوائی خود شریدر پرا و د مگر من تیای سع: رد و گفتکد یرو به سع )حجاج(«

 . آری: گفت ؟رده بودمکن نیا چنیآ؟ رده بودمکن
ی از مسلمانان کیمن : گفت ؟ردیکام و خروج یه تو ضد من قکچه شد : گفت

حجاج از آن گفتار . ردیگ یم ند و گاھی راه راست راک می مرد گاھی خطا. ھستم
 . ردکبعد از آن با او گفتگو . دیدلخوش گرد

عت عبد یمقصود ب( عتی بر گردن داشتمیمن ب: گفت انشضمن سخن سعید
 . )الرحمن

شتم و از تو که نکر را در مید مگر من فرزند زبیای سع: رد و گفتکحجاج غضب 
: گفت -. ن بودیبلی چن: گفت -!؟عت نگرفته بودمیب کن عبد الملیر المؤمنیبرای ام

عت ین بیر المؤمنیبرای امه والی آن شده بودم و از تو دوباره کوفه آمدم کبعد از آن ب
ن را یر المؤمنیعت امیتو دو ب: گفت -. آری: گفت -. د نمودمیگرفتم و عھد را تجد

وفادار ) عت عبد الرحمنیب( عتیب کیه نسبت ب) ینک یم حال ادعا( ردیکنقض 
بخدا  !؟)مقصود اشعث -بافنده و پست( عت جوالھه فرزند جوالھهیھستی آن ھم ب

ھستم ) بخت کین( دینی من سعکن یاگر چن: گفت -. شتکرا خواھم و قسم من ت
 ١.» دندیحجاج فرمان داد سرش را بر. ده استید نامیه مادرم مرا سعکچنان

حال  ؛تا اینجا ثابت شد که شھادت سعید بن جبیر ربطی به ماجرای غار نداشته
 : چه بوده است سببینید که اصوًال نظر او در مورد ابوبکر صدیق

_ بیروت و ھمچنین رجوع کنید به طبقات ابن سعد  ۲۸۱ص  ۴الکامل فی التاریخ البن اثیر ج -١
_  ۲۵-۲۴ص  ۴؛ تاریخ طبری جابن خلکان، ۳۷۱ص ۲_بیروت؛ وفیات األعیان ج  ۲۶۵ص ۶ج

ابو نعیم اصفھانی؛ تھذیب  ۲۹۰ص ۴ة االولیاء جحلی ؛۸۷ص ۱بیروت؛ تذکرة الحفاظ للذھبی ج
مروج الذھب مسعودی و البدء والتاریخ  ؛ و ھمچنین:۳۶۹-۳۶۸صص ۱۰الکال للمزی ج 

و المنتظم البن  ۳۱۸صو األوائل عسکری  ۲۵۵ص عباد للقزوینیللمقدسی و آثار البالد وأخبار ال
 و.... ۳۶۵ص ۷ج و انساب االشراف للبالذری ۸ص ۷ججوزی 
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قرأت عند : قال -ريض اهللا عنه-أيب حاتم وأبو نعيم عن سعيد بن جبري وأخرج ابن 

ُتَها﴿ :ج النبي َّ�
َ
� يا رسول اهللا إن هذا : فقال أبو بكر .]٢٧[الفجر:  ﴾٢٧ لُۡمۡطَم�ِنَّةُ ٱ �َّۡفُس ٱ َ�ٰٓ

 ١»أما إن امللك سيقوهلا لك عند املوت«: فقال رسول اهللا عليه الصالة والسالم، احلسن

خدا  ینفس مطمئنه تو بسو یا« ه خوانده شدین آیا ج رمکا ینزد نب: «یعنی
ر کپس ابوب» یھست یت راضیز از خدایو تو ن یه خدا از تو راضک یرفت در حال یخواھ
ھنگام  یقتًا فرشته ایحق: فرمودند ج رسول خدا... است یکیز نین چیھمانا ا: گفت

 » دیگو یم نیوفات تو به تو چن
کنم در  می کنیم که گمان می اطالۀ کالم به ھمین یک مورد بسندهبرای پرھیز از 

 ام! این مورد کمی زیاده گویی کرده
شکم سر اما مطمئنًا خواننده گرامی دانست که نجاح طائی این دروغ بزرگ را از 

: مگویی می، و نشخوار کرده است؛ و اگر بخواھیم خیلی خوشبین باشیم سیری ساخته
بوده  تومبر ما مکاو از تونل زمان گذشته و به این وسیله چیزی کشف کرده است که 

 !است

 د هم منکر یار غار بودن ابوبکر صدیق است!!اکمیل بن زی: نجاح
 است! »کمیل بن زیاد«، برد می از او نام »نجاح طائی«ی که یکی دیگر از این منکران

 کشته شد!، بودن ابوبکر صدیق بودن یار غار که به ادعای او به دلیل منکر
نجاح برای ادعای خود ھیچ سند و مدرکی : گویم می کنم و نمی ان را طوالنیداست

 ناصبیمثًال  ؛و ساختن ادعاھای بدون مدرک اینچنینی بسیار آسان استنداده است 
حضرت علی که با خوارج جنگید به خاطر این بود که آنان منکر : دبگوی تواند می

 ! !....بودند وماجرای غدیر 
ترسید  می پیامبر به این خاطر علی را در سفر ھجرت ھمراه خود نبرد که: بگوید یا

: اند یا چنانکه بعضی از نواصب گفته پیامبر را لو بدھد!، او به محض رسیدن مشرکین
 !!...اکرم علی را در بستر خود خواباند تا مشرکین او را بکشند و پیامبر

به نقل از تاریخ الخلفا ( .»۲۸۴،۲۸۳/۴« ةحللي، وأبو نعیم فی ا»منثور ۵۱۳/۸«ابن أبی حاتم  -١
 ، تحقیق: حمدی الدمرداش)۴۸سیوطی ص
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ابن مقفع در : «گویند می به ادعاھای ملحدین شبیه است که »نجاح«این ادعاھای 
چون کتابی مانند  !مشخص است؟ چرا کشته شد، دوران خلفای عباسی کشته شد

 ؟؟؟ اما کو دلیل و گواه بر این ادعا» قرآن نوشته بود!!!
را پیدا  »کمیل«حجاج برای کشتن  ۀتوانیم بھان می با کمی تفحص در کتب تاریخ

 . کنیم
 : نویسد می را چنین »کمیل بن زیاد«طبری واقعه کشته شدن 

 هکتو بودی : «ش خواند و بدو گفتیاد نخعی را پیل بن زیمک) حجاج(«
خواستم به تو دست  می شهیھم؟ رییر مؤمنان قصاص گیخواستی از عثمان ام می

ه کاز عثمان ؟ نییشتر خشمگیداممان بکه از کدانم  نمی به خدا: «گفت .»ابمی
ای مرد : «آنگاه گفت ١»ه از او درگذشتمکا از من یشتن را به معرض قصاص آورد یخو

ز و چون گرگ دندان منمای! یدندان برای من مفشار و چون توده شن بر من مر، ثقفی
خورد و  می ه صبحگاه آبکشتر از مدت تشنه شدن خری نمانده یبه خدا از عمر من ب

ه کن کخواھی ب می ھر چه، ردیم می صبحگاهخورد و  می رد شبانگاه آبیم می شامگاه

یر، بنقل از برادرش گوید: بخدا ھیچکس را ندانستم و نشنیدم که ماجرا از این قرار است؛ مستن -١
به جنگ عثمان آمد و عاقبت کشته نشد. در کوفه جمعی و از جمله اشتر و... کمیل بن زیاد و 

بخدا مادام که عثمان خلیفه مردم است کس نمی تواند «عمیر بن ضابی فراھم آمدند و گفتند: 
و » کشیمش ما می«که سبائی بود) و کمیل بن زیاد گفتند: ( گوید: عمیر بن ضابی» سر بردارد.

به آھنگ مدینه بر نشستند، عمیر از کمیل جدا شد اما کمیل جرئت آورد و بر راه نشسته بود و 
ای «مراقب عثمان بود. عثمان بر او گذشت و سیلی بصورتش زد که با ته به زمین افتاد و گفت: 

ای امیر مؤمنان! بخدایی که «گفت: » تو آدم کش نیستی؟ مگر«گفت: » امیر مؤمنان اذیتم کردی
ای امیر مؤمنان! او را «و قسم یاد کرد مردم بر او فراھم آمدند و گفتند: » جز او خدایی نیست، نه

نه، خداوند سالمت نصیب کرد و نمی خواھم چیزی جز آنچه گفت از او کشف «گفت: » بکاویم
و زانو زد و » گویی از من قصاص بگیر نین است که میای کمیل! اگر چ«آنگاه بدو گفت: » کنم

گویی خدایت پاداش دھد و اگر  اگر راست می«و نیز گفت: » بخدا پنداشتم قصد من داری«گفت: 
کمیل گفت: » بیا قصاص بگیر«آنگاه بجای نشست و گفت: » گویی خدایت زبون کند دروغ می

کشته شد و بھانه حجاج ھم ھمین کمیل در دوران حجاج به امر وی »..... گذشت گردم.«
گفت: نه از او در  ماجرای فوق بود و بھانه آورد که تو از خلیفه قصاص گرفته ای و کمیل می

 )۴۳۲ص ۳گذشتم!! (تاریخ طبری ج

_______________________ 
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حجت بر : «حجاج گفت.» شته شدن حساب ھستکوعده گاه به نزد خداست و از پس 
 » ن استیاگر داوری به دست تو باشد چن: «گفت» ضد تو است

 ؛رده ایکر مؤمنان را خلع یای و ام از جمله قاتالن عثمان بوده، بله: «گفت
 ١.»شتندکآوردند و ب شیپس او را پ: دیگو.» دشیشکب

ھیچ صحبتی از ، دیدید که در این قول که ما آن را از کتب شیعه و سنی نقل کردیم
 غار و یار غار وجود ندارد!

 عبدالرحمن بن ابی لیلی هم از منکران است!
به دست حجاج کشته  گوید می و کند می منکر بعدی که مکتشف بزرگ او را معرفی

آشکار است!! عبد  ھای دروغ این دیگر از آنکه  عبد الرحمن بن ابی لیلی است! ؛شد
و نه به  شھید شد ھجری ٨٢در سال  »جماجم«الرحمن بن ابی لیلی در حین جنگ 

 دست حجاج!
در دروغگویی  »نجاح«شھامت و شجاعت  ۀبخدا من ھنوز اندر خم یک کوچ

 ام! مانده

 !هستند از منکرین و هشام بن حکم مومن الطاق: نجاح
 را با خود ھم عقیده آن »نجاح«رسیم به منکر دیگری که  می از این سه نفر عداما ب

 . داند می
طان طاق یرا ش ÷ن شاگرد امام صادقیبزرگتر، و مؤمن الّطاق: «نویسد می نجاح

را به یز، ه اعتقاد وی را به ناقص بودن قرآن بوجود آوردندیدند و به دورغ قضینام
. در غار اعتقاد نداشت ج ّرم اسالم حضرت محّمدکر با نبّی مکو مصاحبت أبوب ھمراھی

شاگردان  ریم و ساکھشام بن الح، ق اویه مؤمن طاق و رفکد یآ می ن بریو از ظواھر چن
در غار اعتقاد  ج ر با رسول خداکدام به ھمراھی و مصاحبت أبوبکچیھ ÷امام صادق

 . نداشتند
 : جواب

؛موسسه اعلمی _بیروت... با کمی تفاوت در کتب شیعه: اإلرشاد للمفید ۱۶۹ص ۵تاریخ طبری ج -١
؛منتھی اآلمال، محدث ۱۴۹ – ۱۴۸صص  ۴۲ مجلسی جو بحار األنوار  ۳۲۸ - ۳۲۷ص۱ ج

 ۵۰۳ص۱ قمی،ج
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 محدث قمیشدن او ربطی به ماجرای غار ندارد؛علت شیطان الطاق نامیده 
 به و الّطاق مؤمن به معروف جعفر ابو وفیک نعمان بن علی بن محّمد: «نویسد می

 موضعی در وفهک در داشت انیکد، گفتند می الّطاق طانیش را او نیمخالف و: زین ١احول
 شناخت نمی سیک هک بود شده دایپ ٢قلبی پول او زمان در و، المحامل طاق به معروف

 دادند می هک او دست به نکل، ظاھرش نه بود قلب ھا پول آن باطن هک آن مالحظه به
 الّطاق طانیرا ش او نیمخالف جھت نیا از، را آن قلب آورد می رونیب و دیفھم می

 ٣.» گفتند

 أهنم وذلك، الطاق شيطان الناس ولقبه بجيلة موىل«: نویسد می و ھمینطور کشی

 شيطان اال هو ما: فقالوا، ستوق: هلم فقال صريفيا وكان عليه فعرضوه درهم يف شكوا

 ٤.»الطاق
 . شما نامگذاری او ربطی به دین و مذھب نداشته پس به شاھدی شیوخ

کتابی در رد رفیق  »ھشام بن حکم«ضمنًا ھمین رفیق شیطان الطاق!! یعنی 

 !!»عىل شيطان الطاقالرد «: خودش نوشته است با عنوان

اليب حممد ) الرد عىل شيطان الطاق: ٥٤٤(«: نویسد می آقا بزرگ طھرانی در این مورد

ص ( والنجاشى يف) ١٧٥ص ( ذكره يف الفهرست) ١٩٩(و )١٧٩( هشام بن احلكم املتوىف

  ٥»)٢٢٨ص ( وذكر الطاق يف) ٣٠٥

ھشام بن حکم که به قول ، نامیم می »شیطان الطاق« ما دشمن او ھستیم که او را
اصوًال لقب ؟؟ نامد می »شیطان الطاق«را  ویرفیق اوست او دیگر چرا  »کاشف کبیر«
 او چنان مشھور بودکه فرقه ای که منسوب به اوست را شیطانیه »شیطان الطاق«

 و کسی که چشمش برگردد» کاژ«منتھی اآلمال آمده است: احول به معنی «در پاورقی کتاب  -١
 یعنی پول تقلبی -٢
 ؛ محدث قمی _قم۱۴۴۸،ص:۲ منتھی اآلمال فی تواریخ النبی و اآلل،ج -٣

  ۳۲۴رقم  ۴۲۲ص ۲الرجال (رجال الکشی) ج ةفاختیار معر -٤

 ۲۰۳ص ۱۰آقا بزرگ الطھرانی ج  ةعيالذر -٥

_______________________ 



 ٩٥  فصل اول: در اثبات یار غار بودن ابوبکر صدیق

و این نام او نزد عموم مطرح  ١.شیعه مشھود است »فرق«نامند و این در کتب  می
 . بوده

د هو، الشيطانيّة«: نویسد می  حبلرودی رازی خضر ب النعامن بن حممّ  بشيطان امللقّ

 ٢.»كوهنا بعد األشياء يعلم إنّامو ،إنسان صورة عىل جسامينّ  غري نور إنّه: قالوا، الطاق
ابتدا این را بگویم که مگر شیعه کسی را که قرآن را ، اما در مورد تحریف قرآن

اگر ؟؟ این اعتقاد نزد شما عقیده ای مذموم استمگر ؟ داند می داند مذموم می محرف
ھمه ثقه و .... و قمی و ٣و کلینی ٢و نوری طبرسی ١و جزائری ٣چرا مجلسی، ھست

ص  ۳ج ÷، ابو اسحاق شاطبی _بیروت؛ أصحاب االمام الصادق۴۷۷االعتصام پاورقی ص -١
 کنند. یاد می »نعمانیه« ،عبد الحسین الشبستری _قم؛ بعضی نیز از این فرقه با عنوان۱۵۰

مرعشی _  مكتبة؛  ،خضر رازی حبلرودی۶۳۳لدفع شبه األعور، ص:  ةجج الواردالتوضیح األنور بالح -٢
 قم

» آیه بوده است! ۱۷۰۰۰قرآن « گوید: العقول خود در تعلیق روایتی که می ةمجلسی در مرآ -٣

موثق. ويف بعض النسخ عن هشام بن سامل موضع هارون بن مسلم، فاخلرب صحيح وال « نویسد: می

وكثري من األخبار الصحيحة رصحية يف نقص القرآن وتغيريه، وعندي أن األخبار يف خيفى أن هذا اخلرب 

هذا الباب متواترة معنى، وطرح مجيعها يوجب رفع االعتامد عن األخبار رأسا بل ظني أن األخبار يف 

رآة العقول فی رشح أخبار آل الرس( »هذا الباب ال يقرص عن أخبار اإلمامة فكيف يثبتوهنا باخلرب ول، مِ

 )٥٢٥ص  ١٢ج 
ھا به جای ھشام بن سالم، ھارون بن مسلم آمده،  این روایت موثق است و در بعضی نسخه«یعنی: 

پس خبری صحیح است و مخفی نیست که یقینًا این خبر و خبرھای صحیح زیادی صراحت دارند 
واتراند که قرآن ناقص شده و تغییر کرده است و نزد من احادیث تحریف قرآن باعتبار معنی مت

کند بلکه ظن  (متواتر معنوی) و ساقط کردن تمام این احادیث فن حدیث را غیر قابل اعتماد می
من آن است که روایات تحریف از روایات امامت کمتر نیستند، (پس اگر روایات تحریف را قبول 

 »نکنند) مساله امامت را چگونه از روایات ثابت خواھند کرد؟

فغضب املنافقون خالفته، خالفة رسول اهللا من خليفته، وجتاوزوا إىل « :گوید و در کتابی دیگر می

منافقان از جانشین « یعنی: »خليفة اهللا أي الكتاب الذي أنزله فحرفوه، وغريوه، وعملوا به ما أرادوه
رسول خدا عصبانی شدند و به خلیفۀ خدا؛ یعنی، کتابی که خدا آن را نازل کرده است، دست 

(حیاة القلوب مجلسی » حریف و تغییر دادند و ھر چه خواستند به سر قرآن آوردندبردند و آن را ت
 )۵۴۱ص  ۲ج 

_______________________ 



 دو یاِر غار    ٩٦

این عقیده نزد سلف شیعه از ارکان عقاید ؟؟ ھستند االسالم ةثق االسالم وعالمه و شیخ 
شیعه در مورد  ۀبوده است! و چون منظور نویسنده از نوشتن این کتاب بررسی عقید

 : کنم می اشاره »شیطان«مورد ساده در مورد این  یکفقط به ، قرآن نیست
مؤمن طاق محّمد بن علی : «اند اینچنین آورده، جناب نجاح طائی در ھمین کتاب

 : دیگو می ھما الّسالمیوفه و شاگرد امام باقر و امام صادق علکعالم ، بن نعمان
 . نازل نشده استر که غار در حق أبوبیدر قرآن آ

 .» ف قرآن نمودندیلذا وی را مّتھم به تحر، ر در غار شدکاو قائل به عدم حضور أبوب

سةمؤ، ١٠٨ص  ٥ج ، ابن حجر، زانیلسان الم«او این ادعای خود را به کتاب   سّ

 دھد و ما با مراجعه به این آدرس این مطلب را می ارجاع »روت چاپ دّومیب، األعلمی
 : بینیم می

بن جعفر الكويف املعروف بشيطان الطاق ذكره ابن حزم يف غالة الرافضة ونقل  )حممد(«

عن احلافظ أخربين النظام وبرش بن خالد قاال قلنا ملحمد بن جعفر الرافيض املعروف بشيطان 

 َغارِ ٱلۡ إِۡذ ُهَما ِ�  ٱثۡنَۡ�ِ ثَاِ�َ ﴿ أن اهللا مل يقل قط يف القرآن: الطاق وحيك أما استحييت ملا قلت
َ َ� َ�َۡزۡن إِنَّ  ۦإِۡذ َ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِ  ۖ  ٱ�َّ قال فضحك ضحكا طويال حتى خجلنا نحن  ﴾َمَعَنا

  .»وكأننا نحن الذي قلنا ذلك وقيل اسمه حممد بن عيل بن النعامن وسيأيت وكنيته أبو جعفر

به تحریف معتقد بود و موضع او شدیدتر از استادش  »مجلسی«جزائری نیز مانند استاد خود  -١
 ظاھرًا این قول (یعنی انکار«گوید:  کنند می است؛ او در مورد کسانی که تحریف قرآن را نکار می

تحریف قرآن) بخاطر مصلحتھای بسیاری از آنان بروز کرده است، از جمله بستن دِر طعنه بر آنان 
است، که اگر در قرآن تحریف و تبدیل شده پس با وجود ممکن بودن تحریف و تبدیل در آن، 

 )۳۵۸-۳۵۷صص  ۲ج يةن(االنوار النعما». چگونه جایز است به قواعد و احکامش عمل نمود

 او مشھور است! »صل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب االربابف«کتاب  -٢

واما اعتقاد مشاخينا (ره) يف ذلك فالظاهر من ثقة االسالم حممد بن يعقوب الكليني طاب ثراه أنه كان  -٣

يعتقد التحريف والنقصان يف القرآن ألنه رو روايات يف هذا املعنى يف كتابه الكايف ومل يتعرض لقدح 

نه ذكر يف أول الكتاب أنه كان يثق بام رواه فيه وكذلك أستاذه عيل بن إبراهيم القمي (ره) فان فيها مع أ

تفسريه مملو منه وله غلو فيه، وكذلك الشيخ أمحد بن أيب طالب الطربيس (ريض اهللا عنه) فإنه أيضا نسج 

 الصدر _تھران) مكتبة، فیض کاشانی؛ ۵۲ص ۱. (التفسیر الصافی جعىل منواهلام يف كتاب االحتجاج

                                                                                                                                                  



 ٩٧  فصل اول: در اثبات یار غار بودن ابوبکر صدیق

النظام و م یابوبکر ابراھ: کند که گفت یم ظ نقلفاحامام احمد بن حزم از : «یعنی
طان یمعروف به ش یآنان نزد محمدبن جعفر الرافض: بشر بن خالد به من گفتند که

که در کتابت در  یدیا از خدا خجالت نکشیآ، بر تو یوا: «الطاق رفتند و به او گفتند

إِۡذ  ٱثۡنَۡ�ِ ثَاِ�َ ﴿ :ه را نفرستاده استین آیخداوند ھرگز در قرآن ا: ییگو یم مورد امامت
َ َ� َ�َۡزۡن إِنَّ  ۦإِۡذ َ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِ  ٱلَۡغارِ  ُهَما ِ�  ۖ  ٱ�َّ در جواب : دیگو یم ]٤٠التوبة: [ ﴾َمَعَنا

 » م!!یخود ما گناھکار ییسر داد تا آنجا که گو یطان الطاق خنده بلندیش
شیطان ، به آن حواله داده است و طبق این سند »نجاح«ی است که منبعاین ھمان 

) حداقل قسمت مربوط به غار( سورۀ توبه ٤٠تحریف قرآن بوده و آیۀ  الطاق معتقد به
معتقد  »شیطان الطاق«شود که  می پس از ھمین نقل قول ثابت دانسته! نمی را از قرآن

 . است به تحریف قرآن بوده
نانکه در چ، بسته می و از طرفی وی از کسانی بوده که به دروغ روایاتی را به ائمه

 : گفت »شیطان الطاق«آمده است که امام صادق در مورد  »رجال الکشی«

 شاء لو انه اما: قال، جدل هو أجل: قلت؟ قذر تيم يف يتكلم وانه جدل انه بلغني انه اما«

 هذا كالمك عن أخربين يقول: فقال. ذاك كيف: قلت؟ فعل خيصمه ان خماصميه من ظريف

 يتكلم مل بكالم تتكلم كيف له قال: ال قال وان علينا كذب: نعم قال فان؟ امامك كالم من

 وان، الضاللة عىل أقمت به ورضيت به أقررت أنا ان بكالم يتكلمون إهنم قال ثم. امامك به

: قال؟ ذلك عنك فأبلغه فداك جعلت: قلت، كثري وعدونا قليل نحن، عيل شق منهم برئت

 جعفر أبا فأبلغت: قال، احلمية اال عنه الرجوع عن يمنعهم ما أمر يف دخلوا قد أهنم أما

 ١.»احلمية اال عنه الرجوع من يمنعني ما وأمي بأيب صدق: فقال ذاك األحول
 اما اینکه به من خبر رسیده که او دربارۀ چیزھای آلوده و ناپاک به مناقشه: «یعنی

اگر : امام صادق گفت، کند می بله او جدل: گوید) فضیل بن عثمان( راوی، پردازد می
آیا او جواب ، با او مخاصمه کند  از او بخواھد که شمحضر  مخاصمین خوشیکی از 

اینکه : گوید یم مخاصمش: امام صادق گفت؟ چگونه: گفتم ):راوی گوید(؟ دھد می
خیر؛ : و اگر بگویدبندد  می ر ما دروغبله ب: بگویداگر ؟ باشد می سخن امامت گویی می

 ۳۳۳رقم  ۴۳۵ص ۲الرجال (رجال الکشی) ج ةفاختیار معر -١
_______________________ 



 دو یاِر غار    ٩٨

ھا  این :سپس جعفرصادق گفت؟ که امامت نگفته گویی میچگونه چیزی را : به او بگو
مراھی گ دان راضی باشم و اقرار نمایم برگویند که اگر من ب چیزھایی به نام ما می

تعداد ما کم است و ) هکچرا (. باشم و اگر خود را از آن تبری کنم برایم سخت است می
؟ شما ابالغ کنم از طرففدایت شوم آیا این را : گفتمگوید:  میراوی . دشمنان ما زیادند

) به حق( چیزی مانع رجوعشان یتاند که جز حم وارد امری شدهھا  آن ولی: گفت
با پدر و  گوید میراست : این را به اباجعفر احول ابالغ کردم؛ گفت: گفت. شود نمی

  .»جز حمّیت چیزی مرا از برگشت بازنمی دارد، مادرم فدایش باشم
شیطان «تصریح شده که  »نجاح«متن مورد اشارۀ در کجای  ھا، این گذشته از

از ھیچ جای روایت چنین چیزی ؟ در کجایش؟؟ داند نمی ابوبکر را یار غار »الطاق
شود که او  می ثابت، شود بلکه از روایاتی که در کتب شیعه نقل شده نمی فھمیده

 : پس بخوانید، دانسته می ابوبکر را یار غار
با یکی از  »شیطان الطاق« ۀودش داستان مناظرخ »االحتجاج«طبرسی در کتاب 

 گوید:  می در قسمتی از سخنانش »شیطان الطاق«، کند می خوارج را نقل

نُ الطَّاق« مِ ؤْ رٍ مُ فَ عْ الَ أَبُو جَ قَ لُكَ و .... فَ وْ ا قَ لَ   أَمَّ لْ أَنْزَ ينِ هَ ْ ربِ غارِ أَخْ ا يفِ الْ ِ إِذْ مهُ نَنيْ َ اثْ ثاينِ

كِينَتَهُ  ولِ اهللاَِّاهللاَُّ سَ سُ ىلَ رَ مْ قَالَ أَبُو ج  عَ ةَ نَعَ رَ دْ ارِ قَالَ ابْنُ أَيبِ خُ غَ ِ الْ ريْ نِنيَ يفِ غَ مِ ىلَ املُْؤْ وَ عَ

كِينَةِ  نَ السَّ ارِ مِ غَ بَكَ يفِ الْ احِ جَ صَ رَ دْ أَخْ قَ رٍ فَ فَ عْ نِ و جَ ُزْ هُ بِاحلْ صَّ  ١.»..خَ
 با غار در بود دوم نفر رکب ابا هکنیا اما... :پس ابوجعفر مومن الطاق گفت: «یعنی

 نازل نماز ریغ در غمبریپ و نیمؤمن بر را آرامش و نهیکس خداوند نمیبب بگو غمبریپ
 بر غار در خداوند صورت نیا در پس: گفت طاق مؤمن. آری: گفت خدره ابی ابن؟ نموده

 ٢.»..است شده ادآوری را او اندوه و حزن و ردهکن نازل آرامش و نهیکس او
اما در مورد ، دانسته می ت ثابت شد که او حضرت ابوبکر صدیق را یار غارروایاز این 

جواب این ؟؟ آیا او از منکرین است یا نجاح در مورد او ھم دروغ گفته، ھشام بن حکم
 : سوال را با نقل روایتی مشابه روایت فوق خواھیم داد

  ۳۹۷، ص: ۴۷ _ مشھد؛بحار األنوار، ج ۳۷۹، ص: ۲ اإلحتجاج علی أھل اللجاج (للطبرسی)، ج -١
، موسی ۳۳۳بحار االنوار)، ص:  ۴۷(ترجمۀ جلد  ÷به نقل از، زندگانی حضرت امام جعفر صادق -٢

؛ اسالمیه ۳۲۲ -۳۱۸ص ۲تھران؛ احتجاج طبرسی با ترجمه جعفری ج _  ؛ اسالمیه  خسروی
 _تھران

_______________________ 



 ٩٩  فصل اول: در اثبات یار غار بودن ابوبکر صدیق

ظِيمِ بْنُ «: دننویس می، مجلسی مفید و عَ بْدُ الْ الَ  عبداهللاَّ عَ رِ بْنِ   قَ فَ َعْ يدُ جلِ شِ ونُ الرَّ ارُ الَ هَ قَ

تَ  يَحْ اينِ فَ كَ ونَ بِمَ لَمُ عْ يْثُ الَ يَ نْ حَ نيَ مِ لِّمِ مَ املُْتَكَ الَ عَ كَ مَ بُّ أَنْ أَسْ كِيِّ إِينِّ أُحِ مَ ْ ربَ يَى الْ ْ نْ حيَ ونَ عَ جُّ

نيَ فَ  لِّمِ رٌ املُْتَكَ فَ عْ رَ جَ أَمَ ونَ فَ يدُ رِ ا يُ هُ بَعْضِ مَ ارَ وا دَ ُ
رضِ مْ و أُحْ هُ مَ الَ عُ كَ مَ ْلِسٍ يَسْ ونُ يفِ جمَ ارُ ارَ هَ  صَ

يْنَهُ و ى بَ خَ ونَ و أَرْ لِّمُ عَ املُْتَكَ تَمَ اً فَاجْ رتْ نيَ سِ لِّمِ َ املُْتَكَ امَ بْنَ و بَنيْ شَ ونَ هِ نْتَظِرُ لِهِ يَ لِسُ بِأَهْ صَّ املَْجْ غَ

امٌ  شَ مْ هِ يْهِ لَ لَ عَ خَ مِ فَدَ َكَ يْهِ و  احلْ لَ يصٌ   عَ بَةِ   إِىلَ   قَمِ كْ ىلَ و الرُّ لَّمَ عَ اقِ فَسَ فِ السَّ يلُ إِىلَ نِصْ اوِ َ رسَ

يعِ  َمِ ْ و اجلْ راً بِيشَ فَ عْ ُصَّ جَ ْ خيَ رٍ  ملَ ىلَ أَيبِ بَكْ لِيّاً عَ لْتَ عَ َ فَضَّ
مِ ملِ وْ قَ نَ الْ لٌ مِ جُ هُ رَ الَ لَ قَ ولُ و ءٍ فَ قُ   اهللاَُّ يَ

ا يفِ الْغ ِ إِذْ مهُ نَنيْ َ اثْ بِهِ الثاينِ ولُ لِصاحِ قُ ناارِ إِذْ يَ عَ نْ إِنَّ اهللاََّ مَ زَ ْ نِهِ   حتَ زْ نْ حُ ينِ عَ ْ ربِ أَخْ امٌ فَ شَ الَ هِ قَ فَ

انَ هللاَِِّ رِ  تَ أَنَّهُ كَ مْ عَ امٌ إِنْ زَ شَ الَ هِ قَ تَ فَ كَ ىضً فَسَ ُ رِ ريْ ىضً أَمْ غَ انَ هللاَِِّ رِ قْتِ أَ كَ وَ لِكَ الْ ىضً يفِ ذَ

ولُ  سُ َاهُ رَ لِمَ هنَ ةِ اهللاَِّ ج  اهللاَِّ فَ نْ طَاعَ َاهُ عَ نْ أَ هنَ زَ ْ الَ الَ حتَ قَ اهُ و فَ ضَ ُ و رِ ريْ انَ هللاَِِّ غَ تَ أَنَّهُ كَ مْ عَ إِنْ زَ

 ْ رُ بِيشَ تَخِ فْ لِمَ تَ ىضً فَ ىضً  رِ ُ رِ ريْ انَ هللاَِِّ غَ  ١...» ءٍ كَ
د به یه ھارون الرشکرد کم بن عبد الله نقل یحمد بن حسن از عبد العظا: «یعنی

ه مرا کالم را بشنوم به طوری کلم استدالل اھل یی گفت من ماکی برمیحیجعفر بن 
 . ندیده خود را اظھار نماینند و عقینب

ی یھارون در جا. ھمه حاضر شدند. ندین را احضار نمایلمکجعفر دستور داد مت
انتظار . ھمه جمع شدند و مجلس پر شد. دیشن را میھا  آن خته بود و سخنیپرده آو

ش آمده بود و یه تا زانوکراھنی داشت یپ، ھشام وارد شد. دندیشک م را میکھشام بن ح
ی را به خصوص یحیبه ھمه سالم داد و جعفر بن . مه ساق به پا داشتیشلواری تا ن

بخشی با  لت مییر فضکی از حاضران گفت چرا علی را بر ابا بکی. مورد احترام قرار نداد

َ� َ�َۡزۡن إِنَّ  ۦإِۡذ َ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِ  ٱلَۡغارِ إِۡذ ُهَما ِ�  ٱثۡنَۡ�ِ ثَاِ�َ ﴿ :دیفرما میه خداوند کنیا
 َ ۖ  ٱ�َّ ا خداوند یا در راه رضای خدا بود یر در غار آکنم حزن ابا بیھشام گفت بگو بب ﴾َمَعَنا

امبر یچرا پھشام گفت اگر خدا راضی بود . ردکوت کننده از جواب سک سئوال؟ راضی نبود

 ۲۹۷، ص: ۱۰ ؛ بحار األنوار، جمفید_قم،۹۶اإلختصاص، النص، ص:  -١
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 دو یاِر غار    ١٠٠

گوئی خدا  ند اما اگر میک از اطاعت خدا او را نھی می  رد و فرمود ال َتْحَزْن کرم او را نھی کا
 ١...» ..ه خداوند راضی نبودهکزی ینی به چکد افتخار ینبا، راضی نبوده

 پس این دروغ نجاح ھم برمال شد!
شیطان  ه استادکا امام صادق یآ: میپرس یم مھمتر یالؤس و گذریم می ھم اما از این

، اگر قبول نداشته؟ ریا خین ماجرا را قبول داشته یا باشدو ھشام بن حکم  ٢الطاق
 ؟؟ گفته باشد یزین چیه چنکد ینکقول از او نقل  کی دیتوان یم

، ن مورد وجود داردیدر ا از ائمه تفسیر و تاریخ و حدیث شما اقوال زیادیتب کدر 
ھم مزدور  و قمی و مورخین و محدثین شیعه ینیلک: دییه بگوکنیا اید ینکد قبول یبا
ث در یتا حد ندگرفت یم عباس رشوهامیه و بنی  یز از بنین ائمۀ شماو  !ندومت بودکح

 د!!ننکر جعل کمدح ابوب
چون  یسانک «لمه ک کیو در  یا عقده، فضول، ارکیب یھا از آدم ین است بعضکمم
چرا و به چه  !نینقطه چ یه آقاکبپرسند  »اشف بزرگک«از محضر جناب  »خودم

و  »یر اسالمکمتف«احتماًال ؟ یاز دروغ به ھم بافت ییھا حلقه، تابکن یمنظور در ا
ست! من اگر ین یه ھنرکن یا: ن استاد بزرگوار خواھند فرمودیو ا یخاص عل ۀعیش

ملت نم و به خورد کم و چاپ یسطر سه دروغ شاخدار بگو کیتوانم در  یم نمکاراده 
با  »یتشف اسالمکم« کیو  »رکمتف« کینم و به عنوان یم بنشکدھم و قرص و مح

 : دیپس بخوان؟؟ دینک یمن باور ؛نمیشما به بحث بنش

 یحیی بن معین منکری دیگر!!: نجاح
راجع  کق انس ابن مالیه از طرکتی ین درباره روایی بن معیحیو : «نویسد می نجاح

 . رده استک کیکنقل شده تشر در غار کبه حاضر بودن أبوب
: هکند ک می مان منقری نقلیم دمشقی از محّمد بن سلیحسن بن قاسم بن دح

 ای اباسلمه: پس گفت. نوشت می ث أبوسلمه راین به بصره آمد و احادیی بن معیحی
 . دوارم در غضب نشوییم امیت مطلبی را بگویخواھم برا می

موسی خسروی؛ انتشارات  مترجم: ۲۸۹ص ۲) جترجمۀ قسمتی از بحار االنواراحتجاجات ( -١
 تھران -اسالمیه 

شیطان الطاق باید در مکتب یھود درس خوانده باشد نه نزد البته به ادعای شیعه وگرنه که  -٢
 مسلمانان!

_______________________ 



 ١٠١  فصل اول: در اثبات یار غار بودن ابوبکر صدیق

 !بگو: أبوسلمه گفت
 ث غاریه ھمان حدکر کاز أبوب کبن ثابت از انس بن مالث ھمام یحد: ی گفتیحی
ت یو فقط عّفان و حّبان آن را روا، رده استکت نیسی از اصحاب تو رواک، باشد می

 . دمیتاب دکو فقط آن را بر روی جلد ، افتمیتاب تو نکو آن را در اند،  ردهک
 ؟ گوئی می تو چه: أبوسلمه گفت

 ؟ ای دهیث را از ھمام شنیحدن یخوری ا می ا قسمیآ: ی گفتیحی
ث به ین احادیاگر در ا، ای ث از من نوشتهیست ھزار حدیگوئی ب می: أبوسلمه گفت

 و اگر به نظرت دروغ، ب نمائییذکثی مرا تیست در حدیسزاوار ن، نظرت صادق ھستم
سی تا مرا با آن ید مطلبی از من بنویو نبا، ق نمائییست مرا تصدیسزاوار ن، میگو می

 . نیکبدنام 
، ده باشمیث را از ھمان نشنیاگر حد، سه بار طالق داده شود، بّره دختر أبی عاصم

 .»میگو نمی گر با تو سخنیبخدا سوگند ھرگز د
 : جواب

است یا خودش را به نادانی زده است! زیرا بحث  نادان »کاشف بزرگ«دانم این  نمی
موسی بن «نبودن ثقه بودن یا  ثقهمربوط به  »تھذیب الکمال« مذکور در کتاب

حدیث اینچنین  ؛دیث غار بوده استاحیکی از ااست که یکی از راویان  »اسماعیل
 : است

َ�نَا ُموىَس ْ�ُن إِْسَماِ�يَل « امٌ ، َحدَّ َ�نَا َهمَّ �ٍَس ، َ�ْن ثَابٍِت ، َحدَّ
َ
يِب بَْ�ٍر ريَِضَ ، َ�ْن أ

َ
َ�ْن أ

ُ َ�نْهُ  قَْداِم الَقْومِ ، يِف الَغارِ  ج ُت َمَع انلَّيِبِّ ُكنْ : قَاَل ، ا�َّ
َ
نَا بِأ

َ
يِس فَإَِذا أ

ْ
ُت ، فََرَ�ْعُت رَأ

ْ
يَا : َ�ُقل

 ِ ُه َرآنَا، نيَِبَّ ا�َّ  برََصَ
َ
َطأ

ْ
نَّ َ�ْعَضُهْم َطأ

َ
بَا بَْ�رٍ : «قَاَل ، لَْو أ

َ
ُ ثَاثِلُُهَما، اْسُكْت يَا أ  ١»اْ�نَاِن ا�َّ

در غار بودم پس سرم را باال کردم  ج من ھمراه نبی اکرم: فرمود سابوبکر: «یعنی
ھا  این ای پیامبر خدا اگر بعضی از: ھای آن قوم را دیدم پس گفتم ن موقع قدماپس ھم

سکوت کن ای ابابکر ما دو نفری : پیامبر فرمود، بینند می به زیر پایش نظر افکند ما را
 .» ھستیم که الله سوم ماست

به صحت حدیث مشکوک  »موسی بن اسماعیل«یحیی بن معین نیز به علت وجود 
 . بوده زیرا وی در ثقه بودن او تردید داشته است

 ة_ دار طوق النجا ۳۹۲۲رقم  ۶۵ص ۵صحیح البخاری ج -١
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 دو یاِر غار    ١٠٢

ث غار را عّباس بن الفضل أزرق از ثابت از أنس نقل یحد: نویسد می نجاح در ادامه
 .» باشد می ثییاو دروغگوی خب: ن درباره وی گفتیی بن معیحینمود 

عباس بن «این تکذیب ربطی به حدیث غار ندارد و و محض است  ھذیان این دیگر
 . نزد جمھور علما متروک و متھم به دروغ است »فضل

 یار غار بودن ابوبکر صدیق را انکار »یحیی بن معین«اما نکتۀ مھم این است که 
 . بلکه در مورد یکی از احادیثی که در این باره وارد شده شک دارد کند مین

در روز جمعه به مسجد رفتیم و نماز را به گوید:  می آید و می شخصی«: مثال
 .» وسط نماز بودیم که یک دفعه صدھا افعی از سقف افتادند، جماعت خواندیم

 حال ما در مورد راستگو بودن راوی قول باال شک داریم و این شک را ابراز
معه به جماعت شک این به این معنی نیست که ما به برگزار شدن نماز ج، کنیم می

و وجود یک راوی درغگو مشکوک ھستیم  »افتادن افعی از سقف«داریم بلکه ما به 
 فتدبر... کند می شک ما را تقویت

 سس دولت فاطمیون هم از منکرین است!ؤم: نجاح
ه در شرق و کن یمان از تابعکق شدگان و حایعلماء و توث: «نویسد می کاشف کبیر
در  ج ر با رسول خداکبه عدم مصاحبت و ھمراه نبودن أبوب، نده شدندکغرب جھان پرا

گاه بودند ن یون از جمله ھمیو محّمد بن المھدی مؤّسس دولت فاطم، غار و ھجرت آ
 بیذکت ج ر را در غار و ھجرت وی را با رسول خداکو به شّدت حضور أبوب، افراد بود

 .» نمود می
 : جواب

حکام از تابعین که در شرق و غرب جھان پراکنده این علما و : ابتدا این را بگویم که
که این  !!»ھیچکس«: به یک نام مسمی ھستند و آن نام ھم ھستتنھا اند  شده

کاشف «نزد  ھستندھر چند مجھول الھویه و مستور الحال  »نام ھیچکس«اشخاص 
 !باشند می بسی جلیل القدر و رفیع الدرجات »کبیر

نجاح طائی این ادعای خود را  ؛و ادعای نجاح »سس دولت فاطمیؤم«اما در مورد 

سةمؤ ٥ج  ١٥١ر أعالم الّنبالء یس«به کتاب  حواله داده است که ما  »روتیالّرساله ب سّ



 ١٠٣  فصل اول: در اثبات یار غار بودن ابوبکر صدیق

منبع چنین مطلبی در آنجا ندیدیم!!! شما ھم مراجعه کنید ولی این با رجوع به 
 !»نگرد نیست، گشتم نبود«پیشاپیش بگویم که 

رجوع  »سس دولت فاطمیؤتذکرۀ م«ب فوق الذکر به از باب کنجکاوی در کتا
 کردم و با کمال تعجب در آنجا ھم چیزی در این مورد ندیدم!

او را از  »نجاح«که ) سس دولت فاطمیؤم( ابو محمد المھدی: در مورد شخص
در « ورسد  نمی نسب او به سیده فاطمهکه داند! باید بگویم  می ذریۀ حضرت فاطمه

  ١ »اند بر باطل بودن نسب فاطمیون مطلب نوشته، بغدادعلمای  ٤٠٢سال 

ويفِ «: نویسد می فلل مختابعد از بررسی اقو »سیر اعالم النبالء«امام ذھبی نیز در 

الٌ  يِّ أَقوَ دِ ب املَهْ يِّ : نسَ الَ فَاطمِ يٍّ وَ يْسَ هبَاشمِ هُ لَ ا أَنَّ لُهَ اصِ   ٢.»حَ
 غالمی را صادق امام: اند گفته« :نویسد می شیعی در این باره  رحمتی اظمک محمد

 با وی. بود نامی فرخ نامش، بود شده مسلمان حضرت آن دست به هک انیرانیا از بود
 مونیم را او و ردهک عوض را وی نام بعدھا. رفت می تبکم به لیاسماع بن محمد

 وفاتش از بعد، بود لیاسماع بن محمد با او چون. نھادند قداح را لقبش و دندینام
 از ای نوه، گذشت در قداح مونیم چون و ردندک روییپ او از اعتقاد بد افراد از گروھی

 علوی فردی داشت ادعا و ردک می دعوت شیخو به را مردمان زین او. ماند جای به او
 هک قایآفر  شمال نواحی به( مغرب ارید به بود ماھر بازی  شعبده در هک وی فرزند. است

 و رفت) است شده می گفته مغرب زمان آن در، شود می شکمرا و تونس شامل امروزه
 دست در را ومتکح و داد بیفر را مردم، است علوی فردی هکآن ادعای با آنجا در

ه دیعب فاطمی فهیخل نینخست نجایا در مقصود(. گرفت  وی از بعد) است المھدی اللَّ
 . نندک می ومتکح مصر بر امروز تا و گرفته دست در را ومتکح فرزندانش

ه المقتدر عباسی فهیخل  تا خواست آنان از و ردک جمع را بانینق و سادات تمام باللَّ
 ردندک دییتأ ھمگی آنان. دھند نظر) انیلیاسماع ھمان( انیفاطم بودن علوی مورد در
 گونه نیبد شانیا نسب و ستندین ھمایعل الله سالم فاطمه و علی اوالد از جماعت آن هک
 انیعلو و سادات دستخط اسالمی بالد تمام از سپس. است نادرست، نندک می ادعا هک

 تمام در. نوشتند بالد تمام به ییھا نامه انیفاطم ادتیس عدم دییتأ در و ردندک جمع

  ۳۵۲پاورقی ص (فارسی) تاریخ برگزیده -١
 ۱۵۱ص ۱۵سیر اعالم النبالء ج -٢
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 دو یاِر غار    ١٠٤

راتی در را شیخو شجره سادات هک خراسان بالد  به خود نسب سلسله سادات( مشجَّ
 و نندک می نگھداری) نندک می نگھداری و حفظ مشجره نام به ییھا برگه در را تیب اھل

 سادات نسب سلسله حیتوض و انیب به آن در هک ییھا تابک( انساب ھای تابک تمام در
 ١ .»ستین انیعلو جمله از آنان نام) شود می پرداخته

به چند ، آید می از طرف شیعیان کافر به حساب »٢ابو محمد المھدی«و از طرفی 
 : دلیل
داشت و نزد شیعه کسی که ) و مھدویت( امامتاو از کسانی بود که ادعای  -١

و یا حکومت اسالمی کند کافر  ادعای امامت »امام زمانشان«قبل از ظھور 
 . شود می استفاده »الکافی«است و این از روایت کتاب 

نْ أَيبِ .. «: روایت ورٍ عَ فُ عْ ثَةٌ الَ ÷ عبداهللاَّابْنِ أَيبِ يَ ولُ ثَالَ تُهُ يَقُ عْ مِ الَ سَ مَ قَ مُ اهللاَُّ يَوْ هُ لِّمُ يُكَ

ةِ  يَامَ قِ مْ و الْ يهِ كِّ زَ هُ و الَ يُ تْ لَ يْسَ نَ اهللاَِّ لَ ةً مِ امَ ى إِمَ نِ ادَّعَ ابٌ أَلِيمٌ مَ ذَ ُمْ عَ نَ اهللاَِّو هلَ اماً مِ دَ إِمَ حَ نْ جَ  مَ

يباً و مِ نَصِ الَ سْ ِ ُامَ يفِ اإلْ مَ أَنَّ هلَ عَ نْ زَ   ٣.»مَ

هدم ابو یشن«: یعنی با سه ، ز خداوند عزتیدر روز رستاخ: گفت ÷صادق عبداللَّ
: ای پر درد باشند نجهکو آنان گرفتار ش، ندکرشان نید و از آلودگی تطھیفرقه سخن نگو

ھر : سوم. ندکار کس امام بر حق را انکھر : دوم. ندکس بناحق ادعای امامت کھر : اول
 !!!.»ای دارند بھرهب و یند دو فرقه اول از اسالم محمدی نصکه تصور کس ک

  ٤.داند می این روایت را صحیح) محقق کتاب الکافی( بھبودیمحمد باقر و 
با شیعیان اثنا عشری تا امامت  اھل این مذھباو بر مذھب اسماعیلیه بود که  -٢

 ھای بعد از وی را به عنوان امام قبول ھم عقیده ھستند و امام »امام صادق«

 ۱_تھران، ط  ، محمد کاظم رحمتی۵۸-۵۷پاسخ نغز (فارسی)، ص  -١
نوشته بلکه کنیۀ  »محمد«به اشتباه نامش را  »نجاح«بوده و  »عبدالله«یا  »للهعبید ا«که نامش  -٢

 بوده است! »ابو محمد«او 
 _تھران۳۷۳ص  ۱الکافی ج  -٣
آورده که به نظر خودش،  »الکافی«(او در این کتاب فقط روایاتی را از  ۹۵ص ۱ گزیده کافی، ج -٤

باشد اما دولت ایران اجازه چاپ  می »الکافیصحیح « صحیح ھستند؛ البته نام اصلی این کتاب
 این کتاب را با این عنوان نداد.)

_______________________ 



 ١٠٥  فصل اول: در اثبات یار غار بودن ابوبکر صدیق

 »من ال یحضره الفقیه«ان کافر است و در شخصی نیز نزد شیعی نندارند و چنی
 : کند می روایتی است که این را ثابت

رٍ «: روایت فَ عْ نْ أَيبِ جَ لِمٍ عَ سْ دِ بْنِ مُ َمَّ نْ حمُ الَ  ÷عَ دَ . .. قَ حَ نْ جَ أَيْتَ مَ هُ أَ رَ لْتُ لَ قُ الَ فَ قَ

دَ  حَ نْ جَ الَ مَ قَ هُ فَ الُ ا حَ مْ مَ نْكُ امَ مِ مَ ِ نَ اهللاَِّاإلْ ئَ مِ اماً بَرِ نْهُ و إِمَ ئَ مِ نِ و بَرِ تَدٌّ عَ رْ افِرٌ مُ وَ كَ نْ دِينِهِ فَهُ مِ

مِ  الَ سْ ِ نَ اهللاَِّ  اإلْ امَ مِ مَ ِ َنَّ اإلْ نْ و دِينَهُ دِينُ اهللاَِّو ألِ ئَ مِ نْ بَرِ افِرٌ   اهللاَِّ   دِينِ   مَ وَ كَ هُ بَاحٌ يفِ تِلْكَ و فَ هُ مُ مُ دَ

َالِ إِالَّ أَنْ يَ  عَ احلْ جِ زَّ و رْ تُوبَ إِىلَ اهللاَِّ عَ الَ و يَ َّا قَ لَّ ممِ الَ   جَ هُ و قَ الَ يدُ مَ رِ نٍ يُ مِ ؤْ تَكَ بِمُ نْ فَ هُ و مَ سَ نَفْ

َال نِ يفِ تِلْكَ احلْ مِ ؤْ بَاحٌ لِلْمُ هُ مُ مُ دَ  ١» فَ
ه از شما کشوائی یسی امام و پکاگر : ردمک عرض: دیراوی گو.... «: یعنی

او از  ر شودکس امام حّق را منکھر : فرمود؟ چگونه استر شود حالش کخاندانست من
افر است و از اسالم بازگشته کو او ، ن اوین طور از او و از دیزاری جسته و ھمیخداوند ب

س از کن خداست و ھر ین او دیو د، را امام از جانب خداوند استیز. و مرتد شده است
ه کنیمگر ا ن حالی مباح باشدیو خونش در چن، افر استکپس او  دین خدا براءت جوید

ند و بسوی حق باز گردد و از خداوند عّز و جّل معذرت خواھد از آنچه گفته کتوبه 
 ٢..»است

و  ٣.»الرواية صحيحة اإلسناد«گوید:  می در مورد سند روایت فوق شیخ ھادی نجفی

 یو مجلس ٤»ورو يف الفقيه عن حممد بن مسلم يف الصحيح«گوید:  می محقق بحرانی

عن حممد بن مسلم «  يف الصحيح» و رو احلسن بن حمبوب عن أيب أيوب««: گوید یم اول

 ٥» ÷عن أيب جعفر

 محکوم به کفر است!! »سس دولت فاطمیؤم«پس طبق این روایت صحیح السند 

 ، الشیخ الصدوق _قم۱۰۴ص  ۴من ال یحضره الفقیه ج  -١
، مترجم: علی اکبر غفاری، محمد جواد غفاری و صدر ۴۷۰، ص: ۵ ترجمه من ال یحضره الفقیه ج -٢

 _تھران  بالغی

 ، الشیخ ھادی النجفی ۲۷۹ص  - ۸ج  ÷أحادیث أھل البیت ةعموسو -٣

 ، المحقق البحرانی۱۵۷ – ۱۵۶ص  - ۱۸ج  ةالحدائق الناضر -٤

 ، محمد تقی مجلسی _قم۳۰۸، ص: ۱۰ المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه، ج ةضرو -٥

_______________________ 



 دو یاِر غار    ١٠٦

ابو  -٨: «نویسد می در ذکر مدعیان دروغین مھدویت علیرضا رجالی تھرانی شیعی
ت امر زاھد یودر بدا ھود سازش داشتیبا که ، قایدر آفر، محمد عبد الله مھدی

ار کرد ودر یوی جنگھای بس، ن مھدی معاصر با مکتفی عباسی بودیا. زکار بودیوپرھ
 ت نمودیدعوی مھدومن رفت یان خود را به مغرب فرستاد وچون به یداع ٢٨٠سال 
خود را ، در روز جمعه، ٢٩٧در سال . زد وسکه حجة اللهبه خود گرفت ) القائم( ولقب

ن یا. وفات کرد ٣٤٤ودر سال ، ش نھادیبر خو نیر المؤمنیولقب امبه نام مھدی خواند 
 ١» ...ار گشتندیروانش بسیقا کارش باال گرفت وپیمھدی در آفر

خواند و  می منینؤبرای کفر او طبق مذھب شیعه ھمین بس که او خود را امیر الم

زد که در سطور گذشته تفصیلش  می سکه »الله حجة«و به نام  کرد می مھدی معرفی

) مھدی دالّلهیعب(«: نویسد می »صاحب تفسیر المیزان، عالمه طباطبایی«و  گذشت
 امام و موعود مھدی را خود، ردهک طلوع قایفرآ در روزھا آن هک فاطمی پادشاه
 ٢» ردک می معرفی هیلیاسماع

که اند  کتاب نوشته »اسماعیلیه«در رد مذھب  هو ھمین بس که بدانید علمای شیع

 ٣است »فضل بن شاذان« از »القرامطةو الرد علی الباطنية«کتاب ھا  آن میترین گویا قدی

در این ای  رساله نیز »النقض«صاحب کتاب  رازی عبدالجلیل قزوینیشیخ  و ھمینطور
که به زبان فارسی ( خود »النقض«اما در کتاب  ٤باره نوشته که مفقود گشته است!

 ٥نامد! می و آنان را ملحد کند می بر اسماعیلیه حمله دائماً ) است
 ... حال تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل

 
 

یکصد پرسش وپاسخ پیرامون امام زمان،علیرضا رجالی تھرانی (توضیح: در مورد تاریخ وفاتش  -١
 ارد)اختالف وجود د

 ۱۳_قم،ط ، سید محمد حسین طباطبائی ۷۰شیعه در اسالم ص -٢
 ، فرھاد دفتری ۳۳تاریخ و عقاید اسماعیلیه ص -٣
 ، فرھاد دفتری ۶۴تاریخ و عقاید اسماعیلیه ص -٤
-۳۰۱، ۲۰۶، ۱۱۹، ۸۰)، ص  النقض (بعض مثالب الّنواصب فی النقض بعض فضائح الّروافض -٥

 ، عبدالجلیل قزوینی رازی۵۸۶و  ۴۷۵-۴۸۰ ،۴۴۸، ۴۶۹-۴۷۰، ۴۱۱-۴۴۴، ۳۰۷

_______________________ 



 ١٠٧  فصل اول: در اثبات یار غار بودن ابوبکر صدیق

 امام صادق هم منکر وجود ابوبکر در غار است!!: نجاح
ب گفته شده در مسأله حضور داشتن یاذکف و ایو تمام أراج: «نویسد می نجاح

نجا یست در این نکرا ممیز. دیرسوا گرد ÷ار امام صادقکر در غار توسط انکأبوب
 .» دیمعارضه نما ÷صادق تی بتواند با قول امامیروا

 : جواب
او برای این ادعای کذب خودش ھیچ سند یا منبعی نداده است و ما بر علیه او سند 

 . کنیم می را ذکرھا  آن و مدرک زیاد داریم که بعضی از
امام و  یدنا علیس و ج رمکا ینب قولدر کتب روایی شیعه و در تفاسیرشان از 

و ھمینطور  نیم اجمعسریکو ھمینطور امام حسن عسق و امام باقر و امام رضا صاد
 از امام زمان موھومشان روایاتی وجود دارد که ھمراه بودن ابوبکر را در غار ثور ثابت

 . کند می

 روایاتی در کتب شیعه در تائید یار غار بودن ابوبکر صدیق
هِ « -١ يْ وَ ْدَ يمَ و محَ اهِ رَ نِي أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ ، إِبْ ثَ دَّ انَ ، قَاال حَ وَ فْ نْ صَ َيْدٍ ، عَ مِ بْنِ محُ اصِ نْ عَ ، عَ

انِ  سَّ يْلٍ الرَّ نْ فُضَ دَ ، عَ اوُ ا دَ تُ أَبَ عْ مِ الَ سَ يُّ و ،قَ لَمِ َسْ ةُ األْ دَ يْ رَ نِي بُ ثَ دَّ ولُ حَ قُ وَ يَ الَ ، هُ   قَ

ولَ اهللاَِّ سُ تُ رَ عْ مِ قُ  ج سَ ةٍ يَ ثَ تَاقُ إِىلَ ثَالَ َنَّةَ تَشْ رٍ ، ولُ إِنَّ اجلْ اءَ أَبُو بَكْ الَ فَجَ ا ، قَ هُ يَ يلَ لَ قِ فَ

رٍ أَنْتَ  ا بَكْ يقُ   أَبَ دِّ غارِ   أَنْتَ و  الصِّ ا يفِ الْ ِ إِذْ مهُ نَنيْ َ اثْ ولَ اهللاَِّ ، ثاينِ سُ أَلْتَ رَ لَوْ سَ نْ  ج فَ مِ

ةِ  ثَ ءِ الثَّالَ الَ ؤُ   ).ھمه ثقه ھستند، روایت طبق کتب شیعهراویان این ( ١»هَ

جنت : ه فرمودکدم یشن ج ه من از رسول خداک دیگو یم یده اسلمیبر«: یعنی
ه ک: گفته شد یامد پس از ویر بکن اثنا حضرت ابوبیدر. سکسه  یمشتاق است به سو

 اش از رسول خداک. یالغار ھست ین إذ ھما فیاثن یو تو ثان یق ھستیتو صد، رکابوب یا
 » ..؟اند دامکس کن سه یه اک یدیپرس یم

 لشيعةفی طبقات ا فيعةھـ) _قم؛ الدرجات الر۴۶۰، الطوسی (م۱۳۰ص ۱الرجال ج فةاختیار معر -١
 ۵_ ط ۲۸۵ص ۱۳، السید علی خان المدنی_قم؛ معجم الرجال الحدیث خوئی ج۲۵۸ص

برسی _نشر ، میرزا حسین النوری الط۳۲۳ق؛ نفس الرحمن فی فضائل سلمان ص ۱۴۱۳سال
 آفاق

_______________________ 



 دو یاِر غار    ١٠٨

ھم ابوبکر صدیق را یار غار  ج به وضوح مشخص است که در زمان حیات نبی اکرم
 . ندکرد می خطاب

 املؤمنني ألمري الكواء ابن قال: قال، مرفوع بإسناد :)اخلصائص( يف الريض السيد -٢

َ : فقال بكر أباو نبيه تعاىل اهللا ذكر حيث كنت أين :)السالم عليه( ِ  ثاينِ نَنيْ ا إِذْ  اثْ  يفِ  مهُ

غارِ  ولُ  إِذْ  الْ قُ بِهِ  يَ نْ  ال لِصاحِ زَ ْ نا اهللاََّ إِنَّ  حتَ عَ   ؟مَ

 ١...»..ج اهللا رسول فراش عىل كنت، الكواء بن يا وحيك« :÷املؤمنني أمري فقال
 : نویسد می شبیه این روایت را مجلسی از قطب راوندی نقل کرده و

 ÷نیالمؤمن ریام با خارجی ّوایک ابن: هک است ردهک تیروا راوندی قطب« 
: هک فرمود حضرت؟ بود غار در ج رسول حضرت با ابوبکر هک وقتی در بودی جاک: گفت

 ٢...» بودم دهیخواب حضرت آن جای در

لٌ  أَتَى«: نویسد می شیخ صدوق -٣ جُ ا رَ الَ  ÷ عبداهللاَّ أَبَ قَ هُ  فَ ُكَ  لَ محَ رْ لْ  اهللاَُّ يَ يَّعُ  هَ  تُشَ

ةُ  َنَازَ ىو بِنَارٍ  اجلْ شَ ا يُمْ هَ عَ ةٍ  مَ رَ مَ جْ يلٍ  أَوْ  بِمِ ِ  أَوْ  قِنْدِ ريْ لِكَ  غَ َّا ذَ اءُ  ممِ الَ  بِهِ  يُضَ َ  قَ ريَّ تَغَ نُ  فَ وْ  لَ

نْ ÷ عبداهللاَّ أَيبِ  لِكَ  مِ و ذَ تَوَ الِساً ثُمَّ  اسْ لَامَّ ....  قَال جَ تْ  فَ ضَ رِ ةُ  مَ ا فَاطِمَ هَ ضَ رَ  مَ

ي اتَتْ  الَّذِ ا فِيهِ  مَ يَاهَ نِ  أَتَ يْ ائِدَ نَاو عَ تَأْذَ ا اسْ يْهَ لَ أَبَتْ  عَ نَ  أَنْ  فَ أْذَ ُامَ  تَ لَامَّ  هلَ أَ فَ لِكَ  رَ  أَبُو ذَ

رٍ  طَى بَكْ داً  اهللاََّ أَعْ هْ ظِلَّهُ  الَ  أَنْ  عَ فُ  يُ قْ يْتٍ  سَ تَّى بَ لَ  حَ خُ دْ ىلَ  يَ ةَ  عَ او فَاطِمَ اهَ اضَ َ بَاتَ  يَرتَ  فَ

يْلَةً  يعِ  يفِ  لَ بَقِ ا الْ ظِ  مَ ْ  لُّهُ يُ رَ  إِنَّ  ثُمَّ  ءٌ  يشَ مَ لِيّاً  أَتَى عُ الَ ÷ عَ قَ هُ  فَ رٍ  أَبَا إِنَّ  لَ يْخٌ  بَكْ قِيقُ  شَ  رَ

لْبِ  قَ دْ و الْ انَ  قَ عَ  كَ ولِ  مَ سُ ارِ  يفِ  ج اهللاَِّ رَ غَ هُ  الْ لَ بَةٌ  فَ حْ دْ و صُ ا قَ يْنَاهَ َ  أَتَ ريْ هِ  غَ ذِ ةِ  هَ اراً  املَْرَّ رَ  مِ

يدُ  نَ  نُرِ ذْ ِ ا اإلْ يْهَ لَ يَ و عَ أْبَى هِ أْذَنَ  أَنْ  تَ نَا تَ تَّى لَ لَ  حَ خُ ا نَدْ يْهَ لَ اىضَ  عَ َ نَرتَ إِنْ  فَ أَيْتَ  فَ  أَنْ  رَ

تَأْذِنَ  نَا تَسْ ا لَ يْهَ لَ لْ  عَ عَ افْ الَ  فَ مْ  قَ  ٣»نَعَ

 ، سید ھاشم بحرانی؛ بنیاد بعثت _تھران۷۷۹ص  ۲ البرھان فی تفسیر القرآن، ج -١

،سید صادق ۲۶۶، صغةالبال نھج  _ قم؛ تمام  ۶،ط  ۸۳۹ص  ۴ القلوب مجلسی (فارسی)، ج ةحیا -٢

،سید حسن میر جھانی ۱۱۸ص  ۳، ج غةالصیا ةمشکا فی  غةالبال  موسوی _تھران؛ مصباح
 طباطبایی

 ۱قم،ط -؛ نشر: داوری ۱۸۶: ص، ۱ ج، الشرائع علل -٣

_______________________ 



 ١٠٩  فصل اول: در اثبات یار غار بودن ابوبکر صدیق

 شود می ایآ، ندک رحمت خدا: گفت او به و آمد ÷صادق امام خدمت مردی: «یعنی
 ییروشنا هک گریید زیچ ای و لیقند و آتش با ای و ردک عییتش آتش نور در را جنازه

 و شد دگرگون سخن نیا از ÷صادق امام رنگ: گفت؟ رفت جنازه ھمراه، دھد می
 آن با هک مارییب آن در شد ضیمر الّسالم ھایعل فاطمه چون پس..........  نشست مرّتب

، نداد اجازه او و خواستند اجازه او از و آمدند ادتیع عنوان به نفر دو آن، رفت ایدن از
 نزد هکنیا مگر نرود سقفی چیھ ریز هک بست مانیپ خدا با، دید نیچن ابوبکر وقتی

 باالی سقفی چیھ و ردک توتهیب عیبق در شب کی. ندک راضی خود از را او و برود فاطمه
 . نبود سرش

 بود امبریپ غار اری و است دل کناز رمردییپ ابوبکر: گفت او به و آمد ÷علی نزد عمر
 وی نزد ما هک شد آن از مانع او و میخواست اجازه فاطمه از و میآمد ّررکم طور به ما و
 نیا رییبگ مالقات اجازه او از ما برای توانی می تو اگر، مینک جلب را او تیرضا و مییآ
 ١..» ..آری: گفت ÷علی، نکب را ارک

تُ «: سدینو می مجلسی -٤ دْ جَ اتِ  بَعْضِ  يفِ  وَ فَ لَّ ؤَ اءِ  مُ مَ دَ ابِنَا قُ حَ بَارِ  يفِ  أَصْ َخْ ا األْ ا مَ ذَ  هَ

ظُهُ  فْ ةُ  لَ نَاظَرَ يِّ  مُ ورِ َرُ بَاقِرِ و احلْ الَ  ÷الْ يُّ  قَ ورِ َرُ رٍ  أَيبِ  يفِ  إِنَّ  احلْ بَعَ  بَكْ الٍ  أَرْ صَ قَّ  خِ تَحَ  اسْ

َا ةَ  هبِ امَ مَ ِ الَ  اإلْ بَاقِرُ  قَ ا÷ الْ نَّ  مَ الَ  هُ هُ  قَ إِنَّ لُ  فَ نيَ  أَوَّ يقِ دِّ هُ  الَ و الصِّ فُ رِ تَّى نَعْ الَ  حَ قَ  يُ

يقُ  دِّ بُ  الثَّانِيَةُ و الصِّ احِ ولِ  صَ سُ ارِ  يفِ  ج اهللاَِّ  رَ غَ الَ . ..الثَّالِثَةُ و الْ رٍ  أَبُو قَ فَ عْ او ...جَ ا أَمَّ  مَ

تَ  رْ كَ هُ  ذَ بُ  أَنَّ احِ ولِ  صَ سُ ارِ  يفِ  ج اهللاَِّ  رَ غَ لِكَ  الْ ذَ ةٌ  فَ ذِيلَ ةٌ  الَ  رَ يلَ نْ  فَضِ وهٍ  مِ جُ لُ  وُ َوَّ  أَنَّا األْ

دُ  الَ  هُ  نَجِ ةِ  يفِ  لَ يَ حاً  اآلْ دْ ثَرَ  مَ نْ  أَكْ هِ  مِ وجِ رُ هُ  خُ عَ بَتِهِ و مَ حْ  ٢» لَه صُ
 حضرت مناظره. دمید صورت نیبا را انییجر اصحاب قدمای ھای تابک از یکی در

 ستهیشا هک است ازیامت چھار رکب ابا در گفت خارجی مرد. خوارج از یکی با ÷باقر
 ؟ ستیچ ازیامت چھار آن فرمود باقر حضرت است شده امامت

 . قیصد شود گفته وقتی مگر میشناس نمی را او و است قیصد نیاول گفت

؛انتشارات مؤمنین _ ۶۰۷، ص ۱ علل الشرائع صدوق (ترجمه سید محمد جواد ذھنی تھرانی) ج -١
 ۹؛ _قم، ط۲۶۳؛ و ھمینطور در جالء العیون مجلسی ص  قم

 ۳۲۲ - ۳۲۱، ص: ۲۷ بحار األنوار، ج -٢

_______________________ 



 دو یاِر غار    ١١٠

 رکب ابا هک گفتی آنچه اما.... فرمود باقر حضرت... سوم. بود غار در امبریپ قیرف دوم
 هیآ در هکنیا اول. جھت بچند لتیفض نه است بییع کی نیا بوده غار در امبریپ قیرف

 ١.» ..بودن او ھمراه و امبریپ با شدن خارج جز شود نمی مشاھده مدحی

 إىل أنظر كأين: بكر أليب قال، الغار يف ج اهللا رسول كان ملا: «قال ،÷ اهللا عبد أيب -٥

 أبو فقال. أفنيتهم يف حمتبني األنصار إىل أنظرو ،البحر يف تعوم أصحابهو جعفر سفينة

 ٢».فرآهم عينيه عىل فمسح. فأرنيهم: قال. نعم: قال؟ اهللا رسول يا، تراهمو :بكر

در غار بودند به ابوبکر  ج ه رسول خداکزمانی : فرمود ÷امام صادق: «یعنی
نم! یب می، ا روان استیه بر آب درکارانش را یشتی جعفر و کانگار من : فرمودند

 استقبال مابه ، ه متواضعانه و با قلبی سرشار از محّبتکنم یب می ن انصار رایھمچن
: ر گفتکآری! أبوب: فرمود !؟ا رسول الّلهینی یب می راھا  آن و تو: ر گفتکأبوب، ندیآ می
را ھا  آن د ویشکبر چشمانش دست  ج امبریز نشان بده! پس پیرا به من نھا  آن پس

 » دید
 حضور جھم بن حسن باتفاق گفت ردهک تیروا محمد بن الّله عبد از اشییع -٦

 خدا رسول فرزند یا ردک عرض حسن میشد ابیشرف ÷رضا حضرت
 به آورند می لیدل و باشد یم نیالمؤمن ریام از افضل ابوبکر: ندیگویم نیمخالف

 و باشدھا  آن گفتار بر شاھد هیآ چگونه فرمود ﴾ٱلَۡغارِ إِۡذ ُهَما ِ�  ٱثۡنَۡ�ِ ثَاِ�َ ﴿ هیآ

نَزَل ﴿ فرموده خداوند هکآن حال
َ
ُ ٱفَأ ٰ رَُسوِ�ِ  ۥَسِكينََتهُ  �َّ  آرامشی خداوند ﴾ۦَ�َ

 ٣ .»ردهکن ادی خوبی و ریبخ را ابوبکر ھرگز هیآ در و فرستاد غمبرشیپ بر

 ۱،ط _ تھران  ؛انتشارات اسالمیه ، موسی خسروی۲۶۵-۲۶۴ص ۵ج امامت (ترجمه بحار االنوار) -١
، سید ھاشم بحرانی؛ بنیاد بعثت _تھران؛ روایتی شبیه ۷۷۹، ص: ۲ البرھان فی تفسیر القرآن، ج -٢

نیز آمده است که  »۲۶۳-۲۶۲ص ۸الکافی ج«ای بسیار سخیف در  به ھمین روایت با اضافه

 داند. مجھول و بھبودی آن را ضعیف می ) آن را۲۵۴ص ۲۶العقول ج ةمجلسی (مرآ
 ، سید محمد ابراھیم بروجردی _تھران۱۲۰ -۱۱۹ص ۳ تفسیر جامع، ج -٣

_______________________ 



 ١١١  فصل اول: در اثبات یار غار بودن ابوبکر صدیق

الَ «گوید:  می امام زمان شیعه! به سعد بن عبد الله القمی، یطویل در روایت -٧ ثُمَّ قَ

دُ  عْ ا سَ ا يَ نَ الَ وْ ولَ اهللاَِّ و مَ سُ كَ أَنَّ رَ مُ صْ ى خَ نيَ ادَّعَ ْتَارَ  جحِ هِ خمُ سِ عَ نَفْ جَ مَ رَ ا] أَخْ ملا [مَ

هِ  ذِ ةِ إِىلَ   هَ ُمَّ هِ   األْ دِ عْ نْ بَ هُ مِ ةَ لَ فَ الَ ِ نْهُ أَنَّ اخلْ لْامً مِ ارِ إِالَّ عِ غَ  ١...»..الْ

ھنگام  ج رمکه رسول اکد یگو ای سعد! خصم تو می: مان فرمودیسپس موال: یعنی
ه خالفت با او کدانست  ن اّمت را ھمراه خود به غار برد چون مییده ایمھاجرت برگز

 ٢....» است
در کتاب عیون اخبار رضا شرح مناظره ای است بین مامون و مخالفان اھل  -٨

در حین ... تشیع!! که این مناظره در حضور امام رضا صورت گرفته است

الَ «گوید:  می مون در دفاع از عقیده شیعیانأم.. مناظره اقُ  قَ حَ قْتُ  إِسْ أَطْرَ  فَ

ةً  اعَ لْتُ  ثُمَّ  سَ ا قُ ريَ  يَ
نِنيَ  أَمِ مِ اىلَ  اهللاََّ إِنَّ  املُْؤْ ولُ  تَعَ قُ رٍ  أَيبِ  يفِ  يَ َ  بَكْ ِ  ثاينِ نَنيْ ا إِذْ  اثْ غارِ  يفِ  مهُ  الْ

ولُ  إِذْ  قُ بِهِ  يَ نْ  ال لِصاحِ زَ ْ نا اهللاََّ  إِنَّ  حتَ عَ بَهُ  مَ نَسَ زَّ  اهللاَُّ  فَ لَّ و عَ حْ  إِىلَ  جَ بِيِّهِ  بَةِ صُ الَ ج  نَ  فَقَ

ونُ  انَ  املَْأْمُ بْحَ ا اهللاَِّ سُ كَ  أَقَلَّ  مَ لْمَ ةِ  عِ كِتَابِ و بِاللُّغَ ا أَ  الْ ونُ  مَ افِرُ  يَكُ كَ باً  الْ احِ نِ  صَ مِ ؤْ  لِلْمُ

أَيُّ  يلَةٍ  فَ ا يفِ  فَضِ ذَ ا أَ  هَ تَ  مَ عْ مِ لَ  سَ وْ اىلَ  اهللاَِّ  قَ عَ هُ  قالَ  تَ بُهُ  لَ وَ و صاحِ هُ  هُ رُ اوِ تَ  أَ  حيُ رْ فَ  كَ

ي كَ  بِالَّذِ لَقَ نْ  خَ نْ  ثُمَّ  تُرابٍ  مِ ةٍ  مِ اكَ  ثُمَّ  نُطْفَ وَّ الً  سَ جُ دْ  رَ قَ لَهُ  فَ عَ هُ  جَ با لَ احِ  ٣»صَ
 گفتم آن از پس انداختم ریبز را خود سر ساعت کی بقدر من دیگو اسحق: «یعنی

إِۡذ  ٱۡلَغارِ إِۡذ ُهَما ِ�  ٱثۡنَۡ�ِ ثَاِ�َ ﴿: است فرموده ابوبکر حق در خداوند نیالمؤمن ریام ای
َ َ� َ�َۡزۡن إِنَّ  ۦَ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِ  ۖ  ٱ�َّ   .﴾َمَعَنا

ه سبحان گفت مأمون ج غمبریپ بصحبت داد نسبت را ابوبکر تعالی حق پس   اللَّ
 چه پس شد نخواھد مؤمن با مصاحب افرک ایآ قرآن و بلغت تو علم است مک چقدر

 ۥٓ وَُهَو ُ�َاوُِرهُ  ۥَصاِحُبهُ  ۥَ�ُ  قَاَل ﴿ را خدا قول ای دهینشن ایآ مصاحبت در است لتیفض

،طبری شیعی ۵۱۵،ص: مة، تھران؛ دالئل اإلما۴۶۲، ص: ۲ کمال الدین للصدوق، ج -١
 ۸۵، ص: ۵۲ ،طبرسی _مشھد؛ بحار األنوار، ج۴۶۵، ص: ۲ _قم؛اإلحتجاج، ج

، ۶ ، مترجم:منصور پھلوان _قم؛ تفسیر آسان (فارسی)، ج۲۰۳، ص: ۲ ج ترجمۀ کمال الدین، -٢
 ، محمد جواد خمینی _تھران۲۸۲ص:

 ،شیخ صدوق _تھران۱۹۲، ص: ۲ ، ج÷عیون أخبار الرضا -٣

_______________________ 



 دو یاِر غار    ١١٢

 ِ َ�َفۡرَت ب
َ
ِيٱأ ٮَٰك رَُجٗ�  �َّ  فطروس خدا پس ﴾٣٧َخلََقَك ِمن تَُراٖب ُ�مَّ ِمن �ُّۡطَفةٖ ُ�مَّ َسوَّ
 ١.....» داد قرار مؤمن ھودایی او برادر صاحب را افرک

آتی روایات دیگری نیز ھای  اما در البالی بحث ؛کنیم می فعًال به ھمین بسنده
 . خواھد آمد

 پیامبر اسالم هم همینطور!اند  تمام انبیاء به تنهائی فرار کرده: نجاح
ان یاء به تنھائی و بدون داشتن ھمراھی از دست طاغیتمام انب: «نویسد می نجاح

 . ت نمودکره و روش آنان حریبر س ج ردند و رسول خداکفرار 
و در غاری ، ردکوه فرار کبه ، جالوت، ش زمانه خودکاز گردن ÷امبریداود پ -١

امبر یپ ج و محّمد، دیجالوت را به قتل رسان ÷و پس از آن داود دمخفی ش
 . دیبه قتل رسان، آمد ج امبریه تا غار به دنبال پکاسالم أبوجھل را 

شتن که فرمان به کفرزند خود را از ترس نمرود ، ÷میمادر حضرت ابراھ -٢
آنگاه ، دیرومند گردیه جوانی نک تا زمانی، تنھا در غار گذاشت، اطفال داده بود

 . ن دعوت نمودیو آنان را به د، بسوی مردم رفت
بر ھا  ی از قافلهکیه کتا آن، چند روزی در چاه تنھا ماند ÷وسفی، امبر خدایپ -٣

 . رد و او را نجات دادکن چاه عبور آ
، ل انداختیو در رودخانه ن، فرزند خود را در گھواره گذاشت ÷مادر موسی -٤

ن دعوت یو وقتی بزرگ شد مردم را به د، پس خداوند تعالی وی را نجات داد
. پس فرعون برای نابودی او براه افتاد، افتندیت یو از مواعظ او مردم ھدا، نمود

و .... ..س در راه خدای سبحان مھاجرت نمودک بی ز تنھا ویموسی ن
ز ین ج رون رفت و محّمدیو قارون ب ÷بدون ھمراھی ھارون ÷موسی

و آنجا با راھنمای ، ر ھمراھش باشند به غار رفتکا أبوبی ÷ه علیکبدون آن
 . ر آشنا شدکخود عبدالله ابن ب

 : جواب
داستان مخفی  ؛به غار از اسرائیلیات است داود و پناه بردنشفرار کردن حضرت 

 ؛کردن حضرت ابراھیم از دست نمرود نیز به ھمین ترتیب و بالفرض که صحیح باشد

 ، مترجم: شیخ محمد تقی آقا نجفی اصفھانی _تھران۴۳۶، ص: ۲ ترجمۀ عیون أخبار الرضا ع، ج -١
_______________________ 



 ١١٣  فصل اول: در اثبات یار غار بودن ابوبکر صدیق

ست که بخواھیم در موردش در این داستان حضرت ابراھیم سفر یا ھجرتی نکرده ا
به چاه انداخته حضرت یوسف نیز به خواست خودش به چاه نیافتاد!! آیا ، بحث کنیم

در سبد قرار گرفتن حضرت موسی و به ؟؟ شود یم محسوب سفر و ھجرتشدن یوسف 
بر  ھجرتتوان نام  نمی وجهنیل انداخته شدن وی نیز به دلخواه وی نبوده و به ھیچ 

توانست شخصی را با خود  نمی چرا که اگر حضرت موسی ھم میخواست، آن گذاشت
 درون آن سبد جا دھد!!

ۡخرََجُه ﴿ نیم ومستلزم آن است که ما قرآن را تحریف ک نجاحادعای اما 
َ
ِينَ إِۡذ أ  ٱ�َّ

ْ ثَاِ�َ  دھد که پیامبر  می را از قرآن پاک کنیم! زیرا این قسمت آیه نشان ﴾ٱثۡنَۡ�ِ َ�َفُروا
شخصی را ھمراه خود داشته است! و این  در حالی از شھر خارج شده است که ج اکرم

خودش  »نجاح طائی«کنم که  می من تصور در تضاد است! »مکتشف عصر« کشفبا 
ای  ھای بزرگ و احمقانه ھم یک دور کتاب مزخرفش را نخوانده که بفھمد چه گاف

 داده است!
حضرت ابراھیم اصل سفر خود را با ھمسرش انجام داد و از بت ، گذشته از این

حضرت موسی ھم ھمراه با بنی اسرائیل از دست فرعون و جنودش ، پرستان دور شد
ز یھف نکو اصحاب  ھمراه با پیروانش سوار بر کشتی شد ÷حضرت نوح. فرار کرد

 به خوبی از آیات قرآن فھمیدهھا  این که غالب ....و ھمراه یکدگیر ھجرت کردند
 فتدبر.. ی کتب مختلف رجوع کنیمھا روایت شود و الزم نیست به می

 در حیات پیامبر کسی در مورد یار غار بودن ابوبکر سخنی نگفت!: ینیو قزو نجاح
را اگر یردند زکر در غار نکاعتراف به ھمراھی أبوب ج رسول خدا: «نویسد می نجاح

ه مستحّق مدح و ک، افتی می می دستیلت عظیھمراه حضرت بود بر منقبت و فض
 .» ده نشده استیشی دیاما مدح و ستا، دیگرد می ج امبریش پیستا

، در غار معروف نبودر کت حضور أبوبیروا ج امبریدر زمان پ: «نویسد می و در جایی
، دیز به گوش احدی از صحابه نرسیومت آن حضرت نکو پس از گذشتن ده سال از ح

 » ور را به دروغ وضع نمودندکت مذین بعد از شھادت و رحلت وی رواکل
ردند و کنه ھجرت یه به مدکدام از مسلمانانی کچیھ: «نویسد می و در جایی دیگر

بعدًا اسالم  و، ه حضور داشتندکه در مکّفاری کو ، بودندن آنان یه در بک عمر ر وکأبوب



 دو یاِر غار    ١١٤

و جود ھا  آن نیدر ھنگام ھجرت در ب ج نندگان رسول خداکه جستجو ک، آوردند
دام از آنان شاھد رفتن کچ یو ھاند.  ردهکر در غار نکاعتراف به حضور أبوب، داشتند

و آنچه اند.  نه نبودهیه به مدکوه ثور و ھجرت وی از مکر به غار و حضور وی در کأبوب
و ھا  ش گوئییتمامًا اعتماد بر پ، گفته شدهھا  تیر در آن موقعکدرباره حضور أبوب

  .»باشد نمی حی برخورداریو اساس صح کچ مدریه از ھکھائی دارد  گمان
 :کند می مقالۀ خود را اینگونه شروع زینقزوینی  و
محافل علمی و مناظرات ، یاسالمان جوامع یر باز در میاز د، ه غاریاستدالل به آ«

ی از کیا یر و که ابوبکافت نشده است ینون مستندی کمذھبی مطرح بوده است؛ اما تا
ر اشاره و به آن استشھاد کبه ھمراھی ابوب ج ات رسول خدایان وی در زمان حیاطراف

  .»رده باشندک
 : جواب

 . شود می روایاتی از کتب شیعه ثابتدروغ بودن این ادعا نیز با 
در روایتی  »برائت«فرات کوفی در تفسیرش در بیان جریان اعالن آیات سورۀ  -١

 : نویسد می طوالنی اً نسبت

نِي« ثَ دَّ ُّ  حَ
يلِ بَّاسِ  بْنُ  عَ عَ ُّ  الْ

يلِ بَجَ ناً  الْ نْعَ عَ نِ  مُ بَّاسٍ  ابْنِ  عَ لِهِ ]  يفِ [ بعَ وْ اىلَ [ قَ عَ ةٌ ]  تَ نَ  بَراءَ  مِ

ولِهِ و اهللاَِّ سُ ينَ  إِىلَ  رَ ذِ تُمْ  الَّ دْ نَ  عاهَ كِنيَ  مِ ِ الَ  املُْرشْ قَ ئِيلَ  إِنَّ ]  ج النَّبِيُّ [ فَ َ ربْ لَ  جَ َّ  نَزَ يلَ ينِ  عَ َ ربَ أَخْ  أَنَّ  فَ

ينِ  اهللاََّ رُ أْمُ دِّيَ  لَنْ  أَنَّهُ  يَ ؤَ نِّي[ يُ ي]  عَ ِ ريْ لٌ  أَوْ  غَ جُ نِّي رَ ٌّ و أَنَاو مِ
يلِ نْ  عَ ةٍ  مِ رَ جَ ةٍ  شَ دَ احِ نْ  النَّاسُ و وَ  مِ

جَ  اتٍ [ رٍ شَ رَ جَ ةٍ  شَ رَ جَ تَّى] شَ ا أَ  شَ ىضَ  مَ ا تَرْ ا يَ رٍ  أَبَ بِي أَنَّكَ  بَكْ احِ ارِ  يفِ  صَ غَ الَ  الْ ا بَىلَ  قَ ولَ  يَ سُ  رَ

 ١..»..اهللاَِّ

 : کند می با سندی دیگر این ماجرا را اینچنین نقل »ابن طاووس«

 إبراهيم بن مالك حدثنا: قال، زكريا بن حييى بن أمحد حدثنا: قال، حممد بن أمحد وحدثنا«

 رسح ملا: قال †أبيه عن، حممد بن جعفر حدثني: قال، زيد بن حسني حدثنا: قال، النخعي

 اهللا حممدان يا: فقال ÷جربئيل اتاه، مكة أهل إىل براءة سورة بأول بكر أبا ج اهللا رسول

 ۳۵) _تھران، بحار االنوار ج۲۸۶،فرات ابن ابراھیم کوفی (م ۱۶۲-۱۶۱تفسیر فرات الکوفی ص  -١
 »ابن عباس«نیز این روایت با کمی تفاوت از  ۱۰۷ص ۱۴_بیروت، در تفسیر طبری ج ۳۰۱ص

 نقل شده است. 

_______________________ 



 ١١٥  فصل اول: در اثبات یار غار بودن ابوبکر صدیق

 ارجع: وقال، غريه عنك يؤدهيا ال وانه، طالب أيب بن عيل تبعث وان هذا تبعث ال ان يأمرك

 عيل. ج اهللا رسول سيخربك: ÷عيل فقال؟ شئ يف حدث هل: بكر أبو فقال، ج النبي إىل

 صاحبي وأنت تؤدهيا كيف: ج النبي له فقال، الكالم من عليه بكر أبو فأكثر، طالب أيب بن

 ١.»الغار يف

به سوی اھل مکه  »برائت«ابوبکر را ھمراه با آیات اول سورۀ ، پیامبر اکرم: یعنی
که بر این امر  کند می ای محمد ھمانا خدا تو را امر: پس جبرئیل آمد و گفت، فرستاد

آیا چیزی از من سر : پس ابوبکر گفت.... کسی جز علی ابن ابی طالب را اعزام نکنی
 » تو صاحب من بودی در غار!!... :پس پیامبر به او گفت.... ؟زده

و امام  ٤ابوھریره، ٣ابو سعید خدری، ابن عباس، ٢سیدنا علیو این ماجرا توسط 
برای شیعه جایی برای شک در صحتش  کهنقل شده است  جعفر صادق از امام باقر

ثابت  »نجاح« و »قزوینی« ست که دروغگوئیگذارد و ھمین یک مورد کافی نمی باقی
 د!نائمۀ خود را ھم تکذیب کن ینانشود مگر اینکه ا

ساخته شده است  ج ود و این ماجرا بعد از وفات نبی اکرمو اگر ابوبکر یار غار نب
که به اند  و ھمکاری کردهاند  باید قبول کنید که ائمۀ شما نیز در این جعل دست داشته

و تا االن ثابت کردیم که ائمۀ شیعه یار غار بودن  ه این را نخواھید پذیرفت!جھیچ و
محمد باقر و امام  از سیدنا علی و طور کهنھما، اند را قبول داشته »صدیق اکبر«حضرت 

رضا و امام زمانشان و ھمینطور از شاگردان ائمۀ آنان به تفصیل امام جعفر صادق و 
 . اند هیید کردأرا ت »حقیقت«نقل شد که این 

این حقیقت  ج با ھمین یک روایت ثابت شد که نه تنھا در حیات پیامبر اکرم اما
این حقیقت را بیان  »د اولین و آخرینسیّ «دانستند بلکه  می مشھور و واضح را ھمه

 . اند کرده

 ۲۸۸ص ۳۵؛ بحار االنوار ج ۱، ابن طاووس، مکتب اإلعالم اإلسالمی، ط۳۹ص ۲إقبال األعمال ج -١
 _ بیروت

 .۶۴/ ۱۰/ ج ۶و وی به نقل از جامع البیان: مج  ۴۸۳،ص:۶ و األدب،ج لسنةالکتاب و ا الغدیر فی -٢

 ) _قم۸۷۱، ابن دمشقی (م۹۵ص  ۱ج ÷جواھر المطالب فی مناقب اإلمام علی -٣
 ۹۵ص  ۱ج ÷جواھر المطالب فی مناقب اإلمام علی -٤

_______________________ 
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پیامبر به وسیلۀ این ماجرا ابوبکر را مدح کرده است یا نه! به این روایات : اما اینکه
 : توجه کنید

هِ  -١ يْ وَ ْدَ يمَ و محَ اهِ رَ نِي أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ ، إِبْ ثَ دَّ انَ ، قَاال حَ وَ فْ نْ صَ مِ بْنِ ، عَ اصِ نْ عَ َيْدٍ عَ نْ ، محُ عَ

انِ  سَّ يْلٍ الرَّ دَ ، فُضَ اوُ ا دَ تُ أَبَ عْ مِ الَ سَ يُّ و ،قَ لَمِ َسْ ةُ األْ دَ يْ رَ نِي بُ ثَ دَّ ولُ حَ قُ وَ يَ الَ ، هُ   قَ

ولَ اهللاَِّ سُ تُ رَ عْ مِ ةٍ  ج سَ ثَ تَاقُ إِىلَ ثَالَ َنَّةَ تَشْ ولُ إِنَّ اجلْ قُ رٍ ، يَ اءَ أَبُو بَكْ الَ فَجَ ا ، قَ هُ يَ يلَ لَ قِ فَ

ا  رٍ أَنْتَ أَبَ يقُ   بَكْ دِّ غارِ   أَنْتَ و  الصِّ ا يفِ الْ ِ إِذْ مهُ نَنيْ َ اثْ ولَ اهللاَِّ ، ثاينِ سُ أَلْتَ رَ لَوْ سَ نْ  ج فَ مِ

ةِ  ثَ ءِ الثَّالَ الَ ؤُ   ).ھمه ثقه ھستند، راویان این روایت طبق کتب شیعه( ١»هَ

 جنت: ه فرمودکدم یشن ج ه من از رسول خداک دیگو یم یده اسلمیبر«: یعنی
ه ک: گفته شد یامد پس از ویر بکن اثنا حضرت ابوبیدر. سکسه  یمشتاق است به سو

 اش از رسول خداک. یالغار ھست ین إذ ھما فیاثن یو تو ثان یق ھستیتو صد، رکابوب یا
 » ..؟اند دامکس کن سه یه اک یدیپرس یم

ابوبکر ، ج ت نبی اکرمبه وضوح مشخص است که در زمان حیااین روایت  در
که  گوید می ؛ اما جای تعجب است که چطور قزوینیندکرد می صدیق را یار غار خطاب

کافی بود صحیح بخاری را باز کند و در آن ، تا کنون مستندی در این باره یافت نشده
 : بخواند

لَْو ُكنُْت «: اند فرموده سرکدربارۀ ابوب ج خداکه رسول  کند می ابن عباس نقل -٢
يِت َخِليًال ُمتَِّخًذا ِمْن  مَّ

ُ
بَا بَْ�رٍ ، أ

َ
َْذُت أ يِخ وََصاِحيِب ، َالختَّ

َ
  ٢»َولَِ�ْن أ

٣- » ِ يِب بَْ�رٍ  ج قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
َغارِ : «أل

ْ
نَْت َصاِحيِب يِف ال

َ
َوِْض ، أ

ْ
 ٣»وََصاِحيِب ىلَعَ احل

 لشيعةفی طبقات ا فيعةھـ) _قم؛ الدرجات الر۴۶۰، الطوسی (م۱۳۰ص ۱الرجال ج فةاختیار معر -١
 ۵_ ط ۲۸۵ص ۱۳، السید علی خان المدنی_قم؛ معجم الرجال الحدیث خوئی ج۲۵۸ص

، میرزا حسین النوری الطبرسی _نشر ۳۲۳ق؛ نفس الرحمن فی فضائل سلمان ص ۱۴۱۳سال
 آفاق

؛ در طریق دیگری ۲۳۸۳رقم  ۱۸۵۵ص ۴؛ صحیح مسلم ج۳۶۵۶رقم  ۴ص ۵صحیح البخاری ج  -٢

يِخ « آمده است:به این شکل 
َ
بَا بَْ�ٍر َخِليًال، َولَِ�ْن أ

َ
َْذُت أ ختَّ

َ
لَْو ُكنُْت ُمتَِّخًذا َخِليًال َ�ْ�َ َر�ِّ ال

َغارِ 
ْ
 )۲۹۱رقم  ۱۱۸ص ۱۳و ج ۲۸۶رقم ۱۱۶ص ۱۳ج(معجم الکبیر للطبرانی  »وََصاِحيِب يِف ال

 _بیروت ۳۸۷۳رقم  ۸۲ص ۱۴للبغوی ج لسنةشرح ا -٣

_______________________ 



 ١١٧  فصل اول: در اثبات یار غار بودن ابوبکر صدیق

نار حوض کدر  یو تو ھمراه من) ثور( در غار یتو دوست و ھمراه من بود: «یعنی
 » وثرک

بَا «: فرمود جپیامبر : فرمودکه  شدهروایت  ساز حضرت علی و -٤
َ
ُ أ رَِحَم ا�َّ

ِهْجَرةِ ، َزوََّجِ� ابْنَتَهُ ، بَْ�رٍ 
ْ
 َداِر ال

َ
که  رحمت کندخدا ابوبکر را « = ١»ومََحَلَِ� إِىل
  ».مرا در سفر ھجرت به دوش گرفتدخترش را به عقد من درآورد و 

 واحلمد هللا رب العاملني

 اند! به ماجرای غار اشاره نکرده ج پیامبر فرزندانش در حیاتوبکر واب: نجاح
به ماجرای غار  ج ات رسول خدایر و فرزندانش در زمان حکأبوب: «نویسد می نجاح

سی به او که کگمنام بود  ر مردی عادی وکه در آن عصر أبوبکبل، ردندک نمی افتخار
  .»نبودتوّجھی نداشت و مشھور به صفات ستوده ممتازی 

 : جواب

 چه کسی را »نجاح«به غیر از ؟؟؟ داند می »گمنام«کدام احمقی ابوبکر را فردی 
توانست به قول شما  می اگر ابوبکر گمنام بود؟ شناسید که چنین ھذیانی گفته باشد می

توانست ، انسان گمنام کی؟؟ سر علی را کاله بگذارد و خود را جانشین پیامبر بگرداند
 ٢؟کاله بگذاردسر علی را 

آن ھم با تعاریفی که بعضی از ؟ گمنام باشد ج مگر ممکن است پدر زن رسول خدا
ھا  خواست با سران قوم می پیامبر: گویند می از این ازدواج دارند و آخوندان شیعی

چنین فردی بدون  ازدواج با دختر، خویشاوندی داشته باشد و اگر ابوبکر گمنام باشد
 فایده خواھد بود!!

 شناسید که گمنام باشد!! می دنیاکدام فرد تاجر و ثروتمندی را در  ب است؛یعج
اگر ابوبکر گمنام بود چرا در سفر و در جنگ و در ؟ ابوبکر با آن ھمه ثروتش گمنام بود

 ؟ ھمیشه ھمراه پیامبر و شانه به شانۀ سید المرسلین بود.... ابالغ و در انفاق و

و او میگوید: طبق شرایط مسلم صحیح  ۴۴۴۱ رقم ۷۶ص ۳ج حاکممستدرک علی صحیحین  -١
 صحتش قطعی نیست! ذھبی در تعلیق این روایت را حذف کرده و است؛ البته

ھای شیعیان است و ما از باب الزام خصم این مساله را  ھا از افسانه الزم به گفتن نیست که این -٢
 مطرح کردیم.

_______________________ 
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انگیز است و ھر بر نھایت اعجاب آور و تاسف  بی »نجاح«علی کل حال این ھذیان 
است یا در ُشُرف ن یمجاندانایی میداند که او که چنین سطوری نوشته یا رئیس انجمن 

 نائل شدن به این مقام است!
 یا خیر!اند  کرده و افتخار اشاره »واقعۀ غار«اما اینکه ابوبکر و اھلش به 

به این حقیقت اشاره کرده باشند چه احتیاج  ج زمانی که خود پیامبر اکرم -١
 ؟ است به اشارۀ ابوبکر و اھل ابوبکر

زمانی که سیدنا علی و باقر و صادق و رضا و حسن عسکری و امام غائب شما  -٢
 ؟ به یار غار بودن ابوبکر معترف ھستند دیگر چه جای شک و تردید است

تک لحظاتش روایت  روایات در مورد سفر ھجرت بسیار زیادند و در مورد تک -٣
اند  به صحابه ابالغ کرده ج نبی اکرمداریم که اکثر آن روایات را یا  در اختیار

و یا  »اسماء«یا خود ابوبکر صدیق و یا ام المومنین عائشه و یا خواھر ایشان 
که در بین صحابه و تابعین حتی یک اند  دیگر بزرگان صحابه آن را نقل کرده

صًال وجود ندارد که بشناسیم که یار غار بودن ابوبکر ا، شناسیم نمی نفر را ھم
 رده باشد!کرا انکار  سصدیق
 نقل »غار« یدربارۀ ماجرا و فرزندان وی ساز سیدنا ابوبکر صدیق یتااکنون روای

 اند! خبری زده بی خبر نیستند؛ بلکه خود را به بی تا ثابت شود که اینانشود  می

بُو: قَاَل ، الرَبَاءِ  -١
َ
ُ َ�نُْه ِمْن اَعزٍِب رَْحًال بِثََالثََة َعرَشَ ِدرَْهًما اْشرَتَى أ ، بَْ�ٍر ريَِضَ ا�َّ

بُو بَْ�ٍر ِلَعازٍِب 
َ
َّ رَْحِ� : َ�َقاَل أ يَْحِمْل إِيلَ

ْ
َ�نَا، الَ : َ�َقاَل اَعزٌِب ، ُمِر الرَبَاَء فَل َدِّ : َحىتَّ حتُ
 ِ نَْت َورَُسوُل ا�َّ

َ
ةَ ِحَ� َخرَجْ  ج َكيَْف َصنَْعَت أ ُ�وَن ، تَُما ِمْن َمكَّ َوالُمرْشِ

ةَ : قَاَل ؟ َ�ْطلُبُونَُ�مْ  نَا ِمْن َمكَّ
ْ
َل ْحيَيْنَا، اْرحتَ

َ
وْ ، فَأ

َ
ْظَهْرنَا : أ

َ
ْلَتَنَا َوَ�ْوَمنَا َحىتَّ أ

َ
�ْنَا يل رَسَ

ِهَ�ةِ  ْهِ ، َوقَاَم قَائُِم الظَّ
َ

رَى ِمْن ِظلٍّ فَآوَِي إِيل
َ
تَيْتَُها ، فََرَميُْت بِبرََصِي َهْل أ

َ
فَإَِذا َصْخَرٌة أ

�ْتُهُ  ُ ، ِ�يهِ  ج ُ�مَّ فَرَْشُت لِلنَّيِبِّ ، َ�نََظْرُت بَِقيََّة ِظلٍّ لََها فََسوَّ
َ

ُت هل
ْ
اْضَطِجْع يَا نيَِبَّ : ُ�مَّ قُل

 ِ  ، ج فَاْضَطَجَع انلَّيِبُّ ، ا�َّ
َ
لَِب أ رَى ِمَن الطَّ

َ
ْ�ُظُر َما َحْوِ� َهْل أ

َ
، َحًداُ�مَّ اْ�َطلَْقُت أ

رَْدنَا
َ
ي أ ِ

َّ
ْخَرِة يُِر�ُد ِمنَْها اذل  الصَّ

َ
نَا بَِرايِع َ�نٍَم �َُسوُق َ�َنَمُه إِىل

َ
ُت ، فَإَِذا أ

ْ
ُُه َ�ُقل تلْ

َ
فََسأ

 ُ
َ

نَْت يَا ُغَالمُ : هل
َ
اُه َ�َعَرْ�تُهُ ، قَاَل لِرَُجٍل ِمْن قَُر�ٍْش ، لَِمْن أ ُت ، َسمَّ

ْ
َهْل يِف َ�نَِمَك : َ�ُقل

ُت ، َ�َعمْ : قَاَل ؟ ِمْن لنََبٍ 
ْ
َا: قُل

َ
نَْت َحاِلٌب نل

َ
َمْرتُُه فَاْ�تََقَل َشاًة ِمْن ، َ�َعمْ : قَاَل ؟ َ�َهْل أ

َ
فَأ
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َ�َها ِمَن الُغبَارِ ، َ�نَِمهِ  ْن َ�نُْفَض رَضْ
َ
َمْرتُُه أ

َ
يْهِ ، ُ�مَّ أ ْن َ�نُْفَض َكفَّ

َ
َمْرتُُه أ

َ
: َ�َقاَل ، ُ�مَّ أ

يِْه بِ ، َهَكَذا ْخَرىرَضََب إِْحَدى َكفَّ
ُ
ُت لِرَُسوِل ، فََحلََب يِل ُكثْبًَة ِمْن لنََبٍ ، األ

ْ
َوقَْد َجَعل

 ِ ْسَفلُهُ ، إَِداَوًة ىلَعَ فَِمَها ِخْرقَةٌ  ج ا�َّ
َ
نَبِ َحىتَّ بََرَد أ

 ، فََصبَبُْت ىلَعَ اللَّ
َ

فَاْ�َطلَْقُت بِِه إىِل
ُت ، قَِد اْستَيَْقَظ  فََواَ�ْقتُهُ  ج انلَّيِبِّ 

ْ
ِ : َ�ُقل ، فرََشَِب َحىتَّ رَِضيُت ، ارْشَْب يَا رَُسوَل ا�َّ

ُت 
ْ
ِ : ُ�مَّ قُل نَا َوالَقْوُم َ�ْطلُبُوَ�نَا». بََ� : «قَاَل ؟ قَْد آَن الرَِّحيُل يَا رَُسوَل ا�َّ

ْ
َل فَلَْم ، فَاْرحتَ

اَقَة بِْن َمالِِك بِْن ُجْعُشٍم ىلَعَ فَرَ  َحٌد ِمنُْهْم َ�ْ�ُ رُسَ
َ
نَا أ

ْ
ُ يُْدِر�

َ
ُت ، ٍس هل

ْ
َهَذا : َ�ُقل

 ِ َِقنَا يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
لَُب قَْد حل َ َمَعنَا: «َ�َقاَل ، الطَّ َْزْن إِنَّ ا�َّ

َ
 ١»َال حت

 رحلی) =پدر براء( از عازب سابوبکر: روایت شده که گفت ٢از براء بن عازب: «یعنی
رحل را برای من به براء بگو : ابوبکر به عازب گفت. به سیزده درھم خرید) جھاز شتر(

چه کردید وقتی که از مکه  ج گویم تا اینکه بگویی تو و رسول نمی: عازب گفت. بیاورد
 ؟ خارج شدید در حالی که مشرکین در طلب شما بودند

از مکه به راه افتادیم و شب را زنده داشتیم یعنی شب و روز را حرکت : ابوبکر گفت
م تا ببینم آیا سایه ای برای مأوی وجود به اطراف نگاه کرد. کردیم تا اینکه ظھر شد

صخره ای را دیدم و به سمت آن حرکت کردم و محل سایه را صاف نمودم و . دارد
 ج پس نبی. اضطجاع کن یا نبی الله: فراشی انداختم و به او گفتم ج برای نبی

یک . اضطجاع کرد و من رفتم تا اطراف را نظاره کنم که احدی در طلب ما نیامده باشد
راند و او نیز مثل ما در طلب  می چوپانی را دیدم که گوسفندانش را به سمت صخره

برای رجلی از : گفت؟ برای چه کسی ھستی ای غالم: از او سؤال کردم. سایه بود
؟ آیا در گوسفندانت شیر وجود دارد: اسم او را گفت و او را شناختم و گفتم. قریش
به او گفتم که گوسفندی را . بله: گفت؟ دوشی می آیا برای ما شیر: گفتم. بله: گفت

بگیرد بعد گفتم که پستان گوسفند را از غبار تمیز کند بعد گفتم که دستانش را نیز از 
. و دستش را به دست دیگرش زد و مقداری شیر دوشید، ھکذا: گفت. غبار تمیز کند

شیر ریختم تا  بر. ظرفی قرار داده بودم که بر درش پارچه ای بود ج برای رسول الله
بنوش یا : گفتم. آمدم و دیدم که بیدار شده است ج زیر آن خنک شود و با آن نزد نبی

 ۳۶۵۳رقم ۴ص ۵ری جاصحیح البخ -١
دانند و از کسانی است که در جمل و  براء از کسانی است که شیعیان او را شیعۀ خاص علی می -٢

 صفین و نھروان ھمراه حضرت علی بود.

_______________________ 
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؟ آیا زمان حرکت فرا رسیده یا رسول الله: گفتم. رسول الله! پس نوشید تا سیر شد
ھا  آن در طلب ما بودند ولی ما را احدی از) مشرکین( حرکت کردیم و قوم. بلی: گفت

این مرد در طلب : گفتم. راقة بن مالک بن خشعم که سوار بر اسب بودنیافت غیر از س
 .» محزون نباش الله با ماست: ما آمده و به ما رسیده یا رسول الله! گفت

بُو َسِعيدٍ : قَالَْت اَع�َِشةُ « -٢
َ
ُ َ�نُْهمْ ، َوأ بُو بَْ�ٍر َمَع : «َواْ�ُن َ�بَّاٍس ريَِضَ ا�َّ

َ
َوَ�َن أ

 ١»يِف الَغارِ  جانلَّيِبِّ 
  .»ابوبکر ھمراه نبی در غار بود: گویند، شعائشه و ابوسعید و ابن عباس: «یعنی

ُْن ىِف « -٣
َ

ِ�َ� ىلَعَ رُُءوِسنَا َو� ُمرْشِ
ْ
قَْداِم ال

َ
 أ

َ
ثَُه قَاَل َ�َظْرُت إِىل يَق َحدَّ دِّ بَا بَْ�ٍر الصِّ

َ
نَّ أ

َ
أ

نَّ 
َ
ِ لَْو أ ُت يَا رَُسوَل ا�َّ

ْ
َغاِر َ�ُقل

ْ
َْت قََدَميِْه َ�َقاَل ال

َ
نَا حت برَْصَ

َ
 قََدَميِْه أ

َ
َحَدُهْم َ�َظَر إِىل

َ
 أ

ُ ثَاثِلُُهَما« بَا بَْ�ٍر َما َظنَُّك بِاثْنَْ�ِ ا�َّ
َ
 ٢».يَا أ

ھای  وقتی در غار بودیم به قدم: ابوبکر صدیق روایت شده که گفتز ا«: یعنی
) مشرکین(ھا  آن رسول الله! اگر یا: گفتم، مشرکین که نزدیک سرھای ما بود نگاه کردم

ای ابابکر : فرمودندج  پس رسول الله. نند ما را خواھند دیدکبه پاھای خود نظر اف
 ». ؟ای باشد چه گمان بردهھا  آن درباره دو نفری که الله سوم

 !؟دانستند نمی ابوبکر را یار غار، پیامبر اصحاب: نجاح
بودن سیدنا ابوبکر  »یار غار«که  کند می ادعاھایش  نجاح بدبخت در البالی نوشته

قبل از این از کتب شیعه ، بعدھا جعل شد و اصحاب چنین چیزی را قبول نداشتند
در این  دیگر نیز حال چند قولنقل شد و  »نجاح«اقوالی بر خالف ادعای جنون آمیز 

 . بودن نجاح را بیش از پیش قطعی بدانید مخترعشود که  می مورد نقل
 : نویسد می ذکر ماجرای سقیفهطبرسی در  -١

نْ أَيبِ « لِ   عَ ضَّ دِ بْنِ   املُْفَ َمَّ ِ   عبداهللاَّ   حمُ يْبَاينِ نَادِهِ   الشَّ يحِ   بِإِسْ حِ نْ   الصَّ الٍ   عَ جَ ةٍ   رِ رٍ ... ثِقَ الَ أَبُو بَكْ قَ

ةَ بْنِ  بَيْدَ مْ إِىلَ أَيبِ عُ وكُ عُ ارِ إِنَّامَ أَدْ َنْصَ هِ لِألْ مِ الَ رِ كَ رَ يفِ آخِ مَ احِ أَوْ عُ َرَّ ا و اجلْ َذَ يتُ هلِ ضِ دْ رَ ا قَ َ مهُ كِالَ

مْ «_ َباُب  ۳ص ۵صحیح البخاری ج -١ لِهِ فَضْ ينَ وَ رِ اجِ نَاقِبِ املُهَ  »مَ
 ۲۳۸۱رقم ۱۸۵۴ص ۴صحیح مسلم ج -٢

_______________________ 
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رِ  َمْ رُ و األْ مَ الَ عُ قَ الً فَ هُ أَهْ ا لَ َ امهُ ا أَرَ َ مهُ رٍ و كِالَ ا بَكْ ا أَبَ كَ يَ مَ دَّ تَقَ نَا أَنْ نَ نْبَغِي لَ ا يَ ةَ مَ بَيْدَ أَنْتَ و أَبُو عُ

ماً  الَ نَا إِسْ مُ دَ ارِ و أَقْ غَ بُ الْ احِ َ و أَنْتَ صَ ِ ثاينِ نَنيْ رِ   اثْ َمْ ا األْ َذَ قُّ هبِ أَنْتَ أَحَ ىلَ بِهِ و فَ  ١»أَوْ
هابی المفضل محمد بن «  ه کع رجال یح خود از جمیبانی باسناد صحیالش عبداللَّ
د و پس از یرس ابوبکرنوبت به .........  هک ندک یمت یح القولند روایثقه و صحھا  آن ھمه

ه سزاوار و کده یا ابو عبیمن شما را فقط به عمر : الم به انصار گفتکان یسخنانی در پا
 . د من راضی و موافقمینکه انتخاب کدامشان را کو ھر ، نمک ن مقامند دعوت مییاھل ا

 لحاظ ھر از تو رایز میریبگ شییپ تو از ما هک ستین سزاوار: گفتند دهیعب ابو و عمر
 مقام برای تو بنابراین، امبرییپ غار اری و، شدی مسلمان ما از شیپ تو! مقّدمی ما بر

 ٢ .»داری تیاولو خالفت
 جمع انصار از اریبس جماعت فهیسق در و: «کند می مجلسی این ماجرا را چنین نقل

 تقدم تو بر ما هک ستین سزاوار هک گفتند ابوبکر به دهیعب ابوو  عمر ..بودند شده
 از امر نیبا احقی تو و ای بوده غار مصاحب تو و ای شده مسلمان ما از شیپ تو میبنمائ

 ٣....» ما

فقد رو الشيخ أبو «: کند می العقول این روایت را اینگونه شروع ةمجلسی در مرآ

إنه روي : قالو ،بإسناده عن أيب املفضل حممد بن عبد اهللا الشيباين) ره( طالب الطربيس

 ٤...»بإسناده الصحيح عن رجاله ثقة عن ثقة
 در را فردی چیھ ما: گفتند باتفاق عمر و دهیعب ابو: «نویسد می ابن میثم بحرانی

 رسول و، امبرییپ غار اری تو رایز، میدان نمی تو ستگییشا و اقتیل به خالفت امر رشیپذ

 ۷۱ - ۷۰، ص: ۱ للطبرسی)، ج( اإلحتجاج علی أھل اللجاج -١
_ تھران؛احتجاج طبرسی ترجمه و   ؛ اسالمیه۱۵۸- ۱۵۵ص۱ احتجاج طبرسی، ترجمه جعفری ج -٢

 _تھران۲۷۲ص ۱شرح غفاری ج
  _ تھران  ؛ انتشارات اسالمیه ،مجلسی۱۵۸حق الیقین (فارسی)، ص:  -٣

 ، مجلسی۳۳۵، ص ۲۶العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج  ةمرآ -٤

_______________________ 
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 فوقك يكون أن الناس من ألحد ينبغي ما( فرستاد مسجد به را تو نماز ادای برای خدا

 ١.»)بالصلوة ج اهللاّ رسول أمركو ،اثنني ثانىو ،الغار صاحب أنت

 مورد اعتمادشآن را از راویان  »طبرسی«طبق این روایت که مالحظه کردید که 
 ؛اکثریت انصار و اقلیت مھاجرین ازدر سقیفه که اجتماع بزرگی بود  ؛نقل کرده است

 یار غار است و احدی منکرشود که ابوبکر  می جلو ھمۀ آنان اعالم، در آن مکان
ه باز ھم ادعای منھج ک سسر منکر یار غار بودن ابوبکر صدیقشود و خاک بر  نمی

 عالمانه دارد!

يِّ قَالَ « -٢ دِ عْ ةَ السَّ بِيعَ نِ   رَ يَامَ ةَ بْنَ الْ فَ يْ ذَ ولِ اهللاَِّ و أَتَيْتُ حُ سُ دِ رَ جِ سْ وَ يفِ مَ نِ ج  هُ الَ يلِ مَ فَقَ

باً  حَ رْ الَ يلِ مَ قَ يُّ فَ دِ عْ ةُ السَّ بِيعَ لْتُ رَ لُ قُ جُ تُ بِهِ الرَّ عْ مِ دْ سَ باً بِأَخٍ يلِ قَ حَ رْ هُ و مَ صَ خْ ْ أَرَ شَ ملَ

ةِ  يَّ يَوِ نْ اضِ الدُّ رَ َغْ نَ األْ ضٍ مِ رَ ئْتُ يفِ طَلَبِ غَ ا جِ لْتُ مَ تُكَ قُ اجَ مِ حَ يَوْ بْلَ الْ كِنِّي و قَ لَ

يْ  ذَ الَ حُ قَ قٍ فَ ْسَ فِرَ قُوا مخَ َ دِ افْرتَ مٍ قَ وْ نْدِ قَ نْ عِ اقِ مِ رَ عِ نَ الْ تُ مِ مْ دِ اىلَ قَ انَ اهللاَِّ تَعَ بْحَ ةُ سُ  فَ

لِكَ و مْ إِىلَ ذَ اهُ عَ ا دَ ٌ و مَ حٌ بَنيِّ اضِ رُ وَ َمْ ولُونو األْ قُ ا يَ قُّ   مَ رٍ أَحَ ولُ أَبُو بَكْ ةٌ تَقُ قَ لْتُ فِرْ الَ قُ قَ

رِ  َمْ ولَ اهللاَِّ و بِاألْ سُ َنَّ رَ ىلَ بِالنَّاسِ ألِ يقَ ج  أَوْ دِّ هُ الصِّ امَّ غَ و سَ هُ يفِ الْ عَ انَ مَ  ٢»ارِ كَ
 گفت رفتم رمکا امبریپ مسجد در مانی بن فةیحذ شیپ گفت سعدی عهیرب: «یعنی

 او ولی بودم دهیشن را نامش هک برادری !به به: گفت سعدی عهیرب گفتم؟ ھستی هک تو
 ؟ داری ارک چه بودم دهیند نونکتا را

 ۲میثم بحرانی، ج البالغه ابن نھج   شرح ، ترجمه ۱۸۴ص ۲الغه ابن میثم بحرانی جشرح نھج الب -١

 ۴ج  غةالبال نھج  شرح  فی  غةالصبا _بیروت؛ بھج  ۱۲۳ص ۲؛ ھمینطور در تاریخ یعقوبی ج۳۹۶ص

، الجوھری ۶۱و ص ۵۹وفدک ص لسقيفة، محمد تقی شوشتری _تھران؛ ا۳۵۱و ص ۳۴۹ص

 ۳، ابراھیم بن حسن خوئی؛ الشافی فی االمامه ج۱۱۳ص  ةالدرةالنجفي) _ بیروت؛ ۳۲۳(م

، سید محمد کاظم حائری ۱۲۴ص  ۲ج  غةالبال  نھج ) _قم؛ شرح ۴۳۶، سید مرتضی (م۱۸۹ص
 قزوینی _نجف و....

، ۲۳ ، ابن طاووس _قم؛ بحار األنوار ج۱۱۹ – ۱۱۸، ص: ۱ مذاھب الطوائف، ج فةالطرائف فی معر -٢
 ۱۱۱ص: 

_______________________ 



 ١٢٣  فصل اول: در اثبات یار غار بودن ابوبکر صدیق

 پنج به هک گروھی شیپ از میآ می عراق از من ام امدهین وییدن غرض برای گفتم
 . اند شده دسته

ه سبحان گفت فهیحذ  ارکآش و واضح امر ندینما اختالف هک شده موجب چه اللَّ
 . ندیگویم چه است

 است مقدم گرانید از او و است خالفت ستهیشا رکب ابا هک معتقدند گروھی گفتم
 . است بوده جناب آن ھمراه غار در و دهینام قیصد را او سلم و ج رمکا امبریپ چون

 ١...»..است ستهیشا عمر ندیگویم بعضی
 ه از تونل زمان گذشته انکارکنجاح  یول حذیفه این سخنان را شنید و انکار نکرد!

 !کند می
 : قیر صدکو ابوب یاسلم ی عهیرب یماجرا -٣
به من  م؛ آن حضرتردک یمخدا خدمت  من به رسول: دیگو یم یاسلم ی عهیرب« 

ر بر کان من و ابوبیه مک نیدند تا ایبخش ینیزمز ین رکن طور به ابوبیھم. دادند ینیزم
ن یزم ی ن درخت در محدودهیبودم ا یدا شد؛ من مدعیاختالف پ ییسر درخت خرما

ر به من کافت و ابوبین بگو مگو ادامه ین من است و ایدر زم: گفت یر مکمن است و ابوب
 : مان شد و به من گفتیآن را ناپسند دانست و پش، ه خودشکگفت  یسخن
: گفتم.» یرده باشکز به من بگو تا قصاص یتو ن، چه به تو گفتم عه! مانند آنیرب یا« 
خدا  به رسول، ینکاگر قصاص ن: «ر فرمودکابوب. نمک ینم ین جسارتیھرگز چن، من

جا را به قصد عرض  ر آنکاما من باز ھم از قصاصش سر باز زدم؛ ابوب.» نمک یت میاکش
به تو ، تعجب است؛ خودش : «شانم گفتندیاز خو یا عده. ردک کخدا تر ت به رسولیاکش

؟ ستیکد او یدان یم: گفتم» ند!کت یاکخدا ش به رسول، خواھد از تو یناسزا گفته و باز م
ه عمرش را در ک خ و بزرگ مسلمانانیو ش او ثانی اثنین استاست؛  قیر صدکابوب، او

رٍ (. رده استک یخدمت اسالم سپر ا أَبُو بَكْ ذَ يقُ هَ دِّ ِ ، الصِّ نَنيْ انِىَ اثْ ا ثَ ذَ يْبَةِ ، هَ ا ذُو شَ ذَ هَ  )وَ
ش شود؛ یناراحت ی هیند و ماک یاز شما بخواھد به خاطر من بر او گستاخ یسکنم ینب

خشم خدا ، امبریپ یشوند و ناراحت یناراحت م رکردن ابوبکخدا به ناراحت  ه رسولکچرا
، من. دیبازگرد، ارکچ یھ: گفتم» ؟مینکار کچه  ییگو یم: «آنان گفتند. را به دنبال دارد

، ان من و او گذشتیه مکرا  ییر ماجراکابوب. خدا رفتم ر به نزد رسولکبه دنبال ابوب

 ۲،ط _قم  ؛ نوید اسالم ، مترجم: داوود الھامی۲۷۸الطرائف، ص ترجمۀ  -١
_______________________ 



 دو یاِر غار    ١٢٤

ان یعه! میرب یا : «ردند و فرمودندکمن بلند  یخدا سرشان را به سو رسول. ردکبازگو 
ه ک ییبگو مگو ه در خاللکردم و گفتم کماجرا را بازگو ، من» ؟ق چه گذشتیتو و صد

مان شد و از من خواست تا یبه من ناسزا گفت و پش، او، ر رخ دادکان من و ابوبیم
طور جوابش را نده؛  نیا، بله : «خدا فرمودند رسول. ردمکاما من قصاص ن. نمکقصاص 

: ر گفتمکخدا به ابوب ز مطابق امر رسولیمن ن.» ر! خدا تو را ببخشدکابوب یا: ه بگوکبل
 ١.»ردک کجا را تر ه آنیر در حال گرکابوب: «دیگو یم یحسن بصر. ببخشدخدا تو را 

 : شعر حّسان بن ثابت -٤

ان قال النّبى انّ  يرو و«: نویسد می شیعی سید محمد تقی نقوی خراسانی   هل احلسّ

 :هوو رابع بيت فيهاو االبيات هذه انشدو نعم قال شيئا بكر ابى ىف قلت

ــــدْ والثّــــاين اثنَــــنيِ يف الغــــارِ  قَ ، وَ  املُنيــــفِ
 

ـــــبَال  دَ اجلَ ـــــعَّ ـــــه إذْ صَ  طـــــافَ العـــــدوُّ ب
 

ـــوا، لِم ـــد عَ ـــولِ اهللاَِّ، ق س ـــبَّ رَ ـــانَ حِ  وك
 

ـــــال  جُ ـــــه رَ لْ ب ـــــدِ عْ ، مل يَ ـــــةِ يَّ ِ ـــــنَ الربَ  ٢»مِ
 

آیا در مورد ابوبکر : گفت »حسان«به  ج و روایت شده که پیامبر اکرم: «یعنی
 : ابیات را خواندبله و آن : حسان گفت؟ ای گفته) =شعری( چیزی

از ، ه دشمنانک یامبر بود؛ در حالیبه ھمراه پ، وه بلندکدر غار  و ثانی اثنین: ابیات
 . گشتند یبودند و دور و بر غار م  وه باال رفتهک

دارد و محبت  یخدا را دوست نم رسول، رکابوب ۀس به اندازکچیه ھکدانند  یم  ھمه
 .» تر است شیب، امبریمحبان پ ی خدا از محبت ھمه ر با رسولکابوب

 »ان بن ثابتدیوان حّس «از ، ١٧این ابیات با کمی تغییر و کمی کاملتر در صفحۀ  
و  ١ابن عباس ٣بیحب یب بن ابیحب این شعر از وبا تحقیق ولید عرفات آمده است 

 . روایت شده است ٣و ھمینطور از عبدالله بن مسعود  ٢ انس بن مالک

داند؛ ھیثمی حسن  ، شعیب سندش را ضعیف می۱۶۶۲۷ح ۵۹ - ۵۸ص ۴مسند امام احمد ج -١
نویسد:مسلم از  داند! و حاکم گوید به شرط مسلم صحیح است ولی ذھبی در تعلیق می می

نکرده است و آلبانی نیز روایت را صحیح که یکی از راویان روایت است، روایت نقل  »مبارک«
 داند و به نظر قول قائلین به تصحیح قویتر است. می

 ، سید محمد تقی نقوی خراسانی _تھران ۲۴۶ص  ۷، ج ةغالبال  نھج شرح   فی ةالسعاد مفتاح  -٢
 ۴۴۶۱رقم ۸۲ص ۳و ج ۴۴۱۳رقم ۶۷ص ۳مستدرک حاکم ج -٣

_______________________ 



 ١٢٥  فصل اول: در اثبات یار غار بودن ابوبکر صدیق

، إنا نر أبابكر أحق الناس هباو ما غضبنا إال ىف املشورة«: گفتند بریعلی و زب -٥

 لقد أمره رسول اهللاّ بالصالةو ،إنا لنعرف له سنهو ،ثانى اثننيو إنه لصاحب الغار

 ٤»هو حىو
عنی چرا ما را در ی( ستیزی جز مشورت نیچ، ه ما را ناراحت ساختهکآنچه «: یعنی

ن امر بدون ما صورت یم و ایخبر بود بیل آن یکت ندادند و ما از تشکفه شریشورای سق
ار یرا او یزم؛ ینیب می) عنی خالفتی( ن مردم به آنیتر ستهیر را شاکو إّال ما أبوب) گرفت

و ) د ماستیسف شیو ر( ه از او سّنی گذشتهکم یدان می و ما امبر و ھمدمش بودهیغار پ
 » ه خود زنده بودکدر حالی ، ه امام جماعت مردم شودکرد کز به او امر یرسول خدا ن

که از بزرگترین متکلمین شیعه است در کتاب  ھندی نیحس حامد ریم دیس
عالمه دھلوی  »تحفه اثنا عشری«خودشان که این کتاب را بر علیه  »عبقات االنوار«

 : کند می مشار الیه را به این شکل نقل تیه به روایشب یروایت ؛نوشته است
 هک عوف بن الرحمن عبد از مکحا و، عقبه بن موسی حیصح تیروا نیچن ھم«
 الیل امارت حرص گاھی الھی اءیبرکب هک: فرمود و خواند خطبه رض قیصّد  ابوبکر: گفت

 و، نمیب نمی حتی را امارت در و، دمیترس فتنه از نکیل و، ردمکن نيةعال و سّرا نھارا و
  .دیفرما رییدستگ تعالی حق هکآن مگر، ندارم قّوتی و طاقتی
 بجھت مگر مینشد ناخوشنود: گفتند و ردندک معذرت) رض( ریزب و علی آن از بعد

 غار اری او، میندار یکش لیجل منصب نیبا قیصّد  بودن سزاوارتر در و، مشورت از تأخر

؛ تفسیر الثعلبی ۹۲رقم ۱۵۸بی الفضل الزھری ص؛حدیث أ۱۰۳رقم ۱۳۳ص ۱فضائل الصحابه ج -١
، محمد نصر الدین محمد ۲۸۸ص ۱؛ فصل الخطاب فی الزھد والرقائق واآلداب ج۸۵ص ۵ج

 يضةعو
 الصالحی الشامی_بیروت ۲۴۲ص ۳_بیروت؛ سبل الھدی والرشاد ج  ۹۱ص ۳۰تاریخ دمشق ج -٢

 قرشی، ابن أبی الخطاب ابو زید ال۳۶ - ۳۵ص أشعار العرب ةجمھر -٣

، ۶ و ج ۵۰، ص: ۲ البن أبی الحدید، ج ةغ،جوھری _تھران؛شرح نھج البال۴۴و فدک، ص:  ةلسقيفا -٤
 _قم ۴۸ص: 

                                                                                                                                                  



 دو یاِر غار    ١٢٦

ه صلی( خداست غمبریپ  حضرت آن، میدان می نیقیبال او یکین و شرف و ،)وسلم هیعل اللَّ
 ١ .»ملخصا انتھی فرموده نماز شواییپ و امام را او خود اتیح در) صلعم(

این روایت به گواھی یکی از بزرگترین متکلمین شیعه صحیح است و از طرفی این 
سخن از سیدنا علی و سیدنا زبیر صادر شده و نکتۀ مھم این است که این سخن در 

  مسجد و در حضور اکثریت صحابه مطرح گشته و حتی یک نفر ھم منکر نگردیده!
بی سال قبل در مسجد النّ  ١٤٠٠به  تونل زمانرا به وسیلۀ  »نجاح«تصور کنید حال 

شنود و به  می علی و زبیر رادنا یساو در میان مستمعین نشسته و سخنان  ،ایم برده
، ابوبکر که در غار نبود، گوئید می ایھا الناس چهگوید:  می، چون فنر از جا پریدهیکباره 

ام که  ثابت کرده »؟آخر رجل أم بكر أبو الغار صاحب«ر کتاب شماری د بی من با دالیل
شما ، از شما بعید بود، ساختۀ بنی امیه است، آقا این داستان، یار غار ابوبکر نیست

چگونه  »نجاح«بر خورد دیگر مستمعین با ، کنید می تصور.... دیگه چرا گول خوردید و
فکر ؟ کشند می یک دیوانه در بند او را به عنوان؟ زنند می او را کتک؟؟ خواھد بود

خدا خیرت دھد : به گمانم ھمه با صدای بلند خواھند خندید و خواھند گفت.... نکنم!
 خجسته احوالی یک ھفتۀ ما را مھیا کردی! چه ُجک جالبی بود! سبابکه ا

 قزوینی و انکار یار غار بودن ابوبکر صدیق
 : کند می قزوینی مقالۀ خود را اینگونه شروع

محافل علمی و مناظرات ، یان جوامع اسالمیر باز در میاز د، ه غاریاستدالل به آ«
ی از کیا یر و که ابوبکافت نشده است ینون مستندی کمذھبی مطرح بوده است؛ اما تا

ر اشاره و به آن استشھاد کبه ھمراھی ابوب ج ات رسول خدایان وی در زمان حیاطراف
 .رده باشندک

_ اصفھان؛   ، میر حامد حسین لکھنوی۲۹۰-۲۸۹،ص:۲ األطھار،ج ئمةاأل ةمعبقات األنوار فی إما -١
؛ ذھبی نیز با او موافق است گوید به شرط شیخین صحیح است می ۶۶ص  ۳مستدرک حاکم ج

بَا ( ۱۷۰۳۰رقم ۱۵۲ص ۸سنن کبری بیھقی ج
َ
ُْمَشاَوَرِة َو�ِنَّا نََرى أ ْرنَا َعِن ال خِّ

ُ
نَّا أ

َ
َما َغِضبْنَا إِالَّ أل

 ِ َحقَّ انلَّاِس بَِها َ�ْعَد رَُسوِل ا�َّ
َ
َعْ  جبَْ�ٍر أ َغاِر َوثَاِ� اثْنَْ�ِ َو�ِنَّا نلَ

ْ
فَُه َوِ�رَبَُه َولََقْد إِنَُّه لَِصاِحُب ال رُِف رَشَ

 ِ َمَرُه رَُسوُل ا�َّ
َ
.) -ص� اهللا عليه وسلم-أ َالِة بِانلَّاِس وَُهَو ىَحٌّ  بِالصَّ

_______________________ 



 ١٢٧  فصل اول: در اثبات یار غار بودن ابوبکر صدیق

فه یبه سقاند  ر طبق آنچه اھل سنت ادعا کردهکغار بودن ابوب اریسابقه استدالل به 
عثمان بن عفان با ، گر آن دویمان دیفه دوم و ھمپیه خلکگردد  بنی ساعده برمی

عت یرده و مردم برای بکر بر خالفت استدالل کستگی ابوبیبر شا، هین آیردن اکمطرح 
  .»نندک ق مییبا او تشو

نقل و نقد کردیم اما دقت کنید که قسمت ، قبالً قسمت ابتدای سخن قزوینی را 
 !کند می دوم سخن خود قزوینی چگونه رشتۀ خود او را پنبه

 نبوده بلکه قاطبۀ انصار و هاجتماع یکی دو نفر، که اجتماع سقیفه دانیم می ھمه
گاھترین افراند  از مھاجرین در آنجا حضور داشتهای  عده د به سیرت و او به یقین آنان آ

ھمه یکصدا ، بودن ابوبکر صدیق صحیح نبود »یار غار«بودند و اگر  ج نبی اکرم ھجرت
چون حقیقت محض بود و انکار : ج؟ ند ولی چرا چنین نکردندکرد می آن را تکذیب

انکار یار غار بودن ابوبکر صدیق آنھم در آن موقع ، حقیقت مساوی است با حماقت
یار غار بودن ، داند می اما چرا قزوینی که خودنورانی بودن خورشید! انکار  ه بود بهیشب

قصد انکار این باز ھم ، ابوبکر صدیق در اجتماع سقیفه مطرح شد و کسی ھم منکر نشد
یار غار بودن صدیق اکبر چون خاری در چشم ، مشخص است؟ حقیقت را دارد

 این خار را از چشم خود خارج کند خواھد می حال قزوینی، دشمنان صدیق اکبر است
 !مگر با زخمی کردن خود تواند مین اما

 برد! می در زمان هجرت در حبشه به سر بنت ابی بکر اسماء: نجاح
 ر در حبشه بسریاسماء با شوھر خود زب: «که گوید می در جای جای کتابش نجاح

 » برد می
ه در ھنگام آمدن کند بر آنک می حیت ساختگی تصرین روایا: «نویسد می در جایی

قت ین حقکل، ز در خانه بوده استیر نکأسماء دختر أبوب، رکبه خانه أبوب ج رسول خدا
 » برد می در حبشه بسر، ریبه ھمراه شوھرش زب، رکه أسماء دختر أبوبکند ک می حیتصر
 ابن حبان حواله »الثقات«کتاب از  ٢٣و این دروغ خودش را به جلد سوم صفحۀ ا
 . دھد می

 نقل، حال ھر آنچه در آن صفحه ھستما به کتاب مذکور مراجعه کردیم و 
 : کنیم می

ول اهللاَِّ« سُ ن رَ َّنْ رو عَ ممِ لف ج وَ ا عىل األْ مهَ أَ اسْ تَدَ اء من ابْ  من النِّسَ
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ة -٧٦ َبَشَ ي من مهاجرات احلْ ومِ زُ ة املَخْ يَّاش بْن أيب ربيعَ أَة عَ رَ ة التميمة امْ المَ ء بنت سَ  أَسامَ

ديق وَ  -٧٧ ء بنت أيب بكر الصّ يْثُ زودت النَّبِيَّ أَسامَ َا ذَات النطاقني حَ ال هلَ قَ تِي يُ ي الَّ  ج هِ

قد قيل ذوابتها وأوكت  ا توكى بِهِ اجلراب فَقطعت نطاقها وَ ِد مَ ار فَلم جتَ غَ ا الْ ادَ يْثُ أَرَ وأباها حَ

ة  الِدَ ي وَ هِ نهَ  عبداهللاَّ هبَا اجلراب فسميت ذَات النطاقني وَ اتَت بعد أَن قتل ابْ  ابْن الزبري مَ

بَة -٧٨ حْ َا صُ يد بْن السكن بْن قيس بْن زعوراء هلَ ء بنت يزِ  ١.»أَسامَ

که ابتدای اسمشان با  ج از رسول خدااند  و کسانی از زنان که روایت کرده: «یعنی
 . الف است

ز کسانی ھمسر عیاش بن ابی ربیعة مخزومی که ا لتميمةا مةاسماء دختر سال -٧٦
 . است که به حبشه ھجرت کرد

گویند  می »ینقاطذات الن«اسماء بنت ابی بکر صدیق و او کسی است که به او  -٧٧
خواستند به سوی غار ) ابوبکر( و پدرش ج زمانی که پیامبر اکرم به این خاطر که

خود را ببندند پس اسماء کمربند خود را نصف  ۀچیزی نداشتن که با آن توش، بروند
عبدالله بن زبیر بود و بعد از شھادت فرزندش از و او مادر ..... اند کرد و بعضی گفته

 ) انتھای تذکره( دنیا رفت
 ...» اسماء بنت یزید -٧٨

در کجای ، ای ای کسی که روی دجال را ھم سفید کرده، ای منافق، حال ای کذاب
در کل این کتاب سخنی از سفر ؟؟ این نقل سخنی از سفر اسماء به حبشه وجود دارد

پس تو ای کذاب چرا دانسته این ، بلکه در ھیچ کتابی نیستاسماء به حبشه نیست 
 بار این دروغ را در کتابت تکرار ٦حداقل ؟؟ دلیلت چه بود؟ ای دروغ را تراشیده

بعد از اینکه دانستی این شخص اینھمه  ای خوانندۀ گرامی آیا؟ دلیلش چه بود، کردی
 او و به ھم پالگیانش اعتمادبه و ھیچ ترسی از رسوا شدن ندارد باز ھم  گوید می دروغ

خواھند بنویسند تا به فروش برسانند و  می یا، دلسوز تو ھستندھا  این آیا؟؟ کنی می
 ؟ معروف شوند

بندد و ھیچ شرمی ھم ندارد مطمئن  می چنین شخصی که به این راحتی دروغ
 نویسد تا می او فقط دروغ، سوزد می باشید که نه مسلمان است و نه دلش برای شما

 ۷۸- ۷۷ – ۷۶رقم  ۲۳ص ۳قات البن حبان جالثّ  -١
_______________________ 
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ش ھمه دروغ اندر دروغ ھای کتاب، تا پول به جیب بزند گوید می او دروغ، مشھور شود
ش باال رود و ھر ھای کتاب شود که فروش می است و عنوان کتابھاش ھمه و ھمه باعث

چنین شخصی که از ھر کافری برای اسالم ، چه بیشتر جیبش پر از پول شود
یا خواھر خواننده باشد مطمئن باشید که برادر ، اگر مورد توجه شما، ناکتر استخطر

 . ن خواھید بودادر روز قیامت در صف زیانکار
ولی او غیر از اینکه یار غار بودن ابوبکر صدیق را ، دانید یا خیر می دانم که نمی

 و وفات نکرده! در کتابی ھم، در کتابی نیز ادعا کرده پیامبر شھید شده، تکذیب کرده
تمام سخنانش جدید و ..... و ردندکترور عائشه را ، کشتنابوبکر را ھم گوید:  می

خواھی  می اگر ؛بزرگان تاریخ نگاردوستان و از کشفیات خودش است و به قول یکی از 
زمانی که ، مطلب بنویس »برخالف جھت«ھمیشه ، خریدار داشته باشد تنوشته ھای

انوشريوان اظلم «انوشیروان عادل بود تو کتابی بنویس با عنوان : گویند می ھمه

مطمئن باش چنان فروشی خواھد کرد که متعجب خواھی شد و این قضیه  »ظاملنيال
مثل این است که در یک جماعت سفید پوش یک نفر با پیراھن سیاه  ؛مجرب است

 نجاح و سخنان و، شود می متوجه شخص مشکی پوش ھا چشم ھمۀ، وارد شود
  .ش ھم به مانند ھمین سیاه پوش استھای کتاب

 چنان نباشم که شاعر ومن که آخرتی ندارم حداقل دنیا را دریابم ، او با خود گفته
 گوید: می

 نیا نه و ماند آن نه ما بدست هک نونکا
 

  نیـد نـه و ایـدن نـه شیدرو افرک چون 
 

، چه دجال بزرگی است »نجاح«امیدوارم که تا به االن متوجه شده باشید که 
بوده و برای شخص  هام زیاد او را نشان داده ھای دروغ کنم تا اینجا ھر چه می احساس

و نقدھایش ھا  دروغ ام که تمام با انصاف کافی بوده است اما چون خود را متعھد کرده
 .... دھم و من الله توفیق می را جوابگو باشم به نوشتن ادامه

 حضور اسماء در اثنای سفر هجرت
تنھا در قوطی  اساسی است که بی متوجه شدیم که حضور اسماء در حبشه دروغ

در  صدیقی اینکه از کتب شیعه ثابت کنیم اسماء بنت ااما بر، شود می پیدا »نجاح«
 . کنیم می ماجرای ھجرت نقش داشته چند قول نقل
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به  »؟ستیکر کعبدالله بن ب« فصل دوم با عنوان ٣باب «نجاح طائی در  -١
که قبل از این  کند می وری طبرسی استنادالکتاب اعالم  ١٤٨ص ١روایتی از ج

قال هل رسول «: آید می در ادامۀ ھمین روایت اینچنین، نیز به آن اشاره کردیم
. )ائت عليا و�رشه بأن اهللا قد أذن يل يف اهلجرة فيهيئ يل زادا وراحلة(: ج اهللا

  »أن تهيئ يل زادا وراحلت�: ائت أسماء ابنيت وتل هلا: وقال أبو ب�ر
 هک بده بشارت او به و نک دایپ را علی: «گفت »راھنما«به  ج پیامبر اکرم: «یعنی
 .»ندک فراھم را راه توشه و زاد و بکمر هک بگو و است داده ھجرت اجازه من به خداوند

 و زاد و بکمر دو هک: بگو او به و نک دایپ را أسماء دخترم: «گفت راھنما به ابوبکرو 
 ..» ندک فراھم من برای را توشه

برای اینکه ثابت  کند می او عینًا به ھمین روایت استناد؟ را دیدید دینداری نجاح
و در عین حال نام ابوبکر و اسماء را  »سیدنا ابوبکر«ابن اریقط بوده نه  »یار غار«کند 

  بیند! نمی در این بین

 بكر أيب بنت أسامء اتتهام«: نویسد می »اعیان الشیعه«سید محسن امین صاحب  -٢

 عصاما وجعلته نطاقها فحلت عصاما هلا جتعل ان ونسيت جراب يف بسفرهتام

 واخر اجلراب هبا أوكت قطعة منه قطعت وقيل النطاق ذات فسميت به وعلقتها

 باآلخر وانتطقت بواحد السفرة فعلقت باثنني نطاقها شقت وقيل عصاما جعلتها

 ١...»النطاقني ذات فسميت
 برای ییغذا سفره و آمد پدرش و غمبریپ خدمت زین ابوبکر دختر اسماء: «یعنی

 اعراب هک( را خود مریک چادر لذا ببندد آن بر بندی بود ردهک فراموش اما آوردهھا  آن
 به را سفره و درآورد بند لکش به را آن و دیچیپ ھم به و ردک باز) ندیگو نطاق بدان

 . بست شتر کتر به آن لهیوس
 به را خود چادر اسماء: ندیگو زین برخی. دندینام» النطاق ذات« را او رو نیھم از

 را گرید مین و بست شتر بر بدان را سفره و درآورد طناب صورت به را میین، ردک میدون
 ٢ .»خواندند» نیالنطاق ذات« را او رو نیھم از و دیچیپ شیخو مرک به باز

 ، محسن امین _ بیروت۳۴۹ص ۴و پاورقی ج ۲۳۷ص ۱اعیان الشیعه ج -١
 ؛سروش_تھران مترجم: علی حجتی کرمانی ۸۲ص: ،۱ ج یعه)،ترجمۀ اعیان الش( سیره معصومان -٢

_______________________ 
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 : نویسد می در تفسیر خویش »زین العابدین رھنما«، یعیر شمفس -٣
 ما میب از، ستیسرا در هک پنداشتند امدین رونیب رسول هک دندید افرانک چون« 

 ھمی، خفته رسول جای بر دندید را علی ندندکاف سرای در شتنیخو، دیآ نمی رونیب
 دانم چه من: گفت علی؟ جاستک محمد: گفتند. رفتند او بسر دندیشک بر رھایشمش

 از: گفت. جاستک وی هک دانی تو ھم، ستین تو علم بی: گفتند. میاو باننگاھ نه من هک
 . بازگشتند دینومھا  آن .جاستک هک داند خدای، برفت شما جور

 سرای بدر آمدند. بود وی گاهپناھ و سرّ  صاحب هک نباشد ابوبکر بخانه جز: گفتند
 هک خشم از. ندانم: گفت؟ وک پدرت: گفت جھل بو. آمد بدر) اسماء(. دادند آواز ابوبکر

 در گوشوار هکچنان. زد) اسماء( روی بر ١تپانچه داشت قوت هک چند ھر آمد را جھل ابو
 ٢.» ..؟جرمست چه را وی: گفتند. ردندک مالمت را وی گرانید. ستکبش وی گوش

 آمد رکب ابی موالی) قطیار بن الله عبد(. برآمد روز سه چون: «زین العابدین رھنما
 دو آن از اوردیب بھتر اشتر دو تا بگفت را) ریفھ عامر( و گرفت لیدل را وی تا او کیبنزد

 . نھند دربار تا اوردیب طعام سفره) رکب ابی بنت اسماء( و. داد را رسول. بود بھتر یکی
: گفت) اسماء(. نداشتم رشته. بگسست بند. بستم اشتر برآن را  چون: گفت ابوبکر

 مرا: گفت اسماء. نماند نطاقتو را  انگه: گفت رسول -نک رشته درم فرو شیخو نطاق من
 ابوبکر دخت اسماء هک زانجاست. نیالنطاق ذات: گفت را) اسماء( ج رسول. است نطاق دو
 ٣ .»برفتند آنگاه. خوانند) نیالّنطاق ذات( را

 پای اثر بران رھاییشمش با انکمشر اما: «نویسد می »استر آبادی«، شیعی ؤرخم -٤
. دندیپرس رکب ابی و غمبریپ خبر اسماء از و آمدند رکب ابی خانه به گرفته سرور آن

 ٤ »...بازگشتند قال و لیق از بعد، ندارم خبر شانیا از من: گفت
 ق از وجودیتحق ین در پیکگر مشریو از طرف د: «نویسد می آیت الله ابطحی -٥

 رفتند» رکابوب« ی اّول به در خانه. ه به راه افتادندکان میدر م ج »رمکغمبر ایپ«
: گفت» اسماء«؟ جا استکپدرت : ردکر سؤال کدختر ابوب» اسماء« از» ابوجھل«

 تپانچه = سیلی -١
  _ تھران  ؛ انتشارات کیھان ، زین العابدین رھنما  ۷۱-۷۰ص  ۲ ترجمه و تفسیر رھنما، ج -٢
 ، زین العابدین رھنما  ۷۲، ص: ۲ ترجمه و تفسیر رھنما، ج -٣
 ؛ میراث مکتوب _تھران۱۲۳-۱۲۲،ص:÷ائمه اطھارآثار احمدی تاریخ زندگانی پیامبر اسالم و  -٤

_______________________ 
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ه گوشواره از کبه او زد  یمکمح یلیس» ابوجھل«. ستیدانم او در خانه ن ینم
 ١.» نده شدکگوشش 

 و ردهک حاضر سفره آنگاه بالجمله: «نویسد می محمد تقی لسان الملک سپھر -٦
 دو به را شیخو مربندک شهیعا خواھر اسماء و نھادند؛ سفره در پخته گوسپندی

 اسماء به روز نیا از. ساخت متاره بند میین و بست سفره بر میین، ردهک مین
 ٢ .»گشت ملّقب نیالّنطاق ذات

 سو ھر به فحص بھر از، افتندین سرای در را غمبریپ چون شیقر سوی آن از اما«
  هک برآمد خانه از نیالّنطاق ذات اسماء، آمدند ابوبکر خانه در به نینخست. شتافتند
 ای طپانچه. دانم نمی: گفت؟ جاستک پدرت: گفت جھل ابو. بداند را شانیا مقصود
 ٣.»بگذشت آنجا از و فتادیب گوشوارش هک زد او روی بر سخت

 سنة وعرشين بسبع اهلجرة قبل ولدت، بكر أيب بنت أسامء«: شیخ عبدالله حسن -٧

 وهي املدينة إىل وهاجرت، إنسانا وعرشين نيف بعد الغابة أسد يف ما عىل وأسلمت

 ألهنا، النطاقني بأم) ج ( النبي ولقبها، بقباء فوضعته الزبري بن اهللا بعبد حامل

 نطاقها فشقت به تشدها ما جتد فلم هاجرا ملا وألبيها) ج ( للنبي سفرة صنعت

 وماتت سنة مائة عاشت ها آن وقيل، النطاقني ذات النبي فسامها به السفرة وشدت

 ص) النساء فصل( ٣ ج: املامقاين للعالمة املقال تنقيح. وسبعني أربع أو ثالث سنة

٤.»٦٩ 

أسامء   النطاقني  بن الزبري ذات عبداهللاَّ كانت امّ : أقول يف بيانه«: یب الله خوئیحب -٨

ه ليس عارا يستحيى منه إنّام هو و بنت أيب بكر اه بلقب امّ أراد ابن الزبري أنّ تعيريه إيّ

 ٥» آلهو ا به رسول اهللاَّ صىل اهللاَّ عليهمن مفاخره ألنّه لقب لقبه

 _آیت الله سید حسن ابطحی خراسانی ۶۹رسول اکرم ص -١
 ، محمد تقی لسان الملک سپھر _ تھران۶۱۱ص۲ ناسخ التواریخ زندگانی پیامبر،ج -٢
 ، لسان الملک سپھر ۶۱۳ص۲ ناسخ التواریخ زندگانی پیامبر،ج -٣
 ، الشیخ عبد الله الحسن_انتشارات دلیل۲۳۰ص ۲ورقی جمناظرات فی العقائد واألحکام پا -٤

 ، حبیب الله خوئی _تھران۹۹، ص: ۱۹ ، جةغفی شرح نھج البال ةعمنھاج البرا -٥

_______________________ 
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فلام حان موعد خروجهام من الغار اتامها «: نویسد می ید ھاشم معروف الحسنیس -٩

واتتهام أسامء بنت ايب بكر بطعامهام يف جراب ونسيت ان جتعل له ، الدليل ببعريمها

فحلت نطاقها فلام أرادا ان يرحتالً ذهبت لتعلق السفرة فاذا ليس فيها عصام ، عصاماً 

  ١»فجعلت منه عصاماً للسفرة وذهبت بالباقي فسميت ذات النطاقني
رز بن علقمة ک«) أبو( ه رّد پای رسول خدا را تا در غار بردکسی ک: «دکتر آیتی -١٠

» ثور« در غار ابوبکره رسول خدا و کدر سه روزی . بود» بن ھالل خزاعی
برای » نیأسماء ذات النطاق« و» رهیعامر بن فھ« و» رکعبد الّله بن أبی ب«، بودند

 ٢ .»ه نزدشان رفت و آمد داشتندکدنی و أخبار أھل میرساندن خوردنی و نوش
در اثنای سفر  »صدیقابی بکر اسماء بنت «ده مورد از کتب شیعه نقل کردیم که از 

 !!!اما ؛٣توانیم نقل کنیم می نیز بیش ازو ، اند ھجرت یاد کرده
 ؟؟ انکار کندباز ھم کسی ھست که  اما

 اورده بود!ین ابوبکر هنوز اسالم نعبدالله ب: نجاح
در مھیا کردن لوازم سفر نقش  »اسماء بنت صدیق«از کتب شیعه ثابت شد که 

، و ثابت خواھیم کرد که عبدالله بن ابی بکر ھم در این مسیر نقش داشته است، داشته
 . نقش عبدالله بن ابی بکر را حذف کند خواھد می با چه حربه ای »نجاح«اما ببینید که 

ر و که درباره فرستادن غذا بواسطه عبدالله بن أبی بکو مطالبی : «نویسد می نجاح
گاه به س، شود می اسماء گفته از مطالب ساختگی  ج امبریخ پیره و تاریبرای مردم آ

  _ بیروت  ، ھاشم معروف الحسنی؛ دار التعارف۲۵۴ص ةجدید ةالمصطفی نظر ةسیر -١
 ۶ط  _ تھران،  نشگاه تھران؛ناشر: دا ، دکتر محمد ابراھیم آیتی۲۱۸تاریخ پیامبر اسالم،ص: -٢

النبی  ةطباطبائی؛ الصحیح من سیر ۲۹۳ص ۹؛ تفسیر المیزان ج۷۰ص ۱۹نگا: بحار االنوار ج -٣
،شیخ الطریحی؛ ۳۳۰ص ۴، السید جعفر مرتضی؛ مجمع البحرین ج۵۸-۵۷ص  ۴األعظم (ص) ج

، شیخ ۲۳۹ص ۱ النبی و سیرته،ج ة، محمد حسین کاشف الغطاء؛ حیا۲۶۵واصولھا ص ةلشيعاصل ا
_تھران؛ تفسیر روشن،  ، قاضی ابرقوه۴۶۷ص ۱ج  _قم؛ سیرت رسول الله ای محمد قوام وشنوه

ابن ابی الحدید (فارسی)  ةغ،حسن مصطفوی _تھران؛جلوه تاریخ در شرح نھج البال۱۳۱ص  ۱۰ ج

 ۱۸عربی) ج( ابن ابی الحدید ةغ، محمود مھدوی دامغانی _تھران؛ شرح نھج البال۲۳۸ص  ۸ج 

 ، حبیب الله خوئی ۹۹ص ۱۹ج ةغفی شرح نھج البال ةع؛ منھاج البرا۱۲۲ص

_______________________ 
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ه نملة کھمانطوری ، افران بودکر از کعبدالله بن أبی برا یز، شود می شمرده کمضح
 ١. برد می ر در حبشه بسریش زبیو اسماء به ھمراه شوھر خو افر بودکمادر وی 

ّفار محارب با خدا و که اغلب اعضای آن از کای  خانه توانستند در می بعالوه چگونه
عبد (، ن خانه أبوقحافه و عبدالله و عبد العّزییرا در ایز؟ رسول وی بودند غذا بپزند

 شدند زندگی می افران شمردهکه از کر ام فروه کو خواھر أبوب ٢نملةو ) الّرحمن

و اصحاب  ج نندگان رسول خداکنندگان و دنبال کو عبد العّزی از جستجو ، ردندک می
نه نقش بر ین زمیه را در ایش و بنی امیقر ھای دروغ ن مطلبیو ھم. رفت می بشمار

  .»دینما می آب
 : جواب

شرح نھج البالغه ابن ابی الحدید  ٢٧٠صفحه  ١٣او این دروغ خودش را به جلد 
، بینیم که او دروغ گفته است می دوباره، ارجاع داده است و ما با مراجعه به این کتاب

بلکه به ، عبدالله بن ابی بکر به میان نیامده استفر کدر کتاب مذکور ھیچ سخنی از 
عبد الله ، دیگرانی و طبرابن سعد و  ابن اسحاق وچون رخان ؤاتفاق سیره نویسان و م
، به دستور ابوبکر صدیق ج بعد از ھجرت پیامبر اکرمآورد و  می اخبار قریش را به غار

 . ام رومان و اسماء و عایشه را با خود به مدینه آورد
» ثور« غار در ابوبکر و خدا رسول هک روزی سه در: «نویسد می شیعی دکتر آیتی

 رساندن برای» نیالنطاق ذات أسماء« و» رهیفھ بن عامر« و» رکب أبی بن الّله عبد«، بودند

 ٣ .»داشتند آمد و رفت نزدشان هکم أھل أخبار و دنیینوش و خوردنی
 روز: هک فرمودند را رکب ابی بن الّله عبد«: نویسد می محمد تقی لسان الملک سپھر

 ٤» برد شانیبد ثور غار در را فارک خبر شبانگاه و ندک ستنیز شیقر انیم در
سه شب در آن غار ماندند : «نویسد می محمد کریم العلوی الحسینی الموسوی

در غار میماند و قبل از طلوع فجر بیدار شده به ھا  آن عبدالله فرزند ابوبکر شبانه نزد

 دروغ بودن این ادعا ثابت شد. -١
قتیله بنت «نداشته است؛ و مادر اسماء و عبدالله  »نمله«سیدنا ابوبکر صدیق ھمسری به نام  -٢

 داده شد. بوده است که در جاھلیت با ابوبکر ازدواج کرد و در ھمان جاھلیت طالق »عبدالعزی
 .۳۹۸، ص ۲؛ ترجمه تاریخ یعقوبی، ج  ۲۱۷تاریخ پیامبر اسالم، ص -٣
 ۶۱۱،ص۲ ناسخ التواریخ زندگانی پیامبر،ج -٤

_______________________ 



 ١٣٥  فصل اول: در اثبات یار غار بودن ابوبکر صدیق

نقل  ج مکه بر میگشت روزھا در مکه اخبار را جمع کرده شبانه برای رسول خدا
  ١.» کرد می

 ماندند غار آن در شب سه خدا رسول: «نویسد می نوبریحاج عبد المجید صادق 
ه  داریب فجر طلوع از قبل و ماند می غار درھا  آن نزد آمده شبانه ابوبکر فرزند عبداللَّ

 نقل رمکا رسول به شبانه ردهک جمع را اخبار هکم در روزھا گشت می بر هکم به شده
 برده آنجا را ابوبکر گوسفندان شب نصف از بعد ابوبکر غالم) رهیفھ بن عامر( ردک می
 شب سه از بعد ردندک می لیم گوسفندان ریش از ابوبکر و رمکا رسول، داشت یم نگه

 ٢....» نمود ریاج نهیمد راه برای راھنما) لیالدل بنی( جماعت از خدا رسول

 شود! می یمانع از یار غار بودن واش  کافر ابوبکر در خانه خانوادۀحضور : نجاح
در خانه ..... ام فروه و نمله با وجود ابو قحافه و عبد الرحمن و: «گفته اما اینکه

ممکن نبود بتوانند برای پیامبر غذا بپزند و خالصه در ، اند ابوبکر و اینکه آنان کافر بوده
 » این باره ھمکاری کنند

 : جواب این است

، صدیق نبودهشخصی نزد ابوبکر ، آیند می به خانۀ ابوبکر ج زمانی که پیامبر اکرم
 : چنانکه آمده است، اال عائشه و خواھرش اسماء

رٍ « ءُ بِنْتُ أَيبِ بَكْ امَ تِي أَسَ أُخْ رٍ إالَّ أَنَا وَ نْدَ أَيبِ بَكْ يْسَ عِ لَ نبود نزد ابوبکر کسی : «یعنی ٣»وَ
 » اال عایشه و خواھرش اسماء بنت ابی بکر
 . ابوبکر ساکن بودندوده در خانۀ اما در مورد کسانی که نجاح ادعا نم

ابو ؟؟ کرد می در خانۀ ابوبکر چه اما، است پدر ابوبکر صدیق وی: ابو قحافه -١
 »نجاح«ولی  کرد می بچه داشت و در خانۀ خود زندگی وقحافه خود زن داشت 

، محمد کریم العلوی الحسینی ۸۰۳ص ۱تفسیر کشف الحقایق عن نکت االیات و الدقائق ج -١
 ق ۳،۱۳۹۶الموسوی _ تھران؛ ط

،عبدالمجید صادق نوبری؛ سازمان چاپ وانتشارات ۱۶۴ص ۱ ترجمه و تفسیر نوبری ج -٢
 ق۱۳۹۶، ۱،ط _تھران اقبال

 ۳ج ةيوالنھا ةي_بیروت؛ بدا ۱۰۳ص  ۲_مصر؛ تاریخ طبری ج ۳۳۵ص  ۲سیرت ابن ھشام ج -٣
 _بیروت ۲۱۸ص

_______________________ 



 دو یاِر غار    ١٣٦

 تا، داند که خانۀ ابوبکر را شلوغ کند و پر کند از نا مسلمانان می چون الزم
 ! کند می وارد خانهھر که را ممکن است  تواند می

خود ھای  نزد نوهروزی ابوقحافه به ، مشھور است که بعد از ھجرت ابوبکر صدیق
و از ) سر زدھایش  یعنی از خانۀ خودش خارج شد و آمد به خانۀ پسرش و به نوه( آمد

آیا چیزی از درھم و ، پدر شما که ھجرت کرده و شما را تنھا گذاشته: اھل خانه پرسید
 ؟ ن زندگی کنیدارته که با آن گذبرایتان گذاشدینار 

رٍ «: سیرت ابن ھشام ءَ بِنْتِ أَيبِ بَكْ امَ ولُ اهللاِّ ، أَسْ سُ جَ رَ رَ الَتْ ملَّا خَ هُ  ج قَ عَ رٍ مَ جَ أَبُو بَكْ رَ خَ وَ

هُ  عَ َا مَ انْطَلَقَ هبِ فٍ فَ تّةُ آالَ مٍ أَوْ سِ هَ فِ دِرْ ةُ آالَ ْسَ هُ مخَ عَ مَ لّهُ وَ هُ كُ الَ رٍ مَ لَ أَبُو بَكْ تَمَ لَ . احْ خَ الَتْ فَدَ قَ

اهُ قَ  اَهللاِّ إينّ الَ أَرَ الَ وَ قَ هُ فَ ُ بَ بَرصَ دْ ذَهَ قَ ةَ وَ افَ ي أَبُو قُحَ دّ يْنَا جَ لَ هِ عَ سِ عَ نَفْ لِهِ مَ مْ بِامَ كُ عَ الَتْ . دْ فَجَ قَ

لْت ا: قُ ريً
ثِ ا كَ ً ريْ نَا خَ كَ لَ رَ دْ تَ هُ قَ ا أَبَتِ إنّ الّ يَ بَيْتِ . كَ ةٍ يفِ الْ وّ ا يفِ كُ تهَ عْ ضَ ا فَوَ ارً جَ ت أَحْ ذْ أَخَ الَتْ فَ قَ

ا هُ فِيهَ الَ عُ مَ انَ أَيبِ يَضَ ي كَ ذِ ا، الّ بً وْ ا ثَ يْهَ لَ عْت عَ ضَ لْتثُ ، ثُمّ وَ قُ هِ فَ ت بِيَدِ ذْ ك : مّ أَخَ عْ يَدَ ا أَبَتِ ضَ يَ

ا املَْالِ  ذَ ىلَ هَ ا . عَ ذَ يفِ هَ نَ وَ سَ دْ أَحْ قَ ا فَ ذَ مْ هَ كُ كَ لَ انَ تَرَ ا كَ أْسَ إذَ الَ الَ بَ قَ يْهِ فَ لَ هُ عَ دَ عَ يَ ضَ الَتْ فَوَ قَ

مْ  كُ غٌ لَ  ١»بَالَ
خانه داشت و عبارت از ه در کئی ھا پول پدرم ھنگام رفتن بغار: دیاسماء گو: «یعنی

، بجای نگذاشتبرای ما زی یا شش ھزار درھم بود ھمه را با خود برد و چیھزار  پنج

  نزد ما آمدهه نا شده بود بیچشم نابھردو  ه ازک فةپس از رفتن او پدر بزرگ ما أبو قحا
بت سختی یگرفتاری و مصه را با خود برد شما را ب ھا پول هکب ین ترتیبا ا ابوبکر: گفت

؟ چگونه: اری برای ما بجای گذارده! گفتینه پدر جان او مال بس: رد! من گفتمکدچار 
ه کانی کختم و در میای ر رده و در پارچهکمن برخاستم و مقداری سنگ خورده جمع 

نھاد گذارده و دست ابو قحافة را گرفته روی  ی خود را در آنجا میھا پول پدرم معموالً 
ابو ، ه پدرم در خانه برای ما گذاردهکئی است ھا پول ھا این :گفتمآن پارچه گذاردم و 

ی بر شما کرا گذارده با ھا پول نیه اکنون کا: د گفتیه دستش بدان پارچه رسکقحافه 
 ٢ .»افی استکادی ین مقدار پول شما را برای مدت زیو ھم، ستین

 ۶۱۲-۶۱۱،ص:۲ و ناسخ التواریخ زندگانی پیامبر،ج ۴۸۹ابن ھشام ص ةسیر -١
_ سید ھاشم رسولی محالتی  ۳۲۱-۳۲۰،ص:۱ یره ابن ھشام)،جزندگانی محمد (ص) (ترجمۀ س -٢

 _قم

_______________________ 



 ١٣٧  فصل اول: در اثبات یار غار بودن ابوبکر صدیق

ويطمئن عىل أوالده وقد ، وجاء أبو قحافة ليتفقد بيت ابنه«: نویسد می دکتر صالبی

ش سر بزند و یھا پسرش آمد تا به نوه ی به خانه، ابوقحافه: «یعنی ١....»ذهب برصه
 ...» را از دست داده بوداش  یینایه بکاو . احوال آنان را بپرسد

ابو قحافه خود در خانه ای مستقل : شود که می نقل اینگونه استفادهدو از این 
پولی برای : وگرنه به جای اینکه بپرسد، سرپرستی ابوبکر نبودهه و تحت کرد می زندگی

که وقتی ؟ پولی برای من گذاشته یا پولی برای ما گذاشته: پرسید می؟؟ شما گذاشته
این ابوبکر مخارج پدر را نمیداده و ھمچنین شود که قبل از  می چنین نپرسید ثابت

و قحافه ھیچ ارثی از پسرش ثابت است که وقتی حضرت ابوبکر صدیق از دنیا رفت اب
دھم و این نیز به آن  می حق خود را به فرزندان ابوبکر: دریافت نکرد بلکه گفت

 . معناست که ابوقحافه خودکفا بوده است
پس ثابت شد که ابو قحافه در خانۀ ابوبکر نبوده که حال مانع ھمکاری اھل ابوبکر 

 . با ابوبکر و نبی اکرم در سفر ھجرت باشند
٢-  

َ
من در !!!او ھم در خانۀ ابوبکر بوده گوید می خواھر ابوبکر صدیق؛ نجاح: هرَو ام ف

در  »ام فروه«؟؟ هکرد می خواھر ابوبکر در خانۀ ابوبکر چه »ام فروه«عجبم که 
و  باید در خانۀ پدر خود مانده باشد عبطآن تاریخ ھنوز ازدواج نکرده بود و به 

کافر بودن یا مسلمان بودن او ھیچ  اما در مورد، باشد تواند مین غیر از این
 . اطالعی در دست نیست که اسالم یا کفر او را در آن تاریخ ثابت کند

ی اشتباه کرده که مرا به یاد حکایتچند  »ابی بکربن  عبد اللهمادر «اما در مورد  -٣
 انداخت!! 

در جمع جاھالن بوق بدست گرفت و دربوق  یروزی شیاد بیسوادگویند : «حکایت
ر شھر مصر بر فراز منبر دانید امامزاده یعقوب را د می یاآھای مردم آخود بدمید که 

 طبق معمول کف، جمع جاھل شیفته و شیدای افاضات این شیاد بیسواد !؟شیر درید
و سوی خطیب کرد  رو ؛شد که روزی فرد دانایی پیدا کشیدند تا می زدند و ھورا می

، نیز پیغمبر بود نخست اینکه امام زاده نبوده پیغمبرزاده بود و خود !ای شیاد: گفت

 ، دکتر صالبی۶۰صشخصیته وعصره  سأبوبکر الصدیق -١
_______________________ 



 دو یاِر غار    ١٣٨

چھارم ، نبود و ته چاه بود سوم اینکه بر فراز منبر، دوم اینکه مصر نبود و کنعان بود
 ١» !اینکه اصل داستان ھم دروغ بود مپنج، اینکه شیر نبود و گرگ بود

نام مرد است و نه نام  ةنمل: اوالً ، ھم به ھمین شکل است »نجاح«ماجرای ما با 
  ٢زن!!

ةُ بلکه ، نبود »نمله «بنت ابی بکر عبد اللهمادر : ثانیاً  تَيْلَ   !بود قُ

 !!!طالق داده شده بود بعثتزن ابوبکر نبود بلکه قبل از  ةقتيلدر آن تاریخ : ثالثاً 
ازدواج کرده و قبل از اسالم و در این زن قبل از اسالم و در دورۀ جاھلیت با ابوبکر 

 . ھمان دورۀ جاھلیت طالق داده شده است و در آن تاریخ در خانۀ ابوبکر نبود

رِ بْنِ «: نویسد می ابن سعد امِ ِ  عبداهللاَّعَ بَريْ الَ ، بْنِ الزُّ نْ أَبِيهِ قَ بْدِ : عَ ةُ بِنْتُ عَ تَيْلَ تْ قُ مَ دِ قَ

دِ بَ  دَ أَحَ عَ بْدِ أَسْ  بْنِ عَ زَّ عُ رٍ الْ انَ أَبُو بَكْ كَ رٍ , وَ ءَ بِنْتِ أَيبِ بَكْ امَ ا أَسْ نَتِهَ ىلَ ابْ لٍ عَ سَ الِكِ بْنِ حَ نِي مَ

لِيَّةِ  َاهِ ا يفِ اجلْ هَ  ٣.»طَلَّقَ
 هکر ما را خبر داد یر از گفته پدرش عبد الله بن زبیعامر بن عبد الله بن زب: «یعنی

بن حسل  کزنی از خاندان ماله کله دختر عبد العزی بن عبد اسعد یگفته است قت می
ه در دوره کبود  ابوبکرله ھمسر یقت، آمد ابوبکرش دختر خود اسماء دختر یبود پ

 ٤....»جاھلی او را طالق داده بود
دست  »نجاح«سال بود که از خانۀ ابوبکر بیرون رفته بود ولی باز  ١٣یعنی بیش از 

 ده است!بردار نیست و او را به وقت نیاز وارد خانۀ ابوبکر کر
، مورخین بزرگترین فرزند ابوبکر گفتۀبه : الرحمن بن ابی بکر عبداما میماند  -٤

ال اینجاست که وی به وقت ؤحال س ؛)كان أسن ولد أيب بكر( عبدالرحمن بود =
 ؟؟ ھجرت چند ساله بوده

 ساختند. ÷یوسفحضرت منظور داستان دروغینی است که برادران  -١

 از تابعین مشھورند. »نملة بن ابی نملة«انصاری از صحابه و فرزندش  هابو نمل -٢

، محمد ۲۷۴ص ۹ج »التفسیر الحدیث«؛ و ھمینطور در ۲۵۲ص ۸سعد جطبقات الکبری ابن  -٣

 _قاھره ةعزت دروز
 ، محمود مھدوی دامغانی _تھران۲۶۳ص ۸ترجمۀ طبقات الکبری ج -٤

_______________________ 
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از  ھجری ٧٤یا  ٧٣آید که اسماء بنت صدیق که در سال  می از کتب تاریخ بر: جواب
 سال سن داشته است به این معنی که او به ھنگام ھجرت ١٠٠بالغ بر ، دنیا رفت

 ٣٠توانیم سن عبدالرحمن را نیز حدود  می با علم به این نکته، ساله بوده ٢٧ حدود
الرحمن در  عبد: توانیم بگوئیم می سال تخمین بزنیم و اگر چنین کنیم خیلی ساده

بسیار ، ندکرد می معموًال زود ازدواجدر محیط مکه و در بین اعراب که ، سالگی ٣٠سن 
محیط در آن تاریخ و در آن بعید و نزدیک به محال است که بگوئیم او در آن سن و 

 پدر مانده باشد! ۀازدواج نکرده باشد و در خان
 در خانۀ پدر زندگی، عبد الرحمن، چ سندی در دست نیست که ثابت کندیو البته ھ

 . ه استکرد می
********* 

ام و نه ابو قحافه نه ، کنون فھمیدیم که در خانۀ ابوبکر ھیچ کافری نبودهپس تا 

ھر که در آن ، و نه ھیچ کافر دیگریعبدالرحمن و نه  )قتيلة( مادر عبداللهو نه فروه 
 . والحمد لله رب العالمیناند  منه بودهؤمن و مؤخانه بوده ھمه مسلمان و م

باز ھم ، ی ھم در خانۀ ابوبکر بوده باشدگیریم که شخص کافر می اما فرض را بر این
 . به چند دلیل، آید نمی مشکلی پیش

خانۀ ابوبکر یک اتاقک کوچک نبوده که بخواھیم فرض کنیم که ھر کاری در  -١
 . شوند می کل اھل آن با خبر هداد میآن سرای رخ 

جار ، کند می درست و یار غارش غذا مگر قرار است که وقتی اسماء برای پیامبر -٢
 » ؟؟؟پزم می ایھا الناس من این غذا را برای پیامبر و پدرم: «بکشد و بگوید که

بدون فھمیدن او ھر کاری که  دتوانستن می ابوقحافه نیز نابینا بود و خیلی ساده -٣
 . بکنند، خواستند

را قبول کنیم و قبول کنیم که عبد الله و اسماء و غالم  »نجاح«اما اگر ادعای 
 و اخبار راان نبودند که توشه آماده کردند ابوبکر در این سفر نقشی نداشتند و ایش

پس تمام این کارھا را  ؛بردند می رساندند و ھمچنین ھر روز برای آنان شیر و غذا می
 ؟؟ که بود بر عھدۀھا  لیتؤتمام این مس؟ که کرد
وقتی اسماء و عبدالله و عامر بن فھیره را خط ، مسکین فکر این را ھم کردهح نجا

! حقیقتش را بخواھید من !نه؟؟ ابن اریقط را آورد ؛ابن اریقط را آورد، ھا آن زد به جای
 آخر او در کتابش یک بار، به گردن که افتادھا  لیتؤکه نفھمیدم در نھایت این مس
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علی گوید:  می ابن اریقط کرد و باری ھم گوید می و باریعلی این کار را کرد گوید:  می
برد و  می و ابن اریقط غذا را کرد می لی غذا و اخبار را آمادهتحت نظر مشرکین بود و

 : خودتان بخوانید !....رساند و می اخبار را

 ؟ لوازم سفر را چه کسانی آماده کردند
 : نویسد می» نهیبه مد له ھجرت وییامبر و وسیپ کخورا: «در باب نجاح طائی

ن مطلب وی یو ھم، وه ثور به چوپانی مشغول بودکر در کقط بن بیعبدالله بن أر« 
ھم  شیاز سوء ظّن قرو ، اری رساندی ج امبریچ مشّقتی به پیرد تا بدون ھک می کمکرا 

 ج چ گونه سابقه روابط با رسول خدایر ھکقط بن بیرا برای ابن أریز، به دور بود
 . زدیه را برانگکانگران میطغ کشد تا ش نمی شناخته

ه کرد ک می رابیرا س ج امبریر گوسفندان خود پیر از شکقط بن بیعبدالله بن أر
و بر ، زی ھمراه آن نداردیاج به چیوتاه مّدت احتکاملی است و انسان در کخود غذای 

 . دیه نمایوه نان تھکنفر در آن  کیه برای کر سخت نبود کقط بن بیابن أر
 رائییپذ ج شبانه از رسول خداوه ثور کدر  ÷مؤمنان ریه أمکدر خبر آمده است 

 مراقبتداشت  ج ای به رسول خدا ن عالقهیمترکه کس را کش ھر یو قر ردک می

ه مقداری غذا به عبدالله بن کار آسان بود یبس ÷ن علییرالمؤمنیو برای أم. ردک می
 ». برساند ج ر بدھد تا به رسول خداکقط بن بیأر

 : جواب
 قط پذیرائییابن ار؟ علیحضرت برد یا  می را ابن اریقط غذا، تکلیف را مشخص کن

علی حضرت شیر گوسفندان ابن اریقط بود یا غذایی که ، غذا؟ علیحضرت یا  کرد می
 ؟؟ کرد می تھیه

قریش  گویی می خودت: جواب آن است که ؛برد می که غذا را علی بودحضرت اگر 
خواھی  می نکند، ندکرد می ای به پیامبر داشت مراقبت ھر کس را که کمترین عالقه

ه کرد می ای به پیامبر نداشته و قریش ھم ھمین فکر را علی ھیچ عالقهحضرت بگوئی 
علی توانسته خود را به سیدنا و در نتیجه حضرت علی را تحت مراقبت قرار نداده و 

 !!؟؟پیامبر برساند
از محال و غیر ممکن است که بگویی این امر به دوش ابن اریقط بود باما اگر 

 : صحیح باشد چون
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که در غار  سه روزپیامبر بعد از ، کند میاستناد ھا  آن به نجاحبنا بر روایاتی که 
قبل از اینکه با ابن ؟ ندکرد می در این مدت چه، با ابن اریقط آشنا شد ه بودساکن شد

بحث ما بر سر ھمین ؟؟ گرفتند می خوردند و از که خبر می چهاریقط آشنا شوند غذا 
 : بخوانید..... زمانی که از غار خارج شدند را کاری نداریم، سه روز است

ة عن اخرج: «قالو اهلجرة يف له اهللاّ  أذن ثمّ ، أيام ثالثة الغار يف ج اهللاّ رسول بقي و«  مكّ

 لبعض راع أقبلو ،الغار من ج اهللاّ رسول فخرج» طالب أيب بعد نارص هبا لك فليس حممد يا

 ١»اريقط ابن: له يقال قريش

 خداوند آن از بعد، ردندک توقف ثور غار در روز سه ج نییالنب خاتم حضرت: «یعنی
 در هک رایز دیشو رونیب هکم از نونکا! محمد ای فرمود و ندک ھجرت تا دادند اذن را وی

 از یکی چوپان دید و شد رونیب غار از غمبریپ، دیندار اوریی طالب ابو از بعد شھر نیا
 ٢ .»دیآ می او بطرف» قطیار ابن« بنام شیقر افراد

گوئیم در آن سه روز که پیامبر در غار  می پس مساله حل نشده است زیرا که ما
و بعد از آن سه  رساندند یم به غار ند و غذا و خبرردک یم یارکھمبودند خانوادۀ ابوبکر 

 . وبکر صدیق از غار خارج شدندروز نیز پیامبر گرام و اب
مجبوریم به ، معرفی نشده »نجاح«پس چون در این محل کاندید دیگری از جانب 

رخین و سیره نگاران اعتماد کنیم که خانوادۀ ابوبکر و غالم ابوبکر را ؤقول اجماع م

  عيل ذلكواحلمد هللا ... نددان می ل خبر رسانی و غذا رسانی به غارؤمس

 دروغ است!در دهانۀ غار  و تخم گذاشتن کبوترتنیدن تار عنکبوت ماجرای : نجاح
 : ن آمده استیات ساختگی چنیی از رواکیو در «: دیگو یم در فصل چھارم نجاح

بوتی که عنکن صورت یپس خداوند آنان را بازداشت به ا، قوم در پی او به راه افتادند
در پس باز گشتند ، ردکوس یو آنان را از جستجو مأ، دیو بر غار تاری تن، نمودرا مبعوث 

 . ده در مقابل چشمانشان بوک حالی

 ، طبرسی۱۴۸،ص:۱ إعالم الوری بأعالم الھدی،ج -١
الله  ، عزیز۹۲ص: متن، ترجمۀ اعالم الوری طبرسی)،( زندگانی چھارده معصوم علیھم السالم -٢

 عطاردی

_______________________ 
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بود و  کوچکار یرا مساحت غار بسیز، شود نمی کیت نزدیبوت مانع ار رؤکتار عن
 . بوت استکننده دروغ بودن قّصه عنکان ین بیھم

بوت تاری بر غار وی کعن، گشت می ÷ه جالوت به دنبال داودکدر ھمان روزی 
 . ردندکز جعل یوه ثور نکت را برای غار ین روایان ھمیو داستان سرا، بافته بود

و بر ، قی بودیظاھرا غار حضرت داود غار عم ج امبریپ کوچکبر خالف غار 
جالوت از داخل شدن ، بوتکن تار عنیو به سبب ھم، بوت قرار داشتکتار عناش  دھانه

  .»ردکدر غار خوداری 
از تفسیر قرطبی ارجاع داده است  ٣٤٦ص  ١٣او این ادعای خود را به جلد : پاسخ

بینیم که او شجاعانه دروغ گفته و قول را نصفه  می و ما باز با مراجعه به منبع مذکور
 دیده است!

داود حني كان  نسجت العنكبوت مرتني مرة عىل: وقال عطاء اخلرساين«: قرطبی

  »ج جالوت يطلبه ومرة عىل النبي
اگر قول عطاء مقبول است که باید در مورد نبی اکرم و ماجرای غار ھم بپذیری و 

و الزم  اگر مقبول نیست پس قول او در مورد عنکبوت و حضرت داوود ھم دروغ است!
که شخصی  اگر قبول کنیم که عطاء واقعًا این سخن را گفته و فرزندش، است بدانیم

متروک است این سخن را به دروغ به او نبسته باشد باز ھم باید دانست که خود 
عجیب و  آراءشخصیت مقبولی نزد اھل سنت نیست بلکه مدلس است و  »عطاء«

 و یکی از عجایب ھم ھمین است که، خودش تنھاست آراءغریبی دارد که خودش در 
!!! عجیب است که نجاح ١آمد و تار تنیدحضرت داوود به غار رفت و عنکبوت گوید:  می

مگر ؟ سندش کجاست، ی که کردیایراد بگیرد که این ادعای »عطاء«به جای اینکه بر 
را  »عطاء«ھا سخن  الؤبه جای طرح این س؟ از کجا خبر داری؟ تو در آن غار بودی

 داند!! می وحی فرض کرده و ماجرای غار را با چنین قول پوچی مخدوش

حدثنا ) (۱۱۲ص ۲۰جکند!!!!!! (تھذیب الکمال المزی روایت می ÷در جائی ھم از حضرت موسی -١
يا رب مئة موتة أهون ىلع من ذل : «÷ضمرة عن عثمان بن عطاء عن أبيه، قال: قال موىس

 ».)ساعة

_______________________ 
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: دکتر ابو شھبه با عنوان رجوع کنید به کتاب خبر اسرائیلی اینبرای بررسی 

اإلرسائيليات يف قصة «: باب »٢٣٠ ةصفح اإلرسائيليات واملوضوعات ىف كتب التفسري«

  »قتل داود جالوت
جوابش این است » شود نمی کیت نزدیبوت مانع ار رؤکتار عن«گوید:  می و اما اینکه

چون ھا  آن کهاند  بلکه ھمه گفته، دید قریشیان شدکه کسی نگفته تار عنکبوت مانع 
و  ١تار عنکبوت و کبوتر را دیدند اصًال به خود زحمت ندادند که کمر خود را خم کنند

 . به داخل غار نظر کنند
ه مغازه کچنان، است ییبودن جا کبوت نشانۀ متروکه تار عنکداند  ینم اشفکن یو ا

بوت تار کعنرا ات  مغازه: «ندیگو می مغازه ه به صاحبیناکندارد به  یه مشترک یا
در جیبم «گوید:  می یا کسی که جیبش خالی است، یندار یمشتر یعنی».. تنیده

نه پولی در جیبم رفته و نه پولی  است یمدتبه این معنی که » عنکبوت النه کرده
 شخص بیننده این نتیجه را، بوت مشاھده شودکبر در غار تار عن یخارج شده! و وقت

شد ھمانطور که مشرکان  می گیرد که شخصی داخل غار نشده وگرنه این تارھا پاره می

لَ «: گفتند، وقتی چنین دیدند وْ دَخَ ابِهِ  ها لَ ىلَ بَ بُوتِ عَ نْكَ عَ جُ الْ نْ نَسْ ْ يَكُ نَا ملَ ھا  آن اگر« ٢»هُ
 ».داخل شده بودند تار عنکبوت بر درش نبود

شک باعث خجسته احوالی شما خواھد  بی کهحال سخنی را بخوانید از نجاح طائی 
 . شد

 ؟؟ عنکبوت به اندازۀ فیل و کبوتر به اندازۀ نهنگ است که کند می نجاح گمان
بوتر و کر و که غار ثور أبدًا شاھد حضور أبوبک در حالی: «دیگو یم یینجاح درجا

ن ھمه موجودات را در یاست و تحّمل حضور ا کوچکار یو غار ثور بس، بوت نبودکعن
  .»ندارد ج نار رسول خداک

زمانی که این جمالت را خواندم به خود گفتم شاید مترجم ناشی گری کرده و بد 
واقعًا  !ده به ھمین سبب به نسخۀ عربیش مراجعه کردم ولی دیدم که خیرنموترجمه 

وارد آن شد و به توان نشسته یا سینه خیز  توضیح: غار ثور دارای دھانۀ کوچکی است که فقط می -١
 توان زمانی داخل آن را دید که کمر خم کرده یا بنشینیم! طبع فقط می

 ۸۲۶ص ۴؛ مجمع البیان طبرسی ج۳۱ص ۱۹بحار االنوار مجلسی ج -٢

_______________________ 



 دو یاِر غار    ١٤٤

والعنكبوت واحلاممة ومل يشهد غار ثور حضور أيب بكر «: بخوانید، است چنین گفتهنجاح 

ل حضور هذه املخلوقات الكثرية إىل جنب رسول. أبداً  اً ال يتحمّ  وغار ثور الصغري جدّ

  .»جهللا
 : جواب

به  یبوتر جثه اکل است و یبوت به اندازۀ فکه عنک ندک یم مغز گمان کن سبیا
گرد ھم ن ھمه موجود یا ج رمکا یتوانند با نب ینم دیگو یم هکاندازۀ جثۀ نھنگ دارد 

 !!؟آمده باشند
ای بر در غار  و کبوتر سیمرغ گونه یبا خود فکر کرده که عنکبوت دایناسور پیکر

از طرفی ؟؟؟؟ ممکن نیست با پیامبر در آن غار جمع شده باشند گوید می بوده که
 . عنکبوت و کبوتر غول پیکر!! داخل غار نبودند بلکه بیرون غار بودند

کسی است که ، این شخص؟؟ چقدر احمق است شخصدقت کردید که این 
کرده و از او به عنوان متفکر اسالمی و محقق  »دکتر نجاح«شیعیان او را ملقب به 

کنند!! خودتان میزان فھم و شعور این شخص را بسنجید و تعمیم  می چیره دست یاد
 دھید بر کل علمای شیعه!!

شد چون اغار ھمراه پیامبر بتوانسته در  نمی این است که ابوبکر یوشاید منظور 
ھمراه او در غار  یشخص ینخواھ یخواھ: گویم می اگر چنین است، غار کوچک بوده

و  ﴾...ۦإِۡذ َ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِ  ٱۡلَغارِ إِۡذ ُهَما ِ�  ٱثۡنَۡ�ِ ثَاِ�َ ﴿ :دیگو یم را قرآنیبوده است ز
 . اند ه دو نفر در غار بودهکن مطلب است ید ایؤن میا

، الزم است که بدانید ماجرای غار و تار تنیدن عنکبوت از بزرگان اصحاب چوناما 
حضرت علی و انس بن مالک و زید بن ارقم و ابن عباس و مغیره بن شعبه و دیگران 

 . نقل شده است
 داند و می چنانکه مجلسی این روایت را متواتر، و نزد شیعیان قطعی است

 : نویسد می
وقت رفتن به غار و فرار نمودن از اشرار از آن حضرت به  ه درک متواترهمعجزات « 

ای  بوت را فرستاد بر در غار خانهکحق تعالی عن: هکآن بود ھا  آن ظھور آمد و از جمله
ش نشان پای آن یچون قر، ردندکان یبوتر حرم آمدند و بر در غار آشکجفت  کید و یتن

: دند گفتندیبوتر را دکان یو آش بوتکدن عنیغار آمدند و تن کیحضرت را گرفته تا نزد



 ١٤٥  فصل اول: در اثبات یار غار بودن ابوبکر صدیق

نجا یبوتر در اکشد و  بوت خراب میکن غار رفته بود خانه عنیشب به ایسی دکاگر 
 ١.» ن سبب برگشتندیگرفت و به ا قرارنمی

البته الزم به ذکر است که کسانی از اھل سنت بوده و ھستند که در صحت ماجرای 
اما ایراد آنان بر ، اند شک کرده »غار تار تنیدن عنکبوت و تخم گذاشتن کبوتر بر در«

 که عنکبوت را دایناسور فرض کرده »نجاح«سند روایت بوده نه ایراداتی چون ایرادات 
 است! مرغ دانستهیبوتر را سکو 

 !!کند می آمدن مشرکین تا دهانۀ غار را انکار، نجاح
 : نویسد می نشیناو در مورد آمدن مشرکین تا دھانۀ غار و راھنمائی رد شناس بادیه 

 ج لومتر از خانه رسول خدایکه پنج ک، وه ثورکش به غار ین قریکدن مشریو رس«
 سخت و دور از انتظار به نظر، ج امبریپ کردن اثر پای مبارکبا دنبال ، باشد می دور
و ، متعّددی عبور نمودی ھا وهک از، وه ثورکدن به یقبل از رس ج د رسوالنیس. رسد می

پس چگونه توانستند در ، ندک نمی چ پائی را بر خود ظاھریاثر ھ ھا وهک صافھای  صخره
ان را به که آمدن مشریبخوبی قض ج امبرانیبعالوه خاتم پ؟ ندیت نماکپی حضرت حر

تا به دنبال او ، شان باقی گذاردیپس چرا اثر پای خود را برا، دانستند می دنبال خود
 ؟ ندیایب

وچ کوه ثور که به که سابقًا از مکر ھمانطوری کبن بقط یبه ھمراه ابن أر ج امبریو پ
چ اثری را برای یه ھکت نمود کئی حرھا وهک نه دریه به طرف مدکاز م، رده بودک

ردن کمردم قدرت بعضی از مردان را در دنبال  گذاشت و نمی نندگان بجایکجستجو 
ن امر یبر ا ج محّمد، د عارفانیپس چگونه س، دانستند می گران بخوبییجای پاھای د

 ؟ واقف نباشد
ای  بوتر بھرهک بوت وکر و عنکه برای أبوبکم یابی می ن دو احتمال دریو به دنبال ا

 . ه غار وجود نداردیدر قض
، دینما می و خداوند سبحان دروغگو را رسوا، وتاه استکسمان دروغ یند ریگو می و

 وه منتظرکدر دامنه ، رهیفھعامر بن ، ردندکت یان دولتی روایان و راویلذا داستان سرا

 ۶،ط ؛ سرور _ قم۵۵۲-۵۵۱، ص: ۳ القلوب مجلسی (فارسی)، ج ةحیا -١
_______________________ 



 دو یاِر غار    ١٤٦

ر کوه ثور صبح و شب گوسفندان أبوبکدر  ج و برای محو آثار پای رسول خدا، ماند می
 . برد می و به چراگاه، داد می تکرا حر

 » ؟دندیبه غار ثور رس ج ش در پی اثر پای رسول خدایشان قرکن چگونه گردنیبنابرا
 : جواب

 : چند دروغ گفته است
و این ادعای » زیادی عبور کردی ھا کوه پیامبر تا به غار ثور رسید از: «او گفته -١

 درست که در آن نواحی، خود را مستند به ھیچ منبع و مرجعی نکرده است
ی زیادی باال رفته ھا کوه از، اما اینکه نبی خدا در مسیر، ی زیادی ھستھا کوه

 باال رفتن ازانسان عاقل به جای اینکه به خود زحمت ثابت نیست و ، باشد
چه لزومی است که فرض کنیم پیامبر ، شود می ردھا  آن را بدھد از کنار ھا کوه

 ؟ اند باال رفته ھا کوه از آن
پرسیدم که آیا ، اند سال پیش به آن ناحیه مشرف شده ١٨از پدر بزرگوار که حدود 
با  ؛خیر: «فرمودندایشان ؟؟ رفتید از کوھی باال رفتید می شما در راھی که به کوه ثور

پای پیاده نزدیک به یک ساعت بلکه بیشتر راه پیمودیم و از ھیچ کوھی باال نرفتیم 
 » انتھی... کوھی نسبتًا بزرگ و سنگالخ و باال رفتن از آن دشوار بود! مگر کوه ثور که

صحبتی از ھا  خصوصًا سفرنامهاند  ھمچنین در کتبی که به این مسیر اشاره کرده
 . باال رفت تا به کوه ثور رسید نیستھا  آن یی که بایستی ازھا کوه چنین
آب و علف  بی داند که زمینی خشک و می ھر کس سرزمین حجاز را دیده باشد -٢

ھا  آن ماند پس خیلی عادی است که می است و رد پا به راحتی بر روی زمین
سنگالخ است و وه ک یمنتھ، نندکدنبال وه ثور کتا توانسته باشند رد ایشان را 

و اند  جوابش این است که مشرکین تا پای کوه آمده ؛ماند نمی رد پا بر روی آن
 توانستند از این بیشتر رد را دنبال کنند چرا که رد بر روی سنگ نمی چون
پس به گمان اینکه ممکن است رسول خدا به غاری که در این کوه ، ماند نمی

چنانکه فرھاد  اند؛ باال آمده و به غار رسیدهاز کوه ، ت پناه برده باشدسموجود ا
 : میرزا در سفرنامۀ خود گفته است

: ه گفتکردم کرز پی زن شبھه کدن آن غار و سنگالخ در خصوص ابو یبعد از د«(
ن سنگالخ و یدر ا.» ن اثر قدم محمد بن عبد الله استین اثر قدم ابن ابی قحافه و ایا«



 ١٤٧  فصل اول: در اثبات یار غار بودن ابوبکر صدیق

ن یجا ا گ است و در آنیه رکوه آمده باشد کماند مگر به پای  اثر قدمی باقی نمی، وهک
 ١ )..»رده باشندکوه صعود کش به یفار قرکحدس را زده باشد و 

در کارش به حد اعجاب آوری ماھر بوده و رد را ، د نیست که آن رد شناسیالبته بع
 والله اعلم.... حتی بر روی کوه نیز به طریقی دنبال کرده باشد!

و آیند  می دانسته مشرکین به دنبال او می پیامبر که«گوید:  می اما اینکه -٣
پس چرا رد پای کنند  می ھمچنین کسانی ھستند که رد را به خوبی دنبال

 مشرکین قصد، دانست می اکرمپیامبر: جواب این است که» خود را پاک نکرده
کسانی به سمت جنوب مکه ھم  کرد مین گمانکنند تا او را پیدا کنند ولی  می

برای رد ، برود) مدینه=( بیایند چون پیامبر اسالم به جای اینکه به سمت شمال
ند و از کچپ آوازه اف: «؛ به قول شاعررفتند) یمن=( گم کردن به سمت جنوب

به آن سمت آمدند؛ از طرفی از بین بردن ای  عده با این وجودولی » راست شد
وقت گیر ھم ھست و آنان نه وقت داشتند و نه ، یسترد پاھا کار ساده ای ن

توان کافی و ھمینکه خود را بدون خطر تا به غار ثور رساندند کار مھم و 
زمانی که به غار  ج که نبی اکرم دانیم می سختی را انجام داده بودند و

را پاک کنند باید دو ھا  خواستند رد پا می رسیدند پایشان زخمی شده بود و اگر
برابر وقت صرف کنند و ھمینطور دو برابر بلکه بیشتر انرژی مصرف کنند که 

تلف  توانستند وقت خود را در صحرا نمی اینکار خالف تدبیر بود و آن دو بزرگوار
ھا  آن ھستند کسیردھا مشغول پاک کردن ھا  آن ن مدت کهآکنند چه بسا در 

رساندند و این بھترین  می آنان باید ھر چه زودتر خود را به غار، دید می را
 . تصمیم بود

یار غار بودن ابوبکر  خواھد می فھمیم که او زمانی که می را آنگاه ویخباثت  -٤
آثار ، ش را به غار رساندین قریکه مشرکی فرزقاک: «نویسد می صدیق را نفی کند

عبدالعّزی  ن خود وکل، مشاھده نمود در مقابل غاررا  ج رسول خدا کپای مبار
 ٢.» دندیغار ند کیر را نزدکر جای پای أبوبکببن أبی 

 ۱_تھران،ط علمیمؤسسه مطبوعاتی  ؛۲۰۸سفرنامه فرھادمیرزا (فارسی)، ص:  -١
 ایم. البته به این شبھه و دروغ او قبًال جواب گفته -٢

_______________________ 



 دو یاِر غار    ١٤٨

 فراموش شود و می که قرار است ابوبکر یار غار نباشد به ھر طنابی متوسلجایی 
 رد پای پیامبر را دنبال کرده باشد چون پیامبر از »کرز«که ممکن نیست  کند می
اگر این : بگوئیدشما ........ کنند و نمی ی مسطح رد پا را نقشھا سنگ گذشته و ھا کوه

 ؟ خباثت نیست پس چیست
و اگر راست است ؟؟ اگر ماجرای رد شناس دروغ است تو چرا به آن استناد کردی

 ؟ این سخن جدیدت چیست
به غار  ج و اینکه او بزھا را از مسیری که نبی اکرم »عامر بن فھیره«اما در مورد 

ماند که  نمی ه پس ردیکرد می اگر عامر چنین«گوید:  می برده و اینکه نجاح می رفته
 ١.» رد شناس به وسیلۀ آن به غار بیاید

جواب این است که پیامبر بزرگوار اسالم سه روز در آن غار به سر بردند و کسانی که 
شتر سرخ موی به بیابان ریخته  ٢٠٠و به منظور به دست آوردن  ج به دنبال نبی اکرم

زیادی در ھای  گروه، سیدند نبودندبودند فقط آن چند نفری که تا دھانۀ غار ر
بودند؛ پس خیلی معقول و حکیمانه است که وقتی خطر اولی  آن دو یارجستجوی 
پیامبر ، عنکبوت و کبوتر از وارد شدن به غار منصرف شدند تار با دیدنھا  آن دفع شد و

عامر بن «به  دیا صدیق اکبر برای اینکه دوباره گروھی تا دھانۀ غار نرسن ج اکرم
: گویند می به این. دستور داده باشند که به وسیلۀ بزھا رد پاھا را محو کند »فھیره

 » دفع خطر احتمالی«
 ند گروه دیگری به وسیلۀ مشاھدۀ رد پاھا تا دھانۀ غارکرد مین چه بسا اگر چنین

 شد که نباید! می ند و آنکرد می آمدند و آنان محض احتیاط به داخل غار نظر می
چرا که ، این حرکت عامر بن فھیره فایدۀ دیگری نیز داشت، فایده گذشته از این

 رد پای دیگری نیز بود که باید پاک، سو ابوبکر صدیق ج گذشته از رد پای نبی اکرم
آمد و اخبار قریش  می آن ھم رد پای عبد الله فرزند ابوبکر بود که شبانه به غار، شد می

 چه اگر چنین، کرد می رد پای او را نیز پاک، رسانید و عامر بن فھیره می را به آنان
ید این دیدگاه آن ؤم، وی را دنبال کرده و به غار برسندممکن بود آنان رد ، کرد مین

 گوید:  می است که ابن اسحاق

 نقل به مضمون)( -١
_______________________ 



 ١٤٩  فصل اول: در اثبات یار غار بودن ابوبکر صدیق

 حتى بالغنم أثره فهرية بن عامر اتبع، مكة إىل عندمها من غدا بكر أبى بن عبداهللاَّ فإذا«

آمد  ه شبھا بدر غار میکر که رد پای عبد الّله بن ابی بکنیبرای او «: یعنی ١» عليه يعفّى
ه عبد الّله از در که ھر روز صبح ھنگامی کگشت محو شود قرار گذاردند  می و صبح باز

 ه او براهکگوسفندان را پشت سر او در ھمان خطی  هریعامر بن فھ ندک یمت کغار حر
 ٢ .»نماندت دھد تا اثر پائی از او بجای کافتاد حر یم

، ! به جای اینکه نجاح به این نقشه و تدبیر حکیمانه احسنت بگوید!عجیب است
شوم که به آن  می گیرد که بعضی اوقات خودم نزد خودم شرمنده می بچگانهھای  بھانه
 گویم! می پاسخ

حال ادامۀ سخن نجاح را بخوانید تا ببینیم پالن بعدی فیلمنامۀ او به چه شکل 
 : است
به  ج و در جستجوی رسول خدا، دندیّفار به غار رسکه کاحتمال دّوم آن است « 

ه بر در خانه کھمچنان، ور نمودکن خداوند تعالی چشم آنان را کل، ردندکداخل آن نگاه 
از خانه خود خارج  ج و حضرت رسول، دن باز داشته بودیآنان را از د ج رسول خدا

بر سر  کپس خا، دندید نمی و حضرت را ندان اطراف خانه را گرفته بودکشرشد و م
 . دن باز داشتیز آنان را از دینجا نیا، ختیآنان ر

 ر بسرکق خود ابن بیبه ھمراه رف ج رسول خدا، ّفار به غارکدن یو در ھنگام رس
ه آمده کده و از راھی یپس آن دو را ند، دن بازداشتیافران را از دکتعالی یو بار، برد می

 ه دارد بنظر بھترکحی یات صحین احتمال بخاطر روایو ا، بازگشتنده کبودند به م
  .»دیآ می

 : جواب
 که توانم بگویم می من ھم، سخن بد و عجیبی نیست اما فاقد سند و مدرک است

رسید  می برای پیامبر اکرم و ابوبکر صدیق در آن غار از بھشت مرغ بریان و شربت«
حرف بد و عجیبی نیست ولی فاقد » جاری بودھمچنین رودی بھشتی نیز زیر پایشان 

، ارزد نمیای  ذره علماچنین ادعاھای پا در ھوایی نزد  ؛٣ارزش است بی سند و مدرک و

 ، ابن ھشام _بیروت۴۸۶،ص:۱ ،جةيالنبو ةالسیر -١

 ۵،سید ھاشم رسولی محالتی _قم،ط۳۱۹،ص:۱ ج ابن ھشام)، هترجمه سیر( ج زندگانی محمد -٢
 است!!البته اشاراتی به این موارد در کتب شیعه شده  -٣

_______________________ 



 دو یاِر غار    ١٥٠

ھائی خیلی ساده است و اگر قرار باشد تاریخ را بر اساس فرض و  طراحی چنین داستان
رایش ھورا گمان و احتمال بنا کنیم و ھر کس ھر چه گفت حرفش را تایید کنیم و ب

 . شود نمی سنگ روی سنگ بند: به قول معروفبکشیم 

 ری یا قتل پیامبر بود!یجایزه شتر سرخ مو فقط برای دستگ: نجاح
ماجرای ، سفیدی شیر و سیاھی شب را انکار کند، نجاح طائی که از او بعید نیست

 : نویسد می و کند یم را انکار »صدیق رکابوب«جایزه گذاشتن برای دستگیری 
بعد  ج ای از طرف حزب خود برای قتل و اسارت رسول خدا زهیش جایو چون قر«

نی یزه دروغیجا، نیعملی ننگزھری بالفاصله در ، ه قرار داده بودکاز ھجرت وی از م
 . ر وضع نمودکبرای قتل و اسارت أبوب

ش یّفار قرکدر ابتدای اسالم تمام ، ح و متواتریه با استناد به ادّله صحک در حالی
را یز، شندکخواستند ب نمی ر را اصالکو أبوب. داشتند ج فقط اّتفاق بر قتل رسول خدا

و به ، ردک نمی ش را نگرانیاری قرکچ یو در ھ، ش داشتیار خوبی با قریوی رابطه بس
 . آورد نمی خشم

عمر و عثمان  ر وکأبوب، دادند می نجهکه مسلمانان را شکشان مکه گردنکو زمانی 
ه مستحق ک، رده بودکش نیاری بر ضّد قرکر کبعالوه أبوب، نجه ندادندکشرده و کرا رھا 

ش را یای قر هیچ قضیاو در ھ... ه برای قتلش قرار بدھندکای از طرف م زهیشود جا
 » ای آنان را نافرمانی ننمود چ برنامهیو در ھ، ردکنگران ن

 : جواب
دروغین  ۀساختن جایزابتدا ببینیم که چه کسانی در انجام این عمل ننگین!! و 

 اند! ھمکاری کرده
 انیم در خبر نیا چون القصه مع: «نویسد می سپھر کالمل لسان تقی محمد -١

 مقتول را ابوبکر او صاحب ای محّمد سک ھر: اند گفته شیقر هک گشت سمر عرب

 کمال بنقة سرا، میدھ دستمزد به شتر) ٢٠٠( ستیدو، ندک ریاس نه اگر و سازد
 ردهک سخن نیا اصغای، بود مدلج بنی لهیقب از مردی هک]  المدلجی[ جعشم بن

 ١...» داشت فرصت انتھاز و

 ۶۱۹،ص:۲ ناسخ التواریخ زندگانی پیامبر،ج -١
_______________________ 



 ١٥١  فصل اول: در اثبات یار غار بودن ابوبکر صدیق

 سخن لسان الملک را تائیداً ) مییالعظ عبد شاه( نییالحس احمد بن نیحس -٢
، افتندین را غمبریپ شیقر چون: فرموده نقل ناسخ صاحب: «نویسد می آورد و می

 را او شتر ستیدو دینما ریاس ای مقتول را صاحبش و غمبریپ سک ھر گفتند

 ١...»باشد
جماعت قریش ھمینکه از : «نویسد می محمد کریم العلوی الحسینی الموسوی -٣

پیدا کردن رسول اکرم مایوس شدند بین قبایل اعراب اعالن کردند که ھر کس 
را بآنشخص ھا  آن د دیهو ابوبکر را زنده بیاورد و یا بقتل برسان ج محمد

 ٢...» دھیم می

 ھر ردندک اعالن شیقر آنطرف از: «نویسد می سید محمد ابراھیم بروجردی -٤
 سراقة داد خواھند زهیجا باو شتر ستیدو ندک ریاس ای شدکب را ج محمد سک

 بقتل و ابدیب را آنحضرت تا برآمد صدد در بود مدلج بنی لهیقب از هک کمال بن
 ٣.....»افتاد بجستجو طرف ھر از رساند

که صد شتر برای  گوید مین ولی کند می دویست شتر اشارهسید بروجردی به 
باشد زیرا  تواند مین ابوبکر صدیق بوده است و غیر ایننبی اکرم و صد شتر حضرت 

در شھر اعالم کردند که پیامبر با ابوبکر خارج شده ، وقتی آن دو از مکه خارج شدند
 خبر و: «نویسد می رھنما زین العابدین، باشدھا  آن است پس جایزه باید برای ھر دوی

و از طرفی جایزه را بر حسب دیۀ  ٤ .»ختندیبگرھردو  ابوبکر و محمد هک افتاد هکم در
قرار دادند به این معنی که برای دیۀ قتل پیامبر اکرم تنھا ، بود »صد شتر«قتل که 

 . باشد می شتر دیگر به یقین مربوط به دیۀ قتل ابوبکر ١٠٠شتر الزم بود و  ١٠٠
 دایپ از هک نیھم شیقر جماعت: «نویسد می عبدالمجید صادق نوبریحاج  -٥

 سک ھر هک ردندک اعالم اعراب لیقبا نیب شدند وسیمأ رمکا رسول ردنک
 شخص آن به راھا  آن هید برساند قتل به ای و اوردیب زنده را ابوبکر و ج محمد

 ۱۳۶۳،  تھران _  ،حسین بن احمد حسینی؛ انتشارات میقات۹۲، ص: ۵ تفسیر اثنا عشری، ج -١
  ۱ط، ش

 به بعد، محمد کریم العلوی الحسینی الموسوی  ۸۰۳ص ۱تفسیر کشف الحقایق ج -٢
 ،سید محمد ابراھیم بروجردی   ۴۴، ص: ۳ تفسیر جامع، ج -٣
، زین العابدین رھنما؛ ولی متاسفانه این مفسر شیعی نیز به ۷۱، ص: ۲ ترجمه و تفسیر رھنما، ج -٤

 نکرده است!شاره جایزه برای ابوبکر صدیق ا

_______________________ 



 دو یاِر غار    ١٥٢

 مجلس در قوم نیب) جیمدل بنی( لهیقب سیرئ) کمال بنقة راس( میدھ می
 او اصحاب و محمد ھمانا هک ردمک نیقی دیگو می سراقه. ..بود نشسته
ه رسول ای گفتم دمیرس هک نیھم.. ..ھستند  سک ھر هک ردهک اعالم شیقر اللَّ

 شما هید ببرد گرفته زنده ای و برساند قتل به را شما و ردهک دایپ دست شما به
 ١.» بدھند او به را

ه که ھرکه ندا نمودند کابو جھل گفت تا در م: «نویسد می خواند میر  نیاث الدیغ -٦
شان برد صد شتر یی از اکیا ما را بسر یاورد یا ابن ابی قحافه را بیمحمد و 

 ٢»میبدھ

اقَ و أَقُولُ «: نویسد می مال باقر مجلسی -٧ يثَ  سَ دِ ارِ  حَ غَ الَ  أَنْ  إِىلَ  الْ انَ  قَ ولُ  كَ سُ ج اهللاَِّ  رَ

نيَ  ارَ  أَتَى حِ غَ ا الْ عَ ةٍ  دَ رَ جَ انَ و ...بِشَ لٍ  أَبُو كَ هْ دْ  جَ رَ  قَ نَادِياً  أَمَ نَادِي مُ ىلَ  يُ ةَ  بِأَعْ كَّ  مَ

او لِهَ فَ نْ  أَسْ اءَ  مَ دٍ  جَ مَّ حَ لَّ  أَوْ  بِمُ يْهِ  دَ لَ لَهُ  عَ ةُ  فَ ائَ اءَ  أَوْ  بَعِريٍ  مِ ةَ  أَيبِ  بِابْنِ  جَ افَ لَّ  أَوْ  قُحَ يْهِ  دَ لَ  عَ

هُ  لَ ةُ  فَ ائَ لَامَّ  بَعِريٍ  مِ ا فَ أَوُ ِ  رَ تَنيْ مَ َامَ  ٣..»..احلْ
 !!!است ٤ُزھریامام ھمدست  این عمل ننگین رد عجیب است که حتی مجلسی ھم

 !ابوبکر هیچگاه مشرکین را ناراحت نکرده بود و شکنجه نیز نشده بود: نجاح
ابوبکر ھیچگاه مشرکین را ناراحت نکرده بود و شکنجه نشده «گوید:  می اما اینکه

 » بود
مواردی که ابوبکر صدیق باعث خشم قریش شده آنقدر زیاد است که از عھدۀ این 

 بگویم که ابوبکر صدیق غالمانی که اسالم نمونهنوشتار خارج است فقط به عنوان 
بالل حبشی ھا  آن که از جملۀ کرد می خرید و آزاد می آوردند را از صاحبانشان می

و باعث خشم  کرد می خود به اسالم خدمتذن مشھور پیامبر بود و او با این کار ؤم

 ،عبدالمجید صادق نوبری ۱۶۵- ۱۶۴، ص ۱ ترجمه و تفسیر نوبری ج -١
)؛ ۹۴۲، غیاث الدین بن ھمام الدین خواند میر (م۳۲۵، ص: ۱ ب السیر (فارسی)، جتاریخ حبی -٢

 ۴خیام _تھران،ط

اهلجرة ومبادهيا ومبيت عيل عليه السالم عىل فراش النبي  ٦باب _ تھران ( ۴۰ص  ۱۹بحار االنوار ج -٣

 )ص وما جر بعد ذلك إىل دخول املدينة
ام ُزھری نزد شیعه معتبر است، تا جایی که بعضی از ھای آتی ثابت خواھیم کرد که ام در بحث -٤

 اند! شیعیان وی را شیعه مذھب دانسته

_______________________ 



 ١٥٣  فصل اول: در اثبات یار غار بودن ابوبکر صدیق

این باعث و  کرد می کسی بود که علنًا قرآن را تالوت سابوبکر صدیق ؛شد می مشرکین
اسالم ، احمق باشد که نداند تواند می شد و در عجبم که انسان چقدر می خشم قریش

توانست باعث خشم مشرکین شود و  می آوردن یک شخص سرشناس و ثروتمند چقدر
 توانست از این بیشتر قریش را به خشم آورد! می چیزیچه 
ھمین بس که در روایتی بسیار ، ابوبکر را شکنجه ندادند گوید می اما اینکه و 

در اش  آنقدر کتک خورد که بینی ج مشھور آمده است که ابوبکر در دفاع از نبی اکرم
 ١مشخص نبود!اش  چھره

داند  نمی گردد که می اینجا آشکارباری دیگر حماقت نجاح  ؛به کنارھا  این اما تمام
در چنین سفر سرنوشت سازی و ھمکاری و ھمیاری  ج که ھمراه شدن با پیامبر اکرم

 به دنبال داشته باشد!خشم مشرکین را  تواند می چقدر، کردن با وی
در مواضع مختلف با مال خود به اسالم ، ابوبکر از بزرگترین تجار عرب، تصور کنید

نبی رحمت را داشتند ابوبکر با او  جانخدمت کرده و اکنون که قریشیان قصد 
 تصور کنید که چقدر، مانند یم کند که از مکه خارج شود و مشرکین ناکام یم ھمکاری

ا غالم ی، خشم مشرکین بر انگیخته شود و از طرفی ابوبکر یک فرد عادی نبود تواند می
فرد گمنام و کم اھمیتی نبود که به راحتی از او بگذرند و نخواھند برای اسارت یا 

 . ای تعیین نکنند کشتن او جایزه
شخصی  اند؛ بی تشنهوسردمداران ایران در حال حاضر به خون موسوی و کر: مثال

دواند ولی به ھر حال ھنوز مثل  می چون رفسنجانی ھر چند بعضی اوقات موش
ولی اگر روزی برسد که  ؛بی سردمداران حکومت را جان به لب نکردهوموسوی و کر

 ؛قبل از عملی کردن تصمیم خود د وبی را بکشود موسوی و کرحکومت تصمیم بگیر
رفسنجانی نیز با آنان ، گریزبا خبر شوند و فرار کنند و در این  موسوی و کروبی

برای دستگیری آنان سپس دولت تصمیم بگیرد  ؛ھمکاری کند و ھمراه آنان برود
؟ کنند می کنید فقط برای موسوی و کروبی جایزه تعیین می گمان، جایزه تعیین کند

 مسلمًا خیر؟ کاری به رفسنجانی نخواھند داشت

هُ  ۴۷ص  ۹و نگا: مجمع الزوائد ج -١ فْ رِ ْ أَعْ نْ ملَ فِيهِ مَ ، وَ ارُ بَزَّ اهُ الْ وَ . مسند البزار بخش مسند علی بن رَ
صحیح است و  گوید بر شرط مسلم ؛المستدرک حاکم و می۷۶۱،رقم ۱۴ص ۳ابیطالب (رض) ج

 ذھبی نیز با وی موافق است.

_______________________ 



 دو یاِر غار    ١٥٤

نجا ھر چه نوشتیم در مورد یار غار بودن حضرت صدیق و تصدیق جزئیات یتا به ا
رد فضیلت بودن این ھمراھی از این به بعد به شبھاتی که شیعیان در مو، آن سفر بود
 . پاسخ خواھیم گفت، اند مطرح کرده



 

 

 : فصل دوم
 یار غار ائلجواب شبهات مربوط به فض

 ابوبکر غار حراء را با غار ثور اشتباه گرفته است!: قزوینی
ز در زمان خالفتش در آن یر نکخود ابوب«: نویسد می اش در اوایل مقاله قزوینی

ف یبه جای توص، ندکف یامبر را توصیان از او خواستند پیھودیای از  ه عدهکھنگام 
 :رده استکان ین گونه بیامبر داستان غار را ایپ

يف الغار كإصبعي هاتني ولقد صعدت معه جبل  ج معارش هيود لقد كنت مع النبي«

 .»شديد ج حراء وإن خنرصي لفي خنرص النبي ولكن احلديث عن النبي

گر یدکیدر غار ھمانند دو انگشت به  ج من و رسول خدا، ھودیای گروه : یعنی
من  کوچکه انگشت کم؛ در حالی یرفت وه حراء باال میکبه ھمراه او از ، میبود کینزد

 . ار سخت استیامبر خدا بسیامبر بود؛ ولی سخن گفتن از پیپ کوچکدر انگشت 
ه کرده غاری کر فراموش که ابوبکن است یا، ت وجود داردین روایه در اکای  تهکن

در آن به ھمراه رسول خدا سه شب مانده و به قول خودش ھمانند دو انگشت به ھم 
 .بوده است وه ثورکه غاری در کغار حرا نبوده؛ بل، اند بوده کینزد

ند یگو ه میکند ک ت مییسانی را تقوکدگاه ید، اتین رواین مطالبی در ایوجود چن
ه جعل کن مطالب در زمانی یه اکرده است؛ بلکن مطلب استشھاد نیچگاه به ایر ھکابوب
 .» اند ساخته شده، ان پردرآمدی شده بودکافته و برای برخی افراد دیث رواج یحد

 : جواب
ثابت کند  خواھد می قزوینی فراموش کرده که در ابتدای مقاله دقت کنید که خود

ه در آن کرده غاری کر فراموش کابوب: «که ابوبکر یار غار نبوده ولی در این محل نوشت
  .»وه ثور بوده استکغاری در . ..به ھمراه رسول خدا سه شب مانده

 د! ای را نشر دھچنین نوشته بعید است که  »قزوینی«از شخصی چون  ؛اما ایراد او
گاه ابتدا سند ر نگارد  می مطلب بعد حول آن کند می وایت را بررسیشخص عالم و آ

داند ولی کوچکترین  می نه چون قزوینی که به اصطالح خود را از شیعیان اصولی



 دو یاِر غار    ١٥٦

نَ «نگاھی به سند روایت نیانداخته که ببیند در سند روایت شخصی چون  ثْامَ دُ بْنُ عُ َمَّ حمُ

ارِ  نِ بْنِ «وجود دارد که مجھول الحال است و ھمچنین  »یاألَنْصَ َسَ ثِ بْنُ احلْ ارِ وَ بْدُ الْ عَ

شِ  رَ قُ و الْ رٍ مْ بَ  یعَ انِ يالْ  . که متھم به وضع است »یسَ
آنجا ، جالب اینجاست که در روایتی چنین اشتباھی به امام باقر نسبت داده شده

صعد  ملا: «قال ،÷أيب جعفر عن«: نویسد می توبهسورۀ  ٤٠در تفسیر آیۀ  یبحرانکه 

 كان رسول اهللاو ،خيش أن يغتاله املرشكونو ،÷الغار طلبه عيل بن أيب طالب ج رسول اهللا

، اميو بأيب أنت: فقال؟ يا عيل، مالك: فقال ج فبرص به النبي، بثبري ÷عيلو عىل حراء ج

 ١.»فطلبتك، خشيت أن يغتالك املرشكون
علی بن ابیطالب به دنبال او ، پیامبر باالی غار رفتزمانی که : «یعنی امام باقر گفت

بر غار  ج رسول خدا، ترسید که مشرکین پیامبر را ترور کنند می رفت چرا که از این
؟ چه شده ای علی: را دید و گفت نبی اکرم حضرت علی، ٢»ثبیر«حراء! بود و علی بر 

را بکشند پس به دنبالت  ترسیدم از اینکه مشرکین تو، پدر و مادرم به فدایت: لی گفتع
 ».آمدم

غار ثور ، توبه یاد شده ٤٠واضح است که غاری که پیامبر در آن مخفی بود و در آیۀ 
برد و اگر ما نیز  می ولی در این روایت امام باقر به جای غار ثور از غار حراء نام، است

  .رده بگیریمتوانستیم طعنه بزنیم و خ می سادهخیلی ، مانند قزوینی بودیم
ه نقل آن خالی که دعه وارد شیتب شکدر  یکت مفصل و مضحین باره روایدر ااما 

 : ؛ بخوانیداز لطف نیست

 !!...خدیجه زنده بود و، موقع هجرت: امامان شیعه
 ز قدیمیترین کتب تاریخی روایی شیعی به حسابا الکبری که یةھدادر کتاب 

ھجری قمری  ٣٣٤متوفای سال ، یبیخص حمدان  بن  نیحسآید و نویسندۀ آن  می
 : روایت طوالنی عجیبی آمده که متنش چنین است ؛است

 ۷۸۲ - ۷۸۱، ص: ۲ البرھان فی تفسیر القرآن، ج -١
 گویند اسم کوھی است و گویند اسم آبگیری است! -٢

_______________________ 
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الَ « ُ  قَ نيْ ُسَ انَ  بْنُ  احلْ ْدَ يبِيُّ  محَ َصِ نِي، اخلْ ثَ دَّ رُ  حَ فَ عْ الِكٍ  بْنُ  جَ نْ ، مَ ْيَى عَ دٍ  بْنِ  حيَ يْ يْنِيِّ  زَ ُسَ ، احلْ

نْ  دٍ  أَبِيهِ  عَ يْ نْ  زَ نِ ، عبداهللاَّ عَ ِ  عَ نيْ ُسَ ى بْنِ  احلْ وسَ رٍ  بْنِ  مُ فَ عْ نْ  جَ رِ  أَبِيهِ  عَ فَ عْ دٍ  بْنِ  جَ َمَّ ادِقِ  حمُ  الصَّ

نْ  دٍ  أَبِيهِ  عَ َمَّ بَاقِرِ  حمُ نْ  الْ ِّ  أَبِيهِ  عَ
يلِ ِ  بْنِ  عَ نيْ ُسَ اتُ ( احلْ لَوَ مْ  اهللاَِّ صَ يْهِ لَ الَ ) عَ يَهُ  ملََّا قَ قِ ابِرُ  لَ  عبداهللاَّ بْنُ  جَ

يُّ  ارِ َنْصَ ةِ  األْ الَ سَ هِ  بِرِ دِّ ولِ  جَ سُ نِهِ  إِىلَ  ج اهللاَِّ رَ دٍ  ابْ َمَّ بَاقِرِ  حمُ الَ  الْ هُ  قَ ُّ  لَ
يلِ ِ  بْنُ  عَ نيْ ُسَ ا: احلْ ابِرُ  يَ نْتَ  جَ  كُ

تَ  دْ اهَ ي شَ دِّ ولَ  جَ سُ مَ  ج اهللاَِّ  رَ وْ ارِ  يَ غَ الَ ؟ الْ ابِرٌ  قَ ا الَ  جَ ولِ  بِنْتِ  ابْنَ  يَ سُ الَ ، اهللاَِّ رَ نْ : قَ ثُكَ  إِذَ دِّ  أُحَ

ا ابِرُ  يَ الَ ، جَ ابِرٌ  قَ نِي: جَ ثْ دِّ اكَ  حَ دْ ، أُمِّيو أَيبِ  فِدَ قَ تُهُ  فَ عْ مِ نْ  سَ كَ  مِ دِّ ولِ  جَ سُ الَ [ ج اهللاَِّ  رَ  ملََّا: ع قَ

بَ  رَ ارِ  إِىلَ  هَ غَ نْ  الْ كِي مِ ِ يْشٍ  مُرشْ رَ نيَ  قُ وا حِ بَسُ هُ  كَ ارَ تْلِهِ  دَ الُوا[ قال لِقَ وا: قَ دُ هُ  اقْصِ اشَ تَّى فِرَ  حَ

هُ  تُلَ الَ ، فِيهِ  نَقْ ولُ  قَ سُ ريِ  ج اهللاَِّ رَ َمِ نِنيَ  ألِ مِ ِّ  املُْؤْ
يلِ اتُ ( طَالِبٍ  أَيبِ  بْنِ  عَ لَوَ يْهِ  اهللاَِّ  صَ لَ ا :)عَ ي يَ  إِنَّ  أَخِ

كِي ِ يْشٍ  مُرشْ رَ وينِّ  قُ بِسُ كْ ي يفِ  يَ ارِ ونُ و ....دَ ةُ  تَكُ جيَ دِ عٍ  يفِ  خَ ضِ وْ نَ  مَ ارِ  مِ تُكَ . ..،الدَّ يْ دَ ا فَ ا يَ  أَبَ

نِ  َسَ جْ  احلْ رِ تِيَ  يلِ  أَخْ اهُ و ....نَاقَ لَقَّ ئِيلُ  تَ َ ربْ الَ  ÷جَ هُ  فَقَ ا: لَ ولَ  يَ سُ ينِ  اهللاََّ  إِنَّ  اهللاَِّ رَ رَ بَكَ  أَنْ  أَمَ حَ  أَصْ

كَ  يفِ  ريِ سِ ارِ  يفِ و مَ غَ ي الْ هُ  الَّذِ لُ خُ عَ و تَدْ جِ كَ  أَرْ عَ ينَةِ  إِىلَ  مَ نِيخَ  أَنْ  إِىلَ  املَْدِ تَكَ  تُ  أَيُّوبَ  أَيبِ  بِبَابِ  نَاقَ

يِّ  ارِ َنْصَ َ ( األْ
يضِ نْهُ  اهللاَُّ رَ  . )عَ

اهُ  تَلَقَّ رٍ  أَبُو فَ الَ ، بَكْ قَ هُ  فَ ا لَ ولَ  يَ سُ بُكَ  اهللاَِّ  رَ حَ الَ ، أَصْ قَ لَكَ : فَ يْ ا وَ ا يَ رٍ  أَبَ او ....بَكْ هَ كَ رَ  بِبَابِ  أَبْ

ارِ  غَ لَ و الْ هُ و دَخَ عَ يلُ  مَ ِ ربْ رٍ  أَبُوو ÷جِ امَتْ و ،بَكْ ةُ  قَ جيَ دِ انِبِ  يفِ  خَ ارِ  جَ اكِيَةً  الدَّ ىلَ  بَ ولِ  عَ سُ   اهللاَِّ  رَ

عَ و ج طَجَ ٌّ  اضْ
يلِ ىلَ  عَ اشِ  عَ ولِ  فِرَ سُ يهِ  اهللاَِّ رَ قِ هِ  يَ سِ اىفَ و ،بِنَفْ ونَ  وَ كُ ِ ارَ  املُْرشْ يْالً  الدَّ وا لَ رُ اوَ تَسَ  فَ

ا يْهَ لَ او عَ لُوهَ واو دَخَ دُ اشِ  إِىلَ  قَصَ رَ فِ وا الْ دُ جَ ريَ  فَوَ
نِنيَ  أَمِ مِ عاً  ÷املُْؤْ طَجِ ضْ الَ و ....فِيهِ  مُ ا: قَ  يَ

كِي ِ يْشٍ  مُرشْ رَ ُّ  أَنَا قُ
يلِ الُوا، طَالِبٍ  أَيبِ  بْنُ  عَ هُ  قَ دٌ  أَيْنَ و :لَ َمَّ ا حمُ ُّ  يَ

يلِ الَ ؟ عَ يْثُ : قَ اءُ  حَ الُوا، اهللاَُّ يَشَ : قَ

نْ  ارِ  يفِ  فَمَ  ؟ الدَّ

الَ  ا قَ ا مَ ةُ  إِالَّ  فِيهَ جيَ دِ واو ....،خَ دُ دٍ  إِىلَ  الطَّلَبَ  اقْصِ َمَّ دٌ و ،حمُ َمَّ ارِ  يفِ  ج حمُ غَ وَ و الْ  هُ

يلُ و ِ ربْ رٍ  أَبُوو ÷جِ هُ  بَكْ عَ نَ  مَ زِ ولُ  فَحَ سُ ىلَ  ج اهللاَِّ رَ ةَ  عَ جيَ دِ الَ  خَ قَ يلُ  فَ ِ ربْ نْ  ال :÷جِ زَ ْ  اهللاََّ  إِنَّ  حتَ

نا عَ فَ  ثُمَّ  مَ شَ هُ  كَ أَ ÷لَ رَ لِيّاً  فَ جيَةَ و عَ دِ امَ ( خَ يْهِ لَ مُ  عَ الَ أَو )السَّ ينَةَ  رَ فِ رِ  سَ فَ عْ  أَيبِ  بْنِ  جَ
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نْ و ÷طَالِبٍ  هُ  مَ عَ ومُ  مَ رِ  يفِ  تَعُ بَحْ لَ ، الْ أَنْزَ كِينَتَهُ  اهللاَُّ فَ ىل سَ ولِهِ   عَ سُ وَ و رَ انُ  هُ َمَ َّا األْ يَهُ  ممِ شِ ىلَ  خَ  عَ

 ٍّ
يلِ جيَةَ و عَ دِ لَ ، خَ أَنْزَ َ  اهللاَُّ فَ ِ  ثاينِ نَنيْ يدُ  اثْ رِ يلَ  يُ ِ ربْ ولَ و ÷جِ سُ  ١.»..اهللاَِّ رَ

م یبراگفت  یبین الخصحسین بن حمدا«: شود می مجمل این مفصل این ۀترجم
، از حسین بن موسی بن جعفر از پدرش جعفر بن محمد صادق از پدرش. ..ردندکنقل 

علی بن ... ،گفت) بادھا  آن رحمت خدا بر( نیبن حس یاز پدرش علمحمد باقر 
بزرگ مرا  در روز غار پدرتو ، ای جابر: گفتخطاب به جابر بن عبدالله انصاری الحسین 

در این باره چیزی : گفت، خیر ای پسر دختر رسول خدا: جابر گفت؟؟ مالقات کردی
 زمان، ت شنیدماز پدر بزرگ پدر و مادرم به فدایت؛ ام، شنیده: جابر گفت ؟ای شنیده

، ریخته و او را بکشنداش  قصد داشتند به خانه کهاز دست تمامی مشرکین قریش  فرار
ای برادر : رسول خدا به امیر المومنین علی فرمودثور رفت؛  به سوی غاررسول خدا 

ای از  و خدیجه در گوشه... خواھند به خانه ریخته و مرا بکشند می من مشرکین قریش

بشوم ای ابا فدای تو : رسول اکرم خطاب به حضرت علی فرمود... اتاق حاضر بود!!

خدا امر کرده که در : گفت خطاب به پیامبر جبرئیل رسید و. ..!!شتر را بیرون ببر الحسن
ابو ایوب  شترت دم در خانهمسیر و در غار مصاحب تو باشم تا اینکه به مدینه برسی و 

؟ باشم سول خدا آیا من مصاحب تور یا: پس ابوبکر رسید و گفت. ..!توقف کندانصاری 
پیامبر داخل غار شد در حالی که جبرئیل  و...... تو را چه شده ای ابوبکر: گفتپیامبر 

 بود و بر وضعیت پیامبر گریه و خدیجه در خانه ایستاده. ..و ابوبکر ھمراھش بودند
ن حمله یمشرک.. مشرکین خارج از خانه بودند و علی بر تخت درازکشیده بود. ..کرد می

؟ پس محمد کجاست: گفتند، بن ابیطالب ھستممن علی : ی گفتحضرت عل... کردند
علی ؟ چه کسی در خانه است: مشرکین پرسیدند؛ھر جا که خدا بخواھد: علی گفت

پیامبر در غار بود  مشرکین به طلب پیامبر خارج شدند و... !!ھیچکس جز خدیجه: گفت

 عنا!ال تحزن ان الله م: پس جبرئیل خطاب به پیامبر فرمود و بر خدیجه محزون بود!!
و ھمینطور کشتی جعفر را که بر دریا شناور بود به پیامبر پس جبرئیل علی و خدیجه 

از بابت علی نبی اکرم خیالش  نشان داد و خدا نازل کرد سکینه خود را بر رسولش پس

 ، حسین بن حمدان خصیبی _ انتشارات: البالغ؛ البرھان للبحرانی،۸۵-۸۲الکبری،ص  ةيالھدا -١
 به بعد  ۷۸۲ص: ،۲ ج

_______________________ 
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الی ....» مراد جبرئیل است و پیامبر و، ثانی اثنین ؛کرد لزاراحت شد و خدا نو خدیجه 
 آخر این داستان! 

ھای شیعه در سند این روایت ردیف شده  دقت کردید که امام؟ خوب خواندید
 ؟ و متوجه شدید که چه اشکاالت بزرگی در این داستان دروغین موجود بود؟ بودند
 ۀمنین خدیجه در شب ھجرت در خانؤدر این داستان کذایی آمده که ام الم -١

فق ھستند که ام یره نویسان مترخین و سؤپیامبر بوده در صورتی که تمام م
ن تاریخ اصًال زنده آند و در ه بوداز دنیا رفت »عام الحزن«منین خدیجه در المؤ

نبودند که در خانۀ پیامبر حاضر باشند یا اینکه پیامبر به خاطر ایشان نگران 
که این داستان خیالی را اند  داند ائمۀ شیعه با خود چه فکر کرده می ! خدا!باشد

منین خدیجه را در ؤام الم، وسیلۀ اعتقاد رجعت خرافی خودشاید به ، اند ساخته
 ن زمان زنده کرده بودند و به دنیا بر گردانده بودند!!!!آ

بحرانی این داستان را در تفسیر البرھان خود نقل کرده است و زمانی که نام 

 كربال خدجية، هنا بخدجية املراد«: کند می بیند با تعجب اظھار می خدیجه را در این بین

الم عليها(  امع يف توفّيت ها آن إذ، صحيح غري هوو ،احلديث سياق يف يأيت ما عىل ،)السّ

ن ال التأرخيني كالو ،بسنة: قيلو ،سنني بثالث اهلجرة قبل، احلزن  خدجية بقاء عىل يدالّ

الم عليها(  ١»اهلجرة زمان إىل) السّ

 يةالھدا( این کتاب که در موردای  مقاله در »دکتر نعمت الله صفری«و ھمچنین 

در  یدر حال ÷یامام عل: دیگو یمه کجالب آن است : «نویسد می، ارائه داده) الکبری
در ) ٨٥ص(. از اتاق قرار داشت یا جه در گوشهیه خدکده بود یآرم ج امبریرختخواب پ

 ٢ .»ا رفته بودین ماجرا و در سال دھم بعثت از دنیجه قبل از ایه خدک یحال
باید به سازندگانش آفرین گفت چرا که استعداد در این داستان که الحق  -٢

خطاب به  اکرم آمده است که پیامبر، اند داشته نوشتن فکاھیسرشاری در 
!!! فدای تو بشوم ای پدر !»الحسنا فدای تو بشوم ای اب: «حضرت علی فرمود

 ۷۸۲،ص:۲ القرآن،پاورقی جالبرھان فی تفسیر  -١
حمدان خصیبی و  بن ) نشر داده شد، تحت عنوان (حسین۱۶ای که در (فصلنامه طلوع، ش  مقاله -٢

عضو ھیئت علمی مدرسه عالی  فروشانی، الله صفری  ، نوشتۀ دکتر نعمت »)الھدایة الکبری«کتاب 
 شد! نقد» یزدی نجفیاالسالم سیدمحمد  ة حج«که البته این مقاله توسط  امام خمینی؛

_______________________ 
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ازدواج که ھنوز حضرت علی ؟؟ کدام حسن؟ کدام پدر؟ پدر حسن؟؟ حسن
چگونه ، ھنوز حضرت حسن به دنیا نیامده بود؟؟ کی پدر شد، نکرده بود

  !؟؟شوند می مکنی به ابا الحسن، حضرت علی قبل از تولد حسن
نسبت و به حضرت جابر بن عبدالله اند  ائمۀ شیعه که این داستان را نقل کرده

 ؟؟ بودنداین حقیقت واضح را فراموش کرده اند  داده
رجال این روایت تمام ، جواب این است که؟ سند این روایت صحیح استآیا ، اما -٣

  طبق کتب رجالی شیعه موثق ھستند به جز دو نفر
که نزد نجاشی مردود است ولی شیخ طوسی او را  »جعفر بن محمد بن مالک«: الف

د شیعه معتبرتر است از جرح نجاشی و ھمچنین که البته توثیق طوسی نز، داند می ثقه
گوید:  می داند و به ثقه بودن وی اشاره دارد و نمی ی تضعیف دیگران را مقبولممقان

که مؤید به اموری  طوسی اقوی این است که وی ثقه است به جھت توثیق شیخ«
 ..» است

 با لفظ و ابن غضائری صاحب کتاب مورد بحث که نجاشی »حسین بن حمدان«: ب

متقدمین و کثیری از متاخرین شیعه او را اما بعضی اند  از او یاد کرده »فاسد املذهب«
 . کنند می و به روایاتش استناد دانند می موثق

 ھجری قمری است که از او به این شکل یاد ٥٠٥متوفای  »ابن عطیه«از متقدمین 
 : کند می

  ١...» اخلصيبي محدان بن احلسني اهللاّ  عبد أبو اجلليل الشيخ«

م« :و در جایی دیگر به این شکل  اخلصيبي محدان بن احلسني اجلليل الثقة ذكره ما تقدّ

 ٢»..)ه ٣٣٤ عام املتوىف(
ة یالھدا: «نویسد می و کند می عنوان یکی از اعالم قرن سوم یادو ھمچنین از او به 

 القرن أعالم أحد ورکالمذ و ٤٠٧ ص یبیالخص حمدان بن نیالحس الّله عبد أبو/ بریکال
 ٣ .»ـھ ٣٣٤ عام توفی و ـھ ٢٥٨ عام ولد یالھجر الثالث

 سسةجمیل حمود؛ مؤ -، ابن عطیه۴۱۹ص۲أبھی المراد فی شرح مؤتمر علماء بغداد ج -١
 ۱،ط _بیروت األعلمی

 ۷۵۶ص ۲و ج ۴۶۰ص  ۲ أبھی المراد فی شرح مؤتمر علماء بغداد، ج -٢
 ۵۵۰ص ۲أبھی المراد فی شرح مؤتمر علماء بغداد ج -٣

_______________________ 
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فاضل عامل حمدث من ) خصيبی(«: نویسد می در موردش صاحب ریاض العلماء

  .»القدماء

 ص: الكرب اهلداية«: کند می شیخ علی کورانی از او به اینگونه یاد ؛اما از متقدمان

 البزاز مالك بن حممد بن جعفر عن) احلضيني محدان بن حسني( روحه اهللا قدس وعنه - ٨٧

 ١...»الكويف
از او با  ٣٦٨ص ٣چرا که آغا بزرگ طھرانی در الذریعه ج !گویا از سادات نیز بوده

 ٢. کند می یاد »السید حسین بن حمدان الخصیبی«لفظ 
: نویسد می داند و می را از بزرگان علمای امامیه »حسین بن حمدان«حر عاملی نیز 

 أو هبا خاصة مصنفات يف الرجعة أحاديث رووا الذين املصنفني كثرة ذلك عىل يدلّ  ومما«

 صنّفها قد كتابا سبعني عىل يزيد ما منها نقلنا التى الكتب أسامء من عرفت قدو هلا؛ شاملة

 الشهيدو ...و، بابويه ابن املحدثني رئيسو ،الكلينى االسالم كثقة، االمامية علامء عظامء

د بن احلسنو ،محدان بن احلسنيو ،الثانى  ٣...»مجهور بن حممّ
 ثیاحاد نیمصنف از ادییز عده هک است نیا اجماع ھای نشانه از باز و: «یعنی

 هک نندکیم نقل گرید مطالب ضمن در ای موضوع نیبا مختص ھائی تابک در را رجعت
، ھستند امامیه علمای بزرگانھا  این و شد؛ رکذ سابقاھا  آن تابک ھفتاد از شیب نام

 بن نیحس، ثانی دیشھ.... و ثیحد اھل سیرئ هیبابو ابن، نییلک االسالم ثقة: مانند
 ....» جمھور بن محمد بن حسن، حمدان

» اند علمای رجال او را قدح کرده«گوید  می و مجلسی نیز با وجود اینکه در جایی

 مؤمن يشك كيف و«: نویسد می آنجا که ؛داند می ولی در جایی او را از اعالم و از موثقین

 نيف رواها رصيح حديث مائتي من قريب يف عنهم تواتر فيام÷ األطهار األئمة بحقية

 یخ علی الکورانی العاملی _ قم، الش۲۲۸ص ۴معجم أحادیث المھدی ج -١
 _قم ۴۱۲، ص: ۸ در بحوث فی الملل و النحل، ج »آیت الله جعفر سبحانی«ھمچنین  -٢

؛  ترجمه از احمد جنتی -؛ شیخ حر عاملی۴۵، النص، ص: ةجعبالبرھان علی الر ةهلجعاإلیقاظ من ا -٣
 انتشارات نوید_تھران

_______________________ 
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 اإلسالم كثقة مؤلفاهتم من مخسني من أزيد يف األعالم العلامءو العظام الثقات من أربعونو

 محدان بن احلسنيو مكي بن حممد الشهيد الشيخو ...و بابويه بن حممد الصدوقو الكليني

 ١.»..و
 بیقر هک) رجعت( مطلبی در چگونه دارد اطھار بائمه مانیا هک سیک ولی: «یعنی

 در اعالم علمای و موثق و بزرگ نیمحدث از نفر چند و چھل از تواتر بطور تیروا ستیدو

 االسالم ثقة مانند ییعلما !؟ندک یم دیترد، است شده نقلھا  آن تابک پنجاه از شیب
 حمدان بن نیحسو  یکم بن محمد دیشھ خیش.... و، صدوق محمد بن بابویه، نییلک
 ...» و

جعفر «و سید محسن امین کل نقدھا را رد کرده چنانکه مرجع تقلید شیعه 

مة الشيعة أعيان يف و«: کند می از او اینچنین نقل »سبحانی  األمني حمسن السيد للعالّ

 معارصيه من إليه نسب ما كلّ و عليه الثناءو امتداحه مفادها  للخصيبي ترمجة العاميل

ة الو له أصل ال غريهمو  ٢...»العقيدة صحيحو اجليبو الرسيرة طاهر كان إنّامو صحّ

 الكرب اهلداية كتاب«: نویسد می آیت الله جعفر سبحانی در مورد روایات این کتاب

ةو النبي تاريخ يف  ،سلّمو ج اهللاَّ  رسول أسامء الكتاب هذا يف عدّ  قدو ...معجزاهتمو األئمّ

 كالمهم من وفراً و ....الزهراء فاطمة أسامءو ،÷طالب أيب بن عيل املؤمنني أمري أسامءو

 باألسانيد املأثورة املروية األخبارو جلّ و عزّ  اهللاَّ  كتاب من الداللةو أبواهبمو شاهدهمو

 ٣.»شيعتهم فضلو ،الصحيحة
آنجا که در مورد علی بن ، داند می علی دوانی نیز او را از دانشمندان بزرگ شیعه

 عهیش نیمحدث و علما بزرگان از قمی میابراھ بن علی« :نویسد می ابراھیم قمی
 نیحس: مانند باشند یم او شاگردان از ما بزرگ دانشمندان از جماعتی ھم و....  است

 ٤....» هیبابو بن علی، حمدان بن نیحس، تبکم میابراھ بن

 وت، بیر۱۲۳-۱۲۲، ص ۵۳ بحار األنوارمجلسی، ج -١
 ، جعفر سبحانی _قم۴۲۰- ۴۱۹، ص: ۸ بحوث فی الملل و النحل، ج -٢
 ، جعفر سبحانی _قم۴۲۰، ص: ۸ بحوث فی الملل و النحل، ج -٣
 ، علی دوانی _تھران۹۴۵بحاراالنوار)، پاورقی، ص:  ۵۱ -۵۳مھدی موعود (ترجمه ج  -٤

_______________________ 



 ١٦٣  یار غارفصل دوم: جواب شبهات مربوط به فضائل 

و در پایان میرزا نوری طبرسی صاحب کتاب مستدرک وسائل بعد از نقل بعضی 

 غاية يف إليه املنسوب اهلداية كتاب، نعم«: نویسد می، از کتاب ویعجیب و غریب اقوال 

 من األجالء، هذا كتابه وعن عنه نقل وقد، املذهب ينايف ما فيه نر مل، واإلتقان املتانة

 يف احليل سليامن بن حسن والشيخ، التلعكربي موسى بن هارون حممد أيب كالشيخ: املحدثني

 السيد أنه مجع ذكر الذي املعجزات عيون وصاحب، الرجعة ورسالة البصائر منتخب

 حممد اآلغا املاهر الفاضل بخط ورأيت، وغريهم العوامل وصاحب، املجليس واملوىل، املرتىض

 إن: املعارص شيخنا قال(: لفظه هذا ما الرجال نقد عىل علقه فيام البهبهاين الوحيد بن عيل

 صاحب، كذابا، املذهب فاسد كان احلضيني محدان بن احلسني إن الرجال كتاب يف الذي

 اإلمامية أجالء من إنه اهلداية وهو الكتاب هذا تدبر ملن وظاهر، إليه يلتفت ال ملعون، مقالة

 واهللا - ممكن غري بينهام فالتوفيق وإال هذا هو ليس الرجال كتب يف املذكور ولعل، وثقاهتم

 ١.)أعلم

 االسالم حجة«توانید دالیل مفصلی را در این باره در مقالۀ  می اما، این بود دالیل ما
سال ( ١٩و  ١٨طلوع در شمارۀ  فصلنامهببینید که در  »سید محمد نجفی یزدی

از دید را  »حسین بن حمدان«داده شده و نویسنده در آن مقاله وثاقت  نشر) ١٣٨٥
 ٢ثابت کرده و به منتقدین جواب گفته است!شیعه 

 صحیح است و »علم حدیث شیعه«فھمیم که این روایت طبق  می با این وجود

 املروية األخبار و«: نویسد می جعفر سبحانی در مورد روایات این کتاب، چنانکه خواندید

 تاب را بدون ھیچ قید و شرطی صحیحکات یو اسناد روا ٣.»الصحيحة باألسانيد املأثورة

موسسه آفاق؛ و الفواید  ، میرزا حسین النوری الطبرسی؛۵۶۶نفس الرحمن فی فضائل سلمان ص -١
 ؛ محدث قمی۲۳۸ - ۲۳۷، ص: ۱ الرضویه فی احوال علماء المذھب الجعفریه، ج

ایراداتی وارد کرده و  »الکبری ةيالھدا« است که بر کتاب »دکتر صفری«این مقاله در نقد مقاله  -٢

مقاله  و روایات مربوط به آن (نقد ÷اعجاز ائمه«نقدی مفصل با عنوان  »جناب نجفی یزدی«
اند که در فصلنامه تخصصی  بر آن نوشته »»)حسین بن حمدان خصیبی و کتاب الھدایة الکبری«

 طلوع نشر داده شد.
 ، جعفر سبحانی _قم۴۲۰، ص: ۸ بحوث فی الملل و النحل، ج -٣

_______________________ 
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ھا  آن یااند  را ائمۀ شیعه نقل کرده شود که این روایت می به ھمین ترتیب ثابت ؛داند می
و متوجه نشدند که حضرت خدیجه در آن زمان زنده نبودند وھمینطور اند  ساخته

 حضرت علی ھنوز پدر نشده بودند!!
********** 

 صبر کن! !خواننده گرامی
متھم کنی و گمان کنی من با ائمۀ بزگوار  گریقبل از اینکه من را به ناصبی 

 . سطور را بخوان تا دلیل جمالت گذشتۀ مرا بدانیاین ، دشمن ھستم
ای متوجه ائمۀ بزرگوار شد از روی اجبار و الزام بود وگرنه  اگر در جمالت باال طعنه

 . ادبی کنم بی من خاک پای آن بزرگان ھم نیستم که بخواھم نسبت به آنان
نوشتن ای خواستم نشان دھم که با  سطور باال عقیدۀ شخصی من نبود بلکه لحظه

و خواستم نشان دھم که چه عمل ، توان طرف را آزار داد می چند خط به چه راحتی
 . است وجدان بی شرم و بی زشت و قبیحی است و فاعل این فعل چه

 ھمینطور، ار ناقل چنین خزعبلی نیستندیقینًا روایت باال صحیح نیست و ائمۀ بزرگو
روایتی که قزوینی به آن استناد کرده و به وسیلۀ آن به حضرت صدیق اکبر طعنه زده 

 . استمحض نیز دروغ 

 ابوبکر همراهی همیشه محزون: قزوینی
 »ھمراه«ر را که او در نام مقاله ابوبکن بس یصاحب مقاله ھم یمغر کسب یبرا

صفحه در این  ٢٠و نزدیک به  ندک یمار کاو را ان یدر متن مقاله ھمراھ ینامد ول یم
 یاز من دروغگوتر آدم رو: دیبگوو د یایب یکیه کن است یمثل ا  !!!نگارد می مورد مطلب

از من  تابه حال ایآ: دیبعد بگو؟ یویگ یراست م: ندیبعد به او بگو وجود نداردن یزم
در  نیچنبا متن مقاله عنوان مقاله  یوقت ؛سراسر تناقض یعنی ؟؟یا هدیشن یدروغ
 !!!تاس یبین عجایه چه سرزمکد ید میباشد خود مقاله را خواھ تضاد

رو  یشخص ؛جناب، هکد یبگو آخوندن یست به این یسک »شه محزونیھم« ۀیناکاما 
، میبله برو ییاگر بگو؟ ھفت سر یم به جنگ اژدھایبرو یحاضر: دیند و بگوکبه تو 
 اند؛ آماده کرده مان توشهین راه برایا ه فرزندانم ھم درکم یبرو ام، هردکھم آماده  َمرکب

شخص ھمراه از  !ه بلهک ردیگ یم جه راین نتیشخص منصف ا، ن شودیمطمئنًا اگر چن
د از یشن یم ه اسم اژدھا راک ید وقتیبا ن بودیر ایرا اگر غیز، ن مردم استیشجاعتر
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را از سر راه مگر جانم  ام، وانهیمگر د: گفت می شنھاد دھندهیبه پیا و  ردک یمترس غش 
 ؟ ام آورده

مال کاو با  یول، دیه بزنیناکد به او یتوانست یم گفت یم نیچن صدیق رکاگر ابوب !بله
ه نھاده ان ریه پا در اک یشخص یبرا. آمد ج ل ھمراه رسول خدایمال مکشجاعت و با 

پا در  نه اصالً  !نه، دیشک یم ار پا عقبک یست اگر مھم بود ھمان ابتدایگر جان مھم نید
ل ثروتش که کشد ین نمید و بر ایشک یم روز اول دست از اسالم اصالً ، نھاد ینم ن راهیا

ه از کآمد!!! مثل جن  ینم طرف اسالم ھم اصالً .. اشتباه شد !نه، ندکاسالم  یرا فدا
 !شد ی میاست از نام اسالم ھم فرار یبسم الله فرار

پیامبرخود ، ترین شرایطی که خداوندکه سخت فھمیم  می تأمل درسیاق آیهبا : نکته
زیرا ذکر این مورد درمقابل حالتی است که . سفِرھجرت است، را یاری رسانده است

ھجرت  درحالی که درسفر. اند مسلمانان ازلحاظ ِعّده وُعّده دربھترین شرایط خود بوده

  .﴾ٱثۡنَۡ�ِ ثَاِ�َ ﴿ :نفر بودند فقط دو
ھات آخوند شیعه را در مورد فضیلت بودن آیۀ در این قسمت بر آنیم که شبنون کا

 : اولین شبھۀ او چنین است، غار برای یار غار جواب دھیم

 ابوبکر توسط پیامبر به عنوان همراه انتخاب نشده بود: قزوینی
، ندک ه مطرح مییل آیه در ذکای  ن مسألهیفخررازی در چھارم: «سدینو یم ینیقزو

 :سدینو ه میین آیر از اکلت ابوبیدر باره نحوه استفاده برتری و فض
 :ندک ر داللت میکلت ابوبیه به چند صورت بر فضین آیا: مسأله چھارم

، فار به طرف غار رفتکشته شدن توسط که از ترس کھنگامی  ج رسول خدا: اول
ھرگز او ، ن استیقی راستگو و راستیه او از مؤمنان حقکر باخبر نبود کاگر از باطن ابوب

ترس آن را ، ر تفاوت داشتکر با باطن ابوبکرا اگر ظاھر ابوبیبرد؛ ز خود نمیرا به ھمراه 
ر او که خود ابوبکد یترس ن مییر او را به دشمنانش نشان دھند و ھمچنکه ابوبکداشت 

ند ک ثابت می، داشته نار خود نگهکن زمان در یشد؛ اما وقتی رسول خدا او را در اکرا ب
 .سان بوده استکیر با ظاھر او کباطن ابوبه کن داشته یقیه آن حضرت ک

 ج د ھجرت با اجازه خداوند صورت گرفته و در خدمت رسول خدایترد بی: دوم
ر کتر از ابوب کیه از نظر نسب به رسول خدا نزدکجماعتی از افراد مخلص بوده است 

ی به دستور کت سخت و ترسناین موقعیر در چنکاند؛ پس اگر ھمراھی ابوب بوده
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ن ین دادن چنیبرد؛ بنابرا د رسول خدا او را به ھمراه خود میینبا، نبوده است خداوند
انتھای  .»ن استیر در دکداللت بر مقام بلند ابوب، ر از جانب خداوندکشرافتی به ابوب

در گرو اثبات مقدماتی است ، ین دو ادعای فخررازیاثبات ا: «ینیقزو سخن فخر رازی
 تمام نباشد؛ھا  آن از کیچ یرسد ھ ه به نظر میک

. یگریر بوده نه شخص دکابوب، در غار ج د ثابت شود ھمراه رسول خدایبا: اوالً 
ه در کشود؛ چرا  ن مطلبی ھرگز ثابت نمییم چنیرکه قرآن یه از خود آکروشن است 

ه با رسول خدا کر برده نشده و صرفا سخن از ھمراھی است کچ اسمی از ابوبیھ، ه غاریآ
ات موجود در یروا کمکد به یبا، سی استکه آن ھمراه چه کن یاست؛ اما ادر غار بوده 

ه ما به صورت کالتی مواجه است کھم با مش ه آنکخی و روائی ثابت شود یمنابع تار
 . ردکم یاشاره خواھھا  آن ات در منابع اھل سنت بهیمختصر بعد از نقل اصل روا

ھنگامی : ه گفتکرده است کر نقل کانس از ابوب: سدینو ل بخاری مییمحمد بن اسماع
ر پاھای خود را یز) شیفار قرک(ھا  آن ی ازکیاگر : گفتم ج به رسول خدا، در غار بودم

ه سومی کچرا نگرانی در باره دو نفری : آن حضرت فرمود، دیما را خواھد د، ندکنگاه 
 . خداوند است، آن دو

صرف . در غار بوده است ر به ھمراه رسول خداکه ابوبکند ک ات ثابت میین روایا
انه یم ÷ر مؤمنانیه با امک کژه در انس بن مالیه در سند آن و به وکالتی کنظر از مش

ح خود از یه بخاری در صحکگری یت دیت با رواین روایا، وجود دارد ١خوشی نداشته
 : در تعارض است، رده استکعائشه نقل 

ه کرده است کح یتصر ه ویکسد ینو ح خود به نقل از عائشه مییبخاری در صح
 ..... م در باره خاندان وی نازل نشدهیرکای در قرآن  هیچ آیھ

 : جواب
تا اینجا ھیچ چیز جدیدی نگفته است و بحمد الله ھر چه شبھه در مورد یار غار 

ای که شیعه َعَلم  خصوصًا شبھه، بودن حضرت صدیق بود قبل از این جواب داده شد
که » در باره خاندان ما نازل نشدهای  آیه تصریح کرده که ھیچعائشه «گوید:  می کرده و

 . قبل از این مفصًال به آن جواب داده شد

 ھای آتی سخن خواھیم گفت. در این مورد، در بحث -١
_______________________ 
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 نام مقاله را اینگونه انتخاب؟ گوید می چه متناقض سخن یواما دقت کردید که 
شود که ابوبکر  باید ثابت«گوید:  می و االن» ابوبکر ھمراھی ھمیشه محزون: «کند می

 !! !»نه کس دیگری بوده یار غار
قزوینی در این مقاله بسیار تالش کرده که یار غار بودن حضرت صدیق : نکتۀ جالب

را نفی کند ولی جالب اینجاست که او جانشینی برای حضرت صدیق معرفی  ساکبر
که یار غار  گوید مین »نجاح«مانند ، ابوبکر یار غار نیست گوید می نکرده!! یعنی وقتی

بوده است؛ و مطمئنًا قزوینی نیز تئوری نجاح را بسیار احمقانه دانسته  »ابن اریقط«
 که نخواسته راه نجاح را برود!

: آورد با عنوان می دیگری را ۀشبھ، جوابش گذشت قزوینی بعد از این شبھه که قبالً 
که به این شبھه نیز مفصًال جواب » به قبا رسیده بود، ابوبکر قبل از رسول خدا«

که به » رسول خدا به تنھایی ھجرت کرده است: «ای با عنوان مچنین شبھهو ھ. گفتیم
اشاره کرده  »ام معبد ۀخیم«ناپخته نیز جواب گفتیم و ھمچنین به ماجرای  ۀاین شبھ

پس با این ، گفتیم پاسخشبھه نیز قبًال  و حضور ابوبکر صدیق را منکر شده که به این
در این سفر بوده  ج ھمراه رسول خداکه حضرت صدیق اکبر ایم  وجود ثابت کرده

و شیعه باید اند  گذشته از آنکه ائمۀ شیعه یار غار بودن ابوبکر را قبول داشته، است
حواسش باشد که انکار قول معصوم! مساوی است با کفر و جناب قزوینی که یار غار 

داند  ینم و کند می بودن ابوبکر را قبول ندارد به صورت مستقیم قول ائمۀ خود را رد
 که این کارش چه پیامدی دارد!

 تردید ابوبکر یار غار بوده است بی: علمای شیعه
از بعضی از علمای شیعه که یار غار بودن حضرت ابوبکر صدیق را ، در این بخش

 کنیم! می یاد دانند می قطعی و مسلم

ا خروج أيب بكر مع النبي «: سدینو یم دیخ مفیش -١ كونه يف و ،فغري مدفوع، جأمّ

 ١»استحقاق اسم الصحبة معروفو ،الغار معه غري جمحود

 ، شیخ مفید _قم۱۸۵، ص: ةماإلفصاح فی اإلما ؛ ، شیخ مفید _ قم۲۵۱تفسیر القرآن المجید، ص:  -١
_______________________ 
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غیر قابل رد و بودنش ھمراه  ج اما خارج شدن ابوبکر ھمراه رسول خدا: «یعنی
و ھمچنین مستحق بودن ابوبکر به اسم ، رسول خدا در غار نیز غیر قابل انکار است

 .» صاحب معروف است

 أن هو به مسلّم هو ما ان«: سدینو یم »یالله جعفر سبحان ةيآ«عه ید شیمرجع تقل -٢

 الذي ثور غار يف بعدها اخريني ليلتنيو اهلجرة ليلة بكر أبوو هو أمىض ج اهللاّ  رسول

 ١..»املنورة للمدينة املحاذية النقطة يف مكة جنوب يف يقع
» ثور« در غار» ابوبکر« آنچه مسلم است اینست که پیامبر شب ھجرت را با«: یعنی

 ٢...» است بسر برده است) نقطهء مقابل مدینه( مکه  که در جنوب
 غار در هک سک دو آن هک ستین خالف و: «ابو الفتوح رازی در روض الجنان -٣

 ٣»رکابوب و بود ج رسول: بودند

 ٤.»القطعي للنقل بكر أبو هو بصاحبه املراد و«: عالمه طباطبایی صاحب المیزان -٤

 ٥.»است ابوبکراو بنا بر نقل قطعی  »ھمراه -صاحب« و مقصود از: «یعنی
، گری نداشتیس دکعنی دوم دو نفر بود و ی  ِن یاْثنَ  یثانِ : «سید علی اکبر قرشی -٥

 ٦.» ندک ه خبر قطعی آن را ثابت میکاست  ابوبکر» صاحب« مراد از
 قییرف آنحضرت هکنیا در است حیصر هیآ: نماند ناگفته: «نویسد می و در جایی دیگر

 ٧ .»بود ابوبکر او ھمه حیبتصر و. است  داشته غار در

  جعفر سبحانی، مترجم:جعفر الھادی ،۵۹۱،ص:۱ سید المرسلین (ترجمۀ فروغ ابدیت به عربی)،ج -١
 ۲، جعفر سبحانی _قم،ط۳۵۳، ص: ۶ ؛و رسائل و مقاالت (عربی)، ج۳_ قم،ط

 ۱۳۴۲آذر ماه  »اسالمھایی از مکتب  درس«، جعفر سبحانی _قم؛ و مجلۀ ۴۱۱فروغ ابدیت،ص: -٢
، عنوان مقاله: نکات جالبی از تاریخ اسالم، سرگذشت ھجرت، ۳۳ص ۳ش (سال پنجم) شمارۀ 

 جعفر سبحانی 
 _مشھد ۲۵۱، ص: ۹ روض الجنان (تفسیر ابوالفتوح)، ج -٣
 ۵، سید محمد حسین طباطبایی؛ قم،ط۲۷۹، ص: ۹ المیزان فی تفسیر القرآن، ج -٤
  ۳۷۴، ص: ۹ ترجمه المیزان، ج -٥
 ۲۳۷، ص: ۴ تفسیر أحسن الحدیث، ج -٦
 ۵؛اسالمیه_ تھران،ط ، سید علی اکبر قرشی۱۲۹،ص ۵ قاموس قرآن،ج -٧

_______________________ 
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 یار غار بودن ابوبکر صدیق چنان مسلم است که احدی آن را نفی و انکار: فایده
و  کند می و احدی در این باره اختالف ندارد و ھمچنین نقل قطعی آن را ثابت کند مین

 ) عالم شیعی ٥مختصر سخنان این (. اند ھمه بر یار غار بودن ابوبکر صدیق تصریح کرده

 نبوده است ج ا اجازه رسول خدایبا دستور ، رکابوب یهمراه: ینیقزو
د ھجرت به دستور خداوند صورت یترد بی، ه فخررازی گفته استکھمان طور : اً یثان

د ثابت یارھای رسول خدا به دستور خداوند است؛ اما باکگرفته است و حتی تمامی 
رسول خدا بوده است و آن حضرت به خاطر ز به دستور یر نکه ھمراھی ابوبکشود 

موجود در منابع  که طبق مدارکر نشده است؛ در حالی کمصالحی مجبور به بردن ابوب
ر بعد از با خبر کابتدا به تنھائی به طرف غار رفته بوده و ابوب ج رسول خدا، اھل سنت

ن یخاطر از به یت رسول خدا به دنبال آن حضرت راه افتاد و رسول خدا نکشدن از حر
ر را به ھمراه خود کابوب، ش جای آن حضرت را نشان ندھدینجه قرکر شیر زکه ابوبک

 . برده است
 : جواب

ز به خاطر یرسول خدا ن«گوید:  می دقت کنید به آن قسمت از نوشتۀ قزوینی که
ر را به ھمراه کابوب، ش جای آن حضرت را نشان ندھدیقر ۀنجکر شیر زکه ابوبکن یا

خدیجه گوید:  می این ادعای او ریشه در ھمان روایت کذایی دارد که» استخود برده 
الحسن بود!!!! اما خواھیم دید که ا ن زمان ابآدر وقت ھجرت زنده بود و علی در 

پایه  بی د و این نشان ضعف او ودھ نمی ادعای خود ھیچ سندی ارائهقزوینی برای این 
 . بودن ادعای اوست

بوبکر بعد از اینکه پیامبر از مکه خارج شد به دنبال او به راه ا«گوید:  می اما اینکه
به ؟ اند به کدام طرف رفته ج ال اینجاست که ابوبکر از کجا فھمید که پیامبرؤس» افتاد

؟ و چگونه است که مشرکین نفھمیدند ؛)=یمن( یا جنوب غرب) = مدینه( سمت شمال
 . را پیدا کنیمھا  سوال که جواب این کنیم به این امید می قزوینی را دنبالھای  نوشته

 خارج شده است یه رسول خدا به تنهائکدهد  یه شهادت میآ: قزوینی

در ھنگام خروج  ج ه رسول خداکشود  ز استفاده مییم نیرکه قرآن یاز آ: «قزوینی
ه غار یه خداوند در آک؛ چرا  شده است» نیثانی اثن« ه تنھا بوده و در غارکاز م
 :دیفرما می
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ۡخرََجُه ﴿
َ
ِينَ إِۡذ أ   ﴾ٱۡلَغارِ إِۡذ ُهَما ِ�  ٱثۡنَۡ�ِ َ�َفُرواْ ثَاِ�َ  ٱ�َّ

 کیو ( ن نفر بودیه دّومکدر حالی ، ردندکرون یه بکافران او را از مکه کآن ھنگام 
 . ه آن دو در غار بودندکدر آن ھنگام ) شتر ھمراه نداشتینفر ب

 : سدینو ه میین آیل ایاھل سنت در ذر ین آلوسی از مفسران شھیعالمه شھاب الد

من مكة وإسناد اإلخراج إليهم ) إال تنرصوه فقد نرصه اهللا إذ أخرجه الذين كفروا(«

إسناد إىل السبب البعيد فإن اهللا تعاىل أذن له عليه الصالة والسالم باخلروج حني كان منهم ما 

 . »كان فخرج صىل اهللا تعاىل عليه وسلم بنفسه
ه کافران او را از مکه کآن ھنگام ، ردکاری یخداوند او را ، دینکاری نیاگر او را 

را خداوند به آن ید است؛ زیاسناد به سبب بع، انیشیاسناد اخراج به قر، ردندکرون یب
رسول خدا ، ن صورت درآمدیه اوضاع به اکحضرت اجازه خروج داد در آن ھنگام 

  .»ه خارج شدکاز م) یا به تنھائی( خودش
به » اخرج« دیبا، بود ج ه به ھمراه رسول خداکر در زمان خروج از مکبوباگر ا

ر به یضم، ه در زمان حضور در غارکبه صورت مفرد؛ ھمان طور آمد نه  ه مییصورت تثن

  .﴾ٱۡلَغارِ إِۡذ ُهَما ِ� ﴿ ه آمده استیصورت تثن
حضرت فشار آن است که کفار به آن ، هین آیاگر ادعا شود که مقصود از اخراج در ا

ن مطلب در مورد ھمه یم اییگو می، رون رودیتا آن حضرت از مکه ب، فراوانی وارد کردند
را تمام مسلمانان در آن زمان تحت فشار کفار بوده و به خاطر یز ؛صحابه مشترک است
پس ھر کس که  ؛کرد مجبور به خروج شدند دشان مییتھدھا  آن خطراتی که از جانب

ن یخداوند متعال در ا ؛در واقع توسط مشرکان اخراج شده بود ،کرد میاز مکه ھجرت 
 :فرماید می نهیزم

ُ ٱَ�ۡنَهٮُٰ�ُم  �َّ ﴿ ِينَ ٱَعِن  �َّ ن  ّ�ِينِ ٱلَۡم يَُ�ٰتِلُوُ�ۡم ِ�  �َّ
َ
َولَۡم ُ�ۡرُِجوُ�م ّمِن دَِ�ٰرُِ�ۡم أ

ْ إَِ�ِۡهۡمۚ إِنَّ  وُهۡم َوُ�ۡقِسُطٓوا َ ٱَ�َ�ُّ ُ ٱَ�ۡنَهٮُٰ�ُم  إِ�ََّما ٨ لُۡمۡقِسِط�َ ٱُ�ِبُّ  �َّ ِينَ ٱَعِن  �َّ َّ� 
ن تََولَّوُۡهۡمۚ َوَمن  ّ�ِينِ ٱَ�َٰتلُوُ�ۡم ِ� 

َ
ٰٓ إِۡخَراِجُ�ۡم أ َ�َ ْ ۡخرَُجوُ�م ّمِن دَِ�ٰرُِ�ۡم َوَ�َٰهُروا

َ
َوأ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 

ُ
َُّهۡم فَأ ٰلُِمونَ ٱَ�َتَول   .]٩-٨[الممتحنة:  ﴾٩ ل�َّ

ن با شما یه در راه دکسانی کت عدالت نسبت به یردن و رعاکی کیرا از نخدا شما 
ه خداوند کند چرا ک رون نراندند نھی نمییارتان بیردند و از خانه و دکار نکیپ
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ه کند ک سانی نھی میکتنھا شما را از دوستی و رابطه با . شگان را دوست داردیپ عدالت
راندن  رونیا به بیرون راندند یتان بیھا از خانهردند و شما را کار کین با شما پیدر امر د

 !س با آنان رابطه دوستی داشته باشد ظالم و ستمگر استکردند و ھر ک کمکشما 
 : جواب

 ۀدھد که دو نفر با ھم از مکه خارج شدند و سفسط می آیه شھادت، اتفاقًا بر عکس

نُثوًرا ﴿ شما  ان شاء الله. خواھد شد ﴾٢٣َهَباٗٓء مَّ
فخرج «: فرمایند می سخن او کامًال واضح است وقتی ایشان، سخن آلوسی در مورد

نه . شخصًا خارج شدند ج به این معناست که نبی اکرم »صىل اهللا تعاىل عليه وسلم بنفسه
 اینکه به تنھایی خارج شدند!!!

برد که عالمه آلوسی با  می ھر کس که نقل قزوینی و ترجمۀ او را بخواند گمان

وأذن «: نویسند می عقیده است در صورتی که چنین نیست و عالمه آلوسیقزوینی ھم 

 ١»له عليه الصالة والسالم يف اهلجرة فخرج مع صاحبه أيب بكر ريض اهللا تعاىل عنه إىل الغار
آن است که کفار ، هین آیاگر ادعا شود که مقصود از اخراج در ا«گوید:  می اما اینکه

ن یم اییگو می، رون رودیتا آن حضرت از مکه ب، کردندبه آن حضرت فشار فراوانی وارد 
 » مطلب در مورد ھمه صحابه مشترک است

 داند که منظور ما از اینکه می زیرا خود او ھم ؛سفسطۀ او در این جمالت است
... آورد نمی گوئیم پیامبر را مجبور به ھجرت کردند چیست ولی به روی خودش ھم می

 : منظور ما این است
 گرفتند و بر آنان فشار می بر مسلمانان حاضر در مکه بسیار سخت قریشیان

اما با این وجود حضرت نبی اکرم و ، آوردند به حدی که آنان مجبور به ھجرت شدند می
 مگر بر؟؟ چرا، در مکه مانده بودند از مسلمانان صدیق اکبر و حضرت علی و چندی

خیر انداختند و ھمان موقع ھجرت أرا به تھجرت ھا  آن چرا؟ آوردند نمی فشارھا  آن
 ؟ چرا یک روز دیگر صبر نکردند؟ چرا در آنشب خاص ھجرت کرند ؟نکردند

دلیل آن است که قریشیان خانۀ نبی اکرم را محاصره ، دانیم می دلیلش را ھمه
، کردند و خواستند ایشان را به قتل برسانند پس چاره ای جز ھجرت باقی نمانده بود

 سورۀ بقره  ۳۰تفسیر روح المعانی آلوسی ذیل آیۀ  -١
_______________________ 
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پس به نوعی پیامبر را مجبور کردند که ، آمده بودند که پیامبر را بکشندآنان با ھم گرد 
 . ھجرت کند و خارج شود

دیگر ای  شیوه به »مکارم شیرازی«جناب ، ھمین سخن ما را مرجع تقلید شیعه
 . بیان کرده است

هُ  إِذْ «: نویسند می ایشان در کتاب تفسیرشان جَ رَ ينَ  أَخْ ذِ وا الَّ رُ فَ م بالطبعو كَ  مل فإهنّ

ة من النّبي خروج املؤامرة نتيجة كانت ملا لكن، قتله أرادوا بل إخراجه يريدوا ، منهم فرارا مكّ

 ١»إليهم إخراجه اآلية نسبت فقد

ۡخرََجُه ﴿« :یعنی
َ
ِينَ إِۡذ أ ْ  ٱ�َّ  »هکم « از او ردنک رونیب فارک قصد البته ﴾َ�َفُروا

ج  امبریپ رفتن رونیب ارشانک جهینت چون ولی، داشتند او شتنک به میتصم هکبل، نبود
 ٢ .»است شده دادهھا  آن به نسبت نیا شد هکم از

، توانست در مکه بماند می، مجبور به ھجرت نبود ھمان شب ساما ابوبکر صدیق
بگذارید این مثال را  ؛دنچونکه کسی قصد جان او را نکرده بود که اجبارًا ھجرت کن

 . مطرح کنم
، در نظر بگیرید) =مکه( محیط بسته که فقط یک راه خروج داردای را در یک  عده

و افراد ) مسلمانان=( ھایشان بسته است اشخاصی نیز در این محیط ھستند که دست
ۀ از بین آن عد) قریشیان=( حاضرندچماق بدست در این محیط ھستند که  نیز دیگری

 ،)کنند می ھجرت=( جھند می شوند و از خطر می گروھی از محیط خارج، دست بسته
 را انداخته و شمشیرھا  چماق ؛که چماق بدست داشتندآن عده ، مانند می اما دو نفر

 ؛روند می) نبی اکرم=( کشند! شمشیرھا را کشیده و به سمت یکی از آن دو نفر می
بیند که از این محیط خارج شود و ھمینکار را  می شخص تھدید شده چاره را در این

معاملۀ تھدید  ؛)ابوبکر صدیق( ماند یک نفر دیگر می اما ؛)ھجرت=( کند می ھم
پس آن  ؛نه معاملۀ شمشیر و جان، معاملۀ چماق است و بدن شخص اینکنندگان با 

  ابی طالب، مکارم شیرازی؛ مدرسه امام علی بن ۵۷، ص: ۶ األمثل فی تفسیر کتاب الله المنزل، ج -١
 ۱،ط مکان _ قم

 ۱،ط _ تھران ةمي، مکارم شیرازی؛ دار الکتب اإلسال۴۲۰-۴۱۹، ص: ۷ تفسیر نمونه، ج -٢

_______________________ 
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خارج شود و به دوستان ملحق  تواند می بماند و تحمل کند و تواند می نفر باقی مانده
 » اجباری در کار نیست، شود

توانستند در مکه بمانند و زندگی کنند  می خواستند می اصحاب اگر: مختصر بگویم
اما پیامبر اکرم  ؛سال به ھمین طریق زندگی کردند ١٣منتھی زندگی با محنت چنانکه 

 . در مکه بماند و به اجبار ھجرت کردند ندتوانست نمی بعد از آن شب دیگر
شود  می دهگفته شد که از متن آیه استفا ؛اما بر گردیم به ابتدای سخن و متن آیه

و ابوبکر صدیق به اتفاق بود و آن دو به اتفاق از مکه خارج  ج که خروج نبی اکرم
 : به این دلیل، اند شده

ۡخرََجُه ﴿: «فرماید می آیه
َ
ِينَ إِۡذ أ ْ ثَاِ�َ  ٱ�َّ وقتی که او را : یعنی ﴾...ٱثۡنَۡ�ِ َ�َفُروا

 ﴾ٱۡلَغارِ إِۡذ ُهَما ِ� ﴿ اثنین مربوطشاید بگوئید ثانی » بیرون کردند او دومین دو نفر بود
بینیم که مفسرین  می اما) زمان باشدھردو  اشکال است که مربوط به بی که(، است
 : بخوانید اند؛ یید کردهأو سخن ما را تاند  گفتهرا خالف این و سنی  شیعه

ۡخرََجُه ﴿ :نویسد می در این باره مال فتح الله کاشانی -١
َ
ِينَ إِۡذ أ ْ  ٱ�َّ  وقتی ﴾َ�َفُروا

 و هکم از ردندک او قتل و اخراج قصد عنیی افرانک را او ردندک رونیب هک
 بود شانیا قصد باعتبار فارکب اخراج اسناد و داد خروج یدستور را او حقتعالی

ه نصرهیفس ان هک محذوفست تنصروه اال جزاء و بآن  نیبا چنانچه است اللَّ
نَ  یثانِ  قوله و آن مقام در آن بر دالست آنچه اقامه و شده مترجم

ْ
 از حالست ِن یاث

ْخَرَجهُ  ریضم
َ
 نبود او با عنیی بود دو میدو هک حالتی در ردندک رسول اخراج عنیی أ

 ثانی ظرف ای است ثانی بدل ُھما ِإذْ  قوله و است ابوبکر آن هک سک کی مگر
 ای و بودند غار در اْلغارِ  یفِ  ابوبکر و او هک وقتی را غمبریپ داد نصرت عنیی نیاثن

 ١.» بودند ثور غار درھردو  هک وقتی در بود دو دوم رسول

ق)؛ ۹۸۸، مال فتح الله کاشانی (م۲۷۰، ص: ۴ تفسیر منھج الصادقین فی إلزام المخالفین، ج -١

َ إِ «ھمینطور در تفسیر زبدة التفاسیر نوشتۀ فتح الله کاشانی با این متن:  وا ثاينِ رُ فَ ينَ كَ هُ الَّذِ جَ رَ ذْ أَخْ

ِ حال كونه أحد اثنني، أي: مل يكن معه إالّ رجل واحد نَنيْ  ةزبد »فلن خيذله من بعد... -وهو أبو بكر -اثْ
 _قم ۱۱۳، ص: ۳ التفاسیر، ج

_______________________ 
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شدند  می که زمانی که پیامبر از مکه خارج کند می از قول او فھمیدیم که آیه ثابت
شخصی ھمراه او بود و ھمان شخص ھم در غار با او بود! و آن شخص نیز حضرت 

 . صدیق اکبر بود
آنگاه که قصد بیرون کردن او کردند کافران از «: نویسد می کاشفی سبزواری -٢

و  او را دستوری خروج داد در حالتیکه دوم دو تن بودندمکه و حق سبحانه 
 ١» در غار ثورھردو  نصرت داد بوقتیکه بودند

 ٢»غريه معهو خرج النبي أن االخبار جمرد» اثنني ثاين« تعاىل قوله«: ابن ادریس حلی -٣
 خود امبریپ توانا خدای هک مواردی جمله از«: نییخم نجفی جواد محمد خیش -٤

 نفر دو از یکی هک حالی در را حضرت آن افرک افراد هک بود ھنگامی داد نصرت را

 ٣....» نمودند خارج معظمه هکم از بود

ۡخرََجُه ﴿« :نویسد می شریف الھیجی -٥
َ
ِينَ إِۡذ أ ْ  ٱ�َّ وقتی که قصد بیرون  ﴾َ�َفُروا

در حالتی که آن حضرت یکی از  ﴾ٱثۡنَۡ�ِ ثَاِ�َ ﴿ کردن او کردند ناگرویدگان

وقتیکه او  ﴾ٱۡلَغارِ إِۡذ ُهَما ِ� ﴿ جمله دو کس بود که سومی ھمراه ایشان نبود

 ٤.....»چون گفت پیغمبر ﴾إِۡذ َ�ُقوُل ﴿ مصاحبش ابوبکر در غار جبل ثور بودند
تھیه وسائل ترور در اثر توطئه و ( آنگاه که کافران او را: «نویسد می سید بالغی -٦

 ٥» بیرون راندند در حالیکه دومین دو کس بود) از مکه

کاشفی  توبه، حسین بن علی  ۴۰، ذیل آیۀ ۶۱ص ۲تفسیر مواھب علیه (تفسیر حسینی) ج -١
 سازمان چاپ وانتشارات اقبال _ تھران ق)؛۹۱۰م( سبزواری

کتابخانه آیت الله  ق)؛۵۹۸، ابن ادریس حلی (م۳۷۴، ص: ۱ المنتخب من تفسیر التبیان، ج -٢
 ۱،ط ق ۱۴۰۹،  مرعشی _ قم

:؛  ق)۱۴۱۹، محمد جواد نجفی خمینی (م۲۸۰، ص ۶ تفسیر آسان (منتخب از تفاسیر معتبر) ج -٣
 ۱،ط انتشارات اسالمیه_ تھران

ق)؛ ۱۰۸۸، بھاء الدین محمد شیخعلی الشریف الالھیجی (م ۲۶۶ص ۲تفسیر شریف الھیجی ج -٤
 ش۱۳۶۳موسسه مطبوعات علمی _تھران،

توبه، سید عبد  ۴۰به بعد ذیل آیۀ  ۹۹، ص: ۳ حجة التفاسیر و بالغ اإلکسیر (تفسیر بالغی)، ج -٥
  ق ۱۳۸۶،  _ قم )؛ انتشارات حکمت ۱۴الحجت بالغی (م قرن 

_______________________ 
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ق خداوند او را ید پس بتحقیردکاری نیغمبر را یاگر شما پ« : بیط الّله تیآ -٧
ه کافر بودند دو بدو زمانی که کسانی کردند او را که خارج کاری فرمود زمانی ی
 ١.» ن دو در غار بودندیا

 افرانک چون غار شب در ردک اریی را وی« :جرجانی حسن بن نیحس خیش -٨
 دّوم و هکم از شد رونیب او ردندک او شتنک قصد و ردندک رونیب هکم از را وی

 ٢...» بود ابوبکر آن و بود خود صاحب دّوم عنیی بود تن دو
 ردندک رونیب) هکم از( را او افرانک هک ھنگام آن««: نویسد می مکارم شیرازی -٩

 آن هک ھنگام آن در) نبود شیب او ھمراه نفر کی و( بود نفر نیدوم هک حالی در
 ٣» !ماست با خدا مخور غم گفت می خود ھمسفر به او و بودند غار در دو

ۡخرََجُه ﴿«: نویسد می و
َ
ِينَ إِۡذ أ ْ  ٱ�َّ  از او ردنک رونیب فارک قصد البته ﴾َ�َفُروا

 رفتن رونیب ارشانک جهینت چون ولی، داشتند او شتنک به میتصم هکبل، نبود »هکم«
 در نیا«: دیگو می سپس. است شده دادهھا  آن به نسبت نیا شد هکم ازج  امبریپ

 نبود او ھمراه نفر کی جز هکنیا به اشاره ﴾ٱثۡنَۡ�ِ ثَاِ�َ ﴿ »بود نفر نیدوم او هک بود حالی
 به«. بود ابوبکر او ھمسفر و دھد می نشان خطر پر سفر نیا در را او ییتنھا تینھا نیا و

 ٤»﴾ٱۡلَغارِ إِۡذ ُهَما ِ� ﴿ »بردند پناه« ثور غار »عنیی، غار به نفر دو هک ھنگامی

 امام ﴾ٱثۡنَۡ�ِ ثَاِ�َ ﴿«: سخن فخر رازی را تائیدًا آورده و نوشته ابراھیم عاملی -١٠
 رونیب را او: است نیا معنی و است حال چون، است منصوب ثانی ی لمهک: فخر

 دّومی نفرشان کی، ھستند ھم با هک نفرھردو  و، نفر دو دّومی صورت به ردندک
 ٥.»است گریید آن

 ) _تھران۱۴، سید عبدالحسین طیب (م قرن ۲۲۱، ص: ۶ أطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج -١
، حسین بن حسن ابو المحاسن  ۷۳، ص: ۴ جالء األذھان و جالء األحزان (تفسیر گازر)، ج -٢

 ۱،ط _ تھران  ؛ انتشارات دانشگاه تھران ) ۹جرجانی (م اواخر قرن
 ۱ط  ش، ۱۳۷۴،  ة _ تھرانمی،مکارم شیرازی؛ دار الکتب اإلسال۴۱۸، ص: ۷ تفسیر نمونه، ج -٣
األمثل «؛ و ھمچنین در ترجمۀ عربی ھمین تفسیر با عنوان ۴۲۰-۴۱۹، ص: ۷ تفسیر نمونه، ج -٤

 ۱،ط ق ۱۴۲۱،  _ قم  ؛ مدرسه امام علی بن ابی طالب۵۷، ص: ۶ ، ج»فی تفسیر کتاب الله المنزل
  _ تھران  ؛ انتشارات صدوق ش) ۱۳۴۷، ابراھیم عاملی (م۴۰۰، ص: ۴ تفسیر عاملی، ج -٥

_______________________ 
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 ندک اریی را او خدا البّته دینکن غمبریپ اریی شما اگر: «نویسد می و در ترجمۀ آیه
 دو از نیدّوم او هک گونه نیا به ردندک برونش افرانک هک آنگاه] ردک اریی را او هکچنان[

 آن با و شدند]  پنھان[ غار درھردو  و] بود او با یکی ارانشی ز چون[ بود فراری نفر
 ١...»  گفت خود دوست

تا به اینجا از ده نفر از بزرگان مفسرین شیعه نقل شد که آیه را برخالف قزوینی 
که آن دو با ھم خارج شدند  کند می گوئیم آیه ثابت می و سخن ما را کهاند  هکرد ریتفس

 !نندک یم تائید
جایی اما این ده نفر فقط نمونه ای بود برای رسوا کردن قزوینی و ما برای اینکه 

برای ایراد باقی نگذاریم از چند نفر از علمای شیعه که قرآن را به زبان فارسی ترجمه 
 . کنیم تا حجت تمام شود می نیز نقل قولاند  کرده
د البته خداوند او ینکناری ی) عنی رسول خدا رای( اگر شما او را: « ای الھی قمشه -١

رون یب) هکاز م( ی از دو تن بودکیه کافران او را که کرد ھنگامی کاری یرا 
  ٢...»ردندک

اری ینًا خدا او را یقی، دیاری ندھیامبر را یاگر پ«:  انین انصاریاالسالم حس حجة -٢
ردند در کرونش یه بکافران از مکه کاری داد ھنگامی یه او را کدھد چنان  می

، ] بودند هکم کیدر غار [ثور نزدھردو  آن زمان، ی از دو تن بودکیه کحالی 
 ٣» .... ه به ھمراھش گفتکھمان زمانی 

ه کآن دم ، ردکش یاریالبته خدا ، دینکاری نیاگر او را : «ابو الفضل بھرام پور -٣
ن یشتر نداشت و او] دومیھمراه ب کیه کردند [کرون ی] ب هکافران او را [از مک

] ابوبکروقتی به ھمراه خود [، در غار بودندھا  آن هکگاه  آن، ددو نفر بو
 ٤...»  گفت می

  ۳۹۸، ص: ۴ تفسیر عاملی، ج -١
 _قم ۱۹۳ای، ص:  ترجمه قرآن از الھی قمشه -٢
 _قم ۱۹۳ترجمه قرآن از انصاریان، ص:  -٣
 _قم ۱۹۳ترجمه قرآن از ابو الفضل بھرام پور، ص:  -٤

_______________________ 



 ١٧٧  یار غارفصل دوم: جواب شبهات مربوط به فضائل 

آن . ن خدا او را نصرت دھدیقید به ینکاری نیاگر او را : « تر علی اصغر حلبیکد -٤
ه کدر حالی ، ن دو تن بودیردند [او] دومکرون ی] ب هکافران او را [از مکه کگاه 

 ١..»  گفت ش مییخوار یآن دو در غار بودند و [او] به 
آنگاه . ن خدا او را نصرت دھدیقید به ینکاری نیاگر او را : «زین العابدین رھنما -٥

ه آن کدر حالی ، ن دو تن بودیدوم) او( ردندکرون یب) هکاز م( افران او راکه ک
 ٢..»  گفت ش مییار خویبه ) او( دو در غار بودند و

آنگاه  رد خداکش یاریه کغمبر را حقا ید پینکاری نیاگر : «رضا سراجحاج شیخ  -٦
ه آن بزرگوار کیافر شدند در حالکه کآنان) هکاز م( ردندکردنش کرون یه قصد بک

 ٣..» بودند) ثور( در غارھردو  هکن دو تن بود آنگه یدوم
د [خدا متوجه ینکاری نیامبر را یاگر شما پ: « نییبر طاھری قزوکمھندس علی ا -٧

ه کدر حالی ، ردندک] اخراجش  هکار ورزان [از مکه انکبدان ھنگام ، ] اوست
به ، ] بودند ه در غار [ثور مخفیکرد وقتی کاش  ارییخدا ، [فقط] دو نفر بودند

  ٤..» :گفت ] میابوبکرمعاشر خود [
 ردکاری خواھد یخدا او را ، دینکاری نیامبر را یاگر شما پ: «احمد کاویانپور -٨

افران او که کھنگامی ) را تنھا نگذاشتن ساعات او یه در سخت ترکھمانگونه (
) نفر ھمراھش نبود کیش از یو ب( ن نفر بودیاو دوم، ردندکرون یب) هکاز م( را

  ٥..» بودند) مخفی( ه آن دو نفر در غارکدر آن ھنگام 
قتا ید حقینکن کمک ج اگر شما به رسول خدا: «عبدالمجید صادق نوبریحاج  -٩

ی کیه خارج نمودند کفار او را از مکه کنمود آن زمان  کمکخداوند تعالی به او 
، در غار بودندھردو  هکآن زمان ) ابوبکرگری یی خودش و دکی( از دو نفر بود

  ٦..» را خوف گرفته بود ابوبکره کآن زمان 

 _تھران ۱۹۳ترجمه قرآن از حلبی، ص:  -١
 _تھران ۹۱، ص: ۲ و تفسیر رھنما، ج ترجمه -٢
 _تھران ۱۹۳ترجمه سراج، ص:  -٣
 _ تھران ۱۹۳ترجمه طاھری، ص:  -٤
 _تھران ۱۹۳ترجمه کاویانپور، ص:  -٥
_  ، عبدالمجید صادق نوبری؛ سازمان چاپ وانتشارات اقبال۱۶۵، ص: ۱ ترجمه و تفسیر نوبری، ج -٦

 ۱،ط  ق ۱۳۹۶،  تھران

_______________________ 
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) کبرای رفتن بجنگ تبو( را ج غمبریاگر پ: «سید علی نقی فیض االسالم -١٠
ار و یمی که در گذشته کچنان ، دیانی رسانیباو ز دیتوان یمن( پس، دینکاری نی
در شب اّول ماه ( رد ھنگامیکاری یخدا او را ) و، دیان نرسانیاور بآن حضرت زی

آن ) بخدا و رسول( دگانیّفار و ناگروکه ک) زدھم از بعثتیع االّول سال سیرب
ر یپس آن حضرت ام، نندکرون یخواستند ب( ردندکرون یب) هکاز م( بزرگوار را

ه عل« نیالمؤمن  ابوبکررا در جای خود خواباند و در ھمان شب با » هیصلوات اللَّ
ه آن حضرت دّومی از کدر حالی ) رفتند» هکوھی است در مکنام « بسوی ثور

) ثور( افکدر غار و شھردو  هکآن گاه ) نبود ابوبکرسی با او جز ک( دو بود
  ١..» بودند

اگر شما او را یاری نکنید؛خدا کمکش خواھد : «می نویسد٢سید غالمرضا سعیدی
وقتیکه درون  کفار این دو نفر مھاجر را از میان خودشان بیرون راندندکه   کرد و ھنگامی

 ٣.» نگران نباش زیرا خدا با ماست: فرمود ابوبکرغار پنھان شده بودند؛پیغمبر ب
و ابوبکر صدیق علیه  ج شود که نبی اکرم می پس ثابت شد که از متن آیه فھمیده

فھمیم که حضرت  می و به این طریقاند  با ھم از مکه خارج شدهھردو  الصالة والسالم
داخل مکه از مکانی مشخص به اتفاق ھمدیگر حرکت  نبی اکرم و ابوبکر صدیق در

رخین بزرگ اسالمی که معتقدند پیامبر اکرم و ابوبکر ؤیید نقل مأو این یعنی تاند  کرده
 . خانۀ حضرت ابوبکر صدیق حرکت کردند و به سوی غار شتافتند از، صدیق

 جالب اینجاست که قزوینی در ھمین مقالۀ خود گاه چنان مرتکب تناقض گویی
شود که حد ندارد! خود او قولی را از شیخ طوسی خودشان نقل کرده که علیه  می

 :دیفرما ن باره مییخ طوسی در ایش: «نویسد می قزوینی، اوست

جمرد االخبار أن  »ثاين اثنني «الن قوله ، يف اآلية ما يدل عىل تفضيل أيب بكر وليس«

 ٤»خرج ومعه غريه جالنبي

 _ تھران ۳۷۰، ص: ۱ االسالم، ج ترجمه و تفسیر فیض -١
 از بزرگان شیعه »عالمه سید جعفر شھیدی«پدر زن  -٢
مبدأ «،عنوان مقاله: ۱۸۰ – ۱۷۹ص ۱، شمارۀ۱۳۳۹فروردین  »مجلۀ جھان دانش«به نقل از  -٣

 سید غالمرضا سعیدی» تاریخ ھجری
 ۱اإلسالمی،ط،طوسی؛ مکتب اإلعالم ۲۲۲ص  ۵التبیان فی تفسیر القرآن، ج  -٤

_______________________ 
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 رایر داشته باشد؛ زکه داللت بر برتری ابوبکزی وجود ندارد یه چین آیدر ا: «یعنی
ه که خارج شد کرسول خدا در حالی از م هکدھد  تنھا از مطلب گزارش می» نیثانی اثن«

 » گری ھمراه او بوده استیشخص د
پیامبر به تنھایی از شھر خارج شده و ابوبکر خارج از : گفت میاو که ؟ دقت کردید

 حال چه شد که به قولی از علمای خودشان متمسک، شھر با پیامبر ھمراه شده
! واقعًا که دروغگو کم !؟ابوبکر ھمراه پیامبر از مکه خارج شد کند می شود که اعالم می

 . است و واقعًا که چوب خدا صدا نداردحافظه 
با این وجود دیگر الزم نیست به دیگر شبھات قزوینی حول ھمراه بودن ابوبکر 

ای باقی نماند به  اما برای اینکه بھانه ؛صدیق از داخل مکه با نبی اکرم جوابی بنویسیم
 . پردازیم می آن شبھات نیز

 هکاز م ج ر بعد از خروج رسول خداکت ابوبکحر: قزوینی
و این اند  در بحث قبلی ثابت کردیم که ابوبکر ھمراه پیامبر اکرم از مکه خارج شده

از آیه اخذ میشود اما باز ھم ببینیم که قزوینی برای رد کردن آیۀ قرآن به چه ریسمانی 
 : نویسد می چنگ میزند؛ وی

... ر ویبکاحمد بن حنبل در فضائل الصحابه و مسند خود و طبرانی در المعجم ال« 
 : سندینو می

ه.. ..:دیگو مون مییعمرو بن م«  ان که لباسش را تکبن عباس در حالی  عبداللَّ
دھند و از  به مردی دشنام می، اف و تف بر آنان: زد آمد و گفتیداد تا غبارش فرور می
 . ژگی برای اوستیه ده وکنند ک ی مییجو بیاو ع

شان یرد و به جای اکو سلم را بر تن  ج لباس رسول خدا ÷علی -] شش[
ی پرداختند یبه ناسزاگو، گفتند را ناسزا می جه رسول خدا کان ھمانگونه کمشر. دیخواب

 ÷علی. امبر خدایای پ: د و گفتیرس ابوبکر. است جامبر خدا یه وی پکن یبه گمان ا
ش یرا در پمون یچاه م هرا ابوبکر. اند مون رفتهیامبر به طرف چاه میپ: به وی گفت

ی خود ادامه یز ھمچنان به ناسزاگویان نکمشر، گرفت و با حضرت به درون غار شد
ه کزدند؛ ھمان طوری  را با سنگ می ÷ش علییفار قرک: ابن عباس گفت .دادند می

سرش را در ، دیچیپ از درد به خود می ÷ه علیکزدند؛ در حالی  رسول خدا را می
 .... اوردیرون نیسرش را برده بود و تا صبح کلباسش پنھان 
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 : دیگو ت میین روایشابوری بعد از نقل ایم نکحا
 . اند ردهکن صورت نقل نیح است؛ ولی بخاری و مسلم به ایت سندش صحین روایا

 . حیصح: ت گفتهین روایبعد از نقل ا کص المستدریز در تلخیذھبی ن
 : دیگو ت میین روایز بعد از ایثمی نیر ھکحافظ ابوب

ر و معجم اوسط به صورت خالصه نقل یبکت را احمد و طبرانی در معجم یروان یا
ه او کر از أبی بلج فزاری یح بخاری ھستند؛ غیان صحیان احمد ھمگی راویراو، اند ردهک
 . ز مورد اعتماد استین

 : سدینو ن ابن أبی حاتم مییھمچن
ت یرضا( علی با جان خودش« هکرده است کمون از ابن عباس نقل یعمرو بن م

ش او را با سنگ یان قرکه مشرکد؛ در حالی یبر بستر رسول خدا خواب، دیخر) خداوند را
ه او رسول خدا کرد ک ال مییاو خ !ای رسول خدا: ر آمد و گفتکپس ابوب. زدند می

مونه یرسول خدا را در منطقه چاه م، ستمیامبر خدا نیمن پ: گفت ÷علی. است
ش رسول خدا یان قرکمشر. با رسول خدا داخل غار شدر کپس ابوب. ینکدا یتوانی پ می

د؛ ولی علی از درد به خود یچیپ زدند؛ ولی آن حضرت از درد به خود نمی را با سنگ می
 ....»دیچیپ می

 :جواب
ما فعًال در مورد سند روایت ، که این روایت صحیح السند است کند می قزوینی ادعا

چنین بوده که در این  اً واقع، هواقع گیریم که می م و فرض را بر اینگویی مین سخنی
 . روایت آمده است

مان ضرب گیرد و قزوینی مصداق ھ می اما این روایت از چند جھت دامن قزوینی را
 بلند کرده بر سر خود، که دور افتادهرا دیوانه سنگی «گوید:  می شود که می المثلی

اینکه به نفع قزوینی باشد کامًال  این روایت نیز چنین حالتی دارد و به جای» کوبد می
 : دلیل اینبه  ؛بر علیه اوست

علی را با سیدنا ابوبکر صدیق وارد خانه شد و  حضرت در این روایت آمده که وقتی 
علی بالفاصله و بدون ھیچ سخن و ھیچ توضیحی به ابوبکر  ؛گرفت نبی اکرم اشتباه

 علی به حضرت وایت ابو حاتم رازییا در ر» اند هپیامبر به طرف چاه میمون رفت: «گفت
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به این معنی که حضرت علی » ١پیامبر را در بئر میمون بیاب: «ابوبکر گفت سیدنا
را به  ج درخواستی بکند جای نبی اکرم یابدون اینکه حضرت ابوبکر چیزی بپرسد 

ولی در تئوری مذھب  ؛گفتند و عمًال گفتند که به آنجا برو و در آنجا او را بیاب وی
ابوبکر دشمن اسالم و دشمن پیامبر اسالم است و اگر ابوجھل و  »مالی قزلباش«

 مانند اژدھای ھفت سر است!ھا  آن ابولھب مانند افعی ھستند ابوبکر صدیق نزد
چرا حضرت علی بدون ھیچ جبر و فشاری جای رسول خدا را  ال این است کهؤس

مور نکرده بود که أیامبر او را ممگر پ؟ چرا به این دشمن اسالم اطالعات داد؟ فاش کرد
چرا به کسی که از ابولھب ھم بدتر بود جای رسول خدا را لو ؟ جایش را به کسی نگوید

 ؟ داد
ھمراھی جبری ابوبکر با نبی «اگر تئوری شیعه و داستان مضحک شیعه را در مورد 

چرا که آخوند شیعه  ؛کند می جلوه دھن لقو  حضرت علی خیانتکار ؛قبول کنیم »اکرم
ابوبکر را به این خاطر برد که مبادا جای رسول خدا را لو ، پیامبر«گوید:  می از طرفی

و در روایت مشار الیه آمده که جای نبی اکرم را حضرت علی لو داد و علی بدون » دھد
نتیجه ، در نھایت ؛ستان اکمھیچ تھدید و ترعیبی به ابوبکر گفت که پیامبر در فالن 

شود که علی باعث شد که ابوبکر به پیامبر برسد و علی باعث شد که پیامبر  می این
 داد یا اینکه او را گیج نمی ابوبکر را به اجبار با خود ببرد و اگر علی جای پیامبر را لو

آمد و ابوبکر ھم  نمی ھیچ مشکلی پیش، کرد می اطالعی بی یا اینکه اظھار کرد می
 .... ول مالی شیعی پیامبر را به زحمت بیاندازد وبرد تا به ق نمی پیامبر را

اما اگر این داستان را قبول کنیم ولی به جای تئوری خود ساختۀ شیعه سخن اھل 
یار مخلص پیامبر ، رخین را قبول کنیم و قبول کنیم که ابوبکر صدیقؤسنت و غالب م

در ، گوید می را به ابوبکر ج آدرس نبی اکرم، ساکرم بوده و زمانی که حضرت علی
حقیقت به پیامبر خیانت نکرده و به یک منافق آمار نداده بلکه یار مخلصی را به سوی 

البته این توجیه ھم با شخصیت حضرت علی و ھم با تاریخ  !رفیقش راھنمایی کرده
 . ھمخوان است، اسالم و ھم با وجدان مسلمانی

ولی » نبی اکرم را در بئر میمون بیاب«یعنی:  »ادرك نبي اهللا ببئر ميمون«متن روایت چنین است:  -١
که بسیار » توانی پیدا کنی رسول خدا را در منطقه چاه میمونه می«قزوینی اینگونه ترجمه کرده: 

 متفاوت است.

_______________________ 
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چنین باشد  هاشد و واقعپس با این وجود فھمیدیم که اگر این روایت صحیح السند ب
که در این روایت آمده باز ھم کار شیعه لنگ است و یا باید ھم حضرت علی و ھم 

ح یکی و مدح دیگری در قد، را ممدوح بدانیمھردو  حضرت ابوبکر را مذموم بدانیم یا
 . این روایت شدیدًا متناقض و غیر ممکن است

ز ین چند مسالۀ خیلی عجیب ١گذشته از اباطیلی که در کل این روایت وجود دارد
 . وجود دارد تیدر متن روا

 با حضور مشرکین و کفار در اطراف خانهق یصدابوبکر در روایت آمده که  -١
 شود و ھیچ کدام از مشرکین جلو او راو خارج به راحتی وارد  تواند می

کنند و از عجایب است که در کتب شیعه  نمی گیرند و ایجاد مزاحمتی نمی
: گفت لھب ابو« زمانی که کفار خواستند به خانۀ پیامبر حمله کنند ؛آمده است

 و، ھست بچه و زن خانه در هکنیا برای، دییدرآ او خانه به شبانه گذارم نمی من
 صبح تا را او لذا، نرسد آنان به اریک انتیخ دست هکنیا از میستین منیا ما

 ٢»  مینک می را خود ارک و شده وارد شد صبح وقتی میریگ می نظر تحت

 تدخلوا أن أدعكم ال: هلب أبو فقال«: نویسد می علی بن ابراھیم قمی در تفسیرش

 ٣...»خاطئة يد هبم تقع أن نأمن الو ،ونساء صبيانا الدار يف فإن، بالليل عليه
دھد که ابوبکر بدون اجازه گرفتن  می عجیب است که ھمین ابولھب اجازه حال

در وضعیت جالبی  قومش این فکر نبود که شاید زنان وارد خانه شود و به ھیچ وجه در
 نباشند!

از  ÷در روایت آمده است که کفار قریش به سمت بستر سنگ زدند و علی -٢
برد : «به ایشان فرمودند ج نالید و این خالف مشھور است که پیامبر می درد

 .» رسد نمی حضرمی من را بپوش و در بستر من بخواب که ھیچ گزندی به تو

 این بحث نقل شد. تر از این است که در که البته کل روایت خیلی طوالنی -١
 طباطبایی ۱۰۴، ص: ۹ ترجمه تفسیر المیزان، ج -٢
، ۲ ؛ و ھمچنین به نقل از قمی: البرھان فی تفسیر القرآن، ج۴_قم،ط ۲۷۵، ص: ۱ تفسیر القمی، ج -٣

، ثقفی تھرانی؛ تفسیر کنز ۵۲۷، ص: ۲ ، بحرانی؛ تفسیر روان جاوید (فارسی)، ج ۶۷۱ص: 
 ۲۹۶، ص: ۲ حویزی؛ تفسیر الصافی، ج ۱۴۹، ص: ۲ تفسیر نور الثقلین، ج؛ ۳۲۹، ص: ۵ الدقائق، ج

؛ ناسخ ۵۰،ص:۱۹ طباطبایی؛ بحار األنوار،ج ۸۰، ص: ۹ فیض کاشانی؛ المیزان فی تفسیر القرآن، ج
  و.... ۶۰۹،ص:۲ التواریخ (فارسی)،ج

_______________________ 



 ١٨٣  یار غارفصل دوم: جواب شبهات مربوط به فضائل 

تسجّ بربد فانّه لن خيلص اليك منهم امر «: نقل کردهچنین چنانکه شیعه نیز 

 ١»تكرهه
 جبرئیل و میکائیلو از آن عجیبتر اینکه در کتب شیعه آمده است که خداوند به 
  دستور داد تا به خانۀ پیامبر بیایند و از حضرت علی محافظت کنند!!

ابن بابویه  و مجلسی از غزالی و طوسی و کند می روایت و گنجی  ثعلبیشوشتری از 
و ابن شاذان و کلینی و طوسی و ابن عقده و برقی و ابن فیاض و عبدلی و صفوانی و 

ى«: دننویس می نقل کرده و  !!ثقفی حَ أَوْ اىلَ  اهللاَُّ فَ عَ امَ  تَ يْهِ نْتُامَ  فَالَ  أَ  إِلَ ثْلَ  كُ ِّ  مِ
يلِ  طَالِبٍ  أَيبِ  بْنِ  عَ

يْهِ  لَ مُ  عَ الَ يْتُ  السَّ يْنَهُ  آخَ َ و بَ دٍ  بَنيْ َمَّ بَاتَ  حمُ ىلَ  فَ هِ  عَ اشِ يهِ  فِرَ دِ فْ هِ  يَ سِ هُ و بِنَفْ ثِرُ ؤْ َيَاةِ  يُ بِطَا بِاحلْ  إِىلَ  اهْ

ضِ  َرْ ظَاهُ  األْ فَ نْ  فَاحْ هِ  مِ وِّ دُ انَ  عَ ئِيلُ  فَكَ َ ربْ نْدَ  جَ هِ  عِ أْسِ ائِيلُ و رَ يكَ نْدَ  مِ لَيْه عِ جْ  ٢»   رِ
 شما، لیائکیم و لیجبرئ ای: فرمود تعالی خدای: «نویسد می) ق١٠٦٠م( کشفی

 بر او و ام بسته مواخاة عقد محمد و او انیم هک دینباش طالب ابی بن علی ھمچو چرا
 دیرو نیزم بهھردو  شما. دهیگردان محمد فدای را خود نفس، ردهک خواب محمد فراش

 و سر جانب لیجبرئ، نموده امیق بفرموده. دیدار محفوظ دشمنان دیاکم از را علی و
 ٣»نمودند محافظت شب تمام، ستادهیا پا جانب لیائکیم

 نونکا ھم: «سد که خداوند خطاب به جبرئیل و میکائیل فرمودینو یم کلسان المل

 ٤ .»دینک حراست دشمن دیک از را او و دیبشتاب
و این » ندکرد می ت علی سنگ پرتاببه طرف حضر« روایت آمده کهاین  در -٣

خواستند  می واقع و خیلی عجیب است چرا که مشرکین دروغ محض و خالف
خواستند به یکباره به سمت  می سر و صدا باشد و به ھمین دلیل بی کارشان

خواستند پیامبر را  می بستر نبی اکرم حمله ببرند یا اینکه بنابر بعضی روایات

ئق التأویل و حقائق ؛ دقا۴_تھران،ط ۱۳۳، ص: ۱۵ (خوئی)، ج ةغفی شرح نھج البال ةعمنھاج البرا -١
، ص: ۲ ) _تھران؛ تفسیر آسان (فارسی)، ج۷،ابو المکارم (قرن۲۱۹فارسی)، متن، ص: ( التنزیل

 یعقوب جعفری الله  ةآی، ۴۹۷، ص: ۱ ، نجفی خمینی؛ تفسیر کوثر (فارسی)، ج۱۱
و  ۳۹،ص:۱۹ _قم؛ بحار األنوار، المجلسی،ج ۲۹و  ۲۸و ۲۶،ص:۳ إحقاق الحق، الشوشتری،ج -٢

 ۴۳،ص:۳۶ و ج ۸۵،ص:۱۹ و ج ۶۴،ص:۱۹ ج
 ۱محمد صالح الحسینی (کشفی)؛ تھران،ط ۳۴مناقب مرتضوی (فارسی)،متن،ص: -٣
 ۶۰۸،ص:۲ ناسخ التواریخ،ج -٤

_______________________ 



 دو یاِر غار    ١٨٤

 شود به قتل برسانند و این ممکن نبود مگر اینکه می زمانی که از خانه خارج
پس ممکن نیست مشرکین خودشان ، خبر باشد بی پیامبر از حضور مشرکین

ھمین مشرکین در بیرون از  یعده ااز طرفی ، بیایند نقشۀ خودشان را لو دھند
 خانه خوابیدند و اگر مشرکین نقشۀ خود را لو داده بودند به ھیچ وجه

ترک کند بسیار خوابیدند چرا که احتمال اینکه پیامبر در این مدت خانه را  نمی
 زیاد بود!

 ٣٠اگر فرض کنیم که ابوبکر  ؛یک ساعت راه است، فاصلۀ کوه ثور با مکه -٤
به  تواند می دقیقه بعد از حرکت نبی اکرم به خانۀ پیامبر آمده باشد چگونه

ند تا کرد می در صورتی که پیامبر نیز طبعًا سریع حرکت، برسد ج پیامبر اکرم
 ند! برسوه ثور کھر چه زودتر به 

 بستر پیامبر در محلی قرار داشته که مشرکین از خارج خانه به راحتی -٥
ال ؤحال جای س!!توانستند آن را ببینند و به طرف آن سنگ پرتاب کنند می

که  ندچ کدام از مشرکین کنجکاو نشدیھ، است که وقتی ابوبکر وارد خانه شد
اگر کسی کنجکاوی و ؟؟ شنود می و چه گوید می چه کند می د ابوبکر چهنببین

ی شد که شخص خفته در بستر علی است و نب می کرده بود حتمًا متوجه
من علی ھستم و نبی  گوید می ید کهشن می نیست چرا که صدای علی را

 نیستم!
در این موقع مشرکین ھمه در خواب بودند به ھمین دلیل مانع ابوبکر : شاید بگوئید

چرا که اگر چنین باشد  کند می بدتری ایجادجواب این است که این نیز مشکل ، نشدند
باید بگوئیم که ابوبکر بیش از نیم ساعت بعد از حرکت نبی اکرم به خانه نبی آمده 
است زیرا به خواب رفتن تمام مشرکین که تعدادشان نیز زیاد بود به ھمین راحتی 

 بدانیم!  نیست و طبق این فرضیه باید رسیدن ابوبکر به پیامبر اکرم را بسیار بعید
********** 

 م که این روایت را که اشخاصی چون حاکمیباید بگوی »سند روایت«اما در مورد 
اما ، قابل بحث است »ابی بلج«از لحاظ سند به خاطر وجود  دانند می صحیح، یوذھب

 . قبل از بررسی سند بگذارید یک خیانت جناب قزوینی را بر مال کنم



 ١٨٥  یار غارفصل دوم: جواب شبهات مربوط به فضائل 

 ؛قل کرده و این یک خیانت علمی استرا نصفه ن »ھیثمی«جناب قزوینی نظر 

رواه أمحد والطرباين يف الكبري واألوسط باختصار «: نویسد می ھیثمی بعد از نقل روایت

  »ورجال أمحد رجال الصحيح غري أيب بلج الفزاري وهو ثقة وفيه لني

، قیچی کرده »وفیه لین« گوید می را آنجا که »ھیثمی«قزوینی قسمت پایانی سخن 
وفیه « در مورد شخصی گفته شود و اگردھد  می له را تغییرأچرا که ھمین قسمت مس

وی مجروح است منتھی به این معنی است که ) یا فالنی لین الحدیث است( »لین
شود و البته روایتش نیز بدون شاھد  نمی جرحی که موجب متروک الحدیث شدن او

 . شود نمی پذیرفته
، دانسته می چرخد می را که محور روایت بر او »بلجابی «اما قزوینی که ضعف 

 : به این شکل ؛توثیقاتی را دربارۀ او نقل کرده است
ت نقل یمون روایاز پدرش و عمرو بن م، یابوبلج فزار« :دیگو ذھبی در باره او می

و دارقطنی و  ١ردهکق ین او را توثیابن مع. اند ردهکثم از او نقل یرده و شبعه و ھک
 ٢ .»لی نداردکه مشکاند  ابوحاتم گفته

چه کنیم که انگار برای قزوینی ُافت دارد که قولی را نقل کند و از سر و ته آن اما 
بینیم که ھمانکار را با قول امام ذھبی  می چه کرد و »ھیثمی«نزند! دیدیم که با قول 

 ده!!نمونیز کرده و قسمت پایانی سخنش را قیچی 

أبو بلج الفزاري حييى بن سليم أو بن أيب سليم عن أبيه وعمرو «: نویسد می ذھبیامام 

بن ميمون األودي وعنه شعبة وهشيم وثقه بن معني والدارقطني وقال أبو حاتم ال بأس به 

 ٣»وقال البخاري فيه نظر

در مورد توثیق ابن معین، اختالف است زیرا در روایتی او را توثیق و در روایتی او را تضعیف کرده  -١
 (وضعفه ابن معین فی إحدی الروایتین عنه) ۱۱۳است... رجوع کنید به سل السنان ص

دقت کنید که قزوینی در مورد روایتی که در آن روایت از قول ابوبکر آمده است که به جای غار  -٢
دھد که کوچکترین نگاھی به سندش بیاندازد و  ثور از غار حراء صحبت کرده؛ به خود زحمت نمی

دھد ولی در این محل مرد درجه یک رجال  کند و حولش مانور می مزورانه به آن استناد می
خواھد این روایت را صحیح جلوه دھد تا مراد خود را کسب کند که  شناسی شده و می

 البته....زھی خیال باطل!

 ۱، ذھبی،جده، ط۶۵۵۰، رقم: ۴۱۴، ص ۲، ج ةلستفی الکتب ا ةيمن له روا ةفالکاشف فی معر -٣

_______________________ 



 دو یاِر غار    ١٨٦

و این  »وفيه نظر«: فرمایند می مذکور سخن امام بخاری است که متن یقسمت پایان
 . نزد بخاری از شدیدترین نوع جرح است جرح در

وال يقول هذا إال فيمن ، فيه نظر: قال البخاري«: نویسد می ن بارهیادر امام ذھبی 

 ١»يتهمه غالبا

مگر در  گوید مین و او این را »فيه نظر«: گفته است ٢و بخاری در مورد او: «یعنی
 .»مورد کسی که متھم باشد

تُه إذا قال«: نویسد می و در جایی دیگر أو ليس ، بمعنى أنه متَّهم ،)فيه نظر(: وكذا عادَ

أُ حاالً من. بثقة وَ  ٣.»)الضعيف( فهوعنده أسْ

به این معنی است که آن  »فيه نظر«: چنانکه عادت وی است زمانی که گفت: «یعنی
 » روای متھم است یا اینکه ثقه نیست و این نزد او از بدترین حالت تضعیف است

لِ «: نویسد می ریثکحافظ ابن  جُ , يفِ اَلرَّ الَ ا قَ يَّ إِذَ ارِ بُخَ نْهُ «أَنَّ اَلْ تُوا عَ كَ  »فِيهِ نَظَرٌ «أَوْ  »سَ

هُ  نْدَ ا عِ ئِهَ دَ أَرْ لِ وَ نَى اَملَْنَازِ ونُ يفِ أَدْ هُ يَكُ إِنَّ  ٤»فَ

پس آن  »فيه نظر« يا» توا عنهكس«: زمانی که بخاری در مورد شخصی گفت: «یعنی
 .» ترین درجه ضعف قرار دارد در پایینشخص در نزد او 

سكتوا « أو» فيه نظر: «وذكروا أن البخاري يقول«: نویسد می معلمی در این بارهعالمه 

 ٥»فيمن هو عنده ضعيف جداً » عنه

وهذه من أشد كلامت اجلرح يف  ))فيه نظر(( قال البخاري«: نویسد می در جایی دیگر

 ٦»اصطالح البخاري

 ذھبی _ بیروت، ۴۲۹۴رقم  ۴۱۶ص ۲میزان االعتدال ج -١
 است که مورد جرح بخاری است. »عبدالله بن الواسطی التمار«منظور،  -٢

 ھـ.۱۳۸۲، ۱؛ طة، ذھبی؛ تحقیق: عبد الفتاح أو غّد ۸۳الموقظة فی علم مصطلح الحدیث ص -٣
 ، ابن کثیر ۱۰۶اختصار علوم الحدیث ص -٤
 عالمه معلمی ،۴۲رقم  ۴۱۲ص ۱التنکیل بما فی تأنیب الکوثری من األباطیل ج -٥
 ، عالمه معلمی۶۳، رقم ۴۲۵ص ۱جالتنکیل  -٦

_______________________ 



 ١٨٧  یار غارفصل دوم: جواب شبهات مربوط به فضائل 

وهذه اللفظة من . فيه نظر: قال البخاري«: نویسد می این موردابن خلدون نیز در 

 ١»اصطالحه قوية يف التضعيف جداً 

 بخاریمجروح است و در نزد امام  »ھیثمی«در نزد  »ابی بلج«تا اینجا فھمیدیم که 
 . دانند می اما ببینیم که دیگر چه کسانی او را مجروح ؛در نھایت ضعف قرار دارد نیز

 ٢»رو حديثا منكرا«گوید:  می مورد ویامام احمد در 
نکتۀ جالب اینجاست که روایت مورد بحث را امام احمد بن حنبل در مسند خود 

کنند که این روایت منکر است و روای آن یعنی  می نقل کرده است و خود ایشان اعالم
و این از  دانند می ابوبلج منکر الحدیث است ولی باز ھم بعضی این روایت را مقبول

 عجایب است!

أبو بلج الواسطي يروي عن عمرو بن «: نویسد می) ٧٩٥م( ابن رجب حنبلیحافظ 

 منها حديث طويل يف فضل عيل أنكرها -أحاديث  ج ميمون عن ابن عباس عن النبي

 ٣.»أمحد يف رواية األثرم) اإلمام(

يث «: نویسد می ابن جوزی در الموضوعات عالمهو ھمچنین  دِ أما حَ ي وَ فِ بَّاس فَ ابْن عَ

مه حييى بن سليم يق األول أَبُو بلج واسْ د. الطَّرِ الَ أَمحْ نْكرا : قَ يثا مُ دِ سدوا «رو أَبُو بلج حَ

اب َبْوَ الَ ابْن حبَان »األْ قَ طئ. وَ انَ أَبُو بلج خيُ  ٤»كَ
 . ھمین روایت مورد بحث استھردو  که منظور

عني حييى بن أيب سليم الواسطي كان أبو بلج ي«گوید:  می ابو بلججوزجانی در مورد 

  ٥»يروج الفواخت ليس بثقة

 را تضعیف کرده و »ابی بلج«مفسرًا ، و ھمچنین ابن حبان با آن ھمه تساھلش
 : نویسد می

 ۳۱۸ص ۱جخلدون  تاریخ ابن -١
 ؛ یوسف بن المبرد۱۱۵۰رقم  ۱۷۲ص  بحر الدم (فی من مدحه أحمد أو ذمه)، -٢
 اردن ، ابن رجب حنبلی _۸۲۱ص ۲شرح علل الترمذی ج -٣
 ، ابن جوزی۳۶۶ص ۱ج الموضوعات -٤
 ، جوزجانی۱۹۰رقم ۱۹۸ص احوال الرجال -٥

_______________________ 



 دو یاِر غار    ١٨٨

حييى بن أيب سليم أبو بلج الفزاري من أهل الكوفة وقد قيل إنه واسطي يروي عن حممد «

وهشيم كان ممن خيطئ مل يفحش خطؤه حتى بن حاطب وعمرو بن ميمون رو عنه شعبة 

استحق الرتك وال أتى منه ما ال ينفك البرش عنه فيسلك به مسلك العدول فأر أن ال حيتج 

بام انفرد من الرواية وهو ممن أستخري اهللا فيه وهو الذي رو عن حممد بن حاطب عن 

اه أبو خزيمة قال قال فصل بني احلالل واحلرام الدف والصوت يف النكاح أخربن جالنبي

حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدروقي قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بلج عن حممد بن 

 ١»حاطب
میمون ابو عبدالله مولی عبدالرحمن « عمرو بن میمون را با، و مسالۀ مھم اینکه وی

ضعیف ، شخص اخیر و گرفته است می اشتباه خصوصًا در روایت مورد بحث» بن سمره
 . استو مجروح 

و زعم عبد الغنى بن سعيد ىف «: نویسد می» ایضاح االشکال« عبدالغنی بن سعید در

عن عمرو : فقال، أن أبا بلج رو عنه عن ابن عباس حديثا ىف فضل عىل »إيضاح اإلشكال«

 اھـ .»غلط فيه، بن ميمون

يْمٍ «: نویسد می) ٣٢٧م ( و ابن ابی حاتم لَ لْجٍ حييى بن سُ ْطِئُ وكذا أبو بَ الواسطيُّ كان خيُ

ةَ ، يف اسم عمرو بن ميمون رَ مُ  ٢.»وإنام هو ميمونٌ أبو عبد اهللا موىل عبد الرمحن بن سَ

در ذیل  »ب األرنؤوطیشع«یعنی  »مسند امام احمد«و ھمچنین محقق کتاب 
 : نویسد می حدیث

يقبل حديثه أبو بلج أعدل ما قيل فيه أنه . إسناده ضعيف هبذه السياقة: شعيب ارنووط«

ويف متن حديثه هذا ألفاظ منكرة بل باطلة ملنافرهتا ما يف الصحيح ولبعضه . فيام الينفرد به

 ٣....»اآلخر شواهد

 حلب –، ابن حبان؛ دار الوعی ۱۱۹۷رقم ۱۱۳ص  ۳المجروحین ج -١
 ۱،طمطابع الحمیضی ، ۱۵۴ص  ۱؛ جالعلل البن أبی حاتم -٢

رقم  ۳۳۰ص ۱ج ة بأحكام شعيب األرنؤوط عليها)يل(األحاديث مذمسند اإلمام أحمد بن حنبل  -٣
 _قاھره ۳۰۶۲

_______________________ 
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امام احمد بن حنبل و ابن جوزی و شیخ االسالم ابن ، خالصه اینکه بزرگانی چون
و دیگر و شعیب ارنؤوط ، شیخ مقبل بن ھادی، امام ذھبی در میزان االعتدال تیمیه و

 . اند بزرگان این روایت را ضعیف دانسته
گیرد  می شاذ قرار روایاتحداقل در ردیف ، ندانیم السند و اگر این روایت را ضعیف 

 . زیرا مخالف با احادیث مشھوریست که در صحیح بخاری و دیگر کتب نقل شده است

أهنام خرجا  وهذا غريب جدا وخالف املشهور من«: نویسد می نیز »ابن کثیر«عالمه 

 ١.»معا
ه کدو باھم از م ه آنکت مشھور است یب و بر خالف روایار غریت بسین روایا: «یعنی

 .»خارج شدند
رده گرفته و ابتدا سخنش را نقل و بعد خ »ابن کثیر«گفتۀ اما جناب قزوینی بر 

 :ایراد گرفته است
اشکالی  زیت مضر به اعتقادات اھل سنت است و از جھت سندی نین روایچون ا« 

 :ه آن را خالف مشھور جلوه دھدکند ک پاچگی تالش می با دست، ندارد
دو باھم از  ه آنکت مشھور است یب و بر خالف روایار غریت بسین روایا: ابن کثیر

 .» ه خارج شدندکم
 : جواب

ه آن را خالف کند ک پاچگی تالش می با دست«گوید:  می عجیب است از قزوینی که
 » مشھور جلوه دھد

خویش پندارد و این شما ھستید که ھمیشه منکر  شیک کافر ھمه را به: اوالً 
 . واضحات ھستید

که ما  ؛نیست ٢این روایت به وضوح خالف مشھور است و الزم به دستپاچگی!!: اً ثانی
توانیم از خود  میھا  آن در باب قبل از بزرگان مذھب شیعه نقل کردیم که طبق گفتۀ

از مکه خارج شده است و ھمان یک  ج صدیق ھمراه با نبی اکرمآیه بفھمیم که ابوبکر 
دلیل برای بطالن ادعای قزوینی کافی است که البته ما فقط به ھمان یک دلیل 

 ابن کثیر _ بیروت، ۱۷۹، ص ۳ة، ج یة والنھایالبدا -١
تو گویی قزوینی نزد ابن کثیر بوده و دیده که ابن کثیر دستپاچه بوده و شاید ھم دیده که او  -٢

قرص ضد استرس خورده یا اینکه خط او را دیده و متوجه شده که در این قسمت خطش تغییر 
 کرده!!

_______________________ 
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دھیم و در پایان بحث فعلی دالیل متعددی را در این مورد مطرح خواھیم  نمی رضایت
 . کرد که دھان ھر مذبذبی را ببندد

 الله العظمی یةآ« یعنی خودتان مرجع تقلیددر مورد ، تاگر دستپاچگی ھس: ثالثاً 
 . داند می است که این روایت را ضعیف »محمد آصف محسنی

 داند می روایت مذکور را ضعیف الله العظمی محمد آصف محسنی يةآ
شیخ ، رجال شیعه در حوزۀ علمیۀ قمعلم مرجع تقلید شیعه و استاد فقه مقارن و 

علمای شیعه است که آستین را باال زده و در راه بررسی  محمد آصف محسنی از معدود
را مورد تحقیق قرار داده و کتابی او کتاب بحار االنوار ، اسناد روایات قدم برداشته است

 . نوشته است »مَرشعة بحار االنوار« با عنوان

الله  يةآ، و ١محمد باقر مجلسی روایت مشار الیه را در کتابش نقل کرده است
 .٢حکم به ضعف روایت داده است نیز محمد آصف محسنیالعظمی 

 ملحق شد ج غار ثور به رسول خدا یکنزد، رکابوب: قزوینی
 : سدینو وطی در الدر المنثور میین سیجالل الد

: دیگو می ابن عباس. دیرون آمد و به غار ثور رسیشبانه از خانه ب ج رسول خدا(
رود به دنبالش به راه افتاد و صدای  میرون یه آن جناب از شھر بکد یوقتی د ابوبکر

ی از دشمنان باشد کید مبادا یآن حضرت ترس، دیرس ج تش به گوش رسول خداکحر
رد به سرفه کشروع ، ردکن معنا را احساس یا ابوبکروقتی ، ه در جستجوی او استک
ھم چنان به  ابوبکر، ستاد تا او برسدیصدای او را شناخت و ا ج رسول خدا. ردنک

 .دندیدنبال آن جناب بود تا به غار رس
افه شناس از یو نزد مردی ق، ش به جستجوی آن حضرت برخاستندیصبحگاھان قر

او جای پای آن حضرت را از در منزلش گرفته ھم چنان . له بنی مدلج فرستادندیقب
ن درخت ر آیافه شناس در زیمرد ق، دم در غار درختی بود. دیش رفت تا به غار رسیپ

 _بیروت ۳۹،رقم۸۷، ص: ۱۹ بحار األنوار،ج -١

 ۱۴۲۳، ۱صف محسنی؛ مکتبة عزیزی،شریعت _ قم، طآمحمد  ۳۵۲ص ۱بحار االنوار ج ةعمشر -٢
 ھـ. ق

_______________________ 
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س ابن عبا. ردهکجا تجاوز ن نیمرد مورد نظر شما از ا: رد و پس از آن گفتکادرار 
ه کمحزون مباش «: فرمود ج رسول خدا، در اندوه شد ابوبکرن ھنگام یدر ا: دیگو می

سه روز تمام در  ابوبکرو  ج رسول خدا: ندک می ابن عباس سپس اضافه. »خدا با ماست
 عامر برای. شان ارتباط داشتندیره با ایغار بودند و تنھا علی بن ابی طالب و عامر بن فھ

سه شتر از  ÷علی. نمود می زات سفر را فراھمیتجھ ÷آورد و علی می غذاھا  آن
ه پاسی از کپس از آن. ردکر یداری نمود و مردی راھنما برای آنان اجین خریشتران بحر

بر  کیھر  ابوبکرو  ج رسول خدا. اوردیشتران و راھنما را ب ÷شت علیشب سوم گذ
ش بھر یه قرکدر حالی . دندینه رھسپار گردیش سوار شده بطرف مدیب خوکراحله و مر

 ) ل داشته بودندیسو در جستجوی آن جناب شخصی را گس
را  رکرده و اصال ابوبکت کبه تنھائی به طرف غار حر ج رسول خدا، اتین روایطبق ا

 » رده استکخبر ن
 : جواب

روایتی که از در المنثور نقل کرده ھیچ سندی ندارد که بخواھیم آن را بررسی 
دارد که از کنار  می ھر شخص منصف محققی را بر این »روایتسندی  بی«کنیم و این 

مگر منصف ؟ اما مگر قزوینی محقق است. این روایت رد شود و ھیچ توجھی به آن نکند
چیزی اصًال مگر او پیرو اصلی شرافتمندانه است که بخواھیم در این مورد ؟ است

سند اعتنا کنیم و آن را  بی اما اگر برخالف اصل اصیل تحقیق به این روایت؟ بگوییم
 : بخوانید؟؟ چگونه ؛شود می بدانیم باز ھم این قزوینی است که گرفتار نیز صحیح
ابن « نیز حمد نقل کرده و راوی آنروایت قبلی که قزوینی از مسند امام ادر 
ابوبکر به خانه پیامبر آمد و علی را با : «فرماید می آمده بود که ابن عباس، بود »عباس

اگر » پیامبر اشتباه گرفت و علی به ابوبکر گفت که پیامبر را در منطقه بئر میمون بیاب
دو را اینگونه جمع شویم بین این  می مجبور، بخواھیم این دو روایت را مقبول بدانیم

 : کنیم
ابوبکر به خانه پیامبر آمد و علی را با پیامبر اشتباه گرفت و علی ابوبکر را به « 

سمت پیامبر راھنمایی کرد و وقتی ابوبکر به پیامبر رسید پیامبر نیز متوجه حضور او 
 » شد و او را به غار برد
 . شود می مطرح، پرسیده بودیم الی که قبالً ؤاما در اینجا باز س
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: شاید بگوئید؟؟ راھنمایی کرد ج ابوبکر را به سمت نبی اکرم سچرا علی: الؤس
سر خود این کار را کرده که در این حالت باید قبول کنید که علی به پیامبر  سعلی
گفته بود که  سبه علی ج پیامبر اکرم: «بگوئید مجبورید که ؛خیانت کرده ج اکرم

انتخاب ابوبکر توسط  ۀلأکه در این حالت مس» ابوبکر را به سمت ایشان راھنمایی کند
شود که ھمان چیزی است که بر گردۀ قزوینی سنگین آمده  می مطرح ج پیامبر اکرم

 انکار آن را دارد!و قصد 
 که روایتی: «اما ممکن است در ذھن آخوند شیعی این راه فرار پیدا شود که بگوید

حضرت علی ابوبکر را به سمت نبی اکرم راھنمایی کرد صحیح نیست و فقط گوید:  می
فھمیم که ابوبکر سر خود دنبال پیامبر  می روایت حاضر صحیح است و طبق این روایت

 : که آمد جواب خواھد، مطرح شودادعایی چنین اگر » راه افتاده است
د که ندقیقًا به ھمان محلی برو دنکه بتوان ندعلم غیب داشت سمگر ابوبکر صدیق

مطرح شود  تواند مین این شبھه !؟آن ھم در آن تاریکی شب؟؟ ندستھ پیامبر در آنجا
نھایت زیرک بوده که فھمیده  بی مگر اینکه فرض کنیم ابوبکر علم غیب داشته یا اینکه

که البته  ؛به جای اینکه به سمت شمال برود به سمت جنوب رفته است ج پیامبر اکرم
با  سشود که یا قبول کند حضرت علی می پذیرد و مجبور نمی آخوند شیعی این را نیز

یار مخلص پیامبر را به سوی رفیقش راھنمایی کرده یا اینکه پیامبر ، اجازۀ قبلی پیامبر
در مسیر غار ثور به من از قبل به ابوبکر صدیق گفته بود که در فالن وقت  ج اکرم

 ملحق شو!
 ی در این روایت فضیلت بزرگی ھست و آن این است که ابوبکر با این کهاز طرف

خواھند او را بکشند باز به  می داند پیامبر اکرم محل توجه قریش است و قریشیان می
آید مگر آنکه ایمانی  نمی روند تا با ایشان ھمراه شوند و این از کسی بر می دنبال ایشان

 . داشته باشد سچون ایمان ابوبکر صدیق
روایت بدون سند ذکر شده و فاقد ارزش علمی است و از جھتی متن ، اما به ھر حال

 : شماریم می ن را برآآن نیز دارای عجایبی است که چندی از 
است و ایشان در آن  »عبد الله بن عباس«سند حضرت  بی راوی این روایت -١

تاریخ ھنوز به دنیا نیامده بودند ولی جالب است که روایت تا به آن حد دقیق 
! دانستن این اند! در آن لحظه سرفه کردهصدیق است که حتی میداند ابوبکر 
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جزئیات ممکن نیست مگر از طریق وحی و علم غیب یا از طریق نبی اکرم و یا 
روایت تصریح نشده که حضرت ابن عباس این از طریق ابوبکر صدیق که در 

، ولی کند مین که این خود مشکلی ایجادد نسخن خود را به منبعی متصل کن
نقل  و بزرگان سروایاتی که در این باره از حضرت صدیق این روایت باچون 
 . کند می ایجاد اشکال، مخالف استشده 

خریدند و این از عجایب  »شتر سه« سدر این روایت آمده است که حضرت علی -٢
آنقدر فقیر بودند که حتی زمانیکه با سیده فاطمه  ساست زیرا حضرت علی

ازدواج کردند پول خرید کنیزی برای دختر پیامبر را نداشتند و مجبور بودند 
چگونه است که در این  ؛دنمرد یھودی چاه بکن، برای یک مشت خرما برای

حضرت نبی : اگر بگویید !؟؟اند را داشته روایت و در آن زمان پول خرید سه شتر
: گویم می، از قبل پول مورد نیاز را در اختیار حضرت علی قرار داده بود ج اکرم

قرار بود که به تنھایی ھجرت کنند پس به  ج حضرت نبی اکرمبه زعم شما 
حضرت : پرسم می باز د پسنھمین ترتیب باید پول یک شتر را به علی داده باش

 !؟؟دو شتر دیگر را از کجا آورد علی پول آن
اینکه حضرت علی شتران را خریده باشد مخالف با روایات مشھور و صحیح و  -٣

 . معتبر است
چرا که در ، نفر بودند نیز خالف مشھور است ٣اینکه شترھای خریده شده  -٤

و ابوبکر  ج و رسول اکرم هنفر بود ٢غالب روایات آمده است که تعداد شترھا 
تر و عامر بن فھیره و ابن اریقط بر شتر دومی سوار شدند و صدیق بر یک ش

 نیز در کار نبود! دیگریشتر 
وه کدر  ÷مؤمنان ریه أمکدر خبر آمده است «گوید:  می جناب نجاح طائی -٥

ن یمترکه کس را کش ھر یو قر ردک می رائییپذ ج شبانه از رسول خداثور 
ن یرالمؤمنیبرای أمو . ردک می مراقبتداشت  ج ای به رسول خدا عالقه
ر بدھد تا کقط بن بیه مقداری غذا به عبدالله بن أرکار آسان بود یبس ÷علی

با این وجود چطور ممکن است که حضرت علی در » برساند ج به رسول خدا
در غار بوده است به آنجا رفت و آمد کرده  ج مدت سه روزی که نبی اکرم

 ؟ دنباش
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 : نویسد می سپس قزوینی چنین

فلوال أنه عليه السالم كان قاطعاً عىل باطن «: ه گفته بودکن سخن فخررازی یپس ا« 

وإال ملا أصحبه نفسه يف ذلك ، بأنه من املؤمنني املحققني الصادقني الصديقني، أيب بكر

دل عىل أنه عليه السالم كان قاطعاً بأن باطنه ، فلام استخلصه لنفسه يف تلك احلالة... املوضع

ه کدر صورتی درست است  ن سخنیه اکتدالل باطلی است؛ چرا سا »عىل وفق ظاهره
ر بعد از که ابوبکن ینه ا، رده باشدکر را برای ھمراھی خود انتخاب کآن حضرت ابوب

 . ھجرت آن حضرت با خبر شده و به آن حضرت ملحق شده باشد
 : جواب

بحمد الله تا به حال ھر چه ایراد گرفته بود زائل شد و ثابت شد که سخن امام فخر 
حال ادامۀ سخن قزوینی را بخوانیم ، باطل استقزوینی و امثال او ادعای رازی حق و 

 دروغگو را حافظه نباشد!گوید:  می و مصداق این َمثل را بشناسیم که
ر را به ھمراه خود کشب ابوبه اگر رسول خدا در آن کعی است یطب: «قزوینی

ه از کافتاد و با توجه به شناختی  ش مییان قرکر به دست مشرکد ابوبیترد بی، برد نمی
ت آن حضرت کر حرینجه جای رسول خدا و مسکر شین بود زکمم، ر وجود داشتکابوب

 . رسول خدا او را ھمراه خود به غار برد، ن رویرا فاش سازد؛ از ا
ه وی بعد کسد ینو افی میکمعتزلی به نقل از استادش ابوجعفر اسد یابن أبی الحد 

 : رده استکن استدالل ین چنیر اکار غار بودن ابوبیرمؤمنان با یدن امیسه خوابیاز مقا
ر پی کرمؤمنان بر ابوبیبه چند جھت به برتری ام، ن مطلب تأمل کندیاگر کسی در ا« 

 :خواھد برد
نان رسول خدا بود؛ اما یمورد اطم ابوبکره اگر چه کن است ین وجوه ایی از اکی

را ممکن بود ابوبکر راز ھجرت رسول ینان نداشت؛ زیامبر اکرم به رازداری وی اطمیپ
جه تمام یدر نت، دا کنندیخدا را در آن شب فاش کند و دشمنان به حضرت دست پ

 .شد ھای رسول خدا نقش بر آب می نقشه
نان رسول خدا بوده؛ ولی رسول یرازداری مورد اطم ر درکه ابوبکم یریحتی اگر بپذ

د از خوابگاه ینان نداشتند؛ شایدن وی در ھنگام مقابله با سختی اطمیخدا از نترس
برود؛  ج متوجه محل نقشه رسول خدا شده و دنبال رسول خدا، رسول خدا فرار نموده

 .تندافی رده و به آن حضرت دست میکدا یجه جای رسول خدا را پیه در نتک
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نان بود و یدر نگھداری راز رسول خدا مورد اطم ابوبکره کم یریحتی اگر بپذ
گاه رسول خدا را نداشت؛ یدن در جایی خوابید توانایز داشته است؛ ولی شایشجاعت ن

د شجاع را در حالت دست بسته یرا بایخارج از شجاعت است؛ ز، چون تحمل آن حالت
نجا یشجاع جرأت دفاع از خود را دارد؛ اما در اعنی ی( و ممنوع از مقابله قرار دھی

را ین امر سخت تر از شخص دست بسته است؛ زیبلکه ا ؛)تواند از خود دفاع کند نمی
تواند فرار کند و  ن شخص ھم مییداند که راه فراری ندارد؛ اما ا شخص دست بسته می

 .)ن کاری را نداردیاما اجازه چن( دیتواند از خود دفاع نما ھم می
توانست در جای  ه او شخص رازدار و شجاعی بود و حتی میکم یریحتی اگر بپذ

نان نداشت که اگر یرسول خدا بخوابد و فرار ھم نکند؛ ولی رسول خدا از آن جھت اطم
ر یداند اقرار نکند و مس می به آنچه، ر را زنده گرفته و شکنجه کنندکان ابوبیشیقر

ان به دنبال رسول خدا راه افتاده و یشیجه قرینت رسول خدا را به کفار نشان ندھد تا در
 .»دا کنندیشان را پیا

ه کند ک ح مییت جانب انصاف تصریه با رعاکاست  عالم سنی کیاستدالل ن یا
نان رسول یه به خاطر عدم اطمکل؛ بلینه از روی م ج ر با رسول خداکھمراھی ابوب

 . شان بوده استینجه قرکر در مقابل شکو صبر ابوب، شجاعت، یخدا به رازدار

 اسکافی سنی نیست
قبیح است و قباحت دارد که به ھمین راحتی دروغ بگوییم و ، زشت است: جواب

! در عجبم که بخوانیمو باجناق را فامیل  معرفی کنیمبرای عوام الناس گرگ را میش 
، ا از بزرگان اھل سنت معرفی کندر »اسکافی«قزوینی چطور به خودش اجازه داده که 

چطور به خودش اجازه داده که چنین شخص کذابی را داخِل در جامعۀ بزرگ اھل 
 سنت معرفی کند!

داند که ابوجعفر اسکافی از بزرگان  می بیسواد ترین فرد در حوزۀ علوم اسالمی -١
ای که معتقد بودند حضرت علی از ابوبکر افضل  آنھم از معتزله، معتزله است

تاب ك« ھم نوشته با عنوان یحضرت علی کتاباست!! او در مورد افضل بودن 
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که در مورد  »العثمانیه«ھمچنین بر کتاب و  ١»÷ل عيليتفض املقامات يف
فضیلت حضرت عثمان و ھمچنین افضلیت خلفا به ترتیب خالفتشان است و از 

با  ٢یه نوشتهباشد که او نیز از بزرگان معتزله است رد می »جاحظ«لیفات أت
و به خیال خودش خواسته افضلیت حضرت علی را  ٣»العثمانیه النقض«عنوان 

اسکافی از علمای : «کشد که بگوید نمی ثابت کند! و قزوینی باز ھم خجالت
 !! !»است اھل سنت

دو کتاب دربارۀ  »اسکافی«ولی ھمین  دانند مین اھل سنت قرآن را مخلوق -٢
الرد علی «و  "»ثبات خلق القرآنإ«: با عنوان، مخلوق بودن قرآن نوشته است

 . رود نمی و باز ھم قزوینی از رو  ٤»ر خلق القرآنکنأمن 
سیس أو به ھمین سبب فرقۀ جدیدی را در عقائد ت ی داشتهعقاید خاصاسکافی  -٣

یاد شده ھا  آن مشھور ھستند و در کتب ملل و نحل از »اسکافیه«کرد که به 
ودن اعجاز در فصاحت معتقد بودن به باطل بھا  آن که از بارزترین عقائد ٥است

 داند!! می ولی باز ھم قزوینی او را از علمای اھل سنت ٦! !وبالغت قرآن است
و با  ٧قرب و مقام واالیی داشته »معتصم«و  »مونأم«او از کسانی بوده که نزد  -٤

از کسانی بوده که در  او ھمداستان بوده و، وقت قاضی القضاة »دؤاد ابی ابن«
 !قتل و شکنجۀ بزرگان اھل سنت در فتنۀ خلق قرآن شرکت داشته است

، اسکافی؛ مترجم:محمود مھدوی دامغانی ۱۵(فارسی) ،مقدمه: ص: ةنترجمه المعیار و المواز -١
 ._تھران

 اند! نقد نوشته »جاحظ«جالب است که شیخ مفید و ابن طاووس نیز بر کتاب  -٢
 .دار العلم للمالیین ،۲۲۱ص ۶اعالم للزرکلی ج -٣

 .، اسکافی۱۵(فارسی) ،مقدمه: ص: ةنترجمه المعیار و المواز -٤
،دکتر ۴۷ص  ۱ق ؛ توضیح الملل، ج  ۱۳۸۷، شھرستانی_ مصر، ۵۸الملل و النحل ص  بنگرید:، -٥

دار العلم  _ ۲۲۱ص ۶ش؛ اعالم للزرکلی ج ۱۳۶۲سید محمد رضا جاللی نائینی، تھران، 
 .مشھد –محمد جواد مشکور  ،۴۶ق اسالمی (فارسی)، متن، ص: ؛ فرھنگ فرللمالیین

 .بیروت – ةف، شھرستانی؛ دار المعر۳۱الملل و النحل ص  -٦

  .۲۲۱ص ۶، اسکافی؛ اعالم للزرکلی ج۱۸و  ۱۵(فارسی) ،مقدمه: صص:  ةنترجمه المعیار و المواز -٧

_______________________ 
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 او بسیار خوشش گفت می سخن »معتصم«در حضور  »اسکافی«که وقتی اند  آورده
س کن مذھب و اعتقاد را بر موالی عرضه دار و ھر یای محمد! ھم: «گفت می آمد و می
 ١.»نمکن و چنان یتا او را چن، من بگورد به کچی یه از آن سرپکشان یاز ا

داغ بود و ھر کس که مخلوق بودن  »خلق قرآن«که در آن دوران بحث  دانیم می و
و وقتی که  شد می به دار آویختهشد یا  می یا شکنجه و زندانی، کرد می قرآن را انکار

 یا کشتن است!و منظور شکنجه » چنین و چنان کنم«گوید:  می »معتصم«
  ٢دانست!  می را نیز باطل »قیاس«اسکافی  -٥
 وصف» ییتوانا« به وانگانید و انکودک به ستم در را تعالی خداوند« اسکافی -٦

 قادر و نشود وصف» ییتوانا« به خردمندان بر ستم در خداوند: دیگو ولی ندک
  ٣ .»ستین شانیا ظلم بر

ند کرد می احادیث را جعلدھد که  می به بعضی از اصحاب چون ابوھریره نسبت -٧
گوید:  می ما احادیث ابوھریره مقبول نیست وھمچنیناساتید نزد  گوید می و

حدیث  در ذم حضرت علی پول میداد تا و تابعین معاویه به بعضی از اصحاب
کشی از اینکه بگویی  نمی باز ھم خجالت، اما ای آخوند شیعیجعل کنند!!! 

 ؟؟ ابوجعفر اسکافی از اھل سنت است
 . دانند می بلکه او را از شیعیان دانند مین ت نه تنھا او را از خودبزرگان اھل سن -٨
ھجری که خود از معتزله است و ھم عصر  ٣٠٠متوفای  ابی الحسین خیاط: أ

 ١» شمارد می سای متشیعین معتزلیؤرا از ر )اسکافی(« اسکافی نیز بوده

 .، اسکافی۱۵مقدمه: ص: ،ةنترجمه المعیار و المواز -١

، ۱المعارف فقه مقارن ج ةبه نقل از دائر ۲۱۴۴، ص ۴الناظر)، ج  ضةذوی البصائر (شرح رواتحاف  -٢
 .مکارم شیرازی

) نقل شد و ۲ط ، محمد جواد مشکور _ مشھد،۴۶عینًا از (فرھنگ فرق اسالمی، متن، ص:  -٣

ص: _ بیروت؛ التبصیر فی الدین،  ةف، شھرستانی؛ دار المعر۳۱ھمچنین نگا: الملل و النحل ص 
،سیف الدین آمدی ۴۴، ص: ۵ _قاھره؛ أبکار األفکار فی أصول الدین، ج ، ابو المظفر اسفراینی۶۷

، سید مرتضی بن ۴۹مقاالت األنام (فارسی)، متن، ص:  فةالعوام فی معر ة) _قاھره؛ تبصر۶۲۳(م
 ، دکتر۲۲۴؛ تاریخ علم کالم در ایران و جھان، ص: ۲)؛ تھران،ط۶(م قرن   داعی حسنی رازی

 ۲_تھران،ط  علی اصغر حلبی

_______________________ 
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 که خود از معتزله است در کتابش  رییحم) ق٥٧٣م ( نشوان بن دیسع ابو: ب

 ىف إليه ينسبون، غريهو االسكاىف اهللاّ عبد ابن كمحمد بغداد معتزلة من كثري و«: نویسد می

 ٢.»زيدية نحن: يقولونو ،كتبهم

يَّعُ «: نویسد می اسکافی »یِل َعلِ یَتْفِض «امام ذھبی بعد از ذکر کتاب : ج تَشَ انَ يَ كَ  ٣.»وَ

وابن أيب ، أيب جعفر األسكايف«: نویسد می یمانیال یالمعلمی یحیعبد الرحمن بن : د

وحاله مع ابن العلقمي اخلبيث معروفة ، احلديد من دعاة االعتزال والرفض والكيد لإلسالم

 ٤»واالسكايف من دعاة املعتزلة والرفض أيضاً يف القرن الثالث

 املعتزلة متكلمى من: اإلسكاىف جعفر أبو، اهللا عبد بن حممد«: احمد محمد مھدی: ذ

 من أصله بغداد هوو ،منهم) اإلسكافية( الطائفة إليه تنسب، أئمتهم أحدو املتشيعني

 ٥»ه ٢٤٠ سنة توىف. سمرقند
 یرا از علما» دیالحد یابن اب« و» یافکاس««: نویسد می دکتر مصطفی سباعی: ر

 یھا تابکه کھمان گونه ، بودن آن دو منافات ندارد یلزن با معتیم و ایعه برشمردیش
ن یدر مورد اھا  آن دگاهیو د یعدل الھ ی و معتزله به خاطر مسأله، اند ردهکر کر ذیتفس

، از جمھور مسلمانان مجزا ھستند یگر مسائل اعتقادیه خالق اعمال خود بوده و دک
 میتقس ینیمتبا یعلم یھا شیف و گرایو طواھا  ل به فرقهیر مسایاما در مورد سا

 یسانکه کن ینند با وجود اک یم ییبه تمام صحابه بدگوھا  آن از یپس برخ. شوند یم
و از ، ھستندھا  آن و از. ھستندھا  آن جزو شیعثمان و عل، عمر، رکھم چون ابوب

 ھم چون، عه ھستندیشھا  آن از ی] است و برخ ی[ معتزل» نظام« ن افرادیا ی جمله
رو مذھب امام یپ یدر مسائل فقھھا  آن شتریره و بیو غ» دیالحد یابن اب« و» یافکاس«

، دکتر علی ۲۴۶_قاھره؛ به نقل از: تاریخ علم کالم در ایران و جھان، ص:  ۱۰۰خیاط، االنتصار،  -١
 اصغر حلبی

 _تھران  ،ابو سعید بن نشوان حمیری۱۸۶الحور العین، النص، ص:  -٢

 ةلالرسا سسة، ذھبی _ مؤ۵۵۲ص ۱۰سیر أعالم النبالء ج -٣

 ، عبد الرحمن بن یحیی المعلمی الیمانی۱۵۲ص فةشاألنوار الکا -٤
) _قاھره؛ محقق: احمد ۶۲۳،سیف الدین آمدی (م۳۵۳، ص: ۱ أبکار األفکار فی أصول الدین، ج -٥

  محمد مھدی
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ف یشر« هکن است ین ایشات متباین گرایا یھا و از جمله نمونه، باشند یم فهیابو حن
 یده به قضا و قدر معتزلین در عصر خود بود در عقیطالب یه از جمله رؤساک» یرض
 ١.»ماند ینم دهیف او پوشیو تألھا  خوانندگان بحث ین مسأله برایه اکھمان طور ، بود

دروغ بودن قول قزوینی بود که گرگی چون  تا به اینجا ھر چه گفتیم در مورد
 ھم خجالتای  ذره و کند می را در لباس میش به عوام الناس قالب »اسکافی«

ھایی را قالب کنند ولی  چنین گرگاند  البته تا به حال خیلی تالش کرده، کشد نمی
که اسکافی چرا را ھم سنی جا بزنند  »اسکافی«م که یکمتر شنیده یا خوانده بود

را نقل  »مطھری مرتضی«دشمن اھل سنت است و اینجا برای اختتام جا دارد سخن 
 : نویسد می م کهیکن

 و است حادث و مخلوق قرآن پس، است مخلوق خدا المک هک بودند معتقد معتزله«
 قرآن هک بودند معتقد سکبرع معتزله نیمخالف. است فرک قرآن بودن میقد به اعتقاد

 ھر هک ردک صادر ای بخشنامه معتزله از تیحما به مأمون. مخلوق ریغ و است میقد
 نجهکش و افتادند زندان به ادییز افراد. شود بیتأد باشد قرآن قدم به معتقد سک
 نیا در هک سانیک جمله از و، ردندک دنبال را مأمون روش زین واثق و معتصم. دندید

 بر لکمتو. دیرس لکمتو به نوبت تا. بود معروف حنبل بن احمد افتادند زندان به دوره
 و معتزله. بودند مخالف معتزله با مردم تیثرکا و ردک دایپ شیگرا معتزله ضّد 

 و شد ختهیر فتنه نیا در ھا خون. شدند قمع و قلع هکبل وبکمن طرفدارانشان
 . دندینام» محنت دوره« را دوره نیا نیمسلم. رفت باد به ھا خانمان

 دست به شهیھم برای دانیم، ردندکن راست مرک انیجر نیا از پس معتزله

 حال نیع در. افتاد شدند می خوانده» ثیالحد اھل« و» لسّنةا اھل« هک نشانیمخالف
 القاسم ابو لیقب از اند ردهک ظھورھا  آن ضعف ھای دوره در بارز ھای تیشخص برخی
 ھنوز ھم خجالت ینیقزو ٢ .»افیکاس جعفر ابو و ٥٨٣ در متوّفی زمخشری و.. ..بلخی

 ؟ یشک ینم

 سنت و جایگاه آن در شریعت اسالمی، دکتر مصطفی سباعی -١
 ؛ انتشارات صدرا، تھران ۸۵، ص: ۳ مجموعه آثار شھید مطھری (فارسی)، ج -٢

_______________________ 
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ولی قزوینی  ١داند می آلمانی نیز او را از متشیعین معتزله »نریشتا فرانس«حتی که 
 دھد! میکشد که چنین دروغی را تحویل  نمی خجالت

بل قد . عمرو وال جتد أحدا قال ذلك يف أيب بكر«گوید:  می شخص اسکافی، در نھایت

يميلون إىل االعتقاد و ،عمر قد يرجعون إىل ترك املذهبو نجد القائلني بتقديم أيب بكر

  ٢»الصواب يف اعتقاد التشيّعو ،احلسن
ن اعتقادی داشته ینچنیو عمر ا ابوبکره درباره کنی ک دا نمییس را پکچ یھ: «یعنی

از مذھب خود ه کم ینیب و عمر را می ابوبکره گاھی معتقدان به مقدم بودن کبل، باشد
 !.»نندک دا مییش پیع گرایح تشیده و راه صحیگردند و به اعتقاد درست و پسند برمی

 بدون شرح

 ابوبکر را همراه خود برد که مبادا جای او را لو دهد!، پیامبر
ر را به ھمراه که اگر رسول خدا در آن شب ابوبکعی است یطب«گوید:  می قزوینی
افتاد و با توجه به شناختی  ش مییان قرکبه دست مشرر کد ابوبیترد بی، برد خود نمی

ت آن کر حرینجه جای رسول خدا و مسکر شین بود زکمم، ر وجود داشتکه از ابوبک
 » رسول خدا او را ھمراه خود به غار برد، ن رویحضرت را فاش سازد؛ از ا

 ؟ جای او را لو دھد تواند می اگر ابوبکر نداند پیامبر کجاست چگونه: جواب
ھای  نویسی نوشته می حداقل بعد از اینکه، بنویسسپس کمی تعقل کن ، ای مرد

 خودت را دوره کن تا ایرادھای فاحشت را اصالح کنی!! چگونه است که از طرفی
خبر بود و این علی بود که جای  بی ابوبکر از جریان ھجرت و مسیر حرکتگویی:  می

برد مشرکین  نمی را با خوداو که اگر پیامبر  گویی می پیامبر را لو داد ولی از این طرف
 داد!!! می ند و او جای پیامبر را لوکرد می اش شکنجه

جایش را لو  تواند می چگونه، ! اگر حضرت ابوبکر جای پیامبر را نداند!انسان عاقل
حداقل مسیر حرکت ، توانست ماجرای ھجرت را از ابوبکر مخفی کند می پیامبر؟؟ دھد

در آن حالت  ؛کند و به علی ھم بسپارد که قضیه را بر احدی فاش نکند را از او مخفی

، ابو الحسن اشعری، تحقیق و نشر: فرانس شتاینر _ ۶۱۵مقاالت اإلسالمیین، النص، ص:  -١
 ۳آلمان،ط

 ۱، نشر امیر المومنین ع _بیروت،ط۳۳، اإلسکافی،ص:ةنالمعیار و المواز -٢

_______________________ 
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 ند باز ھم چیزی گیرشانکرد می گرفتند و او را شکنجه ھم می اگر قریشیان ابوبکر را
در  ؛مغز داریات  جمجمهپرسم ای انسانی که احیانًا در دورن  می آمد؛ پس دوباره نمی

 ؟؟ جای وی را لو دھد تواند می ونهحالی که ابوبکر جای پیامبر را نداند چگ
 !ن جواب ھم پاسخی به قزوینی بود و ھم به اسکافییا

 : قزوینی در ادامه نوشته است
تاب النور کتاب الطرائف به نقل از کز در یه نید بن طاووس رضوان الله تعالی علیس«

اند ھمراه  داشتهه اعتقاد کای از مردم م ه عدهکند ک ی نقل میکوالبرھان ابن صباغ مال
فار فاش که مبادا وی نقشه ھجرت را برای کن بوده است یر به خاطر اکبردن ابوب

 : سازد
ن که ابوبکر جای او را به یاز ترس ا ج ه رسول خداک کند می ات داللتیای از روا دسته

خ ابوھاشم بن صباغ در کتاب یبنابر آن چه ش، کفار نشان ندھد او را با خود به غار برد

نِذۡر ﴿ هیل آیذه یما أنزل الله علی نب: النور و البرھان باب
َ
بَِما  ۡصَدعۡ ٱفَ ﴿ هیو آ ﴾٢ُ�ۡم فَأ

به نقل از محمد بن اسحاق  »ملن أجابه وصدقه) ج ( ما ضمن رسول اهللا« باب و ﴾تُۡؤَمرُ 
از   دم مردمییحج عمره به مکه آمدم د د برای انجامیگو حسان می: هکرده است کنقل 

 ÷رسول خدا به علی: گفتند رده و میکی ینسبت به اصحاب رسول خدا بدگوش یقر
ز اجابت نمود؛ ین ÷علی) شان بخوابدیکه درجای ا( امر نمود) تیالمب ليلةدرشب (

امبر بودند یشان را به کسانی که دنبال پید که مبادا جای ایترس هولی از پسر ابوقحاف
  .»ار بردن خاطر او را با خود به غیبه ھم، نشان دھد
 : جواب
یعنی پیامبر ، است که در چند سطر گذشته آمد پاسخیاین مورد شبیه به  پاسخ

چرا باید نقشۀ ھجرت خود را به ابوبکر ؟ چرا کند کاری که باز آید پشیمانی ج اکرم
 ! !؟؟ابوبکر را با خود ببرداش  صدیق بگوید که بعدًا مجبور شود برای لو نرفتن نقشه
تصویر یک ، دھد می نشان ج اکرمتصویری که آخوند شیعی در این ماجرا از رسول 

برای اینکه  حال تدبیری باشد؛ بی که رسول خدا شخصتدبیر است و حاشا  بی شخص
 : به این مثال توجه کنید، عمق فاجعه را دریابید

؟ چرا خواب ندارد، شب تا صبح خواب ندارد شخصی را فرض کنید که ھر: «مثال
کشد و از ترس  می رود در قفس شیر دراز می چون به جای اینکه در بستر خود بخوابد
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 روی ھم پلکخوابد و  نمی تا صبح ؛اینکه در وقت خواب شیر به او حمله نکند
از این به بعد در قفس شیر ، راه حلش آسان استگوید:  می گذارد!!! شخص عاقل نمی

معلوم عّلت ؟؟ رفت چرا در قفس شیر میاما  ؛برو در بستر خودت بخواب، دراز نکش
 » نیست

، ابوبکر را ناخواسته به ھمراه خود میبرد ج پیامبر اکرم: «قصۀ ما ھم ھمین است
 شراه حلگوید:  می ترسد که ابوبکر جای وی را لو دھد!!! شخص عاقل می چونکه؟؟ چرا

دادن ھم وجود نداشته را به ابوبکر نگو تا احتمال لو ات  از ھمان ابتدا نقشه ؛آسان است
از  با تعریف شیعه؟؟ اما چرا پیامبر اکرم ابوبکر صدیق را از نقشه با خبر کرد ؛باشد

 » معلوم نیست!عّلت ، ماجرا
ھایی و نسبت دادن چنین کار بیھوده  دقت کنید که شیعه با ساختن چنین داستان

 دھند! می چگونه ایشان را مورد طعن قرار ج بلکه نابخردانه ای به پیامبر اکرم

 !!!گفت می از احمدی نژاد شنیدم که: اسکندر مقدونی گفت
تاب الطرائف کز در یه نید بن طاووس رضوان الله تعالی علیس: «نویسد می قزوینی
دقت کنید به قسمت » ندک نقل می یکابن صباغ مالتاب النور والبرھان کبه نقل از 

 ١شناسیم که به ابن صباغ مالکی می »ابن صباغ«ما فقط یک  ؛»ابن صباغ مالکی«
به اصطالح  »ابن صباغ«مثًال باسواد فراموش کرده که  مشھور است و این قزوینِی 

چگونه ابن ، است ٦٤٤ھجری و ابن طاووس متوفای  ٨٥٥ سال متوفای »مالکی«
غ به دنیا از ابن صباغ نقل قول کند در صورتی که ھنوز ابن صبا تواند می طاووس

ت نیست برای اثبات سنی نبودن او ھمین کافی است که او این شخص نیز از علمای اھل سن -١

ة«کتاب  ة ملعرفة األئمّ احلمد هللا الذ جعل من صالح « :کند خود را اینگونه آغاز می »الفصول املهمّ

هذه االمة نصب االمام العادل واعىل ذكر من اختاره لواليتها...و بعد: فعنّ ىل ان اذكر ىف هذا الكتاب 

هلم امرياملؤمنني عىل املرتىض، وآخرهم فصوال مهمة ىف مع رفة االئمة، اعنى االئمة االثنى عرش الذين اوّ

املهد املنتظر...و لن يعرف رشفه اال من وقف عليه فعرفه من عرفه وعقدت لكل امام منهم فصال، 

کند که او شیعه است بلکه یک  که این جمالت نه تنھا ثابت می »يشتمل كل فصل عىل ثالثة فصول
 فضی به تمام معنا با مھر استاندارد است! را

_______________________ 
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از : اسکندر مقدونی گفت: «ادعای او مانند این است که کسی بگوید !!!؟نیامده است
 »!....:گفت می احمدی نژاد شنیدم که

علمای شیعه بعد از مرگ و در گور ھم شرح حال شنیده بودیم و خوانده بودیم که 
شیعه قبل از اینکه به دنیا بیایند  موثق راویانو حتی شنیده بودیم که  ١اند نوشته

محمد بن الحسن بن «ھجری است، او شرح حال  ۴۵۰نجاشی صاحب کتاب رجال، متوفای سال  -١

وفاتش  روز و ماه و سال است را با تاریخ ۴۶۳رمضان سال  ۱۶که متوفای  »الجعفری ةحمز
ه!! آن ھم با ذکر دقیق روز سال بعد از نجاشی فوت کرد ۱۳نویسد!! یعنی شرح حال کسی که  می

 و ماه و سال تاریخ وفات!!

حممد بن احلسن بن محزة اجلعفري... مات رمحه اهللا يوم السبت  قال النجايش: حممد بن احلسن بن محزة:«

_قم) سید  ۴۰۴(رجال النجاشی ص »سادس عرش رمضان سنة ثالث وستني وأربع مائة ودفن يف داره

،  ه ٤٦٣هكذا يف نسخ النجايش من أن وفاة املرتجم له سنة «یسد: نو محمدصادق آل بحر العلوم می

كام ذكره العالمة يف اخلالصة إال أن يكون ما ذكره   ه ٤٥٠ولكن ذلك ال يتفق مع كون وفاة النجايش سنة 

به تحقیق سید محمد صادق آل بحر العلوم  ۱۶۸(رجال ابن داوود پاورقی ص  »العالمة غلطا.
کند ولی میگوید شاید تصحیف  ی نمازی نیز به این اشتباه اعتراف می_نجف) ھمچنین شیخ عل

. نجاشی سال ۱ولی این حرف از دو جھت باطل است،  ۴۶۳اند  نوشته ۴۴۳شده باشد و به جای 
. به غیر از نجاشی تمام ۲وفات را به حروف نوشته نه به عدد پس بعید است که تصحیف باشد 

اند؛ پس  نوشته ۴۶۳اند ھمه تاریخ وفاتش را  ین راوی را نوشتهعلمای رجال شیعه که تاریخ وفات ا
توانیم بگوییم که نجاشی بعد از مرگ در درون قبرش ھم  شود و فقط می این توجیه باطل می

 ١٦توىف «نویسد:  نوشته است!! (شیخ علی النمازی می دست از نوشتن برنداشته و شرح حال می

رجال النجايش وغريه. وفيه إشكال ظاهر ألن النجايش توىف  ودفن يف داره. كذا يف ٤٦٣رمضان سنة 

 ۷مستدرکات علم رجال ج« ». واهللا يعلم.٤٤٣بثالثة عرش سنة قبله. فهو مصحف سنة  ٤٥٠سنة 

اکثر «گوید:  ) البته اعتراف آقای خامنه ای را نباید از یاد برد که می»، علی النمازی _تھران۲۷ص

بناء عىل ما ذكره الكثري من خرباء هذا الفن، ان نسخ كتاب «گوید:  می» اند. کتب رجالی تحریف شده

الفهرست كأكثر الكتب الرجالية القديمة املعتربة االخر مثل كتاب الكيش والنجايش والربقي 

والغضائري قد ابتليت مجيعاً بالتحريف والتصحيف،وحلقت هبا االرضار الفادحة، ومل تصل منها البناء 

 ای) ، سید علی خامنه۳۴ :فی علم الرجال ص بعة(األصول األر »صحيحةهذا العرص نسخة 

_______________________ 
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و حتی خوانده بودیم که ائمۀ شیعه با شیوخ مذاھبی مناظره  ١اند! هدیشن می روایت
ما نمردیم و خواندیم که ا ٢اند! که حتی مؤسس آن مذاھب به دنیا ھم نیامدهاند  کرده

 کنند که ھنوز به دنیا نیامده است!! می علمای شیعه از کسی نقل قول

مثًال: حسن بن محبوب که از راویان شیعه و از ثقات اھل تشیع است و حتی از اصحاب اجماع  -١
ساله  ۷۵وفات یافت و در زمان فوت  ۲۲۴گوید: در سال  آید!، عالمه حلی می آنان به حساب می

گوید او بعد از وفات امام صادق به  خوئی می( به دنیا آمده است ۱۴۹ بود، یعنی او در اواخر سال
از دنیا رفته است)؛ این راوی از ابوحمزه ثمالی روایت نقل  ۱۴۹دنیا آمد، امام صادق نیز در سال 

 »÷أيب محزة املتويف يف زمان الصادق«گوید:  کند، خوئی در مورد تاریخ وفات ابوحمزه می می
!! یعنی حسن بن محبوب ۱۴۹مام صادق از دنیا رفت یعنی قبل از سال =ابوحمزه در حیات ا

شنیده،  زمانی که ھنوز به دنیا نیامده و یحتمل در شکم مادرش بوده،از ابوحمزه ثمالی روایت می

قال نرص «نویسند:  آن ھم به کّرات!! حتی خود علمای شیعه نیز صدایشان در آمده تا جایی که می

مل يكن يروي عن ابن فضال، بل هو أقدم من ابن فضال واسن وأصحابنا  بن الصباح: ابن حمبوب

 ۸۵۲ص ۲الرجال شیخ طوسی ج ةف(اختیار معر »يتهمون ابن حمبوب، يف روايته عن ابن أيب محزة..

أقول: مقتىض ما ذكره الكيش: أن احلسن بن حمبوب تولد بعد وفاة «نویسد:  ) و خوئی می۱۰۹۵رقم 

(معجم الرجال خوئی  »÷وايته كثريا عن أيب محزة املتويف يف زمان الصادق، وهذا ينايف ر÷الصادق
اند که حتی در شکم مادرشان ھم روایت  ) واقعًا چه راویان پر کاری بوده۳۰۷۹رقم ۹۸ص ۶ج

 اند!! کرده شنیده و حفظ می می
ه او قبل از وضعیت ابراھیم بن ھاشم (پدر علی بن ابراھیم) از این نیز بدتر است! مختصرًا بگویم ک

 شنیده است!!! اینکه به دنیا بیاید از امام جواد و امام رضا روایت می
ش)در مورد امام سجاد این ۱۳۸۸سال  ۶(چاپ: سبحان _قم،ط ۲۱۸ص ۱در تاریخ تشیع ج -٢

شد، به مناظره با عالمان  نامیده میدر عصر فقاھت او که سید فقھا « چنین نوشته شده است:
ھای کالمی، معتزله، اشاعره، جبریه و مشبھه رفته و در جبھه ای  ب و گرایشدرباری و ارباب مذاھ

تواند با شیوخ  حال سؤال این است که چگونه امام سجاد می» دیگر به مبارزه با قصاصین پرداخت
سال  ۲۰مذاھبی بحث کند که در آن تاریخ نامی ھم از آن مذاھب نبوده؟؟ مذھب معتزله حدود 

سال  ۲۰۰بوجود آمد و مذھب اشاعره حدود  »واصل بن عطا«اد به وسیلۀ بعد از وفات امام سج
بعد از وفات امام سجاد! توسط ابو الحسن اشعری به وجود آمد!!!! نکتۀ جالب این است که این 
کتاب توسط چھار حجة االسالم شیعی زیر نظر دکتر سید احمد رضا خضری نوشته شده و در 

ھا  پ شده، و در این مدت این کتاب توسط اساتید در دانشگاهبرای بار ششم تجدید چا ۱۳۸۸سال 
ولی ھنوز ھم که ھنوز است این اشتباه فاحش در آن  شده خوانده میدانشجویان  و توسطتدریس 

 !!وضع کتب دانشگاھی ایران عزیز ما استو این کتاب وجود دارد و تصحیح نشده 

_______________________ 



 ٢٠٥  یار غارفصل دوم: جواب شبهات مربوط به فضائل 

این ابن صباغ  !ھر گردی گردو نیست و ھر سیاھی ھم خرما نیست، خودمانیماما 
بلکه ، د نیستنکن می آن ابن صباغی که شیعه آن را در لباس اھل سنت به ملت قالب

 . ابن صباغی دیگر است که نه خودش و نه کتابش شناخته شده نیست، این ابن صباغ
 أبو/  والبرھان النور: «نویسد می »کتابخانۀ ابن طاووس«در کتاب  »گلبرگ إتان«

 ١»اند ناشناختهھردو  فیتأل و مؤلف. ..الصباغ بن) ھاشم أبو: ای( القاسم
) یا ابو ھاشم( و ابو القاسم کند می ھم »نجاح طائی«جالب است که ھمین اشتباه را 

 الصباغ ابن الشيخ أخرج«: نویسد می داند و می بن صباغ را ھمان ابن صباغ مالکی

 ٢»والربهان النور كتاب يف املالكية علامء أعاظم من وهو املالكي

 !!!وهذا من اعجب العجائب

 ردک پیدارا  ج رسول خدا یفقط اثر پا، افه شناسیرز قک: قزوینی
ه خارج کاز م ج ه متوجه شدند رسول خداکبعد از آن ، شیان قرکمشر: «قزوینی
تبحر ، ابی اثر پایشناسی و رد افهیقه در کرز بن علقمه را کفردی به نام ، شده است

 .ردندکاستخدام ، ادی داشتیز
ه وی تنھا و تنھا اثر پای کن است یا، افه شناس آمدهیرز قکآن چه در داستان 

ن داستان یر در اکچ اثری از ابوبیرده است و ھکر غار دنبال یرا در مس ج رسول خدا
افه شناس ید قیبا، ه خارج شده بودکر به ھمراه رسول خدا از مکاگر ابوب. شود ده نمیید

ه رسول خدا به کدھد  ن نشان مییا. ردک د و به آن اشاره میید ز مییاثر پای او را ن
ت یه در رواکو ھمان طور . سی ھمراه او نبوده استکه خارج شده و کتنھائی از م

 . غار به رسول خدا ملحق شده است کیر نزدکابوب، ح شده بودیوطی تصریس

فه و ابو البقاء حنفی در یاللط لتحفةتاب معتبر اکن سخاوی در یالدامام شمس 
 :سندینو ه مشرفه میکخ میتار

رز بن ک( ش اویان قرکمشر، ردکنه ھجرت یبه سوی مد ج ه رسول خداکگاه  آن
وقتی به ، دیرد تا به غار ثور رسکوی اثر رسول خدا را دنبال ، ردندکرا استخدام ) علقمه

 مرعشی مكتبة_ ، إتان گلبرگ ۴۸۰کتابخانه ابن طاووس (فارسی) ص -١
 ، نجاح طائی _بیروت۱۲۰إغتیال النبی (ص) ص  -٢

_______________________ 
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ان ین جا اثر پایدر ا: پس گفت، ده استیبوت بر در آن تار تنکعن هکد ید، دیجا رس آن
وه باال رفته کا از یا چپ و یه به طرف راست رفته کدانم  بعد از آن نمی، افته استی

 . است
ه مالحظه کرا ھمان طور یده است؛ زیرا د ج رز فقط اثر رسول خداک، ن نقلیطبق ا

غه مفرد یبه صورت ص» صعد« و» اخذ«، » اثره«، » خرج« لماتکت ین روایشود در ا می
ه یغه تثنیلمات به صکن ید ایبا،  بود ج ز به ھمراه رسول خدایر نکآمده است و اگر ابوب

 .شد ده مییز دیر نکآمد و اثر ابوب می
 :سدینو ابن حزم اندلسی می

ه بر در آن کد یپس د، ردکرا تا در غار دنبال  ج اثر رسول خدا، رز بن علقمهک
ن جا اثر یدر ا: پس گفت، گذاری النه ساخته است بوتر برای تخمکده و یتار تن بوتکعن

ان منصرف یشیپس قر، ا به آسمان رفته استین فرو رفته و یا در زمی، قطع شده است
 .شدند

 :سدینو اش می ابن خلدون در مقدمه
 هکد یرد و دکرا تا غار دنبال  ج ه اثر رسول خداکسی است کرز بن علقمه ھمان ک

ان یشیپس قر، گذاری النه ساخته است بوتر برای تخمکده و یبوت بر در آن تار تنکعن
 .منصرف شدند

 :سدینو بالذری در انساب األشراف می
 ی ازکی، نندکرا دنبال  ج شناس را فرستادند تا آثار رسول خدا افهیدو نفر ق، شیقر

رز کوقتی ، دندیبه غار ثور رسردند تا کآن دو نفر اثر را دنبال ، رز بن علقمه بودکھا  آن
ن جا قطع شده است؛ پس یاثر در ا: گف، رده استکبوت بر آن النه که عنکد ید

 .ان منصرف شدندیشیقر
 :سدینو ر در اسد الغابه مییابن اث

د یوقتی د، ردکه اثر رسول خدا را در شب غار دنبال کسی است کرز ھمان کن یا
سی است کاو ھمان . ن جا اثر قطع شده استیدر ا: گفت، دهیبوت بر آن تار تنکه عنک
ه کی است ین جای پا ھمان جای پایا: گفت، ردکه وقتی به جای پای رسول خدا نگاه ک

 .ام دهید) میابراھ( در مقام
ه ما به جھت کاند  ردهکن صورت نقل یز داستان را به ھمیگر نیاری از بزرگان دیبس

 .مینک ن اندازه بسنده مییاختصار به ھم
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ه خارج نشده کر به ھمراه رسول خدا از مکه ابوبکشود  ن مطلب استفاده مییااز 
ا یرد و ک ز اشاره مییجا به اثر پای او ن کیرز بن علقمه ال اقل در کد یاست وگرنه با

ن یه در تمام اکدر حالی ؟ ستیکه اثر دوم از آن کردند ک ان از او سؤال مییشیقر
 .شود ده نمییر دکحث است و اصال اثری از اثر ابوبمورد ب ج فقط اثر رسول خدا، ھا نقل

 : جواب
 . عرض کنم نکته ای رادانم  می قبل از پرداختن به مستندات قزوینی الزم

منتھی ، نجاح طائی نیز گفته بود، ین جمالتی که از قزوینی خواندیمشبیه ھم
پیامبر را چون کرز فقط رد پای : گفت می متفاوت بود؛ نجاح »نجاح«نتیجه گیری 

چون کرز فقط رد پای پیامبر را گوید:  می اما قزوینی! !نشان داده پس پیامبر تنھا بوده
 نشان داده پس ابوبکر خارج از مکه به پیامبر ملحق شده است!!

که ھایی  این نقل: مگویی می را مفصًال نوشتیم اما در جواب قزوینی »نجاح«جواب 
جای پای پیامبر اشاره شده با این وجود تو باید فقط به ، تو به عنوان شاھد نقل کردی

حماقت  خواھد میولی قزوینی ن، نتیجه بگیری که پیامبر تنھایی به غار رفته است
پس باید اند  دو نفر در غار بوده آیۀ غارنجاح را مرتکب شود زیرا او میداند که طبق 

نشان داد پس ابوبکر  چون کرز فقط رد پای پیامبر را گوید می لھذا! دنتیجه را عوض کن
 تا کی به کیه!! ھشت دو دو تا : خارج از مکه به نبی اکرم ملحق شده!!! به این معنی که

 ربط بودن نتیجه گیری خود پی برده بود به ھمین دلیل بی به گمانم قزوینی ھم به
در روایت سیوطی تصریح شده بود که ابوبکر گوید:  می پس، ماست مالی کند خواھد می

 !!ه استغار به رسول خدا ملحق شدنزدیک 
روایت  قسمتی از کنم یک بار دیگر می رود پیشنھاد نمی اکنون اگر حوصله تان سر

 : سدینو وطی در الدر المنثور میین سیجالل الد: «دقزوینی بخوانیاز سیوطی را به نقل 
 ابوبکر: دیگو می ابن عباس. دیرون آمد و به غار ثور رسیشبانه از خانه ب ج رسول خدا( 

تش به کو صدای حر رود به دنبالش به راه افتاد رون مییه آن جناب از شھر بکد یوقتی د
ه در کی از دشمنان باشد کید مبادا یآن حضرت ترس، دیرس ج گوش رسول خدا
. ردنکرد به سرفه کشروع ، ردکن معنا را احساس یا ابوبکروقتی ، جستجوی او است

ھم چنان به دنبال آن  ابوبکر، ستاد تا او برسدیا صدای او را شناخت و ج رسول خدا
 .دندیجناب بود تا به غار رس
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افه شناس از یو نزد مردی ق، ش به جستجوی آن حضرت برخاستندیصبحگاھان قر
او جای پای آن حضرت را از در منزلش گرفته ھم چنان . له بنی مدلج فرستادندیقب
  .»دیش رفت تا به غار رسیپ

در این روایت ؟ گوید می دید که قزوینی به ھمین راحتی دروغمتوجه ش؟ خواندید
نه تنھا صحبتی از ملحق شدن ابوبکر به پیامبر آن ھم نزدیک غار نیست بلکه تصریح 

به  سپ ؛روند می شده که پیامبر ھنوز از شھر خارج نشده که ابوبکر به دنبال ایشان
با رد پای نبی  طبع باید از داخل مکه یا حداقل در ابتدای خارج مکه رد پای ابوبکر

که کرز رد پای  گوید می اما دقت کنید که در ھمین روایت نیز، داکرم جمع شده باش
 پیامبر را از دم در خانه تا غار گرفت ولی صحبتی از رد پای ابوبکر نیست!

کرز رد «ایت این نتیجه را نگرفته که چون در عجبم که چرا قزوینی از این رو
رد را تا دم غار گرفته ولی ھیچ صحبتی از رد پای ابوبکر نیست پس حتمًا  »شناس
باید رد پای ابوبکر ھم کنار رد پای پیامبر ، پیامبر نبود!! اما طبق روایتھمراه ابوبکر 

راھی ابوبکر نیست! باشد و اگر اشاره ای به رد پای ابوبکر صدیق نشده به معنی نفی ھم
سند تصریح شده که ابوبکر از داخل مکه با پیامبر ھمراه  بی چرا که در ھمین روایت

 فھمد! نمی م که چرا قزوینیحیرت شد؛ من در
و  خواھد میداند که چه  پس تا به االن واضح شد که اصوًال قزوینی خودش ھم نمی

نتیجه گیری و ھدف او ندارد و ھایی که عرضه کرده ھیچ ربطی به  و نقل گوید می چه
با این وجود نیازی نیست به  ؛پایه بودن ادعای اوست بی این نشان دھندۀ سرگردانی و

فایده نخواھد  بی سخنان بزرگوارانی که قزوینی نقل کرد بپردازیم ولی مختصر نظری
 . بود

ه و در ابتدا از امام سخاوی و ابن ضیاء نقل کرده که از کرز بن علقمه صحبت کرد
منتھی فقط به رد پیامبر اشاره نمودند و صحبتی از رد اند  به ردگیری او اشاره کرده

جواب این ؟ اند ال این است که چرا این بزرگواران چنین کردهؤحال س، ابوبکر نیست
است که آن بزرگوارن به منظور خالصه نویسی و به منظور رساندن اصل پیام فقط به 

 ای کردند و ھدف آشنا نموندن خواننده با شخصیت ارهماجرای ردگیری او مختصر اش
است و نه ذکر ماجرای ھجرت و این قول به این معنی نیست که آن  »کرز بن علقمه«

 . ابوبکر خارج از مکه با پیامبر ھمراه شده است کهند بودبزرگواران معتقد 
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که مورد استناد  »التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة«امام سخاوی در کتاب 

بعد مكثه من حني النبوة بضع عرشة  - ج وحترك رسول اهللا«: نویسد می، است »قزوینی«

، السابق بالتصديق، يف صحبته أبو بكر الصديق، ثم خرج بالتأييد والتوفيق، للهجرة -سنة 

شجرة وأنبت اهللا ، فمكث فيه ثالث ليال، واستصحابه إىل غار ثور، بإذن من اهللا له يف اهلجرة

، ومحامتني وحشيتني فوقفتا بفمه، وأمر العنكبوت فنسجت عىل فمه، فسدت وجه الباب

  ١»فكان ذلك سبباً لتحققهم عدم أحد به

وضعیت ابن ضیاء ھم به ھمین ترتیب است ، ھم نقلی مشابه دارد »ابن ضیاء«او از 
نقل قول ھا  آن و در کل تمام کسانی که قزوینی ازاند  و ایشان مختصر نویسی کرده

در مورد این ھمراھی آن است که ھا  آن و عقیدۀ تماماند  کرده مختصر نویسی کرده
ھمراه بوده و  ج ابوبکر صدیق از داخل مکه و از داخل خانۀ خودشان با نبی اکرم

 . اند ھجرت را شروع کرده

: نویسد می، که قزوینی به آن استناد کرده »تاريخ مكة املرشفة«ابن ضیاء در کتاب 

 ٢»متوجهاً إىل الغار ج ويرو أن أبا بكر ملا خرج مع رسول اهللا«
و حتی دقیقًا به شروع ھجرت از خانۀ  کند می در چند صفحه بعد کل ماجرا را نقل

فدخل فقال رسول ، فاستأذن فأذن له ج فجاء رسول اهللا«: نویسد می ابوبکر تصریح دارد و

فإين قد أذن «: قال. إنام هم أهلك بأيب أنت: أبو بكر فقال »اخرج من عندك«: لبي بكر ج اهللا

  ...»»نعم«: ج قال رسول اهللا؟ الصحبة يا رسول اهللا: فقال أبو بكر. »يل يف اخلروج

را دارند و ایشان در  »ةجوامع السیر«کتاب مشھور  »سیرت«ایشان در  ؛ابن حزم

من خوخة يف ظهر دار أيب بكر الصديق ريض  ج وخرج رسول اهللا«: نویسند می این کتاب

، الذي اسمه ثور بسفل مكة، فنهضا نحو الغار الذي يف اجلبل، ليالً ، التي يف بني مجح، اهللا عنه

وأمر مواله عامر بن فهرية ، وأمر أبو بكر ابنه عبد اهللا أن يتسمع ما يقول الناس. فدخال فيه

 ۱۴ - ۱۳ص  ۱، جالتحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة -١

 ۲بیروت،ط - ةلعلمي، ابن الضیاء؛ دار الکتب ا۲۰۱، ص ۱ج  ةفالمشر ةمكتاریخ  -٢

_______________________ 
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وكانت أسامء بنت أيب بكر . ليأخذا منها حاجتهاموأن يرحيها عليهام ليالً ، أن يرعى غنمه

. فيعفى أثرمها، ثم يتلومها عامر بالغنم، ويأتيهام عبد اهللا بن أيب بكر باألخبار، تأتيهام بالطعام

هنا انقطع : فقال، فلام فقدته قريش أتبعته بقائف معروف فقاف األثر حتى وقف عند الغار

 ١»ج عىل فم الغار من وقتهفإذا بالعنكبوت وقد نس، فنظروا، األثر

من خوخة يف ظهر دار  ج وخرج رسول اهللا«: نویسد می تاریخ خوددر نیز  ابن خلدون

وكان عبد اهللا بن أبى بكر  أبى بكر ليال وأتيا الغار الذ يف جبل ثور باسفل مكة فدخال فيه

عليهام ليال ليأخذا يأتيهام باالخبار وعامر بن فهرية موىل أبى بكر وراعى غنمه يريح غنمه 

حاجتهام من لبنها وأسامء بنت أبى بكر تأتيهام بالطعام وتقفى عامرا بالغنم اثر عبد اهللا وملا 

 ٢»فقدته قريش اتبعوه ومعهم القاثف فقاف االثر حتى وقف عند الغار وقال هنا انقطع االثر

ون آمد ریبود ب ابوبکره در پشت خانه کشب ھنگام از روزنی  ج رسول خدا«: یعنی
عبد الله . رفتند و در آن پنھان شدند، ه بودکن مییوه ثور در پاکه در کبه غاری ھردو  و

، و چوپان گوسفندان او ابوبکرره غالم یآورد و عامر بن فھ می شان خبریر بر اکبن ابی ب
شان یبر ا ابوبکردختر ، رند و اسماءیر برگیگوسفندان را شب بدان سوی برد تا آنان ش

او ، ب خودیش در تعقیچون قر. برد می عامر گوسفندان را از پی عبد الله. برد می طعام
ن مرد تا غار ثور یا. از پی او روان شدند، ه رد پاھا را بشناسدکسی کبا ، ردندکرا گم 

  ...»در اینجا جای پاھا قطع شده استستاد و گفت یبر در غار ا. ش آمدیپ
در ھمین صفحه و دقیقًا قبل از  و) انساب االشراف( در ھمین کتاب بالذری

وأبو بكر من خوخة يف  ج وخرج النبي: قالوا«: نویسد می جمالتی که قزوینی نقل کرده

، وكان عامر بن فهرية يرعى غنام أليب بكر، فصارا فيه، حتى أتيا غار ثور، ظهر بيت أيب بكر

، ر أبو بكر رجالً دليالً فاستأج. فكانا يصيبان من رسلها. وال يبعد، فيعزب هبا ثم يبيت قريبا

وأيب  ج وصنع آل أيب بكر لرسول اهللا. من كنانة بن خزيمة، يقال له عبد اهللا بن أريقط الدييل

 بفقطعت أسامء بنت أيب بكر. وجعل يف جراب، وذبحت شاة وطبخ حلمها، بكر سفرة

 ، ابن حزم آندلسی _مصر ۹۰ص ةجوامع السیر -١
 ۴_بیروت،ط ۱۵ص ۲تاریخ ابن خلدون ج -٢

_______________________ 
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فسميت  .إن هلا نطاقني يف اجلنة: ج فقال رسول اهللا، فأوكت به اجلراب، قطعة من نطاقها

ونطاق تنتطق به إذا محلت الطعام ، ذات النطاقني ويرو أنه كان هلا نطاق تنتطق به يف منزهلا

  .فقيل هلا ذات النطاقني، وأيب بكر ج لرسول اهللا

أحدمها كرز بن علقمة بن هالل . ج وبعثت قريش قائفني يقصان آثار رسول اهللا: قالوا

هنا  ها :فقال. فرأ كرز عليه نسج العنكبوت. ثورحتى انتهيا إىل غار ، فاتبعاه. اخلزاعي

 ١.»فانرصفوا. انقطع األثر

فخرج هو وأبو بكر مستخفيني من قريش فقصدا غارا بجبل «: نویسد می نیز ابن اثیر

 ٢...»ثور فأقاما به ثالثا وقيل أكثر من ذلك

ثمّ عمدا إىل ، و خرجا من خوخة يف بيت أيب بكر يف ظهر بيته«: نویسد می »الکامل«و در 

 ٣» غار بثور فدخاله
بود خارج شده سوی  ابوبکره در پشت خانه ک ای چهیاز در ابوبکرغمبر و یپ: «یعنی
 .» شده و در ان داخل شدندثور واقع شده رھسپار کوه ه در ک یغار

پس با این وجود ثابت شد که جناب قزوینی سفسطه آبادی چیزی جز فریب و 
 تدلیس در چنته ندارند!

در بحث قبلی به روایتی از مسند امام احمد استناد کرد که طبق آن ، قزوینی: نکته
ابوبکر بعد از حرکت پیامبر اکرم به خانه نبی آمد و علی مکان پیامبر را به ابوبکر گفت و 

حال دقت کنید که کرز بن  ؛یامبر حرکت کرد و به سمت غار رفتابوبکر از خانه پ
باید از دم در خانۀ ایشان شروع کرده باشند که در این علقمه رد شناس رد گیری را 

صورت در ھمان ابتدا رد پای ابوبکر نیز باید وجود داشته باشد و ھمینطور در مسیر راه 
 . نیز باید رد پای ابوبکر باشد و اگر خالف این باشد باید تعجب کنیم

 
 

 ۱؛ دار الفکر _ بیروت،ط۲۶۰ص  ۱انساب االشراف بالذری ج -١
 ؛ دار الکتب العربی _بیروت۲۱ص ۱اسد الغابه ابن اثیر ج -٢
 ؛دار الصادر _بیروت۱۰۴ص ۲الکامل فی تاریخ ابن اثیر ج -٣

_______________________ 
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 ؟ سیدنا ابوبکر را به سوی پیامبر راهنمایی کرد، چرا حضرت علی
ه کد یایش بین سؤال پین است اکمم: «نویسد می ادامه داده وسخنانش را قزوینی 

 ؛جواب واضح است ؟ر نشان دادکرا به ابوب ج ر رسول خدایمس ÷رمؤمنانیچرا ام
ر با که ابوبکن بود کمم، داد یرسول خدا را نشان نم یجا ÷رمؤمنانیچون اگر ام

ان را متوجه عدم حضور رسول خدا کمشر، ن و آنیا پرس و جو از ایجاد سروصدا و یا
افتادند و آن حضرت را قبل از  ان ھمان لحظه به دنبال رسول خدا راه میکد و مشرینما
، حفظ اسرار ھجرت یبرا ÷رمؤمنانین امیبنابرا ؛ندیر نمایدستگ، ه به غار برسدکآن 
 . ر نشان دادکر رسول خدا را به ابوبیمس

 : جواب
 چــــــو عقــــــل زائــــــل شــــــود

 

 خزعبـــــل برھـــــان شـــــود!ھـــــر  
 

خواست سر و صدا کند چرا درون  می کنند!! اگر ابوبکر نمی در عجبم که چرا اندیشه
مگرشما ؟ در جا لو نداد، چرا وقتی علی جای پیامبر را به او گفت؟ غار سر و صدا نکرد

 ؟ بافید می عقل ندارید که چنین اراجیف
دانست که  می دھد و از کجاعلی چطور به خود اجازه داد که جای پیامبر را لو 

یعنی ، ابوبکر نزد شما از ابولھب بدتر است، از طرفی؟ دھد نمی ابوبکر جای پیامبر را لو
چرا علی جای ، پرسم می دانستن ابوبکر باید بدتر از دانستن ابولھب باشد پس دوباره

 ؟ کرد می ابوبکر نصف شب آنجا چه، سویی دیگراز ؟ پیامبر را لو داد
و مشرکان با خبر شده و به دنبال نبی  کرد می ابوبکر سر و صداگوید:  می اما اینکه

 . این از کم خردی قزوینی است، ندکرد می رفتند و ایشان را دستگیر می اکرم
ساعت بعد از حرکت پیامبر به خانۀ ایشان آمد باید قبول  ١اگر بگوییم ابوبکر  -١

چرا که مفسرین و اند  به غار رسیده ج کنیم که در این مدت پیامبر اکرم
 . غار ثور با مکه یک ساعت راه است ۀکه فاصلاند  رخین نوشتهؤم

این بسیار بعید ، اگر بگوییم ابوبکر بالفاصله یا چند دقیقه بعد از نبی اکرم رسید -٢
خواھند پیامبر از  نمی واند  است که کفاری که خانه پیامبر را محاصره کرده

دھند ابوبکر داخل خانه شود و وضعیت  اجازه، دنمحاصره شدنش با خبر شو
بیرون خانه را شرح دھد و ھمچنین ابو لھب که به مشرکین اجازه نداد سر 

دھد  می شب حمله کنند به دلیل وجود زنان و کودکان چگونه به ابوبکر اجازه
 به ھمین راحتی وارد شود و گذشته از آن چطور به ھمین راحتی ابوبکر را رھا
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نه خارج شود و چطور این احتمال را ندادند که ابوبکر ممکن کنند که از خا می
است برود و یاران پیامبر و ھمچنین آن دسته از بنی ھاشم را که پشتیبان 

ا چگونه حضرت علی به ی؟؟ پیامبر بودند را با خبر کند و کارشان را خراب کند
ممکن است ، این فکر نکرد که با رفتن حضرت ابوبکر به سمت بئر میمون

 !؟بعضی از مشرکین او را تعقیب کنند و به رسول خدا برسند
این روایت از لحاظ سندی ضعیف است و ما در صفحات گذشته ھم ، گذشته از آن

 . دیمراجعه کن ؛از لحاظ متن و ھم سند این روایت را بررسی کردیم
******** 

از  »بن زبیر هعرو«از  »ھریُز «رود بر سر نقد روایتی که امام  می بعد از این قزوینی
 و به خیال خودشا، آمده استدر صحیح بخاری  هکنقل کرده  منین عائشهؤام الم

ھا  ھمین !بله این روایت را از لحاظ سند بررسی کرده و ضعفش را ثابت کند! خواھد می
خواھند سند روایات ما را  می ت ندارند روایات کتب خودشان را غربال کنند االنأکه جر

ایراد  ١٦چه شود آن روز که گاری سوار بخواھد بر خلبان جنگندۀ اف  و، بررسی کنند
 ١بگیرد!

قبل از بررسی سخنان قزوینی این را باید بگویم که این روایت در نزد اھل سنت 
کوچکترین اشکالی ندارد و از نظر سند کامًال صحیح است و تا به حال کسی از اھل 

پس از نظر اھل سنت این روایت ، دارد سنت نگفته که این روایت از نظر سند مشکل
کامًال مقبول و مورد اعتماد است اما اگر قزوینی و امثال او بخواھند آسمان را به زمین 
ببافند و از شخصی چون امام زھری ضعف پیدا کنند و به خیال خودشان روایت را 

زھری نزد برند چرا که امام  می بدانند که در خواب و خیال به سر، مردود جلوه دھند
اھل سنت مقامی نزدیک به مقام ائمۀ اربعه دارد و تا به حال کسی نگفته روایات او 

، »ةحج«، »امام«قابل اعتماد نیست و او ثقه نیست بلکه ھمه او را با کلماتی چون 

اشکال  بی پس از نظر اھل سنت این روایت و راویان آن، اند یاد کرده.... و »حافظ«
 . ھستند

اھل سنت در علم رجال از ما خیلی جلوتر «گوید:  ھای درسش می قزوینی در یکی از کالس -١
ھا در علم رجال ھیچ کاری نکنند و ما دویست سال کار کنیم، به موقعیت فعلی  ھستند. اگر آن

 »ھا ھم شاید نرسیم آن

_______________________ 
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وجه . زھری از عمال بنی امیه بود: وجه اول، وینی بر سه وجه استاما شبھات قز
 . زھری دشمن سیدنا علی بود: وجه سوم. زھری مدلس بود: دوم

کنیم سپس در  می بررسیرا ) دشمنی زھری با سیدنا علی!( وجه سوم، ما ابتدا
 . مورد دو وجه دیگر صحبت خواھیم کرد



 

 

 » نقد شبهات حول امام ُزهری« 

 ُزهری دشمن امام علی بود!: قزوینی
د یابن أبی الحد. رده استک ی مییبد گو ÷رمؤمنانیزھری نسبت به ام: «قزوینی

به  ز از منحرفان نسبتیزھری ن: «سدینو معتزلی شافعی در شرح نھج البالغه می
نه زھری و یه روزی در مسجد مدکت شده است یبه روایاز محمد بن ش. بود ÷علی

ن خبر بعلی بن یا. ندردک یمھا  ر نشسته بودند و از علی بدگوئییبن زب ةعرو

ش خدا یاما تو عروه پدرم با پدرت پ: آمده و فرمودھا  آن شید پیرس ÷نیالحس
 ه بودی نشانکاگر در م! ای زھری و تو. ردکومت کومت بردند خدا به نفع پدرم حکح

 .» تی دارییه چه شخصکدادم  می
 : جواب

 . نکته توجه کنید ٢قبل از جواب به 
شیخ  ؛ھستند) ١ناصبی=( دشمن اھل بیت، اھل سنت ھمۀ آخوند شیعینزد  -١

بل اخبارهم عليهم السالم «: نویسد می صریحاً ، حسین آل عصفور درازی بحرانی

الم فی ان املراد بالناصبة كوال ..... يقال له عندهم سنياً  تنادی بان النواصب هو ما

 ! !٢...»فيه هم اهل التسنن

دشمن ، نزد این قوم ج نه تنھا تمام اھل سنت بلکه تمام اصحاب پاک پیامبر اکرم

چرا که آنان بیعت شکنی کردند و به قول  )اال قليال( آیند می علی به حسابحضرت 

درباره ناصبی نوشتم  ÷کند که: به علی بن محمد درازی از محمد بن علی بن موسی روایت می -١
اد به امامتشان الزم که آیا برای امتحانش چیزی بیشتر از مقدم قرار دادن جبت و طاغوت و اعتق

املحاسن النفسانيه فی اجوبة است؟ جواب آمد که اگر کسی بر این اعتقاد باشد او ناصبی است. (

 ، حسني آل عصفور الدرازی؛ دار املرشق العربی الكبري)١٤٥املسائل اخلراسانيه ص

؛ دار ، حسین آل عصفور الدرازی۱۴۷المسائل الخراسانیه ص ةبالمحاسن النفسانیه فی اجو -٢
 المشرق العربی الکبیر 

_______________________ 
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ابوبکر و عمر و شیعه سر عھد و پیمان خود نماندند و با غاصبین ھمکاری کردند و 
در نزد شیعۀ صفوی به معنی ھا  این عثمان را بر حضرت علی ترجیح دادند و ھمۀ

 دشمنی با حضرت علی است!!

انّ عالمة النواصب تقديم غري علیّ  ج وقد روی عن النبیّ «: نویسد می جزائری

 ١!!»عليه
دھند که ثابت کند امام زھری ناصبی  می قزوینی چرا به خود زحمت پس جناب

دیگر الزم به ذکر توضیح و ، در مذھب او تمام منکرین امامت ناصبی ھستند؟ است
 تفصیل نیست!

ھمین قزوینی و ، به اعتقاد نویسنده دشمنان درجه یک سیدنا علی و دیگر ائمه -٢
کنند به نام  می نام اھل بیت گناهچرا که به  ؛عمامه به سرھایی مانند او ھستند

 کشند می و به نام آنان مال مردم را باال) صیغه( کنند می اھل بیت زنا را تجویز
دشمنی آشکار با آن بزرگواران است و دوست داشتن ھمه ھا  این و) خمس(

�  ۥَ�َمن تَبَِعِ� فَإِنَّهُ ﴿ :شود چرا که نمی آنان به جز با تبعیت ثابت  ﴾ِمّ�ِ
 ٢معتزلی متشیع »ابن ابی الحدید«و این روایتی که از  /ھریمورد امام ُز اما در 
نه تنھا مورد قبول ما اھل سنت نیست بلکه علمای اھل تشیع نیز این روایت ، نقل شده

 . را قبول ندارند

فی احوال الصوفیه والنواصب، نعمة الله جزائری؛االعلمی  ظلمةباب:  ۳۰۷ص ۲مانیه جعانوار الن -١

قد عرفت سابقاً انه له ليس الناصب اال عبارة عن «نویسد:  ؛ حسین آل عصفور نیز می۴_بیروت،ط

 )۱۵۷(المحاسن النفسانیه ص »÷التقديم علی عيل

ابن «نویسد تا خواننده را به وھم بیاندازد که  می »شافعی«قزوینی نام ابن ابی الحدید را با پسوند  -٢
سنی است!! در صورتی که علمای اھل سنت او را شیعی میدانند بلکه عالمه ابن  »ابی الحدید

الیان  ؛ معجم المطبوعات،۲۳۳، ص: ۱۳، جةيو النھا ةير.ک، البدا( کثیر او را شیعه غالی میداند
و...) و ھمچنین علمای اھل  ۱۵۸۶ص ۲ج ؛ کشف الظنون حاجی خلیفه۲۹ص  ۱سرکیس ج

، آقا بزرگ تھرانی؛ ۸۸، ص: ۱۳، جلشيعةدانند (طبقات اعالم ا تشیع، ابن ابی الحدید را شیعه می
خوانساری و..) و من در عجبم که این قزوینی چرا خجالت  ،۲۰و  ۲۱ص  ،۵ج روضات الجنات،

نویسد، تو گویی به قیامت اعتقادی ندارد! جالب اینجاست  به ھمین راحتی دروغ میکشد و  نمی
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 ٢١٧  نقد شبهات حول امام ُزهری

پژوھشی دربارۀ نامه «: تحت عنوانای  رساله محمد حسن زاھدی توچائی شیعی در
تذّکر ، البته در جایی از تاریخ: «نویسد می »به زھریخطاب  ÷منسوب به امام سجاد

ابن ابی : نک( نقل شده ÷به زھری به ھنگام بدگوئی وی از حضرت علی ÷امام
: ١نک( ولی تستری این خبر را در مورد زھری نادرست دانسته است) ٤/١٠٢، الحدید

٢....» )٥٨٤-٩/٥٨٣ 

البته الزم به ذکر است ، گردد می مردود »هد شاهد من اهلهاش«پس این روایت بنا بر 
 داند! می که خود جناب محمد حسن زاھدی توچائی نیز این اتھام را مردود

 : نویسد می قزوینی در ادامه
 :سدینو در نامه به زھری می ÷نیو امام علی بن الحس« 

به دوش ) ن راهیدر ا( هکن باری یتر کتمان و سبکن نمونه یتر ه سادهکبدان 
دادگری و مردم یاز عواقب ب( ه ستمگرکه ترس و وحشتی را کن است یا، شیک می

رفتن یو پذ) نییمقام د کیبه عنوان ( شدن به او کیدارد تو با نزد) آزاری در دل
من چه . نیک ش ھموار مییو راه ضاللت را برا، دھی ن مییکگاھش تسیدعوت گاه و ب

ه کو از آن دست مزدھا ، شویه تو فردا با گناه خود ھمراه ستمگران وارد کم کمنایب
تو اموالی را به ناحق ، ای بازخواست شوی ردهکافت یاری با ستمگران درکبرای ھم

ی کیز با نزدیو تو ن، ندک س را رد نمیکچ یه حق ھکای  شده کیسی نزدکبه ، ای گرفته
ه به دشمنی خدا برخاسته طرح دوستی کبا آن ، گردانی به او باطلی را بر نمی

ا محور یخواھند تو را چون قطب آس میھا  ن دعوتیه با اکن است یمگر نه ا، ای ختهیر
 پلی برای بالھاتو را ؟ ھا را گرد وجود تو بچرخانند اریکو ستم، قرار دھندھا  دادگرییب
و به ھمان ، شان باشییھا یجروکو مبلغ ھا  نردبان گمراھی، شان سازند) و مقاصد(

ن را در نظر مردم یخواھند با وجود تو عالمان راست می ؟روند ه خود میکراھی برندت 
ه کاری کن فروخته] ی[ای عالم د. شندکھای عوام را بسوی خود  و دل، سازند کوکمش

کند!!! (شرح منھاج الکرامة فی  که سید علی میالنی،ابن ابی الحدید را معتزلی حنفی معرفی می
 ، سید میالنی _قم) !!۱۵۵ص  ۱معرفة اإلمامة ج

 قاموس الرجال، تستری _قم -١
پژوھشی دربارۀ نامه منسوب به «؛ عنوان: ۹۲، ص ۱۳۸۶، زمستان ۸۶ھا دفتر  مقاالت و بررسی -٢

 ؛ محمد حسن زاھدی توچائی»خطاب به زھری ÷امام سجاد

                                                                                                                                                  



 دو یاِر غار    ٢١٨

ارانشان بر کن ھمیرومندتریران و نین وزیتر نند از عھده مخصوصک به دست تو می
را به بارگاھشان  پای خاص و عام، نھی ھای آنان سرپوش می یارکتو بر خراب، دیآ نمی
  ...»گشائی می

 : جواب

محمد حسن «توسط ) که قزوینی فقط قسمتی از آن را نقل کرده است( این نامه
قرار گرفته و این  بررسیمورد ، باشد می که از دانشمندان شیعه »زاھدی توچائی

منبع این ، کند می ای بطالن این نامه را اثبات صفحه ١٥ای  مقاله نویسندۀ شیعی در
باشد که این نامه بدون ھیچ سندی  می »ابن شعبه« ۀنوشت »تحف العقول«نامه کتاب 

ارزش بودن آن  بی سند بودن نامۀ مذکور برای بی در این کتاب آمده است که ھمین
 . کافیست

عدم تناسب مفاد نامه با  کند می از جمله دالیلی که باطل بودن این نامه را ثابتاما 
 زھری شخصی پیر که اواخر عمر خود را، چرا که در این نامه، ی استسّن امام زھر

ھری در آن دوران حداکثر ُز امام ، گذراند معرفی شده که این خالف واقع است زیرا می
و غیر ممکن است که شخصی  ساله ٣٨حداکثر ، کنم می کیدأت، ساله بوده است ٣٨

تو در خانه ... دراز شده است ت سالم و عمرتتن: «ساله بگوید ٣٨عاقل خطاب به فرد 
 نش چه اندازه زندهمردپس از مرگ ھمساال، ای ھستی که اعالم کوچیدن در داده است

و ھا  تو از یاد ھم سن... از تو نزدیک شده است، آماده باش که سفر دوری... ؟ماند می
سفندی شاخ شکسته به چون گوھا  آن غفلت ورزیدی و پس ازات  گذشتهھای  ھم بازی

سالخوردگی و دانشمندی و اندازه در دل تو جا کرده با این  اگر دنیا این... ماندی!جا 
 ...» پس جوان نورس چه کند، دم مرگی

 کهپس واضح است که شخص واضع این روایت تمام شرایط را در نظر نگرفته 
 . نسبت داده است ÷اینچنین نامۀ ناپخته ای را جعل کرده و به امام سجاد

امام زھری از ، این است که کند می که جعلی بودن این روایت را ثابتاما نکتۀ دوم 
دکتر سید ، ١اند هآن دو با ھم رفت و آمد داشت، بود ÷مالزمان و از یاران امام سجاد

رود؛ مجلسی اول  حتی که در بعضی روایات آمده است که امام زھری به خانۀ امام سجاد می -١
ه علیه گوید که داخل شدم به خانه حضرت سید الساجدین  زھری می«نویسد:  می صلوات اللَّ

(لوامع صاحبقرانی (فارسی)، » آیی گفتم از مسجد... حضرت فرمودند که ای زھری از کجا می
صاحب روض الجنان... مینویسد:روزی زھری «) و ۲) _قم،ط۱۰۷۰، مجلسی اول (۱۷۱، ص۶ ج

_______________________ 



 ٢١٩  نقد شبهات حول امام ُزهری

، زمان گرید گرانقدر محّدث و بزرگ هیفق: «نویسد می یعیشحسین محمد جعفری
 ١.»بود ÷نیالعابد نیز شگریستا و کینزد اری الزھری

این یار توانستند سخنانشان را حضوری و مستقیمًا به  می خیلی راحتامام سجاد 
این یعنی لقمه را دور سر چرخانیدن و سپس  ؛بگویند نه اینکه نامه بنویسند نزدیکشان
 از عقل به دور است!که  نھادندر دھان 

بطالن برای اثبات ) محمد حسن زاھدی( الزم به ذکر است که نویسندۀ سابق الذکر
ت قسمتی در اینجا بد نیس، این نامه چھار قرینه آورده که برای شیعیان باید کافی باشد

 ٨٢زھری از حدود سال : «نویسد می محمد حسن زاھدی ؛از آن مقاله را نقل کنیم
مالزمان و ، از ارادتمندان) =منظور امام سجاد( ÷ھجری تا پایان حیات آن حضرت

 ٢.» اصحاب ایشان بوده است
-٨٦: خالفت( گر چه از سویی با ولید بن عبدالملک) زھری( وی: «نویسد می و

ِيٱوَ ﴿ ..اما برابر ولید که نزول آیه، مالزم بود) ھـ ق٩٦ ٰ كِۡ�َهُ  �َّ َعَذاٌب  ۥِمۡنُهۡم َ�ُ  ۥتََو�َّ
ایستادگی کرده و آن  کرد می معرفی ÷را در شان حضرت علی ٣]١١[النور:  ﴾١١َعِظيٞم 

 ٥.»)٣/٣٦٩ ٤ابونعیم اصفھانی: نک( دانست می را در شان عبد الله بن ابی

 (به» آیم.. شرفیاب شد امام پرسید کجا بودی عرض کرد از نزد بیماری می ÷خدمت امام سجاد
 _تھران)  ابوالفضل داور پناه  دکتر ،۳۰۵، ص: ۷ نقل از أنوار العرفان فی تفسیر القرآن (فارسی)، ج

، دکتر سید حسین محّمد جعفری، مترجم: ۲۸۷تشیع در مسیر تاریخ (ترجمه شده به فارسی) ص -١
 ۱۱؛ تھران،ط سید محمد تقی آیت اللھی

پژوھشی دربارۀ نامه منسوب به «؛ عنوان: ۸۷، ص۱۳۸۶، زمستان ۸۶ھا دفتر  مقاالت و بررسی -٢
 ؛ محمد حسن زاھدی توچائی»خطاب به زھری ÷امام سجاد

یعنی: و آن کس از ایشان که قسمت عمده آن (افک وتھمت به ام المومنین عایشه) را به گردن  -٣
 خواھد داشت. گرفته است عذابی سخت

 باشد. ) می۵_ بیروت،ط االولیاء، چاپ: دار الکتب عربی ةحليمنظور کتاب: ( -٤
پژوھشی دربارۀ نامه منسوب به «؛ عنوان: ۸۹، ص۱۳۸۶، زمستان ۸۶ھا دفتر  مقاالت و بررسی -٥

 ؛ محمد حسن زاھدی توچائی»خطاب به زھری ÷امام سجاد

                                                                                                                                                  



 دو یاِر غار    ٢٢٠

ارادات وی . از مسیر اھل بیت منحرف نشد: «نویسد می حتی که او در مورد زھری
 ÷حتی تا آخرین روزھای حیات حضرت زین العابدین) امام سجاد( ÷به آن حضرت

 ١.»ادامه داشت
و قرار گرفتن وی  ÷ظاھرًا اولین اظھار ارادت زھری به امام سجاد: «نویسد می و

به وی در ارتباط  ÷پس از جریان کمک امام ،÷ن حضرتآدر جرگه اصحاب 
 . خطایش بود

، ھنگام بازگشت به مدینه، که زھری پس از اولین دیدارش با عبدالملکاند  آورده
جبران خطایش از وی برای . خطایی مرتکب و غالمش به دست خودش کشته شد

قاسم بن محمد و سالم بن عبد الله در ، بن زبیر هعرو، ابو عبدالرحمن، سعید بن مسّیب
خبر به علی بن . ٢ھمگی گفتند برای این کار توبه ای وجود ندارد. مدینه پرسید

ابن : نک( در کار زھری گشایش حاصل شد ÷با راھنمایی امام، رسید ÷الحسین
وی را به توبه و استغفار و پرداخت دیه به  ÷آن حضرت. )١٣٦و٥/١٣٥، ٣عبد ربه

برخی این . )٩/١١٣، ٤ابن کثیر: نک( خانواده مقتول فرمان داد و زھری نیر چنین کرد
ابن شھر : نک( اند راھنمایی را پس از نه سال مسکن گزیدن وی در غار عنوان کرده

) ٢٤٦و١٧/٢٤٥، ٦ابن منظور: نک( به زھری ÷پس از کمک امام. )٤/١٥٩، ٥آشوب
خداوند به آنجایی . بر من گشایش کردی ای آقای من: از وی نقل شده است که گفت

سپس به . )ھمانجا، ابن شھر آشوب: نک( داناتر است، دھد می که رسالت خویش را قرار
 بود و از اصحاب ایشان شمرده ÷مالزم علی بن الحسین بازگشت واش  نزد خانواده

پژوھشی دربارۀ نامه منسوب به «؛ عنوان: ۸۸، ص۱۳۸۶، زمستان ۸۶مقاالت و بررسیھا دفتر  -١
 ؛ محمد حسن زاھدی توچائی»زھریخطاب به  ÷امام سجاد

تمامًا مورد قبول نویسنده نیست، بلکه صرفًا به  »زاھدی« ھای جناب شوم که نوشته متذکر می -٢
 شود. منظور احتجاج علیه شیعه استفاده می

 باشد. ) می۳_بیروت،طلعلميةمنظور کتاب: (عقد الفرید، چاپ: دار الکتب ا -٣

 باشد. ) می۳_بیروت،ط لعلمية، چاپ: دار الکتب اةيوالنھا ةيمنظور کتاب: (البدا -٤
 باشد. تا) می منظور کتاب: (مناقب آل ابی طالب،چاپ: قم، بی -٥
 باشد. ) می۱منظور کتاب: (مختصر تاریخ دمشق، چاپ:دار الفکر _دمشق،ط -٦

_______________________ 



 ٢٢١  نقد شبهات حول امام ُزهری

روایت و فضل  ÷زھری از امام. )ھمانجا، ؛ ابن شھر آشوب٣/٢٥٨، ١مغربی: نک( شد می
 به ھمین جھت برخی از بنی مروان به او. )ھمانجا، مغربی: نک( کرد می ایشان رانقل

ھمان؛ ابن شھر : نک(؟ یعنی علی بن عبدالحسین چه کرد، ای زھری پیامبرت: ندگفت می
: نک( از ھمه بر من مّنت داردعلی بن الحسین بیش : گفت می او خود. )ھمانجا، آشوب

 . )١٧/٢٤٦، ابن منظور ؛٥/٢١٤، ابن سعد
از ارادتمندی ویژۀ ، به وی ÷تعابیر و حاالت نقل شده از زھری پس از کمک امام

پس از اولین مالقات زھری ، این کمک مبا توجه به انجا. نشان دارد ÷او به آن حضرت
 ÷با امام سجاد، ٨٢از حدود سال  رسد زھری می به نظر ،)٨٢در سال ( با عبدالملک

و پیش از آن چنین ارتباطی در زمرۀ ارادتمندان ایشان قرار گرفت ارتباط برقرار کرد و 
رجوع زھری به عالمانی ، شاھد صّحت این مدعا. وجود نداشت ÷بین زھری و امام

 ÷و عدم رجوع وی به امام، ... عروة بن زبیر و، ھمچون سعید بن مسّیب، در مدینه
اگر این ارتباط پیش از آن زمان بین زھری و ، حال آن که. پس از ارتکاب آن خطا است

 ÷ابتدا به آن حضرت، او برای حّل معضل بزرگ خویش، وجود داشت ÷امام
 . کرد می مراجعه

حاالت وی در  ،÷وجود جمالتی از زھری در تمجید از شخصیت امام چھارم
در کنار عدم وجود خبری ، دد از ایشانمتعی ھا روایت نقل ،÷برخورد با آن حضرت

از عدم تغییر رویه زھری در ارادتمندیش ، معارض با ارادمتندی زھری نسبت به ایشان
 ÷بیانگر استمرار ارتباط وی با ایشان تا پایان حیات آن حضرتد و رنشان دا ÷به امام

به منظور بیان اظھارات زھری در تمجید از شخصیت حضرت علی بن . است
 : توان به موارد ذیل اشاره کرد می ،÷الحسین

و ھاشمی را برتر و فیه تر از ) ٤/٣٨٧، سیر اعالم النبالء، ذھبی: نک( ھیچ قریشی
علی بن الحسین برای ما حدیث ) ٤/٤٦٠، ٢ابن جوزی: نک( علی بن الحسین ندیدم

یعنی بیت ، کسی را از اھل این بیت. گفت و او برترین ھاشمیی بود که درک کردم

 باشد. ) می۲االطھار، چاپ: بیروت،ط ئمةمنظور کتاب: (شرح االخبار فی فضائله ا -١
 باشد. کتاب: (المنتظم فی تواریخ الموک واالمم، چاپ: دار الفکر_ بیروت) می منظور -٢

_______________________ 



 دو یاِر غار    ٢٢٢

بیشترین . )١٤٤و  ٢/١٤١، ١مفید: نک( مبرتر از علی بن الحسین درک نکرد، النبی
 . )١٣/٢٣٩، ٢مّزی: نک( ھمنشینی ام با علی بن الحسین بود
 »زین العابدین«: گفت می گریست و می زھری، شد می ھر گاه نام علی بن الحسین برده

روایتی نیز زھری امام علی بن در . )٢/٢٨٩، ٣؛ اربلی١٧/٢٣٥، ابن منظور: نک(
 . )١/٢٣٠، ٤شیخ صدوق: نک( کند می را زاھدترین مردم دنیا معرفی ÷الحسین

در  ÷به ھنگام مشاھده آن امام ÷اظھارات محبت آمیز زھری نسبت به امام سجاد
به ھنگام بردن ایشان از مدینه به شام توسط ) ھمانجا، ابن جوزی: نک( غل و زنجیر

ابو : نک( نشان دارد ÷عبدالملک بن مروان نیز از ارادت وی به امامکارگزان حکومتی 
متن خبر از وقوع . )٤/١٣٢، ؛ ابن شھر آشوب٢/٢٨٨، ؛ اربلی٣/١٣٥، نعیم اصفھانی

 . حکایت دارد، که زھری با دربار عبدالملک ارتباط داشته استھایی  این جریان در سال
مشاھدۀ حمل آرد در شب توسط آن به ھنگام  ،÷اظھار محبت زھری برابر امام

 . نمایان گر ارادت زھری به ایشان است) ١/٢٣١، شیخ صدوق: نک( ÷حضرت

 ÷احادیث و اخباری از امام سجاد، مختلفھای  از سوی دیگر زھری در زمینه
مؤید ارتباط نزدیک او با آن که ) ١٤٥-٣/١٤١، ابو نعیم اصفھانی: نک( نقل کرده

قرآن  ،)٢/١٣٠، کلینی: نک( در زمینه بھترین اعمالوی احادیثی . است ÷حضرت
و ھمچنین ) ٤/٨٣، کلینی: نک( اقسام روزه ،)١٧/٢٤٠، ابن منظور: نک( کریم

 . نقل کرده است) ٩/١١٥، ابن کثیر: نک( ÷دعاھایی از آن حضرت
 از زھری نقل شده است ÷روایتی نیز مربوط به جانشینی حضرت زین العابدین

آید که باید به  می چنین بر، از سیاق این روایت) ٢٤٣-٢٤١، ٥ینک خّزاز قمی راز(
صوص خھمچنین زھری در . مربوط باشد ÷آخرین روزھای عمر مبارک آن حضرت

، و به ھنگم غسل دادن ایشان، پس از وفات ÷آثار مشاھده شده بر پشت آن حضرت

 باشد. ) می۲حجج الله علی العباد، چاپ:دار المفید _ بیروت،ط فةمنظور کتاب: (االرشاد فی معر -١
 باشد. منظور کتاب: (تھذیب الکمال، چاپ: دار الفکر _بیروت) می -٢

 باشد. تا) می ، چاپ: دار االضواء _ بیروت، بیئمةاال فةفی معر لغمةکشف ا( منظور کتاب: -٣

 باشد. تا) می _بیروت، بی غةمنظور کتاب: (علل الشرائع، چاپ: دار البال -٤

 باشد. االثنی عشر، چاپ: بیدار _قم) می ةئمعلی اال االثر فی الّنص ةيمنظور کتاب: (کفا -٥

_______________________ 
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استمرار  تواند می این امور. )٤/١٥٤، ابن شھر آشوب: نک( اخباری نقل کرده است
 . را نشان دھد ÷تا پایان حیات آن حضرت ÷ارادتمندی وی به امام سّجاد
به زھری به ھنگام بدگوئی وی از حضرت  ÷تذّکر امام، البته در جایی از تاریخ

ولی تستری این خیر را در مورد ) ٤/١٠٢، ابن ابی الحدید: نک( نقل شده ÷علی
 ١...........» )٥٨٤-٩/٥٨٣: نک( زھری نادرست دانسته است

پس با این وجود نه تنھا ثابت کردیم که این نامه جعلی است بلکه ثابت کردیم که 
امام زھری از یاران و از مالزمان امام سجاد بوده است تا جایی که در آخرین لحظات 

 عمر امام سجاد نیز باالی سر ایشان حاضر بوده است!

 عليه احلسني بن عيلّ  عىل دخلت: قال الزهري«: نویسد می علی نمازی شاھرودی

د عليه دخل فيه تويفّ   الّذي مرضه يف السالم ثه ابنه حممّ  فيام: يقول فسمعته بالرسّ  طويالً  فحدّ

 ٢» اخللق بحسن عليك: يقول

ه در بستر وفات کدر آن ھنگام  ÷به حضور امام سّجاد: دیگو زھری می: «یعنی
مّدتی طوالنی با ھم آھسته گفتگو ، نزدش آمد) امام باقر( پسرش محّمد، رفتم، بود

بحسن  کیعل: فرمود ه به فرزندش میکدم یشن ÷سّجاد  ان گفتار امامیدر م. ردندک
 ». کیت اخالق نیبر تو باد به رعا: « الخلق

 زهری از عمر بن سعد روایت نقل کرده پس دشمن اهل بیت است!: قزوینی
ت یه از عمر بن سعد رواکسانی است کزھری از ، میه بگذرکز ین نیاز ا: «قزوینی

ار نموده کھم السالم آشیت علیار دشمنی خود را با اھل بکن یرده است و با اکنقل 
ع به شھادت رساند و یه جگر گوشه رسول خدا را با آن وضع فجکعمر سعدی . است
 :سدینو ذھبی می. س رسول خدا را به اسارت گرفتینوام

 . والزهري، وقتادة، وعنه ابنه إبراهيم، أبيهعن ، عمر بن سعد بن أيب وقاص

پژوھشی دربارۀ نامه منسوب «؛ عنوان: ۹۲ -۹۰، ص ۱۳۸۶، زمستان ۸۶مقاالت و بررسیھا دفتر  -١
 ؛ محمد حسن زاھدی توچائی»خطاب به زھری ÷به امام سجاد

خزار  ۲۴۲األثر، ص:  ةي،علی نمازی شاھرودی _قم؛ کفا۱۸۱، ص: ۳ مستدرک سفینه البحار، ج -٢

 ۲۳۲، ص: ۴۶ ؛ بحار األنوار ج۴۳۹، ص: ۴ األبرار، ج ةحليرازی؛ 

_______________________ 
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قتاده و زھری ، میرده و از او پسرش ابراھکت نقل یاز پدرش روا، عمر بن سعد 
 . اند ردهکت نقل یروا

تواند منبع  سی میکن یت چنیا روایآ؟ تواند مورد اعتماد باشد سی میکن یا چنیآ
 » ؟عقائد مسلمانان باشد

 : جواب
 :بیت

 ھـل بـودن اَ یعلم و د یرو آن کس که ز«
 

ــد کــه جــواب شــبھه  ــود دان  .»ات ســھل ب
 

این ایراد از آن ایرادھای بنی ، زھری فقط یک روایت از عمر سعد نقل کرده
است که تابع ھیچ قانونی نیست و اگر بخواھیم این ایراد قزوینی را یک اصل  یاسرائیل

ماند که نزد جناب  نمی ویقرار دھیم و بر تمام راویان تعمیم دھیم تقریبًا ھیچ را
 قزوینی وثاقت داشته باشد!

که بیعت خیالی روز غدیر را  ج اصحاب محمد، طبق عقیدۀ آخوند شیعی: توضیح
خود جناب قزوینی در این مقاله سه نفر ، ھستند سشکستند ھمه دشمن حضرت علی

انس . ٣بن زبیر  ةعرو. ٢امام ُزھری . ١، را به عنوان دشمن حضرت علی معرفی کرده
نزد ) اال قلیال( گذشته از این سه بزرگوار چنانکه گفته شد تمام اصحاب ؛بن مالک

س آنان خلفای ثالثه قرار أآیند! که در ر می آخوند شیعی دشمن اھل بیت به حساب
 . دارند

حضرت علی و فرزندان او تمام اصحاب دشمن ، حال که فھمیدیم نزد آخوند شیعی
نقل روایت از دشمن اھل بیت را مساوی با عدم وثاقت و چنانکه قزوینی ، ھستند
باید تمام کسانی که از اصحاب نبی اکرم روایت نقل کرده باشند ھمه غیر قابل ، دانسته

 . اعتماد باشند
 . اند حال ببینیم چه کسانی از این بزرگواران روایت نقل کرده

ر بن سعد از کسانی روایت نقل کرده است که نزد شیعه از عم سسیدنا علی -١
که ھیچ حتی از شمر و یزید ھم بدتر ھستند! حضرت علی از سیدنا ابوبکر 

ھمان  نقل کرده است! »روایت ٦«و از سیدنا عمر فاروق  »روایت ٤«صدیق 
ابوبکری که نزد شیعه غاصب خالفت و مسبب انحراف مسلمانان است!! و 

، اوست ھمان عمری که نزد شیعه ضارب و قاتل فاطمه و مسبب سقط جنین
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ھمان عمری که طناب به گردن علی انداخت و او را کشان کشان برای بیعت 
 دختر علی را به ازدواج خود در آورد!، برد و ھمان عمری که به زور و با تھدید

ھم روایت نقل کرده  »انس بن مالک«علی از  سیدنابلکه ، فقط این دو نفر نیستند
او از . ..کأنس بن مال«گوید:  می موردشقزوینی در ھمان انس بن مالکی که ، است

اری عداوت و یشود و در موارد بس ھم السالم محسوب مییت علیدشمنان اھل ب
 ١» رده استکار کآش ÷ر مؤمنانیدشمنی خود را با ام

از ام  »روایت ٢«از طلحه بن عبید الله  »روایت ٣«و ھمچنین از زبیر بن عوام 
 . نقل کرده است »روایت ٤«و از عثمان بن عفان  »روایت ٢«المؤمنین عائشه 

او نیز به  روایات باید، حال که حضرت علی از چنین کسانی روایت نقل کرده است
تراشد  می اما مگر این قزوینی که از خود قانون، مردود باشد، روایات امام ُزھریمانند 

 . محال است؟؟ تابع قانون خودش باشد تواند می خودش
االغی ، از کسانی! که حضرت علی از ایشان روایت نقل کرده است راستی! یکی

ُق ْبُن ِشَھاِب یَعتِ «که گویا نام اصلی ایشان  ٢باشد می »عفیر«به نام  برجستهمشھور و 

ةْبِن  نِيفَ باشند که جناب کلینی خالق این خر  می سخنگو خریایشان ، باشد می ٣»حَ
، ناصبی بوده یا خیر غببینیم این اال در کتب رجالی ھر چه گشتم که، سخنگو ھستند

چرا ، چیزی در این باره ندیدم ولی قرینه ای وجود دارد که ھمین االغ نیز ناصبی است
ام ، و نزد رافضیان کند می آید و برای او درد و دل می که نزد ام المؤمنین عائشه

بی درد و دل عفیر نیز ناصبی بوده که با یک ناص، ! البد٤ناصبی است، المؤمنین عائشه
 والله اعلم... ٥کرده

آن  به ثنین الله ثالثھما، جناب قزوینی چنین افاضۀ فیض نموده کهدر بحث حدیث: ما ظنک با -١
 نیز خواھیم رسید!

ص  ۱۷؛بحار االنوار ج۱۶۷ص  ۱؛ علل الشرائع،شیخ صدوق ج۲۳۷ص  ۱اصول کافی کلینی ج -٢
 و.. ۴۰۵

 ، البالغ ۸۶الکبری، الخصیبی ص  ةيالھدا -٣
ل بیت درجه یک پیامبر اکرم است حال ناصبی یعنی: دشمن اھل بیت، و ام المومنین عائشه اھ -٤

 شود که بگوییم عائشه که خود از اھل بیت است، دشمن اھل بیت است!!! چه خنده دار می

کند و  ، البالغ؛ این االغ بعد از وفات نبی اکرم خودکشی می ۸۶الکبری، الخصیبی ص  ةيالھدا -٥
 اندازد!! (مصدر سابق) خود را در چاه می

_______________________ 
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 . چه کسانی ھستند ÷امام سجاد ١حال ببینیم در لیست شیوخ  -٢
 ٢( انس بن مالک ،)روایت ١( معاویه بن ابی سفیان ،)روایت ٤( مروان بن حکم

 ... عمر بن خطاب و، ام المومنین عائشه ،)روایت ٣( ابوھریره) روایت
 کسانی ھستند که امام زین العابدین از مروان بن حکم و معاویه از؟؟ دقت کردید

روایت نقل کرده است!!! جناب قزوینی معطل نکنید ھر چه سریعتر امام سجاد را ھا  آن
  خارج کنید! ثقاتاز لیست 

صفوان بن  )روایت ٣( ابو سفیان: در بین شیوخ ابن عباس نیز کسانی چون -٣
ابوبکر ) روایت ٢٣( ام المومنین عائشه) روایت ٤( معاویه) روایت ١( ةیأم

 !!)روایت ٨٧( عمر بن خطاب) روایت ١٦( صدیق
روایت است!! و  ٨٧، تعداد روایاتی که ابن عباس از حضرت عمر نقل کرده است

حضرت عمر کسی است که شیعیان او را قاتل سیده فاطمه و غاصب خالفت حضرت 
 !!دانند می علی

اند  رت عمر روایت نقل کردهو نه تنھا حضرت علی و امام سجاد و ابن عباس از حض
 . اند بلکه سیدنا حسن و سیدنا حسین نیز از آن بزرگوار روایت نقل کرده

 ،)روایت٧( نفر روایت نقل کرده آن ھم از ابوھریره ٤کمیل بن زیاد فقط از  -٤
 ) ١( ابوذر ،)٣( حضرت عمر ،)٦( حضرت علی

، که شخص سف بر انگیز ترین مسائلیتأاز خنده آور ترین و در عین حال  -٥
ماند که بخندد یا بگرید این است که قزوینی برای اینکه بتواند حرف  می حیران

رسی بنشاند بزرگان اسالم را تخطئه کرده که از جملۀ این بزرگان خود را به کُ 
این قسمت ، داند می که قزوینی او را دشمن اھل بیتاست  »زبیر عروة بن«
از  »امام صادق«سف بر انگیزش بود اما قسمت خنده آورش این است که أت

  شمن اھل بیت روایت نقل کرده است!ھمین د
قزوینی روایات زھری را مقبول نمیداند چون او از عمر بن سعد که دشمن اھل بیت 

 ھم دشمن اھل بیت است و قزوینی عروة بن زبیر ادعایروایت نقل کرده و به  ١است
در این صورت باید ، که امام صادق از ھمین دشمن اھل بیت روایت نقل کردهبینیم  می

و در اسرع وقت برود و در  قزوینی قبول کند که روایات امام صادق ھم مقبول نیست

 ھا روایت نقل کرده است. که راوی از آن منظور کسانی است -١
_______________________ 
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نکتۀ خنده آور دیگری که وجود  !!»ليس بثقه«: کتب رجال جلو نام امام صادق بنویسد
  نقل کرده است!) روایت ١( زھری نیزدارد این است که ھمین امام صادق از امام 

روایت از او نقل کرده و  ٢عکرمه غالم ابن عباس نیز از کسانی است که امام صادق 
 ١عکرمه نزد شیعیان ناصبی و خارجی است! 

در این بین کسانی مانند انس بن مالک ھستند که جناب ، اما شیوخ امام باقر -٦
 ابوھریره از و داند!! می ت علیقزوینی این صحابی بزرگوار را نیز دشمن حضر

 از و) روایت ٥( عبدالله بن عمر از) روایت ٩( منین عائشهؤام الماز ) روایت ٧(
امام زھری نیز از کسانی ، منین حفصه و صفوان بن امیه و در نھایتؤام الم

 ٣و ھمچنین از عروة بن زبیر  است که امام باقر از او روایت نقل کرده است!!!
 است! نمودهروایت از عکرمه نقل  ١ده و ھمینطور روایت نقل کر

دومین کتاب معتبر ، صاحب من الیحضره الفقیه، شیخ صدوق ھا، این گذشته از -٧
، ه استکرد می را توثیقھا  آن ه وکرد می از ناصبی روایت نقل، نزد شیعه

 :نویسد می چنانکه خوئی

فإنه مل ، حممد بن عيل ماجيلويه وأما الطريق الثاين فكل من يف السند من الثقاة باستثناء«

غري أننا قد ذكرنا غري مرة أنه ال مالزمة بني ) قده( تثبت وثاقته نعم هو من مشايخ الصدوق

. يروي عن النواصب أيضا كالضبي) قده( فإنه، كون الشخص شيخا للصدوق وبني وثاقته

 ٢»ومن هنا فالطريق الثاين ضعيف أيضا

رجال در قسم دوم  ةحلی در خالص ةعالم«نویسد:  می »مولی ابن عباس ةمعکر«ممقانی دربارۀ  -١

إنه ليس عىل طريقتنا وال من أصحابنا ومل يرد «: کتاب که مختص ضعفا است دربارۀ وی گفته است

کلینی در کافی ضمن  .»توثیق نشده استاو بر مذھب ما و اصحاب ما نیست، و «=  »فيه توثيق

خوارج  ۀ= این عکرمه بر عقید هذا عكرمة يف املوت وكان ير رأي اخلوارج«حدیثی آورده است: 

 عىل كل حال فكون«کند که  خود ممقانی چنین نتیجه گیری می ».بوده و بر ھمین عقیده مرد

= به ھر حال  ه عىل ذلك السيد ابن طاووسعكرمة موىل ابن عباس منحرفاً ال حيتاج إىل برهان كام نبَّ 
منحرف بودن عکرمه مولی ابن عباس چنانکه سید ابن طاووس توجه داده است نیازمند برھان 

 )۲۵۶ص  ۲(تنقیح المقال فی أحوال الرجال، ج ». نیست..!!
 ، الخوئی ۴۴۲شرح ص  - ۱کتاب النکاح ج  -٢

_______________________ 
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بر سر قانون من در آوردی خود ھستند باید بروند  با این وجود اگر قزوینی ھنوز ھم
و نام حضرت علی و حسنین و امام سجاد و امام باقر و صادق را از لیست موثقین خط 
بزنند! چرا که اینان از کسانی که نزد شیعه به مراتب از عمر بن سعد بدتر ھستند 

 اند! روایت نقل کرده
******* 

نقل کرده و این  »عمر بن سعد«روایت از  چنانکه عرض کردم امام زھری فقط یک
چرا که امام ، آید نمی ه حسابروایتی که امام زھری نقل کرده اصًال ب ٢٥٤٨در بین 

نفر  ٦٦٢و ھمچنین روایت نقل کرده ھا  آن دارد که ازشیخ شناخته شده  ٥٠١زھری 
 . اند از امام زھری روایت نقل کرده

، آید نمی یک روایت اصًال به حساب، کرده روایتی که امام زھری نقل ٢٥٤٨در بین 
 را از امام سجاد نقل کرده است!روایت  ٣٨، روایت ٢٥٤٨آن ھم در حالی که در بین 

 . تا اینجا این شبھه که امام زھری دشمن اھل بیت بوده زائل شد و حق واضح گشت
 »محمد حسن زاھدی توچائی«محقق شیعی ، چنانکه در صفحات گذشته خواندید

آیت الله خوئی ، دانست و به اضافۀ ایشان می نسبت دشمنی زھری با اھل بیت را مردود
 : نویسد می آید در این باره می که از متشددین در علم رجال به حساب

 عدم الظاهر بل تثبت مل الشيخ ذكره ما عىل إليه العداوة نسبة أن يظهر ذكرنا بام و«

 ١»صحتها
 زھری به معروف قرشی مسلم بن محمد  زھری: «نویسد می نیزباقر شریف قرشی 

 ÷امام به هک است سانیک از، شام و حجاز عالم و برجسته انیشوایپ از یکی، هیفق

 هک گفته ÷امام درباره را ارزشمندی سخنان، بود مند عالقه سخت و داشت اخالص
 بزرگوار آن در هک است ای برجسته صفات و واال ھای ارزش و حضرت آن اوصاف انگریب

 : دیگو می جمله از، بوده جمع
 مرد چیھ« -ب... .»..دمیند نیحس بن علی ھمچون را ھاشمی فرد چیھ« -الف
 ندا ییمناد، امتیق روز« -ح. .»..ام دهیند سجاد امام از باالتر و پارساتر را قرشی

 علی آنگاه! زدیبپاخ است بوده خود زمان عابدان سرور هک سیک آن دیبا امروز دھد؛ می
 سیک چه ایدن فرد نیزاھدتر: دندیپرس زھری از« -ط. .»..زدیخ می بپا ÷نیحس بن

 کز نشر آثار شیعه _قم،سید خوئی؛ مر۱۸۳ص:  ۱۶الحدیث ج:  رجال معجم -١
_______________________ 
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 مگر اوردهین زبان بر را مطالب نیا زھری نایقی.. .»..÷نیحس بن علی: گفت؟ است
 و خلق با ییآشنا و حضرت آن اوصاف به املک معرفت و ÷امام با ادیز ارتباط از پس

 به وقت ھر هک بود دهیرس جا بدان تا وی فتگییش و، امام برجسته صفات و واال خوی
 ١.»نیالعابد نیز: گفت می و ردک می هیگر افتاد می  امام ادی

 : نویسد می» ÷تیب اھل دشمنی به زھری اتھام: «وی در بابی تحت عنوان
 اھل  مخالفان از زھری دیگو می بصراحت خود رجال تابک در طوسی خیش

 مصادر هک نیا جز، اند ردهک نقل بزرگان از تن چند را مطلب نیا و است بوده †تیب
 اند ردهک نقل را او احوال و شئون از ارییبسھا  آن در و ماست دسترس در هک منابعی و
 خوئی آقای و اند ردهکن نقل باشد †تیب اھل با وی دشمنی لیدل هک را دادییرو چیھ

 †تیب اھل با وی دشمنی نسبت هک شود می روشن میگفت ما چه آن از و: دیگو می
 رجال معجم(. است آن صّحت عدم ظاھر هکبل دهینرس ثبوت به طوسی خیش گفته مطابق

 ٢»).٢٠٢/ ١٦: ثیالحد
! و دانند می را شیعه »زھری«کسانی از علمای شیعه ھستند که ھا  این گذشته از
 ای خواھیم که ان شاء الله کمی جلوتر به آن نیز اشاره، نامند می ثقؤروایاتش را م

 . داشت
 : اکنون بپردازیم به سری دوم از سری ایرادات قزوینی بر امام زھری

 بود!! هیام یث بنیعضو گروه جعل حد، یزهر: قزوینی
ث بوده یعضو گروه جعل حد، هیه در دربار بنی امکسانی است کزھری از : «قزوینی

دمشق نه یخ مدیتاب تارکاز عالمان بزرگ اھل سنت در ، رکاست؛ چنانچه ابن عسا
 :سدینو می

ناگھان ، ث از زھری بودمیدن حدیدر حال شن: دیگو م جعفری مییجعفر بن ابراھ
ه یچون به بنی ام. نکث نقل نیای جعفری از زھری حد: ھن سالی آمده و گفتکزن 
: زھری گفت؟ ستیکن زن یا: رده است! گفتمکافت یافته و جوائزشان را دریش یگرا

 . ـ شده است وانهیخواھر من است و خرفت ـ د

، باقر شریف قرشی، ۱۹۳ -۱۹۱ ۱شده به فارسی) ج  (ترجمه ÷تحلیلی از زندگانی امام سجاد -١
 _ مشھد   مترجم: محمدرضا عطائی

  ۵۸۶ - ۵۸۵ص  ۲ج ÷تحلیلی از زندگانی امام سجاد -٢

_______________________ 
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ه فضائل آل محمد را کرا یای؛ ز وانه ـ شدهیتو خرفت ـ د: آن زن در پاسخ گفت
  .»!نیک می تمان و پنھانک

 : جواب
تا اند  پول میدادهھا  آن ه و بهکرد می بنی امیه اشخاصی را اجیرام کحاینکه : اوالً 

سکافی شاخدار روافض و بعضی از معتزله چون ا ھای دروغ ت بسازند از جملهروای
، دروغگوترین کسانی که به جعل حدیث کمر بسته بودند، بلکه در طول تاریخ، است

معتبرترین ، و برای اثبات این امر کافی است که شخص عاقل، اند ھمین رافضیان بوده
حه از آن کتاب شیعیان یعنی الکافی را ورق بزند تا ببیند که چگونه در ھر چند صف

 کنند! می ائمۀ شیعه شق القمر و باالتر از شق القمر، کتاب
 و جاعل حدیث بوده استدر ھیچ جای روایت باال گفته نشده که امام زھری : اً یثان

 عقلش چالق استقزوینی سواد ندارد که متن را به خوبی بخواند یا که جناب نمیدانم 
 !گوید می روایت در چه مورد سخن، فھمد نمی که

ابتدا سند آن ، این روایت ھم سندًا و ھم متنًا دارای اشکال است، اما در مورد روایت
 . را بررسی کنیم

رٍ «: سسله رجال این روایت بدین ترتیب است رُ بْنُ طَاهِ اهِ مِ زَ اسِ قَ ا أَبُو الْ نَ َ ربَ أنا أَبُو ، أَخْ

َنِ  محْ بْدِ الرَّ دُ بْنُ عَ َمَّ دٍ حمُ عْ يِّدُ أَبُو، سَ ِ  أنا السَّ نيْ ُسَ ِّ بْنِ احلْ
يلِ دُ بْنُ عَ َمَّ نِ حمُ َسَ َدَ ، احلْ نُ بْنُ أَمحْ يْامَ لَ نا سُ

َافِظُ  َافِظُ ، احلْ اقَ احلْ حَ دُ بْنُ إِسْ َمَّ يْسٍ ، نا حمُ يلُ بْنُ أَيبِ أُوَ عِ امَ يُّ ، نا إِسْ رِ فَ َعْ يمَ اجلْ اهِ رُ بْنُ إِبْرَ فَ عْ ، نا جَ

الَ  يِّ : قَ رِ هْ نْدَ الزُّ نْتُ عِ   .»...كُ
 . در این بین چند اشکال وجود دارد

او از رجال بخاری است و توثیقات اندکی در مورد او ، اسماعیل بن ابی اویس -١
. اند دانسته ١و بعضًا کذاب و جعال ٢و مختلط ١آمده اما اکثر علما او را ضعیف

ضعيف. وقال ىف موضع قال معاوية بن صالح، عن حييى: أبو أويس وابنه ضعيفان.... وقال النسائى:  -١

  آخر: ليس بثقة.... وقال الدارقطنى: ال أختاره ىف الصحيح.

و قال إبراهيم بن عبد اهللا بن اجلنيد، عن حييى: خملط، يكذب، ليس بشىء.... وقال أبو حاتم: حملة  -٢

 الصدق، وكان مغفال...

_______________________ 
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و تھذیب التھذیب البن  رجوع شود به شرح حال او در تھذیب الکمال للمزی(
 ) حجر

یحیی بن ابی طی او را فقط ( ابراھیم جعفری که مجھول الحال است!جعفر بن  -٢
 ) داند!! می شیعه

مجھول الحال است و این جعفر بن ابراھیم ) خواھر زھری( خود رقیه بنت مسلم
از ھمین رقیه بنت مسلم مجھول الحال روایت نقل ) در موضعی دیگر( مجھول الحال

 کرده است!!
است  ٣٦٠سلیمان بن احمد متوفای سال  است کهاشکال دیگر این روایت این  -٣

است؛ و  ٢٣٦و محمد بن اسحاق متوفای  کند می او از محمد بن اسحاق نقل
حتی اگر فرض کنیم سلیمان بن احمد روز وفات محمد بن اسحاق به دنیا 

سال فرض کنیم!!! که بسیار بعید است و  ١٢٤آمده باید سنش را در وقت فوت 
 ٢٠حداقل ، روایت نقل کند تواند مین ساله که ١نوزاد ، اگر بعید ھم نباشد

ساله  ٢٠سالش باید باشد و اگر بخواھیم او را در زمان فوت محمد بن اسحاق 
فرض کنیم که این دیگر بعید  هسال ١٤٤فرض کنیم سنش را به وقت فوت باید 

 .اندر بعید است
 : اما از لحاظ متن، استاشکال تا اینجا فھمیدیم که این روایت از لحاظ سند سراسر 

 .دو نکته آمده است، در این روایت جعلی، در کل
 امام زھری فضائل آل محمد را کتمان. ٢ امام زھری در دربار بنی امیه بود -١

 . کرد می
بله امام زھری در دربار بعضی حکام اموی رفت و آمد : شود می عرض ١در مورد بند 

برای ائمه و علمای شیعه ھم ھست چرا  اگر جرم است؟ اما آیا این جرم است، داشت
این : «به زبانی دیگر، ٢اند هکه آنان نیز در دربار بعضی حکام ظالم رفت و آمد داشت

: سمعت النرض بن سلمة املروز يقول: ابن أبى أويس كذاب، كان »الضعفاء «و قال الدوالبى ىف  -١

: قال أبو الفتح األزد: حدثنى »املحىل«حيدث عن مالك بمسائل ابن وهب.... وقال ابن حزم ىف 

سيف بن حممد أن ابن أبى أويس كان يضع احلديث... وقال إبراهيم بن عبد اهللا بن اجلنيد، عن حييى: 

 خملط، يكذب، ليس بشىء 
 تفصیل این بند، خواھد آمد. -٢

                                                                                                                                                  



 دو یاِر غار    ٢٣٢

امام زھری شخصی نبود که خود را  اما» کنند! می گناھی است که در شھر شما ھم
پول برای ) که ھمه را به کیش خود پندارد( بازیچۀ دست حکام کند و به قول رافضی

 حدیث جعل کند و فتوا دھد!
 بر زھری: «نویسد می شیعی  نییخم جواد محمد خیشدر کتب فریقین آمده است و 

 از مقصود ایآ: گفت من به دیول. بودم کالمل عبد بن دیول نزد من: دیگو می) قفلی( وزن

ي( ىلَّ  الَّذِ هُ  تَوَ َ  بن عروة و بیمس بن دیسع رایز! نه: گفتم؟ است علی: شد ترجمه هک )كِربْ
 از ما: گفتند من برای عموما مسعود بن عتبة بن الّله عبد و وقاص بن علقمة و ریزب

ي( از مقصود: گفت می هک میدیشن شهیعا ىلَّ  الَّذِ هُ  تَوَ َ ) هیرق( وزن بر ابی بن الّله عبد )كِربْ
 وارد زھری هک بودم کالمل عبد بن ھشام نزد من: دیگو می ساری بن مانیسل -٢. بود
ذِ ( از منظور! شھاب بن ای: گفت وی به ھشام. شد ی یالَّ  عبد: گفت؟ ستیک) ْبَرهُ ک َتَولَّ
. باشد می طالب یأب بن یعل: منظور هکبل. گفتی دروغ: گفت ھشام. است ابی بن الّله

ه اگر منادی از آسمان کبه خدا سوگند ؟ م!یگو می ا من دروغیپدر! آ ای بی: زھری گفت
و ، عروه: رایز: رده باز ھم من دروغ نگفته و نخواھم گفتکخدا دروغ را حالل . ندکندا 

ي ( منظور از: گفت شه مییه عاکردند کی من نقل و علقمه برا. و عبد الّله، دیسع ذِ الَّ

هُ  َ ىلَّ كِربْ  ١.»   عبد الّله بن ابی است )تَوَ
 : شود که می از این دو روایت اینگونه استفاده

را به آنان  چند در دربار بنی امیه رفت و آمد داشته اما خودھری ھر امام ُز  -١
 . نفروخته بود و نفس خود را خار نکرده بود

، محمد جواد نجفی خمینی؛ تھران؛ اإلمام الصادق و  ۳۹، ص: ۱۴ تفسیر آسان (فارسی)، ج -١

، شیخ اسد حیدر شیعی _ بیروت؛ الصحیح من السیرة النبی ۳۱۹ص  ۴ج ةبعالمذاھب األر
،ص: ۸ م، الذھبی،ج_قم؛ و در کتب اھل سنت: تاریخ اإلسال ۲۷۶،ص:۱۲ األعظم، مرتضی العاملی،ج

_دار الفکر _ بیروت؛ در الدر  ۳۷۱ص  ۵۵_ بیروت؛ تاریخ دمشق ابن عساکر ج  ۲۴۶ – ۲۴۵
_ بیروت؛ فتح القدیر  ۳۱۳، ص: ۹ _قم؛ روح المعانی آلوسی ج ۳۳، ص: ۵ المنثور سیوطی، ج

ي تَ _ بیروت و... ( ۱۹ – ۱۸، ص: ۴ شوکانی، ج نِ الَّذِ ابٍ مَ هَ ا ابْنَ شِ : يَ الَ . فَقَ ٍّ : ابْنُ أُيبَ الَ ؟ فَقَ هُ َ ىلَّ كِربْ وَ

ءِ أَنَّ اهللاََّ قَ  امَ نَ السَّ نَادٍ مِ وْ نَادَ مُ اهللاَِّ لَ ؟ ال أبالك، وَ بُ ذِ ا أَكْ : أَنَ الَ . قَ ٌّ يلِ وَ عَ بْتَ هُ ذَ : كَ ا قَالَ بَ مَ ذِ لَّ الْكَ دْ أَحَ

ةُ  مَ لْقَ عَ عبداهللاَّ وَ يدٌ وَ عِ سَ ةُ وَ وَ رْ نِي عُ ثَ دَّ ، حَ بْتُ ذَ ) كَ ٍّ هُ عبداهللاَّ بْنُ أُيبَ ُ ىلَّ كِربْ ي تَوَ ةَ أَنَّ الَّذِ ائِشَ نْ عَ  عَ

_______________________ 
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غیر ، داد می اگر امام زھری جاعل حدیث بود یا اینکه به دلخواه حکام فتوا -٢
آن ھم به آن طرز و به ، ممکن بود که در این مورد با حاکم وقت مخالفت کند

 آن شدت!
با  به جای اینکه، ایشان بودی دشمن حضرت علی و فرزندان اگر امام زھر -٣

اینجا سخن امام  ؛نه تکذیب کرد می ییدأباید آن را ت، حاکم مخالفت کند

 = ١ »هيدخل عل كما ادهن ابن شهاب قط ملل«: آید که فرمود می راست /اوزاعی
سازش شد مداھنه و  یوارد م یکه به دربار و یچ پادشاھیابن شھاب ھرگز با ھ«

 » نکرد
و  »محقق کرکی«بر خالف اشخاصی چون پس تا به اینجا فھمیدیم که امام زھری 

و دیگر علمای درباری شیعه که دین را به دنیا  »نصیر الدین طوسی«و  »مجلسی«
 . دین فروش و بازیچۀ حکام نبود، اند فروخته

اما آیا واقعًا ، کند می فضائل آل بیت را کتمانامام ُزھری ، اما ایراد دوم این بود که
 ؟ چنین است

ازقول علمای شیعه آوردیم او به کثرت از امام ، چنانکه در صفحات گذشته
را  »زین العابدین«ه و فضایل او را نشر داده تا جایی که لقب کرد می تعریف ÷سجاد

 او به امام سجاد داده است!
، زمان گرید گرانقدر محّدث و بزرگ هیفق«گوید:  می ر سید حسین محمد جعفریدکت
 ÷نیالعابد نیز پرافتخار نام، زھری. بود ÷نیالعابد نیز شگریستا و کینزد اری الزھری

 ٢»داد بدو حضرت آن ادیز العاده فوق عبادت بخاطر را) زگارانیپرھ نتیز(
 : شود می که از علمای شیعی است چند نکته اخذ »سید حسیندکتر «از گفتۀ 

و اگر امام ُزھری جاعل حدیث بود » گرانقدر است امام ُزھری فقیه و محدثی« -١
 !کرد مین به ھیچ وجه او را بزرگ و گرانقدر معرفی، این عالم شیعی

 را دشمن اھل بیت اوولی قزوینی » است زھری یار نزدیک امام سجاد« -٢
 داند!!  می

 _دار الفکر _ بیروت ۳۷۰ص  ۵۵تاریخ دمشق ابن عساکر ج  -١
، دکتر سید حسین محّمد جعفری، مترجم: دکتر سید محمد تقی ۲۸۷تشیع در مسیر تاریخ ص -٢

 ۱۱؛ تھران،ط آیت اللھی

_______________________ 
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ولی در روایت جعلی که قزوینی نقل » امام ُزھری ستایشگر امام سجاد است« -٣
زھری متھم به کتمان فضائل اھل بیت شده بود ولی دیدیم که این امام ، کرد

 . داند می امام زھری را ستایشگر امام سجاد، عالم شیعی
را نیز او  »زین العابدین«امام زھری نه تنھا ستایشگر امام سجاد است بلکه لقب  -٤

 به امام سجاد داده است!
در مورد دشمنی امام ُزھری ت شود که ادعای قزوینی ابھمین اندازه کافی است تا ث

، با اھل بیت و ھمچنین کتمان فضائل آل بیت و ھمچنین جاعل بودن امام ُزھری
 اما برای اتمام حجت ببینیم جناب قزوینی دیگر چه ایرادی گرفته است! ؛باطل گردد
 :دیگو ابن حجر در ترجمه اعمش می: «قزوینی

ه کن است ین سند ایبھتر: هکرده است کن نقل یاز ابن مع) یشابورین( مکحا
اعمش مثل : دیشخصی از او پرس. ندکاز علقمه و او از عبد الله نقل ، میاعمش از ابراھ

ه زھری که اعمش مثل زھری باشد؛ چرا کن یزازم از ایب: ن گفتیابن مع؟ زھری است
ر و یرد؛ اما اعمش فقک ار میکه یزه بود و برای بنی امیا و گرفتن جایدنبال مال دن

 . اھل ورع و عالم به قرآن بود، ردک ان دوری مییبود و از فرمانرواصبور 
 : سدینو ر اعالم النبالء میین ذھبی در سیو ھمچن

 .»كان رمحه اهللا حمتشام جليال بزي األجناد له صورة كبرية يف دولة بني أمية«
 .»ه اسم و رسمی داشتیومت بنی امکادی بود و در حیدارای مال و ثروت ز، زھری
 : جواب

ُ بْنُ «: سلسله رجال این روایت بدین شکل است نيْ ُسَ ُّ  عبداهللاَّ احلْ يفِ َ ريْ الَ ، الصَّ نِي : قَ ثَ دَّ حَ

يُّ  ورِ َّادٍ الدُّ دُ بْنُ محَ َمَّ لَبٍ ، حمُ الَ ، بِحَ تٍ : قَ ِ بْنِ دُوسْ مِ بْنِ نَرصْ اسِ قَ َدُ بْنُ الْ ينِ أَمحْ َ ربَ الَ ، أَخْ : قَ

اجُ بْنُ  جَّ نَا حَ ثَ دَّ رِ حَ اعِ الَ ، الشَّ نْبَلَ : قَ َدُ بْنُ حَ عَ أَمحْ تَمَ  ...» اجْ

ُ بْنُ «: در این بین نيْ ُسَ ُّ  عبداهللاَّاحلْ يفِ َ ريْ در کتب تراجم ذکری از او ، مجھول است »الصَّ
و ، کردهنھیچ روایت دیگری را نقل ، نیست و جالب این است که به غیر از این روایت

ورِ «به نام  جالبتر این است که او نیز از شخصی اٍد الدُّ ُد ْبُن َحمَّ روایت کرده که  »یُمَحمَّ
او نیز مجھول است و به جز این روایت ھیچ روایتی نیست که او جزء سلسله رجالش 

 !!باشد
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ت«راوی بعدی  ِ بْنِ دُوسْ مِ بْنِ نَرصْ اسِ قَ َدُ بْنُ الْ باشد که چنانکه در تاریخ  می »أَمحْ
اند  اعتماد است اما در بین کسانی که از او روایت کردهشخصیتی مورد : آمده ١بغداد

اصوًال ایشان از راویان قلیل الروایه  ؛وجود ندارد »محمد بن حمدان« شخصی به نام
محمد بن «، که ھمانطور که گفته شداند  نفر از او روایت نقل کرده ٣ھستند و فقط 

 . نفر نیست ٣جزء آن  »حماد
اما اینکه در این ، افتد و فاقد ارزش علمی است می ارزشبه این ترتیب این روایت از 
گفته شده که امام ُزھری دنبال مال دنیا و گرفتن  /روایت جعلی از قول ابن معین

 . جایزه از بنی امیه بوده است
 . از چند حالت خارج نیست) ھر چند فاقد ارزش علمی است( این گفته

ر عوض ه و دکرد می جعل ھای حکام حدیث امام ُزھری برای ارضاع ھوس« -١
که چنانچه قبًال گذشت این ادعا کامًال باطل و » هکرد می پول و مال دریافت

چنانکه حافظ ابن ، امام زھری است، خالف اتفاق اھل سنت بر ثقه و امام بودن

الفقيه «: نویسند می در مورد امام زھرینی ین العیبدر الدحجر عسقالنی و 

 ٢»وإتقانهمتفق عىل جاللته ، احلافظ
ه و بنا بر قرآن و سنت فتوا میداده کرد می امام ُزھری احادیث صحیح را نقل« -٢

که ھر چند اینکه » هکرد می نیز قبول ودادند و ا می به ھمین دلیل به او جایزه
اما ، ثابت نیست، امام زھری از حکام بنی امیه جایزه دریافت کرده باشد

نیست چرا که ائمۀ بزرگوار شیعه نیز بالفرض که صحیح باشد این چیز عجیبی 
 . اند هکرد می چنین

 ند!کرد می ائمۀ شیعه از حکام هدیه و جایزه دریافت
از ، ندالسالم با وجود اینکه بسیار ثروتمند بود معلیھ و امام حسین امام حسن

 . ندکرد می معاویه جایزه و پول دریافت

 بیروت _، خطیب بغدادی، دار الغرب اإلسالمی ۲۴۶۱رقم ۵۷۶ص ۵تاریخ بغداد ج -١
، ۵۴۸رقم  ۵۵۱ص ۳ج _بیروت؛ مغانی األخیار ۱۱۳ص ۲تقریب التھذیب البن حجر عسقالنی ج -٢

 بدر الدین العینی

_______________________ 
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، زنی را به ھمسری گرفت، آنقدر ثروتمند بود که بنابر روایت شیعه ÷امام حسن
جمعًا صد کنیز و صد ( فرستاد!! داشتندنار ھمراه یھزار د کیه ھر کز ینکبرای او صد  و

 )!رھمھزار د

) عليهام السالم( تزوج احلسن بن عيل: «أنه قال ،)عليهام السالم( أيب جعفر حممد بن عيل«

 ١.»»مع كل جارية ألف درهم، بامئة جاريةفأرسل إليها ، امرأة

 بن حممد جعفر أيب وعن«: و عین ھمین روایت در مورد امام حسین آمده است

 جارية كل مع، جارية بامئة إليها فأرسل امرأة ÷عيل ابن احلسني تزوج: قال أنه ÷عيل

 ٢.»درهم ألف
آن حسنین  طبقرا نشان میدھد روایتی است که  ینروایت دیگری که ثروت حسن

 ابن شھر آشوبچنانکه ، دھند می ٣به یک پیرزن یبسیار ه بن جعفر ماللو عبد ال
 :نویسد می

يلٍ « يثٍ طَوِ دِ ائِنِيُّ يفِ حَ رٍ املَْدَ فَ عْ نُ ...  أَبُو جَ َسَ اةٍ ÷ احلْ َا بِأَلْفِ شَ رَ هلَ أَمَ ا أَلْفَ و فَ طَاهَ أَعْ

ا إِىلَ و دِينَارٍ  ثَهَ عَ لِكَ ثُمَّ بَ ثْلَ ذَ ا مِ طَاهَ أَعْ ِ فَ نيْ ُسَ والً إِىلَ احلْ سُ ا رَ هَ عَ ثَ مَ رٍ  عبداهللاَّ بَعَ فَ عْ بْنِ جَ

لِك ثْلَ ذَ ا مِ طَاهَ أَعْ  ٤» فَ

داد و امام  آن پیرزن نار پول بهیھزار گوسفند و ھزار د ÷حسن  امام: «یعنی
ھزار دینار  ٣ھزار گوسفند و  ٣جمعًا (» چنین کردندز ین و عبد الّله بن جعفر نیحس

 )که خود ثروت عظیمی است

مناقب ابن شھر  ۳۴۹ص  ۴۳، بحار االنوار مجلسی ج ۷۰ص  - ۱۵ج  -مستدرک الوسائل النوری  -١
_بیروت و میگوید:  ۲۸۴ص ۴: مجمع الزوائد ھیثمی ج و در کتب اھل سنت ۲۰ص  ۴آشوب ج 

 »رواه الطبرانی ورجاله رجال الصحیح«
ھـ) _قاھره؛ فرھنگ جامع سخنان امام ۳۶۳، قاضی نعمان مغربی (م۲۲۲ص ۲دعائم اإلسالم ج -٢

 _تھران ، جمعی از نویسندگان، مترجم علی مؤیدی۷۸۳،ص:÷حسین
 اش پذیرایی کرده و بعد فقیر شده است. از این سه در خیمهبنا بر روایت این پیرزن طی ماجرایی  -٣
قم  - ۴۰۹_قم و ھمچنین در: جالء العیون، المجلسی،ص: ۱۷،ص:۴ المناقب، ابن شھرآشوب،ج -٤

 _تھران   ھاشم معروف الحسنی، مترجم محمد مقدس ۳۳ص  ۲ ج ÷؛ زندگانی دوازده امام۹ط

_______________________ 
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 امام حسین زمینی داشته که یک میلیون دینار: و از عجایب است که گویند

أخاف أن هتدم داري : قال عمر«: بخوانید سخنان امام حسین را با عمر سعد، ارزیده!! می

المأخاف أن تؤخذ ضيعتي ق: أنا أبنيها لك فقال: قال احلسني أنا أخلف عليك : ال عليه السّ

 كانت عظيمة فيها نخلو )البغيبغة( اعطيك: يرو أنه قال لعمرو خريا منها من مايل باحلجاز

 ١» زرع كثري دفع معاوية فيها ألف ألف دينار فلم يبعها منهو

 من: فرمود ÷نیحس. نندک رانیو مرا خانه ترسم می: گفتبن سعد  عمر«: یعنی
 از من: فرمودند ÷امام رندیبگ مرا اموال ترسم می: گفت. ردک خواھم بنا تیبرا را آن

: فرمودند ÷امام هک شده تیروا و داد خواھم تو به را آن از بھتر حجاز در خودم مال

 به بود شده حاضر هیمعاو و بود مییعظ اریبس کمل هک دھم می تو به را »بغيبغة« من

  ٢..» بودند نفروخته او به امام و بخرد ÷امام از را آن نارید ونیلیم کی
، سوره حمد را آموخت ÷نیحس  عبد الرحمن سلمی به فرزند امام: ندیگو« و

و ، ناریھزار د ،)عبد الرحمن( به آموزگار او ÷رد حضرتکچون آن را بر پدر قرائت 
  ٣» عطا فرمود و دھان او را پر از گوھر نمود، ھزار حّله

رفتند و از معاویه مال  می ثروتی آنان شخصًا به شامبا این وجود و با داشتن چنین 
 ند!کرد می بسیار و ھدایایی دریافت

 حسن میدادسیدنا و پولی که معاویه به  در مورد ھدایا) ٦٥٧م( الدین موصلیشرف 

 ٤»التحفو فكان معاوية يعطيه لذلك يف كل سنة مائة ألف دينار غري اهلدايا«: نویسد می
صد ھزار دینار به امام ، ھا ساله به غیر از ھدایا و تحفهپس معاویه ھر : «یعنی

 ».داد می ÷حسن
که در قسمتی از آن آمده  کند می مجلسی روایت طویلی را از ابن ابی الحدید نقل

ةُ «: است يَ اوِ عَ كَ مُ حِ ناً و فَضَ يْ لَيْكَ دَ نِي أَنَّ عَ لَغَ ي بَ ا ابْنَ أَخِ الَ يَ وَ  -قَ مْ هُ الَ كَ ناً قَ يْ َّ دَ يلَ الَ إِنَّ عَ قَ

 _ بیروت مقّرم، عبد الرزاق ۲۱۲ ، المقرم ص÷مقتل الحسین -١
 _قم ، عبد الرزاق مقّرم، مترجم محمد مھدی عزیز الھی کرمانی۱۲۲ترجمه مقتل مقرم،ص: -٢
، جمعی از نویسندگان، مترجم علی ۹۰۴،ص:÷فرھنگ جامع سخنان امام حسین -٣

 _تھران مؤیدی
 _بیروت ۹۳ مناقب آل محمد، الموصلی ص -٤

_______________________ 
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ةُ أَلْفٍ  ائَ الَ مِ ةِ أَلْفٍ  -قَ ئَ ثِامِ نَا لَكَ بِثَالَ رْ دْ أَمَ الَ قَ قَ نِكَ  -فَ يْ ا لِدَ نْهَ ةٌ مِ ائَ لِ و مِ ا يفِ أَهْ هَ مُ سِ ةٌ تَقْ ائَ مِ

يْتِكَ  َ و -بَ ةٌ خلِ ائَ لَتَكَ مِ بِضْ صِ اقْ ماً فَ رَّ كَ مْ مُ قُ كَ فَ سِ ةِ نَفْ  ١..»اصَّ
مبلغ آن ، ام قرضی بعھده داری دهیپسر برادرم شن: و گفت دیه خندیمعاو: «یعنی

صد یسم یدھ می پس دستور: معاویه گفت. ناریصد ھزار د: حسن گفت؟ چقدر است
نار یو صد ھزار د بیتتاھل صد ھزار برای ، صد ھزار برای وام، کنندم ینار تقدیھزار د

جوزی از  و سبط بن ٢ .»ریزه را بپذین جایرام اکت ایگر مخصوص خودت با نھاید
که یکی از شرایط صلحنامه بین معاویه و حسن این بود که معاویه  کند می شعبی نقل

 ٣. حسن بدھدامام میلیون درھم به  ٥

نْ أَبِيهِ ÷ عبداهللاَّ أَيبِ «: آمده است، در روایتی با سند صحیح نزد شیعه أَنَّ ÷ عَ

نَ  َسَ َ و احلْ نيْ ُسَ انَا عليهام السالم احلْ نِ  كَ بَالَ قْ ةَ   يَ يَ اوِ عَ ائِزَ مُ وَ  ٤»جَ

حسن و : روایت کرده است که فرمود ÷امام باقراز پدرش  ÷امام صادق: «یعنی
 ٥محمد باقر مجلسی.» ندکرد می حسین علیھما السالم جوایز و ھدایای معاویه را قبول

 روایت را موثق کالصحیح یا صحیح ٧بحرانی حسین بن محمدو  ٦و محمد تقی مجلسی
 .دانند می

 ،۲ ج ، القرشی،÷_تھران؛ حیاة اإلمام الحسن بن علی ۱۰۹-۱۰۸ ۴۴ بحار األنوار، المجلسی ج -١
 _بیروت ۳۲۴ص:

  _ باقر شریف قرشی، مترجم فخر الدین حجازی ۳۹۹ – ۳۹۸ص ۲ ج ÷زندگانی حسن بن علی -٢
 ۱۱۰ – ۱۰۹، ترجمه بحار األنوار،ص:÷_تھران؛ زندگانی حضرت امام حسن

و..)  ÷ة مخسة الف الف وان ال يسب علياقال الشعبي: صاحله عىل أن يأخذ من بيت املال بالكوف( -٣

 قم)_١٨٠(تذكرة اخلواص، سبط بن اجلوزي ص 

، عالمه حلی _قم؛ مسند ۱۵۳ص  ۱۲الفقھاء (ط.ج) ج  ةتذکر؛ ۳۳۷، ص: ۶ تھذیب األحکام، ج -٤

 ، عزیز الله عطاردی _تھران۴۱۲،ص:۱۲ ،ج÷اإلمام الصادق
 ، محمد باقر مجلسی۲۸۸ ، ص:۱۰ مالذ األخیار فی فھم تھذیب األخبار، ج -٥

 ، محمد تقی مجلسی۴۸۷، ص: ۶ المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه،ج ةضرو -٦
 عصفور محمد آل بن الحسین ،۵۶، ص:۱۱األنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع (للفیض)، ج -٧

 البحرانی

_______________________ 



 ٢٣٩  نقد شبهات حول امام ُزهری

لیم بن در پایان یک روایت طوالنی که طبرسی و مجلسی آن را از ُس و ھمچنین 

ةِ أَلْفِ «: آمده است، اند قیس نقل کرده ئَ مْ بِامِ نْهُ لٍّ مِ رَ لِكُ ةُ أَمَ يَ اوِ عَ عَ مُ مِ لَامَّ سَ مٍ فَ هَ َ  -دِرْ ريْ غَ

نِ  َسَ ِ و احلْ نيْ ُسَ مو احلْ هَ مْ بِأَلْفِ أَلْفِ دِرْ نْهُ دٍ مِ احِ لِّ وَ رَ لِكُ هُ أَمَ إِنَّ رٍ فَ فَ عْ  ١» ابْنِ جَ
هه و از یه از حضرت امام البریچون معاو«: یعنی طالب و   بن جعفر بن أبی عبداللَّ
ه ز یشان جوایا کیرد صد ھزار درھم به ھر کن سخنان گوش یبن عّباس و فضل ا عبداللَّ

هھما الّسالم و ین علیاّما حضرت امام حسن و امام حس. و انعام داد بن جعفر ھر  عبداللَّ
  ٣»،داد ٢ن سه سرور را ھزار ھزار درھمیا کی

 و شیخ قطیفی »محقق کرکی«، یعیدو عالم ش و جالب این ماجرایی است که بین
آن گاه که قطیفی در کربال و یا نجف اشرف به «: نویسد می »افندی«، رخ داده چنانکه

شاه ، ھمزمان. کند می با او مالقات، که برای زیارت رفته بود، محقق کرکی، برده می سر
ولی او عذر خواسته و آن را نپذیرفته ، طھماسب ھدیه ای برای قطیفی فرستاده بود

به ، نبوده است و با این کاراین کار درست : محّقق کرکی در این باره به او گفت. بود

پیروی از . ھدیه معاویه را پذیرفت ÷زیرا امام حسن مجتبی ؛ای یا مکروه افتاده، حرام
، این سلطان. روهیا حرام است و یا مک، یا واجب است و یا مستحب و ترک آن ،÷امام
شد پس تا اینجا ثابت ٤» !نیستی ÷بدتر از معاویه و تو بھتر از امام مجتبی، گمان بی

ند و جالب اینجاست که کرد می ھدیه و پول دریافت ÷که امام حسن و امام حسین
 رد کردن این ھدایا یا مکروه است و یا حرام!!!گوید:  می »محقق کرکی«

تا به اینجا فقط از حسنین سخن گفتیم و برای اتمام حجت مختصری نیز از دیگر 
 : نویسیم می، ائمۀ شیعه و رابطۀ آنان با حکام

 تھران ۱۰۲،ص:۴۴ _ مشھد؛ بحار األنوار، المجلسی،ج ۲۸۸،ص:۲ اإلحتجاج، الطبرسی،ج -١
 یعنی یک میلیون درھم -٢
  )۱۰الدین احمد غفاری مازندرانی (قرن  ، مترجم نظام۸۹ – ۸۸،ص:۳ ترجمه و شرح االحتجاج،ج -٣

 _تھران
ھای اسالمی آستان  ، بنیاد پژوھش۵۲ریاض العلماء و حیاض الفضالء، میرزا عبدالّله افندی ص  -٤

، دکتر ذبیح الله صفا ۱۷۷، ص: ۱ خشب۵ مقدس رضوی مشھد؛ تاریخ ادبیات در ایران، ج

االسالم رسول  ةحج، ۱۷۳، ص: ۱ ؛ صفویه در عرصه دین فرھنگ و سیاست، ج۸_تھران،ط
 جعفریان _ تھران

_______________________ 



 دو یاِر غار    ٢٤٠

در انتھای ، ار طوالنی استیبس یتیه رواکق دو امام صا یقیمنصور دوان یماجرا

الَ «: روایت چنین آمده است قَ ورُ  فَ ا املَْنْصُ مُ  يَ الَ تِنِي غُ الِيَةِ  ائْ غَ اهُ  -بِالْ أَتَ َا فَ لَ  هبِ عَ هُ  فَجَ لِّفُ غَ هِ  يُ  بِيَدِ

فَعَ  ثُمَّ  يْهِ  دَ ةَ  إِلَ بَعَ فٍ  أَرْ او -آالَ عَ تِهِ  دَ ابَّ اهُ  بِدَ أَتَ َا فَ لَ  هبِ عَ ولُ  فَجَ قُ مْ  -يَ دِّ مْ  قَ دِّ َا أَتَى أَنْ  إِىلَ  قَ نْدِ  إِىلَ  هبِ  عِ

هِ  يرِ ِ كِبَ  -رسَ رَ رُ  فَ فَ عْ دٍ  بْنُ  جَ َمَّ  ١» ع حمُ
با دست خود سر و ) منصور(، اوریغالم! عطر ب: ن موقع منصور گفتیدر ا«: یعنی

ب سواری امام را کدستور داد مر ردهکم ینار تقدیرا معطر نمود و چھار ھزار د  صورت امام
ب را جلو تختش آوردند حضرت صادق کاورند تا مریداد جلو بیوسته دستور میاورند پیب

  ٢.» سوار شد
 : در روایتی طویل آمده است ÷اما در مورد امام موسی کاظم

نه آمد یچون به مد. روزی ھارون به حج رفت و من با وی بودم: مأمون گفت«
و . د اّال ابنای مھاجر و انصار و بنی ھاشمیش وی آیسی در پکه که مگزارند کبفرمود 

تا . نار به قدر شرف و مرتبتیست دینار تا به دویی دادی پنج ھزار دیی را عطاکیھر 

. قّواد و اوالد را گفت به ادب باشند. دیحاجب اجازت طلب در آمد ÷روزی موسی
چون . بر خر سوار، نور عبادت خدا از وی ظاھر، ھنه شدهکر به عبادت یدم پیمردی را د

امد به یب. ا ھمچنانیب: هکرد و سوگند داد کد آواز به وی یرش، اده شودیه پکرد کعزم 
نار بساط استقبال وی کرام او را در آوردند تا به کو حّجاب به اجالل و ا. اده شدیبساط پ

ھا  ش و حالیو وی را در صدر بنشاند بر خو. داد رد و بوسه بر دست و جبھه وی میک
؟ شان دارییخرج ا: گفت. ال منندیپانصد تن ع: گفت. االتش خبر گرفتید و از عیپرس

: گفت. باشد و سالی نه سالی دخل می: گفت. دیاع پرسیو از ض. به اقتصاد و قناعت: گفت
 : گفت؟ اوالد تو چندند

؟ دختران را به شوھر دادی: گفت. ناریدده ھزار : گفت؟ قرض داری: گفت. سی پسر
نم و بنات تو را جھاز کقروض تو ادا : ھارون گفت. نه؛ برای قصور دست و اسباب: گفت

 . ثنای وی بگفت ÷ امام. نم و به شوھر سپارمک
د و در ینک  ه جامه وی بر خر راستکو ھارون با وی برخاست و پسران را فرمود 

ه با وی تا کمأمون و مؤتمن و محّمد و باقی فرزندان و حّجاب را فرمود . دیاب وی بروکر

لطان للتّقيّة : ھر پنجشنبه به ھارون رفتی و فرمودی ÷و موسی. به خانه بروند طاعة السّ

 ۱۹۴،ص:۴۷ بحار األنوار، المجلسی،ج -١
 ۲_تھران ط  ، مترجم موسی خسروی۱۶۵، ترجمه بحار األنوار ص ÷زندگانی امام جعفر صادق -٢

_______________________ 



 ٢٤١  نقد شبهات حول امام ُزهری

ه کنار به وی فرستاد و وعده داد یست دیبه آخر دو. ث رسول استین حدیو ا .واجبة
 ١.»گر از بغداد به تو فرستمید

این روایت امام کاظم نه تنھا از ھارون الرشید پول وھدیه دریافت کرده بلکه از طبق 
که  و در روایت دیگری آمده رفته است! می او تعریف کرده و ھر پنجشنبه به دربار او

ھارون الرشید ، و طبق روایتی .٢مھدی عباسی سه ھزار دینار به امام موسی کاظم داد
ار دینار به شخصی داد و آن شخص ھمۀ آن را ھز ٥٠لباس گرانقیمتی و ھمچنین 

در مورد امام  یتیو در روا ٣. برای امام موسی کاظم فرستاد و او نیز قبول کرد
چرا دخترھا را با : دیھارون پرس..... « :چنین آمده است، دیو ھارون الرش ÷کاظم

 ؟ نیک ج نمییر افراد ھم شأن خودشان تزویپسر عموھا و سا
امام پاسخ ؟ ھا چی نیراجع به زم: دیھارون پرس. دستم خالی است: امام پاسخ داد

ا یآ: دیھارون پرس. در آمد و محصول دارد و بعضی اوقات نداردھا  سال بعضی: داد
ده : امام پاسخ داد؟ چقدر است: دیھارون پرس. بلی: امام پاسخ داد؟ ار ھستیکبدھ

برای ازدواج پسران و دخترانت من مقداری پول ، ای پسر عمو: ھارون گفت. ناریھزار د
 . دھم نت مییر زمیو پرداخت بدھی و تعم

با یت زین نیصله رحم به جای آوردی و از ا، ای پسر عمو: رد و گفتکر کامام از او تش
ی کیاست و نژاد  کیشاوندی به ھم مرتبط است و قرابت نزدیخون خو. خدا خرسند است

احترام او برخاست و وسط چشم و د به یپس رش، ستادیا ÷پس امام.... است
ای عبد الّله و ای : گفتھا  آن رد و بهکسپس به فرزندانش رو . دیصورتش را بوس

 _ تھران )۷،عماد الدین طبری (م قرن۷۵۴ – ۷۵۳ص  ۲ مناقب الطاھرین (فارسی)، ج -١
_قم؛ و در پاورقی ارجاع داده به:   ، رسول جعفریان۳۸۷ – ۳۸۶حیات فکری و سیاسی ائمه،ص  -٢

، ص ۱۳)؛ تاریخ بغداد، ج ۱۳۶(از نور االبصار، ص  ۴۵۴، ص ۱ج  ÷االمام موسی بن جعفر ةحیا

(از مقاتل  ۲۵۱، ص لشيعة؛ جھاد ا۲۶۴، ص ۲؛ المناقب، ج ۳۰۸، ص ۵عیان ج ؛ وفیات اال۳۰

؛ ۲۱۳، ص ۲(از کشف الغمه، ج  ۵۷، ص ۱، ج ÷)؛ مسند االمام الکاظم۵۰۰الطالبیین، ص 

؛ ۳۱۰، ص ۱، تتمة المختصر، ج ۳۹۴، ص ۱الجنان، ج  ة؛ مرآ۸۵، ص ۶الکامل فی التاریخ، ج 
 ۳۰۴، ص ۱شذرات الذھب، ج 

 ) _تھران۱۰، األسترآبادی (م قرن ۵۲۴األحمدی (فارسی) ص  آثار -٣

_______________________ 



 دو یاِر غار    ٢٤٢

د و لباسش را یریاب او را بگکد و ریتان برویدنبال عمو و موال، میمحمد و ای ابراھ
 ١ .»دییعت نماید و تا منزلش او را مشاییارایب

فدایت گوید:  می به ھارون الرشید ÷ظمحتی در روایتی آمده است که امام کا

تْ «: شوم!! بخوانید كَ رَّ َ مَ حتَ حِ تِ الرَّ سَّ ا مَ مَ إِذَ حِ لَنِيَ اهللاَُّ و إِنَّ الرَّ عَ كَ جَ دَ نِي يَ لْ نَاوِ بَتْ فَ طَرَ اضْ

نْهُ  تُ مِ نَوْ دَ نُ فَ الَ ادْ قَ اكَ فَ هِ   فِدَ سِ نِي إِىلَ نَفْ بَ ذَ ي ثُمَّ جَ ذَ بِيَدِ أَخَ نِي و فَ انَقَ نِيعَ كَ رَ يالً ثُمَّ تَ الَ و طَوِ قَ

ى وسَ ا مُ لِسْ يَ  ٢»اجْ
شود  کیشی و رحم ھر گاه نزدیخو) امام کاظم از قول نبی اکرم فرمود(«: یعنی
پس دست خود را بسوی من د یآ جان مییت و ھکشی بحریش و رحم را قرابت و خویخو

مرا گرفت و مرا دست او رفتم  کیا من نزدیب کیھارون گفت نزدن فدای وجودت کدراز 

پس مرا واگذاشت و گفت ای موسی  طوالنی با من نمود ٣د و معانقهیبخود چسبان
 ٤» نیبنش

ا«: آمده است ÷در مورد امام رضا ضَ لَ الرِّ أَنْزَ اراً ÷ وَ هُ و دَ مَ رَ هُ و  أَكْ رَ ظَمَ أَمْ  ٥»أَعْ

را فوق العاده  ÷و مأمون حضرت رضا) امام رضا در خانه مسکن گزید(«: یعنی
  ٦.» رائی نمودیرد و از وی بطرز مجللی پذکم یم و تعظیرکت

از روی ... مامون: «نویسد می استر آبادی، مون عباسیأو م ÷و در مورد امام جواد
ت یفاکشت و یمھر و محبت دختر خود را به زنی به وی داد و ھر سال به جھت مع

،باقر شریف قرشی،مترجم سید  ۳۸۷- ۳۸۶ص  ۲ ج ÷پژوھشی دقیق در زندگانی امام رضا -١
، شیخ مفید؛ عیون أخبار الرضا ع، ۵۵_تھران؛ شبیه آن در: اإلختصاص، النص، ص:   محمد صالحی

 ۲۷۳، ص: ۷۰ ؛ بحار األنوار، ج۸۱، ص: ۱ ج
 نشر جھان _تھران صدوق؛،۸۲ – ۸۱، ص: ۱ ج ععیون أخبار الرضا  -٢
 معانقه = در آغوش گرفتن -٣
 ۱؛اسالمیه_تھران،ط۵۲، ص: ۱ ،ترجمه آقا نجفی، جععیون أخبار الرضا ترجمۀ  -٤
؛؛ روضة ۲۵۹، ص: ۲ ، جللمفید؛اإلرشاد ۳،اسالمیه_تھران،ط۳۳۳ص إعالم الوری، الطبرسی -٥

 ،فتال نیشابوری۲۲۴، ص: ۱ الواعظین، ج
 _اسالمیه_ ، عزیز الله عطاردی۴۴۵ ص: متن، ع (=ترجمه إعالم الوری)،  زندگانی چھارده معصوم -٦

 تھران

_______________________ 



 ٢٤٣  نقد شبهات حول امام ُزهری

در روایتی و  ٢» فرستاد نزد وی می ١ناریھزار ھزار د از مال خودمھمات آن حضرت 
  ٣.ده ھزار دینار به امام جواد داد »مونأم«که آمده 

ا«: مون به یاسر گفتأمدر روایت طویلی آمده است که  ضَ ْ إِىلَ ابْنِ الرِّ
نِّي و رسِ هُ عَ لِغْ أَبْ

مَ  الَ ينَ أَلْفَ دِينَارٍ و السَّ ِ يْهِ عِرشْ ِلْ إِلَ ي و امحْ يَّ الَّذِ رِ هْ يْهِ الشَّ مْ إِلَ دِّ لِكَ قَ دَ ذَ عْ رْ بَ ةَ ثُمَّ مُ حَ بَارِ كِبْتُهُ الْ رَ

مِ  الَ يْهِ بِالسَّ لَ لُوا عَ خُ دْ يِّنيَ أَنْ يَ مِ َاشِ لِكَ و اهلْ ُمْ بِذَ تُ هلَ رْ أَمَ ٌ فَ
الَ يَارسِ يْهِ قَ لَ وا عَ لِّمُ لْتُ أَنَا و يُسَ دَخَ

مْ  هُ عَ يْهِ و أَيْضاً مَ لَ تُ عَ لَّمْ لِيمَ و سَ تُ التَّسْ لَغْ تُ او أَبْ عْ ضَ هِ وَ يْ دَ َ يَ يَّ و ملَْالَ بَنيْ رِ هْ تُ الشَّ ضْ رَ عَ

يْه لَ   ٤» عَ

و سالم مرا به آن حضرت رسان و برای آن  ÷رضا  برو به نزد پسر امام«: یعنی
. شب بر آن سوار بودمیه دک ش نمای آن اسب راکشیببر و پ ناریست ھزار دیبحضرت 

اسر ی. ندیاو سالم نما دن آن حضرت روند و بریه بدکپس ھمه بنی ھاشم را امر نمای 
شان بر آن حضرت داخل یز به اتفاق ایان را امر نمودم و خود نیه پس من ھاشمکد یگو

آن مال را به خدمت آن حضرت گذاردم  م و سالم مأمون را رساندم ویردکم و سالم یشد

 ٥.» ردمکعرضه ھا  آن و آن اسب را به

ھزار دینار به  ٤متوکل ، گوید می که موجود استروایتی ، در مورد امام ھادی نیز
و ھمچنین مادر متوکل نیز بعد از اینکه نذر کرده بود اگر  ٦. وی داد و او نیز قبول کرد

 یعنی یک میلیون دینار طال که ثروتی شاھانه است! -١
) ص ۱۰(فارسی)، األسترآبادی (قرن   ÷آثار احمدی تاریخ زندگانی پیامبر اسالم و ائمه اطھار -٢

 ھران_ت ۵۳۶

_چاپ  ۳۶۶، ص: ۲ ، جئمةاأل ةففی معر لغمة_ قم؛ کشف ا ۸۷۷ص ۲ ، اإلربلی جلغمةنگا: کشف ا -٣

  ای محدث اربلی، مترجم علی بن حسین زواره ۲۱۹ص: ،۳ ،جلغمةتبریز؛ ترجمه و شرح کشف ا
 گوید: ظن من بر این است که روایت موضوع است!! تھران... اربلی خودش می

 ، ابن طاووس _قم۳۷ابن طاوس صمھج الدعوات،  -٤
 ۱_ تھران ط  ، سید ابن طاوس، مترجم محمد تقی طبسی۷۱ترجمه مھج الدعوات ص  -٥
، سبط بن جوزی _قم؛ (رفع الی علی ۳۲۳ة فی ذکر خصائص األئمة صمتذکرة الخواص من األ -٦

 ص: ،۳ عروف،ج، ھاشم م÷ة االثنی عشرئمأربعة آالف دینار ثم رده الی منزله مکرما) و سیرة األ
_ باقر شریف قرشی، مترجم محمدرضا  ۳۶۲،ص:÷_نجف؛ تحلیلی از زندگانی امام ھادی ۴۷۲

 _مشھد  عطائی

_______________________ 



 دو یاِر غار    ٢٤٤

ھزار  ١٠پسرش خوب شد و وی ، متوکل از بیماریش نجات یابد پولی به امام ھادی دھد
  ١دینار به امام ھادی داد و او نیز قبول کرد

سید علی خان المدنی در درجات الرفیعه فی طبقات ، جعفرو در مورد عبدا لله بن 

زوج عبد اهللا بن جعفر ابنته أم كلثوم من احلجاج عىل ألفي الف يف الرس «: نویسد می الشیعه

 ٢»ومخسامئة الف يف العالنية ومحلها إليه إىل العراق فمكثت عنده ثامنية أشهر
و پانصد ھزار درھم آشکارا از  یون درھم در پنھانیلیعبدالله بن جعفر دو م«: یعنی

 یحجاج پرداخت و عبدالله دختر خود را به عراق براآن را  حجاج گرفت که تمام
 .» ل داشتیحجاج گس

 . کنیم می اقوال و روایات در این باب بسیار زیاد است و ما به ھمین اکتفا
ائمۀ شیعه ھم زمانی که ھم : اما غرض از نقل این اقوال و روایات این بود که بگوییم

جوائز حکام را ... اشخاصی چون فضل و عبد الله بن عباس و عبد الله بن جعفر و
 پس زدن این جوایز را مکروه یا حرام »محقق کرکی«ند و ھمچنین کرد می دریافت

ای دریافت کرده  داند! چه جای اشکال و تعجب است که امام زھری نیز جایزه می
 ؟؟ باشد

» امام زھری دارای مال و ثروت زیادی بود: «فرماید می م ذھبیاما در مورد اینکه اما
مون سالی یک أچنانکه ماند  چنانکه گذشت بعضی از ائمۀ شیعه ثروتی شاھانه داشته

 نوددر روایتی آمده است که امام حسن عسکری  و ٣داد می میلیون دینار به امام جواد
چنین مبلغی : دانست و گفتھزار دینار به شخصی داد و راوی این بخشش را معجزه 

 : بخوانید جز برای پادشاھان مقدور نیست!

؛ الخرائج و الجرائح،  ۸۲۶ص  ۲ ؛مناقب الطاھرین (فارسی)، عماد طبری ج۵۰۰، ص: ۱ الکافی، ج -١

، ھاشم معروف  ۴۷۰،ص:۳ ،ج÷االثنی عشر ةئماأل ة_ قم؛ سیر ۶۷۷،ص:۲ القطب الراوندی،ج

_تھران؛ در ھامش ھمین کتاب:  ۲۵۵)،ص:۸األرواح (فارسی)، السبزواری (قرن  ةحالحسنی؛ را
 -۴۱۵، ص ۴؛ مناقب آل ابی طالب، ج ۳۰۴ -۳۰۲، ص ۲؛ االرشاد، ج ۳۴۴اعالم الوری، ص 

۴۱۶ 

 ، سید علی خان المدنی _قم۱۷۵فی طبقات الشیعة ص ةفيعالدرجات الر -٢

) ص ۱۰(فارسی)، األسترآبادی (قرن   ÷یخ زندگانی پیامبر اسالم و ائمه اطھارآثار احمدی تار -٣
 _تھران ۵۳۶

_______________________ 



 ٢٤٥  نقد شبهات حول امام ُزهری

يدٍ « عِ نُ بْنُ سَ ثْامَ و عُ رٍ مْ لَ أَبُو عَ يُّ و دَخَ رِ عَ َشْ اقَ األْ حَ َدُ بْنً إِسْ ُّ و أَمحْ اينِ دَ َمَ رٍ اهلْ فَ عْ ُّ بْنِ جَ
يلِ عَ

َدُ بْنُ إِ  يْهِ أَمحْ ا إِلَ كَ يِّ فَشَ رِ كَ سْ عَ نِ الْ َسَ ىلَ أَيبِ احلْ وعَ رٍ مْ ا أَبَا عَ الَ يَ قَ يْهِ فَ لَ ناً عَ يْ اقَ دَ حَ كِيلَهُ و سْ انَ وَ كَ

فَعْ  يْهِ   ادْ ثِنيَ   إِلَ ثِنيَ أَلْفَ دِينَارٍ و دِينَارٍ   أَلْفَ   ثَالَ رٍ ثَالَ فَ عْ ِّ بْنِ جَ
يلِ ثِنيَ أَلْفَ دِينَارٍ و إِىلَ عَ ذْ أَنْتَ ثَالَ خُ

ا  يْهَ لَ رُ عَ دِ قْ ةٌ الَ يَ زَ جِ عْ هِ مُ ذِ هَ طَاءو إِالَّ املُْلُوكُ فَ عَ ا الْ ذَ ثْلِ هَ نَا بِمِ عْ مِ ا سَ  ١»مَ
بن جعفر  ید و احمد بن اسحاق اشعری و علیابو عمر عثمان بن سع««: یعنی

ت از یاکاحمد بن اسحاق ش. دندیری رسکھمدانی خدمت حضرت امام ابو الحسن عس
جناب بود نموده ل آن یکه وکرو به ابو عمرو  ÷ امام. ه بر گردن داشت نمودکقرضی 

ز سی یتو خود ن. بن جعفر یز به علینار نینار باو بده و سی ھزار دیفرمود سی ھزار د
ن مبلغی یش چنیسی براکجز پادشاھان ه کست یا  ن معجزهیا ):راوی(. نار برداریھزار د

 ٢.»میا دهیسی نشنکن مقدار را از یو بخشش با ستیمقدور ن
نباید بر دیگر » اند هکرد می ائمه خمس دریافت« علمای شیعه که معتقدند از سویی

 . رده بگیرندمال و ثروت امام زھری خ
ثروتی که از جمع آوری خمس ، اند جالب اینجاست که چنانچه علمای شیعه گفته

این مده آنقدر زیاد بوده که بعضی از یاران و وکیالن ائمه به خاطر تصاحب آ می بدست
مشھور است که وقتی امام موسی کاظم فوت شد نزد  ؛!اموال حاضر بودند مرتد شوند

 گرفتند و به سوی امام ارسال می وکالی ایشان که از بالد مختلف از شیعیان پول
دینار  ھزار ٣٠ه ک، علی بن حمزه بطائنی: مبلغ ھنگفتی مانده بود از جمله، ندکرد می

اظم کل امام یکو و، نار نزد وی بودیه ھفتاد ھزار دکد بن مروان قندی یز نزدش بود و
 ٦، ھزار دینار ٣٠ه افزون بر ک) رواسی( سی عامری رؤاسییدر مصر به نام عثمان بن ع

وفات امام کاظم را ھا  این و ھمۀ... ده بودیه با پول امام خرکداشت ) جواری( زینک
 ٣» انکار کردند تا بتوانند آن اموال را نزد خود نگه دارند!

_بیروت؛  ۱۷۳ص ۵۰بحار االنوار مجلسی ج ابن شھر آشوب؛ ،۴۰۹ص  ۴جمناقب آل أبی طالب: -١

 ،السید ھاشم البحرانی_قم ۵۰۵ص ۷المعاجز ج ةينمد

  ؛ مترجم موسی خسروی۱۵۲نوار) ص: ، (ترجمه بحار األ÷زندگانی حضرت جواد و عسکریین -٢
 ۲_تھران،ط

، مترجم سید محمد  سید محمد جواد فضل الله ۸۳ص  ÷نگا: تحلیلی از زندگانی امام رضا -٣
، محمود تقی  ۳۱۹ص  ؛ تصویر امامان شیعه در دائرة المعارف اسالم۷_مشھد ص  صادق عارف

_______________________ 



 دو یاِر غار    ٢٤٦

  ھزار دینار خریده بود!! ٣٠ال زمینی به قیمت و امام موسی کاظم از ھمین امو
د افساد یم به بغداد آمد و نزد ھارون الرشیپس ابراھ.... : «نویسد می ابن روزبھان

آورند تمام اھل عراق و خراسان  موسی خمس می  رد و گفت از اطراف عالم جھت امامک
س از خلفا از آن ک چیھه کش او جمع شده یدانند و چندان اموال پ خود می  او را امام

نار طال در بھای ید و سی ھزار دیه او موضعی را خرکتی یتا به غا مقدار مال و اسباب نبوده
 رد؛کن ییگر تعیخواھم و نقدی د ن نقد نمییمن از ا: آن موضع داد؛ و صاحب موضع گفت

رد و کگر حاضر ینار دیرده بود سی ھزار دکه او طلب کگر یاو فی الحال از آن نقد د
  ١.» ادای ثمن نمود

در مورد اموال امام ) علی بن اسماعیل بن جعفر الصادق( برادر زادۀ امام کاظم
ی یھا ه در خزانهکر است یاموال از شرق و غرب به سوی او سراز« گوید: می کاظم

 ٢» ده است!ینار خریھزار د  مت سیینی به قیند؛ و زمک نگھداری می
: نویسد می رسید چنانکه باقر شریف قرشیدر نھایت این زمین به امام رضا 

پدرش . با وقار و مورد احترام بود، بزرگ، بخشنده ÷رضا  امام: شبراوی گفته است«
 ناریه سی ھزار دکنی را یو زمداد  ادی نشان میینسبت به او محبت ز ÷اظمکموسی ال

 ٣»ردکده بود به او واگذار یخر
چرا که کلینی در ، ھیچ انسانی نیست اصًال ثروت ائمه شیعه قابل مقایسه با ثروت

امِ «: کتابش بابی دارد تحت عنوان ِمَ ا لِإلْ لَّهَ ضَ كُ َرْ تمام زمین متعلق به : یعنی ٤»أَنَّ األْ
 امام است!

؛ ۹۲، ص ۱؛ ابن بابویه، عیون، ج ۵۰۰ -۴۹۹_قم و او به نقل از: کّشی، رجال، ص   زاده داوری
 ۸۱۷، ش ۳۰۰، ص ۱۴۰۷نجاشی، رجال، قم، 

، فضل الله بن روزبھان ÷الخادم إلی المخدوم در شرح صلوات چھارده معصوم ةسيلو -١
 _قم ۲۱۷،ص: خنجی

  المعارف اسالم ة، محمد رضا جباری_قم؛ تصویر امامان شیعه در دائر۲۹۳ ص ۱ سازمان وکالت، ج -٢
 _قم  ، محمود تقی زاده داوری ۳۱۲ص

مترجم سید محمد ، شریف قرشی ، باقر۱۱۱ص  ۱ ج ÷پژوھشی دقیق در زندگانی امام رضا -٣
 ۸۸_تھران؛ در پاورقی: االتحاف بحّب االشراف، ص   صالحی

 ۴۰۷ص ۱الکافی ج -٤

                                                                                                                                                  



 ٢٤٧  نقد شبهات حول امام ُزهری

با ثروت که اند  چنان ثروتی داشته بعضی ائمۀ شیعهپس تا به اینجا فھمیدیم که 
؟ باشد امام زھری نیز ثروتمند بوده که اشکالی دارد! پس چه داد می شاھان مسابقه

 که ائمۀ شیعه مال کثیری را از حکام دریافت شود می طبق نقلھای گذشته ثابت
 ؟ اما از کجا معلوم که امام زھری نیز ثروت خود را از حکام گرفته باشد، اند هکرد می

چنانکه ، اند هگفت می حکام ظالم را مدحجالب آن است که ائمۀ شیعه گاه  حال
نامه ای رد و بدل ١و سلیمان ÷باقرمیان امام ، بر اساس گزارش یعقوبی: «اند شتهنو

جز اینکه ، اما از محتوای نامه و علت نگارش آن گزارشی در دست نیست، شده است
ھنگامی که علت . آن نامه به سلیمان ھشدار نداده و او را مذمت نکرده استامام در 

سلیمان ستمگر و جبار بود؛ برای او : امام فرمود، این گونه خطاب مدح آمیز را پرسیدند
و در روایتی که در صفحات گذشته ٢.» نوشتم، نویسند می به گونۀ آنچه برای ستمگران

 ٣ ھارون الرشید را ثنا گفت!، آمده بود که امام کاظم، نقل کردیم

بَاءً «تا به حال ایراداتی که بر امام زھری وارد شده ھمه مردود و کانه  اهَ نْثُورً  »مَ
 : اما بپردازیم به دیگر شبھات قزوینی در این باره. گشت

 : سدینو ر میکو ابن عسا: «نویسد می قزوینی
رفتم؛ عمرو  می ه گفت روزی به ھمراه زھریکت شده است یح روایاز عمر بن رد« 

عنی یبا دستمال پادشاھان : ده و گفتید؛ پس از آن روزی مرا دید من را دیبن عب
 » ؟یردک ه میزھری چ

 : جواب

محمد بن «ت نیز عمر بن ردیح است که ضعیف است و ھمچنین ین روایآفت ا
 . مجھول ھستندھردو  که »األحوص بن المفضل بن غسان«و  »یریأحمد البابس

 منظور سلیمان بن عبدالملک بن مروان -١
ھای  و این کتاب در دانشگاه ۶تن از نویسندگان شیعی _قم،ط ۵، نوشتۀ ۲۳۲ص ۱تاریخ تشیع ج -٢

إن سليامن كان جبارا كتبت «: ۳۰۵ص ۱تاریخ الیعقوبی، ج شود؛ ایشان به نقل از: ایران تدریس می

 »إليه بام يكتب إىل اجلبارين
 _ تھران )۷عماد الدین طبری (م قرن ،۷۵۴ – ۷۵۳ص  ۲ فارسی)، ج( مناقب الطاھرین -٣

_______________________ 



 دو یاِر غار    ٢٤٨

ضعفه أبو «: نویسد می »عمر بن ردیح«امام ذھبی در میزان االعتدال در شرح حال 

را در کتاب  »عمر بن ردیح«و خود امام ذھبی  ١»صالح احلديث: وقال ابن معني. حاتم

ھمچنین امام . داند می به این معنی که او را ضعیف .٢آورده است »املغنی فی الضعفاء«

ِّ «: نویسد می بیھقی بعد از نقل روایتیابوبکر  وِ قَ يْسَ بِالْ لَ يْحٍ وَ دَ رُ بْنُ رُ مَ دَ بِهِ عُ رَّ فَ و  ٣.»تَ
ھمچنین در الکامل فی الضعفاء ابن عدی ذکر شده که در بعضی از روایاتش با ثقات 

 ٤.مخالفت کرده است
 پس با وجود دو راوی مجھول و یک روای ضعیف این روایت فاقد ارزش علمی

 : اما ادامۀ ایراد قزوینی ؛گردد و استناد به آن عالمانه نیست می
ه کن یات زھری را به خاطر ایبن حجاج رواه شعبة کسد ینو ن ذھبی مییشمس الد«

 . رده استکپاره ، آمده ه به حساب مییجزء شرطه بنی ام
به  یوقت، میردکت که حرکم یم به سویمن و ھش: هکرد کمن نقل  یشعبه برا

محله ( عیشاعر سب: گفتم؟ ستیکاو : گفت، دیاسحاق د یم مرا با أبیھش، میدیوفه رسک
ن گونه قرار یث را ایمن سند حد، وفه خارج شدمکاز  یوقت. است) وفهکدر  یا لهیو قب

 یسکاو ھمان : گفتم؟ یدیجا دکاو را در : م گفتیھش، ...»حدثنا ابوإسحاق: «دادم
ه کدم ید، م گذشتمینار ھشکاز ، میدیه رسکبه م یوقت. ع استیه گفتم شاعر سبکبود 
. ه استیام یارگزاران بنکاز  یکی: گفت؟ ستیکاو : گفتم، نشسته است ینار زھرکدر 
او : گفتم...» یحدثنا زھر« ن گونه قرار دادیت را ایم سند روایھش، میگشت یبرم یوقت

ات را  نوشته: گفتم. یدیه به ھمراه من دکبود  یسکاو ھمان : گفت؟ یدیجا دکرا در 
 . ردمکمن آن را پاره ، ردکخارج  یوقت، به من نشان بده
ث یاحاد ۀنکه شعبیعلت ا: دیگو می، ردهکن مطلب اشاره یگر به ھمیو در جای د

د زھری یفھم ۀن بود که شعبیا، م گرفت و پاره نمودینقل شده از زھری را از دست ھش

 ۶۱۰۷میزان االعتدال للذھبی رقم  -١
 ۴۴۶۲رقم  ۴۶۶ص  ۲للذھبی ج  المغنی فی الضعفاء -٢
 _بیروت۱۳۷۶رقم ۴۳۴ص  ۱السنن الکبری للبیھقی ج -٣

ا _ بیروت (علمیه؛۱۱۹۶، رقم ۴۷ص  ۶الکامل فی ضعفاء الرجال ج -٤ اتُ يفِ بَعْضِ مَ هُ الثِّقَ الِفُ َ خيُ وَ

( يهِ وِ رْ  يَ

_______________________ 
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ن رو به او اعتماد نکرد و یه است؛ از ایاز مأموران حکومتی و از اعوان و انصار بنی ام
 : ث بشنودیحاضر نشد از او حد

را از دست  یه شعبه نوشته زھرک، میردکشعبه نقل  ن در شرح حالیش از ایپ
ه او ک دانست یمن، دید یم را با زھریرا آن زمان ھشیرده؛ زکم ربود و آن را پاره یھش
ارگزاران کاز  یکیه کم گفت یست و ھشیکخ یه آن شکرد کسؤال  یوقت، اره استکچه 

  .»دیاز او شن یثینه او را شناخت؛ و نه حد، ه استیام یبن
 :جواب

انَ «: چنین است، سند روایت فوق که دو راوی مجھول دارد اذَ رٍ بنُ شَ أَبُو بَكْ

ادِيُّ  دَ اقُ : البَغْ وَّ دٍ السَّ َمَّ ُّ بنُ حمُ
يلِ نَا عَ ثَ دَّ اقُ ، حَ قَّ مٍ الدَّ رَ كْ رُ بنُ مُ فَ عْ نَا جَ ثَ دَّ دَ ، حَ اوُ نَا أَبُو دَ ثَ دَّ ، حَ

بَةُ  عْ نَا شُ ثَ دَّ الَ ، حَ تُ أَنَا: قَ جْ رَ ةَ  خَ كَّ يْمٌ إِىلَ مَ شَ هُ  ...»وَ
پس روایت ، مجھول ھستندھردو  ؛علی بن محمد السواق و جعفر بن مکرم الدقاق

 ؛در سخن امام ذھبی مطلبی نھفته ؛بر فرض صحت روایت فوق؛فاقد ارزش علمی است
و اگر » ابن معین نه زھری را شناخت و نه از او حدیث نقل کرد: «آنجا که گفته است

شد و این  امام زھری را بشناسد حتمًا نظرش عوض می کرد می ین سعییحیی بن مع
و نخواست در آن مورد تحقیق کند به ھمین دلیل دیدگاه او بنا بر یک پیش فرض بود 

چنانکه امام اوزاعی او را شناخت و در مورد موضع امام ، موضعی اینچنینی داشته است

ابن شھاب ھرگز « »قط مللك دخل عليه ما ادهن ابن شهاب«: زھری در برابر حکام فرمود
 ١»شد مداھنه و سازش نکرد یوارد م یکه به دربار و یچ پادشاھیبا ھ

در این موارد سخن ابن معین بدون ارائۀ برھان حجت ، اند و چنانکه بزرگان گفته
 .نیست

ومن أين : فقال أمحد، ليس بثقة: حييى قوله ىف الشافعى«: نویسد می بدر الدین العیینی

أو نحو هذا من ، هو ال يعرف الشافعى وال يعرف ما يقول الشافعى، يعرف حييى الشافعى

لَ شيئًا عاداه هِ  ٢»وكالم األقران بعضهم ىف بعض ال عربة به إال بربهان، فصدق أمحد. جَ

 ؛دار الفکر _ بیروت۳۷۰ص  ۵۵تاریخ دمشق ابن عساکر ج  -١
 ، العیینی ۱۵۹ص  ۵مغانی االخیار ج -٢

_______________________ 
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مورد ) شافعی( او: «قول یحیی بن معین است در مورد امام شافعی که گفت: «یعنی
یحیی بن معین کجا امام : د بن حنبل در این مورد گفتپس امام احم» اعتماد نیست

این ، او شافعی را نشناخته و نشناخته آنچه امام شافعی گفته است؟ شافعی را شناخته
امام : لف گویدؤم، دھد می روش شخصی است که از سر جھل چیزی به مخالفش نسبت

 » مگر با برھانو سخن انتقادی بعضی بر بعضی دیگر اعتبار ندارد ، احمد راست گفت
دقت کردید که امام احمد سبب عدم صحت قول یحیی بن معین را عدم شناخت 

 ٣٣حال آنکه آن دو ھم عصر ھمدیگر بودند اما امام زُھری ، امام شافعی دانسته است
سال قبل از تولد یحیی بن معین از دنیا رفته آن ھم در شام در صورتی که یحیی بن 

یحیی بن معین امام زھری را : که امام ذھبی فرمودمعین در مدینه بوده و چنان

 »وكالم األقران بعضهم ىف بعض ال عربة به إال بربهان«: گویم می پس من ھم، نشناخته
 :ایراد را بخوانیم ۀادامحال 

 :سدینو ان العلم مییابن عبد البر قرطبی در جامع الب: «قزوینی
آبروی برخی از افراد ثقه را برده د بازبانش ین که خداوند او را ببخشایی بن معیحی

سخن او در باره زھری ھا  آن کی ازی... دیسته نبود بگویی گفته که شایزھایاست و چ
زمانی ، ه بودیات از طرف بعض از بنی امیافت مالیزھری از مأموران در: ه گفتهکاست 

تک زد کی از غالمانش تھمت دزدی زد و او را آنقدر کیمقداری از اموال او گم شد به 
 .که از شدت شکنجه جان داد

زھری را با ، ه ابوحازمکند ک م اصفھانی داستان ابوحازم با زھری را نقل مییو ابونع
ستند و به کا حرمت الھی را شیبه خاطر دنھا  آن هکرده کسه یل مقایعلمای بنی اسرائ
 :مان آوردندیجبت و طاغوت ا

اما زمانی که ، طرف علما رفتندشان به یل بخاطر علم علمایپادشاھان بنی اسرائ
مان آوردند در یرپا گذاشتند و به جبت و طاغوت ایحرمت الھی را شکستند و احکام را ز

ک شدند و پادشاھان ھم یای شان شریدر دنھا  آن جه به پادشاھان رو آوردند پس باینت
فتوا و  شان بهینکه کشت و کشتارھایه از ایکنا( ک کردندیشان شریاتھا یعلما را در جنا

 )د و تحت لوای علما بودیتائ
ا ی؟ گفت ای ابا حازم نکند مقصودت من ھستم) زھری( ن ھنگام ابن شھابیدر ا

ولکن حرف ھمان بود  زنی ابا حازم گفت می هیض و کناین حرفھا به من تعرینکه با ایا
ابن شھاب ؟ شناسی می ا او رایمان بن عبدالملک گفت ای ابن شھاب آیسل. یدیکه شن
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ک کلمه ھم با او صحبت نکرده ام یه من است ولی یسال است او ھمسا ٣٠گفت بله 
زھری گفت ای ، یا ابوحازم گفت تو خدا را فراموش کرده ای من را ھم فراموش کرده

 ای مان گفت بلکه تو خود به خودت اھانت کردهیسل !؟کنی می حازم به من اھانت ااب
 .)قع شویاعمال خودت سبب شده در معرض اھانت وا(

 : جواب
باید عرض شود که این سخن ، در مورد سخن ابن معین و گفتارش در مورد زھری

بخواھد در جریان این  سراسر باطل است و یحیی بن معین در آن دوران زنده نبوده که
و او سخن خود را به شخص دیگری ارجاع نداده پس این سخن  ١ماجرا قرار بگیرد

 . که به دربار رفت و آمد داشته استباطل است و بر اثر بدبینی به امام ُزھری بوده 
 : چنین است، قرینۀ دیگری برای بطالن این سخن

در ھیچ جایی نیافتم که امام ُزھری در دربار بنی امیه دارای سمتی بوده باشد آن 
غیر آن شخصی که امام ُزھری به صورت ، و قرینۀ دیگر اینکه!! باج گیریھم سمت 

خانه و خانواده  بلکه یک مرد آزاده بوده که، غالم وی نبوده ؛٢باعث مرگش شد عمد
را راضی کند و ضمنًا در روایاتی که ھا  آن امام ُزھری مجبور شده به طریقی داشته و

بسیار ناراحت بوده و ، حادثهاین ماجرا نقل شده تصریح شده که امام ُزھری خود از این 
!! جالب ٣سال از مردم دوری گزید ٩ ؛مده که وی به خاطر این مرگآدر روایتی 

باشد و بعد به راحتی از سمت  باج گیر شھراینجاست که ممکن نیست امام ُزھری 
مور ه ممکن نیست یک مأبلک، سال ٩نه تنھا  !سال ھم پیدایش نشود ٩ناره بگیرد و ک

دولتی آن ھم با آن سمت آن ھم در آن دوران به ھمین راحتی سمت خود را ترک کند 
  ولو برای چند ماه!

أصاب : أخربنا عيل بن حممد عن يزيد بن عياض قال«: در طبقات ابن سعد آمده است

فمر به . ال يظلني سقيف بيت: قالو رضب فسطاطاو ترك اهلهو فخرجالزهري دما خطأ 

ھجری؛ حکومت  ۱۵۸ھـ ش است و یحیی بن معین متولد سال  ۱۲۵ری متوفای سال امام الزھ -١
تواند این گفته  در شام بوده و یحیی بن معین در مدینه و ھم از لحاظ زمانی و ھم مکانی نمی

 بدون ارائۀ سند مورد قبول واقع شود.
 البته اگر این ماجرا صحت داشته باشد! -٢
تا؛ البته اگر دوری گزیدن امام زھری آن ھم به مدت  ؛ قم، بی۱۵۹ص ۴مناقب البن شھر آشوب ج -٣

 سال صحیح باشد! ۹

_______________________ 
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ابعث إىل اهله و استغفرهو يا ابن شهاب قنوطك أشد من ذنبك فاتق اهللا: عيل بن حسني فقال

 ١» عيل بن حسني أعظم الناس عيل منه: فكان الزهري يقول. ارجع إىل أهلكو بالدية
گفته است  می هکاض ما را خبر داد ید بن عیزیاز  -مدائنی -علی بن محمد: «یعنی

رون ینه بیرد و از مدکخانه و خانواده خود را رھا . ر عمد شدیب قتل غکزھری مرت
علی . ندکه نخواھد افیبر من ساای  خانه ن پس سقفیاز ا: مه ای زد و گفتیخ، رفت

دی تو از رحمت خدا بزرگتر یای ابن شھاب! نوم: نار او گذشت و فرمودکن از یبن حس
 .از خدا بترس و از او آمرزش بخواه. از گناه تو است

. برگردات  ش خانوادهیو به خانه و پ، بفرستاش  خونبھای مقتول را برای خانواده
 ٢.»شتر استین بر من از ھمگان بیمنت علی بن حس: گفته است می زھری

أَبُو «گویم در سند این روایت شخصی مجھول با نام  یم »ابا حازم«در مورد سخن 

اهِ  رَ نُ بْنُ إِبْ ثْامَ ثِ عُ َارِ انَ ياحلْ سَّ  وجود دارد که در صحت این روایت تشکیک ایجاد »مَ بْنِ غَ

المورد العذب : صاحب کتاب«گویم که  می ھمان را، اما بنا بر صحت این روایت کند می
 : ه استھمین روایت گفت در مورد »نیالمع

ولكن ، مسلمة شهرية غنية عن التذكري هبافضل الزهري وجاللته وعلمه وحفظه أمور «

السلف كانوا ينصح بعضهم بعضاً وربام شددوا يف بعض املسائل وعظموا أمرها ألهنم كانوا 

 ٣.»وحق هلم ذلك، يعظمون دين اهللا وشعائره ويبالغون يف احلذر من االنحراف واملعايص
، به ذکر نیست فضل و بزرگی و علم وحفظ ُزھری از مسلماتی است که الزم: «یعنی

ند و در مورد بعضی مسائل بسیار کرد می بعضی دیگر را نصیحت، ولی گذشتگان بعضی
 چرا که آنان دین و شعائر الھی را بزرگ، داشتند می گرفتند و بزرگ می سخت

 .» داشتند می به ھمین سبب دیگران را از انحراف و گناه بر حذر، داشتند می
 : ایراد بعدی قزوینی

 _ بیروت ۱۶۵ص ۵ الطبقات الکبری، ابن سعد ج -١
 ،دکتر محمود مھدوی دامغانی _تھران۳۳۰ص  ۵ترجمۀطبقات الکبری، ج -٢
 المورد العذب المعین من آثار أعالم التابعین -٣

_______________________ 
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علی بن حوشب در کالس درسش برای ما از مکحول : دیگو می ییحید بن یز« 
اگرنفس خودش را با : بحث از زھری شد علی بن حوشب گفت، کرد می ث نقلیحد

  .»کرد دانشمند خوبی بود نمی نی با پادشاھان فاسدیھمنش
 : جواب ھمان است که امام ذھبی در ھمین مورد فرموده است

لْتُ « نْ الَ : قُ اءِ بَعْضُ مَ لَفَ الً لِلْخُ اخِ دَ انَ مُ نِهِ كَ وْ ؛ لِكَ يِّ رِ هْ نِ الزُّ ذْ عَ أْخُ ْ يَ عتَدُّ بِهِ ملَ لَ ، يُ ئِنْ فَعَ لَ وَ

لِكَ  ةُ ، ذَ وَ الثَّبْتُ احلُجَّ هُ يِّ ، فَ رِ هْ ثْلُ الزُّ أَيْنَ مِ َهُ اهللاُ -وَ محِ  » ؟-رَ
چون او . اند آیند چیزی از زھری نگرفته نمی بعضی که چیزی به حساب: گویم می«

چرا که او ثبت و » آید نمی مشکلی پیش« ندو اگر چنین کن، گرفت می از خلفا عوایدی
 » ؟باشد /و کجاست شخصی که مثل زھری، حجة است

 : ادامۀ ایراد قزوینی

 . به فقهای مالزم حکام بدبین باشید: امام صادق
نقل  ÷از طرفی عالمان اھل سنت؛ از جمله مزی و ذھبی از امام صادق« 

 :ه آن حضرت فرمودکاند  ردهک
فقھاء : فرمود ه میکدم یشن ÷از جعفر بن محمد: دیگو ھشام بن عباد می

ھا  آن با( ردندکه یکن تیه به سالطکد یدیامبرانند؛ پس ھر گاه آنان را دیداران پ امانت
 .»دین شویبدبھا  آن به) مالزم شدند

 : جواب
این روایت در کتب شیعه نیز آمده این نکته را عرض کنم که  دانم ابتدا الزم می

 . له مطرح استأچند مس، اما در مورد متن روایت ١.است
 . ن دسته فقھا نیستآامام زھری از ، امام صادق فرموده اما -١
 امام صادق فرموده اما خودش به آن عمل نکرده! -٢
ند به کرد می امام صادق فرموده ولی خودش و فرزندانش از امرا ھدیه دریافت -٣

ند و باید به امام صادق و دیگر ائمه بدبین کرد می که به امرا تکیه این معنی
 باشیم!

 ۱۹؛ شرح إحقاق الحق جةمالمرعشی العا ةمكتب،علی بن یوسف الحلی، ۱۵۰ص  ةيالعدد القو -١
 ، شھاب الدین مرعشی_قم۵۲۳ص

_______________________ 



 دو یاِر غار    ٢٥٤

 . اند امام صادق فرموده اما علمای شیعه مالزم شاھان شده -٤
 اند! امام صادق فرموده اما علمای شیعه به آن عمل نکرده -٥
 اما به توضیح نیاز دارد!، چنین چیزی فرموده و راست فرموده امام صادق -٦

 : بند ٦تفصیل این اکنون بپردازیم به 

امام صادق چنین چیزی فرموده ولی امام زھری از آن فقھا نیست که به امرا  -١
  تکیه کرده باشند

چنانکه قبًال نیز گفتیم امام زھری از آن دسته علما نبود که دین را به دنیا بفروشد 
و واقعًا اگر  ١ک دفاع کردو دیدیم که چگونه از حضرت علی در برابر ھشام بن عبدالمل

بدبین نبوده و حتی او را به خانۀ خودش  »زھری«چرا امام زین العابدین به ، چنین بود
یار و دوست نزدیک ، و ھمیشه مالزم یکدیگر بودند و چنین بود که زھریداده  می راه

 ؟ شد امام سجاد محسوب می
، زمان گرید گرانقدر محّدث و بزرگ هیفق«گوید:  می دکتر سید حسین محمد جعفری

 ÷نیالعابد نیز پرافتخار نام، زھری. بود ÷نیالعابد نیز شگریستا و کینزد اری الزھری
 ٢.»داد بدو حضرت آن ادیز العاده فوق عبادت بخاطر را) زگارانیپرھ نتیز(

محدث گرانقدر  -٢فقیه بزرگ  -١ ؛امام زھری را، دیدید که این دانشمند شیعی 
کسی که لقب زین  -٥ستایشگر امام سجاد  -٤امام سجاد  یار نزدیک -٣زمانش 

فھمیم که امام سجاد به امام  می و از این چند جمله» العابدین را به امام سجاد داده
داد و  نمی او را یار نزدیک خود قرار، چرا که اگر بدبین بود، زھری بدبین نبوده

، محمد جواد نجفی خمینی؛ تھران؛ اإلمام الصادق و  ۳۹، ص: ۱۴ تفسیر آسان (فارسی)، ج -١

م، النبی األعظ ة، شیخ اسد حیدر شیعی _ بیروت؛ الصحیح من السیر۳۱۹ص  ۴ج ةبعالمذاھب األر
-۲۴۵،ص:۸ _قم؛ و در کتب اھل سنت: تاریخ اإلسالم، الذھبی،ج ۲۷۶،ص:۱۲ مرتضی العاملی،ج

_دار الفکر _ بیروت؛ در الدر المنثور  ۳۷۱ص  ۵۵_ بیروت؛ تاریخ دمشق ابن عساکر ج  ۲۴۶
_ بیروت؛ فتح القدیر شوکانی،  ۳۱۳، ص: ۹ _قم؛ روح المعانی آلوسی ج ۳۳، ص: ۵ سیوطی، ج

بْتَ _ بیروت و... ( ۱۹ – ۱۸، ص: ۴ ج ذَ : كَ . قَالَ ٍّ : ابْنُ أُيبَ الَ قَ ؟ فَ هُ َ ىلَّ كِربْ ي تَوَ نِ الَّذِ ابٍ مَ هَ ا ابْنَ شِ : يَ الَ قَ فَ

كَ  لَّ الْ دْ أَحَ ءِ أَنَّ اهللاََّ قَ امَ نَ السَّ نَادٍ مِ وْ نَادَ مُ اهللاَِّ لَ ؟ ال أبالك، وَ بُ ذِ ا أَكْ : أَنَ . قَالَ ٌّ يلِ وَ عَ ذَ هُ ا كَ بَ مَ ، ذِ بْتُ

 ٍّ هُ عبداهللاَّ بْنُ أُيبَ ُ ىلَّ كِربْ ي تَوَ ةَ أَنَّ الَّذِ ائِشَ نْ عَ ةُ عَ مَ لْقَ عَ عبداهللاَّ وَ عِيدٌ وَ سَ ةُ وَ وَ رْ نِي عُ ثَ دَّ  ) حَ
، دکتر سید حسین محّمد جعفری، مترجم: دکتر سید محمد تقی ۲۸۷تشیع در مسیر تاریخ ص -٢

 ۱۱؛ تھران،ط آیت اللھی

_______________________ 



 ٢٥٥  نقد شبهات حول امام ُزهری

داند و اگر امام زھری از  می زھری را معتمد »دکتر سید حسین«ھمچنین میفھمیم که 
، گرفت می و مصداق سخن امام صادق قرار کرد می آن دسته علما بود که به حکام تکیه

جای سوال دارد که چرا کثیری از علمای شیعه به سخن امام زھری اعتماد داشته و 
 ١؟دارند

ھجری تا پایان حیات آن  ٨٢زھری از حدود سال : «نویسد می محمد حسن زاھدی
مالزمان و اصحاب ایشان بوده ، از ارادتمندان) =منظور امام سجاد( ÷حضرت

 ٢.»است
: نک( شد می بود و از اصحاب ایشان شمرده ÷مالزم علی بن الحسین: «ھمو

ای : ندگفت می برخی از بنی مروان به او.. ..)ھمانجا، ؛ ابن شھر آشوب٣/٢٥٨، ٣مغربی

، ھمان؛ ابن شھر آشوب: نک(؟ یعنی علی بن عبدالحسین چه کرد، زھری پیامبرت
حاالت  ،÷وجود جمالتی از زھری در تمجید از شخصیت امام چھارم..... )ھمانجا

در کنار عدم وجود ، متعدد از ایشانی ھا روایت نقل ،÷وی در برخورد با آن حضرت
از عدم تغییر رویه زھری در ، خبری معارض با ارادمتندی زھری نسبت به ایشان

بیانگر استمرار ارتباط وی با ایشان تا پایان حیات نشان دارد و  ÷ارادتمندیش به امام

احادیث و اخباری ، مختلفھای  از سوی دیگر زھری در زمینه... ..است ÷آن حضرت
مؤید ارتباط که ) ١٤٥-٣/١٤١، ابو نعیم اصفھانی: نک( نقل کرده ÷از امام سجاد

استمرار ارادتمندی وی به امام  تواند می این امور... است ÷نزدیک او با آن حضرت
 ٤ .»را نشان دھد ÷تا پایان حیات آن حضرت ÷سّجاد

از این سخنان نیز اینگونه فھمیدیم که زھری رابطه مستمری با امام سجاد داشته و 
 آمده است و ھمۀ می از مالزمان ایشان بوده و ھمچنین از اصحاب امام سجاد به شمار

چرا که اگر قول امام صادق ، قول امام صادق است خالف برداشت قزوینی از ھا، این

ه تفصیل در مورد موثق بودن امام زھری نزد بزرگان شیعه سخن خواھیم در پایان این بحث ب -١
 گفت.

پژوھشی دربارۀ نامه منسوب به «؛ عنوان: ۸۷، ص۱۳۸۶، زمستان ۸۶ھا دفتر  مقاالت و بررسی -٢
 ؛ محمد حسن زاھدی توچائی»خطاب به زھری ÷امام سجاد

 باشد. ) می۲بیروت،ط االطھار، چاپ: ةئممنظور کتاب: (شرح االخبار فی فضائله ا -٣
پژوھشی دربارۀ نامه «؛ عنوان: ۹۲ -۹۰، ص ۱۳۸۶، زمستان ۸۶ھا دفتر  مقاالت و بررسی -٤

 ؛ محمد حسن زاھدی توچائی»خطاب به زھری ÷منسوب به امام سجاد

_______________________ 



 دو یاِر غار    ٢٥٦

 شد و امام زھری از آن دسته علما بود که تکیه بر علما می مشمول امام زھری
شایسته بود که امام سجاد نیز به امام زھری بدبین باشد نه اینکه او را از ، ندکرد می

 . آمد داشته است نزدیکان خود بگرداند تا جایی که وی به خانۀ امام سجاد نیز رفت و
د یه داخل شدم به خانه حضرت سکد یگو زھری می: «نویسد می مجلسی اول

ه علیالساجد ی گفتم از یآ جا میکه ای زھری از که حضرت فرمودند ین صلوات اللَّ
  ١...»مسجد

اب یشرف ÷روزی زھری خدمت امام سجاد: سدینو یم... صاحب روض الجنان«: و
  ٢..» میآ ماری مییرد از نزد بکجا بودی عرض کد یشد امام پرس

يِّ «: نویسد می علی نمازی شاھوزھی رِ هْ الَ  الزُّ لْتُ : قَ ىلَ  دَخَ ِّ  عَ
يلِ ِ  بْنِ  عَ نيْ ُسَ  يفِ  -ع احلْ

ضِ  ي املَْرَ َ  الَّذِ يفِّ لَ  فِيهِ  تُوُ يْهِ  دَخَ لَ دٌ  عَ َمَّ نُهُ  حمُ هُ  ابْ ثَ دَّ يالً  فَحَ ِّ  طَوِ تُهُ  -بِالرسِّ عْ مِ ولُ  فَسَ قُ ولُ  فِيامَ  يَ قُ  يَ

لَيْكَ  نِ  عَ سْ ُلُق بِحُ  ٣...» اخلْ

ه در بستر وفات کدر آن ھنگام  ÷به حضور امام سّجاد: دیگو زھری می«: یعنی
مّدتی طوالنی با ھم آھسته گفتگو ، نزدش آمد) امام باقر( پسرش محّمد، رفتم، بود

بحسن  کیعل: فرمود میه به فرزندش کدم یشن ÷سّجاد  ان گفتار امامیدر م. ردندک
 ٤».کیت اخالق نیبر تو باد به رعا: « الخلق

 ۲) _قم،ط۱۰۷۰، مجلسی اول (۱۷۱، ص۶ لوامع صاحبقرانی (فارسی)، ج -١
  ابوالفضل داور پناه  دکتر ،۳۰۵، ص: ۷ القرآن (فارسی)، جبه نقل از أنوار العرفان فی تفسیر  -٢

 _تھران
 ۴۶،علی نمازی شاھرودی _قم؛بحار االنوار مجلسی ج۱۸۱، ص: ۳ مستدرک سفینه البحار، ج -٣

)_ قم؛ تعریب منتھی ۴، علی بن محمد خزاز (قرن۲۴۲االثر ص  ةي؛ کفا۲۳۲ص
 _قم  ، شیخ عباس قمی؛ تعریب سید ھاشم میالنی۵۸،ص:۲ اآلمال،ج

، شیخ عباس قمی، مترجم محمد محمدی ۲۱۱ – ۲۱۰(ترجمه شده به فارسی)،ص:  لبهيةاألنوار ا -٤
 _قم ۱۱۶۹،ص:۲ _قم؛ منتھی اآلمال (فارسی)، شیخ عباس قمی،ج  اشتھاردی

_______________________ 
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الَ «: نویسد می طبرسی دُ  قَ َمَّ ٍّ  بْنُ  حمُ
يلِ بَاقِرُ  عَ لَ ÷ الْ دُ  دَخَ َمَّ ِّ  بْنُ  حمُ

يلِ لِمِ  بْنِ  عَ سْ  بْنِ  مُ

ابٍ  هَ يُّ  شِ رِ هْ ىلَ  الزُّ ِّ  عَ
يلِ ِ  بْنِ  عَ نيْ ُسَ نِ  احلْ يْ ينَ  زَ ابِدِ عَ وَ  وَ ÷ الْ ئِيبٌ  هُ ينٌ  كَ زِ الَ  حَ قَ هُ  فَ يْنُ  لَ  زَ

ينَ  ابِدِ عَ ا الْ الُكَ  مَ وماً  بَ مُ هْ وماً  مَ مُ غْ  ١»..مَ

ه محّمد کست یمنقول و مرو †محّمد بن علّی الباقر ..و از حضرت امام: «یعنی
 شد و بشرف بساط ÷نیعلّی بن الحس داخل دولتسرای حضرتبن شھاب الّزھری 

حضرت علّی بن . مال حزن و اندوه بودکن با کیبوسی آن حضرت مشّرف گشته ل
ا فالن چرا مغموم و ی: هکچون او را بدان حال مشاھدت نمود و فرمود  ÷نیالحس

 ٢» ؟مھمومی
و ھمچنین در کتب شیعه از امام ُزھری به عنوان یکی از اصحاب امام سجاد و امام 

 . باقر یاد شده است
 یاد کردن از زھری به وقت ،)یا محسن بیدادفر محقق کتاب( فیض کاشانی

  ٣.»السالم عليه السجاد أصحاب من عاميّ ، الزهري شهاب بن حممد«: نویسد می
 از، زھری شھاب بن مسلم بن محمد رکابوب: «نویسد می شیخ احمد حیدری

 صاحبان هک سنت اھل علمای بزرگان واز ھماالسالمیعل باقر امام و سجاد امام شاگردان
 ٤ .»اند ردهک احتجاج وی ثیاحاد به صحاح

پس تا به اینجا فھمیدیم که امام زھری از اصحاب امام سجاد و امام باقر بوده و 
ھمچنین فھمیدیم که امام زھری یار نزدیک امام سجاد بوده که تا پایان حیات ایشان 

نشان دھندۀ این است که امام سجاد و ھمچنین ھا  این با آن حضرت بوده است و تمام

 ۲۵، الطبرسی _مشھد؛ التفسیر اإلمام الحسن العسکری، ص: ۳۲۰ – ۳۱۹،ص:۲ اإلحتجاج ج -١
، عزیز الله عطاردی _ ۱۷۱،ص:۲ ، ج÷؛ مسند اإلمام السجاد۲۲۹، ص: ۶۸ _قم؛ بحار األنوار، ج

 تھران
) ۱۰(قرن   الدین احمد غفاری مازندرانی ، مترجم نظام۲۰۸،ص:۳ ترجمه و شرح االحتجاج،ج -٢

 ، ترجمه بھراد جعفری_تھران۱۵۱- ۱۵۰، ص: ۲ _تھران؛ االحتجاج، ج
ق) _قم؛ و ارجاع داده ۱۰۹۱، فیض کاشانی (۲۶۰، ص: ۱ علم الیقین فی أصول الدین،پاورقی ج -٣

 .۱۱۳۷۲، الترجمة: ۱۸۶/ ۳. تنقیح المقال: ۱۸۱/ ۱۶است به: معجم الرجال: 
 ، احمد حیدری ۱۹۵-۱۹۴، ص: ÷تاریخ زندگانی امام باقر -٤

_______________________ 
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امام ُزھری مشمول سخن امام ، در نتیجه، اند ُزھری بدبین نبودهامام باقر به امام 
 . گردد نمی صادق

 » امام صادق این سخن را فرموده ولی خودش به آن عمل نکرده« -۲
باید این ، بوداگر امام زھری از آن دسته علما باشد که به امرا و سالطین تکیه کرده 

و به امام اند  خودشان عمل نکردهرا نیز بپذیریم که امام صادق خودشان به سخن 
 !اند! زھری بدبین نبوده

ھم امام زھری از امام صادق و ھم امام صادق از امام زھری روایت نقل ، چرا که
 و این به آن معنی است که امام صادق به امام زھری بدبین نبوده!اند  کرده

ند به کرد می امام صادق فرموده ولی خودش و فرزندانش از امرا ھدیه دریافت« -۳
 »ند و باید به امام صادق و دیگر ائمه بدبین باشیم!کرد می این معنی که به امرا تکیه

اگر صرف دریافت ھدیه ای از سالطین به این معنی است که آنان به خلفا تکیه 
 پس باید در درجۀ اول ائمۀ شیعه را مالزم خلفا بدانیم و به آنان بدبین شویم! اند! کرده

ند چیزی واضح است که کرد می شیعه از امرای وقت ھدیه و پول دریافتاینکه ائمۀ 
 . در صفحات گذشته به آن پرداختیم و تکرار آن اتالف وقت است

 » اند امام صادق فرموده اما علمای شیعه مالزم شاھان شده« -۴
ند و مالزم کرد می که با حکام وقت ھمکاریاند  عدۀ زیادی از علمای شیعه بوده

 : دند ولو آن حاکم کافر و بت پرست باشد! به عنوان نمونهآنان بو
او از کسانی بود که به دعوت شاه  »محقق الثانی«ملقب به  محقق کرکی -١

و مذھب شیعۀ جدیدی را از  ١اسماعیل صفوی از جبل عامل لبنان به ایران آمد
، نو اختراع کرد! او از کسانی است که از ابتدای ورودش تا زمانی که فوت شد

مالزم شاھان صفوی بود و تا به آن حد قدرت و نفوذ داشت که روزی شاه 

اما در دوران شاه اسماعیل مدت طویلی در ایران نماند بلکه ھجرت اصلی او در دوران شاه  -١
 طھماسب بود و تغییراتی که او ایجاد کرد در دوران شاه طھماسب بود.

_______________________ 
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فرمانروا تو ھستی و من یکی از کار گزاران «گوید:  می طھماسب خطاب به وی
 و از چنان ثروتی برخوردار بود که حد و حصر ندارد! ١» باشم تو می

را از شاه  ییایھدا، در عمل یکرکمحقق «: محسن طباطبایی فر مینویسد سید
او  یرا برا یاریبس کھا و امال یمقّررز یم نکیشاه طھماسب ، ردکم قبول کیل یاسماع

ات یمال ٢ھفتصد تومانه ھر سال کن بود یھا ا ن بخششیاز جمله ا. در نظر گرفت

 یا متضمن نوعیرش ھدایه پذکاز آنجا . عرب به او داده شود عراق یشھرھا
ژه یبه و، از علما یشدت مورد اعتراض برخ به، ان بودیبه صفو یبخش  تیمشروع

مورد  یدولت صفو یایرفتن ھدایبه سبب پذ یکرکه کنیش از ایپ. قرار گرفت، یفیقط
رده کحالل بودن خراج اقدام  دربارۀ یا  به نگارش رساله، ردیقرار گ یوھشکن نیچن

 یقمر ٩١٦ یالثانع یدر رب، نام دارد »قاطعة اللجاج يف حتقيق حلّ اخلراج« ن رسالهیا. بود
  ٣.» نوشته شد

و از آن  را در اختیار داشته ٤سیورغال، در زمانی که در عراق بود محقق کرکی
که مبلغ گزافی بوده  ٥ گرفته می ه و ساالنه ھفتصد تومان به او تعلقکرد می استفاده

 است! 
رسید که این  خاتمة المجتھدینو ھمچنین کرکی در دوران شاه طھماسب تا مقام 

ی او را چون أشاه طھماسب ر بود!! حتی آن دوران دینی و اجرایی مقام باالترین مقام
چون و چرا  بی ھمه گفت میی خودش برای مردم قرار داد به این معنی که ھر چه او أر

و  هجد را خراب کرداند حتی که به دستور او محراب خیلی از مسکرد می باید قبول
 دند!!دا تغییرجھت قبله را 

 زیرا سلطنت، و ملک به باشید می اولی شما جناب«؛ متن: ،غّفاری قزوینی۲۸۵تاریخ جھان آرا، ص -١
 مرتبه سلطان نزد در جناب آن و باشم، می شما عّمال از من و باشید می ÷امام نایب شما که

 ۱۵۷۰:،ص۳ ج،قمی عباس شیخ اآلمال، منتھی.» کرد پیدا عظیمه
 ش)۱۳۹۰میلیون تومان امروزی ( ۲۲۰چیزی حدود  -٢
فصلنامه علمی پژوھشی علوم سیاسی؛ » پیامدھای دولت صفوی برای فقه سیاسی شیعه« مقالۀ -٣

 ، رسول جعفریان۱۶۶، ص: ۱ صفویه در عرصه دین فرھنگ و سیاست، ج
 بخشیدند. سیورغال: عواید زمینی که به جای حقوق یا مستمری از طرف حکومت به اشخاص می -٤
 ، افندی _مشھد۴۴۱، ص ۳ریاض العلماء، ج  -٥

_______________________ 
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ھمه را دستور داد که از احکام او ، ھجری ٩٣٩در فرمانی به سال ، شاه طھماسب
 : شاه طھماسب در آن فرمان گفت، پیروی کنند و به برکناری و گماردن او گردن نھند

امراء و وزراء و سایر ارکان ، مقرر فرمودیم که سادات عظام و اکابر و اشراف فخام« 
الیه را مقتدا و پیشوای خود دانسته و در جمیع امور اطاعت مومی ، دولت قدسی صفات

آنچه امر نماید بدان مامور و آنچه نھی نماید بدان مّنھی ، و انقیاد به تقدیم رسانیده
عزل نماید ، ھرکس را از متصدیان امور شرعیه ممالک محروسه و عساکر منصوره. بوده

عزل و نصب مزبورین به سند معزول و ھر که را نصب نماید منصوب دانسته و در 
مادام که از جانب آن متعالی منقبت ، دیگری محتاج ندانند و ھر کس را عزل نماید

 ١.»نصب نکنند، منصوب نشود
 : نویسد می شاه طھماسب، در حکم دیگری

با ، اند که حافظان شرع سید المرسلین، واضح است که مخالفت حکم مجتھدین« 
ه مخالفت حکم خاتم المجتھدین, وارث علوم سید پس ھر ک، شرک در یک درجه است

کند و در مقام متابعت ، الزال َکَاْسِمه علّیًا عالیا، نایب االئمة المعصومین، المرسلین
ملعون و مطرود در این آستان ملک آشیان مطرود است و به سیاسات ، شائبه بی نباشد

 ٢.»مؤاخذه خواھد شد، عظیمه و تادیبات بلیغه
شاھان  مالزم، ا زمانی که از دنیا رفتابتدای ورودش ت از »یکرکمحقق « خالصه

 ٣»جائر مومن«ھمان شاھانی که مقدس اردبیلی شیعی آنان را ، خونخوار صفوی بود
 :نویسد می محمد صادق مزینانی شیعی و ٤.خوانده است

گمان فاسد بودند و ستم پیشه و ھرگز شایستگی آن که حاکم  بی، شاھان صفوی«
درست است .. ..نداشتند، خوانده شوند و عالمان شیعی با آنان در پیوند باشنداسالمی 

 ؛کنند نمی که صفویه نیز فاسدند و آدم کش و حتی به برادر و فرزند و پدر خود رحم

 میرزا محّمد باقر خوانساری، ،۳۶۴ص ۴روضات الجنات فی احوال العلماء والّسادات ج -١
 اسماعیلیان_ قم.

 ،میرزا محّمد باقر خوانساری _ قم.۳۶۳ – ۳۶۲ص  ۴روضات الجنات ج -٢
 است. »شیعیان ستمکار«منظور  -٣
وابسته به جامعه ، مقدس اردبیلی؛ انتشارات اسالمی، ۶۸ص  ۸مجمع الفائده والبرھان، ج -٤

 مدرسین
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اّما اگر آنان را با حکومت عثمانی بسنجیم و مصلحت فرھنگ شیعه و شیعیان را در 
 ١.»داوری دیگری خواھیم داشت، نظر بگیریم

بیشتر : «سدینو یم  عضو شورای علمی انجمن آثار و مفاخر فرھنگی یق سبحانیتوف
سرداران خود را با جمیع فرزندانشان قتل ، اند آنان به کشتارھای دسته جمعی پرداخته

و ھمسر خود را مستانه به قتل اند  حتی مادر خود را زنده به گور کرده، اند عام کرده
 ٢»اند هرساند

خونخواری و خوی وحشیگری و برادر کشی آنان چنان مشھور و مشھود است که 
بعد از نرون گمان «گوید:  می یعنی شاه اسماعیل، در مورد یکی از این شاھان »یولآنژ«

 ٣»ندارم چنین جبار خونریزی ھرگز بوجود آمده باشد
 او در دوران صفویه زندگی ؛ پدر شیخ بھایی، حارثی الصمد عبد بن نیحس -٢

از  او در دوران شاه طھماسب، ه و آن عصر خونخواری را درک کردهکرد می
اما از  »مرجع تقلیدی«که چیزی در حد  »شیخ االسالمی«سوی شاه به سمت 

او ابتدا شیخ االسالم قزوین و بعد مشھد . منسوب شد، نوع کامًال درباریش بود
 . ردو بعد ھرات بود! و مال و منال زیادی از این راه بدست آو

از جانب شاه عباس اول منسوب به سمت شیخ االسالمی وی ، شیخ بھایی -٣
و  السالم کل کشور ارتقا پیدا کرد!و بعد از مدتی به رتبۀ شیخ ا ٤اصفھان شد

و گاھی نیز  ٥!گشتھمچنین از جانب شاه عباس اول به عنوان وزیر منسوب 
او تا به آن حد ممنون این  شد! می به عنوان سفیر به دربار عثمانی فرستاده

 ٦»شاه طھماسب«خود را به نام  »حبل المتین«سالطین خونریز بود که کتاب 

 ، محمد صادق مزینانی۷۵، شماره ۱۳۷۵مرداد و شھریور  -حوزه  -١
، اثر: واله قزوینی _ ۷عباس دوم، پیشگفتار توفیق سبحانی، ص:  صفی و شاه ایران در زمان شاه -٢

 ۲تھران،ط
، ادوارد »دھد یشاه اسماعیل مذھب شیعه را جبرا در تبریز رواج م«،باب: ۴تاریخ ادبیات ایران ج -٣

 براون
(در  ۳، اسکندر بیگ منشی؛ امیر کبیر_تھران،ط۱۵۶، ص ۱تاریخ عالم آرای عباسی (فارسی)، ج  -٤

 )۱۵۴ص ۱ھا ج بعضی چاپ
 .۲۵۶، ص ۸مفاخر اسالم، ج  -٥
 _کتابفروشی اسالمیه_تھران  آبادی ، سید عبد الحسین خاتون ۵۰۴وقایع السنین (فارسی)، ص  -٦
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 را ٢تابک اھل حیذبا میتحر رساله و عباسی جامع، ١الوثقی ةالعرو ھای تابک و
 است!  نوشته اول عباس شاه نام به

داند که  می، استکه این خانه را دیده ی واقعًا دیدنی است ھر کس ئخانۀ شیخ بھا
 چه خانۀ شاھانه ایست!

و یکی او نیز مالزم شاھان بود » میرداماد« میر محمد باقر استرآبادی مشھور به -٤
 ای نیز سمت وزارت صفویان را دارا بود! آمد و در برھه می از درباریان به حساب

صوصًا و خ معاصران میرداماد ھمچنین، که داماد محقق کرکی بود میرداماد پدر
ان صفوی شاھ رِ دربار و مورد توجه و احترام بسیاوی ھمگی از منسوبان به  خود

در  ؛مجالست و دوستی نزدیک داشته استو شاه با آنان اند  عباس بوده خصوصًا شاه
یخ ش«و  »میر داماد«به خوبی نشانگر نحوۀ ارتباط این باره ماجرایی نقل شده است که 

 . است با شاه عباس »بھایی
ای خوش آب و  روزی شاه عباس صفوی برای رفتن به منطقه: (بدین قرار بودماجرا 

رفت مرحوم شیخ بھایی و مرحوم میرداماد نیز ھمراه اردوی شاه  می سوار بر اسب ھوا
میرداماد درشت اندام . افتاد که آنان در سفرھا ھمراه شاه بودند می بسیار اتفاق-بودند 

شاه عباس تصمیم . ای الغر و نحیف داشت ی جثهو تنومند بود به خالف او شیخ بھای
اسب . به ھمین خاطر نزد میرآمد. گرفت که دوستی و صمیمیت آن دو را آزمایش کند

و از وجنات آن رنج و زحمتی که به  کرد می میرداماد در عقب ھمراھان شاه حرکت
و  حال آن که مرکب شیخ بھایی به راحتی، کشید آشکار بود می خاطر سنگینی سوار

 به این شیخ نگاه: «شاه به میر گفت. رقصید می گویی که کرد می چاالکی حرکت
ودر بین مردم مانند جناب شما  کند می کنید که چگونه در حرکت با اسبش بازی نمی

ای شاه! اسب : «میرداماد در جواب شاه گفت» ؟کند مین مؤدب و متین و با وقار حرکت
در  تواند مین این که چنین کسی بر او سوار استشیخ ما به خاطر خوشحالی و شعف از 

شاه این گفتگو را » ؟دانی که چه کسی بر آن سوار است نمی آیا. نی داشته باشدأرفتن ت
ای شیخ ما! آیا به : «پنھان داشت و پس از مدتی به شیخ بھایی نزدیک شد و به او گفت

به زحمت انداخته و کنی که چگونه بدن او مرکب را  نمی ماست نگاه شت سرپآن که 

 قی، مقدمه کتاب، شیخ بھائیالوث ةالعرو -١

 ۲، ۱تحریم ذبایح اھل کتاب، ص  ةلرسا -٢
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مرتاض و  عالم باید مانند تو؟ خسته و رنجور کرده است، نھایت بی آن را به خاطر چاقی
ای شاه! این طور نیست بلکه خستگی ای که بر : «شیخ بھایی گفت.» نحیف باشد

ی ھا کوه صورت اسب ظاھرشده به خاطر ناتوانی آن از حمل کردن کسی است که
 ١)»صالبتشان ازحمل او عاجز و ناتوانندبا وجود ، پابرجا

این ماجرا نشان دھندۀ شیوۀ مالزمت شیوخ شیعی با شاھان صفوی است که حتی 
 در سفرھایشان به نقاط خوش آب و ھوا نیز با شاھان ھمراه بودند!

ق ھمراه شاه صفی عازم عراق  ١٠٤٠در سال ، نھایت کار میر داماد چنان بود که
 ٢دنیا رفت! شد ولی در بین راه از

 سال در، »بحار االنوار«صاحب مشھور به عالمه مجلسی ، مال باقر مجلسی -٥
در دوران شاه  و االسالمی خیش سمت به صفوی مانیسل شاه اصرار با ١٠٩٨

 نیا در عمر انیپا تا و شد) که پایتخت بود( اصفھان مالباشی سلطان حسین
 . بود سمت

محمد تقی ( آمد داشت چنانکه پدرشبا دربار رفت و ، او از ابتدای زندگیش
نیز یک عالم درباری بود و مجلسی از زمانی که به عنوان شیخ االسالم ) مجلسی

منسوب شد تا آخر عمرش مالزم شاه سلیمان و بعد شاه سلطان حسین بود و چنان 
ه کن عالم بزرگ یھم: «نویسد می ه صفالذبیح الدکتر که ، زندگی مجلل و مرفھی داشت

ح شاگرد و یبتصر ٣گرفت مان خود نوشته مییا بر ه راه آخرت از شاھدانبرای توش
وه و آراستگی کدر زندگی داخلی با تجمل و ش، ریید نعمة الّله جزایارش سکھم
ه حتی شلوارھای زنان کبرد چنان بسر می، سر بودیه در آن روزگار مکی یھا نتیبز

» کتابفروشی اسماعیلیان؛ محمد باقر موسوی خوانساری، ۶۶، ص ۲روضات الجنات، ج « -١

، محقق: ۱۳، ص: ةمعلی أصول الکافی (میرداماد)، المقد لتعليقةا«و » ۴۲۳فوائدالرضویه، ص «
 )۱نشر خیام _قم،ط مھدی رجائی؛

؛ جالل الدین آشتیانی، چاپخانه خراسان؛؛ فوائدالرضویه، ۵شرح حال و آراء فلسفی مالصدرا ص  -٢
 .، شیخ عباس قمی، کتابخانه مرکزی۴۱۹ص 

از جمله کارھای جالب مال محمد باقر مجلسی یکی اینست که سفارش کرده بود « ذبیح الله صفا: -٣
 » کردند. ی کفن آن مرده جمع میمرد کسانش چھل امضاء از شاھدان رو تا ھرکس که می
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ج ، ضا روضات الجناتیا(. بودری یشمکھای گرانبھای  ان او از قماشکزینکار و کخدمت
 ١.»)٩٠ص ، ٢

: نزدیک شدن فقیھان و متکلمان بزرگی چون: «نویسد می دکتر ذبیح الله صفا
، فیض کاشانی، حاج آقا حسین خوانساری، عالمه مجلسی، شیخ بھایی، محقق کرکی

سودھای فراوان را برای شیعه در پی ، به دستگاه صفویان ...میرداماد و، فیاض الھیجی
 ٢»...داشت

و با  ومت شاه طھماسب را رسماً کی حکَر کمحقق : «نویسد می الله مرتضی رضوی يةآ
با آن  یالعاملی النجف ین ابن جامع الحارثی الھمدانیرضی الد. ذ نمودیتبی تنفکسند 

علمای . رفتیداوطلبانه پذ، ومت شاه عباسکسمت قضاوت را در ح، مقام علمی باال
خ حر یش، عالمه مجلسی و پدرش، خ بھائی و پدرشیش، دامادر یل میعصر صفوی از قب

 ٣.»ردندک اری میک با دولت ھم ھمگی عمالً .. و.. عاملی و
خون آشام  شاھان صفویتا به اینجا ھر چه گفتیم از علمایی بود که در دربار 

در رابطه دیگر حکام که با دربار اند  اما دیگر علمای سلف شیعه نیز بوده اند؛ بوده
 .اند بوده

که در دستگاه  کند می را یادھایی  نمونه سلف شیعهشھید ثانی از عالمان و فقیھان 
 :از جمله، اند هجا داشتحاکمان 

صاحب موھوم او  سفیر و نائب امام زمان، ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی -١«
از سوی خلیفۀ عباسی به ، عبدالّله نجاشی -٢بود  نفوذ و مقام در دستگاه عباسیان

، دکتر ذبیح الله صفا؛انتشارات فردوس ۱۸۲، ص ۱ بخش۵ تاریخ ادبیات در ایران، (پاورقی) ج -١
نسخۀ خطی موجود در کتابخانۀ  ۱۲۲ص  ۲... و ھمچنین در کتاب روضات الجنات ج۸_تھران،ط

ظمة واجلالل، والتزين بأنواع ما وكنت قد رأيت منه يف هذه املدة آثار الع«است:  آمده چنینتورنتو 

يكون يف الدنيا من أثواب التجمل باحلالل، حتى ظهر يل أن رساويل جواريه وإمائه املوكالت بأمر 

مطابخه كانت من أقمشة وبر قشمري، فوقع منه يف صدري شئ، وضاق خلقي من كثرة عكوف مثله عىل 

و ھمچنین ر. ک: بحار االنوار مجلسی  .»†دهذه الدنيا، واعتنائه الكثري بشأن ما زهد فيه أئمة اهل
 _بیروت ۱۵۳ص  ۱۰۲ج

 (نقل به مضمون) ۲۷۰ - ۲۶۱،ص ۱، بخش ۵تاریخ ادبیات در ایران، ج -٢

؛ محقق و محشی:مرتضی ۱۲۶، ص: ۲ السؤاالت (للمیرزا القمی)، ج ةيجامع الشتات فی أجو -٣
 ۱رضوی؛ موسسه کیھان _تھران،ط
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 ٢٦٥  نقد شبهات حول امام ُزهری

قاضی دستگاه ھارون الرشید در ، نوح بن دراج -٣. منسوب شد والی اھواز عنوان
محّمدبن  -٥. وزیر ھارون الرشید، علی بن یقطین -٤. شھرھای کوفه و بصره

شیعه و وزیر خلیفه نزد برجسته  ھای از روایان موثق و شخصیت، اسماعیل بزیع
 .١»عباسی

 من وغريهم«: نویسد می ادامه داده و، شمردن این چند تنبعد از  ید ثانیشھ

 واخلواجة وأبيهام والريض املرتىض األجلني السيدين مثل الفقهاء ومن، األئمة أصحاب

 ٢»وغريهم املطهر ابن الدين مجال العلوم بحر والعالمة، الطويس الدين نصري
: مانند، فقھا ھم ھستنداز ، به غیر از آن دسته از اصحاب ائمه که شمردیم: «یعنی

و پدرشان و ) صاحب نھج البالغه( و سید رضی) ملقب به َعَلم الھدی( سید مرتضی
 ..» و عالمه بحر العلوم جمال الدین بن مطھر و دیگران، خواجه نصیرالدین طوسی

ریاست و ، خونریز خان مغولی سال در مالزمت ھالکو ٩مدت  بهنصیر الدین طوسی 
سال از ایام سلطنت فرزند  ٩می ممالک مغول را به عھده گرفت و نظارت کل اوقاف تما

و  بود وزیر المستعصم بالله عباسی، ابن علقمی! در ھمین سمت باقی بود »اباقا«ھالکو 
دربار مغول قرب  ابن طاووس و عالمه حلی و فرزندش ملقب به فخر المحققین ھم در

ستگاه آل بویه منزلت و ھمچنین شیخ مفید و شیخ طوسی نیز در  و مقامی داشتند
بود که  »معّز الدوله«نیز دستیار اصلی  »الحمولی القمی«خاصی داشتند و ایضًا شیخ 

مالک چندین روستا در اطراف حله ، عالمه حلی ٣. این مقام باالترین مقام دربار بود
صاحب  نیزسید مرتضی !! گرفته استیه به عنوان ھدمغولی پادشاه  که از ُالجایتو، بوده
 ! !روستا بوده است ٨٠

و او در  نوشته »قاطعة اللجاج يف حتقيق حلّ اخلراج«: کتابی تحت عنوانمحقق کرکی 
جائز دانسته و از علمای  را این کتاب گرفتن جایزه و ھدیه را از سوی حاکم ولو جائر

منظور سید ( دیس: «نویسد می کتابشدر  یو امامیه نیز چند نمونه آورده است سلف

 ، تحقیق رضا مختاری، مکتب اإلعالم اإلسالمی۱۶۴ص  المرید، شھید ثانی ةمني -١

 ۱۶۴المرید، شھید ثانی ص  ةمني -٢

نگا: مکتب در فرایند تکامل (فارسی) پاورقی  »ابو علی احمد بن موسی حمولی قمی«در مورد  -٣
 ۸، سید حسین مدرسی طباطبایی؛ نشر کویر _تھران،ط۲۹۵ص 
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ده یدن به او نفسشان بریه عالمان در رسک، با آن جاللت قدر و مرتبت در علوم) مرتضی

ثروة و كان يف بعض دول اجلور ذاحشمة عظيمة«، اند ردهکشده و ھمه متأخران به او اقتدا 

، جائر یھا از دولت یدر برخ« =» انّه قد كان له ثامنون قريةو ،صورة معجبةو جسيمة
ن طور برادرش یھم. ه بوده استیتاد قرشھ کداشته و مال یت و ثروت شگفتیموقع

ه کده نشده است یو شن )واليات ثالث له كان( ار داشتهیت را در اختیسه وال یدرضیس
ن یا. را به او نسبت دھد ییاوال کا تریروه و کا انجام حرام و میند کبر او اعتراض  یسک

در مرتبه ، نندک ید مین باره اظھار تردیه در اک یسانکاز  یه برخکاست  یدر حال
 . ستندیز نیروان آنان نیشاگردان و پ

ن یرالدیاحوال خواجه نص، باشد یاگر حال ھمه گذشتگان مخف: وی ادامه میدھد

 املتويل كان وأنه«. ستیپنھان ن یسکبر ، سلطان زمان بود کامال یه متولک یطوس

ز از مالزمان ین یعالمه حل، رین دوره اخیدر ھم »السلطنة بأعامل والقائم، امللك ألحوال
ه از طرف که بود ین قریسلطان مبرور سلطان محمد خدابنده بوده و صاحب چند

فراوان ، مینکن موارد شمارش یم از ایاگر بخواھ. واگذار شده بود یسلطان به و
توان  یز میجعفر ن بنعباس و عبدالله  ن مطالب را در باره عبدالله بنیھم. شود یم

 . ١»)جعفر بن اهللا وعبد عباس بن اهللا عبد أحوال عن أحكي أن شئت ولو( :گفت

نگاشته و در  »الرساله فی حل الخراج«با عنوان ای  رساله نیزماجد بن فالح شیبانی 
آن گرفتن جایزه از حاکم را جائز دانسته و گفته کسانی چون شھید ثانی و فاضل 

به حلیت گرفتن ھدیه و جائزه ، مانند بودند بی مقداد و کرکی که در زمان خود علمای

و قد دلّت االحاديث والفتاوي واالمجاع «: نویسد می در نھایت و اند! از حاکم معتقد بوده

 ٢»مايأخذه اجلائر جائز لنا تناوله من يدهعيل انّ 

، محقق کرکی _قم؛ و: ۸۶ – ۸۵اللجاج فی تحقیق حّل الخراج (مشھور به الخراجیات) ص  ةطعقا -١
 ، رسول جعفریان۱۷۰، ص: ۱ صفویه در عرصه دین فرھنگ و سیاست، ج

، ماجد بن فالح شیبانی _قم؛ صفویه در عرصه دین فرھنگ و سیاست، ۱۷فی الخراج ص  ةلرسا -٢
 ، رسول جعفریان۱۸۲، ص: ۱ ج

_______________________ 
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تا به اینجا به اندازۀ کافی از علمای شیعه نام بردیم که با دربار و با شاھان در رابطه 
و ثابت شد که اند  هکرد می روستا!! دریافت ٨٠به اندازۀ ھایی  و از آنان ھدیهاند  بوده

 . حال بپردازیم به تفصیل مسالۀ پنجم اند؛ علمای شیعه نیز مالزم شاھان شده

 » اند! اما علمای شیعه به آن عمل نکرده ؛امام صادق فرموده« -۵
دیدیم که ھم ائمۀ شیعه ھم علمای شیعه به شاھان نزدیک شده بودند و از آنان 

که کسی به ائمۀ شیعه ایم  ند ولی تا به حال نشنیدهکرد می ھدیه و جایزه و پول دریافت
به مجلسی و کرکی و ) از جامعه شیعه( که کسیایم  د و ھمچنین ندیدهبدبین باش

 !!دمیرداماد و دیگران بدبین شده باش

 »امام صادق چنین چیزی فرموده و راست فرموده« -۶
راست است که اگر علما به سالطین تکیه کردند باید به  ÷این سخن امام صادق

باید به مجلسی و کرکی و سید مرتضی بدبین بود که چنان تکیه  !بله، آنان بدبین بود
روستا را از شاھان به عنوان ھدیه قبول  ٨٠ای بر شاھان کرده بودند که حاضر بودند 

ھای آنان به شدت  ام زھری به علما تکیه نکرده بود بلکه در برابر کژیکنند!! اما ام
نشده که امام زھری بنا به  و تا به حال گزارش صحیحی وارد کرد میایستادگی 

بر عکس علمای صفوی که طبق ھوا و  ؛١خواستۀ ھوا و ھوس حکام فتوا داده باشد
دادند تا جایی که محقق کرکی و حسین بن عبدالصمد برای اینکه  می ھوس شاھان فتوا

ھر کدام رساله و مطالبی مجزا ، سجده بر شاھان صفوی را شرعی جلوه دھند
 ٢نگاشتند!

در اسالم به صورت جدی خادم دین بود و او اولین شخصی است که امام زھری 
این بین علما مشھور و  شروع به کتابت حدیث کرد و احادیث را جمع آوری نمود و

و امام زھری شخصی است که ھم امام صادق و ھم امام باقر از او حدیث  معروف است
 و بدبینی کجا!!و این کجا اند  نقل کرده و به او اعتماد داشته

آمده که جعلی بودنش از متن آن مشخص  شیعی علی تاریخی در کتاب تاریخ یعقوبیروایت ج -١
 است و الزم به نقل و نقد نیست.

به تفصیل به این » سجده علما و عوام شیعه بر شاھان صفوی«ای تحت عنوان:  اینجانب در مقاله -٢
 ام. پرداختهضوع مو
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و ھمچنین علمای شیعه روایاتی را که امام ُزھری نقل کرده صحیح دانسته و به آن 
 :به عنوان نمونه، اند اعتماد کرده

 بنی ی لهیقب از الّله عبد بن مسلم بن محمد -زھری -: «نویسد می ابراھیم عاملی
 را غمبریپ اصحاب از نفر ده هک است نیتابع از او است نهیمد اھل از و البک بن زھره

. مشھور و است معتبر گفتارش ثیحد علمای نزد و است نموده استفادهھا  آن از و دهید
 نیالعابد نیز حضرت از او و اند ردهک ثیحد نقل او از فن نیا انیشوایپ از ادیز ی عّده
 ١»است ردهک نقل ثیحد

شیعیان به او  گوید می و دکتر مھدوی دامغانی نه تنھا به او بدبین نیست بلکه
 شھاب بن مسلم بن محّمد جناب از هک سخنی از: «نویسد می وی ؛حسن ظن دارند

 ١١ ص( ٢»قومي نسب إالّ  بيضاء يف سوداء خططت ما«: است گفته او هک شده نقل زھری
 عالوه هک بزرگوار هیفق آن هک شود می دهیفھم نیچن) عصفری اطیخ ابن فةیخل طبقات

 او درباره و، است دار برخور موّثقی و معتبر اریبس تیمقبول و شھرت از عاّمه نزد هکآن بر

 ١٤٧ ص( »الصحابة من عرشة لقيو ،السبعة فقهاء علم حفظ انّه« هک است شده گفته

ةھد  حضرت با مجالست و مصاحبت سعادت او هکآن مناسبت به ھم ٣ۀخاّص ) األحباب يّ

 ظن حسن باو است ردهک تیروا زین حضرت آن از و، بود دارا را هیعل الّله صلوات سّجاد
 ٤» ..دارند

اکنون به بررسی ، در پایان این بحث در این مورد به تفصیل سخن خواھیم گفت
 . دیگر ایرادات قزوینی بپردازیم

 !ثینندگان در حدک سیاز تدل، یزهر: قزوینی
، »بالتدليستعريف اهل التقديس بمراتب املوصوفني « تابکز در یابن حجر عسقالنی ن

ن گفته ین مرتبه از مدلسیف این قرار داده و در تعریزھری را در مرتبه سوم از مدلس
 :است

 لی؛ انتشارات صدوق _تھران، ابراھیم عام۵۰تفسیر عاملی (فارسی)، مقدمه، ص:  -١
 نوشته مگر نسب قومش را چیزی نمی -٢
 منظور از خاصه، شیعیان ھستند. -٣
  ، ابن صوفی نسابه۸۸ – ۸۷به زبان فارسی) ص ( ، مقدمۀ محقق المجدی فی أنساب الطالبیین -٤

 ۲مرعشی _قم، ط مكتبةق)، محقق: مھدوی دامغانی، ۴۶۶(م
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مگر ، اند ردهکات آنان احتجاج نیائمه به روا، اند ار داشتهیس بسیه تدلکافرادی 
ات آنان را یاری از ائمه روایرده باشند؛ و بسکح به سماع یتصرھا  آن ه درکاتی را یروا

 !اند ردهکمطلقا رد 
 :سدینو و در ترجمه زھری می
رده و که در شام زندگی ک، د الله بن شھاب زھری فقه مدنییمحمد بن مسلم بن عب

گران او را مدلس ین بود؛ شافعی و دارقطنی و دیمشھور به امامت و جاللت و از تابع
 !اند خوانده

س را برادر یرده و تدلکح ین تقبیس و مدلسیگر عالمان اھل سنت تدلیاز طرف د

بن  شعبةاز قول  يةفی علم الروا يةفاکب بغدادی در الیاند؛ چنانچه خط ذب دانستهک
 :سدینو حجاج می

س در یتدل: گفت می هکدم یاز شعبه شن: دیگو ر میدغن. برادر دروغ است، سیتدل
س یه تدلکن است یم بھتر از اینم براکمن از آسمان سقوط ، ث از زنا بدتر استیحد

 .نمک
ه کن است یبھتر از ا، نمکمن زنا : گفت ه میکدم یاز شعبه شن: دیگو معافی می

 .نمکس یتدل
 :سدینو و در ادامه می

. ستندیدر نزد من جز دروغ نھا  آن ،نندگان راکس یند خانه تدلکخراب ، خداوند
 .س ھمان دروغ استیتدل

 ؟ردکت زھری اعتماد یتوان به روا ا بازھم مییآ
 : جواب

به علم رجال و شیعیان فقیرترین فرقه نسبت ، دانیداست که بتوضیح ابتدا الزم به 
ی نیز که دارند آن را از ا ھمین علم حدیث دست و پا شکسته ؛حدیث شناسی ھستند

 :نویسد می در این باره »حر عاملی«چنانکه ، و از خود چیزی ندارنداند  گرفته اھل سنت

بل هو مأخوذ من كتبهم كام هو ، موافق العتقاد العامة واصطالحهمواالصطالح اجلديد «

تقسیم ( اصطالح کنونی: «یعنی ١»هكام يفهم من كالم الشيخ حسن وغريو، ظاهر بالتتبع
بلکه چنانکه از ، سازگار است) اھل سنت( با اعتقاد و اصطالحات عامه) بندی در علم

 ۲۵۹ص  - ۳۰ج  -الحر العاملی  -(آل البیت)  لشيعةوسائل ا -١
_______________________ 
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 از، آید می و دیگران بدست ١سنتحقیق و بررسی در این زمینه و از سخنان شیخ ح
 .»آنان برگرفته شده است ھای کتاب

 ھمان اعتبار و صحت اریمع ھفتم قرن اواخر تا: «نویسد می نیزمحمد باقر بھبودی 
 اریمع دو نیا مختصر شرح. گرفت می هیما سنت و قرآن از هک بود مشخصی اریمع دو
 دیتقل به و شد مشھود ای تازه شیگرا ھفتم قرن اواخر از ولی. گذشت سخن ابتدای در

 رهیس نیا در: گشت نیمع ثیحد صحت برای دییجد اریمع، سنت اھل دانشمندان از
، اساس نیھم بر و دادند قرار توجه مورد سند نظر از تنھا را ثیحد صحت، دیجد

 ثیحد موثق؛ ثیحد حسن؛ ثیحد ح؛یصح ثیحد: دسته پنج به را اربعه تبک ثیاحاد
 ٢.»ردندک میتقس فیضع ثیحد و قوی

اما باز  ؛٣اند هاما ھر چند که علم حدیث را از روی کتب اھل سنت کپی برداری کرد
ھای  خود قزوینی در یکی از کالسھم در بحث رجالی به شدت ضعیف ھستند چنانکه 

در علم ھا  آن اگر. جلوتر ھستند یلیاھل سنت در علم رجال از ما خ: «درسشان گفتند
د یھم شاھا  آن یت فعلیبه موقع، مینکار کست سال یو ما دو نندکن یارکچ یرجال ھ

 :! پس جناب قزوینی!»مینرس
 !ستا ه بغدادت خرابکخور یتو خود م. ..ه نان دادن ثواب استک یاگر دان

حال اگر . به فکر علم رجال مذھب خودت باش که ھیچ اساس و بنیادی ندارد
خواھد دید که ، شیعه سری بزندمحققی به خود زحمت دھد و به کتب رجالی قدمای 

در شرح حال ھیچ کدام از راویان گفته نشده که مثًال فالنی مدلس است!! در کتب 
آنان اصًال ، به احتمال قوی، قدمای رجالی شیعی چیزی به این عنوان وجود ندارد

ن یرا به ا یه حال بخواھند شخصک، که تدلیس چیست و مدلس کیستاند  نمیدانسته
اند  آمده دانند مین حال صاحبان مذھبی که حتی معنی تدلیس را، دھندصفت نسبت 

خواھند درس خودشان  می گیرند و می ردهخاند  ه پایه گزار علم حدیث بودهبر کسانی ک

 منظور از شیخ حسن، عالم شیعی، حسن بن زین الدین عاملی مشھور به صاحب المعالم است. -١
 _تھرانمحمد باقر بھبودی ،۵گزیده کافی، مقدمه، ص:  -٢

يف الدراية،  مانصه: مل يكن لالمامية تأليف«نویسد:  ھمچنین حسین بن شھاب الدین الَکَرکی نیز می -٣

لعدم احتياجهم اليها، وأول من ألف يف الدراية من أصحابنا الشهيد الثاين، اخترص دراية ابن الصالح 

-۱۷۸؛ ۱۰۲نگا: و  ۱۰۴االطھار ص ةئماالبرار الی طریق اال ةيھدا »الشافعي يف رسالته ثم رشحها

 حسین بن شھاب الدین الکرکی  – ۱۸۰

_______________________ 



 ٢٧١  نقد شبهات حول امام ُزهری

شمایی که ھنوز معنای کلمۀ تدلیس را : پس باید گفت را به خودشان یاد بدھند!
ید خود به خود مانی که مال شدنمیدانید بھتر است به مکتب رفته و مال شوید و ز

 . سوادی است بی رده گرفتن بر امام ُزھری در بحث تدلیس عینخواھید فھمید که خ
اوًال تدلیس انواع  ؛مال شده! این است کهھای  اما اصل جواب ما به این مکتب نرفته

و آن تدلیسی  کند می نمونه نیز تجاوز ٥گاھًا از ھایش  مختلفی دارد که با زیر مجموعه
تدلیسی است به نام ، این ھمانند دروغ است گوید می داند و می شعبه آن را مذمومکه 

راوی سلسله ، تدلیس عدر این نو، که این بدترین نوع تدلیس است »تدلیس التسویه«
 از سند حذف ای و اشخاص ضعیف و کذاب را به گونه کند می رجال روایت را تسویه

 . شود نمی کسی متوجهکه جز اھل فن  کند می
، غیر این دو فرماید می و کند می شعبه فقط دو نفر را به عنوان مدلس معرفی

ام و این در حالی است که او ھم عصر امام  شخص دیگری را که اھل تدلیس باشد ندیده
 . ُزھری است

نْ «: که وی فرمود کند می نقل شعبه ابن جعد در مسندش از داً مِ أَيْتُ أَحَ ا رَ مَ

يْثِ  ابِ احلَدِ حَ لِّسُ ، أَصْ دَ وَ يُ هُ نٍ ، إِالَّ وَ وْ ةَ ، إِالَّ ابْنَ عَ رَّ و بنَ مُ رَ مْ عَ  ١»وَ

نیز توسط برخی متھم به تدلیس شده است! اما  »امام شعبه« و جالب است که خود
 »امیر المؤمنین در حدیث«و او نزد اھل سنت  کند مین قدحی بر صداقت او واردھیچ 
 . است

 : تدلیسی که امام ُزھری به آن منتسب استاما نوع 
امام ُزھری را در طبقۀ سوم یعنی در طبقۀ مکثرین در ، ابن حجر عسقالنی حافظ

باز ھم مشکلی در روایات ، اگر این طبقه بندی را صحیح بدانیم، تدلیس قرار داده است
 شود! نمی ایجاد، ن وارد شده استیامام ُزھری خصوصًا آن دسته که در صحیح

وحديث املدلس غري «: فرماید می »مصطلح الحدیث«در کتاب  »شیخ ابن عثیمین«

، سمعت فالناً يقول: فيقول، ويرصح بأخذه مبارشة عمن رو عنه، مقبول إال أن يكون ثقة

ص  ۱۱علی بن الجعد بن عبید؛ سیر اعالم النبالء لذھبی ج، ۵۰رقم  ۲۴مسند ابن جعد، ص  -١

 ، ابن عساکر ۳۴۵ص ۳۱؛ تاریخ دمشق جةلالرسا ةسسمؤ - ۴۴۶

_______________________ 
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بصيغة  »صحيحي البخاري ومسلم«لكن ما جاء يف ، أو حدثني ونحوه، أو رأيته يفعل

بول من غري تفصيل  ١.»التدليس عن ثقات املدلسني فمقبول؛ لتلقي األمة ملا جاء فيهام بالقَ
) و با الفاظی( و، ثقه باشدی حدیث مدلس غیر مقبول است مگر آنکه فرد«: یعنی

. گرفته است، از کسی که از وی روایت کرده تصریح کرده باشد که حدیث را مستقیماً 
فعل؛ دیدم فالنی یته یرأ( یا) گفت می قول؛ شنیدم فالنییسمعت فالنًا : (مثال بگوید

ی  اما احادیثی که با صیغه. ھا و ھمانند آن) ؛ برایم گفتیحدثن( یا) کرد می چنین
مقبول ، اند و از ثقات مدلسین نقل شدهاند  تدلیس در صحیح بخاری و مسلم آمده

مقبول  -بصورت کلی  -اند  دهزیرا امت آنچه را که در آن دو کتاب آم، ھستند
 .» اند دانسته
گیرد چه برسد  نمی ظن نویسنده آن است که امام ُزھری در لیست مدلسین قراراما 

یا قولی از علما به ما ایم  و تا به حال روایتی را ندیده به اینکه کثیر التدلیس باشد!!
 لھذا، تدلیس شده استنرسیده که ادعا کرده باشند در فالن روایت امام ُزھری مرتکب 

 : فرماید می عالمه ذھبی

 ٢.»كان يدلس يف النادر. حممد بن مسلم الزهري احلافظ احلجة«
و این بر اھل تحقیق واضح و ، تدلیس امام ُزھری نایاب است: فرماید می امام ذھبی

آشکار است و سخن امام ذھبی به این معناست که امام ُزھری اگر مدلس باشد از 
ابن «که در واقع باید در طبقه بندی اند  هکرد می که به ُندرت تدلیسکسانی است 

 و روایات طبقۀ اول نیز، گرفت نه در طبقۀ سوم می در طبقۀ اول مدلسین قرار »حجر
 . مورد قبول استمناقشه  بی

والثاين الذي تدليسه قليل كنقطة من «: نویسد می محمد حسن عبدالغفار در این باره

فهذا تقبل روايته وال ، فتدليسه قليل بالنسبة لرواياته التي مألت الكتب، مثل الزهري، بحر

 ٣.»يقدح فيه

 ، ابن عثیمین۱۶-۱۵ص مصطلح الحدیث  -١
 _بیروت ۸۱۷۱رقم  ۴۰ص ۴میزان االعتدال ج -٢
 شرح کتاب التدلیس فی الحدیث للدمینی، محمد حسن عبدالغفار -٣

_______________________ 
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که امام ُزھری حتی اگر در روایاتش تصریح  قرینۀ دیگری که وجود دارد این است
و  »٢ابن عجمی«و  »١عالئی«چنانکه از  ؛به سماع نکند باز ھم روایاتش مقبول است

 .و دیگران نقل شده است »٤ابوزرعه عرقی«و  »٣َ◌شیخ حماد انصاری«

مد بن شهاب الزهري االمام العامل املشهور ومشهور به وقد حم«: فرماید می، ابن عجمی

 ٥»قبل األئمة قوله عن
 امام و عالمی مشھور است و ھمچنین مشھور به، محمد بن شھاب زھری: «یعنی

یعنی تصریح به ( استفاده کرده »عن«است و ائمه قولش را در مواردی که از ) تدلیس(
 »اند قبول کرده) سماع ننموده

 .گرفت می پس در نتیجه باید در طبقه بندی مدلسین در طبقۀ اول قرار
اما بالفرض که امام ُزھری در طبقۀ سوم نیز قرار بگیرد باز ھم چنانکه تمام علما بر 

شود و از طرفی  نمی ای بر روایت غار وارد خدشه ٦صحت روایات کتب صحیحن متفقند

، که امام ُزھری روایت غار را از او نقل کرده »بن زبیر ةعرو«صحت سماع امام ُزھری از 

 .بوده است »عروه«از مسلمات است و او از مالزمان و ھمراھان 
امام ُزھری را در طبقۀ سوم قرار ، که به اشتباه »ابن حجر عسقالنی«از سویی دیگر 

 ٧»متفق عىل جاللته وإتقانه، الفقيه احلافظ«: نویسد می یدر مورد امام ُزھر، داده

 ، أبو سعید العالئی _بیروت۱۰۹فی أحکام المراسیل، صجامع التحصیل  -١
 ، سبط ابن العجمی _بیروت۶۷رقم  ۵۰التبیین فی أسماء المدلسین ص -٢
 _حماد انصاری ۱۲۴التدلیس والمدلسون رقم  -٣

 أحمد بن عبد الرحیم العرقی _دار الوفاء ةع، أبو زر۶۰رقم  ۹۰المدلسین ص -٤
 ، أبو سعید العالئی _بیروت۱۰۹المراسیل، صجامع التحصیل فی أحکام  -٥
اند که آن دسته روایات شامل روایت غار  اال روایاتی معدود که اھل فن در آن مورد سخن گفته -٦

 شود. نمی
، بدر الدین ۵۴۸_بیروت؛ مغانی األخیار رقم  ۱۱۳ص ۲تقریب التھذیب البن حجر عسقالنی ج -٧

 العینی

_______________________ 
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َم فکمن تُ «کتاب  در حاشیۀو شیخ رحیلی  هو ثقة : قلت«: نویسد می »ه وھو موثقیلِّ

وضبطه واشتهر يف ذلك بني ، وقد استفاضت عدالته وحفظه، إمام ال يؤثر فيه جرح جارح

 ١»حجة إمام. رمحه اهللا، وكان يدلس يف النادر، الناس
 :سراید می یمحمد عبدالله بن محمد األندلس یأب امام، در پایان

ـــــا« ـــــلَّ مَ خِ كُ ارِ ـــــوَ ـــــنَ التَّ ـــــبَلَنْ مِ قْ  الَ تَ
 

ــــــانِ   نَ ــــــلُّ بَ ــــــطَّ كُ خَ اةُ وَ وَ ــــــرُّ ــــــعَ ال َ  مجَ
 

ــــــهِ  لِ ــــــنْ أَهْ ــــــى عَ يثَ املُْنْتَقَ ــــــدِ َ وِ احلْ  ارْ
 

ــــــــنَانِ   َسْ األْ مِ وَ ــــــــالَ َحْ ي األْ وِ ــــــــيَّامَ ذَ  سِ
 

ــــــابْنِ  ــــــكٍ كَ الِ مَ ءِ وَ ــــــالَ عَ الْ ــــــيِّبِ وَ  املُْسَ
 

يَانِ   ــــــــفْ يِّ أَوْ سُ ــــــــرِ هْ الزُّ يْــــــــثِ وَ اللَّ  ٢»وَ
 

 : یعنی
نوشته است را قبول  یسکو ھر اند  ان گرد آوردهیه راوکآنچه را  تمامخ یاز تار« 

 .نکن
 .نکت یده و درست را از اھل آن به خصوص بزرگان و ماھران فن روایث برگزیحد

 .» نکت یان روایا سفی یو زھر ثیو الل کو مال ءب و العالیمانند ابن المس یاز افراد
علم حدیث ما مانند علم حدیث شما بچه بازی نیست که ، پس جناب آقای قزوینی

خواھشًا شمایی که بیل زن ھستید اول به ، کسانی چون شما بتوانند از آن ایراد بگیرند
 !باغچۀ خود برسید

 اعتماد مشایخ شیعیان است!امام ُزهری مورد 
خواھیم کمی در مورد وثاقت امام ُزھری در نزد بزرگان شیعه سخن  می در این باب

توانیم  می، تازد می امام ُزھری هیعلبگوئیم تا معلوم شود که آیا قزوینی که این ھمه بر 
آیا در بین اھل تشیع کسی ھست که و سخن او را سخن کل اھل تشیع بدانیم یا خیر!! 

ای نزد شیعه ھست که به وسیلۀ آن قاعده امام  امام ُزھری را ستوده باشد و یا قاعده
خواھیم به ھمین موضوع بپردازیم و  می در این باب !؟ُزھری جزء موثقین قرار بگیرد

 . کنیم می سم تقسیمرا بر چند قِ این باب 
 !!دانند می امام ُزھری را شیعه، از علمای شیعهای  عده -١

َم فیه وھو موثق  -١  ، امام ذھبی؛ با تعلیقات: عبد الله بن ضیف الله الرحیلی۳۱۸رقم من ُتکلِّ

 ةجد -السوادی للتوزیع  مكتبة؛ ۲۴القحطانی ص ةنينو -٢

_______________________ 



 ٢٧٥  نقد شبهات حول امام ُزهری

 !دانند می ستایند و موثق می علمای شیعه او رااز ای  عده -٢
 اند! تصحیح و توثیق کرده ااز علمای شیعه روایات او رای  عده -٣
 نباشد! ثقه تواند میامام ُزھری ن، بنا بر قواعد رجالی شیعه -٤

 !!دانند می امام ُزهری را شیعه، از علمای شیعه یجمع
دشمنی امام ُزھری با اھل بیت را کسانی از علمای شیعه ھستند که نه تنھا ادعای 

قبول ندارند بلکه معتقدند که امام ُزھری در باطن شیعه بوده است! به این معنی که 
از آن طرف بام » امام زھری دشمن اھل بیت است: «گویند می قزوینی و امثال او که

 اند! افراط افتاده
بعد از ذکر ، ملقب به مجلسی اول و پدر عالمه مجلسی، محمد تقی مجلسی. أ
 : نویسد می، از زھری از امام سجاد یروایت
 و ندیگو می شھابش بن محمد گاھی و شھابست بن مسلم بن محمد زھری« 

 ج نیالساجد دیس حضرت به اریبس اعتقاد نکیل و است عامه علماء از ظاھر بحسب
 وجه و اند ردهک تیروا حضرت آن از اریبس ثیاحاد او بواسطه انیسن و است داشته

 والی مرا هیام بنی زمان در هک است ردهک رکذ خود هک آنست تیب اھل به انقطاعش
 دیس حضرت اگر هک گفت می.. ..و شتمک را شخصی هک شد چنان تیوال آن در و ردندک

ه صلوات نیالساجد  کھال را خود و شدم می کھال من رسد نمی من ادیفر به هیعل اللَّ
 سعد مانند باشد محشور انیسن با هیتق جھة از و باشد عهیش هک ستین دیبع و، ردمک می
 عهیش هک شانیا امثال و ابلیک خالد ابو و محمد بن قاسم و بیمس بن دیسع و ریجب بن

 حجاج ردکن هیتق هک ریجب بن دیسع و ردندک می تسنن اظھار هیتق روی از و بودند
 نیالساجد دیس حضرت خانه به شدم داخل هک دیگو می زھری] ردک[ دیشھ را او ملعون
ه صلوات  مسجد از گفتم ییآ می جاک از زھری ای هک فرمودند حضرت هیعل اللَّ

  ١.....» فرمودند

 يف الكفاية كتابه يف اخلزاز عىل بن حممد بن ىلع«: نویسد می عالمه وحید بھبھانی. ب

  ٢.»..الشيعة من كونه عىل تدل رواية الزهري عن النصوص

 ۲) _قم،ط۱۰۷۰، مجلسی اول (۱۷۱ – ۱۷۰، ص: ۶ لوامع صاحبقرانی (فارسی)، ج -١
علی ، سید ۴۰ص  ۲، وحید بھبھانی؛ طرائف المقال ج۳۰۳تعلیقه علی منھج المقال ص  -٢

 بروجردی _ قم

_______________________ 



 دو یاِر غار    ٢٧٦

 راجع وی هک تییبروا نظر) ره( بھبھانی دیوح مرحوم: «نویسد می علی دوانی. پ
 هک ارتباطی بمالحظه ھم نوری محدث. داند یم عهیش را او ردهک نقل گانه دوازده بائمه

 ١»باشد سنی او هک داند یم دیبع است داشته ÷نیالعابد نیز امام با زھری
 : نویسد می ،کخاتمة المستدر صاحب ین نوریرزا حسیشیخ م. ج

الم( اختصاصه بالسجاد) قكد( املشيخة يف  رشح  ذكرنا يفقد «  ،اتصاله بهو ،)عليه السّ

 ٢» ...  وثاقتهو ،ما يستظهر منه تشيّعهو ،أخذه عنهو

 ÷سجادیاران خاّص امام از ) زھری( کهم یردک یاداوریقبًال در شرح مشیخه «
 ش را نشانو ثقه بودن بودن شیعهه کآنچه  و گرفتهعلم فرا  وسته و از اویاست و به او پ

 ٣.»..دھد یم

 من انه به املقطوع بل املعروف كان وإن: أقول«: نویسد می نجم الدین طبسی نیز. ح

 إليه ويميل، بتشيعه القول) ١٧٨: ٣ املقال تنقيح( البهبهاين الوحيد إىل نسب ولكن، العامة

 علامء من كان انو الزهري«: اخلوئي السيد ويقول) ٥٨٤: ٩ الرجال القاموس( التسرتي

 بن عيل حيب كان انه - غريهاو شهرآشوب ابن رواية - الرواية هذه من يظهر انه إال، العامة

 ٤»).٢٠٢: ٦ املقال منتهى انظر. ١٨٢: ١٦ احلديث رجال معجم(. »ويعظمه احلسني

 !دانند می ستایند و موثق می از علمای شیعه او را یجمع
 گرید گرانقدر محّدث و بزرگ هیفق: «نویسد می ن محّمد جعفریید حسیتر سکد. أ

 نیز پرافتخار نام، زھری. بود ÷نیالعابد نیز شگریستا و کینزد اری الزھری، زمان

 ۲۸علی دوانی،ط ۴۰۰ترجمۀ قسمتی از بحار االنوار به فارسی)، پاورقی، ص: ( ÷مھدی موعود -١

 _قم ۹۷، ص: ۹ ج ةمتمستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، الخا -٢

کنند او  ن ادعا میآاند که طبق  روایتی نقل کرده ةغگوید که از شرح نھج البال البته در ادامه می -٣
نویسند:  می ۱۲۴رقم  ۴عداوت داشته نسبت به حضرت علی وی چنانکه خود ایشان در خاتمۀ ج 

 دانند؛ که خواھد آمد. زھری را ثقه می

 ، نجم الدین طبسی _ منشورات العھد۵۲ص ةياالمو ةعو البد ةيالنبو لسنةصوم عاشوراء بین ا -٤

_______________________ 



 ٢٧٧  نقد شبهات حول امام ُزهری

 .»داد بدو حضرت آن ادیز العاده فوق عبادت بخاطر را) زگارانیپرھ نتیز( ÷نیالعابد
١ 

 زھری به معروف قرشی مسلم بن محمد  زھری: «نویسد می باقر شریف قرشی. ب
 ÷امام به هک است سانیک از، شام و حجاز عالم و برجسته انیشوایپ از یکی، هیفق

 هک گفته ÷امام درباره را ارزشمندی سخنان، بود مند عالقه سخت و داشت اخالص
 بزرگوار آن در هک است ای برجسته صفات و واال ارزشھای و حضرت آن اوصاف انگریب

 نیحس بن علی ھمچون را ھاشمی فرد چیھ« -الف: دیگو می جمله از، بوده جمع
 با ادیز ارتباط از پس مگر اوردهین زبان بر را مطالب نیا زھری نایقی... .».دمیند

 صفات و واال خوی و خلق با ییآشنا و حضرت آن اوصاف به املک معرفت و ÷امام
 افتاد می  امام ادی به وقت ھر هک بود دهیرس جا بدان تا وی فتگییش و، امام برجسته

 ٢.» نیالعابد نیز: گفت می و ردک می هیگر

 أصحاب يف رجاله يف الشيخ عده: قال الزهري شهاب بن حممد«: نویسد می تستری. پ

» الزهري مسلم بن حممد« مع احتاده بعضهم واحتمل» عدو: «قائال ÷احلسني بن عيل

. جده جد شهاب كان وان شهاب بابن عنه التعبري اآليت يف فيأيت، مقطوع هو بل: أقول. اآليت

 !وكيف، بحسن فليس» عدو: «قوله وأما، صحيحا كان» عامي: «فيه قال الشيخ كان لو ثم

 ٣.»متواترة ÷للسجاد بمحبته واألخبار
 ی لهیقب از الّله عبد بن مسلم بن محمد -زھری -: «نویسد می ابراھیم عاملی. ج

 غمبریپ اصحاب از نفر ده هک است نیتابع از او است نهیمد اھل از و البک بن زھره بنی
 و است معتبر گفتارش ثیحد علمای نزد و است نموده استفادهھا  آن از و دهید را

 نیز حضرت از او و اند ردهک ثیحد نقل او از فن نیا انیشوایپ از ادیز ی عّده. مشھور

، مترجم: سید محمد تقی آیت ، دکتر سید حسین محّمد جعفری۲۸۷تشیع در مسیر تاریخ ص -١
 ۱۱؛ تھران،ط اللھی

، باقر شریف قرشی، مترجم: ۱۹۳ -۱۹۱ ۱ج  (ترجمه) ÷تحلیلی از زندگانی امام سجاد -٢
 _ مشھد  محمدرضا عطائی

 ، شیخ محمد تقی تستری _ قم۳۲۹ص  ۹قاموس الرجال ج -٣

_______________________ 



 دو یاِر غار    ٢٧٨

 وفات قّمی مرحوم االحباب ةیھد و رجال ھای تابک در است ردهک نقل ثیحد نیالعابد
 ١» اند نوشته ھجری چھار و ستیب و صد کی سال در را او

 مسلم بن محّمد جناب از هک سخنی از: «نویسد می دامغانی مھدوی احمد ترکد. ح

 نسب إالّ  بيضاء يف سوداء خططت ما«: است گفته او هک شده نقل زھری شھاب بن

 هیفق آن هک شود می دهیفھم نیچن) عصفری اطیخ ابن فةیخل طبقات ١١ ص( »قومي
قی و معتبر اریبس تیمقبول و شھرت از عاّمه نزد هکآن بر عالوه هک بزرگوار

ّ
 برخوردار موث

 من عرشة لقيو ،السبعة فقهاء علم حفظ انّه« هک است شده گفته او درباره و، است

 و مصاحبت سعادت او هکآن مناسبت به ھم خاّصة) األحباب ةیھد ١٤٧ ص( »الصحابة

 ردهک تیروا زین حضرت آن از و، بود دارا را هیعل الّله صلوات سّجاد حضرت با مجالست
 فیتأل و نیتدو ای رساله و تابک فقه و ثیحد و ریتفس در دارند ظن حسن باو است

 . است بوده ردهک نیتدو ای رساله شیخو قوم انساب در ولی، نفرموده

 ما«: گفت هک شده تیروا زھری معاصر بزرگ هیفق و محّدث» سعد بن ثیل« از

ث شهاب ابن سمعت لوو ،منه علام أكثر الو ،شهاب ابن من أمجع قطّ  عاملا رأيت  يف حيدّ

ث إنو ،هذا إالّ  حيسن ال لقلت الرتغيب  إالّ  حيسن ال لقلت الكتاب أهلو األنبياء عن حدّ

ث إنو ،هذا ث إنو ،هذا إالّ  حيسن ال قلت أنساهباو العرب عن حدّ  السنّةو القرآن عن حدّ

 . )٣/ ٣٦١ اءیاألول ةیحل( »جامع بوعي حديثه كان
 از ارییبس هکبل، بوده» نّسابه« هک ستین محّدثان و فقھاء انیم در زھری تنھا و

 و دعامه ابن قتادة و، بیالمس بن دیسع چون زمان آن القدر لیجل فقھاء و محّدثان
 ٢.» اند بوده واقف نسب علم بر زین گرانید

 نقل بعد الوايف كتاب يف الكاشاين املحدث الق«: نویسد می بحرانی از قول کاشانی. خ

 كان وإن احلديث هذا راوي الزهري شهاب بن مسلم ابن حممد بيان: الزهري حديث

 ان، ابراھیم عاملی؛ انتشارات صدوق _تھر۵۰تفسیر عاملی، مقدمه، ص:  -١
  ، ابن صوفی نسابه۸۸ – ۸۷، مقدمۀ محقق (به زبان فارسی) ص  المجدی فی أنساب الطالبیین -٢

 ۲مرعشی _قم، ط مكتبةق)، محقق: مھدوی دامغانی، ۴۶۶(م

_______________________ 



 ٢٧٩  نقد شبهات حول امام ُزهری

 العامة من كان ملا أنه إال وحمبة ميل له وكان )السالم عليهام( احلسني بن بعيل خصيصا

 ١...»و السنة صيام له يذكر ومل الكالم يف معه السالم عليه أمجل وفقهائهم
آورده و ، ابن داوود نیز او را در قسمت اول کتابش که مربوط به ممدوحین است. د

 ٢.»بكر أبا يكنى) جخ( ين احلديث أئمة أحد الزهري شهاب بن مسلم«: نوشته است
 ؛در متن کتاب به جای محمد بن مسلم بن شھاب زھری کنید می چنانکه مالحظه

محمد ( مسلم بن شھاب زھری آمده که در پاورقی توسط محقق تصحیح شده است که
این است که ابن داوود  کند می ای که این را تایید و قرینه) ال مسلم یبن شھاب الزھر

و ھمچنین رجوع . داند و کنیۀ امام زھری ابا بکر بوده است می کنیه وی را ابا بکر
که وی در شرح حال امام زھری این قول ابن  ٢٣٠ص ٤کنید به نقد الرجال تفرشی ج

 . آورده استداوود را 

علم أنّ هذا الطريق هو طريقه إىل الزهري فيام أو«: نویسد می شیخ نوری طبرسی: ذ

، عن عيل: أخرجه ثقة اإلسالم يف الكايفو ،هو خرب طويلو يف وجوه الصوم ÷رواه عنه

الشيخ يف التهذيب و ،إىل آخره.  عن القاسم: تفسريهعيلّ يف و ،إىل آخره.  عن القاسم، عن أبيه

، الشيخ املفيد يف املقنعةو ، املقنعو ، اخلصالو ، الصدوق يف الفقيهو ، بإسناده عن الكليني

يه هؤالء املشايخ بالقبول إالّ و ،الظاهر انحصار الطريق إليهو ،فيكون اخلرب مقبوال بعد تلقّ

 ٣»لو باملعنى األعمّ و رجالهألشار إليه أحدهم فيكشف عن وثاقة 
و طبرسی  کلینی و شیخ صدوق و حر عاملی و علی بن ابراھیم قمی و ابن قولویه: ذ

و اینان کسانی ھستند که به تمام اند  در کتاب خود از امام ُزھری روایت نقل کرده
در نتیجه باید ، ٤اند دانسته می روایات کتاب خودشان معتقد بوده و تمام آن را صحیح

خصوصًا ابن قولویه و علی بن ابراھیم قمی که ، امام ُزھری نیز اعتماد داشته باشند به

 _ قم ۷ص  ۱۳حدائق الناظره، محقق بحرانی ج -١
 محقق: السید محمد صادق آل بحر العلوم _قم ،۱۵۶۰رقم  ۱۸۸رجال ابن داوود ص -٢

کتاب من ال  مشيخة... وی در این بخش (شرح ۱۲۴رقم ۳۰۰، ص: ۴ ج ةمتمستدرک الوسائل، الخا -٣
 ) فقط نام راویانی که ثقه میداند، را آورده است. یحضره الفقیه

به جز طبرسی که گفته است: تمام روایات این کتاب (منظور االحتجاج) صحیح است اال روایاتی  -٤
 ام. ردهکه از امام حسن عسکری نقل ک

_______________________ 



 دو یاِر غار    ٢٨٠

من الیحضره «و صدوق که اسناد کتاب ایم  فقط از موثقین روایت نقل کردهاند  گفته
که کمی جلوتر ، بین خود و خدای خودش قرار داده استحجتی خودش را  »الفقیه
 . توضیح خواھیم داداش  درباره

 اند! تصحیح کردهتوثیق و را » یزهر« از علمای شیعه روایات جمعی
بعد از ذکر ، ملقب به مجلسی اول و پدر عالمه مجلسی، محمد تقی مجلسی. أ

 فھذا است ورکمذ نیا از بعد افیک در و: «نویسد می، روایتی از زھری از امام سجاد
 چون حیصح در ما اعتقاد به و حیالصحک موثق در و بیتھذ در نیچن ھم و امیالصّ  ریتفس

 اخبار و اتیآ در نادرا مگر عایجم مضمونش و ھست رضوی فقه در عنوان نیھم به
 فھرستی بمنزله را ثیحد نیا است ردهک رکذ اول در صدوق لھذا است موجود متواتره

 ١...»ندک می رکذ را کی کی آن از بعد و

سئل عيل بن احلسني عليهام عن الزهري قال ، و روي الكليني يف القوي« :نویسد می و

 ٢...»سالم

سمعت عيل بن احلسني : عن الزهري قال، كام رواه يف القوي كالصحيح«: و ھمچنین

 ٣...»عليهام سالم

 ٤...»و روي الشيخان يف القوي عن الزهري عن عيل بن احلسني عليهام سالم«: و
 چنانکه، داند می روایت زھری را معتبرنیز  عالمه سید مصطفی خمینی. ب

 عليهام( احلسني بن عيل عن، الزهري كمعترب، عليه األخبار بعض ولداللة«: نویسد می

  ٥.»..؟فريضة عن تطوع صوم جيزئ كيف: وفيه) السالم

 ۲) _قم،ط۱۰۷۰، مجلسی اول (۱۷۰، ص: ۶ لوامع صاحبقرانی (فارسی)، ج -١

 ۵۲۸ص ۸المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه،مجلسی اول ج  ةضرو -٢

 ۳۵۷ص ۹المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه،مجلسی اول ج  ةضرو -٣

 ۱۲۶ص ۱۳المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه،مجلسی اول ج  ةضرو -٤

 تنظیم ونشر آثار اإلمام الخمینی سسة، سید مصطفی خمینی، نشر: مؤ۲۱۹الصوم ص -٥

_______________________ 



 ٢٨١  نقد شبهات حول امام ُزهری

 الرجل ينفرد أن عنه وهنينا: وفيه، السابق أيضا الزهري ومعترب«: نویسد می و ھمچنین

 ١..»الناس فيه يشك الذي اليوم يف بصيامه

 ٢»الزهري معترب يف التأديب صوم ومن«: نویسد می و

 ٣..» الزهري معترب فيها أنّ  حيث و«: و ھمچنین

 و بیتھذ و افیک: «نویسد می داند چرا که می را موثق »زھری«نیز  جرجانی سید. پ
ه دیعب از زھری از معتبره سندھای با عیشرا علل و هیفق و استبصار ه بن اللَّ  بن عبداللَّ

 انیم به ارث مسأله از سخن عباس ابن محضر در گفت هک اند ردهک تیروا عتبه
 ٤»....آمد

 موثق نباشد! تواند میامام ُزهری ن، بنا بر قواعد رجالی شیعه
 یان را ثابتوثاقت راو، شیعیان قواعد رجالی مختلفی دارند که به وسیلۀ آن قواعد

اشخاصی چون قزوینی و ، حتی بعضی اوقات شده که به وسیلۀ ھمین قواعد ؛کنند می
و حسین بن حمدان خصیبی  ٥سھل بن زیاد: کسانی مانند، انی و دیگرانھخویی و بھب

 تنظیم ونشر آثار اإلمام الخمینی سسة، سید مصطفی خمینی، نشر: مؤ۲۲۶الصوم ص -١

 تنظیم ونشر آثار اإلمام الخمینی سسة، سید مصطفی خمینی، نشر: مؤ۲۴۷الصوم ص -٢

 اإلمام آثار نشر و تنظیم د مصطفی خمینی؛مؤسسة،سی۲۲۲ص ۱ج ةلوسيلا تحریر مستند -٣
 الخمینی

 حسینی جرجانی _تھران  ، سید امیر ابوالفتوح۶۳۲، ص: ۲ آیات األحکام (فارسی)، ج -٤
 ۲۳۰۴روایت دارد و در کل حدود  ۱۹۱۸» الکافی«دعوا بر سر این راوی بسیار زیاد است او در  -٥

توان به قولش  شده که در حدیث ضعیف است و نمیروایت را نقل کرده است! در مورد او گفته 
اعتماد کرد و احمد بن محمد بن عیسی به غلو و دروغگویی او شھادت داده و او را از قم بیرون 

اند.  ة والمذھب خواندهیکرد و مردم را از شنیدن حدیث او منع کرد و ھمچنین او را فاسد الروا
این وجود، جناب قزوینی در یکی از دروس خودشان ) اما با ۷/  ۲۴۹۰(نقد الرجال تفرشی رقم: 

که به صورت مکتوب بر سایت رسمیشان (سایت ولیعصر) قرار گرفته، در مورد سھل گفته است: 
 بخواھیم روایات سھل بن زیاد را بنا بر آنچه مرحوم حضرت آیت الله العظمی خویی (ره) در اگر«
 ماند. فقھای ما ھم در م، چیزی در کاسه نمیخود آورده، مته به خشخاش بگذاری» معجم الرجال«

 آیا(«اما ھمین قزوینی باز در ھمان سایت در مقالۀ » اند طول تاریخ شیعه به روایات او عمل کرده
در این «گفته است:») در بارۀ عمر بن الخطاب و عثمان نازل شده است؟» غلبت الروم...«آیۀ 
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را که نزد قدمای رجالی شیعه شدیدًا  جمھور  بن  حسن  بن محمدو مفضل بن عمر و 
 را توثیق کنند!اند  مطرود بوده

 . دھد می شیعه گواھیقواعدی که به ثقه بودن امام ُزھری در نزد بپردازیم به اما 
کسانی » وی ثقه خواھد بود، اگر راوی از روات شیخ صدوق باشد: «قاعدۀ اول -١

و ) المعاد غنیمة( و محمد صالح برغانی) در مسالک االفھام( ثانیچون شھید 
حتی ، اند این قاعده را مطرح کرده) در مدارک االحکام( سید محمد عاملی

در وسائل ( و حر عاملی) المعاد ةذخیردر ( کسانی چون محمد باقر سبزواری
من ال «ھر راوی که در سلسله اسناد اند  از این فراتر رفته و گفته) الشیعه

 . ثقه ھستند ؛ندواقع شده باش »یحضره الفقیه
حجت میان خود و « روایات آن را» من الیحضره الفقیه« شیخ صدوق در کتاب

 . شمرده است» ١خدا
 مرسل ثیاحاد است نیچن ھم و«گوید:  می) مجلسیمحمد تقی ( و مجلسی اول

 در هک شانیا ثیاحاد عیجم هکبل قمی هیبابو بن محّمد و، نییلک عقوبی بن محمد
 خیش دو نیا شھادت چون گفت توان می حیصح را ھمه است حضری ال من و افیک

 شانیا هک آن ۀجھ از است بھتر هکبل نایقی ستین رجال اصحاب شھادت از مترک بزرگوار
ه صلوات نیمعصوم ائمه حضرات هک نیقی هک است آن معنی ندیگو می حیصح هک  اللَّ

 حیصح هک متأخران و است شده حاصل نیقی را شانیا هک وجوھی به اند فرموده ھمیعل
و در جای  ٢.»اند بوده ثقه اند ردهک تیروا هک جماعتی هک آنست آن معنی، ندیگو می

 در را حیصح ریغ ثیحد هیبابو ابن هک جا اریبس از شود می ظاھر: «نویسد می دیگری
 ٣»  است ردهکن نقل خود ھای تابک از تابیک چیھ

صفحه در مورد ضعف  ۱و نزدیک به » شن استوجود دارد که ضعف او رو» سھل بن زیاد«روایت 
ثقه  »سھل بن زیاد«او مطلب نوشته است!!! این یعنی نفاق و دو رویی که ھر گاه به نفع اوست 

 شود! شود و ھر وقت به ضرر اوست ھمین سھل بن زیاد تضعیف می می

ا أُ «در آغاز کتاب من الیحضره الفقیه آمده است:  -١ ادِ مَ تُ إِىلَ إِيرَ دْ دُ فِيهِ قَصَ تَقِ تِهِ وأَعْ حَّ مُ بِصِ كُ تِي بِهِ وأَحْ فْ

يبِّ  َ رَ يْنِي وبَنيْ ةٌ فِيامَ بَ جَّ  ، شیخ صدوق_قم)۳، ص: ۱ (من ال یحضره الفقیه، ج .» أَنَّهُ حُ

ص  - ۳المستدرک ج  متة؛ خا۲، مجلسی اول _قم،ط۱۰۵، ص: ۱ لوامع صاحبقرانی (فارسی)، ج -٢

 موجود است) »خاتمة المستدرک«به زبان فارسی در این متن ( ،المیرزا النوری۴۹۷
 ۱۸۹، ص: ۱ لوامع صاحبقرانی، ج -٣
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بینیم که از  می حال در کتب شیخ صدوق خصوصًا در من الیحضره الفقیه روایاتی را
 . ُزھری نقل شده است و او در سلسله رجال چند روایت این کتاب قرار دارد

 عن«: مثالً ، کند می روایت را از طرف امام ُزھری نقل ٩ »الخصال«در کتاب 

 ١.»واحدة تسليمة يسلم كان ج  اهللا رسول أن أنس عن، الزهري

و  ٥»ثواب االعمال«و  ٤»التوحید«و در کتاب  ٣در امالیو  ٢»الھدایه« و در کتاب

 ٨»معانی االخبار«و  ٧ »ثةالثال األشھر فضائل «و  ٦»علل الشرائع«
روایت این کتاب قرار  ٣امام ُزھری در سلسله رجال ، ال یحضره الفقیهاما در من 

 ٩دارد
 ثقه نباشد! تواند مین امام ُزھری، با این وجود و بنابر قاعدۀ شیعه

در تفسیرش  »علی بن ابراھیم قمی«اگر راوی از کسانی باشد که : «قاعدۀ دوم -٢
او ثقه خواھد ، در کامل الزیارات از او روایت نقل کرده باشند »ابن قولویه«و 

 .» بود
دیگران است چرا  و ١٠ینیقزو حر عاملی و، شوشتری، این نظر کسانی چون خوئی

که جز اند  کتاب خود ادعا کرده ۀکه ھم علی بن ابراھیم قمی و ھم ابن قولویه در مقدم
 . از ثقات روایت نقل نکنند

 _قم ۵۳۴و  ۲۶۹و  ۲۴۰و  ۲۰۲و  ۱۱۹و  ۱۱۱و  ۷۶و  ۶۴و ص  ۳۲الخصال شیخ صدوق ص -١

 ، شیخ صدوق _قم۱۹۸ص  ةيالھدا -٢
 _بیروت، شیخ صدوق ۴۵۳و  ۵۹ص اامالی  -٣
 ، شیخ صدوق _ قم۳۶۶التوحید ص  -٤
 ، شیخ صدوق _قم۱۹۲ثواب االعمال ص  -٥
و  ۵۶۵و  ۵۰۳و  ۳۷۶ص ۲و ج ۲۹۷و  ۲۴۷و  ۲۳۱و  ۲۳۰و  ۵۷ص ۱علل الشرائع شیخ صدوق ج -٦

 قم_ ۵۶۸

 ، شیخ صدوق _بیروت ۱۳۶و  ۷۵ص  ةثفضائل األشھر الثال -٧
 ، شیخ صدوق _ قم۱۹۰و  ۱۱۴معانی ااالخبار ص -٨
 ،شیخ صدوق _قم۲۵۶ص ۴ج ۱۰۸ص ۳و ج ۷۷ص ۲من ال یحضره الفقیه ج -٩

سند حدیث شریف کسا به «مقالۀ  لنام قزوینی را در این بین آوردیم، چرا که خود او در ذی -١٠
یکی از روات که در سایتشان موجود است، برای توثیق » روایت آیت الله سید صادق شیرازی
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از  »مةالتوثیقات العا«خود در بحث  »معجم رجال الحدیث«خوئی در ابتدای کتاب 

 ورواه، إلينا ينتهي بام وخمربون ذاكرون ونحن«: کند میبن ابراھیم قمی اینگونه نقل  علی

روایات این  گیرد که تمام می و نتیجه ١»طاعتهم اهللا فرض الذين عن وثقاتنا مشاخينا

 يف فإن(. از کسانی دیگر روایت نقل نکرده است، کتاب صحیح است و او به جز از ثقات

 .)ثقة عن إال هذا كتابه يف يروي ال أنه عىل ظاهرة داللة الكالم هذا

 روي ما بجميع نحيط ال انا علمنا وقد«: نویسد می و ابن قولویه در مقدمۀ کتابش

 اهللا رمحهم أصحابنا من الثقات جهة من لنا وقع ما لكن، غريه يف وال املعنى هذا يف عنهم

 املذكورين عن عنهم ذلك يؤثر، الرجال من الشذاذ عن روي حديثا فيه أخرجت وال، برمحته

 ٢»والعلم باحلديث املشهورين بالرواية املعروفني غري
احاطه چه از ائمه روایت شده آنو فھمیدم که نمیتوان در این موضوع بر : «یعنی
و در این ، ما که رحمت خدا بر آنان باد نقل شد موثقبلکه آنچه از یاران ، پیدا کرد

، باشدھا  که از غیر معروف ام، روایت نکرده، جال شاذ نقل شدهرکتاب حدیثی که از 
 » ھایی که در حدیث و علم مشھور نیستند ھمان

 عىل الداللة واضحة العبارة هذه أن تر فإنك«: نویسد می قولاین خوئی بعد از نقل 

 أصحابنا من الثقات جهة من إليه وصلت وقد إال املعصوم عن رواية كتابه يف يروي ال أنه

 ثابتة تفسريه روايات بأن إبراهيم بن عيل شهادة ذكر ما بعد الوسائل صاحب قال، اهللا رمحهم

 هو بام رصح فإنه، قولويه بن حممد بن جعفر وكذلك(: †األئمة من الثقات عن ومروية

قولویه است، پس روایت کسا دلیل آورده است که چون این راوی از روات علی بن ابراھیم و ابن 
 باشد. (البته دالیل دیگری نیز آورده است) ثقه می

،علی بن ۵، ص۱خوئی؛ تفسیر قّمی (مقدمه مولف)، ج ۴۹ص  ۱معجم رجال الحدیث خوئی ج -١
 ، حر عاملی _ قم۳۰۲ص  ۳؛ وسائل الشیعه (آل بیت) ج۳ابراھیم قّمی_قم،ط

 ةهنشر الفقا سةس، جعفر بن محمد بن قولویه _مؤ۲۰کامل الزیارات ص  -٢
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 إبراهيم بن عيل شهد من بوثاقة فيحكم، متني ذكره ما إن: أقول. )مزاره أول يف ذلك من أبلغ

 ١»بمعارض يبتيل أن إال اللهم، بوثاقته قولويه بن حممد ابن جعفر أو
وضوح داللت بر این دارد که او از پس ھمانطور که دیدی این عبارت به : «یعنی

، اال از طریق افراد مورد اعتمادی از یاران ما که به او رسیده است کند مین معصوم نقل
بعد از نقل شھادت علی بن ابراھیم مبنی بر ) یعنی حر عاملی( صاحب وسائل الشیعه

و (: نویسد می، اینکه روایات کتاب تفسیرش ثابت و روایت شده از موثقین از ائمه است
) و او برتر است از علی بن ابراھیم، هیھمچنین است روایات جعفر بن محمد بن قولو

 قثگذارد و آن دو روایت را دربست مو می سپس خوئی بر روایات این دو کتاب صحه
 » داند! می

 قمی درو  ٢روایت ٣کامل الزیارات  بینیم که ابن قولویه در می با این وجود
 . اند را از امام ُزھری نقل کرده ٣روایت ١ شتفسیر

  ثقه نباشد! تواند مین امام ُزھری، قاعدۀ شیعه بربنا پس
راویان آن ، یق یا تصحیح کردندثاگر علمای شیعه روایتی را تو« قاعدۀ سوم -٣

 » گردند می ثقه محسوب، روایت
سید محمد عاملی و ، عالمه اردبیلی و شاگردش، حائری، مامقانی: کسانی چون
از و چنانکه در صفحات گذشته اند  چنین قاعده ای را مطرح کرده، محدث بحرانی

اینان ، مجلسی اول و مصطفی خمینی و سید جرجانی نقل شد، علمای شیعه چون
طبق قاعدۀ : گویم می پس باز ھم، روایات ُزھری را موثق یا قوی یا صحیح نامیده بودند

 ثقه نباشد! تواند مین امام ُزھری، شیعه
********** 

ُزھری نه تنھا نزد اھل سنت ثقه و مورد اعتماد است تا به اینجا ثابت کردیم که امام 
بلکه بزرگان شیعه نیز به روایات او عمل کرده و او را موثق دانسته و حتی بعضی او را 

حال وقت آن است که به ایراد بعدی قزوینی بر سند روایت غار که در ، اند شیعه دانسته
 : بپردازیم، صحیح بخاری آمده است

 ۵۰ص ۱معجم رجال الحدیث خوئی ج -١

 ةه، جعفر بن محمد بن قولویه _ مؤسسة نشر الفقا۱۸۸و  ۱۶۱کامل الزیارات ص  -٢
 ، علی بن إبراھیم القمی _قم ۱۸۵ص ۱تفسیر قمی ج -٣

_______________________ 
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 دشمن اهل بیت است!، زبیرعروة بن : ینیقزو

ه یاز طرفداران معاو، تیز ھمانند زھری از دشمنان اھل بیر نیبن زب هعرو: «قزوینی
 . ث وی بوده استیو عضو گروه جعل حد

به نقل از استادش ابو  ٦٣ص ، ٤ج، د شافعی در شرح نھج البالغهیابن أبی الحد
 : سدینو افی میکجعفر اس
ه کنی یث دروغیات و احادین را گماشت تا روایتابعگروھی از صحابه و ، هیمعاو

و حقوقتی ھم برای آنان مقرر . بسازند، باشد ÷زاری جستن از علییانگر نقض و بیب
ر از یاز اصحاب و عروة بن زب، رة بن شعبةیمغ، عمروعاص، رهین افراد ابوھریه از اکرد ک

 .باشد می تابعان
 :ندک ر نقل مییات عروه بن زبیبعد از آن دو نمونه از جعل

 : شه به من گفتیه عاکرد کر برای او نقل یه عروة بن زبکرده است کت یزھری روا
 ج رسول خدا. وارد شد ÷در ھمان عباس و علی، بودم ج ش رسول خداین پ
ن من یا دیر ملت و یه بر غکرود  ا میین دو نفر در حالی از دنیا !شهیای عا«: فرمود

 .»ھستند
ث به نقل از عروه و ینزد زھری دو حد: ه گفتکرده است کعبد الرزاق از معمر نقل 

، ردمکث سؤال یو لذا من از وی در باره آن دو حد، شه در باره علی وجود داشتیاز عا
گاه، نمکار بکان آن چه یث و راوین دو حدیبا ا: گفت من ، تر است خدا از آن دو نفر آ

 .دانم ھاشم خوب نمین دو نفر را با بنی یرابطه ا
 عروة: هکاست ن یث دوم ایو اما حد) یت قبلیروا( ه گذشتکث اول یاما حد

اگر  !شهیای عا: فرمود، بودم ج نزد رسول خدا: ه گفتکدم یشه شنیاز عا: دیگو می
دم یردم دکنگاه ، ن دو نفر بنگریپس به ا، ینیدوست داری دو نفر از اھل آتش را بب

 .عباس و علی وارد شدند
ه کن یرد؛ با اکن فردی اعتماد یث چنیه به حدکشود  ن حال چگونه مییبا ا

دشمنی با ، عه و سنی بر آن اتفاق دارندیه شک ١نیھای منافق ی از عالمتکیم یدان می
 .است ÷نیر المؤمنیام

از کند و دشمنی با ابوبکر  یکی از عالئم نفاق دشمنی با اصحاب است.. علی با غیر علی فرق نمی -١
 .اشد نفاق است

_______________________ 



 ٢٨٧  نقد شبهات حول امام ُزهری

 : جواب

فقط به قول مرجع تقلید خودش یعنی اسکافی  ÷زبیر سیدنا عروة بندر مورد 
تکیه کرده است که قبًال در مورد او و عقاید کفر آمیزش سخن گفتیم و الزم به تکرار 

که قبل از این ، خن گفتهسابتدا در مورد دشمنی زھری با اھل بیت ، مکررات نیست
 داند!! می بیترا نیز دشمن اھل  بن زبیر ةاکنون عرواما ، ادعایش را ثابت کردیم عکس

عروة بن زبیر که اکثر روایاتش را از اھل بیت خصوصًا ؟ چه کسی دشمن اھل بیت است
 منین عایشه نقل کرده است و ھمیشه نزد اوؤیکی از مادران این بیت یعنی ام الم

حماقت و کم عقلی آیا  !؟شنیده است می رفته و از وی که خالۀ ایشان بوده حدیث می
 ؟ را دشمن اھل بیت بدانیم سست که عروةنی

، دو روایت کذبی که از ابن ابی الحدید متشیع و او نیز از اسکافی نقل کرده است
باید گفت که چنین روایاتی را در ھیچ کدام از کتب روایی اھل سنت نیافتم و نباید ھم 

اما برخالف ادعای قزوینی ، بیابم زیرا این روایت از جعلیات شخص اسکافی کذاب است
ر کتب شیعه از عروه روایتی در فضائل حضرت علی و فرزندانش نقل شده که ادعای د

 . سازد می قزوینی را باطل

 وَ «: نویسد می شیخ مفید -١ وَ دُ  رَ َمَّ اقَ  بْنُ  حمُ حَ نْ  إِسْ يدَ  عَ زِ انَ  بْنِ  يَ ومَ نْ  رُ ةَ  عَ وَ رْ  بْنِ  عُ

 ِ بَريْ لِيّاً  أَنَّ : الزُّ بَلَ ÷ عَ مَ  أَقْ وْ رٍ  يَ دْ وَ  بَ ةَ  نَحْ يْمَ يِّ  بْنِ  طُعَ دِ فَلٍ  بْنِ  عَ هُ  نَوْ رَ جَ حِ  فَشَ مْ  بِالرُّ

الَ و هُ  قَ نَا الَ  اهللاَِّو لَ مُ َاصِ دَ  اهللاَِّ يفِ  ختُ مِ  بَعْ يَوْ  ١.»أَبَداً  الْ

 در را ÷علی: گفت هک ندک ثیحد ریزب بن ةعرو از اسحاق بن محمد: «یعنی
: فرمود و، درآورد پای از زهین با را او و رفت نوفل بن مةیطع بسوی هک دمید بدر جنگ
 زنده گرید عنیی(. ردک نخواھی زهیست ما با ھرگز خدا درباره تو گرید امروز از پس بخدا

  ٢ .»)ماند نخواھی

 ضمه و÷ احلسني قبلج  اهللا رسول أن الزبري بن عروة وعن«: نویسد می اربلی -٢

 قبلته ما بلغ قد ابنا يل إن األنصاري فقال األنصار من رجل عندهو يشمه جعلو إليه

 ،شیخ مفید _قم۷۶، ص: ۱ حجج الله علی العباد، ج ةفاإلرشاد فی معر -١
 ۲_تھران،ط۶۷، ص: ۱ ترجمه ارشاد (سید ھاشم رسولی محالتی)، ج -٢
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 دو یاِر غار    ٢٨٨

 فام قلبك من الرمحة نزع تعاىلو تبارك اهللا كان إن رأيت أج  اهللا رسول فقال قط

 ١»ذنبي

 و دیچسبان نهیس به و دیبوس را حسن ج خدا رسول: ندک می نقل» عروه««: یعنی
: گفت دید را محّبت نیا وقتی -بود حضرت آن نزد هک -انصار از مردی. دییبو می را او

: فرمود ج خدا رسول. ام دهینبوس را او ھرگز ولی دهیرس بلوغ حّد  به هک دارم پسری من
 ٢»؟ستیچ من گناه است گرفته تو از را عاطفه و رحم خداوند اگر«

نْ «: نویسد می روایت طویلیشیخ صدوق در  -٣ امِ  عَ شَ ةَ  بْنِ  هِ وَ رْ نْ  عُ ةَ  أَبِيهِ  عَ وَ رْ  بْنِ  عُ

 ِ بَريْ الَ  الزُّ نَّا قَ لُوساً  كُ ْلِسٍ  يفِ  جُ دِ  يفِ  جمَ جِ سْ ولِ  مَ سُ نَاج  اهللاَِّ  رَ رْ اكَ تَذَ لَ  فَ امَ لِ  أَعْ رٍ  أَهْ  بَدْ

ةَ و يْعَ انِ  بَ وَ ضْ الَ  الرِّ قَ اءِ  أَبُو فَ دَ رْ ا الدَّ مُ  يَ وْ مْ  الَ  أَ  قَ كُ ُ ربِ مِ  بِأَقَلِّ  أُخْ وْ قَ االً  الْ مْ و -مَ هِ ثَرِ عاً  أَكْ رَ  وَ

مْ و هِ دِّ اداً  أَشَ تِهَ ةِ  يفِ  اجْ بَادَ عِ ا الْ واقَ نْ  لُ الَ  مَ ُّ  قَ
يلِ  ÷طَالِبٍ  أَيبِ  بْنُ  عَ

الَ  وَ  قَ انَ  إِنْ  اهللاَِّ  فَ ةِ  يفِ  كَ َاعَ لِ  مجَ لِسِ  أَهْ ضٌ  إِالَّ  املَْجْ رِ عْ نْهُ  مُ هِ  عَ هِ جْ بَ  ثُمَّ  بِوَ تَدَ هُ  انْ لٌ  لَ جُ نَ  رَ  مِ

ارِ  َنْصَ الَ  األْ قَ هُ  فَ ا لَ رُ  يَ مِ يْ وَ دْ  عُ قَ تَ  لَ لَّمْ ةٍ  تَكَ لِمَ ا بِكَ كَ  مَ افَقَ ا وَ يْهَ لَ دٌ  عَ نْذُ  أَحَ َا أَتَيْتَ  مُ الَ  هبِ قَ  أَبُو فَ

اءِ  دَ رْ ا الدَّ مُ  يَ وْ ائِلٌ  إِينِّ  قَ ا قَ أَيْتُ  مَ لْ و رَ يَقُ لُّ  لْ مٍ  كُ وْ مْ  قَ نْكُ ا مِ ا مَ أَوْ تُ  رَ دْ هِ َّ  شَ
يلِ ÷ طَالِبٍ  أَيبِ  بْنَ  عَ

ِطَاتِ  حيْ وَ ارِ  بِشُ دِ و النَّجَّ لَ  قَ تَزَ نْ  اعْ الِيهِ  عَ وَ تَفَىو مَ َّنْ  اخْ لِيهِ  ممِ َ و يَ تَرتَ تِ  اسْ غِيالَ لِ  بِمُ هُ  النَّخْ تُ دْ تَقَ افْ  فَ

دَ و عُ َّ  بَ يلَ هُ  عَ انُ كَ  مَ

لْتُ  قُ قَ  فَ لِهِ  حلَِ نْزِ ا بِمَ إِذَ تٍ  أَنَا فَ وْ ينٍ  بِصَ زِ ةٍ و حَ مَ يٍّ  نَغْ جِ وَ و شَ ولُ  هُ قُ ي يَ ِ مْ  إِهلَ نْ  كَ ةٍ  مِ وبِقَ  مُ

َلْتَ  نِّي محَ ا عَ تَهَ لْ ابَ قَ تِكَ  فَ مَ مْ و بِنِعْ نْ  كَ ةٍ  مِ يرَ رِ تَ  جَ مْ رَّ نْ  تَكَ ا عَ هَ فِ شْ كَ  كَ مِ رَ ي بِكَ ِ  يفِ  طَالَ  إِنْ  إِهلَ

يَانِكَ  صْ ي عِ رِ مُ ظُمَ و عُ فِ  يفِ  عَ حُ نْبِي الصُّ امَ  ذَ لٌ  أَنَا فَ مِّ ؤَ َ  مُ ريْ انِكَ  غَ رَ فْ اجٍ  أَنَا الَ و غُ َ  بِرَ ريْ  غَ

انِكَ  وَ ضْ لَنِيَ  رِ غَ تُ  فَشَ وْ يْ و الصَّ تَفَ رَ  تُ اقْ َثَ ا األْ إِذَ وَ  فَ ُّ  هُ
يلِ يْنِهِ ÷ طَالِبٍ  أَيبِ  بْنُ  عَ ْتُ  بِعَ تَرتَ هُ  فَاسْ  لَ

َلْتُ  أَمخْ ةَ  فَ كَ َرَ عَ  احلْ كَ رَ اتٍ  فَ عَ كَ فِ  يفِ  رَ وْ ابِرِ  اللَّيْلِ  جَ غَ عَ  ثُمَّ  الْ اءِ  إِىلَ  فَزِ عَ اءِ و الدُّ بُكَ بَثِّ و الْ  الْ

 ، محدث اربلی _تبریز ۶۱، ص: ۲ ، جةئماأل ةففی معر لغمةکشف ا -١

، ص ۳مستدرک، حاکم نیشابوری، ج  ، علی رفیعی؛ وی به نقل از:۷۴، ص: ÷تاریخ زندگی ائمه -٢
۱۷۰. 
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 ٢٨٩  نقد شبهات حول امام ُزهری

و وَ كْ انَ  الشَّ َّا فَكَ ى اهللاََّ  بِهِ  ممِ الَ  أَنْ  نَاجَ ي قَ ِ رُ  إِهلَ كَ  يفِ  أُفَكِّ وِ فْ ونُ  عَ تَهُ َّ  فَ يلَ طِيئَتِي عَ رُ  ثُمَّ  خَ كُ  أَذْ

ظِيمَ  عَ نْ  الْ كَ  مِ ذِ ظُمُ  أَخْ تَعْ َّ  فَ يلَ لِيَّتِي عَ الَ  ثُمَّ  بَ أْتُ  أَنَا إِنْ  آهِ  قَ رَ فِ  يفِ  قَ حُ يِّئَةً  الصُّ ا أَنَا سَ يهَ  أَنْتَ و نَاسِ

ا يهَ ْصِ ولُ  حمُ تَقُ وهُ  فَ ذُ يَا خُ هُ  فَ نْ  لَ وذٍ  مِ أْخُ يهِ  الَ  مَ نْجِ هُ  تُ تُ ريَ
شِ هُ  الَ و عَ عُ نْفَ تُهُ  تَ بِيلَ ُهُ  قَ محَ رْ ُ  يَ ا املَْألَ  فِيهِ  أُذِّنَ  إِذَ

اءِ  الَ  ثُمَّ  بِالنِّدَ نْ  آهِ  قَ جُ  نَارٍ  مِ نْضِ بَادَ  تُ َكْ ىلَ و األْ نْ  آهِ  الْكُ ةٍ  نَارٍ  مِ اعَ  نَزَّ وَ نْ  آهِ  -لِلشَّ ةٍ  مِ رَ مْ نْ  غَ  مِ

بَاتِ  لْهَ الَ  لَظَى مُ رَ  ثُمَّ  قَ مَ اءِ  يفِ  انْغَ بُكَ لَمْ  الْ عْ  فَ مَ هُ  أَسْ اً  لَ سّ ةً  الَ و حِ كَ رَ لْتُ  حَ قُ لَبَ  فَ يْهِ  غَ لَ مُ  عَ  النَّوْ

رِ  لِطُولِ  هَ ةِ  أُوقِظُهُ  السَّ الَ رِ  لِصَ جْ فَ الَ  الْ اءِ  أَبُو قَ دَ رْ يْتُهُ  الدَّ أَتَ ا فَ إِذَ وَ  فَ بَةِ  هُ َشَ اخلْ اةِ املُْلْ  كَ تُهُ  قَ كْ رَّ لَمْ  فَحَ  فَ

كْ  رَّ تَحَ تُهُ و يَ يْ وَ لَمْ  زَ وِ  فَ نْزَ لْتُ  يَ قُ يْهِ  إِنَّاو هللاَِِّ  إِنَّا فَ ونَ  إِلَ عُ اتَ  راجِ ُّ  اهللاَِّ و مَ
يلِ  قَالَ ÷ طَالِبٍ  أَيبِ  بْنُ  عَ

يْتُ  أَتَ هُ  فَ لَ نْزِ بَادِراً  مَ اهُ  مُ مْ  أَنْعَ يْهِ   إِلَ

الَتْ  قَ ةُ  فَ ا لفَاطِمَ ا يَ اءِ  أَبَ دَ رْ ا الدَّ انَ  مَ نْ  كَ أْنِهِ  مِ نْ و شَ تِهِ  مِ َا قِصَّ هتُ ْ ربَ أَخْ َ  فَ َربَ الَتْ  اخلْ قَ يَ  فَ  هِ

ا اهللاَِّو ا يَ اءِ  أَبَ دَ رْ يَةُ  الدَّ شْ غَ تِي الْ هُ  الَّ ذُ أْخُ نْ  تَ يَةِ  مِ شْ هُ  ثُمَّ  اهللاَِّ خَ ءٍ  أَتَوْ وهُ  بِامَ حُ نَضَ ىلَ  فَ هِ  عَ هِ جْ أَفَاقَ  وَ  فَ

َّ  نَظَرَ و الَ  أَبْكِي أَنَاو إِيلَ قَ َّا فَ كَ  ممِ اؤُ ا بُكَ ا يَ اءِ  أَبَ دَ رْ لْتُ  الدَّ قُ َّا فَ اهُ  ممِ هُ  أَرَ لُ نْزِ كَ  تُ سِ الَ  بِنَفْ قَ ا فَ ا يَ  أَبَ

اءِ  دَ رْ وْ و الدَّ تَنِي لَ أَيْ يَ و رَ عِ ابِ  إِىلَ  يب دُ سَ نَ و احلِْ قَ لُ  أَيْ ائِمِ  أَهْ َرَ ابِ  اجلْ ذَ عَ تْنِيو بِالْ شَ تَوَ ةٌ  احْ ئِكَ الَ  مَ

ظٌ  الَ انِيَةٌ و غِ بَ تُ  فِظَاظٌ  زَ فْ قَ وَ َ  فَ يِ  بَنيْ دَ َبَّارِ  املَْلِكِ  يَ دْ  اجلْ نِي قَ لَمَ بَّاءُ  أَسْ َحِ َنِيو األْ محِ لُ  رَ يَا أَهْ نْ  الدُّ

نْتَ  كُ دَّ  لَ َةً  أَشَ محْ َ  يلِ  رَ يْ  بَنيْ دَ نْ  يَ ْفَى الَ  مَ يْهِ  ختَ لَ افِيَةٌ  عَ الَ  خَ قَ اءِ  أَبُو فَ دَ رْ ا اهللاَِّ  فَوَ  الدَّ أَيْتُ  مَ لِكَ  رَ  ذَ

دٍ  َحَ نْ  ألِ ابِ  مِ حَ ولِ  أَصْ سُ  ١» ج اهللاَِّ  رَ
 در و میداشت انجمنی» ص« خدا رسول مسجد در ما دیگو ریزب بن هعرو: «یعنی

 را شما من مردم ای گفت درداء ابو میردک یم گفتگو رضوان عتیب و بدر اھل ارھایک
گاه  عبادت در او وششک و شتریب ورعش و است مترک  ھمه از مالش هک سیک از نمکن آ

 انجمن در هک ھر بخدا دیگو» ع« طالب ابی بن علی گفت؟ ستیک او گفتند؟ فزونتر
 تو با سیک هک گفتی سخنی مریعو ای گفت باو انصار از مردی و دیگردان روی او از بود

 آنچه دیبا ھم شما و میگویم دمید را آنچه من مردم ای گفت درداء ابو ردکن موافقت
 خود موالی از هک دمید نجار حطاتیشو در را طالب ابی بن علی خود من دیبگوئ دیدید
 گم را او من ردهک خلوت ھا نخل پشت و شده مخفی ندیو ھمراه هک آنان از و ردک نارهک

 ۵_بیروت ط ۷۹ - ۷۷أمالی الصدوق، ص  -١
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 دو یاِر غار    ٢٩٠

 و نیحز آوازی بناگاه است رفته خود بمنزل گفتم بود شده دور من از و بودم ردهک
 برخوردی من از هک بزرگی جرم اریبس چه معبودا: «گفت یم هک دمیشن دلگداز آھنگی

 بزرگواری آن شفک از خود رمکب هک تییجنا اریبس چه و دادی نعمت بمن برابرش در و
 جرمم دفتر در است بزرگ و عمرم تینافرمان در دیشک بدرازا چه اگر معبودا نمودی

 ردک جلب بخود مرا آواز نیا» ستین دمیام تیرضا جز و ندارم آرزوئی آمرزشت جز من
 و ردمک پنھان او از را خود است طالب ابی بن علی خود دمید ناگاه و رفتم دنبالش و

 مشغول خدا بدرگاه سپس تار شب مهین آن در آورد بجا عتیکر چند نمودم تکحر آرام
 تو گذشت در معبودا« گفت یم مناجاتش ضمن در و شد وهکش و دعا و زاری و هیگر
 شود بزرگ من بر میگرفتار و افتم تو رییسختگ ادی و دیآ آسان من بر میخطا و شمیاند

 بر را آن تو و بردم ادی از هک بخوانم گناھی عملم نامه در من اگر آه فرمود سپس
 و داد نجاتش نتوانند اش رهیعش هک گرفتاری نیا از وای دیریبگ را او بگوئی و شمردی

 احضار را او هک گاھی نندک رقت او بحال مردم ھمه نرسانند بدو سودی اش لهیقب
 نندهکبر آتش از آه ندک بابک را ھا هیلک و جگرھا هک آتشی آن از آه فرمود سپس ندینما

 نفس از تا شد اندر هیگر، در سوزان ھای شراره لجه در فروشدن از آه خیس از بابک
 نیینش شب برای است ربوده خوابش گفتم دمیند او از تیکحر و حس گرید و افتاد

 افتاده یکخش چوبه چون دمید و رفتم او نزد بامداد نماز برای نمک دارشیب، او طوالنی

يْهِ  إِنَّاو هللاَِِّ إِنَّا« :گفتم نتوانست نشستن دمشینشان و ردکن تکحر دمیجنبان را او  إِلَ

ونَ  عُ  را او مرگ خبر هک رفتم بمنزلش دوان رفته ایدن از طالب ابی بن علی بخدا »راجِ

 درداء ابو ای فرمود دادم گزارش باو؟ ستیچ او داستان فرمود لفاطمه برسانم
 او چھره بر و آوردند آب و دھدیم دست باو خدا ترس از هک است غشی ھمان نیا بخدا

 هیگر چه برای دردا ابو ای فرمود ستمیگریم هک ردک نگاه بمن و آمد بھوش و دندیپاش
 گاھی باشی چطور درداء ابو ای فرمود، زنییم بخود هک بییآس نیا از گفتم؟ نیک یم
 فرشتگان و نندک نهیمعا را فریک ارانک بزه، اند ردهک دعوت حساب برای مرا نییب هک

 ام ستادهیا جبار کمل برابر در من و دارند مرا گرد تندخو نآ انیدوزخ و ریگ سخت
 بحالم شتریب دیبا تو نجایا نندک دلسوزی من به ایدن اھل و دهیشک دست من از دوستان



 ٢٩١  نقد شبهات حول امام ُزهری

 را حالت نیا گفت درداء ابو ستین دهیپوش او بر زییچ هک سیک برابر در نیک رقت
 ١.»دمیند خدا رسول اصحاب دامک چیھ در بخدا

دِ «: نویسد می شیخ صدوق -٤ َمَّ بْدِ  بْنِ  حمُ َنِ  عَ محْ ةَ  بْنِ  الرَّ وَ رْ ِ  بْنِ  عُ بَريْ نْ  الزُّ نْ  أَبِيهِ  عَ هِ  عَ دِّ  جَ

الَ  عَ  قَ قَ لٌ  وَ جُ ِّ  يفِ  رَ
يلِ ٍ  طَالِبٍ  أَيبِ  بْنِ  عَ رضَ حْ نْ  بِمَ رَ  مِ مَ َطَّابِ  بْنِ  عُ الَ  اخلْ قَ هُ  فَ رُ  لَ مَ  عُ

فُ  رِ عْ بَ  تَ احِ ا صَ ذَ ِ  هَ ربْ قَ دَ  الْ َمَّ بْدِ  بْنِ  عبداهللاَّ  بْنَ  حمُ َّ و املُْطَّلِبِ  عَ
يلِ بْدِ  بْنِ  طَالِبِ  أَيبِ  بْنَ  عَ  عَ

نَّ  الَ  املُْطَّلِبِ  رَ كُ لِيّاً  تَذْ ٍ  إِالَّ  عَ ريْ إِنَّكَ  بِخَ تَهُ  إِنْ  فَ صْ نَقَّ يْتَ  تَ ا آذَ ذَ ه يفِ  هَ ِ  ٢» قَربْ
 گفت باو عمر گفته بد بعلی عمر حضور در مردی هک ندک نقل ریزب بن هعرو: «یعنی

ه بن محمد شناسییم را قبر نیا صاحب  ابی پسر علی و است المطلب عبد بن عبداللَّ
 در را نیا نیک بیع را او اگر هک مبر را  علی نام یکیبن جز است المطلب عبد بن طالب
 ٣ .»ردیک آزار قبرش

بسنده عن عروة بن  »الفردوس«ابن شريويه الديلمى يف كتاب «: نویسد می قندوزی -٥

ملا قتل عىل عمرو بن عبد ودا العامري وجاء عند : قال بعن ابن عباس، الزبري

اعط عليا فضيلة مل تعطها أحد اللهم : وسيفه يقطر دما فلام رأ عليا قال ج النبي

إن اهللا يقرؤك : اجلنة فقال: فهبط جربائيل ومعه أترجة اجلنة فقال، قبله وال بعده

فإذا فيها حريرة ، فانفلقت يف يده فلقتني، فدفعها إليه، حيي هذه عليا: السالم ويقول

اىل عىل بن أبى . حتفة من الطالب الغالب: حريرة خرضاء مكتوب فيها سطران

 ٤.»البالط
 ابن از ریزب بن عروه از سند رکذ با فردوس تابک در لمیید هیرویش ابن: «یعنی

 به ÷علی شد شتهک ÷علی دست به عبدود بن عمرو چون هک ردهک نقل عباس
 چشم. دیکچ می رشیشمش از خون هک حالی در، شد ابیشرف ج رمکا رسول حضور

 الو قبله احد تعطها لم فضيله عليا اعط اللّهم«: گفت افتاد او به هک ج خدا رسول

  ۷۹ – ۷۷ای، متن، ص:  ترجمه کمره-امالی شیخ صدوق -١
 ۳۸۸أمالی الصدوق، ص:  -٢
 ۳۸۹ای، متن، ص:  ترجمه کمره-امالی شیخ صدوق -٣

 ۲۸۴ - ۲۸۳قندوزی ص  ةینابیع المود -٤

_______________________ 
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. باشی ردهکن عطا آن از بعد و شیپ احدی به هک نک عطا لتییفض علی به الھا بار .»بعده
 خدا رسول به، بود بھشتی ادوئیک بسته کی دستش در و شد نازل لیجبرئ سپس
 بده) باد کمبار( عنوان به علی به را نیا دیگو می و رساند می سالم پروردگارت: گفت
 هک ھنگامی دیغلط می تیشفاف از علی دست در آن داد  علی به را آن رمکا رسول پس
 به است شده نوشته آن بر سطر دو هک است سبزی ریحر کی شد معلوم گشود را آن

 خدای جانب از است ای هیھد »ابيطالب بن عيل اىل الغالب الطالب من حتفه« عبارت نیا
 ١ .»طالبیاب بن علی به روزیپ نندهک درخواست

 َ�نَْها، َ�ْن ُعْرَوةَ « -٦
َ

ُ َ�َعاىل ٍّ «: قَالَْت ، َ�ْن اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ َُسْ�ُ ْ�ُن يلَعِ
ْ
ريَِضَ ، َدَخَل احل

 ِ  َ�نُْه ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ
َ

ُ َ�َعاىل �ُل ، وَُهَو ُمنَْكبٌّ فَلَِعَب ىلَعَ َظْهرِهِ  ج ا�َّ َ�َقاَل ِجرْبِ
 ِ بُّ : ج لِرَُسوِل ا�َّ ِ

ُ
حت

َ
دُ أ  ؟ ُه يَا ُ�َمَّ

�ُل : قَاَل  ِحبُّ ابِْ� ، يَا ِجرْبِ
ُ
 أ

َ
تََك َستَْقتُلُُه ِمْن َ�ْعِدكَ : قَاَل ، !؟َوَما يِل ال مَّ

ُ
إِنَّ أ

�ُل ، فَ َ�َمدَّ ِجرْبِ
َ�ٍة َ�يَْضاءَ  تَاُه برُِتْ

َ
َالُم يََدُه فَأ تَُك : َ�َقاَل ، َعلَيِْه السَّ مَّ

ُ
رِْض َ�ْقتُُل أ

َ ْ
فُّ يِف َهِذهِ األ ، َهَذا َواْسُمَها الطَّ

 ِ َالُم ِمْن ِعنَْد رَُسوِل ا�َّ �ُل َعلَيِْه السَّ ا َذَهَب ِجرْبِ ِ ، ج فَلَمَّ ْ�َُة يِف يَِدهِ  ج َخَرَج رَُسوُل ا�َّ َوالرتُّ
َُسْ�َ ابْ ، يَا اَع�َِشةُ : َ�َقاَل ، َ�بيِْك 

ْ
نَّ احل

َ
ِ� أ ْخرَبَ

َ
َالُم أ �َل َعلَيِْه السَّ رِْض إِنَّ ِجرْبِ

َ
ِ� َمْقتُوٌل يِف أ

فِّ  يِت َستُْفتنََتُ َ�ْعِدي، الطَّ مَّ
ُ
ْصَحابِهِ ، َو�ِنَّ أ

َ
 أ

َ
بُو بَْ�ٍر َوُ�َمرُ ، ُ�مَّ َخَرَج إِىل

َ
ٌّ َوأ ، فيُهْم يلَعِ

ارٌ  ُ َ�نْهم وَُهَو َ�بيِْك ، وَُحَذْ�َفُة َوَ�مَّ بُو َذرٍّ ريَِضَ ا�َّ
َ
ِ َما ُ�بِْكيَك يَا رَسُ : َ�َقالُوا، َوأ : َ�َقاَل ؟ وَل ا�َّ

فِّ  رِْض الطَّ
َ
َُسْ�َ ُ�ْقتَُل َ�ْعِدي بِأ

ْ
نَّ ابِْ� احل

َ
�ُل أ ِ� ِجرْبِ ْخرَبَ

َ
ِ� أناَ ، أ ْخرَبَ

َ
َ�ِة فَأ ْ وََجاَءِ� بَِهِذهِ الرتُّ

 ٢ »ِ�يَها َمْضَجَعهُ 

 علی بن نیحس: گفت هک ردهک تیروا نیالمؤمن ام شهیعا از» ریزب بن ةعرو««: یعنی
ه رضی  به هک حالی در شد وارد خدا رسول بر بود نوپائی کودک هک ھنگامی عنه اللَّ

 شده خم ج غمبریپ هک حال ھمان در و نشست امبریپ شانه به او شد می وحی امبریپ
 دوست را او ایآ: گفت خدا رسول به لیجبرئ شد بازی مشغول امبریپ پشت بر، بود

 ؟ داری

،: سلیمان بن ابراھیم قندوزی، مترجم محمد ۲۵۵ینابیع الموده)،ص:ترجمه ( علی و شکوه غدیر -١
 _قم  علی شاه محمدی

 _ قم ۳۴۸ ص: ،۶ ج مع الرکب الحسینی، ؛۲۸۱۴رقم ۱۰۷ص  ۳معجم الکبیر طبرانی ج  -٢

_______________________ 
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 از بعد را او تو امت: گفت لیجبرئ، باشم نداشته دوست را فرزندم چرا: فرمود امبریپ
 برای رنگ سرخ تربتی و ردک دراز را خود دست آنگاه لیجبرئ، شتک خواھند تو
» طف« آن اسم و شود می شتهک تو پسر نیا نیسرزم نیا در: گفت و آورد غمبریپ

 تربت آن و رفت خدا رسول نزد از لیجبرئ هک نیھم -فرات ساحل عنیی طف -است
 پسرم هک داد خبر مرا، لیجبرئ عائشه ای: فرمود ستیگر می و بود امبریپ دست در

 و فتنه دچار من از بعد من امت و شود می شتهک فرات نارک طف نیسرزم در نیحس
 . گردد می امتحان

 و آمد رونیب من حجره از ردک می هیگر هک حالی در امبریپ سپس: دیگو می شهیعا
 شابوذر و  فهیحذ و عمر و ابوبکر و ÷علی انیم آن در هک شد حاضر ارانشی مجمع در

 . بودند
 در من از بعد نیحس پسرم نیا هک داد خبر مرا کنیا لیجبرئ: فرمود امبریپ

 او آرامگاه هک مرا داد خبر و آورده من برای را تربت نیا و شود می شتهک طف نیسرزم
 ١.»است کخا نیا در

عروه نه تنھا با ائمه دشمن نبوده بلکه در این شش روایت به وضوح پیداست که 
ضمنًا در روایات باال روایات موضوع و ضعیف نیز ، فضایل آنان را نیز نقل کرده است

 . باید توسط شیعه پذیرفته شود، منتھی چون اکثرًا از کتب شیعه نقل شد، وجود داشت
و » یمما در مسجد رسول خدا انجمنی داشت: «فرماید می عروه ٣در روایت شمارۀ 

و ھمیشه  هشد می در کتب شیعه موجود است که امام سجاد نیز در این انجمن حاضر
 بن علی: «دیگو ÷حسن امام بن حسن بن عبدالله: «ه استھمنشین عروه بود

. نشستند می گفتگو به ج امبریپ مسجد انتھای در شب ھر ریزب بن عروة و نیالحس
 هک حالی در آنان با نیینش ھم از و دندیشک شیپ هیام بنی جور و ظلم از سخن شبی
 نیا در خدا غضب و قھر از و گفتند سخن، ندارند را آنان ظالمانه روش رییتغ بر قدرت
  ٢» نمودند ھراس اظھار مورد

، ة؛ و او به نقل از: ماوردی، اعالم النبو۲_قم، ط ۳۷۴ - ۳۷۳ترجمه داود الھامی، ص:-الطرائف -١
 ..۱۵۹، ص ۱آن به ھمین اسناد و ھمین لفظ آورده، خوارزمی، مقتل ج  ۱۲ در باب -۸۳ص 

، علی رفیعی و وی به نقل از: جھاد االمام السجاد، سید ۲۸، ص: ÷تاریخ زندگانی امام سجاد -٢
 ۱۵۴محمد رضا حسینی جاللی، ص 

_______________________ 



 دو یاِر غار    ٢٩٤

در متن فوق نشانگر مالزمت مستمر آن دو بزرگوار با یکدیگر است و  »ھر شب«قید 
 باشد! می این کامًال خالف ادعای دشمنی عروه با ائمه

خواھم بگویم طبق قاعده ای که  می کشم فقط نمی سخن را بیش از این به درازا
در کامل الزیارات از او  »ابن قولویه«ھر راوی که : قبًال عرض کردم و آن این بود که

بینیم که وی از  می و ،ھستند علمای شیعه ثقه و مورد اعتماد، روایت نقل کرده
ثقه  تواند مین عروه، شیعه ۀعداپس بنا بر ق، ١استحضرت عروه نیز روایت نقل کرده 

 نباشد!! 
گواھی بر ثقه بودن و امین بودن او داده  یکی از بزرگترین علمای شیعهو از طرفی 

 االسالمحجة «: یعنی ؛صاحب الغدیر »عالمه امینی شیعی«است و این عالم فرزند 

أصحاب أمري املؤمنني «او کتابی دارد تحت عنوان ، است »نییاالم ھادی محمددکتر 

 : نویسد می در این کتاب وی »الرواة عنهو عليه السالم

  األسدي  قيص  بن  عبد العز  أسد بن  خويلد بن  بن  العوام  الزبري بن  عروة بن -٧٩٨«

ث. ه ٩٢  املتوىف  املدين ث عنه الكثريون من التابعني، رو عن أكثر الصحابة، حمدّ  .كام حدّ

مات سنة . يف الطبقة الثانية من أهل املدينة، فقيها عاملا ثبتا مأمونا، احلديثكان ثقة كثري و

 ،مجع العلم. حييى، حممدا، هشاما، عثامن، عبد اهللاّ: خلّفو .٩٩، ٩٥، ٩٤، ٩٣، ٩٢، ٩١

هرو .العبادةو ،السيادةو هو يف و اشتهر أنّه قطعت رجلهو .مات صائامو كان يصوم الدّ

 ٢.»مل يتحركو الصالة الكلة وقعت فيها

ثقه و امین و فقیه و « بن زبیر هسیدنا عرو »دکتر محمد ھادی امینی«طبق گفتۀ 
ھای بچه گانۀ شیعیان بھا  و به بازی، بیش از این بنویسیمست پس الزم نی. است» عالم

 شخص بزرگواری چون عروه را جرح، بدھیم که با قول شخص منحرفی چون اسکافی
 کنند! می

خواھند  می دانند مین بزرگانی چون ُزھری و عروة بن زبیر را موثق اصوًال کسانی که
منع کنند چرا که این دو بزرگوار از  ج ھر بار نبی اکرممردم را از رسیدن به سخنان گُ 

 _نجف ۷۴کامل الزیارات، ص:  -١

 ۱ھادی االمینی، دارالغدیر، بیروت،ط عنه، محمد ةاصحاب االمام امیرالمؤمنین و الروا -٢

_______________________ 
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و این خواستۀ غیر مسلمانان اند  را نقل کرده ج کسانی ھستند که سخنان آن حضرت
، را در بین مسلمانان به پا کنند خواھند چنین فتنه ای می خصوصًا یھود است که

یھودی نیز بر بزرگانی چون ُزھری تاخته است و کسانی چون  »گلدزیھر«چنانکه 
و مبارک باد این  اند! این مستشرق یھودی شده کارقزوینی نیز در این تاختن ھم

 ھمکاری و ھمدلی بین مالی قزلباش و ھاخام یھودی!!
اولین کسی است که دربارۀ سیرت حضرت  »بن زبیر هعرو«و باید بدانیم که حضرت 

أول من صنّف يف املغازي «: اند گفته است کهکتاب نوشت و به ھمین دلیل  ج نبی اکرم

 ١»عروة بن الزبري
 :سروده است ۀ وی و دیگر بزرگاندربار شاعریو

ــــرٍ « ةُ أَبْحُ ــــبْعَ ــــمِ سَ لْ عِ ــــنْ يفِ الْ ا قِيــــلَ مَ  إذَ
 

ــــنْ   ــــتْ عَ يْسَ مْ لَ ــــتُهُ ايَ وَ ــــهْ رِ جَ ارِ ــــمِ خَ لْ عِ  الْ
 

ـــــلْ  قُ ـــــمٌ : فَ اسِ ةُ قَ وَ ـــــرْ بَيْـــــدُ اهللاَِّ عُ ـــــمْ عُ  هُ
 

ــــهْ   جَ ارِ نُ خَ يْامَ ــــلَ ــــرٍ سُ ــــو بَكْ بُ يدٌ أَ ــــعِ  ٢»سَ
 

 تیروا * که ھستند علم اییدر ھفت مصداق سانیک چه هک بپرسند ھرگاه: «یعنی
گاھی و علم از رونیب آنان ، دیسع * قاسم، عروه، الّله دیعب: ندشانیا: بگو*  ستین آ

 .»خارجه و مانیسل، ابوبکر
این روایت صحیح و روایتی راویان این روایت موثق و تا به اینجا متوجه شدیم که 

که این روایت  لاما به فرض محا، اند به آن اعتماد کرده سّنیاست که مفسرین شیعه و 
روایت از  چرا که ایراد قزوینی به این، ثیر چندانی نداردأصحیح نباشد در نتیجۀ بحث ت

از  ج این روایت حضرت ابوبکر صدیق ھمراه پیامبر اکرم طبق« این جھت است که
روایات ، این روایت مورد قبول نباشد اگرو » اند داخل مکه به اتفاق یکدیگر خارج شده

علی  ، محمد ھادی یوسفی غروی، مترجم حسین۲۱،ص:۱ رجوع کنید به: تاریخ تحقیقی اسالم،ج -١

،ھاشم ۱۰المصطفی،،المتن،ص: ة، رسول جعفریان؛ سیر۳۹؛ سیره رسول خدا (ص)،ص: عربی

جمه:حمید ترقی ، ھاشم معروف الحسنی تر۱۳،ص:۱ المصطفی،ج ةمعروف الحسنی؛ ترجمه سیر

مترجم: محمود مھدوی  ،ابوبکر بیھقی ۱۱ ص: ،۱ ج (مقدمۀ مترجم)، ةجاه؛ ترجمه دالئل النبو
 ۱۱ص ۴حاجی خلیفه؛سبل الھدی ج ۱۷۴۷ - ۱۷۴۶ ، ص۲؛ و کشف الظنون، ج  دامغانی

 صالحی الشامی _بیروت
 ، ابن قیم _قاھره۲۳ص ۱إعالم الموقعین عن رب العالمین ج -٢

_______________________ 



 دو یاِر غار    ٢٩٦

، دھند می دیگری وجود دارد که گواھی به خروج ابوبکر ھمراه پیامبر را از مکه زیاد
 . کنیم می بخوانیم و سپس بعضی از متابعاتش را نقل ابتدا روایت مذکور را

رده کابن شھاب از عروه نقل : «است ترجمه روایت مذکور چنانکه قزوینی نقل کرده
ه شخصی به کم یر در اول ظھر نشسته بودکروزی در خانه ابوب: ه عائشه گفتکاست 

چگاه در یھاو ، ه صورت خود را پوشانده استکاست  ج ن رسول خدایا: ر گفتکابوب
سوگند به خدا او ، شیپدر و مادرم به فدا: ر گفتکابوب. دیآ ش ما نمیین ساعتی پیچن

آمد و اجازه ورود  ج رسول خدا. ار مھمی داردک کهنیامده مگر این ساعت نیدر ا
، رونیا بیب: ر گفتکوارد شده و سپس خطاب به ابوب، به او اجازه داده شد، خواست

رسول خدا . ت ای رسول خدایپدرم به فدا، اھل تو ھستندھمه ھا  این :ر گفتکابوب
 .به من اجازه خروج داده شده است: فرمود

؟ رسول خدا یت ایم پدرم به فدایایمراه شما بمن ھم به ھ: ر گفتکسپس ابوب
ب کی از دو مرکی، ت ای رسول خدایپدرم به فدا: ر گفتکابوب. یبل: رسول خدا فرمود

ب را کمرھردو  ما: عائشه گفت. رمیگ مت مییبا پرداخت ق: رسول خدا فرمود، ریمرا بگ
ر کاسماء دختر ابوب، میساخت کای در داخل مش و برای آن دو توشه، میردکعا آماده یسر

ذات « ن خاطر او رایبه ھم، را با آن بست کش بند خود را پاره و دھانه مشیای از پ هکت
 .ده شدینام» ش بندین؛ صاحب دو پیالنطاق

وه ثور رفتند و کر به غاری در کسپس رسول خدا و ابوب: ن گونه ادامه دادیعائشه ا
ماھر و ، ه در آن زمان پسر جوانکر کعبد الله بن أبی ب، سه شب در آن پنھان شدند

مود تا یپ راه میھا  آن نارکھنگام سحر از ، ماند نار آن دو میکھا در  شب، زھوشی بودیت
ش یقر، ندکصبح ، ه در آن جا بودهکسی کانند ان ھمیشیش قریه ھنگام صبح پکن یا

ی کیده و خبر آن را در ھنگام تاریه عبد الرحمن آن را شنکن یرد؛ مگر اک ای نمی لهیح
 .رساند ر میکشب به رسول خدا و ابوب

ه ساعتی از کچراند و ھنگامی  ردھی را مییگوسفند ش، رکره غالم ابوبیعامر بن فھ
 . ردندک برد؛ پس آن دو با فراخی و نعمت استراحت می میھا  آن کیگذشت نزد شب می

شدن ھوا نگه  کیو تا تار ردک یمسنگ داغ  یده شده را رویر دوشیعامر بن ش
ر مردی از بنی کرسول خدا و ابوب. ن شب ادامه داشتیار در طول اکن یا، داشت یم
 .ردندکخدام است، شته وماھری بودکارکه راھنمای کل از فرزندان عبد بن عدی را ید

بشان را به او دادند و با بعد از سه روز در غار ثور وعده کر مرکرسول خدا و ابوب



 ٢٩٧  نقد شبهات حول امام ُزهری

 ز بایره نیعامر بن فھ. آمدھا  آن شیب پکراھنما در صبح سوم به ھمراه مر، گذاشتند
 ١.»ش گرفتیآمد و راھنما راه ساحل در پھا  آن

 :استدر صحیح بخاری چنین آمده  ،اما متابعات این روایت

ا « تْنِي أَيْضً ثَ دَّ حَ ينِ أَيبِ وَ َ ربَ الَ أَخْ امٍ قَ شَ نْ هِ ةَ عَ امَ نَا أَبُو أُسَ ثَ دَّ يلَ حَ عِ امَ بَيْدُ بْنُ إِسْ نَا عُ ثَ دَّ حَ

الَتْ  ا قَ نْهَ َ اهللاَُّ عَ
يضِ ءَ رَ امَ نْ أَسْ ةُ عَ ولِ اهللاَِّ : فَاطِمَ سُ ةَ رَ رَ فْ نَعْتُ سُ ادَ  ج صَ نيَ أَرَ رٍ حِ يفِ بَيْتِ أَيبِ بَكْ

َيبِ  لْتُ ألِ قُ امَ بِهِ فَ بِطُهُ ا نَرْ ائِهِ مَ قَ الَ لِسِ تِهِ وَ رَ فْ دْ لِسُ لَمْ نَجِ الَتْ فَ ينَةِ قَ رَ إِىلَ املَْدِ َاجِ ا أَنْ هيُ اهللاَِّ مَ رٍ وَ  بَكْ

نَ  يهِ بِاثْ قِّ الَ فَشُ بِطُ بِهِ إِالَّ نِطَاقِي قَ يْئًا أَرْ دُ شَ لْتُ أَجِ عَ فَ ةَ فَ رَ فْ رِ السُّ خَ بِاآلْ اءَ وَ قَ دٍ السِّ احِ بِطِيهِ بِوَ ارْ ِ فَ نيْ

 ِ اتَ النِّطَاقَنيْ يَتْ ذَ مِّ لِكَ سُ لِذَ  ٢»فَ

، نهیخواست به مد یم ج ه رسول خداک یھنگام: دیگو یم اساسماء: «ترجمه
ه ک یزیاما چ. ردمکآماده ، رکابوب ۀرا در خان ج سفر آنحضرت ۀتوش، دیھجرت نما

به خدا : ر؛ گفتمکبه پدرم؛ ابوب. میردکدا نیم پیآب را ببند کمش ۀتوشه و دھان ۀسیک
آن : پدر گفت. ردمکدا نیپ، مربند خودکجز  یزیچ، بستن زاد سفر یه من براکسوگند 

پس من ھم . را ببند کمش ۀندھا، یگریو با د سهیک ۀدھان یکیبا . نکدو قسمت را 
و این (. ده شدمینام) مر بندکصاحب دو ( نیالنطاقذات ، ن جھتیبد. ردمکن یچن

 .»).لقب را رسول خدا به ایشان دادند
و روایتی طوالنی دیگر از اسماء بنت ابی بکر صدیق وارد شده که در بین راویانش 

 : و آن روایت چنین است »ةوعر«وجود دارد و نه  »زھری«نه 

َالُل «
ْ
مْحَُد ْ�ُن َ�ْمٍرو اخل

َ
َ�نَا أ ُّ َحدَّ َميكِّ

ْ
َماِجُشونِ ، ثنا َ�ْعُقوُب ْ�ُن مُحَيْدٍ ، ال

ْ
، ثنا يُوُسُف ْ�ُن ال

�ِيهِ 
َ
يِب بَْ�رٍ ، َ�ْن أ

َ
ْسَماَء بِنِْت أ

َ
َ�ْ�ِ : قَالَْت ، َ�ْن أ َة لُكَّ يَْوٍم َمرَّ تِينَا بَِمكَّ

ْ
ا اَكَن ، اَكَن انلَّيِبُّ يَأ فَلَمَّ

ِهَ�ةِ يَْوًما ِمْن َذلَِك َجاَءنَا يِف  ُت ، الظَّ
ْ
بَةُ : َ�ُقل

َ
ِ َ�َقاَل ، يَا أ �ِّ َما َجاَء بِِه : َهَذا رَُسوُل ا�َّ

ُ
يِب َوأ

َ
بِأ

ْمرٌ 
َ
اَعِة إِال أ ُ انلَّيِبُّ ، يِف َهِذهِ السَّ

َ
ُُروِج «: َ�َقاَل هل

ْ
ِذَن يِل يِف اخل

َ
َ قَْد أ نَّ ا�َّ

َ
َ�َقاَل  »؟َهْل َشَعْرَت أ

بُو بَْ�رٍ 
َ
َحابَةُ : أ ِ  فَالصَّ َحابَةُ «: قَاَل ، يَا رَُسوَل ا�َّ بُو بَْ�رٍ  »الصَّ

َ
إِنَّ ِعنِْدي لََراِحلَتَْ�ِ : َ�َقاَل أ

َْومِ  بَا بَْ�رٍ «: َ�َقاَل ، فَُخْذ إِْحَداُهَما، قَْد َعلَْفتُُهَما ُمنُْذ َكَذا َوَ�َذا انِْتَظاًرا لَِهَذا ايلْ
َ
 »بِثََمِنَها يَا أ

 _بیروت ۳۶۹۲رقم  ۱۴۱۸ - ۱۴۱۷ص  ۳ی جصحیح بخار -١
 _ بیروت ۳۶۹۵رقم  ۱۴۲۲ص ۳و با سندی دیگر: ج ۲۸۱۷رقم  ۱۰۸۷ص  ۳صحیح بخاری ج -٢

_______________________ 



 دو یاِر غار    ٢٩٨

يِب : قَاَل 
َ
�ِّ إِْن ِشئَْت بِثََمِنَها بِأ

ُ
نَْت َوأ

َ
نَا لَُهْم َسْفَرةً : قَالَْت ، أ

ْ
ُ�مَّ َ�َطَعْت نَِطاَ�َها فََر�ََطتَْها ، َ�َهيَّأ

َغاِر يِف َجبَِل ثَْورٍ 
ْ
 ١...»بِبَْعِضِه فََخرََجا َ�َمَكثَا يِف ال

و روایات در این باب بسیار است که عاقل را اشارتی کافی است به شرطی که آن 
 سرائیلی یا اھل سفسطه آباد نباشد!عاقل بنی ا

اما قزوینی گذشته از سند روایت به خیال خودش بر متن روایت نیز ایراد گرفته 
 : بخوانیم ایراد او را، است

 انتقاد قزوینی بر متن حدیث غار
ه ما به صورت کاالت متعدد و فراوانی روبرو است کت از نظر داللت با اشین روایا«

 :پرداختم یمختصر به آن خواھ
ه رسول کردند کای طراحی  ش نقشهیفار قرک، نهیاران رسول خدا به مدیبا ھجرت 

ثرب دولت خود یدن به یه آن حضرت با رسکو اجازه ندھند ، را به قتل رسانده ج خدا
ن نقشه مطلع و به آن حضرت یرسولش را از ا، خداوند. دیزی نمایه ریرا در آن جا پا

 .اجازه ھجرت دادند
 :ندک ن گونه نقل مییش و مطلع شدن آن حضرت را ایداستان نقشه قرفخررازی 

 دار الندوةش در یان قرکمشر: اند گر مفسران گفتهیقتاده و د، مجاھد، ابن عباس«
ھا  آن رمرد وارد مجلسیل پکطان به شیش، گر به مشورت پرداختندیدکیجمع شدند و با 

د ینکه او را زندانی کان گفتند یشیبرخی از قر. ردکشد و خود را از اھالی نجد معرفی 
را اقوام او یست؛ زیار نکن یمصلحتی در ا: س گفتیابل، دیشکو انتظار مرگش را ب

 .زی خواھد شدین شده و به خاطر او خونریخشمگ
مصلحتی : طان گفتیش، دیه اخراج و از آزار او راحت شوکاو را از م: برخی گفتند

با شما ھا  آن کمکرده و به کای را دور خود جمع  را او طائفهیست؛ زیار نکن یدر ا
مرد را انتخاب  کی، هیه از ھر قبلکن است ینظر من ا: ابو جھل گفت. دیخواھند جنگ

شته شد خون او به گرده کوقتی ، ر ضربتی را بزنندیبا شمشھا  آن دام ازکم تا ھر ینک
ش را نخواھند داشت و یبا تما قردن یھمه قبائل خواھد افتاد و بنی ھاشم قدرت جنگ

 .ه راضی خواھند شدیبه گرفتن د

  ۲۸۴رقم  ۱۰۶ص ۲۴جمعجم الکبیر طبرانی  -١
_______________________ 



 ٢٩٩  نقد شبهات حول امام ُزهری

ن یرد و او را از اکامبرش وحی یخداوند به پ. ن نظر درستی استیا: طان گفتیش
گاه ساخت و اجازه ھجرت به سوی مد ه کبه رسول خدا دستور داد . نه را دادینقشه آ

ه در بسترش کتور داد رسول خدا به علی دس. در بسترش نخوابد و اجازه خروج داد
بی به تو یتوانند آس نمیھا  آن ،خود را با لحاف من بپوشان: بخوابد و به او گفت

به خوابگاه رسول خدا حمله ، ه صبح شدکزمانی ، ان منتظر ماندندیشیقر. برسانند
 .»ردکنابود را ھا  آن علی در آن جا مبھوت شدند و خداوند تالش ندیردند و با دک

ثرب یامال سّری را برای رفتن به کز روش یرسول خدا ن، هین قضیبا توجه به ا
ھا فرد یقه طاھره سالم الله علیو صد ÷ر مؤمنانین نقشه جز امیه از اکدند یبرگز

 .گری با خبر نبودید
چ وجه خبر یر از رفتن رسول خدا به ھکه ابوبکم یردکز ثابت ین نیش از ایپ

ش از یبه طرف غار ثور رفت و پ ÷رمؤمنانیام ه فردای آن روز با راھنمائیکبلنداشتند؛ 
 .ش به رسول خدا ملحق شدیفار قرک

م رسول خدا در وسط روز و از جلوی یریه بپذکست یعاقالنه و منطقی ن، ن رویاز ا
ر به طرف که خارج و سپس به ھمراه ابوبکاز م، شیفار قرکن یزبیچشمان مراقب و ت

ش مراقب آن حضرت بودند و در یچند روز پش از یفار قرک. رده باشدکت کغار ثور حر
ن یو ا. ردند تا او را به قتل برسانندکت خانه آن حضرت را محاصره یلة المبیشب ل

ت چگونه رسول خدا در ین وضعیه با وجود اکجوابی است  بی عالمت استفھام و سؤال
 !!!؟ر رفته و او را به ھمراه خود برده باشدکوسط روز به خانه ابوب

ه مانده بودند که در مکه ھجرت خود از معدود مسلمانانی یقض، ج خدا حتی رسول
ش ینجه نقشه ھجرت آن حضرت برای قرکر شیزھا  آن رده بود تا مباداکز مخفی ین

ردند تا نور ماه کھای ماه صفر را برای ھجرت انتخاب  ن شبیز آخریو ن، نندکبازگو 
ه در وسط روز به کدارد ان کآن وقت چگونه ام، ده شدن آن حضرت نشودیسبب د
 !!!؟ه شودکر برود و با او راھی خارج مکخانه ابوب

 : جواب
و ھم قاضی  یخودش بریده و دوخته و خودش ھم شاک، ۀ گذشتهلدر این چند جم

 . سر درگم است و این کامًال محسوس استھایش  نھایت در گفته بی و البتهشده 
 :مواردی از این سر درگمی
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قَ رسول اهللاَِّ « در ترجمۀ این قسمت -١ نَا فيه  ج ثُمَّ حلَِ مَ رٍ فَكَ بَلِ ثَوْ ارٍ يف جَ رٍ بِغَ وأبو بَكْ

ا  َ مهُ نْدَ بِيتُ عِ يَالٍ يَ ثَ لَ لِجُ من  عبداهللاَّثَالَ يُدْ نٌ فَ قِ ابٌّ ثَقِفٌ لَ مٌ شَ الَ رٍ وهو غُ بن أيب بَكْ

بَائِتٍ فال يَ  ةَ كَ كَّ يْشٍ بِمَ رَ بِحُ مع قُ يُصْ رٍ فَ حَ ا بِسَ َ مهِ نْدِ اهُ عِ عَ انِ بِهِ إال وَ تَادَ كْ ا يُ رً عُ أَمْ مَ سْ

مُ  تَلِطُ الظَّالَ ْ ِ ذلك حني خيَ ربَ امَ بِخَ أْتِيَهُ  : از روایت مذکور چنین نوشته است »حتى يَ
وه ثور رفتند و سه شب در آن پنھان کر به غاری در کسپس رسول خدا و ابوب« 

ھا در  شب، زھوشی بودیاھر و تم، ه در آن زمان پسر جوانک رکعبد الله بن أبی ب، شدند
ش یه ھنگام صبح پکن یمود تا ایپ راه میھا  آن نارکھنگام سحر از ، ماند نار آن دو میک

ن یمگر ارد؛ ک ای نمی لهیش حیقر، ندکصبح ، ه در آن جا بودهکسی کان ھمانند یشیقر

ر کابوبی شب به رسول خدا و کیده و خبر آن را در ھنگام تاریآن را شن ه عبد الرحمنک
  .»رساند می

عبد «خبر برنده را  در ابتدا شخص؟ دیدید چه تحریفی در ترجمۀ روایت کرده است
اما در انتھا آن ، متن روایت است با د که صحیح نیز ھمین است و مطابقنام می »الله

و  تصحیفشاید بگویید این یک نوع  نامد!!! می »عبد الرحمن«شخص خبر رسان را 
او به عمد نام عبدالرحمن را داخل ترجمه کرده تا ، اما چنین نیست، اشتباه ساده است
چطور برای پیامبر و ابوبکر خبر رسانی ، عبدالرحمن که کافر بود: بعد بتواند بگوید

 . که البته در جلوتر این را گفته و جوابش نیز خواھد آمد؟؟ کرد می
ر از که ابوبکم یردکز ثابت ین نیش از ایپ: «نویسد می، در قسمتی از ایرادش -٢

با راھنمائی  ه فردای آن روزکچ وجه خبر نداشتند؛ بلیرفتن رسول خدا به ھ
ش به رسول خدا یفار قرکش از یبه طرف غار ثور رفت و پ ÷رمؤمنانیام

  .»ملحق شد
او در بحثی ؟؟ تناقض و سردرگمی وجود داردھایش  دقت کردید که چقدر در گفته

حضرت ابوبکر صدیق ، به روایتی استناد کرد که طبق آنکه قبًال به آن پرداخته بودیم 
، نده بودنشد د خانهرقریشیان ھنوز وا وبعد از اینکه پیامبر اکرم از خانه خارج شدند 

ال پرسید و حضرت علی نیز ؤد خانۀ پیامبر شد و در مورد محل استخفای پیامبر سروا
 . او را به آن محل راھنمایی کرد

 اما اکنون با توجه به سخن قزوینی که ؛روایت باطل استما ثابت کردیم که این 
ابوبکر یک روز بعد از حرکت پیامبر به خانۀ آن حضرت آمد و آدرس «گوید:  می
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کیلومتر است و این مسافت را به کمتر از  ٥، ثور تا مکهوه کفاصلۀ : میگوی می» خواست
عد از پیامبر حرکت ساعت ب ٢٤حال چگونه است که ابوبکر ، توان طی کرد می ساعت ٢

 وهکبایست در ھمان ساعات اولیه به  می !!! پیامبر!؟کردند و به پیامبر نیز رسیدند
ساعت حرکت کند و به ایشان نیز برسد!! ضمنًا در  ٢٤اینکه ابوبکر بعد از  رسید نه می

آمده ، سندی که قزوینی از سیوطی نقل کردند و بطالن آن به اثبات رسید بی روایت
ابوبکر در منطقۀ خروجی مکه به پیامبر رسید یعنی ھنوز پیامبر از شھر خارج بود که 

ساعت  ٢٤عجیب است که پیامبر ، و این دیگر عیجب اندر عجیب استند نشده بود
 !!اند! است که حرکت را شروع کرده ولی ھنوز از شھر ھم خارج نشده

ز روش یدا نرسول خ، هین قضیبا توجه به ا«گوید:  می در قسمتی از سخنانش -٣
ر ین نقشه جز امیه از اکدند یثرب برگزیامال سّری را برای رفتن به ک

 .» گری با خبر نبودیھا فرد دیقه طاھره سالم الله علیو صد ÷مؤمنان
رسول خدا روش کامًال سری را : «قسمت ابتدایی سخنش صحیح است که گفته

 سخنی، فقط علی و فاطمه از این سفر با خبر بودند گوید می اما قسمتی که» برگزید
داریم که روایات و اقوالی در دست ، اما ما برعکس او سند و فاقد ارزش علمی است؛ بی

 .کنند می طرحکامًال خالف سخن او را 

اقَ « حَ الَ ابْنُ إسْ نِي: قَ لَغَ لَمْ فِيامَ بَ عْ ْ يَ ملَ ولِ اهللاَِّ ، وَ سُ وجِ رَ رُ دٌ  ج بِخُ َ ، أَحَ نيْ جَ حَ رَ ُّ ،  خَ
يلِ إالَّ عَ

يقُ ، بْنُ أَيبِ طَالِبٍ  دِّ رٍ الصِّ أَبُو بَكْ رٍ ، وَ آلُ أَيبِ بَكْ   ١.»وَ
از تصمیم رسول خدا برای خروج از مکه کسی به جز : گفت ٢ابن سحاق: «یعنی

 .» با خبر نبود، علی بن ابیطالب و ابوبکر صدیق و خانوادۀ ابوبکر

 بشار ابن شبهة«: ن عنوان استیشیخ صدوق با ایکی از ابواب کتاب کمال الدین 

گوید:  می ابن قبه رازی در قسمتی از جوابش به ابن بشار »عليها الرازي قبة ابن إجابةو

_مصر؛  ۳۳۵ص  ۲البن ھشام ج ة؛ السیر۲، بیروت ط۴۸۵ – ۴۸۴،ص:۱ البن ھشام،ج ةالسیر -١

 _بیروت ۲۱۸ص ۳ج ةيوالنھا ةي_بیروت؛ بدا ۱۰۳ص  ۲تاریخ طبری ج
در میان «نویسد:  آید؛ عزیز الله عطاردی شیعی می ابن اسحاق از مورخین شیعه به حساب می -٢

ه علیھم گروھی در این باب (سیره نویسی) فعالیت داشته ن اند البته اب علمای امامیه رضوان اللَّ
مقدمۀ کتاب زندگانی چھارده » شوند.. اسحاق، واقدی، و یعقوبی ھم از علمای شیعه محسوب می

 ۱؛عزیز الله عطاردی _تھران،ط۴(ترجمۀ کتاب اعالم الوری طبرسی) ص:  ÷معصوم

_______________________ 
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 عىل حجته تثبت ال منو اإلنسو اجلن عىل اهللا حجة هذا اهللا هداك احلسن أبا يا نقول و«

 ممن بمكانه يعلم مل حتى الغار يف شخصه أخفى قدج  حممد البيانو الدعاء بعد إال اخللق

 ١.»نفر مخسة إال به عليهم اهللا احتج
 و جن بر است خدا حجت غائب امام نیا میگوئ یم الحسن ابو ای نونکا: «یعنی
 لیدل ردنک ارکآش و دعوت از بعد مگر نشود تمام خلق بر او حجت هک سیک و انس
 سیک تن پنج جز بود حجتھا  آن بر هک مردمی از و شد مخفی غار در ج محمد خود چون

 ٢» دانست یمن را او جای
در توضیح اینکه این  »ای محمد باقر کمره الله یةآ«یعنی ، مال الدینکتاب کمترجم 

 ابی بن علی نفر پنج نیا از مقصود ظاھرا: «نویسد می، پنج نفر چه کسانی ھستند
ه و ابوبکر و است ÷طالب  هک رکب ابی دختر اسماء و ھجرت راه لیدل قطیار بن عبداللَّ

 ھایعل زھرا فاطمه پنجم نفر دیشا و دیرسان یمھا  آن هب رهیذخ غار در استتار زمان در
 ٣»باشد السالم

نفر از ھجرت  ٥معتقد است ، از قدمای شیعه، دیدیم که یکی از بزرگترین متکلمین
دختر وی از این سفر ابوبکر و اسماء ، نیز معتقد است ای الله کمره یةو آاند  بودهبا خبر 

، ادعای قزوینی »هلهاأشهد شاهد من «پس در این مورد نیز به واسطۀ ، اند با خبر بوده
 . نابود میشود

ه کست یعاقالنه و منطقی ن«گوید:  می اما سخن ناپختۀ دیگر وی این است که -٤
فار کن یزبیم رسول خدا در وسط روز و از جلوی چشمان مراقب و تیریبپذ
رده کت کر به طرف غار ثور حرکخارج و سپس به ھمراه ابوب هکاز م، شیقر

  .»باشد
عاقالنه نیست که پیامبر جلو چشمان کفار قریش بار سفر ببندند و از شھر ، بله

وجود دارد که  یفاحش خارج شوند و ما نیز با شما موافقیم اما در سخن شما اشتباه
 !باعث تعجب و تاسف استواقعًا 

 ۲، شیخ صدوق _تھران،ط۵۶ص ۱ج لنعمةکمال الدین و تمام ا -١

 الله محمد باقر کمره ای_تھران ، آیة۱۴۲ص ۱ج ةلنعمترجمۀ کمال الدین و تمام ا -٢

 ، آیة الله محمد باقر کمره ای_تھران۱۴۲ص ۱، پاورقی جلنعمةترجمۀ کمال الدین و تمام ا -٣

_______________________ 
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کنید کفار قریش از ظھر در خانۀ پیامبر کشیک نشسته  می ادعابه نوعی : اول
رخی نخوانده بودم که ؤاست و تا به حال از ھیچ م خیبه تار بودند!!! و این نھایت جھل

کفار از ظھر در خانۀ پیامبر کشیک نشسته بودند و تا شب صبر کردند « ادعا کرده باشد
و » به رختخواب حمله کردند!!و شب ھم کاری نکردند باز تا صبح صبر کردند و صبح 

 این بسیار عجیب است! 
به زیرکی ھا  کفار قریش با تمام شقاوتشان اشخاصی بودند که در اینگونه دسیسه

عملی کامًال ، ند ولی اگر آنان از ظھر خانۀ پیامبر را محاصره کرده بودندکرد می عمل
ساعت خانۀ پیامبر  ٢٠ه چرا که آنان مجبور بودند نزدیک ب، جاھالنه انجام داده بودند

شدند و  می بنی ھاشم و یاران باقیماندۀ پیامبر با خبر، را محاصره کنند و اگر چنین بود
پس باید بپذیریم و سخن ، شد نمی آمدند و نقشۀ قریش عملی می به کمک آن حضرت

این محاصره و کشیک دادن از ھمان شب ، رخین را قبول کنیم که معتقدندؤاجماع م
را ھا  آن قرار بر این بود که در ھمان شب حمله را آغاز کنند ولی ابو لھب آغاز شد و

پس صبر کردند ، منع کرد و دلیل آورد که ممکن است به زنان و فرزندان آسیبی برسد
 . تا زمانی که ھوا روشن شد

ش مراقب آن حضرت بودند و یش از چند روز پیفار قرک: «ادعا کرده است که -٥

ردند تا او را به قتل کانه آن حضرت را محاصره ت خیالمب ليلةدر شب 
  .»برسانند

اند  این ادعا بدون سند و دلیل است که مشرکین از چند روز قبل مراقب پیامبر بوده
 . باشد تواند می و این سخن به چند معنی

که این بطالنش واضح اند  اینکه چند روز است خانۀ پیامبر را محاصره کرده اول 
 . است

که این نیز از عجایب » ندکرد می پیامبر را تعقیب یانچند نفر از قریش« اینکه دوم
است که پیامبر چند روز متوالی تحت تعقیب باشد اما در شب ھجرت ھمان تعقیب 

گذشته از آن اگر فرض را بر این بگیریم که ، کنندگان متوجه خروج پیامبر نشوند
انه ابوبکر آمده او را تعقیب کرده باشند به خ در ھنگام ظھر مشرکین آنگاه که پیامبر

این بار ھم ، این چیز عجیبی نیست زیرا پیامبر ھمیشه به خانه ابوبکر رفت و آمد داشته
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فھیم که پیامبر آن زمان از  می ق دیگر روایاتبیضمنًا با بررسی و تط، ١مثل دفعات قبل
خوابیدن در  به مورأخود برگشته و حضرت علی را م ۀو به خان خانه ابوبکر خارج شده

آیند و از در پشتی خانه  می ابوبکر ۀبه خانشب  و خودشان در پاسی از کند می بستر
 . شوند می خارج

که در مورد ، در نزد تاریخ نگاران و سیره نویسان این قاعده معروف و مشھور است
آن پیرامون  ۀبه مجموع روایات و احادیث و اقوال وارد مورد تحقیقحادثه و واقعۀ 

 آورند و این نزد فقھا و اصولیون نیز به می نگردند و سپس ماجرا را به قلم می واقعه
 . مورد بحث ما نیز صادق است مطرح است و درای  شیوه

آنان خارج شده و به سوی : فرماید می منینؤزمانی که ام الم، در روایت مورد اشاره
از سخن قبلیشان جدا شده است و این انقطاع با کلمۀ  قیدیاین سخن با ، غار رفتند

پیامبر گوید:  می قسمت ابتدای روایت که به این معنی که، صورت گرفته است »قالت«
رابطه ، در ھنگام ظھر وارد خانه شد با قسمتی که سخن از خروج به سمت غارثور دارد

مربوط به خروج پیامبر به ، ای دارد منتھی در این بین انقطاعی وجود دارد و آن انقطاع
خانۀ خودشان و سپس در ھنگام شب به خانۀ ابوبکر برگشتن است و در این سوی 

 . عمل حکمتی حکیمانه نھفته است
در ھنگام ظھر به منظور مطلع کردن ابوبکر  ج آمدن پیامبر گرامی اسالم: توضیح

تا به وقت حرکت ، سفر کنند مور به مھیا ساختن وسایِل مأصدیق بود و اینکه ایشان را 
اقلی است که نقشۀ سفر به این معطل نشوند و بالفاصله حرکت کنند و این کار ھر ع

 . دھد می ناکی را با برنامه ریزی قبلی سامانخطر
 : اما سخن در مورد خروج پیامبر از خانۀ ابوبکر و رفتن به خانۀ خودشان

آن را قبول دارند  رخین نیزؤروایاتی که در کتب تاریخ وجود دارد و اجماع م -١
و حرکت در شب ، د که حرکت از خانۀ ابوبکر صدیق بودهرداللت بر این دا

 . صورت گرفته و خروج پیامبر از خانۀ خودشان نیز شب ھنگام بوده است

ِ «فرماید:  اسماء بنت ابی بکر می -١ تَنيْ رَّ مٍ مَ وْ لَّ يَ ةَ كُ كَّ أْتِينَا بِمَ انَ النَّبِيُّ يَ زمانی که  ج یعنی: نبی اکرم »كَ
 )۱۰۷ص  ۴معجم الکبر طبرانی ج( آمد. و بار به خانۀ ما میدر مکه بودیم روزی د

_______________________ 
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که  خواھد می از ابوبکر) پدر براء بن عازب( عازب ؛در روایتی به نقل از براء بن عازب
: کند می سخن خود را اینگونه شروع صدیق ماجرای ھجرت را توضیح دھد و ابوبکر

رٍ «« الَ أَبُو بَكْ قَ دِ : فَ صَ يْنَا بِالرَّ لَ مُ عَ وْ قَ ذَ الْ دْ أَخَ قَ يْلٍ وَ ةَ بِلَ كَّ نْ مَ نَا مِ جْ رَ  ١....»خَ
و در ..» گشتند می شب ھنگام از مکه خارج شدیم و مشرکین دنبال ما: یعنی

ْنَا«: آمده است که فرمود روایتی أَدْجلَ نَا فَ جْ رَ رٍ خَ الَ أَبُو بَكْ قَ تَنَا ٢فَ يْلَ لَ نَا وَ مَ وْ ثَثْنَا يَ أَحْ  ٣....»فَ
 » پس خارج شدیم در اول شب و به سرعت پیمودیم روز و شب را: یعنی

 : و در روایتی که ابن اسحاق با سندش از ام المؤمنین نقل کرده چنین آمده است

الَ « اقَ قَ حَ ِمُ : ابْنُ إسْ نْ الَ أَهتَّ نِي مَ ثَ دَّ ِ ، فَحَ بَريْ ةَ بْنِ الزُّ وَ رْ نْ عُ نِنيَ ، عَ مِ ةَ أُمِّ املُْؤْ ائِشَ نْ عَ  ها آن عَ

الَتْ  ولُ اهللاَِّ: قَ سُ ْطِئُ رَ انَ الَ خيُ ارِ   ج كَ ْ النَّهَ يفَ دَ طَرَ رٍ أَحَ يْتَ أَيبِ بَكْ َ بَ أْيتِ ةً ، أَنْ يَ رَ ا بُكْ ا، إمَّ إِمَّ  وَ

يَّةً  شِ ولِ اهللاَِّ ، عَ سُ ي أُذِنَ فِيهِ لِرَ مُ الَّذِ يَوْ انَ الْ ا كَ تَّى إذَ ةِ   ج حَ رَ جْ ِ ِ ، يفِ اهلْ نْ بَنيْ ةَ مِ كَّ نْ مَ وجِ مِ ُرُ اخلْ وَ

هِ  مِ وْ يْ قَ رَ ولُ اهللاَِّ، ظَهْ سُ انَا رَ ةِ   ج أَتَ رَ َاجِ ا، بِاهلْ أْيتِ فِيهَ انَ الَ يَ ةٍ كَ اعَ الَتْ . يفِ سَ لَامَّ : قَ رٍ فَ آهُ أَبُو بَكْ ، رَ

الَ  ولُ اهللاَِّ : قَ سُ اءَ رَ ا جَ ثَ   ج مَ دَ رٍ حَ َمْ ةَ إالَّ ألِ اعَ هِ السَّ ذِ الَتْ . هَ لَ : قَ لَامَّ دَخَ نْ ، فَ رٍ عَ هُ أَبُو بَكْ رَ لَ أَخَّ تَ

هِ  يرِ ِ ولُ اجلزء األول اهللاَِّ، رسَ سُ لَسَ رَ تِي ج فَجَ أُخْ رٍ إالَّ أَنَا وَ نْدَ أَيبِ بَكْ يْسَ عِ لَ ءُ بِنْتُ أَيبِ  وَ امَ أَسَ

رٍ  ولُ اهللاَِّ، بَكْ سُ الَ رَ قَ الَ :  ج فَ قَ ؛ فَ كَ نْدَ نْ عِ نِّي مَ جْ عَ رِ ولَ اهللاَِّ : أَخْ سُ ا رَ نَتَايَ ، يَ ا ابْ َ ا ، إنَّامَ مهُ مَ وَ

اكَ  الَ ؟ ذَ قَ ي فَ أُمِّ اكَ أَيبِ وَ ةِ : فِدَ رَ جْ ِ اهلْ وجِ وَ ُرُ دْ أَذِنَ يلِ يفِ اخلْ الَتْ . إنَّ اهللاََّ قَ رٍ : قَ الَ أَبُو بَكْ قَ : فَ

ولَ اهللاَِّ سُ ا رَ بَةَ يَ حْ الَ ، الصُّ بَةَ : قَ حْ الَتْ . الصُّ ا : قَ دً مِ أَنَّ أَحَ يَوْ لِكَ الْ بْلَ ذَ تُ قَطُّ قَ رْ عُ ا شَ اَهللاَِّ مَ وَ فَ

حِ  رَ فَ نْ الْ بْكِي مِ مئِذٍ ، يَ وْ بْكِي يَ رٍ يَ ا بَكْ أَيْتُ أَبَ تَّى رَ الَ ، حَ بِ : ثُمَّ قَ ا نَ دْ ، يَّ اهللاَِّيَ تَانِ قَ لَ احِ ِ رَ اتَنيْ إنَّ هَ

ا َذَ دْهتامَ هلِ دَ نْتُ أَعْ ا . كُ رَ تَأْجَ قَطِ  عبداهللاَّ فَاسْ رٍ  -بْنَ أَرْ لِ بْنِ بَكْ ئَ نِي الدُّ نْ بَ الً مِ جُ هُ ، رَ انَتْ أُمُّ كَ وَ

 _بیروت ۴۰۷۷رقم ۲۶۴ص ۱۰شرح مشکل اآلثار للطحاوی ج -١
اند به معنی خروج در آخر شب  الدلج والدلجه: به معنی خروج در اول شب است و بعضی گفته -٢

 )۴۹۹الصحابه البی نعیم، پاورقی، رقم ةفاست. (معر

؛ با سند ۳رقم ۱۸۰ص  ۱؛ مسند امام احمد بن حنبل ج۴۹۹الصحابه البی نعیم، رقم ةفمعر -٣
 صحیح
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 دو یاِر غار    ٣٠٦

و رٍ مْ مِ بْنِ عَ هْ نِي سَ نْ بَ أَةً مِ رَ ا ، امْ كً ِ انَ مُرشْ كَ ىلَ  -وَ ُامَ عَ هلُّ دُ يقِ يَ امَ ،  الطَّرِ تَيْهِ لَ احِ يْهِ رَ ا إلَ عَ فَ دَ تَا ، فَ انَ فَكَ

ا َ ادِمهِ ا ملِِيعَ َ امهُ عَ رْ هُ يَ نْدَ  ١»عِ

رسول : ه گفتک، ت نمودهیروا لام المؤمنین ابن اسحاق از عائشه: «یعنی
ن یتا ا، ردک نمی کر ترکگاه به خانه ابوب بی ایا صبح و ی: طرف روز کیآمدن را در  جخدا

اجازه ھجرت و خارج  ج ه خداوند در آن به رسول خودکد یروزی فرا رسه ھمان ک
، در گرمای روز نزد ما آمد جرسول خدا ، ان قومش اعطا نمودیه و از مکشدن را از م
: د گفتیر وی را دکه ابوبکھنگامی : دیگو عائشه می. آمد ه در آن نمیکدر ساعتی 
وی . امده استیش آمده نیپه کدی ین ساعت جز برای امر جدیدر ا جرسول خدا 

رسول ، نار رفتکش یر از تخت خود براکابوب، دیه داخل گردکھنگامی : دیافزا می
رسول . ر نبودکسی جز من و خواھرم اسماء بنت ابی بکر کو نزد ابوبنشست ج خدا
، ای رسول خدا: گفت». نکرون یش من بیش توست از پیه پکسی را ک: «فرمود جخدا

خداوند : «فرمود !؟ت چه اتفاقی افتاده استیپدر و مادرم فدا، ھستندن دو دخترانم یا
: ر گفتکابوب: دیگو عائشه می». رون شدن و ھجرت را داده استیبه من اجازه ب

به خدا ». ھمراھی) بلی(«: گفت. ای رسول خدا) مطلوب است( ھمراھی با خودت
فقط ھمان ، ندکه یری گحالسی از خوشکه کده بودم یسوگند قبل از آن روز ھرگز ند

ن دو یا، ای نبی خدا: بعد از آن گفت، ردک ه مییدم از خوشی گریر را دکه ابوبکروز بود 
ه بن ارقط را ، و آن دو، آماده نموده بودم) ارک( نیشتر را برای ا ه مردی از بنی کعبداللَّ

تا راه ، گرفتنده یراکبه  -بود  کو مشر -و مادرش از بنی سھم بن عمرو بود ، رکدئل بن ب
 و او، نزد وی بودندھا  آن و ھر دوی، و شتران خود را به او سپردند، نشان دھدھا  آن را به

 .»دیچران را تا وقت موعدشان میھا  آن
پیامبر اکرم و «گوید:  می آنجا که، به قسمت پایانی روایتی که گذشت دقت کنید

را به عنوان راھنما کرایه کردند و شترھا را به او سپردند که  »ابن اریقط«، ابوبکر صدیق
از این قسمت » نزد خود داشته باشد) روز در غار ماندند ٣بعد از اینکه ( تا زمان حرکت

چرا که برای کرایه کردن ، شود که حرکت در ھمان لحظه نبوده می اینگونه فھمیده

_مصر؛  ۳۳۵ص  ۲؛ السیرة البن ھشام ج۲، بیروت ط۴۸۵ – ۴۸۴،ص:۱ البن ھشام،ج ةالسیر -١

 _بیروت ۲۱۸ص ۳ج ةيوالنھا ةي_بیروت؛ بدا ۱۰۳ص  ۲تاریخ طبری ج
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 ٣٠٧  نقد شبهات حول امام ُزهری

راضی کردن آن ، طلبد می زمانی رابایست از خانه خارج شوند و این خود  می راھنما
طلبد و از آن طرف سخن  راھنما و ھمچنین سپردن شتران به او نیز خود مدتی را می

گفتن با عامر بن فھیره برای اینکه او نیز گوسفندان را در مسیر ھجرت بچراند تا رد 
ظور که به این من »عبد الله بن ابی بکر«پاھا را از بین ببرد و ھمچنین صحبت کردن با 

چرا که در آن لحظه عبد الله در ، برد می زمان، او خبرھای قریش را به آنان برساند نیز
خانه نبود و در روایت تصریح شده که زمانی که پیامبر وارد خانه شد به جز ابوبکر و دو 

پیامبر و ابوبکر نشانگر این است که ھا  این دخترش کس دیگری در خانه نبود و ھمۀ
دوباره به خانه ، از خانۀ ابوبکر خارج شدند و بنا بر دیگر روایات وارده ،قبل از ھجرت

به ، مختصر سخنان ما را یکی از علمای شیعه، اند و شباھنگام ھجرت کردهاند  تهبرگش
 : آورند می این چنین به قلم »سید احمد محیط طباطبایی«نام 

نقشهء سران در ماه صفر از سال سیزدھم بعثت برای اینکه ج  حضرت رسول«
بر ھم زند تصمیم به ھجرت از مکه ، را در خاموش ساختن چراغ ھدایت  بدخواه قریش

ای از دشمنان در پیرامون سرای او انتظار موقع  شبی که عده  و در ھمانبه مدینه گرفت 
کشیدند از سرای خود برآمد و پوشیده از چشم  خود می  مقرر را برای اجرای نقشه شوم

رفت و بھمراھی او به کوه ثور در جنوب شھر مکه بر سر راه  ابوبکرخانه جویای آنان به 
 ١ .»بود نھان شدند  و در غاری که نزدیک به قله کوهیمن برآمد 

ر که در خانه ابوبکن یژه ایبه و: «نویسد می قزوینی در ادامۀ ایراداتش بر این روایت
ھجرت را به گوش ه ھر آن احتمال داشت اخبار کوجود داشتند  کن مشریچند

ان که از مشرکر کب بن ابی) یعبد العز( ان برسانند؛ از جمله عبد الرحمنیشیقر
 .ه مسلمانان بوده استیسرسخت و از حاضران در جنگ بدر و احد عل

رده کر را کشتن پدرش ابوبکقصد ، ه در جنگ بدرکبند بود یفرش چنان پاکاو در 
 . است

اورده بود؛ چنانچه یمان نیه اکه تا فتح مکسانی است کز از یر نکپدر ابوب، أبوقحافه
 :سدینو ابن عبد البر می

  .»ه مسلمان شدکدر روز فتح م، رکپدر ابوب، عثمان بن عامر«

دو یا سه غار در « ) عنوان مقاله:۳۸۴ص  ۲۹مارۀ ، ش۱۳۴۵به نقل از (مجله وحید، اردیبھشت  -١
 ، محیط طباطبائی »کوه ثور؟
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 دو یاِر غار    ٣٠٨

اش را از  ر برود و او و خانوادهکتواند به خانه ابوب ن حال چگونه رسول خدا مییبا ا
گاه و سپس در روز روشن و در پ ه خارج و حتی کاز م ،ھا آن ش چشمانیھجرت آ

ن مطلبی را یتواند چن ر مییا عقل و تدبیآ !؟ز به آنان نشان دھدیگاه خود را نیمخف
 ؟ ردیبپذ

سی کھمان ( رکه عبد الرحمن بن أبی بکند ک ه فخررازی اصرار میکن یاز ھمه جالبتر ا
ھر روز به ) شتن پدرش را داشتهکاورد و در جنگ بدر قصد یمان نیه اکه تا فتح مک

ه برای کسی است کبرده و او ھمان  ھمراه خواھرش اسماء برای رسول خدا غذا می
 :ده استیب خرکر و رسول خدا مرکابوب

رسول خدا و  یه براکبودند  یھمان دو نفر، ر و اسماءکب عبد الرحمن بن أبی«
رسولش  نه را بهیمد یه خداوند دستور خروج به سوک یو زمان... آوردند یر غذا مکابوب
ر به پسرش عبد الرحمن کپس ابوب، ان گذاشتیر در مکرسول خدا آن را با ابوب، داد

را به ھا  آن از یکیر کابوب، ندکه یدو بار سفر و دو دست لباس تھ، ه دو شترکدستور داد 
 .»ردکم یتقد ج رسول خدا

نه ای ین کیبا چن، ن شخصییه چنکرد ین مطلبی را بپذیتواند چن ا عقل مییآ
کمک کار رسول خدا و پدرش برای ، شینسبت به اسالم و مسلمانان و حتی پدر خو

 » ؟س حکومت اسالمی شودیھجرت از مکه و تاس
 : جواب

و به اثبات رساندیم که نه عبدالرحمن و نه ایم  قبًال جواب این شبھه را گفته
طرفی در ابوقحافه و نه ھیچ کافر دیگری در خانۀ ابوبکر مسکن نداشته است و از 

روایات صریحًا تصریح شده که به وقت ھجرت کسی به جز ابوبکر و عایشه و خواھرش 

رٍ « :فرماید می چنانکه ام المؤمنین در این باره اند؛ اسماء در خانه نبوده نْدَ أَيبِ بَكْ يْسَ عِ لَ وَ

رٍ  ءُ بِنْتُ أَيبِ بَكْ امَ تِي أَسَ أُخْ عبد الرحمن را خبر ، اشتباه و اینکه امام فخر رازی به ١»إالَّ أَنَا وَ
 این اشتباه محضی است که الزم به توضیح و توجیه ندارد و ؛رسان معرفی کرده

خبر رسان  نام عبد الله به نام، که در تمام روایاتی که در این باره آمده است دانیم می

ذكر بن«: نویسد می و حافظ ابن حجر عسقالنی در این باره ؛ذکر شده نه عبد الرحمن  وَ

 ۳ج ةيوالنھا ةي_بیروت؛ بدا ۱۰۳ص  ۲_مصر؛ تاریخ طبری ج ۳۳۵ص  ۲البن ھشام ج ةالسیر -١
 _بیروت ۲۱۸ص
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 ٣٠٩  نقد شبهات حول امام ُزهری

هُ  لُ وْ هُ قَ وَ ا نَحْ غً يِّ بَالَ ِ بَرصْ نِ الْ َسَ نِ احلْ اتِهِ عَ ادَ يَ نْ زِ امٍ مِ شَ بْدُ  عبداهللاَّهِ ةٍ عَ خَ قَعَ يفِ نُسْ رٍ وَ بْنُ أَيبِ بَكْ

مٌ  هَ وَ وَ هُ َنِ وَ محْ   ١»الرَّ

 شروع هجرت از خانۀ ابوبکر بوده!: گواهی علمای شیعه
: نویسد می خودش »ذو الفقار«ۀ ھند در کتاب مولوی دلدار علی از مجتھدین شیع

ر باجازت حضرت که ھجرت ابوبکه به ثبوت رسد کت موقوف است ین آیاحتجاج با«
 ٢» ن را قبول ندارندیعه ایو ش، واقع شده ینبو

و به حمد الله ما تا به اینجا از طرق مختلف از قرآن و کتب شیعه ثابت کردیم که 
ه با پیامبر ھمراه شده و ابوبکر توسط پیامبر انتخاب حضرت ابوبکر صدیق از داخل مک

 . شده است
، نداز مکه خارج شد ج زمانی که پیامبر اکرم، ما از خود آیه ثابت کردیم. الف

رخین و سیره نگاران آن شخص ابوبکر ؤشخصی ھمراه او بود که به اتفاق تمامی م
 . صدیق بوده است

 کتب شیعه نیز روایات و اقوال بسیاری وجود دارد که مھر تایید بر این ادعا در. ب
 : کنیم می را نقلھا  آن که بعضی از، زند می

 النبي مع خرج فقد بكر أبو أما و«: سدینو یم انیعید شیمرجع تقل یرازیمکارم ش -١

 ٣»ثور غار إىل جلأو اخلطر من ختلصو آلهو عليه اهللا صىل األكرم
 پناه ثور غار در و شده خارج خطر انونک از ج امبریپ ھمراه هک ابوبکر اّما: «یعنی

 ٤.»  است گرفته
 شانیا سرھای بر و برگرفت کخا مشتی رسول: «نویسد می ،زین العابدین رھنما -٢

. سابوبکر سرای تا برفت سرکی رسول! دیگردان ورک را شانیا تعالی خدای دیپاش
گاه را وی  : گفت. ردک آ

 ةفمعر، ابن حجر عسقالنی _دار ال۲۳۷ص  ۷فتح الباری ج -١

نوشتۀ نواب محسن الملک سید محمد مھدی علی خان که از  »باقیات الصالحات«به نقل از کتاب  -٢
 شیعیان ھدایت شیعه به مذھب اھل سنت است.

 ۱_قم،ط  ، مکارم شیرازی۲۱۶، ص: (عربی) فی القرآن ةيآیات الوال -٣
 ۳،ط _ قم ، مکارم شیرازی۲۷۸فارسی)، ص: ( آیات والیت در قرآن -٤

_______________________ 



 دو یاِر غار    ٣١٠

: گفت رکب بو؟ میرو سو دامکب ییگو چه. برفتن آمد امر و آمد ھجرت وقت هک نیھ
 وهک آن در هک میشو) ثور( وهک در ای) ریثب( وهک در هک آنست صواب. الله رسول ای

 آنجا در میرو آنجا باشند آنجا در روز چند بزمستان، من گوسپندان و میعظ ستیغار
 فرو و گردند دینوم چون. ندیبجو را ما سوی بھر و شود مترک ما ثیحد تا میباش می
 رسول بستر بر ÷علی و، غار بسوی برفتند آنوقت در. میبرو آنجا از ما آنگاه نندینش
 ١ .»شب بآخر تا بود می

، از علمای شیعه است که تفسیرش به زبان فارسی موجود و مشھور است یکین یا
ایشان گشته بلکه معتقد او نه تنھا معتقد است که ابوبکر به انتخاب پیامبر ھمسفر 

به غار ثور : ابوبکر بود که مسیر را به پیامبر پیشنھاد کرد و ابوبکر بود که گفت، است
 برویم!

زندگانی «برای دانستن مقام علمی این عالم شیعی کافیست که به ابتدای کتاب 

الله  يةآ«رجوع کنید و در آن تقریظ ، که آن ھم اثر زین العابدین رھنماست »حسین

دکتر «و  »سید محمد علی جمال زاده«و ھمچنین  »ای اج شیخ خلیل کمرهح
 .تا این نویسندۀ شیعی را بشناسید، را بخوانید »دکتر مھدی پرھام«و  »مبشری

: نویسد می، محمد کریم العلوی الحسینی الموسوی که از مفسرین شیعه است -٣
ابوبکر  رفتندشخصا بمنزل ابوبکر ، را در رختخواب خود خوابانید ÷علی«

بھجرت مامور شده ام عرض : فرمود؟ عرض کرد یا رسول الله چه خبر است
فرمودند آری عرض کرد یا ؟ کرد یا رسول الله من ھم در خدمتتان ھستم

ھردو  رسول الله دو شتر خوب دارم یکی را سوار شو فرمود بقیمت قبول دارم
داخل غار پنھان از مکه خارج شدند تا کوه ثور رسیدند آنجا غاری بود 

 ٢...»شدند

  _ تھران  زین العابدین ، رھنما ۷۰، ص: ۲ ترجمه و تفسیر رھنما، ج -١
، محمد کریم العلوی ۸۰۳ص ۱فارسی) ج( تفسیر کشف الحقایق عن نکت االیات و الدقائق -٢

  ۳الحسینی الموسوی _تھران، ط

_______________________ 



 ٣١١  نقد شبهات حول امام ُزهری

شب پنجشنبه در شھر مکه  ج پس پیغمبر: «دسینو یم مال فتح الله کاشانی -٤
 از خانه ابوبکر برفاقت اورا بر جای خود بخوابانید و خود  ÷امیر المؤمنین

 ١» بیرون آمده بدان غار توجه نمود و شب در آنجا بیتوته فرمود
شب ج  پناه پس حضرت رسالت: «سدینو یم اشفی سبزواریکن بن علی یحس -٥

رون آمده یبرفاقت وی ب سقیخانه صده از کع االّول از شھر میپنجشنبه غّره رب
 ٢ .»توتت فرمودیبدان غار توجه نمود و شب در آنجا ب

علی ؟ جا استکمحّمد : گفتند: «نویسد می، ن استر آبادییاحمد بن تاج الد -٦
شمار دست از علی  بی شکشاکار و یبعد از گفتگوی بس. دانم ه نمیکفرمود 

غمبر ھمت یرھای برھنه به قصد قتل پیرون آمده با شمشیبداشتند و از آنجا ب
شه رفت و ابی یرون آمده به خانه عایان بکان مشریاما آن سرور از م. برگماشتند

د یشتر را از او بخر کیآن سرور ، و شتری چند داشت، رون آوردیر را از خانه بکب
رون رفت و یه بکر از مکحاضر بود برداشت و به اتفاق ابی به کزی از طعام یو چ

آن حضرت . شتران را در فالن روز به در غار ثور آورد، ه صاحب شترانکمقرر بود 
ان و کم گرسنه به صد ھزار محنت و مشقت از جور مشرکبه پای برھنه و به ش

 ٣...» ر رفتندکمان به ھمراھی ابی بیجفای لئ
ھما یعلی بن ابی طالب عل، آن حضرت: «نویسد می ئتیمحسن قرا االسالم حجة -٧

ّفار ک. ثور رفت به سوی غار ابوبکرو شبانه ھمراه السالم را به جای خود خواباند 
 ٤...» تا در غار آمدند ج امبریب پیدر تعق

: نویسد می »دویا سه غار در کوه ثور«سید احمد محیط طباطبایی در رسالۀ  -٨
سال سیزدھم بعثت برای اینکه نقشهء سران  در ماه صفر ازج  حضرت رسول«

بر ھم زند تصمیم به ھجرت ، را در خاموش ساختن چراغ ھدایت  بدخواه قریش
ای از دشمنان در پیرامون  شبی که عده  از مکه به مدینه گرفت و در ھمان

از سرای  کشیدند خود می  سرای او انتظار موقع مقرر را برای اجرای نقشه شوم

  _ تھران   ،مال فتح الله کاشانی ۲۷۰، ص: ۴ تفسیر منھج الصادقین فی إلزام المخالفین، ج -١

   علی کاشفی سبزواری _تھران إل حسین بن ۴۱۰، ص: عليةتفسیر مواھب  -٢

، احمد بن تاج ۱۲۳و۱۲۲فارسی)،ص:( ÷آثار احمدی تاریخ زندگانی پیامبر اسالم و ائمه اطھار -٣
 ) _تھران۱۰الدین استر آبادی (قرن

 ۱۱،ط ، محسن قرائتی _تھران۶۴، ص: ۵ تفسیر نور، ج -٤

_______________________ 



 دو یاِر غار    ٣١٢

رفت و بھمراھی او به  ابوبکرپوشیده از چشم جویای آنان به خانه خود برآمد و 
و در غاری که نزدیک به قله کوه ثور در جنوب شھر مکه بر سر راه یمن برآمد 

 ١ .»بود نھان شدند  کوه
 از خروج از بعد شبانه رمکا رسول: «نویسد می حاج عبد المجید صادق نوبری -٩

 ابوبکر رفتند ابوبکر منزل به شخصا گذاشته خود رختخواب در را ÷علی هکم
ه رسول ای ردک عرض  عرض ام شده مأمور ھجرت به فرمود؟ است خبر چه اللَّ

ه رسول ای ردک  ای ردک عرض آری فرمودند؟ ھستم خدمتتان در ھم من اللَّ
ه رسول  دارم قبول متیق به فرمود، شو سوار را یکی دارم خوب شتر دو اللَّ
 شده غار داخل بود غاری آنجا دندیرس ثور وهک تا شدند خارج هکم ازھردو 
 ٢» شدند پنھان

 در تفسیری که به ایشان منسوب است مطلبی را عنوان امام حسن عسکری -١٠
خداوند به پیامبر امر کرده که ابوبکر را  کهفھمیم  می که طبق آن کند می

إن العيل يا حممد : فإن اهللا تعاىل قد أوحى إليه«: نویسد می ھمراه خود ببرد!! وی

 ساعدكو فإنه إن آنسك، آمرك أن تستصحب أبا بكرو ...األعىل يقرأ عليك السالم

يف غرفاهتا و ،كان يف اجلنة من رفقائك، يعاقدكو ثبت عىل ما يعاهدكو -وازركو

أ رضيت أن تكون معي يا أبا : أليب بكرج  ثم قال رسول اهللا....... من خلصائك

فتحمل عني ، نت الذي حتملني عىل ما أدعيهتعرف بأنك أو ،بكر تطلب كام أطلب

أعذب يف  -يا رسول اهللا أما أنا لو عشت عمر الدنيا: أنواع العذاب قال أبو بكر

كان يف ذلك حمبتك و ال فرج متيحو ،ال ينزل عيل موت مريح -مجيعها أشد عذاب

أنا مالك جلميع ممالك ملوكها يف و -من أن أتنعم فيها -لكان ذلك أحب إيل

إن اطلع  -ال جرم: فقال رسول اهللا ص  ولدي إال فداؤكو مايلو هل أناو ،تكخمالف

دو یا سه غار در « ) عنوان مقاله:۳۸۴ص  ۲۹، شمارۀ ۱۳۴۵از (مجله وحید، اردیبھشت  .. به نقل.-١
 ، محیط طباطبائی »کوه ثور؟

 ،عبد المجید صادق نوبری _تھران۱۶۴، ص: ۱ ترجمه و تفسیر نوبری، ج -٢

_______________________ 



 ٣١٣  نقد شبهات حول امام ُزهری

 جعلك مني بمنزلة السمع، موافقا ملا جر عىل لسانك -وجد ما فيهو اهللا عىل قلبك

 ١»...بمنزلة الروح من البدنو ،الرأس من اجلسدو البرصو
خداوند برتر و  رم که ای محمدکا یبر نب فرستاد یوح یتعال یپس ھمانا خدا: «یعنی

که ابوبکر را در این سفر مصاحب  کند می و خدا تو را امر... رساند می اعلی به تو سالم
پس ھمانا اگر او با تو انس گرفت و کمک کرد و وزیر تو شد و بر آن چیز ، خود بگردانی

ھایت از برگزیدگان  او در بھشت از دوستان تو و در اطاق، که عھد کرده ثابت ماند
ای ابوبکر آیا راضی ھستی که ھمراه : به ابوبکر گفت ج سپس رسول خدا.... بودخواھد 

ھمچنین و ؟ آیند به دنبال تو ھم بیایند می من باشی و ھمانطور که مشرکین به دنبال من
تو ه ب و بسبب رفاقت من ھرگونه آزار یدرکار آماده کن یه مرا برک یه توئکابد یشھرت 

در تمام عمر اگر در محنت تو گرفتار بالھا گردم و ، رسول اللها ی: ردکر عرض کابوب؟ رسدب
  دوست نزد من، که ھیچ وقت از آن رھایی نیابم مبتال باشم ھا به شدیدترین عذاب

ھای  نیتمام سرزم که از نعمت و خوشی برخوردار باشم و مالکتر از آن است   داشتنی
ر یغ، ن مال و فرزندانمیمن و ھمچن ایو آ.. ه مخالف تو و دعوتت ھستندکپادشاھانی باشم 

 !؟میه فدای تو شوکم یاز آن

خداوند از قلب تو  کبدون ش«: فرمود، مخلصانه یھا ن سخنیجواب ادر  ج غمبریپ
با قلب تو موافق است و خداوند تو را  ه بر زبان تو جاری شدکداند آنچه  آگاه است و می

روح نسبت به جسم قرار داده  و، و سر نسبت به بدن، م به منزله گوش و چشمیبرا
 .» است

شود که خداوند به نبی اکرم امر  می از این روایت که از امام شیعه نقل شد ثابت
 کرده که ابوبکر را مصاحب خود بگرداند و ھمچنین اخالص حضرت صدیق ثابت

 . گردد می
 : نویسد می بعد از نقل روایت فوق کنواب محسن المل

ه کان رفت ین بھتان بدتر از ھذیعه ایت چگونه بر زبان شین روایه بعد اکدانم  ینم«
ه خود امام حسن کرا یستاده بود زیبر راه او سّد راه شده  هاجاز بی قیر صدکابوب
) ازدھم و مثل رسول معصوم و مفترض الطاعة استیعه امام ینزد ش( هک یرکعس

ر را ھمراه کابوب یسماو یو وح یم الھکغمبر خدا بحیه پک ندک یم ن واقعهیق ایتصد
 . بود خود گرفته

 ۱،ط _ قم ۴۶۸-۴۶۵التفسیر المنسوب إلی اإلمام العسکری، ص:  -١
_______________________ 



 دو یاِر غار    ٣١٤

ن یطرفالمه سخن کن میق منقول است دریالمه رسول با صدکت آنچه مین روایدر
 چه ق را با حضرت رسولیه حضرت صدکشود  یم تدبر آورده شود ظاھررا اگر به نظر 
سمع و بصر و ه ه او را بکداشت  یم بود و رسول ھم با او چه قدر محبت یعشق و محبت

ت را ین روایا /یدرعلیموالنا ح آنگاه کهه کد دانست یبا، ه دادیجان خود تشبدل و 
سبحان ، فرستاد ١خان ینزد سبحان علبه در آورد و  ÷یرکعس ر امام حسنیاز تفس

، ه از قول امامکن نشود یباخته شد و چگونه چن شت حواسین روایدن ایخان بد یعل
غمبر او را به سمع و ین پکرده یو تشب یالھ یق در سفر ھجرت بوحیت حضرت صدیمع

 . نماند یھاه ریدر بطالن مذھب امام، ن امرید و بعد ثبوت ایبصر ثابت گرد
ه کن ینورالد یخود مولو ینینامه به بردار د، تین روایدن اید از بعد یسبحان عل

بود نوشته و آن نامه بلفظ ) ینورالله شوستر یقاض یعنی( شانید ثالث این شھیقرة الع

ھـ صفحه  ١٢٦٨مطبوعه سنه ، بیالثعالب والغراب ةيرو یب فیاتکالم لةتاب رساکدر 
 نجایاقتباس آن بلفظه درکه د است ید و الئق شنین نامه قابل دیا، منقول است ١٨٩

قه یث طریاحاد) یدر علیموالنا ح یعنی( یه ناصبکن است یال ھمکن اشکیل: «میآر یم
ا چه نام ین یتاب ابرام بصارة العکرده بالفعل پنج جزو از ک) = نقل( را التقاطه یامام

 ÷یرکر منسوب به حضرت امام حسن عسیث مربوط از تفسیدارد فرستاد در آن حد
از  یسکف بنده بدست یفش و تالیرده پس اگر تالکر نقل کھجرت در مدح ابوب ی قصه

م به تعارضا کمعاذ الله ح یعنیاسفاه  وا حسرتاه و ر اسالم افتد واین بمذھب غیمتمذھب
مدبر عالم جلت قدرته زمان ظھور صاحب االمر و الزمان زود برساند تا . ندکوتساقطا 

 ». زدیان برخین اختالف از میا
 یه خواھد دعاکند و چندان کحسرتاه  وا اله ویو خان ھزار وا یسبحان عل، الغرض

 یا. بکند یرکب امام حسن عسیذکت تواند مین چرا کهد یظھور صاحب االمر نما
ن یستاد دریسّد راه شده ا هاجاز ار بکه ابوبکه امام فرمود کد ینکتامل  یکاند، برادران

قت یه حقکم یریرا بپذ یا سخن شوستریم ینکق قول امام یم تصدینکصورت ما چه 

 از متکلمین شیعه -١
_______________________ 



 ٣١٥  نقد شبهات حول امام ُزهری

ن بباطن کیل ندک یم محبت ائمه یبظاھر ادعا یشوستر یه قاضکن است یحال ا
 ١»انتھی.... ندک یم ع قدح اسالمیدر پرده ی تشد و ینما یم ائمهب یذکت

نفر از علمای شیعه به عالوۀ قول یک امامشان را نقل کردیم که  ٩تا به اینجا قول 
خداوند رسول خدا را امر نموده که ابوبکر را مصاحب خود بگرداند و  ؛اقوال بنابراین

مده و به اتفاق به سوی غار حرکت آ پیامبر اکرم نیز به وقت ھجرت به خانۀ ابوبکر
 .اند کرده

ای از اقوال و روایات شیعی نیز وجود دارد که به  دسته، اما خوب است که بدانید
که پیامبر اکرم حضرت ابوبکر را به عنوان ھمسفر انتخاب  کند می شکلی دیگر ثابت

نان را آشوند؛ قول یکی از  می منتھی شروع سفر را از خانۀ ابوبکر منکر، کرده است
 : بخوانید

 هندو بكر أباج  اهللا رسول وأمر«: سدینو یم عهیان الشیسید محسن امین صاحب اع

 طريقه يف هلام ذكره بمكان له يقعدا ان املؤمنني أم خدجية أمه اهللا رسول ربيب هوو هالة أيب بن

 العشاء فحمة يف خرج ثم العشاءين صىل حتى بالصرب يأمرهو يوصيه عىل مع لبثو الغار إىل

 ثور غار هوو الغار وصلوا حتى معه فنهضا هندو بكر أيب إىل اتى حتى مىضو ...اآلخرة

 ثور جبل فقيل عنده ولد ألنه طابخة بن ادا بن مناة عبد بن ثور باسم سمي مكة بأسفل جبل

 ٢..»ج اهللا رسول به أمره ملا مكة إىل هند رجعو الغار فدخال اطحل أيضا يسمىو

، نیالمؤمن ام جهیخد فرزند، ھاله ابی بن ھند و ابوبکر به ج خدا رسول: «یعنی
 و صبر به را او و ماند علی با خود و بمانند او منتظر ثور غار راه در ییجا در هک فرمود

 آخر یکیتار در خود و آورد جای به را عشا و مغرب نماز هک آن تا ردک سفارش بیکش
 آن. دیرس ھاله ابی بن ھند و ابوبکر به تا شد رھسپار امبریپ... ..زد رونیب خانه از شب

 را آن و هکم نییپا در بود وھیک ثور غار. دندیرس ثور غار به تا شدند ھمراه غمبریپ با دو
 ایدن به غار نیا نارک در طابخه بن ادا بن مناة عبد بن ثور هک دندینام ثور مناسبت نیبد

نوشتۀ نواب محسن الملک سید محمد مھدی علی خان که از  »باقیات الصالحات«به نقل از کتاب  -١
 شیعیان ھدایت شیعه به مذھب اھل سنت است.

   محسن األمین _ بیروت ۲۳۷ ص: ،۱ ج ،لشيعةأعیان ا -٢

_______________________ 



 دو یاِر غار    ٣١٦

 و شدند غار وارد ابوبکر و غمبریپ. خواندند می زین اطحل نیھمچن را غار نیا. بود آمده
  ١ .»بازگشت هکم به غمبریپ دستور به بنا ھند

گفته شده که به عالوۀ ابوبکر و  »ابن حاتم عاملی«و  »ابن شھر آشوب«و در کتاب 
 ٢. مور شدند که در مسیر منتظر بمانندأعامر بن فھیره و ابن اریقط نیز م، ھند

ابوبکر را به عنوان ، شخص پیامبر، از روایات شیعی استخوذ أطبق این قول که م
 که این نیز خود چون کوھی بر گردۀ مالی قزلباش سنگینیاند  ھمسفر انتخاب کرده

 بسیاری و حدیث شیعِی  تتوانند این روایت را در کتب سیر می طالبان، کند می
 ٣.بیابند

 است! در شب هجرت ابوبکر در خانۀ پیامبر بوده: علمای شیعه
، شخص پیامبر، از روایات و اقوال نیز وجود دارند که بنا بر مضمون آنان ای دسته

ابوبکر را به عنوان ھمسفر انتخاب کرده و زمانی که مشرکین خانۀ پیامبر را محاصره 
ابوبکر نیز ھمراه پیامبر در خانۀ ایشان حضور داشته و به اتفاق یکدیگر از بین اند  کرده

 !اند! مشرکین گذشته
 ریام حضرت آن پس: «نویسد می انفال ٣٠در ذیل آیۀ  ٤یاشانکمال فتح الله 

 شھر نیا از هک فرموده امر مرا تعالی حق هک فرمود و دیطلب را ÷علی نیالمؤمن
 من جای نندک من حال تفحص شیقر اگر تا بخسب من فراش بر امشب تو روم رونیب

 را او و دیپوشان وی بر در و ندک بر را خود جامه پس ندیاین من اثر بر و نندیب نه خالی را

 ۲_تھران،ط  ، مترجم علی حجتی کرمانی۷۹ ص: ،۱ ج سیره معصومان (ترجمه اعیان الشیعه)، -١
، إبن حاتم العاملی _قم (البته در ۱۱۵،ابن شھرآشوب _قم؛ الدر النظیم ص۱۸۳،ص:۱ المناقب،ج -٢

این دو کتاب به جای عامر بن فھیره، عبد الله بن فھیره آمده است که اشتباه است و صحیح 
 ھمان عامر بن فھیره است)

 ةلغم؛ کشف ا۶۱، ص: ۱۹ ج، سید ھاشم بحرانی_ قم؛بحار األنوار، ۱۴۴،ص:۱ األبرار،ج ةحلي -٣

، محمد ھادی یوسفی ۷۳۴،ص:۱ التاریخ اإلسالمی،ج ةع_تبریز؛ موسو ۴۰۴، ص: ۱ الربلی، ج

 ةھاشم معروف الحسنی؛ ترجمه سیر ،۲۵۲ – ۲۵۱المتن،ص المصطفی، ةغروی_قم؛ سیر
و ص  ۱۶۳،ص:۲ ، حمید ترقی جاه؛ تاریخ تحقیقی اسالم (فارسی)،ج۳۰۰ ص: ،۱ ج المصطفی،

 حسین علی عربی_قم و....، ۱۶۴
توبه گفته بود پیامبر به خانه ابوبکر رفته و از آنجا به سوی  ۴۰قبًال از او نقل کردیم که ذیل آیۀ  -٤

 اند! غار رفته

_______________________ 



 ٣١٧  نقد شبهات حول امام ُزهری

 هیبآ افتاد جماعت بآن او گذار و آمد رونیب ابوبکر با آنجا از و دیبخوابان خود مضجع در

ۡغَ�ٰٗ� فَِ�َ إَِ�  إِنَّا﴿
َ
ۡعَ�ِٰقِهۡم أ

َ
ۡذقَانِ ٱَجَعۡلَنا ِ�ٓ أ

َ
ۡقَمُحوَن  ۡ� ِمۢن َ�ۡ�ِ  وََجَعۡلَنا ٨َ�ُهم مُّ

وَن  ۡغَشۡيَ�ُٰهۡم َ�ُهۡم َ� ُ�ۡبِ�ُ
َ
ا فَأ ا َوِمۡن َخۡلفِِهۡم َسّدٗ يِۡديِهۡم َسّدٗ

َ
 اشتغال ١]٩-٨[یس:  ﴾٩�

 ٢...» رفت بغار و درگذشت شانیا از و ختیر شانیا بر برداشته کخا پاره و فرمود
 ل بحضرت خبر داد و گفت حقیجبرئ: «نویسد می ده نصرت امین اصفھانییس

د و یرا طلب ÷علی ج رون روی حضرت رسولید امشب از شھر بیتعالی فرموده تو با
رون روم تو امشب در رختخواب من بخواب و ین شھر بیه امشب از اکگفت من مأمورم 

رون رفت و چشمش بجماعت یبھا  آن انیاز م ابوبکرو از آنجا با ن کلباس من را در بر 

ۡغَ�ٰٗ�  إِنَّا﴿ هیافتاد و آ
َ
ۡعَ�ٰقِِهۡم أ

َ
 بصورت کتا آخر را قرائت نمود و مشتی خا ﴾َجَعلَۡنا ِ�ٓ أ

 ٣.» دیپاشھا  آن
 ھای یکینزد وقتی: سدینو می خود ریتفس در قمی: «نویسد می حسین علی عربی

 ناگھان، رفتند حضرت آن خواب جای سوی به و آمده امبریپ اتاق به شیقر گروه، صبح
 : گفتند؟ دیدار ارک چه: گفت و برخاست خود جای از ÷علی

 هک دیبود نگفته مگر؟ دیبود سپرده من به را او مگر: گفت؟ جاستک محمد
 .است شده خارج شما شھر از خود پای با او !؟دینک اخراج خود شھر از را او دیخواھ می
 بیفر را ما حال به تا شب سر از: گفتند و زدند کتک را او و شدند لھب ابو متوجهھا  آن
 .دادی می

 ییشناسا را افراد پای رد و گفتند می» رزک ابو« وی به هک بود مردیھا  آن انیم در
 : گفتند او به. ردک می

 جمحمد پای جای، نیا: گفت و آمد ج رمکا امبریپ اتاق جلوی او! نک عجله رزک ابو ای
 ابی پسر پای جای ھم نیا. است میابراھ مقام در پای جای نیع هک قسم خدا به و است

 . باشد می پدرش ای قحافه

ایم به طوری که سرھایشان را باال نگاه  ھایی نھاده ھایشان غل ھای آنان تا چانه ما در گردن«یعنی:  -١
ای بر  سرشان سدی نھاده و پرده ھا سدی و پشت و [ما] فراروی آن اند* داشته و دیده فرو ھشته

 )۹ – ۸(یس: » توانند ببینند ایم در نتیجه نمی [چشمان] آنان فرو گسترده
 ،فتح الله کاشانی۱۹۳، ص: ۴ تفسیر منھج الصادقین (فارسی)، ج -٢
   تھران_ سیده نصرت امین _  ۳۷۹، ص: ۵ تفسیر مخزن العرفان در تفسیر قرآن، ج -٣

_______________________ 



 دو یاِر غار    ٣١٨

 عبور جا نیا از: گفت سپس، دندیرس غار جلوی به تا ردندک ابییرد را پاھا جای
 ١ ».!اند رفته فرو نیزم در ای و اند ردهک عروج آسمان به هک است نیا ای اند ردهکن

ابوبکر شود که  می اینگونه استفاده، طبق این اقوال که از علمای شیعه نقل کردیم
ھمراه نبی اکرم در خانۀ ایشان بوده و ھمراه ایشان از بین مشرکین حرکت کرده و ابا 

را مقابل حجرۀ رسول خدا مشاھده ھردو  ،رد پیامبر و ابوبکر، کریز که رد شناس بوده
موّید سخن فتح الله کاشانی و سیده نصرت امین  تواند می کرده است! که این خود

 باشد!
ایم  سنت و روایات مورد قبول ما مشخص است و تا به حال نگفته البته عقیدۀ اھل

اما این  شان بوده و سفر از آنجا شروع شدهکه ابوبکر نیز در خانۀ پیامبر ھمراه ای
پس باید قول ، و طرف بحث ما نیز شیعیان ھستنداند  چیزیست که علمای شیعه نوشته

قزوینی  یھاکه مخالف انکار سخنانرای این ای ب چارهفکر علمای خود را قبول کنند یا 
 . بکنند، ایشان استھای  و ھم تیمی

 مشکالت حل نشدنی در تئوری شیعه
ابوبکر را که به دنبال ، اگر ادعای شیعه را قبول کنیم و بپذیریم که پیامبر اکرم

آید که حل شدنی  می جبرًا ھمراه خود برد؛ مشکالتی پیش، پیامبر راه افتاده بود
  .د بودننخواھ

خواست که ابوبکر ھمراه او بیاید و این ھمراھی اتفاقی بوده و  نمی اگر پیامبر خود
و ھم ) عبد الله( چطور است که ھم پسر ابوبکر، ابوبکر خود را به پیامبر تحمیل کرده

در این سفر ، چراند می که گوسفندان وی را) عامر بن فھیره( غالم آزاد شدۀ ابوبکر
شود  می مگر؟ اند دانسته می اختفای آن حضرت و یار غارش راو محل اند  نقش داشته

د تا نپیامبر را تعقیب ک، برود و برای اینکه بفھمد خواھد می ابوبکر نداند پیامبر به کجا

،حسین علی عربی _قم؛ وی در پاورقی این متن را ارجاع ۱۶۷،ص:۲ تاریخ تحقیقی اسالم،ج -١
و  ۶۳ -۶۱و طبرسی آن را در اعالم الوری، ص  ۲۷۶ -۲۷۳، ص ۱دھد به: تفسیر قمی، ج  می

 ۴۴، ص ۱و در الخرائج و الجرائح، ج  ۳۳۷ -۳۳۵قطب راوندی آن را در قصص االنبیاء، ص 
نام برده است.؛ در اعالم الوری این عبارت آمده » ابا کریز«نقل کرده و آن مرد را  ۲۳۱حدیث 

ِ «است:  ثََر رَُسوِل ا�َّ
َ
َْوَم َ�َما َزاَل َ�ْقُفو أ

ْ
َْوَم ايل بَا ُكْرٍز ايلْ

َ
ُ يَا أ

َ
ُْجَرةِ  جَ�َقالُوا هل

ْ
َحىتَّ َوَ�َف بِِهْم ىلَعَ بَاِب احل

دٍ  ِو ابِْنه َ�َقاَل َهِذهِ قََدُم ُ�َمَّ
َ
يِب قَُحافََة أ

َ
َْمَقاِم وَهِذهِ قََدُم أ َقَدِم الَّيِت يِف ال

ْ
ْخُت ال

ُ
ِ أ  » ِ�َ وا�َّ

_______________________ 



 ٣١٩  نقد شبهات حول امام ُزهری

و از وقتی که به پیامبر رسید با او ھمراه شد تا داخل غار شدند و در این  برسدبه او 
ولی به  را با خبر کند، الله و عامر بن فھیرهمدت ھیچ فرصتی نداشته که برگردد و عبد 

قزوینی نیز با  »عامر بن فھیره«حداقل در مورد با خبر بودن ؟ نحوی آنان با خبر بودند
 ؟؟ ما ھمصدا است؛ حال بفرمایید که آنان از کجا فھمیدند و چگونه با خبر شدند

مدتی قبل از ھجرت ابوبکر را در جریان قرار  ج اکرم پیامبر، جواب واضح است
داده و از او خواسته تا لوازم سفر را فراھم کند و یا اینکه با ھمدیگر در این باره مشورت 

شود که پسرش عبد الله را امر  می مورأو در نھایت ابوبکر ماند  کرده و ھم فکری نموده
وقه رسانی و ھمچنین محو کردن کند به خبر رسانی و عامر بن فھیره را امر کند به آذ

 . رد پاھا
پیامبر اکرم زمانی که از غار ) که قبًال به آن اشاره کردیم( بنا بر نقل تمامی تواریخ

ثور حرکت کردند عامر بن فھیره و ابن اریقط نیز ھمراه ایشان بود و زمانی که به خانۀ 
، پس چنانکه گفتیم ؛عامر و ابن اریقط نیز ھمراه ایشان بودند، ام معبد داخل شدند

ز ھجرت و مسیر آن خبردار شده بود وگرنه با خبر ابوبکر توسط خود نبی اکرم از قبل ا
 . شدن عامر بن فھیره و عبد الله بن ابی بکر به ھیچ وجه توجیه نشدنی است

 : نویسد می یخراسان ید حسن ابطحیت الله سیآ
» رهیعامر بن فھ« غار آورد ودو شتر به در » قطیعبدالله بن ار« شب سّوم ی مهین«

ف یشتر رد کیبر » رکابوب« و ج »رمکغمبر ایپ«. در آنجا حاضر شد یھم طبق قرار قبل
نه یمد یگر و از راه سواحل بسویبر شتر د» عامر« و» عبدالله« گر سوار شدند ویدکی

 ١.»ردندکت کحر
آوردن  عامر فقط در سفر ھمراه بوده و نقش دیگری از قبیل: شاید شیعه بگوید

با : مگویی می جواب، نداشته است... گوسفندان به نزدیک غار و محو کردن رد پا و
فعًال تسلیم ، برای اینکه دل شما نشکند، وجود این ھمه روایت و اعتراف علمای شیعه

ن عامر بن فھیره چه نفعی و ھمسفر شد: پرسیم می در عوضو ، شویم می حرف شما
ترسید که  می بکر را به اجبار ھمراه خود برد و از اینپیامبر که ابو؟ چه حکمتی داشت

حال دیگر چه لزومی داشت که ، دھد می اگر او را در مکه رھا کند او جای پیامبر را لو
اصًال چه کسی به عامر بن فھیره خبر داد و از ؟ عامر بن فھیره را نیز ھمراه خود ببرند

 _آیت الله سید حسن ابطحی خراسانی ۷۰جرسول اکرم  -١
_______________________ 



 دو یاِر غار    ٣٢٠

گاه کرد ، مگویی می اریقط چنین کرد! اماابن : احتماًال خواھید گفت؟ محل اختفا آ
چگونه پیامبر توانست این ریسک را بکند و چگونه این احتمال را نداد که عامر بن 

 ؟ را لو دھدھا  آن فھیره ممکن است به طمع به دست آوردن جایزۀ قریش
برعکس سخن شیعه که سراسر تناقض و ، کامًال واضح و قابل قبول است، سخن ما

ست و باید ھزاران احتمال بدھیم تا بتوانیم داستان آنان را بپذیریم! نامعقول و پیچیده ا
فرزند ابوبکر و  شناخت و به او اعتماد داشت و می اپیامبر اکرم ابوبکر ر: مگویی می ما

از مسلمانان مخلص بودند به ھمین دلیل آن دو ھردو  ،ھمچنین غالم آزاد شدۀ ابوبکر
، دند و این سخن واضح است و پیچیده نیستأمور انجام وظیفه ای خاص شھر کدام م

 معقول است و نا معقول نیست!
تمام شبھات قزوینی دربارۀ روایت مورد بحث ملغی شده و ثابت ، در این محل

و شخص اند  گردید که ابوبکر ھمراه پیامبر از خانۀ ابوبکر خارج شده و ھجرت کرده
به عنوان ، اند مصاحب انتخاب کرده ه و یار وخودشان ابوبکر را به عنوان ھمرا ج پیامبر

گوید:  می کنیم که می سخنی را از یکی از علمای شیعه نقل، حسن ختام این بحث
 .»انتخاب ابوبکر به عنوان ھمسفر به فرمان خدا بوده است«

است که کتابی نوشته در رد اھل سنت و  »شیخ عبدالجلیل قزوینی رازی«این عالم 
 و سپس جواب کند می ست که ابتدا شبھه را عینًا نقلشیوۀ او در این کتاب چنین ا

 : در مورد بحث مربوطه نیز ھمینکار را کرده و نوشته، دھد می
من یه از شّر او اکبغار برد ) خاطر( ر را بدانکبو ب: ٢ندیو گو: «است ١آنگه گفته« 
 ٣جاورستی یو بروا، انداخت شه دستار مییو ر ردک یمشد نشان یم  ر با ویکو بو ب، نبود

برده  شیه رسول او را با خود در عرکدر و بروز ب، ان بر اثر آن بروندکخت تا مشریریم
 ». ھا بر وی نھند ن گونه بھتانیو از، زدیداشت تا نگر بود او را بدست نگاه می

ن معنی یه اکلمات آنست کن یاّما جواب ا« )گوید: می عبدالجلیل قزوینی در جواب(
و بر زعم مصّنف اگر ، ق مزاحیبر طرند یگو اوباش و عوامعت است و ینه مذھب علماء ش

ه کست ید پس بایترس د از عمر و عثمان ھم مییترس ر میکشب غار از بو ب ÷رسول
ه پنھان دگران کا چنانیو ، دان نبود بیر غکو آخر بو ب ببرده بودیھرسه را با خود 

 اھل سنت است، که عبدالجلیل قزوینی کتابش را در رد او نوشته! یخش او،منظور  -١
 یعنی، شیعیان گویند. -٢
 = ارزنجاروس  -٣

_______________________ 
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فرمان خدای تعالی نبود  ر بیکبردن بو بو رفتن محّمد و ، ر برفتیکرفت خود پنھان بو ب می
 ١..»..ل باشدین شبھت زایتا ا

 : از این متن چند نکته فھمیدیم
سخنی پوچ است ، اینکه بگویند پیامبر از ترس ابوبکر او را به ھمراه خود برد« -١

قبل از » بلکه سخن اوباش و عوام شیعه است و علمای شیعه از آن بری ھستند
کنند اما  می تقلید، عوام شیعه از علمای شیعه و از مراجع، مکردی می این گمان

کنند! و  می تقلید ش و عوامبااوبینیم که علمای شیعه از  می االن به چشم
االن سخن ابو ، سخن اوباش و عوام بوده، سخنی که در نظر شیخ قزوینی رازی

 مھدی قزوینی قرار گرفته!!!
 پیامبر خیلی راحت: «ه و گفتهدلیلی کامًال عاقالنه بر علیه قزوینی آورد -٢

توانست سفر خود را از ابوبکر ھم مخفی کند و طوری برود که ابوبکر ھم او  می
 مگر» دانست که بتواند مسیر پیامبر را پیدا کند نمی را نبیند و ابوبکر ھم غیب

ھا نفر در کمین پیامبر نشسته باشند و پیامبر از میان آنان خارج  شود ده می
متوجه نشود ولی ابوبکر بفھمد و به دنبال او بیاید و به او  شود و ھیچ کس

 !؟برسد
 . به فرمان خدا بوده است ج ھی ابوبکر با پیامبر اکرمااینکه ھمر -٣

 ایراد بر شخص رسول خداست!، ایراد بر همراه منتخب پیامبر
ن سفر یدر ا: «ر گفتکامبر به ابوبیپ، دیه اگر بگوکداند یعه چون میشآخوند بله!! 

رم خرده کا یبر نب یبه نوع، ردیر خرده بگکابوب یبه ھمراھ سپس» ھمراه من باش
از آن  !ردک یله و ترفند خود را ھمراه نبیو با ح یکر زورکابوب دیگو یم پس، گرفته

 یزان بودند و به وقت نبرد پایه منافقان از جنگ گرکدھد  یم طرف قرآن به ما خبر

، شیخ  ۲۴۶(النقض) (فارسی) متن: ص   بعض مثالب الّنواصب فی نقض بعض فضائح الّروافض -١
نوشته  »بعض فضائح الّروافض«؛ این کتاب در رد کتاب  _ تھران  )۶(قرن  عبد الجلیل قزوینی رازی

الدین نقض و تعلیقات آن از میر جالل المقدمۀ «شده است؛ برای شناخت عبدالجلیل قزوینی به 
مفاخر مکتب اسالم، قرن ھشتم «با عنوان  »علی دوانی« محدث و ھمچنین به مقالۀ جناب

، نشر  ۱۳۳۹، اردیبھشت ۱۶که در مجلۀ مکتب اسالم ـ شماره » ھجری، عبد الجلیل قزوینی
 داده شده؛ مراجعه کنید.

_______________________ 
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ه ھجرت کست یدر آن ن یکنشستند و ش یم ند و مثل جنگ بدر عقبردک یم سست
 شدند!  یم شتهکخدا نبود آنان  یاریه اگر کنبرد نابرابر بود  یز نوعین ج رمکا ینب

 و حتی کافر او را منافقآخوند شیعی ه ک، رکابوب، ه چراکمل است أت یحال جا
امبر ین سفر بر پین نبرد داخل شد و خود را در ایله! در اید خود به زور و با حدان یم

 صلواتی دادند یا در بین راه شربت و شیرینی می مگر در این سفر خیرات؟ رد!!کل یتحم
  !؟؟ندکرد می پخش

موقتًا  خواستها ی ردهکفرار  یا پادشاھی ردهکسقوط  یھر گاه شھر، خیدر طول تار
ن آنان را با یاران و معتمدترین یبھتر، از مقر حکومتیش خارج شودانه یبه صورت مخف

 .برده استخود 
را  یو نیز شخص نزدیکدوستان  یحت، ع خطرقدر موا هکخ شاھد است یضًا تاریو ا

در جریان جنگ صفین او را تنھا ) لیعق( یکه برادر حضرت عل ھمانطور، نندک یم کتر
رده و به ک کر او را تریدو فرزند عبدالله بن زبھمچنین وست؛ یه پیگذاشت و به معاو

به زعم شیعه ( دشمنان شاه، ھیچ جای تاریخ سراغ نداریم کهولی در ، وستندیحجاج پ
و به زور با او ھمراه شوند و خود ، به موقع خطر او را یاری کنند) ابوبکر دشمن نبی بود

 قرار دھند!را در معرض خطر 
را تنھا نگذاشت  پیامبر اکرم، صدیق در آن شرایط سخترکابوببینیم که  می یول

: فرمود می و ختیر یم شوق کخوشحال بود و اش یبا وه به خاطر ھمراه شدن کبل
شدیدترین مصائب دچار شوم برایم به ، خاطر تو ای رسول خدام به عمر اگر تا آخر«

آیا من و فرزند و مالم غیر از انیم ، و، محبوبتر از آن است که حاکم تمام بالد کفر باشم
 » ؟؟یا رسول الله که فدای تو شویم

ھر ، شودحاکم کینه بر ذھن ، تعصب و به جای انصاف، جای عقلواقعًا که اگر به 
 !کند می پرت و پالیی حق جلوه

رو دست  دیاینکه فھمبعد از ابو جھل  ؛کنند که نمی در عجبم که چرا توجه
آیا ، زد کتکر را کدختر ابوب ءفت و اسماق ریر صدکابوب ۀار به خانک یابتدا.. اند هخورد

 ؟ آنجا بود، ای که به آنجا سر زدند اولین خانهکه چرا اند  فکر کرده
****** 

بعد از اینکه ثابت کردیم یار غار حضرت ابوبکر صدیق بوده و ھمچنین ثابت کردیم 
عبد الجلیل «که این ھمراھی به خواست و به انتخاب نبی اکرم بوده و بنابر گفتۀ 
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سفر ھمراه خود ببرد؛ به مور کرده که ابوبکر را در أخداوند نبی اکرم را م، »قزوینی
که ابوبکر صدیق بھترین یار و مخلصترین آنان نسبت به ایم  صورت مستقیم ثابت کرده

که وی را از اند  نھایت اعتماد را به ایشان داشته، پیامبر بوده است و پیامبر اکرم
قضایای این سفر با خبر کرده و ایشان را امین خود قرار داده و در این سفر خطیر 

و به قول اند  تقسیم کرده، ن را قرین خود گردانده و زحمت این سفر را با آن یارایشا

دانسته که  می ج نبی اکرم: «یعنی »كان قاطعاً بأن باطنه كظاهره ج أنه«: امام فخر رازی
 .» باطن و ظاھر ابوبکر یکی است

دشمنت را با خود همراه ، ای شیعه تو باید در سفرهای مهم و خطرناک زندگیت
 کنی!

ِ ٱلََّقۡد َ�َن لَُ�ۡم ِ� رَُسوِل ﴿ :خوانیم می ج در مورد نبی اکرم، ما در قرآن ۡسَوةٌ  �َّ
ُ
أ

َ ٱَحَسَنةٞ لَِّمن َ�َن يَرُۡجواْ  َ ٱَوَذَكَر  �ِخرَ ٱ ۡ�َۡومَ ٱوَ  �َّ  .]٢١األحزاب: [ ﴾٢١َكثِٗ��  �َّ
د به خدا و جھان یام رسول خدا الگوی خوبی است برای آنان کهحقیقتًا : «یعنی

 .» کنند می بازپسین دارند و خدا را بسیار یاد
ما به عنوان ، داشتهاز مکه به مدینه سفر خطرناکی ، این اسوۀ حسنۀ ما در زندگیش

یاد بگیریم که اگر در شرایط مشابھی قرار  خواھیم از این اسوه و الگو می یک مقتدی
در این صحنه چه کردند تا  ج رسول اللهابتدا باید بدانیم که  حالگرفتیم چه کنیم! 

 گوید:  می ن مورد به ایشان اقتدا کنیم؛ شیعهآبتوانیم در 
آن ھم شخصی که در باطن ، تنھا یک نفر را ھمراه خود بردپیامبر در این سفر « 

حال ما اگر » منافق است و در اصل دشمن خدا و رسول و کافر به دین اسالم است
بخواھیم این تعاریف را از شیعه قبول کنیم و با توجه به آیۀ قرآن بخواھیم به شیوۀ 

دشمنانمان را با  باید در شرایط سخت، عمل کنیم، پیامبر اکرم که اسوۀ حسنۀ ماست
به تبعیت و ای شیعه تو ھم باید چرا که اسوۀ ما چنین کرده است!! ، خود ھمراه کنیم

باید که ، به سفر شدی و این سفر خطرناک و مھم بودھر گاه مجبور ، از اسوۀ خود
 بدترین دشمن خود را با خود ھمراه کنی وگر نه مقتدی خوبی نخواھی بود!

 : مگویی می و یماھل سنت این ماجرا را به شکل دیگری باور دار ما اما 
آن ھم ، تنھا یک نفر را ھمراه خود بردند تا غار ثور در این سفر ج پیامبر اکرم«

شخصی که جان نثار رسول خدا بود و حاضر بود جان خود را به خاطر رسول خدا 
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حال شخص مقتدی با توجه به این تعاریف و با » بدھد و مخلصترین یار آن حضرت بود
باید دوستان و ، که در شرایط سخت و دشوار کند می توجه به آیۀ قرآن اینگونه برداشت

و ترجیحًا بھترین یار و معتمدترین و  ھستنددلسوز ما  معتمدین و کسانی که واقعاً 
 و موافق با منطق کند می را با خود ھمراه کنیم و این را ھر عاقلی قبول دلسوزترینشان

در سفر ، طبق قول او پیامبر خدا؟ اما سخن شیعه و تعریف او چطور ؛است و حکمت
است که  و واضح، دشمن خود را ھمراه برده پس ما ھم باید چنین کنیم، خطرناکش

بریم از چنین تھمتی که  می به خدا پناهما و  این سخن خالف عقل و منطق است
 . دنزن می ج شیعیان به نبی اکرم

 ؟ ندکرد می پیامبران پیشین به وقت سفر چه کسی را با خود همراه
بیایید قرآن را بگشاییم و ببینیم که دیگر پیامبران به ھنگام ھجرت چه کسانی را 

دشمن خود یعنی فرعون را ، ÷ببینیم که آیا حضرت موسی، اند دهھمراه خود بر
، ببینیم که اگر بخواھیم از سیرت دیگر پیامبران درس بگیریم؟ ھمراه خود برد

فھمیم که به وقت ھجرت باید  می آیا از سیرت آنان، توانیم چه درسی کسب کنیم می
 ؟؟ دشمن را ھمراه خود برد یا دوست مخلص را

 : فرماید می ÷یوشع شمورد موسی و ھمراھخداوند در  -١

بۡلَُغ َ�َۡمَع ﴿
َ
� ٰٓ بَۡرُح َح�َّ

َ
ۡمِ�َ ُحُقٗبا  ۡ�َۡحَرۡ�نِ ٱ�ۡذ قَاَل ُموَ�ٰ لَِفَتٮُٰه َ�ٓ �

َ
ۡو أ

َ
 ﴾٦٠أ

]  وشع بن نونیه موسی به شاگردش [کاد آر] آن زمان را یو [«و آیات بعدش]  ٦٠[الکهف: 
، ا] برسمیدن دو درین [جای به ھم رسیبه مجمع البحر دست از طلب ندارم تا: «گفت

 .» میی راه سفر بپویھا ھر چند سال
شخصی را به عنوان یار و ھمسفر خود قرار داد که  ÷بینیم که موسی می
ولی شیعه به ، ترین شخص و مخلصترین یار او بود و بعدھا به نبوت برگزیده شد نزدیک

 منش را ھمراه خود برد!! تھمت میزند که بدترین دش ج نبی اکرم
، حضرت موسی به موقع سفر: «فرماید می ابن حزم در این باره سخن زیبایی دارد و

 ج رسول خدا ؛شد ÷یوشع را با خود ھمراه کرد و یوشع نیز جانشین حضرت موسی
» شد! ج نیز به موقع ھجرت ابوبکر را با خود ھمراه کرد و ابوبکر جانشین آن حضرت

 ) نقل به مضمون(
 : فرماید می، با حضرت موسی ÷خداوند در مورد ھمراھی ھمسر موسی -٢
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ا قََ�ٰ ُموَ� ﴿ َجَل ٱ۞فَلَمَّ
َ
ۡهلِهِ  ۡ�

َ
 مدت هک نیھم: «یعنی ]٢٩[القصص:  ﴾ۦٓ وََساَر بِأ

 تکحر بمصر متیعز بقصد بیشع نزد از الشیع بھمراھی رفتیپذ انیپا موسی خدمت
 » ردک

منین عایشه ؤرفت و ام الم می به سفر خطرناکی ج حال فکر کنید که اگر نبی اکرم
 !!انداخت می و چه بلوایی به راه گفت می شیعه چه، برد می را ھمراه خود

 :فرماید می، با ایشان ÷و ھمراھی حضرت لوط ÷در مورد حضرت ابراھیم -٣

�ِض ٱَوَ�َّۡيَ�ُٰه َولُوًطا إَِ� ﴿
َ
  .]٧١[األنبیاء:  ﴾٧١َ�َٰرۡ�َنا �ِيَها لِۡلَ�ٰلَِمَ�  لَِّ� ٱ ۡ�

 به و میدیبرھان) انینمرود شر از( لوط) اش برادرزاده( با را میابراھ ما و: «یعنی
  .»میبفرستاد راھا  آن میداد قرار انیجھان تکبر هیما هک نییسرزم) شام(

دشمنان خود را با خود ھمراه  ÷می بینیم که حضرت ابراھیم یا حضرت لوط
و ھمینطور است  اند؛ رسول خدا بودهھردو  ،نکردند بلکه آن دو که ھمراه یکدیگر بودند

یار غار آن حضرت که  ج وضعیت ابوبکر صدیق و ھمراھی ایشان با نبی اکرم
 . بود ج مخلصترین یار آن حضرت

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿ :فرماید می خوانیم که خداوند خطاب به رسول خود می در آیات
ُ
ِينَ ٱأ َّ� 

ۖ ٱَهَدى  ُ ۗ ٱفَبُِهَدٮُٰهُم  �َّ ھدایت کرده  را خدا پیامبران پیشین: «یعنی .]٩٠[األنعام:  ﴾ۡ�َتِدۡه

 ةاسو«نیز  حضرت ابراھیم، و ھمچنین» پس ای پیامبر به ھدایت آنان اقتدا کن است

در این مورد انبیاء پیشین را الگو قرار داده  ج پس رسول خدا. اند معرفی شده »حسنه
 . است نه دشمن خود را و بھترین یار خود را ھمراه خود برده

 ابوبکر قبل از پیامبر قصد هجرت داشت
مبنی بر اینکه  کند می قولی را از فخر رازی نقل، قزوینی در ادامۀ ایرادات خویش

 لیل خدا را رھا کردند وھمۀ اصحاب در آن موضع خطرناک رسو: «وی معتقد است
این ، آقای قزوینیو » ابوبکر قصد ھجرت نکرد و نخواست رسول خدا را تنھا بگذارد

که اند  ابوبکر قبل از آن قصد ھجرت داشته«گوید:  می و کند می را نقد قول فخر رازی
قول این ، که انصافًا از دید ما نیز» الی آخر... و هبرگشت داده شد »ابن دغنه«به وسیلۀ 

الزم به دو نکتۀ اما ، پس الزم به بررسی این مورد نیست، فخر رازی از حق بدور است
 . وجود دارد که باید به آن پرداخته شودذکر 
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ی بزرگ است و مھاجرین در قرآن تلیھجرت در راه خدا فی نفسه ممدوح و فض -١
شامل و ابوبکر صدیق نیز یکی از مھاجرین است و او نیز اند  به کررات مدح شده

باشد و جالب است که خود قزوینی نیز معترف است که  می این فضل و بزرگی

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ از صدیق ابوبکر لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
 . است ﴾لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱِمَن  ۡ�

باز ھم ، ابوبکر صدیق بعد از اینکه از ھجرت منصرف شده و به مدینه برگشتند -٢
خواستند به سوی یثرب  می یعنی، را داشتند ج قصد اجرای فرمان نبی اکرم

ىلَعَ «: و فرمودند نمودهایشان را از این امر منع  ج نبی اکرم، ھجرت کنند ولی
ْن يُؤَْذَن يِل 

َ
رُْجو أ

َ
إِ�ِّ أ

دوارم به من یز امیمنتظر باش؛ که من ن: «یعنی ١»رِْسِلَك فَ

نَْت وََهْل تَرُْجو «: و حضرت صدیق در جواب فرمودند» اذن داده شود!
َ
يِب أ

َ
؟ َذلَِك بِأ

ِ » َ�َعمْ : «قَاَل  بُو بَْ�ٍر َ�ْفَسُه ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ
َ
پدرم : «یعنی ٢»يِلَْصَحبَهُ  ج فََحبََس أ

ه کنیبخاطر ا سرکپس ابوب». یبل: «فرمود؟ ھست یدین امیا چنیآ. ت بادیفدا
و این از حقایق .» نمود یاز ھجرت خوددار، ندک یرا ھمراھ ج رسول خدا

چنانکه سید ، اند شیعه نیز به آن اشاره داشته رخینؤتاریخ است که بعضی از م
 : نویسد می ھاشم معروف الحسنی

 أيب بن بكر ابوو عيلو ج النبي معهمو املستضعفني من يسري نفر اال مكة يف يبق مل ملا و«

 السرية كتب يف كام بالبقاء ج النبي عليه يشري خيرج ان أراد كلام بكر ابو كانو ،قحافة

 ٣»   التاريخو

 و ج امبریپ. نماند باقی سیک مستضعفان از کاند تن چند جز هکم در و: «یعنی
 و رهیس ھای تابک در هک آنچنان. بودند آنان با زین قحافه ابی بن ابوبکر و ÷علی

 ماندن دستور او به امبریپ برود نهیمد به خواست می ابوبکر ھرگاه است آمده خیتار
 ٤ .»داد می

 ۳۹۰۵رقم  ۵۸ص ۵ج» النبی و اصحابه ةباب ھجر«صحیح البخاری،  -١

 ۳۹۰۵رقم  ۵۸ص ۵ج» النبی و اصحابه ةباب ھجر«اری، صحیح البخ -٢

 ، ھاشم معروف الحسنی_بیروت۲۴۷،المتن،ص:ةجدید ةالمصطفی نظر ةسیر -٣

 _تھران ، مترجم حمید ترقی جاه۲۹۴،ص:۱ المصطفی،ج ةترجمه سیر -٤

_______________________ 



 ٣٢٧  نقد شبهات حول امام ُزهری

: نویسد می نیز حدیث صحیح بخاری را تائیدًا نقل کرده و سپھر و لسان الملک
رد کعرض  ج در حضرت رسول ابوبکر: هکح بخاری مسطور است یبالجمله در صح«
ه من کد است یام، به جای باش: آن حضرت فرمود. نه شومیگمان دارم سوی مد: هک
 ١.»ز بدانجانب شومین

حضرت صدیق به خواست نبی : قبلی ماست که گفتیمن خود تائیدی بر عرایض یو ا
 . اند بوده ج اکرم در این سفر ھمراه ایشان شده و ابوبکر صدیق منتخب نبی اکرم

 _تھران ۶۰۲،ص:۲ زندگانی پیامبر)، سپھر،ج( ناسخ التواریخ -١
_______________________ 





 

 

 » ثانی اثنین« پیرامون قید

، »ثانی«: را بررسی کرده و ابتدا گفته »ثانی اثنین« قید، قزوینی در گفتار سوم

حال من ) ثاين اثنني: (قوله«: اند و شاھد آورده که گفته پیامبر اکرم بود و نه ابوبکر

 ادعای قبلی قزوینی را رد، و این سخن ..»الضمري املنصوب يف إذ أخرجه الذين كفروا
 سخن جدید ویابوبکر در خارج مکه به او ملحق شد ولی طبق ، که گفته بود کند می
 . فھمیم که پیامبر در حالی از مکه خارج شدند که شخصی ھمراه ایشان بوده است می

سخن وی صحیح است : باید بگوییم، ی که بگذریمقزوینھای  اما از این تناقض گویی
این از واضحات است که است و  ج پیامبر اکرم »ثانی اثنین« مراد از و در این آیه

و البته  دانند می و سنی به اشتباه ابوبکر صدیق را ثانی ١شیعهمتاسفانه بعضی مفسرین 
بعضی از مفسرین ابوبکر را نه در این آیه بلکه در کل زندگی و در ارج و مقام وی در 

این گفته برای ما واضحتر از روشنی روز صحت که البته  دانند می »ثانی پیامبر«اسالم 
 .است

باز ھم ، ول کنیم که ابوبکر ثانی اثنین استاگر فرضًا قب: «قزوینی در ادامه گفته
: مگویی می و ما نیز.» و این صرفًا ذکر عدد است رساند نمی این قید فضیلتی را به اثبات

پس چرا بر یک ، است ج پیامبر اکرمشخص شخیص  »ثانی اثنین«واضح است که 
اثنین ابوبکر ثانی ، مگویی می البته اینکه؟؟ از خود فضیلت اضافی بتراشیم، فرض محال

به آن معنی نیست که در این قید ، است ج صدیق نیست بلکه مراد حضرت نبی اکرم
 . استبس بزرگ خیر!! بلکه فضیلتی ، ابوبکر نیستسیدنا فضیلتی برای 

 
 

پیغمبر در غار بود نه در  ثانِی  -اما وجه اول«نویسد:  می  الّله سید عبد الحسین طیب ةيمثال آ -١

 ۲۲۳ -۲۲۲، ص:۶ فارسی)، ج( (أطیب البیان فی تفسیر القرآن» و سّلم.. ج فضائل نبی
 ) ۲_تھران،ط

_______________________ 
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 ؟ اند معرفی شده» ثانی« و پیامبر اکرم» اولی« چرا ابوبکر
 فضایل وارده در این آیهه در منھاج السنه به وقت شمردن یمیخ االسالم ابن تیش

او قرار داده  یه رسول خدا را دومکر را نفر اول شمرده کابوب یتعال یخدا«: فرماید می
بسیار تفحص کردم ولی ، و تاریخ و دیگر کتبدر کتب تفسیر .» است یاملکن مدح یو ا

خوانده ابوبکر اولی و پیامبر دومی ، ھیچ کدام نگفته بودند که دلیل اینکه در این آیه
و آن احتمال را یکی از مفسران اند  را مطرح کردهیک احتمال ! فقط !؟چیست، شده

  .استشیعه اظھار کرده 

ِ ««:  نوشته است تھرانی صادقی محمد ترکد الله تیآ نَنيْ َ اثْ حال من ذلك املنصور » ثاينِ

ر املهجور ألن أبا بكر دخل هو األول علّه و صاحبه هناو )سلمو آلهو عليه صىل اهللاَّ ( املهجّ

، بمراس دائب هو بطبيعة حاله يقدمه يف موقف الغار، الغار قبله إذ كان يف موقف حراسته

أم ألمر ، ينظر له إىل أية بادرة ظاهرة عىل باب الغارو ،ليدافع عنه هجمةو ليفتش داخل الغار

 ١»آخر
ھجرت شده ضمیر به آنکه مورد نصرت قرار گرفته و مجبور به » ثانی اثنین: «یعنی

علت اینکه ابوبکر ، و صاحب او اول است، گردد و بر صاحب وی بر می ج یعنی پیامبر
که ابوبکر قبل از اینکه پیامبر داخل غار شود  آن است) و پیامبر نفر دوم( نفر اول است

 در این امر تالش و کوشش، زمانی که در موقف حراست از نبی اکرم بود، وارد شد
برای بررسی داخل غار و دفع ، شد می د قبل از پیامبر وارد غارو به طبع بای کرد می

 ...»نمودن گزندگان
ھمچنین دیگر مفسرین شیعه این قسمت از سفر را نقل کرده و چیزی بر آن اضافه 

در : «در تفسیر بالغی خود مینویسدشیعی سید عبدالحجت بالغی  چنانکه، اند نکرده
نخست ابوبکر به : نویسد افغانستان به اقتباس میتفسیر روح البیان و تفسیر پادشاھی 

مگر ، بست که از گزند گزندگان در امان باشدھا  و سوراخھا را با پارچه جامه غار رفت
، آنگاه پا بر روی آن گذاشت و حضرت را به درون خواند و گفتند، یک سوراخ باقی ماند

اما ماری پای ابوبکر را گزیده ، سرش را بر زانوی ابوبکر گزارد و آرام وارد شد ج پیامبر
گاه شد ج ابوبکر نجنبید مبادا آرامش پیامبر ، را بھم زند چون حضرت چشم باز کرد و آ

 ۲،ط ، محمد صادقی تھرانی _ قم۸۲-۸۱، ص: ۱۳ الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن، ج -١
_______________________ 



 ٣٣١  »ثانی اثنین«پیرامون قید 

فی الحال درد بر طرف و شفا ، از رطوبت دھان مبارکش بر محمل گزیدکی نثار کرد
 ١».حاصل شد

 تا ده دستوری الله رسول ای: گفت ابوبکر: «نویسد می ھمچنین زین العابدین رھنما
 رونیب ٢یی مخنده دینبا هک دیترس دید ھا سوراخ آنجا در، رفت در شوم در شیپ از من

 دو دیبرس ردا تا ندکآ می ھا سوراخ در و ردک می پاره پاره و برگرفت دوش از ردا، دیآ
 . نھاد آن در را شیخو پای دو بماند میعظ سوراخ

 غار بدر بخواند را» ثمامه« درخت نخست رسول. درآی آن در: گفت را رسول آنگه
 نھاد انهیآش آنجا امدیب فاخته و دیبتن غار آن در بر و امدیب بوتکعن و، ستادیب آنجا آمد

 غار آن در رسول چون. رفته غار آن در سیک هک ارندین بجای افرانک تا نشست آن بر و
 . درآمد او بتن آن درد، دیبگز ابوبکر پاشنه، سوراخ آن از برآمد ماری شد

 هک، نگفت ابوبکر؟ بود چهتو را . رکب ابا ای: گفت دید ریمتغ او رنگ ردک نگاه رسول
 و افگند کخا بر شیخو دھان آب. آورد بجای خود رسول. شود رنجور رسول دل دینبا

 بر را آن و »سقيمنا يشفى، أرضنا برتبة، بعضنا بريقة، إهلنا باسم«: گفت. دیبمال بانگشت
 ٣.» افتی شفا زھر الم و درد آن از حال در. دیمال ابوبکر پاشنه

 :سراید می و شاعر شیرین سخن
ــ« ــزد نب ــه در ن ــد  یاو ک ــش ــاری  ار غ

 

ــــا او را نجنبان  ــــه زج ــــک ــــاری  د م
 

 ُبـــَود یواب مســـتثنـــــدر ســـد اب
 

 )ی(راونـد» ُبـَود ٤ذکر بوبکر عندنا مانـا 
 

 :سراید می هو سعدی علیه الرحم
 قـــده حیدر دھان رسول آفر ٥اقیتر«

 

 ق را چـه غـم بـود از زھـر جـانگزایصد 
 

 ق نـامورـــید و صدیـس، ارــــار غی یا
 

 اـــصف ۀنیـــل و گنجــفضائ ۀمجموع 
 

 انـد اران نھادهیـمردان قدم به صـحبت 
 

 کن نه ھمچنانکـه تـو در کـام اژدھـایل 
 

، سید عبدالحجت ۱۰۰ - ۹۹ص ۳(فارسی) ج »تفسیر بالغی«لتفاسیر و بالغ االکسیر یا حجه ا -١
 ۱بالغی _ قم،ط

 (مخنده) بر وزن رونده یعنی: جنبنده و خزنده. -٢
   رھنما _ تھران  زین العابدین ،۷۱، ص: ۲ ترجمه و تفسیر رھنما، ج -٣
شعارھا و موجودات  ۀه است و در ھم(مانا) نیروی مستقل مادی و روحانی که در ھمه جا پراکند -٤

 و اشیاء مقدس شرکت دارد (فرھنگ معین)
 (تریاق) پادزھر، دارو -٥

_______________________ 
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مار او رساند که  می را به اثبات سو این نیز خود یکی دیگر از فضایل حضرت صدیق
درد را ، آرامش رسول خدا را بر ھم زند خواھد مین گزد ولی او به خاطر اینکه می را

 .کند می تحمل
در این  ج رسول خدا سخن از این بود که بفھمیم چرا، اما بر گردیم به اصل مطلب

 شتنظر وجود دا در این مورد تنھا یک !؟اند دومی و ابوبکر صدیق اولی معرفی شده، آیه
به ھمین خاطر او نفر اول معرفی ، ابتدا وارد غار شده صدیق چون ابوبکر، ینکهآن ھم ا

مربوط به وقت خروج است و  »ثانی اثنین«چرا که ، صحیح باشد تواند مین شده اما این
خواست از مکه خارج شود  می یعنی پیامبر زمانی که نه مربوط به زمان حضور در غار!

نظر که  پس این ؛١باشند نفر دوم از دو تن، در غار دومین نفر از دو تن بود نه اینکه
چرا خداوند ابوبکر را ؟ صحیح باشد؛ اما واقعًا چرا تواند مین ٢تنھا نظر در این باره بود

مشرکین قصد ، است ج شارع نبی اکرم؟ است اولی و رسول خدا را دومی معرفی کرده
با  ؛و به امر خداوند بود تصمیم ھجرت از جانب رسول خدا، ترور نبی اکرم را داشتند

 ؟؟ چرا ابوبکر اولی باشد و پیامبر دومی، این وجود
 شیخ االسالم ابن تیمیه این اول بودن ابوبکر صدیق در این آیه را فضیلتی بزرگ

بعضی از شیعیان نیز به این موضوع اشاره ، اند داند! اما توضیحی در این باره نداده می
 تواند می اول بودن ابوبکر برای ابوبکر فضیلتی باشد تنھااگر این « کهاند  کرده و گفته

ولی در » این فضیلت به اثبات برسد که او از نبی اکرم واالتر است که این کفر است
 که علت اول بودن ابوبکر چیست!اند  ادامه توضیح نداده

به حق نظری داریم که ظاھرًا ، این سفر وارد شده حولما با توجه به روایاتی که 
 . است نزدیک

 ٣زیبا شدن آیه نیامده بدون حکمت و تنھا به خاطر »ثانی اثنین«بدون شک قید 
مربوط به داخل مکه  ج ثانی بودن پیامبر اکرم، فھمیم می و چنانکه از سیاق آیه، است
حال باید ، ال خود باشیمؤدنبال جواب س، به این معنی که ما باید در داخل مکه، است

فر چند موقف وجود داشته و این مواقف را بررسی کنیم تا ببینیم بدانیم که در این س

 ای در ھردو مکان دومین نفر بودند که باز باید جواب را در مکان مقدم، بیابیم. یا به قول عده -١
 حداقل من به نظر دیگری بر نخوردم! -٢
 چنانکه بعضی این نظر را دارند! -٣

_______________________ 
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یا ؟ را مشخص کند ج آیا چیزی در این مواقف ھست که علت ثانی شدن پیامبر اکرم
 خیر!

و به سوی خانۀ  ١نبی اکرم به تنھایی از خانۀ خودشان خارج شدند: «قف اولمو
که باید شخص دومی ھم  ال ما نیست چراؤدر این جا جواب س» ابوبکر حرکت کردند

 .باشد تا نبی اکرم بتوانند دومین نفر باشند
به خانۀ ابوبکر صدیق وارد شده و از در پشتی خانه به  ج نبی اکرم: «موقف دوم

یعنی تنھا گزینۀ باقیمانده ، جواب ما در ھمین جاست» شوند خارج می، ھمراه ابوبکر
 .ھمین است

ابتدا نبی ، خانۀ ابوبکر صدیق روج از در پشتِی نیامده که به وقت خ، در روایات وارده
ابتدا ابوبکر ، ولی چنانکه دیدیم به وقت دخول در غار ؛اکرم خارج شدند یا ابوبکر

در این ، پاک کنندھا  ن محل را از وجود گزندهآبه این منظور که ، صدیق داخل شدند
ن ھم به آ، اند شده توان احتمال داد که ابتدا ابوبکر صدیق از خانه خارج می محل نیز

اطراف آن محل را بررسی کنند که مبادا شخصی در آن ، خواستند می این منظور که
و بعد از اینکه ابوبکر  ؛را ببیند و آن بشود که نبایدھا  آن ف باشد واطرادر آن ، وقت

 دھند و می خبر ج به نبی اکرم، صدیق مطمئن شدند که کسی در آن اطراف نیست
 .شوند می خانه خارج نبی اکرم نیز از

 است که البته ادعا »نینثانی اث«قید  وضیحاین تنھا گزینۀ باقیمانده برای ت
خیر!! لیکن به ، منظور خداوند از استفادۀ این قید ھمان است که ما گفتیم کنیم نمی

ھمان است که گفتیم و اگر ، است توجیه موجود که به حق نیز نزدیکنظر ما تنھا 
لطف کنند و جواب صحیح را به ما برسانند که ممنونشان ، مخالفنددیگران با آن 

 .خواھیم شد
دانستیم که ادعای شیعه مبنی بر اینکه ابوبکر صدیق خارج از مکه با پیامبر : ضمناً 

چرا که متن آیه مستلزم آن است که نبی ، صحیح باشد تواند مین، اند اکرم ھمراه شده
و این معیت باید از اند  مت غار حرکت کردهمکه ھمراه شخصی به س لاکرم از داخ

داخل مکه صورت گرفته باشد و اگر بخواھیم علت ثانی اثنین شدن نبی اکرم را بدانیم 

ابوبکر از داخل «گویند:  ر کتب اھل سنت در تائید ادعای آن دسته از مفسرین شیعه که مید -١
 متنی وجود ندارد یا ال اقل من ندیدم. » خانۀ پیامبر با ایشان ھمراه بودند

_______________________ 



 دو یاِر غار    ٣٣٤

و ابتدا ابوبکر خارج شده و اند  باید قبول کنیم که آن دو از خانۀ ابوبکر خارج شده
و آیه اشاره ، دومی سپس پیامبر اکرم و به ھمین دلیل ابوبکر اولی معرفی شده و پیامبر

پیامبر اکرم دومین نفر بود ، ددننموبر آن دارد که زمانی که آن دو قصد خروج از مکه 
 الی که مطرح شد راؤپس جواب س، که شروع ھجرت از خانۀ ابوبکر بوده دانیم می و

زیرا بعد از شروع ھجرت ھیچ موقف دیگری در مکه  توانیم تنھا در ھمینجا بیابیم! می
 .اند نداشته

برتری ابوبکر و منتخب ، شروع ھجرت از خانۀ ابوبکر بوده، پس آنگاه که دانستیم
فھمیم و زمانی که دانستیم ایشان به خاطر محافظت از نبی اکرم ابتدا  می بودن وی را

فھمیم که این دو خود  می مخلص بودن و جان نثاری ایشان را، داخل غار شدند
 .فضیلتی واضح و بارز است

، سخت ترین شرایطی که خداوند شویم که می متوجه، تأمل درسیاق آیه اما با
زمانی و در  زیرا ذکر این مورد در. سفِرھجرت است، پیامبرخود را یاری رسانده است

. اند ُعّده دربھترین شرایط خود بوده لحاظ ِعّده و مقابل حالتی است که مسلمانان از
ن آد و ابوبکر صدیق یکی از دونفر بودنفقط ھجرت  درحالی که درسفر ١) جنگ تبوک(

 .دو نفر بود
) ِن یاْثنَ  یثانِ ( )بود نفر نیدوم او هک بود حالی در نیا(: «نویسد می مکارم شیرازی 

 خطر پر سفر نیا در را او ییتنھا تینھا نیا و نبود او ھمراه نفر کی جز هکنیا به اشاره
 ٢.»بود ابوبکر او ھمسفر و دھد می نشان

ب را در مورد یار غار ادا زبان قاصر است و قلم ناتوان است از اینکه حق مطلواقعًا 
 آن دو یار را در غار، ھمین االن چشمان خود را ببندید و آن صحنه را در نظر آرید ؛کند

اگر ، دشمنانی که در پی آنان ھستند را نیز تصور کنید، تنگ و تاریکی غار، تصور کنید
بر فضیلت یار غار گواھی خواھد داد و خواھید فھمید که چنین کنید فکر کنم قلبتان 

ن آو اینکه ابوبکر صدیق در ، ر و آن لحظه چه دھشتناک بوده استاین سفر چه پر خط
از اجل فضایل اوست ، بوده است ج لحظۀ پر خطر تنھا فردی بوده که ھمراه نبی اکرم

و فقط یک نفر اند  تنھایی بودهن لحظه در نھایت آدھد که نبی اکرم در  می گواھی و آیه

 زمان نزول آیۀ غار -١
 ۱_تھران،ط ۴۲۰، ص: ۷ تفسیر نمونه، ج -٢

_______________________ 
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حال به این توضیح توجه . ھمراه ایشان بودند، که آن شخص نیز ابوبکر صدیق باشند
 :کنید

و در ، باشید می رھبردر حال خواندن کتابی در شرح حال زندگی یک ، تصور کنید
 شوریدند و تصمیم گرفتند او را بکشند و او ویعلیه  مردمتمام « خوانید می آن کتاب

کس ، از شھر خارج شد در حالی که به جز یک نفر آن رھبر، مجبور به خروج و فرار شد
یک نفر در آن ید و خواندید که فقط دتا شما این جمالت را خوان» دیگری ھمراه او نبود
 آن یک نفر که: «دگویی می شوید و به خود می بالفاصله کنجکاو، شرایط ھمراه او بود

 !؟شاید پسرش بوده؟؟ را تنھا نگذاشته و ھمراه او رفته استبوده که در آن شرایط او 
! ھر !؟دوستش؟؟ پس که بوده؟؟ نبودندھا  این ؟؟شاید پدر یا برادرش !؟شاید ھمسرش
، ن شرایطآبوده که در  رشجاع و نترس و در عین حال مخلص و وفادا که بوده واقعاً 

در صورتی که ھیچ اجباری  کرده است! آن ھم را تنھا نگذاشته و او را ھمراھی رھبر
 »نداشته!

خوانیم که یک  می خوانیم و می داستانی شبیه به داستان فوق را، نآقرحال ما در 
چرا  حال، شود دیار خود را ترک کند و تنھا یک نفر ھمراه ایشان بودند می رھبر مجبور

که قرآن سراسر اعجاز و  دانیم می؟ که چه را برساند؟ خداوند تعداد را قید کرده
ذکر عدد  اصالً ؟؟ شود این آیه فقط ذکر عدد باشد می اما مگر، شگفتی و حکمت است

بله ممکن است شما به موقع بازگویی شرح حالی از یک ؟ به چه خاطر؟ به چه منظور
نفر  ١٠٠٠ن مھمانی آدر : میھمانی برای اینکه مھمانی را با شکوه جلوه دھید بگویید

و چه ، بودندھا  نفر که ١٠٠٠که آن ، گوید مین در این مورد احدی، دشرکت کردن
 کنند و می بودند چرا که در آن مھمانی شیرینی تعارف.... مخلص و چه وفادار و

از حاضر شدن ، شخصیت اجتماعی داشته باشدای  ذره و ھر کس دگویند و میخندن می
سفره پھن ، مھانی نبود وعیش ، شود؛ اما سفر ھجرت می در این مجالس خجسته حال

 ند؛کرد مین میزبانان کت و کراوات پوش با گل و شیرینی از شما استقبال، نشده بود
تاریک خوابیدن  و مخفی شدن و در غار تنگ، تنھایی بود، تعقیب و گریز بود، خطر بود

که بوده که رسول خدا را در آن آن یک نفر : «پرسیم می کهبه ھمین خاطر است ، بود
 »؟ا نگذاشتت تنھموقعی
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فھمیدیم که تنھا یک نفر در آن موقعیت خطرناک  »ثانی اثنین«چون از قید  حال
فھمیدیم که یار ایشان نیز مخلص و وفادار بوده که ایشان را در ، ھمراه نبی اکرم بوده

 .ن موقعیت ھمراھی کرده استآ
احمد مفتی «از  ؛بسیار زیباست، و البته فضیلت دیگری که در این قید وجود دارد

 :است هگفتکه ایشان اند  نقل کرده »زاده
اضافه عدد ترتیبی به عدد اصلی داّل برتقارب و نزدیکی معدودین ازنظر گوینده «

� ﴿ :مانند، است که ھم رتبه بودن و مانند ھم بودن ھرسه رانزد قائلین به ، ١﴾ثَالُِث ثََ�َٰثةٖ
 .دھد تثلیث نشان می

وھمین بزرگترین شرف حضرت . خداوند متعال است» اْثَنْیِن َثاِنَی «، قائل تعبیر
 »انتھی. ..ج ،نزدیک و شبیه است به محبوبش، خداوند نزد است که در ابوبکر

وأبى «: فرمایند می یا چنانکه ام المؤمنین عائشه در روایتی دربارۀ پدر بزرگوارشان

چھارمین نفر از چھار نفر پدرم ، در ابتدای اسالم«: یعنی ٢»رابع أربعة من املسلمني
منین آن ؤام الم، نفر دیگر نیز از مسلمانان مخلص بودند ٣که چون آن » مسلمان بود

 .سه نفر را با پدرش جمع بستند
به عنوان ، یمخواھیم ھفت طبقه آسمان را بشمار می توانیم زمانی که می ما: توضیح

ھفت طبق از جھات زیادی چون باالخره آن ، طبقۀ چھارم از ھفت طبقه: مثال بگوییم
چھار ، اما اگر پنج نفر در جمعی نشسته بودند و از این پنج نفر ؛به ھم شباھت دارند

عالم دین را با آن ما ھیچگاه آن ، بود عالم دینبودند و یک نفر از آنان  جانینفر دزد و 
ج تن شیخ که دومین نفر از آن پن: گویم نمی بندیم و ھیچگاه نمی دزدھا و جانیان جمع

 شکم مثًال شیخی باشد که، دزدھا باشدمگر اینکه آن شیخ نیز از جھاتی شبیه آن ، بود
 خود را از خمس که ھمان دزدی است پر کرده باشد!

 فخر رازی چون شیعه را احمق خوانده پس دلیلی برای اثبات ادعای خود ندارد!!
را نقل کرده که  »فخر رازی«قول  »ثانی اثنین«مربوط به  در بخش، جناب قزوینی

 یوطعن بعض الحمقی من الروافض ف: «ایشان آخوندان شیعه را احمق خوانده و گفته

 از سورۀ مائده ۷۳اشاره به آیۀ  -١
  ۳۵۶۳۸کنز العمال رقم  -٢

_______________________ 



 ٣٣٧  »ثانی اثنین«پیرامون قید 

و جناب ... اند ھای رافضی بر این گفتۀ ما ایراد گرفته یعنی بعضی از احمق» ھذا الوجه
دور از ادب و ، گرانیفحاشی به د: «قزوینی فرصت را غنیمت شمرده و گفته است

را فحاشی به طرف یحتی خود او به استداللش اعتقاد ندارد؛ زه کن است ینشانه ا
  .»ل برای اثبات ادعای خود نداردیچ منطق و دلیه ھکسانی است کمقابل منطق 

این ھمه حواس پرت ھستند و من در ، اما من واقعًا در عجبم که چرا جناب قزوینی
! !؟ندکن نمی را مرورخودشان ھای  نوشته، ام که مگر ایشان بعد از نوشتن عجب مانده

از ، را نقل کنند »فخر رازی«قبل از اینکه سخن ) خط ٧( خود ایشان در چند خط
ن ین چنیه اید رضوان الله تعالی علیخ مفیش«: اند رده و نوشتهکنقل ، شیخ مفید

، فليس فيه أكثر من األخبار بالعدد يف احلال، ثانيا ج وأما كونه للنبي«: ندک استدالل می

كام يكون ثاين ، أو ناقص، أو صبي، أو جاهل، أو فاسق، املؤمن يف سفره ثاين كافر وقد يكون

فمن ظن به فضال فليس من ، وهذا ما ليس فيه اشتباه، مؤمن وصالح وعامل وبالغ وكامل

 .»العقالء
تنھا گزارش از عدد است و ، ١امبر قرار دادهینکه خداوند ابوبکر را ثانی پیاما ا: «یعنی

رد؛ یا ناقص قرار گیو  کودک، جاھل، ا فاسقیچه بسا که مؤمن در مسافرت ثانی کافر 
، ردیامل قرار گکا یبالغ و ، عالم، صالح، ن است ثانی مؤمنکه ممکھمان طوری 
از عقال شمرده ، ندکلتی از آن استنباط یه فضکسی کپس ، ستین مطلب نیاشتباھی در ا

 ٢.»شود نمی
 فخر رازی را از عقال، شیخ مفید؟ دقت کردید که چقدر حواسشان پرت است

داند! حال چطور است که قزوینی بر فخر رازی  می یعنی فخر رازی را نادان، داند نمی
، بیند که اگر این گناه است نمی مگر؟؟ اند گیرند و شیخ مفید را فراموش کرده می ایراد

 = »رمتني بدائها وانسلت«: به قول عرب !؟کنند می ھاست که در شھر شما ھم از ھمان
 »!ه خود او بدان مبتال استکرد ک یبیمرا متھم به ع«

ر امة یلعن و فحش به خ شرد شبانه روزعه وِ یه شکاند  ردهکفراموش  ینیجناب قزو
منطق بودن شما و دلیل بر معتقد  بی شما دلیل برھای  و آیا این لعن و ناسزا گوییاست 

 ھم اعتراف مفید که ابوبکر ثانی پیامبر است آن ھم منصوب از جانب الله تبارک وتعالی  مفید -١

 ھـ.۱۴۱۲ـ قم، الطبعة األولی،  د، شیخ مفی۱۸۷، ص ÷أمیر المؤمنین ةماإلفصاح فی إما -٢

_______________________ 
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ن یل بر ایھم دل »دانشمندمھدی « یھا یا فحاشیآ؟ به دالیل خودتان استنبودن 
ن یز چنیب نیاسر الحبی یا فحاشیآ؟؟ خودش ندارد یبر ادعا یلیچ دلیه ھکاست 
به خلفا  ینیخم یو فحاش یجزائر یو فحاش اول و دوم یمجلس یا فحاشیآ؟؟ است

 ؟؟ خود ندارند یبر ادعا یلیچ دلیه ھکن است یل بر ایدلھا  این ۀھم
 در مورد جبریه، عبدالجلیل قزوینی رازی شیعی که در رد اھل سنت کتاب نوشته

 مگر ندکن اریاخت نفسی فیعف عابدی فاضلی عالمی چیھ جبر مذھب نیا و: «نویسد می
 خّمار  لوطی ٤فروش  زرق نواز  چنگ بربطساز نماز  بی ٣َمنَبل ٢ُلَتنبان ١بازی  دوغ مشتی

 ناتمام خام نفس بی باره]  م[ غال مشتی، صفت اموی، صورت مروانی ٥تحّملگوی قّمار
 ٦» األنعامک کاولئ عام

بگوییم که  ما حال، خط تمام را دشنام گفته ٣عالم شیعی  چنانکه خواندیم این
شود به این معنی است که  می بر حق ھستند و ھر چه در طعن آنان گفته »جبریه«

 ؟؟ معتقد نیستندطعانین به عقیدۀ خود 
 » تو سه تا سوراخ داری!!گوید:  می آبکش را ببین که به کفگیر: «و واقعًا که

 »ناسزا«است و  »سزا« عیِن ھا  اما احمق گفتن به احمق، ناسزا گویی خوب نیست
 نیست!

 دروغ است!..» ما ظنک باثنین« انس بن مالک دشمن اهل بیت است پس روایت
 كما ظن«و آن ایرادیست بر حدیث  کند می مطرح قزوینی سپس ایراد دیگری را

راوی این روایت انس بن مالک است و او دشمن حضرت  گوید میوی  »باثنني اهللا ثالثهام
 : بخوانید، علی است پس روایت مردود است

 :سدینو فخررازی در ادامه می« 

 )کتاب مذکورپاورقی ر.ک: دغل بازی ( -١
 شکم پرست -٢
 بیکاره -٣
 یه از منافقکنا -٤
 مراد مھمل گوی است. -٥
 _تھران ۱۹۰ – ۱۸۹)، متن: ص ۶نقض (فارسی)، شیخ عبدالجلیل قزوینی رازی (قرن  -٦

_______________________ 
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ر کابوبه کات آمده یه در رواکاست  یزھایچ، هین آیبه ا کتمس یل پنجم برایدل«
ه ک یدر باره دو نفر ینک یمال یچه خ: رسول خدا به او فرمود، ن شدیه غمگک یزمان

 .»است یعین مقام بلند و درجه رفیه اکست ید نیترد. خداوند استھا  آن نفر سوم
 :ینقد و بررس
ه در غار که من به رسول خدا در آن زمان کر نقل شده است کاز ابوب: «اصل روایت

آن حضرت ، دیما را خواھد د، ندکش را نگاه یر پاھایزھا  آن از یکیاگر : بودم گفتم
 ) یبخار( ».خدا استھا  آن ه نفر سومک یدر باره دو نفر ینک یمال یچه خ: فرمود
 :تیسند روا یبررس

ھم یت علیه او از دشمنان اھل بکوجود دارد  کت أنس بن مالین روایدر سند ا
ر یاری عداوت و دشمنی خود را با امیشود و در موارد بس السالم محسوب می

ه کر یث غدیادآوری حدیه یرده است؛ از جمله در قضکار کآش ÷مؤمنان
ه کرد آن چه را که در آن جا حضور داشتند درخواست کای  از صحابه ÷رمؤمنانیام

اران وفادار رسول خدا یای از  عده، اند شھادت دھند دهیاز زبان رسول خدا شن
ام و دچار  ر شدهیه من پکبھانه آورد  کدادند؛ اما أنس بن مالبرخواستند و شھادت 

 . رد و به مرض برص مبتال شدکن یاو را نفر ÷ر مؤمنانیام. ١ام فراموشی شده
می یا شقاوت مردم بستگی مستقیه سعادت و کای  ھم در مسأله تمان شھادت؛ آنک

سوره  ١٤٠در  میرکخداوند . ر قابل بخشش استیگناھی بس بزرگ و غ، به آن دارد
 :دیفرما بقره می

ن َكَتَم َشَ�َٰدًة ِعنَدهُ ﴿ ۡظلَُم ِممَّ
َ
ِ ٱِمَن  ۥَوَمۡن أ  .]١٤٠[البقرة:  ﴾�َّ

، ه نزد اوستکه گواھی و شھادت الھی را کس کارتر است از آن کسی ستمکو چه 
 !؟ندک تمان میک

با ھم قت سه گناه بزرگ یدر حق، ندک تمان شھادت میکنی یه در امورد دکسی ک
ن یروان آن دیپ -٢رده؛ کع ین الھی و دستورات خداوند را ضاید -١: انجام داده است

خود را مستحق عذاب  -٣رده؛ کند گمراه ک ه از سخن او متابعت میکسانی را کو 
ننده کتمان ک، هین آیه خداوند در اکن خاطر است یبه ھم.  رده استکابدی الھی 

سال از حضرت علی کوچکتر بوده است و  ۱۳جاعل این روایت یادش رفته بود که انس بن مالک  -١
 است! نقل کردهاو از کم سنترین اصحاب بود که ماجرای غدیر را 

_______________________ 
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ن شخصی یت چنیتوان به روا ا میین آیند؛ بنابراک ن فرد معرفی مییتر شھادت را ظالم
 ؟ردکاعتماد 

 :دیفرما ن سوره مییھم ٢٢٨ه یو در آ

﴿ ْ ۚ ٱَوَ� تَۡ�ُتُموا َ�َٰدةَ ُ ٱوَ  ۥۗ ۡلُبهُ َءاثِٞم قَ  ۥٓ َوَمن يَۡ�ُتۡمَها فَإِنَّهُ  لشَّ بَِما َ�ۡعَمُلوَن َعلِيٞم  �َّ
 .]٢٨٣[البقرة:  ﴾٢٨٣

و . ار استکقلبش گناھ، ندکتمان کس آن را کد! و ھر ینکتمان نکو شھادت را 
 . داناست، دیدھ به آنچه انجام می، خداوند

له قلب و روح انجام یتمان شھادت و خودداری از اظھار آن به وسکه کاز آن جائی 
نسبت به  کرده است و أنس بن مالکگناه قلبی معرفی  کیخداوند آن را ، شود می

ز آن را یگری نیه در موارد دکشده بود » حسادت« بیدچار مرض قل، ÷رمؤمنانیام
 .رده بودکاظھار 

ان ین گونه بیرا ا کتمان شھادت انس بن مالکبالذری در انساب األشراف داستان 
 :ندک می

به : فرمود بر باالی منبر می ÷طالب ه علی بن أبیکوائل نقل شده است  از أبی«
 ده استیر خم شنیخدا در روز غده از رسول کدھم مردی را  خداوند سوگند می

ه با او کسی کرا دوست دارد و دشمن باش با ھر ) یعل( ه اوکا دوست بدار ھر یخدا«
براء بن عازب ، کانس بن مالن مجلس یدر ا. ه بلند شده و شھادت دھدک» دشمن است

رد؛ ولی کدرخواست شھادت ھا  آن حضرت از، حضور داشتند ر بن عبد اللهیو جر
ن مسأله را یه اکسانی کا یخدا: فرمود ÷سپس علی، جواب ندادند کی چیھ

ه عالمتی کن یا مبر؛ مگر این دنیاز ا، ردندکدانستند و از دادن شھادت خودداری  می
 .ه با آن شناخته شوندکقرار بده ھا  آن برای

 ....ور شدکپس انس دچار مرض برص و براء 
ن یبدون ا، اند ردهکبرای أنس نقل مرض برص را ، یگر از دانشمندان سنیو برخی د

ذھبی در . ن مرض شده استیدچار ا ÷رمؤمنانین امیه انس با نفرکنند که اشاره ک
 :سدینو ر اعالم النبالء مییس
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سی یماری پیدچار ب که أنس بن مالکرده است کنار از أبی جعفر نقل یعمرو بن د
 . داشت ھای بزرگی برمی لقمهه در ھنگام خوردن کدم ید، د بودیسی آن شدیشده و پ

 . سی داشتیدر صورتش پ کأنس بن مال: سدینو و ابن جوزی می
 : جواب

 . این ایراد از جھات مختلفی مردود است
انس بن مالک حدیث غدیر را کتمان «گوید:  می که شیعه بسیار مضحک است -١

و از او در ھمین  برند می نام خبر غدیرولی خودشان از او به عنوان راوی » کرد
 کنند! می روایت نقل، مورد

نَا«: نویسد می، شیخ صدوق ثَ دَّ دُ  حَ َمَّ َدَ  بْنُ  حمُ ِ  بْنِ  أَمحْ نيْ ُسَ فَ  بْنِ  احلْ ادِيُّ  يُوسُ دَ بَغْ الَ  الْ  قَ

نَا ثَ دَّ ُّ  حَ
يلِ دِ  بْنُ  عَ َمَّ ةَ  بْنِ  حمُ نْبَسَ ىلَ  عَ وْ يدِ  مَ شِ الَ  الرَّ نَا قَ ثَ دَّ مُ  حَ ارِ ةَ  بْنُ  دَ بِيصَ الَ  قَ نَا قَ ثَ دَّ يْمُ  حَ ٍ  بْنُ  نُعَ املِ  سَ

الَ  تُ  قَ عْ مِ الِكٍ  بْنَ  أَنَسَ  سَ ولُ  مَ قُ تُ  يَ عْ مِ ولَ  سَ سُ ولُ ج  اهللاَِّ  رَ مَ  يَقُ وْ يرِ  يَ دِ مٍّ  غَ وَ و خُ ذٌ  هُ  بِيَدِ  آخِ

 ٍّ
يلِ تُ  أَ ÷ عَ ىل لَسْ نِنيَ   أَوْ مِ نْ  بِاملُْؤْ مْ  مِ هِ سِ وا أَنْفُ الُ الَ  بَىلَ  قَ نْ  قَ نْتُ  فَمَ هُ  كُ الَ وْ ا مَ ذَ ٌّ  فَهَ

يلِ هُ  عَ الَ وْ  مَ

مَّ  الِ  اللَّهُ نْ  وَ االهُ  مَ ادِ و وَ نْ  عَ اهُ  مَ ادَ ْ و عَ نْ  انْرصُ هُ  مَ َ لْ و نَرصَ ذُ نْ  اخْ لَه مَ ذَ  ١» خَ
 خود گوش با: هک است ردهک نقل نیچن کمال بن انس از سالم بن مینع: «یعنی

 ایآ: فرمود، بود گرفته را ÷علّی  دست هک حالی در خّم  ریغد روز ج غمبریپ دمیشن
، میدان می آری: گفتند؟ ھستم تر مقّدم خودشان از نیمؤمن به نسبت من هک دیدان می

، است او موالی ھم علّی  نیا، میاو موالی من هک سک ھر پس: فرمود ج خدا غمبریپ
 اریی و، را او دشمن بدار دشمن و، دارد دوست را علّی  هک را آن بدار دوست پروردگارا

 ٢.»دیبرآ او خواری صدد در هک را سیک نک خوار و، را علّی  اوری فرما

ا«: نویسد می، با سندی دیگر و کمی تغییر در متن، شیخ طوسیو ھمچنین  نَ َ ربَ  أَخْ

َدُ  دِ  بْنُ  أَمحْ َمَّ لْتِ  بْنِ  حمُ الَ ، الصَّ نَا: قَ َ ربَ َدُ  أَخْ دٍ  بْنُ  أَمحْ َمَّ الَ ، حمُ نَا: قَ ثَ دَّ َدُ  حَ ْيَى بْنُ  أَمحْ الَ ، حيَ نَا: قَ ثَ دَّ  حَ

 ُّ
يلِ ابِتٍ  بْنُ  عَ الَ ، ثَ نَا: قَ ثَ دَّ ورُ  حَ نْصُ دِ  أَيبِ  بْنُ  مَ وَ َسْ نْ ، األْ لِمٍ  عَ سْ ئِيِّ  مُ نْ ، املُْالَ الِكٍ  بْنِ  أَنَسِ  عَ  أَنَّهُ ، مَ

 ، شیخ صدوق _قم۶۷معانی األخبار، ص:  -١
 _تھران  ، مترجم:عبد العلی محمدی شاھرودی۱۵۴، ص: ۱ معانی األخبار (ترجمه)، ج -٢

_______________________ 
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عَ  مِ ولَ  سَ سُ ولُ  ج  اهللاَِّ رَ قُ مَ  يَ وْ يرِ  يَ دِ مٍّ  غَ ىل أَنَا: خُ نِنيَ   أَوْ مِ نْ  بِاملُْؤْ مْ  مِ هِ سِ ذَ و ،أَنْفُ ٍّ  بِيَدِ  أَخَ
يلِ  ،÷عَ

الَ  قَ نْ : فَ نْتُ  مَ هُ  كُ الَ وْ ٌّ  مَ
يلِ هُ  فَعَ الَ وْ مَّ ، مَ الِ  اللَّهُ نْ  وَ االهُ  مَ ادِ و وَ نْ  عَ اهُ  مَ ادَ  ١..»عَ

نه تنھا خبر غدیر را کتمان نکرده بلکه علمای  »انس بن مالک«مالحظه کردید که 
 اند! را از او نقل کردهاین خبر ، شیعه با دو سند متفاوت
مورد ت یه در رواکالله د ر بن عبیجر و بزبن عا اءبر، هکبل کنه تنھا انس بن مال

زید بن «و ھمینطور ، اند هردکتمان ک خبر غدیر را زینان نآح شده یتصراستناد قزوینی 
که از آنان نیز به عنوان  »انصاری یعةودیزید بن «و  »عبد الرحمن بن مدلج«و  »ارقم

 !!ر ھستندیان غدیاز راوخود  ٢کنند می کتمان کنندگان خبر غدیر یاد

 ...،و هذه اسامء من رو عنهم حديث يوم الغدير«: نویسد می سید ھاشم برھانی

ابو ... ،عثامن بن عفان، عمر بن اخلطاب، ابو بكر عبد اهللا بن عثامن: منهم من هنأه بذلكو

الرباء بن عازب ، عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب ..،زيد االنصاريأيوب خالد بن 

ابو ، زيد بن ارقم االنصاري، جرير بن عبد اهللا، جابر بن عبد اهللا االنصاري... ،االنصاري

انس بن مالك ، ابو عمرة بن عمرو بن حمصن االنصاري ،ج رافع موىل رسول اهللا

 ٤»يزيد بن وديعة«و ٣»مدلج بن نالرمح عبد... ناجية بن عمرو اخلزاعي، االنصاري
اصحاب و  ندحضرت علی منبر رفت: «است که در روایتی آمده است شگفتاما  -٢

ھر کس در روز غدیر حاضر بوده و : «ندگفت می و به آنان دادند می را قسم
مرد بلند شدند و شاھدی دادند که یکی  ١٢ سپس» پس شاھدی دھد، شنیده

 که در روز غدیراز آنان که شاھدی داد و گفت که من شنیدم از رسول خدا 

 ،سید ھاشم بحرانی۹۶،طوسی _قم؛ کشف المھم فی طریق خبر غدیر خم ص۳۳۲األمالی، ص:  -١

، مسیر سید حامد حسین ۱۴۷، ص: ۱۰ األطھار (فارسی)، ج ةئماأل ةمعبقات األنوار فی إثبات إما -٢
 ، امینی _ قم۳۸۷، ص: ۱ ؛ الغدیر، ج۲لکھنوی _اصفھان،ط

احیاء تراث السید ھاشم  سسة،بحرانی _ مؤ۴۲ – ۴۱کشف المھم فی طریق خبر غدیر خم، ص:  -٣
  البحرانی

 ÷، موسسه امام مھدی۳۱۰ص  ÷الرضا صحيفة -٤

_______________________ 
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انس بن  » اعداه من اعدو ،وااله من وال ا�، مواله فع� مواله كنت من«: فرمود
 » مالک بود!!!

 مسعود حدثني: قال، البجيل عمر بن اسامعيل حدثني«: نویسد می سید ھاشم بحرانی

 ناشدا املنرب عىل عليا شهدت: قال، سعد بن عمرية عن، مرصف بن طلحة  عن، خدام بن

 اثنا فقام، فليشهد، قال ما يقول خم غدير يوم ج اهللا رسول سمع من ج اهللا رسول اصحاب

 سمعوا اهنم فشهدوا، مالك بن انسو ،هريرة ابوو ،اخلدري سعيد ابو منهم، رجال عرش

 ١» عاداه من عادو ،وااله من وال اللهم، مواله فعيل مواله كنت من: يقول ج اهللا رسول

نیز وارد شده و گفتیم که  »عبد الرحمن بن مدلج«روایتی به ھمین ترتیب در مورد 
 : بخوانید، داند می شیعه او را نیز از کتمان کنندگان خبر غدیر

 أبو طالب بن سعد حدثني، احلميص الربيع بن النرض بن موسى طريق من، عقدة ابن«

 سمع من الرحبة يف الناس نشد عليا أن أحيص ال من حدثني، إسحاق أبو حدثني، غيالن

 مدلج بن الرمحن عبد منهم نفر فقام »مواله فعيل مواله كنت من« :ج اهللا رسول قول

 ٢»ج اهللا رسول من ذاك إذ سمعوا أهنم فشهدوا
روایتی که ھم اکنون خواندید  ٢ صد در صد مخالف و خواندیم که قزوینی روایتی

؟ د!! حال چه کنیمندھ نمی شاھدی و دیگران انس بن مالک، نقل کرده بود و طبق آن
حداقل با روایاتی که انس دربارۀ ، روایتی که ما نقل کردیم؟ کدام روایت صحیح است

 سازد! می تناقضخبر غدیر نقل کرده ھمخوانی دارد ولی ادعای قزوینی که داالنی از 
روایت مردود ھستند و ھیچ کدام سند صحیحی ندارند ھردو  در نظر اھل سنت

خبر غدیر را « نفری که در روایت آمده ٦آن ، و چنانکه گفتیم، باطل ھستندھردو  بلکه

رانی و وی به نقل از مناقب ابن ، بح۱۱۶ – ۱۱۵کشف المھم فی طریق خبر غدیر خم، ص  -١
 نگا:( ؛ این روایت از نظر اھل سنت از لحاظ سند اشکال دارد۳۸رقم الحدیث  ۲۶المغازلی ص 

و دیگر علمای شیعه این  »بحرانی و ابن طاووس«) ولی ۲۱۱ ص: ،۵ ج ، ابن کثیر،ةيو النھا ةيالبدا
 اند. روایت را تائیدًا آورده و آن را پذیرفته

، ابن عقده کوفی، جالب است که ابن عقده چند خط قبل روایتی که طبق ۲۴۷ص  ةيالوالکتاب  -٢

 کند!! خبر غدیر را کتمان کرده است، نقل می »عبد الرحمن بن مدلج«آن 

_______________________ 



 دو یاِر غار    ٣٤٤

غدیر خبر از راویان  شش نفرھر » کتمان کردند و به نفرین حضرت علی مبتال شدند
روایتی که قزوینی به آن استناد ، افیست تا ثابت شودپس ھمین یک مورد ک، ھستند

اند  نادان که خواستهای  عده و آن را کرده باطل اندر باطل است و ھیچ اصلی ندارد
 دانستند و می سیرت اصحاب را نیز، و از سمتی، ی برای حضرت علی بتراشندتیلفض
شده و یا به بیماری یا در آخر عمر کور شده یا لنگ ھا  آن دانستند که کدام یک از می

جعل کردند و گفتند که آنان توسط حضرت علی نفرین ، نقیصۀ دیگری گرفتار شده
 لی آنان را به این روز در آورده!و نفرین حضرت عاند  شده
براء بن «آن است که  کند می نکتۀ دیگری که دروغ بودن این روایت را ثابت -٣

 ١حضرت علی بودند خاص یاناز یاران حضرت علی و به اصطالح از شیع »عازب
حال چگونه ، ن حضرت بودندآھای جمل و صفین و نھروان ھمراه  و در جنگ

کنند و چطور است که حضرت علی  می خبر غدیر را کتمان، است که ایشان نیز
 ؟شود این یار خود را نفرین کنند که در نھایت نابینا شوند می حاضر

از  یھاشم و جمع یبن: «دارد یتوب مکن میتابش چنک در شیعی یمحمد فخر
امامت و خالفت  یبرا ÷یر مومنان علیه امکردند کبزرگان اصحاب به صراحت اعالم 

براء بن ... و یاز اصحاب از جمله سلمان فارس یگروھ.... است بر ھمگان سزاورتر
. ردندکعت نیر بکھاشم ھمراه بودند و با ابوب یده با بنین عقیگر بر اید یعازب و جمع

 یطرفدار ÷یاز حضرت عل یع به وجود آمد و گروھیه تشکن جا بود یدر ھم
 ٢.»ده شدندیعه نامیش، نمودند

او از روز : «نویسد می سبحانی در مورد او سخن طویلی دارد که در قسمتی از آن
پس از ، لین دلیبود و به ھم ÷ر مؤمنان علییمی امیاز عالقمندان صم، نخست

 اران آن حضرت قرار گرفت و در عراقیدر صف ، نه به عراقیاز مد ÷مھاجرت علی
 ر مؤمنانیھای سه گانه ام و در جنگ. دیاقامت گز) ÷رمؤمنانیومت امکقلمرو ح(

 ۱۹۱ص  ةمفی تألیف األ ةملهمدر الفصول ا (صاحب المراجعات) شیعی عبد الحسین شرف الدین -١

نیز در رجال خود از او در بین اصحاب  »برقی«برد و  ز نام میدر ذکر اصحاب خاص علی از براء نی
 کند. ممتاز حضرت علی یاد می

(البته الزم به  ۱، محمد فخری، نشر: ایلیا فخر _مشھد،ط۹۱ص و ۳۰تاریخ تشیع (فارسی) ص  -٢
 ذکر نیست که این ادعای شیعه است و ما فقط از سبیل احتجاج آن را نقل کردیم.) 

_______________________ 



 ٣٤٥  »ثانی اثنین«پیرامون قید 

روی او از یپ. ت جست و در جبھه آن حضرت قرار گرفتکشر) ن و نھروانیجمل و صف(
ن یتر ستهیرا شا ÷ه او به راستی علیکبل، ورانه نبودکور کروی یپ ،÷ر مؤ منانیام

امل نسبت به کنش یرت و بیدانست و با بص می ج امبریمرد جھان اسالم پس از پ
نان داشت و از ارادت خاص او یز به او اطمین ÷علی.. ..ردک روی مییاز او پ ÷علی

گاه بود ه از کان جنگ نھروان او را برای گفتگو با خوارج فرستاد تا بلیه در جرکچنان، آ
به گفتگو و ھا  آن سه روز با ،÷برأ به فرمان امام، ارشاد بشوندره و احتجاج کراه مذا

برأ بن ، انتخاب شدند، هیه برای مالقات با معاوکی از افرادی کی.... شه پرداختقمنا
اران مورد عالقه یز از یو ن، روه انصارگس از یز مثل قیه برأ نکو از آنجا . عازب بود

ت و یبرأ در پرتو آشنائی با شخص... گردد میزه انتخاب او روشن یانگ، بود ÷علی
ت خاصی بر یقعاز وزنه و مو. اب آن حضرتکی در رارکر مؤمنان و فدایمقام ممتاز ام

ر مؤمنان بشمار یده امیاران بر گزیدر رجال خود او را از » برقی« هکخوردار بود چنان
 ١.»آورده است
 صحیح باشد؛ حال، استاخباری که قزوینی در این باره نقل کرده ، بالفرض

داشت این یار خاص و مورد اعتماد و برگزیدۀ حضرت علی چه انگیزه ای : «میپرس می
را به  سلمانانرحم است که م بی آیا حضرت علی آنقدر که خبر غدیر را کتمان کند و

 ؟؟ آن ھم یکی از بھترین یاران خود را؟ کند می ھمین راحتی نفرین
ھمان برادرانی که او را به چاه انداخته ، خود در مورد برادران ÷حضرت یوسف

، که او و یارانش را شکنجه دادند در مورد اھل مکه ج یا نبی اکرم؟ بودند چه گفت
این دو پیامبر ؟؟ چه گفت ؛قصد جانش کردند و باعث خروجش از شھرش شدند

ۖ ٱَ� َ�ۡ�ِ�َب َعلَۡيُ�ُم ﴿ :فرمودند، خطاب به آن خطاکارانھردو  ،بزرگوار ُ ٱَ�ۡغفُِر  ۡ�َۡوَم َّ� 
رَۡحُم 

َ
ِٰ�ِ�َ ٱلَُ�ۡمۖ وَُهَو أ خدا شما را   ستیامروز بر شما سرزنشی ن« ]٩٢[یوسف:  ﴾٩٢ ل�َّ

آیا حضرت علی در این نفرین کردن به » ن مھربانان استیآمرزد و او مھربانتر می
 ؟ اقتدا کرده بود ج به نبی اکرم، بھترین یار خودش

 :و فرمودسال صبر کرد و در انتھا از خدا تقاضای عذاب نمود  ٩٥٠ ÷حضرت نوح

�ِض ٱرَّّبِ َ� تََذۡر َ�َ ﴿
َ
ولی حضرت علی به ھمین  ]٢٦[نوح:  ﴾٢٦َديَّاًرا  لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱمَِن  ۡ�

 ۱۵۴ - ۱۵۳پیشوایی، ص  -سبحانی  جعفر سالمی شیعه،ھای ا شخصیت -١
_______________________ 
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!! حضرت نوح با وجود اینکه این ھمه صبر نمود ولی چون او قوم کند می راحتی نفرین
شود و چون ابراھیم و عیسی علیھم السالم  می قدر و مقامش کم از، خود را نفرین کرد

 :فرمود ÷چنانکه حضرت ابراھیم، رود می مقامشان باال، قوم خود را نفرین نکردند

ۡضلَۡلَن َكثِٗ�� ّمَِن ﴿
َ
� َوَمۡن َعَصاِ� فَإِنََّك  ۥَ�َمن تَبَِعِ� فَإِنَّهُ  �َّاِس� ٱَرّبِ إِ�َُّهنَّ أ ِمّ�ِ

  .]٣٦[إبراهیم:  ﴾٣٦ِحيٞم َ�ُفورٞ رَّ 
 ندکروی یه از من پکردند پس ھر کاری از مردم را گمراه یبسھا  آن پروردگارا«

 » ن تو آمرزنده و مھربانییقیند به که مرا نافرمانی کگمان او از من است و ھر  بی
، کاش به جای نفرین و دعای بد: «در اخبار آمده است که حضرت نوح فرمود و

 ھمدعای نیک را ، پذیرد می ھمان خدایی که نفرین را، زیرا، مکرد می دعای نیک
 و ابراھیم و عیسی نوح رسول الله و حضرت یوسف وحال عمل و سیرت » پذیرد می
البته عملی که به دروغ به او ( !!؟کجا ÷کجا و عمل حضرت علی السالم ھمعلی

 ) دھند می نسبت
!و اند! لقب داده سرا گور کن حضرت علی ÷جالب است که شیعه حضرت نوح

از نفرین بعد ولی حضرت نوح  !دانند مین قابل مقایسه ÷اصًال حضرت علی را با نوح
که به اعتقاد شیعه از نوح برتر  اما حضرت علی، سال خود ناراحت است ٩٥٠از 

 ؟!....است
 اینکهدھد تا  می ادامه »براء بن عازب«سخنش را در مورد  »سبحانی«جناب 

اران یه گروھی از کاجتماع بزرگ  کیدر » رحبه« روزی در) حضرت علی(«گوید:  می
ر یس از شما در روز غدکھر : رد و فرمودکھا  آن رو به، در آن گرد آمده بودند ج امبریپ

ال من و ا�، مو اله من كنت مواله فهذا يلع«: ه فرمودکده است یامبر اسالم شنیاز پ
ه در ک، امبریگروھی از بزرگان اصحاب پ. زد و شھادت بدھدیبر خ »اعداهاعدمن و وااله

 از آن جمله، ولی عده انگشت شماری، آن انجمن بودند بر خاستند و گواھی دادند
از گواھی دادن خود داری نمودند و مورد اعتراض » برأ بن عازب« و» کانس بن مال«

ن یا اگر ایخدا: «ن نموده گفتینفررا ھا  آن هکبه طوری ... قرار گرفتند ÷سخت علی
، » آنان را گرفتار نما، حاضر به ادای شھادت و اظھار حق نشدند، دو نفر از روی عناد

ز ید! برأ نیماری برص گردید و دچار بیب دیه پا آسیانس از ناح ÷در اثر دعای علی
قابل چشم ، زش انس و برأغه لکست ین کش. ..نائی خود را از دست داد!یان عمربیدر پا
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ه در طول عمر کست ین نیعه ایه معنای شکد توجه داشت یولی با، باشد پوشی نمی
ش خود مسلط کھای سر الت و ھوسیشه بر تمایب نشود و ھمکچ گناھی مرتیخود ھ

 . باشد
، ستیبر ما روشن ن، از طرف برأ در آن مجمع، تمان شھادتکزه یانگھی علل و انگو

ه در صفحات گذشته بر کچنان( ر استیث غدیان حدیوی از راکیه او خود کدر صورتی 
اند و  ر را از او نقل نمودهیث غدیو مورخان اسالمی با اسناد متعددی حد) آن اشاره شد

ه کقی یر مؤمنان به گواھی حقایگر در ارادت و عالقه خاص او نسبت به امیاز طرف د
 ١.»ستیی نکچ شیھ، خچه زندگی او گذشتیدر تار

او پس از رحلت : «نویسد می »براء بن عازب«محمد فخری در مورد ، با این حال
از راویان ثقه است که روایات ، و از شیعیان خاّص او ÷از طرفداران علی ج پیامبر

  ٢.»شود می باشد که از اسناد شیعی محسوب می بسیاری از او در دست
غدیر صحیح اگر روایات وارده در مورد کتمان خبر : شود می حال یک سؤال مطرح

 نتیجه، چرا قزوینی و دوستانش، باشد و براء نیز یکی از کتمان کنندگان باشد
ات او ید به رواینبا نیز از دشمنان حضرت علی است و »براء بن عازب«گیرند که  نمی

 ؟ردکاعتماد 
فاطمه را سیده ، عمرحضرت ، ابوبکر خالفت را غصب کردسیدنا ، به قول شیعه -٤

چرا حضرت علی آنان را .... علی انداخت وحضرت کشت و طناب به گردن 
 مگر شما؟ شد نمی به عقیده و مسیر اسالم مربوطھا  آن مگر کار !؟نفرین نکرد

داد کسی در فضیلت علی روایت نقل کند و او  معاویه اجازه نمی، دگویی مین
پس ؟ داد که چنین کنند نیز پول میای  عده روایاتی را در ذم او میساخت و به

معاویه را که او نیز باعث کتمان فضایل او شده و در ذم او ، حضرت علی چرا
 ؟؟ ه نفرین نکردکرد می روایت جعل

آن است که جناب ، نکتۀ جالبی که در این بین مطرح است ھا، این اما گذشته از

 »باثنني اهللا ثالثهام كما ظن«تا ثابت کنند روایت اند  قزوینی این بحث را مطرح کرده

 مصدر قبلی -١
 ، محمد فخری _مشھد۹۱فارسی) ص ( تاریخ تشیع -٢

_______________________ 
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اما آیا معقول و یا منصفانه است که ما برای دروغ  ؛ست و انس موثق نیستصحیح نی
 ؟؟ جلوه دادن حقیقتی به دروغ و تزویر چنگ بزنیم

 کیدأت، در بدترین وضع ھستنداند  ه آن متوسل شدهتی که قزوینی بروایرجال 
نقل شده  اھل سنت از یک طریق این روایت در کتب، در بدترین وضع ھستند، کنم می

 . است

بِيُّ «: است بدین ترتیب، از انساب االشراف بالذری سند لْ كَ امٍ الْ شَ بَّاسُ بْنُ هِ نِي عَ ثَ دَّ ، حَ

نْ أَبِيهِ  يمَ ، عَ اهِ رَ يَاثِ بْنِ إِبْ نْ غِ يِّ ، عَ دِ فَانَ األَسَ رْ ىلَّ بْنِ عُ نِ املُْعَ ةَ ، عَ لَمَ يقِ بْنِ سَ قِ ائِلٍ شَ نْ أَيبِ وَ ، عَ

الَ  الَ : قَ ِ قَ ِنْربَ ىلَ املْ ٌّ عَ
يلِ ال: عَ جُ تُ اهللاََّ رَ دْ  ..»نَشَ

اُس ْبُن ِھَشاٍم الْ «: اولین راوی  . مجھول است »یْلبِ کَعبَّ
 . است شیعه ةاز غالمتھم به کذب و  »یلبکال محمد بن ھشام«: دومین راوی
 . جعال و وضاع و کذاب و از غالیان شیعه است »َم یاِث ْبِن ِإْبَراھِ یغِ «: سومین راوی

َسدِ «: چھارمین راوی
َ
ی ْبِن ُعْرَفاَن األ غالیان متھم و منکر الحدیث و از  »یاْلُمَعلَّ

 . شیعه است
ثبت کنند!!  از لحاظ سند این روایت را در کتاب گینس به عنوان بدترین روایتباید 
، روایتی که در چنین وضعی قرار داردشرم است آنکه به چنین  بی حیا و بی و چقدر
 . کند می استناد

وارد در کتب اھل سنت که در مورد سند این روایت  »خوئی« جالب اینجاست که

فإن ذلك مروي : عليه مل يثبت ÷ودعاء عيل، كتامن الرباء الشهادة: أقول«: گوید می شده

ندادن براء و دعای  شھادت: گویم می: «یعنی ١»وال وثوق بصحة سنده، عن طريق العامة

روایت شده و به  چرا که از طریق اھل سنت: ثابت نیست، بر علیه او ÷حضرت علی
 » صحت سندش اعتمادی نیست

لكن ..... فقد رواه الصدوق يف املجالس، وأما من طريق اخلاصة«: نویسد می و در ادامه

شیخ ، تشیعو اما از طریق اھل : «یعنی ٢...»بمحمد بن سنان، سند الرواية ضعيف

  ۱۸۶ص  ۴معجم رجال الحدیث للخوئی، ج -١
 ۱۸۷ – ۱۸۶ص  ۴معجم رجال الحدیث للخوئی، ج -٢

_______________________ 



 ٣٤٩  »ثانی اثنین«پیرامون قید 

اما سند روایت ضعیف است به علت وجود .... صدوق در مجالس روایتی نقل کرده
 . کند می و در ادامه به دیگر اشکاالت متن روایت صدوق اشاره» محمد بن سنان

 ١مفضل بن عمر و جابر بن یزید جعفی، کند می اما در سند روایتی که خوئی نقل
خوئی دلیل ضعف روایت ، دانم چرا نمی ھستند وغالی و کذاب ھردو  نیز وجود دارد که

 داند! می را فقط مربوط به محمد بن سنان

. اهللا عبد أبو، اجلعفي، عمر بن املفضل«: گفته است »مفضل«در مورد  یغضائرابن 

 حديثه يف الغالة ومحل، كثري شىء عليه زيد وقد. خطايب، القول مرتفع، متهافت، ضعيف

 ٢.»حديثه يكتب أن جيوز وال. عظيام محال

، مفضل بن عمر أبو عبد اهللا قيل أبو حممد«: ستگفته ادر مورد مفضل نجاشی 

بَأُ به، مضطرب الرواية، فاسد املذهب، كويف، اجلعفي عْ وقد . وقيل إنه كان خطابياً . ال يُ

لُ عليها وَّ عَ  ٣»ذكرت له مصنفات ال يُ
 . اند نیز گفته ٥و ابن داود حلی ٤شبیه ھمین را ابن غضائری

آن  ین شخص فاسد المذھب غالیا ۀدربارشیعه رجال  یعلماھای  ۀ گفتهخالص
رجال  یه علماک یتا جائ، اند ث بار خود را بردوش او نھادهیه غالة در حدکاست 

عالوه ، ردکد اعتماد یث و مصنفات او نبایو به حد، اند ز ندانستهیث او را جاینوشتن حد
ابو «و خطابیه معتقد بودند که  مذاھب غالة است نیه از بدترکاست  یخّطابھا  این بر

 پیامبر است! »الخطاب
را  »مفضل«روایات ، دارد »الموضوعات«ھاشم معروف الحسنی که کتابی در باب 

 . در آن کتاب تضعیف کرده است

او نقل روایت گوید که خود او فی نفسه ثقه است اما ضعفا از  ابن غضائری در مورد وی می -١
ابن الولید و ابن بابویه و ابن «کنند و بھتر است که روایات وی ترک شود، به قول شوشتری:  می

.) و شھید ثانی و ۲۵۶، ص ۱اخبار الدخیله، ج ( »اند. نوح و غضائری و نجاشی او را تضعیف کرده

 الله علیه) ةمحاند. (به نقل از کسر الصنم، عالمه برقعی ر جزائری او را از غالة شمرده
 ۱۱۷،رقم ۸۷رجال ابن غضائری ص -٢
 ۱۱۷،رقم ۸۷رجال ابن غضائری ص ؛_قم ۱۱۱۲، رقم ۴۱۶رجال نجاشی ص -٣
 ۱۱۷،رقم ۸۷رجال ابن غضائری ص -٤
 _قم ۵۱۲رقم  ۲۸۰رجال ابن داود حلی ص  -٥

_______________________ 



 دو یاِر غار    ٣٥٠

، وهذه الرواية أيضا ضعيفة بجربئيل بن أمحد«: نویسد می خود خوئی در ذیل روایتی

 ١»ومفضل بن عمر
ھر حال این روایت نیز در وضعیت بسیار بدی قرار دارد و به شدت ضعیف است به 

 . دانست می و دیدیم که خوئی نیز این روایت را ضعیف
 ؛مردود است و قابل اعتنا نیست با این وجود این داستان ھم سندًا و ھم متناً 

 كواحلمد هللا علی ذل

 !انیبرحسادت انس بن مالک به حضرت علی و ماجرای مرغ 
 : بخوانیم »انس بن مالک«حال ادامۀ ایراد قزوینی را در مورد 

را نسبت به  کد انس بن مالیه عداوت و حسادت شدکگری یمسأله د« 
شابوری آن یم نکحا. است) انیمرغ بر( ر مشوییقصه ط، ندک ثابت می ÷رمؤمنانیام

 :ندک ن گونه نقل مییرا ا
، ی از روزھاکیدر . بودم ج خدا ه من خادم رسولکت شده یروا کاز انس بن مال«

 :فرمود ج رسول خدا. اھداء شد ج رسول خدا کای به حضور مبار ان شدهیمرغ بر
من ھم به . مینکن غذا را تناول یات را بفرست تا با ھم ا دهین آفریبار پروردگارا! بھتر

: دیانس گو .ن مرغ برسانیی از انصار را برای تناول اکیپروردگارا! : ن دعا گفتمیدنبال ا
د ناراحت یه دعا به اجابت نرسکن یـ من از ا. آمد و در زد ÷ه علیکد یشکطولی ن

به  ÷ن بھانه از ورود علییبه ا( اری استکسرگرم انجام  ج رسول خدا: شدم ـ گفتم
باز . دوباره آمد ÷ای علی فاصله کپس از اند) ردمکری یجلوگ ج رمکخانه رسول ا

خواستم ، بار سّوم آمد. اری استکسرگرم  ج رسول خدا: ھم اجازه ورود ندادم و گفتم
 ج ن! بنا به دستور رسول خداکدر را باز : فرمود ج رسول خدا، ن بار ھم مانع شومیا

 .وارد شد ÷علی. در را گشودم
ا رسول الله! ی: دیبه عرض رسان؟ رت چه بودیا علی! علت تأخی: فرمود ج رسول خدا

ه شما سرگرم کگفت  شد و می انس مانع می، ورود خواستمه اجازه کن بار بود ین سومیا
 .ردک ن علت در خانه را به روی من باز نمیید و به ھمیاری ھستک

 ، خوئی۲۶۹ص ۱۸معجم رجال الحدیث ج -١
_______________________ 



 ٣٥١  »ثانی اثنین«پیرامون قید 

 ؟نگشودی ÷چرا در را به روی علی: فرمود، خطاب به انس ج رسول خدا
د و یایه مردی از قوم من بکداشتم  دم و دوست مییدعای شما را شن: ردمکعرض 

ه کعی است یالبته طب: فرمود ج د! رسول خدایت نماکن مرغ شریابا شما در تناول 
 .ش را دوست بداردیانسان قوم خو

ح یصح، ت قائل ھستندیه بخاری و مسلم در صحت رواکث باشرائطی ین حدیا
ه متجاوز از سی تن کث را گروھی از اصحاب ین حدیا. اند ردهکنقل نھا  آن است؛ ولی

د یابو سع، ÷ه علیکتی است یحش ھمان روایت صحیاند و روا ردهکنقل ، باشند می
 .»اند ردهکت ینة روایخدری و سف

ت او یم به روایتوان بازھم می ÷رمؤمنانین ھمه حسادت انس نسبت به امیا با ایآ
 ؟مینکاعتماد 

 :جواب

گاھان به حدیثیا  »المستدرک«کتاب و ، موضوع و باطل است، ن روایت به اتفاق آ
سالگی  ٩٠حاکم نیشابوری در حدود ، اعتنایی شود آننیست که در این مورد به  کتابی

این کتاب را نوشته و به اعتقاد دانشمندان اھل سنت در آن موقع از حافظۀ خوبی بر 
خواند ولی  می و او را کذاب کند می خوردار نبوده و چه بسا خود او راویی را جرح

و آن را به شرط شیخین  کند می خود نقل »المستدرک«روایتی از ھمین راوی در 
 داند!! می صحیح

 اینگونه »عبد الرحمن بن زید بن اسلم«در مورد  »المدخل«وی در کتاب 
 :نویسد می

ة الَ خيفى عىل من  - ٩٧« وعَ ضُ وْ ادِيث مَ ن أَبِيه أَحَ َن بن زيد بن أسلم رو عَ محْ عبد الرَّ

ا  مل فِيهَ ة أَن احلْ نْعَ يْهِ تأملها من أهل الصَّ لَ  ١»عَ

شیخ  ؛نامد!! می از او حدیث نقل کرده و آن را صحیح »مستدرک«اما در کتاب 

إِنَّهُ «: فرماید می االسالم ابن تیمیه در این باره يْهِ فَ لَ َّا أُنْكِرَ عَ يثِ ممِ َدِ ا احلْ َذَ َاكِمِ هلِ ةُ احلْ ايَ وَ رِ وَ

الَ يفِ  دْ قَ هُ قَ سَ لِ إىلَ ( نَفْ خَ يمِ كِتَابِ املَْدْ قِ نْ السَّ يحِ مِ حِ ةِ الصَّ فَ رِ عْ لَمَ : مَ دِ بْنِ أَسْ يْ َنِ بْنُ زَ محْ بْدُ الرَّ عَ

ا  لَ فِيهَ َمْ ةِ أَنَّ احلْ نْعَ لِ الصَّ نْ أَهْ ا مَ لَهَ أَمَّ نْ تَ ىلَ مَ ى عَ ْفَ ةً الَ ختَ وعَ ضُ وْ ادِيثَ مَ نْ أَبِيهِ أَحَ  عَ وَ يْهِ رَ لَ   .عَ

 بیروت - ةلالرسا ةسسؤ، ابو عبد الله الحاکم؛ م۹۷رقم  ۱۵۴المدخل ص -١
_______________________ 



 دو یاِر غار    ٣٥٢

يْ : قُلْت َنِ بْنُ زَ محْ بْدُ الرَّ عَ نْبَلٍ وَ َدُ بْنُ حَ هُ أَمحْ فَ عَّ ا ضَ ريً
ثِ لَطُ كَ غْ مْ يَ اقِهِ فَ عِيفٌ بِاتِّ لَمَ ضَ دِ بْنِ أَسْ

بَّانَ  اتِمِ بْنُ حِ الَ أَبُو حَ قَ مْ وَ هُ ُ ريْ غَ طْنِي وَ قُ ارَ الدَّ ائِي وَ النَّسَ اتِمٍ وَ أَبُو حَ ةَ وَ عَ رْ أَبُو زُ لِبُ : وَ قْ انَ يَ كَ

لَمُ  عْ وَ الَ يَ هُ بَارَ وَ َخْ قَّ األْ تَحَ قُوفِ فَاسْ نَادِ املَْوْ إِسْ يلِ وَ اسِ فْعِ املَْرَ نْ رَ تِهِ مِ ايَ وَ نْ رِ لِكَ مِ ثُرَ ذَ تَّى كَ حَ

كَ  ْ لْمِ . الرتَّ عِ ةُ الْ يْهِ أَئِمَّ لَ هُ عَ رَ َّا أَنْكَ ا ممِ ذَ هَ ثَالِهِ فَ أَمْ يثِ وَ َدِ ا احلْ ذَ َاكِمِ ملِِثْلِ هَ يحُ احلْ حِ ا تَصْ أَمَّ يثِ وَ َدِ بِاحلْ

ا قَ واوَ يثِ : لُ َدِ ةِ بِاحلْ فَ رِ لِ املَْعْ نْدَ أَهْ ةٌ عِ وبَ ذُ كْ ةٌ مَ وعَ ضُ وْ يَ مَ هِ ادِيثَ وَ حُ أَحَ حِّ َاكِمَ يُصَ ... إنَّ احلْ

ا الِبُ مَ انَ غَ إِنْ كَ َاكِمِ وَ يحِ احلْ حِ دِ تَصْ َرَّ ىلَ جمُ ونَ عَ دُ تَمِ عْ يثِ الَ يَ َدِ لْمِ بِاحلْ عِ لُ الْ انَ أَهْ ا كَ َذَ هلِ  وَ

هُ  حُ حِّ ابُ يُصَ وَ انَ الصَّ إِنْ كَ لَطُهُ وَ ثُرُ غَ كْ ي يَ ةِ الَّذِ ةِ الثِّقَ لَ نْزِ نيَ بِمَ حِ حِّ وَ يفِ املُْصَ يحٌ لَكِنْ هُ حِ وَ صَ هُ فَ

يْهِ  لَ لَبَ عَ  ١.»أَغْ
فقط چرک نویسی بوده و حاکم قبل از اینکه بتواند به آن ، و از طرفی این کتاب

ھمین دلیل امام ذھبی اسناد کتاب را  به، سامان دھد و ویرایش کند از دنیا رفته است
 .اند مورد بررسی قرار داده

کند و قبل از اینکه به سنین  »المستدرک«قبل از اینکه قصد نوشتن کتاب ، حاکم
چنانکه امام ، ت صحیح نیستمعتقد بوده که این روای، ار شودپیری و سوء حفظ دچ

قال احلسن بن امحد السمرقند احلافظ سمعت ابا عبد الرمحن «: نویسد می ذھبی

كنا يف جملس السيد ابى احلسن فسئل أبو عبد اهللا احلاكم عن : الشاذياخى احلاكم يقول

 . جولو صح ملا كان احد افضل من عىل رىض اهللا عنه بعد النبي، ال يصح: حديث الطري فقال

وال ريب ان يف املستدرك ، يف مستدركهقلت ثم تغري رأ احلاكم وأخرج حديث الطري 

احاديث كثرية ليست عىل رشط الصحة بل فيه احاديث موضوعة شان املستدرك باخراجها 

 ٢.»فيه

حديث الطائر من املكذوبات واملوضوعات عند «: فرماید می شیخ االسالم ابن تیمیه

 ١»أهل العلم واملعرفة بحقائق النقل

 ، ابن تیمیه۲۵۵ – ۲۵۴ص ۱مجموع الفتاوی ج -١

 ، ذھبی _بیروت۱۰۴۲ص  ۳الحفاظ ج ةيتذکر -٢

_______________________ 



 ٣٥٣  »ثانی اثنین«پیرامون قید 

گاھان از حقاان علما یدر م )طیر(ث یحد: «یعنی ن یث دروغیت جزو احادیق روایو آ
 .»است یو ساختگ

تْنًا «: دسینو یم ریثکحافظ ابن  مَ ا وَ نَدً هِ سَ يفِ عِ تَضْ هِ وَ دِّ بِريٍ يفِ رَ َلَّدٍ كَ ىلَ جمُ فْتُ عَ قَ ثُمَّ وَ

لِّمِ  ِّ املُْتَكَ ينِ بَاقِالَّ رٍ الْ ايضِ أَيبِ بَكْ  ٢»لِلْقَ
متکلم برخورد کردم که به رد  یابوبکر باقالن یاز قاض یسپس به کتاب بزرگ: «یعنی

 .» پردازد یم ریث الطیف متن و سند حدیو تضع

) صخر احلاجبي(: وضعه كذاب عىل مالك يقال له، حديث الطري(«گوید:  می ابو یعلی

إسامعيل بن سلامن (: مثل، رواه الضعفاء، وما رو حديث الطري ثقة... من أهل مرو

 ٣.»)مجيع أهل احلديث ويرده، وأشباهه) األزرق

 ٤»كل اإلشارة باطلة معلولة«: گوید یم تین روایدر مورد ا یمحمد بن طاھر مقدس

حديث الطائر موضوع أنام جييء من سقاط أهل الكوفة عن «گوید:  می گرید یو بار

املشاهري واملجاهيل عن أنس وغريه قال وال خيلوا أمر احلاكم من أمرين إما اجلهل بالصحيح 

 ٥.»يعتمد عىل قوله وإما العلم به ويقول به فيكون معاندا كذابا دساسافال 

وقد ذكره ابن مردويه من نحو عرشين طريقا كلها مظلم « :دیگو یم یعالمه ابن جوز

 ٦»وفيها مطعن فلم أر اإلطالة
ناشناخته و ھا  آن ت کرده است که ھمهیق روایطر ٢٠ه آن را از یابن مردو«: یعنی

 یشتر را ضروریح بیمن توض. وجود دارد ییھا آن اشکاالت و طعنمجھولند و در 
 .»نمیب ینم

 ۹۹، ص ۴، ج ةيالنبو ةلسنمنھاج ا -١

 _ دار الفکر ۳۵۳ص ۷ج ةيوالنھا ةيالبدا -٢

 ریاض ،آلبانی _۱۷۶ص  ۱۴ج ةعوالموضو ةلضعيفاألحادیث ا ةسلسل -٣

 پاکستان ، ابن جوزی _۳۷۷رقم ۲۳۳ص ۱ج ةهيفی األحادیث الوا ةهيالعلل المتنا -٤

 ۳۷۷،رقم۲۳۴ – ۲۳۳ص ۱ج ةهيفی األحادیث الوا ةهيالعلل المتنا -٥

 ۳۷۷رقم ۲۳۳ص ۱ج ةهيفی األحادیث الوا ةهيالعلل المتنا -٦

                                                                                                                                                  



 دو یاِر غار    ٣٥٤

 ١.که بیش از این در مورد سندش صحبت کنیم دانیم مین ما نیز الزم
 ج اما این روایت از نظر متن نیز بسیار عجیب و غریب و خالف سیرت نبی اکرم

نسبت داده شده بسیار زشت است  ج و عملی که در این روایت به نبی اکرم است
چه برسد به  دانیم می ادب بی اگر این عمل از یک فرد معمولی سر بزند ما او را چنانچه

 !ج نبی رحمت
ابتدا به ، ھستی و غذایی ھم داریای  عده که اگر در بین کند می ادب حکم

بعد  ھمنشینانت تعارف کنی نه اینکه دست روی دست بگذاری تا شخص ثالثی بیاید و
تازه دو نفری بنشینید به خوردن و به ھمنشین اولی تعارف ساده ای ، از اینکه او آمد

داند جاعل  می ھم نکنید!! این نه تنھا از ادب به دور است بلکه عملی کریه است و خدا
 نسبت داده است! ج شی داشته که چنین عملی را به نبی رحمتنِ این روایت چه مَ 

ھا بگذریم و این روایت را قبول کنیم باز ھم مشکلی  صحبتحال اگر از تمام این 
شود که انس قصد داشته  می که در صورت صحت این روایت ثابتچرا ، آید نمی پیش

ھر ، به این ترتیب، محبوبترین شخص نزد رسول خدا از انصار باشد و نه از مھاجرین
تا اینکه شخصی  کرد می آمد برای انس فرقی نداشت و او را رد می کس از مھاجرین که

او نسبت به حضرت علی حسادت نداشته ) بر فرض صحت روایت( پس، از انصار بیاید
، اینبنابر، کرد می او ھمینکار را، آمد می مھاجرین اگر کسی غیر از او نیز ازبلکه 

 . برداشت قزینی نیز کوته فکری محض است

 ۲۰گویید این روایت از  گویند: خودتان می رسیم می امثال قزوینی زمانی که به این مرحله می -١
گویید که اگر روایت ضعیفی از طرق زیادی نقل  طریق و بیشتر نقل شده، و باز ھم خودتان می

آن روایات ضعیفی که اگر متعدد «گوییم:  شد، آن روایت مورد قبول واقع خواھد شد؛ در جواب می
آن دسته ھستند که راویان آن متھم به دروغگویی و ضعف » گیرند باشند حکم حدیث حسن می

و نباشند، بلکه راویانی که دچار سوء حفظ و اختالط ھستند، اگر روایتی را از طرق مختلف یا غل
شود چرا که اگر چند نفر دارای حافظه ضعیف یک  نقل کنند، روایتشان مورد قبول واقع می

ھا اعتماد کنیم؛ البته طرق  ای از کم حافظه توانیم به حافظۀ عده روایت واحد را نقل کنند می
کند ندارد و در طرق  به آن استناد می »قزوینی«ای که  ین روایت ھیچ ربطی به اضافهمختلف ا

ھای زیادی در متن آن وجود دارد و اضطراب شدیدی در آن ھویداست و  مختلف این روایت تفاوت
اگر به فرض محال طریقی از این روایت یافت شود که از لحاظ سند صحیح به حساب بیاید، باز 

شود، چرا که با احادیث صحیح دیگری که در کتب  جمله روایات شاذ محسوب می ھم مردود و از
 ن وارد شده است، در خالف است.یحدیث خصوصًا در صحیح

_______________________ 



 ٣٥٥  »ثانی اثنین«پیرامون قید 

نسبت  سکنیم که انس بن مالکباز ھم اگر این نکته را نیز نادیده بگیریم و قبول 
شود که به خاطر حسودی با  نمی باز ھم دلیل، به حضرت علی حسادت داشته است

باید روایت در ذم ، در مدح ابوبکر روایت بسازد!! اگر چنین بود، حضرت علی بیاید
یا اینکه حداقل روایاتی که در مدح ، کرد میساخت و از او بدگویی  می حضرت علی
بینیم که او خالفش را عمل کرده  می ولی، کرد مین د شده را نقلوار ÷حضرت علی

و دیدیم که او از روایان خبر غدیر است و روایات بسیاری را در مدح حضرت علی و 
 ،که از علمای اھل تشیع است »ناصر البیدھندی«فرزندان او نقل کرده است که جناب 

 ١»بن النرض كروايات الصحابة أنس بن مال يف ÷أهل البيت«: تحت عنوانای  رساله
بعضی از روایاتی که از انس بن مالک در مدح حضرت علی و فرزندانش نقل ، اند نوشته

 : چنین است، شده است

�َِس بِْن َمالٍِك « -۱
َ
ِ : قَاَل ، َ�ْن أ َعالَِم�َ « :ج قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
َمْرَ�ُم بِنُْت : َخْ�ُ �َِساِء ال

دٍ ، وََخِد�َُة بِنُْت ُخَو�ِْ�ٍ ، ِعْمَرانَ  ُة فِرَْعْونَ ، ج َوفَاِطَمُة بِنُْت ُ�َمَّ
َ
 ٢»َوآِسيَُة اْمَرأ

ُ َ�نُْه قَاَل « -۲ �َِس بِْن َمالٍِك ريَِضَ ا�َّ
َ
َحْسبُِك ِمْن �َِساِء : ج قَاَل رَُسوُل اهللاِ : َ�ْن أ

َعالَِم�َ 
ْ
دٍ ، ُخَو�ِْ�ٍ  وََخِد�َُة بِنُْت ، َمْرَ�ُم اْ�نَُة ِعْمَرانَ : ال ُة ، َوفَاِطَمُة بِنُْت ُ�َمَّ

َ
َوآِسيََة اْمَرأ

 ٣»فِرَْعْونَ 

۳- » ِ ْشبََه بِرَُسوِل ا�َّ
َ
َحٌد أ

َ
�َُس ْ�ُن َمالٍِك قَاَل لَْم يَُ�ْن أ

َ
ِ� أ ْخرَبَ

َ
ِمْن  ج الزُّْهِريِّ قَاَل أ

مْجَ 
َ
ِ َعلَيِْهْم أ ٍّ َوفَاِطَمَة َصلََواُت ا�َّ ََسِن بِْن يلَعِ

ْ
 ٤»ِع�َ احل

يِب َطاِلٍب « -۴
َ
ُّ ْ�ُن أ يِت يلَعِ مَّ

ُ
قىَْض أ

َ
�ٍَس َرَ�َعُه أ

َ
يًْضا َ�ْن أ

َ
 ٥»فََورََد يِف َحِديٍث َمْرفُوٍع أ

) البته در این رساله ۱۷۶ – ۱۶۹(از صفحۀ  ۱۳_شمارۀ  ۱۳۷۴الثقلین،خرداد  ةلمجله رسا -١
 اند! روایات کذب و صحیح را با ھم مخلوط کرده

گوید:  _بیروت، محقق کتاب (شعیب األرنؤوط) می ۶۹۵۱رقم  ۴۰۱ص ۱۵بان جصحیح ابن ح -٢
 داند. آلبانی نیز این روایت را صحیح می» حدیث صحیح«

ُبو ِعیَسی (ترمذی): َھَذا َحِدیٌث َصِحیٌح  ۳۸۷۸رقم  ۱۸۶ص ۶سنن ترمذی ج -٣
َ
 _بیروت، َقاَل أ

محقق کتاب (شعیب األرنؤوط)  _ قاھره؛ ۱۲۶۹۶رقم  ۱۶۴ص ۳مسند امام احمد بن حنبل ج -٤
 »إسناده صحیح علی شرط الشیخین«گوید:  می

 _بیروتةفدار المعر ، ابن حجر عسقالنی،۱۶۷ص ۸جفتح الباری  -٥

_______________________ 



 دو یاِر غار    ٣٥٦

هبط ملاكن لم يهبطا منذ اكنت األرض فبرشا� أن احلسن واحلس� سيدا « -۵
 ١»شباب أهل اجلنة فقلت أبوهما خ� منهما وعثمان شبيه إبراهيم خليل الرمحن

�ََس ْ�َن َمالٍِك « -۶
َ
نَا«: قَاَل ، أ

ْ
ِ : َوُر�ََّما قَاَل ، َدَخل ُت ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ

ْ
ََسنُ  - ج -َدَخل

ْ
، َواحل

َُسْ�ُ َ�نَْقِلبَاِن ىلَعَ َ�ْطِنهِ 
ْ
ةِ : َوَ�ُقوُل : قَاَل ، َواحل مَّ

ُ
 ٢»»َرْ�َاَ�يَتَّ ِمْن َهِذهِ األ

�َِس بِْن َمالٍِك « -۷
َ
ُ �َ  -َوَ�ْن أ ِ «: قَاَل  -نْهُ ريَِضَ ا�َّ �َْسُجُد َ�ييَِجُء  - ج -اَكَن رَُسوُل ا�َّ

ُجوَد َ�يَُقاَل  َكُب َظْهَرُه َ�يُِطيُل السُّ َُسْ�ُ َ�َ�ْ
ْ
ِو احل

َ
ََسُن أ

ْ
ُجوَد : احل َت السُّ

ْ
َطل

َ
ِ أ يَا نيَِبَّ ا�َّ

لَهُ : َ�يَُقوُل  َعجِّ
ُ
ْن أ

َ
َلَِ� ابِْ� فََكرِْهُت أ  ٣..»»اْرحتَ

�َِس « -۸
َ
َُسْ�ِ َعلَيِْه  َ�ْن أ

ْ
ِس احل

ْ
ِ ْ�ُن ِزَ�اٍد بَِرأ يِتَ ُ�بَيُْد ا�َّ

ُ
ُ َ�نُْه أ بِْن َمالٍِك ريَِضَ ا�َّ

�ٌَس اَكَن 
َ
َالم فَُجِعَل يِف َطْسٍت فََجَعَل َ�نُْكُت َوقَاَل يِف ُحْسِنِه َشيْئًا َ�َقاَل أ السَّ

 ِ ْشبََهُهْم بِرَُسوِل ا�َّ
َ
وَْسَمةِ َوَ�َن َ�ُْضوً�ا بِا ج أ

ْ
 ٤»ل

قال يا يلع أنت م� وأنا منك أنت م� بم�لة هارون  ج عن أ�س أن رسول اهللا« -۹
 ٥»من موىس إال أنه ال يوىح إيلك

 ه قبًال نقل شد!کر یغد حدیث -۱۰
 ÷از امام صادق، از طرفی شیعیان با سندی که طبق کتب خودشان صحیح است

 : بخوانید، دادند نمی نسبتاصحاب محمد به وی دروغ : که فرموداند  نقل کرده

بْدِ اهللاِّ« َيبِ عَ لْتُ ألِ الَ قُ مٍ قَ ازِ ورِ بْنِ حَ نْصُ ا ÷ مَ يبُنِي فِيهَ تُجِ ةِ فَ أَلَ نِ املَْسْ أَلُكَ عَ ا بَايلِ أَسْ مَ

ىلَ  يبُ النّاسَ عَ ا نُجِ الَ إِنّ قَ رَ فَ ابٍ آخَ وَ ا بِجَ يبُهُ فِيهَ تُجِ ي فَ ِ ريْ ِيئُكَ غَ ابِ ثُمّ جيَ َوَ ةِ بِاجلْ ادَ يَ  الزّ

ولِ اهللاِّ و سُ ابِ رَ حَ نْ أَصْ ينِ عَ ْ ربِ أَخْ انِ قَالَ قُلْتُ فَ صَ دٍ ج  النّقْ َمّ ىلَ حمُ قُوا عَ دَ بُوا قَالَ ج  صَ ذَ أَمْ كَ

ولَ اهللاِّ  سُ أْيتِ رَ انَ يَ لَ كَ جُ لَمُ أَنّ الرّ ا تَعْ الَ أَ مَ وا فَقَ تَلَفُ ُمُ اخْ الَ قُلْتُ فَامَ بَاهلُ وا قَ قُ دَ هُ فَ ج  بَلْ صَ أَلُ يَسْ

رقم  ۳۲۱ص ۲۲؛ جامع االحادیث ج، المتقی الھندی ۳۴۲۹۳رقم  ۱۲۲ص ۱۲کنز العمال ج -١
۲۵۰۰۵  

 ، لإلمام النسائی_بیروت؛ راویانش ثقه ھستند. ۸۱۶۷رقم  ۴۹ص ۵السنن الکبری ج -٢

 ، بوصیری، به عنوان متابع مقبول است.۶۷۷۱رقم  ۲۴۴ص ۷ج ةالمھر ةإتحاف الخیر -٣
 ۳۴۸۸رقم  ۴۶ص ۵صحیح البخاری ج -٤
 ، ابن عساکر _بیروت۱۷۹ص ۴۲تاریخ دمشق ج -٥

_______________________ 



 ٣٥٧  »ثانی اثنین«پیرامون قید 

 َ تِ األْ خَ نَسَ ابَ فَ َوَ لِكَ اجلْ خُ ذَ نْسَ ا يَ لِكَ مَ دَ ذَ عْ ِيبُهُ بَ ابِ ثُمّ جيُ َوَ ا بِاجلْ يبُهُ فِيهَ يُجِ ةِ فَ أَلَ نِ املَْسْ ادِيثُ عَ حَ

ضاً  ا بَعْ هَ ضُ  ١»بَعْ
پرسم و شما جواب  می ه من از شما مطلبیکشود  می چه: دیابن حازم گو: «ترجمه

: د! فرمودیفرمائ می گریید و به او جواب دیآ می گری نزد شماید د و سپسییگو می مرا
ا ید آییبفرما، ردمکعرض . مییگو می جواب) به اندازه عقلشان( مکاد و یما مردم را به ز

. راست گفتند: ا دروغ بستند! فرمودیراست گفتند بر آن حضرت  ج غمبریاصحاب پ

ه مردی خدمت کدانی  نمی مگر: فرمود؟ ردندکدا یردم پس چرا اختالف پکعرض 
فرمود و بعدھا به  می د و آن حضرت جوابشیپرس می آمد و از او مسأله ای می ج غمبریپ

گر را یث بعضی دیرد پس بعضی از احادک می ه جواب اول را نسخکداد  می او جوابی
  .»رده استکنسخ 

 ٢»اإلسناد صحيحة الرواية«گوید:  می شیخ ھادی نجفی در مورد سند این روایت

 يف الاكيف و�«: نویسد می در مورد ھمین روایت) ١٠٩١م( ھمینطور فیض قاسانی
و مجلسی نیز سند این  ٣.»..حازم بن منصور عن حسن باسناد احلديث اختالف باب

 ٤. داند می روایت را حسن
بودند و در کتب  ج از اصحاب نبی اکرم »انس بن مالک«و اختالف نیست که 

پس ، اند یاد کرده »صحابی«و به عنوان بینیم که ھمه از ا می رجالی شیعه که بنگریم
ی امام أعلیه ر توبه کنند چرا کهاند  جناب قزوینی باید از این گناھی که کرده

 موجب کفر است!!، که بنا بر مذھب تشیعاند  همعصومشان! نظر داد
اساس و بیشتر به ایرادھای  بی، ایرادات قزوینیپس تا به اینجا ثابت کردیم که 

 کند می اما باز ھم بر خالف قزوینی که گمان !نه سخنان عالمانه، است شبیه بچگانه

باید  ؛روایت شده »انس بن مالک«ز جانب تنھا ا )باثن� اهللا ثاثلهما كما ظن( این حدیث

 ۳_ تھران،ط ۳ح ۶۵ص ۱الکافی ج -١

 ، شیخ ھادی نجفی _بیروت۹۰ص ۳و ج ۴۲۷ص ۲ج ÷أحادیث أھل البیت ةعموسو -٢

 ایران -، الفیض القاسانی _ سازمان چاپ دانشگاه ۹۰ص ةصيلاألصول األ -٣

 ، مجلسی؛ تھران۲۱۶، ص: ۱العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج  ةمرآ -٤

_______________________ 



 دو یاِر غار    ٣٥٨

الله بن عّباس نیز نقل شده این روایت از ام المؤمنین عائشه و ھمچنین از عبد : «گفت
 .» است

وحدثني أبو السكني زكريا بن حييى قال حدثني عم «: نویسد می) ٣٨٠م( ابن طیفور

أيب زحر بن حصن عن جده محيد بن حارثة بن منهب بن خيربي بن جدعا قال حججت يف 

ة رست السنة التي قتل فيها عثامن فصادفت طلحة والزبري وعائشة بمكة فلام ساروا إىل البرص

ان يل عليكم حرمة األمومة وحق املوعظة ال يتهمني : معهم فلام وقفت عائشة بالبرصة قالت

 جقبض رسول اهللا) قال أبو السكني أرادت يعظكم اهللا ان تعودوا ملثله ابدا( اال من عىص ربه

بني سحري ونحر وانا إحد نسائه يف اجلنة له ادخرين ريب وحصنني من كل بضع ويب ميز 

ثم أيب ثاين اثنني ) (ويف نسخة( مؤمنكم من منافقكم ويب ارخص اهللا لكم يف صعيد األبواء

وأيب رابع أربعة من املسلمني وأول من سمي صديقا قبض رسول اهللا وهو عنه ) اهللا ثالثهام

 ١»راض
 و تابعین ر میان کثیری از صحابهر این روایت تصریح شده که این خطبه دوقتی د
به ھا  آن ۀبه این معنی است که ھماند  و ھیچ کدام ھم اعتراض نکرده خوانده شد

 ھایش! پالگیبطالن ادعای قزوینی و ھم و این یعنی اند  صحت آن یقین داشته

با سندی ضعیف از عبدالله بن  »باثن� اهللا ثاثلهما ما ظنك«روایت  اینھمچنین 
 نیھمچن وتوان به آن توجه داشت  می ن متابعکه به عنوا ٢عباس نیز نقل شده است

مدعی است که این روایت به غیر از انس و ابن  شیعی محمد صادقی تھرانی ترکد
 ٣.نیز نقل شده است »ابی ثابت«عباس از 

 ، باعونی _قم۹،ص:۲ پاروقی ج؛ جواھر المطالب، م) _ ق۲۸۰، ابن طیفور (م۶ بالغات النساء ص -١

ِ _ مدینه  ۳۵ص ۱فضائل خلفا الراشدون البی نعیم ج -٢ (َ�ْن عبدا�َّ بِْن َ�بَّاٍس، قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
يِب بَْ�ٍر: 

َ
ُ ثَاثِلُُهَما«أل بَا بَْ�ٍر، َما َظنَُّك بِاثْنَْ�ِ ا�َّ

َ
 )»يَا أ

، البته وی ۲محمد صادقی تھرانی _قم،طدکتر ، ۹۱ص ۱۳ج  الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن -٣
 روایت را قبول ندارد!

_______________________ 



 ٣٥٩  »ثانی اثنین«پیرامون قید 

ا «: فرماید می شیخ االسالم ابن تیمیهو  ذَ هَ لْمِ وَ عِ لُ الْ قَ أَهْ َّا اتَّفَ نِهِ ممِ وْ عَ كَ يثُ مَ َدِ احلْ

مْ  نْهُ نَانِ مِ لِكَ اثْ تَلِفْ يفِ ذَ ْ لَمْ خيَ يقِ فَ دِ التَّصْ بُولِ وَ قَ يهِ بِالْ لَقِّ تَ تِهِ وَ حَّ ىلَ صِ يثِ عَ َدِ لَّ ، بِاحلْ َّا دَ وَ ممِ فَهُ

ولُ  قُ نَاهُ يَ عْ ىلَ مَ آنُ عَ رْ قُ بِهِ {: الْ احِ ولُ لِصَ قُ نَا إِذْ يَ عَ نْ إِنَّ اهللاََّ مَ زَ ْ  ١»}الَ حتَ
و آن را قبول داشته  اند ح دانستهیصح، شناسان  ثیتمام حدو این حدیث را : «یعنی

با ، ثین حدیا یدو نفر از آنان ھم در مورد صحت و درست یو حتاند  و تصدیق کرده
 آنجا که، ندک یمد ییث را تأین حدیا یدرست، زینص قرآن ن. گر اختالف ندارندیدکی

  ».اندوھگین مباش که خدا با ماست، آنگاه که گفت به رفیقش«گوید:  می
اھل تشیع این روایت را تائیدًا نقل کرده و به آن اعتماد  و علمای مفسرین، از جھتی

 : اند داشته
» یرز خزاعکابو« یصدا یوقت» رکابوب««: نویسد می آیت الله سید حسن ابطحی -١

رده کن محل تجاوز نین غار است و از ایشما در ا مطلوب: دیگو یم هکد یرا شن
 . دیادتر گردیش زیآشفته شد و اضطراب و ناراحت. است

ه ک یدو نفر ی تو درباره. ن قدر اضطراب نداشته باشیا: فرمود ج »رمکغمبر ایپ«
 ٢.» محزون نباش. خدا با ما است؟ ینک یم رکخداست چه فھا  آن یسوم

 شهیاند »ثاثلهما ا�َّ  باثن� ظنك ما«  هک فرمود حضرت.. : «مال فتح الله کاشانی -٢
 ٣.» ابندی ظفر ما بر دشمنان هک نگذارد خدا هک مده راه بخود

 به و دیبد را شانیا رکب ابی. آمدند غار در به فارک جماعت«:  استرآبادی احمد -٣

 اهللا �ثنأب اظنكم«: فرمود سرور آن. برآورد ادیفر هک بود کینزد، دیبترس تیغا
  ٤»»ثاثلهما

 ، شیخ االسالم ابن تیمیه۳۷۲ص  ۸ج ةيالنبو ةلسنمنھاج ا -١
 _قم_آیت الله سید حسن ابطحی خراسانی ۷۰فارسی) ص( رسول اکرم -٢
 _تھرانکاشانی  ،مال فتح الله۲۷۱ص:  ،۴ تفسیر منھج الصادقین (فارسی)، ج -٣
، احمد بن تاج الدین ۱۲۳ص: ،÷آثار احمدی تاریخ زندگانی پیامبر اسالم و ائمه اطھار -٤

 استرآبادی _تھران

_______________________ 



 دو یاِر غار    ٣٦٠

. است ردهکن تجاوز غار نیا از شما مطلوب: گفت رزک ابو: «سپھر کالمل لسان -٤
. فزودیب اضطراب و قلق بر و گشت آشفته سخت دیبشن او سخن چون ابوبکر

 ١» »ثاثلهما اّ�  باثن� ظّنك ما« نکم اضطراب نیچند: فرمود خدای رسول
یعنی خود آنحضرت و ( بود و او یکی از دو نفر: «یرزا خسروانیرضا م یعل -٥

خدا بود که او در پناه خود ھا  آن و سومی( رفتند) ثور( در غارھردو  که) ابوبکر

 ٢....»در آنوقت) محفوظ داشت
 و ردک یم نگاه را رونیب غار درون از ابوبکر: «سدینو یم ید عبدالحجت بالغیس -٦

 و ابندیدر را غار درون افرانک مبادا هک شد کشنایاند و دید می را افرانک پاھای
 خود پای به و شوند خم یکأند مردم نیا اگر! الّله رسول ای: گفت و دیھراس

 هک تن دو آن باره در! ابوبکر ای: فرمود حضرت. دید خواھند را ما بنگرند
 ٣» ؟میھراس به یک از است ما با خدا چون؟ شییاند می چه خداست سومشان

 هک حاالت آن بسبب دهیرس غار بدر فارک القصه: «نویسد می  سبزواری اشفیک -٧
 رض قیصد و شدند نه غار متعرض داشت انام دیس از مقام خلو بر داللت

 نهیآئ ھر ندک نگاه خود قدم ریز در انکمشر نیاز یکی اگر الّله رسول ای گفتیم

 ظنك ما« هک فرمود ماتیالتسل و الّصلوات افضل هیعل ائناتک خواجه ندیب را ما
 نیا و ثیحد نیا رض قیصد تیافضل نیبراھ و دالئل از یکی »ثاثلهما اّ�  باثن�

  ٤.» دھدیم خبر حال نیاز سبحانه حق و است اریی و صحبت
قول ھفتم که از کاشفی سبزواری بود از ھمه ، در این بین، قول را خواندید ٧این 

که او بر مذھب  است و در این شکی نیستشیعه  ٩او از علمای قرن ، مھمتر است
که کتب زیادی ) ملقب به شھید ثالث( »سید نور الله شوشتری«حتی ، شیعه بوده است

 گوید:  می در مورد ویسنت نوشته است  در رد اھل

 ، محمد تقی لسان الملک سپھر_تھران۶۱۳،ص:۲ ناسخ التواریخ زندگانی پیامبر،ج -١
 انتھر _،علی رضا میرزا خسروانی ۵۷ص ۴تفسیر خسروی ج -٢

 بالغی _قم ةحلج، سید عبد ا۱۰۰، ص: ۳ التفاسیر و بالغ اإلکسیر، ج ةحج -٣

سید محمد رضا جاللی نائینی _  :، محقق،حسین بن علی کاشفی سبزواری۴۱۰ص:  ،عليةمواھب  -٤
 تھران

_______________________ 



 ٣٦١  »ثانی اثنین«پیرامون قید 

 و نیید علوم مجموعه، السبزواری اشفیکال الواعظ بن نیحس الفاضل المولی«
گاه ایمیس و ریسکت و جفر مانند بهیغر علوم از. نییقی معارف نهیسف  فن در و بود آ

 عھد حیفص بالغت در. داشت ریدلپذ عبارتی و ریتأث با نفسی. بود دستگاه صاحب نجوم
 و... هک است مسطور ریالس بیحب خیتار در. بود حّسان و زمان سحبان و مھد حیمس و

 و آن مختصر ریتفس و ریالتفس جواھر: جمله آن از، شمار بی شعارش بالغت خامه آثار
 در هک او دیقصا جمله از و نمود می لیم زین شعر گفتن به گاھی و... و هیعل مواھب

 :سازد می ورکمذ تیب دو شده واقع ÷نیالمؤمن ریام حضرت مدح
 بخـوان خـــــدا لیـخل سـؤال تییذر

 

 ادا نکـــب جـــوابش عھـــد نـــالی ال ز و 
 

 اسـت قیـال نه امامت هک انیع را تو گردد
 

 ١»خطـا در عمـر شـتریب بوده هک را آن 
 

 ٢.از او یاد کرده است »الذريعه الی تصانيف الشيعه«آغا بزرگ تھرانی نیز در کتاب  و
 است اشفیک نیمالحس ریتفس: «نویسد می زین العابدین رھنما به وقت ذکر تفسیر وی

 به ختهیآم راستی و درستی نوع کی ریتفس در چه و ترجمه در چه بزرگوار نیا هک
 درود او کپا بروان اریاخت بی شخص هک برده ارکب عرفانی و فقھی قیعم معرفت

  ٣ .»فرستد یم

است که مبنای روضه خوانی دورۀ صفویه  »الشھداء ضةرو«کاشفی نویسندۀ کتاب 

 »الشھداء ضةرو«محقق کتاب  ؛بوده است و ھمین برای شیعه بودنش کافیست

 شھداء لتیفض انیب مقام در هک او الّشھدای ضةرو تابک و ٤شعر نیھم از: «نویسد می

  ٥ .»گردد می معلوم او بودن عهیش، است ÷تیب اھل مصائب و

 ۳۶، نور الله شوشتری؛ به نقل از جواھر التفسیر، ص: ۵۴۸ -۵۴۷مجالس المؤمنین، صص  -١
 _تھران

 _قم ۸۹۹،ص:۹ و ج ۲۵۲،ص:۹ ، آغا بزرگ الطھرانی،جةيعالذر -٢
 ، زین العابدین رھنما۸، ص: ۱ ترجمه و تفسیر رھنما، ج -٣
٤-  

 ذریتـــی ســـؤال خلیـــل خـــدا بخـــوان
 

ــن ادا  ــوابش بک ــد ج ــال عھ  و ز ال ین
 

 گردد تو را عیان که امامت نه الیق اسـت
 

 آن را که بـوده بیشـتر عمـر در خطـا 
 

 
  ؛ محقق: عبد الرحیم عقیقی بخشایشی۳_قم،ط ۱۰فارسی)، الکاشفی،ص:( روضة الشھداء -٥

_______________________ 



 دو یاِر غار    ٣٦٢

به مقدمۀ  تواند می خواست در مورد مذھب وی اطمینان پیدا کند هبه ھر حال ھر ک
ان شیعی آن مراجعه کند که محقق »الشھدا ضةرو«یا مقدمۀ  »جواھر التفسیر«کتاب 

 . شود می ن شیعی بودن کاشفی ثابتآ از کهشرح حالی از کاشفی نگاشته ، بکت
حال باری دیگر به صفحۀ قبل برگردید و سخن او را در مورد این حدیث بخوانید که 

 رض قیصد تیافضل نیبراھ و دالئل از یکی ثالثھما الّله نیباثن کظن ما«گوید:  می وی
 » است اریی و صحبت نیا و ثیحد نیا

 :گفته استشاعر چه نیک سروده که ، اً و واقع
ــتر« ــد آن خوش ــ باش ــّر  هک ــران س  دلب

 

ـــه  ـــآ گفت ـــد در دی ـــرانید ثیح  » گ
 

داند و خواندیم که  می کاشفی این حدیث را یکی از دالئل برتر بودن حضرت صدیق
منتھی ، خود فضیلتی برای مصداق آن است، قزوینی نیز معترف است که این حدیث

 کاشفی حدیث را قبول دارد ولی قزوینی قبول ندارد! 
 . قول نور الله شوشتری را در مورد این حدیث بخوانید که واقعًا عجیب است اکنون

لو سلم صحته فال نفع فيه وال رشف خيتص بأيب بكر ألن كوهنام اثنني اهللا ثالثهام ليس «

وهذا  »يكون من نجو ثالثة إال هو رابعهمما «أعظم من كون اهللا رابعا لكل ثالثة يف قوله 

 ١»عام يف حق كل مؤمن وكافر
خورشید را ؟ می بینید که این شخص حماقت و تعصب را به چه حد رسانده است

 انکار، کند می و حتی داغی آن را بر سرش حس تابد می در وسط روز که باالی سرش
ه کسی ک، یبل«گوید:  می دیثقزوینی با وجود اینھمه عداوت در مورد این ح ؛!!کند می

ت خاصه الھی یرا عنایمقامی بس ارجمند در نزد پروردگار دارد؛ ز، خداوند با او باشد
 .اران خواھد شدکوکیزگاران و نیفقط شامل پرھ

ِ اهللا « :دیامبر خدا به شخصی بگویه پکن یچه مقامی باالتر از ا نَنيْ رٍ بِاثْ ا بَكْ ما ظَنُّكَ يا أَبَ

امَ  الِثُهُ  ». ؟خدا استھا  آن ه نفر سومکنی در باره دو نفری ک چه گمان می« »ثَ
و البته در جواب  ؛و خواندیم که کاشفی سبزواری در این مورد چه گفته بود

برای احدی  گویی می آن معیتی که تو در موردش سخن: مگویی می »شوشتری«
 به یار غارش ج و زمانی که نبی اکرم، من و نه برای کافرؤنه برای م، فضیلتی نیست

 )۱۰۱۹.... الشھید نور الله التستری (م۳۲۶ص قةالصوارم المھر -١
_______________________ 



 ٣٦٣  »ثانی اثنین«پیرامون قید 

َ إِنَّ ﴿ :فرماید می ۖ  ٱ�َّ که نشان از معیت خداوندی  »باثن� اهللا ثاثلهما ما ظنك«یا  ﴾َمَعَنا
معیت که  معنی است بی ونچ ؛معیتی تائیدی و معیت خاّصه است، این معیت، است

به یک گونه ھردو  غاراز خارج  قریِش  غار و کفارداخل خداوند با نبی اکرم و یارش در 
ای ابوبکر : «و از حکمت به دور است که نبی اکرم در آن شرایط به ابوبکر بگوید، باشد

این چه امتیازی و چه » و با کفار به یک گونه است فراموش نکن که خدا با ما
 ؟؟دنو آن را خاطر نشان کنکید أخصوصیتی داشت که نبی اکرم بر آن ت

َ إِنَّ ﴿ البته در بحث مربوط به ۖ  ٱ�َّ  . بیشتر صحبت خواھیم کرد ﴾َمَعَنا





 

 

 » صاحب« پیرامون

 اند معرفی شده جدر قرآن کفار نیز صاحب پیامبر : قزوینی
 چنانکه خداونداند  در قرآن کفار نیز صاحب رسول خدا معرفی شده: «ینیقزو

امبر] یو مصاحب شما [پ: یعنی ]٢٢[التکویر:  ﴾٢٢َصاِحُبُ�م بَِمۡجُنوٖن َوَما ﴿ :فرماید می
  !ستیوانه نید

 گوید: می راغب اصفھانی در این باره
ن یرا متوجه اھا  آن ده است تایفار نامک» صاحب« امبرش رایه پین آیخداوند در ا

ظاھر و باطن او را ، دیا ردهکاو را امتحان ، دیا ه شما با او معاشرت داشتهکند کمطلب 

َوَما ﴿ هین است آین چنیو ا. دیا دهیوانگی و جنون در او ندیگونه د چید و ھیشناس می
 .﴾٢٢َصاِحُبُ�م بَِمۡجُنوٖن 

حال اگر صرف مصاحبت و گرفتن لقب صاحب باعث فضل و برتری است پس کفار 
 . اند قبل از ابوبکر به این لقب مفتخر شده

دو نفر از بت » صاحب« را ÷وسفیقش حضرت یامبر صدین خداوند پیھمچن
 :ندک معرفی می، زندان بودند کیه با او در کپرستان 

ۡجنِ ٱ َ�َٰ�ِٰحَ�ِ ﴿ ِم  لّسِ
َ
َتَفّرِقُوَن َخۡ�ٌ أ ۡرَ�اٞب مُّ

َ
ُ ٱَءأ ارُ ٱ ۡلَ�ِٰحدُ ٱ �َّ  ]٣٩[یوسف:  ﴾٣٩ ۡلَقهَّ

 !؟روزیتای پکیا خداوند ی، نده بھترندکان پرایا خدایای دوستان زندانی من! آ
 :دیفرما ن سوره مییاز ھم ٤١ه یو در آ

ۡجنِ ٱ َ�َٰ�ِٰحَ�ِ ﴿ َحُدُكَما فَيَۡسِ� َر�َّهُ  لّسِ
َ
ٓ أ ا مَّ

َ
ا  ۥأ مَّ

َ
ُ�ُل  �َخرُ ٱَ�ۡٗرۖ� َوأ

ۡ
َ�ُيۡصَلُب َ�َتأ

ۡ�ُ ٱ ِسهِ  لطَّ
ۡ
أ ۡمرُ ٱقُِ�َ  ۦۚ ِمن رَّ

َ
ِيٱ ۡ�  .]٤١[یوسف:  ﴾٤١�ِيهِ �َۡسَتۡفتَِياِن  �َّ

ساقی شراب برای ) شود و آزاد می، دو نفر( ی از شماکیای دوستان زندانی من! اّما 
شود و پرندگان از سر او  خته مییگری به دار آویصاحب خود خواھد شد و اّما د

 ». !قطعی و حتمی است، دینظر خواست) از من( ه درباره آنکخورند! و مطلبی  می
 را نقل و آن دو را) براطوس( افرکو ) ھودای( گر گفتگوی دو برادر مؤمنیه دیو در آ

 :ندک گر عنوان مییدکی» صاحب«
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ِ  ۥٓ وَُهَو ُ�َاوُِرهُ  ۥَصاِحُبهُ  ۥَ�ُ  قَاَل ﴿ َ�َفۡرَت ب
َ
ِيٱأ َخلََقَك ِمن تَُراٖب ُ�مَّ ِمن �ُّۡطَفةٖ ُ�مَّ  �َّ

ٮَٰك رَُجٗ�   .]٣٧[الکهف: ﴾٣٧َسوَّ
ه تو کی یا به خدایآ: رد ـ گفتک گفتگو میه با او کوی ـ در حالی ) مانیبا ا( دوست

 !؟افر شدیک، املی قرار دادکو پس از آن تو را مرد ، دیو سپس از نطفه آفر، کرا از خا
 :ن گونه جواب داده استیه این آیفخررازی از ا

اد شده یافر به عنوان صاحب فرد مؤمن کز از فرد یه نین آیه در اکدرست است «
شود؛ چون خطاب  از آن اھانت و خواری از آن استفاده می هکاست؛ اما به نحوی است 
ر را کن جا بعد از آن ابوبیاما در ا ؛»یافر شدکا یفرت؛ آکأ : «به آن شخص گفته شده

شود و  م از آن استفاده مییرکل و تیه تجلکآورد  مطلبی را می، خواند امبر مییصاحب پ
چه مناسبتی ، ن رویاز ا ؛»استه خداوند با ما کنترس « هکامبر است ین سخن پیآن ا

 .»ان نباشدین دو قصه است؛ اگر صرف عداوت و دشمنی در مین ایب
 :مییگو در جواب فخررازی می

ه حزن و اندوه کخواھد آمد  ﴾َ� َ�َۡزنۡ ﴿ هیبعدی آان شاء الله در بررسی فقره 

َ َ� َ�َۡزۡن إِنَّ ﴿ ن سخن رسول خدایرر بوده است و اکدائمی و م، رکابوب ۖ  ٱ�َّ ه ک ﴾َمَعَنا
 .رده استکم نکدھد؛ ولی از حزن و اندوه او  نی را تسّلی مییھر غمگ

َ إِنَّ ﴿ هیه در آکتی یز معیو ن ۖ  ٱ�َّ برای رسول ، ان آمده استیاز آن سخن به م ﴾َمَعَنا
ه مراد از آن ھمان کست؛ بلیت خاص نیر معکتی است خاص؛ اما برای ابوبیخدا مع

 :دیفرما می هکه ھمواره و در ھمه جا با تمام مخلوقات وجود دارد کت عمومی الھی یمع

ۡ�َن َما ُكنُتۡمۚ وَ ﴿
َ
ُ ٱوَُهَو َمَعُ�ۡم �  ]٤[الحدید:  ﴾٤بَِما َ�ۡعَملُوَن بَِص�ٞ  �َّ

زمانی ، وصالحان امبرانینی با پیه ھمنشکم یدیجه رسین نتیبه ا، از آن چه گذشت
اعتقاد ، مانیری از ایر پذیری و تأثیگ با بھرهه کشود  لت و ارزش محسوب مییسبب فض

ردن کم کامبر خدا در یه متأسفانه سخنان پکن ھمراه شود یو اعمال صالح آن ھمنش
ن مطلب را در بررسی فراز یل ایدل. ری نداشته استیچ تأثیفه اول ھیحزن و اندوه خل

 . ردکم یمطرح خواھ به صورت مفصل ﴾َ� َ�َۡزنۡ ﴿ بعدی
 :جواب

 »در غار ثور« ج پیامبرابوبکر با تنھا به مصاحبت و ھمراھی  ﴾ۦَ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِ إِۡذ ﴿
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کسی که کمال . است ج بلکه ابوبکر یار و رفیق ھمیشگی پیامبر، اختصاص ندارد
پس کمال . ھمنشینی با پیامبر داشته و کس دیگری در این امر با او مشارکت ندارد

این چیزی است که کسانی که از . اختصاص داردمصاحبت و رفاقت پیامبر به ابوبکر 
گاه باشیاحوال پیامبر و   ؛ندارند یچ اختالفیبدان معترفند و در آن ھ، دنارانش آ

در  ج از ابودرداء روایت نموده آمده است که پیامبر یه بخارک یثیه در حدکھمچنان 

شما دست از  آیا«: یعنی »وا يل صاحيب�هل أنتم تار«: فرمایند بخشی از آن حدیث می
 » ؟دارید سِر رفیقم بر نمی

تنھا ابوبکر را به یار و رفیق خود ، ج اکرمدارد که پیامبر  ین حدیث بیان میا
جزو اصحاب و یاران خود قرار داده ، مختص گردانیده با وجودی که دیگران را نیز

تص مخ، ابوبکر را به کمال مصاحبت و ھمنشینی خود، پیامبر، اما در این حدیث. است
 ١.»گردانیده است

یک ، ه استباید گفت که در تمام مواردی که نقل کرد، اما در مورد سخنان قزوینی
با کفار مکه و  ج در مورد مصاحبت و ھمنشینی نبی اکرم، چیز مشترک است

ھمینطور ھمنشینی یوسف با زندانیان در زندان و ھمینطور داستان آن دو دوست و 
در تمام این  ؛تمامًا یک نکتۀ مشترک دارند، وجود استدیگر آیاتی که در این باره م

 ٤٠قبل از بعثت به مدت  ج پیامبر اکرم، موراد مصاحبت به مدت طوالنی بوده است
، سال در مکه زندگی کرده است! ١٣سال ھمنشین کفار بوده است و بعد از بعثت نیز 

 . نقل شده در زندان بود و ھمچنین است دیگر مواردِ ھا  سال حضرت یوسف

: الصاحب«: نویسد می ﴾٢٢َوَما َصاِحُبُ�م بَِمۡجُنوٖن ﴿ در مورد آیۀ مکارم شیرازی

 مع ج النّبي تواضع عن حيكي أنّه اىل مضافا هذا الوصفو ،اجلليسو الرفيقو املالزم هو

 حقبة بينكم عاش قد فإنّه، منكم أحد عىل االستعالء يف يوما يرغب فلم... الناس مجيع

 له تنسبون فكيف، أمانتهو درايته حسنو عقله رجاحة قرب عن فلمستم، جالسكمو ،طويلة

 ٢»؟اجلنون

 . ۲۵۲-۲۴۵ص ۴ ج ابن تیمیه، ةلسنمنھاج ا -١
 _قم ۴۶۴، ص: ۱۹ األمثل فی تفسیر کتاب الله المنزل، ج -٢

_______________________ 
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 بر عالوه، است نیھمنش و قیرف و مالزم معنی به هک »صاحب« به ریتعب: «یعنی
 برتری قصد ھرگز او هک، ندک می تیاکح مردم ھمه به نسبت امبریپ تواضع مقام از هکنیا

 و، ردهک زندگی شما انیم در دراز انیسال او هک است نیا به اشاره، نداشت ییجو
 چگونه، دیا شناخته امانت و تیدرا و عقل به را او و، است بوده شما افراد با نیھمنش
 ١»!؟دیدھ می او به جنون نسبت

 آن مشھود زندگانی بوضع اشاره، مکصاحب عنوان: «نویسد می، سید محمود طالقانی
 ٢.»است مطلب برای شاھد و، آن از بعد و بعثت از قبل تا تیطفول زمان از حضرت

 فھمیم که مصاحبت با مرافقت و ھمراھی طوالنی حاصل می آیات بنابراینپس 
قرآن کس یا کسانی ھستند که  جای جای شود و دانستیم که منظور از صاحب در می

 . اند به مدت زیادی با یکدیگر ھمنشین بوده
با ایشان فرقھای اساسی اما در مورد ھمنشینی کفار با نبی اکرم و ھمنشینی ابوبکر 

 : وجود دارد

مکی است و در مکه نازل  ﴾٢٢َوَما َصاِحُبُ�م بَِمۡجُنوٖن ﴿ سورۀ تکویر و آیۀ -١
ھجری نازل  ٩اما آیۀ غار در سال ، ھای اول بعثت است شده و مربوط به سال

ابوبکر صدیق تا آن زمان صاحب و ھمنشین شده است و شاھدیست بر اینکه 
 . بوده است؛ این خود یک فضیلت است ج ھمیشگی نبی اکرم

حضرت یوسف ، دیگر آیات در این است که در دیگر آیات باآیۀ غار  فرق اساسی -٢
خودشان شخصًا آن محیط و آن افراد را  ج من و نبی اکرمؤو آن شخص م

مثًال حضرت یوسف تقاضا نکرده بود که او را در زندان و ، انتخاب نکرده بودند
نیز مکه را  ج حبس کنند و نبی اکرمو در کنار فالن زندانی در فالن سلول 

 انبلکه در ھمانجا به دنیا آمده و سرنوشتش ندبرای زندگی انتخاب نکرده بود
 .چنین بود

کامًال متفاوت  این موضوع ساما در مورد آیۀ غار و مصاحبت حضرت ابوبکر صدیق
 ج به وسیلۀ شخص پیامبر اکرم سھمانطور که ثابت کردیم ابوبکر صدیقزیرا ، است

انتخاب ، انتخاب شده است و چنانکه از عبد الجلیل قزوینی رازی شیعی نقل نمودیم

 ۱۹۵، ص: ۲۶ تفسیر نمونه، ج -١
  ۴_تھران،طسید محمود طالقانی  ،۱۹۴، ص: ۳ از قرآن (فارسی)، جپرتوی  -٢

_______________________ 
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پس به وضوح مشخص است که انتخاب صاحب به ، ابوبکر به امر خداوند بوده است
ا با مصاحبت اتفاقی یا اجباری کامًال متفاوت است و وسیلۀ رسول خدا و به امر خد

 گوید: می که مصداق این بیت است
 از این تـا آن بسـی فـرق اسـت زنھـار«

 

 »بــه نــادانی مکــن خــود را گرفتــار 
 

که مصاحبت حضرت  مالی شیعیھای  قیاس نکتۀ پایانی در این باره و فساد
آنجا مشخص است که ما به  د ازدان می مصاحبت کفار و مشرکین یکیرا با  سصدیق

 : مثالً ، کنیم غیرھای نیکو را تاویل و تفسیر به  خیلی از عنوانتوانیم  می ھمین ترتیب
گاھی ، که به معنی خاندان و خانواده است »اھل«و کلمۀ  »آل«در آیات قرآن کلمۀ 

 :مثالً ، به معنی پیروان نیز آمده است

ۚ َوَ�ۡوَم َ�ُقوُم  �َّارُ ٱ﴿ ا � وََعِشّيٗ اَعةُ ٱُ�ۡعَرُضوَن َعلَۡيَها ُغُدّوٗ َشدَّ  لسَّ
َ
ْ َءاَل فِرَۡعۡوَن أ ۡدِخلُٓوا

َ
أ

 .]٤٦[المؤمن:  ﴾٤٦ ۡلَعَذابِ ٱ
 داده فرمان امتیق روز در و دارند می عرضهھا  آن بر شب و صبح را آتش: «یعنی 
  .»دینک جھّنم وارد عذاب نیتر سخت به را فرعون آل: شود

توانیم  می به راحتی ١ما اگر بخواھیم مانند شیعه رفتار کنیم و دیگر آیات را نبینیم
 نیز جھنمی ھستند! ٢»مؤمن آل فرعون«و  »آسیه ھمسر فرعون«نتیجه بگیریم که 

و در آیه آمده اند  همؤمن آل فرعون نیز از آل فرعون بودو چرا که آسیه ھمسر فرعون 
 نیزپس بنا بر دید تنگ شیعیان باید آن دو را ، خواھند دید است که آل فرعون عذاب

 :یا مانند این آیه ؛جھنمی بدانیم) نعوذ بالله(

ۡهلَِكۖ إِنَّهُ  ۥَ�ُٰنوُح إِنَّهُ  قَاَل ﴿
َ
  .]٤٦[هود:  ﴾َ�َمٌل َ�ۡ�ُ َ�ٰلِٖح�  ۥلَۡيَس ِمۡن أ

 .» ست استیناشا یعمل راست او یتو ن اھلنوح او  یخداوند فرمود ا«

چنانکه شیعه آن ھمه آیه که در مدح حضرت صدیق خصوصًا و در حق مھاجرین عمومًا نازل شده  -١
 گیرند. را نادیده می

 بوده است... والله اعلم »حزقیل«گویند نام مؤمن آل فرعون  -٢

_______________________ 
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چرا که در ، نیست »خانواده«منظور از اھل در این آیه ، اند چنانکه مفسرین گفته
 بلکه منظور از ؛آید می دیگر آیات تصریح شده که فرزند نوح نیز اھل او به حساب

 ١.در این آیه نیز ھمان پیروان ھستند »اھل«
، بعضی از انبیاء خوانده است »برادر«آیات دیگری نیز وجود دارد که خداوند کفار را 

 :مثالً 

  .]١٣[ق:  ﴾١٣َوفِرَۡعۡوُن �ۡخَ�ُٰن لُوٖط  وََ�دٞ ﴿
و ، قوم لوط است »اخوان لوط«که منظور از » و عاد و فرعون و برادران لوط: «یعنی
 :ھمچنین

َ� َ�تَُّقوَن ﴿
َ
ُخوُهۡم نُوٌح �

َ
  .]١٠٦[الشعراء:  ﴾١٠٦إِۡذ قَاَل لَُهۡم أ

و » ؟دینک نمی شهیپ تقوا ایآ: «گفت آنان به نوح برادرشان هک گاه آن: «یعنی
 :ھمچنین

َ� َ�تَُّقوَن ﴿
َ
ُخوُهۡم ُهوٌد �

َ
ُخوُهۡم َ�ٰلٌِح  إِذۡ ﴿. ]١٢٤[الشعراء:  ﴾١٢٤إِۡذ قَاَل لَُهۡم أ

َ
قَاَل لَُهۡم أ

َ� َ�تَُّقوَن 
َ
َ� َ�تَُّقوَن  إِذۡ ﴿. ]١٤٢[الشعراء:  ﴾١٤٢�

َ
ُخوُهۡم لُوٌط �

َ
  .]١٦١[الشعراء:  ﴾١٦١قَاَل لَُهۡم أ

مراد نیست و ھمچنین واضح است  »بیساخوت ن«واضح است که در این آیات 
بینیم که در  می اما، ھمه مذموم ھستنداند  خوانده شده »برادر«کسانی که در این آیات 

ولی در آن آیات ، غیر نسبی یاد شده و در آن از اخوت آیاتی مشابه وجود دارد، قرآن
 . ممدوح و زیباست، اخوتی که وجود دارد

ْ ٱوَ ﴿ :آیه ِ ٱِ�َۡبِل  ۡ�َتِصُموا ْۚ وَ  �َّ قُوا ْ ٱَ�ِيٗعا َوَ� َ�َفرَّ ِ ٱنِۡعَمَت  ۡذُكُروا َعلَۡيُ�ۡم إِۡذ ُكنُتۡم  �َّ
ۡصَبۡحُتم بِنِۡعَمتِهِ 

َ
لََّف َ�ۡ�َ قُلُو�ُِ�ۡم َفأ

َ
ۡعَداٗٓء فَ�

َ
ٰ َشَفا ُحۡفَر�ٖ ّمَِن  ۦٓ أ  �َّارِ ٱإِۡخَ�ٰٗنا َوُ�نُتۡم َ�َ

نَقَذُ�م 
َ
ۗ فَأ ُ  ّمِۡنَها ُ ٱَكَ�ٰلَِك يُبَّ�ِ   .]١٠٣مران: [آل ع ﴾١٠٣لََعلَُّ�ۡم َ�ۡهَتُدوَن  ۦلَُ�ۡم َءاَ�ٰتِهِ  �َّ

خدا را بر خود  د و نعمتینده نشوکد و پرایسمان خدا چنگ زنیو ھمگی به ر: «یعنی
ھای شما الفت انداخت تا به  ان دلید پس میگر] بودیدکیه دشمنان [کد آنگاه ینکاد ی

ن گونه ید ایه شما را از آن رھانکد ینار پرتگاه آتش بودکد و بر یلطف او برادران ھم شد
 »دیابیه شما راه کند باشد ک ھای خود را برای شما روشن می نشانهخداوند 

به بعد مراجعه  ۱۱۷ص ۹و تفسیر نمونه ج ۳۵۱، ص: ۱۰ زان، جدر این باره به ترجمه تفسیر المی -١
 کنید.

_______________________ 
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َتَ�ٰبِلَِ�  َونَزَۡ�َنا﴿ رٖ مُّ ُ�ُ ٰ : یعنی. ]٤٧[الحجر:  ﴾٤٧َما ِ� ُصُدورِهِم ّمِۡن ِغّلٍ إِۡخَ�ٰنًا َ�َ
 » ھمند روی به رو ھا تخت بر، برادرند ھمه، میا ندهکبر دلشان از را ای نهیک ھر«

برای منظور نبود ولی  »اخوت نسبی«چنانکه مالحظه کردید در این آیات نیز 
 . بود قدحبرای یک طرف آن است بر خالف آیات قبل که  دحم طرفین

 بشرھای  فھمیم که آیات قرآن معجزه آسا ھستند و کودن می از آنچه نوشتیم این را
 رست و صحیحش خارجنند و از مسیر دویل کأتوانند ھر طور خواستند آن را ت نمی
معنای واضح آیۀ غار را  خواھد می چنانکه آخوند شیعی چنین قصدی دارد و، کنند

 . عوض کند

آیا مدد با همراه کردن دشمن ممکن ، خداوند اراده کرده پیامبر خود را مدد دهد
 ؟ است

، بر مؤمن و کافر اطالق شده است »صاحب«در آیات قرآن مالحظه کردیم که 
شویم که آیۀ غار  می سیاق آیۀ غار و آیات قبل و بعدش توجه کنیم متوجه اکنون اگر به

در میان سلسله آیاتی قرار دارد که غالبًا سرزنش است که در حین آن متاع دنیا را 
...» اگر پیامبر را یاری نکنید: «قلیل خوانده و از سستی در راه خدا نھی نمود و فرموده

رسیم سخن جلوۀ  می ولی تا به آیۀ غاراند  ی دادهاین آیات سرزنشھایی را در خود جا
خداوند او را ، اگر پیامبر را یاری نکنید: «فرماید می خداوند، گیرد می خاصی به خودش

ھایی که رسول خود را یاری کرده یاد  و به عنوان نمونه یکی از زمان.» کند مییاری 
ھا  از خطرناکترین واقعهالزم است که این واقعه  ؛نموده و آن واقعۀ سفر ھجرت است

 .یاری خداوند نیز به نحو احسن و به بھترین شیوه باشد، و از سویی ١باشد
ترسو یا منافق یا کافر بوده و ) نعوذ بالله( شخصی، اما اگر فرض کنیم صاحب پیامبر

که خداوند که ایم  بوده است بر یاری خداوند خرده گرفته ج مایۀ آزار رسول خدا
یاری کند دیگر چرا وی را به این ھمصحبت ترسو و منافق و بد دل  خواست پیامبر را

خداوند رسول خود را یاری کرد و به جای یک ھمصحبت خوب و مورد ؟ مبتال کرد
 ؟ این را به بگوید خواھد می شیعه؟؟ اعتماد شخص منافق و ترسویی را ھمراه او کرد

ف رسول خود را یاری خداوند با وسایل و لوازم مختل: «سخن اھل سنت چنین است
نمود و برای ھمراھی و ھمیاری او بھترین یار و مخلصترین دوست او و شخصی که 

 اند. چنانکه مفسرین به آن اشاره کرده -١
_______________________ 
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توانست در این سفر ھمصحبت خوبی برای وی باشد را قرار داد و  می ھمسن او بود و
یاری خداوند را به ، اگر این سخن را بپذیریم.» به این وسیله یاری خود را کاملتر نمود

قولی است که از عقل سلیم صادرشده ، و انصافًا که این قولایم  پذیرفته بھترین نحوش
 .تابع قول احسن است، و تابع آن

ایراد  ج بر نبی اکرم بدانیم.... ھمچنین اگر ابوبکر را شخصی ترسو و منافق و
ترسو و منافق را به عنوان ھمسفر انتخاب کردند و ) نعوذ بالله( که چرا ابوبکرایم  گرفته

که رسول  کند می ھمسفرشان شخص الیقی نیست نعوذ بالله و نعوذ بالله خود ثابتاگر 
صبری را با خود ھمراه کرده است و  بی فرد ترسو و، تدبیری است که بی خدا شخص

 .بریم بر خدا که چنین گزافه ای را تصدیق کنیم می پناه

 منافق وجود دارد ۱۲ان اصحابم یدر م: ج پیامبر
امبر خدا ین پیبودن و ھمراھی با آخر» یصحاب« ه درکن یبا ا« :نویسد می قزوینی

شود؛ اما در  گران شمرده مییر قابل دسترس برای دیر و غینظ افتخار و ارزشی بس بی
بر شخصی سبب عصمت وی از گناه نشده و سعادت » یصحاب« ن حال صرف اطالقیع

ز یو نھا  آن و روشره ین مطلب با مراجعه به سیا. ردکن نخواھد یابدی او را تضم
 .به راحتی قابل اثبات است ج امبر خدایسخنان گھربار پ
در ، ١خورد ات به چشم مییدر روا» اصحاب« ه ازکمانندی  ھای بی شیعالوه بر ستا

نقل ھا  آن ز در باره تعدادی ازیی نیھا مذمت ج ای از سخنان رسول خدا ف گستردهیط
 .رده استکرا آتش جھنم معرفی ھا  آن گاهیو حتی جا
 :سدینو ح خود مییشابوری در صحیمسلم ن

ه کان اصحابی من دوازده نفر منافق وجود دارد یدر م: فرمود ج رسول خدا«
ھرگز وارد بھشت نخواھند شد؛ حتی اگر شتر از سوراخ سوزن ھا  آن دوازده نفر از

 .»ندکاطی عبور یخ
 :جواب

ْصَحايِب اْ�نَا « منافق وجود دارد ١٢ »در بین اصحابم«در روایت آمده است که 
َ
يف أ

منافق ھستند و این خود نشانۀ این است  »اصحابم از«نفر  ١٢نه اینکه  ،»َعرَشَ ُمنَافًِقا

چه اعترافی!! البته احیانًا منظورش در مورد ھمان سه نفر صحابی است که بزعمھم مرتد  -١
 اند!! نشده

_______________________ 
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 نبودند بلکه خود را جای صحابه جا زده بودند وگر نه »صحابی«نفر  ١٢که آن 
 . نفر از اصحابم منافق ھستند ١٢: فرمود می

ۀ کشببعد ، در یک شھر شیعه نشین تظاھراتی برپاست: «بگوییممانند این است که 
 ین معنیبه ایا این آ، سنی ھم بودندای  عده ،شیعیان بینکه در  کند میخبر اعالم 

در ھا  منظور آن است که سنی، ریه خکنیا ای ؟؟؟یک دفعه سنی شدندھا  شیعهه کاست 
 »؟در حال تظاھرات ھستندھا  میان شیعه

فرزندم موقع نخود پاک کردن خوب : «دیمادری به دخترش بگو مثل این است که
و مشخص است که نخود » سنگ ریزه ھم ھست!، دقت کن زیرا در میان نخودھا

سنگ ریزه ھم نوعی : «دگویی مین چ آدم عاقلییھچیزیست و سنگ ریزه چیزی دیگر و 
: گویند می با مغزھای فلجای  عده چنانکه» نخود است منتھی جنسش خراب است!!!

شیرینی : صحابی منافق ھم داریم!!! مانند این است که بگوییم، صحابی مخلص داریم
 شیرین داریم شیرنی شور ھم داریم!!!

از اصحاب من  ؛من اصحابی اثنا عشر منافقا: فرموده بودند ج اگر رسول خدا، بله
منافق ھم صحابی ، توانستیم نتیجه بگیریم که می آن موقع ؛نفرشان منافق ھستند ١٢

 داریم!!

ِ  َوَ�ۡحلُِفونَ ﴿ :فرماید می در مورد منافقان، خداوند در کالم عزیزش ِ ٱب إِ�َُّهۡم  �َّ
و به خدا سوگند : «یعنی .]٥٦[التوبة:  ﴾٥٦لَِمنُ�ۡم َوَما ُهم ّمِنُ�ۡم َوَ�ِٰكنَُّهۡم قَۡومٞ َ�ۡفَرقُوَن 

گروھی ن آنان کیستند لین ه از شماکدر حالی  ندیه آنان قطعا از شماکنند ک اد میی
 ».ترسو ھستند

 کنند که از صحابه می که منافقان قسم یاد فرماید می دقت کنید که خداوند
چرا که در ، نه اینکه قسم یاد کنند که در بین اصحاب ھستند، ھستند ﴾لَِمنُ�مۡ ﴿

 خیر!، از اصحاب بودن، مسلم است اما، میان اصحاب بودن آنان
 : قزوینیحال ادامۀ ایراد 

ه ترور یه در قضکند ک سانی معرفی میکن دوازده نفر منافق را یگر ایت دیو در روا«
ا و یه در دنکسانی ھستند کھا  آن حضور داشتند و کرسول خدا در بازگشت از تبو

 :آخرت محارب خدا و رسول او ھستند
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 حضور داشت و) ترور رسول خدا( ه عقبهیه در قضکن فردی یب: دیل گویابوطف«
فه یآن شخص به حذ، دیآ ش میین مردم پیه گاھی بکفه مسائلی وجود داشت ین حذیب

مردم به . چند نفر بودند، ه در عقبه حضور داشتندکتو را به خدا سوگند افرادی : گفت
دانم  من می: فه گفتیحذ. پاسخش را بده، ندک ه از تو سؤال میکوقتی : فه گفتندیحذ

سوگند ، اند پانزده نفر بودهھا  آن ،یباشھا  آن ز جزءیاگر تو ن، چھارده نفر بودندھا  آن هک
با ، زندیخ ه گواھان به پا میکروزی ) در آخرت( ا ویدر دنھا  آن ه دوازده نفر ازکبه خدا 

 .»خدا و رسول در جنگ ھستند
ه کد شخص با نفوذ و پرقدرتی باشد یبا» رجل« ه مراد ازکدا است یت پیاز لحن روا

نندگان عقبه را که تعداد ترور کنند ک ز اصرار مییآورد و مردم ن ر میفه فشایبه حذ
 .ندکمشخص 

گر او یات دیرا طبق روایفه دوم باشد؛ زیشخص خل» رجل« اد مراد ازیبه احتمال ز
 . ریا خیه من جزء منافقان ھستم کپرسد  فه مییه بارھا و بارھا از حذکاست 

سانی کز جزء یخلفای سه گانه ن، یه طبق نقل ابن حزم اندلسکن است یجالب ا
 .اند ت داشتهکه عقبه شریه در قضکاند  بوده

تْلَ النبي ادُوا قَ قَّاصٍ ريض اهللا عنهم أَرَ دَ بن أيب وَ عْ سَ ةَ وَ طَلْحَ نَ وَ ثْامَ عُ رَ وَ مَ عُ رٍ وَ ا بَكْ  ج أَنَّ أَبَ

بُوكَ  بَةِ يف تَ قَ عَ هُ من الْ اءَ قَ إِلْ  .وَ

را داشتند و  ج امبریشتن پکبن أبی وقاص؛ قصد  سعد، طلحه، عثمان، عمر، رکابوب
 .»نندکن پرتاب ییبه پا کای در تبو خواستند آن حضرت را از گردنه می

، ع در سند آنیه به خاطر وجود عبد الله بن جمکرده است کالبته ابن حزم سعی 
ح یع از روات صحیبن جم) دیبن ول( ه عبد اللهکندازد؛ در حالی یت از اعتبار بین روایا

و طبق نظر . شان نقل شدیز از ایح مسلم نیت گذشته صحیرود و روا مسلم به شمار می
ه یمیات بخاری و مسلم قطعی الصدور ھستند؛ چنانچه ابن تیتمام روا، اھل سنت
 :سدینو ن باره مییحرانی در ا

اتفاق دارند و ھا  آن ث بریائمه حد، ن آمده استیحیتمامی آنچه در متن صح«
شان علم قطعی دارند که رسول یاند و برآن اجماع دارند و ا قبول کردهصحت آن را 

 .»را گفته استھا  آن جخدا
 : جواب
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و چنانکه در کتب حدیث و روایت آمده ، این داستان نزد تاریخ نگاران مشھور است
حذیفه مأمور به مخفی نگه داشتن سّر بود و او نیز چنین کرد و ھیچگاه آن را ، است

 فاش نکرد!
خلیفۀ دوم است چرا ، که ذکرش در روایت رفته ھمان )رجل(«گوید:  می ما اینکها

» شخص با نفوذی باشد »رجل«آن  کند می که لحن روایت به گونه ایست که اقتضا
شخص با نفوذی بوده اما حضرت عمر ، اتفاقًا حرف شما درست است: گویم می حال من

بوده است که چون نبی اکرم او را با  علی بن ابیطالب، بلکه آن شخص با نفوذ، نبوده
پس از مدینه خارج ، او ناراحت شد و تصمیم گرفت انتقام بگیرد، خود به تبوک نبرد

 را داشتند که موفق نشدند! ج قصد ترور آن حضرت، شد و با ھمدستی منافقان
و چه دلیلی جلو ، به این شیوه وصله چسباندن راحت است، سخت نیست، بله!

 ؟ گیرد که مانند شیعه دالیل خود را روی ھوا بسازند می ب راخوارج و نواص
شخص سر شناسی نبوده  »رجل«رسد که آن  می از لحن روایت به نظر، اما در واقع 

دانسته و فقط از او به عنوان  نمی یا ال اقل برای راوی مجھول الھویه بوده که نام او را
 . یاده کرده است »رجل«

را طبق یز) حتمًا آن شخص عمر بن خطاب بوده(«: استاما اینکه قزوینی گفته 
ا یه من جزء منافقان ھستم کپرسد  فه مییه بارھا و بارھا از حذکگر او است یات دیروا
 » ریخ

که در آن روایات آمده است که  گوید مین و کند می قزوینی خیانت در این مکان

مَّ ال«: است در جواب فرمودهحذیفه  نْ ، اللَّهُ لَ كَ وَ دَ عْ ا بَ دً ئَ أَحَ ! نه !ی راخدا: «یعنی ١»أُبْرِ
واقعًا » دھم! نمی تو از آن قوم نیستی و بعد از تو دیگر در این مورد جواب کسی را

، خجالت دارد که خیانتی به این واضحی را مرتکب شوی و عین خیالت ھم نباشد

 فََوۡ�لٞ ﴿ :قرآن آمده استدر : نمازی به ما بگوید بی سخن او مانند این است که
ْ ﴿ :ودر جایی آمده است» وای بر نمازگزاران: «یعنی ﴾٤ّلِۡلُمَصّلَِ�  لَٰوةَ ٱَ� َ�ۡقَر�ُوا  ﴾لصَّ

نتیجه بگیرد که نماز چیز بدی است و نباید نماز  سپس» به نماز نزدیک نشوید: «یعنی

ّلِۡلُمَصّلَِ�  فََوۡ�لٞ ﴿ خواند؛ و به ھمین راحتی آیات را قیچی کند و نخواند که خدا بعد از

 _بیروت ۲۷۶ص ۱۲ج البن عساکر تاریخ دمشق -١
_______________________ 
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ِينَ ٱ﴿ :فرموده ﴾٤ ْ ﴿ :و بعد از ١﴾٥ُهۡم َعن َصَ�تِِهۡم َساُهوَن  �َّ لَٰوةَ ٱَ� َ�ۡقَرُ�وا  ﴾لصَّ

نُتۡم ُسَ�َٰرىٰ ﴿ :فرموده
َ
 ٢!﴾َوأ

شما چقدر از او متنفر ، نمازی بیاید چنین خیانتی بکند بی حال اگر چنین شخص
چنین خیانتی بخشیدنی نیست و ، بله؟ ندارداندازه ؟ خیلی زیاد؟؟ زیاد؟؟ خواھید شد

 ھمینگونه است خیانت منافقانۀ قزوینی!!
در مورد ، اما جناب خیانتکار! فراموش کرده است که این پرسش دربارۀ نفاق

و کرم الله وجھه نیز  سآیا در مورد حضرت علی ٣!حضرت علی نیز روایت شده است
 ؟ تیدگوئید که در مورد فاروق اعظم گف می ھمان را

دانستیم ابتدا اینکه ، نقل کرده است »اْلُمَحلَّی«اما روایتی که ابن حزم آن را در 
، ست یا خود را به نادانی زده استھ ھم نادان ویدانم  نمی اما، خائن است »قزوینی«

بلکه این روایت را آورده تا راوی آن  ؛چرا که ابن حزم این روایت را نیاورده که نقد کند
کس  بن حزمبه ھمین خاطر روایت را بدون سند آورده است و به غیر از ا، را نقد کند

که او این روایت را از چه  خدا داناتر استدیگری چنین روایتی را نقل نکرده است و 
خالد بن «در روایت اند  و چنانکه مؤرخین و محدثین نقل کرده ٤خذی گرفته استأم

ھیچ اسمی از ابوبکر و عمر و عثمان ) زمراوی مورد جرح ابن ح( »عبد الله بن ُجَمیع
دانست ولی مأمور  می ھا را نیست بلکه مانند دیگر روایات اشاره دارد که حذیفه نام... و

 به حفظ راز بود و حق نداشت آن را فاش کند!

 کنند. اند و سستی می نماز گزارانی که نماز را آسان گرفته یعنی: وای ما بر ھمان -١
 یعنی: به نماز نزدیک نشوید در حالیکه مست ھستید. -٢
إتحاف  _بیروت؛ ۲۷۶ص ۱۲تاریخ دمشق ج ؛مصر_۱۷۶رقم ۱۴۹ص  ۱مسند ابی داود طیالسی ج -٣

 ۳۶۴۰۶ رقم ۱۱۰ص  ۱۳، بوصیری؛ کنز العمال ج ۵۴۹۳رقم ۱۳۴ص ۶ج ةالمھر ةالخیر
به احتمال زیاد وی به حافظۀ خودش اعتماد کرده، به ھمین دلیل اشتباه کرده است؛ چنانکه  -٤

علوم «توانید در کتاب  اش بسیار مشھور است و می در اعتماد به حافظه »مطھری«اشتباھات 
نگاھی به کتاب حماسۀ «وی موارد زیادی بیابید؛ یا به کتاب  »حماسۀ حسینی«و  »قرآنی

الله صالحی نجف آبادی مراجعه کنید تا موارد زیادی را  ةنعمالله  ةياز آ »مطھریحسینی استاد 
 در این مورد بیابید!

_______________________ 
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اوًال این روایت سند ندارد ، ای که قزوینی آن را ندانسته این است که حال نکتۀ ساده
سند نھایت جھل است و نھایت پارادوکس  بی مورد سند یک روایتو صحبت کردن در 

که ریموت  »ِفرغون«ماند که دربارۀ نحوۀ کارکرد ریموت کنترل  می است و به این
 بحث کنیم!!، کنترل ندارد

که وی یکی از راویانی است که در سلسله  »خالد بن عبد الله بن ُجَمیع«دوم اینکه 
وی شخصیتی مجروح و غیر  »ابن حزم«به عقیدۀ . اردرجال موھوم این روایت قرار د

ثقه است و ابن حزم برای اثبات نظر خویش این روایت ساختگی را که دروغ بودن از 
 . بارد نقل کرده است می سرا پایش

این  »خالد بن عبد الله بن جمیع«، اگر فرض کنیم، اما نکتۀ دیگر آن است که
سند بودن این روایت؛ ھمین روایت برای جرح  بی روایت را نقل کرده است گذشته از

راوی کافیست چرا که دروغ بودن این روایت کامًال واضح است و مشخص است که 
ماند  نمی شکی در دروغگو بودن او باقی، جعلی است پس ھر که آن را نقل کرده است

به توانیم  می آنگاه، این روایت را نقل نکرده »خالد بن عبد الله بن جمیع«و اگر 
 . توثیقات او نگاه کنیم و امیدی به توثیق شدنش داشته باشیم

شود که حذیفه مامور به حفظ راز بود  می دروغین بودن این روایت از آنجا مشخص
و حق نداشت آن راز را فاش کند و ثابت است که این بزرگوار رازدار خوبی بوده و 

 : چنانکه آمده است، ھیچگاه آن را فاش نکرده است

: قال. اللهم وفق ىل جليسا صاحلا: قدمت الشام فقلت: عن علقمة، قال إبراهيمو «

: فقال، من أهل الكوفة: فقلت؟ ممن أنت: فقال ىل، فجلست إىل رجل فإذا هو أبو الدرداء

أليس فيكم صاحب : ـ يعنى ابن مسعود ـ ثم قال؟ والسواد، أليس فيكم صاحب الوساد

 ١.»ذكر احلديثو يعنى حذيفة ــ ؟ الرس الذ مل يكن يعلمه غريه
 »؟ھست، داند جز او کسی آن سّر را نمیآیا بین شما صاحب سّری که «

 فرمودهبه او  ھمچنین ھای آن منافقین را به حذیفه گفته بود و رسول خدا نام

پس حذیفه نیز به  ؛)ال ختربن أحدا( را نھان دارد و به احدی نگوید ّر که آن ِس  ندبود
کسی نگفته است و تا به حال کسی ادعا نکرده که حذیفه سر را فاش کرده است به 

 _بیروت ۵۰۱ص  ۵تھذیب الکمال للمزی مع حواشیه ج -١
_______________________ 
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خالد «است که ممکن پس چطور  اند؛ داده »صاحب سر رسول«ھمین خاطر به او لقب 
 ؟؟ داندبرا ھا  آن نام »بن عبد الله بن ُجَمیع

کند که ابوبکر صدیق از و اصوًال تاسف بار است که شخصی لحظه ای به این فکر 
خواست چنین  می چرا که اگراند  جمله کسانی بوده که قصد جان نبی اکرم را داشته

انداخت و گاھًا جان نبی  نمی کند بارھا بار جان خویش را به خاطر ایشان به خطر
بعد از تبوک ، داد و از طرفی ماجرای ترور نافرجام نبی اکرم را نجات نمی جاکرم

جالب این است که اکثر ھزینۀ تجھیز این سپاه را حضرت ابوبکر صدیق صورت گرفت و 
با تمامی دارایی خودشان و حضرت عمر با نصف دارایی خودشان دادند و ھمینطور 

کنند چه برسد  می که منافقان از بذل مال دریغ دانیم می و. ابوبکر َعَلم دار لشکر بودند
منافقان از جنگ گریزان ھستند چه به بخشیدن کل یا نصف مال خود!! و ھمینطور 

لشکر ھم بشوند؛ و از آن جالبتر آن است  »َعَلم دار«، برسد به اینکه از طرف رسول خدا
حضرت صدیق اکبر از طرف نبی اکرم به ِسَمت امیر ، »تبوک«که یک سال بعد از 

و دو سال  آورد!!! می حج به جا »امیر«شود و با مردم به عنوان  می الحاجی منسوب
 ١٢به مدت علیدھد و حضرت  می رسول خدا ابوبکر صدیق را امام نماز مردم قرار ؛بعد

 . خواند می نماز ابوبکر و عمر پشت سر سال
لیکن از آن جھت گفته شد که بدانید ، این مواردی که عرض شد الزم به گفتن نبود

ت و زند چنانکه دانستید خائن ھس می شخصی که چنین تھمتی را به آن بزرگواران
 عالوه بر آن سیرت نا زیبایی نیز دارد که از ھیچگونه تھمت و دروغ آشکاری دست

 کشد! نمی
ولی این به آن  ١اما در مورد روایات صحیحین؛ ما روایات صحیحین را قبول داریم 

، دانیم می ثقه، معنا نیست که تمام راویانی که در آن کتاب از آنان استفاده شده است
نامش در این  دانند می اب که خود بخاری و مسلم نیز او را کذابچه بسا یک راوی کذ

و اینکه صحیح مسلم از اند  حدیث نقل کرده، کتاب باشد ولی از او به عنوان شاھد
از جھتی شخصی چون حاکم با آن ، دو روایت نقل کرده »خالد بن عبد الله بن ُجَمیع«

 ».او روایت نقل نکند بھتر بود که مسلم از: «ھمه تساھل نظرش این است که

 ھایی وجود دارد. روایات بحث تعداد بسیار اندکی ازالبته الزم به ذکر است که در مورد  -١
_______________________ 
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 در جواب به معترضی »الروض الباسم« جلد اول عالمه ابن وزیر در ھمین مورد در
که مروان بن حکم در نزد محدثین از  کند میمعترض فکر : «نویسد می، مذھب یدیز

که  کند میو به روایت محدثین از او استدالل ، جمله پرھیزکاران و صالحان است
و چون احادیث وی را در صحاح ، را قبول دارند» ھا جرح شده« و، محدثین فاسقان

محدثین از کردار شنیع و ، و اصال این طور نیست، اند اند باور به عدالت وی داشته آورده
سیر اعالم گوید ( میو ذھبی . خبر نیستند گناھان مھلک و بزرگ وی جاھل و بی

مروان « )ونجا فليته ما نجا وحرض الوقعة يوم اجلمل فقتل طلحة( :)٤٧٦ص ٣النبالء ج
و خودش نجات یافت ای کاش ، در واقعه جمل حضور داشت و طلحه را به قتل رساند

محدثین پس از تکیه بر روایت دیگران از او بعنوان شاھد و ».... رسید به ھالکت می
و ھرگاه ظن فایده داشته ، زیرا گاھی روایت فاسق مفید ظّن است، اند تابع روایت کرده

 ١.» د ذکر آن زیبا و الزم است تا در ھنگام تعارض به عنوان ترجیح بکار رودباش
 نوشته در نھایت) ترور نافرجام( که در ھمین بارهای  مقاله قزوینی در: نکته

که در این عمل نقش اند  بوده... م که این ابوبکر و عمر وگویی مین البته ما«گوید:  می
 » !؟ورده استآم چرا ابن حزم این ماجرا را در کتابش گویی می ولیاند  داشته

گاھی که منظور سادۀ ابن حزم را از نقل : جواب این است که تو که تا به این حد نا آ
ابن «چطور است که ندانستی ؟؟ چطور ادعای علم و عالمی داری، این روایت نفھمیدی

این روایت را به منظور نقد راوی آن نقل کرده است حال اینکه به وضوح از قول  »حزم
 ؟؟ شود می ابن حزم استنباط

 الم رسول خداکدر  یصحاب یو معنا ث حوضیحد
 :ندک ح خود نقل مییز در صحیل بخاری نیمحمد بن اسماع: «قزوینی

امت یوز قدرر: ه آن حضرت فرمودکره از رسول خدا نقل شده است یاز ابوھر«
 شوند؛ اما از اطراف حوض طرد برمن وارد می) در کنارحوض( گروھی از اصحابم

 هکدانی  رسد تو نمی ندا می، اصحاب من ھستندھا  آن م پروردگارا!یگو می، شوند می
 .»نان مرتد شده و به گذشته خود بازگشتندیا؟ بعدازتو چه کارھائی کردندھا  آن

 :سدینو گر مییو در جای د

 »گلزارھای شاداب در دفاع از سنت ابو القاسم«با عنوان: به نقل از ترجمۀ این کتاب،  -١
_______________________ 
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ن ھنگام که یدر ا: نقل شده است که فرمودند) امتیدر مورد ق( ج رسول خدااز «
شان ین من و ایشناسم شخصی ب می شان رایوقتی ا) آورند می را( ای عده ام، ستادهیمن ا

قسم به خداوند به سوی : دھد جواب می؟ م به کجایگو پس می. دییایب: دیگو می آمده و
شان بعد از تو مرتد شده و ید ایگو در جواب می؟ شان را چه شده استیم ایگو می. آتش

نجات ھا  آن در آخر از... ندیآ می گرییسپس عده د. به گذشته خود باز گشتند
 .»ابانیرھا شده در ب) معدود( ابد؛ مگر به اندازه چند شتری نمی

 :دیگو ت میین رواینی در شرح این عیبدر الد
اند و کسی  سرپرست رھا شدهمقصود شترانی است که بدون ) مثل ھمل نعم(«

شان کسی از یعنی از ایا ھالک شوند؛ یکند که مبادا گم شوند  را نمیھا  آن مراعات
: دو صنف ھستندھا  آن هکند ک ت داللت میین روایابد؛ مگر اندکی و ای نمی آتش نجات

 .»ارک افر و صنفی گناهکصنفی 
ن یه اکشود  ت مییتقون احتمال یا، ه از ابن حزم نقل شدکبا توجه به آن چه 

ه در بازگشت از کھمان دوازده نفری ھستند ، شوند ه به سوی جھنم برده میکگروھی 
 ؟ان آن بودیز در میفه اول نیه خلکامبر خدا را داشتند یقصد ترور پ کتبو

 :میدھ نار ھم قرار میکات در ین روایه غار را با ایگر آید حال بار

 ْ بِهِ ال حتَ ولُ لِصاحِ قُ نْ إِذْ يَ ا زَ نَافِقً َ مُ رشَ نَا عَ ايبِ اثْ حَ بَةِ  يف أَصْ قَ عَ ابُ الْ حَ مْ كان أَصْ  كَ

ايبِ  حَ طٌ من أَصْ هْ ةِ رَ يَامَ قِ َّ يوم الْ يلَ دُ عَ رِ  .يَ
ن اگرچه ھمراھی با یاستفاده شده است؛ بنابرا» صاحب« از مادهھا  این در ھمه

انجام اعمال صالح ھمراه شود؛ اما اگر با  رسول خدا افتخاری بس ارزشمند محسوب می
گاھش یجا، ه گذشتکاتی یه طبق رواکنه تنھا سودی برای آن فرد ندارد؛ بل، نباشد

 .آتش جھنم خواھد بود
 :جواب

نوشته و در  »ترور نافرجام حضرت رسول«که دربارۀ ای  مقاله خودش در، ینیقزو
نفر  ١٢ھم جزء آن گوئیم که ابوبکر و عمر  نمی ما«گوید:  می، سایت ولیعصر قرار داده

ن یا«گوید:  می و حال کند می اما منافق وار سخن دیروز خود را فراموش» اند هبود
ه در بازگشت از کھمان دوازده نفری ھستند ، شوند ه به سوی جھنم برده میکگروھی 

: مگویی می» ان آن بودیز در میفه اول نیه خلکامبر خدا را داشتند یقصد ترور پ کتبو
چه جای خوش بینی به کنی  می این واضحی خودت سخن خودت را نقضوقتی تو به 
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، انتیچرا کسی باید فکر کند که تو با این ھمه دروغ و دغل و خ؟ سخنانت ھست
 ؟؟ ھایت بھا دھد دلسوز مسلمانان ھستی که به حرف

 :الله به ما عقل داده و: اما جواب
 چون تو را زین جھان گریـزی نیسـت«

 

 »دســتگیری نیســت.بھتــر از عقــل  
 

و خواندیم که ھمین ، ایم ای مالیان صفوی را از حفظ شده اعتقادات افسانه، ھمۀ ما
ابوبکر از کسانی است که قصد جان نبی اکرم را : گفت می شبھه افکن تا چند خط قبل

و از اساسیترین اعتقاداتشان این است که آیاتی در مذمت سیدنا ابوبکر و ، کرده بود
شده و آنان جبت و طاغوت و فحشاء و منکر ھستند و از طرفی نیز معتقدند عمر نازل 

پس ، که نه تنھا نبی اکرم بلکه ائمۀ شان نیز علم غیب دارند و از باطن مردم با خبرند
قلبًا ) زبان گویندگانش الل( دانست که ابوبکر و عمر می به این ترتیب نبی اکرم باید

نبی اکرم از ، و بنا بر روایات شیعه... کرم را داشته وکافر بوده و بارھا قصد جان نبی ا
اند  امر کرده، و حضرت علی را به صبراند  کارشکنی ابوبکر و عمر در آینده خبر داده

 ...... و
 بعد ادعای قزوینی را به یاد بیاورید که، را در نظر داشته باشیدھا  تمام این افسانه

پیامبر را بکشد ولی در روز قیامت پیامبر  خواست می ابوبکر منافق بود و«گوید:  می
ای گوید:  می و کند می برند تعجب می به جھنم) العیاذ بالله( بیند ابوبکر را می وقتی

او : آید که می و جواب؟ گذارید از آب حوض بخورد نمی او از اصحاب من است!!چرا، خدا
عجیبتر آن است که !! و کند می عجیب است که رسول خدا تعجب» بعد از تو مرتد شد!

بنابر عقیدۀ شیعه ابوبکر اصًال مسلمان نبود که بعد از رحلت نبی اکرم بخواھد مرتد 
 شود!!

خواسته پیامبر را بکشد و پیامبر  می که او گفت می قزوینی ھمین االن: دقت کنید
دانسته و از طرفی مالیان شیعی به جزم معتقدند که ابوبکر کافر بوده  می نیز این را

نعوذ ، طبق این روایت و ادعای شیعه باید بگوئیم که بیسوادترین افراد شیعه نیز ولی
ابوبکر بد و جھنمی است ولی  دانند می چرا که آنان، بالله از پیامبر داناتر و عالمترند

 داند!! نمی رسول خدا
ه و قلبًا کرد می آخوند شیعه معتقد است که ابوبکر تظاھر به اسالم: باز دقت کنید

پیامبر در روز قیامت ، دانسته ولی طبق این روایت می ر بوده و نبی اکرم نیز این راکاف
 ». از بیخ عرب بوده است« رود که ابوبکر اصالً  می یادش
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 ؟؟ با چه زبانی باید سخن بگوئیم، ھایی شما را به خدا؛ با چنین انسان
، اند اختالف کردهعلما در این باره : در نھایت در مورد مصداق این روایت باید گفت

 . دو مصداق داشته باشد تواند می این حدیث، ولی به نظر نویسنده
این حدیث در مورد کسانی است که در دوران نبی اکرم ایمان آوردند و سپس  -١

 ؛و رسول خدا از نفاق آنان با خبر نبوداند  یا کسانی که منافق بوده، مرتد شدند
خطاب  »اصیحابی« گاھی آنان رانبی اکرم ، که بنابر طرق دیگر این حدیث

دھد که آن  می است و گواھی »اصحاب کوچک«کرده و اصیحابی به معنی 
ھا  دسته از رانده شوندگان از حوض از اصحابی که ھمراه نبی اکرم در جنگ

نیستند و ضمنًا لفظ اصحاب در حدیث به  اند؛ شرکت کرده و بذل مال کرده
 ١.معنی اصطالحی آن نیست

احادیثی که دربارۀ حوض وارد شده است؛ دیگر انبیاء نیز صاحب بنابر دیگر  -٢
روند؛ و نبی اکرم نیز  می ھا حوضھایی ھستند که امت آنان به سوی آن حوض

 روند نبی اکرم می به سمت آن حوضای  عده حوض کوثر را دارد و زمانی که
نی که به ھمین خاطر زمااند  داند که آنان از امت او و بر دین اسالم بوده می

و چنانکه در دیگر  کند می کنند رسول خدا تعجب می آنان را از حوض منع
) صحیح مسلم( خواند می »امتی«را  آنان ج نبی اکرم، طرق حدیث آمده است

که نشان از این است که از حوض رانده شوندگان تمام مسلمانانی ھستند که 
و در روایتی که از ، اند در دین بدعت آورده و دین را تغییر داده و گناھکار بوده

چرا  کند مین یاد شده نیز مشکلی ایجاد »اصیحابی«یا  »اصحابی«آنان با لفظ 
اصحاب «توان گفت  می که اصوًال به تمام کسانی که بر دین رسول خدا باشند

اصحاب امام «توان گفت  می ھمانطور که به تمام شافعی مذھبان »آن حضرت

 وعلم عند اهللا تعالی...... مالکی وحنفی و ، و ھمینطور است »شافعی
 : در پایان این بحث

َشدُّ َ�َ  ُ�مَّ ﴿ دانیم، در آیه: چنانکه می -١
َ
ُهۡم أ ُّ�

َ
ِ ِشيَعٍة �

 ]٦٩[مريم:  ﴾٦٩ِعتِّيٗا  لرَّ�ٱَ�َ�َِ�نَّ ِمن ُ�ّ

 معنی اصطالحی آن نیست. »شیعه«منظور از 

_______________________ 
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ِ ، َعِن ابِْن َ�بَّاٍس « نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َجِّ  ج أ

ْ
بَا بَْ�ٍر ىلَعَ احل

َ
ٍّ ، اْستَْعَمَل أ اَءَة َمَع يلَعِ َه برَِبَ ، ُ�مَّ وَجَّ

بُو بَْ�رٍ : َ�َقاَل 
َ
ءٍ : أ َّ يِف يَشْ ِ وََجْدَت يلَعَ َوِْض ، ال: يَا رَُسوَل ا�َّ

ْ
َغاِر وىلََعَ احل

ْ
نَْت َصاِحيِب يِف ال

َ
. أ

قلت روى هل الرتمذي حديثا غ� هذا أطول منه و� هذا ز�ادة رواه الزبار ورجاهل رجال 
 ١»الصحيح
اروان کر یر را امکابوب ج رسول الله: «از ابن عباس روایت شده که فرمود(: یعنی

، ل فرمودندیرا با سوره برائت گس یرد ھمراه او علکت که حرک یھنگام، حجاج قرار داد
تو ، ریخ: شان فرمودندیا؟ یا مگر در من چیزی دیده ا رسول الله!ی: ر وگفتکپس ابوب

: افزاید می ھیثمی» بود یو سر حوض ھم ھمراه من خواھ یدر غار ھمراه من بود
ترمذی حدیثی غیر ز این حدیث و طوالنی تر از این نقل کرده است و در این حدیث 

 ) کرده و راویانش راویانی صحیح ھستند ده ای ھست و بزار آن را روایتزیا
نموده است و ابتدا از فخر  »ال تحزن«قزوینی بعد از این سخن خود را متوجه قید 

نھی مطلق است و الزمۀ آن این است که ابوبکر  »تحزن ال«: رازی نقل کرده که فرموده
مسلم است و در دیگر ، نھی مطلق استاینکه : حال قزوینی گفته ؛گاھی محزون نشود

اموال مردم را به باطل نخورید ولی ابوبکر به آن عمل  گوید می آنجا که، آیات ھم ھست
و اگر این  ؛اینجا روضه خواند و گذری ھم به فدک زد» نکرد و فدک را باال کشید!!!

احتیاج حتمًا به یک بسته دستمال کاغذی ، سخنان را بخواھد در مالء عام مطرح کند
البته علما کتب بسیاری در این  ؛خود را پاک کند!!ھای  که اشک تمساح کند می پیدا

و الزم نیست که ما نیز در این کتاب که اند  و جواب کافی گفتهاند  باره نوشته
البته الزم به ذکر است که مصداق اصلی  !به آن بپردازیم، موضوعش چیز دیگری است

آخوندھای خمس بگیر ھستند که ، خورند می کسانی که اموال مردم را به باطل
داند که روز  می و خدااند  خبر پر کرده بی شکمشان را از پول مردم بیچاره و از ھمه جا

 خواھند جلو الله متعال بایستند! می قیامت با چه رویی
مؤمنان بدون اجازه وارد خانه دیگران : آورده مبنی بر اینکهای  آیه ،سپس قزوینی

پس چرا : نشوید؛ بعد او دوباره روی منبره رفته و روضه خوانی را شروع کرده و گفته

 ۴۰۰ص ۱۱ھیثمی؛ معجم الکبیر للطبرانی ج  ،۱۴۳۳۸ح ۳۴ص ۹مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج -١
 ۱۲۱۲۷ح 

_______________________ 
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الی آخر افسانۀ شھادت که به این مورد نیز ... اجازه وارد خانۀ فاطمه شد و بی ابوبکر
 ١.دازیمما نیز به آن بپر، و الزم نیستاند  پاسخ گفته

کند؛ افسانۀ شھادت، باطل اندر باطل است، ازدواج سیدنا  یکی از مھمترین دالیلی که ثابت می -١
مفصًال  »به روشنی آفتاب«عمر با سیده ام کلثوم دخترفاطمه است، که ما در کتابی تحت عنوان 

 ایم. پاسخ گفتهآن را بررسی کرده و به شبھات 

_______________________ 



 

 

 » ال تحزن« پیرامون

 ابوبکر را آرام نکرد، از حزنج  نهی پیامبر: قزوینی

ن یه رسول خدا چندکشود؛ چرا  ز نقض سخن فخررازی ثابت مییه غار نیاز خود آ
ّرات کبه ، امبر خدایاعتنائی به فرمان پ با بیرد؛ اما او کر را از حزن و اندوه نھی کبار ابوب

 . ب آن شدکمرت
رار کداللت بر ت، یاستفاده از فعل مضارع به جای فعل ماض، یطبق قواعد زبان عرب

 . شده است رار و مدام انجام میکن بار تیار چندکعنی آن یند؛ ک و دوام آن فعل می

َفَهآءُ ٱ۞َسَيُقوُل ﴿ هیل آیانی در ذکعالمه شو  : دیگو می ]١٤٢[البقرة:  ﴾...�َّاِس ٱِمَن  لسُّ
رده کل مضارع به جای ماضی استفاده عاز ف. است» قال« به معنای» قولیس« 

  .»دیاست تا داللت بر دوام و استمرار آن نما

َ�  ۦإِۡذ َ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِ ﴿ در جمله ﴾َ�ُقوُل ﴿ مضارعز خداوند از فعل یه غار نیدر آ
ه کن بدان معنا است یو ا. رده استکاستفاده است » قال« فعل ماضیبه جای  ﴾َ�َۡزنۡ 

ن گفته را یو ا» خداوند با ماست، نترس« هک گفته ر میکھمواره به ابوب ج امبر خدایپ
انی نبود و او با یفه را پایرده است؛ اما حزن و اندوه جناب خلک رار میکمدام ت

بر حزن و اندوه خود ، رسول خدانان به تسّالی پی در پی یاعتمادی و عدم اطم بی
فه یھای خل کاش، شیان قرکه از ترس گرفتار شدن به دست مشرکافزود؛ تا جائی  می

 . شد ش جاری مییھا آسا برگونه لیس
 : سدینو ه غار مییل آیر پرداز معاصر سنی در ذیتفس، د رضایعالمه رش

بَالِ  تِقْ سْ ةِ االِ يغَ نِ املَْايضِ بِصِ َ عَ ربَّ دْ عَ قَ ولُ ( وَ قُ نْ بَعْضِ ) يَ ادِ مِ تَفَ ارِ املُْسْ رَ ىلَ التَّكْ ةِ عَ لَ الَ لِلدَّ

ايَاتِ  وَ  . الرِّ
تا داللت ، رده استکاستفاده ) قولی( غه مضارعیبا ص) قال( خداوند از فعل ماضی

 . شود ات استفاده مییه از بعضی از رواکد ینما) رکحزن و اندوه ابوب( رارکبر ت
 : جواب
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اما نکته ای که قابل توجه  ؛مفصًال در صفحات آتی خواھیم گفتن ادعا را یجواب ا
آن است که قزوینی خودش با دست خودش خاک بر سر خودش ریخته است! ، است

 ؟؟ چگونه
در این آیه نشان از استمرار دارد باید قبول کند  »یقول«گوید:  می زمانی که قزوینی

تنھا مصاحبت بلکه الزم است ز مستمر بوده است و نه یابوبکر نحضرت مصاحبت ، که
نیز مستمر باشد و ابوبکر صدیق ھمیشه صاحب رسول خدا باشد و در  »معیت«که 

الزم است که ھمیشه مورد تائید خداوند  بھشت نیز ھمنشین آنان باشند و ھمینطور
 . که نپذیرید تواند مین، مجبور است؟؟؟ پذیرد می باشند! آیا شیعه این را

 : دنفرمای می نیز /عالمه برقعیچنانکه  

َ إِنَّ ﴿ و جمله، چون معیت و ھمراھی تأییدی است«  ۖ  ٱ�َّ و ، اسمیه است ﴾َمَعَنا
پس ابوبکر صدیق تا ابد مورد تأیید ، کند میجمله اسمیه بر دوام و استمرار داللت 

 .»باشد خداوند متعال می
 :حال ادامۀ سخنان وی را بخوانیم

ره یر چکه حزن و اندوه چنان بر ابوبکشود  ز استفاده مییات نیاز برخی روا«
 .رده استک ر مییآب سراز لیش ھمانند سیھا ھای او را از گونه که اشکشده  می

نقل ، ندک ه موارد حزن و اندوه او را ثابت میکات اھل سنت یما به برخی از روا
 :مینک می

 :رکو حزن ابوب کمال شدن سراقة بنده ید
 :سدینو ر میکخود به نقل از ابوبح یبخاری در صح

: فرمود، ای رسول خدا به دنبال ما آمدند: گفتم، ردکما را دنبال  کبن مال قةسرا
 ١.ه خداوند با ما استکنترس 

 : ره شدیر چکبر ابوب یوحشت و نگران، انکمشر یده شدن صدایبا شن

عجیب نیست چه بسا  ترس معنا نموده،«را به  »حزن«قزوینی که  این ترجمه بلکه تحریف -١

و فزع أبوبكر «اند که بنویسند:  کسانی چون باقر شریف قرشی شیعی تا به این حد جرات پیدا کرده

 »»الختف ان اهللا معنا« روعه، وقال له: ج، وهدأ النبي »لو نظروا ايل أقدامهم لرأونا: «جوقال للنبي 
 )، باقر شریف قرشی؛ مھر امیر المؤمنین۲۲-۲۱ص  ۲(حیاة المحرر االعظم الرسول االکرم ج

_______________________ 



 ٣٨٧  »ال تحزن«پیرامون 

رسول  هک یان به غاریشیقر: سندینو انی میکثمی و محمد بن علی شویر ھکابوب
دند و رسول یوه ثور رسک یه به باالک یدند؛ تا جائیرس،  ر در آن بودندکو ابوب ج خدا

، آورد یم و ترس به او روید و بیر ترسکن ھنگام ابوبیدر ا، دیرا شنھا  آن یخدا صدا
 ١.ه خداوند با ما استکنترس : رسول خدا به او فرمود

، ه رسول خدا در آن بودک یوھکان به کمشر: سدینو و ابن حجر عسقالنی می
پس غم و ، دیان را شنکمشر یر صداکابوب، وه باال آمدندک یه بر باالک یدند؛ تا جائیرس

ه خداوند با ما کنترس : فرمود ج ن ھنگام رسول خدایدر ا، آورد یر روکترس به ابوب
 ٢ .است

 : رکن به غار و حزن ابوبیکشدن مشر کینزد
 : ردنکه یرد به گرکه شروع کدتر؛ تا جائی یر شدکنگرانی ابوب، رکشدن ابوب کیبا نزد

: فقال عليه السالم ج فلام طلب املرشكون األثر وقربوا بكى أبو بكر خوفاً عىل رسول اهللا«

 ٣.»)ال حتزن أن اهللا معنا(

 : رکد ابوبین به در غار و حزن شدیکدن مشریرس
دنبال آن حضرت ش به یان قرکاز مشر یتعداد: سدینو ھی میکمحمد بن اسحاق فا

ه کن یتا ا، ردندکآن حضرت را دنبال  یرده و اثر پاکدا یرا پ یشناس افهیپس ق، گشتند
 چشمان: فرمود ج رسول خدا. ر در آن بودندکو ابوب ج ه رسول خداکدند یرس یبه غار

محمد بن «این روایت به سه علت مردود است،اول به خاطر وجود راوی مجھول الحالی به نام:  -١

لت سوم آنکه این که ضعیف الحدیث است. و ع »هليعةابن «و دوم به خاطر وجود  »عمرو بن خالد
شود و او از تابعین است و در اوایل خالفت  روایت مرسل است و سند آن به عروة بن زبیر ختم می

 !سیدنا عثمان به دنیا آمده است

 است که در مورد سندش صحبت شد. »ةعرو«این قول نیز ماخوذ از روایت  -٢
 سند ندارد. -٣

_______________________ 
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: به او گفت ج پس رسول خدا، ن بودیار غمگیر بسکابوب، ما بسته است یبر روھا  آن
 ١.خداوند با ما استه کنترس 

ه به در غار کن یتا ا، ردندکان آن حضرت را دنبال کمشر: سدینو ی میکو عاصمی م
ن یاز ا، دیه شما به دنبال او ھستک یسک، به خدا سوگند: افه شناس گفتیق، دندیرس

ه کنترس : به او گفت ج پس رسول خدا، دیر ترسکن ھنگام ابوبیدر ا، غار نگذشته است
 ٢.استخداوند با ما 

: هکاز ابن عباس نقل شده است : سندینو وطی و متقی ھندی مییس، رکو ابن عسا
نمانده بود  یزیچ، وه باال رفتندکاز ، ندردک یمر را دنبال که رسول خدا و ابوبک یسانک
ه کنترس  !رکابوب یا: فرمود ج رسول خدا، دندیرس: ر گفتکابوب، ه وارد غار شوندک

 . ٣خداوند با ما است

 : رکبوت و حزن ابوبکن در باره النه عنیکمشر یگفتگو
، ردندکرا دنبال  ج ش رسول خدایقر: سدینو ر میکر مروزی در مسند ابوبکابوب

س وارد آن نشده کچ یھ: گفتند، رده استکبوت بر در غار النه که عنکدند ید یوقت
ر به رسول کابوبر مراقب بود؛ پس کخواند و ابوب ین ھنگام رسول خدا نماز میدر ا، است

به خدا سوگند من به ، قوم تو به دنبالت ھستند، تو یپدر و مادرم به فدا: خدا فرمود
. به تو برسانند یه ضررکترسم  ین میه از اکبل، نمک یه نمیخاطر ترس از جانم گر

 . ٤ه خداوند با ما استکنترس : رسول خدا فرمود

 : دیخواھند دما را ، نندکشان را نگاه یر پاین زیکاگر مشر

تنھا کذاب و جعال و رافضی است بلکه، ابوعمرو در وجود دارد که نه  »کلبی«در سند این روایت  -١

و عالوه بر آن در سندش ابو صالح (باذام الکوفی، صاحب  »اشهد ان كلبی كافر«گوید:  مورد او می
 الکلبی) وجود دارد که او نیز کذاب است.

 سند است. بی -٢
وجود دارد که، ضعیف الحدیث است و بعضی او را ترک کرده و  »ابوبکر الھذلی«در این روایت نیز  -٣

 اند. تکذیب نموده

 ۳ج ةعوالموضو ةلضعيفاألحادیث ا سلسلةداند... نگا:  آلبانی این روایت را به دو علت ضعیف می -٤
 ۲۶۱ص

_______________________ 



 ٣٨٩  »ال تحزن«پیرامون 

شان یر پایه مبادا زکد یر ترسکبازھم ابوب، ن به باالی غار رفتندیکه مشرکو ھنگامی 
ر نقل شده کاز ابوب: سدینو ح خود مییبخاری در صح. نندیرده و آنان را ببکرا نگاه 

ر یزھا  آن از یکیاگر : ه در غار بودم گفتمکه من به رسول خدا در آن زمان کاست 
در باره دو  ینک یمال یچه خ: آن حضرت فرمود، دیما را خواھد د، ندکش را نگاه یپاھا
 .خدا استھا  آن ه نفر سومک ینفر

َ َ� َ�َۡزۡن إِنَّ ﴿ ه رسول خدا فقط به گفتن جملهکدھد  ت نشان میین روایا  ٱ�َّ
 ۖ ته ن خاطر او داشیکه با جمالت گوناگون سعی در تسکرده است؛ بلکتفا نکا ﴾َمَعَنا

ه کدر ھنگام : دیافزا ز به آن مییگری را نیرش جمالت دیاست؛ چنانچه طبری در تفس
، ده بودیر ترسکه ابوبکن بدان جھت بود یو ا. نترس: رسول خدا به ھمراھش گفت

 ج رسول خدا، ردک یبائیکر ناشکپس ابوب ؛نندکدا یآن را پ ینندگان جاکب یتعق
دا یما را پ یان جاکاور ما است؛ پس مشریاو ، ه خداوند با ما استکنترس : فرمود

 .١دینند و دستشان به ما نخواھد رسک ینم
ان یحزنش پا، امبر خدایھم از زبان پ شد؛ آن نی گفته میین جمالت به ھر غمگیا
 ؟ انی نداشتیر پاکگرفت؛ اما چرا حزن و اندوه ابوب افت و قلبش آرام میی می

 : رکد ابوبیه شدیداشت و گره در غار وجود ک یترس از النه حشرات
ث و یوطی در جامع األحادیس، خ اإلسالمیذھبی در تار، ر خودیسمرقندی در تفس

ه کوجود داشت  یھا یدر غار سوراخ: سندینو الدر المنثور و آلوسی در روح المعانی می
خارج  یزیھا چ ن سوراخیه از اکد یر ترسکابوب، ندردک یم یھا زندگ یدر آن مارھا و افع

مارھا و ، ھا گذاشت خود را بر سوراخ یر پاکابوب، ندکت یرا اذ ج شود و رسول خدا
 یجار یھا ر بر گونهکابوب کاش، زدند یش میر ضربه زده و او را نکابوب یھا به پا یافع

 . ه خداوند با ما استکر نترس کابوب یا: گفت یبود و رسول خدا م
ادامه ھا  آن نندگان آغاز و تا رفتنکب یتعقدن یر با دکات حزن ابوبین روایطبق ا 

، نگران نباش، ه خداوند با ماستکن یادآوری ایداشته است و تسالی رسول خدا و 
بر حزن ، امبر خدایاعتمادی به سخن پ توجھی و بی برای او سودی نداشته و وی با بی

 !!ش جاری شدیھا ش بر گونهکاش، ختنیر که بر اثر اشکافزود تا جائی  خود می
 : جواب

 سند بی -١
_______________________ 
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که دم به اند  ُربات نبوده، نعوذ بالله و نعوذ بالله، ج داند که رسول خدا نمی قزوینی
نگران نباش ، که خدا با ماست! ابوبکر نگران نباش، ابوبکر نگران نباش: دقیقه بگویند

مشرکین به در ، نگران نباش: به ابوبکر بگوید، مشرکین نزدیک شوند، شود می مگر... و
برسند و باز ھمین حرف را تکرار کند و بعد مشرکین در مورد تار عنکبوت صحبت غار 

کنند و باز نبی اکرم سخن خویش را تکرار کند و ھنوز چند ثانیه یا چند دقیقه ای 
نبی اکرم دوباره سخنش را تکرار کند؛ این سخنان و این برداشت از اقوال و ، نگذشته
 . نیست دیگری چیز ج نبی اکرم به ُسخره گرفتن حضرت به جز، روایات

این روایات و اقوال خود شماست و ما چیزی : حال ممکن است که شیعیان بگویند
ھیچ عالمی از اھل سنت نگفته است که نبی : گوئیم می به غیر از آن نقل نکرده ایم؛

 بلکه ھر کدام از، اکرم در آن مسیر ھر چند دقیقه یک بار این سخن را تکرار کرده است

َ َ� َ�َۡزۡن إِنَّ ﴿ یا دو موضع را محل صدور جملۀ یکھا  آن ۖ  ٱ�َّ و البته  دانند می ﴾َمَعَنا
ضعیف ھستند که در پاورقی به ، الزم به ذکر است که اکثر روایاتی که نقل کرده است

 ضعف آنان اشاره شده است!
 : ماند می مثال استدالل شیعیان به این

آن را به ، اند شده و مأمورین پلیس که جسد را یافتهساله ای پیدا  ٦٠جسد مرد « 
شوند که متوفی  می متوجه، پزشکی قانونی تحویل دادند؛ پزشکان مذکور بعد از بررسی

پس ، معلوم نیست؟ اما دقیقًا کی تیر خورده، در طول عمر خود یک بار تیر خورده است
نزد خانواده و دوستان شخص یکی از شاگردان قزوینی را مأمور کرده تا ، به این منظور

تا بفھمد که وی در چه زمانی تیر خورده است؛ مأمور به ، متوفی به منظور تحقیق برود
پرسد که در چه زمانی وی گلوله خورده  می نزد آشنایان متوفی آمده و ابتدا از ھمسر او

بعد » یک جانی به او شلیک کرد، ساله بود ٥٠زمانی که «گوید:  می ھمسر؟ است
سالگی در یک  ٤٠در : «دھد می وی پاسخ، پرسد می ن سوال را از برادر متوفیھمی

از فالنی «گوید:  می پرسد و وی می حال از دوست متوفی» درگیری تیر خورده است
 » سالگی در یک ماموریت تیر خورده است ٤٥شنیدم که او در 

 ن نتیجه رااز این تحقیقات ای، باشد می حال مأمور که از شاگردان قزوینی نیز
پر واضح است » آن متوفی نه تنھا یک بار بلکه سه بار تیر خورده است!!: «گیرد که می

که متوفی فقط یک بار به وسیلۀ گلوله مضروب شده و اشخاصی که زمان گلوله 
و حافظۀ اند  یا اعتماد به حافظه کرده، اند ھای مختلفی عنوان کرده خوردن را سال
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منبع موثقی نبوده ، اند منبعی که این اطالعات را از آن گرفتهو یا اند  خوبی نداشته
 » است

 :چند نکتۀ مھم
، بعضی از متونی که قزوینی نقل کرده صرفًا برداشت علما از روایات بوده است -١

 . حجت باشد تواند مین که برداشت علما بدون ذکر دلیل
 :اند نکه فرمودهنبی اکرم بعد از ای، در تمامی متونی که قزوینی نقل کرده است -٢

َ إِنَّ ﴿ اند بالفاصله فرموده ﴾َ� َ�َۡزنۡ ﴿ ۖ  ٱ�َّ و اگر بپذیریم که ابوبکر دم به  ﴾َمَعَنا
این را ھم باید بپذیریم .. نگران نباش: فرموده می شده و پیامبر می دقیقه نگران

که معیت خاص خداوند نیز مستمر بوده است و این اقرار به فضیلتی است که 
 . آید نمی را خوششیعیان 

آمده بود که حزن ابوبکر صدیق به خاطر نبی ، در بین اقوالی که وی نقل کرده -٣
آیا شیعیان این سخن را : «ال این است کهؤاکرم بود و نه برای خودش؛ حال س

 » ؟ھستند ﴾نُۡؤِمُن بَِبۡعٖض َونَۡ�ُفُر بَِبۡعٖض ﴿ پذیرند یا می و؟ قبول دارند
ھم از  شد؛ آن نی گفته میین جمالت به ھر غمگیا: «استاما اینکه قزوینی گفته 

گرفت؛ اما چرا حزن و اندوه  افت و قلبش آرام میی ان مییحزنش پا، امبر خدایزبان پ
 »؟انی نداشتیر پاکابوب

 :جواب
ھا است و نبی اکرم با آن ھمه بزرگواری غیر قابل  دانیم که خداوند اجل مقام می

اجل است نسبت به  ج که مقام نبی اکرم دانیم می آنطرفو از ، قیاس با آن مقام است
که مقام ابوبکر صدیق غیر  دانیم می تا انتھای آن و ھا از ابتدای خلقت ام تمام انسانمق

آن ذاتی که اجل ، بینیم می با این تعاریف، ج قابل قیاس است با حضرت خیر البشر

و حضرت خیر  ﴾َ� َ�َۡزنۡ ﴿ ید:گو می بارھا بار، ھاست به کسی که خبر البشر است مقام
 . شوند می البشر باز ھم محزون

ِينَ ٱَ�ُۡزنَك  َوَ� ﴿ -١ ْ  ۡلُ�ۡفرِ� ٱ�َُ�ٰرُِعوَن ِ�  �َّ وا َ ٱإِ�َُّهۡم لَن يَُ�ُّ ۗ  ٔٗ َشۡ�  �َّ [آل عمران:  ﴾ا

 فرک به راه شتابند یم هک به اشخاصی غمبریپ ای نباش نیغمگ: «یعنی ]١٧٦
 »  .نرسانند انیز بخدا آنان ھرگز
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وَن َوَما ُ�ۡعلِنُوَن  فََ� ﴿ -٢  پس: «یعنی ]٧٦[یس:  ﴾٧٦َ�ُۡزنَك قَۡولُُهۡمۘ إِنَّا َ�ۡعلَُم َما �ُِ�ُّ
 آنچه و نندک می پنھان هک را آنچه میدان ما هک، نسازد نیغمگتو را ھا  آن گفتار

  .»نندک می ارکآش هک را

ِيٱَ�َۡحُزنَُك  ۥَ�ۡعلَُم إِنَّهُ  قَدۡ ﴿ -٣ بُونََك َوَ�ِٰ�نَّ  �َّ ُهۡم َ� يَُ�ّذِ ٰلِِم�َ ٱَ�ُقولُوَنۖ فَإِ�َّ  ل�َّ
ِ ٱَ�ِٰت � ار ورزان تو که گفتار انکم یدان می: «یعنی ]٣٣[األنعام:  ﴾٣٣َ�َۡحُدوَن  �َّ

ن یه اکبل، رنداشم ولی در واقع تو را دروغ پرداز نمی، ندک ن مییرا اندوھگ
 ..»نندک ار میکانات خدا را دانسته یستمگران آ

َ ٱفََ� تَۡذَهۡب َ�ۡفُسَك َعلَۡيِهۡم َحَسَ�ٍٰت� إِنَّ ﴿ -٤ ۢ بَِما يَۡصنَُعوَن  �َّ  ]٨[فاطر:  ﴾٨َعلِيُم
گاه از . نکم کپس خود را با غم و غصه آنان ھال: «یعنی  یارھائکخدا بس آ

 .»نندک یم هکاست 

ِ  ۡصِ�ۡ ٱوَ ﴿ -٥  ب
ِۚ ٱَوَما َصۡ�َُك إِ�َّ ا َ�ۡمُكُروَن  �َّ َوَ� َ�َۡزۡن َعلَۡيِهۡم َوَ� تَُك ِ� َضۡيٖق ّمِمَّ

 خدا برای شما تحمل و صبر چه دیباش بردبار و صبور: «یعنی ]١٢٧[النحل:  ﴾١٢٧
 از و مباش نیغمگ و دلتنگ نیمنافق اعمال و ناسپاس بمردم نسبت و است

 »مده رنج را خودھا  آن لهیح و رکم

د یفر ورزد نباکس کھر : «یعنی ]٢٣[لقمان:  ﴾ۥٓۚ َ�َفَر فََ� َ�ُۡزنَك ُ�ۡفُرهُ  َوَمن﴿ -٦
 ». ن گرداندیفر او تو را غمگک

َها ﴿ -٧ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ� َ�ُۡزنَك  لرَُّسوُل ٱ۞َ�ٰٓ ِينَ ٱِمَن  ۡلُ�ۡفرِ ٱ�َُ�ٰرُِعوَن ِ�  �َّ ْ َءاَمنَّا  �َّ قَالُٓوا

ۡفَ�ٰهِِهۡم َولَۡم تُۡؤِمن قُلُو�ُُهمۛۡ 
َ
 مباش آن از نیغمگ امبریپ ای: «یعنی ]٤١[المائدة:  ﴾بِأ
 براه و اورندین مانیا دل به و نندک مانیا اظھار زبان بر هک آنان از گروھی هک
 » شتابند می فرک

ةَ ٱَ�ُۡزنَك قَۡولُُهۡمۘ إِنَّ  َوَ� ﴿ -٨ ۚ ُهَو  ۡلعِزَّ ِ َ�ِيًعا ِميعُ ٱِ�َّ  ]٦٥[یونس:  ﴾٦٥ ۡلَعلِيمُ ٱ لسَّ
 نیغمگ را خاطرت رانکمن طعن و سخن و مخور غم ما رسول ای: «یعنی

 به و شنوا خلق گفتار ھمه به او است خدا مخصوص اقتداری و عّزت ھر، نسازد
  .»است دانا احوال ھمه
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نَّ َ�ۡينَۡيَك إَِ�ٰ َما َمتَّۡعَنا بِهِ  َ� ﴿ -٩ ۡزَ�ٰٗجا ّمِۡنُهۡم َوَ� َ�َۡزۡن َعلَۡيِهمۡ  ۦٓ َ�ُمدَّ
َ
[الحجر:  ﴾أ

 شانیا از ییھا دسته بینص هک ییزھایچ آن به را شیخو دگانید: «یعنی ]٨٨
 »  نک ییخو نرم مؤمنان به و مخور غم دارندھا  آن آنچه بخاطر و نکفیم میردک

ا َ�ۡمُكُروَن َوَ� ﴿ -١٠ : یعنی ]٧٠[النمل:  ﴾٧٠َ�َۡزۡن َعلَۡيِهۡم َوَ� تَُ�ن ِ� َضۡيٖق ّمِمَّ
 » نند تنگدل مباشک ر میکو بر آنان غم مخور و از آنچه م«

ْ بَِ�َٰذا  فَلََعلََّك ﴿ -١١ ٰٓ َءاَ�ٰرِهِۡم إِن لَّۡم يُۡؤِمُنوا َسًفا  ۡ�َِديثِ ٱَ�ِٰخٞع �َّۡفَسَك َ�َ
َ
 ﴾٦أ

اورند تو جان خود را از اندوه یمان نین سخن اید اگر به ایشا: «یعنی ]٦[الکهف: 
 » نیکار]شان تباه کری [یگیدر پ

نھی ، الله متعال رسول خدا را بارھا بار از محزون شدن، بنابر آیاتی که گذشت
م یدان می: «فرماید می شدند! چنانکه می محزون، ج ولی در نھایت رسول خدا ؛فرموده

پس خود را با غم و غصه : «و ھمینطور» ندک ن مییورزان تو را اندوھگ ارکه گفتار انک
 .»نکم کآنان ھال

 کنیم که می لھذا قول او را نقل ؛تر باشد شاید سخن خمینی برای مالی شیعی مھم
مثل : هکدر وحی ھم به او گفته است . خورد ن غصه مییرم برای اکا  رسول«گوید:  می

 ١.»آورند مان نمییاھا  این هکدھی  شتن میکه تو خودت را داری به کنیا
زبان ، سآیا شیعیان ھمانگونه که نسبت به صدیق اکبر: حال سؤال این است که

 ؟ نیز زبان درازی کنند جکنند نسبت به رسول خدا  می جرأت، کنند می درازی
که حضرت  دانیم می وایم  البته موارد اینچنینی در قرآن بسیار است و خوانده

ءٍ  َٔ فََ� �َۡ� ﴿ ه بودردک یه خضر او را از پرسش نھکنیبا وجود ا ÷موسی  ﴾لِۡ� َعن َ�ۡ
 پرسید! می پرسید و می و دیپرس یم باز ھم یول

 . ندشده بود یات نھیخواندن آ با عجلهسورۀ طه از  ١١٤ۀ یدر آ ج رسول خدا

﴿ ِ ن ُ�ۡقَ�ٰٓ إَِ�َۡك وَۡحُيهُ  ۡلُقۡرَءانِ ٱَوَ� َ�ۡعَجۡل ب
َ
 .]١١٤[طه:  ﴾ۥۖ ِمن َ�ۡبِل أ

]  رارشک[بر ت، ردیه وحی قرآن بر تو انجام پذک] قبل از آن و [تو ای رسول: «یعنی
 » نکشتاب م

 _ نشر آثار خمینی ۲۹۱، ص: ۱۳ صحیفه امام، ج -١
_______________________ 
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 امهیسورۀ ق ١٦ۀ یگر باز در آیل دیا ھر دلیان و یا نسیردن کت نیبه علت رعا یول

، شتاب با«: یعنی ]١٦[القیامة:  ﴾١٦ ۦٓ لَِسانََك ِ�َۡعَجَل بِهِ  ۦَ� ُ�َّرِۡك بِهِ ﴿ :خطاب آمد که
 » مده تکحر قرآن خواندن به زبان

آن ھم بر جان رسول خدا ، پس اگر به فرض ثابت شود که ابوبکر ده بار نگران شده
محبت ، بلکه کند مین این نه تنھا ذمی را ثابت، ھر بار او را نھی کرده، و رسول خدا نیز

 !کند می صدیق اکبر را نسبت به نبی اکرم ثابت صادقانۀ
، داند می انبیاء الھی را بالجمله عالم الغیب، که شیعه در ضمن به یاد داشته باشید

 ولی ابوبکر صدیق چنین علمی نداشته است تا آینده را ببیند و بداند که چه رخ
 دھد! می

 تفاوت بین نهی از امری و وقوع آن
متوجه شدیم که ھیچ روایت صحیح ، شده در این باره با تفحص در روایات وارد

، وجود ندارد، اشاره داشته باشد سابوبکر صدیق، السندی که در آن به محزون شدن
 واند  صرفًا نھی رسول خدا را نقل کرده، روایات صحیحی که در این باره وارد شده است

آن عمل را انجام ، شخص نھی شده، نھی از چیزی به این معنی نیست که، دانیم می
 .داده است

 یبر امر یورود نھ: «فرماید می) به تبعیت از شیخ االسالم( ١کنواب محسن المل
رام وارد خواھد کورنه ھزارھا اعتراضات بر ائمه ، ستیعنه ن یمستلزم وقوع آن امر منھ

ه از ک( مثًال در علل الشرائع، سر نخواھد شدیم یعه را بجز عصمت ائمه جوابیشد و ش
فرمود  یمرتض یبه حضرت عل ج غمبر خدایه پکآرد  یم) عه استیش ی تب معتبرهک

وال جتامع امرأتك �شهوة ... وال تنظر إيل فرج امرأتك.. ال تتلكم عند اجلماع، يا يلع« :هک
و ، ن شرمگاه زن خود راین و مبکالم مکبوقت جماع ، یعل یا یعنی. ٢» »امرأة غ�ك

دارد که به فارسی  »آیات بینات«ت در آمده و کتابی به نام مذھب اھل سنبه از علمای شیعه که  -١
 ترجمه شده است. »باقیات الصالحات« با نام

ا« -٢ ُّ  يَ يلِ لَّمْ  الَ  عَ تَكَ نْدَ  تَ عِ  عِ امَ ثِرياً  اجلِْ إِنَّهُ  كَ َ  إِنْ  فَ امَ  قُيضِ يْنَكُ دٌ  بَ لَ نُ  الَ  وَ مَ ؤْ ونَ  أَنْ  يُ سَ  يَكُ رَ نْظُرْ  الَ و أَخْ جِ  إِىلَ  تَ  فَرْ

أَتِكَ  رَ ضَّ و امْ كَ  غُ َ نْدَ  بَرصَ عِ  عِ امَ إِنَّ  اجلِْ جِ  إِىلَ  النَّظَرَ  فَ رْ فَ ثُ  الْ ى يُورِ مَ عَ نِي الْ عْ دِ  يفِ  يَ لَ وَ ا الْ ُّ  يَ يلِ عِ  الَ  عَ امِ َ أَتَكَ  جتُ رَ  امْ

ةِ  وَ هْ أَةِ  بِشَ رَ ك امْ ِ ريْ  ۵۱۵ص ۲علل الشرائع ج » غَ

_______________________ 
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ه حضرت کد ید پرسیعه باینجا از شیا در. یگرید ن با زن خود بشھوت زنکصحبت م
پس آن  ردک یمن ندیاگر گو؟ ا نهی ردک یم بران وارد شده یه نھکارھا کن یا یعل

عنه  یمستلزم وقوع منھ یه در دو نھکشان باطل خواھد شد یمخترعه ا ی قاعده
 .»ھست

را از اموری  چنانکه خداوند پیامبر خود، و در این باره آیات قرآن نیز زیاد ھستند
 . به این معنی نیست که نبی اکرم مرتکب آن اعمال شده استھا  و آن نھی کند می نھی

َها﴿ ُّ�
َ
� َ ٱ تَّقِ ٱ �َِّ�ُّ ٱ َ�ٰٓ ای پیامبر از خدا : «یعنی ]١[األحزاب:  ﴾ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱَوَ� تُِطِع  �َّ

دال بر ، و نھی را اگر بخواھیم مانند شیعه رفتار کنیم» بترس و از کافران اطاعت نکن
 رسول خدا از کافران اطاعت) نعوذ بالله( باید نتیجه بگیریم که، واقع شدن عمل بدانیم

 ه است!کرد می
به این مثال توجه ، بسیار واضح و ساده است برای درک بھتر این قضیه که البته

 :کنید
پلیس ویژه اما ، اند به بانکی حمله کرده و قصد دزدی داشتهای  عده ،فرض کنید« 

فرماندۀ گروه ویژه به محض  اند؛ به موقع خود را رسانده و آن دزدھا در بانک گیر افتاده
تیر اندازی نکنید!! و این به آن معنا گوید:  می اینکه به محل رسیدند به اعضاء گروه

گذرد و یکی از  می دقایقی اند؛ تیراندازی کرده مامورین، نیست که قبل از این سخن
، در این حال ؛آید می ھا گذاشته و به جلوی پنجره حه را بر سر یکی از گروگاندزدھا اسل

تیر اندازی نکنید!! و باز ھم به این معنا نیست که قبل از گوید:  می دوباره فرماندۀ گروه
یکی از ، دزدھاگذرد و یکی از  می دقایق دیگریاند؛ آنان تیراندازی کرده، این نھی
تیراندازی ، تیراندازی نکنیدگوید:  می بالفاصله، فرماندۀ گروهشد و کُ  می ھا را گروگان

! و اند! نکنید! و باز ھم این به آن معنا نیست که آنان قبل از این نھی تیراندازی کرده
تیر « دھد که می رود و فرمانده چند بار دیگر نیز تذکر می صحنه ھمینطور به جلو

تیر «، ه اعضای گروه قبل از این نھیو باز ھم به این معنا نیست ک» اندازی نکنید
 ».فتدبر جداً »..... اندازی کرده باشند

که در آیات از آن یاد شده و ھمچنین  ج حزن نبی رحمة، اما حقیقت این است که
ممدوح و ھردو  بلکه حزن، مذموم نیست) اگر ثابت شود( سحزن ابوبکر صدیق

شوند و ابوبکر  می به خاطر ایمان نیاوردن مشرکان ناراحت جزیباست؛ حضرت رسول 
 . رسول خدا آسیب ببیند و اسالم ناتمام بماند، شوند از اینکه می صدیق نیز ناراحت
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یا سنگ مانند قلب اوست! بر اشک ، قزوینی که نمیدانم قلبش مانند سنگ است
! شما با ھو ھو کردن گیرد که چرا بعد از نیش مار اشک ریخت! می ریختن ابوبکر خرده

دکتر و ، اگر خاری در دستتان برود، اندازید می یک مداح بر سر منبر سونامی به راه
 آنوقت بر اشک ریختن غیر اختیاری ابوبکر خرده، گذارید می بیمارستان را روی سرتان

 ؟؟ گیرید می
که بر اشکی است  ۀو انعکاس آن قطر، پذیرد درد نیش مار را می، اگر ابوبکر در غار

چه جای ُخرده است بر آن ، کند میچکد و از خواب بیدارش  گونۀ مظھر رسالت می
 ؟ بزرگوار و یار غار

 ؟اگر ابوبکر صاحب بدی بود چرا پیامبر او را از خود دور نکرد
که ابوبکر در این  کند می شود و شیعه ادعا یم ق خوب در سفر شناختهیند رفیگو

، اگر این تعریف صحیح باشد، بود و ھمراه خوبی نبود ج مایۀ آزار نبی مکرم، سفر
 . ابوبکر را از خود دور کند، بایست که رسول خدا بعد از سفر ھجرت می

رْ  وَ «: فرماید می حضرت علی ذَ ةَ  احْ ابَ حَ نْ  صَ يلُ  مَ فِ هُ  يَ أْيُ رُ و رَ نْكَ هُ  يُ لُ مَ إِنَّ  عَ بَ  فَ احِ  الصَّ

 ٌ تَربَ عْ بِهِ  مُ احِ  ١»بِصَ
ھر  رایز، دهیوھکن عملش و است اراده سست هک آن ھمصحبتی از زیبپرھ و: «یعنی

 ) ترجمۀ آقا میرزایی(» سنجند می نشیھمنش با را سک
الزم بود که رسول خدا وی را از ، اگر حضرت ابوبکر سست اراده و بد کردار بود

در مدینه در  ج رسول خدا، بینیم که کامًال عکس آن اتفاق افتاد می ولی، خود دور کند
به ھنگام دعوت ابوبکر ، مصاحبشان بودابوبکر صدیق ، سفرھای کوتاھی که داشتند

 »ام المؤمنین عائشه«در ابتدای ھجرت با دختر ابوبکر یعنی ، صدیق ھمراھشان بود
ایشان را امیر ، رسول خدا ابوبکر را از خود جدا نکردند، در جنگ بدر، ازدواج کردند

این مصاحبت و این ھمراھی تا به آنجا مستمر بود که ارادۀ .... حجاج قرار دادند و
خداوند بر آن قرار گرفت که قبر آن دو بزرگوار نیز کنار ھم و با فاصلۀ نیم متری قرار 

املَِنيَ . بگیرد عَ بِّ الْ انَ اهللاَِّ رَ بْحَ سُ  وَ

 است (مانند شرح ابن میثم)، ۶۸در بعضی ُنَسخ، شمارۀ نامه  ةغنھج البال ۶۹نامۀ  -١
_______________________ 
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ود دور چرا رسول خدا او را از خ ؛اگر ترسو و بد عمل بود، اما اگر ابوبکر بد بود
در مدینه ھم ابوبکر خود را در مسیر رسول خدا ، بگوید خواھد می نکند شیعه؟؟ نکرد
!! الُبد با دختر ابوبکر ھم !؟کرد می داد و رسول خدا به اجبار او را با خود ھمراه می قرار

امام یا به اجبار او را امیر الحاج قرار داده و احیانًا جبرًا ابوبکر را ، به اجبار ازدواج کرده
 !!؟جماعت در نماز قرار دادند

، از دوران کودکی تا زمانی که از دنیا رفتند، ج نزدیکترین دوست حضرت نبی اکرم
به ( داند بلکه تمام اصحاب را می اما شیعه نه تنھا ابوبکر را مرتد، ابوبکر صدیق بود

امیدوار باشیم توانیم  می در این حالت چگونه ؛داند می کافر و مرتد ١) نفر ٣استثنای 
که ما که تابعان دین محمد ھستیم بر حق باشیم در صورتی که شاگردان مستقیم 

 !؟؟دانیم می رسول خدا را رفوزه و مرتد

نِنيَ «: نویسد می کلینی مِ ريُ املُْؤْ
الَ أَمِ ولُ اهللاَِّ÷ قَ سُ إِنَّهُ ج  قَالَ رَ ادِثُونَ فَ َ نْ حتُ وا مَ انْظُرُ

لُ  نْزِ دٍ يَ نْ أَحَ يْسَ مِ تُ   بِهِ   لَ ثِّلَ   املَْوْ هُ   إِالَّ مُ ابُ حَ هُ أَصْ يَاراً   لَ يَاراً فَخِ انُوا خِ اراً و إِىلَ اهللاَِّ إِنْ كَ َ
انُوا رشِ إِنْ كَ

اراً  َ
تِهِ و فَرشِ وْ نْدَ مَ هُ عِ َثَّلْتُ لَ وتُ إِالَّ متَ دٌ يَمُ يْسَ أَحَ  ٢».لَ

سی کد با چه یبنگر: «فرمود ج رسول خداکه : فرمود ÷ر مؤمنانیام: «یعنی
قت و باطن ] یه [حقکمگر آن، دیآ نمی سیکرا مرگ سوی یز؟ دیشو می ھمسخن

إنّ حديث ارتداد الناس «گوید:  می »احقاق عقائد الشیعه«الله العظمی محمد وحیدی در کتاب  آیت -١

من األحاديث املعتربة املتواترة، ووجهه أنّ إنكار رضوري الدين واملذهب يوجب االرتداد،  جبعد النبي 

بالقطع فمن ردّ عىل  جامة واخلالفة أصالً من أصول الدين، ومما آتاه الرسول األكرم فلام كانت اإلم

وأنكر ما جاء به يكون مرتداً بإمجاع املسلمني. وهذا معنى ارتداد الناس بعد  ج الرسول األكرم

؛ تحقیق ۱۰۸، ص ةلشيع(إحقاق عقائد ا »إال الثالثة املذكورة (سلامن وأبوذر واملقداد) جالرسول
 )۱نشر محمد الوفائی؛ ط لشیخ ھاشم الصالحی،ا

حدیث ارتداد مردم بعد از مرگ پیامبر از جمله احادیث معتبر متواتر است، و انکارضروریات دین «
و مذھب موجب ارتداد است، و چون خالفت و امامت اصلی از اصول دین است و از جمله مسائلی 

است و ھر کسی آنچه را که پیامبر آورده انکار  را از جانب خداوند آورده است که پیامبر اکرم آن
گردد و منظور از ارتداد مردم به جز سه نفر مذکور  نماید بر مبنای اجماع مسلمانان مرتد می

 » باشد. (سلمان، ابوذر، مقداد) بعد از پیامبر یعنی عدم پذیرش امامت و خالفت علی می

 ۲۳، ص: ۱۲ ، جلشيعةوسائل ا ؛ةمياإلسال –؛ط ۶۳۸، ص: ۲ الکافی، ج -٢

_______________________ 
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ه به او نما کق سلویدر طر اصحابش  کیز] نی[او ن، باشند کیاگر ن، شوند می اندهیالی اللَّ
رد مگر یم نمی سکچ یو ھ، شود می ز] بد شمردهی[او ن، شود و اگر بد باشند می شمرده

 ». شود می اندهیارانش به او نمایقت یحق ه به ھنگام مرگشکآن

و يف القوي عن «: نویسد می خوانده است و »قوی«این حدیث را محمد تقی مجلسی 

 ١.....»انظروا من حتادثون فإنه جقال رسول اهللا : أمري املؤمنني عليه السالم قال
حدیث باید که طبق این ، بد باشند پیامبرحال اگر ابوبکر صدیق و دیگر اصحاب 

ھایی است که شیعه  ھمه تھمتھا  این نعوذ بالله و نعوذ بالله رسول خدا نیز بد باشد!! و
چرا که اگر ، کند می زند و بر دین عظیم و پیامبر کریمش طعنه وارد می به پیامبر اسالم

شد نه اینکه روز به روز آنان را به خود  می باید که از آنان دور، اطرافیان پیامبر بد بودند
 :چرا که، نزدیکتر کند

 شمارند اھـل دل ایـن نکتـه را راسـت
 

 ٢که کج با کج گرایـد راسـت بـا راسـت 
 

 «: فرموددر کتب شیعه آمده است که رسول خدا ابوذر را چنین موعظه 
َ

بَا َذرٍّ ال
َ
يَا أ

 ُمْؤِمنا  تَُصاِحْب 
َّ

و چنانکه » مشو) و صاحب( ای اباذر به جز با مؤمن رفیق: «یعنی ٣»إِال
 ابو الفتوح رازی در تفسیر آیۀ غار ؛در آیۀ غار به معنای رفاقت است »صاحبه«اند  گفته

 صاحب و -را ابوبکر عنیی -را صاحبش گفت می آنگه ﴾ۦإِۡذ َ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِ ﴿« گوید: می
 ٤»جا نیا است قیرف

 ؟ رسول خدا بود یبرا، رکا حزن ابوبیآ
ه حزن کاند  ردهکبرخی از مفسران و دانشمندان سنی ادعا : نویسد می قزوینی

ه اگر رسول خدا کبوده است؛ چرا  ج ه به خاطر رسول خداکر نه برای خودش؛ بلکابوب
 .افتاد نده اسالم به خطر مییآ، افتاد ان میکبه دست مشر

 :سدینو ر خود مییبغوی در تفس

 ۲_قم،ط ۱۴، ص: ۱۲ المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه، ج ضةرو -١
 عبد الرحمن جامی -٢

بحار األنوار  _قم؛ ۵۳۵، حر عاملی _قم؛األمالی للطوسی، متن، ص: ۲۷۴، ص: ۲۴ ، جلشيعةوسائل ا -٣
 ۸۴، ص: ۷۴ ج

 _مشھد ۲۵۱، ص: ۹ ج، (فارسی) روض الجنان و روح الجنان فی تفسیرالقرآن -٤

_______________________ 
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ه دلش به کن خاطر بوده یاه به کدن او نبوده است؛ بلیر به خاطر ترسکحزن ابوب
نفر ھستم؛ ولی  کی، شته شومکاگر من : گفت ر میکابوب، سوخته حال رسول خدا می

 .شوند می کتمام امت ھال، دیشته شوکاگر شما 
 :دیگو شابوری مییواحدی ن

 .»خوفاً أن يطلع عليهو ر شفقةً عيل رسول اهللاكب ان حزن أيبك: قال املفرسون«
د که مشرکان یترس او می. امبر بودیخاطر دلسوزی بر پ حزن و اندوه ابوبکر به

 .ابندیامبر را بیگاه پیجا
ان کامبر در آن زمان از ضرر مشریه چون پکنند ک ادعا می، یقرطبی و ابن عرب

ابن  :ر برای آن حضرت نگران بود نه برای جان خودشکن رو ابوبیمصون نبودند؛ از ا
ه به خاطر ترس بر کسرگردانی نبوده است؛ بلد و یر به خاطر تردکاندوه ابوب: عربی

را رسول خدا در آن زمان از یه مبادا ضرری به آن حضرت برسد؛ زکامبر بوده است یپ
 . ضرر در امان نبود

أن يصل إليه رضر ومل يكن  ج إن حزن الصديق إنام كان خوفا عىل النبي«: قرطبی

 .»يعصمك من الناس باملدينةيف ذلك الوقت معصوما وإنام نزل عليه واهللا  جالنبي
ه مبادا ضرری به کدن برای رسول خدا بوده است یر به خاطر ترسکحزن ابوب: یعنی

والله « هیرسول خدا در آن زمان از ضرر در امان نبوده و خداوند آ، آن حضرت برسد
نه یدر مد» دارد نگاه می، مردم) خطرات احتمالی( من الناس؛ خداوند تو را از کعصمی

 .»دنازل ش
، یابن عادل حنبل، یگر مفسران اھل سنت از جمله ابوعبد الرحمن سلمید

ر برای که حزن ابوبکاند  ردهکادعا ... سمرقندی و، یسابوریاء نیرکخ زیش، یفخرراز
 .رسول خدا بوده است

برخی از بزرگان سنی ، شود نه بر رسول خدا مییکھنگامی سخن از انزال س: اوال
از به نزول دوباره ینه و آرامش است و نیکامبر خدا ھمواره در سیه پکنند ک  اصرار می

، شود ر میکه سخن از اندوه و حزن ابوبکن جا یست؛ ولی در ایآن از جانب خداوند ن
ر برای او نگران کابوب، ان نبودکامبر خدا مصون از ضرر مشریه چون پکنند ک ادعا می

 !!!شد
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ون و آرامش به کن سیبرد و ا می به سر نه و آرامشیکھمواره در س، امبر خدایاگر پ
ر که ابوبکن صورت معنا ندارد یخاطر وعده خدا بر حفظ او از خطرھاست؛ پس در ا

 باشد؛ کوکه نسبت به وعده الھی مشکن یبرای او محزون شود؛ مگر ا
 :جواب

 : این ایراد از چند جھت قابل نقد است
نزول سکینه مربوط به زمان نزول آیه ، چنانکه در آینده توضیح خواھیم داد -١

 پس دیوار شما از شالوده خراب است!است  »جنگ تبوک«یعنی 
دال بر انجام آن عمل از طرف منھی عنه ، نھی از چیزی، چنانکه قبًال گفتیم -٢

 . نیست
 نمودهنھی ، خداوند بارھا بار رسول خود را از محزون شدن، چنانکه قبًال گفتیم -٣

خداوند  گیرد که رسول خدا به می باره این نتیجه را آیا شیعه در این، است
متعال ایمان نداشته و امر خداوند را نادیده گرفته و ھمیشه محزون بوده که 

 ؟ نموده است می خداوند پیاپی او را نھی
خداوند بر مؤمنان سکینه ، چنانکه در دیگر آیات نیز آمده است: محض اطالع -٤

نَزَل  ُ�مَّ ﴿ :جنگ حنین چنین آمده استمثًال در ماجرای ، نازل کرده است
َ
ُ ٱأ َّ� 

ٰ رَُسوِ�ِ  ۥَسِكينََتهُ  ولی این سکینه ھیچگاه به  .]٢٦[التوبة:  ﴾لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَوَ�َ  ۦَ�َ
 . دیگر ھیچ مسلمانی زخمی یا کشته نشد، که بعد از نزولش این معنا نیست

به ، شدند می در مواضع مختلف زخمی ج حضرت رسول دانیم می چنانکه -٥
 آیا شیعه، غزوۀ ُاُحد که دندان مبارک آن حضرت شکست! حال، عنوان نمونه

 ؟؟ھمراه آن حضرت نبود ١بگوید که در آن لحظه سکینۀ خداوند خواھد می
اصوًال سکینه به معنای آرامش است نه به معنای حفظ از ھر بال و مصیبتی و 

اال ھمین قزوینی ، فته استتا به حال احدی سکینه را به معنای محافظت نگر
 که پیشتاز در عرصۀ کشف و اختراع است!

 :حال بخوانیم ادامۀ ایرادات قزوینی را
ل یه دلکاند؛ بل ردهکلی ارائه نیچ دلیدانشمندان سنی برای ادعای خودشان ھ: اً یثان

رسول ، ده بودیر فقط بر جان رسول خدا ترسکه اگر ابوبکبر خالف آن وجود دارد؛ چرا 

 گر سکینه به معنای محافظت از بال باشد! -١
_______________________ 
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ه کن ینه ا» ه خدا با من استک؛ تو نگران من نباش »ال حتزن ان اهللا معي« :فرمود میخدا 

َ َ� َ�َۡزۡن إِنَّ ﴿ :دیبه صورت جمع بفرما ۖ  ٱ�َّ  ؛﴾َمَعَنا
 :جواب

، ابوبکر صدیق: شود از سخن شما گرفت این است که می ساده ترین نتیجه ای که
باید ، چرا که اگر فقط بر جان خودش محزون بود محزون بوده استھردو  بر جان

و شاھدیم که چنین نشده  »كال حتزن ان اهللا مع«: فرمود می رسول خدا خطاب به وی
که  کند می را نقض سخن دیگرش، و جالب اینجاست که قزوینی با این سخنش. است

اکرم معیت عامه است و معیت خداوند با نبی ، معیت خداوند با ابوبکر، استگفته 
چون ابوبکر بر جان خود محزون بود رسول خدا ، گوید می معیت خاصه؛ ولی حال

باش که خداوند با من و تو است؛ و اگر این معیت برای مای ابوبکر نگران : فرمودند
شود کسی  می شود حزنی را برطرف کند و مگر می مگر، ھمان معیت عامه باشد، ابوبکر

 ؟را اینگونه دلداری داد
فرمانده ، یکی از سربازان نگران شود، این است که در جنگی شرکت کنیممانند 

زیرا من مسلح به تفنگ ژسه ھستم و تو ، ای سرباز نگران نباش: خطاب به وی بگوید
ھم مسلح به تفنگ پالستیکی! پس نگران نباش زیرا دشمن فقط تفنگ پالستیکی 

 ھمان تفنگی که تو ھم داری!!!!!، دارد
وآیا شایسته است که ؟؟ برای کسی اطمینان بخش باشد تواند می آیا این سخن

 حاشا و کّال ؟؟ رسول خدا چنین سخن ناموزونی بُسراید
 :ادامۀ ایراد قزوینی

بازھم ، ر برای رسول خدا بوده استکه نگرانی ابوبکم یریحتی اگر بپذ: ثالثا«
ند؛ چون در ھمان بار نخست رسول خدا به ک لت و منقبتی را برای او ثابت نمییفض

ن یر به اکرد؛ اما ابوبکه خداوند با ماست و او را از حزن و اندوه منع کرد کادآوری یوی 
نان به ین عدم اطمیا. رد و بر نگرانی خود ادامه دادکنان نیامبر خدا اطمیسخن پ

ای وی به لتی را بریفض، صه بزرگی برای وی محسوب نشودیاگر نق، سخن رسول خدا
 .ارمغان نخواھد آورد

 :دیفرما ن باره مییه در ایخ طوسی رضوان الله تعالی علیش
ننده مدح و کان یب، ر دربر نداشته باشدکمذمتی را برای ابوب» التحزن« اگر«
 .»ه صرفا نھی از ترس استکست؛ بلیشی ھم نیستا
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 :ھا است ه آرامش دلیاد خداوند مای، م صراحت داردیرکه قرآن کھمان طور 

َ� بِِذۡ�رِ ﴿
َ
ِ ٱ�  .]٢٨[الرعد:  ﴾٢٨ ۡلُقلُوُب ٱَ�ۡطَم�ِنُّ  �َّ

ر آرام نگرفت و کباز دل ابوب، رم از حزنکامبر ایاد پروردگار و نھی پیاما چرا با 
 ؟نگرانی او ھمچنان استمرار داشت

 : جواب
دقت به ، کنم می تأکید، خواھم عرض کنم به دقت توجه کنید می به این نکته که

 . توجه کنید
ھم حزن و ھم خوف دست میداده است؛ در مورد نبی اکرم ، ثابت است که انبیاء را
در مورد دیگر انبیاء نیز بسیار زیاد است؛ حال با توجه به ، چند مورد را نقل کردیم

و مگر یاد خدا ؟ اند مگر انبیاء به یاد خدا نبوده: «سخن قزوینی باید اینچنین گفت
پس چرا انبیاء الھی چون پیامبر اکرم و ابراھیم و موسی و لوط ؟ کند مین ھا را آرام دل

 » ؟؟گرفت نمی شدند و چرا دلشان آرام می محزون و خائف، علیھم السالم... و
لحظه ای ھم به  ؛خبر است بی یک لحظه ھم احتمال ندھید که قزوینی از این آیات

 ه خودشکرد می ن ایراد را مطرحزمانی که ای و یا طوسی قزوینی، این فکر نکنید که
فقط به این فکر کنید که او چه در سر  ؛دانسته که ما چه جوابی خواھیم گفت نمی

برایش خیلی عادی است که ، او زمانی که به خیر امة طعنه وارد کرد، دارد؛ واضح است
بر خیر البشر و انبیاء دیگر نیز طعنه وارد کند و آنقدر در طعنه وارد کردن حریص 

 . گیرد می ست که گاه دانسته یا نا دانسته مذھب خودش را نیز به ُسخرها

 آیاتی دربارۀ ترسیدن انبیاء الهی یا نهی از ترسیدن و مانند آن

 : ÷حضرت موسی

ۡلقِ ﴿
َ
ٰ ُمۡدبِٗر� َولَۡم ُ�َعّقِۡبۚ َ�ُٰموَ�ٰ َ� َ�َۡف  َو� َها َجآّنٞ َو�َّ َّ�

َ
ا رََءاَها َ�ۡهَ�ُّ َك� َعَصاَكۚ فَلَمَّ

يَّ   موسی چون و نکفیب را خود چوبدست« .]١٠[النمل:  ﴾١٠ لُۡمۡرَسلُونَ ٱإِّ�ِ َ� َ�َاُف َ�َ
 وندخدا[ برنگشت و ختیگر و بازگشت، خزد می زیخکسب ماری بسان هک دید را آن

 .» ندارند ترسی من آستان در امبرانیپ هک مترس، موسی ای] :گفت

وَ�ٰ ٱُخۡذَها َوَ� َ�َۡفۖ َسُنعِيُدَها ِسَ�َ�َها  قَاَل ﴿
ُ
ای : (گفت خداوند« .]٢١[طه:  ﴾٢١ ۡ�

 »  مینک شیعصا و میگردان بازش اّول بصورت هک مترس و بگیرش) موسی
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وَۡجَس ِ� ﴿
َ
وَ�ٰ  ۦَ�ۡفِسهِ فَأ نَت  قُلَۡنا ٦٧ِخيَفٗة مُّ

َ
ٰ ٱَ� َ�َۡف إِنََّك أ َ�ۡ

َ
-٦٧[طه:  ﴾٦٨ ۡ�

 تو گمان بی! مترس: میگفت* ردک احساس ترسی شیخو دل در موسی پس« .]٦٨
 »  برتری

ا َجآَءهُ ﴿ ٰلِِم�َ ٱ ۡلَقۡومِ ٱقَاَل َ� َ�َۡفۖ َ�َۡوَت ِمَن  ۡلَقَصَص ٱَوقَصَّ َعلَۡيهِ  ۥفَلَمَّ  ﴾٢٥ ل�َّ
، گفت او برای را]  شیخو[ داستان و دیرس او نزد) موسی( چون« .]٢٥[القصص: 

  .»ای افتهی نجات ستمگران آن]  دسترس[ از مترس: گفت]  بیشع[

نۡ ﴿
َ
ۡقبِۡل  َوأ

َ
ٰ ُمۡدبِٗر� َولَۡم ُ�َعّقِۡبۚ َ�ُٰموَ�ٰٓ أ �ََّها َجآّنٞ َو�َّ

َ
ا رََءاَها َ�ۡهَ�ُّ َك� ۡلِق َعَصاَكۚ فَلَمَّ

َ
�

 موسی چون و نکفیب را خود چوبدست« .]٣١[القصص:  ﴾٣١ �ِمنِ�َ ٱَوَ� َ�َۡفۖ إِنََّك ِمَن 
] : گفت خدا[ برنگشت و ختیگر و بازگشت، خزد می زیخکسب ماری بسان هک دید را آن
  .»ھستی منیاکه  نترس و آی شیپ، موسی ای

ن َ�ۡطَ�ٰ  قَاَ� ﴿
َ
ۡو أ

َ
ٓ أ ن َ�ۡفُرَط َعلَۡيَنا

َ
َنا َ�َاُف أ ٓ إِ�َّ ۖ إِنَِّ� َمَعُكَمآ  َقاَل  ٤٥َر�ََّنا ٓ َ� َ�َافَا

َرٰى 
َ
ۡسَمُع َوأ

َ
م یترس پروردگارا ما میگفتند ) و ھارون یموس( آن دو .]٤٦-٤٥[طه:  ﴾٤٦أ
ای موسی و : (گفت) خداوند( *ندکشی که سرکا آنیبی به ما برساند یه [او] آسک

 .»  نمیب شنوم و می می، من با شما ھستم، دیمترس) ھارون

ن َ�ۡقُتلُوِن ﴿
َ
َخاُف أ

َ
َّ َذ�ٞب فَأ بر گردن من ) قوم فرعون(« .]١٤[الشعراء:  ﴾١٤َولَُهۡم َ�َ

 » ترسم که مرا بکشند می خونی دارند و

ۡ�ِ بِعَِبادِي فَ  َولََقدۡ ﴿
َ
ۡن أ

َ
ٓ إَِ�ٰ ُموَ�ٰٓ أ وَۡحۡيَنا

َ
يَبَٗسا �َّ  ۡ�َۡحرِ ٱلَُهۡم َطرِ�ٗقا ِ�  ۡ�ِۡب ٱأ

ه بندگان مرا شبانه از کم یردک یوح یو به موس« .]٧٧[طه:  ﴾٧٧تََ�ُٰف َدَرٗ� َوَ� َ�َۡ�ٰ 
دن یب و رسید آور و از تعقیپدھا  آن ا بریدر انیاز م کخش یراھ و رونیشھر مصر ب

 » م نداشته باشیمترس و بان یفرعون

بُوِن  قَاَل ﴿ ن يَُ�ّذِ
َ
َخاُف أ

َ
ٓ أ  از، پروردگارا: گفت) موسی(« .]١٢[الشعراء:  ﴾١٢رَّبِ إِّ�ِ

 » بشمارند پرداز دروغ مرا هک دارم ترس آن

﴿ �ِ
َ
ن  َوأ

َ
َخاُف أ

َ
ٓ أ � إِّ�ِ قُِ�ٓ رِۡسۡلُه َمِ�َ رِۡدٗء� يَُصّدِ

َ
ۡفَصُح ِمّ�ِ لَِساٗ�ا فَأ

َ
َ�ُٰروُن ُهَو أ

بُوِن   کمک به را او، است آورتر زبان من از ھارون برادرم و« .]٣٤[القصص:  ﴾٣٤يَُ�ّذِ
  .»شمرند پرداز دروغ مرا ترسم می هک، ندک قیتصد مرا هک فرست من
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ا ِخۡفُتُ�ۡم فَوََهَب ِ� َرّ�ِ ُحۡكٗما وََجَعلَِ� ِمَن  َ�َفَرۡرُت ﴿  ﴾٢١ لُۡمۡرَسلِ�َ ٱِمنُ�ۡم لَمَّ
 به و دیبخش فرزانگی مرا پروردگارم گاه آن، ختمیگر شما ترس از و« .]٢١[الشعراء: 

  .»ردک انتخاب ام امبرییپ

 : ÷حضرت ابراھیم

ا﴿ آ  فَلَمَّ ْ َ� َ�َۡف إِ�َّ ۚ قَالُوا وَۡجَس ِمۡنُهۡم ِخيَفٗة
َ
يِۡدَ�ُهۡم َ� تَِصُل إَِ�ۡهِ نَِ�رَُهۡم َوأ

َ
� ٓ رََءا

ٓ إَِ�ٰ قَۡوِم لُوٖط  رِۡسۡلَنا
ُ
 را آنان، ازندی نمی دست بدان هک دید چون و« .]٧٠[هود:  ﴾٧٠أ

 فرستاده لوط قوم بر ما، مترس: گفتند. شد کمنایبھا  آن از دل در و داشت ناخوش
  .»میا شده

وهُ بُِغَ�ٍٰ� َعلِيٖ� ﴿ ُ ْ َ� َ�َۡفۖ َو�َ�َّ ۖ قَالُوا وَۡجَس ِمۡنُهۡم ِخيَفٗة
َ
 .]٢٨[الذاریات:  ﴾٢٨فَأ

 و]  میا فرشته ما[ مترس: گفتند ردک ترس احساسھا  آن از] نزدند غذا به دست چون[«
  .»دادند بشارت دانا پسری] تولد[ به را او

 : ÷حضرت لوط

﴿ ٓ ا َء بِِهۡم َوَضاَق بِِهۡم َذرٗۡ�ۖ َوَقالُواْ َ� َ�َۡف َوَ� َ�َۡزۡن إِنَّا  َولَمَّ ن َجآَءۡت رُُسلَُنا لُوٗطا ِ�ٓ
َ
أ

ۡهَلَك إِ�َّ 
َ
وَك َوأ تََك ٱُمَنجُّ

َ
ھا  آن چون و« .]٣٣[العنکبوت:  ﴾٣٣ ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱَ�نَۡت ِمَن  ۡمَر�

 باوھا  آن ؛گشت تنگدلھا  آن از و شد شهیاند درھا  آن از او آمدند لوط نزد) مالئکه(
 را زنت مگر میدھیم نجات را ات خانواده و تو ما هک مده راه بخود اندوه و ترس: گفتند

 » است ماندگان شمار در هک

 : ÷حضرت داود

ٰ َداوُ  إِذۡ ﴿ َ�َ ْ ٰ َ�ۡعٖض  دَ ۥَدَخلُوا ْ َ� َ�َۡفۖ َخۡصَماِن َ�َ�ٰ َ�ۡعُضَنا َ�َ َ�َفِزَع ِمۡنُهۡمۖ قَالُوا
ِ  ۡحُ�مٱفَ  ٓ ٱَوَ� �ُۡشِطۡط وَ  ۡ�َقِّ ٱبَۡيَنَنا ب َ�ٰطِ ٱإَِ�ٰ َسَوآءِ  ۡهِدنَا  هک گاه آن« .]٢٢[ص:  ﴾٢٢ لّصِ
 نفر دو مترس: گفتند، افتاد وحشت بهھا  آن ] دنید[ از، شدند وارد داود بر] غفلتاً [

 از و نک داوری حق به ما انیم است ردهک ستم گریید بر ما از یکی هک میھست مدعی
  .»نک تیھدا درست راه به را ما و مشو دور عدالت

 : ÷حضرت یعقوب
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ْ بِهِ  قَاَل ﴿ ن تَۡذَهُبوا
َ
ُ�لَُه  ۦإِّ�ِ َ�َۡحُزنُِ�ٓ أ

ۡ
ن يَأ

َ
َخاُف أ

َ
نُتۡم َ�ۡنُه َ�ٰفِلُوَن  ّ�ِئُۡب ٱَوأ

َ
َوأ

 حال در ترسم می و ردک خواھد نیغمگ مرا او بردن: گفت) یعقوب( .]١٣[یوسف:  ﴾١٣
  .»بخورد را او گرگ شما غفلت

 : ÷حضرت زکریا

ِ� ٱِمن َوَرآءِي َوَ�نَِت  لَۡمَ�ِٰ�َ ٱِخۡفُت  �ّ�ِ ﴿
َ
ا  ۡمَرأ نَك َوِ�ّٗ ُ  ﴾٥َ�قِٗر� َ�َهۡب ِ� ِمن �َّ

 ھمسرم و دارم ترس خودم از بعد] ندارند ستگییشا هک[ شیخو بستگان از و«. ]٥[مریم:
 » دار ارزانی من به]  ستهیشا[ وارثی شیخو لطف از نازاست

********* 
حال باید از قزوینی پرسید  ؛این آیات ھمه و ھمه دربارۀ ترس و حزن انبیاء الھی بود

که آیا جرأت داری ھمان ایرادی که بر سیدنا ابوبکر صدیق گرفتی بر انبیاء الھی ھم 
 ؟ رابطۀ اندکی که با اسالم داری را قطع کنی، بگیری و به این وسیله

 ÷ای در مورد حزن حضرت موسی نکته
إذ لو كان حزن أيب بكر عيبا «: چنین استزیبایی دارد که  سخن عالمه فیروز آبادی

[عيبا] ألن اهللا عز وجل قال  ÷وعىل موسى ج عليه لكان ذلك عىل رسول اهللا 

ِخيَك َوَ�َۡعُل لَُكَما ُسۡلَ�ٰٗنا فََ� يَِصُلوَن إَِ�ُۡكَما �﴿ :÷ملوسى
َ
َ�ٰتَِناۚٓ َسنَُشدُّ َعُضَدَك بِأ

نُتَما َوَمِن 
َ
َبَعُكَماٱأ فَإِذَا ِحَبالُُهۡم وَِعِصيُُّهۡم ُ�َيَُّل ﴿ :ثم قال ]٣٥[القصص:  ﴾٣٥ ۡلَ�ٰلُِبونَ ٱ �َّ

�ََّها �َۡسَ�ٰ 
َ
وَۡجَس ِ� َ�ۡفِسهِ  ٦٦إَِ�ۡهِ ِمن ِسۡحرِهِۡم �

َ
وَ�ٰ  ۦفَأ َ� َ�َۡف إِنََّك  قُۡلَنا ٦٧ِخيَفٗة مُّ

نَت 
َ
ٰ ٱأ َ�ۡ

َ
عز وجل بأن رسول اهللا وكليمه أخربه اهللا  ÷فهذا موسى ]٦٨-٦٦[طه:  ﴾٦٨ ۡ�

ثم أوجس يف نفسه خيفة ، فرعون ومأله ال يصلون إليه وأن موسى ومن معه هم الغالبون

فهذا أشد من أمر أيب  }ال ختف{: بعد ذلك إذ رأ أمر السحرة حتى أوحى اهللا عز وجل إليه

 ١.....»بكر

 مكتبةفیروز آبادی؛  ،۶۱ – ۶۰أو القضاب المشتھر علی رقاب ابن المطھر ص ةفضالرد علی الرا -١
 ۱_ مصر،ط اإلمام البخاری للنشر والتوزیع

_______________________ 
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و بر  ج باید که ھمان عیب بر رسول الله، اگر حزن ابوبکر عیبی باشد: «یعنی
به : «فرماید می ÷چرا که خداوند خطاب به حضرت موسی، نیز باشد ÷موسی

تسلطی ھردو  رد و برای شماکم یرومند خواھیله] برادرت نیت را به [وسیزودی بازو
ه شما کشما و ھر   افتیات ما به شما دست نخواھند یه با [وجود] آکم داد یقرار خواھ

ھا و  سمانیپس ناگھان ر: «و سپس فرمود.» د بودیره خواھیند چکروی یرا پ
به شتاب ھا  آن هکنمود  ن] مییال او [چنیشان بر اثر سحرشان در خیھا چوبدستی

رسول خدا و کلیم الله  ÷موسی.» ردکمی احساس یخزند* و موسی در خود ب می
بود و خداوند عزوجل به او خبر داده بود که فرعون و یارانش به او دست نخواھند یافت 

ولی با این وجود زمانی که سحر ، و ھمراھانش غالب خواھند شد اوه و خبر داده بود ک
و » نترس: «ساحران را دید در نفس خود ترسی احساس کرد و خداوند به وی فرمود

 »شدیدتر است ١این از حزن ابوبکر
نکتۀ مھم در سخن فیروز آبادی آنجاست که اشاره دارد به وعدۀ الھی به حضرت 

را غالبان معرفی کرده و به آنان وعده داده است ولی با این موسی که او و ھمراھانش 
 ترسد و این ترس بارھا بار بعد از این وعده تکرار می ÷وجود باز ھم حضرت موسی

این از حزن حضرت ابوبکر شدیدتر : شود و چنانکه عالمه فیروز آبادی فرمودند می
که شیعیان حال چگونه است  ؛آن ھم حزنی که واقع شدنش مجھول است، است

چطور ھمان عمل ؟ و انبیاء الھی را معصوم دانند می حضرت ابوبکر صدیق را خاطی
آید ولی در مورد ابوبکر  نمی بلکه شدیدترش در مورد حضرت موسی گناه به حساب

 !؟؟است ج اعتمادی به سخن پیامبر اکرم بی گناه و
ی کرده که ناپخته ای گفته و ادعای عجیب و غریب قزوینی سخن ؛د از اینبع

 : باشد؛ بخوانید می» رد مستفیک ھای  عربده« مصداق ھمان

 مقایسۀ حزن ابوبکر صدیق با حزن پیامبران
ری به یگ به منظور خرده، ن قصهیه و این آیبه ا، ھا ه رافضیکبدان : «یفخر راز

، ماند ف دست میکد با یردن خورشکه به پنھان کر یف و حقیلی ضعیر با دالکابوب

کند و  که رخ دادنش مجھول است... که البته عالمه فیروز آبادی کمی جلوتر به آن اشاره می -١

أن ي�ون منه  - ج -وقد يم�ن أن ي�ون أبو ب�ر لم �زن يومئذ، فإن ن� انليب «نویسد:  می
 ۶۲ص  »»وال تطع منهم آثما أو كفورا« :- ج -حزن كما قال تعاىل نلبيه 

_______________________ 
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ر کرسول خدا به ابوب: ندیگو ه میکن است یاھا  آن لین دلینخست. نندک میاستدالل 
، ردکر را از آن نھی کن حزن حق بود؛ پس چرا رسول خدا ابوبیاگر ا، »غم مخور: «گفت

 .»ن حزن باشدیار و عاصی در اک ر گناهکه ابوبکد یآ الزم می، اگر اشتباه بود
 :دیگو جواب میدر  یفخر رازسپس 

ھا  آن در جواب: گفت، ردندکن شبھه را برای أبوعلی جبائی نقل یوقتی ا«

نَت ﴿ هیطبق آد یه پس باکد ییبگو) انیعیش(
َ
ٰ ٱَ� َ�َۡف إِنََّك أ َ�ۡ

َ
نترس! تو « ﴾٦٨ ۡ�

اء یری بر انبیگ ن خردهیو ا، ان باشدیترس حضرت موسی عص»  برتری) روز ویپ( مسّلماً 
ه در قصه که مالئکم در آن ھنگام یابراھ ه حضرتکد یآ ن الزم مییو ھمچن. است

ه خطاب که مالئکز در آن ھنگام یو ن» ال تخف؛ نترس« باب شده به او گفتندکگوساله 

ۡهلََك ﴿ :به حضرت لوط گفتند
َ
وَك َوأ ن ینترس و غمگ ﴾َ� َ�َۡف َوَ� َ�َۡزۡن إِنَّا ُمَنجُّ

 .ار باشندک گناه » م دادیات را نجات خواھ ما تو و خانواده، مباش
افتد و خداوند  خصلت بشری اتفاق می ن ترس به مقضاییه اکاگر در جواب گفتند 

ھا  آن ت و آرامش قلبی بهیتا امن» ال تخف؛ نترس: «گفتھا  آن ن مطلب بهیادآوری ایبا 
 .م دادیر خواھکن جواب را در باره ابوبیز ھمیما در ن، بازگردد

ُ ٱوَ ﴿ :امبرش فرمودیبه پ خطابه خداوند کن یمگر نه ا: اگر گفتند َ�ۡعِصُمَك ِمَن  �َّ
ن وجود چگونه یبا ا» دارد نگاه می، مردم) خطرات احتمالی( خداوند تو را از« ﴾�َّاِس� ٱ

 ؟باشد دهیه بازھم ترسین آیدن ایامبر با شنیه پکان دارد کام
نزول ش از یپ) غار( ن داستانینه نازل شده و ایه در مدین آیا: مییگو در جواب می

شتن در امان که رسول خدا از کشود  ه استفاده میین از آیھمچن. ه اتفاق افتاده استیآ
 .د در امان نبوده استیت شدیزخمی شدن و آزار و اذ، خوردن کتکبوده؛ اما از 

ه شادی او به کند یگو می،  ده بودیر نترسکم ابوبییگو ه وقتی ما میکب است یعج
ر که ابوبکم ییگو و اگر می، وارد شده بود ج خدا ه بر رسولکھای بود  بیخاطر مص

ھا  آن هکن نشانگر آن است یا. نندک را مطرح می کیکن سؤال ریا، ردهکه یده و گریترس
 .ری استیگ ستند و منظورشان فقط خردهیقت نیافتن حقیبه دنبال 

 گوید: می قزوینی در جواب
ن یا، سازد ز مییر متماکابوباء الھی را از حزن و اندوه یامبران و اولیآنچه خوف پ

شان  قلب، یدن تسّالی الھیردند و با شنکچی نین فرمان الھی سرپیه آنان از اکاست 
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ن مطلب را از تمام یا. شد ل مییشه زایبرای ھمھا  آن آرام گرفته و خوف و ترس از
 .ردکتوان استفاده  می، اء الھی وارد شدهیامبران و اولینه خوف پیه در زمکاتی یآ

در ، ردکار نھی کن ین بار از ایامبر او را چندیه پکن یر دائمی بود و با اکا حزن ابوبام
 .ردک چی مییامبر سرپین حال بازھم از فرمان پیع

د؛ اما یآ آن عمل مباح به حساب می، رده استکه خداوند از عملی نھی نکتا زمانی 
ان یاز آن گناه و عصچی یحرمت آن قطعی است و سرپ، ی در باره آن وارد شدیاگر نھ

امبران بعد از نھی خداوند یه پکشود  ات استفاده نمییاز آ کیچ یاز ھ. شود محسوب می
ن بار یه چندکن یر بعد از اکه ابوبکم یردکدوباره دچار حزن شده باشند؛ اما ثابت 

جه حزن یدر نت .بازھم دچار حزن و اندوه شد، ردکار نھی کن یاو را از ا ج رسول خدا
م یطعنی عظ، رکرار حزن توسط ابوبکه تکست؛ در حالی ینھا  آن ان طعنی برامبریپ

 .رساند مان او را به خدا و رسولش به اثبات مییعدم ا، برای او به شمار آمده
 :جواب ما

با خواندن این جواب دانستم که او یا قرآن را نخوانده که بسیار بعید است و یا اصًال 
 ؛اینکه قصد و نیتی جز گمراه کردن خوانندگان خود نداردبه قرآن اعتقاد ندارد و یا 

 .چرا که جوابش کامًال واضح است
ای که امام فخر رازی از شیعیان نقل کرده  شبھه ؛قبل از پاسخ الزم است که بدانید

سوادھای شیعه نیست بلکه علما و شیوخ شیعه چنین استداللی را  بی سخن عوام و
ای به آن داشته باشیم تا سخن فخر رازی مستند  اشاره انیمد می که الزماند  ارائه داده

 . باشد
که در خواب با حضرت عمر مناظره کرده  کند می ادعا ٤١٣شیخ مفید متوفای 

ونَ  أَنْ «: است و طی آن اینگونه سخن گفته است نُ  يَكُ ُزْ عَ  احلْ قَ نْ  وَ رٍ  أَيبِ  مِ ةً  بَكْ  أَوْ  طَاعَ

يَةً  صِ عْ إِنْ  مَ انَ  فَ ةً  كَ إِنَّ  طَاعَ ى الَ ج  النَّبِيَّ  فَ نْهَ نِ  يَ اتِ  عَ رُ  بَلْ  الطَّاعَ أْمُ َا يَ وو هبِ عُ ا يَدْ يْهَ انَ  إِنْ و إِلَ  كَ

يَةً  صِ عْ دْ  مَ قَ َاهُ  فَ اج  النَّبِيُّ  هنَ نْهَ دْ و عَ تِ  قَ دَ هِ ةُ  شَ يَ يَانِهِ  اآلْ لِيلِ  بِعِصْ َاه أَنَّهُ  بِدَ  ١» هنَ
غمبر یه پکاگر طاعت بوده ، ا گناهیا طاعت بوده یر کن اندوه خوری ابی بیو ا: «یعنی

و اگر گناه بوده نھی از  ردک یمداد و دعوت  یه بدان فرمان مکبل ردک یماز طاعت نھی ن

 ۳۳۰: ، ص۲۷ بحار األنوار، ج -١
_______________________ 
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رده باشد و از اندوه خوری کامتثال  ابوبکره کامده یلی نیات و دلیآن درست باشد و آ
 .» رده باشدکناره ک

.... و ٤»جزائری«و  ٣»طبرسی«و  ٢»آشوبابن شھر «و  ١»کراجکی«و کسانی چون 
البته الزم به ذکر است . اند به تبعیت از مفید و با تائید سخن او این شبھه را نشر داده

و  ٥که اصل این شبھه از سری روایاتی گرفته شده که این سخن را به امام رضا یا مامون
 .دھند می نسبت ٦یا ھشام بن حکم

فخر رازی گذشت و نقد آبکی قزوینی را نیز جواب این شبھه در سخن امام 
 : حال جواب ما را به نقد قزوینی بخوانید ؛خواندیم

ما در صفحات گذشته آیات بسیاری را نقل کردیم که نشان از آن داشت که انبیاء 
بلکه شخص ، نه تنھا یک بار و نه تنھا دو بار، ٧که به زعم شیعه عالم الغیب ھم ھستند

آیه از محزون شدن نھی شده و ھمچنین حضرت  ١٠اقل در حد ج عزیز رسول خدا
 را نقلھا  اکنون مختصر نوشته ؛موسی و ھمچنین حضرت لوط و دیگر انبیاء الھی

 . کنیم که تا یکی از این دو مورد را ثابت کنیم می
 . آخوند شیعی بیسواد و از قرآن غافل است: مورد اول
خود را نادان و غافل از قرآن دانسته آخوند شیعی خوانندگان مطالب : مورد دوم

 . است
 ،)٢٣: لقمان( ،)٧٦: یس( ،)١٧٦: آل عمران( در آیاتی از آیات قرآن چون آیۀ

و اند  از اینکه غمگین شوند نھی شده ج و دیگر آیات نبی اکرم) ١٢٧: نحل( ،)٨: فاطر(

فََ� تَۡذَهۡب ﴿و  ﴾َ�ُۡزنَك  فََ� ﴿و  ﴾َ�ُۡزنَك  َوَ� ﴿ :خداوند به ایشان فرموده است
و در تمام این آیات از محزون شدن  ﴾َوَ� َ�َۡزۡن َعلَۡيِهمۡ ﴿و  ﴾َ�ۡفُسَك َعَلۡيِهۡم َحَسَ�ٍٰت� 

 ، کراجکی؛ دار الذخائر _ قم۵۰، ص: ۲ کنز الفوائد، ج -١
 ۱، ابن شھر آشوب؛ قم،ط۷۵، ص: ۲ متشابه القرآن و مختلفه، ج -٢
 ۵۰۱، ص: ۲ اإلحتجاج، ج -٣

 _بیروت  التاریخ العربی سسة، جزائری؛ مؤ۳۹۰، ص: ۲ األطھار، ج ئمةریاض األبرار فی مناقب األ -٤
 ۱۹۹، ص: ۴۹ ؛ بحار األنوار، ج۱۹۲، ص: ۲ أخبار الرضا، جمتن روایت در: عیون  -٥
 ۲۹۷: ص، ۱۰ ج، األنوار بحار -٦
ترسد، این ذمی بر  از مار می ÷عالم الغیب ھستند و مثال وقتی موسی ءبه عقیده شیعه انبیا -٧

 ؟؟ترسید و پشت کرددیگر چرا  ،اوست!! زیرا او عالم الغیب بود و از ھویت آن مار خبر داشت

_______________________ 



 دو یاِر غار    ٤١٠

 ج بینیم که رسول خدا می نھی شده و پی در پی این آیات نازل شده است ولی باز ھم

ِيٱَ�َۡحُزنَُك  ۥنَّهُ َ�ۡعلَُم إِ  قَدۡ ﴿ :فرماید می چنانکه خداوند، اند اندوھگین یا غمگین شده َّ� 
  .»ندک ن مییار ورزان تو را اندوھگکه گفتار انکم یدان می: «یعنی ]٣٣[األنعام:  ﴾َ�ُقولُوَنۖ 

که ، کند می سخن قزوینی را نقد ؛و این آیات که تفصیلش در صفحات ماضی گذشت
، سازد ز مییمتمار کاء الھی را از حزن و اندوه ابوبیامبران و اولیآنچه خوف پ: «گفته بود

، یدن تسّالی الھیردند و با شنکچی نین فرمان الھی سرپیه آنان از اکن است یا
ن مطلب را از یا. شد ل مییشه زایبرای ھمھا  آن شان آرام گرفته و خوف و ترس از قلب

 .»ردکتوان استفاده  می، اء الھی وارد شدهیامبران و اولینه خوف پیه در زمکاتی یتمام آ
 . فھمیم می آیات قرآن کامًال خالف ادعای ایشان را فھمیده وو ما از 

 : خوانیم که می ÷در مورد حضرت موسی
: از مصر فرار کرد و حضرت شعیب به ایشان فرمود، ابتدا به خاطر ترسش -١

 ) ٢٥: قصص( و) ٢١: قصص( و) ٢١: شعراء(» نترس«
قوم چندی گذشت و حضرت موسی به مصر برگشت و مأموریت یافت که نزد  -٢

: اما حضرت موسی ترسید و خداوند فرمود، فرعون رفته و دین را ابالغ کند
 ) ١٢: شعراء(» نترس«

ترسم که  می ام، من یکی از آنان را کشته: «فرمود ÷ولی باز حضرت موسی -٣
شود و من ھمراه شما  نمی برو که چنین: «ولی خداوند فرمود» مرا بکشند

 ) ١٥ - ١٤: الشعراء(» ھستم
مدتی حضرت موسی و ھارون مأموریت یافتند که نزد شخص فرعون بعد از  -٤

: رفته و با او به بحث بپردازند اما آن دو علیھم السالم ترسیدند و خداوند فرمود
 ) ٤٦-٤٥: طه(» نترسید«

خود ھای  در مرحلۀ بعدی حضرت موسی به نزد ساحران رفت و ساحران طناب -٥
دند و باز ھم حضرت موسی ترسید و به مار تبدیل شھا  را انداختند و آن طناب

 ) ٦٨-٦٧: طه(» نترس: «خداوند فرمود
عصای خود را انداخت و عصایش به مار بزرگی تبدیل  ÷سپس حضرت موسی -٦

» نترس: «ترسید و فرار کرد و باز ھم ندا آمد ÷شد و باز ھم حضرت موسی
 ) ٣١: قصص( و) ١٠: نمل(
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مار بزرگ را بگیرد تا از نو خواست آن  می حضرت موسی زمانی که، کمی جلوتر -٧
: طه(» نترس« عصا را بگیر و: خداوند خطاب به وی فرمود، به عصا تبدیل شود

٢١ ( 
چندی بعد حضرت موسی مأمور شد که قوم خود را از مصر خارج کند و در  -٨

 ) ٧٧: طه(». نترس و بیمناک نباش« ندا آمد که، ھمین حین
به ، و در این آیات عالوه بر نھی از ترس اینھا تمامًا از آیات قرآن گرفته شده است

حال خود دوباره  ؛ترسیدن حضرت موسی و ھارون علیھم السالم نیز تصریح شده است
گاه به کالم  ادعای قزوینی را بخوانید و بدانید که چقدر خوانندگان خود را نادان و نا آ

 !دکن می الھی فرض کرده که با این جرأت چنین ادعای کذب واضحی را مطرح
اما به فرض اگر چنین آیاتی در قرآن نبود و نگران شدن و ترسیدن پیاپی انبیاء 

 را گناه و معصیت »اندوھگین شدن«، الھی ثابت نشده بود باز ھم ھیچ انسان عاقلی
 . داند نمی
حال این سخن مفسر شیعی را بخوانید که اگر بخواھیم سخنش را بپذیریم  
 سید عبدالحسین طبیب ؛الھی چه معامله ای بکنیمدانم که باید با انبیاء  نمی
 شیفرما و هیالھ بوعده نانیاطم رکب أبا هکنیا بر است لیدل) ال تحزن(«: نویسد می

بدون .... ١» نداشت تحزن ال لمهکب اجیاحت و شد ینم محزون اّال  و نداشت ج غمبریپ
 شرح

 استنهی نکرده ، خداوند هیچگاه دشمنان دین را از اندوهگین شدن
تمام  ؛یا نھی از حزن شده است، در تمام آیات قرآن که سخن از نھی از ترس

در ھیچ جای قرآن نیامده که خداوند به . مخاطبان آن آیات افردا صالح و نیک ھستند
  ٢» بیم نداشته باشید« یا» غم نخورید« یا» نترسید: «کافرین و یا مشرکین بفرماید

آمده است اما از این  »ال تحزن« بار فعل ٧رفته و بار مادۀ حزن به کار  ٤٢در قرآن 
 ؟ حتی یکبار ھم در مورد کفار و دشمنان دین نیست! چرا، ھمه

 ۲_تھران،ط ۲۲۳، ص: ۶ أطیب البیان فی تفسیر القرآن (فارسی)، ج -١
ھا را مخاطب قرار دھد و بگوید: نترسید، غم  ای که ھمه شمول باشد و تمام انسان حتی آیه -٢

 ھا مخصوص انبیاء الھی و مؤمنین بوده است. نخورید، وجود ندارد، بلکه این نھی

_______________________ 
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کنیم که آن شخص نزد ما ارزش  می اصوًال ما زمانی شخصی را از حزن یا ترس نھی
 بلکه، کنیم نمی ما ھیچگاه دشمن خود را از غم و ترس نھی ؛و مقامی داشته باشد

پس نتیجۀ ساده و واضح این ، شویم می اگر کفار بترسند ما شاد ؛بترس گوئیم می
مقام و ارزشی داشته که رسولش ایشان را  سجریان این است که حضرت ابوبکر صدیق

 :گوئیم می از حزن نھی فرمودند و ما فقط به عزیزان خود
 مخـور کنعان غـم د بهیوسف گمگشته بازآی

 

 گلستان غم مخـور یکلبه احزان شود روز 
 

چه کنیم با این قوم که تمام آیات قرآن که دربارۀ نھی از خوف و حزن وارد شده را 
رسد  می و چه بسا که مدح ھم بدانند ولی نوبت که به حضرت صدیق اکبر دانند مین ذم

 !!!؟شود ذم و نشانۀ ضعف ایمان می »حزن«ھمان 
فرستادگان و اولیاء خود را دلداری ، حق آن است که خداوند در تمامی این آیات

طبیب  چنانکه؛دھد می خود را دلداری دلبند چنانکه مادری دلسوز فرزند، داده است
بلکه ، به معنی تحریم آن نیستھا  تمام این نھی ؛دھد می تسلیبیمار خود را ، دلسوز

ر اگ: فرمود می بایست می، صرفًا جنبۀ تسکین و دلداری دارد و اگر خالف این بود
محزون شوید فالن عقوبت را خواھید دید چنانکه خداوند ابتدا رسول خدا را از شرک 

 َولََقدۡ ﴿ .شود می اعمالت نابود، اگر مرتکب شرک شوی فرماید می و سپس کند می نھی
وِ�َ إَِ�َۡك �َ� 

ُ
ِينَ ٱأ ۡ�َت َ�َۡحَبَطنَّ َ�َملَُك َوَ�َُكوَ�نَّ ِمَن  �َّ َ�ۡ

َ
ِمن َ�ۡبلَِك لَ�ِۡن أ

: فرماید می و کند می یا اینکه مسلمانان را از ربا خواری نھی ]٦٥[الزمر:  ﴾٦٥ ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱ

َها﴿ »اگر ربا بخورید باید آمادۀ جنگ با خدا و رسول باشید« ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ْ �َّقُ ٱَءاَمُنوا  وا

َ ٱ ْ ٱَوَذُرواْ َما بَِ�َ ِمَن  �َّ ا ۡؤِمنَِ�  لّرَِ�وٰٓ َذنُواْ ِ�َۡرٖب ّمَِن  فَإِن ٢٧٨إِن ُكنُتم مُّ
ۡ
ِ ٱلَّۡم َ�ۡفَعلُواْ فَأ َّ� 

  .]٢٧٩-٢٧٨[البقرة:  ﴾ۦۖ َورَُسوِ�ِ 
و آیات در این باب بسیار است و اصوًال معقول نیست که شخصی دشمن خود را از 

در ھراس باشند و ، خواھیم که دشمنان ما محزون باشند می ما، کند غم خوردن نھی
حال  ؛اسالم چون خاری در چشم دشمنان ماست که باعث غم و اندوه آنان شده است

 داند و سپس ادعا می چطور است که شیعیان ابتدا ابوبکر را دشمن خدا و رسول
 ؟؟ دشمن خود را از اندوه باز داشته است، که رسول خدا کند می

 . خداوند ما را امر کرده که عامل ترس کفار و دشمنان باشیم
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ْ ﴿ :آیه وا ِعدُّ
َ
ا  َوأ �ٖ َوِمن ّرَِ�اِط  ۡسَتَطۡعُتمٱلَُهم مَّ ِ ٱَعُدوَّ  ۦتُۡرهُِبوَن بِهِ  ۡ�َۡيلِ ٱّمِن قُوَّ َّ� 

ُ ٱوََعُدوَُّ�ۡم َوَءاَخرِ�َن ِمن ُدونِِهۡم َ� َ�ۡعلَُموَ�ُهُم  و ھر : «یعنی ]٦٠[األنفال:  ﴾َ�ۡعلَُمُهمۚۡ  �َّ
ات] دشمن خدا کن [تدارید تا با اینکج یھای آماده بس رو و اسبید از نیچه در توان دار

دشان و خدا یشناس ه شما نمیکشان یگری را جز ایو دشمن خودتان و [دشمنان] د
 .» دیشناسد بترسان آنان را می

 !مذموم استترسند و حزن ابوبکر  نمی اولیاء الهی
 يكن مل واحلزن«: گفته است »ال تحزن« سید محمد حسینی شیرازی دربارۀ قید

لِياءَ  إِنَّ  أَال ج الرسول ينهه مل إالو صحيحا فٌ  ال اهللاَِّ أَوْ وْ مْ  خَ يْهِ لَ مْ  الو عَ نُون هُ ْزَ  ١» حيَ
 هک باشد یم عالئمی الّله اءیاول برای از و: «نویسد می سلطان واعظین شیرازی نیز

 ترس ابدا روزگار آمدھای شیپ در هکآن است دیمج قرآن در آنچه بنابرھا  آن ھمه از أھّم 
 ٦٣ هیآ در چنانچه نندک شهیپ توانائی و صبر هکبل نندکن دایپ اندوھی و غم و حزن و

َ�ٓ ﴿ :فرماید می) ونسی( ١٠ سوره
َ
ۡوِ�َآَء  �

َ
ِ ٱإِنَّ أ َ� َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُوَن  �َّ

٢»﴾٦٢ 
به خوبی ، گذشته را خوانده استھای  ھر که تا به اینجا با ما ھمراه بوده و نوشته

و حضرت موسی و  ج نبی اکرم داند که انبیاء الھی از جمله می داند و می جواب را
 محزون شده و، علیھم السالم اجمعین... ابراھیم و لوط و ھارون و یونس و

حال با تعبیر آخوند شیعی که از قرآن غافل است آن انبیاء الھی نیز از  ؛ترسیدند می
 شوند!!! می دایرۀ اولیاء خدا خارج

َ�ٓ ﴿ اما در مورد آیۀ
َ
ۡوِ�َآَء  �

َ
ِ ٱإِنَّ أ : یعنی ﴾٦٢َ� َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُوَن  �َّ

گاه باش«  » شوند ن مییمی است و نه آنان اندوھگیخدا نه به بر دوستان کد یآ
این آیه دربارۀ جھان بازپسین است و در آن  ؛شود می چنانکه از دیگر آیات استفاده

وگرنه چنان که در روایات شیعه وارد شده  ؛جھان بر اولیاء الھی حزن و اندوھی نیست

 ، سید محمد حسینی شیرازی؛ دار العلوم _ بیروت۴۰۰، ص: ۲ تقریب القرآن إلی األذھان، ج -١
 ۳۹؛ دار الکتب اسالمیه _تھران، ط۳۸۳شبھای پیشاور در دفاع از حریم تشیع، ص:  -٢
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 دو یاِر غار    ٤١٤

شود!! که ان شاء الله  می کافر و از دین خارج، ھر که منکر خوف انبیاء الھی شود، است
 به آن فقره نیز خواھیم پرداخت!

اَعةَ ٱيَنُظُروَن إِ�َّ  َهۡل ﴿ :فرماید می خداوند �َِيُهم َ�ۡغَتٗة وَُهۡم َ� �َۡشُعُروَن  لسَّ
ۡ
ن تَأ

َ
 ٦٦أ

ٓءُ ٱ ِخ�َّ
َ
َوَ�ٓ  ۡ�َۡومَ ٱَ� َخۡوٌف َعلَۡيُ�ُم  َ�ٰعَِبادِ  ٦٧ لُۡمتَّقِ�َ ٱيَۡوَم�ِذِۢ َ�ۡعُضُهۡم ِ�َۡعٍض َعُدوٌّ إِ�َّ  ۡ�

نُتۡم َ�َۡزنُوَن 
َ
ِينَ ٱ ٦٨أ ْ ٱ ٦٩َ�ٰتَِنا َوَ�نُواْ ُمۡسلِِمَ� َءاَمُنواْ � �َّ ۡزَ�ُٰجُ�ۡم  ۡ�َنَّةَ ٱ ۡدُخلُوا

َ
نُتۡم َوأ

َ
أ

وَن   .]٧٠-٦٦[الزخرف:  ﴾٧٠ُ�َۡ�ُ
فلتشان ناگھان بر آنان فرا ز در حال غیه رستاخکبرند  ن انتظار مییا جز ایآ: «یعنی

ای بندگان  اران*کزیبجز پرھ، گرندیدکی] در آن روز دشمن  ییای* دوستان [دن؟ رسد
ات ما یه به آک* ھمان بندگانی  د داشتیامروز ترس و اندوھی نخواھ، ار] منکزی[پرھ

در حالی ، دییم [امر ما] بودند *شما و ھمسرانتان به بھشت در آیمان آوردند و تسلیا
 .»نندکه شما را شادمان ک

ْ ٱ﴿ نُتۡم َ�َۡزنُوَن  ۡ�َنَّةَ ٱ ۡدُخلُوا
َ
 داخل: «یعنی ]٤٩[األعراف:  ﴾٤٩َ� َخوٌۡف َعلَۡيُ�ۡم َوَ�ٓ أ

 ١» ستین اندوھی و ترسی را شما. دیشو بھشت
ترسیدند و  می و چنانکه در آیات گذشته خواندیم انبیاء الھی بر جان خود نیز

: فرماید می دربارۀ صفات اولیاء الھی ١٩٣نھج البالغه خطبۀ علی در  ھمچنین حضرت

ُمْ « لُوهبُ ونَةٌ  قُ ْزُ مْ و حمَ هُ ورُ ُ ونَة رشُ أْمُ ھا از  ھایشان پر از اندوه است و انسان قلب: «یعنی »مَ
 » شرشان در امانند

 کافر است!، هر که منکر ترس انبیاء شود: روایات شیعی
شده است که حین آن حضرت علی ھر کس را در روایات شیعی روایت طوالنی وارد 

 : بخوانید، داند کافر می ؛که منکر خوف انبیاء الھی شود

يَ « وِ ريَ  أَنَّ  رُ
نِنيَ  أَمِ مِ انَ ÷ املُْؤْ الِساً  كَ هِ  بَعْضِ  يفِ  جَ َالِسِ دَ  جمَ هِ  بَعْ وعِ جُ نْ  رُ انَ  مِ وَ ْرَ  هنَ رَ  فَجَ

مُ  الَ تَّى الْكَ هُ  قِيلَ  حَ َ  لَ
بْتَ  الَ  ملِ ارَ ا حَ رٍ  أَبَ رَ و بَكْ مَ امَ  عُ بْتَ  كَ ارَ ةَ  حَ َ و طَلْحَ بَريْ ةَ و الزُّ يَ اوِ عَ الَ ؟ مُ قَ  فَ

 ٌّ
يلِ نْتُ  إِينِّ ÷ عَ ْ  كُ لْ  ملَ ظْلُوماً  أَزَ راً  مَ تَأْثَ سْ ىلَ  مُ ي عَ قِّ امَ  حَ قَ يْهِ  فَ عَثُ  إِلَ َشْ يْسٍ  بْنُ  األْ الَ  قَ ا فَقَ ريَ  يَ

 أَمِ

نِنيَ  مِ َ  املُْؤْ
ْ  ملِ بْ  ملَ ِ كَ  تَرضْ يْفِ ْ و بِسَ كَ  تَطْلُبْ  ملَ قِّ الَ ؟ بِحَ قَ ا فَ ثُ  يَ عَ دْ  أَشْ لْتَ  قَ الً  قُ عِ  قَوْ مَ ابَ  فَاسْ َوَ  اجلْ

 و... ۶۱؛ الزمر:۱۷۰؛ آل عمران:۶۲ھمچنین: البقره: -١
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 ٤١٥  »ال تحزن«پیرامون 

هْ و رِ و عِ عِ تَشْ ةَ  اسْ ُجَّ ةً  يلِ  إِنَّ  احلْ وَ تَّةٍ  أُسْ نَ  بِسِ بِيَاءِ  مِ َنْ ُمْ  -ص األْ هلُ يْثُ  نُوحٌ  أَوَّ الَ  حَ بِّ  قَ  إِينِّ  رَ

لُوبٌ  غْ ْ  مَ
انْتَرصِ إِنْ  فَ الَ  فَ ائِلٌ  قَ هُ  قَ الَ  إِنَّ ا قَ ذَ ِ  هَ ريْ فٍ  لِغَ وْ دْ  خَ قَ رَ  فَ فَ ُّ  إِالَّ و كَ

يصِ الْوَ رُ  فَ ذَ مْ و أَعْ انِيهِ  ثَ

يْثُ  لُوطٌ  الَ  حَ وْ  -قَ مْ  يلِ  أَنَّ  لَ ةً  بِكُ وَّ ي أَوْ  قُ نٍ   إِىل آوِ كْ يدٍ  رُ دِ إِنْ  شَ الَ  فَ ائِلٌ  قَ الَ  إِنَّهُ  قَ ا قَ ذَ ِ  هَ ريْ  لِغَ

فٍ  وْ دْ  خَ قَ رَ  فَ فَ ُّ  إِالَّ و كَ
يصِ الْوَ رُ  فَ ذَ مْ و أَعْ الِثُهُ يمُ  ثَ اهِ رَ لِيلُ  إِبْ يْثُ  اهللاَِّ خَ الَ  حَ مْ و -قَ لُكُ تَزِ  ماو أَعْ

ونَ  عُ نْ  تَدْ إِنْ  اهللاَِّ  دُونِ  مِ الَ  فَ ائِلٌ  قَ الَ  إِنَّهُ  قَ ا قَ ذَ ِ  هَ ريْ فٍ  لِغَ وْ دْ  خَ قَ رَ  فَ فَ ُّ  إِالَّ و كَ
يصِ الْوَ رُ  فَ ذَ  أَعْ

مْ و هُ ابِعُ ى رَ وسَ يْثُ ÷ مُ الَ  حَ تُ  -قَ رْ رَ فَ مْ  فَ نْكُ مْ  ملََّا مِ تُكُ فْ إِنْ  خِ الَ  فَ ائِلٌ  قَ ا قَالَ  إِنَّهُ  قَ ذَ ِ  هَ ريْ  لِغَ

فٍ  وْ دْ  خَ قَ رَ  فَ فَ ُّ  إِالَّ و كَ
يصِ الْوَ رُ  فَ ذَ  -أَعْ

مْ  وَ  هُ سُ امِ وهُ  خَ ونُ  أَخُ ارُ يْثُ  هَ الَ  حَ ا قَ مَ  إِنَّ  أُمَّ  ابْنَ  يَ وْ قَ وينِ  الْ فُ عَ تَضْ تُلُونَنِي كادُواو اسْ قْ إِنْ  يَ  فَ

الَ  ائِلٌ  قَ هُ  قَ الَ  إِنَّ ا قَ ذَ ِ  هَ ريْ فٍ  لِغَ وْ دْ  خَ قَ رَ  فَ فَ ُّ  إِالَّ و كَ
يصِ الْوَ رُ  فَ ذَ مْ و أَعْ هُ ادِسُ ي سَ دٌ  أَخِ َمَّ ُ  حمُ ريْ  خَ

 ِ بَرشَ يْثُ ج  الْ بَ  حَ ارِ  إِىلَ  ذَهَ غَ نِيو الْ مَ ىلَ  نَوَّ هِ  عَ اشِ إِنْ  فِرَ الَ  فَ ائِلٌ  قَ بَ  إِنَّهُ  قَ ارِ  إِىلَ  ذَهَ غَ ِ  الْ ريْ  لِغَ

فٍ  وْ دْ  خَ قَ رَ  فَ فَ ُّ  إِالَّ و كَ
يصِ الْوَ رُ  فَ ذَ امَ  أَعْ قَ يْهِ  فَ مْ  النَّاسُ  إِلَ هِ َعِ وا بِأَمجْ الُ قَ ا فَ ريَ  يَ

نِنيَ  أَمِ مِ دْ  املُْؤْ نَا قَ لِمْ  عَ

لَ  أَنَّ  وْ قَ نُ و لَكَ  الْ نِبُونَ  نَحْ دْ و التَّائِبُونَ  املُْذْ كَ  قَ رَ ذَّ  ١» اهللاَّ  عَ
 از و بود نشسته مجلسی در نھروان جنگ از پس حضرت آن هک شده نقل: «یعنی
 و ابوبکر با چرا هک شد دهیپرس حضرت آن هکنیا تا، شد می رهکمذا گذشته امور انیجر

 ؟ دیینجنگ هیمعاو و ریزب و طلحه ھمچون عمر
 و شده واقع مظلوم وستهیپ زندگی نخست روز از من: فرمود ÷نیالمؤمن ریأم

 . دمید می گرانید دستبرد و تجاوز مورد را خود حقوق
 ریشمش به دست چرا، نیالمؤمن ریأم ای: گفت و  برخاسته سیق بن اشعث پس
 به خوب پس دییپرس را مطلبی اشعث ای: فرمود؟ نستاندی را خود حّق  و نبردی

 من هک. نک توّجه من حّجت و المک قتیحق به و، بسپار بخاطر و ردهک گوش پاسخش
 هک ÷نوح حضرت از أّول: نمودم روییپ و تیتبع گذشته اییانب از تن شش از

ّ�ِ َمۡغلُوٞب فَ  ۥٓ َر�َّهُ  فََد�َ ﴿ :دیفرما می اش باره در خداوند
َ
 سیک اگر پس ﴾١٠ نَتِ�ۡ ٱ�

 . است شده بدان افرک و خدا المک رکمن نداشته؛ خوف خود قوم از او دیبگو

 _مشھد ۱۹۰و  ۱۸۹،صص ۱ االحتجاج،ج -١
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 دو یاِر غار    ٤١٦

ۡو ﴿ :دیفرما می او باره در خداوند هک ÷لوط حضرت از دوم و
َ
نَّ ِ� بُِ�ۡم قُوَّةً أ

َ
لَۡو أ

 از ریغ مطلبی برای را المک نیا لوط: دیبگو سیک اگر پس ﴾٨٠َءاوِٓي إَِ�ٰ رُۡ�ٖن َشِديٖد 
 . معذورترند مقام نیا در اءیانب اییاوص نه گر و، است افرک مسّلما گفته ترس

ۡ�َ�ِلُُ�مۡ ﴿ :هک هیآ نیا در، ÷لیخل میإبراھ حضرت از سوم و
َ
َوَما تَۡدُعوَن ِمن  َوأ

ِ ٱُدوِن   نه گر و، است افرک گفته ترس ریغ برای را سخن نیا او دیبگو سیک اگر پس ﴾�َّ
 . است معذورتر ج خدا رسول وصّی 

ا ِخۡفُتُ�مۡ  َ�َفَرۡرُت ﴿ :هیآ نیا در ÷موسی حضرت از چھارم و  پس، ﴾ِمنُ�ۡم لَمَّ
 معذورتر وصّی  نه گر و، است افرک شود موسی ترس رکمن هیآ نیا وجود با  سیک اگر

 . است

مَّ إِنَّ  ۡ�نَ ٱ﴿ :گفت هک هیآ نیا در حضرت آن برادر ھارون سخن از پنجم و
ُ
 ۡلَقۡومَ ٱأ

ْ َ�ۡقُتلُونَِ�  ۡسَتۡضَعُفوِ� ٱ  گر و، است افرک مسّلما باشد ھارون ترس رکمن سیک اگر ﴾َوَ�ُدوا
 . است معذورتر ج خدا رسول وصّی  نه

 خوف و اطیاحت روی هک نمودم تیتبع و روییپ البشر ریخ ج محّمد برادرم از ششم و
 سیک اگر، شد مخفی غار در و رونیب هکم از خود و، دهیخوابان خود جای در مرا شیقر از
 . است معذورتر او وصّی  نه گر و، است افرک باشد دشمنان از حضرت آن ترس رکمن

 ھمه ما نیالمؤمن ریأم ای: گفتند و برخاسته پارچهکی مردم ھمه وقت نیا در
 ما و، میارکگناھ و جاھل ما و، است حّق  شما عمل و حیصح شما شیفرما هک میافتیدر

 ١ .»باشی می معذور خود شدن میتسل و وتکس و دعوی کتر در شما هک میدان می
منکر خوف چنانکه در این روایت خواندید حضرت علی اصرار بر این دارند که ھر که 

از  ج فرمایند که حضرت رسول می انبیاء شود کافر و از دین خارج است!! و ھمچنین
حال شیعیان  ؛حضرت علی را در جای خود خواباند و به سوی غار رفت، ترس کفار

آن ھم به خاطر حزنی که معلوم  دانند می را مذموم سچگونه حضرت ابوبکر صدیق
آن ھم به  دانند مین را مذموم ج نیست صورت گرفته است یا خیر!! و حضرت رسول

 ٢خاطر ترسی که صورت گرفته است!

 بھراد جعفری؛ اسالمیه _تھرانمترجم:  ۴۱۳تا  ۴۱۱،ص ۱ ترجمه جعفری،ج-احتجاج -١
 البته بنا بر روایتی که نقل شد! -٢
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 ٤١٧  »ال تحزن«پیرامون 

واقعًا که باید به این دین و دانش شیعیان آفرین گفت که گاه مورچه را با آن قد و 
چون مورچه ، ا آن جثۀ بزرگشب، فیل را، بینند و گاه می قوارۀ ریزش چون فیل بزرگ

 بینند!! می ریز
که  فرماید می حضرت علی، حال روایت دیگری را بخوانید که در حین آن روایت

 به خاطر ترس بود!، در غار ج حضور رسول خدا

الَ « هُ  قَ ودِيُّ  لَ يَهُ إِنَّ  الْ ا فَ ذَ فُ  هَ ى يُوسُ ةَ  قَاسَ ارَ رَ ةِ  مَ قَ رْ فُ بِسَ و الْ نِ  يفِ  حُ جْ ياً  السِّ قِّ وَ يَةِ  تَ صِ عْ  لِلْمَ

يَ و ُبِّ  يفِ  أُلْقِ يداً  اجلْ حِ هُ  قَالَ  وَ ٌّ  لَ
يلِ دْ ÷ عَ قَ انَ  لَ لِكَ  كَ ذَ دٌ و كَ َمَّ ىج  حمُ ةَ  قَاسَ ارَ رَ ةِ  مَ بَ رْ اقِ و الْغُ  فِرَ

لِ  َهْ دِ و األْ الَ َوْ راً  -املَْالِ و األْ اجِ هَ نْ  مُ مِ  مِ رَ اىلَ  اهللاَِّ حَ ئِنْ و ...تَعَ انَ  لَ فُ  كَ يَ  يُوسُ قِ ُبِّ  يفِ  أُلْ دْ  اجلْ لَقَ  فَ

بَسَ  دٌ  حَ َمَّ هُ  حمُ سَ ةَ  نَفْ َافَ هِ  خمَ وِّ دُ ارِ  يفِ  عَ غَ تَّى الْ الَ  حَ بِهِ  قَ نْ  ال لِصاحِ زَ ْ نا اهللاََّ  إِنَّ  حتَ عَ هُ و مَ حَ دَ يْهِ  مَ  إِلَ

لِكَ   ١»كِتَابِهِ  يفِ  بِذَ

، دیچش پدر فراق و دوری سختی است ÷وسفی حضرت نیا: گفت ھودیی عالم«
 . شد انداخته چاه در تنھا و کت و، دیبرگز را زندان گوشه گناه از زیپرھ برای و

 و غربت مرارت و سختی ج محّمد حضرت و، است طور نیھم: فرمود ÷حضرت
 اگر و. ..،نمود مھاجرت الھی امن حرم از و، دیچش را مال و اوالد و أھل دوری و فراق

 تا شد مخفی غار در دشمنش ترس از -ج - محّمد حضرت، شد انداخته چاه در وسفی
 نیا با خداوند و» ٤٠: توبه -ماست با خدا، مدار اندوه: «فرمود خود ھمراه به هکنیا
 ٢ .»است فرموده مدح قرآن در را وی المک

ترسیدند و در  می خودشان در غار ج چنانکه در این روایت خواندیم حضرت رسول
حال سؤال ما از  ؛ندکرد می نھیھمسفر خودشان را از اندوه ، ھمان حالت ترس

ترس پیامبر باید به مراتب  ؛گناه است، شیعیان این است که اگر حزن ابوبکر در غار
چنانکه در روایت قبلی خواندیم ؟؟ پذیرید می گناه بیشتر و بدتری باشد؛ آیا این را

حضرت رسول حضرت علی را به خاطر ترس در جای خود خواباند و در این روایت نیز 
توانیم بفھمیم که این  می حال، اندیم که مخفی شدن در غار نیز به خاطر ترس بودهخو

حال  ؛مستمر بوده است، ترس از مکه تا داخل غار با رسول خدا ھمراه بوده و آن ترس

 ۲۱۵،ص:۱ االحتجاج،ج -١
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 دو یاِر غار    ٤١٨

کنید و ایشان را  می شما که دربارۀ ابوبکر داستان سرایی، پرسیم می دوباره از شیعه
آیا حاضرید ھمان سخن را دربارۀ نبی خدا ، دانید می الھیگناھکار و نا مطمئن به وعدۀ 

 ؟؟؟ تکرار کنید
شیخ طبرسی نقل  »االحتجاج«الزم به ذکر است که ما این روایات را از کتاب 

به روایاتی که بدون ذکر سند نقل ، گوید می ی طبرسی در مقدمۀ کتابشانو آقاایم  کرده
پس طبق کتب ، و این دو روایت نیز از ھمان روایات است ١اعتماد دارد، کرده است

حال شیعه باید دنبال جواب باشد و بداند که با این ، ٢شیعه روایات صحیح ھستند
ھای بچگانه ای  و ھمان برداشتاند  روایات ھمان تھمتھایی که به حضرت ابوبکر زده

 اند! کرده) نعوذ بالله( و دیگر انبیاء نیز متوجه رسول خدا، که داشتند
 . الزم به ذکر است که این دو روایت از نظر ما فاقد اعتبار است ایضاً و 

 نقل) طبق کتب شیعه( طبرسی و طوسی و مجلسی روایت دیگری با سند معتبر
 : کنند که در آن نیز ھمان سخن گذشته آمده است می

 تیروا ÷نیالعابد نیز امام از معتبر سند به ٣طوسی خیش: «نویسد می مجلسی
 چون، آمد رونیب هیمعاو با صلح به شد عازم ÷حسن امام جناب چون هک است ردهک

و ال نأيت يف أكثر ما نورده من األخبار بإسناده إما لوجود «نویسد:  می ۱۴طبرسی در مقدمه ص  -١

و  »شتهاره يف السري والكتب بني املخالف واملؤالفاإلمجاع عليه أو موافقته ملا دلت العقول إليه أو ال
کند که علما بدون بررسی و تحقیق،  مقدمه اعالم می ۹محقق کتاب (سید خرسان) در صفحۀ 

 موضع بمجموعه الكتاب بأن نستفيد الفقرات هذه خالل ومن«کنند:  روایات را از این کتاب نقل می

 مؤلف هبا يتمتع التي الكبرية الثقة أن إال، مراسيل أحاديثه أكثر أن من بالرغم، والباحثني األعالم اعتامد

 أسناد يف وتدقيق، وحتقيق متحيص دون عنه والنقل، عليه االعتامد املؤلفني نفوس يف زرعت، الكتاب

 ».واألحاديث األخبار

يدل ومما «نویسد:  خواھد صحت روایتی را ثابت کند، می میرزا محمد تقی اصفھانی زمانی که می -٢

صاحب كتاب االحتجاج ذكره  سعىل صحة هذا احلديث وصدوره عن اإلمام أيضا، أن الشيخ الطربيس

مرسال، من دون ذكر السند، والتزم يف أول الكتاب ورصح بأنه ال يذكر فيه سند األحاديث التي مل يذكر 

 »موافقتها حلكم العقلأسانيدها، إما بسبب موافقتها لإلمجاع، أو اشتهارها بني املخالف واملؤالف، أو 

 )بیروت –األعلمی للمطبوعات  ةسسمؤ ، میرزا محمد تقی اصفھانی؛۲۳۵ص ۲(مکیال المکارم ج
 .۵۶۱ : صامالی شیخ طوسی -٣

_______________________ 



 ٤١٩  »ال تحزن«پیرامون 

 حضرت پس، حسن ای زیبرخ.. ..:گفت و رفت باال منبر به هیمعاو ردک مالقات او با
 ابرار دیس بر درود و شمار بی معارف و اریبس محامد بر مشتمل غییبل خطبه و برخاست

 : فرمود صلوات و حمد از بعد، نمود ادا اریاخ ائّمه و
 به خود قوم ترس از ج رسالت حضرت.... دیبشنو میگو می سخن! قیخال گروه ای

 ١ .» رفت غار

دِ «: نویسد می و ھمچنین شیخ صدوق َمَّ لِمٍ  بْنِ  حمُ سْ الَ  مُ رٍ  أَبُو قَالَ  قَ فَ عْ ا÷ جَ ابَ  مَ  أَجَ

ولَ  سُ دٌ ج  اهللاَِّ  رَ بْلَ  أَحَ ِّ  قَ
يلِ جيَةَ و طَالِبٍ  أَيبِ  بْنِ  عَ دِ دْ و بخَ ثَ  لَقَ كَ ولُ  مَ سُ ةَ ج  اهللاَِّ  رَ كَّ  بِمَ

ثَ  نِنيَ  ثَالَ ياً  سِ ْتَفِ قَّبُ  خائِفاً  خمُ َ رتَ َافُ و يَ هُ  خيَ مَ وْ  موضع منه أخذنا طويل احلديثو  النَّاسَ و قَ

  ٢» إليه احلاجة

 از قبل سک چیھ: فرمود هک ندک تیروا ÷باقر امام از مسلم بن محّمد«: یعنی
 سه هکم در ج خدا رسول و، ردکن اجابت را رمکا رسول جهیخد و طالب أبی بن یعل

 طوالنی ثیحد  نیا و -دیترس می مردمان و قومش از و بود منتظر و خائف و پنھان سال
 ٣ .»میردک نقل آن از را خود حاجت موضع ما و است

 از ترس کشته شدن مخفی است!، تا به حال !؟امام زمان شیعه از تولد
سال است که مخفی شده و تنھا علت  ١٢٠٠شیعه تا به حال نزدیک به امام زمان 

 ١٢٠٠شود که ترس او  غایب شدن او ترس از جان خودش است با این وجود ثابت می
حال سؤال این است که اگر ترس و حزن گناه است و یا  ؛سال است که استمرار دارد

امام زمان را چه شده که ، ندشو نمی اندوھگین ترسند و نمی اینکه اولیاء در این دنیا
آن ھم در حالی که فرشتگان ؟؟ است ھنوز ترسش نریخته گذشته وسال  ١٢٠٠

میرد و  نمی کنند و تا خودش نخواھد می مواظب و مالزم او ھستند و به او خدمت
 !؟؟را ھمه ھمراه خود دارد.... پیراھن یوسف و، عصای موسی، معجزات انبیاء

دْ _مشھد  ۲۸۹، ص: ۲ ،مجلسی؛ اإلحتجاج للطبرسی، ج۴۴۳-۴۳۸جالء العیون (فارسی) ص -١ (وَ قَ

ولُ اهللاَِّ  سُ بَ رَ رَ ه جهَ مِ نْ قَوْ  ) مِ

؛ رجالش طبق کتب شیعه از ۲؛ اسالمیه _ تھران،ط۳۲۸، ص: ۱ ، جلنعمةمال الدین و تمام اک -٢
 ثقات ھستند!

 ۶۰۰ - ۵۹۹، ص: ۱ ترجمه پھلوان، ج-کمال الدین -٣

_______________________ 



 دو یاِر غار    ٤٢٠

 : شود تا خواننده خود قضاوت کند می نقل حال روایاتی در این باره

هُ ÷ عبداهللاَّ  أَيبِ « -١ الَ  أَنَّ بِ  إِنَّ  قَ احِ ا لِصَ ذَ رِ  هَ َمْ يْبَةً  األْ ولُ  غَ قُ ا يَ تُ  -فِيهَ رْ رَ مْ  فَفَ نْكُ  ملََّا مِ

مْ  تُكُ فْ بَ  خِ هَ يبِّ  يلِ  فَوَ امً  رَ كْ لَنِيو حُ عَ نَ  جَ لِني مِ سَ  ١» املُْرْ

 بتیغ آن در هک است بتییغ را امر نیا صاحب ھمانا: فرمود ÷صادق امام: «یعنی
 را ومتکح بمن من پروردگار پس ردمک فرار بودم کمنایب شما از چون: (دیگو یم

 ٢.»٢١: الّشعراء) ردک واگذار من بعھده رسالتی و داشت ارزانی

هُ ÷ عبداهللاَّ أَيبِ « -٢ الَ  أَنَّ ا قَ امَ  إِذَ ائِمُ  قَ قَ هِ  تَالَ  الْ ذِ ةَ  هَ يَ تُ  -اآلْ رْ رَ فَ مْ  فَ نْكُ م ملََّا مِ تُكُ فْ   ٣» خِ

 شما از چون: (دیفرما ندک امیق وقتی قائم حضرت: فرمود ÷صادق امام: «یعنی
 ٤ .»)ختمیگر بودم کمنایب

 ٥. نزدیک ھمن روایت از امام باقر نیز نقل شده است -٣

ا« -٤ رٍ  أَبَ فَ عْ ولُ ÷ جَ قُ ائِمِ  إِنَّ  يَ يْبَةً  ع لِلْقَ هُ و غَ دُ ْحَ لُهُ  جيَ َ و قُلْتُ  أَهْ
لِكَ  ملِ َافُ  قَالَ  ذَ أَ و خيَ مَ  أَوْ

هِ   ٦» بَطْنِه إِىلَ  بِيَدِ

 ارشکان او خاندان هک است بتییغ را قائم ھمانا: فرمود یم ÷باقر امام: «یعنی
 ٧.»ردک مشکبش اشاره خود دست با و ترسد یم: فرمود؟ چرا: ردمک عرض نندکیم

 ٨. روایت فوق از امام صادق نیز نقل شده است -٥

 ۱؛ نشر صدوق_تھران،ط۱۷۴للنعمانی، ص:  لغيبةا -١
 ۴میه _تھران،ط؛ دار الکتب اسال۲۰۲، متن، ص:  ترجمه سید احمد فھری زنجانی -غیبت نعمانی -٢

 ۱؛ نشر صدوق_تھران،ط۱۷۴للنعمانی، ص:  لغيبةا -٣
 ۴؛ دار الکتب اسالمیه _تھران،ط۲۰۲، متن، ص:  ترجمه سید احمد فھری زنجانی -غیبت نعمانی -٤

 ۱؛ نشر صدوق_تھران،ط۱۷۵ - ۱۷۴للنعمانی، ص:  لغيبةا -٥

 سند مختلف) ۳(با  ۱؛ نشر صدوق_تھران،ط۱۷۷ - ۱۷۶للنعمانی، ص:  لغيبةا -٦
 ۴؛ دار الکتب اسالمیه _تھران،ط۲۰۵، متن، ص:  ترجمه سید احمد فھری زنجانی -غیبت نعمانی -٧

 ۱؛ نشر صدوق_تھران،ط۱۷۷للنعمانی، ص  لغيبةا -٨

_______________________ 



 ٤٢١  »ال تحزن«پیرامون 

اقَ  أَيبِ « -٦ حَ ِّ  إِسْ اينِ دَ َمْ الَ  اهلْ ثَنِي قَ دَّ ةُ  حَ نْ  الثِّقَ ابِنَا مِ حَ عَ  أَنَّهُ  أَصْ مِ ريَ  سَ
نِنيَ  أَمِ مِ ولُ ÷ املُْؤْ  يَقُ

مَّ  ْيلِ  الَ  إِنَّكَ  اللَّهُ ضَ  ختُ َرْ نْ  األْ ةٍ  مِ جَّ ىلَ  لَكَ  حُ لْقِكَ  عَ رٍ  خَ افٍ  أَوْ  ظَاهِ ورٍ  خَ مُ غْ  لِئَالَّ  مَ

بْطُلَ  كَ  تَ جُ جَ يِّنَاتُكو حُ  ١» بَ

 ÷نیالمؤمن ریام از ما موّثق اصحاب از یکی دیگو ھمدانی اسحاق ابو: «یعنی
 گذاری نمی خالی خود خلق بر حّجت از را نیزم تو! الھا بار: فرمود می هک است دهیشن

 ٢.»نشود باطل ناتتیب و ھا حّجت تا مستور و ترسان ای و است ظاھر ای او هک

نْ « -٧ ريٍ  أَيبِ  عَ الَ  بَصِ تُ  قَ عْ مِ ا سَ رٍ  أَبَ فَ عْ ولُ ÷ جَ قُ بِ  يفِ  يَ احِ ا صَ ذَ رِ  هَ َمْ بَعُ  األْ نَنٍ  أَرْ نْ  سُ  مِ

ةِ  عَ بَ بِيَاءَ  أَرْ نْ نَّةٌ ÷ أَ نْ  سُ ى مِ وسَ نَّةٌ و مُ نْ  سُ ى مِ يسَ نَّةٌ و عِ نْ  سُ فَ  مِ نَّةٌ و يُوسُ نْ  سُ دٍ  مِ َمَّ  حمُ

ا ص أَمَّ نْ  فَ ى مِ ائِفٌ  مُوسَ قَّبُ  فَخَ َ رتَ  عيل حدثنا قال ساهلمداين زياد بن أمحد حدثنا. ..يَ

 أيب عن بصري أيب عن داود بن سليامن عن عيسى بن حممد عن هاشم بن إبراهيم بن

 ٣»  ذلك بمثل÷ جعفر

 چھار امر نیا صاحب در: فرمود  می هک دمیشن ÷باقر امام از دیگو ریبص ابو: «یعنی
 و وسفی از سّنتی و سییع از سّنتی و موسی از سّنتی، دارد وجود امبریپ چھار از سّنت
ه صلوات محّمد از سّنتی  منتظر و خائف زین او هک است آن موسی از اّما، ھمیعل اللَّ
 ٤.»است ردهک تیروا ما برای را ثیحد نیا مثل زین.... ھمدانی ادیز بن احمد... است

 که ما به ھمین بسنده ؛روایاتی که نقل شد با اسناد دیگر نیز نقل شده است
 . کنیم می کنیم و چندی از اقوال علمای شیعه را نیز در این باره نقل می

ال علة متنع من ظهوره إال «گوید:  می شیخ طوسی دربارۀ علت غیب امام زمان شیعه

 كان يتحمل املشاقو ألنه لو كان غري ذلك ملا ساغ له االستتار  القتل  من  نفسه  عىل  خوفه

 ۲_تھران،ط، شیخ صدوق؛ اسالمیه ۳۰۲، ص: ۱ ، جةنعملکمال الدین و تمام ا -١
 ؛ دار الحدیث _قم۵۶۲، ص: ۱ کمال الدین، ترجمه پھلوان، ج -٢

 ۲؛ اسالمیه _تھران،ط۳۲۷ - ۳۲۶، ص ۱ ، جلنعمةکمال الدین و تمام ا -٣
 ۵۹۷ - ۵۹۶، ص ۱ ترجمه پھلوان، ج-کمال الدین -٤

_______________________ 



 دو یاِر غار    ٤٢٢

تعظم لتحملهم املشاق العظيمة يف ذات  إنام †األنبياءكذلك و األذ فإن منازل األئمةو

 ١.»اهللا تعاىل
ترسد یه بر جان خودش مکچ جھتی ندارد بجز آنیپنھان شدن آن حضرت ھ: «یعنی

ه که پنھان شود بلکز نبود ین داشت جایر از ایشته شود و اگر جھتی غکه مبادا ک
ن یامامان و ھمچنه درجات کشد یھا و آزارھا را متحّمل م ست سختییبا یم
 ٢.» رود یھای بزرگ در راه خدا باال م یبا تحّمل سخت †امبرانیپ

د گویی می آیا آن امامی که: «پرسد می شیخ مفید نیز در جواب سؤال یک معتزلی که
ترسد یا اینکه فقط  می ھم) مفید( ترسد از تو می غائب است ھمانطور که از دشمنانش

 تقية يف عندي اإلمام له فقلت«گوید:  می در جوابشیخ مفید » ؟ترسد می از دشمنانش

 به سمع الو يعرفه ال ممن به اجلاهلني من كثري من تقية يف أيضا هوو حمالة ال أعدائه من

 ممن مجاعة من تقية يف يكون أن أنكر لستو العرفو الظن غالب عىل هذا يواليه أو فيعاديه

 احلمدو املعرفة حقيقة عىل يب معرفته بعد مني عليه تقية ال فإنه أنا فأما اآلن إمامته يعتقد

 ٣» ذلك لظهور فيها الكالم إىل يل حاجة فال أعدائه من تقيته أما له فقلت ......هللا
 خوف نیھم و البته دشمنان از دارد خوف من اعتقاد به اما هک گفتم جواب: «یعنی

 ھست او هک اند دهینشن و را او شناسند نمی و او به جاھلند هک مردم از ارییبس از دارد
 و. است عرف و گمان غالب بر بنا نیا و. شوند او دشمن ای را او دارند دوست هکنیا تا
 و. الحال دارند او امامت به اعتقاد هک جماعتی از باشد داشته خوف هک نمک نمی ارکان

 قلب میصم از هک بداند و بشناسد خوب مرا هکنیا از بعد ندارد خوفی من از هکنیا اما

نعمانی، ھامش: لل لغيبةا ، دار المعارف _قم؛۳۲۹، النص، ص: ةللحج لغيبة(للطوسی)، کتاب ا لغيبةا -١
 ۱نشر صدوق_تھران،ط ،۱۷۷ص: 

؛ دار الکتب اسالمیه ۲۰۶، متن، ص:  (للنعمانی)،ترجمه سید احمد فھری زنجانی لغيبةا -٢
 ۴_تھران،ط

 ۱، شیخ مفید؛ کنگرۀ شیخ مفید _قم،ط۱۱۰: ص، ةالمختار الفصول -٣

_______________________ 



 ٤٢٣  »ال تحزن«پیرامون 

 و است ظاھر شیخو دشمنان از او خوف اما هک او به گفتم... ..میاو تابع و محّب 
 ١»گفتگو نیست به حاجت

قال مصنف هذا الكتاب ريض اهللا عنه إحد العلل التي من «: نویسد می شیخ صدوق

 ٢»أجلها وقعت الغيبة اخلوف كام ذكر يف هذا احلديث
ه عنه -تابکن یمؤّلف ا: «یعنی ه بخاطر آن کی یھا ی از عّلتکی: «دیگو -رضی اللَّ

 ٣»  خوف است -ر شدهکث ذین حدیه در اکچنان  -دهیبت واقع گردیغ
 !جالبتر از ھمه اینکه این ترس از مرگ در حالی است که مالئکه نگھبان او ھستند!

الَ «: در قسمتی از روایت طویلی آمده است ُ قَ ا الطَّريْ ذَ لْتُ فَامَ هَ ةُ قُ كِيمَ الَتْ حَ ا قَ ذَ هَ

ةِ  َئِمَّ لُ بِاألْ كَّ سِ املُْوَ دُ قُ وحُ الْ مْ ÷ رُ هُ قُ فِّ وَ مْ و يُ هُ دُ دِّ لْمَ و يُسَ عِ مُ الْ يهِ بِّ رَ  ٤»يُ
روح القدس : گفت؟ ن پرنده چه بودیا: د به امام حسن گفتمیگو مه مییکح: «یعنی

دارد و به آنان علم ربانی  آنان را موفق و مسدد می. ه بر امامان گماشته استکاست 
 ٥»آموزد یم

نْ أَيبِ « ةَ عَ ْزَ ُّ بْنُ أَيبِ محَ
يلِ  عَ وَ الَ ÷ عبداهللاَّوَ رَ رٍ ثُلُثٌ   قَ ةُ بَدْ ئِكَ الَ لَتْ مَ ائِمُ نَزَ قَ امَ الْ ا قَ إِذَ

بٍ  هْ يُولٍ شُ ىلَ خُ لْقٍ و عَ يُولٍ بُ ىلَ خُ لُثٌ عَ ولِ اهللاَِّ و ثُ سُ ا ابْنَ رَ لْتُ يَ ةٍ قُ وَّ يُولٍ حُ ىلَ خُ ا و ثُلُثٌ عَ مَ

ر ُمْ الَ احلْ ةُ قَ ُوَّ  ٦»احلْ

ه کھنگامی : ه فرمودکرده کت یروا ÷بن حمزه از حضرت صادق یعل: «یعنی
ھا  آن ثلث از کید و یند فرشتگان جنگ بدر خدمت آن جناب خواھند رسکام یقائم ق

 .» شوند یگر بر اسبان قرمز سوار میثلث بر اسبان ابلق و ثلث د کیو ، دیبر اسبان سف

الدین خوانساری، نشر ، آقا جمال ۲۳۲: ص، ھای کالمی شیخ مفید) تشیع (ترجمۀ بحث از دفاع -١
 ۱مؤمنین _قم،ط

 ۲شیخ صدوق؛ اسالمیه _تھران، ط ۳۶۱، ص: ۲ ، جلنعمةکمال الدین و تمام ا -٢
 ۴۴، ص: ۲ ترجمه پھلوان، ج-کمال الدین -٣

انتشارات  ، فتال نیشابوری؛۲۵۹، ص: ۲ القدیمة)، ج -المتعظین (ط  ةالواعظین و بصیر ضةرو -٤
 رضی _قم

 ؛ نشر نی _ تھران۴۲۲رجمه مھدوی دامغانی، ص: الواعظین، ت ضةرو -٥
 ۳؛ اسالمیه _تھران،ط۴۶۱إعالم الوری بأعالم الھدی، النص، ص:  -٦

_______________________ 



 دو یاِر غار    ٤٢٤

خوف از ذبح!! و : ج؟ ستیبت امام زمان! چیل غیدل: پرسیم می، تعاریفحال با این 
بر  یلین خوف نباشد دلیاگر ا، ن خوف تا االن ھم استمرار دارد و به قول شیخ طوسییا
 ین نقصیشه محزون بوده و ایر ھمکابوب: دیگو یمه ک ینیپس جناب قزو ؛ستیبت نیغ

ه که نه بلکسال است محزون  ١٢٠٠ه ک دیگو یم بر اوست در مورد امام زمان خود چه
ه خودش عالم ک یدر حال ١ه خوف او بر نفس خودش استکخائف است و ثابت است 

 ردک یما نصف یه درکرا  یموس یداند و عصایاعظم! را م یھا اسم یب است و تمامیالغ
عقوب را یه به خواست خدا کوسف را یرھن یشد ھمراه دارد و پ یل میو به اژدھا تبد

 یھمراه و ءایادگار انبیگر ینطور دیمان و ھمیز ھمراه دارد و انگشتر سلیاد نشفا د
وح ر، استه خائف کالحال  یبرخوردار است و ضمنًا ف یا است و از قدرت خارق العاده

ام  ه چطور ھنوز خائف است و ماندهکام  مانده یول، ستالقدس نیز ھمراه و نگھبان او
ط بر جان ین شرایدر ا یآیۀ غار و خوف مھد خواھند حزن وارده در یم ه چگونهک

ه حضرت ک یآنھم در حال !؟نندکسه یفۀ ترازو نھند و با ھم مقاکخودش را در دو 

مْ ( ات نبود و مانند ائمۀ شیعهیموت و ح کق مالیصد نْهُ تِيَارٍ مِ وتُونَ إِالَّ بِاخْ مُ و نبود  ٢)الَ يَ
مانند ائمۀ نه  و ون حاصل بودکیان و ما که تابع فرمان او بودند نه او را علم ماکنه مالئ
 داشت!!!را قوت قتل ھشتاد ھزار جن شیعه 

 منزوی بودند! ، ائمۀ شیعه به خاطر ترس
 و: «نویسد می شیخ عبدالجلیل قزوینی در علت منزوی بودن بعضی از ائمۀ شیعه

 ردندک کھال را او غیبت ای بزھر عّباس بنی و هیام بنی ردک یم تظاھر هکھر سادات نیاز
 اظمک موسی چون و، ربالک بطّف  آمد شتهک هیکز نفس ھفتاد با هک علی نیحس چون

 بن علّی  چون و، داد زھر حبس در را او کشاھ بن سندی دیالّرش ھارون بفرمان هک
 از شدند منزوی بعضی اگر هک بدانند تا فرمود کھال بزھر مأمون بخوراسان الّرضا موسی

 ٣» ردندک مصطفی و ایبانب اقتدا و بود اعدا خوف

 بوده است. ج ثابت نیست و اگر ثابت شود حزن بر جان نبی اکرم »حزن«و در مورد ابوبکر  -١

ةَ «چنین است:  ۲۵۸ص ۱عنوان بابی در اصول کافی ج -٢ َئِمَّ وتُونَ  †بَابُ أَنَّ األْ مُ تَى يَ ونَ مَ لَمُ عْ يَ

مْ  نْهُ تِيَارٍ مِ وتُونَ إِالَّ بِاخْ ُمْ الَ يَمُ  »وأَهنَّ
 ، عبدالجلیل قزوینی رازی۱۵۸نقض، متن، ص:  -٣

_______________________ 



 ٤٢٥  »ال تحزن«پیرامون 

ه ائمۀ شیعه معیت الھی را کست یعه معتقد نیمگر ش: «حال سؤال اصلی این است
آیا ائمه به مدد خداوندی : پرسیم می، اگر جواب مثبت است؟؟ ھمراه خود داشتند

مگر امام زمان شیعه معیت الھی را ھمراه خود ندارد ؟؟ ایمان نداشتند که خائف بودند
 ؟؟؟ ترسد می که

و در  کند می در مورد ابوبکر صدیق مطرح یان صفویعین این سؤاالت را شیع
 ؟؟ دگویی می گیرد که ابوبکر مؤمن نبود!! حال در مورد ائمۀ خود چه می نھایت نتیجه

 از مکه به سوی کربال رفت!!، امام حسین به خاطر ترس
 : نویسند می ÷الله مرتضی مطھری دربارۀ علت خروج حضرت حسین يةآ
حرکت امام از مکه به کوفه تنھا به علت دعوت کوفه نبود بلکه دالیل قطعی ... «(

توانست در مکه بماند و قرائنی از این جھت در  نمی ه امام به ھر حالکدر دست است 
به وضع  کند می حین خروج از مکه وضع خود را تشبیه، ثانیًا امام... اوالً : دست است

 :خواند می زیرا امام این آیه را... ر خارج شدموسی بن عمران در وقتی که از مص

ٰلِِم�َ ٱ ۡلَقۡومِ ٱِمۡنَها َخآ�ِٗفا َ�َ�َقَُّبۖ َقاَل َرّبِ َ�ِِّ� ِمَن  فََخَرجَ ﴿  ١)﴾٢١ ل�َّ
ه کرون رفت [در حالی یترسان و نگران از آنجا ب) موسی(«: معنی آیه چنین است

و شھید مطھری از این آیه این » بخشاران نجات کمی]گفت پروردگارا مرا از گروه ستم
که امام حسین ای  آیه و ازاند  که امام حسین امنیت جانی نداشتهاند  نتیجه را گرفته

شود گرفت که ایشان چون حضرت موسی که از مصر  می این نتیجه رااند  قرائت کرده
 ایشان نیز با ترس از مکه خارج شدند!!!، با ترس خارج شد

 ترسان و لرزان است!، جانشامام کاظم از ترس 
الَ «: نویسند می چنین، شیخ طوسی و صدوق نْ أَبِيهِ قَ مٍ عَ اشِ يمَ بْنِ هَ اهِ رَ ُّ بْنُ إِبْ

يلِ عَ

ولُ  قُ ابِنَا يَ حَ نْ أَصْ الً مِ جُ تُ رَ عْ مِ رٍ   سَ فَ عْ ى بْنَ جَ وسَ يدُ مُ شِ بَسَ الرَّ يْهِ اللَّيْلُ ÷ ملََّا حَ لَ نَّ عَ جَ

ارُ  يَةَ هَ افَ نَاحِ رٍ فَخَ فَ عْ ى بْنُ جَ وسَ دَ مُ دَّ تُلَهُ فَجَ قْ ه÷ ونَ أَنْ يَ ورَ بْلَةَ   طَهُ قِ هِ الْ هِ جْ بَلَ بِوَ تَقْ  فَاسْ

زَّ و ىلَّ هللاَِِّ عَ يو صَ يِّدِ ا سَ الَ يَ قَ اتِ فَ وَ عَ هِ الدَّ َذِ ا هبِ عَ اتٍ ثُمَّ دَ عَ كَ بَعَ رَ لَّ أَرْ نِي  جَ نْ   نَجِّ بْسِ   مِ حَ

ونَ  ارُ دِ و هَ نْ يَ نِي مِ لِّصْ لٍ خَ مْ ِ رَ نْ بَنيْ رِ مِ جَ َلِّصَ الشَّ ا خمُ َلِّصَ اللَّبَنِ و  طِنيٍ و هِ يَ ا خمُ ثٍ   يَ ِ فَرْ نْ بَنيْ  مِ

 ھـ. ش ۱۳۶۵سال:  ۱، مطھری،ط۱۸۳ص ۳حماسۀ حسینی (فارسی) ج -١
_______________________ 



 دو یاِر غار    ٤٢٦

مٍ و ةٍ و  دَ يمَ شِ ِ مَ نْ بَنيْ دِ مِ لَ وَ َلِّصَ الْ ا خمُ مٍ و يَ حِ يدِ و  رَ َدِ نَ احلْ َلِّصَ النَّارِ مِ ا خمُ رِ و يَ َجَ َلِّصَ و احلْ ا خمُ يَ

َحْ  ِ األْ نْ بَنيْ وحِ مِ اءِ الرُّ ىو شَ وسَ ا مُ عَ لَامَّ دَ الَ فَ ونَ قَ ارُ دِ هَ نْ يَ نِي مِ لِّصْ اءِ خَ عَ َمْ هِ ÷ األْ َذِ هبِ

هِ  نَامِ دُ يفِ مَ وَ لٌ أَسْ جُ ونَ رَ ارُ اتِ أَتَى هَ وَ عَ لَّهُ و الدَّ دْ سَ يْفٌ قَ هِ سَ ونَ و بِيَدِ ارُ أْسِ هَ ىلَ رَ قَفَ عَ وَ و وَ هُ

ى بْنَ  وسَ ونُ أَطْلِقْ مُ ارُ ا هَ ولُ يَ قُ رٍ يَ فَ عْ تَكَ و جَ وَ الَ بْتُ عِ َ نْ   إِالَّ رضَ ونُ مِ ارُ افَ هَ ا فَخَ ذَ ي هَ يْفِ بِسَ

ى بْنِ  وسَ نْ مُ أَطْلِقْ عَ نِ فَ جْ بْ إِىلَ السِّ هُ اذْهَ الَ لَ قَ بُ فَ َاجِ اءَ احلْ بَ فَجَ َاجِ ا احلْ عَ يْبَتِهِ ثُمَّ دَ هَ

رٍ  فَ عْ جَ ÷ جَ رَ الَ فَخَ نِ   قَ جْ عَ بَابَ السِّ رَ قَ بُ فَ َاجِ ا قَالَ  احلْ نْ ذَ الَ مَ نِ فَقَ جْ بُ السِّ احِ هُ صَ ابَ أَجَ فَ

رٍ  فَ عْ ى بْنَ جَ وسَ و مُ عُ دْ ةَ يَ َلِيفَ نِكَ ÷ إِنَّ اخلْ جْ نْ سِ هُ مِ جْ رِ أَخْ ا و فَ انُ يَ جَّ احَ السَّ نْهُ فَصَ أَطْلِقْ عَ

ى وسَ امَ مُ قَ وكَ فَ عُ دْ ةَ يَ َلِيفَ ى إِنَّ اخلْ وسَ وراً ÷ مُ عُ ذْ عاً  مَ ولُ و فَزِ وَ يَقُ ا هُ ذَ فِ هَ وْ وينِ يفِ جَ عُ الَ يَدْ

هُ  يدُ رِ ٍّ يُ ونَ  يب اللَّيْلِ إِالَّ لِرشَ ارُ اءَ إِىلَ هَ يَاتِهِ فَجَ نْ حَ وماً آيِساً مِ مُ غْ يناً مَ زِ اكِياً حَ امَ بَ قَ دُ و فَ عِ تَ رْ وَ يَ هُ

هُ  ائِصُ رَ ونَ   فَ ارُ ىلَ هَ مٌ عَ الَ الَ سَ قَ  ١....» فَ

 دیترسه شد کرد شب کرا زندانی  ÷فرد موسی بن جعیوقتی ھارون الرش«: یعنی
ستاد و چھار ید نمود و رو بقبله ایوضوی خود را تجد ÷امام، شدکه ھارون او را بک
مرا از زندان ھارون نجات بده و ، ای آقای من: «ن دعا را خواندیعت نماز خواند بعد اکر

ر را یه شکآوری! ای  رون میین گل و شن بیه درخت را از بکای . نکم یاز دست او رھا
مه یان رحم و مشین را از میه جنکای . نیک ن خارج میین مجرای خون و سرگیاز ب

ن یه روح را از بکآوری! ای  رون مییه آتش را از آھن و سنگ بکنی! ای ک خارج می
وقتی : دیگو راوی می.» نی! مرا از دست ھارون نجات بدهک امعاء و احشاء خارج می

ھارون در خواب مردی ، ن دعاھا را خواندیالّسالم اھما یحضرت موسی بن جعفر عل
رون یام بیه از نکری در دست دارد یه بسراغش آمده و شمشکد یاه پوست را دیس
ھارون! موسی بن جعفر را از حبس : دیگو ستاده است و مییده و باالی سرش ایشک

وحشت بت آن مرد یھارون از ھ. زنم ر میین شمشیگردنت را با ا، ن و گر نهکآزاد 
ھما الّسالم را یبه زندان برو و موسی بن جعفر عل: د و به او گفتیدربان را طلب، ردهک

، د و در زدیبه زندان رس، ردکت کدربان به سمت زندان حر: راوی ادامه داد. نکآزاد 

؛ األمالی ۹۴ – ۹۳، ص: ۱ ، ج÷؛ عیون أخبار الرضا۳۷۸ – ۳۷۷األمالی (للصدوق)، ص:  -١
 ۴۲۳ - ۴۲۲(للطوسی)، النص، ص: 

_______________________ 



 ٤٢٧  »ال تحزن«پیرامون 

موسی بن جعفر را فراخوانده است او را ، فهیخل: گفت؟ ستیک: مأمور زندان گفت
. فه تو را فراخوانده استیای موسی! خل: اد زدیزندانبان فر. نکاور و آزادش یرون بیب

حتما : ترسان و نگران از جا برخاست و گفت -ھما الّسالمیعل -حضرت موسی بن جعفر
حضرت ، ن دل شب مرا فراخوانده استیه در اکم بدی در مورد من گرفته است یتصم

، اندامی لرزان به نزد ھارون رفتبرخاست و با ، ات خودید از حین و ناامیان و اندوھگیگر
 ١..» سالم بر ھارون: حضرت فرمود

 عین دیانت است!! ، نزد شیعیان، تقیه و دروغ به خاطر ترس
خاک سر  ؛٢آید می قائم به حساب، غائب ؛شود می نزد شیعیان قوانین دگرگون

 ؛٤!! زنا و فحشا عین عفت و نجابت است٣دھد می شفا ؛زمینی که بال و مصیبت است
بینیم که دروغگویی و ترس  می توحید خالص است و اکنون، شرک و غیر خدا خوانی

 عین صداقت و شجاعت است!، نزد این قوم
ائمه «: گویند می و ٥تقیه ُنه دھم دین است، می گویند ھر که تقیه نکند دین ندارد

گر ابوبکر م؟؟ !!! چرادانند می اما!!! ابوبکر صدیق را مذموم »در حال خوف و تقیه بودند
فقط به خاطر اینکه ؟؟ چرا ابوبکر بد است؟ از ترس جانش ته چاه مخفی شده بود

، نشر صدوق _تھران ۱۸۹: ص، ۱ ج، مستفید و غفاری ترجمه ؛÷الرضا أخبار ترجمۀ عیون -١
گوید: یا این تعبیرات از جانب راوی است و یا بعضی نساخ به اصل داستان  (مترجم کتاب می

 اند!!) افزوده
دانند، در ھمان حال او را قائم نیز  د اینکه او را غائب میمنظور امام زمان شیعیان است که با وجو -٢

شود ھم مسلمان باشد و ھم  شود ھم غائب باشد و ھم قائم ھمانطور که نمی دانند!! ولی نمی می
 کافر!!

ءٍ «در کتب شیعه از قول امام حسین دربارۀ کربال آمده است:  -٣ بٍ وبَالَ رْ عُ كَ ضِ وْ ا مَ ذَ ین ا«یعنی:  »هَ
 )۲_بیروت،ط ۳۸۳، ص: ۴۴ (بحار األنوار ج» مصیبت است و ھم بال سرزمین ھم

گویند: ما برای عفیف ماندن صیغه  صیغه را که زنای به نام اسالم است مرتکب شده و می -٤
 کنیم!! می

هُ «امام صادق:  -٥ يَّةَ لَ قِ يَّةِ والَ دِينَ ملَِنْ الَ تَ ينِ ىفِ التَّقِ ارِ الدِّ شَ ةَ أَعْ عَ = نه دھم دین در تقیه است و ھر  إِنَّ تِسْ
ِقیِة ج» که تقیه نکند دین ندارد  _ تھران) ۲ح ۲۱۷ص ۲(اصول الکافی، کلینی: َباُب التَّ

_______________________ 
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یعنی  هیتق عجبا!!؟؟ نگران نباش: اند رسول خدا او را دلداری داده و به وی فرموده
 ؟؟ ١تیر را معصکد و حزن ابوبین دانیدروغگویی به خاطر ترس از مرگ را اصل د

ن یان عیعیه نزد شیتق: «آنجا که گفته است چه خوب فرموده کنواب محسن المل
توان  یم با چه زبان ین قومین نفاق!! با چنیصداقت است و جان باختن در نزدشان ع

 » ؟گفت سخن
ق چه مابه یرام و خوف حضرت صدکدر خوف ائمه ، ایبار خدا: «یا فرموده است

شود و در حق حضرت  یم لتیه ھمان خوف در حق ائمه فضکاند  از قرار دادهیاالمت
 » ؟؟منقصتو  عیبق یصد

حزن ابوبکر خطا و حزن انبیا صواب است چرا که ابوبکر معصوم نبود و : شیخ مفید
 انبیاء معصوم بودند!

اگر : یکی از سران معتزله که گفته بود »ابو الحسین خیاط«شیخ مفید در جواب 
شود که ھمین  می الزم کند می وارده در آیۀ غار برای ابوبکر ایرادی را ثابت »حزن«

 گوید:  می شیخ مفید در جواب) نقل به مضون( ایراد بر انبیاء الھی ھم وارد شود

َفْ : ÷ظاهر قوله تعاىل ملوسىو ذلك أينّ لو خليّتو الفصل بني األمرين واضح«  ،ال ختَ

نْكَ و :جقوله لنبيّه و ْزُ ُمْ ال حيَ هلُ وْ ه إىل األنبياءو قَ لقطعت عىل أنّه هنى هلم ، ما أشبه هذا ممّا يوجّ

كام أنّ يف ، الذمّ عليه ألنّ يف ظاهره حقيقة النهي من قوله ال تفعل  عن قبيح يستحقّ فاعله

لكنّى عدلت عن الظاهر يف ، افعل: مقابله يف الكالم حقيقة األمر إذا قال لهو ظاهر خالفه

كام توجب الداللة عىل املرور مع الظاهر ، لداللة عقلية أوجبت عيلّ العدول عنه، مثل هذا

التي تنبئ عن اجتناهبم ، ÷هي ما ثبت من عصمة األنبياءو ،عند عدم الدليل الصارف عنه

وجب أن ، إذا كان االتفاق حاصال عىل أنّ أبا بكر مل يكن معصوما كعصمة األنبياءو .اآلثام

قبح احلال التي كان و ،حقيقتهو ىل فيام ضمنه من قصته عىل ظاهر النهيجيري كالم اهللاّ تعا

ه النهي إليه عن استدامتها إذ ال صارف يرصف عن ذلك من عصمة، عليها ال خرب و فتوجّ

 حزنی که الحق شدن یا نشدنش معلوم نیست!! -١
_______________________ 



 ٤٢٩  »ال تحزن«پیرامون 

هو يف احلقيقة رئيس و ،فقد بطل ما أورده اخلياط. ج ال عن رسولهو عن اهللاّ تعاىل فيه

 ١.»بان وهن اعتامدهو ،املعتزلة
 و میباش ما اگر هک صورت نیا به. است واضح اریبسامر  دو نیا نیب فرق: «یعنی

 ج رمکا امبریپ به خطاب هیآ نیا و موسی حضرت به خطاب ﴾َ� َ�َۡف ﴿ هیآ ظاھر

 دایپ قطع السالم ھمیعل ایانب به ھا خطاب گونه نیا هیشب و ﴾َ�ُۡزنَك قَۡولُُهمۘۡ  َوَ� ﴿
 چون شوند می سرزنش سزاوار هک است حییقب ارک از بازداشتن و نھی هک مینک می

 است قییحق امر نھی نیا مخالف گفتار ظاھر چنانچه. تفعل ال است نھی اتیآ ظاھر
 آن جز ای چاره هک مینک می عدول عقلی لیدل کی واسطه به ظاھر نیا از اما اْفَعْل  مانند
 حیصح را ظاھر ھمان، ظاھر از عدول برای میباش نداشته لییدل وقتی چنانچه. میندار
 است گواھی هک است اءیانب عصمت دھد می عدول هیآ ظاھر از را ما هک لییدل. میدان می
 معصوم رکب ابا هک گرفت قرار نیا بر امت اجماع وقتی. گناه و خطا ندادن انجام بر
 ستیناشا ارک و نھی هک گرفت آن ظاھر معنی به را هیآ است الزم اءیانب مانند ستین

 را ما هک ستین لییدل چون، ندھد ادامه هک گرفته قرار نھی مورد جھت نیھم به. است
 نیا در امبرشیپ و خداوند از ھم خبری. عصمت لیقب از دینما منصرف هیآ ظاھر از

 انیمعتزل سیرئ قتیحق در او. شود می باطل ردهک رادیا اطیخ آنچه پس دهینرس مورد
 .» ستین بند بجائی استداللش شود می معلوم و است
ولی «و  »برادر«شیخی که امام غایبشان او را  ؛این سخن شیخ مفید است: وابج

ترین متکلم خود دانسته و عباس قمی در  و شیعیان او را بزرگ ٢خوانده است!! »مخلص

، فخر الشيعة وحميي الرشيعة، شيخ املشائخ اجللّة ورئيس رؤساء امللّة«: نویسد می موردش

اجتمعت فيه خالل الفضل وانتهت إليه رئاسة ، ومنار الدين وسبيله، ملهم احلقّ ودليله

 ٣.»واتّفق اجلميع عىل علمه وفضله وفقهه وعدالته وثقته وجاللته، الكلّ 
او را معرفی کردم که بدانید او نزد شیعه کم کسی نیست! تا بدانید که صاحب این 

 : چونکه؟؟ چرا احمقانه سخن احمقانه چه جایگاھی نزد شیعه دارد!

 ۱، شیخ مفید؛ قم _ط۲۴۶ – ۲۴۵تفسیر القرآن المجید، ص:  -١
 ۴۹۸، ص: ۲ اإلحتجاج، ج -٢
 ۲، شیخ عباس قمی؛ جامعه مدرسین _قم،ط۶۶۴: الکنی و االلقاب، ص -٣

_______________________ 



 دو یاِر غار    ٤٣٠

معصوم بودن انبیاء الھی در تمام افعال و اعمالشان ثابت نیست و استناد به : اوالً 
 در نزد ما ثابت است که انبیاء الھی نیز خطا ؛مصادره به مطلوب است، این امر

 . و شاھد سخن ما آیات فراوان قرآنی استاند  هکرد می

 ﴾١٢١َ�َغَوٰى  ۥ َءاَدُم َر�َّهُ وََعَ�ٰٓ ﴿ :فرماید می ÷خداوند در مورد حضرت آدم: مثالً 
 » راھه رفتید و بیان ورزیآدم به پروردگار خود عص: «یعنی .]١٢١[طه: 

َوَ� َ�ۡقَرَ�ا َ�ِٰذهِ ﴿ :فرماید می دیگرای  آیه خداوند در؟؟ کدام عصیان و کدام بیراھه
َجَرةَ ٱ ٰلِِم�َ ٱَ�َتُكونَا ِمَن  لشَّ َُّهَما ٣٥ ل�َّ َزل

َ
ۡيَ�ٰنُ ٱ فَأ ا َ�نَا �ِيهِ�  لشَّ ۡخرََجُهَما ِممَّ

َ
 ﴾َ�ۡنَها فَأ

* د بودیاران خواھکه از ستمکد ینشو کین درخت نزدیو به ا: «یعنی .]٣٦-٣٥[البقرة: 
 » ردک رونشانیب بودند آن در هک مکانی آن از و لغزاند آنانرا طانیش پس

نُفَسنَا �ن لَّۡم َ�ۡغفِۡر َ�َا  قَاَ� ﴿ :و ھمچنین از قول آدم و حوا آورده است
َ
ٓ أ َر�َّنَا َظلَۡمنَا

بر گفتند پروردگارا ما : «یعنی .]٢٣[األعراف:  ﴾٢٣ ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱَوتَرَۡ�َۡنا َ�َُكوَ�نَّ ِمَن 
اران کانینی مسلما از زکی و به ما رحم نیو اگر بر ما نبخشا میردکشتن ستم یخو

 » م بودیخواھ

ِ ٱَوَمن َ�َتَعدَّ ُحُدوَد ﴿ ؟؟کنند می فس خود ظلمحال چه کسانی بر ن َ�َقۡد َظلََم  �َّ
، ندکپا فراتر نھد و تجاوز  ین و مقررات الھیس از قوانکو ھر: «یعنی ]١[الطالق:  ﴾ۥۚ َ�ۡفَسهُ 
 .» ندک یم شتن ستمیبه خو

 :و در مورد حضرت موسی فرموده است

ۡهلَِها فَوََجَد �ِيَها رَُجلَۡ�ِ َ�ۡقَتتَِ�ِن َ�َٰذا ِمن  لَۡمِديَنةَ ٱ َوَدَخَل ﴿
َ
ٰ ِحِ� َ�ۡفلَةٖ ّمِۡن أ َ�َ

ِ  ۦِشيَعتِهِ  ِيٱ ۡسَتَ�َٰثهُ ٱفَ  ۦۖ َوَ�َٰذا ِمۡن َعُدّوِه ِيٱَ�َ  ۦِمن ِشيَعتِهِ  �َّ َّ�  ِ  ۥفََوَ�َزهُ  ۦِمۡن َعُدّوِه
ۡيَ�ِٰن� ٱِل ُموَ�ٰ َ�َقَ�ٰ َعلَۡيهِ� قَاَل َ�َٰذا ِمۡن َ�مَ  بِٞ�  ۥإِنَّهُ  لشَّ ِضّلٞ مُّ َرّبِ إِّ�ِ  قَاَل  ١٥َعُدّوٞ مُّ

  ]١٦-١٥[القصص:  ﴾١٦ لرَِّحيمُ ٱ ۡلَغُفورُ ٱُهَو  ۥإِنَّهُ  ۥٓۚ ِ� َ�َغَفَر َ�ُ  ۡغفِرۡ ٱَظلَۡمُت َ�ۡفِ� فَ 
ه دو کد ید و در شھر دیوارد آنجا گرد، شھر مطلع شوند یه اھالکنیبدون ا یموس«
ه از ک یمرد. از دشمنان او است یگریلة او و دیقبھا  آن از یکیه کجنگند  یم مرد

بدو زد و او را  یمشت یخواست و موس کمک یه دشمنش از موسیله او بود علیقب
 یارکننده آشکاو دشمن گمراه  طان است واقعاً ین عمل از عمل شیاگفت  یموس. شتک



 ٤٣١  »ال تحزن«پیرامون 

د چون یپس مرا ببخش و او را بخش، ردمکشتن ستم یمن بر خو، پروردگارا گفت. است
  .»ر استیخدا توبه پذ

 ÷حضرت موسی شخصی را به قتل رساند که مستحق کشته شدن نبود و موسی
ای غیر از معصوم  آیا این آیات الھی نتیجه ؛نیز عمل خود را عملی شیطانی دانست

 ١؟نبودن انبیاء دارد

نَت ِمَن  لَِّ� ٱَوَ�َعۡلَت َ�ۡعَلَتَك ﴿
َ
۠ ِمَن  قَاَل  ١٩ ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱَ�َعۡلَت َوأ نَا

َ
ٓ إِٗذا َو� َ�َعۡلُتَها

آّلِ�َ ٱ ، نیکب دینبا هک را اریک و ):فرعون به موسی گفت(« ]٢٠-١٩[الشعراء:  ﴾٢٠ لضَّ
 مصری آن و( شدم عمل آن بکمرت ھنگامی: گفت موسی * ناسپاسی اریبس تو و ردیک
 ٢»بودم گمراھان از هک) شتمک را

ا﴿ ِسٗفا قَاَل بِۡئَسَما َخلَۡفُتُموِ� ِمۢن َ�ۡعِدٓي�  ۦرََجَع ُموَ�ٰٓ إَِ�ٰ قَۡوِمهِ  َولَمَّ
َ
َغۡضَ�َٰن أ

ۡلَ� 
َ
ۡمَر َرّ�ُِ�ۡمۖ َو�

َ
َعِجۡلُتۡم أ

َ
لَۡواحَ ٱأ

َ
ِخيهِ  ۡ�

َ
ِس أ

ۡ
َخَذ بَِرأ

َ
و چون : «یعنی .]١٥٠[األعراف:  ﴾َوأ

اب من چه بد عمل یدر غ: گفت، بازگشتش قومش یپ کن و اندوھنایموسی خشمگ
را انداخته و سر ) = تورات( و الواح؟ دیا فرمان پروردگارتان را بشتاب خواستید آیردک

 »  دیشکرا گرفته بسوی خود ) حضرت ھارون( برادرش
 :فرماید می ÷ھمچنین خداوند در مورد حضرت یونس

ۡقِدَر َعلَۡيهِ َ�َناَدٰى ِ�  �ُّونِ ٱ َوَذا﴿ ن لَّن �َّ
َ
لَُ�ِٰت ٱإِذ ذََّهَب ُمَ�ِٰضٗبا َ�َظنَّ أ ٓ إَِ�َٰه  لظُّ ن �َّ

َ
أ

نَت ُسۡبَ�َٰنَك إِّ�ِ ُكنُت ِمَن 
َ
ٓ أ ٰلِِم�َ ٱإِ�َّ ن] کاد یو ذوالنون را [« ]٨٧[األنبیاء:  ﴾٨٧ ل�َّ

م تا یرگز بر او قدرتی نداره ما ھکرفت و پنداشت ) ان قومشیاز م( نیه خشمگکآنگاه 
ه من از کراستی ، ست منزھی تویه معبودی جز تو نکھا ندا درداد  یکیدر [دل] تار

 » اران بودمکستم
خواه نا خواه باید قائل به معصوم نبودن  ؛اگر حزن و خوف را گناه تصور کنیم: ثانیاً 

عصمت مانند سپری است که ادعا زیرا انبیاء باشیم و لحظه ای در آن شک نکنیم! 
اما اگر نیزه ای پیدا شود که این سپر را سوراخ  کند مین ھیچ نیزه ای آن را سوراخشده 

گوئیم معصوم نیستند؛ به یاد داشته باشید که اھل سنت بالجمله متفقند که انبیاء  زمانی که می -١
کنند ولی در افعال و رفتارشان احتمال خطا ھست که آیات قرآن  در ابالغ وحی ھیچ خطایی نمی

 اند. ھایی از آن را گزارش کرده نمونه
 جمه، احمد کاویانپورتر -٢

_______________________ 
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بیند و سپر سوراخ نشده  می ی خود را متھم کنیم که کج و کولهھا چشم ما نباید، کند
 بلکه باید یقین حاصل کنیم که آن سپر ضد ضربه نبوده است!! ؛است

شاید اگر ، دانم نمی فھمد؛ نمی آخوند شیعی سخن حق و سخن واضح قرآن را: ثالثاً 
 حالیشان شود!، مثال ساده ای بزنیم

 »خندیدن«ای قوم من : به قوم خود بگوید ÷فرض کنید حضرت موسی: مثال
نخندید!! در ھمین حین حضرت ھارون خنده کنان بر آن جمع وارد ، ١گناه است

و بالفاصله حضرت موسی خودش  »نخند«: بگوید !! سپس حضرت موسی به او٢شود
 ؛کند می بخندد!!! بعد از او حضرت ھارون دوباره بخندد!! دوباره حضرت موسی نھی

 ٣...خندد!! و می بعد از مدتی او دوباره
آیا حق ندارند که ؟؟ کنید که یاران موسی شاخ در بیاورند نمی گمان ؛در این حالت

 خندد و مرتکب معصیت می گناه است چرا بردارت »خندیدن«ای موسی اگر : بگویند
 ؟؟ شود می

 خندیدن برای ھارون گناه محسوب: شیعه به جای حضرت موسی جواب خواھد داد
پس چرا او را ، شود نمی اگر گناه محسوب: شود! یاران موسی ھم خواھند گفت نمی

 !!؟؟نھی کردی
کاش از ھمان  !ینآفر؟؟ چون کار بدی بود گویی می؟؟ دھی شیعه چه جواب می

 ی!گفت می اول این را
نزد قوم خود بیاید و ایشان را از امری نھی کند و بالفاصله  ج اگر نبی اکرم: رابعاً 

لَِم َ�ُقولُوَن َما َ� َ�ۡفَعلُوَن ﴿ :آیا قوم حق ندارند که بگویند، خود ایشان آن را انجام دھند
ِ ٱَمۡقًتا ِعنَد  َكُ�َ  ٢ ْ َما َ� َ�ۡفَعلُوَن  �َّ ن َ�ُقولُوا

َ
زی یچرا چ« ]٣-٢[الصف:  ﴾٣أ

د و ییزی را بگویه چکنزد خدا سخت ناپسند است  *دیدھ ه انجام نمیکد ییگو می
 .» دیانجام ندھ

 مفید ال تحزن را معصیت به حساب آورده! -١
 حضرت ھارون ھم محزون شده و ھم ترسیده! -٢
 بارھاچنانکه در صفحات قبل گفتیم حضرت موسی در مواضع مختلفی نگران شده و یا ترسیده و  -٣

 خداوند او را نھی کرده است.

_______________________ 
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نَةٌ « را ÷میو حضرت ابراھ ج خداوند نبی مکرم اسالم: اً خامس سَ ةٌ حَ وَ قرار  »أُسْ

موسی و ھارون و : چون، فرموده که به پیامبران پیشین ÷داده و به نبی مکرم اسالم
و ما نیز الزم است که به تبعیت از رسول ) ٩٠: انعام(. اقتدا کند.... یونس و لوط و

 . از انبیاء پیشین نیز تبعیت کنیم، جخدا
خائف یا ، بینیم که این پیامبران الھی علیھم السالم می حال ما در آیات قرآن

در ھیچ جای قرآن نیامده است که این عمل مختص به انبیاء است شدند و  می محزون
، و غیر انبیاء نباید این کار را انجام دھند! و نیامده که اگر کسی محزون یا خائف باشد

ھای  به انبیاء الھی و به اسوه، شویمیا محزون پس ما اگر خائف  ؛عاصی و خطاکار است
اگر اقتدا به ؟؟ رگواران گناه و نا صواب استایم؛ آیا اقتدا به آن بز حسنه اقتدا کرده

گواھی دھند که ما اھل ، انس و جن ؛عالم و آدم، دانید می انبیاء را گناه و معصیت
 سنت گناھکاریم!!!!

این توجیه بچگانۀ شیخ مفید دقیقًا مانند سخن بنده خدایی است که ھمین : سادساً 
، طراحی شده که ممکن نیست کسی آن را ھک کند یسیستم امنیتی: گفت می امروز

شود ھم ضد ھک باشد و ھم  می اما آن را ھک کردند!! ما ھاج و واج ماندیم که آخر مگر
گوید:  می او ؛سخن شیخ مفید از سخن این بنده خدا نیز عجیبتر است؟؟؟ ھک بشود

 یاوریم چونپیامبران معصومند اما اگر خطا کردند آن خطا را باید صواب به حساب ب
 کنند! نمی خطاھا  آن

چون ، شود نمی این ماشین ھیچگاه پنچر: شود بگوییم می مگر: شود می سؤال
چون این : و زمانی که پنچر شد بگوئیم ؛الستیک آن ماشین ذاتش اینگونه است

گیریم که ماشین پنچر نشده و این سوراخ  می الستیک ذاتًا پنچر بشو نیست نتیجه
، ھا سوراخ شوند شدن نیست!!! اگر الستیک دیگر ماشین پنچر، شدن الستیک

شود پس پنچر  نمی اما الستیک این ماشین چون ذاتًا پنچراند  پنچر شده: گوئیم می
 نشده است!!

حتمًا ، چونکه ذاتًا معصوم است اگر ھم معصیت کند کند مین این شخص معصیت
 وًال او مرتکب معصیتچون اص؟ چرا ؛آید نمی آن عمل برای او معصیت به حساب

 شود!!! نمی
و متعجبانه خطاب به ، شخصی دوست خود را دیدگوید:  می یاد داستانی افتادم که

طرف  ؛ام و نمردم بینی که زنده می: من شنیدم که تو ُمردی!! دوستش گفت: وی گفت
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و  دو کفن کردن دنه من شنیدم که تو تصادف کردی و ُمردی و تو را غسل دادن: گفت
دوستش دوباره  اند؛ ن قبرستان و در فالن قبر با شماره قطعۀ فالن دفن کردهدر فال

من اند  بینی که من زنده ام و کسانی که گفته میگوید:  می سخن خود را تکرار کرده و
نه!! من این خبر را از گوید:  می !! اما طرف باز تکرار کرده واند! ُمرده ام دروغ گفته

 !!!اند! راسته گفتهھا  آن ام وشکی ندارم که شنیده، ھستندچندین نفر که ھمه راستگو 
اما حاضر کنی  می عجبا!! تو عقل و چشم خود را تکذیبگوید:  می دوستش به او

خواھی مرا دفن کنی تا سخنان آن  الُبد می؟؟ نیستی سخن دیگران را تکذیب کنی
 !؟محقق کنیدروغپردازان را 

قانون من در آوردی عصمت و معصوم  شما مجبورید، سخن شیعه نیز ھمین است
بالذات بودن انبیاء و ائمه را اشتباه بدانید نه اینکه آیات قرآن را به وسیلۀ یک اصل 

 واھی رد کنید!
، تعریف شیعه از عصمت این است که، آمده است ١چنانکه در کتاب امام شناسی

 !!کند مین گناه کند و شیطان نیز او را وسوسه تواند مین مصداق این صفت ذاتاً 
اما گناه برای او گناه به ، کند می امام گناه، اما با سخن شیخ مفید فھمیدیم که

 چون معصوم است آن عمل برای او گناه محسوب، اگر غیبت کرد !!آید نمی حساب
آدم  اگر دزدی کرد اگر، شود نمی آن دروغ معصیت محسوب، شود؛ اگر دروغ گفت نمی

؟ چرا ؛آید نمی معصیت به حساب !؟در مورد معصومینھا  این ھمۀ، بیگناھی را کشت
چون شیعه معتقد است که آنان معصوم ھستند!! و ما باید چشم و گوش بسته سخن 

؟؟ چرا ؛توانی زنده باشی نمی تو: گفت می آنان را قبول کنیم! آن طرف ھم به دوستش
 ای!! تو ُمردهاند  گفتهسخن دوستان من است که ، چون اصل

یا فتوای  ؛با این وجود حتی اگر ما ثابت کنیم که امام زمان شیعه دزدی کرده است
سخن او حق و عمل او صواب : خواھند گفت، صد در صد مخالف با قرآن داده است

 چرا که او معصوم است!!، است

؛ نشر عالمه  سید محمد حسین حسینی تھرانیآیت الله  ۷۰ – ۶۶ص  ۱امام شناسی (فارسی) ج -١
 ۳طباطبایی _تھران،ط

_______________________ 



 

 

 »اان الله معن« پیرامون

َ إِنَّ ﴿ استدالل به جمله ۖ  ٱ�َّ  ﴾َمَعَنا
ن سخن رسول خدا یر اکلت ابوبیه بر فضین آیوجه ھفتم در داللت ا: «یفخر راز

 » ه خداوند با ما استکنترس : «ه فرمودکاست 
در . است کمکاری و حراست و ی، ن ھمراھی به معنای حفظیست که ایدی نیترد

ن یک کرده است؛ اگر این ھمراھی شریز با خود در ایابوبکر را ن، رسول خدا، المک کی
ز خواھد شد و اگر بر یامبر نیآن معنا شامل پ، ھمراھی بر معنای نادرستی حمل شود

ز در بر خواھد یابوبکر را ن، حمل شود، فی استیح آن که مقامی بلند و شریمعنای صح
ن که خداوند با ابوبکر است و ھر یکند بر ا ه داللت میین آیا، گریبه عبارت د. گرفت

را ین خواھد بود؛ زیزگاران و محسنیپرھاز ه او کبه درستی ، ه خداوند با او باشدکس ک
ه کسانی کو ، اند ردهکشه یه تقوا پکسانی است کخداوند با : «دیفرما خداوند می

ه خداوند فقط با کن معنا است یشود و به ا استفاده میه حصر ین آیاز ا» ارندکوکین
ر جزء که ابوبکند ک ن داللت مییو ا، ھا آن ریاند نه با غ ردهکشه یه تقوا پکسانی است ک

 . زگاران و محسنان باشدیپرھ

َ إِنَّ ﴿ هکگفت د ین مطلب بایر ایدر تقر: وجه ھشتم ۖ  ٱ�َّ  هکند ک داللت می ﴾َمَعَنا

 ٱثۡنَۡ�ِ ثَاِ�َ ﴿ هکطور  است؛ ھمان کیشر تین معیدر شرافت حاصل از ا ﴾ٱثۡنَۡ�ِ ثَاِ�َ ﴿
  .»ار ارزشمند استین منصبی بسیو ا. ن داللت را داردیا ﴾ٱۡلَغارِ إِۡذ ُهَما ِ� 

 : دیگو ن باره مییز در ایو آلوسی ن
است؛ ژه ین ھمراھی ویکند؛ ا اری مییما را حراست و : یعنیخداوند با ماست؛ 

  .»ش استیوگرنه خداوند با تمام مخلوقات خو
ه کر را نه تنھا از تمامی اصحاب رسول خدا؛ بلکابوب، هین آیو در ادامه با استناد به ا

 : دیگو امبران برتر دانسته و مییروان پیاز تمامی پ
چ یبلکه حتی ھ، ک از اصحاب ثابت نشده استیچ یازی برای ھین امتیچن«

ا یگو. کی از اصحابش نسبت نداده استیش به یخداوند را عالوه بر خوت یامبری معیپ
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چ یھ، امبرانیگر پیامبر اسالم و دیان اصحاب پیه در مکن ین مطلب اشاره دارد به ایا
  .»ستیکس ھمانند ابوبکر ن

 : دیگو ن باره مییز در ایری آلوسی نکش
امبری یچ پیبرای ھه کر ثابت نشده است؛ بلکر ابوبیلت برای غین فضیھمانند ا«

ن مطلب اشاره یی از اصحابش ثابت نشده است؛ انگار اکیھمراھی خداوند برای او و 
ر وجود کشخصی ھمتراز با ابوب) یگر و امت اسالمیھای د امت(ھا  آن انیه در مکدارد 
  .»ندارد

ت خداوند با موسی یر را با معکت خداوند با رسول خدا و ابوبیمع، یه حرانیمیابن ت
 : سدینو رده و میکسه یھارون مقاو 

در آن : «را خداوند فرمودهیح قرآن روشن است؛ زیبه صر، لت ھمراھی در غاریفض« 
» خدا با ماست! !غم مخور: «گفت می و او به ھمراه خود، ه آن دو در غار بودندکھنگام 

و ه خدا با او و با ھمراھش ھست؛ چنانچه خداوند به موسی کسول خدا خبر داده است 
 » !نمیب می شنوم و می) ز رایھمه چ( من با شما ھستم: «ھارون فرمود

 : ینقد و بررس
ح یتصر، نیت خداوند با تمام امت اسالمی است و شاھد بر ایمع» معنا« مراد از: اوال

از امت اسالمی  ابوبکرسد نگرانی ینو ه میکگذشته بغوی از مفسران اھل سنت است 
 . بوده است

ه دلش به کن خاطر بوده یه به اکدن او نبوده است؛ بلیخاطر ترسر به کحزن ابوب«
ولی نفر ھستم؛  کی، شته شومکاگر من : گفت ر میکابوب، سوخته حال رسول خدا می

  .»شوند می کتمام امت ھال، دیشته شوکاگر شما 
 : جواب

که ابوبکر به خاطر جان ، جفت پایتان را در یک کفش کرده بودید، قبل از این: اول
شود  می ابوبکر، حال که دنبال منفعت دیگری ھستید .....؛خودش ترسید و گریه کرد و

یا باید بگویید ابوبکر ، شما تنھا دو راه دارید؟ شود برای ھمه می دلسوز کل اّمت و معیت
یا  ؛اندازۀکه آنگاه خودتان سخن خودتان را نقض کرد، بر جان خودش محزون بود
خورد! که این نیز بر گردۀ شما  می دیق برای کل اّمت غّصهاینکه اعتراف کنید ابوبکر ص

  !سنگینی خواھد کرد
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که  کند می او از قول ابوبکر صدیق نقل، بسیار واضح است »بغوی«سخن : دوم
من فقط یک نفرم و ای رسول خدا اگر شما ، اگر من کشته شوم: «ایشان فرمودند

 » شود می اّمتی ھالک، کشته شوید
واقعًا چنین » !!٦شود  می ٢به عالوۀ  ٢: «قزوینی نتیجه گرفته است کهبعد از این 

 ه خاطرشود که ایشان ب می از سخن ابوبکر صدیق این فھمیده ؛نتیجه ای گرفته است
خواه نا خواه حزن ، پیامبر یک امت است، نگران بودند و چون نبی اکرم ج رسول خدا

که مردی خطاب به ھمسر باردارش  مانند این است ؛ابوبکر بر امت نیز خواھد بود
ھم خودت ، ای ببینی چرا که اگر تو بیمار شوی و صدمه، مواظب خودت باش: بگوید

بیند؛ این یک رابطۀ سادۀ علت و معلولی است که  می شود و صدمه می ھم بچه بیمار
؛ ولی نتیجه گیری ناشیانۀ وی این است که بعد از اعتراف کند مین قزوینی آن را درک

که معیت خداوند با امت اسالمی ، نتیجه گرفته است، دلسوزی ابوبکر صدیق بر اّمتبه 
 ھم ھست! 

زند! دلسوزی ابوبکر چه  شما را به خدا بینید که چگونه چین را به استرالیا گره می
رسول ، ھر گاه خداوند؟؟ خداوند مربوط به کل اّمت باشدربطی به این دارد که معیت 

و الزم اند  و ھالک نشدهاند  ود به خود امت نیز نجات پیدا کردهخود را محفوظ بدارد خ
 . نیست که خداوند تمام امت را محفوظ بدارد

دکمه قطع یا  ١ساختمان بزرگی را فرض کنید که برق کل آن به وسیلۀ : ١مثال 
وسایل برقی ساختمان را خاموش  خواھیم تمام می حال به دالیلی ؛شود می وصل
زند و برق کل  می آن دکمۀ اصلی را: مشخص است؟؟ کند می چه انسان عاقل، کنیم

آید و تک تک  می: جواب؟؟ کند می اما اگر قزوینی باشد چه ؛کند می ساختمان را قطع
 !......و کند می را خاموشھا  کشد و تمام دکمه می وسایل برقی را از برق

مکف آن در طبقۀ ھ، ساختمان ده طبقه ای را فرض کنید که ھم اکنون: ٢مثال
حال مھندس  ؛ریزد می حال ویرانی است و اگر این طبقه ویران شود کل ساختمان فرو

طبقۀ ھمکف ھای  آید و پایه می او نیز ؛کنیم که مشکل را حل کند می خبره ای را خبر
، دھد ولی اگر آن مھندس می را ترمیم کرده و به این وسیله کل ساختمان را نجات

 افتد! می به جان تمام طبقات ساختمان: جواب؟؟ کند می قزوینی باشد چه
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، ھر گاه خداوند پیامبر خود را محفوظ بدارد، ماجرای غار نیز به ھمین شبیه است
توانیم  می ھمانطور که با زدن یک کلید ؛خود به خود کل اّمت نجات پیدا کرده است

 . برق کل ساختمان را قطع کنیم
: گوئیم می آنگاه دوباره ؛قزوینی را بپذیریمبالفرض که نتیجه گیری ناشیانۀ : سوم

و زمانی که دانستیم ، معیتی خاّصه است، این معیتاند  چنانکه تمامی مفسرین گفته
باید ، معیتی خاصه است، شود می این معیتی که در درجۀ اول رسول خدا را شامل

، یقبول کنیم که امت مسلمان آن دوران نیز مشمول ھمین معیت ھستند و این یعن
که پذیرفتن این مورد مساوی  ج متقی و محسن و صابر بودن تمام اصحاب پیامبر اکرم

 است با قطع کردن شاھرگ مذھب تشیع!!
 : حال ادامۀ ایراد قزوینی

َ إِنَّ ﴿ جملهه رسول خدا کروشن است  ۖ  ٱ�َّ ر فرمود کرا برای رفع نگرانی ابوب ﴾َمَعَنا
ش را یان قرکت او نموده و قدرت مشرینھا بیمت تا او را متوجه خداوند و قدرت و عظ

امبر خدا ین سخن پیر به اکا ابوبیز جلوه دھد؛ اما آیدر برابر قدرت پروردگار ناچ
 ؟ تی خاص باشدیمع، تیاسته شد تا معکرد و از حزن او کنان یاطم

، امبر خداینان او به سخن پیر و عدم اطمکبا توجه به نگرانی مداوم و پی در پی ابوب
ت خاص باشد؛ یتواند مع ھرگز نمی، ن جملهیت و ھمراھی خداوند در ایمنظور از مع

ان آن یه ھمه عالمکت عام و جھان شمول الھی است یه مراد از آن ھمان معکبل
 . برخوردار ھستند

ن یر چنکتی است خاص؛ اما در حق ابوبیمع، ت در حق رسول خداین معیا، یبل
د و نصرت ییت خاص خداوند ھمان تأیمع، ھل سنتح بزرگان ایه به تصرکست؛ چرا ین

ر از آن کتنھا شامل حال رسول خدا شده و ابوب، هیه در فقرات بعدی آکالھی است 

نَزَل ﴿ هیبعدی آھای  ه در بررسی فرازکمحروم مانده است 
َ
ُ ٱفَأ  ﴾...َعلَۡيهِ  ۥَسِكينََتهُ  �َّ

 . آن ارائه خواھد شد کمدار
 : جواب

 : که کنیم می اکنون اضافه، ایم قبًال پاسخ کافی گفته، ن فقرهیبه ا
 ھا و این صحنه را در یکی از فیلم اندازۀتلویزیون را روشن کرد، فرض کنید

 : بینید می
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 »مجرمین مسلح«در عملیاتی علیه ، محسن و قاسم که دوست و ھمکار یکدیگرند«
، زخمی نخواھم شدنگران من نباش که من گوید:  می قاسم محسن به ؛کنند می شرکت

 ،)قاسم( و سخنش در حالی است که دوستش ؛چرا که جلیقۀ ضد گلوله به تن دارم
 »جلیقۀ ضد گلوله ندارد!

 بالفاصله نتیجهبیننده  ؛اگر چنین ماجرایی و چنین دیالوگی رد و بدل شود
 قاسم بر جان محسن نگران بوده است که محسن او را مطمئنگیرد که الُبد  می
 . که صدمه ای به او نخواھد رسید کند می

: که پیامبر اکرم خطاب به ابوبکر گفت گوید می در ماجرای غار نیز قزوینی به ما
و اگر این  !»کند می نگران نباش چرا که خدا با رحمت و قدرتش از من محافظت«

 . برداشت را بپذیریم باید بپذیریم که حزن ابوبکر بر جان رسول خدا بوده است
کنیم و به تماشای  می نشینیم و این بار کانال را عوض می اره جلو تلویزیونحال دوب

 : بینیم می پردازیم که در آن می فیلمی
 »مجرمین مسلح«در عملیاتی علیه ، محسن و قاسم که دوست و ھمکار یکدیگرند«

چرا ، ما زخمی نخواھیم شد، نگران نباش«گوید:  می محسن به قاسم ؛کنند می شرکت
 » جلیقۀ ضد گلوله به تن داریمھردو  که

قزوینی و کسانی که مغزشان ، اگر چنین ماجرایی و چنین دیالوگی رد و بدل شود
درست است که محسن چنین حرفی : گیرند که می نتیجه، چون امامشان غائب است

جلیقۀ من اصلی و از بھترین مارک است ولی جلیقۀ تو ، زد ولی منظورش این بود که
 ستیکی را بگیرد!گلولۀ تفنگ پال، جلو تواند مین ست و حتیُبنُجل ا

، اما ما اھل سنت که عقلمان حاضر است و چون امام شیعیان غائب نیست
: محال است که به او بگوید، خواسته قاسم را دلداری دھد می چون محسن: گوئیم می

، که این سخنارزد!! چرا  نمی ای داری که یک پول سیاه ھم نگران نباش چون تو جلیقه
توان با این سخن کسی را دلداری داد بلکه بر حزن شخص  نمی مسخره است و نه تنھا

 افزاید! می نیز
فھمد و  می و از متن آیه این را گوید می سخن ھمان است که ھر عاقلی آن را، لھذا

َ َ� َ�َۡزۡن إِنَّ  ۦَ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِ ﴿ :آن این است که ۖ  ٱ�َّ نگران : گفت می قشبه رفی ﴾َمَعَنا
 تواند می بدون شک این سخن ؛کند می و از ما محافظت» ا من و توستنباش که خدا ب
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ھردو  نگران نباش چون: «ھمانطور که محسن به قاسم گفت، اطمینان بخش باشد
 »جلیقۀ ضد گلوله داریم

 : ادامۀ سخنان قزوینی
ن حال یدر ع، باشد ابوبکرامبر گرامی و یت پیه مراد از معکم یریحتی اگر بپذ: ایثان

، امبر خدایل وجود پیر به طفکرا ابوبیرساند؛ ز ر به اثبات نمیکلتی را برای ابوبیفض
جان ، امبرشین پیت خاص شده است و خداوند به خاطر وجود نازنین عنایمشمول ا

ان مسلمانان یامبر رحمت در میه وجود پکز نجات داده است؛ ھمان طوری یر را نکابوب
 :ندکه خداوند عذاب خود را بر آنان نازل نکاست  سبب شده

ُ ٱَ�َن  َوَما﴿ نَت �ِيِهمۚۡ  �َّ
َ
َ�ُهۡم َوأ  .]٣٣[األنفال:  ﴾ِ�َُعّذِ

 . ردکرا عذاب نخواھد ھا  آن خداوند، ھستیھا  آن انیتا تو در م) امبر!یای پ(
 : جواب

خواننده فقط به خاطر گیج کردن ، ن ھمه از چین به ماچین رفتن شبھه سازیا
 : گوئیم می و ما، وگرنه سخن ما واضح است ؛است

ابوبکر نیز ، ج به خاطر وجود نبی اکرم« به گفتۀ شما، ھر چه شما بگوئید ؛باشد
 » داد می مشمول معیت الھی شد و به این وسیله پیامبر او را دلداری

ت معیتی خاصه و معیت ھمراه با رحمت و نصر، اگر این معیت: مگویی میحال ما 
 : شود که این رحمت و نصرت بر ابوبکر صدیق نیز باشد چرا که می الزم، باشد

ابوبکر را با خود جمع بسته و این تضمینی است بر اینکه معیت ، پیامبر اکرم: اوالً 
 . باشد می نبی خدا و یار غارش از یک جنس

یت ابوبکر خیر معیت رسول خدا خاّصه بوده و مع، اگر بخواھید دوباره بگوئید: ثانیاً 
معیت عاّمه چیزی نیست که به وسیلۀ آن بتوانیم کسی را دلداری : گوئیم می ؛عاّمه

: یک تفنگ پالستیکی دست شخصی بدھی و به او بگویی، توان نمی بدھیم ھمانطور که
 » چون تو تفنگ پالستیکی داری!!، شیر باش«

واحد و ساده یک حرف ، به ھر حال سخن ما از ھمان ابتدا مشخص است و حرف ما
معیتی ، است و شما باید اعتراف کنید که معیت الھی ھمانگونه که برای رسول خدا

 معیتی خاّصه بوده است! ، برای ابوبکر نیز، خاصه بوده
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باز ھم برای ابوبکر فضیلتی ، معیت خاّصه باشد، ن معیتآاگر : گویند می حال
، معذب نشدند، در بینشان نیست ھمانطور که برای مشرکین که با وجود پیامبر اکرم

 فضیلتی نبود!!
؟؟ قزوینی و امثالھم فاین تذھبون؟؟ کشاند می انسان را به کجا، ببینید که تعصب

 ١شد می ھمه را شامل، رسول خدا در بین آن قوم بود و اگر قرار بود عذابی نازل شود
که ای  عده تا رسول خدا در بین شماست و ھمینطور: «به ھمین دلیل خداوند فرمود

، خواست نمی به این معنی که خداوند» شود نمی عذاب بر شما نازل، کنند می استغفار
 . تر و خشک با ھم بسوزند و این چیز عجیبی نیست

عذاب دیدن « اصوالً  ؛شود که می فرق اساسی و فساد قیاس قزوینی اینجا مشخص
حال حاضر چنانکه در » مدح نیست، عذاب ندیدن« اما بر عکس آن» یک ذم است

و منحرفین زیادی ھا  توتم پرست، شیطان پرستان، ھا شاھد این ھستیم که کمونیست
 ؛بینند و پر واضح است که معذب نشدن این گروه و یا این افراد نمی ھستند که عذاب

 . رساند نمی فضلی را برای آنان به اثبات
و ھر که مشمول معیت خاّصه  کند می اما در مورد معیت خاّصۀ الھی قضیه فرق

 ؛حداقل یک شخص صابر و محسن و متقی باشد، آید که او می الزم، خداوند متعال شد
 . بودھا  این ھر چند که ما قائل بر آنیم که صدیق اکبر چیزی برتر از

فضیلت نیست ولی معیت خاّصۀ خداوند ، و عذاب ندیدن ؛پس تفاوت مشخص است
 . سراسر فضلیت است

جمع بستن ، چنانکه اگر قرار بود ؛ب ایشان با وزنی دیگر نیز میسر استاما جوا
ابوبکر و نبی اکرم به خاطر وجود نبی اکرم بوده باشد و نه به خاطر الیق بودن حضرت 

بمقتضای سّنت خدائی و «(نویسد:  علیرضا میرزا خسروانی در ترجمه و تفسیر آیۀ مذکور می -١
نماید لذا  ھا باشد عذاب نمی رحمت و حکمت او خداوند اّمتی را با اینکه پیمبرشان با آن

کند (زیرا وقتی  ھا را عذاب نمی ھا ھستی (یا محّمد) خداوند آن نفرماید:) مادام که تو در بین آ می
کند مگر بعد از اینکه پیمبر  گیرد و ھیچ اّمتی را خدا معذب نمی عذاب نازل شود عموم را فرا می

ھا بیرون روند چون وجود نبّی رحمت است و رحمت و عذاب دو  ھا و مؤمنان بحق از بین آن آن
دارد در صورتی که طلب  ھا را معّذب نمی شوند) و ھمچنین خداوند آن ضداند و با ھم جمع نمی

آمرزش کنند (یعنی تا وقتی که مؤمنانی در مکه باقی مانده باشند و طلب آمرزش کنند یا آنکه 
 _تھران) ۴۲۵ -۴۲۴، ص ۳ (تفسیر خسروی، ج» خود کافران در مقام استغفار و توبه برآیند).

_______________________ 
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 حضرت موسی قوم خودش را با خود جمع، از نبی اکرمالزم بود که قبل ، صدیق
 ولی چنین نگفت!» مۀ ماستخدا با ھ، ای قوم من: «گفت می بست و به آنان می

و معجزه  کند می که ھم باری دیگر ما را شگفت زده، حال به این آیات توجه کنید
با ، تواند مین که ھر سوفیسمی کند می رساند و ھم ثابت می بودن قرآن را به اثبات

 : کالھبرداری ھر چه خواست از قرآن ثابت کند

ُخوَك � ۡذَهۡب ٱ﴿ :فرماید می ای خداوند در آیات شریفه
َ
نَت َوأ

َ
َ�ِٰ� َوَ� تَنِيَا ِ� ذِۡكرِي أ

ٓ ٱ ٤٢ ِّٗنا لََّعلَّهُ  ۥَ�ُ  َ�ُقوَ�  ٤٣َطَ�ٰ  ۥإَِ�ٰ فِرَۡعۡوَن إِنَّهُ  ۡذَهَبا ۡو َ�َۡ�ٰ  ۥقَۡوٗ� �َّ
َ
ُر أ  قَاَ�  ٤٤َ�َتَذكَّ

ن َ�طۡ 
َ
ۡو أ

َ
ن َ�ۡفُرَط َعلَۡيَنآ أ

َ
َنا َ�َاُف أ َرٰى  قَاَل  ٤٥َ�ٰ َر�ََّنآ إِ�َّ

َ
ۡسَمُع َوأ

َ
َ� َ�َافَاۖٓ إِنَِّ� َمَعُكَمآ أ

  .]٤٦-٤٢[طه: ﴾٤٦
ردن ک ادید و در یھای مرا [برای مردم] ببر تو و برادرت معجزه) یموس یا(«: یعنی

و با او سخنی  *شی برخاستهکه او به سرکد یبه سوی فرعون برو *دینکمن سستی م
ه [او] کم یترس آن دو گفتند پروردگارا ما می *ا بترسدیرد یه پند پذکد ید شایینرم گو

شنوم و  م مییمن ھمراه شما دیفرمود مترس *ندکشی که سرکا آنیبی به ما برساند یآس

 » نمیب می
باشند را بیان کرده و در » موسی و ھارون« خداوند حال دو پیامبر الھی که ھمان

نترسید « آنان را دلداری داده و فرمودهو در نھایت  نمودهاز خوف آن دو یاد ، حین آن
 » که من با ھر دوِی شما ھستم

 :حال دو آیۀ دیگر را نیز بخوانید

ا﴿ َٰٓءا  فَلَمَّ ۡصَ�ُٰب ُموَ�ٰٓ إِنَّا لَُمۡدَرُ�وَن  ۡ�َۡمَعانِ ٱتََ�
َ
ۖ إِنَّ َمِ�َ َرّ�ِ  قَاَل  ٦١قَاَل أ ٓ َّ�َ

  .]٦٢-٦١[الشعراء:  ﴾٦٢َسَيۡهِديِن 
م یگرفتار خواھ اران موسی گفتند ما قطعاً یدند یگر را دیچون دو گروه ھمد«: یعنی

ی خواھد یو به زودی مرا راھنما پروردگارم با من استرا یست زین نیشد* گفت چن
 » ردک

حضرت ھارون را با ھم جمع بست ، حضرت موسی و برادرش، خداوند، در آیات اول

ٓ ﴿ :و فرمود نفر الیق معیت خاّصۀ الھی ھردو  چون» ھستم من با شما« ﴾إِنَِّ� َمَعُكَما
 :فرماید می ولی در دو آیۀ بعدی حضرت موسی به وقت یاد کردن از معیت الھی ؛بودند
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و بنی اسرائیل را با خود جمع نبست و این » خدای من با من است« ﴾إِنَّ َمِ�َ َرّ�ِ ﴿

رِۡسۡل َمِ�َ بَِ�ٓ ﴿ :معیت آنان را خواسته بود ÷در حالی بود که خود حضرت موسی
َ
فَأ

ٰٓءِيَل  بنی اسرائیل را ھمراه من  ):موسی به فرعون گفت(« .]١٠٥[األعراف:  ﴾١٠٥إِۡسَ�
 » بفرست

 ÷ولی حضرت موسی، و از جھتی بنی اسرائیل نگران بودند که مبادا گرفتار شوند
لیاقت چرا که آنان » نگران نباشید که خدا با ھمۀ ماست: «بگویدھا  آن حاضر نشد به

 فتدبر جداً ...... معیت خاّصۀ خداوند را نداشتند
خداوند فقط به خاطر ھمراھی گوید:  می گیرد و می آخوند شیعی قرآن را به بازی

حال برای اینکه بطالن  ؛ابوبکر با پیامبر معیت خاصۀ خود را شامل ابوبکر نیز کرد
 : کشیم می به تصویرصحنۀ زیر را ، ساده تر ثابت کنیمای  شیوه ادعای آنان را به

تن از دانش  ٥مدیر مدرسه به وسیلۀ بلندگو نام  ؛در دبستان ھستیم، ما و قزوینی«
آنان » به دفتر بیایند.... فالنی و فالنی و«گوید:  می زند و می آموزان کالس اول را صدا

از  در حالیکه یکی از آنان مدال طالیی به گردن دارد، نیز به دفتر رفته و بعد از دقایقی
 . شوند می دفتر خارج

آقای «گوید:  می زند و این بار می آقای مدیر دوباره در بلندگو صدا، لحظاتی بعد
من و قزوینی به دفتر رفته و بعد از » به دفتر بیایند »ابوبکر بن حسین«و  »قزوینی«

 نزد دوستان بر، نیز از جنس طال و به یک شکل ھستندھردو  دقایقی با دو مدال که
اگر رفیق ما : «گویند می گردیم؛ حال دوستان من خطاب به قزوینی و دوستانش می

 »ابوبکر«چون تو ھمراه ، گرفتی نمی نبود تو ھیچ وقت این مدال را »ابوبکر بن حسین«
قزوینی و  ؛کنید می گمان» و گرنه لیاقتش را نداشتیاند  این مدال را به تو داده، بودی

آنان بالفاصله خواھند  ؛واضح است؟؟ ھند گفتدوستان قزوینی در جواب چه خوا
چرا به ، اگر اینطور است؟ مگر نخودچی کشمش است که به ھر کسی بدھند: «گفت
و چرا به شاگردان کالس اول ندادند و فقط یکی از آنان مدال گرفت و ؟ دھند نمی شما

 » ؟؟نفر دیگر دست خالی بر گشتند ٤
ھیچ آن را  پذیرد ولی خالف می عاقلی این راھر ، انصافًا اگر این جواب را بدھند

ھمانطور که ھیچ مسلمانی نباید بپذیرد که خداوند به خاطر وجود ، پذیرد نمی عاقلی
 پیامبر اکرم به ابوبکر صدیق نیز مدال معیت خاّصۀ خود را داده است!
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مگر معیت خاّصۀ خدا چیز ساده ای است که ھمه را شامل : «سخن ما چنین است
حال آنکه آنان نیز ھمراه ، اگر چنین است چرا بنی اسرائیل را شامل نشدو ؟ شود

حضرت ، مضطرب و نگران نیز بودند و از سویی دیگر، از سویی !؟؟حضرت موسی بودند
 .» خواستار بود، موسی معیت آنان را به امر خداوند

 لیجبرائ یبرا یافتخار، هم السالمیت علیبا اهل ب ینیهمنش: قزوینی
، شوند ه دورھم جمع میکھرگاه ، نیه خارج شدگان از دکبدان : «رازیفخر 

ھا  آن منظور» بودھا  آن انیل نفر ششم در میه جبرئکتنی  ا به حق پنجیخدا: «ندیگو می
ر عبا یرا در ز ھم السالمیعل نین و حسیحس، فاطمه، یعل ج ه رسول خداکن است یا

من . قرار دادھا  آن انیرا نفر ششم در مل آمد و خود یرد و جبرئکدر روز مباھله جمع 
ز بھتری یشما چ: پدرم گفت، ندیگو ن میین چنیاھا  آن هکن مطلب را به پدرم گفتم یا

نی در باره دو ک چه گمان می« هکن گفته رسول خدا است ید و آن ایدارھا  آن نسبت به
تر  املکبرتر و ، ن قصهیه اکھی و روشن است یبد» ؟خدا استھا  آن ه نفر سومکنفری 
 .»است) ساءکقصه ( از آن

برای ما مشخص ، ن مطلبی را گفته باشدیچن، انیعیاز ش کیدامکه کن یا: اوالً 
رد تا خواننده با مراجعه ک نده آن را مشخص مییه فخررازی گوکست و چه بھتر بود ین

ه ک ن بھتر بودیھمچن. ردک با استداللش آشنا شده و بھتر قضاوت می، به اصل سخن او
گران با آشنا یرد تا دک ان مییر بکلت ابوبیتر و برتر بودن فض املکدالئل پدرش را برای 

فخررازی حتی در نقل داستان . ردندک ق مییسخن پدر فخررازی را تصد، ھا آن شدن با
را در » ساءکداستان « عه و سنی زمانیرا شیرده است؛ زکت امانت داری را نیز رعاین

 دانند نه در زمان مباھله؛ می ریه تطھیزمان نزول آ
لتی است بس یفض، یمقرب درگاه الھ کن وحی و ملیام، لینی با جبرئیھمنش: اً یثان

دانند؛  ھم السالم نمییت علیلتی برای اھل بین مطلب را فضیا، انیعیارزشمند؛ اما ش
ل دانسته و یبد را برای خود افتخاری بیھا  آن نی بایه ھمنشکل است ین جبرئیه اکبل

ساء ھمراه با کر یه در زکسی باشد کز تنھا یه او نکرد یگ امبر خدا اجازه مییاز پ
 ن مخلوقات خدا نشسته است؛یتر کپا

ر کامبر و ابوبیه خداوند در غار به ھمراه پکند کتواند ادعا  ا فخررازی مییآ: ثالثاً 
 ؟تش نبوده استیامبر و اھل بیساء به ھمراه پکر یبوده؛ اما در ز
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َ ٱإِنَّ ﴿ :هکند نفرموده است مگر خداو ِينَ ٱَمَع  �َّ ْ ٱ �َّ ِينَ ٱوَّ  �ََّقوا ِۡسُنوَن  �َّ  ﴾١٢٨ُهم �ُّ
  ].١٢٨[النحل: 

 . ارندکوکیه نکسانی کو ، اند ردهکشه یه تقوا پکسانی است کخداوند با 
لت یه فضکلی وجود دارد یچه دل، گروه بودهھردو  ان و باکمھردو  اگر خداوند در

عالوه بر خدا ، ساءکه یدر قض؟ میساء بدانکر یلت بودن در زیغار را برتر از فضبودن در 
مل از داستان کساء قطعا افضل و اکز بوده است؛ پس داستان یل نیجبرئ، و رسول او
 غار است؛
 : ز بوده استیل نیکائیات اھل سنت مین طبق بعضی روایھمچن

�ََّما يُِر�ُد ﴿ هیه آکاز ام سلمه نقل شده است  
َ
ُ ٱ� در خانه من و در باره ھفت  ﴾...�َّ

ھم ین علیحسن و حس، فاطمه، یعل ج خدا رسول، ائلکیم، لیجبرئ، نفر نازل شد
 .السالم

، شود لت محسوب مییھم السالم فضیت علیر برای اھل بیه تطھیآنچه در آ: رابعاً 
ھای باطنی و ظاھری است  دیینی خداوند بر طھارت آن بزرگواران از تمام پلیوکاراده ت

ز یمتما، ه از تمام خالئقک؛ بلکگر مالئیل و دیرا نه تنھا از جبرئھا  آن ن مقامیه اک
 . سازد می

 : جواب
که جبرئیل و  گوید می روایت پایانی قابل توجه است که قزوینی نقل کرده و

بسیار مضحک  ! و این!میکائیل نیز زیر عبا بودند و آیۀ تطھیر در مورد آنان نیز ھست
است چرا که مالئکه ذاتًا معصوم ھستند و شیعه معتقد است که آیۀ تطھیر و ارادۀ خدا 

حال چه عجیب است که ، در این آیه بر معصوم گشتن آل عبا قرار گرفته است
 آیند تا آنان نیز معصوم شوند!!! می ای که ذاتًا معصوم ھستند نیز زیر این عبا مالئکه

خواستند معصومتر ؟ ند دیگر چه نیازی به زیر عبا رفتن استکه معصوم بودھا  آن
و عصمت مالئکه نیز مطلق است و .. بفھمید!!! نیست باالتر از سیاھی رنگ؟؟ شوند

نیست باالتر ازعصمت آنان عصمتی! و این خود به وضوح داللت بر دروغ بودن ادعای 
 . آخوند شیعی دارد

 ٢خیمه بوده است که این ھمه آدم و ، باکه آن عاند  شیعیان گمان کرده، از سویی
رو دھید ھا  این اگر به؟ حماقت تا به چه حد؟؟؟ شدند می ز زیرش جایتن از فرشتگان ن
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نفری  ٣١٣بعید نیست که لشکر ، یک گردان را به راحتی زیر این عبا جا خواھند داد
 زور چپان کنند!، امام زمانشان را نیز در آن زیر

است که جبرئیل تا به آن حد بزرگ است که در سرزمین منا در روایات شیعی آمده 
شرق و غرب زمین را فرا خواھد گرفت و طولش از زمین اش  شود! و جثه نمی اصًال جا

اگر بگوئید به شکل ؟ پس چگونه زیر یک عبا جا شده است، ١ رسد می تا به آسمان

ُؤَ�ٓءِ ﴿ ؟؟ام سلمه چگونه او را شناخت: گویم می، دیگری در آمده است  ۡلَقۡومِ ٱَ�َماِل َ�ٰٓ
ه سخن کن مردمان را چه شده است یا« ]٧٨[النساء:  ﴾٧٨َ� يََ�اُدوَن َ�ۡفَقُهوَن َحِديٗثا 

 ؟ شدید.... واقعًا شما را چه شده که این ھمه» ؟فھمند ینم
وجود  ٢راوی رافضی ٣، از لحاظ سند نیز این روایت مخدوش است چرا که در آن

دارد که یکی از آنان نیز متھم به وضع حدیث است و ایضًا یکی دیگر از راویان این 
 . افزاید می که خود بر ضعف روایت ٣مجھول الحال است، روایت

 کیفیت معیت در آیۀ غار
َ إِنَّ ﴿ که ٤کند می قزوینی اعتراف ۖ  ٱ�َّ داللت بر فضیلت حضرت ابوبکر صدیق  ﴾َمَعَنا

 تواند مین حضرت علی ھم مشمول معیت خداوند است پس« بگوید خواھد می اما، دارد

َ إِنَّ ﴿ قید ۖ  ٱ�َّ  » بر افضیلت گواه باشد! ﴾َمَعَنا
 . جواب به وی از چند جھت است

َ إِنَّ ﴿ زمانی که به فضیلت بودن قید: ابتدا اینکه ۖ  ٱ�َّ خواه ، اعتراف کردید ﴾َمَعَنا
چرا ، حضرت صدیق از محسنین و متقین و صابرین استناخواه باید اعتراف کنید که 

 . که خداوند با رحمت خود ھمراه کسانی است که محسن و متقی و صابر باشند

 ۱۶۶، ص: ۲۰ فی تفسیرالقرآن، جروض الجنان و روح الجنان  -١
مخول بن إبراھیم النھدی (رافضی و متھم به غلو است) و عبد الجبار بن العباس الشبامی  -٢

 (رافضی و متھم به وضع) و عمار الدھنی نیز شیعه است اما متھم نیست.

 ، مجھول است.ةفيبنت أفعی الکو ةعمر -٣
ن و با ھردو گروه بوده، چه دلیلی وجود دارد که اگر خداوند در ھردو مکا«گوید:  آنجا که می -٤

 »فضیلت بودن در غار را برتر از فضیلت بودن در زیر کساء بدانیم؟

_______________________ 
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َ ٱإِنَّ ﴿ ِينَ ٱَمَع  �َّ ْ ٱ �َّ ِينَ ٱوَّ  �ََّقوا ِۡسُنوَن  �َّ خدا با  قتیدر حق« ]١٢٨[النحل:  ﴾١٢٨ُهم �ُّ
 » ارندکوکینھا  آن هکسانی [است] کاند و [با]  ه پروا داشتهکسانی است ک

نَّ ﴿
َ
َ ٱأ  »شگان استیتقواپ ھمراهخدا « ﴾١٩٤ لُۡمتَّقِ�َ ٱَمَع  �َّ

نَّ ﴿
َ
َ ٱَوأ  »خدا ھمراه مومنان است« .]١٩[األنفاق:  ﴾١٩ لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَمَع  �َّ
َ ٱإِنَّ ﴿ ِٰ�ِ�نَ ٱَمَع  �َّ   »ھمانا خدا با صابرین است«. ]١٥٣[البقرة:  ﴾١٥٣ ل�َّ

در آن جمع بسته شده است از  ج معیتی که ابوبکر صدیق با نبی اکرم: دوم اینکه
چرا ، بالجمله برتر و باالتر است ،)آیاتی که ذکر شد( معیتی که در دیگر آیات آمده است

که آن معیت ھمه با شرطی ھمراه است اما معیتی که در بعضی آیات در مورد مالئکه و 
 :به این دو آیه دقت کنید ؛مشروط نیست، وارد شدهبعضی انبیاء و در آیۀ غار 

َخَذ ﴿
َ
ُ ٱ۞َولََقۡد أ ٰٓءِيَل َوَ�َعۡثَنا ِمۡنُهُم  �َّ ُ ٱَعَ�َ نَقِيٗباۖ َوقَاَل  ۡ�َ�ۡ ٱِميَ�َٰق بَِ�ٓ إِۡسَ� إِّ�ِ  �َّ

َ�ۡمُتُم 
َ
لَٰوةَ ٱَمَعُ�ۡمۖ لَ�ِۡن أ َكٰوةَ ٱَوَءاتَۡيُتُم  لصَّ ۡقَرۡضُتُم َوَءاَمنُتم بُِرُسِ�  لزَّ

َ
ۡرُ�ُموُهۡم َوأ َ ٱ وََعزَّ َّ� 

َ�ّفَِرنَّ َعنُ�ۡم َسّ�ِ  ۡرًضاقَ 
ُ ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  َٔ َحَسٗنا �َّ ۡدِخلَنَُّ�ۡم َج�َّ

ُ
اتُِ�ۡم َوَ�

ۚ ٱ نَۡ�ُٰر
َ
بِيلِ ٱَ�َمن َ�َفَر َ�ۡعَد َ�ٰلَِك ِمنُ�ۡم َ�َقۡد َضلَّ َسَوآَء  ۡ�   .]١٢[المائدة:  ﴾١٢ لسَّ

رده کمان گرفت و از آنان دوازده سریل پیخدا از فرزندان اسرائ قتیدر حق«
د و به یات بدھکو ز دیمن با شما ھستم اگر نماز برپا دارم و خدا فرمود یختیبرانگ

د قطعا گناھانتان یی به خدا بدھیوکید و وام نینکشان یارید و یاوریمان بیفرستادگانم ا
ر [درختان] آن نھرھا روان است در یه از زکی یھا باغم و شما را به یزدا را از شما می

قت از راه راست گمراه شده یفر ورزد در حقکن یس از شما بعد از اکآورم پس ھر  می
 » است

موّید ھا  آن این معیت مشروط است و این وعده مربوط به قومی است که خیلی از
الطاف محروم شدند؛ حال ھمراه با الطاف او شدند و بعضی از ھمین قوم از  معیت خدا

 : آیۀ دوم

ْ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱيُوِ� َر�َُّك إَِ�  إِذۡ ﴿ ّ�ِ َمَعُ�ۡم َ�َثّبُِتوا
َ
ِينَ ٱ� َّ�  ْۚ  ]١٢[األنفال:  ﴾...َءاَمُنوا

سانی را که من با شما ھستم پس کرد ک ه پروردگارت به فرشتگان وحی میکھنگامی «
 ..» دیقدم بدار اند ثابت مان آوردهیه اک
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، این معیت خداوند با مالئکه مشروط نیست و این به خاطر مقام واالی آنان است
چنانکه خداوند در مورد حضرت موسی و ، ھمینطور است وضعیت بعضی از انبیاء الھی

 : فرماید می ھارون

َرٰى  قَاَل ﴿
َ
ۡسَمُع َوأ

َ
ٓ أ ٓۖ إِنَِّ� َمَعُكَما راه د من ھمیفرمود مترس« .]٤٦[طه:  ﴾٤٦َ� َ�َافَا

 .» نمیب شنوم و می م مییشما
آمده  ج آنجا که از قول نبی رحمت: توبه ٤٠و ھمینطور است معیت خداوند در آیۀ 

َ َ� َ�َۡزۡن إِنَّ  ۦإِۡذ َ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِ ﴿ :است ۖ  ٱ�َّ معیت ، بینیم که در این آیه نیز می و ﴾َمَعنَا
انبیاء الھی آمده است و در مورد مشروط نیست و این معیت فقط در مورد مالئکه و 

آن ھم در مورد حضرت ابوبکر ، ھیچ کدام از اصحاب انبیاء الھی وارد نشده اال یک مورد
ابوبکر صدیق افضل اصحاب نبی  کند می که این خود به جز اینکه ثابت سصدیق

چرا که حضرت ، که از اصحاب دیگر انبیاء نیز افضل است کند می ثابت، است جاکرم
حضرت » شویم می االن گرفتار فرعون«: به وی گفتند شزمانی که اصحاب، ÷موسی

و یاران خود را با خود جمع » )خداوند من ھمراه من است(، خیر: «موسی فرمود
 . نبست

ا﴿ :آیه َٰٓءا  فَلَمَّ ۡصَ�ُٰب ُموَ�ٰٓ إِنَّا لَُمۡدَرُ�وَن  ۡ�َۡمَعانِ ٱتََ�
َ
ٓۖ إِنَّ َمِ�َ َرّ�ِ  قَاَل  ٦١قَاَل أ َّ�َ

اران موسی گفتند ما یدند یگر را دیچون دو گروه ھمد« ]٦٢-٦١[الشعراء:  ﴾٦٢َسَيۡهِديِن 
را پروردگارم با من است و به زودی یست زین نیم شد* گفت چنیگرفتار خواھ قطعاً 

 » ردکی خواھد یمرا راھنما
ن یا: «فرماید می، ه آمدهین آیا ه درک یتیضمن اشاره به مع، دانیم زیرکتر عبدالکد

َ إِنَّ ﴿ ه درکت یمع ۖ  ٱ�َّ است  یتیواالتر و ارزشمندتر از آن مع، به آن اشاره شده ﴾َمَعَنا

َ ٱإِنَّ ﴿ :فرموده است، ارانکوکیاران و نکزیدر مورد پرھ، ه خدواندک ِينَ ٱَمَع  �َّ ْ ٱ �َّ َقوا َّ� 
ِينَ ٱوَّ  ِۡسُنوَن  �َّ اران کوکیشگان و نیھمراه تقواپ، گمان خداوند یب: «یعنی ﴾١٢٨ُهم �ُّ

َ إِنَّ ﴿ ه درک یتیمع.».. است ۖ  ٱ�َّ ، عبارت است از نصرت، به آن اشاره شده ﴾َمَعَنا
به آن مختص ، سقیر صدکارش ابوبیو  ج خدا ه تنھا رسولک یرحمت و مدد الھ

َ ٱإِنَّ ﴿ ی  هیه در آک یتیمع. اند دهیگرد ِينَ ٱَمَع  �َّ ْ ٱ �َّ ِينَ ٱوَّ  �ََّقوا ِۡسُنوَن  �َّ به  ﴾١٢٨ُهم �ُّ
ه ک یتیباشد؛ اما مع یم یارکوکیو ن یشگیپ چون تقوا یطید به شرایمق، آن اشاره شده
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ه صرفًا کبود  یالھ یاز ھمراھ ینوع، ارش نمودیو  ج رمکامبر ایپ ۀبھر، متعال یخدا
العاده و فراتر از حد تصور   خارق یھا ن دو بزرگوار بود و در قالب نشانهیمخصوص ا

 ١ ».نمودار گشت

ٓۖ إِنَِّ� َمَعُكَمآ ﴿ :فرماید می خداوند به حضرت موسی و ھارون: سوم اینکه َ� َ�َافَا
َرٰى 

َ
ۡسَمُع َوأ

َ
و الزم است که این معیت برتر از آن معیتی باشد که مربوط  ]٤٦[طه:  ﴾٤٦أ

موسی و ھارون علیھم السالم ھر  به محسنین یا متقین یا صابرین است چرا که حضرت
سه صفت را داشتند و حتمًا موّید به معیت الھی که مخصوص متقین و محسنین و 

پس این ، دانستند می بایست این را می چون نبی بودندھا  آن بودند و، صابرین است
برتر و باالتر است و این تائید و معیت برتر و افضل ، آمده) ٤٦: طه( معیتی که در آیه

خدا با او نیز ھست و در ، چنانکه اگر شخص صالح و صابر و متقی نزد حاکم برود ؛ستا
اما ممکن است ھمین ، تمام این مدت که این صفات را داشته خدا نیز با او بوده است

که در .... شکنجه شود و، شخص صابر و متقی و محسن به دست این حاکم کشته شود
اما زمانی که خداوند اشخاص خاصی را مصداق قرار داده و در  ؛تاریخ امثالش زیاد است

چنانکه حضرت ، اند شکست نخورده، شرایطی به آنان وعدۀ ھمراھی و معیت داده است
خواست رسید؛ و نبی  می در نھایت از چنگ فرعون آزاد شد و به جایی که، ÷موسی

ل مکه و دیگر اعراب نیز شکست نخورد و در نھایت اسالم را گسترش داد و اھ ج اکرم

يَۡت ﴿ :فوج فوج وارد اسالم شدند
َ
ِ ٱيَۡدُخلُوَن ِ� دِيِن  �َّاَس ٱَوَر� ۡفَواٗجا  �َّ

َ
[النصر:  ﴾٢أ

برتر از معیتی است که مربوط به ، گردد که این معیت می پس از این نکته واضح ٢]٢
شخص  متقین و صابرین و محسنین است و الزم است که ابوبکر صدیق برتر از یک

 . متقی و صابر و محسن باشد

إال فهو و املعونة فهی معية خمصوصةو إن اهللا معنا أی بالعصمة«: فرماید می آلوسی

  ٣»ل واحدٍ من خلقهكتعالی مع 

، ۱، طةل، عبدالکریم زیدان، مؤسسه رسا۱۰۰ص ۲المستفاد من قصص القرآن (عربی) ج -١
 م.۱۹۹۷ھـ/۱۴۱۸

 شوند میبینی که دسته دسته و گروه گروه داخل دین خدا  و مردم را می -٢
 ۱۴۱، ص ۶روح المعانی، ج  -٣

_______________________ 
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و این معیتی ویژه است؛  کند میما را حفظ و کمک : ؛ یعنیان الله معنا: «یعنی
  .»وگرنه خداوند متعال با ھمه مخلوقات خویش است

 . این باره در آینده بیشتر سخن خواھیم گفت در

 ابوبکر لیاقت معیت را نداشت زیرا تا آخر عمر با تقوا نماند!
لت محسوب یھمراھی و مصاحبت با رسول خدا زمانی فض، دگاه قرآنیاز د: «قزوینی

د یسوره فتح تمج ٢٩ه یخداوند در آ. ه ھمراه با تقوی و انجام عمل صالح باشدک
 :دیفرما ه میکآن جا ، دینما ھمراھان رسول خدا میفراوانی از 

دٞ ﴿ َمَّ ِۚ ٱرَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ِشدَّ
َ
ارِ ٱأ ٗدا  ۡلُكفَّ ٗعا ُسجَّ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم ُركَّ

ِ ٱيَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  ثَرِ  �َّ
َ
ۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن � ُجوِد� ٱَورِۡضَ�ٰٗنا َ�ٰلَِك َمَثلُُهۡم ِ�  لسُّ

ِ�يلِ ٱ�َّۡوَرٮٰةِ� َوَمَثلُُهۡم ِ� ٱ  .]٢٩[الفتح:  ﴾...ۡ�ِ
ّفار سرسخت و که با او ھستند در برابر کسانی کفرستاده خداست و  ج محّمد

نی در یب وع و سجود میکرا در حال رھا  آن وستهیان خود مھربانند پیو در م، دیشد
در صورتشان از اثر ھا  آن طلبند نشانه ه ھمواره فضل خدا و رضای او را میکحالی 

 »ل استیف آنان در انجیف آنان در تورات و توصین توصیان است ایسجده نما
ھای  یژگیه دارای وکرم را ستوده کامبر ایفه آن دسته از اصحاب پیه شرین آیدر ا

 :موجود باشد

آُء َ�َ ﴿ -١ ِشدَّ
َ
ارِ أ  د باشند؛یّفار سرسخت و شدکدر برابر  ﴾ٱۡلُكفَّ

 گر مھربان باشند؛یدکینسبت به  ﴾رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ ﴿ -٢

ٗدا﴿ -٣ ٗعا ُسجَّ  وع و سجده باشند؛کوسته در حال ریپ ﴾تََرٮُٰهۡم ُركَّ

ِ يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن ﴿ -٤ ۖ  ٱ�َّ چشم آنان به فضل خدا و به دنبال رضای  ﴾َورِۡضَ�ٰٗنا
 خدا باشند؛

ثَرِ ﴿ -٥
َ
� ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن � ُجودِ مای آنان مشاھده یآثار سجده در س ﴾ٱلسُّ

 شود؛
م یعمل صالح را شرط برخورداری از مغفرت و پاداش عظ، هین آیان ھمیدر پا -٦

 :ندک ان مییخود ب
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ُ وََعَد ﴿ ِينَ  ٱ�َّ ٰلَِ�ٰتِ َءاَمُنواْ وََعِمُلواْ  ٱ�َّ ۡغفِ  ٱل�َّ ۡجًرا َعِظيَمۢ�  َرةٗ ِمۡنُهم مَّ
َ
 ﴾٢٩َوأ

خداوند ، اند سته انجام دادهیارھای شاکمان آورده و یه اکرا ھا  آن سانی ازک) ولی(
 .می داده استیعظ وعده آمرزش و اجر

  .»لت باشدیتواند ارزش و فض ن صرف ھمراھی و مصاحبت نمییبنابرا
 : جواب

رساند چرا که این آیه  می بودن ادعای وی را به اثبات باطلآیه به وضوح  یمعنا
که با کفار سر ، شمارد می و سپس صفات آنان را بر، ستاید می را ج ھمراھان نبی اکرم

دھد که ھمراھان  می و به وضوح این آیه گواھی.... و ندین خود مھربانسختند و ب
 ج اینکه ابوبکر صدیق از ھمراھان و مالزمان نبی اکرمدر و . پیامبر بھشتی ھستند

رساند و  می به خوبی این مفھوم را ﴾ۦإِۡذ َ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِ ﴿ شکی نیست و قید، بوده است
ھجری است اما سورۀ فتح مربوط به صلح  ٩چنانکه گفتیم آیۀ غار مربوط به سال 

 ٩کر صدیق از قرآن تا سال بینیم که مصاحبت ابوب می حدیبیه و قبل از تبوک است و
 . ھجری ثابت و غیر قابل انکار است

پس آنگاه که فھمیدیم ھمراھان پیامبر با کفار سر سخت و با مسلمانان مھربان و 
ھمیشه در حال رکوع و سجود ھستند و فھمیدیم که ابوبکر صدیق نیز از این ھمراھان 

 . یه استفھمیم که ابوبکر از مصادیق اولیۀ این آ می، بوده است
! !فھمد نمی آورد که معنای واضح آیه را می واقعًا تعصب چه بالیی بر سر انسان

نباشند  و با تقوا منؤتوانند م نمی شمارد که آن اشخاص می ابتدای آیه صفات کسانی را
 :فرماید می زمانی که خداوند، واضح استو توانند اعمال صالح نداشته باشند!  نمی و

ُ وََعَد ﴿ ِينَ  ٱ�َّ ٰلَِ�ٰتِ َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  ٱ�َّ ۡغفِ  ٱل�َّ ۡجًرا َعِظيَمۢ�  َرةٗ ِمۡنُهم مَّ
َ
منظور این  ﴾٢٩َوأ

، جویند می و سجودند و فضل خدا را نیست که ھمراھان پیامبر که غالبًا در حال رکوع
اگر عمل صالح انجام دھند مستحق مغفرت ھستند!! چرا که ھمین رکوع و سجود و 

عین عمل صالح و مصداق واالی اطاعت و بندگی است و بگویید ، فضل خدا جویا شدن
بلکه منظور آن است که ای مردم ؟؟ وجود دارد صالحی عمل باالتر از این دیگر چه که

من باشید و عمل صالح انجام دھید مستحق مغفرت و اجر ؤم، اگر شما نیز مانند آنان
 ھمانطور که خداوند، ای بیان جنس استدر این آیه به معن »ِمن«و  عظیم خواھید بود

 : فرماید می
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ْ ٱفَ ﴿ ۡوَ�ٰنِ ٱِمَن  لرِّۡجَس ٱ ۡجَتنُِبوا
َ
به این معنی  »ِمن«که در این آیه نیز  ]٣٠[الحج:  ﴾ۡ�

به معنای  »ِمن«بلکه در این آیه نیز » بعضی از بت ھا نیست که اجتناب کنید از پلیدِی 
 . دوری کنیدھا  که از پلیدی تمامی بتشود  می و معنی این بیان جنس آمده است
داً ... : «نویسد می کاشفی سبزواری  اوقات ثرکا در عنیی نندگانکسجود ُسجَّ

 ١.»است رض صحابه بھمه راجع مناقب نیا هک آورده موضح در بنماز اند مشغول
: نویسد می، در رد اھل سنت نوشته، و شیخ عبدالجلیل قزوینی رازی در کتابی که

 و علی بر هک سکآن بر !؟است شتریب هک بر غرامت خود تا ردنک دیبا می اسیق«
 ریأم را خمرخواره دیزی هک سکآن بر ای و، مصطفی بر هکچنان فرستد صلوات فرزندانش

 ٢ .»]را[ ّفارکال علی أشّداء و، غار اری هکچنان خواند نیالمؤمن
ما ، استبیشتر کدام کس در ضرر و زیان : «این است کهشیخ عبدالجلیل منظور 

 منینؤفرستیم یا آنکه یزید را ھمانطور امیر الم می که بر علی و فرزندانش درود
 .» خواند می امیر المؤمنین، خواند که ابوبکر را که یار غار و اشداء علی الکفار بود می

ھر کس یک بار این آیه را بخواند خواھد فھمید ، گذشته از اعترافات علمای شیعه
 دارد! ای چرکین و پر کینهکه قزوینی چه دل 

 معیت برای رسول خدا خاصه بود ولی برای ابوبکر عامه!
او قبًال ، که باعث حیرت استتناقض عجیبی نھفته قزوینی  در البالی سخنان

خواست آن را  می نتھیمعیت خاصه است م، اعتراف کرده بود که معیت خدا با ابوبکر
این معیت ، گفت می تاویل کند و بگوید که علی نیز از این فضیلت بر خوردار است و

 ت خاصه را پذیرفت ولی اکنونیخالصه اینکه مع.... باعث کاھش حزن ابوبکر نشد و
 : نویسد می

َ إِنَّ ﴿ هیآه در کتی یز معیو ن« ۖ  ٱ�َّ برای ، ان آمده استیاز آن سخن به م ﴾َمَعَنا
ه مراد از آن کست؛ بلیت خاص نیر معک؛ اما برای ابوبتی است خاصیرسول خدا مع

 هکه ھمواره و در ھمه جا با تمام مخلوقات وجود دارد کت عمومی الھی یھمان مع

ۡ�َن َما ُكنُتۡمۚ وَ ﴿ :دیفرما می
َ
ُ ٱَوُهَو َمَعُ�ۡم �   .]٤[الحدید:  ﴾٤بَِما َ�ۡعَملُوَن بَِص�ٞ  �َّ

 ، کاشفی سبزواری _تھران۱۱۵۸مواھب علیة (فارسی)، ص:  -١
 _تھران  ۴۲۸نقض (فارسی)، متن، ص:  -٢

_______________________ 
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توجیه بسیار ناشیانه و به غایت مضحک است و ما از یک دیوانه چنین ھذیانی این 
 !سد به کسی که این ھمه ادعا داردرا انتظار نداشتیم چه بر

گوشی نوکیا فالن ھردو  ما: اگر شخصی از جانب خودش و دوستش بگوید، جناب
گوشی نفر اولی ، دھید که بگوئید می شما به چه اجازه ای به خود حق، مدلش را داریم

شما را به خدا اگر این ؟ چه قرینه ای دارید؟؟ چینی است و گوشی نفر دومی فنالندی
 ؟؟ پس چیست، تفسیر به رای نیست

 کنیم و می را قبول انھذیانش، حال برای اینکه دل این بیماران تب کرده نشکند
خدا ، ران نباشای ابوبکر نگ« اگر فرض کنیم که منظور پیامبر این بوده که: گوئیم می
با کفار ھم  وبا تو  خدایادت باشد که البته ای ابوبکر  !من استنصرت خود ھمراه با 

ابوبکر  توانیم نتیجه بگیریم که می، اگر منظور پیامبر را چنین فرض کنیم» ھست
به خاطر من «گوید  می و پیامبر به او. نگران بوده است ج صدیق به حال نبی اکرم

از حکمت ، و اگر ابوبکر نگران خودش بود.» کند می خدا مرا حفظ نگران نباش چرا که
: ش ھراسان است بگویدخود به ابوبکر که به خاطر جان ج به دور است که پیامبر اکرم

 » !!!کند می ابوبکر نگران نباش که خدا مرا حفظ«
 نگران نباش که: «که پیامبر بگوید بودالزم ، بودابوبکر به خاطر خودش نگران اگر 

 وندبرای جان خودت نگران مباش که خدا: «نه اینکه بگوید» خدا مواظب توست
بوبکر به خاطر نبی اکرم بوده است که حزن ا دمگر اینکه قبول کنی» مواظب من است!

 خواھیم! می ھمان است که ما، اگر قبول کنید
عموم معیت تکوینی که مربوط به ، دانند مین کارشان را به جایی رسانده که، تعصب

موجب زائل شدن نگرانی شود که رسول رحمت بخواھند آن را متذکر  تواند مین، است
 شوند!

که  یگریمطلب د: «دننویس می شدر تفسیر تابشی از قرآن خوی /عالمه برقعی
 یست بلکه به معنین ینیت تکویمع یا به معناست که کلمة َمَعند ذکر شود آن یبا

ول حق با ھمه کس است و اختصاص به رس ینیت تکویرا معیاست ز یدییت تأیمع
ت دارد و یبا من و تو عنا یعنین است که خدا با ما یا اَمَعن یپس معن، ومصاحبش ندارد

قرائت قرآن نموده  یه را قرائت کند از طرفین آیپس ھر کس ا، کند ید مییمن و تو را تأ
ثواب  یقار ید براییأن قرائت و تیابوبکر ذکر نموده که ا ید خدا را براییتأ یو از طرف

و اگرچه اند  د ابوبکر کردهید و تمجییخوانند تأ یه را مین آیامت ایو مردم که تا ق. است
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گاه از معنا ن است که خدا با من و یه این آیمعنا در ا یبه ھر حال معنا. ه نباشندیآ یآ
 ÷و ھارون یکه خدا به حضرت موس یا هیآ کند مانند یم یاریت دارد و ما را یتو عنا

َرٰى  َقاَل ﴿ :فرموده که
َ
ۡسَمُع َوأ

َ
 » ]٤٦[طه:  ﴾٤٦َ� َ�َافَاۖٓ إِنَِّ� َمَعُكَمآ أ

تنھا برای ابوبکر ، که در میان اصحاب فرماید می و شیخ االسالم ابن تیمیه نیز

أَيبِ «: معیت خاّصه ثابت گشته است، صدیق لْمِ كَ عِ لِ الْ نْ أَهْ ةٌ مِ الَ طَائِفَ قَ ِّ وَ
يْيلِ هَ مِ السُّ اسِ قَ الْ

هِ  ِ ريْ غَ رٍ : وَ ِ أَيبِ بَكْ ريْ ثْبُتْ لِغَ ْ تَ ةُ ملَ َاصَّ يَّةُ اخلْ هِ املَْعِ ذِ از اھل علم مانند ابوالقاسم  یا عده« ١.»هَ
ر ابوبکر ثابت نشده یغ یبرا معیت خاصن با ھم بودن و یا: اند ر او گفتهیو غ یلیسھ

 .» است
امبر را فرا یار و ھمسفر پی، آن موقع ترس و وحشتدر : «نویسد می شیرازی ممکار

إِۡذ َ�ُقوُل ﴿ »غم مخور خدا با ما است: و گفت« امبر او را دلداری دادیپ گرفت و
َ َ� َ�َۡزۡن إِنَّ  ۦلَِ�ِٰحبِهِ  ۖ  ٱ�َّ  ٢»﴾َمَعَنا

با امداد خداوند جامه  ج مراحل ابتدایی نجات پیامبر: «نویسد می حسین فاضلی
رسول . را خنثی کردھا  توطئه، و کمک غیبیغار  او با پناه گرفتن در دل، عمل پوشید

حّتی ھم سفر خود را در ، کرد نمی کوچک ترین اضطرابی احساسر غار ثور خدا د
 ٣» داد می لحظات حساس دلداری

آیا رسول خدا با خاطر نشان کردن : «حال باید از خصم جاھل خود بپرسیم که
» ؟؟شود می ھمان معیتی که کفار را نیز شامل؟ داد می اریمعیت عمومی ابوبکر را دلد

 :موالنا راست گفته است واقعًا که
 ده شــدیچــون غــرض آمــد ھنــر پوشــ

 

 ده شـدیـصد حجاب از دل بـه سـوی د 
 

 نهی از عمل نا شایست است!، ال تحزن یعنی ال تفعل و منظور
 :سدینو ن باره مییه در ایخ طوسی رضوان الله تعالی علیش: «ینیقزو

  ةمياإلمام محمد بن سعود اإلسال ةمع، شیخ االسالم ابن تیمیه_ جا۳۸۲ص ۸ج ةلسنمنھاج ا -١
 ۴۲۰، ص: ۷تفسیر نمونه، ج  -٢
؛ عنوان مقاله: ۵؛ص۵۸، شماره ۱۳۸۶دی  ،»شمیم یاس«تماعی، فرھنگیماھنامۀ سیاسی، اج -٣

 »صلی الله علیه و آله«امدادھای غیبی در زندگی پیامبر اسالم «

_______________________ 
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َ إِنَّ ﴿ ازه مراد کاند  برخی گفته« ۖ  ٱ�َّ حتی اگر مفاد ، است ج تنھا رسول خدا ﴾َمَعَنا
ه احتمال کرساند؛ چرا  را برای او به اثبات نمی لتییفض، ز شامل شودیر را نکآن ابوب

ه عمل ناپسندی از کسی کخ باشد؛ چنانچه برای سرزش ید و توبیھدف از آن تھد دارد

ه خدا با ما کز یار بپرھکن یاز ا« »ال تفعل ان اهللا معنا« :ندیگو می، استده شده یاو د
گاه و بر حال ما دانا استی ؛»است   .»عنی خداوند از اعمال ما آ

 : جواب
به تفصیل سخن گفتیم و ، خاص رسول خدا باشد تواند مین معیت، در مورد اینکه

 در این آیه توبیخ است! »معیت«منظور از  است الزم به تکرار نیست؛ اما اینکه گفته
ای ابوبکر نگران : «دھد می بگوید که سخن رسول خدا این معنی را خواھد می او
مگر از ؟؟ کنی می شوی و خود را گناھکار می بیند! چرا نگران می که خدا تو را، نباش

؟؟ ای نیست سخن بچگانه، آیا این ادعا و این سخن» ؟؟بیند می ترسی که ما را نمی خدا
 : بطالن این سخن ناپخته به چند وجه است

ایراد ) نعوذ بالله( باید بر نصرت خداوند، اگر سخن طوسی را قبول کنیم -١
چرا که خداوند ماجرای ھجرت را به عنوان یکی از مواضعی که رسول ، بگیریم

بایست این نصرت  می، و چنانکه قبًال گفتیم، یاد نموده، خود را یاری کرده است
اما اگر بپذیریم که یار رسول خدا شخصی بوده که در آن  ؛نحو باشدبه بھترین 

به صورت ، شده می داده و اعمال بدی مرتکب می محل رسول خدا را آزار
 ایم!! مستقیم بر نصرت الھی خرده گرفته

را نیز به ، باید آن ھمه آیه که در مورد پیامبران موجود است، اگر چنین باشد -٢
 !!ھمین شیوه تفسیر کنیم

مثًال زمانی که ، انجام شده است، که آن عمل کند مین ثابت، نھی از علمی -٣

ِ ﴿ :فرماید می لقمان حکیم به فرزند خویش ِۖ ٱَ�ُٰبَ�َّ َ� �ُۡ�ِۡك ب  ]١٣[لقمان:  ﴾�َّ
به این معنی نیست که فرزند لقمان به خدا » ای فرزندم به خدا شرک نورز«

 . شرک ورزیده است
را  »حزن«برای استدالل طوسی ارزش قائل شویم که ما ، توانیم می در صورتی -٤

مثًال گناھی در حد دروغ گفتن که در آن حالت ، یک نوع گناه فرض کنیم
دروغ نگو و این : «توانیم به شخصی من باب نصیحت بگوییم می ھمانطور که
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توانیم به  می به ھمان شکل ھم» بیند می زیرا خدا ما را، گناه را مرتکب نشو
» بیند می نگران نباش و این گناه را مرتکب نشو که خدا ما را: «وییمشخصی بگ

 اما تا به حال احدی چنین سخن ناموزونی نگفته است!
که اند  و گفتهاند  نھی رسول خدا را به معنی دلداری گرفته، تمام مفسرین -٥

 . ابوبکر را دلداری دھند، اند رسول خدا با این کار خواسته
 . شاھدی در قرآن نداردھیچ ، ادعای طوسی -٦

 صالح بماند!، ه مصداق آن تا آخر عمرکلت است یفض یت در حالیمع

 بلعم باعورا -۱
در صورتی ، تی خاص بوده باشدیز معیر نکت در حق ابوبین معیاگر ا: ثالثا: «قزوینی

زگاران یه او را از زمره پرھکه عمل خالفی کند ک ن یتواند سعادت ابدی برای او تضم می
 .اران و ظالمان قرار دھد انجام نداده باشدکاران خارج و در زمره بدکوکیو ن

ه روزگاری از بندگان صالح خداوند و از کند ک خداوند افراد متعددی را معرفی می
آنان را در زمره دشمنان خدا قرار ، ردھای بعدی شانکاند؛ اما عمل زگاران بودهیپرھ

 گاری مورد توجه خاص خداوند بود؛ اماه روزکسانی کاز ، بلعم باعورا. داده است
درگاه الھی شود  که چنان متروکسبب شد ، ستادگی در برابر حجت خدایی و ایتقوا بی

 .برای او استفاده شده است» سگ« ه در قرآن از مثلک

ۡكُه يَۡلَهث�  ۡلَ�ۡبِ ٱَكَمَثِل  ۥَ�َمَثلُهُ ﴿ ۡو َ�ۡ�ُ
َ
 .]١٧٦ [األعراف: ﴾إِن َ�ِۡمۡل َعلَۡيهِ يَۡلَهۡث أ

و زبانش را ، دھانش را باز، نیکه اگر به او حمله کاست ) ھار( مثل او ھمچون سگ
 . ندک ار را میکن یباز ھم، و اگر او را به حال خود واگذاری، آورد برون می
 : جواب

قابل قیاس ، ابتدا اینکه بلعم باعورا با کسانی که به آنان وعدۀ بھشت داده شده است
 :فرماید می ١خداوند در مورد بلعم باعوراچرا که ، نیستند

  تُۡل ٱوَ ﴿
َ
ِيٓ ٱَعلَۡيِهۡم َ�َبأ ۡ�َبَعُه  �َسلَخَ ٱَءاَ�ۡيَ�ُٰه َءاَ�ٰتَِنا فَ  �َّ

َ
ۡيَ�ٰنُ ٱِمۡنَها فَ� فََ�َن ِمَن  لشَّ

ۡخَ�َ إَِ�  ۥٓ ِشۡئَنالََرَ�ۡعَ�ُٰه بَِها َوَ�ِٰكنَّهُ  َولَوۡ  ١٧٥ ۡلَغاوِ�نَ ٱ
َ
�ِض ٱأ

َ
َكَمَثِل  ۥَهَوٮُٰهۚ َ�َمَثلُهُ  �ََّبعَ ٱوَ  ۡ�

 باشد! »بلعم باعورا«البته اگر بپذیریم آیاتی که خواھد آمد در مورد  -١
_______________________ 
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ٰلَِك َمَثُل  ۡلَ�ۡبِ ٱ ۡكُه يَۡلَهث� �َّ ۡو َ�ۡ�ُ
َ
ِينَ ٱ ۡلَقۡومِ ٱإِن َ�ِۡمۡل َعلَۡيهِ يَۡلَهۡث أ َّ� � ْ بُوا َ�ٰتَِناۚ َكذَّ

ُروَن  ۡلَقَصَص ٱ ۡقُصِص ٱفَ    .]١٧٦-١٧٥[األعراف:  ﴾١٧٦لََعلَُّهۡم َ�َتَفكَّ
ه از کم برای آنان بخوان یات خود را به او داده بودیه آکس را ک و خبر آن: «یعنی

م یخواست و اگر می * رد و از گمراھان شدکطان او را دنبال یآن عاری گشت آنگاه ش
د و از ھوای ییا] گراین [=دنیم اما او به زمیبرد ات] باال مییله آن [آیقدر او را به وس

ه] اگر بر آن کچون داستان سگ است [ن رو داستانش یرد از اکروی ینفس خود پ
 .» ام برآوردکنی [باز ھم] زبان از کام برآورد و اگر آن را رھا کور شوی زبان از  حمله

چنانکه مالحظه کردید در ھیچ جای این آیه سخن از وعدۀ بھشت نیست؛ پس 
 . قیاس مع الفارق است، ج قیاس بلعم باعورا با اصحاب محمد

عمل مقایسه کنیم که علم دارند  بی لعم باعورا را با عالمانبلکه درست آن است که ب
دانست که در  می شوند! چنانکه خمینی علم داشت و می ولی در مقام عمل مردود

 یھا تیھمه اقل یبرا: «گفت می حکومت اسالمی ھمه برای خود حق دارند و حتی
ده خودش را یبطور کامل خواھد بود و ھر کس خواھد توانست اظھار عق یآزاد یمذھب
 اتوبوس را مجانی، کنیم می آب و برق را مجانی: گفت میو  کرد می حتی ادعا ١» بکند

اما زمانیکه به ایران رسید غیر از قتل و کشتار و فقر و بدبختی چیزی ... ..کنیم و می
 به ایرانیان نداد!

یارانش از چشم موسی و ، ھمین بلعم باعورا بعد از اینکه بد کردار شد، ییاز سو
از چشم نبی اکرم افتاد و یارانش  ساما آیا ابوبکر صدیق، افتاد و ھمه او را طرد کردند

چنان قرار گرفت که صدیق اکبر زیر پای رسول  یا خیر ارداۀ خدا؟؟ او را طرد کردند
 اکرم آرمید و روز محشر ھمراه رسول خدا محشور خواھد شد!

 هیابو الغاد -۲
عت رضوان حضور داشتند خداوند یه در بکسانی کن نسبت به یھم چن: «قزوینی

 :دیفرما می

ُ ٱ۞لََّقۡد رَِ�َ ﴿ َجَرةِ ٱإِۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَعِن  �َّ َ�َعلَِم َما ِ� قُلُو�ِِهۡم  لشَّ
نَزَل 

َ
ِكيَنةَ ٱفَأ َ�َٰبُهۡم َ�ۡتٗحا قَرِ�ٗبا  لسَّ

َ
 .]١٨[الفتح:  ﴾١٨َعلَۡيِهۡم َوأ

 .۱۹۷۸نوامبر  ۹کنفرانس مطبوعاتی، نوفل لوشاتو،  -١
_______________________ 
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راضی و  -ردندکعت یر آن درخت با تو بیه در زکھنگامی  -خداوند از مؤمنان
دانست  نھفته بود می) مان و صداقتیاز ا( شانیھا خشنود شد خدا آنچه را در درون دل

 بیی بعنوان پاداش نصکیروزی نزدیرد و پکشان نازل یھا ن رو آرامش را بر دلیاز ا
ه وجود دارد؛ چنانچه یسانی ھمچون ابوالغادک، افرادن یان ھمیاما در م .فرمودھا  آن

 :سدینو ه مییمیابن ت

 .»أبو الغادية وكان ممن بايع حتت الشجرة وهم السابقون األولون«

سابقون « ھا رده است و ھمانکعت یر درخت بیه در زکسانی است کاز ، هیابوالغاد

 .ھستند »األولون

، يةالنبو لسنةمنھاج ا ،)ھـ ٧٢٨( ابوالعباسم یأحمد عبد الحل، یه الحرانیمیابن ت

، األولی: لطبعةا، طبةقر سسةمؤ: ناشر، محمد رشاد سالم. د: قیتحق، ٣٣٣ص، ٦ج
 .. ھـ١٤٠٦

در باره او  ج ه رسول خداکاسر را به شھادت رساند یه عمار بن کسی است کاو ھمان 
 :فرمود

َاِ�يَةُ «
ْ

ِفئَُة ابل
ْ
اٍر َ�ْقتُلُُه ال َنَّةِ ، َو�َْح َ�مَّ

ْ
 اجل

َ
 انلَّار، يَْدُعوُهْم إِىل

َ
 .»َوَ�ْدُعونَُه إِىل

ھا  آن را به سوی بھشت وھا  آن ه عمارکشند؛ در حالی ک ار میکعمار را گروه ناب
 .نندک عمار را به سوی آتش دعوت می

دِ باب ، ٦٣ب ، ةتاب الصالک، ١١٥ص ، ١ج، یح البخاریصح جِ نِ يفِ بِنَاءِ املَْسْ اوُ ح ، التَّعَ

بِيلِ باب ، ١٧ب ، ریتاب الجھاد والسک، ٢٠٧ص، ٢و ج ٤٤٧ نِ النَّاسِ يفِ السَّ بَارِ عَ غُ حِ الْ سْ ، مَ
٢٨١٢. 

 :سدینو زان اإلعتدال مییذھبی در م

قاتل عامر يف النار وهذا يشء عجيب فإن : يقول ج عن أيب الغادية سمعت رسول اهللا«

 .»عامرا قتله أبو الغادية
شنده عمار ک: ه فرمودکدم یاز رسول خدا شن: ه گفتکه نقل شده است یاز أبو غاد

 . شته استکه عمار را یرا خود ابو الغادیب؛ زیزی است عجین چیو ا. در آتش است
نقد  یزان االعتدال فیم ،)ھـ٧٤٨(، ن محمد بن أحمد بن عثمانیشمس الد، یالذھب
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خ عادل أحمد یمحمد معوض والش یخ علیالش: قیتحق، ٢٣٦ص ، ٢ج ، الرجال

 . م١٩٩٥، األولی: لطبعةا، روتیب - لعلميةتب اکدار ال: ناشر، عبدالموجود
 :جواب

سند صحیح متصلی در ، ابو الغادیه از بایعین تحت الشجرة باشد، در مورد اینکه
دست نیست بلکه فقط بزرگانی چون ابن حزم و به تبعیت از او ذھبی و دیگران او را از 

یاد اند  وان حضور داشتهه سابقین اولین و از جمله کسانی که در بیعت رضجلم
توانیم که به  نمی، بدانیم ةاما اگر بپذیریم و او را جزء بایعین تحت الشجر اند؛ کرده

توانیم او را جھنمی بدانیم؛ چرا که  نمی به ھیچ وجه، بھشتی بودن او گواھی ندھیم
از خدا راضی ھستند ، ةاولین و بایعین تحت الشجراین وعدۀ خداوند است که سابقین 

 تواند مین راضی است و بھشت را به آنان وعده داده است و ھیچ چیزھا  آن و خدا نیز از
سر ، ما را مطمئن کند که این مرضیان خداوند و این وعده داده شدگان به بھشت

د صریحًا از سابقین ھمانطور که خداون ؛از آیات قرآنای  آیه انجامشان جھّنم است اال
اظھار رضایت کرده و به آنان وعدۀ ، و از مھاجرین و انصار ةاولین و بایعین تحت الشجر

صریح نیاز داریم که این آیات را نسخ کند تا بدانیم ای  آیه ما نیز به، بھشت داده است
 . دوجود ندارای  آیه بر آنان خشم گرفته است! که چنین ؛که خدا بعد از رضایت از آنان

توانیم با یک احتمال و بر اساس روایت تاریخی و اقوال بعضی از علما نتیجه  نمی ما
پس خواه نا خواه یا باید روایات تاریخی و ، ای بگیریم که خالف آیۀ صریح قرآن است

 یا نتیجه گیری ما!، گفتۀ علما اشتباه باشد
از کسانی است که در بیعت رضوان  »ابوالغادیه«اند  که گفته حزمابن کسانی چون 

که یک شخصی اند  در نھایت نتیجه نگرفته ؛حضور داشته و او قاتل عمار بن یاسر است
رود و خدا وعدۀ خودش را  می ت وعده داده شده به جھنمکه از جانب خدا به بھش

 !کند می خالف

رَ بْنَ «: فرمایند می شیخ االسالم ابن تیمیه امَّ تَلَ عَ ي قَ الَّذِ ةِ  وَ ادِيَ غَ وَ أَبُو الْ ٍ هُ دْ  ،يَارسِ قَ وَ

انِ : قِيلَ  وَ ضْ ةِ الرِّ يْعَ لِ بَ نْ أَهْ مٍ ، إِنَّهُ مِ زْ لِكَ ابْنُ حَ رَ ذَ كَ َنَّةِ . ذَ رٍ بِاجلْ امَّ دُ لِعَ هَ نُ نَشْ نَحْ اتِلِهِ إِنْ ، فَ لِقَ وَ

انِ  وَ ضْ ةِ الرِّ يْعَ ] بَ لِ نْ [أَهْ انَ مِ َنَّةِ  كَ  ١»بِاجلْ

 ۲۰۵ص  ۶ج ةلسنمنھاج ا -١
_______________________ 



 دو یاِر غار    ٤٦٠

که او از اھل اند  و گفته، ابو الغادیه بود، عمار بن یاسر را کشتو کسی که : «یعنی
 پس ما برای عمار گواھی. چنانکه ابن حزم ذکر کرده است، بیعت رضوان بوده است

برای او نیز ، باشداز اھل بیعت رضوان  اگرو قاتل او ، دھیم که اھل بھشت است می
 .» دھیم می گواھی به بھشت

، ابو الغادیه اھل بیعت رضوان بوده است »اگر« این است کهکید شیخ االسالم بر أت
اھل بیت رضوان ، به این معنی که شیخ االسالم ؛دانیم می به ھر حال او را بھشتی

که در این صورت او  کند میاظھار  »اگر«و با قید  دانند مین را قطعی »ابو الغادیه«بودن 
 !تبھشتی اس

پس اگر فرضًا ، است راضی شده بایعین تحت الشجره خداوند از، نص صریح قرآنبه 
چون خداوند که عالم الغیوب است او را به ، ثابت شود که ابو الغادیه قاتل عمار بوده

 . توانیم شھادت به جھنمی بودن او بدھیم نمی بھشت بشارت داده ما
سر بزند داند که ممکن است خطایی از آنان  گزیند و می می خداوند انبیاء الھی را بر

ولی به ھر حال  قوم خود را ترک کند ÷یونسو حتی ممکن است مانند حضرت 
پس به ، موریت خود را به خوبی به انتھا خواھند رسانیدأداند که در نھایت م می خداوند

 . ھمین دلیل آنان را به نبوت مبعوث کرد
 : فرماید می ÷خداوند در مورد حضرت یونس

ۡقِدَر َعلَۡيهِ َ�َناَدٰى ِ�  �ُّونِ ٱ َوَذا﴿ ن لَّن �َّ
َ
لَُ�ِٰت ٱإِذ ذََّهَب ُمَ�ِٰضٗبا َ�َظنَّ أ ٓ إَِ�َٰه  لظُّ ن �َّ

َ
أ

نَت ُسۡبَ�َٰنَك إِّ�ِ ُكنُت ِمَن 
َ
ٓ أ ٰلِِم�َ ٱإِ�َّ ن] کاد یو ذوالنون را [« .]٨٧[األنبیاء:  ﴾٨٧ ل�َّ

م تا یھرگز بر او قدرتی نداره ما کرفت و پنداشت ) ان قومشیاز م( نیه خشمگکآنگاه 
ه من از کراستی ، ست منزھی تویه معبودی جز تو نکھا ندا درداد  یکیدر [دل] تار

 .»اران بودمکستم
و اگر ما تا اینجا را بخوانیم  که بر او قدرتی نداریم کرد می یونس فکر: گفت ونخدا

حضرت است نظر ما را سخن از توبۀ آن ولی ادامۀ آیه که  دانیم می او را مذموم حتماً 
حتمًا ، از طرفی شخصی که منتخب از جانب خدای عالم الغیوب است ؛کند می عوض

 . شود می عاقبت به خیر
، ی گناه کردهمسلمان و موحد اگر شخص، بینیم می ما معدل کارھای شخص را

ه کنیم که آیا او کار خوب و عمل ثوابی انجام داد می نگاه، نگریم نمی تنھا به گناھانش
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نگرد و در علم خدا  می جنبۀ اعمال شخصھردو  و خداوند متعال نیز به؟ است یا خیر
ت آنان گذشته است که اھل بیعت رضوان تا آخر عمر اعمالشان چنان است که در نھای

 . و اھل جھنم نخواھند شد کند می را به بھشت رھنمود

 ثعلبه بن حاطب -۳
چ یانجام گناه آزاد ھستند و ھه اھل بدر در کن اھل سنت معتقدند یھمچن« 
ن نقل ین چنیا، رمکتی از رسول ایشود و بخاری روا تی برای آنان نوشته نمییمعص
 :ندک می

ْهِل بَْدٍر َ�َقاَل اْ�َملُوا َما ِشئْتُمْ «
َ
لََع ىلَعَ أ ْن يَُ�وَن قَِد اطَّ

َ
َ أ  .»َ�َقْد َ�َفْرُت لَُ�مْ ، لََعلَّ ا�َّ
ھای رسول خدا مخالفت و  ه تعدادی از افراد حاضر در جنگ بدر با فرمانکدر حالی 

بن  ثعلبةردند؛ از جمله کدر صف منافقان قرار گرفتند و حتی مسجد ضرار را بنا 
نندگان کت جزء بنا یه ھم در جنگ بدر و احد حضور داشت؛ ولی در نھاکحاطب 

 .مسجد ضرار شد
ه ثروتمند شود و تعھد کرد کاو دعا برای  ج ه رسول خداکسی است کن اویھمچن

ه به ثروت ھنگفتی کد؛ اما پس از آن یات و صدقات را به موقع پرداخت نماکه زکگرفت 
نده یرد و از دادن آن به نماکه یر به جزیات تعبکتعھداتش را فراموش و از ز، دیرس

 .رسول خدا خودداری نمود
اسحاق و موسی بن عقبه محمد بن : سدینو ر جزری در اسد الغابه مییابن اث

ه از رسول کسی است کثعلبه انصاری در جنگ بدر حضور داشت و او ھمان : اند گفته
 .ند تا پول دار شودکبرای وی دعا ، ردکتقاضا  ج خدا

ن ثعلبه و معتب بن عوف بن یب ج رسول خدا: سدینو عاب مییابن عبد البر در اإلست
ه از پرداخت کسی است کداشت و او  ثعلبه در بدر حضور، حمراء عقد برادری بست

 .ات امتناع نمودکز
وطی ین سیجالل الد، یابن أبی حاتم راز، یر دمشقیثکابن ، ر طبرییمحمد بن جر

 ...» دیثعلبه بن حاطب از بنو عب... ردندکمسجد ضرار را دوازده نفر بنا : سندینو می... و
 : جواب

این » در انجام گناه آزاد ھستنداھل سنت معتقدند که اھل بدر : «در ابتدا گفته
ای ندارد و از حدیث شریف نیز  ھیچ سنی مذھبی چنین عقیده، دروغ محض است
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ھر کاری : «یعنی »اعملوا ما شئتم«: فرماید می رسول خدا، شود نمیچنین برداشتی 
و این  ج نه اینکه ھر گناھی خواستید بکنید و این سخن رسول خدا» خواستید بکنید

ھمانکه عالم الغیوب ، وعده ای که رسول خدا به آنان داده از جانب الله متعال است
داند که تمام اھل بدر عاقبت به خیر و به جنت رھنمود  می است و چون عالم الغیوب

 . چنین مدالی به آنان داده است ؛دخواھند ش
آیندۀ افراد را  تواند می فرض کنید شخصی وجود دارد که« :مثالش چنین است

، امروز ھر قدر خواستی غذا بخور«گوید:  می این شخص به یکی از دوستان خود، ببیند
، تومان پول در جیب دارد ١٥٠٠٠فقط  این در حالی است که او» !!کنم می من حساب

 به او چنین، خورد نمی غذاتومان  ١٠٠٠٠ بیش از رفیقشداند که  می اما چون
 » !گوید می

داند که اصحاب رسول خدا اگر گناه و خطایی انجام داده و  می نیزالله متعال 
چنین به ھمین خاطر ، به آن حد نخواھد بود که آنان را جھنمی کند، مرتکب شوند

 . مدالی را به گردنشان انداخته است
ھیچ روایت صحیح السندی در این باره : باید گفت، اما در مورد ثعلبه بن حاطب

ثعلبه بن حاطب در دوران ساختن مسجد ضرار زنده نبود و ھمچنین بلکه ، وجود ندارد
 چنانکه ابن حجر و ابن عبدالبر و ١قبل از ماجرای نپرداختن زکات از دنیا رفته بود

 حال چگونه کسی که در جنگ خیبر، است) یا ُاُحد( خیبراو از شھدای جنگ  گویند می
جری در بنای مسجد ضرار شرکت ھ ٩دوباره زنده شود و در سال  تواند می شھید شده

 ٢؟کند

و از طرفی این ماجرا صد در صد با قرآن مخالف است زیرا، در این روایت آمده است که ثعلبه ابتدا  -١
زکات را نپرداخت ولی بعد توبه کرد و خواست بپردازد ولی رسول خدا نپذیرفت!!! در صورتی که 

ِ ٱَ�َ  �َّۡوَ�ةُ ٱ إِ�ََّما﴿ فرماید: خداوند می ِيَن َ�ۡعَملُوَن  �َّ وٓءَ ٱلِ�َّ ِ�ََ�ٰلَةٖ ُ�مَّ َ�ُتو�ُوَن ِمن قَرِ�ٖب  لسُّ
ْوَ�ٰٓ�َِك َ�ُتوُب 

ُ
ُ ٱفَأ ُ ٱَعلَۡيِهۡمۗ َوَ�َن  �َّ ھمانا خداوند توبه = « ]١٧[النساء:  ﴾١٧َعلِيًما َحِكيٗما  �َّ

پذیرد ـ خداوند دانا  د، میکنن شوند و به زودی توبه می کسانی را که به نادانی مرتکب اعمال بد می

ِيٱ وَُهوَ ﴿ و ھمچنین آیۀ:» و حکیم است. ِ  �َّۡوَ�ةَ ٱَ�ۡقَبُل  �َّ ْ َعِن  ۦَ�ۡن ِعَبادِه ّ�ِ ٱَوَ�ۡعُفوا  ﴾اتِ  َٔ لسَّ
 کند. ھا در گذر می پذیرد و از بدی = او است ذاتی که توبه بندگانش را می ]٢٥[الشوری: 

نوشتۀ دکتر اصغر قائدان که این  »۲ط ھجری، ۴۱امبر تا سالتاریخ اسالم از میالد پی«در کتاب  -٢
شود و نویسنده خود را ملزم ساخته که تاریخ  ھای پیام نور ایران تدریس می کتاب، در دانشگاه

_______________________ 
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از متقدمین و ، ن باره نقل شده از طرف بزرگان محدثینیه در اک یاتیروااما 
، ابن عبد البر، ریابن اث، یھقیب، ابن حزم: از جمله، مردود اعالم شده است، متاخرین

محمود ، بن محمد سالمة یو سام یو عراق یوطیابن حجر و س، یثمیھ، یذھب، یقرطب
 .... آلبانی و، یالجزائر ابوبکر، شاکر

عداب : فیتأل »ثعلبة بن حاطب املفرت عليه«: برای اطالع بیشتر در این باره به کتاب

الشهاب الثاقب «: و ھمچنین به کتاب» اضیتب ـ الرکدار عالم ال چاپ، محمود الحمش

 -دار عامر  چاپ، سليم اهلاليل: تأليف، يف الذب عن الصحايب اجلليل ثعلبة بن حاطب

 . مراجعه کنید »عامن

 ؟ای دهد و به آن عمل نکند آیا ممکن است خداوند وعده
جواب صحیح این سؤال مساوی است با فرو پاشی مذھب تشیع که یکی از 

 . نھاده شده است ج بر عداوت با اصحاب پیامبرھایش  پایه
آنان وعدۀ  اعالم رضایت نموده و به ج خداوند در آیات متعددی از اصحاب محمد

 : از جملۀ آن آیات، بھشت داده است

ُ ٱ۞لََّقۡد رَِ�َ ﴿ -١ َجَرةِ ٱإِۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَعِن  �َّ َ�َعلَِم َما ِ� قُلُو�ِِهۡم  لشَّ
نَزَل 

َ
ِكيَنةَ ٱفَأ َ�َٰبُهۡم َ�ۡتٗحا قَِر�ٗبا  لسَّ

َ
به راستی خدا  .]١٨[الفتح:  ﴾١٨َعلَۡيِهۡم َوأ

ردند از آنان خشنود شد و ک عت مییر آن درخت با تو بیه مؤمنان زکھنگامی 
روزی یشان بود بازشناخت و بر آنان آرامش فرو فرستاد و پیھا آنچه در دل

 » پاداش دادھا  آن ی بهکینزد

صحیح را بنویسد؛ با این حال در مورد زید بن حارثه و جنگ موته که سال ھفتم رخ داد، 
الب و عبدالله بن رواحه سه فرمانده انتخابی بودند...و زید بن حارثه، جعفر بن ابیط«نویسد:  می

ھر سه فرمانده مسلمان یکی پس از دیگری به ھمراه تعداد زیادی از مسلمانان به شھادت 
در سال «نویسد:  ) و درست در ھمین صفحه و در ادامه در صفحۀ بعد می۱۰۸(ص » رسیدند.

-۱۰۸(ص» یمان شکنی آنان را تقبیح کردھشتم ھجرت،.... زید بن حارثه خطاب به ابو سفیان،پ
) به این معنی که زید بن حارثه که در سال ھفتم ھجری و در جنگ موته شھید شده بود؛ ۱۰۹

خواھد بگوید، ثعلبه  ھجری! زنده شدند و علیه ابو سفیان سخن گفتند!!.... آیا شیعه می ۸در سال 
 نیز چنین بود؟
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ِينَ ٱ﴿ -٢ ِ ٱَءاَمُنواْ وََهاَجُرواْ َوَ�َٰهُدواْ ِ� َسبِيِل  �َّ ۡ�َظُم َدرََجًة  �َّ
َ
نُفِسِهۡم أ

َ
ۡمَ�ٰلِِهۡم َوأ

َ
بِأ

ِۚ ٱِعنَد  ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  �َّ
ُ
ُُهمۡ  ٢٠ ۡلَفآ�ُِزونَ ٱَوأ ٰٖت  يُبَّ�ِ َر�ُُّهم بِرَۡ�َةٖ ّمِۡنُه َورِۡضَ�ٰٖن وََج�َّ

قِيٌم  َُّهۡم �ِيَها نَعِيٞم مُّ رده کمان آورده و ھجرت یه اکسانی ک .]٢١-٢٠[التوبة:  ﴾٢١ل
اند نزد خدا مقامی ھر چه واالتر  ر راه خدا با مال و جانشان به جھاد پرداختهو د

 یرا به رحمتھا  آن شانیدھد خدا یبشارت م * نان ھمان رستگارانندیدارند و ا
جاودان ھا  در آن نعمتھا  آن ھا و و رضوان و باغ یاز جانب خود و خشنود

 ». خواھند بود

ِينَ ٱوَ  لرَُّسوُل ٱ َ�ِٰ�نِ ﴿ -٣ ْ َمَعهُ  �َّ ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهُم  ۥَءاَمُنوا
ُ
نُفِسِهۡمۚ َوأ

َ
ۡمَ�ٰلِِهۡم َوأ

َ
ْ بِأ َ�َٰهُدوا

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۡ�َۡيَ�ُٰتۖ ٱ
ُ
َعدَّ  ٨٨ لُۡمۡفلُِحونَ ٱَوأ

َ
ُ ٱ أ ٰٖت َ�ِۡري ِمن َ�ۡتَِها  �َّ لَُهۡم َج�َّ

نَۡ�ٰرُ ٱ
َ
ۚ َ�ٰلَِك  ۡ� امبر و یاما پ .]٨٩-٨٨[التوبة:  ﴾٨٩ ۡلَعِظيمُ ٱ ۡلَفۡوزُ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

 خود و یھا ھا و جان نند با مالک یم جھاد) صحابه( ندیمومنانی که ھمراه او
* خداوند اند  افتهین گروه رستگار و نجات یھاست و ا یکیشان نیبر اھا  آن
رده و جاودان در آن کا یست مھیرودھا جارھا  آن ریه در زک جّناتیھا  آن یبرا

 » بس بزرگ است یروزیمانند آن پ می

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ -٤ لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱِمَن  ۡ�

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ �ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ  �َّ

ُ ٱ ٰٖت َ�ۡرِي َ�َۡتَها  �َّ َعدَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
نَۡ�ٰرُ ٱَ�ۡنُهۡم َورَُضواْ َ�ۡنُه َوأ

َ
بَٗد�ۚ  ۡ�

َ
َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ �

ن از مھاجران و یجستگان نخست یشیو پ ]١٠٠[التوبة:  ﴾١٠٠ ۡلَعِظيمُ ٱ ۡلَفۡوزُ ٱَ�ٰلَِك 
ھا  آن خداوند از، یوئکین و انصار به نیردند از مھاجرک یرویه پکیسانکانصار و 

 یآماده ساخت برا وندخدا«ز از خداوند خشنود شدند و ینھا  آن ،خشنود شد
شه باشند و یھم یجاودان در آن برا. ستیرش نھرھا جاریه از زک جّناتیھا  آن

 ».»ار بزرگ استیبس یآن رستگار

ِينَ ٱوَ ﴿ -٥ ْ َوَ�َٰهُدواْ ِ� َسبِيِل  �َّ ِ ٱَءاَمُنواْ وََهاَجُروا ِينَ ٱوَ  �َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  �َّ
ُ
ْ أ ٓوا نََ�ُ ْ وَّ َءاَووا

َُّهم مَّ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱُهُم  ۚ ل ا ٞ َورِۡزٞق َكرِ�ٞم َحّقٗ که یگمان کسانیب ]٧٤[األنفال:  ﴾٧٤ۡغِفَرة
و  که پناهیو کساناند  د نمودهمان آوردند و مھاجرت کردند و در راه خدا جھایا

و  گناھان( آنان آمرزش یبرا ھستند و مومنان حقیقیآنان ، اند نصرت داده
 ».است) در آخرت( ستهیشا یو روز) خطایا
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دست به بھانه ، بینند می قرآن را دشمن عقاید خرافی خود اما آخوندھای شیعی که
به ، از آیات که در مدح صحابه نازل شده استای  آیه و ھراند  ویل آیات زدهأتراشی و ت

 .اصوًال ایرادات آنان بر چند محور است اند؛ گونه ای توجیه کرده و ایراد گرفته
 .گشتاما بعد از آنان ناراضی ، خداوند از اصحاب راضی شد -١
 .مربوط به زمان خاصی بود، رضایت خداوند از آنان -٢
 .بودھا  رضایت خداوند از آنان مشروط بر عمل به کارھای نیک و پرھیز از بدی -٣

 که خداوند میخوان یم بینیم و می رضایت خداوند از اصحاب را، ما در کالم خدا

ُ ٱرَِّ�َ ﴿ :فرماید می ْ َ�ۡنهُ  �َّ اما ھیچ جای قرآن نفرموده که  ]١٠٠[التوبة:  ﴾َ�ۡنُهۡم َورَُضوا

ُ ٱوََغِضَب ﴿ :از اصحاب خشمگین شدم و مثًال در مورد آنان نفرموده است  ﴾َعلَۡيهِ  �َّ
داوند بعد از راضی شدن از خحال ما در عجبیم که شیعیان از کجا فھمیدند که 

ھست که آیات ای  آیه و آیا؟ سپس از آنان ناراضی شد و بر آنان خشم گرفت، اصحاب
اگر نیست و مستندات شما یک سری روایات راست یا دروغ ؟ اعالم رضایت را نسخ کند

ید وجدان خود را راضی کنید که روایات را بر کالم الله نتوا می چگونه ؛تاریخی است
وزن تاریخی اعتماد  بی برتری دھید و کالم ثقیل قرآن را به کناری نھاده و به روایات

 !؟؟دکنی
 راما در این بحث فقط یکی از آیاتی که در مدح یاران رسول خدا نازل شده است 

 توضیح خواھیم داد و خواھیم دید که سراسر این آیه علیه شیعه و مذھبش گواھی
 .دھد می

دٞ ﴿ َمَّ ِۚ ٱرَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ِشدَّ
َ
ارِ ٱأ ٗدا  ۡلُكفَّ ٗعا ُسجَّ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم ُركَّ

ِ ٱيَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  ثَرِ  �َّ
َ
ۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن � ُجوِد� ٱَورِۡضَ�ٰٗنا َ�ٰلَِك َمَثلُُهۡم ِ�  لسُّ

ِ�يلِ ٱ�َّۡوَرٮٰةِ� َوَمَثلُُهۡم ِ� ٱ ۡخَرَج َشۡ�  ۡ�ِ
َ
ٰ  ۡسَتَوىٰ ٱفَ  ۡسَتۡغلََظ ٱفَ  ۥَرهُ ازَ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ َكَزۡرٍع أ َ�َ

اعَ ٱُ�ۡعِجُب  ۦُسوقِهِ  رَّ ۗ ٱِ�َغِيَظ بِِهُم  لزُّ اَر ُ ٱوََعَد  ۡلُكفَّ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنوا  ل�َّ
ۡغفِ  ۡجًرا َعِظيَمۢ�  َرةٗ ِمۡنُهم مَّ

َ
 .]٢٩[الفتح:  ﴾٢٩َوأ

 انیم در و ریگ سخت افرانک بر ندیاو با هک سانیک خداست و که رسول محّمد«
 خشنودی و فضل خداوند از هک نییب می سجده و وعکر حال در را آنان. مھربانند خود
 وصف نیا. داستیپ شانیھا چھره در سجده اثر از آنان]  اریکدرست[ نشانه. ندیجو می

 آن آورد بر را اش جوانه هک ھستند ای اشتهک مانند: لیانج در وصفشان و تورات در آنان
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 را شاورزانک، ستادیا شیھا ساقه بر سپس، شد ستبر گاه آن ساخت تنومند را آن گاه
 هک آنان به خداوند. آورد خشم به را افرانک آنان]  دنید[ از تا سازد می زده شگفت

 ١.» است داده وعده بزرگ پاداشی و آمرزش اند ردهک ستهیشا ارھایک و اند آورده مانیا
 ج اصحاب محمد، بنا بر مضمون آنشود که  می کاتی اخذن که گذشتای  آیه از -۱

توانند جملگی کافر و مرتد شوند و اگر چنین شود وعدۀ خداوند محقق  نمی
 : به این دالیل، نخواھد شد

را به نھالی تشبیه کرده که به سرعت  ج خداوند در این آیه اصحاب محمد: لفا
کشاورزان ، شوند و از این رشد سریع می محکمھایش  و ساقهھا  کنند و شاخه می رشد

 شوند! می متعجب و کفار خشمگین
منافق و کافر و مرتد بودند و ، ج اما اگر فرض را بر این بگیریم که اصحاب محمد

 ند و مخفیانه شرابکرد می ھمیشه برای کشتگان مشرکین در جنگ بدر گریه
 ٢نه آن را بپرستندداشتند تا مخفیا می خوردند و در اتاق خود بت کوچکی نگه می

 ؟ مقایسه کنیم، کند می توانیم آنان را با نھالی که سریع و مستحکم رشد می چگونه
 شیعۀ صفویاما  ؛آیند می کفار به خشم، که با این رشد، فرماید می خداوند: ب

اما زمانی که خواست میوه  ٣که این درخت رشد کرد و بزرگ و محکم شد، گوید می
اما ، اسالم آوردند و ھجرت کردند و نصرت دادند، اسد داد! اصحابمیوۀ کال یا ف، دھد

بلکه به عقب ، نه تنھا در جا نزدند، به جای ترقی، زمانی که رسول خدا از دنیا رفت
 برگشتند! 

توانند باعث خشم و غضب کفار  می حال سؤال اینجاست که چگونه این اصحاب
دختر پیامبرشان را ُبکشند ، مبر اسالماینکه اصحاب بالفاصله بعد از رحلت پیا؟؟ شوند

نه خشم و ، باعث خوشحالی کفار خواھد بود، و طناب در گردن دامادش بیاندازند
ھا را قبول کنیم باید نعوذ بالله به وعدۀ الھی شک کنیم!  و اگر این داستانھا  آن غضب

این  که در حال رشد ھستند و کند می چرا که خداوند اصحاب را به یک نھال تشبیه

بودند، جواب گفتیم و  مطرح کردهدر مورد این آیه  ای که در صفحات گذشته به مختصر شبھه -١
 الزم به تکرار نیست!

 گویند! ھا را علمای شیعه در مورد اصحاب محمد، و خصوصٌا در مورد شیخین می که تمام این -٢
شیعیان صفوی است و کسانی از این شیعیان صفوی ھستند که معتقدند  ازای  البته این نظر عده -٣

 اصحاب از ابتدا منافق بودند و ھیچ رشدی در اسالم نداشتند!

_______________________ 
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و اگر قرار باشد این نھال میوۀ بد دھد یا قبل از میوه ، شود می رشد باعث خشم کفار
بلکه برعکس ، انگیزد نمی شود و خشم کفار را بر نمی وعدۀ خدا محقق، دادن بخشکد

 کنند! می شوند و پایکوبی می کفار شاد
و الزم است که ، تشبیه نموده، خداوند آنان را به نھالی که در حال رشد است: پ

الزم است که آنان نیز به سوی کمال ، ترقی باشند واصحاب نیز مانند نھال رو به رشد 
میوه و ثمرۀ ، حرکت کنند نه به سوی رذائل و الزم است که در نھایت رشد و کمال

 نه میوۀ بد و گندیده!، خوب بدھند

دٞ ﴿ :کند می سورۀ فتح را اینگونه آغاز ٢٩آیۀ ، خداوند -۲ َمَّ ِۚ رَُّسوُل  �ُّ ِينَ وَ  ٱ�َّ  ٱ�َّ
آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  ِشدَّ

َ
ارِ أ در این آیه خداوند رسول الله را با کسانی که  ﴾...ٱۡلُكفَّ

ھمراه اویند جمع بسته و در نھایت به آنان وعدۀ پاداش نیکو داده است و 
دیگر نیز خداوند رسول خود و کسانی که ھمراه اویند را ای  آیه زیباست که در

اما در این بین نکته ای ، جمع بسته و باز ھم به آنان وعدۀ نیکو داده است
 !ندک یمھست که مذھب سازان را بیخود 

ُ ٱيَۡوَم َ� ُ�ِۡزي ﴿ :آیه ِينَ ٱوَ  �َِّ�َّ ٱ �َّ ْ َمعَ  �َّ يِۡديِهۡم  ۥۖ هُ َءاَمُنوا
َ
نُورُُهۡم �َۡسَ�ٰ َ�ۡ�َ �

تِۡمۡم َ�َا نُوَرنَا وَ 
َ
يَۡ�ٰنِِهۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنآ �

َ
ءٖ قَِديٞر  ۡغِفرۡ ٱَو�ِ� ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ ۖٓ إِنََّك َ�َ [التحریم:  ﴾٨َ�َا

٨[.  
که ھمراه او ھستند را رسوا  مؤمنانیامبر و یپ، خداوند) روز رستاخیز=( که یروز«

ند یگو ش آنان و سمت راستشان روان است مییشاپینورشان از پ، کردنخواھد 
 .»ییز توانایه تو بر ھر چکامل گردان و بر ما ببخشای کپروردگارا نور ما را برای ما 

خت در برابر سھمراھان رسول خدا را سر، سورۀ فتح ٢٩خداوند در آیۀ : توضیح
 که کند می خواھان رضای خدا معرفیو خاشع و ساجد و کفار و مھربان در میان خود 

ھمین مؤمنانی را ، سورۀ تحریم ٨و در آیۀ . نھایت اخالص و اظھار بندگی باشد تواند می
که آنان در روز قیامت از  کند می ای داشتند را اھل بھشت معرفی که اوصاف پسندیده

 خواھند که خداوند نورشان را کامل بگرداند!!! می خداوند خودشان
خداوند در این دنیا و در کالم ؟؟ جوابی داری که بدھی، مالی شیعیای ، حال

ُ وََعَد ﴿ :فرماید می دھد و در ھمین آیۀ مورد بحث می پاکش به بھشت وعده ِينَ  ٱ�َّ  ٱ�َّ
 ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ٰتِ َءاَمُنوا ۡغفِ  ٱل�َّ ۡجًرا َعِظيَمۢ�  َرةٗ ِمۡنُهم مَّ

َ
 آنان به خداوند« .]٢٩[الفتح:  ﴾٢٩َوأ
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» است داده وعده بزرگ پاداشی و آمرزش اند ردهک ستهیشا ارھایک و اند آورده مانیا هک
در ، دھد که این اصحاب و ھمین کسانی که ھمراه رسول خدا ھستند می و باز ھم خبر

 :قیامت به وعده ای که به آنان داده شده بود دست پیدا خواھند کرد و خواھند گفت

تۡمِ ﴿
َ
ءٖ قَِديٞر  ۡغفِرۡ ٱۡم َ�َا نُوَرنَا وَ َ�ُقولُوَن َر�ََّنآ � ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ   .]٨[التحریم:  ﴾٨َ�َاۖٓ إِنََّك َ�َ
به نیکی  ج که صفات اصحاب محمد فرماید می، سورۀ فتح خداوند ٢٩در آیۀ  -۳

 ج صفات رسول خدا، توراتو در حال حاضر در ، در تورات و انجیل آمده است
 :موجود استبدین شکل ، و کسانی که ھمراه اویند

ن یام کرد و با ده ھزار مرد زاھد و مقدس آمده و از دست چنیق ١ازکوه فاران« 
 ٢»ن گذشتیقانون آتش

ٗدا يَبَۡتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن ﴿ ھایی که ھمان، ده ھزار مرد زاھد و مقدس ٗعا ُسجَّ تََرٮُٰهۡم ُركَّ
 ِ ثَرِ  ٱ�َّ

َ
ۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن � � َورِۡضَ�ٰٗنا ُجودِ ھستند! و این صفاتی است که  ﴾ٱلسُّ

 سال قبل از اسالم در تورات آمده است! ١٩٠٠
زمانی که اصحاب محمد وجود او ، ج از ُبعد مکان و زمان استخداوند خار: نکته

اما  ؛به نیکی یاد کرده استصفات آنان را گفته است و از آنان ، اند خارجی نداشته
که در تورات و انجیل و ھمچنین در قرآن به نیکی ھایی  گویند ھمین می شیعیان به ما

شما را  ؛ھای بدی بودند و در نھایت کافر و مستحق آتش شدند انسان، از آنان یاد شده
خدایی که اصحاب محمد را در تورات و انجیل و ؟؟ به خدا ما سخن که را قبول کنیم

اعتنا  بی ولی به قرآن دانند می یا سخن آخوندانی که خود را مسلمان، ستاید می رآنق
 ؟ھستند

چرا خداوند در قرآن ما را از کافر شدن : مگویی می زمانی که به شیعه: نکتۀ دوم
آنان : گویند می در جواب؟ چرا آنان را بالجمله ستوده است؟ اصحاب با خبر نکرده است

خوب بودند و بد شدن آنان مربوط به بعد از وفات ، زنده بود تا زمانی که رسول خدا
 . است و آن موقع نیز وحی در کار نبود که خداوند آنان را سرزنش کند ج رسول خدا

، سال قبل از اینکه اصحاب خلق شوند ١٩٠٠خداوند : مگویی می حال ما در جواب 
، د از آنان به خوبی یاد کردخداون، آنان وجود نداشتند، از آنان به خوبی یاد کرده است

 فاران: نام کوھی در عربستان قدیم! -١
 ۲، آیه ۳۳سفرتثنیه، فصل -٢

_______________________ 
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دانست بعدھا مرتد و کافر خواھند شد و جالب  می از ھمانھایی به خوبی یاد کرد که
اینجاست که ھنوز اصحاب موجود نبودند و عمل نیک انجام نداده بودند که مستحق 

د ھنوز عمل بدی مرتکب نشده بودند که گویی می پس چگونه است که، تعریف باشند
دانی ھمین اصحاب عمل نیکی ھم انجام نداده  آن ھم در صورتی که می، سرزش شوند

بودند و اصًال نبودند که عمل نیک انجام دھند ولی در تورات از آنان به نیکی یاد شده 
 است!

ھمان خدایی که عالم الغیب است و میداند که اصحاب : به ما بگوید خواھد می شیعه
از ھمین کسانی که در ، ھمان خدا، روند می جھنمشوند و به  می نعوذ بالله ھمه رفوزه

و خاشع و  ١»ده ھزار مرد زاھد و مقدس«آتش خواھند افتاد تعریف کرده و آنان را 
آیا ؟؟ آیا چنین چیزی معقول است ؛ساجد و خواھان فضل خدا معرفی کرده است

 ؟معقول است که خداوند یک سری کافر و جھنمی را چنین بستاید
آن : مسیحی حق دارد که بگوید، ھای او را قبول کنیم و داستان اگر توصیف شیعه

چرا که آن ، پیامبر مسلمانان نیست، موعودی که در تورات و انجیل از او یاد شده
اما یاران محمد ، شخص در کتب ما ھمراه با ده ھزار یار زاھد و مقدس توصیف شده

خودشان ھم رحم نکردند و  ھمه کافر و منافق و مرتد بودند که حتی به دختر پیامبر
را سقط کردند و ھم حق شوھر دختر رسولشان را غصب اش  ھم او را کشتند و ھم بچه

 ؟شیعه چه جوابی خواھد داد، چنین بگویندھا  حال اگر مسیحی کردند!!!

رَُ�َآُء ﴿ :کند می اصحاب محمد را اینگونه وصف) ٢٩: فتح( خداوند در این آیه -۴
فت حال باید دقت داشت که این ُال» ندمھربانبا یکدیگر ) اصحاب( یعنی ﴾بَۡيَنُهۡمۖ 

لطف ، جدای از اخالص و پاکی آنان، بود ج و مھربانی که بین اصحاب محمد
 :فرماید می چنانکه خداوند، ھایشان خارج کرد خداوندی بود که کینه را از دل

لََّف َ�ۡ�َ قُلُو�ُِ�ۡم ﴿
َ
ۡعَداٗٓء فَ�

َ
ۡصَبۡحُتم بِنِۡعَمتِهِ إِۡذ ُكنُتۡم أ

َ
آل عمران: [ ﴾إِۡخَ�ٰٗنا ۦٓ فَأ

انس و الفت ( تانیھا ان دلید و خدا میبود ھم ه دشمنانک زمانی: «یعنی ]١٠٣
 یبرادران) ھم یدر پرتو نعمت او برا( پس، وند دادیپ) را به ھمھا  آن برقرار و

 » دیشد

لمانان در تعداد اصحاب در زمان فتح مکه حدود ده ھزار نفر بود و این فتح بزرگترین فتح مس -١
 بود؛ در نبرد شام نیز تعداد اصحاب حدود ده ھزار نفر بود! ج حیات رسول خدا

_______________________ 
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لََّف ﴿ :فرماید میباز 
َ
نَفۡقَت َما ِ�  َو�

َ
�ِض ٱَ�ۡ�َ ُقلُو�ِِهۡمۚ لَۡو أ

َ
لَّۡفَت َ�ۡ�َ  ۡ�

َ
� ٓ ا َ�ِيٗعا مَّ

َ ٱقُلُو�ِِهۡم َوَ�ِٰ�نَّ  لََّف بَۡيَنُهۡمۚ إِنَّهُ  �َّ
َ
در  خداوند و « ]٦٣[األنفال:  ﴾٦٣َعزِ�ٌز َحِكيٞم  ۥ�

 یردک یمن است صرف یآنچه در زم راگر ھ) ای پیامبر( و، جاد نمودیان آنان الفت ایم
انشان انس و یم خداوند یول. یشان انس و الفت برقرار سازیھا ان دلیم یتوانست ینم

 ». م استیکز و حیه او عزکچرا ، داختالفت ان
این اصحاب با یکدیگر دشمن بودند و عمر دشمن علی و علی ، حال اگر بگوییم

چرا که ، ایم به خداوند ایراد گرفته ؛بودند.... دشمن ابوبکر و اسامه دشمن علی و
ھای  کینه را از دل، فرماید می ما بینشان انس و الفت انداختیم و، فرماید می خداوند

 و کند می و ھمچنین آنان را توضیف ١آنان خارج کردیم و آنان مانند برادران ھم شدند!

 در بین خودشان مھربانند! ﴾رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ ﴿ :فرماید می

آُء َ�َ ﴿ :فرماید می خداوند در این آیه -۵ ِشدَّ
َ
ارِ أ و شبیه به این  ﴾رَُ�َآُء بَيۡنَُهۡمۖ  ٱۡلُكفَّ

 : فرماید می چنانکه خداوند ؛عبارت در مورد کسانی دیگر نیز به کار رفته است

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ َمن يَۡرتَدَّ ِمنُ�ۡم َعن دِينِهِ  �َّ ِ�  ۦَءاَمُنوا

ۡ
ُ ٱ فََسۡوَف يَأ بَِقۡوٖ� ُ�ِبُُّهۡم  �َّ

ذِلٍَّة َ�َ  ۥٓ َوُ�ِحبُّونَهُ 
َ
ٍ� َ�َ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱأ ِعزَّ

َ
ِ ٱيَُ�ِٰهُدوَن ِ� َسبِيِل  ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱأ َوَ� َ�َاُفوَن  �َّ

ِ ٱلَۡوَمَة َ�ٓ�ِٖ�� َ�ٰلَِك فَۡضُل  ُ ٱيُۡؤ�ِيهِ َمن �ََشآُءۚ وَ  �َّ  .]٥٤[المائدة:  ﴾٥٤َ�ِٰسٌع َعلِيٌم  �َّ
ن خود برگردد به زودی خدا یس از شما از دکد ھر یا مان آوردهیه اکسانی کای «

ز] او را دوست دارند یدارد و آنان [ن ه آنان را دوست میکآورد  گر] را مییگروھی [د
نند و از سرزنش ک افران سرفرازند در راه خدا جھاد میکنان] با مؤمنان فروتن [و] بر ی[ا
دھد و خدا  ه بخواھد میکن فضل خداست آن را به ھر یترسند ا گری نمیچ مالمتیھ

 » شگر داناستیگشا
به گواھی تاریخ و جماعت مفسرین گروھی که بالفاصله بعد از فوت پیامبر مرتد 

پیامبر دروغین  ٨اھل یمن و بعضی از قبایل تازه مسلمان عرب بودند به عالوۀ ، شدند
خداوند ھم  ؛سجاح بنت حارث و دیگر کذابین ومثل مسیلمه کذاب و اسود عنسی 

حال شیعه بچه نشود و نگوید که، مگر فالن صحابی در فالن تاریخ به فالن صحابی بد و بیراه  -١
نگفت؟؟ چرا که جواب آن خواھد بود که، رابطه ای محکمتر از رابطه فرزند و مادر و یا رابطه زن 

کنند، اما به ھر حال یکدیگر  بینیم که آنان نیز گاھی با یکدگیر مشاجره می و شوھر نیست، اما می
 اند.  را دوست دارند، اصحاب محمد نیز چنین حالتی داشته

_______________________ 
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بالفاصله ، در برابر ارتدادرا به ما خبر داده و فرموده که ھا  آن پیشاپیش مرتد شدن
ز] او را دوست دارند یدارد و آنان [ن خدا آنان را دوست می« آورم که می گروھی را

نند و از سرزنش ک اد میافران سرفرازند در راه خدا جھکنان] با مؤمنان فروتن [و] بر ی[ا
حال چه کسانی با اھل یمن و مرتدین زکات و با پیامبران .» ترسند چ مالمتگری نمییھ

آیا کسی غیر از حضرت ابوبکر صدیق و ؟ را تار و مار کردندھا  آن دروغین جنگیدند و
 ؟اجمعین شیارانش

آُء َ�َ ﴿ :فرماید میدر سورۀ فتح  ِشدَّ
َ
ارِ أ اصحاب محّمد بر کفار  ﴾رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ  ٱۡلُكفَّ

ذِلٍَّة َ�َ ﴿ :فرماید میسختگیرند و بین خودشان مھربانند و در آیۀ مورد بحث خداوند 
َ
أ

ٍ� َ�َ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ ِعزَّ
َ
به » ان فروتنند و بر کافران سختگیرندبا مؤمن: یعنی ﴾ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱأ

ما را با خبر کرده و در حین  ج از وفات رسول خدااین معنی که خداوند از حوادث بعد 
که قبًال توصیف کرده بود و فرموده ای  شیوه آن حوادث از اصحاب رسول خدا به ھمان

یاد کرده است و این به آن معنی است که ، با کفار سر سخت و بین خود مھربانند: بود
و بعد از وفات رسول مستمر بوده ، ردکھای اصحاب برقرار  ن دلیلفتی که خداوند باُ 

 . نیز ادامه داشته است ج خدا

از سرزنش  ﴾َوَ� َ�َافُوَن لَۡوَمَة َ�ٓ�ِٖ�� ﴿ :فرماید می خداوند) ٥٤: مائده( ۀیان آیپادر 
ق یحضرت صد یه وقتکخ ثابت است یو در تار ١»ندارند یترس یا نندهکچ سرزنش یھ

دار ما سپاه روم را جلو دست نگه : گفتند یا ن برود عدهیخواست به جنگ مرتد
ه آن کنیجنگم تا ا یمھا  آن بخدا با: ق گفتیحضرت صد یول... م ویخودمان دار

 ؛االن ھم بدھند، دادند یت المال میبه ب ج ات رسول خدایه در حکرا  یزانوبند
 :سراید می شابورییچنانکه عطار ن

 ردکـدم نکـیارش جـز بـه حـق که کآن
 

ــتر   ــد اش ــو بن ــه زان ــا ب ــت ــم نک  ردک
 

خدا آنان را : یعنی ﴾ۥٓ ُ�ِبُُّهۡم َوُ�ِحبُّونَهُ ﴿ :فرماید می در این آیه خداوندنطور یو ھم
 .»دارد و آنان ھم خدا را دوست دارند دوست می

توبه دربارۀ  ١٠٠خداوند در آیۀ : سورۀ توبه است ١٠٠شبیه به آیۀ  اریبساین آیه 

ُ ٱرَِّ�َ ﴿ :فرماید میاصحاب  ْ َ�ۡنهُ  �َّ ھم ھا  آن راضی است وھا  آن خدا از ﴾َ�ۡنُهۡم َورَُضوا

 کند! برعکس شیعه که ھمیشه به خاطر اینکه سرزنش نشود، یا آسیبی نبیند، تقیه می -١
_______________________ 
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ھا  آن را دوست دارد وھا  آن خدا: فرماید میو در آیۀ مورد بحث » از خدای خود راضیند
 ؟شباھت از این باالتر... ھم خدا را دوست دارند

بلکه ، تد که نشدند ھیچه اصحاب محمد بعد از رسول خدا مرفھمیم ک می از این بند
حضرت ، و اگر به قول شیعه اصحاب محمد مرتد شده باشند، با مرتدین نیز جنگیدند

اگر آنان مرتد شده ؟ علی ھمراه با کدام قوم علیه این اصحاب مرتد به نبرد پرداخت
بودند الزم بود که یک قوم که خدا آنان را دوست دارد علیه این مرتدین بجنگند و الزم 

بلکه ، آن قوم ھمکاری کند ولی چنین قومی را سراغ نداریم بود که حضرت علی نیز با
حضرت ابوبکر صدیق و یکی از کسانی بود که در دوران  صف یاراندر  سحضرت علی

 . کرد می جنگ با مرتدین از مدینه محافظت
آیه صحبت شد و آیات در این باره بسیار است که به  ١تنھا حول ، در این بخش

 . کنیم می ھمین بسنده

 وبکر و عمر از آیندۀ خود نگران بودند!اب
ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ جزءفه اول و دوم قطعًا یز خلیو ن«گوید:  می قزوینی لُونَ ٱ ل�َّ وَّ

َ
�ۡ﴾ 

ی یشان آرزوھایلحظات زندگ نیژه در آخری؛ به ویاند؛ ولی در طول دوران زندگ بوده
به بھشتی بودن  نانییاند و اطم ش نگران بودهینده خویدھد از آ ه نشان میکاند  ردهک

 .اند خودشان نداشته
ر جزری در جامع یار و ابن اثکبن أنس در الموطأ و ابن عبد البر در اإلستذ کمال

 :سندینو األصول می

ولَ اهللاَِّ « سُ هُ أَنَّ رَ لَغَ بَيْدِ اهللاَِّ أَنَّهُ بَ رَ بْنِ عُ مَ ىلَ عُ وْ ِ مَ نْ أَيبِ النَّرضْ الءِ  ج عَ ؤُ دٍ هَ اءِ أُحُ دَ هَ قَالَ لِشُ

لَمُ  امَ أَسْ نَا كَ لَمْ ِمْ أَسْ اهنِ وَ ولَ اهللاَِّ بِإِخْ سُ ا رَ نَا يَ سْ يقُ أَلَ دِّ رٍ الصِّ الَ أَبُو بَكْ قَ مْ فَ يْهِ لَ دُ عَ هَ نَا أَشْ دْ اهَ جَ وا وَ

ولُ اهللاَِّ سُ الَ رَ قَ وا فَ دُ اهَ امَ جَ ثُ  ج كَ دِ ْ ا حتُ ي مَ رِ لَكِنْ ال أَدْ رٍ ثُمَّ بَىلَ وَ ى أَبُو بَكْ بَكَ ي فَ دِ ونَ بَعْ

ى  .»....بَكَ

نان برادر من و یه اکدھم  گواھی می: دان احد فرمودیبا اشاره به شھ ج رسول خدا
ه آنان کما ھم آن گونه ، میمگر ما برادران آنان نبود: ر گفتکابوب، ی بودندکیمردان ن

، میردکار کیدر راه خدا پم و یمسلمان شد، ردندکمسلمان شدند و در راه خدا جھاد 



 ٤٧٣  »ان الله معنا«پیرامون 

د ین خدا چه خواھیه شما پس از من با دکدانم  ؛ ولی نمییآر: فرمود ج رسول خدا
 .» ردکه ین سخن گریدن ایر با شنکابوب، ردک

 :جواب
شناسد و  نمی ھیچ حد و مرزی شخصولی این ، خیانت و کتمان نیز حدی دارد

منتھی سه  آوردهروایت را ، ھستند ﴾بَِبۡعٖض نُۡؤِمُن بَِبۡعٖض َونَۡ�ُفُر ﴿ کسانی که مانند
؟ گذارد!! چرا واقعاً  می ۀ ناقابلو به جایش چند نقط کند مین کلمۀ آخر روایت را نقل

چرا ؟ قشنگ نبود؟ ربط بود بی؟؟ چرا آن سه کلمه را نقل نکردی؟ شد می صفحه پر
 ؟؟ نقل نکردی

 کار او چه بوده است!دلیل این کنم تا بدانید که  می من آن سه کلمه را نقل 

رٍ « ى أَبُو بَكْ بَكَ ى، فَ الَ ، ثُمَّ بَكَ كَ : ثُمَّ قَ دَ عْ ائِنُونَ بَ كَ ئِنَّا لَ این قسمت پایانی روایت را ھم  »أَ
ھر  قزوینیو اند  آورده امام مالکابن اثیر به نقل از  ھم امام مالک و ھم ابن عبدالبر و

سه کتاب را دیده و در ھر سه کتاب سه کلمۀ آخر روایت را دیده ولی صالح را در آن 
 سه نقطه بگذارد!!!، دیده که به جای آن سه کلمه

سپس  ١با شنیدن سخن نبی اکرم بسیار گریست سصدیق ابوبکر، گوید یم تیروا
رسول خدا  یا: «دھد و آن جمله این بود می سخنی گفت که علت گریه کردنش را نشان

 » ؟؟؟موجود خواھیم بودآیا بعد از تو ؟ آیا ما بعد از تو زنده خواھیم ماند
قزوینی این را نقل نکرده که مبادا دستش رو شود و نتواند داستانش را سر ھم کند! 

گریستن  را بدانند چرا که سقو نخواست مردم علت گریه کردن حضرت ابوبکر صدی
چرا که جدایی زنده بماند  ج بعد از نبی اکرم برای این بود که دوست نداشت وی

 ؛دھد می برایش بسیار گران بود و این نھایت محبت خالصانۀ ابوبکر صدیق را نشان
چنین محبتی از عبدالرحمن بن در قسمتی از یک روایت نسبتًا طوالنی ھمانطور که 

َنِ «: آمده است، عوف نسبت به حضرت عمر محْ بْدُ الرَّ امَ عَ قَ هُ فَ ارَ ُرُّ إِزَ بْكِي جيَ ُمْ : يقول، يَ أُفٍّ هلَ

كَ  دَ عْ كَ ، بَ دَ ُمْ بَعْ  ٢»أُفٍّ هلَ

، ثُمَّ بَكَ  -١ رٍ ى أَبُو بَكْ بَكَ  .... داللت بر گریۀ زیاد دارد.ىفَ

  ۲۱۸،ص:۳ ؛ الطبقات الکبری، ابن سعد،ج۶۸۱ص ۲البن شبه ج ينةتاریخ المد -٢

_______________________ 



 دو یاِر غار    ٤٧٤

رون آمد و یست بیگر ه میکشان در حالی کعبد الرحمن برخاست و دامن : «یعنی
 و ھمچنین» پس از تو، آه بر این مردم ،)ای عمر( آه بر این مردم پس از تو: گفت می
 ١» خواھم زنده بمانم نمی بعد از عمر: «فرمود می

به یاران ، حضرت حسین در صحرای کربال، و ھمینطور در کتب شیعه آمده است که
: آنان چنین گفتند اما ؛آزاد است، برود خواھد می االن شب است و ھر کس، خود گفت

مْ « أَهُ دَ لِكَ أَبَداً بَ انَا اهللاَُّ ذَ كَ الَ أَرَ دَ عْ ى بَ لِكَ لِنَبْقَ لُ ذَ عَ َ نَفْ
انُ اهللاَِّ ملِ وَ ضْ ٍّ رِ

يلِ بَّاسُ بْنُ عَ عَ لِ الْ وْ قَ ا الْ َذَ هبِ

يْهِ  لَ ثْلِهِ و عَ وا بِمِ لَّمُ تَكَ يْهِ فَ لَ ةُ عَ عَ َامَ تْهُ اجلْ بَعَ هو اتَّ وِ  ٢.» نَحْ
ن یخدا ھرگز چن؟ میه بعد از تو زنده بمانکن یبرای ا؟ مینکن یچرا چن: «یعنی

رضوان الله ) ابو الفضل( باس بن علین سخن عیآغازگر ا، روزی را به ما نشان ندھد
 ..» گران در پی وی ھمان را گفتندیه بود و دیعل

یک تحریف نیز در ، او و نقل نکردن قسمت اصلی روایت خیانتاما گذشته از 

ي« آنجا که در ترجمۀ ؛معنای روایت کرده است دِ ثُونَ بَعْ دِ ْ ا حتُ ي مَ رِ لَكِنْ ال أَدْ نوشته  »وَ
، که مشخص است» ردکد ین خدا چه خواھیشما پس از من با ده کدانم  نمی: «است

دانم بعد از من چه  نمی: «و ترجمۀ درست این است ؛ترجمه نیست بلکه تحریف است
 . علم غیب نداشتند ج چرا که رسول خدا» انجام خواھید داد یاعمال

اما اگر فرض را بر صحت  ؛است »مرسل«روایت مذکور از لحاظ سندی : در انتھا
مدحی خواھد ، بر عکسشود بلکه  نمی ن حاصلآروایت بگیریم نه تنھا مراد قزوینی از 

 . سبر مدایح حضرت صدیقمضاف بود 
 : ایرادات ۀادام

اگر برای : عمر گفت: سدینو ل بخاری به نقل از عمر بن خطاب مییمحمد بن اسماع
 ش خرجیعذاب الھی آن را برای نجات خودن یقبل از د، ن پر از طال شودیمن زم

 ..ردمک می
 !؟ا چه عذابییدام عذاب و ک: سدینو ت میین روایح ایابن حجر عسقالنی در توض

ترس بر او ه کو وقتی  ھا در بر آوردن حقوق مردم وتاھیکن سخن را عمر به خاطر یا
 » ترده بودگفته اسکغلبه 

 طبقات الکبری -١
 ، ابن نما الحلی_قم۵۲، شیخ مفید _قم؛ مثیر األحزان، ص: ۹۱، ص: ۲ اإلرشاد، ج -٢

_______________________ 



 ٤٧٥  »ان الله معنا«پیرامون 

 : جواب
 ؛حضرت علی و ابوذر و مقداد و سلمان نیز نقل شده است این سخن ازشبیه 

 از ابن طاووس و او از ابوجعفر قمی طی حدیث طوالنی که یمال باقر مجلسچنانکه 

دِ النَّبِيِّ ، قيه«: آورد می، کند می نقل هْ نْ كِتَابِ زُ يِ ج  الدروع الواقية مِ مِّ قُ َدَ الْ رٍ أَمحْ فَ عْ َيبِ جَ   ألِ

هُ ملََّا  ىلَ النَّبِيِّ أَنَّ ةُ عَ يَ هِ اآلْ ذِ لَتْ هَ لِّ بابٍ ج  نَزَ ةُ أَبْوابٍ لِكُ بْعَ ا سَ َعِنيَ هلَ مْ أَمجْ هُ دُ عِ نَّمَ ملََوْ هَ وَ إِنَّ جَ

ومٌ  سُ قْ ءٌ مَ زْ مْ جُ نْهُ ى النَّبِيُّ  ١مِ يداً ج  بَكَ دِ اءً شَ ائِهو بُكَ تُهُ لِبُكَ ابَ حَ تْ صَ لَ بِهِ و بَكَ ا نَزَ وا مَ رُ ْ يَدْ ملَ

 َ ربْ اكَ .....   ئِيلُ عجَ ي أَبْكَ ا الَّذِ تُكَ مَ يْ دَ ا أَبَتِ فَ الَتْ يَ ِ  قَ تَنيْ يَ نَ اآلْ ئِيلُ مِ َ ربْ لَ بِهِ جَ ا نَزَ َا مَ رَ هلَ كَ فَذَ

ةُ  طَتْ فَاطِمَ قَ الَ فَسَ ِ قَ تَنيْ مَ دِّ ا لاملُْتَقَ هَ هِ جْ ىلَ وَ لَ النَّارَ و عَ يْلُ ملَِنْ دَخَ وَ يْلُ ثُمَّ الْ وَ ولُ الْ يَ تَقُ  هِ

ي ْمِ لُوا حلَ أَكَ يلِ فَ َهْ بْشاً ألِ نْتُ كَ يْتَنِي كُ ا لَ الَ يَ قَ نُ فَ لْامَ عَ سَ مِ يو فَسَ لْدِ قُوا جِ زَّ رِ النَّارِ و مَ كْ عْ بِذِ مَ ْ أَسْ  ملَ

اقِراً و انَتْ عَ ي كَ يْتَ أُمِّ ا لَ رٍّ يَ الَ أَبُو ذَ ينِ و قَ لِدْ ْ تَ رِ النَّارِ و ملَ كْ عْ بِذِ مَ ْ أَسْ ادٌ و ملَ دَ قْ الَ مِ نْتُ  قَ يْتَنِي كُ ا لَ يَ

ارِ  فَ قِ ابٌ و طَائِراً يفِ الْ سَ َّ حِ يلَ نْ عَ ْ يَكُ ابٌ و ملَ قَ رِ النَّارِ و الَ عِ كْ عْ بِذِ مَ ْ أَسْ ٌّ و ملَ
يلِ يْتَ ÷ قَالَ عَ ا لَ يَ

ي ْمِ قَتْ حلَ زَّ بَاعَ مَ ينِ و السِّ لِدْ ْ تَ ي ملَ يْتَ أُمِّ عَ عَ و لَ ضَ رِ النَّارِ ثُمَّ وَ كْ عْ بِذِ مَ ْ أَسْ ٌّ ملَ
هِ ÷ يلِ أْسِ ىلَ رَ هُ عَ دَ  يَ

بْكِيو لَ يَ عَ بُونَ يفِ النَّارِ و جَ هَ ذْ ةِ يَ يَامَ قِ رِ الْ فَ اهْ يفِ سَ ادَ ا قِلَّةَ زَ اهْ وَ رَ فَ دَ سَ عْ ا بُ ولُ وَ قُ  يَ

ونَ و طَّفُ تَخَ  ٢»...يُ
سوره  ٤٤و  ٤٣ه یوقتی آ: نگارد یه میدروع الواق: تابکد بن طاوس در یس: «یعنی

جھنم دارای ، ع آنان خواھد بودیگاه جمیحتما جھنم جا«: فرماید میه کحجر نازل شد 
امبر اعظم اسالم بشدت یپ .»ه ھر دری مخصوص بگروھی خواھد بودکھفت در است 

ه کند دانست یمن، ان شدندیه او گریان شد و اصحاب آن حضرت ھم برای گریگر
: رم گفتکبرسول اسپس حضرت فاطمه اطھر .....  رده استکای نازل  هیل چه آیجبرئ

ای را  هیان آن دو آیرم جرکرسول ا؟ ان شدی!یه تو گرکفدای تو گردم چه باعث شده 
ن یدن ایفاطمه اطھر پس از شن. زھراء شرح داد -ل آورده بود برای حضرتیه جبرئک

، ه داخل دوزخ شودکسی کوای بر آن : ن نھاد و گفتیموضوع صورت خود را روی زم

 ۴۴ - ۴۳الحجر: -١

، ابن ۲۷۵ – ۲۷۴، ص: قية؛ الدروع الوا ۳۰۴-۳۰۳ص ۸و ج ۸۸ – ۸۷، ص: ۴۳ بحار األنوار ، ج -٢
 طاووس_بیروت

_______________________ 



 دو یاِر غار    ٤٧٦

ن منظره مواجه یه سلمان فارسی با اکه داخل دوزخ شود ھنگامی کسی کوای بر آن 
بودم و آنان گوشت مرا  یگوسفندی م کیالم یاھل و عه اش من نسبت بک: شد گفت

 . دمیشن ن داستان جھنم را نمییند و اردک یمخوردند و پوستم را پاره  یم
جھنم بگوشم  د و داستانیزائ یاش مادرم نازا بود و مرا نمکای : گفت یابو ذر م

 خورد!! ینم
ستم و حساب و یز یھا م ابانیبودم و در ب یای م اش من پرندهکای : گفت یمقداد م

 دم!!یشن ان دوزخ را نمیین جریداشتم و ا یعقابی نم
اش درندگان گوشت مرا پاره پاره کای : فرمود یم ÷حضرت علی بن ابی طالب

 .ده بودمیجھنم را نشنن داستان ید و ایزائ یند و مادرم مرا نمردک یم
ه کنیشتن نھاد و پس از ایخو کمقام دست خود را باالی سر مباریسپس آن امام عال

بسوی ، امتیآه از دوری سفر آخرت! آه از قلت زاد و توشه سفر ق: ان شد فرمودیگر
 ١»...شوند روند و ربوده مییآتش م

 آیا نتیجه؟ روایت چیستپرسیم که نظر ایشان در بارۀ این  می حال از جناب قزوینی
آن ھم در حالی که ؟؟ گیرید که حضرت علی ھم در بھشتی بودن خود شک داشته می

دانید!! یا این سخنان را نشان از خشوع و  می ةلجنّ ار واشما حضرت علی را قسیم النّ 
جواب دھید ھمان جواب را در مورد حضرت عمر رضی  ھر چه؟؟ دانید می خشیت الھی
 .قبول کنیدالله نیز از ما 

 . نیز دقت کنیم ج اما در این مورد خوب است که به سخنان حضرت خیر البشر
 :نویسد می مجلسی از ابوذر نقل کرده و

» ِ ُ َ�نُْه قَاَل قَاَل رَُسوُل ا�َّ يِب َذرٍّ ريَِضَ ا�َّ
َ
 تََرْونَ ج  َو َ�ْن أ

َ
رَى َما ال

َ
ْسمَ و إِ�ِّ أ

َ
 أ

َ
ُع َما ال

ِت  طَّ
َ
َماءُ   �َْسَمُعوَن أ  و السَّ

َّ
َصابَِع إِال

َ
ْرَ�ِع أ

َ
ْن تَئِطَّ َما ِ�يَها َموِْضُع أ

َ
ٌع َملٌَك َواِض و َحقٌّ لََها أ

ِ َساِجداً  ْعلَُم لََضِحْكتُْم قَِليًال و َجبَْهتَُه ِ�َّ
َ
ِ لَْو َ�ْعلَُموَن َما أ ََكيْتُْم َكِث�اً و ا�َّ ْذُ�ْم و بلَ َما تََ�َّ

ُفرُ 
ْ
�ِّ ُكنُْت َشَجَرًة و ِش بِالنَِّساِء ىلَعَ ال

َ
ِ لَوَِدْدُت �  ا�َّ

َ
ُروَن إِىل

َ
ْأ

َ
ُعَداِت جت  الصُّ

َ
َرَْجتُْم إِىل

َ
خل

 ٢.»ُ�ْعَضدُ 

، محمد جواد نجفی؛ ۱۱۰ - ۱۰۹بحار االنوار)، ص  ۴۳ترجمه ج( لزندگانی حضرت زھرا -١
محمد  ۴۰۲ – ۴۰۰بحار)، ص:  ۴۳جترجمه ( لزندگانی حضرت زھرا ؛۱ط اسالمیه_تھران،

 ۱روحانی علی آبادی؛ انتشارات مھام_تھران،ط
 ۱۹۹، ص: ۵۶ بحار األنوار، ج -٢
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 ٤٧٧  »ان الله معنا«پیرامون 

و ، دینینم آنچه شما نبیراستی من ب: فرمود ج ه رسول خداک سذر و از ابی: «یعنی
انگشت در آن جای چھار ، ندکه ناله کرد آسمان و سزد کد ناله یشنوم آنچه شما نشنو

م ک، د آنچه من دانمیبخدا اگر بدان، شانی بسجده نھادهیای برای خدا پ نباشد جز فرشته
ه کد ید تا بخدا پناه بریھا در آئ و بتپه، دیریام نگکاز زنان در بستر ، دییو پر بگر، دیبخند

 ١.»اش من درختی بودمکای 

قال يف قوله لوددت و  ... و قال الطيبي يف رشح هذا احلديث«: نویسد می مجلسی سپس

أعلم باهللا من أن يتمنى عليه حاال أوضع ج  النبيو أين شجرة تعضد هو بكالم أيب ذر أشبه

هو ال ينايف القرب منه سبحانه بل و أقول هو إظهار اخلوف منه تعاىلو عام هو فيه انتهى

لَامء  يؤكده عُ بادِهِ الْ نْ عِ ى اهللاََّ مِ ْشَ  ٢»إِنَّام خيَ
بسخن ابی ذر ، دوست دارم درختی باشم: ث گفتهین حدیح ابی در شریط«: یعنی

تر از آنچه  ند پستکه آرزوی حالی کن است یغمبر خداشناستر از ایرا پیز، بھتر ماند
 .دارد

ست ین اظھار ترس از خدا است و منافی قرب بخدا نیا: میگو) یعنی مجلسی( و من
 ٣».ھمانا ترسند از خدا علماء« د آنستیه مؤکبل

ای کاش درختی بودم : و اینکه فرمودند ج سخنان رسول خدا، که مجلسیدیدید 

َ ٱإِ�ََّما َ�َۡ� ﴿ را به معنی خوف از خدا و مصداق آیۀ َّ�  ِ ْۗ ٱِمۡن ِعَبادِه ُؤا  ؛ددان می ﴾ۡلُعلََ�ٰٓ
 ؟؟ کنند با این آیه و با سخن مجلسی می حال قزوینی چه

 در این باره شعری دارد که در آن ؛که شیخ االسالم دورۀ صفویه بود، شیخ بھائی
 گوید: می

 نــدک رونیــب ســرت از ھــا ھــوس نیــا«
 

 نــدک افـزون دلــت در تیخشـ و خـوف 
 

 دان علـــم نشـــان را »الّلـــه ةیخشـــ«
 

  بخــوان قــرآن در تــو، ١»خشــیی إنمــا« 
 

الله محمد  ية، مترجم: آ۱۶۸، ص:۳ آسمان و جھان (ترجمه کتاب السماء و العالم بحار األنوار)، ج -١
 ۱باقر کمره ای؛اسالمی_تھران،ط

 ۱۹۹، ص: ۵۶ بحار األنوار، ج -٢
 ۱۶۹، ص: ۳ آسمان و جھان ج -٣

_______________________ 



 دو یاِر غار    ٤٧٨

ـــم از را نهیســـ ـــاد حـــق عل ـــ آب  نک
 

 ٣» نکــ ادیــ، ٢»علمــتم لــو«، ثیحــد رو 
 

نَ الَ «: فرماید می البالغهنھج  ١٧٦حضرت علی در خطبۀ  مِ بَادَ اهللاِ ـ أَنَّ املُْؤْ وا ـ عِ لَمُ اعْ وَ

يسِ إالَّ  الَ يُمْ بِحُ وَ هُ  يُصْ نْدَ هُ ظَنُونٌ عِ سُ نَفْ داً ، وَ يْ تَزِ سْ مُ اوَ يْهَ لَ ياً عَ ارِ الُ زَ زَ َا فَالَ يَ ای : «یعنی »هلَ
ب یھمواره ازخود ع، ش بد گمان استیمؤمن صبح و شام به خوه کد یبندگان خدا!بدان

ترجمه از مکارم (.» باشد ش مییاز خو کیار نکش یامل و افزاکو طالب ت ردیگ می
 ).شیرازی

پس ای خدای من : «فرماید می در نیایش دوازدھم صحیفۀ سجادیه زین امام سجاد
ا اعترافم به زشتی رفتارم مرا یو آ؟ دھد می مرا سود، ردارم به نزد توکا اقرارم به بدی یآ

 .»؟بخشد می عذاب رھائیاز 

 ،انّ برش املؤمن ىف وجهه«: نویسد می ÷آقا جمال خوانساری از قول حضرت علی

ته ىف دينهو  ٤»حزنه ىف قلبهو ،قوّ
فتگی مؤمن در روی که شکبدرستی : «نویسد می سپس در شرح و ترجمۀ آن

فته کمردم شعنی با ی، و اندوه او در دل اوست، ن اوستیو قّوت و توانائی او در د، اوست
ن یو دل او اندوھگ، ردکم باشد و در آن رخنه نتوان کن او قوی و محیو د، ندکروئی 

 ٥.» شه عاقبت حال خودیباشد از اند

 : نویسد می نھج البالغه ١٥٣از خطبۀ  .»انّ املؤمنني خائفون«: و در شرح این جمله
ان یترسند از عص میعنی یانند که مؤمنان ترسناکبدرستی ، ن خائفونیاّن المؤمن« 

ه مبادا آنچه حّق اطاعت است از کن دارند یشه خوف و ترس ایھما یو نافرمانی حق تعالی 

َ ٱإِ�ََّما َ�َۡ� ﴿ -١ َّ�  ِ ْۗ ٱِمۡن ِعبَادِه به راستی که این علما ھستند که از خداوند « ]٢٨[فاطر:  ﴾لُۡعلََ�ُٰٓؤا
 »ترسند. می

ََكيْتُْم «اشاره به قسمتی از حدیثی است که نقل شد:  -٢ ْعلَُم لََضِحْكتُْم قَِليًال وبلَ
َ
لَْو َ�ْعلَُموَن َما أ

ْعلَمُ   لَْو َعِلْمتُمْ « که با لفظ: »َكِث�اً....
َ
ََكيْتُمْ   َما أ  نیز آمده است. »َكِث�اً ولََضِحْكتُْم قَِليال...  بلَ

 ۱؛ انتشارات محمودی _ تھران،ط۷کلیات اشعار و آثار فارسی شیخ بھائی، متن، ص:  -٣
؛میزان ۴ط،۵۰۵، صص ۲ شرح آقا جمال خوانساری بر غرر الحکم و درر الکلم (فارسی)،، ج -٤

 ، ریشھری؛ دار الحدیث۲۶۲ص ۱الحکمه ج
 ۴، ط۵۰۶ – ۵۰۵، صص ۲ شرح آقا جمال خوانساری بر غرر الحکم و درر الکلم، ج -٥

                                                                                                                                                  



 ٤٧٩  »ان الله معنا«پیرامون 

ه مؤمنان کن باشد یه مراد اک  ن استکو مم امده باشد و رستگار نباشندیشان بعمل نیا
  ١.» ور شدکه مذکی از دو وجه کیباشند ب که ترسناکد یبا

 البالغه سیدنا علی در توصیف اولیاء الھی و متقیننھج  ١٩٣و ھمینطور در خطبۀ 

ُمْ «: فرماید می تَبَ اهللاَُّ [هلَ ي كَ لُ الَّذِ َجَ وْ الَ األْ مْ  وَ لَ ادِهِ سَ مْ يفِ أَجْ هُ احُ وَ رَّ أَرْ تَقِ ْ تَسْ مْ ملَ يْهِ لَ ] عَ

ابِ  قاً إِىلَ الثَّوَ وْ ٍ شَ نيْ ةَ عَ فَ ظُمَ و طَرْ ابِ عَ قَ عِ نَ الْ فاً مِ وْ ونَهُ يفِ خَ ا دُ رَ مَ غُ مْ فَصَ هِ سِ َالِقُ يفِ أَنْفُ اخلْ

مْ  هُ مْ فَ يُنِهِ ونَ و أَعْ مُ نَعَّ ا مُ مْ فِيهَ هُ ا فَ آهَ دْ رَ نْ قَ مَ َنَّةُ كَ مْ و اجلْ ا و هُ مْ فِيهَ هُ ا فَ آهَ دْ رَ نْ قَ مَ النَّارُ كَ

بُونَ  ذَّ عَ ونَةٌ   مُ ْزُ ُمْ حمَ لُوهبُ ونَةٌ و قُ أْمُ مْ مَ هُ ورُ ُ طْلُبُو ....رشُ ِميَ اهبِ قَ اكِ رِ اىلَ يفِ فَكَ ا و  نَ إِىلَ اهللاَِّ تَعَ أَمَّ

مُ النَّاظِ  يْهِ نْظُرُ إِلَ احِ يَ دَ قِ يَ الْ فُ بَرْ َوْ مُ اخلْ اهُ رَ دْ بَ يَاءُ قَ قِ ارٌ أَتْ رَ ءُ أَبْ لَامَ ءُ عُ لَامَ ارَ فَحُ مْ النَّهَ بُهُ سَ يَحْ رُ فَ

ىضَ  رْ ضٍ و مَ رَ نْ مَ مِ مِ وْ قَ ا بِالْ دْ خُ و مَ قَ ولُ لَ قُ ظِيمٌ و ولِطُوايَ رٌ عَ مْ أَمْ الَطَهُ دْ خَ قَ نْ   لَ نَ مِ وْ ضَ رْ الَ يَ

لِيلَ  قَ مُ الْ هلِِ امَ ونَ و أَعْ مُ تَّهِ مْ مُ هِ سِ َنْفُ مْ ألِ هُ ريَ فَ
ثِ كَ ونَ الْ ثِرُ تَكْ سْ ونَ و الَ يَ قُ فِ شْ مْ مُ هلِِ امَ نْ أَعْ يَ   مِ كِّ ا زُ إِذَ

ولُ  يَقُ هُ فَ الُ لَ قَ َّا يُ افَ ممِ مْ خَ نْهُ دٌ مِ يأَحَ ِ ريْ نْ غَ لَمُ بِنَفْيسِ مِ لَمُ و أَنَا عْ يبِّ أَعْ مَّ ال  يب رَ نِّي بِنَفْيسِ اللَّهُ مِ

ولُونَ  قُ ينِ بِامَ يَ ذْ اخِ ؤَ ظُنُّونَ و تُ َّا يَ لَ ممِ نِي أَفْضَ لْ عَ ونو اجْ لَمُ عْ ا الَ يَ رْ يلِ مَ فِ  .» اغْ
ه به کی به سبب شوق، مقرر داشته شانیه خداوند براکاگر مدت عمری نبود : «یعنی
شان در یھا چشم بر ھم زدنی جان، دارند نیه از عذاب روز بازپسکمی یبو  کیپاداش ن

دگار درنظرشان بزرگ است و جز او ھر چه ھست یتنھا آفر. گرفت شان قرار نمییھا بدن
نندش و غرق یب ی مییه گوکاند  چنان با بھشت. دینما دگانشان خرد مییدر د
. نندش و به عذاب آن گرفتارندیب می ییه گوکو با دوزخ چنانند . ش ھستندیھا نعمت

ش را یخو و از او آزادی..... اند در امان بشانین است و مردمان از آسیشان اندوھگیھا دل
ارانی با تقوا کوکیو ن، نند و اما در روز دانشمندانی بردبارک یاز آتش جھنم درخواست م

 ،ه ناظرانکچنان، ری الغر ساختهیھمچون چوبه ترا ھا  آن ھای ترس و خوف بدن، ھستند
ھا  آن پندارند خبران مییب ستیماری در وجودشان نیچ بیاماھ پندارند مار مییرا بھا  آن
 کاز اعمال اند. ن وضع در آوردهیآنان را به ا کبس بزر ای شهیه اندکاند در حالی  وانهید

ش را متھم یخو آنان، نندیب اد نمییستند و اعمال فراوان خود را زیش خشنود نیخو
چه در  ستوده شوند از آنھا  آن ی ازکیھر گاه . ندکردار خود خوفناکو از ، سازند می
گاه  گران نسبتیمن از د: دیگو افتد و می اش گفته شده در ھراس می باره بخود آ

 ۴۹۶، ص: ۲ ج شرح آقا جمال خوانساری بر غرر الحکم و درر الکلم -١
_______________________ 



 دو یاِر غار    ٤٨٠

گاه بار پروردگارا ما را در مورد ) دیگو می(. تر است ترم!وپروردگارم به اعمالم از من آ
ه در باره ما کیھائ یکیبه ن دھند مؤاخذه مفرما! و نسبت ه به ما نسبت میکگناھانی 
 » امرز!یدانند ب ینم  هکبرند ما را از آن برتر قرار ده!و گناھانی را  گمان می

 :و واقعًا که
 از علفزار جھان حیـوان ندانـد جـز چـرا«

 

 زاـروز جـ مــــی باشد ھمیشه در غــآدم 
 

 رتـوف روزآخــنبود درضـمیرش خـ آنکه
 

 ١»افترا حیوان بھتر ازوی بیشک وبی ھست 
 

بینیم که او سخن حافظ ابن  می دیگری از قزوینی را در این محل خیانتاما باز ھم 
ن سخن یا !؟ا چه عذابییدام عذاب و ک: «حجر را قیچی کرده و از قول ابن حجر نوشته

رده که ترس بر او غلبه کھا در بر آوردن حقوق مردم و وقتی  وتاھیکرا عمر به خاطر 
 : آوریم تا خیانت وی کشف شود می حال ما قسمت قیچی شده را.» بود گفته است

عُ « هُ طِالَ لُ وْ هِ قَ بِّ هِ لِرَ عِ اضُ تَوَ هِ وَ سِ مِ نَفْ ضْ عَ هَ ةِ مَ َالَ فُ يفِ تِلْكَ احلْ َوْ يْهِ اخلْ لَ لَبَ عَ أَنَّهُ غَ كَ وَ

 َ سُ األْ مْ يْهِ الشَّ لَ تْ عَ ا طَلَعَ عِ مَ لُ الطِّالَ أَصْ ا وَ َهَ ألْ يفِ أَيْ مِ فِ التَّخْ لَةِ وَ مَ ِ الطَّاءِ املُْهْ رسْ ضِ بِكَ رْ

إِ  ابُ وَ ذَ عَ اهُ أَيِ الْ بْلَ أَنْ أَرَ هُ قَ لُ وْ نَ املَْالِ قَ ا مِ هَ قَ وْ فُ فَ ِ يُرشْ ا وَ يْهَ لَ طْلُعُ عَ ا يَ نَا مَ ادُ هُ املُْرَ لِكَ نَّامَ قَ وَ الَ ذَ

وقِ  قُ نْ حُ يْهِ مِ لَ ِبُ عَ ريِ فِيامَ جيَ صِ يَةِ التَّقْ شْ نْ خَ قْتِ مِ وَ لِكَ الْ هُ يفِ ذَ عَ لَ قَ ي وَ فِ الَّذِ َوْ بَةِ اخلْ لَ يَّةِ لِغَ عِ الرَّ

امَ تَ  ُّ كَ
ييلِ عِ امَ سْ ِ لَهُ اإلْ صَ دٍ وَ يْ َّادُ بْنُ زَ الَ محَ هُ قَ لُ وْ مْ قَ هِ حِ دْ تْنَةِ بِمَ فِ نَ الْ لَمُ أَوْ مِ اهللاَُّ أَعْ مَ وَ دَّ  » قَ

 شیعیان حضرت عمر را ظالم و ستمگر: ای دیگر در سخن سیدنا عمر اما نکته
اما  ؛و از ظلم کردن نیز حراسی ندارد کند می ظلم، که انسان ظالم دانیم میو  دانند می

 یاش کوتاھی کرده باشد یدر حق رعایای خو، ترسد که مبادا می از این سحضرت عمر
ای ندارد و  هغاشد و ھیچ حاکم ظالمی چنین دغدبه خوبی حقوق آنان را ادا نکرده ب

 . باشد می سنشان از عادل بودن و خدایی بودن حضرت عمراین دغدغه 

 کند می ای زیبا در آیات قرآن که تمام تئوری شیعه را نابود نکته
آخوندان شیعه نکات ظریفی وجود دارد که تئوری ، ÷در داستان حضرت موسی

 :ابتدا آیاتی که در این باب است را بخوانید ؛دھد می را بر باد

 ھـ. ش ۱۳۸۵، سید محمد معصومی (تخلص:ندیمی) چاپ:سال ۴۴طریق آشنایی ص -١
_______________________ 



 ٤٨١  »ان الله معنا«پیرامون 

ن َ�ۡطَ�ٰ  قَاَ� ﴿
َ
ۡو أ

َ
ٓ أ ن َ�ۡفُرَط َعلَۡيَنا

َ
َنا َ�َاُف أ ٓ إِ�َّ ۖ إِنَِّ� َمَعُكَمآ  َقاَل  ٤٥َر�ََّنا ٓ َ� َ�َافَا

َرٰى 
َ
ۡسَمُع َوأ

َ
 .]٤٦-٤٥[طه:  ﴾٤٦أ

بی به ما ی] آسفرعونه [ک میترس میپروردگارا ما : گفتند) و ھارون یموس( آن دو«
 .» نمیب شنوم و می می میھمراه شمامن  دیمترسفرمود  *ندکشی که سرکا آنیبرساند 

 :و در سورۀ شعراء آمده است

بُوِن  قَاَل ﴿ ن يَُ�ّذِ
َ
َخاُف أ

َ
ٓ أ رِۡسۡل إَِ�ٰ  َوَ�ِضيقُ  ١٢َرّبِ إِّ�ِ

َ
َصۡدرِي َوَ� يَنَطلُِق لَِساِ� فَأ

ن َ�ۡقُتلُوِن  ١٣َ�ُٰروَن 
َ
َخاُف أ

َ
َّ َذ�ٞب َفأ ۖ فَ  قَاَل  ١٤َولَُهۡم َ�َ ۖ إِنَّا َمَعُ�م � ۡذَهَباٱَ�َّ ٓ َ�ٰتَِنا

ۡسَتِمُعوَن    .]١٥-١٢[الشعراء:  ﴾١٥مُّ
گردد و  ام تنگ می نهیو س*نندکب یذکمرا ت ترسم میگفت پروردگارا ) موسی(«

و آنان بر [گردن] من خونی دارند و *شود پس به سوی ھارون بفرست زبانم باز نمی
ما با ه کد یھای ما را [برای آنان] ببر ست نشانهین نیفرمود نه چن*شندکمرا ب ترسم می

 .» میا شنونده شما
تی در آیۀ غار در این دو آیه دو عنصر وجود دارد که ھمین دو عنصر با اندک تفاو

 . نیز موجود است
در این دو آیه صریحًا از ترسیدن حضرت موسی و ھارون سخن رفته و آن دو  -١

افُ « کهاند  فرموده نَا نَخَ افُ « ای »إِنَّ  سدر آیۀ غار به حزن ابوبکر صدیق ؛»إِينِّ أَخَ
حزنی که ممکن است رخ داده باشد و ممکن است رخ  بهتصریح نشده بلکه 

نْ «: نداده باشد اشاره شده و آمده است زَ ْ  » الَ حتَ

 خداوند برای تسکین دو فرستادۀ خود به آنان، ÷در داستان حضرت موسی -٢

امَ «: فرماید می كُ عَ نِي مَ م« یا »إِنَّ كُ عَ و خالف نیست که این سخن به خاطر  »إِنَّا مَ
و در  ؛بیان شده است، دو فرستادۀ خدا و ارمغان نصرت الھیدلداری دادن آن 

 آیۀ غار نیز ھمین عنصر را داریم که حضرت خیر البشر خطاب به یارش

َ إِنَّ ﴿ :فرماید می ۖ  ٱ�َّ معیت در برابر ترس حضرت ، و چنانکه دیدیم ﴾َمَعَنا
موسی و ھارون نیز لحاظ شده بود و ھمین معیت دربارۀ ابوبکر صدیق نیز 

حال چه فرق و تفاوتی بین این دو آیه و این حزن و خوف و  ؛لحاظ شده است
حزن موسی و ھارون را گناه و ، این معیت و تائید وجود دارد که شیعیان
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حزن ایشان ، رسد می ولی تا نوبت به ابوبکر صدیق دانند میقصه نمنمعصیت و 
 ؟؟؟ مساوی است با ضعف ایمان و معصیت و سرپیچی

بین معیت خداوند در داستان حضرت موسی با معیت آیۀ غار وجود دارد چه تفاوتی 
شود  می شود معّیت خاّصه ولی ھمان معیت برای ابوبکر می که برای حضرت موسی

چه فرقی بین این ؟؟ کشاند می به کجا بینید که تعصب کار را می انصافاً ؟؟؟ معیت عاّمه
 ؟؟ حزن و آن حزن و این معیت و آن معیت ھست

 ؛ای خواھر و برادر شیعه ام آیا بھتر نیست که به جای تبعیت از آخوند و مال حال
 ؟سخن خدا را تصدیق کرده و دست از تعصب جاھلی برداریم

ــال ــرض، خ ــوب غ ــاطر از ش ــن! یخ  ک
 

ــال  ــب، ع ــدق طل ــت از ص ــن! یھم  ک
 

ــــزدا، از درون ــــب ب ــــگ تعص  !یزن
 

ــــرد  ــــر خ ــــاأراه ت، ب ــــل بگش  ١!یم
 

 جامی -١
_______________________ 



 

 

 » سکینه« پیرامون

نَزَل ﴿ جملۀصفحه در بارۀ  ١٦قزوینی 
َ
ُ فَأ نوشته تا ثابت کند  ﴾َعلَۡيهِ  ۥَسِكينََتهُ  ٱ�َّ

 . نازل شده و نه بر ابوبکر ج بر پیامبر اکرم که سکینه
ھر سکینه بر رسول خدا نازل شده اصح آن است که ، این عقیده استنویسنده بر 

 . که سکینه بر ابوبکر صدیق نازل شده است ستگفته ا از علمای شیعه یکیچند که 
 :نویسد می کاشفی سبزواری

اشھر رحمت خود را که سبب آرامش است بر رسول و ، پس فرستادی خدای«

بجھت آنکه از روی شفقت بر حال آن حضرت بغایت مضطرب بود و  آنستکه بر صدیق
 بیت: شیخ فرید الدین عطار در باب نزول سکینه بر صدیق فرموده

ـــت ـــار اوس ـــه اول ی ـــه اول ک  خواج
 

ــانی اثنــین اذھمــا فــی الغــار اوســت   ث
 

 چون سـکینه شـد ز حـق منـزل بـر او
 

 ١»ھـای عـالم حـل بـر او گشت مشـکل 
 

خدا او را با ، در بحث گذشته گفته بود که چون ابوبکر ھمراه رسول خدا بود ینیقزو

َ إِنَّ ﴿ :حضرت رسول جمع بست و فرمود ۖ  ٱ�َّ جواب این شبھه را گفتیم ولی  ﴾َمَعَنا
چرا به وقت نزول ، بود می ادعای بچگانۀ شما درستاگر جوابی دیگر این است که 

سکینه که  ٢؟ مشمول سکینه نشد، اکرم با پیامبر ھمنشینیسکینه ابوبکر به خاطر 
چرا معیت ، ٣در سطح بسیار بسیار پایینتری قرار دارد، ارزشش نسبت به معیت الھی

 ؟ الھی شامل ابوبکر شد ولی سکینه خیر
و سپس نتیجه بگیرد که  ند که سکینه بر پیامبر نازل شدهثابت ک خواھد می قزوینی

 . ھمین خاطر مشمول سکینه نگشته استبه ، ابوبکر صدیق مؤمن نبوده

 بیمورد است!، سخن گفتن از اینکه سکینه بر که نازل شد: محمد باقر بهبودی

 توبه ۴۰، ذیل آیۀ ۶۱ص ۲تفسیر مواھب علیه (فارسی) ج -١
 البته خواھد آمد که زمان نزول سکینه، مربوط به ماجرای غار نیست. -٢
چرا که معیتی که در آیۀ غار موجود است، در ھیچ جای قرآن به صورت عموم بر کسانی مترتب  -٣

 نفر نازل شده است. ۱۴۰۰نشده ولی سکینه گاھًا بر 

_______________________ 
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 گوید:  می محقق کتاب حجیم بحار االنوار، شیعیمحمد باقر بھبودی 

نَزَل ﴿ جمله«
َ
ُ فَأ ه مربوط به سفر ھجرت و نزول در یتا به آخر آ ﴾َعلَۡيهِ  ۥَسِكينََتهُ  ٱ�َّ

ن با یه مسلمکخ را از روز اّول ھجرت یخواھد تار مه مییرکه یه آکبل، ستیغار ن
مطرح است؛ به صورت خالصه  کج تبویه مسئله بسکتا روزی ، اروی شدندین رویکمشر

نَزَل ﴿ فاء در. ندکگزارش 
َ
ُ فَأ هُ ﴿ ع است ولی براییبرای تفر ﴾ٱ�َّ ُ ٱَ�َقۡد نََ�َ ه ک ﴾�َّ

شود و از جمله در جنگ بدر و جنگ أحد  ادآور مییبی یامداد غشرح نصرت الھی را با 
ن یجنگ حن، نین جنگ مسلمیھا نازل شدند و در آخر ن فرشتهیه با استغاثه مؤمنک
، ردندکفرار ، ر شده بودندیه غافلگکشماری ھمگان از ترس جان   ه جز عده انگشتک

 .دیود را نصرت بخشدا رسول خیذات ربوبی با ارسال جنود آسمانی و فرشتگان ناپ
 ابوبکره کار غار ی ا برینه بر رسول خدا نازل شده است و یکه سکنین بحث از ایبنابرا

و رسول خدا با ، نه در غار نازل نشده استیکن سیرا ایز. مورد است بی امالً ک، باشد
ب دشمن در امان ینان خاطر و آرامش روح و تن به غار پناه برد تا از تعقیمال اطمک

 ١..»بماندخدا 
سکینۀ نازل شده مربوط به غار نیست بلکه مربوط ، زمانی که دانستیم، با این وجود

 ٢شویم که حزن ابوبکر می متوجه، به زمان نزول آیات یعنی قبل از جنگ تبوک است
شود! آنھم زمانی که ھم  می سال بعد نازل ٩ربطی به سکینه نداشته چرا که سکینه 

و اگر نزول خاصۀ ... ھم عمار و ھم ابوذر و ھم ابن عباس وابوبکر نزد پیامبر بود و 
پس باید تمام ، سکینه بر رسول خدا دلیل کفر کسانی است که ھمراه او بودند
 . اشخاصی که ھمراه او بودند را کافر بدانید! که البته از شما بعید نیست

شود و باز ھم  نمی باز ھم مشکلی ایجاد، اما اگر دلیلی که گذشت را نادیده بگیریم
ابتدا سخنان ایشان و سپس جوابش حال  ؛خورد می تیر قزوینی و دوستانش به سنگ

 : را بخوانید

 د!دار یر نشان از مؤمن نبودن وکبوبنه بر اکینازل نشدن س: ینیقزو

1 -http://www.mbehbodi.com/readarticle.php?article_id=70 
 سورۀ توبه ۴۰، تفسیر آیۀ محمد باقر بھبودی شخصیسایت 

 در صورتی که ثابت شود حزنی درکار بوده است. -٢

_______________________ 
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اری در سرنوشت ھمراه یر بسیه تأثکه غار یھای آ ن بخشیی از مھمترکی: «ینیقزو
نه فقط بر یکه سکرا اگر ثابت شود ینه است؛ زیکنزول س، در غار دارد ج رسول خدا
ز نازل ینه بر ھمراه او نیکه چرا سکد یآ ش میین سؤال پیا، نازل شده است ج رسول خدا
 ؟ه مؤمنی به ھمراه آن حضرت نبوده استکند ک ن مطلب ثابت نمییا ایآ؟ نشده است

مؤمنان ، ردهکاش را بر رسول خدا نازل  نهیکگر خداوند ھرگاه سیات متعدد دیرا در آیز
، امبر بودیو اگر در غار مؤمنی به ھمراه پ ب نگذاشته استینص ز از آن بییھمراه را ن

 .ردک ز نازل مییاش بر او ن نهیکست سیبا می
 :دیفرما خداوند در سوره توبه می

نَزَل ﴿
َ
ُ ٱُ�مَّ أ ٰ رَُسوِ�ِ  ۥَسِكينََتهُ  �َّ َب  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَوَ�َ  ۦَ�َ نَزَل ُجُنوٗدا لَّۡم تََرۡوَها وََعذَّ

َ
َوأ

ِينَ ٱ ْۚ َوَ�ٰلَِك َجَزآُء  �َّ  .]٢٦[التوبة:  ﴾٢٦ ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱَ�َفُروا
ی یرھاکرد و لشکامبرش و بر مؤمنان نازل یخود را بر پ» نهیکس« سپس خداوند

 !افرانکن است جزای یرد و اکافران را مجازات کد و یدید ه شما نمیکفرستاد 
 :دیفرما و در سوره فتح می

نَزَل ﴿
َ
ُ ٱفَأ ٰ رَُسوِ�ِ  ۥَسِكينََتهُ  �َّ لَۡزَمُهۡم َ�َِمَة  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَوَ�َ  ۦَ�َ

َ
َحقَّ  �َّۡقَوىٰ ٱَو�

َ
َوَ�نُٓواْ أ

ۡهلََهاۚ َوَ�َن 
َ
ُ ٱبَِها َوأ ٍء َعلِيٗما  بُِ�ّلِ  �َّ  .]٢٦[الفتح:  ﴾٢٦َ�ۡ
ت یھای خود خشم و نخوت جاھل افران در دلکه کھنگامی را ) دیاوریخاطر ببه ( 

ش و مؤمنان ینه خود را بر فرستاده خویکخداوند آرامش و س )،در مقابل( داشتند و
تر و اھل  ستهیس شاکو آنان از ھر ، قت تقوا ملزم ساختیرا به حقھا  آن نازل فرمود و

 .ز دانا استیآن بودند و خداوند به ھمه چ
ر در حزن که ابوبکن یرده است؛ با اکامبرش نازل ینه را فقط بر پیکس، ه غاریاما در آ

ن حال خداوند آن را از او یاج فراوانی داشت؛ با اینه احتیکبرد و به س د به سر مییشد
  .»ردکغ و فقط به رسولش نازل یدر

، استچون مؤمنی به ھمراه آن حضرت نبوده : «نویسد می و در نھایت بحث نیز
آرامش را بر او نازل و با ، ش قرار دادهیت خویخداوند تنھا رسولش را مشمول عنا

  .»رده استکد ییان نامرئی تأیرکلش
 : مثالً  اند؛ به جز قزوینی اشخاص دیگری نیز از علمای شیعه چنین چیزی گفته
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که در آن خواب با حضرت عمر  کند می شیخ مفید ماجرای خواب خودش را نقل
 : و در حین آن علیه حضرت عمر!! دلیل آورده و گفته !مناظره کرده

 فرشكهم مؤمنون قوم معه كان -موضعني يفج  النبي عىل السكينة أنزل تعاىل اهللا ألن«

لَ  -املوضعني أحد يف فقال فيها أَنْزَ كِينَتَهُ  اهللاَُّ فَ ىل سَ ولِهِ   عَ سُ ىلَ و رَ نِنيَ  عَ مِ مْ و املُْؤْ هُ مَ زَ ةَ  أَلْ لِمَ  كَ

و لَ  -اآلخر املوضع يف قالو  التَّقْ كِينَتَهُ  اهللاَُّ  أَنْزَ ىل سَ ولِهِ   عَ سُ ىلَ و رَ نِنيَ  عَ مِ لَ و املُْؤْ نُوداً  أَنْزَ ْ  جُ   ملَ

ها وْ رَ لَ  قال بالسكينة وحده خصه املوضع هذا يف كان ملاو تَ أَنْزَ كِينَتَهُ  اهللاَُّ فَ يْهِ  سَ لَ  معه كان فلو عَ

 من إخراجه فدل املؤمنني من هذا قبل ذكرنا من رشك كام السكينة يف معه لرشكه مؤمن

 ١» نومي من استيقظتو الناس تفرقو جوابا حير فلم اإليامن من خروجه عىل السكينة
 هک ردهک حیتصر خود غمبریپ بر نهیکس بنزول قرآن جای دو در خدا: «یعنی

 در و ردهک کیشر لتیفض نیا در حضرت آن با ھم را آنان و بودند مؤمنان ھمراھش
 مؤمنان بر و امبرشیپ بر را خود نهیکس و آرامش خداوند آنگاه: «فرموده آنان از یکی

 گرید جای در و». ٢٦: توبه -فرستاد فرو دندید نمی را آنان هک انییسپاھ و فرستاد فرو
 و آورد فرو مؤمنان بر و امبرشیپ بر را خود آرامش و نهیکس خداوند پس: «فرموده
 ». ٢٦: فتح -داشت ھمراه آنان با را زگارییپرھ سخن
 خداوند پس: «هک فرمود او خاّص  را نهیکس نزول بود غار در حضرت آن چون و

 را او بود مؤمنی حضرت آن ھمراه اگر» هیاآل -فرستاد فرو او بر را خود آرامش و نهیکس
 کیشر او با را مؤمنان گذشته موارد در هک چنان، نهیکس نزول در ردک می کیشر ھم

 او اخراج بر است لیدل نهیکس نزول از ابوبکر اخراج و بودند او ھمراه هکنیا برای ردهک
ه الحمد و مانیا از  . للَّ

 و بدھد جوابی نتوانست و ماند رانیح من پاسخ در خّطاب بن عمر: گفته دیمف خیش
 ٢ .»شدم داریب خواب از ھم من و شدند ندهکپرا مردم

 : جواب
فارغ از اینکه نزول سکینه مربوط به سفر ھجرت و ماجرای غار نیست بلکه مربوط 

 : گویم می، سال بعد است ٩به 

 _مشھد ۵۰۲ – ۵۰۱ص ۲االحتجاج طبرسی ج -١
 ، مترجم:بھراد جعفری؛ اسالمیه _تھران۶۶۳، ص: ۲ احتجاج، ج -٢

_______________________ 
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را  سحضرت ابوبکر صدیق، ما قبل از این ثابت کردیم که معیت خاّصۀ خداوند
بر ھیچ کدام از یاران پیامبر  سشامل شده است و این معیت به جز بر ابوبکر صدیق

و این خود مدال  ١.و بر ھیچ کدام از یاران دیگر پیامبران ثابت نشده است ج اکرم
این حقیقت را به خاطر داشته باشید و  ؛سطالیی است بر گردن حضرت صدیق اکبر

 : این مثال را بخوانید
بود به جای اینکه که بسیار تنگاتنگ مسابقۀ قرائت برگزار شده و در این مسابقه «

به عنوان قاری مشترکًا  »سعید«و  »قاسم«ھای  دو قاری با نام ؛یک قاری نفر اول شود
به اما ، دھد می حال داور آمده و به آن دو نفر مدال طالیی، شوند می نفر اول معرفی

 اندازد! نمی اندازد ولی بر گردن سعید می بر گردن قاسم حلقۀ گل، عالوۀ مدال
این نشان از آن دارد که سعید اصًال : گیرند که می و دوستانش نتیجهحال قزوینی 

 اندختند!! می حلقۀ گلبه گردن او ھم حتمًا  ؛قاری خوبی نبوده و اگر قاری خوبی بود
اگر قاری ؟ زنید می این چه حرف بیخودی است که: گوئیم می اما من و دوستانم
 برد!! نمی شد و مدال طال را نمی خوبی نبود که نفر اول

مطمئنًا سخن ما حق و سخن قزوینی و دوستانش کج فھمی و بلکه نفھمی است! 
دلیلش ؟؟؟ خیر یاما واقعًا چرا به گردن یک نفر حلقۀ گل انداختند و به گردن دیگر

حلقۀ گل که در برابر مدال طال ارزشش خیلی کمتر ؟ قعًا دلیلش چیستوا؟؟ چیست
شود سعید الیق مدال طال باشد اما الیق  می مگر ؟است؛ چرا از دادن آن دریغ کردند

شاید گذر زمان بتواند جواب این سؤال ما را ، سکوت کردیم و گفتیم؟؟ حلقۀ گل نباشد
 . بدھد

این بار ، شد رباری دیگر مسابقۀ قرائت برگزا ؛زمان سپری شد و چند سال گذشت
بعد از پایان مسابقه بر  و این بار، ندداشتدر این مسابقه شرکت  »سعید«و  »قاسم«نیز 

گردن تک تک قاریان حلقۀ گل انداختند و سعید را نیز دیدم که عالوه بر مدال طالیی 
پس نتیجه گرفتم که شاید آن  ؛حلقۀ گل نیز به گردن دارد اکنون، که قبًال گرفته بود

از یک جنبه  »قاسم«زمان که حلقۀ گل به گردنش نیانداختند به این دلیل بوده که 
 .» ر بوده استبرت

 را ش نکنید که گفتیم معیتی که در آیۀ غار آمده غیر از معیتی است که محسنین و صابرینفرامو -١
 چیزی برتر و باالتر از آن است. بلکهشود  ھم شامل می

_______________________ 
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را دریافت کرد و ) مدال طال( ابوبکر صدیق معیت الھی ؛نیز ھمین استغار ماجرای 
بایست فرقی بین  می اما چون، شد که در تمام زندگیش موفق باشد این معیت باعث

شد  گلن به حلقۀ یکی از آن دو نفر مزیّ ، این دو نفر که مدال طال به گردن دارند باشد
الیق آن نباشد و اگر  صدیق و دیگری نشد! و دیدیم که حلقۀ گل چیزی نبود که ابوبکر

 :فرمود نمی وانداخت  نمی را به گردنش گلخداوند حلقۀ ھا  چنین بود بعد

ُ ٱ۞لََّقۡد رَِ�َ ﴿ َجَرةِ ٱإِۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَعِن  �َّ ِ  لشَّ و�
ِهۡم َ�َعلَِم َما ِ� قُلُ

نَزَل 
َ
ِكيَنةَ ٱفَأ َ�َٰبُهۡم َ�ۡتٗحا قَرِ�ٗبا  لسَّ

َ
  .]١٨[الفتح:  ﴾١٨َعلَۡيِهۡم َوأ

ردند از ک عت مییر آن درخت با تو بیه مؤمنان زکھنگامی  وندبه راستی خدا«: یعنی
و  و بر آنان آرامش فرو فرستادشان بود بازشناخت یھا آنان خشنود شد و آنچه در دل

 .» پاداش دادھا  آن ی بهکیروزی نزدیپ
از کسانی بود که در این بیعت حضور ، نیز سابوبکر صدیق دانیم می و چنانکه

 . مؤمن نازل شد ١٤٠٠داشت و سکینه بر او و بر 
 :فرماید می و ھمینطور در ھمین باره خداوند

ِيٓ ٱُهَو ﴿ نَزَل  �َّ
َ
ِكيَنةَ ٱأ َع إِيَ�ٰنِِهۡمۗ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱِ� قُلُوِب  لسَّ َداُدٓواْ إِيَ�ٰٗنا مَّ  ]٤[الفتح:  ﴾لَِ�ۡ

مانی بر یھای مؤمنان آرامش را فرو فرستاد تا ا ه در دلکس کاوست آن «: یعنی
ن از آن خداست و خدا ھمواره دانای یھا و زم ان آسمانیند و سپاھیفزایمان خود بیا

 .» ار استک دهیسنج

نَزَل ﴿ :فرماید می و ھمینطور
َ
ُ ٱفَأ ٰ رَُسوِ�ِ  ۥَسِكينََتهُ  �َّ [الفتح:  ﴾لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَوَ�َ  ۦَ�َ

دند یت ورزیھای خود تعصب [آن ھم] تعصب جاھل افران در دلکه کآنگاه : «یعنی ]٢٦
  .»ش و بر مؤمنان فرو فرستادیاده خوپس خدا آرامش خود را بر فرست

نَزَل ﴿ :فرماید می و ھمچنین دربارۀ غزوۀ حنین
َ
ُ ٱُ�مَّ أ ٰ رَُسوِ�ِ  ۥَسِكينَتَهُ  �َّ َوَ�َ  ۦَ�َ

َب  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ نَزَل ُجُنوٗدا لَّۡم تََرۡوَها وََعذَّ
َ
ِينَ ٱَوأ ْۚ َوَ�ٰلَِك َجَزآُء  �َّ  ﴾٢٦ ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱَ�َفُروا

آنگاه خدا آرامش خود را بر فرستاده خود و بر مؤمنان فرود آورد و « ]٢٦[التوبة: 
رد و کدند عذاب یفر ورزکه کسانی را کد و یدید را نمیھا  آن هکانی فرو فرستاد یپاھس

 » ن بودیافران ھمکسزای 

 ؟ را خرید یا شخصی دیگر و آیان این فضیلت استها  آیا ابوبکر مرکب
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سخن از دو شتریست که ، تھیۀ لوازم این سفر، در ماجرای ھجرت و در جریان
و طبق متون تاریخی این دو اند  ھمراھان با آن سفر کردهرسول خدا و ابوبکر صدیق و 

در این باره ابتدا ، حال قزوینی ؛قبل آماده کرده بودند شتر را حضرت ابوبکر صدیق از
 .کند می سخن فخر رازی را نقل و سپس نقد

ر که داللت بر فضل و برتری ابوبین آیه در اکازھم از وجوھی یوجه : «یفخر راز
د و عبد الرحمن بن یب خرکه برای رسول خدا مرکسی بود که او کن است یا، ندک می
ت شده یروا. آوردند ه برای آن دو غذا میکسانی بودند ک، رکب ر و اسماء بنت أبیکب أبی

م و غذائی یش از ده روز در غار بودیمن و صاحبم ب: «فرمود ه رسول خدا میکاست 
ه کش آن حضرت آمد در حالی یه جبرئل پکاند  ردهکز نقل یو ن». میر از خرما نداشتیغ

، ه از خرماکغذائی ( سیه برای شما حکن اسماء است یا: گرسنه بود؛ پس گفت
ن خبر خوشحال یدن ایرسول خدا با شن. آورده است) شده ر و روغن درست مییسرش

 .ردکن مسأله با خبر یز از ایر را نکشد و ابوب
ن یآن حضرت ا، نه را دادیور ھجرت به سوی مدامبرش دستیزمانی که خداوند به پ

 پس ابوبکر به پسرش عبدالرحمن دستور داد که برای. ان نھادیامر را با ابوبکر در م
را به رسول خدا اھداء ھا  آن ی ازکیده و یدو شتر و دو کجاوه و دو جامه خر، ھا آن
  .»دینما

 : ینقد و بررس
ات یگر روایخی و دیق تاریه با حقاکر سخنی است کب توسط ابوبکد مریخر: «ینیقزو

ھا بود و  بکن مریر صاحب اکابوب، اتیه طبق رواکاھل سنت سازگاری ندارد؛ چرا 

قال أبو بَْ�ٍر فَُخْذ «: سدینو ح خود مییبخاری در صح. دیر خرکرسول خدا آن را از ابوب
ِ إِْحَدى َراِحليََتَّ  يِب أنت يا رَُسوَل ا�َّ

َ
ِ بِأ   »»بِاثلََّمِن  ج َهاَ�ْ�ِ قال رسول ا�َّ
رسول خدا ، ریب مرا بگکی از دو مرکی، ت ای رسول خدایپدرم به فدا: ر گفتکابوب« 

 .» رمیگ مت مییبا پرداخت ق: فرمود
ب به آن جناب که فروختن مرکست؛ بلیار نکب برای رسول خدا در کدن مریپس خر

 » ؟تواند برای شخصی ارزش محسوب شود میب به رسول خدا کا فروختن مریآ. است
 : جواب
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اما  ؛فضیلتی نیست، ج است که فروختن شتر به رسول خدا سخن قزوینی درست
چرا که ، کند می در مورد این دو شتر نکته ای وجود دارد که سخنان قزوینی را نابود

، بود و این و آماده کرده ماه قبل خریده ٤ابوبکر این شتران را از ، در حدیث آمده است
در آینده ھجرتی خواھد داشت که ، دانست می نشان از آن دارد که ابوبکر صدیق از قبل

 !!نه بیشتر و نه کمتر، شتر خرید ٢نیز ھمراه رسول خدا خواھد بود به ھمین دلیل 
 : در ھمین حدیث مورد استناد قزوینی آمده است

ُمْسِلِم�َ  ج َ�َقاَل انلَّيِبُّ 
ْ
رِ : «لِل

ُ
ٍْل َ�ْ�َ َالبَتَْ�ِ ، �ُت َداَر ِهْجَرتُِ�مْ إِ�ِّ أ

َ
وَُهَما » َذاَت �

تَانِ   ، َ�َهاَجَر َمْن َهاَجَر ِقبََل الَمِدينَةِ ، احلَرَّ
َ

رِْض احلَبََشِة ِإىل
َ
ُة َمْن اَكَن َهاَجَر بِأ َورََجَع اَعمَّ

بُو بَْ�ٍر قِبََل الَمِدينَةِ ، الَمِدينَةِ 
َ
َز أ َهَّ

َ
ُ ، َوجت

َ
ِ  َ�َقاَل هل ْن ، ىلَعَ رِْسِلَك : «ج رَُسوُل ا�َّ

َ
رُْجو أ

َ
فَإِ�ِّ أ

بُو بَْ�رٍ » يُؤَْذَن يِل 
َ
نَْت : َ�َقاَل أ

َ
يِب أ

َ
بُو بَْ�ٍر َ�ْفَسُه » َ�َعمْ : «قَاَل ؟ َوَهْل تَرُْجو َذلَِك بِأ

َ
فََحبََس أ

 ِ ُمِر وَُهَو اخلَبَُط وََعلََف َراِحلَتَْ�ِ اَكَ�تَا ، يِلَْصَحبَهُ  ج ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ ْرَ�َعَة ، ِعنَْدُه َوَرَق السَّ
َ
أ

ْشُهرٍ 
َ
بُو بَْ�رٍ .... أ

َ
ِ  -فَُخْذ : قَاَل أ نَْت يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
يِب أ

َ
قَاَل رَُسوُل ، إِْحَدى َراِحليََتَّ َهاَ�ْ�ِ  -بِأ

 ِ  ١».بِاثلََّمِن : «ج ا�َّ
ن یسرزم: «ن فرموده بود و خطاب به مسلماناکدر م - ج -رم کا ینب: «یعنی

به من ، واقع شده است، ان دو سنگالخیباشد و م یم نخل یه داراکھجرت شما را 
 یسانکشتر یردند و بکنه ھجرت یمد یاز مسلمانان بسو یتعداد، آنگاه». نشان دادند

 یز خود را برایر نکابوب. نه رفتندیبه مد، رده بودندکھجرت ، ن حبشهیه به سرزمک
. نکصبر  یمک: «به او گفت - ج -رسول الله . آماده ساخت، نهیھجرت به مد

ن یا چنیآ. ت بادیپدرم فدا: ر گفتکابوب». ھجرت بدھند ۀز اجازیدوارم به من نیام
 - ج -ه رسول خدا کنیبخاطر ا - س-ر کپس ابوب». یبل: «فرمود؟ وجود دارد یدیام

چھار ماه با برگ درخت و دو شتر را بمدت . نمود یاز ھجرت خوددار، ندک یرا ھمراھ
ن دو یاز ا یکی. ت بادیرسول خدا! پدرم فدا یا: ابوبکر گفت..... ردکه یتغذ، النیمغ

 ». دارم یبرم، در قبال پولآن را  فقط: «فرمود - ج -رم کرسول ا. شتر را بردار
 : حال ادامۀ ایرادات وی را دنبال کنیم

 کند مین فضیلتی را ثابتغذا آوردن فرزندان ابوبکر برای ابوبکر : قزوینی

 ۳۶۹۲صحیح البخاری ح -١
_______________________ 
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لتی را برای یفض: ز اوالً ین، آوردن غذا توسط عبد الرحمن و اسماء: سدینو یم ینیقزو
 لتی است برای خود آنان؛یفض، بر فرض صحت، رساند ر به اثبات نمیکابوب

 : جواب
ابوبکر  آزاد شدۀ و عامر بن فھیره غالمآوردن غذا به وسیلۀ عبد الله بن ابی بکر 

و اسماء در رساندن غذا دخالتی نداشته بلکه ) نه عبد الرحمن بن ابی بکر( استبوده 
، و به یقین آنان سر خود این کار را نکرده بودند کرد می کسی بود که غذا را آماده او

و عامر بن فھیره نیز بدون اجازه اند  اینکار را کردهوی  پدر و با اموال بلکه به راھنمایی
این قسمت از سفر نیز پس  آورد؛ نمی دان ابوبکر را به آن محلگوسفن، و امر ابوبکر

 : آید؛ اما ادامۀ ایرادت وی می فضیلتی به حساب، برای حضرت صدیق
ن یر از ملحدکب بن أبی) یعبد العز( ه عبد الرحمنکم یردکن ثابت یش از ایپ: اً یثان«

ز از سرداران یاحد ناورد و در جنگ بدر و یمان نیه اکن بود و تا زمان فتح میکو مشر
ر بوده کشتن پدرش ابوبکن جنگ یت در اکز از شریفر بوده و قصد اصلی او نکر کلش

خطر افتادن به دست ، ین شخصیم چنیریه بپذکست ین عاقالنه نیاست؛ بنابرا
با . غذا آورده باشدھا  آن ده و برایین و زخم خورده را به جان خریان خشمگیشیقر

ه اگر دست او به پدرش کدی وجود ندارد یترد، ن وجود دارده از عبد الرحمکشناختی 
ن را از محل یکا مشریرد و ک درنگ قصد جان آنان را می بی، دیرس ا رسول خدا مییو 

 .ساخت اختفاء آنان با خبر می
برای اثبات دروغ بودن . ستیرفتنی نیز پذیر نکآوردن غذا توسط اسماء دختر ابوب

از زبان رسول خدا نقل ، یت مورد استدالل فخررازیه در رواکن بس ین مطلب ھمیا
ش از ده روز در غار بودند و غذائی جز خرما نداشتند؛ در حالی یبھا  آن هکشده است 

اند نه  رسول خدا و ھمراھش فقط سه شب در غار مانده، یعه و سنیه به اتفاق شک
 .ش از ده روزیب

ر در آن زمان کاء دختر ابوبه اسمکاند  ردهکدانشمندان سنی نقل ، گریاز طرف د
ر را در منطقه قبا به یعبد الله بن زب، ردکنه ھجرت یه به مدکباردار بوده و مدتی بعد 

 . ا آوردیدن
ھای بارداری خود را طی  ن ماهیه آخرکژه یه زنی حامله؛ به وکرفتنی است یا پذیآ
ز با ید و غذا را نیایباال بوه کاز ، وه ثور رساندهکه تا کبتواند ھر روز خود را از م، ندک می

 » ؟دیخود حمل نما
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 : جواب
و معقول نیست که  چرا که عبد الرحمن کافر بوده، در این باره حق با قزوینی است

و از طرفی نیز معقول نیست که اسماء که  ؛به کمک اسالم بشتابد او با آن موضعش
و اصوًال الزم نبود  ١عبد الله بن زبیر را حامله بود بتواند ھمراه برادرش به آن محل بیاید

بلکه صحیح آن است که عبد الله بن ابی بکر کسی بود که اخبار قریش  ؛که چنین کند
 . کرد می بکر غذا را آمادهبرد و اسماء بنت ابی  می و ھمچنین غذا به نزد آن دو بزرگوار

ایات بسیاری نقل کردیم وگذشته از کتب شیعه اقوال و رھای  البته ما در بحث
مبنی بر اینکه عبد الله بن ابی بکر خبر رسان و آذوقه رسان و اسماء بنت ابی بکر 

 ولله الحمد... کرد می شخصی بود که غذا را مھیا

  ردکزات سفر را آماده ید و تجهیب خرکمر، ه السالمیرمؤمنان علیام: ینیقزو
ه از داستان ھجرت کسی بود کتنھا  ÷رمؤمنانیه امکقت مطلب آن است یحق

دام طرف رفته و در که رسول خدا به کدانست  باخبر بود و تنھا او می ج رسول خدا
 .برد جا بسر میک

 آمد و غذای رسول خدا و انه به غار میین آن حضرت ھر روز به صورت مخفیبنابرا
ه و یب تھکه برای آنان مرکبود  ÷رمؤمنانیز امیآورد و در روز سوم ن ھمراھش را می

 .وه ثور آوردکآن را به 
 : سدینو وطی در الدر المنثور میین سیجالل الد

و  ج رسول خدا... :اند ردهکعباس نقل  در دالئل النبوة از ابنم یأبونع، هیابن مردو«
 ÷علی. ورد آ ره در آن سه روز غذا مییبن فھ عامر، ر سه روز در غار ماندندکابوب

، ردکه یراکراھنما  کید و ین خریپس سه شتر از نژاد بحر، ردکوسائل سفر را آماده 
ب کرسول خدا مر، شتر و راھنما را آورد ÷علی، ی از ساعات شب سومکیسپس در 

ان یشیقرو ، ردندکت کنه حریگری را سوار شدند و به طرف مدیب دکر مرکخود را و ابوب
  .»به دنبال او راه افتادند

ماھه باردار  ۹البته نزد شیعه کامًال معقول و منطقی است که فاطمه بنت اسد حضرت علی را  -١
د از خانه بیرون بیاید و به سمت بیت الله الحرام که محل اجماع و شلوغی باشد و با این وجو

 و در نھایت حضرت علی را در کعبه به دنیا بیاورد! است بیاید

_______________________ 
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ر در کو ابن عسا... رده استکت را نقل و به آن استدالل ین روایز ھمیآلوسی ن
 ... سدینو نه دمشق مییخ مدیتار

ذب کز آوردن غذا توسط فرزندان وی یر و نکب توسط ابوبکد مریجه خریدر نت
 . ساخته شده است ÷رمؤمنانیار فضائل امکمحض است و تنھا به منظور ان

 : جواب
اما در مورد ایم  و جواب کافی را گفتهایم  در مورد این روایت صحبت کرده ما قبالً 

این  ؛ی که در تاریخ دمشق و ھمینطور در ُاسد الغابة آمده است باید گفتروایت سند
 . نقل شده است، م به وضع یا مجھول الحال ھستندھروایت از جانب کسانی که مت

ْحَمُد 
َ
ِد ْبِن َسعِ  أ شیعه است و متھم به  ؛مشھور به ابن عقده، یٍد اْلَھْمَدانِ یْبُن ُمَحمَّ

 . وضع است
ْحَمُد ْبُن 

َ
 . مجھول الحال است، وُسَف یأ

ةُ ُمَعاوِ  هْبُن  يَ بِ یْبِن ُعبَ  عبداللَّ
َ
ِه ْبِن أ  . مجھول الحال است، َراِفٍع  یِد اللَّ

ه  یْبِن ُعبَ  عبداللَّ
َ
ِه ْبِن أ منتھی ثابت نیست که از جّدش  ؛مقبول است، َراِفٍع  یبِ ِد اللَّ

 ابن حجر عسقالنی و ؛کند می روایت شنیده باشد و در این روایت او از جّدش روایت

 ١»مل يثبت سامعه من جده«: فرماید می

ُد ْبُن ُعبَ «در طریق دیگرش  ِه ْبِن َعلِ یُمَحمَّ بِ  یِد اللَّ
َ
وجود دارد که او نیز  »َراِفٍع  یْبِن أ

 . شیعی و کذاب و متھم به جعل حدیث است
ز آوردن غذا توسط یر و نکب توسط ابوبکد مریجه خریدر نت«گوید:  می قزوینی

ساخته  ÷رمؤمنانیار فضائل امکذب محض است و تنھا به منظور انکفرزندان وی 
  .»شده است

معتقدند ابوبکر مرکب را خرید چرا کسانی از شیعه که ؟ این چه حرف بچگانه ایست
این روایات را نقل کرده و آن را عین واقع  ؛و خانوادۀ وی در این سفر ھمکاری کردند

 ؟ اند و آیا آنان در انکار فضائل حضرت علی نقش داشته؟؟ اند هدانست
 از قول مشرکین ی که مستمسک قزوینی استو از عجائب است که جاعل این روایت

 گوید:  می

 ؛ دار الرشید_ سوریا۳۴۵۱رقم  ۳۱۲ص  ۱تقریب التھذیب ج -١
_______________________ 
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وا« الُ قَ هُ : فَ عَ ٍّ مَ
يلِ جَ بِعَ َرَ دٌ خلَ َمَّ جَ حمُ رَ وْ خَ مُ ، لَ هُ بَسَ اگر : پس مشرکین گفتند: «یعنی ١»فَحَ

شود؛ پس علی را حبس و زندانی  می محمد خارج شود علی نیز به ھمراھش خارج
 » کردند

، تحت نظر داشتندزندانی کرده و حال سؤال اینجاست که مشرکین که علی را 
و اصًال چرا چنین ؟ برودست بدون اینکه مشرکان بفھمند به سوی غار چگونه توان

 ؟ ریسکی را پذیرفت
 پس آنان، کسی نگفته که مشرکین فرزندان ابوبکر را تحت نظر گرفته بودند

 پس طبق این روایت علی تحت نظر بودهاما ، توانستند به آن محل بروند می
 الله بن ابی بکر زمانی که به سوی غارعبد ، از سویی دیگر ؛توانست به غار برود نمی
داد تا رد  می رفت پشت سر او عامر بن فھیره گوسفندان را در ھمان مسیر حرکت می

 ؟؟ کرد می پاھا محو شود؛ اما رد پای حضر علی را که پاک
و نقش وی  »عامر بن فھیره«نکتۀ دیگر این است که در ھمین روایت نیز به حضور 

و چوپان  آزاد شده غالم »عامر بن فھیره«است و  در این ھجرت تصریح شده
عامر بن «اند  و چنانکه شیعه و سنی نوشته حضرت ابوبکر صدیق بودگوسفندان 

 ؛داد تا رد پاھا پاک شود می گوسفندان ابوبکر صدیق را در مسیر غار حرکت »فھیره
 حال قزوینی بیچاره با این موضوع چه ؛٢چنانکه در گذشته مفصًال به آن پرداختیم

ه رسول خدا به کدانست  می) یدنا علیس=( تنھا او: «مگر قزوینی نگفته بود؟ کند می
  .»برد جا بسر میکدام طرف رفته و در ک

 ! !؟ابوبکر از کجا با خبر شد چوپان گوسفندانپس 

 از دالیل محکم خالی استها  دستان سنی
سخن فخر رازی را مبنی بر اینکه  ؛در گفتار دھم ؛خودقزوینی در ادامۀ ایرادات 

که ، نقد کرده است ؛وارد مدینه شد که کسی جز ابوبکر ھمراھش نبود یپیامبر در حال
و . حق با اوست چون ثابت است که حداقل عامر بن فھیره ھمراه ایشان بوده است

 ،ابن عساکر؛ دار الفکر _ بیروت۶۸، ص ۴۲دمشق، ج  ينةتاریخ مد -١
و از عروه روایتست که ابوبکر را گوسفندی چند بود نماز «نویسد:  الله کاشانی می مثًال مال فتح -٢

 » ر بن فھیره آن گوسفندان را بر در غار راندی و ایشان از شیر گوسفندان خوردندیمشام عا
 ۲۷۱، ص: ۴ تفسیر منھج الصادقین،ج

_______________________ 
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ن یخدا در ااگر برفرض رسول : «سپس سخن فخر رازی را در مورد اینکه گفته است
ن او و وصی بر امتش یر جانشکر از ابوبیسی غکه کآمد  الزم می، رفتند ا مییسفر از دن

ت یاکح، ین مطالب سستیاستدالل به چن: «ت گفته استیر نھادنقد کرده و  .»نباشد
ت یم و منطقی برای اثبات مشروعکل محیه دستان دانشمندان سنی از دالکاز آن دارد 
 کیفی دور از شأن ین مطالب سخیاست و گرنه استدالل به چنر خالی کخالفت ابوب
  .»عالم است

نیازیم از اثبات مشروعیت خالفت حضرت صدیق اکبر چرا  بی جواب آن است که ما
در تمام طول عمرش نام ابوبکر را نیز نشنود و اصًال او را  و که اگر مسلمانی بمیرد

به  سو حضرت ابوبکر صدیق ؛شود نمی وارداش  ھیچ خللی در دین و عقیده، نشناسد
نیز از ھا  آن راضی است وھا  آن وسیلۀ کسانی به عنوان خلیفه انتخاب شد که خداوند از

ال جو این ماند  به تفصیل در این باره سخن گفته علماو دای خود راضی ھستند خ
 . نیست مقالمحل این 

 ١یبه مرغ پخته ا هکاما تعجب من از آخوند شیعی است که ایشان را چه شده 
حتی از و  ٢و االغ ١و سگ ٢را از زبان نھنگ یت حضرت علیزنند و سند وال یم چنگ

 منظور حدیث طیر مشوی دروغین است که در موردش سخن گفتیم. -١
، عبد علی بن ۴۳۵ص ۳؛تفسیر نور الثقلین ج ۴۰۲ - ۴۰۱، ص: ۱۴ بیروت)، ج -األنوار (ط بحار  -٢

، ابن شھر آشوب ۱۳۹ - ۱۳۸، ص: ۴ مناقب آل أبی طالب ع ج ۴_قم، ط  جمعه عروسی حویزی 
گویی،  گیرد که آیا تو ھستی که می ابن عمر بر زین العابدین ایراد می«_قم؛ مختصر داستان: 

س را به خاطر قبول نکردن والیت جدت بلعید؟ یک مرتبه زین العابدین معجزه نھنگ حضرت یون
برد (طی تحقیقات ثابت شده که امام سجاد  کند و خودش و ابن عمر را به لب دریا می ای می

بدون در اختیار داشتن چوب جادویی ھری پاتر این کار را کرده است!!) و ابن عمر شروع به عجز 
افتد ! به یکباره امام سجاد،  آقای من اگر من بمیرم خونم به گردنت می کند که ای و ناله می

گوید: ای آقای من. ھرگز  نھنگی را صدا میزند و آن نھنگ از دریا بیرون آمده و به امام سجاد می
خداوند پیامبری را به نبوت مبعوث نداشته مگر اینکه والیت اھل بیت را بر او عرضه کرده ھر 

نجات یافت و ھر کدام سرباز زد یا در آن درنگ کرد به بالھایی ھمچون اشتباه  کدام که پذیرفت،
آدم، و در شرف غرق قرار گرفتن نوح و در میان آتش گشتن ابراھیم، و در چاه افکنده شدن 
یوسف و بیماری ایوب و خطای داود دچار شده است. یونس نیز ھنگامیکه به پیامبری مبعوث 

د که: ای یونس! امیرالمومنین را ولی و امام خود قرار ده و یونس گشت خداوند به او وحی کر
شناسم چطور والیتش را بپذیرم.... خالصه یونس به این خاطر توسط  گفت من او را ندیدم و نمی

 »نھنگ بلعیده شد!..

_______________________ 
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 جان و بی حتی از جمجمۀ، زبان! بی ٥ی و عصا ٤و درخت ام غیالن ٣حجر االسود
: به قول عرب !!!؟دانند می کشند و سخنان ما را سست یم رونیب ٦شیروان زبان انو بی

متْنِي بِدائها « لَّتْ رَ  مرا به چیزی منسوب کرد که خودش به آن مبتالست!: یعنی »وانْسَ

 !با خود برد، ر را به خاطر لو ندادن اخبار هجرتکابوب، امبریپ: ینیقزو
ه رسول خدا او را کن یاحتمال دارد ا: اند ھای گفته رافضی: ال دومکاش: «یفخر راز

ه رھا که اگر او را در مکد یترس میه از او کل باشد ین دلیبه ا، داشته برای خودش نگه

 ، ابن شاذان قمی،۲۰۳فی فضائل أمیر المؤمنین ع، ص:  ضة؛ الرو۲۴۷، ص: ۴۱ بحار األنوار، ج -١

سگی که متعلق به یک شخص مشرک بود، دو تن از «... مختصر داستان: ۱االمین _قم،ط ةمكتب
مسلمانان را گاز گرفت، رسول خدا به نزد صاحب سگ آمد و گفت که سگ تو چنین کرده است، 

ھا ناصبی  او سگ خود را آورد و سگ تا رسول خدا ص را دید گفت: چرا قصد کشتن مرا دارید؟ آن
ھا را گاز گرفتم... آخر شاھنامه به خوبی و خوشی  را به دل داشتند پس آن بودند و بغض علی

شوند چرا که سگ  شود، چنانکه، صاحب کافر این سگ خودش و اھلش ھمه مسلمان می تمام می
 »گواھی داده بود محمد رسول خداست و علی ولی خدا!

؛ مختصر _قم،ابن شھر آشوب ۹۳، ص: ۱ ج ع،؛مناقب آل أبی طالب ۳۰۶، ص: ۱۷ بحار األنوار، ج -٢
این داستان شبیه به داستان سگ است منتھی در این سناریو نقش سگ را االغ بازی «داستان: 

 »کند! می
محمد بن َحَنفیه نزد زین العابدین آمد و گفت: که من از تو «مختصر داستان: ؛۳۴۸ص ۱الکافی ج -٣

ن مناقشه مکن؛ امام سجاد گفت: من به مسن تر ھستم و به والیت اولی ترم پس در این مورد با م
دھم که از نادانان مباشی و چیزی که حقت را نیست را نخواھی..... برای تحکیم نزد  تو پند می

حجر االسود رفتند! و امام سجاد از حجر االسود خواست که به سخن آید و آن سنگ چنان جنبید 
گفت که امامت بعد از امام حسین از که نزدیک بود از جا کنده شود، سپس به زبان عربی فصیح 

 آِن علی بن حسین یعنی امام سجاد است!!
شخصی از امام حسن برای اثبات امامتش معجزه خواست «؛ مختصر داستان: ۳۵۳ص ۱الکافی ج -٤

او ھم به وی گفت که برو و به آن درخت ام غیالن بگو که نزد من بیاید و آن درخت تاتی تاتی 
 »به والیتش اقرار کرد و برگشت! کنان! نزد امام آمد و

پرسد که به  شخصی دربارۀ امامت امام جواد از وی می«؛ مختصر داستان: ۳۵۳ص ۱الکافی ج -٥
یکباره عصایی که در دست امام رضا بود به سخن آمده و گفت: صاحب من (یعنی صاحب عصا = 

 »امام جواد) امام این زمان و حجت خداست!
 ۲، ابن شاذان قمی؛انتشارات رضی _قم،ط۷۱الفضائل، ص:  ؛۲۱۴ص ۴۱بحار االنوار ج -٦
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امبر را فاش سازد؛ پس رسول یفار نشان دھد و اسرار پکجای آن حضرت را به ، ندک
  .»ر را به خاطر دفع شّر او با خود بردکابوب ج خدا

 : دیگو ن مسأله مییدر جواب از ا، یفخر راز سپس
ن قصدی یچن رکاگر ابوب، تر از شبھات سوفسطائی ھاست ارزش بی، ن گفتاریا

ھا  آن رد و بهک ار را میکن یا، ده بودندیفار به در غار رسکه کدر ھمان زمان ، داشت
فار کعنی عبد الرحمن و اسماء به یر؛ کا فرزندان ابوبیم و ین جا ھستیه ما اکگفت  می
از خداوند . میدھ م و به شما نشان مییدان را می» محمد« ه ما جایکگفتند  می
ی کیکن سخنان ریه انسان را به گفتن چنکن تعصبی یرا از چنه ما کم یخواھ می

  .»دورنگه دارد، دارد وامی
ر به ھمراه که ابوبکم یردکن ثابت یش از ایپ: «نویسد می حال قزوینی در جواب

ی غار کیه به دنبال رسول خدا آمد و در نزدکه خارج نشده بود؛ بلکاز م ج رسول خدا
ر را با کتوانست ابوب نمی ج تی رسول خدایوضعن یدر چن. به آن حضرت ملحق شد

افتاد و با توجه  ان میکر غار به دست مشریه در بازگشت از مسکند؛ چرا کخود ھمراه ن
ر یعی بود زیطب، اند ردهکر نقل که اھل سنت برای ابوبکدلی  کبه رقت و ناز

فار نشان کد و تمام اسرار و محل اختفای رسول خدا را به یش لب بگشایھای قر نجهکش
 . دھد

ر اگر ھم کابوب، ه خداوند وعده نجات رسول خدا را داده بودکاز آن جائی 
ش به یبا قدرت الھی صدا، فار را مطلع سازدکاد بزند و یخواست از درون غار فر می

فار که کن ید؛ با ایھای او نرس ھا و ناله هید؛ چنانچه صدای گریرس ان نمییشیگوش قر
زد؛ اما  رد و ناله میک ه مییر در درون غار زار گرکبودند و ابوب ستادهیش جلوی غار ایقر

 .دیان نرسیشیبا قدرت الھی صدای او به گوش قر
ل بر یدل، فار را مطلع سازدکاد بزند و یر نتوانسته از درون غار فرکه ابوبکن یپس ا

 . باشده رسول خدا او را به خاطر لو ندادن اسرار ھجرت با خود نبرده کشود  ن نمییا
 :جواب

به اجبار ابوبکر صدیق را  ج شود که این سخن و این ایراد که پیامبر می ابتدا عرض
سخن علمای شیعه نیست بلکه اراذل و اوباش شیعه چنین قافیۀ نا ، با خود ھمراه کرد

 . که البته توضیح خواھیم داد اند؛ موزونی سر ھم کرده
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از  ج ر به ھمراه رسول خداکه ابوبکم یردکن ثابت یش از ایپ: «است قزوینی گفته
ما عکس این را از آیات قرآن و روایات و دالیل : گوئیم می و ما» ه خارج نشده بودکم

رسول ، مھمترین و بھترین دلیل ما قرآن است که طبق آیۀ قرآن ؛عقلیه ثابت کردیم
که  شوند که دومین نفر از دو تن ھستند به این معنی می خدا در حالی از مکه خارج

 ھمراه شده بود!!  یشانشخصی از داخل مکه با ا
باری دیگر سخن ، و نا موزون بودن گفتار شیعه اما دربارۀ رذیالنه بودن سخن

، کنیم تا قزوینی و دوستان اوباش او را رسوا کند می را نقل »شیخ عبدالجلیل قزوینی«
 : وی نوشته است

من یه از شّر او اکبغار برد ) خاطر( ر را بدانکبو ب: ندیو گو: «است ١آنگه گفته« 
 ٢تی جاورسیو بروا، انداخت شه دستار مییو ر ردک یمشد نشان یم  ر با ویکو بو ب، نبود

ش برده یه رسول او را با خود در عرکو بروز بدر ، ان بر اثر آن بروندکخت تا مشریر یم
 ». وی نھندھا بر  ن گونه بھتانیو از، زدیداشت تا نگر بود او را بدست نگاه می

ن معنی یه اکلمات آنست کن یاّما جواب ا« )گوید: می عبدالجلیل قزوینی در جواب(
و بر زعم مصّنف اگر ، ق مزاحیند بر طریگو اوباش و عوامعت است و ینه مذھب علماء ش

ه کست ید پس بایترس د از عمر و عثمان ھم مییترس ر میکشب غار از بو ب ÷رسول
ه پنھان دگران کا چنانیو ، دان نبود بیر غکو آخر بو بھرسه را با خود ببرده بودی 

فرمان خدای تعالی نبود  ر بیکو رفتن محّمد و بردن بو ب، ر برفتیکرفت خود پنھان بو ب می
  ٣..» ..ل باشدین شبھت زایتا ا

اھل سنت است که قول بعضی شیعیان را نقل کرده، و عبدالجلیل قزوینی نیز  یخمنظور آن ش -١
 نوشته! اوکتابش را در رد 

 جاروس = ارزن -٢
، شیخ  ۲۴۶(النقض) (فارسی) متن: ص   بعض مثالب الّنواصب فی نقض بعض فضائح الّروافض -٣

نوشته  »بعض فضائح الّروافض«؛ این کتاب در رد کتاب  _ تھران  )۶(قرن  عبد الجلیل قزوینی رازی
از میر جالل  »مقدمۀ نقض و تعلیقات آن«شده است؛ برای شناخت عبدالجلیل قزوینی به کتاب 

شتم مفاخر مکتب اسالم، قرن ھ«با عنوان  »علی دوانی« الدین محدث و ھمچنین به مقالۀ جناب
، نشر داده ۱۳۳۹، اردیبھشت ۱۶که در مجلۀ مکتب اسالم ـ شماره » ھجری، عبد الجلیل قزوینی

 شده؛ مراجعه کنید.

_______________________ 



 ٤٩٩  »سکینه«پیرامون 

ر کابوب: «کهاین است ، ای دیگر که بارھا بار در سخنان قزوینی آمده است اما نکته
ه از ترس کتا جائی : «سدینو می یا اینکه» زد رد و ناله میک ه مییدر درون غار زار گر

  .»ندکبود قالب تھی  کیش جاری شد و نزدیھا آسا برگونه لیش سیھا کاش، شیفار قرک
از کجا فھمید که ؟؟ سیل آسا بوده استاش  قزوینی از کجا فھمید که ابوبکر گریه

 مًا جواب بدھید! حت؟؟ تھی کندنزدیک بود قالب 
 گوید:  می، استصدیق در روایتی که سخن از گریه ابوبکر 

رسول خدا سر مبارک را بر پای ابوبکر نھاده بود و در حال استراحت بود و ابوبکر 
در ھمین  ؛صدیق پای مبارک را جلو سوراخی نھاده بود که مبادا گزنده ای وارد شود

خواست  نمی چون سابوبکر صدیق ؛حضرت صدیق را گزیدحال ماری آمد و پای مبارک 
اما درد بر او ، رسول خدا را از استراحت باز دارد درد را تحمل کرد و صدایش در نیامد

 حضرت صدیقمنعکس شد و از چشمان مبارک  ید و این درد در قطرات اشکآور فشار
 هکرم متوجه شدارسول خدا افتاد و به ھمین ترتیب رسول مبارک خارج شده بر صورت 

 کید ؛که ماری پای حضرت صدیق را نیش زده استو دلیل را جویا شد و دانست 
 :سروده الجن
 روزگــار انــدر خــواری خواھــد هکــ ھــر

 

ـــر  ـــود فق ـــازد خ ـــردم س ـــ بم  ارکآش
 

 روزگــار از سکــ خــورد شــیین هکــ گــر
 

 »غـــار اریـــ ابـــدین صـــبرش از بھتـــر 
 

است و به فرض محال ھم اگر ابوبکر یک غار و این ماجرا قبل از آمدن کفار به نزد
باز کسی نبود که بشنود! پس ، کرد می ھای شیعه گریه صدیق با صدای بلند چون مداح

 قزوینی خجالت بکش!
ل شده است و به ھمین دلیل شعرا ھر گاه ثَ مَ ، صبر ابوبکر صدیق در این محل

اند  غار لقب داده ایند او را یارشخصی را به اعال درجۀ دوستی و یاری بستاند  خواسته
 بر صدیق اکبر ایراد، نعره میزنیھا  اما تو که به وقت عزاداری چون مادر مرده

 ؟ گیری می
به غیر از گریه  !احتماًال ابوبکر در آن غار تار: سؤال من از آقای قزوینی این است که

؟ زد نمی زنجیر؟ زد نمی مثًال سینه؟؟ کرد مین کار دیگری !!آسا سونامیھای  و اشک
 !! !ت ھستند اھل این قومأاست این قزوینی و چه پر جر گستاخچه ؟؟ قمه چطور

چرا که سؤال این  ؛نداده است »فخر رازی«اما در نھایت قزوینی جوابی به سؤال 
قزوینی جواب » ؟؟چرا ابوبکر فریاد نزد و داد و بیداد نکرد تا کفار را با خبر کند: «بود
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سؤال را ببینید و جواب را نیز ببینید!! آیا » شنید! نمی زد کسی می اگر فریاد: «گفت
د نه شما باید علت فریاد نزدن ابوبکر را عنوان کنی؟؟ جواب آن سؤال این سخن است

 فریاد، دشمن پیامبر بود) بزعمکم( ابوبکر کهچرا بگوئید  ؛اینکه اما و اگر بتراشید
چرا به غالم خود نگفت ؟؟ نرفتچرا بیرون ؟؟ چرا تار عنکبوت را پاره نکردیا ؟؟ نکشید

را بدھید نه اینکه اما و اگر  »چرا«شما جواب این ؟ .... چرا؟ که جای پیامبر را لو دھد
 بتراشید!

ــــواب ــــد در ج ــــل نکن ــــه تام  ھرک
 

ــــشــــتر آیب   د ســــخنش ناصــــوابی
 

ــ ــخن آرای ــردم بھــوش یا س  چــو م
 

 ١ن ھمچـــو بـــائم خمـــوشیا بنشـــیـــ 
 

 

 سعدی -١
_______________________ 



 

 

 ١المبیت! لیلة پیرامون

ای بین  قزوینی در ایراد بعدی قول فخر رازی را نقل کرده که ایشان مقایسه
بوبکر کرده است و سه دلیل بر احضرت خوابیدن حضرت علی در بستر و یار غار بودن 

ابوبکر در : «این استآورده است که یکی از آنان صدیق ر بودن فضیلت ابوبکر برت
صحیح نیست و شایسته ، به نظر ما این دلیل» خدمت رسول بود و علی غائب بود

نیست به آن اعتنا شود و البته قزوینی دالیلی در رد این ادعا نوشته که به آن دالیل 
 . تپرداخخواھیم 
فدا خوابیدن علی در بستر جان : «فخر رازی فرموده، ای دیگر این است که تهکاما ن

 . اشتباه است که توضیح خواھیم دادنیز و این » کردن است
 :حال ایراد را بخوانید

ر در غار برای وی ارزش محسوب شود؛ از آن طرف کاگر بودن ابوب«: یفخر راز
دن یه خوابکروشن است ، ه در بسترش بخوابدکدستور داد  ÷به علی ج رسول خدا

شتن کش قصد یفار قرکه کن یوجود ان شب ظلمانی و با یدر بستر رسول خدا در چن
تر و برتر است  باارزش ÷ن عمل علییو ا ردن استکجان فدا ، رسول خدا را داشتند

ن یدر باره اھا  آن هکی است یزھاین تمام چیا .ر به ھمراه رسول خداکاز بودن ابوب
 .»اند موضوع گفته

 :غائب بود ÷یامبر حاضر و علیر در خدمت پکابوب
ھما یعل( دن علی بن أبی طالبیه خوابکم یستین نیر اکما من: اول لیدل: «یفخر راز

م و مقام بلندی است؛ ین شب ظلمانی در بستر رسول خدا اطاعت عظیدر چن) السالم
ر با ھمراھی رسول خدا در خدمت آن حضرت حاضر بوده که ابوبکم یاما ما مدعی ھست

 .»برتر است، فرد غائبغائب بوده است و فرد حاضر از  ÷ه علیکاست؛ در حالی 

را ضعیف  »المبیت ةليل«روایات وارد شده دربارۀ  »شیخ عبد العزیز الطریفی« بعضی از علما چون، -١

نقل شده  »عثمان الجزری«و یا از طریق  »ابی بلج«دانند، و گویند که این روایات یا از طریق  می
 که ھردو ضعیف ھستند.... والله اعلم

_______________________ 
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ن است یر در اکبا عمل ابوب ÷رمؤمنانیتفاوت اساسی عمل ام: «ینیقزو
ن رو از سر شب تا صبح با یامل داشت؛ از اکمان یبه وعده رسول خدا ا ÷رمؤمنانیام
د و با یدر بستر رسول خدا خواب، ه دچار حزن و اندوه شودکن یال راحت و بدون ایخ

بی یتوانند به او آس ان نمییشیه قرکمطمئن بود ، اده بودد ج ه رسول خداکای  وعده
ھای رسول خدا ثابت  ن وی را به سخنان و وعدهیقیمان و ین مطلب اوج ایا ١.برسانند

فار کامر خدا و از ترس ینان به سخنان پیمان و اطمیر به خاطر عدم اکند؛ اما ابوبک می
ار نھی کن یرسول خدا او را ادچار حزن و اندوه دائمی شده بود و ھر چه ، شیقر

ن یامبر خدا ایتوجھی به فرمان پ ر بارھا و بارھا با بیکدر او اثری نداشت و ابوب، ردک می
ن فعل یت و ھمراه با چندیمعص، ر با رسول خداکرد؛ پس عمل ابوبکرار کعمل را ت

 .مان و اطاعت بوده استیسراسر ا  ÷رمؤمنانیحرام بوده؛ اما عمل ام
مان یبا اطاعت محض از آن حضرت و ا، امبر خدایچی از فرمان پیسرپ ت ویا معصیآ

 ؟سه استیھای آن حضرت قابل مقا ن به گفتهیقیو 
حضرت ، ل رسول خدای کبا شجاعت و دالوری ت، رکا حزن و اندوه دائمی ابوبیآ

 ؟سه استیھما السالم قابل مقایرمؤمنان علیام
رالمؤمنان به یبه ام، فاوت خواھد بودز متین دو عمل نیجزاء و پاداش ا، دیترد بی

می تعلق یپاداش عظ، یھای الھ مان قوی به وعدهیخاطر انجام فرمان رسول خدا و ا
نان به ین رسول خدا و عدم اطمیل عدم توجه به فرامیر به دلکخواھد گرفت؛ اما ابوب

 . نی در انتظارش خواھد بودیمجازات سنگ، ھای آن حضرت وعده
 : جواب

ثابت کردیم که حزن ابوبکر حتی یک بارش نیز ثابت نیست اگر ثابت شود ما قبًال 
اقتدا به انبیاء ، به خاطر جان رسول خداست و اگر این حزن صد بار نیز تکرار شده باشد

است و ھمچنین از کتب شیعه  ج و چون نبی مکرم اسالم ÷الھی چون موسی
و ھمین صفت در  خارج شدند »انهخائف«آوردیم که گفته بودند پیامبر از خانۀ خویش 

غار نیز ھمراه ایشان بود! پس اگر اقتدا به رسول خدا و اگر نگرانی بر جان رسول خدا 
 دھم که ابوبکر گناھکار است! می من ھم ھمراه شما گواھی، گناه است

 خوب شد این را ھم اعتراف کردید! -١
_______________________ 



 ٥٠٣  پیرامون لیلة المبیت!

ز متفاوت خواھد ین دو عمل نیجزاء و پاداش ا، دیترد بی: «و اما اینکه گفته است
، یھای الھ مان قوی به وعدهیرالمؤمنان به خاطر انجام فرمان رسول خدا و ایبه ام، بود

ن رسول خدا یل عدم توجه به فرامیر به دلکمی تعلق خواھد گرفت؛ اما ابوبیپاداش عظ
  .»نی در انتظارش خواھد بودیمجازات سنگ، ھای آن حضرت نان به وعدهیو عدم اطم

امثال تو باشد نه تنھا ابوبکر بلکه انبیاء بله!! اگر روز قیامت قضاوت به دست تو و 
 الھی را نیز به جھنم خواھید فرستاد!!

ر در کلت ابوبیبا فض ÷رمؤمنانیلت امیدن فضیان خوابیگر میتفاوت د: ادامۀ ایراد
ن ید؛ پس ایدر بسترش خواب ج به دستور رسول خدا ÷رمؤمنانیه امکن است یا

ر با که ھمراھی ابوبکاست؛ در حالی امبر خدا یعمل آن حضرت اطاعت از فرمان پ
ن یما ا. ه بدون اجازه آن حضرت بوده استکرسول خدا به دستور آن حضرت نبوده و بل

 .میردکن ثابت یش از ایمطلب را پ
ه چه کن است یمھم ا، ستیامبر مھم نیا عدم حضور در خدمت پیحضور و ، نیبنابرا

 . رده استکچی یسی سرپکسی از فرمان رسول خدا اطاعت و چه ک
 : جواب

، بینیم که دوباره تکرار کنیم نمی و الزمایم  قبًال مفصًال به این ادعا پاسخ گفته
ھمراھی ابوبکر نه تنھا به ، مختصر آن است که به قول شیخ عبدالجلیل قزوینی رازی

خنان پس جناب قزوینی خواھشًا س ؛خواست پیامبر بوده بلکه به فرمان الله بوده است
 د!!ند و مبلغ اوباش مذھب خود نباشاوباش را در بوق نکننعوام و 

 عمل حضرت علی سخت تر از عمل حضرت ابوبکر بود: قزوینی

رد؛ اما بعد از کفقط در آن شب سختی را تحمل  ÷علی: دلیل دوم: «یفخر راز
ردند و مزاحم او کعلی را رھا ، امبر غائب شده استیه پکدند یان فھمیشیه قرکآن 

در محنت ، در غار بود ج ه سه روز با رسول خداکن یر به خاطر اکابوب نشدند؛ اما
 .»تر بوده است دیب او شدیبرد؛ پس مص تری به سر می سخت

ش بعد از یفار قرکه کای بود  ر ھمان چند لحظهکمحنت و سختی ابوب: «قزوینی
ار دن تیبعد از دھا  آن دند؛ اما وقتییبه در غار رس ج ب جای پای رسول خدایتعق
گر محنت و سختی برای ید، ستیجا ن آن ج ه رسول خداکبوت مطمئن شدند کعن

نان یاطم، ه داده شده بودکه به خداوند و وعده امانی کن یر معنی نداشت؛ مگر اکابوب



 دو یاِر غار    ٥٠٤

د؛ یخواب ج از سر شب تا به صبح در بستر رسول خدا ÷رمؤمنانیاما ام. رده باشدکن
ر حمله ور شده و او را قطعه قطعه یبا شمش انیشین بود قرکه ھر لحظه ممکدر حالی 

 .نندک
 :جواب

برسانند و ھمچنین  یبه حضرت عل صدمه ایش یه قرک دن نبوکوجه مم چیبه ھ
 ؛ممکن نیست که حضرت علی حتی لحظه ای گمان کند که شاید قریش حمله کنند

مگر اینکه شما اول خودتان به وعدۀ رسول خدا ایمان نداشته باشید و بعد به حضرت 
 : چونکه علی این نسبت را بدھید!

به وعده رسول خدا  ÷رمؤمنانیام: «جناب قزوینی در سخن قبلش گفته بود -١
ه کن یال راحت و بدون این رو از سر شب تا صبح با خیامل داشت؛ از اکمان یا

ه رسول کای  د و با وعدهیدر بستر رسول خدا خواب، ه شوددچار حزن و اندو
.» بی برسانندیتوانند به او آس ان نمییشیه قرکمطمئن بود ، داده بود ج خدا

َِّشْح برُِبِْدَي «: این سخن قزوینی اشاره به حدیثی است که متنش چنین است   ا�
 ِ�ِ رَْضَ

ْ
ْخرَضِ   احل

َ ْ
إِنَُّه و ،األ

ُ َ�ْم ىلَعَ ِفَرايِش فَ َْك َمْكُروٌه إِْن َشاَء ا�َّ
َ

 يَِصُل ِمنُْهْم إِيل
َ

ال
 
َ

 ٢»�سّج بربدى فانّه لن �لص ايلك منهم امر ت�رهه« :یا چنین ١» َ�َعاىل
بر بستر من بخواب و جامه سبز حضرمی : «یعنی رسول خدا به حضرت علی فرمود

 .» رسد نمی به توھا  آن بی ازیه آسکمرا بپوش 
خداوند به جبرئیل و میکائیل دستور داد تا به خانۀ در کتب آمده است که  -٢

 پیامبر بیایند و از حضرت علی محافظت کنند!! 
و مجلسی از غزالی و طوسی و ابن بابویه  کند می و گنجی روایت  شوشتری از ثعلبی

و  و ابن شاذان و کلینی و طوسی و ابن عقده و برقی و ابن فیاض و عبدلی و صفوانی

ى«: نویسد می نقل کرده و  !!ثقفی حَ أَوْ اىلَ  اهللاَُّ فَ عَ امَ  تَ يْهِ نْتُامَ  فَالَ  أَ  إِلَ ثْلَ  كُ ِّ  مِ
يلِ  طَالِبٍ  أَيبِ  بْنِ  عَ

 ۲۹۰، ص: ۳۸ تفسیر ثعلبی و مجلسی به نقل از او:بحار األنوار ج -١

 ؛ دقائق التأویل و حقائق۴_تھران،ط ۱۳۳، ص: ۱۵ (خوئی)، ج ةغفی شرح نھج البال ةعمنھاج البرا -٢
، ص: ۲ ) _تھران؛ تفسیر آسان (فارسی)، ج۷،ابو المکارم (قرن۲۱۹فارسی)، متن، ص: ( التنزیل

 یعقوب جعفری  الله ةيآ ،۴۹۷، ص: ۱ ، نجفی خمینی؛ تفسیر کوثر (فارسی)، ج۱۱

_______________________ 



 ٥٠٥  پیرامون لیلة المبیت!

يْهِ  لَ مُ  عَ الَ يْتُ  السَّ يْنَهُ  آخَ َ و بَ دٍ  بَنيْ َمَّ بَاتَ  حمُ ىلَ  فَ هِ  عَ اشِ يهِ  فِرَ دِ فْ هِ  يَ سِ هُ و بِنَفْ ثِرُ ؤْ َيَاةِ  يُ بِطَا بِاحلْ  إِىلَ  اهْ

ضِ  َرْ ظَاهُ  األْ فَ نْ  فَاحْ هِ  مِ وِّ دُ انَ  عَ ئِيلُ  فَكَ َ ربْ نْدَ  جَ هِ  عِ أْسِ ائِيلُ و رَ يكَ نْدَ  مِ لَيْه عِ جْ  ١»   رِ
 شما، لیائکیم و لیجبرئ ای: فرمود تعالی خدای: «نویسد می) ق١٠٦٠م( کشفی

 بر او و ام بسته مواخاة عقد محمد و او انیم هک دینباش طالب ابی بن علی ھمچو چرا
 دیرو نیزم بهھردو  شما. دهیگردان محمد فدای را خود نفس، ردهک خواب محمد فراش

 و سر جانب لیجبرئ، نموده امیق بفرموده. دیدار محفوظ دشمنان دیاکم از را علی و
 ٢»نمودند محافظت شب تمام، ستادهیا پا جانب لیائکیم

 نونکا ھم: «جبرئیل و میکائیل فرمودسد که خداوند خطاب به ینو یم کلسان المل
 ٣.»دینک حراست دشمن دیک از را او و دیبشتاب
حضرت علی علم غیب داشت و از آینده با خبر بود و سخن ، به قول شیعه -٣

آیا اند  ه گفتهکاین  و: «جناب قزوینی در این باب مشھور است که گفته بودند
 عزیزم اگر نظر شیعه را، ندارندائمه علیھم السالم از حاجات ما اطالع دارند یا 

ه من کائمه علیھم السالم آقا امام رضا ، خواھید بله می خواھید نظر بنده را می
ه قبل از کداند بل می امروز بخواھم بروم حرم شون نه تنھا االن حاجت من را

ه من روز فالن کداند  می امام رضا، ه من به دنیا بیام قبل از خلقت منکآن 
روم و این حاجت را از او خواھم خواست  می یقه فالن به حرم اوساعت فالن دق
ه بر قلوب مردم به ویژه کتعالی ائمه علیھم السالم از آن چه  کبه اذن الله تبار

  ٤...» گذرد اگاھی دارند می شیعیان
، میرند مگر به اختیار خودشان نمی کی خواھند مرد و دانند می ائمۀ شیعه -٤

ةَ «: تحت عنوان، ی داردباب، کلینی در این مورد َئِمَّ تَى  †بَابُ أَنَّ األْ ونَ مَ لَمُ عْ يَ

وتُونَ  مُ مْ و يَ نْهُ تِيَارٍ مِ وتُونَ إِالَّ بِاخْ مُ ُمْ الَ يَ   ٥»أَهنَّ

و  ۳۹،ص:۱۹ _قم؛ بحار األنوار، المجلسی،ج ۲۹و  ۲۸و ۲۶،ص:۳ إحقاق الحق، الشوشتری،ج -١
 ۴۳،ص:۳۶ و ج ۸۵،ص:۱۹ و ج ۶۴،ص:۱۹ ج

 ۱محمد صالح الحسینی (کشفی)؛ تھران،ط ۳۴مناقب مرتضوی (فارسی)،متن،ص: -٢
 ۶۰۸،ص:۲ ناسخ التواریخ،ج -٣
 »۴«سخنرانی شبکه سالم، پاسخ به شبھات وھابیت  -٤
 ۲۵۸ص ۱الکافی ج -٥

_______________________ 
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به بازگرداندن اماناتی که مردم نزد رسول خدا نھاده بود مور أحضرت علی م -٥
که رفتم امانات را پس  آنگاه: فرماید می و زمانی که رسول خدا به ایشان، بودند

به این معنی است که حضرت علی زنده خواھد ماند وگرنه محال بود ، بده
داند کشته خواھد  می رسول خدا امانات را به حضرت علی بسپارد در حالی که

 شد!
 آن شب، حضرت علی که مرگش دست خودش است ؛مگویی می با این تعاریف

خواستند  می مشرکین حتی اگر، اختیاریستخواست بمیرد و چون مرگ ائمه  نمی
از طرفی مالئکه  ؛توانستند ایشان را به شھادت برسانند نمی علی سیدنا بدون خواست

: ند و از سویی رسول خدا به ایشان گفته بودکرد می نیز حضرت علی را حراست
چون علم  مھمتر حضرت علیھا  این رسانند از ھمۀ نمی مشرکین ھیچ آسیبی به تو

بینند  می برند و زمانی که می که مشرکین به خانه حمله ندمیدانست، داشتند غیب
 حضرت علی را رھا کرده و به خانۀ ابوبکر رفته و دختر ابوبکر، ندرسول خدا نیست

 پسشت جای ھیچ گونه ترس و دلھره ای وجود ندا و زنند! می را کتک) اسماء(
گینش را کشیده دانست که قریش چون ماری است که  می حضرت علی نیش زھر آ

 باشند!
، ستین شجاعت، ده باشندیشکش و دندانش را یه نک یدن در بغل ماریخواب

 یبیسآان به او یشیقر یرھایو شمشھا  زهین دانست یم یعل سیدنا هکھمانطور 
، حکایت این ماجرا به خواب رفت! یبه راحتھا  آن رل در جواین دلیرساند به ھم ینم

پس جلو شمشیر  ؛کند مین داند ضربه در او اثر می اسفندیار رویین تن است که حکایت
 ١نیست! رفتن برای او شجاعت

علی دکتر  چنانکهرویین تنی اسفندیار در مورد ائمۀ شیعه نیز گزارش شده است 

گاھی اولیاءخدا به ارادۀ : «کند می الله کاظمینی بروجردی اینچنین نقل يةشریعتی از آ
شدند چنانکه داستان  می خویش مانع از تاثیر زھر یا زخم شمشیر بر بدن خودوالیتی 

رو موثر نشدن در مزاجش را مرحوم عالمه مجلسی در  ÷زھر خوردن امیر المومنین

سیدنا آورند و معتقدند که  البته اھل سنت این واقعه را فضیلتی برای حضرت علی به حساب می -١
علی به سخن رسول خدا به غایت اعتماد داشتند که حاضر شدند در بستر بخوابند تا رسول خدا و 
یارش به سالمت ھجرت کنند؛ ولی شیعه تا علم غیب و مگر اختیاری را از ائمۀ خود نفی نکند 

 تواند چنین فضیلتی را به اثبات برساند! نمی

_______________________ 
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... کند می از آن حضرت نقلنھم بحار ضمن قصه طبیب یونانی و معجزه خواستنش 
که با شمشیر گوشت و استخوان وھمچنین دستور دادن مامون به سی نفر از غالمانش 

دستور مامون را اجرا کردند اما ھا  آن را در ھم آمیخته کنند و ÷و خون حضرت رضا
 ١.» شمشیرھا بحضرتش کارگر نشد

بردند باز ھم حضرت  می با این وجود حتی اگر مشرکین شمشیر و نیزه را به کار
 دید!!! ای نمی علی ضربه

نان یبه سخنان رسول خدا و وعده خداوند اطم رکاگر ابوب: «ادامۀ ایراد قزوینی
نار کدر  ج امبر خدایه پکشد؛ چرا  بت و حزن مییمص، د دچار محنتیھرگز نبا، داشت

اھد؛ اما که او را دلداری داده و از محنت و حزن او بکرد ک او بود و ھمواره تالش می
ه کای  ا به وعدهنار خود نداشت؛ امکرا در  ج امبر خداین پیوجود نازن ÷رمؤمنانیام

امل داشت و با قلب آرام و مطمئن تا صبح کنان یاطم، آن حضرت به او داده بود
 .»ه دچار حزن و اندوه شودکن ید بدون ایخواب

 : جواب
حتی برای یکبار ھم ثابت ، گوئیم حزن ابوبکر می و باز ھمایم  چنانکه قبًال گفته

از طرفی ، به انبیاء پیشین استعمل او اقتدا ، صد بار ثابت شودنیست و اگر ھم 
خواست  می رسول خدا گوید می داند چرا می قزوینی که ابوبکر را دشمن رسول خدا

و از طرف دیگر چرا این دشمن از نزدیک شدن ؟ دشمن خودش را دلداری دھد
الکفر ملة «ھستند و دشمنان اسالم ملت واحد ؟؟؟ شود می دوستان خودش نگران

دن دیگر دشمنان اگر ابوبکر دشمن رسول خداست چرا باید از نزدیک ش »الواحده
 ؟؟ رسول خدا ناراحت شود

او از آینده با خبر بود و ، حضرت علی الزم به وعده نداشت، ای دیگر اینکه اما نکته
 ؛خوابدب شد که حضرت علی با خیال راحت می باعث ھمین مرگ اختیاری داشت و

شود که از  می مثال او مثل کسی است که در حالی سر جلسه امتحان کنکور حاضر
پس چنین شخصی بدون ھیچ ، داند داند و ھمچنین نتیجه را نیز می می االت راؤقبل س
 دھد و این برای او ھنری نیست! می االت را پاسخؤای نشسته و تمام س دلھره

، ۱۷۶، کاظمینی بروجردی؛ به نقل از تشیع علوی و تشیع صفوی ص ۱۳۷ص  ةيجواھر االوال -١
 علی شریعتی _ حسینیه ارشاد

_______________________ 



 دو یاِر غار    ٥٠٨

 بود یعلبر ها  آن شتر از خشمیر بکفار بر ابوبکخشم 

دا یش پیگرا ج ن محمدیه به دکان مردم مشھور بود یر در مکابوب: «فخر رازی
ه او جمعی از بزرگان کدند ید ز مردم مییند و نک رده و مردم را به سوی آن دعوت میک

. رفتندیر پذکن اسالم را به خاطر دعوت ابوبیدھا  آن رد وکن دعوت ین دیصحابه را به ا
 . ردکفار دشمنی و از رسول خدا با جان و مالش دفاع کان با کر به اندازه امکابوب

ن زمان خردسال بود و در آن زمان یدر ا) ھما السالمیعل( اما علی بن أبی طالب
را یزه؛ زیر و نین جھاد با شمشیھمچن، ا برھان سر نزدیل و یدعوتی از به اسالم با دل

نه صورت گرفت؛ اما در زمان یدھا بعد و پس از انتقال به م فار مدتکھای او با  جنگ
 .سرنزده بود ÷زھا از علیین چیھجرت ا

بر ھا  آن شتر از خشمیر بکفار بر ابوبکه خشم کھی است یبد، ن استیوقتی چن
، ده استیدر بستر خواب ÷ه علیکدند یل وقتی فھمین دلیبه ھم. باشد ÷علی

 .ردندکتی نیی نزدند و اذکتک، آزاری به او نرساندند
تر از  دیشد، امبر بودیه در خدمت پکر بر جانش که ترس ابوبکم یفھم مین یبنابرا

 .»تر است املکن درجه برتر و یبود؛ پس ا ÷ترس علی
ر بوده کمان آوردن بزرگان صحابه به خاطر دعوت ابوبیه اکن یا: اوالً : ینیقزو پاسخ

مان یاسالم ا تیبه حقانھا  آن هکند ک را ثابت مییاست؛ زھا  آن ن بزرگی بهیتوھ، باشد
، رندیه اسالم را بپذکخواسته است ھا  آن ر ازکه ابوبکن یه به خاطر اکاوردند؛ بلین

 . اند مسلمان شده
ر کر نگذاشته؛ اما دعوت ابوبیتأثھا  آن ه سخنان رسول خدا درکند ک ز ثابت مییو ن

 . استھا  آن ن بزرگی بهین توھیو ا. اورندیمان بیبه اسالم اھا  آن هکسبب شده است 
ھای آن  سفارش ج امبر خدایبعد از رحلت پھا  آن هکن خاطر باشد ید به ھمیالبته شا

سی را کفه جمع شدند و ھمان یر در سقکحضرت را فراموش و بر مبنای درخواست ابوب
 هکچگونه است . ردندکفه انتخاب یبه عنوان خل، ه به خاطر او اسالم آورده بودندک

مان ینند و وعده بھشت و رضوان الھی در اک را قبول نمیامبران یسخنان خاتم پھا  آن
 !!!؟آورند رند و اسالم مییپذ ر را میکست؛ اما دعوت ابوبیر گذار نیتأثھا  آن آوردن
 »؟مان آوردندیردند و اکد نیه تردکداده بود ھا  آن زی را بهیر وعده چه چکابوب

 :جواب
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چرا وسط ؟؟ خوانی روضه میچرا وسط بحث ؟ آیا شیوۀ بحث منطقی را بلد نیستی
شیعه یک آخوند ؟؟ کنی می داستان لیلی و مجنون از جنگ ایران و عراق صحبت

باطن و ضمیر دیگران را ببیند به  خواھد می او ھمیشه: ی که دارد این استبدعادت 
شاید به خاطر فالن ھدف اسالم گوید:  می شنویم که می ھمین خاطر ھمیشه از او

در این کتاب قصد ... فالن امر مال خود را انفاق کردند و شایدآوردن یا به خاطر 
 . گذریم می شرپس از کنا، پاسخگویی به این خزعبالت را نداریم
از صحابه به دعوت ابوبکر توھینی به آنان ای  عده اما اینکه گفته بود اسالم آوردن

 است!!
ادعا ، ان آورده باشندخاطر تبلیغ حضرت صدیق ایمبه اینکه بزرگانی از صحابه : اوالً 
 . عین حقیت است ؛نیست

ا کسانی چون طلحه و چرا که نه تنھ ؛نھایت کوته فکری است، سخن قزوینی: ثانیاً 
بلکه مسلمانان زیادی ھستند که به وسیلۀ ، به دست ابوبکر مسلمان شدند... عثمان و

چه بسا مسلمانانی که به دست برادر یا مادر یا پسر خود  اند؛ دیگر صحابه اسالم آورده
ھم برای آن  آوردن آیا آن اسالم اند! شدند و قبل از آن با اسالم دشمن بوده می مسلمان

 ؟ مسلمانان توھین است
قبل از آن از اسالم و دعوت ، کسانی که ابوبکر آنان را به اسالم دعوت کرد: ثالثاً 

و زمانی که با  ؛شنیدند می که از قریشیانھایی  بدگویی االدانستند  نمی پیامبر چیزی
اسالم را به آنان معرفی کرد و آنان زمانی که اسالم را ، ابوبکر صدیق بر خورد کردند

 . پذیرفتند، شناختند
 :شیراز سعدی چه خوش گفته

 ب اسـتیھنر به چشم عداوت، بزرگتر ع
 

 خاراسـت دشـمنان ودرچشـم سعدی است گل 
 

ـــور گ ـــیین ـــور ت ـــمه ھ ـــروز چش  ١ف
 

 ٢ورکــ کزشــت باشــد بــه چشــم موشــ 
 

 :ادامۀ ایراد
ھاشم و  آمدند و اگر دفاع بنی ان به حساب مییشیدشمنان اصلی قر، ھاشم بنی: اً یثان
در ھمان اوائل ، نبود ج از رسول خدا ÷عنی جناب ابوطالبیھا؛  س آنیژه رئیبه و

 .ردندک سره میکیار را کش یقبائل قر، دعوت

 ھور: منظور خورشید است. -١
 موشک کور: منظور، شب پره است! -٢

_______________________ 
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به . گر مسلمانان به دل داشتندیش از دیبھا  آن نهیکان یشیخاطر قر نیبه ھم
ه اخراج و کسند و بنی ھاشم را از میای بنو م گرفتند عھدنامهیه تصمکل بود ین دلیھم

بنی ھاشم سه سال در شعب ابوطالب زندانی . ای انجام ندھند چ نوع معاملهیھھا  آن با
ردند و ک ه آزادانه زندگی میکر در مکمله ابوبه مسلمانان و از جیه بقکشدند؛ در حالی 

 .ردندک ش آزادانه معامله مییان قرکبا مشر
ه کھاشم از م ز به ھمراه بنیید او را نیبا، ر عصبانی بودندکان از دست ابوبیشیاگر قر
 .ردندک ز اجرا مییردند و عھدنامه را در باره او نک اخراج می
ی به بنی ھاشم و کمکر کن سه سال ابوبیاه در کتی نقل نشده است یخ روایدر تار

نه جانش را به خطر انداخت و نه از مالش برای رفع ، رده باشدک ج رسول خدا
 .ردکاستفاده  ج الت رسول خداکمش

نار کدر آن سه سال در  ÷رمؤمنانیام، ه طبق نقل بزرگان اھل سنتکدر حالی 
 .دیخواب بود و به خاطر حفظ جان آن حضرت ھرشب در بستر او می ج رسول خدا

ر سلفی در یثکخ االسالم و ابن ین ذھبی در تاریالد شمس، دالئل النبوةھقی در یب
 : سندینو می ةیة والنھایالبدا
ن یدند تا مسلمیفار بر مسلمانان سخت گرفتند و آنقدر بر آن شدت بخشکسپس «

ه رسول خدا کمان شدند یش ھم پیسخت شد و قرھا  آن به سختی افتادند و زندگی بر
د بنی ھاشم یرا دھا  آن میه ابوطالب تصمکرا به طور علنی به قتل برسانند پس زمانی 

ه رسول خدا را به شعبشان ببرند و از او در برابر کرد کرا امر ھا  آن رد وکرا جمع 
ه با بنی کم گرفتند یتصمش یقر.... نندکم به قتل او دارند محافظت یه تصمکسانی ک

ن ینشوند تا اھا  آن ھای وارد خانه، نندکمعامله نھا  آن با، نندیمجلس ننش کیھاشم در 
رنگ یله و نیبا ح. ندیش نمایم قریشتن تسلکرسول خدا را برای ھا  آن ه خودک

ھاشم را  چگاه صلح با بنییه ھکته را گنجاندند کن نیای نوشتند و در آن ا نامه عھد
. ندیم نمایشتن تسلکه رسول خدا برای کن یرأفت نداشته باشند؛ تا اھا  آن بر، ندرینپذ
بازارھا بر روی آنان بسته ، د شدیشدھا  آن بالھا بر، ھاشم سه سال در شعب ماندند بنی
 ...شد

رسول خدا را در رختخواب خودش ، رفتند ه مردم به بسترشان میکھنگامی 
ه مردم کنند؛ اما زمانی یه را ببین قضیترور او را دارند اه قصد کسانی کخواباند؛ تا  می
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رد تا در بستر رسول خدا بخوابد و ک ا برادرانش را امر مییی از فرزندان کی، دندیخواب می
 ...»برد تا آنجا بخوابد رسول خدا را به بستر او می

 :سدینو د معتزلی مییابن أبی الحد
با شناسائی خوابگاه آن  ج ل خداه دشمنان رسوکد یترس ار مییبس، ابوطالب

ن خاطر فرزندش علی را به جای او در بستر یبه ھم، حضرت شبانه ھجوم آورند
 : ابوطالب فرمود ١، شوم شته میکمن  !پدر جان: شبی فرمود ÷علی، خواباند می

ای مرگ  را سرانجام ھر زندهیردن عاقلی است؛ زکصبر ، نکن بال صبر یفرزندم! در ا
 .است

 رده استکب مقدر یب پسر حبید برای جانفشانی در راه حبیبالی شدخداوند 
ع یرم و ساحت وسکدارای حسب روشن و شرف و ، زیه عزکسی کجانفشانی در راه 

 .باشد
به ، تراشند ر را مییه تکھنگامی ، ستیعالجی برای آن ن، دیایاگر مرگ به سراغت ب

 .ندک ند و به برخی نمیک برخی اصابت می
ب ینص اگر چه مھلتی دھند تا مدتی زنده باشد؛ اما سرانجام از مرگ بیای  ھر زنده

  .»ماند نمی
 : جواب

حضرت علی ، اما بنی ھاشم یک قبیله است، دشمنی قریش با بنی ھاشم درست
مسلمًا ابو لھب نیز از بنی ھاشم و عموی پیامبر بود ولی مشرکین با او  ؛ھا یکی از آن

دشمنی نداشتند بلکه او از رؤسای قریش بود و جریان شعب ابیطالب چنان نبود که 
قریش کل بنی ھاشم را تحت فشار قرار دھند بلکه بنی ھاشم به خاطر رسم قبیلگی 

ابولھب ، از طرفی در شب ھجرت مکرم اسالم در آن محل مستقر شدندھمراه با نبی 
ھای  زنان و بچه گفت می چون؟؟ چرا، اجازه نداد که مھاجمین سر شب حمله کنند

ترسم به آنان گزندی برسد و این خود  می ھستند و) بنی ھاشم، قوم مناز ( کوچک
امتیازی برای آنان به حساب آمد!! و چه بسا دلیل اینکه به حضرت علی کاری نداشتند 

 که او ھم قبیلۀ ابولھب بود!! این باشد

داند که او مرگ  شوم؟؟؟ مگر نمی گفت من کشته می است، عالم الغیبکه چه شد؟؟ علی  -١
 اختیاری دارد؟؟!!

_______________________ 
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مانند بنی ، چون از قوم بنی ھاشم نبودند شسیدنا ابوبکر صدیق و عمر و عثمان
خیال و از حال بنی ھاشم غافل نبودند بلکه با  بی نیزھا  آن ھاشم در فشار نبودند اما

 .رساندند به شعب ابی طالب رفته و به آنان آذوقه می، ھای قریش وجود سختگیری
خواھی این ھمه  می سخن فخر رازی واضح است چرا، بگذریمھا  این از تماماما 

دشمنی قریش با ، در شب ھجرت: خیلی ساده بگو؟؟ بازی موش و گربه راه بیندازی
اگر با علی بیشتر بود و به قول شما علی در یوم الدار به ؟ ابوبکرعلی بیشتر بود یا با 

او آیا معقول است که ؟ ا قریش او را نکشتندچر، ده بودعنوان جانشین پیامبر معرفی ش
و جواب بدھید که اگر قریش با ابوبکر که رسول خدا را ؟؟ را بدون ھیچ آزاری رھا کنند

دشمنی نداشتند چرا برای کسی که ابوبکر یا رسول خدا  کرد میدر این سفر ھمراھی 
که دم دستشان چرا علی ؟؟ صد شتر جایزه تعیین کردند، ھر کدام جداگانه، را بکشد

توانستند با یک نیزه یا با یک  می آسیبی به او نرساندند در حالیکه خیلی ساده، بود
دلیلی ؟؟ چرا، حضرت علی را شھید کنند ولی نکردند، تیری که از کمان خارج شده

 ساله بود مھم ٢٣یا  ٢٢غیر از این وجود ندارد که آنان حضرت علی را که در آن تاریخ 
 . دیدند که او را بکشند نمی ا مؤثراو ردانستند و  نمی

واقعًا خواندنی اند  اما سخن مفسرین شیعه و روایاتی که در این باب نیز نقل کرده
 : است

باش تا امانت  نجا مییتو ا: رسول مر علی را گفت: «نویسد می زین العابدین رھنما
افران کامشب بر جای من بخسب تا : ا و گفتیآنگاه از پس من ب، مردمان بازدھی

ند یزی نگویچتو را  شان خودیا. گو من خبر ندارم از محمد، پرسند از منتو را  ندیدرآ
د و خود برون یش بخوابانیعلی را بر جای خو -ستینی در دل نیکشان را یاز تو اه ک

 ١ .»آمد
به  رھای برھنهیبار با شمشکیوقت صبح ھمه به : «سدینو یم یمیشاه عبدالعظ

شان و با یبی بر اینھ ÷نیر المؤمنیدند حضرت امیه رسک کینزد، خوابگاه وارد
د و رؤسای یابو جھل و خالد بن ول. ش ھراسان شدندیتمام قر، ر حمله نمودیشمش

  _ تھران  رھنما؛ انتشارات کیھان  ، زین العابدین ۷۰، ص: ۲ تفسیر رھنما (فارسی)، جترجمه و  -١
_______________________ 
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مقصود ما ، ستیاری نکا علی ما را با تو ی: گفتند، دندیش چون صالبت حضرت را دیقر
 ١»؟جا رفتهکبگو ، پسر عم تو باشد

که ای علی این مھاجمان با  فرماید می این دو نقل خواندیم که ابتدا رسول خدادر 
و بعد خواندیم که قریش گفتند که ما  ؛نیستھا  آن تو دشمنی ندارند و کینۀ تو در دل

 با تو کاری نداریم!
 ؟؟ھست و اعتراضی پس آیا باز ھم سؤالی

 یحضرت علدر باره  ﴾...َمن �َۡ�ِي َ�ۡفَسهُ  �َّاِس ٱ َوِمنَ ﴿ هیآنزول 
بازھم ، ندک ر میکلت ابوبیداللت بر فض آیۀ غاره کم ینکحتی اگر فرض : «ینیقزو

ِۚ ٱَمرَۡضاِت  بۡتَِغآءَ ٱَمن �َۡ�ِي َ�ۡفَسُه  �َّاِس ٱَوِمَن ﴿ هیلت آیفضتواند با  نمی ُ ٱوَ  �َّ رَُءوُفۢ  �َّ
 ِ و به جای آن حضرت در بستر  ج غمبریبه نام پ ÷دن امام علییو خواب ﴾٢٠٧ ۡلعَِبادِ ٱب

ه کده بود یامبر و به نام او خوابیدر حالی به جای پ ÷نیرالمؤمنیام. ندکبرابری 
شته کرد و احتمال کش حمله خواھند یران و جنگاوران قرین داشت ھنگام صبح دلیقی

م بود و بر فرض کار یر بسکشته شدن ابوبکاد بود؛ اما خطر یار زیشدن آن حضرت بس
ن یاد در بیبا توجه به داشتن اقوام ز( افتادند ر ھم مییر گکو ابوب جر امبیه پک

 . اد بودیار زیند بسکدا یر نجات پکه ابوبکن یاحتمال ا) نیکمشر
 : جواب

شکی نیست و شکی نیست که آیۀ غار به او نیز ، ه حضرت صدیق یار غار بودهکنیا

ِۚ ٱَمۡرَضاِت  بۡتَِغآءَ ٱَمن �َۡ�ِي َ�ۡفَسُه  �َّاِس ٱَوِمَن ﴿ نزول آیۀاما ، اشاره دارد ُ ٱوَ  �َّ َّ� 
 ِ در مورد حضرت علی صحیح نیست بلکه علما در این  ]٢٠٧: [البقرة ﴾٢٠٧ ۡلِعَبادِ ٱرَُءوُفۢ ب

 . اند قول را ذکر کرده ١٠باره نزدیک به 
، ردندآو می بالفرض اگر قریشیان رسول خدا و ابوبکر را گیر، اما اینکه گفته است

سوال این است  ؛چونکه اقوام زیادی بین مشرکین داشت؟؟ چرا، کرند می ابوبکر را رھا
؟؟ ندآیا بنی ھاشم قوم او نبود؟ از ابوبکر کس و کار کمتری داشت که مگر رسول اکرم

عاقلی  صشخ، آیا ممکن است؟؟؟ آیا ابو لھب از رؤسای مشرکین و عموی پیامبر نبود

_   ،حسین بن احمد حسینی شاه عبدالعظیمی؛ انتشارات میقات۳۷۰، ص: ۱ تفسیر اثنا عشری، ج -١
 ۱تھران،ط

_______________________ 
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رھایش ، لحظه ای به این فکر کند که مشرکین پیامبر را به خاطر پا در میانی قومش
 زمانی که، چرا ھیچ کدام از این اقوام ابوبکر، از طرفی اگر چنین باشد؟؟ کنند

ھر که محمد یا ابوبکر را کشته بیاورد گوید:  می کشد و می شنیدند که ابوجھل جار می
ابوبکر را نکشید او ، دھم! چرا آن قوم بلند نشدند و نگفتند می شتر ١٠٠برای ھر کدام 

 ؟؟ از قوم ماست
 !قزوینی اول فکر کن بعد بنویس

 پس، نزول این آیه در مورد حضرت علی را ثابت کند خواھد می ویدر ادامه 
 :نویسد می

ن گذشت و بزرگان اھل سنت یش از ایه پکح السندی یت صحیطبق روا: «قزوینی
 :دیگو ه میین آیابن عباس با اشاره به ھم، اند ردهکد ییرا تأز صحت آن ین

بَ النبي: قال« بِسَ ثَوْ هُ لَ سَ ٌّ نَفْ
ىلِ هُ  ج ورشي عَ انَ كَ  .»ثُمَّ نَامَ مَ

د و با یت خداوند را خریه با جانش رضاکسی است کھمان ) ه السالمیعل( علی
 .»دیامبر در بستر او خوابیدن لباس پیپوش

 : جواب
العظمی محمد  الله یةھمچنین آما قبًال ثابت کردیم که این روایت موضوع است و 

 . پوچ است، پس این دلیل شما، دانند می آصف محسنی نیز روایت را ضعیف
 : ادامه

ه ین آیه اکاند  ردهکرشان نقل یگر از بزرگان اھل سنت در تفاسیار دیو بس: «ینیقزو
ل یر خود در ذیدر تفس یاز جمله خود فخرراز ؛نازل شده است ÷رمؤمنانیدر باره ام

 :سدینو یه مین آیا
در آن ، طالب نازل شده است یبن أب یه در باره علین آیه اکن است یت دوم ایروا«

. د نازل شده استیخواب، غار یدر شب خروج به سو ج ه بر بستر رسول خداکھنگام 
سر  یل بر باالیجبرئ، دیدر بستر رسول خدا خواب یه علک یه ھنگامکت شده است یروا

باد بر  کمبار، اد زدیل فریو جبرئ، ستاده بودیاو ا یر پایل در زیائکیآن حضرت و م
. ندک یمه مباھات کن عمل تو بر مالئیخداوند به خاطر ا، پسر ابوطالب یھمانند تو ا

  .»ه نازل شدین آیسپس ا
 : جواب



 ٥١٥  پیرامون لیلة المبیت!

خاصی داشته باشد که ھمزمان دربارۀ چندین شخص با ن نزول أش تواند مین ن آیهیا

بَبِ «گوید:  می در ابتدا بینیم که فخر رازی می مواضع مختلف نازل شده باشد! و يفِ سَ

ا هَ دُ ايَاتٌ أَحَ وَ ولِ رِ ۀ آیه دربار گوید می روایتی که، و سپس بعد از نقل دو روایت ...»النُّزُ
 کهاین، تر از آن مھمده است نمویید نأولی آن را ت حضرت علی است نقل کرده است

روایت را  »العظمی محمد آصف محسنی الله یةآ«ایت ھیچ سندی ندارد و از طرفی ور
 . داند می ضعیف

اما اگر صرف احتمال دادن یک مفسر بر اینکه این آیه در مورد فالنی نازل شده 
: اند نام ببریم که گفتهمفسر شیعی  ١٠توانیم از  می ما به راحتی ؛دلیلی باشد برای شما

این است که آیه در مورد زبیر ، اند یکی از اسباب نزولی که در مورد این آیه ذکر کرده
 : مثالً ، یا در مورد معصب بن عمیر، است

، تیردند در سبب نزول آکمفّسران خالف : «نویسد می ابو الفتوح رازی در این باره
ر و مقداد فرود آمد چون یت در زبیآ: تگف کضّحا. ه فرود آمدکت در حّق یه آکو آن 

گر یو جماعتی د. برفت شی ه قّصهکچنان  -ب را از درخت بگرفتندیبرفتند و خب
ه کد از میایند و بکه او برخاست تا ھجرت کب رومی آمد یت در صھیآ: مفّسران گفتند

باب  ت دریآ: گر گفتندیو بعضی د.... امدندیاز پی او ب، ش خبر بداشتندیقر. نهیبه مد
هرده شد از کت یاکه حکچنان  -ر آمدکامر به معروف و نھی من .... عّباس عبداللَّ

ه عّباس گفت ر یت در شأن امیآ: هکآمده است  †تیر اھل البیدر تفس و، عبداللَّ
 ١..» ..آمد در شب غار -÷-ن علییالمؤمن
ر بن العوام رض بود و مقداد بن اسود رض یو آن زب: «سدینو یم یسبزوار یاشفک

ع گرفتار شده بود و بدست یه در جنگ رجکب رض را یه رفتند و خبکنه بمیه از مدک
نه گشتند و ھفتاد یده بودند از دار فرو گرفته متوجه مدیشکان افتاده و بر دار یکم

گرفته بر ب را از اسپ فرو یشان خبیردند اکشان آمده آغاز حرب یش از عقب ایسوار قر
ع االرض ملقب شد و آن دو مرد مردانه با ین او را فرو برود و به بلین نھادند و زمیزم

ند یده بازگشتند و گویشان صرفه ندیافران در حرب اکه محاربه نمودند و یھفتاد تن داع
افران داد تا که بکه ھر چه داشت در مکب رومی رض است یت در شان صھین ایه اک

 دیا بخریغمبر را بمال دنیافت و رضای خدای و خوشنودی پی نهیاجازت ھجرت بمد

 به بعد، ابو الفتوح رازی ۱۵۸، ص: ۳ روض الجنان و روح الجنان فی تفسیرالقرآن، ج -١
_______________________ 



 دو یاِر غار    ٥١٦

ــی ــلش ار م ــزر وص ــرد ب ــر ف ــوانی بخ  ت
 

  سـتیچ نیز است و زر ھیه وصلش عزک 
 

د یه در شب غار بر فراش سکن علی رض است یر المومنیه در حق امکاند  و گفته
ُه َرُؤٌف و خدای مھربان است که گرفت و جان را فدای آنحضرت یکمختار ت رد َو اللَّ

 ١.»ردندک ه در طلب رضای او جان فدا میکِباْلِعباِد با بندگان خود 
پسندد و  می رااند  سبب نزولی که در مورد زبیر و مقداد گفته، می بینید که کاشفی

بدون تائید  »اند گفته« را با قید دانند می که آیه را در مورد حضرت علیای  عده سخن
 !کند می نقل

را از غزالی نقل کرده و گفته ابن اثیر و  یسپس او روایتی خیالی و عجیب و غریب
تاب کدر  یابوحامد غزال: «بخوانید، اند تنوخی ثعلبی و ثعالبی و دیگران نیز نقل کرده

پس ، دیخواب ج بر بستر رسول خدا) ه السالمیعل( یعل«: سدینو ین میاء علوم الدیاح
قرار داده و عمر  ین شما دو نفر برادریمن ب، ردک یل وحیائکیل و میخداوند به جبرئ

 یگریرا به د یاز شما زندگ کیدام کحال ، ردمکتر  یطوالن یگریاز شما را از د یکی
خداوند . )ردندکثار نیدام اکچ یھ( ردندکرا انتخاب  یزندگھا  آن یھر دو، دینک یمثار یا

ن او و یب، دیطالب باش یبن أب ید ھمانند علیخواھ یا نمیآ، ردک یوحھا  آن یبه ھر دو
و ، ردک ید و جانش را فدایپس او بر بستر رسول خدا خواب، قرار دادم یبرادر ج محمد

پس ، دینکد و او را از دشمنش حفظ یین فرود آیبه زم، ردکثار یاش به نفع او ا یزندگ
باد بر  کمبار: ل گفتیستادند و جبرئیاو ا یر پایل بر زیائکیسر او و م یل بر باالیجبرئ

. ندک یمه مباھات کن عمل تو بر مالئیخداوند به خاطر ا، پسر ابوطالب یمثل تو ا
جان خود را به خاطر  ،)ارکمان و فدایبا ا( بعضی از مردم: «ه نازل شدین آیسپس ا

 ».فروشند و خداوند نسبت به بندگان مھربان است خشنودی خدا می
و  یثعلب، در المستجاد یتنوج یابو عل، در اسد الغابه یر جزریت را ابن اثین روایھم

در  ید خادمیابو سع، یدر سمط النجوم العوال یشافع یعاصم، رشانیدر تفس یثعالب
 . اند ردهکنقل ... و ةیقة المحمودیبر

 : جواب
ھیچ سندی ندارد و ھمه آن را از ، کنم می کیدأت، چ سندی نداردیت ھین روایا

کتاب اوست که او نیز بدون سند نقل کرده است و متنش ، و تنھا منبعاند  ثعلبی گرفته

 ۶۵، ص: عليةمواھب  -١
_______________________ 



 ٥١٧  پیرامون لیلة المبیت!

محمد  الله العظمی یةآ« چنانکه گفتیم، نیز سراسر عجایب و دروغ است و از طرفی
محمد ناصر «روایت را تضعیف کرده است و ھمچنین شیخ الحدیث  »آصف محسنی

و ھمینطور شیخ االسالم ابن تیمیه و  ١.داند می »موضوع«این روایت را  »الدین آلبانی
 !دیگر بزرگان
 :سدینو ینه دمشق میخ مدیر در تارکابن عسا: «قزوینی

، ه خارج شدکه رسول خدا از مک یدر شب یه علکاز ابن عباس نقل شده است «
ه ین قضیو در باره ا، فتدیش به اشتباه بید تا قریبر بستر آن حضرت خواب) ه السالمیعل(

  »﴾...�َّاِس ٱ َوِمنَ ﴿ :شده نازل ین آیبود ا
 :ندک یمگر نقل یت دیو در روا

در بستر خود ) ه السالمیعل( یعل ج رسول خدا: هکاست  از ابن عباس نقل شده«
، ندیر آمد تا رسول خدا را ببکسپس ابوب. غار رفت یه به سوک یدر آن شب، خواباند

. شان راه افتادیر به دنبال اکابوب، ه آن حضرت رفته استکبه او خبر داد  ÷یعل
در  ÷یه علکدند ید، صبح شد یوقت، ر نظر داشتندیرا تا صبح ز ÷یعل، انیشیقر

اگر : گفتند. دانم ینم: گفت؟ جا استک ج محمد، ردندکسؤال ، ده استیبستر خواب
در . ردک یتو ضرر خواھ، مینکدا نیاگر پ یرسد؛ ول یبه تو نم یضرر، مینکدا یمحمد را پ

 ».﴾...�َّاِس ٱ َوِمنَ ﴿ :نازل شده ین آیه این قضیاباره 
 : جواب

 : نویسد می آلبانی در این باره

كان ممن يغلو يف « :)٢٦٧ص ( وهذا موضوع؛ آفته عبد النور هذا؛ قال العقييل: قلت

 . »وليس من أهله، ال يقيم احلديث، الرفض

وضعه ، بطوله ال أصل لهاحلديث «: ثم ساق له حديثاً يف زواج فاطمة من عيل؛ وقال

ثم ساق احلديث وكالم العقييل فيه ويف راويه هذا . »كذاب«: وقال الذهبي فيه. »عبد النور

 . الكذاب

 . بطوله) ١/ ٩٠/ ١٢( أخرجه ابن عساكر: ومن طريقه

 _ریاض ۴۹۴۶رقم ۶۵۰ص ۱۰ج ةعوالموضولضعيفة سلسلة األحادیث ا -١
_______________________ 



 دو یاِر غار    ٥١٨

حدثني عبد الرمحن : حدثني سليامن بن قرم: ثم رو ابن عساكر من طريق عباد بن ثابت

 . حدثني أيب عن عبد اهللا بن عباس به نحوه: هللابن ميمون أبو عبد ا

، القريش: وهذا إسناد ضعيف؛ ميمون هذا هو أبو عبد اهللا البرصي الكندي؛ ويقال: قلت

 . »أحاديثه مناكري«: وقد قال فيه أمحد. »التقريب«موىل سمرة؛ ضعيف؛ كام يف 

 . »مقبول«: وقال احلافظ. وابنه عبد الرمحن؛ مل يوثقه غري ابن حبان

 ١.»وسليامن بن قرم سيىء احلفظ يتشيع

 کند! یبا در بستر خوابیدن برابر تواند مین، یار غارفضیلت : گویند می علمای سنی
ن یوقتی به ا، اند می انصاف به خرج دادهکه کاز علمای اھل سنت  یبرخ: «ینیقزو

تواند با  ھرگز نمی ج امبریر با پکه مصاحبت ابوبکاند  ردهکاعتراف ، اند دهیمسأله رس
 .ستیسه نیند و اصال قابل مقاکبرابری  ÷دن امام علییخواب

 :ندک افی نقل میکد معتزلی از قول ابوجعفر اسیابن ابی الحد
غمبر را بر مصاحبت آن حضرت در غار یدن در بستر پیلت خوابیما قبال برتری فض«

م و ینک ز اضافه مییگری را نیی دیزھاید چیکم و اآلن به عنوان تأیرا روشن ساخت
بر ھمراھی آن حضرت در غار از دو  ج دن در بستر رسول خدایبرتری خواب: مییگو می

 :جھت است
م و الفت یغمبر مأنوس بوده است و انس عظیام با پیم االیاز قد ÷امام علی -١

ن انس یا، و وقتی از آن حضرت جدا شد، دی با آن حضرت داشته استیشد
ن فراق و یو ا. افته بودیر به آن دست کابوب نیه اکمعدوم شد؛ در حالی 

را یرده بود؛ زکادتر یز زیثواب آن را ن، دا شده بودیپ ÷ه برای علیکوحشتی 
 .دھند ثواب را به اندازه سختی عمل می

ند نبود و یش خوشایه براکه را دوست داشت و ماندن در مکر خروج از مکابوب -٢
ن ید؛ پس ایداشت رس می ه دوستکبه آن چه ، امبر خارج شدیوقتی با پ

ار و در معرض قرار یه احتمال مشقت آن بسکلتی یر ھرگز با فضکلت ابوبیفض

 _ریاض ۴۹۴۰رقم  ۶۳۶ص ۱۰ج ةعوالموضو لضعيفةاألحادیث ا سلسلة -١
_______________________ 



 ٥١٩  پیرامون لیلة المبیت!

را یند؛ زکتواند برابری  نمی، ان بودیکی مھا سنگ ر ویدادن نفس در برابر شمش
 . افتیاھش خواھد کز یثواب آن ن، سھولت عمل اندازۀبه 

 : جواب

؟؟ اسکافی شد از اھل سنت؟ چیست دانند می »خجالت«در عجبم که آیا این قوم 
 . که او سنی نیستایم  و ثابت کردهایم  ما در این باره به تفصیل سخن گفته

فقط از یک معتزلی متشیع منحرف نام ؟؟ حیا ھستی بی اما قزوینی چرا این ھمه
نشان از این دارد که  »برخی«کلمۀ .....» برخی از علمای اھل سنت: «بردی و گفتی

اما او فقط از یک نفر نام برده است و اگر دقت کرده اند  ن نفر این سخن را گفتهچندی
ترفندی به کار برده است و واقعًا که چه موجودات پر باشید در تمام سخنانش چنین 

 صفوی! مالیان قزلباشرویی ھستند این 
شبھات آنان به : «فرماید می اسکافی که مصداق سخن آلوسی است کهاما سخن 

 » ماند می ھذیان بیمار یا عربدۀ یک فرد مست
حضرت علی ناراحت ، شد می پیامبر زمانی که از حضرت علی جدا: «اول اینکه گفته

شد و این خود قابل مقایسه با فضیلت ابوبکر نیست زیرا ابوبکر پیامبر را کنار  می و اذیت
 : مگویی می در جواب» خود داشت

و حضرت عمر و حمزه و تمام اصحابی که با این حساب فضیلت جعفر و بالل  -١
مدینه ھجرت حبشه یا قبًال از رسول خدا جدا شده بودند و ماه ھاست که به 

ماه ھاست که سختی ھا  آن چرا که، باالتر و بیشتر باشد باید که، اند کرده
 ند!!کرد می از رسول خدا را تحمل جدایی

اگر این جدایی ، گفته جدا شدن از رسول خدا ثواب است که حال چه کسی -٢
 ؟؟ نباشد نداشته باشد یاداشته ثواب ، سخت باشد

که اذیت شدن اند  فھمیم که رسول خدا حاضر بوده می از این سخن وی -٣
د تا نحضرت ابوبکر را از خود جدا کن ندحضرت علی را ببیند ولی حاضر نبود

ا مبادا او از دوری رسول خدا ناراحت شود به ھمین دلیل ابوبکر صدیق را ب
گیریم که حضرت ابوبکر صدیق برای رسول خدا  می پس نتیجه ؛خود برد!

 اند! مھمتر بوده
ابوبکر سفر را دوست داشت و خروج از مکه : «اما قسمت دوم سخن او که گفته بود

 : مگویی می در جواب» برایش دلپذیر بود



 دو یاِر غار    ٥٢٠

سفر کاری ، سفرھای تجاری ابوبکر؟؟ که گفته ابوبکر دوست داشت سفر کند -١
 . نه برای تفریح کرد می د نه تفریحی او برای کار سفربو

سفری که باعث  ؛سفر داریم تا سفر ؛ست داشته باشدبالفرض که سفر را دو -٢
جدا شوی و ندانی که بعد از خروج ات  از خانواده ھتاز زادگاات  شود تو از خانه
نه این سفر سراسر غم و اندوه است ، توانی به آن محل برگردی دوباره کی می

 . شادی و خوشی
مجبور باشی از ، سفری که در آن مجبور باشی در غار تنگ و تاریک بخوابی -٣

 و، برای رد گم کنی به جای شمال به جنوب بروی، رویبکوه به آن بزرگی باال 
کجایش خوشی و  ؛نیز در پی شما باشند و قصد جانتان را کرده باشندای  عده

 ؟؟ راحتی دارد
 وزنی بی ھای عقلش چالق بوده که چنین حرف »اسکافی«معلوم است که این 

ش غایب است که حرف او را ت که قزوینی نیز عقلش مانند اماماست و معلوم اس گفته
 . تائیدًا نقل کرده است

 نماد رفیق وفادار است!، یار غار، در ادبیات ما
ھر گاه بخواھیم شخصی را به اعال درجۀ دوستی ، در ادبیات و در فرھنگ ما

کنیم؛ در اشعار و  می وصفستوده و  »یار غار« اصطالحبستاییم او را با توصیف کنیم و 
 د و مشھورملموس و مشھو، ھای محاوره ای ما این امر و حتی در صحبتھا  در نثر

فالنی بھترین دوست من و چون یار غار من است؛ : ایم مثًال بارھا شده که گفته، است
 »لفیتاریخ اَ «مؤلفان کتاب ، به طور مثال. غار فالنی استفالنی چون یار : اند یا گفته

ن خبر به یچون ا: «نویسند می، اند به زبان فارسی نوشته ١٠در قرن  این کتاب را که
 ١...» دیرس، س او بودیس و انیار غار و جلیو   م بالّلهکه مرّبی الحاکارجوان خادم 

نقلی یورود به اصفھان حس در... ظل السلطان: «نویسد می محمد رضا والی زاده
 ٢.»ردکن ییتع.. از طرف خود، ار غار او بودیم و یار صمیه دوست بسکلخانی را یخان ا

 ١»رم نظام بودکار غار ای، ز السلطانیم آنجا ھژکحا: «نویسد می لسلطنةعین ا

، مولفان: قاضی احمد تتوی، آصف خان قزوینی؛ انتشارات ۱۹۹۰ – ۱۹۸۹، ص: ۳ تاریخ الفی، ج -١
 _تھران  علمی و فرھنگی

 _تھران  ؛ انتشارات حروفیه ، محمد رضا والیزاده معجزی۱۷۸تان روزگار قاجار، ص: تاریخ لرس -٢

_______________________ 



 ٥٢١  پیرامون لیلة المبیت!

 : خوانیم می یا در اشعار نیز
 :مولوی

 تو را ای دوست چـون مـن یـار غـارم«
 

 »کـاین غـار چونسـتسری در غار کن  
 

 :سراید می به عنوان عنصری جدا نشدنی یاد کرده و »یار غار«از  یمراغه ا یاوحد
 ای غـــم عشـــِق تـــو یـــار غـــار مـــا«

 

 »جــز غمــت خــود کــس نزیبــد یــار مــا 
 

 :سراید می خاقانی
ـــاد« ـــار افت ـــار غ ـــرا عشـــق ی ـــا م  ت

 

ـــاد  ـــار افت ـــان م ـــن در دھ ـــای م  »پ
 

 :یا گوید
 ایـن چنـیندل و یـار  من نبـودم بـی«

 

ــتم  ــاری داش ــار غ ــم ی ــی ھ ــم دل  »ھ
 

 :سراید می »جلوۀ جمال«با عنوان  ای سرودهدر  »خمینی«حتی 
 آمــــد یــــار کــــه ســــخن کوتــــاه«

 

ـــــا   آمـــــد ُمشـــــکبار گیســـــوی ب
 

ـــــاب و در بگشـــــود  برداشـــــت نق
 

ــــی  ــــرده ب ــــر پ ــــار، نگ ــــد نگ  آم
 

 او بــــا نبــــود کســــی و بــــود او
 

ــــــای  ــــــب و یکت ــــــد وار غری  آم
 

 اغیــــار ز در ببســــت و بنشســــت
 

ــــویی  ــــار پــــی گ  آمــــد غــــار ی
 

ـــن ـــو م ـــال مح ـــی جم ـــالش ب  مث
 

ــــوه او  ــــر جل ــــار از گ ــــد کن  ٢»آم
 

در اشعار سعدی و عطار و نظامی و سنایی و نعمت الله ولی و انوری و ، و امثال این
کمال اسماعیل و  و و ابن یمین موالنا و سلمان ساوجی و فیض و عراقی و سیف فرغانی

 . است زیاد بسیار، زاده آملی و دیگرانحتی حسن مقامات حمیدی و 
 : نویسد می، زیر از ناصر خسرو فتح الله مجتبائی در توضیح بیت

 :تیب
 غار جھان گر چه تنگ و تار شده است«

 

ــرا  ــار م ــار غ ــت ی ــنده اس ــل بس  »عق
 

با ابی ، هکختن از میغمبر پس از گریه پکاشاره به غار ثور است : «فتح الله مجتبائی
از . بش بودند در امان باشدیه در تعقکسانی کر بدان پناھنده شد تا از دست کب

 ؛ اساطیر _ تھران۶۶۰۹، ص: ۸ ، جلسلطنةا روزنامه خاطرات عین -١
 ۶ط ، مؤسسه نشر آثار خمینی،۹۵ھای خمینی؛ ص: دیوان امام، سروده -٢

                                                                                                                                                  



 دو یاِر غار    ٥٢٢

ه کبر ھر دوستی ، بعده از آن ب، ن لفظیو ا، خوانده شد» ارغاری« رکه ابی بکنجاست یا
 ١» شود دار و وفادار بماند اطالق میید پایدر شدا

در : «سخنباشد در توضیح این  می سید جعفر شھیدی که از علمای مشھور شیعه
دوست ، در تداول، ار غاری: «نویسد می» ار غار و در شدائد مار غار بودندیحالت رخا 

 سوره توبه ٤٠ه یب مأخوذ است از آیکن تریو ا. سی باشدکوسته ھمدم یه پکمؤانس 

از  ج رمکاست با رسول ا ابوبکران ھمراھی یه بیو آن آ  ﴾ٱۡلَغارِ إِۡذ ُهَما ِ�  ٱثۡنَۡ�ِ ثَاِ�َ ﴿
 ٢.» نه و پنھان شدن آن دو در غار ثوریه بمدکم

ه ھنگام ھجرت کر کلقب ابوب -١ ).امر() ر( »,,« ار غاری(: «نویسد می دکتر معین
ه انسان ک یدوست: مجازا -٢. نه ھمراه آن حضرت در غار رفتیه به مدکاز م ج امبریپ

 ٣»)گذارد ینم تنھا یرا در سخت
دوستی : «سدینو یم »ار غاری«ل یذ »حکمامثال و «در بر دھخدا کا یعالمه عل

وتعبیر مأخوذ از خبر اختفاء پیامبر صلوات الله علیه با ابی بکر در غار بشب . یکدل
 ٤.» ھجرت از مکه باشد

تحریفی صورت گرفته است و مادۀ یار غار از  »لغت نامۀ دھخدا«در کتاب : نکته
 : نویسد می »صاحب غار«عالمه دھخدا در ذیل ، چاپ دورۀ جدیدش حذف شده است

 :لقب ابوبکر بن ابی قحافه است) ِاخ( [ِح ِب]. صاحب غار«
 مردم آن است که چـون مـرد ورا بینـد

 

 گوید ای کاش کم این صاحب غارسـتی 
 

 ٥»ناصر خسرو
 اما زمانی که رجوع ١» و رجوع به یار غار شود: «نویسد می سپس، عالمه دھخدا

، ادوارد براون، ترجمۀ ۳۵۷، ص: ۱ تاریخ ادبیات ایران از فردوسی تا سعدی (فارسی)، (پاورقی) ج -١
؛ تاریخ االدب فی ایران من الفردوسی ۴فتح الله مجتبائی و غالم حسین صدری افشار _تھران،ط

 فةقاالث مكتبة؛  ، مترجم به عربی: ابراھیم امین الشواربی۲۹۶الی السعدی (تعریب)، النص، ص: 
 ۱_قاھره،ط

؛ تحقیق و تصحیح: سید  ، میرزا مھدیخان استرآبادی۷۱۶دره نادره تاریخ عصر نادرشاه، متن، ص:  -٢
 ۳_تھران،ط جعفر شھیدی؛ انتشارات علمی و فرھنگی

 ، ماده:یار غار۳۵۸۱۷فرھنگ معین رقم  -٣
 _ امیر کبیر، تھران ۲۰۲۹ص: ۴امثال و حکم دھخدا ج -٤
 ؛ دورۀ جدید۲؛ انتشارات دانشگاه تھران،ط۱۴۷۷۰ص ۱۰جلغت نامۀ دھخدا  -٥

_______________________ 



 ٥٢٣  پیرامون لیلة المبیت!

 یار غار نیست!!مادۀ بینیم که اثری از  می، کنیم می
اینچنین است تصویر یار غار در اذھان مردم ما ولی در ذھن بیمار شیعۀ  به ھر حال

 یار غار مظھر بدی و زشتی و عدم ایمان است و واقعًا که چه تضاد تلخی!!!، صفوی

  اند کرده برای یار غار لت بودن آیۀ غاریه اعتراف به فضک یانیعیش
 : نویسد می، مفسرین شیعهاز ، ابوالفضل بھرام پور -١
در اینکه آیا این فضیلت  ج در تفسیر این آیه با توجه به ھمراھی ابوبکر با پیامبر«

ای مانند فخر رازی راه  عده. میان مفسران شیعه و سنی اختالف است، است یا نه
 .از آیه کریمه بیرون بیاورند ابوبکراند که دوازده فضیلت برای  افراط رفته و کوشیده

نَزَل ﴿
َ
ُ فَأ يََّدهُ  ۥَسِكينََتهُ  ٱ�َّ

َ
ای بر اساس  و از آن طرف عده ﴾ۡوَهاِ�ُُنوٖ� لَّۡم تَرَ  ۥَعلَۡيهِ َو�

اما . اند این آیه علیه ابوبکر به مذمت پرداخته و آن را نشانه عدم فضیلت او دانسته
 ٢...»جای تردید نیست ج گذشته از اینکه در فضیلت بودن ھمراھی پیامبر اکرم

در حّد خوددارای فضایلی  ج بسیاری از صحابه پیامبر: «نویسد می وی در ادامه
یار « را از ج و لزومی ندارد و صحیح ھم نیست که فضیلت بودن ھمراھی پیامبربودند 

بلکه باید گفت ھمه سخن در این است که برای اثبات امامت بعد از ، او انکار کنیم» غار
 ٣..» الزم است ج پیامبرز جانب انص صریح  ج پیامبر

حق این است که ما نباید یار غار رسول خدا بودن را : «نویسد می و کمی جلوتر
 ٤» فضیلت ندانیم

عالم سنی را به این شکل نقل ، شیخ عبدالجلیل قزوینی رازی ابتدا سخن -٢
 هک برادر ای بدان اختصار لیسب بر پس: «هک است گفته خطبه از بعد: «کرده

 شد ردهک ابتدا، انیرافض حیقبا و حیفضا از بعضی شرح اندرو ستیا مجموعه نیا
 دیس مصطفی محّمد بر خاّصه، خدا رسوالن درود بر و ثنا ھمتاو بی خدای بنام

 ھمان -١
، ابوالفضل بھرام پور _ ۱۰ص ۵مجلۀ رشد (آموزش قرآن)، عنوان: توطئۀ قتل _یار غار؛ شماره  -٢

 ھـ ش ۱۳۸۳تابستان سال 
، ابوالفضل بھرام پور _ ۱۲ص ۵مجلۀ رشد (آموزش قرآن)، عنوان: توطئۀ قتل _یار غار؛ شماره  -٣

 ھـ ش ۱۳۸۳ستان سال تاب
 ۱۳ھمان ص  -٤

                                                                                                                                                  



 دو یاِر غار    ٥٢٤

يق بكر أبو نیراشد خلفاء بر ثنا و، ج ایانب دّ  معدنو الغار صاحب التّقيّ  الصّ

 ذي عثامنو ،االنصار نارص النّقيّ  الفاروق عمرو ،االنصارو املهاجرين سيّدو ،الوقار

يّ  النّورين هيد الزكّ ار يف الشّ ار قاتل الوىفّ  املرتىض عيلّ و ،الدّ ارو الكفّ ار غري الكرّ ، الفرّ

 ١».شاالبرار امام
ست یاری نکاّما ثنا بر خلفا؛ بر آن ان: «نویسد می سپس شیخ عبدالجلیل قزوینی

لوناز مھاجر و انصار و اند نیبزرگان د ابقون االوّ من املهاجرين واألنصار والّذين  السّ

 ٢» اتّبعوهم باحسان ريض اهللاّ عنهم
ق رض یو صد: «گفته است، ایم کاشفی سبزواری چنانکه قبًال از او نقل کرده -٣

نه یند ھر آئکر قدم خود نگاه یان در زکن مشریی ازکیا رسول الّله اگر یگفت  یم

ما ظنك «ه کمات فرمود یالتسله افضل الّصلوات و یائنات علکند خواجه یما را ب
ث و ین حدیق رض ایت صدین افضلیی از دالئل و براھکی »باثن� اّ� ثاثلهما

 ٣.»دھد ین حال خبر میاری است و حق سبحانه ازین صحبت و یا
 ابوبکر: هک شود می دهیفھم مهیرک هیآ نیا از و: «سدینو یم یحسن مصطفو -٤

 از چگونهیھ و، بوده خدا غمبریپ ھمراه غار و ثور جبل بسوی رفتن در قیصّد 
 به شود می اشاره تنھا، است نشده گفته سخنی او ذّم  و مدح و اتیخصوص

َ� ﴿ وتکس و صبر به أمر را او رسول هک غار در او اضطراب و شدن محزون
َ َ�َۡزۡن إِنَّ  ۖ  ٱ�َّ  حضور در آنھم، نموردیا در خطاب نیا البّته. دیفرما می ﴾َمَعَنا

 و انسان سعادت نیبزرگتر و منتھی ھدف و مقصود خود هک خدا رسول
 به ندک می داللت حدودی تا، ندکن خالف از شفک اگر: است تیموّفق نیمھّمتر

، عبدالجلیل قزوینی ۸نقض (بعض مصالب النواصب فی النقض بعض فضائح الروافض)، متن، ص:  -١
 _تھران  رازی؛ انتشارات انجمن آثار ملی

  ۱۱ھمان، متن، ص:  -٢

)سازمان چاپ ۹،حسین بن علی کاشفی سبزواری (قرن ۴۰۹(فارسی)ص:  ةعليمواھب  -٣
 _تھران  وانتشارات اقبال

_______________________ 



 ٥٢٥  پیرامون لیلة المبیت!

 و اریی حال نیع در و. دھد نمی وفق املک مانیا مقام با هک تزلزل و ضعف
 ١»است لیتجل و ریتقد مورد، خدا غمبریپ با او ھمراھی

 املهاجرو ،الغار يف األعظم النبيّ  فصاحب«: نویسد می صاحب الغدیر، امینی -٥

ل الرعيل يف معه الوحيد نا السابقني املهاجرين من األوّ دُّ و ،إعظامهو إكباره هيمّ عَ  يُ

ه بخس الفاحشة اجلنايات من  قضاء عن اخلروجو ،نفسيّاته حتديد يف التقصريو ،حقّ

 ٢.»العاطفة حكم عىل النزولو ،فيها العدل
ه در کشگامان ین گروه پیس از نخستکگانه یامبر بزرگ و یار غار پی -: «یعنی

اری کم و تبھید وی را بزرگ و ارجمند بدارینه ھمراه او رفته است بایدن به مدیوچک
م و در مرزبندی یغ ورزیه آن چه را به راستی از وی است از او درکاری است کآش

ھای  شیم و فرمانبردار گرایمائای نن رده داوری دادگرانهکوتاھی کاش  ه روانییسرما
 ٣.»میش گردیخو

که  کند می بارھا بار اعتراف، نا آشنا نیستکه نامش در این مبحث ، ینجاح طائ -٦
فضیلت ، که ما ثابت کردیم آن مصداق ابوبکر است، این آیه برای مصداقش

 د!!زن می و داد کشد می ھواربلکه  کند می نه تنھا اعتراف، است
 ؛قط یار غار بوده نه ابوبکریابن ار، ردکال خودش ثابت یبه خه کنیبعد از ا او

 : نویسد می
ر گاھی به کقط بن بیدر غار تنھا بود و راھنمای وی عبدالله بن أر ج رسول خدا« 

 . ّفار به طرف آنان آمدندک، در غار بودندھردو  هکو زمانی ، زد می او سر
ه کسی کو  ننده در راه اسالمکجانفشانی در غار و  ج ن مصاحب رسول خدایبنابرا

ابی یامکسفر به ھردو  و در، نه به سفر پرداختیه و مدکن میدوبار برای ھجرت ب
ن عبدالله یھم، خود را به اثبات رساند وفاداری وافرن یو برای د، افتیدرخشانی دست 

ه فضائل وی را به نفع کش یاحزاب قرھای  ن بخاطر خواستهکل، ر بودکقط بن بیبن أر
  .»رد ناشناس باقی ماندکر سرقت کأبوب

 ، حسن مصطفوی۱۲۸ - ۱۲۷، ص: ۱۰ ، ج تفسیر روشن  -١
 ، امینی؛ مرکز الغدیر _قم۹۸، ص: ۷ الغدیر، ج -٢
  ؛ بنیاد بعثت_ تھران۱۶۸،ص:۱۳ ترجمه الغدیر،ج -٣

_______________________ 
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ه در ک یآن شخص: دیگو یماو ، دیدوباره بخوان دیتوان یم؟؟ ه چه گفتکد یردکدقت 
 ما چون ووافر نشان داده!! ین وفادارید یبرا! !ردهک یجانفشان، ھمراه بوده یغار با نب

ر در غار بوده نه ابن که ابوبک از قول ائمۀ شیعه و اجماع علمای شیعه ثابت کردیم
که او برای ایم  هیعنی ثابت کرد، ردهک یر جانفشانکه ابوبکم یا ردهک تثاب یعنی، اریقط

کلۀ کسانی که ھمیشه در حال بر  یمشت یعنین یو ا دین وفاداری وافر نشان داده!!
این بر سر و مغز خود کوبیدن ، خود زنی و در سر و مغز خود کوبیدن ھستند و احیاناً 

را  ییر خداکو ش باعث شده که عقلشان تکان بخورد و فضیلت واضح یار غار را نبینند!!
 !ندک یم ن اھل باطل را رسوایه چنک

 هکث آن بود ین حدیو عّلت جعل ا: «نویسد می و دست بردار نیست ینجاح طائ
. ندیر را در ماجرای غار مخفی نماکقط بن بیم عبدالله بن أریخواستند نقش عظ می

تا در ، ش فرستادیه خداوند عّزوجل وی را به عنوان رحمت بر رسول خوکمان شخصی ھ
  .»و ھمراه و مصاحبش گردد، ندکش یاریارھا ک

عنوان رحمتی برای رسول آنکه در غار بوده از جانب خدا به گوید:  می؟ دیخواند
 بوده است!!صدیق ! و ما ھم ثابت کردیم که آن شخص ابوبکر !خدا بوده

 : نویسد می نجاح طائی باز ھم

َ َ� َ�َۡزۡن إِنَّ ﴿ :ه به مصاحب و ھمراه خود فرمودکدر روزی «  ۖ  ٱ�َّ عنی ی» ﴾َمَعَنا
 . را خداوند با ماستیمحزون مباش ز

ر کقط بن بین سخن را به مصاحب خود عبدالله بن أریا ج شود رسول خدا می هکبل
ای از لحظات  را در ھر لحظهیز، باشدابد فرموده یش بر غار تحّقق یه ھجوم قرکبدون آن

توّقع ، بودند که در حال ھجرت مبارکو روزھائی ، بردند می ه در غار بسرکروزھائی 
 . ش را بر خود داشتندیشان قرکھجوم گردن

ن بر قلب او یکردن وی و نازل نمودن تسکبرای آرام  ج امبریعی است پیو طب

َ َ� َ�َۡزۡن إِنَّ ﴿ دیبفرما ۖ  ٱ�َّ   .»را خدا با ماستین مباش زیعنی اندوھگی ﴾َمَعَنا

را بر اثر ضعف  ﴾َ� َ�َۡزنۡ ﴿ ،کنید که چرا نجاح با آن منش صفویش نمی تعجب
لش تنھا دلی؟ دانید دلیل سخنش چیست می؟؟ کنید نمی انصافًا تعجب؟ داند نمی ایمان

حال مھم ، برای شخصی غیر از ابوبکر فضیلتی را اثبات کند خواھد می این است که او
اما اگر ھمین االن جلو  ؛ھم مخالفت کند کراجکیو طوسی و نیست که با شیخ مفید 
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و طبق اند  نجاح بایستیم و برای او ثابت کنیم که یار غار ابوبکر بوده و ائمه این را گفته
را مجبور کنیم که  »نجاح«مذھب شیعه رد سخن ائمه مساوی با کفر است و در نھایت 

دھد و این  می صد و ھشتاد در جه تغییر جھت، بالفاصله ؛قبول کند ابوبکر در غار بوده
یار ، ابوبکر که برای پیامبر رحمت نبود!! زحمت بود!! در غار !خب باشدگوید:  می بار

 و گوید می و، به وعدۀ خدا ایمان نداشت، نگران شد و اصالً  در آن غار نبود بلکه مار بود!
 نه!!، دیگران آری!! و برای ابوبکرچونکه برای ؟؟ چرا، گوید می باز ھمو  گوید می

ر در غار کاعتراف به ھمراھی أبوب ج رسول خدا: «نویسد می نجاح طائی باز ھم
ه ک، افتی می دست مییلت عظیمنقبت و فضرا اگر ھمراه حضرت بود بر یردند زکن

 ».دیگرد می ج امبریش پیمستحّق مدح و ستا
ابوبکر ، و ثابت کردیم که حضرت نبی اکرم، ما عکس سخن وی را ثابت کردیم
ت کنید که او این ھمراھی را منقبت و اما دقّ  ؛صدیق را به یار غار بودن ستوده است

شت تا ثابت کند که این ھمراھی خودش را کُ  »قزوینی«شمارد اما  می فضیلتی عظیم
در ، جواب مشخص است؟ است چنینچرا ؟؟ بینید می تناقض را واللهفضیلت نیست!! 

، پس نجاح، یار غار ابوبکر »قزوینی«اما در ذھن ، است »ابن اریقط«یار غار ، ذھن نجاح
آری! اما برای  یچون برای دیگر؟؟ و قزوینی انکار!! چرا کند می فضیلت را اثبات

 نه!؟؟؟ ابوبکر
 امبران خود را با عبارتین خداوند تعالی پیبنابرا«: نویسد می باز ھم نجاح طائی

ر یردن و تحقک کوچکن عبارتی برای یمورد خطاب قرار داده است و چن» التحزن«

 . باشد می ه برای احترام و بزرگداشتکبل، ستین
ن یو ا، بود ج امبریر راھنمای پکقط بن بیو به اجماع تمام مسلمانان عبدالله بن أر

را ابن یز، دیتا وی را آرام نما، جاری شد ج امبریدر حّق او بر زبان پ» التحزن« عبارت
، خته شدهیبه شّدت بر انگ ج امبرانیش برای به دام انداختن خاتم پید قرید می قطیأر

  ».ندا گرفته ارکن منظور بیانات مالی خود را برای اکو تمام قوای بشری و ام
ر را در خدمت به کقط بن بیاستمداران نقش عبدالله بن أریو س: «نویسد می باز ھم
ن یتا از ا، ار محدود نمودندینه بسین زمیو اخالص وی را در ا، در ھجرت ج رسول خدا
و عالی ، ش گرددکتواند مال می انسان کیه کن منقبتی را یترزیعز، ل القدریصحابی جل

ر و تجاوز یو از روی دروغ و تزو. ندیسلب نما، ندکتواند نگه داری  می هکلتی را ین فضیتر
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ر کلت بزرگ را به أبوبین فضیا، افتهیر یین و تغیات دروغیروا، ف نبوییبه ساحت شر
 .»چسباند

این یعنی فضیلتی  ؛مالکش گردد! تواند می یک انسانبزرگترین فضیلتی که ، او گفت
با ات  ھم تیمی کجایی که ببینی، د! جناب قزوینیباالتر از یار غار بودن وجود ندار

، را سیاه کردی کاغذ، ! تو این ھمه زحمت کشیدیآتش زد!!را ات  کل باغ پنبه، کبریتی
 لیلةکه ثابت کنی آیۀ غار فضیلت نیست و اگر ھست از فضیلت  خودت را خسته کردی

یار غار بودن عزیزترین منقبتی است که : «آمد و گفت حال رفیقت، المبیت کمتر است
نگه  تواند می ی است که شخصمالکش گردد و عالی ترین فضیلت تواند می یک انسان

را مخالف ما قرار دادی که چنین سرگردان و ای  عده که، ھزار بار شکرت خدایا» دارد
 پریشان حال ھستند!! 

 ؛مجبور به اعتراف شود که ابوبکر یار غار بوده، اگر ھمین نجاح، ویمگ می دوباره
این فضیلت که عزیزترین و عالیترین منقبت است به  ؛شود می دگرگونتمام سخنانش 

 شود می، ھمان حزن ؛دگرد می ترین نمره در کارنامه تبدیلبدزشت ترین صفت و به 
؟؟ چراو زحمت!!  راذیت و آزا شود می، و رحمت یاری و مصاحبت ؛ترس و ضعف ایمان

 نه!!، ! اما برای ابوبکر!آری یبرای دیگر، چون
 ؛چرخد می به ھر سوتابع ھوا و ھوس است و با چنین قومی که زبانشان  !خداوندا

 ؟؟ سخن بگوییم گونهچ



 

 

 سخن آخر

 دانند می شما را عالم، سبحانی و ای کسانی که عوام شیعه، میالنی، قزوینی، نجاح
و مرجعشان و محل رجوعشان و پاسخگوی سؤاالتشان شما ھستید! با ما و با عوام 

نزد احکم ، جھان باز پسیندر ، در درگاه الھی، بازرسی؛ روز کنید می شیعه چنین
 ؟؟جواب خواھید داد چه؟ کنید می هچآنجا و آن زمان ، الحاکمین

ــه را رو ــواب یھم ــه خ ــو ب ــو و ت  در ت
 

ــ  ــه دھ ــ یچ ــواب؟یپ ــار ج  ١ش کردگ
 

نعوذ بالله ھم بر خدا ، شیعه را قبول کنیم تئوریدانستیم که اگر ، در این بحث
 که وندیایم! چرا که ھمین خدا تدبیر دانسته بی رسول خدا را ھمو ایم  ایراد گرفته

که به قول شیعه برای  ھمین خدا ابوبکر را» یاری کردممن پیامبر را : «فرماید می
، و ھمین پیامبری که عقل کل است، صاحب پیامبر گرداند، پیامبر آزار و زحمت بود

 بود!!ھا  انسان که بدترین و ترسو تریِن ، ھمراه خود برد هکسی را ب
غیر ؟ غیر از ضربه زدن به اسالم؟ ھدف آخوند شیعی چیست؟؟ مقصود چیستاما 

غیر از ؟؟ غیر از خدشه وارد کردن در تدبیر نبوی؟؟ از زیر سؤال بردن نصرت الھی
، زمانی که نزدیکترین یار رسول خدا؟؟ کشیدن تصویری زشت از چھرۀ زیبای اسالم

بقیه  ؛چنین باشد، رفیق دوران کودکی و جوانی و پیری رسول خدا، پدر زن رسول خدا
 ؟؟ چگونه خواھند بود
 : نویسد می مکارم شیرازی

 ھای یستگید و شایازمایه استاد شاگردان خود را در مواقع الزم بکن است یمھم ا«
، ستگی استاد استیل بزرگی بر شایستگی شاگردان دلیشا و اصوالً ، را به دست آوردھا  آن

 .٢»...ای انجام دھند مھم است ار فوق العادهکاگر شاگردان 
 آیا نتیجه بر عکس؟؟ نباشند چهبرعکس شود و شاگردان شایسته ، اما اگر

انحراف و ارتداد کل ، و ابالغ رسول خدا سال دعوت و انذار ٢٣ثمرۀ ، اگر؟؟ شود نمی
ن دینی که ای: آیا غیر مسلمان حق ندارد که بگوید؟ چهباشد اال سه نفر!! اصحابش 

 .ای اوحدی مراغه -١
 سورۀ نمل)دار الکتب اسالمیه_تھران ۴۰(ذیل آیۀ  ۴۷۱ص ۱۵نمونه (فارسی) ج تفسیر  -٢

_______________________ 
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پدر ، یاران نزدیکش را تربیت کند، قوم خودش را تربیت کند مربی و معلمش نتوانست
چه امیدی به  ؛را تربیت کندو اکثریت اطرافیانش ) عثمان( شوھر دو دخترش، زنش

ھا را  انسان، تواند می چگونه؟ بشریت را رھبری کند تواند می چگونه؟ آن دین ھست
 !؟را تربیت کند یاران خودمربی آن دین نتوانست تربیت کند؛ حال آنکه 

 را قبول کنی که یا باید سخن آخوند ؛ر نداریدو راه بیشت، و شما ای خوانندۀ شیعه
من او را یاری میکنم ، ای مردم اگر محمد را یاری نکنید: خداوند فرمود«گوید:  می

ھمانگونه که در شب ھجرت او را یاری کردم و ابوبکر را که سوھان روح و موجب آزار 
خداوند ، مگویی می یا سخن ما اھل سنت را که» و اذیت رسول بود ھمراه او فرستادم!!

 : فرمود
ھمانگونه که در شب ، کنم می من او را یاری، ای مردم اگر محمد را یاری نکنید«

تا ھم ، ھجرت او را یاری کردم و این یاری را با ھمراه کردن ابوبکر با پیامبر کامل کردم
 .» ھم بتواند در خدمت آن حضرت باشد، مصاحب خوبی با او در غار باشد

 گوید:  می باید سخن آخوند را قبول کنی کهای خوانندۀ شیعی یا 
و ھم شّر و ھم ابولھب بدتر رسول خدا ابوبکر را که دشمن دین بود و از ابوجھل و «

ھمین ، به جای اینکه او را از خود دور کند برای اینکه از شر او در امان باشد، فتنه بود
 » خود به غار برد!! شر را به خود نزدیک کرد و ھمراه

 : مگویی می ه سخن ما را قبول کنی کهیا اینک
نیز لوازم  یرسول خدا شخصًا ابوبکر صدیق را به عنوان ھمسفر در نظر گرفت و«

، انجام شد و پیامبر ای حساب شده این ھجرت با برنامه سفر را مھیا کرد و این سفر و
  .»با خود برد ابوبکر را که مخلصترین یار او بود

ای و ھم نبی اکرم  رده گرفتهھم بر خدا خ، شیعی را قبول کنی و اگر سخن آخوند
ابوبکر ، کنی می ای که گمان عقل خودت را مسخره کرده ای و ھم تدبیر دانسته بی را

علم غیب داشته که نیمه شب در خارج از مکه رسول خدا را در مسیری که بر خالف 
کنید او  می یا اینکه گمان، دشو می با او ھمراهیابد و  می، مسیر ھجرت به مدینه است

آن ھم زمانی که ھمه در خوابند ، علم غیب داشته که نیم شب به خانۀ پیامبر بیاید
 .... و

ھمان ، اند خسته شده ھادر پایان به تمام کسانی که از ایرادات بنی اسرائیلی آخوند
 .که رسولش به یار غارش گفت، گویم می را



 ٥٣١  سخن آخر

َ َ� َ�َۡزۡن إِنَّ ﴿  ﴾َمَعَنا ٱ�َّ
 التماس دعا

 ش ١٣٩٠ماه سال  بانآ
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 .١ط، دار طوق النجاة ،)٢٥٦م( صحيح البخاري. ١٢

، فيصل آباد _حديث اكادمي  ،)٢٥٩م( اجلوزجانیابو اسحاق ، احوال الرجال. ١٣

 اكستانب



 دو یاِر غار    ٥٣٤

١٤ .٢٦٠م(  التفسري املنسوب اىل االمام العسكر(، ١ط، قم_ مدرسه امام مهد. 

 -دار إحياء الرتاث العريب ، حممد فؤاد عبد الباقي: املحقق ،)٢٦١م( صحيح مسلم. ١٥

 بريوت

 جدة  _السيد حبيب حممود أمحد  ،)٢٦٢م( تاريخ املدينة البن شبه. ١٦

 فيصل عيسى البايب احللبي -دار إحياء الكتب العربية  ،)٢٧٣م( سنن ابن ماجه. ١٧

 بريوت _صيدا ، املكتبة العرصية _) ٢٧٥م( سنن ايب داوود. ١٨

ذُري، انساب االرشاف. ١٩  ١ط، بريوت _دار الفكر  ،)٢٧٩م( أمحد بن حييى البَالَ

 بريوت _دار الغرب اإلسالمي ) ٢٧٩م( سنن الرتمذي. ٢٠

 قم  _مكتبة بصرييت  ،)٢٨٠م( ابن طيفور، بالغات النساء. ٢١

 بريوت _دار صادر ) ٢٨٤م( تاريخ يعقوبی. ٢٢

سازمان چاپ  ،)٢٨٦م( م کوفییفرات ابن ابراھ، یر فرات الکوفیتفس. ٢٣
 ١ط، _تھران  وانتشارات وزارت ارشاد اسالمی

املدينة  -مكتبة العلوم واحلكم  ،)٢٩٢م( ر البزاركابوب، الذخائرمسند البزار=بحر . ٢٤

 ١ط، املنورة

 ،)٣قرن( حممد بن سليامن الكويف، مناقب اإلمام أمري املؤمنني عىل بن أبى طالب ع. ٢٥

 ١ط، قم_جممع إحياء الثقافة اإلسالمية 

 ١ط، بريوت_مؤسسة الرسالة  ،)٣٢١م( ل اآلثار للطحاویكرشح مش. ٢٦

 ٢ط، بريوت _ رشكة الكتبي للطباعة والنرش) ٣٢٣م( اجلوهري، فدكو لسقيفةا. ٢٧

 _فرانس شتاينر : نرشو حتقيق ،)٣٢٤م( ابو احلسن اشعری، مقاالت اإلسالميني. ٢٨

 ٣ط، آملان

 ٤ط، هتران _اسالميه  ،)٣٢٩م( كليني، الكايف. ٢٩

الكتاب للطباعة مؤسسة دار  ،)٣٢٩ح( عيل بن إبراهيم القمي، تفسري القمی. ٣٠

 ٣٣ط، قم_والنرش 



 ٥٣٥  مآخذ

  ١ط، قم_دليل ما ،)٣٣٢م( ابن عقده كويف، فضائل أمري املؤمنني ع. ٣١

 ) ٣٣٣م( وفیكابن عقده ، كتاب الوالية. ٣٢

٣٣ .بريوت_البالغ  ،)٣٣٤م( حسني بن محدان اخلصيبي، اهلداية الكرب 

 ) ٣٤٦م( مروج الذهب مسعودي. ٣٤

بَّان، الثقات. ٣٥  ١ط، دائرة املعارف العثامنية بحيدر آباد الدكن اهلند ،)٣٥٤م( ابن حِ

 ١ط، حلب _دار الوعي  ،)٣٥٤م( ابن حبان، املجروحني. ٣٦

، بريوت_مؤسسة الرسالة ، شعيب األرنؤوط: املحقق ،)٣٥٤م( صحيح ابن حبان. ٣٧

 ٢ط

 بور سعيد، مكتبة الثقافة الدينية؛)٣٥٥م( مقديس، البدء والتأريخ. ٣٨

 ٢ط، القاهرة _مكتبة ابن تيمية  ،)٣٦٠م( بري طربانیكمعجم ال. ٣٩

يُّ ، الرشيعة. ٤٠ رِّ  ٢ط، الرياض -دار الوطن  ،)٣٦٠م( اآلجُ

 ١ط، هتران_نرش صدوق ،)٣٦٠م( الغيبة للنعامين. ٤١

 _  جامعه مدرسني) ٣٦٣م( قايض نعامن،  رشح األخبار يف فضائل األئمة األطهار ع. ٤٢

 ١ط، قم

 قاهره _دار املعارف  ،)هـ٣٦٣م( قاضی نعامن مغربی، اإلسالمدعائم . ٤٣

دار الكتب العلمية ) ٣٦٥م( أبو أمحد بن عدي اجلرجاين، الكامل يف ضعفاء الرجال. ٤٤

 ١ط، بريوت –

 ١ط، مؤسسة نرش الفقاهة_) ٣٦٧م( جعفر بن حممد بن قولويه، امل الزياراتك. ٤٥

 جدة _دي للتوزيع مكتبة السوا ؛)٣٧٨م( نونية القحطانی. ٤٦

 ١ط، بريوت -دار الكتب العلمية ) ٣٨٠م( بحر الفوائد للكالباذي. ٤٧

 ١ط، الرياض _أضواء السلف ،)٣٨١م( حديث أيب الفضل الزهري. ٤٨

 ١ط، قم_  جامعه مدرسني ،)٣٨٦م( الصدوق، اخلصال. ٤٩



 دو یاِر غار    ٥٣٦

 ٢ط، قم_  جامعه مدرسني ،)٣٨٦م( الشيخ الصدوق، من ال حيرضه الفقيه. ٥٠

 ١ط، قم_ داور ،)٣٨٦م( شيخ صدوق، علل الرشائع. ٥١

 ٢ط، هتران _اسالميه ،)٣٨٦م( الصدوق، كامل الدين. ٥٢

 ١ط، هتران_  نرش جهان ،)٣٨٦م( الصدوق ،÷عيون أخبار الرضا. ٥٣

 ١ط، قم_ ÷مؤسسه امام هاد ،)٣٨٦م( الصدوق،  الفروعو اهلداية يف األصول. ٥٤

 ٥بريوت ط_  اعلمى ،)٣٨٦م( الصدوق، أمايل. ٥٥

 ١ط، قم _  جامعه مدرسني ،)٣٨٦م( الصدوق، التوحيد. ٥٦

 ١ط، قم_دار الرضی  ،)٣٨٦م( الصدوق،  عقاب األعاملو ثواب األعامل. ٥٧

دار املحجة البيضاء للطباعة والنرش  ،)٣٨٦م( الصدوق، فضائل األشهر الثالثة. ٥٨

 بريوت_والتوزيع 

 ١ط، قم_  جامعه مدرسني ،)٣٨٦م( الصدوق، معاين األخبار. ٥٩

 ١ط، طنطا، دار البشري ،)٣٩٥م( أبو هالل العسكري، األوائل. ٦٠

 قم _انتشارات بيدار  ،)٤قرن( عىل بن حممد خزاز، فاية االثرك. ٦١

 ١ط، بريوت _مؤسسة الرسالة  ،)٤٠٥م( مكابو عبد اهللا احلا، املدخل إىل الصحيح. ٦٢

 ١ط، بريوت _دار الكتب العلمية  ،)٤٠٥م( مكاحلا، املستدرك عىل الصحيحني. ٦٣

 قم_املؤمتر العاملي للشيخ املفيد  ،)٤١٣م( شيخ مفيد، اإلفصاح يف اإلمامة. ٦٤

  مركز انتشارات دفرت تبليغات اسالمى ،)٤١٣م( شيخ مفيد، تفسري القرآن املجيد. ٦٥

   قم_

 ١ط، قم_شيخ مفيد كنگره ،)٤١٣م( مفيد، اإلرشاد يف معرفة حجج اهللا عىل العباد. ٦٦

دار إحياء الرتاث  ،)٤٢٧م( الكشف والبيان عن تفسري القرآن=تفسري الثعلبی. ٦٧

 ١ط، بريوت _العريب



 ٥٣٧  مآخذ

بجوار ، السعادة ،)٤٣٠م( أبو نعيم األصبهاين، حلية األولياء وطبقات األصفياء. ٦٨

 مرص  _حمافظة

 قم _مؤسسة إسامعيليان ) ٤٣٦م( سيد مرتضی، الشايف يف االمامة. ٦٩

ّوش، اهلداية إىل بلوغ النهاية. ٧٠ ، جمموعة بحوث الكتاب والسنة ،)٤٣٧م( مكي بن محَ

 ١ط، جامعة الشارقة _كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية 

 ١ط، قم_دارالذخائر ،)٤٤٩م( كنز الفوائد كراجكي. ٧١

 ٥ط، قم_مدرسني  ۀجامع ،)٤٥٠م( رجال النجاشی. ٧٢

 بريوت -دار الفكر  ،)٤٥٦م( ابن حزم األندليس، املحىل باآلثار. ٧٣

 ١ط، مرص –دار املعارف  ،)٤٥٦م( ابن حزم األندليس، جوامع السرية. ٧٤

٧٥ .٣ط، بريوت، دار الكتب العلمية ،)٤٥٨م( البيهقي، السنن الكرب 

مؤسسة آل البيت ع  ،)٤٦٠م( الطوسی، شیكاختيار معرفة الرجال=رجال ال. ٧٦

 إلحياء الرتاث

 ١ط، مكتب اإلعالم اإلسالمي ،)٤٦٠م( طويس، التبيان يف تفسري القرآن. ٧٧

 ١ط، قم_دار املعارف  ،)٤٦٠م( الطويس، الغيبة. ٧٨

 بريوت، دار اجليل، عيل حممد البجاوي: املحقق ؛)٤٦٣م( االستيعاب ابن عبدالرب. ٧٩

عز الدين . د: املحقق ،)٤٦٣م( يخطيب بغداد، األسامء املبهمة يف األنباء املحكمة. ٨٠

 ٣ط، القاهرة -مكتبة اخلانجي ، عيل السيد

دار ، د بشار عواد معروف: املحقق: حمقق ،)٤٦٣م( خطيب بغدادی، تاريخ بغداد. ٨١

 ١ط، بريوت _الغرب اإلسالمي 

 ،)معارص( مهدوی دامغانی: حمقق، ابن صوىف نسابه،  املجدي يف أنساب الطالبيني. ٨٢

 ٢ط، قم_مرعشی تبة كم



 دو یاِر غار    ٥٣٨

، قاهره_   املكتبة األزهرية للرتاث ،)٤٧١م( ابو املظفر اسفراينى، التبصري يف الدين. ٨٣

 ١ط

 ١ط، دار احلديث ،)٥قرن( رجال ابن غضائری. ٨٤

 ١ط، قم_بعثت  ،)٥قرن( طربی شيعی، دالئل اإلمامة. ٨٥

مؤسسة  ،)٥٠٥م( ابن عطيه، أهبى املراد يف رشح مؤمتر علامء بغداد. ٨٦

 ١ط،  بريوت_ األعلمي

، قم_انتشارات رضی ؛)٥٠٨م( فتال نيشابوری، بصرية املتعظنيو روضة الواعظني. ٨٧

 ١ط

، حممد زهري الشاويش-شعيب األرنؤوط: حتقيق ،)٥١٦م( البغوی، رشح السنة. ٨٨

 ٢ط، بريوت _املكتب اإلسالمي 

دار إحياء الرتاث  ،)٥١٦م( البغوي، حميي السنة، معامل التنزيل=تفسري البغوی. ٨٩

 بريوت-العريب 

  ق ١٣٨٧، مرص _) ٥٤٨م( شهرستانى، النحلو امللل. ٩٠

 بريوت _دار املعرفة  ،)٥٤٨م( شهرستانى، النحلو امللل. ٩١

٩٢ .بأعالم اهلد ١ط، قم_آل البيت،  ) ٥٤٨م(  فضل بن حسن طربسى، إعالم الور 

٩٣ .بأعالم اهلد هتران_اسالميه ،  ) ٥٤٨م(  طربسى فضل بن حسن، إعالم الور ،

 ٣ط

 انتشارات دانشگاه هتران ،)٥٤٨م( فضل بن حسن طربسی، تفسري جوامع اجلامع. ٩٤

 ١ط، هتران_  مديريت حوزه علميه قمو

انتشارات نارص  ،)٥٤٨م(  فضل بن حسن طربسى، جممع البيان يف تفسري القرآن. ٩٥

 ٣ط، هتران_خرسو 



 ٥٣٩  مآخذ

نبيل رضا علوان؛ مؤسسة : حتقيق ،)٥٦٠م( بن محزه الطوسیا، الثاقب يف املناقب. ٩٦

 ٣ط، قم –أنصاريان 

 ٣ط، قم _  انصاريان ،)به بعد ٥٦٦م ( ابن محزة الطويس، الثاقب يف املناقب. ٩٧

 بريوت  _دار الفكر للطباعة  ،)٥٧١م( تاريخ دمشق ابن عساكر. ٩٨

، قم _ اإلمام املهدي عجمدرسة  ،)٥٧٣م( القطب الراوندي، اجلرائحو اخلرائج. ٩٩

 ١ط

 هتران _) ٥٧٣م(  ابو سعيد بن نشوان محري، احلور العني. ١٠٠

املريزا غالم رضا عرفانيان : حتقيق ،)٥٧٣م( قطب الدين راوندي، قصص االنبياء. ١٠١

 ١ط، موسسه اهلادي _اليزدي اخلراساين 

غالم رضا عرفانيان املريزا : حتقيق ،)٥٧٣م( قطب الدين راوندي، قصص االنبياء. ١٠٢

 قم_ اسالمىها  اليزدي اخلراساين؛ مركز پژوهش

 ١ط، قم_عالمه : نرش ؛)٥٨٨م( ابن شهر آشوب، مناقب آل أيب طالب. ١٠٣

  ١ط، مشهد _ نرش مرتىض ،)٥٨٨م( الطربسی، اإلحتجاج عىل أهل اللجاج. ١٠٤

 ١ط، قم _بيدار انتشارات  ،)٥٨٨م( ابن شهر آشوب، متشابه القرآن وخمتلفه. ١٠٥

 ١ط، مدينة املنورة_املكتبة السلفية  ،)٥٩٧م( ابو الفرج ابن جوزی، املوضوعات. ١٠٦

١٠٧ .٥٩٧م( الوفا بتعريف فضائل املصطفى البن اجلوز ( 

إدارة العلوم  ،)٥٩٧م( أبو الفرج ابن جوزی، العلل املتناهية يف األحاديث الواهية. ١٠٨

 ستانكاب_فيصل آباد، األثرية

 _دار الكتب العلمية ،)٥٩٧م( ابن اجلوزي، املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك. ١٠٩

  ١ط، بريوت

كتابخانه آيت اهللا  ،)٥٩٨م( ابن ادريس حىل، املنتخب من تفسري التبيان. ١١٠

 ١ط،   قم_مرعشى



 دو یاِر غار    ٥٤٠

سيد مرتىض بن داعى حسنى  ،)فارسی( تبرصة العوام يف معرفة مقاالت األنام. ١١١

٢ط، هتران _انتشارات اساطري  ،)٦قرن(  راز  

وافض = النقض . ١١٢ عبداجلليل ،  بعض مثالب النّواصب ىف النقض بعض فضائح الرّ

 هتران،  انتشارات انجمن آثار مىل ،)٦قرن( قزوينی رازی

ابو  ،)فارسی( =تفسري ابوالفتوح  روح اجلنان ىف تفسريالقرآنو روض اجلنان. ١١٣

 مشهد_  پژوهشها اسالمى آستان قدس رضو بنياد ،)٦قرن( الفتوح رازی

 قم _جامعه مدرسني  ،)٦٠٠م( ابن البطريق، العمدة. ١١٤

 قاهره _  دار الكتب ،)٦٢٣م( سيف الدين آمدی، أبكار األفكار يف أصول الدين. ١١٥

 ٣ط، هتران_وزارت ارشاد ،  ) ٦٢٣م( قاىض ابرقوه ،)فارسی(  سريت رسول اهللا. ١١٦

 بريوت_تب العربی كدار ال ،)٦٣٠م( الغابه ابن األثرياُسد . ١١٧

 بريوت_دار الصادر  ،)٦٣٠م( ابن األثري، الكامل يف تاريخ. ١١٨

 ،)٦٥٤م( سبط بن جوزی، تذكرة اخلواص من األمة ىف ذكر خصائص األئمة. ١١٩

 ١ط، قم_  منشورات الرشيف الرىض

 ١ط، قم_تبة املرعشیكم ،)٦٥٦م( احلديد  أبى إبن ، البالغة رشح هنج . ١٢٠

  املوصىل، رشف الدين،  مناقب آل حممد املسمى بالنعيم املقيم لعرتة النبأ العظيم. ١٢١

 ١ط، بريوت_  مؤسسة األعلمى) ٦٥٧م(

 قم _مدرسني ةجامع ،)٦٦٤م( إبن حاتم العاميل، الدر النظيم. ١٢٢

 ١ط، بريوت_مؤسسة آل البيت ع ،)٦٦٤م( ابن طاووس، الدروع الواقية. ١٢٣

  ١ط، مكتب اإلعالم اإلسالمي ،)٦٦٤م( ابن طاوس، إقبال األعامل. ١٢٤

 ١ط، قم_خيام  ،)٦٦٤م( ابن طاوس، الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف. ١٢٥

 ١ط، قم_دار الذخائر  ،)٦٦٤م( ابن طاوس،  منهج العباداتو مهج الدعوات. ١٢٦



 ٥٤١  مآخذ

، الرياض، دار عامل الكتب ،)٦٧١م( اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطبي. ١٢٧

 اململكة العربية السعودية

 القاهرة _دار الكتب املرصية  ،)٦٧١م( اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطبي. ١٢٨

 ٢ط، تابكنرش ال ،)٦٧٩م( رشح هنج البالغه ابن ميثم بحرانی. ١٢٩

لّ ، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان. ١٣٠  بريوت _ دار صادر ،)٦٨١م( انكابن خَ

 بريوت _دار صادر  ،)٦٨٢م( زكريا القزويني، آثار البالد وأخبار العباد. ١٣١

دار إحياء الرتاث العريب  ،)٦٩١م( أنوار التنزيل وأرسار التأويل=تفسري بيضاوي. ١٣٢

  ١ط، بريوت –

 انتشارات امري كبري _هتران ؛)٦٩١م( كليات سعدي. ١٣٣

 ١ط، قم _ الرضی ،)٦٩٢م( إلربيلا، كشف الغمة يف معرفة األئمة. ١٣٤

 ١ط، چاپ تربيز_ بنى هاشمى ،)٦٩٢م( االربلی، كشف الغمة يف معرفة األئمة. ١٣٥

 سازمان چاپ ،)٧قرن( عامد الدين طرب ،)فارسی( مناقب الطاهرين. ١٣٦

 ١ط، هتران _  انتشاراتو

مرياث  نرش ،)٧قرن( ارمكابو امل ،)فارسی( حقائق التنزيلو دقائق التأويل. ١٣٧

 هتران_  مكتوب

 مكتبة املرعيش _ )٧٠٥م( عيل بن يوسف حيل، العدد القوية. ١٣٨

 –مؤسسة آل البيت ع إلحياء الرتاث  ،)٧٢٦م( ابن املطهر احليل، تذكرة الفقهاء. ١٣٩

 قم

منشورات املكتبة املرتضوية إلحياء  ،)٧٢٦م( ابن املطهر احليل، تذكرة الفقهاء. ١٤٠

 اآلثار اجلعفرية

 ،)٧٢٦م( ابن مطهر احليل،  كشف اليقني يف فضائل أمري املؤمنني عليه السالم. ١٤١

 ١ط، هتران_وزارت ارشاد



 دو یاِر غار    ٥٤٢

١٤٢ .املدينة النبوية _جممع امللك فهد  ،)٧٢٨م( ابن تيميه، جمموع الفتاو 

جامعة  _) ٧٢٨م( ابن تيميه، منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية. ١٤٣

 ١ط، حممد بن سعود اإلسالميةاإلمام 

دار القلم  ،)٧٣٤م( ابن سيد الناس، عيون األثر يف فنون املغازي والشامئل والسري. ١٤٤

 ١ط، بريوت _

 النجف _منشورات مطبعة احليدرية  ،)٧٤٠م( رجال ابن داود. ١٤٥

دار ) ٧٤١م( اخلازن، أبو احلسن، لباب التأويل يف معاين التنزيل=تفسري اخلازن. ١٤٦

  ١ط، بريوت –الكتب العلمية 

 ١ط، بريوت _مؤسسة الرسالة  ،)٧٤٢م( املزي، هتذيب الكامل يف أسامء الرجال. ١٤٧

 بريوت _دار الفكر  ،)٧٤٥م( أبو حيّان األندليس ،البحر املحيط يف التفسري. ١٤٨

 ٢ط، مؤسسة الرسالة _) ٧٤٨م( سري اعالم النبالء ذهبی. ١٤٩

 ٢ط، بريوت _دار الكتاب العريب ،)٧٤٨م( ذهبي، تاريخ االسالم. ١٥٠

 ١ط، لبنان-دار الكتب العلمية بريوت ،)٧٤٨م( الذهبي، تذكرة احلفاظ. ١٥١

دار القبلة  ،)٧٤٨م( الذهبی، الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة. ١٥٢

 ١ط، جدة _مؤسسة علوم القرآن، للثقافة اإلسالمية

 ١ط، بريوت _دار املعرفة للطباعة والنرش ،)٧٤٨م( الذهبی، ميزان االعتدال. ١٥٣

ة؛ : حتقيق ؛)٧٤٨م( الذهبی، املوقظة يف علم مصطلح احلديث. ١٥٤ عبد الفتاح أو غدّ

  ٢ط، مكتبة املطبوعات اإلسالمية بحلب

 الدكتور نور الدين عرت: املحقق) ٧٤٨م( الذهبي، املغني يف الضعفاء. ١٥٥

لِّمَ فيه وهو موثق. ١٥٦ عبد اهللا بن ضيف اهللا : املحقق ؛)٧٤٨م( الذهبی، من تُكُ

 ١ط_الرحييل



 ٥٤٣  مآخذ

مكتبة الكليات األزهرية  ،)٧٥١م( ابن قيم، إعالم املوقعني عن رب العاملني. ١٥٧

 قاهره_

بريوت ، مؤسسة الرسالة ،)٧٥١م( ابن قيم اجلوزية، زاد املعاد يف هدي خري العباد. ١٥٨

 الكويت _مكتبة املنار اإلسالمية _

عامل الكتب  ،)٧٦١م( أبو سعيد العالئي، جامع التحصيل يف أحكام املراسيل .١٥٩

 ٢ط، بريوت_

دار ابن  ،)٧٦٢م( مجال الدين أبو حممد الزيلعي، ختريج األحاديث الكشاف. ١٦٠

 ١ط، الرياض _خزيمة 

 دار طيبة للنرش والتوزيع  ،)٧٧٤م( تفسري القرآن العظيم=تفسري ابن كثري. ١٦١

 ،دار إحياء الرتاث العريب، عيل شريي: حتقيق ،)٧٧٤م( ثريكابن ، والنهاية البداية. ١٦٢

 ١ط

دار ، أمحد حممد شاكر) ٧٧٤م( ثريكابن ، اختصار علوم احلديث= الباعث احلثيث. ١٦٣

 ٢ط، بريوت_الكتب العلمية 

 ٢ط، بريوت_دار املعرفة  ،)٧٩٠م( ابو اسحاق شاطبی، االعتصام. ١٦٤

، األردن _الزرقاء ، مكتبة املنار) ٧٩٥م( ابن رجب حنبلی، رشح علل الرتمذي. ١٦٥

 ١ط

 . املدينة النبوية -مكتبة الغرباء األثرية  ،)٧٩٥م( ابن رجب، فتح الباري. ١٦٦

ر) فاريس(  جالء األحزانو جالء األذهان. ١٦٧ ابو املحاسن حسني بن ، =تفسري گازُ

 انتشارات دانشگاه تھران ،)٨قرن( جرجانى  حسن

 ،)فارسی(  معجزات ائمه اطهار عو فضائل، راحة األرواح در رشح زندگانى. ١٦٨

٢ط، هتران_اهل قلم  ،)٨قرن (  حسن بن حسني سبزوار 

 بريوت _دار الفكر ) ٨٠٧م( نور الدين اهليثمی، جممع الزوائد ومنبع الفوائد. ١٦٩



 دو یاِر غار    ٥٤٤

 ٤ط، بريوت_دار إحياء الرتاث العريب  ،)٨٠٨م( تاريخ ابن خلدون. ١٧٠

 ١ط، دار الوفاء_) ٨٢٦م( أبو زرعة أمحد بن عبد الرحيم العرقي، املدلسني. ١٧١

، دار الوطن للنرش) ٨٤٠م( البوصريی، إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العرشة. ١٧٢

 ١ط، الرياض

، بريوت_دار الكتب العلمية ) ٨٤١م( سبط ابن العجمي، التبيني ألسامء املدلسني. ١٧٣

 ١ط

 ٣ط، قم_  مدرسة اإلمام املهدي عج ،)٨٤١م( ابن نام احللی، األحزانمثري . ١٧٤

 ١ط، بريوت –دار الكتب العلمية ) ٨٤٥م( املقريزي، إمتاع األسامع. ١٧٥

 بريوت  _دار الفكر  ،)٨٥٢م( هتذيب التهذيب ابن حجر عسقالين. ١٧٦

، وتبري_تب العلمية كدار ال ،)٨٥٢م( تقريب التهذيب البن حجر عسقالنی. ١٧٧

 ٢ط

دار  ،)٨٥٢م( ابن حجر عسقالنی، فتح الباري رشح صحيح البخاري. ١٧٨

 بريوت_املعرفة

أبو البقاء ، تاريخ مكة املرشفة واملسجد احلرام واملدينة الرشيقة والقرب الرشيف. ١٧٩

 ٢ط، بريوت_دار الكتب العلمية  ،)٨٥٤م( ابن الضياء، املكي احلنفي

دار ) ٨٥٥م( بدر الدين العينى، أسامي رجال معاين اآلثارمغاين األخيار يف رشح . ١٨٠

 ١ط، بريوت _الكتب العلمية

جممع  ،)٨٧١م( باعونی، ابن دمشقی ،÷جواهر املطالب يف مناقب اإلمام عيل. ١٨١

 ١ط، قم_إحياء الثقافة اإلسالمية 

حسني بن حسن ابو املحاسن  ،)تفسري گازر( جالء األحزانو جالء األذهان. ١٨٢

 ١ط،  _ تھران  انتشارات دانشگاه تھران،  ) ٩م اواخر قرن( جرجانى



 ٥٤٥  مآخذ

 خرض راز حبلرود ،،التوضيح األنور باحلجج الواردة لدفع شبه األعور. ١٨٣

 قم _تبة مرعشی كم،  ) ٩قرن(

خاوي، التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة. ١٨٤ الكتب  ،)٩٠٢م( عبد الرمحن السَّ

 ١ط، بريوت، العلميه

د، بحر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أمحد بمدح أو ذم. ١٨٥ َ دار  ،)٩٠٩م( يوسف بن املِربْ

 ١ط، بريوت _الكتب العلمية

سازمان چاپ  ،)٩١٠م( حسني بن عىل كاشفى سبزوار ،)فاريس(  مواهب عليه. ١٨٦
 _تھران  وانتشارات اقبال

_  راث مکتوبیدفتر نشر م ،)٩١٠م(  حسني كاشفى سبزوار، جواهر التفسري. ١٨٧
 تھران

عبد الرحيم عقيقى : حمقق ،)٩١٠م( الكاشفي ،)فارسی( روضة الشهداء. ١٨٨

  ٣ط، قم_نويد اسالم   ، بخشايشى

 بريوت –دار الفكر ) ٩١١م( سيوطي، الدر املنثور فی التفسري باملاثور. ١٨٩

مكتبة ، الدمرداشمحدي : حتقيق ،)٩١١م( جالل الدين السيوطي، تاريخ اخللفاء. ١٩٠

 ١ط، نزار مصطفى الباز

 حسن عباس زكى. د) ٩١١م( سيوطی، جامع األحاديث. ١٩١

فضل اهللا بن  ،÷وسيلة اخلادم إىل املخدوم در رشح صلوات چهارده معصوم. ١٩٢

 ١ط، قم_  انصاريان ،)٩٢٧م(  روزهبان خنجى اصفهانى

 ةجامع) ٩٤٠م( یكركحمقق ، قاطعة اللجاج يف حتقيق حلّ اخلراج= اخلراجيات=. ١٩٣

 ١ط، قم_مدرسني 

دار الكتب  ،)٩٤٢م( الصاحلي الشامي، يف سرية خري العباد، سبل اهلد والرشاد. ١٩٤

 ١ط، العلمية بريوت



 دو یاِر غار    ٥٤٦

 ؛)٩٤٢م( غياث الدين بن مهام الدين خواند مري ،)فارسی( تاريخ حبيب السري. ١٩٥

 ٤ط، هتران_خيام 

، مكتب اإلعالم اإلسالمي، حتقيق رضا خمتاری ،)٩٦٦م( شهيد ثانی، منية املريد. ١٩٦

 ١ط

مؤسسة الرسالة  ،)٩٧٥م( املتقی اهلندی، كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال. ١٩٧

  ٥ط، بريوت_

 حسينى جرجانى  سيد امري ابوالفتوح، = تفسري شاهی) فارسی( آيات األحكام. ١٩٨

 ١ط، هتران_انتشارات نويد  ،)٩٧٦م(

دار ) ٩٨٢م( العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم=تفسري ايب السعودإرشاد . ١٩٩

 بريوت _إحياء الرتاث العريب 

 ١ط، قم_مدرسني  ةجامع ،)٩٩٣( ماجد بن فالح شيبانی، رسالة يف اخلراج. ٢٠٠

جامعه ، انتشارات اسالمی ،)٩٩٣م( مقدس اردبيلی، جممع الفائده والربهان. ٢٠١

 قم_مدرسني 

 ؛)٩٩٦م( آصف خان قزوينى، قاىض امحد تتو: مولفان ،)فارسی( الفي تاريخ. ٢٠٢

 ١ط، هتران_  فرهنگىو انتشارات علمى

 اشانیكمال فتح اهللا  ،)فارسی( تفسري منهج الصادقني يف إلزام املخالفني. ٢٠٣

 هتران ،  كتابفروشى حممد حسن علمى ،)ق٩٩٨م(

 هتران _  انتشارات اسالميه ،)٩٩٨م( فتح اهللا كاشاين ،)فاريس( خالصة املنهج. ٢٠٤

، قم _  بنياد معارف اسالمى ،)٩٩٨م( فتح اهللا كاشاين ،)عربی( زبدة التفاسري. ٢٠٥

 ١ط

امحد بن تاج الدين ) فاريس( امبر اسالم وائمهیخ زندگانی پیآثار احمدی تار. ٢٠٦

١ط، هتران_  مرياث مكتوب ،)١٠م قرن( اسرتآباد 



 ٥٤٧  مآخذ

قرن ( الدين امحد غفار مازندرانى نظام: ترمجهو رشح، االحتجاجرشح و ترمجه. ٢٠٧

 هتران _مرتضوی ،  ) ١٠

 ابو الفضل فييض دكني ،)نقطه يب تفسري( سواطع اإلهلام يف تفسري القرآن. ٢٠٨

  ١ط، قم _داراملنار  ،)١٠٠٤(

املحدث السيد جالل الدين : حتقيق) ١٠١٩م( نور اهللا التسرتي، الصوارم املهرقة. ٢٠٩

 هنضت _

تبة املرعشی كم ،)١٠١٩م( قاضی نور اهللا شوشرتی،  إزهاق الباطلو إحقاق احلق. ٢١٠

 ١ط، قم_

انتشارات محمودی _  ،)١٠٣١م( خ بھائییات اشعار و آثار فارسی شیکل. ٢١١
 ١ط، تھران

 ١ط، قم_بصريتی  ،)١٠٣١م( شيخ هبائی، العروة الوثقى. ٢١٢

امري  ؛)١٠٤٣م( اسکندر بیگ منشی ،)فارسی( خ عالم آرای عباسییتار. ٢١٣

 ٣ط، هتران_بريك

روزنه  ،)١٠٦٠م( كشفى، حممد صالح احلسينى ،)فارسی( مناقب مرتضوی. ٢١٤

 ١ط، هتران

مكتبة املثنى  ،)١٠٦٧م( حاجی خليفه، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. ٢١٥

 بغداد_

 ٢ط، قم_) ١٠٧٠( جملسی اول ،)فارسی( لوامع صاحبقرانى. ٢١٦

 حممد تقی جملسی=جملسی اول، روضة املتقني يف رشح من ال حيرضه الفقيه. ٢١٧

 ٢ط، قم_بنياد كوشانپور  ،)١٠٧٠م(

 قم -انتشارات زاهدي  ،)١٠٨٥م( فخر الدين الطرحيي، تفسري غريب القرآن. ٢١٨

 ٣ط، هتران_ كتابفروشى مرتضو ،)١٠٨٥م( جممع البحرين شيخ طرحيي. ٢١٩



 دو یاِر غار    ٥٤٨

م ( هباء الدين حممد شيخعلی الرشيف الالهيجی، تفسري رشيف الهيجی. ٢٢٠

 ١ط، هتران_دفرت نرش داد  ،)ق١٠٨٨

مرکز انتشارات دفتر  ،)١٠٩١م( اشانیكفيض ، األصفى يف تفسريالقرآن. ٢٢١
 ١ط، _قم  غات اسالمییتبل
 ٢ط، هتران _انتشارات الصدر ،)١٠٩١م( الفيض الكاشاين، تفسري الصايف. ٢٢٢

، قم_انتشارات بيدار  ،)ق١٠٩١( اشانیكفيض ، علم اليقني يف أصول الدين. ٢٢٣

 ١ط

 رانیسازمان چاپ دانشگاه_ ا _) ١٠٩١م( الفيض القاساين ،األصول األصيلة. ٢٢٤

 قم _مؤسسة آل البيت ع إلحياء الرتاث  ،)١١٠٤م( احلر العاملی، وسائل الشيعة. ٢٢٥

: مرتجم ،)١١٠٤م( شيخ حر عامىل، الرجعةاإليقاظ من اهلجعة بالربهان عىل . ٢٢٦

 هتران_انتشارات نويد،  ) معارص( امحد جنتى

،  ) ١١٠٥م( آباد سيد عبد احلسني خاتون  ،)فارسی(  االعوامو وقايع السنني. ٢٢٧

 ١ط، هتران _اسالميه 

مؤسسة  ،)١١٠٧م( هاشم بحراين، آله األطهار عو حلية األبرار يف أحوال حممد. ٢٢٨

  ١ط، قم_اإلسالمية  املعارف

 هتران_بنياد بعثت  ،)١١٠٧م( سيد هاشم بحرانی، الربهان يف تفسري القرآن. ٢٢٩

مؤسسة  ،)١١٠٧م( سيد هاشم بحرانى، كشف املهم يف طريق خرب غدير خم. ٢٣٠

  احياء تراث السيد هاشم البحراين

 ٦ط، قم _رسور  ،)١١١١م( جمليس ،)فاريس( حيوة القلوب. ٢٣١

، قم_تبة مرعشی كم ،)١١١١م( جملسی، األخيار يف فهم هتذيب األخبار مالذ. ٢٣٢

 ١ط

رآة العقول يف رشح أخبار آل الرسول. ٢٣٣  ٢ط، هتران_اسالميه ،)١١١١م( جملسی، مِ

 ٢ط_بريوت، دار إحياء الرتاث العريب ،)١١١١م( جملسی، بحاراالنوار. ٢٣٤



 ٥٤٩  مآخذ

  ٩ط،  قم _رسور  ،)١١١١م( جملسی ،)فاريس( جالء العيون. ٢٣٥

  هتران _  انتشارات اسالميه،  ) ١١١١م( جملسى ،)فارسی( حق اليقني. ٢٣٦

مؤسسة  ،)١١١٢م( نعمة اهللا جزائری، رياض األبرار يف مناقب األئمة األطهار. ٢٣٧

 ١ط، بريوت_  التاريخ العريب

 ٤ط، بريوت_االعلمی  ،)١١١٢م( نعمة اهللا جزائری، انوار النعامنيه. ٢٣٨

، قم_تبة املرعشی كم ،)١١١٥م بعد از ( اشانیكحممد بن مرتضی ، املعني تفسري. ٢٣٩

 ١ط

منشورات ) ١١٢٠م( السيد عىل خان املدنى، الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة. ٢٤٠

 قم_مكتبة بصرييت 

 آقا مجال خوانساری، درر الكلمو رشح آقا مجال خوانسار بر غرر احلكم. ٢٤١

 ٤ط، هتران_ هتراندانشگاه  ،)١١٢٥م(

م بعد از ( رزا محمد قمی مشھدییم،  تفسري كنز الدقائق وبحر الغرائب. ٢٤٢
 ١ط، _تھران سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسالمی،  ) ١١٢٥

بنیاد  ،)١١٣٠م( مريزا عبداهللاّ افندی، رياض العلامء وحياض الفضالء. ٢٤٣
 پژوھشھای اسالمی آستان مقدس رضوی مشھد

دار الكتب ) ١١٣٢م(  ابو مدين فاسى، مستعذب اإلخبار بأطيب األخبار. ٢٤٤

 ١ط، بريوت_العلمية

تحقیق  ؛ ) ١١٨٠م( خان استرآبادییرزا مھدیم ،،خ عصر نادرشاهیدره نادره تار. ٢٤٥
 ٣ط، _تھران انتشارات علمی و فرھنگی  ؛سید جعفر شھیدی: و تصحیح

 قم _مجاعة املدرسني  ،)١١٨٦م( املحقق البحراين، احلدائق النارضة. ٢٤٦

 ةجامع ،)١١٨٦م( حمقق بحرانی، حدائق الناظرة يف أحكام العرتة الطاهرة. ٢٤٧

 قم _مدرسني

 ) ١٢٠٥م( وحيد هببهانی، تعليقه علی منهج املقال. ٢٤٨



 دو یاِر غار    ٥٥٠

وزارة الشئون  ،)١٢٠٦م( حممد بن عبدالوهاب ج خمترص سرية الرسول. ٢٤٩

 ١ط، اململكة العربية السعودية -واإلرشاد اإلسالمية واألوقاف والدعوة 

 حسني آل عصفور الدرازی، املحاسن النفسانيه فی اجوبة املسائل اخلراسانيه. ٢٥٠

 بريكدار املرشق العربی ال ،)١٢١٦م(

 دار البالغة للطباعة ،)١٢٤٢م( سيد عبد اهللا شرب، تفسري القرآن الكريم. ٢٥١

 بريوت_النرشو

مكتبة  ،)١٢٤٢م( شرب  سيد عبد اهللا، فسري الكتاب املبنياجلوهر الثمني يف ت. ٢٥٢

 ١ط، كويت_  األلفني

 -دار الكلم الطيب ، دار ابن كثري ،)١٢٥٠م( الشوكاين، تفسري فتح القدير. ٢٥٣

 ١ط، بريوت، دمشق

 -دار الكتب العلمية  ،)١٢٧٠م( أبو الثناء شهاب الدين آلوسی، روح املعاين. ٢٥٤

 بريوت

 ٢ط، قم_اسوه ،)١٢٩٤م(  سليامن بن ابراهيم قندوز،  املودة لذو القربىينابيع . ٢٥٥

 هتران _اساطري  ،)١٢٩٧م( حممد تقى لسان امللك سپهر) فارسی( ناسخ التواريخ. ٢٥٦

 ١ط، هتران_ مؤسسه مطبوعاتى علمى ،)١٣٠٥م() فارسی( سفرنامه فرهادمريزا. ٢٥٧

 ن لکھنوییر حامد حسیم ،)فارسی( األطهارعبقات األنوار يف إمامة األئمة . ٢٥٨
 ٢ط، _ اصفھان    نیر المؤمنیکتابخانه ام) ١٣٠٦م(
ادات. ٢٥٩ د باقر خوانساری، روضات اجلنات فی احوال العلامء والسّ  مريزا حممّ

 قم _اسامعيليان  ،)١٣١٣م(

 ١ط، قم _تبة املرعشی كم ،)١٣١٣م( سيد علی بروجردی، طرائف املقال. ٢٦٠

دار  ،)١٣١٦م( حممد بن عمر نووي، مراح لبيد لكشف معنى القرآن املجيد. ٢٦١

 ١ط، بريوت –الكتب العلمية 



 ٥٥١  مآخذ

م، املقرم ،÷مقتل احلسني. ٢٦٢ مؤسسة اخلرسان ،  ) ١٣١٦م( عبد الرزاق مقرّ

 بريوت _ للمطبوعات

نرش _) ١٣٢٠م( مريزا حسني النوري الطربيس، نفس الرمحن يف فضائل سلامن. ٢٦٣

 ١ط، آفاق

مؤسسة آل البيت ع إلحياء الرتاث  ،)١٣٢٠م( املريزا النوري، مستدرك الوسائل. ٢٦٤

  ١ط، بريوت_

تبة كم ،)١٣٢٤م( حبيب اهللا خوئی، منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة. ٢٦٥

 ٤ط، هتران _االسالميه

٢٦٦ .١٣٤٥م( ادوارد براون ،)فارسی( تاريخ ادبيات ايران از فردوسى تا سعد(، 
  ٤ط، فتح الله مجتبائی و غالم حسین صدری افشار _تھران ۀترجم

٢٦٧ .ادوارد براون ،)تعريب( تاريخ االدب يف ايران من الفردوسى اىل السعد 

 ١ط، قاهره_مكتبة الثقافة ،  ابراهيم امني الشواربى: مرتجم ،)١٣٤٥م(

  هتران _  انتشارات صدوق ،)ش١٣٤٧م( ابراهيم عامىل، تفسري عاميل. ٢٦٨

مؤسسة األعلمي  ،)١٣٤٨م( مريزا حممد تقی اصفهانی، مكيال املكارم. ٢٦٩

 ١ط، بريوت _للمطبوعات

) ق١٣٥٠م( السلطنة قهرمان مريزا سالور عني، السلطنة روزنامه خاطرات عني. ٢٧٠

 ١ط، هتران _اساطري 

 هـ  ١٣٤٦مرص _مطبعة رسكيس  ،)١٣٥١م( اليان رسكيس، معجم املطبوعات. ٢٧١

 ) ١٣٥١م( عبد اهللا املامقانی، تنقيح املقال يف أحوال الرجال. ٢٧٢

 ٢ط، قم_جامعه مدرسني  ،)١٣٥٩م( شيخ عباس قمی، االلقابو الكنى. ٢٧٣

 ،)١٣٥٩م( عباس قمی، الفوايد الرضويه ىف احوال علامء املذهب اجلعفريه. ٢٧٤

 ١ط، قم_ بوستان كتاب



 دو یاِر غار    ٥٥٢

 دليل ما) ١٣٥٩م( حمدث قمي،  ) فاريس( اآللو منتهى اآلمال يف تواريخ النبي. ٢٧٥

 ١ط، قم_

 ؛ )ش١٣٦٠م( حممد رضا واليزاده معجز، تاريخ لرستان روزگار قاجار. ٢٧٦

 ١ط، هتران_  انتشارات حروفيه

 بريوت –دار التعارف للمطبوعات  ،)١٣٧١م( سيد حمسن امني، اعيان الشيعه. ٢٧٧

مؤسسة اإلمام  ،)١٣٧٣م( الغطاءحممد حسني كاشف ، اصل الشيعة واصوهلا. ٢٧٨

 ١ط ،÷عيل

 هتران_) ١٣٧٥م( رب دهخداكعلی ا ،)فارسی( مكحو اَمثال. ٢٧٩

قسم  ،)١٣٧٧م( عبد احلسني رشف الدين، الفصول املهمة يف تأليف األمة. ٢٨٠

 ١ط، اإلعالم اخلارجي ملؤسسة البعثة

  ٨ط، هتران_فردوس  ،)ش١٣٧٨م( رت ذبيح اهللا صفاكد، تاريخ ادبيات در ايران. ٢٨١

   ÷مؤسسة آل البيت ،)١٣٨١م( حممد حسن مظفر،  دالئل الصدق لنهج احلق. ٢٨٢

 ١ط، قم_

املطبعة السلفية  ،)١٣٨٦م( عبد الرمحن بن حييى املعلمي اليامين، األنوار الكاشفة. ٢٨٣

 بريوت _ومكتبتها / عامل الكتب 

 بد الرمحن بن حييى املعلمي اليامينع، التنكيل بام يف تأنيب الكوثري من األباطيل. ٢٨٤

 ٢ط، املكتب اإلسالمي ،)١٣٨٦م(

 ١ط، هتران_اسالميه) ١٣٨٦م( علی رضا مريزا خرسوانی، تفسري خرسوی. ٢٨٥

 ٢ط، مؤسسة آل البيت ع إلحياء الرتاث ،)١٣٨٩م( الذريعة آقا بزرگ الطهراين. ٢٨٦

 ١ط، قم_مركز الغدير  ،)١٣٩٠م( الغدير امينی. ٢٨٧

 ،)١٣٩١م( عظني شريازیواالسلطان ، ور در دفاع از حريم تشيعشبها پيشا. ٢٨٨

 ٣٩ط، هتران_تب اسالميه كدار ال



 ٥٥٣  مآخذ

،  ) ١٣٩٥م( د محمد جواد فضل اللهیس، لی از زندگانی امام رضا عیتحل. ٢٨٩
ھای اسالمی آستان  اد پژوھشیبن ،)معاصر( د محمد صادق عارفیمترجم س

 ٧ط، _مشھد    قدس رضوی
: مولف ،)از عربی به فارسی( ت االيات والدقائقكشف احلقايق عن نكتفسري . ٢٩٠

عبدالمجید : مترجم) ١٣٩٦م( کریم العلوی الحسینی الموسوی. ٢٩١محمد 
 ٣ط، تھران، صادق نوبری

 ١٥ط، دار العلم للماليني _) ١٣٩٦م( خري الدين الزركيل، األعالم. ٢٩٢

حسينيه  ،)١٣٩٧م( رت علی رشيعتیكد ،)فارسی( تشيع صفویو تشيع علوی. ٢٩٣

 هتران_ارشاد 

، مؤسسة تنظيم ونرش آثار اإلمام اخلميني) ١٣٩٨م( سيد مصطفی مخينی، الصوم. ٢٩٤

 ١ط

. هـ ١٣٦٥: سال ١ط ،)١٣٩٩م( مرتضی مطهری ،)فارسی( حسينیحماسۀ . ٢٩٥

 ش

 تھران ، انتشارات صدرا ؛)١٣٩٩م() فارسی( د مطھرییمجموعه آثار شھ. ٢٩٦

 ) ١٤قرن( ابراهيم بن حسن خوئی، الدرة النجفية. ٢٩٧

شرکت سھامی  ،)١٤قرن ( سید محمود طالقانی ،)فارسی( پرتوی از قرآن .٢٩٨
  ٤ط، انتشار _تھران

انتشارات  ،)١٤قرن( حسني بن امحد حسينى شاه عبدالعظيمى، تفسري اثنا عرشي. ٢٩٩

 ١ط، هتران_  ميقات

 من ال حيرضه املفرس "يا "تفسري بالغی"يا سري كبالغ االو حجه التفاسري. ٣٠٠

، قم _  انتشارات حكمت ،)١٤قرن( سيد عبداحلجت بالغی ،)فارسی( "التفسريو

 ١ط

 _قم  ) ١٤قرن( ای خ محمد قوام وشنوهیش ،سريتهو حياة النبي. ٣٠١



 دو یاِر غار    ٥٥٤

ن یی مدرس جامعه ،)١٤٠٢م( طباطبايي، = تفسري امليزان  امليزان ىف تفسري القرآن. ٣٠٢
   حوزه _ قم

دفتر نشر  ،)١٤٠٢م( ن طباطبائیید محمد حسیس ،)فارسی( شیعه در اسالم. ٣٠٣
 ١٣ط، _قم   اسالمی

نھضت زنان  ،)١٤٠٣م( نیده نصرت امیس، ر قرآنیمخزن العرفان در تفس. ٣٠٤
  _تھران  مسلمان

احليدرية املكتبة  ،)١٤٠٤م( هاشم معروف احلسنی ،÷سرية األئمة االثني عرش. ٣٠٥

 ١ط، نجف_

دار التعارف  ،)١٤٠٤م( هاشم معروف احلسنى، سرية املصطفى نظرة جديدة. ٣٠٦

 بريوت _للمطبوعات

 هتران_شفق  ،)١٤٠٥م( علی النامزی، مستدركات علم رجال احلديث. ٣٠٧

: حتقيق وتصحيح ،)١٤٠٥م( عيل النامزي الشاهرودي، مستدرك سفينة البحار. ٣٠٨

 قم_مدرسني  ةجامع، حسن بن عيل النامزي

  هتران _  انتشارات كيهان ؛ ) ١٤٠٩م( زين العابدين رهنام، تفسري رهنامو ترمجه. ٣٠٩

 ٥ط، بريوت_دار العلم للماليني ) ١٤١٠م( لیكخري الدين الزر، االعالم. ٣١٠

 منشورات مدرسة دار العلم ،)١٤١١م( ابو القاسم اخلوئي، كتاب النكاح. ٣١١

 ق  ١٤١٣سال ٥ط _) ١٤١١م( احلديث خوئیمعجم الرجال . ٣١٢

 قم _مكتبة املرعيش  _) ١٤١١م( السيد املرعيش، رشح إحقاق احلق. ٣١٣

  انتشارات اسالم ،)١٤١٢م( سيد عبداحلسني طيب، أطيب البيان يف تفسري القرآن. ٣١٤

 ٢ط، هتران_

نشر ،  ) ١٤١٦م( نی تھرانیین حسید محمد حسیس ،)فارسی( امام شناسی. ٣١٥
 ٣ط، عالمه طباطبایی _تھران



 ٥٥٥  مآخذ

 ،)١٤١٧م( نی ھمدانیین حسید محمد حسیس ،)فارسی( انوار درخشان. ٣١٦
 ١ط،  _تھران کتابفروشی لطفی

جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة ) ١٤١٨م( محاد انصاری، التدليس واملدلسون. ٣١٧

 املنورة

انتشارات  ؛)١٤١٩م( نییمحمد جواد نجفی خم ،)فارسی( ر آسانیتفس. ٣١٨
 ١ط، _ تھران هیاسالم

دار  ،)١٤٢٠م( حممد نارص الدين اآللباين، سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة. ٣١٩

 ١ط، رياض_املعارف 

 ١ط، القاهرة _مكتبة العلم ،)١٤٢١م( ابن عثيمني، مصطلح احلديث. ٣٢٠

 _العلوم دار  ،)١٤٢٢م( سيد حممد حسينی شريازی، تقريب القرآن إىل األذهان. ٣٢١

 ١ط، بريوت

 ٢ط، بريوت_دار العلوم  ،)١٤٢٢م( سيد حممد حسينی شريازی، تبيني القرآن. ٣٢٢

 هتران _  مركز نرش كتاب ،)١٤٢٦م( حسن مصطفوی ،،تفسري روشن. ٣٢٣

،  ) ١٤٢٦م( ابوالفضل داور پناه ،)فارسی( أنوار العرفان يف تفسري القرآن. ٣٢٤

 ١ط، هتران_انتشارات صدر 

مترجم محمد بھاء  ،)١٤٢٧م( یمبارکفور ،)ق المختومیترجمۀ رح( بادۀ ناب. ٣٢٥
 ١ط، سنندج، نیین حسیالد

 نعمت الله صالحی نجف آبادی، نگاھی به حماسۀ حسینی استاد مطھری. ٣٢٦
 ٣ط، کویر _ تھران ،)١٤٢٧م(
اسالميه  ،)١٤٢٧م( علی دوانی ،)بحاراالنوار ٥٣ - ٥١ترمجه ج ( مهد موعود. ٣٢٧

 ٢٨ط، هتران_

دار اهلد الحياء  ،)معارص( نجاح الطائي، نظريات اخلليفة عثامن بن عفان. ٣٢٨

 ١ط، بريوت_الرتاث



 دو یاِر غار    ٥٥٦

 ١ط، بريوت _دار اهلد إلحياء الرتاث ) معارص( نجاح الطائی ،ج إغتيال النبي. ٣٢٩

 ١ط، بريوت _دار اهلد الحياء الرتاث ) معارص( نجاح الطائي، السرية النبوية. ٣٣٠

 نجاح طائی ،؟صاحب الغار ابو بكر أم رجل آخر. ٣٣١

 نجاح طائی ،؟ا مصاحب و ھمراه رسول خدا در غار أبوبکر بودیآ. ٣٣٢

د ھاشم رسولی یس: مترجم، ترجمۀ سیرة ابن ھشام ،ج زندگانی محمد. ٣٣٣
 ٥ط، کتابچی _ قم ،)معاصر( محالتی

: مترجم، ابو زھره ،)فارسیعربی به ، ترجمۀ خاتم النبیین( ج امبرانیخاتم پ. ٣٣٤
ھای اسالمی آستان قدس رضوی_  اد پژوھشیبن ،)معاصر( ن صابرییحس

 ٣ط، مشھد

دار  ،)معارص( جعفر مرتىض العاميل، الصحيح من السرية النبي األعظم. ٣٣٥

 قم_احلديث

 دکتر محمد سپھری: مترجم ،)ترجمۀ الصحیح من السیرة( رت جاودانهیس. ٣٣٦
 ١ط، _تھران  شه اسالمییفرھنگ و اندپژوشگاه  ،)معاصر(
 _ تھران  ) معاصر( فییر شرید علی میس  ) یفارس( ام آور رحمتیپ. ٣٣٧

 _قم) معاصر( یخراسان ید حسن ابطحیت الله سی_آ) یفارس( رسول اکرم .٣٣٨

 ،)معارص( محيد ترقی جاه: مرتجم ،)از عربی به فارسی( ترمجه سرية املصطفى. ٣٣٩

 ١ط، هتران_مت كح

 یم با ھمکارید منذر حکیس: گروه مولفان) اءیخاتم انب( تیان ھدایشوایپ. ٣٤٠
، مجمع جھانی اھل بیت ع _ قم ،)معاصر( عباس جالل: مترجم، یباویغر یعد
 ١ط
 ٣ط، دلیل ما_قم ،)معاصر( رسول جعفریان ،ج ره رسول خدایس. ٣٤١

مهر امري  ،)معارص( باقر رشيف قريش، حياة املحرر االعظم الرسول االكرم. ٣٤٢

 املؤمنني



 ٥٥٧  مآخذ

دانشگاه  ،)معاصر( تییم آیدکتر محمد ابراھ ،)فارسی( امبر اسالمیخ پیتار. ٣٤٣
 ١ط، _تھران تھران

 ٢١ط، _قم بوستان کتاب ؛)معاصر( یجعفرسبحان ،)فارسی( تیفروغ ابد. ٣٤٤

جعفر : مترجم) ترجمه فروغ ابدیت از فارسی به عربی( نید المرسلیس. ٣٤٥
 ٣ط، _قم  نیجامعه مدرس ،)معاصر( یالھاد

الَّيبَّ ، السرية النبوية عرض وقائع وحتليل أحداث. ٣٤٦  ،)معارص( عيل حممد حممد الصًّ

 ٧ط، بريوت _دار املعرفة للطباعة والنرش والتوزيع

الَّيب، شخصيته وعرصه سأبوبكر الصديق. ٣٤٧ يل حممد حممد الصَّ دار  ،)معارص( عَ

 مرص -القاهرة ، التوزيع والنرش اإلسالمية

د ی_ انتشارات نو) معاصر( یشیقی بخشایدکتر عق) یفارس( چھارده نور پاك. ٣٤٨
 إسالم

 ٢ط، تحسین _ قم ،)معاصر( جمعی از نویسندگان، ینیمع الرکب الحس. ٣٤٩

 ،)معاصر(  النیید ھاشم میس، و اآلل یخ النبیتوار یب منتھی اآلمال فیتعر. ٣٥٠
 ٥ط، _ قم نیجامعه مدرس

ز الله یعز: مترجم ،)ترجمۀ کتاب اعالم الوری( زندگانی چھارده معصوم. ٣٥١
 ١ط، ة _ تھرانیاسالم،  عطاردی

  شهیفرھنگ و اند،  ) معاصر( محمود مھدوی دامغانی، ترجمۀ طبقات الکبری. ٣٥٢
 _تھران

محمود مھدوی  ،)فارسی( جلوه تاریخ در شرح نھج البالغه ابن ابی الحدید. ٣٥٣
 ٢ط، نشر نی _تھران ،)معاصر( دامغانی

ن محّمد ید حسیدکتر س ،)ترجمه شده به فارسی( خیر تاریع در مسیتش. ٣٥٤
 ١١ط، تھران) معاصر( ت اللھیید محمد تقی آیس: مترجم) معاصر( جعفری

 علی حجتی کرمانی: مترجم ،)اعیان الشیعه ةترجم( ره معصومانیس. ٣٥٥
 ٢ط، سروش _تھران ،)معاصر(
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ف یباقر شر ،)از عربی به فارسی( ق در زندگانی امام رضا عیدق پژوھشی. ٣٥٦
 ١ط، _تھران  اسالمیه، د محمد صالحییمترجم س ،)معاصر( قرشی

باقر شریف  ،)شده به فارسی  ترجمه( ÷لی از زندگانی امام سجادیتحل. ٣٥٧
_    آستان قدس رضوی، معاصر( محمدرضا عطائی: مترجم ،)معاصر( قرشی
 مشھد

 محمود تقی زاده داوری،  عه در دائرة المعارف اسالمیر امامان شیتصو. ٣٥٨
 ١ط، _قم    شناسی عهیمؤسسه ش ،)معاصر(
، ھاشم معروف الحسنی ،)ترجمه از عربی به فارسی( ÷زندگانی دوازده امام. ٣٥٩

 ٤ط، _تھران  امیر کبیر ،)معاصر( مترجم محمد مقدس
ز الھی یمحمد مھدی عز: مترجم، عبد الرزاق مقّرم، ترجمه مقتل مقرم. ٣٦٠

 ١ط، _قم   د اسالمینو ،)معاصر( کرمانی
دار البالغة ) معاصر(  ف قرشییباقر شر ،÷اة اإلمام الحسن بن علییح. ٣٦١

 ١ط، _بیروت
ن یمترجم فخر الد، ف قرشییباقر شر ،÷زندگانی حسن بن علی. ٣٦٢
 بنیاد بعثت _تھران ،)معاصر(  حجازی

: مترجم، بحار االنوار ١٠=ترجمه ج ÷امام حسنزندگانی حضرت . ٣٦٣
 ٢ط، اسالمیه_تھران ،)معاصر(  محمدجواد نجفی

مترجم موسی ، بحار االنوار ١١=ترجمۀ ج ÷زندگانی امام جعفر صادق. ٣٦٤
 ٢اسالمیه _تھران ط ،)معاصر(  خسروی

 )معاصر( احمد حیدری ،÷خ زندگانی امام باقریتار. ٣٦٥

 ) معاصر( علی رفیعی ،÷خ زندگی ائمهیتار. ٣٦٦

مؤسسة  ،)معارص(  حممد هاد يوسفى غرو،  موسوعة التاريخ اإلسالمي. ٣٦٧

 قم –اهلادي 

  نیحس: مترجم،  خ االسالمییقی اسالم = ترجمۀ موسوعة التاریخ تحقیتار. ٣٦٨
 ٤ط، قم، نییمؤسسه آموزش پژوھشی خم ،)معاصر(  علی عربی



 ٥٥٩  مآخذ

مترجم  ،)معاصر( ف قرشییباقر شر ،÷لی از زندگانی امام ھادییتحل. ٣٦٩
 _مشھد  آستان قدس رضوی،  ) معاصر( محمدرضا عطائی

) معاصر( محمد جواد نجفی ،)بحار ٤٣ترجمه ج( لزندگانی حضرت زھرا. ٣٧٠
 ١ط، اسالمیه _تھران

 محمد روحانی علی آبادی) بحار ٤٣ترجمه ( لزندگانی حضرت زھرا. ٣٧١
 ١ط، مھام _تھران) معاصر(
 ،)بحار االنوار ٤٧ترجمۀ جلد ( ه السالمیحضرت امام جعفر صادق عل یزندگان. ٣٧٢

 ٢ط، _ تھران  هیانتشارات اسالم،  ) معاصر( موسی خسروی
 نوشتۀ دکتر اصغر قائدان، ھجری ٤١تاریخ اسالم از میالد پیامبر تا سال. ٣٧٣
 ٢ط ،)معاصر(
محمود حیدر ، المحجج االس: مؤلفین؛دورۀ حضور امامان ١تاریخ تشیع ج. ٣٧٤

د سید احمد رضا ، رمضان محمدی، حسین فالح زاده، قاسم خانجان، آقایی
 ٦ط، سبحان_قم، خضری

 ) معارص( حممد خلف سالمة، املورد العذب املعني من آثار أعالم التابعني. ٣٧٥

 ) معاصر( جعفر سبحانی، عهیھای اسالمی ش تیشخص. ٣٧٦

  )معاصر( رفیعیعلی  ،÷خ زندگانی امام سجادیتار. ٣٧٧

 ) معارص( سيد حممد رضا حسينى جالىل، جهاد االمام السجاد. ٣٧٨

 فریدون بدره ای: مترجم) معاصر( فرھاد دفتری، تاریخ وعقاید اسماعیلیه. ٣٧٩

  )؟( غّفاری قزوینی، تاریخ جھان آرا. ٣٨٠

 ،)معاصر( پیشگفتار توفیق سبحانی، عباس دوم صفی و شاه ران در زمان شاهیا. ٣٨١
 ٢ط، _ تھران  انجمن آثار و مفاخر فرھنگی :،واله قزوینی: اثر
 سید حسین مدرسی طباطبایی ،)انگلیسی به فارسی( مکتب در فرایند تکامل. ٣٨٢
 ٨ط، نشر کویر _تھران ؛ھاشم ایزد پناه: مترجم ،)معاصر(
  ١ط، ایلیا فخر _مشھد ،)معاصر( محمد فخری ،)فارسی( تاریخ تشیع. ٣٨٣
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 ،)معاصر( رسول جعفریان، استین فرھنگ و سیه در عرصه دیصفو. ٣٨٤
  ١ط، _ تھران  پژوھشکده حوزه و دانشگاه

 ٦ط، _قم    انیانصار ،)معاصر( انیرسول جعفر، اسی ائمهیات فکری و سیح. ٣٨٥

 ) معاصر( رسول جعفریان، نهیآثار اسالمی مکه و مد. ٣٨٦

  _تھران) معاصر(  نجفید محمد باقر یس ،)یفارس( نه شناسییمد. ٣٨٧

 ید علیس: مترجم ،)معاصر( إتان گلبرگ ،)یفارس( کتابخانه ابن طاووس. ٣٨٨
 ان _ مکتبة مرعشییرسول جعفر، یقرائ

 ،)معارص( حممد هاد االمينى، الرواة عنهو اصحاب االمام امرياملؤمنني. ٣٨٩

 ١ط، بريوت، دارالغدير

  دار التعارف ،)معارص( اسد حيدر شيعی شيخ، املذاهب األربعةو اإلمام الصادق. ٣٩٩

 ٥ط، بريوت _

مترجم علی ، سندگانیجمعی از نو ،÷نیفرھنگ جامع سخنان امام حس. ٤٠٠
 ٢ط، امیر کبیر_تھران،  ) معاصر( دییمؤ
انتشارات  ،)معاصر( دکتر علی اصغر حلبی، ران و جھانیخ علم کالم در ایتار. ٤٠١

 ٢ط، _تھران  ر یاساط
 قم_جامعه مدرسني  ،)معارص( تسرتی، الرجالقاموس . ٤٠٢

 ،)معارص( مرتجم حممد عىل شاه حممد، شكوه غدير=ترمجه ينابيع املودهو عىل. ٤٠٣

 ١ط، قم_    ÷مهر امري املؤمنني

 قم_داراحلديث  ،)معارص( حممد الريشهري، موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب. ٤٠٤

 قم _داراحلديث  ،)معارص( حممد الريشهري، اخلري والربكة يف الكتاب والسنة. ٤٠٥

 ،)معارص( حممد صادقى هترانى. د، السنةو الفرقان ىف تفسري القرآن بالقرآن. ٤٠٦

 ٢ط،  قم _  انتشارات فرهنگ اسالمى



 ٥٦١  مآخذ

 حممد نرص الدين حممد عويضة، فصل اخلطاب يف الزهد والرقائق واآلداب. ٤٠٧

 ) معارص(

، ة _تھرانیدار الکتب اإلسالم ،)معاصر( قرشید علی اکبر یس، قاموس قرآن. ٤٠٨
 ٦ط
، _تھران اد بعثتیبن،  ) معاصر( د علی اکبر قرشییس، ثیر أحسن الحدیتفس. ٤٠٩
 ٣ط
 د محمد باقر موسوی ھمدانییس: مترجم ،)فارسی( زانیترجمه الم. ٤١٠
  ن _ قمیجامعۀ مدرس،  ) معاصر(
، مؤسسه رسالة ،)معارص( عبدالكريم زيدان ،)عريب( املستفاد من قصص القرآن. ٤١١

 ١ط

اد یبن ،)معاصر( احمد امیری شادمھری: مترجم، ترجمه تفسیر جوامع الجامع. ٤١٢
 ٢ط، _مشھد  ھای اسالمی آستان قدس رضوی پژوھش

 ١ط  ،  ة _ تھرانیدار الکتب اإلسالم ،)معاصر( مکارم شیرازی ،،ر نمونهیتفس. ٤١٣

، قم_  مدرسه امام عىل بن ابى طالب) معارص(، كتاب اهللا املنزلاألمثل يف تفسري . ٤١٤

 ١ط

مدرسه امام عىل بن  ،)معارص( مكارم شرياز، األمثل يف تفسري كتاب اهللا املنزل. ٤١٥

 ١ط،  قم _مكان   ابى طالب

 ) معاصر( یرازیمکارم ش، ام قرآنیپ. ٤١٦

مدرسة االمام عيل بن  ،)معارص(  مكارم شرياز ،)عربی( آيات الوالية يف القرآن. ٤١٧

 ١ط، قم_ايب طالب 

انتشارات نسل  ،)معاصر( رازییمکارم ش ،)فارسی( ت در قرآنیات والیآ. ٤١٨
 ٣ط،  _ قم   جوان

 _تھران  انتشارات فراھانی ،)معارص( مرتمجان، ترمجه جممع البيان. ٤١٩
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، صدر _تھرانانتشارات  ،)معاصر( سید محمد ابراھیم بروجردی، ر جامعیتفس. ٤٢٠
 ٦ط
،  _تھران  ی از قرآنیمرکز فرھنگی درسھا ،)معاصر( محسن قرائتی، ر نوریتفس. ٤٢١
 ١١ط
سازمان چاپ  ،)معاصر( عبد المجید صادق نوبری، ترجمه و تفسیر نوبری. ٤٢٢

 ١ط، _تھران  وانتشارات اقبال
 ) معاصر( یعقوب جعفری ،)فارسی( تفسیر کوثر. ٤٢٣

 قاهره_دار إحياء الكتب العربية  ،)معارص( حممد عزت دروزة، التفسري احلديث. ٤٢٤

، هتران _نرش نی  ؛)معارص( مهدو دامغانى: مرتجم، روضة الواعظني ةترمج. ٤٢٥

 ١ط

 حممود مهدوی دامغانی: مرتجم ،)عربی به فارسی( املوازنةو ترمجه املعيار. ٤٢٦

 ١ط، هتران_نرش نی  ،)معارص(

 ٥ط، التوحيد للنرش ،)معارص( مرتىض عسكريسيد ، أحاديث عائشه. ٤٢٧

ر یر کبیانتشارات ام ،)معاصر(  محمد سپھری: مترجم، ترجمه دالئل الصدق. ٤٢٨
 ١ط، _تھران

 بنیاد بعثت_ تھران  ،)معاصر( گروھی از مترجمان: مترجم، ریترجمه الغد. ٤٢٩

دار التعارف  ،)معارص( مريزا امحد آشتياين، لوامع احلقائق يف أصول العقائد. ٤٣٠

 بريوت _للمطبوعات 

 ،)معاصر( بھراد جعفری: مترجم ،)از عربی به فارسی( احتجاج طبرسی. ٤٣١
 ١ط، اسالمیه _تھران

صدر و حممد جواد غفار، عىل اكرب غفار: مرتمجان، ترمجه من ال حيرضه الفقيه. ٤٣٢

 ١ط، هتران_   نرش صدوق، بالغى



 ٥٦٣  مآخذ

 ،)معارص( حممد جواد ذهنى هترانىسيد : مرتجم، صدوق، علل الرشائع. ٤٣٣

 ١ط،  قم _انتشارات مؤمنني 

، قم_  دار احلديث ،)معارص( منصور پهلوان: مرتجم، صدوق، كامل الدين ةترمج. ٤٣٤

 ١ط

 مره ایكآية اهللا حممد باقر : مرتجم، صدوق، متام النعمةو امل الدينك ةترمج. ٤٣٥

 ١ط، هتران_اسالميه  ،)معارص(

 ٦ط، هتران_اسالميه ،)معارص(  ا حممد باقر كمره: مرتجم، صدوق، اماىل ترمجة. ٤٣٦

 ،)معارص( عبد العىل حممد شاهرود: مرتجم، صدوق، معاين األخبار ترمجة. ٤٣٧

 ٢ط، هتران_  اسالميه

 محمد تقی آقا نجفی اصفھانی: مترجم، صدوق، ون أخبار الرضا عیع ةترجم. ٤٣٨
 ١ط، اسالمیه _تھران ،)معاصر(
_   هیانتشارات اسالم،  ) معاصر( موسی خسروی ،)ترجمه بحار االنوار( امامت. ٤٣٩

 ١ط،  تھران
 موسی خسروی: مترجم ،)بحار االنوارمجلسی ٤ترجمۀ ج( احتجاجات. ٤٤٠
 ١ط، انتشارات اسالمیه _ تھران ،)معاصر(
دار الکتب  ،)معاصر( د احمد فھری زنجانییس: مترجم، بت نعمانییترجمۀ غ. ٤٤١

 ٤ط، اسالمیه _تھران
اسالمیه  ،)معاصر( سید ھاشم رسولی محالتی: مترجم، ترجمۀ االرشاد للمفید. ٤٤٢

 ٢ط، _تھران
  د اسالمی؛ نو ) معاصر( داوود الھامی: مترجم، ترجمۀ الطرائف البن طاوس. ٤٤٣

 ٢ط،  _قم
 محمود مھدوی دامغانی: مترجم، ھقییابوبکر ب، ترجمه دالئل النبوة. ٤٤٤
 ١ط، _تھران علمی و فرھنگی ،)معاصر(
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 ،)معارص( عبد احلسني الشبسرتي ،÷أصحاب اإلمام الصادقو الفائق يف رواة. ٤٤٥

 ١ط، قم_جامعه مدرسني 

دار إحياء  ،)معارص( الشيخ هادي النجفي ،÷موسوعة أحاديث أهل البيت. ٤٤٦

 ١ط، بريوت _الرتاث العريب

 ٢ط، انتشارات دليل ،)معارص( اهللا احلسن عبد، مناظرات يف العقائد واألحكام. ٤٤٧

مؤسسة النرش  ،)معارص( آيت اهللا جعفر سبحانی، النحلو بحوث يف امللل. ٤٤٨

 قم_ اإلسالمي؛ مؤسسة اإلمام الصادق ع 

  مؤسسة اإلمام الصادق ع ،)معارص( جعفر سبحانی ،)عربی( مقاالتو رسائل. ٤٤٩

 ٢ط، قم_

آستان قدس  ،)معاصر( محمد جواد مشکور ،)فارسی( فرھنگ فرق اسالمی. ٤٥٠
 ٢ط، _ مشھد رضوی

 ش ١٣٦٢، هتران ،)معارص( دكرت سيد حممد رضا جالىل نائينى، توضيح امللل. ٤٥١

هتران  _راحيه،   )؟( حممد تقى طبسى: مرتجم، ترمجه مهج الدعوات ابن طاوس. ٤٥٢

 ١ط

ن یمترجم علی بن حس) فارسی( ترجمه وشرح کشف الغمة. ٤٥٣
 ٣ط، اسالمیه _تھران ،)معاصر(  ای زواره

 ١ط، بريوت_دار السرية  ،)معارص( عاميل، االنتصار. ٤٥٤

مؤسسة املعارف  ،)معارص( عيل الكوراين العاميل، معجم أحاديث املهدي. ٤٥٥

  ١ط، قم _اإلسالمية 

، محمد رضا جباری ،)فارسی( سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمة ع. ٤٥٦
 ١ط، _قم نی یپژوھشی خم مؤسسه آموزش

 ١ط، هتران_عطارد  ،)معارص( عزيز اهللا عطاردی ،÷مسند اإلمام الصادق. ٤٥٧



 ٥٦٥  مآخذ

) معارص( سيد حممد تقی نقوی خراسانی، البالغة  هنج رشح   السعادة يف مفتاح . ٤٥٨

 هتران _

 _رشيعت ، مكتبة عزيزي ،)معارص( حممد آصف حمسني، مَرشعة بحار االنوار. ٤٥٩

 ١ط، قم

 قم_) معارص( موسسه امام مهدی ع ،÷صحيفة الرضا. ٤٦٠

، قم_مؤسسة دار اهلجرة ، سيدعلی ميالنی، رشح منهاج الكرامة يف معرفة اإلمامة. ٤٦١

 ١ط

موسسه صاحب الزمان عج  ،)معارص( سيد صادق موسوی، البالغة هنج  متام . ٤٦٢

 ١ط، هتران_

 ،)معارص( مري جهانی طباطبايی سيد حسن، مشكاة الصياغة البالغة يف   مصباح. ٤٦٣

 حسن مري جهانی: نرش

علی ، قربانعلی محمدی مقدم: مترجمان، ثمیم البالغه ابن نھج   شرح ترجمه . ٤٦٤
 ١ط، آستان قدس رضوی_مشھد ،)معاصر( اصغر نوایی یحیی زاده

بري كامري  ،)معارص( حممد تقی شوشرتی، البالغة هنج  رشح  الصباغة يف  هبج . ٤٦٥

 ١ط، هتران_

مطبعة النعامن  ،)معارص( اظم حائری قزوينیكسيد حممد ، البالغة  هنج رشح . ٤٦٦

 نجف _
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 ١ط، _تھران فرھنگی
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آیة الله : مترجم ،)ترجمه کتاب السماء و العالم بحار األنوار( آسمان و جھان. ٤٧٠
 ١ط، اسالمیه_تھران ،)معاصر( ای محمد باقر کمره

 _) معارص( نجم الدين طبسی، البدعة االمويةو صوم عاشوراء بني السنة النبوية. ٤٧١

 ١ط، منشورات العهد

نان. ٤٧٢  ) معارص( سعد بن ضيدان السبيعي، سل السِّ

: نشر ،)معاصر( یمید محمد معصومی = ندیفه سعیخل، طریق آشنایی کتاب. ٤٧٣
 ش. ھـ ١٣٨٥سال ، خواجه عبد الله انصاری_تربت جام

چاپخانه  ،)معاصر( جالل الدین آشتیانی، شرح حال و آراء فلسفی مالصدرا. ٤٧٤
 خراسان

نواب حمسن امللك سيد حممد مهدی ) آيات البينات ی هترمج(، باقيات الصاحلات. ٤٧٥

 .راچیك_هنویكور لكحممد عبدالش: مرتجم ،)معارص( علی خان

) معاصر( ن دانشکده باقر العلومیاز محقق یاثر گروھ ج سنن الرسول األعظم. ٤٧٦
  _ تھران

  )؟( رضا رجالی تھرانییعل، رامون امام زمانیکصد پرسش وپاسخ پی. ٤٧٧



 

 

 مقاالت

مجله (، د احمد محیط طباطبائییس، »؟دو یا سه غار در کوه ثور: «عنوان مقاله -١
 ) ٢٩شمارۀ ، ١٣٤٥اردیبھشت ، وحید

 الله  نعمةتر کد، »یبرکة الیالھدا«تاب کو  یبیحمدان خص  بن  نیحس: «عنوان -٢
 ) ١٦ش ، فصلنامه طلوع( یفروشان  یصفر

حسین بن حمدان « نقد مقاله«و روایات مربوط به آن  ÷اعجاز ائمه: «عنوان -٣
 سید محمد نجفی یزدی االسالم حجة، »الکبری ةیالھداخصیبی و کتاب 

 ) ١٣٨٥سال  ١٩و  ١٨فصلنامه طلوع در شمارۀ (
العظمی جعفر  الله ةیآ، »ھجرتسرگذشت ، نکات جالبی از تاریخ اسالم: «عنوان -٤

 ) ٣شمارۀ ) سال پنجم( ش ١٣٤٢آذر ماه ، ھایی از مکتب اسالم درس( سبحانی
، مجلۀ جھان دانش( سید غالمرضا سعیدی، »مبدأ تاریخ ھجری: «عنوان -٥

 ) ١شمارۀ، ١٣٣٩فروردین 
، »خطاب به زھری ÷پژوھشی دربارۀ نامه منسوب به امام سجاد: «عنوان -٦

 ) ١٣٨٦زمستان ، ٨٦ھا دفتر  مقاالت و بررسی( توچائی محمد حسن زاھدی
سیدمحسن ، »پیامدھای دولت صفوی برای فقه سیاسی شیعه: «عنوان -٧

 ) فصلنامه علمی پژوھشی علوم سیاسی( طباطبایی
 ) ٧٥شماره ، ١٣٧٥مرداد و شھریور  -حوزه ( محمد صادق مزینانی -٨
 یعل» لیل قزوینیعبد الج، قرن ھشتم ھجری، مفاخر مکتب اسالم: «عنوان -٩

 ) ١٣٣٩اردیبھشت ، ١٦مکتب اسالم ـ شماره ( یدوان
ناصر ، »مالک بن النضر أنس بن بةالصحافی روایات  ÷أھل البیت: «عنوان -١٠

 ) ١٣_شمارۀ  ١٣٧٤خرداد  ،الثقلین لةرسامجله ( البیدھندی
 حسین فاضلی، »جامدادھای غیبی در زندگی پیامبر اسالم : «عنوان مقاله -١١

 ) ٥٨شماره ، ١٣٨٦دی ، »شمیم یاس« فرھنگی، اجتماعی، سیاسیماھنامۀ (
، )آموزش قرآن( مجلۀ رشد( ابوالفضل بھرام پور، یار غار توطئۀ قتل _عنوان:  -١٢

 ) ھـ ش ١٣٨٣_ تابستان سال  ،٥شماره 
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