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  درياستاد عبداهللا حي تقريظ

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
اعصار و قرون  ةو مسلمين در هم يكي از بزرگترين چالشهاي اسالم

  .ن خواهد بودموضوع وحدت و اتحاد امت اسالمي بوده و كماكا
در صدر اسالم،  ييكي پس از ديگر پس از شكست هاي دشمنان اسالم

باندها و قدرتهاي شكست خورده در فكر انتقام از اسالم افتادند، اما اينبار 
لذا تشكيالت . اسالم نةبدي بلكه از راه نفوذ به داخل نه از راه نظام

مذهبي كه . آمد سياسي را بنيان گذاشتند كه بعدها به شكل يك مذهب در
داغتر از آش معرفي  عقايد و باور هاي شاذ و بي سابقه خودش را كاسة با

بينان گذار  ةليعجيب و غريب را كه بوس افراد اوليه اين مذهبِ. كرد
يهودي آن انتخاب شده بود به اصطالح مورخين، موتورين يا عقده اي ها 

جمع نامبارك  تشكيل مي دادند، سپس افرادي نيز از منافقان به اين
اسالم رخنه كرد و به نام  نةبدين ترتيب باند ستون پنجم در پيوستند، و بد

كم كم ادعاي  .محبت اهل بيت و دفاع از اهل بيت آغاز به كار نمود
امامت و عصمت به آن اضافه شد، و رفته رفته اين حزب سياسي 

ت و و اهل بيح به مذهب دلسوز به اسالم و پيامبرتبديل شد  ،خطرناك
  .خاندانش
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از شگفت آورترين  يهمه چيز اين مذهب شگفت آور بود اما يك
بخشهاي آن لعنت و نفرين بر همسران و ياران پيامبر گرامي صلي اهللا عليه 

لعنت بر  اما ه يكي بگويد تو آدم خوبي هستيكمثل اين. وسلم بودوآله 
فقط يك  و اينها نعوذ باهللا همين كار را كردند، گفتند پيامبر! پدرت

در برابر ! لعنت بر بقيه  !ايشان خوبند وةدختر و يك پسر عمو و دو ن
سه دختر ديگر  $مه زهراءطيعني حضرت فا انتخاب دختر پيامبر
  !باشند حتي انكار كردند كه آنها دختران پيامبر! ايشان را حذف كردند

تمام عموها و پسر ) ^علي بن أبي طالب(در برابر يك پسر عمو 
پس جز علي هيچ عمو و پسر عمو و ! را حذف كردند پيامبر عموهاي

) &حسن و حسين(و از بين دوتا نوه . فرزندان آنان از اهل بيت نيستند
و به (فقط فرزندان حسين را انتخاب كردند يعني جز خود حسن ابن علي 

پانزده فرزندش و ) ماصطالح خودشان امام مجتبي و دومين امام معصو
و صدها نوه ديگر هيچ ) نوه هاي حضرت حسن(ن مثني پانزده فرزند حس

جز ) پسر و دختر 30(و حتي از ميان فرزندان علي ! كدام اهل بيت نيستند
ساير امامان جز خود  ةو از خانواد! حسن و حسين بقيه اهل بيت نيستند

برترين و معروفترين ! امام هيچكدام از فرزندانش اهل بيت نيستند
آنها را امهات المؤمنين ناميده اهل بيت  اوندخدكه  همسران پيامبر

أبوبكر و عمر رضي اهللا  پدر زنان پيامبر! نيستند) پيامبر ةخانواد(
را به ازدواج  پيامبرعنهما و داماد ايشان حضرت عثمان كه دو دختر 
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و عمر فاروق داماد خود حضرت علي همسر أم ! داشتند اهل بيت نيستند
نفري اهل بيت هستند كه  12فقط يك كانال ! داهل بيت نيستناز كلثوم 

و بقيه بخصوص ! جز عرش و كرسي همه صفات خدايي را دارا هستند
و عائشه و حفصه ) و عمر داماد علي(  أبوبكر و عمر پدر زنان پيامبر

أمهات المؤمنين همه نعوذ باهللا كافر و مرتد و منافق و مستحق لعنت 
  !نين فاحشه و زناكار بودهستند و حتي نعوذ باهللا أم المؤم

اين مذهب اسمش اسالم ناب محمدي و عاشق و محب أهل بيت 
را از  خانواده و خويشاوندان حضرت محمد ةاسالمي كه هم! است

! ايشان جدا كرده و لعنت مي كنند اسمش اسالم ناب محمدي است
و چقدر ! واقعا كه شگفت انگيز و خنده دار و مسخره است! شگفتا

و چقدر ! د كساني كه چنين ايده اي را بنيان گذاري كرده اندمسخره هستن
رسانه  قدرت و توسعةمسخره تر كساني كه در عصر علم و دانش و اوج 

 ةو انترنت و تحقيقات و پژوهشهاي انترنتي و اتوماتيك كه با يك اشار
ماوس انسان مي تواند صدها و هزاران صفحه مطلب را در باره يك 

سم ببيند و بلكه چاپ كند و به شكل كتاب در موضوع جلو خودش مج
اختيار داشته باشد در چنين عصر و زمانه اي چقدر مسخره است كه كسي 
آن هم با نام حوزه اي و دانشگاهي و محقق و پژوهشگر اين خرافات بي 

خرافات و مزخرفاتي كه به اصطالح مرغ پخته  ،ريشه را به نام دين بپذيرد
  !ردهم به خنده در مي آو را
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آگر اسم اين سياه بازي و هيپوتيزم و مسخره كردن و تحقير كردن 
آيا زمان آن فرا نرسيده كه هركس به ! انديشه انسانها نيست پس چيست؟

هر كس « ٣٨: المدثر m  Ü  Û            Ú  Ù  Ø         ×l فكر نجات خودش باشد 
  .»!در گرو كردار خويش است

هركس خودش و خانواده اش را از آيا زمان آن فرا نرسيده كه  و
خود و «  ٦: التحرمي m  Ã    ²   ±   °  ¯lعذاب جهنم برهاند 

آيا زمان آن فرا نرسيده كه در . »خانواده خود را از عذاب دوزخ برهانيد
باب عقايد و باورهاي ديني كه سعادت و شقاوت زندگي ابدي انسان 

به قرآن كريم سرچشمه  بدان بستگي دارد از تقليد ديگران دست بكشيم و
m  Q  P  Oزالل اسالم ناب و منبع اصلي عقايد ديني مراجعه كنيم 

   _      U  T  S  Rl يقينا اين قرآن به بهترين و استوار «  ٩: اإلسراء
 m  u   t  s r     q  p  o  nl . »ترين راهها هدايت مي كند

آيا هست كسي كه پند ما قرآن را براي پند گرفتن آسان كرديم «  ١٧: القمر
كه قرآن آنها را معيار  ؟ آيا فرصت آن نرسيده كه به صحابه پيامبر»بگيرد

: البقرة m  i  {z  y  x  w  v  u  t  sl ايمان قرار داده اقتداء كنيم 

اگر مانند ايمان شما ايمان آوردند رستگار  - اي ياران رسول اهللا«  ١٣٧
كس درك كند كه جز تالش و كوشش و آيا زمان آن نرسيده كه هر »شدند

m  Õ  Ôخودش چيزي راهگشاي مشكالت اخروي اش نخواهد بود 
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  Ú  Ù  Ø   ×  Öl )و آيا وقت آن نرسيده كه از نعمت   )٣٩: النجم
آنرا براي فرق انسان از حيوان به ما عنايت فرموده  عقل كه خداوند

بهترين و استوار استفاده كنيم و با فكر كردن و انديشيدن و تدبر كردن 
ترين راه را براي سعادت و رستگاري دائمي و ابدي خودمان انتخاب 

آيا در «  ٢٤: حممد m  h  g  f  e   d   c  b  al كنيم؟ 
و  كرده   توجه  آن  دهنده تكان  پندها و هشدارهاي  تا به» كنند تدبر نمي  قرآن
يا مگر بر دلهايي « كنند  عمل  آن  قاطع  آشكار و برهانهاي  هاي حجت  به

و آيا فرصت آن نرسيده كه به تعبير قرآن از » ؟ است  شده  نهاده  هايشان قفل 
�  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §      ¨   ©    ~m  :بترسيم پروردگار

   ¿  ¬  «  ªl رآيا وقت آن نرسيده كه دلهاي مؤمنان د«  ١٦: احلديد 
و خاشع بترسد ق نازل فرموده برابر ذكر و ياد اهللا متعال و آنچه كه از ح

  ؟»گردند
و باآلخره آيا وقت آن نرسيده كه خود را بيش از اين فريب ندهيم و 

مفاهيم و اعتقادات ديني نگرشي  ةبه حق و حقيقت بازگرديم؟ و به هم
نوين داشته باشيم و با يك بازنگري محققانه اندوخته هاي فكري و 

اصول اعتقادي  ةنيم و از نو همرمت كواعتقادي موروثي و تلقين شده را ف
انديشه سالم و قرآني را از روي قرآن كريم و سنت صحيح پيامبر گرامي  و

 تا از شر. انتخاب نماييم #و باور هاي ناب صحابه و اهل بيت

  .ويروسهاي مخرب و پيامدهاي سوء آن در امان بمانيم
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كه در دست داريد تراوش فكري دانشمند گرامي و دوست  يكتاب
ست كه از استاد توفيق مصيري دبير موفق آموزش و پرورش عزي

افتخار دوستي وآشنايي با ايشان را دارم، و در عصري كه فتنه  تسالهاس
جويان و نفاق افكنان براي كاشتن و پروراندن تخم نفاق و تفرقه به نام 

شكاف و اختالف امت اسالمي را بيشتر كرده  ،وحدت و تقريب و انسجام
گرامي و  ةميق تر مي كنند دانشمندان موفقي از قبيل نويسندو زخم آنرا ع

دهها و صدها عالم و دانشمند اهل سنت براي تحقق عملي وحدت امت 
  .اسالمي از جان و مال خودشان مايه مي گذارند و زحمت مي كشند

گر اهل سنت مانند بعضي ها اهل رياكاري وشعار بودند جهانيان مي ا
دت كيست؟ و تفرقه انداز و حدت شكن چه ديدند كه داعي و عامل وح

كسي است؟ كاش اهل سنت حداقل از باب تشويق و ترغيب و به پاس 
علماء و دانشمندان بزرگواري كه با وحدت آفريني در  ةخدمات ارزند

عصر هاي مختلف به نزديك كردن آحاد امت اسالمي به يكديگر كمك 
فات تالش مي كنند مي كنند و براي از بين بردن و كمرنگ كردن اختال

مدال مي دادند، و آنها را به جهان معرفي مي كردند و كاش يك مركز 
از  تاعلمي پژوهشي اينگونه دانشمندان و نخبگان را دورهم جمع مي كرد 

آنان براي از بين بردن اختالفات و محكم كردن صف اسالمي و نزديك 
  .مي شد كردن آحاد امت اسالمي به يكديگر به شكل بهتر استفاده
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و كاش افراد و گروهها و مذاهب و رسانه هاي تفرقه افگن و 
اختالف انگيزي كه فاصله و اختالف را بين امت اسالمي بيشتر مي كنند و 
اسباب تفرقه و كينه و دشمني را در ميان مسلمين دامن مي زنند از سوي 
مراكز جهاني  و كارشناسان و نخبگان بي طرف شناسايي و به جهانيان 

اگر  و عرفي مي گرديد و در سطح جهاني سلب صالحيت مي شدندم
روحاني مي بودند خلع لباس مي شدند، تا كسي حرف آنها را باور نمي 
كرد و دروغها و حيله ها و نيرنگ هاي آنان را كه باعث عميق تر شدن 

براي همگان معرفي مي . شكاف و اختالف در بين امت اسالمي مي گردد
  .ب آنها را نخوردگرديد تا كسي فري

استاد توفيق مصيري در اين كتاب وحدت عملي صحابه و اهل بيت 
رضي اهللا عنهم را بخوبي ترسيم كرده و در پرتو آيات و روايات حديثي و 
تاريخي نشان داده كه آنها يك خانواده بودند و نه تنها با هم دشمن نبودند 

و محبت بر كه خيلي هم دوست و به هم نزديك بودند و صميميت بل
تمام شئون زندگي شان حاكم بود، عالوه از روابط اجتماعي ديگر، نزديك 
ترين روابط خويشاوندي را با يكديگر داشتند دهها و صدها نمونه ازدواج 
بين اهل بيت و صحابه منعقد گرديد، حتي چندين مورد ازدواج بين بني 

ام مبارك هاشم و بني اميه منعقد شد، اهل بيت فرزندانشان را به ن
شخصيتهاي ايماني و استثنايي تاريخ مانند أبوبكر صديق و عمر فاروق و 

 #عثمان ذي النورين و عائشه صديقه و طلحه و زبير و خالد و ديگران
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پس اين اختالفات و دشمني كه بعضي واعظان . نام گذاري كردند
شناس و روضه خوانان بي سواد و مداحان جاهل و بعضي روحاني نخدا
اي و رواني به مردم تلقين مي كنند چيزي جز تراوش  ي عقدهنماها

  . از كوزه همان برون تراود كه در اوست ،چه دلهاي بيمار شان نيست
اميدوارم اين كتاب براي بسياري از حق جويان و تشنگان حقيقت 

اي براي وحدت امت اسالمي و كمرنگ كردن اختالفات  راهگشا و وسيله
  .باشد

عزيز و دوست گرامي آقاي محمد انصاري با  مترجم كتاب برادر
به اين عرصه مهم و  اينكه ترجمه يك كار دشوار است و ايشان تازه پا

مفيد گذاشته الحمدهللا بخوبي توانسته مفاهيم مورد نظر نويسنده را به 
فارسي زبان منتقل كند، اميدوارم در آينده شاهد آثار ديگري از  ةخوانند

  .ايشان باشيم
گرامي آرزو دارم عالوه بر نويسنده و مترجم اين  ةاز خواننددر پايان 

      .برادر كوچك شان را نيز از دعاي خير فراموش نفرمايند
  محتاج دعاي خير شما

 عبداهللا حيدري                                                      
  



 

  مترجم ةمقدم

، َوَعلى آِلِه َوأْصـَحابِه  ٍَوالسَّالَُم َعلَى َنبِيّنا ُمَحّمد احلَْمُد ِللهِِ َربِّ الَعاِملْني، َوالصَّالَةُ
  . َوَمْن َدَعا بَِدْعَوِتِه إىلَ َيْومِ الدِّْين

  :أما بعد 
تبارك وتعالي نعمتهاي فراواني را براي بشريت ارزاني نموده است،  اهللا

  .نعمتهاي كه نمي توانيم همة آنها را برشماريم
 mL  K   J  I  H  G  R  Ml ٣٤: إبراهيم  

  »شمار درآوريد را به  توانيد آن كنيد، نمي  را شماره اهللا  و اگر نعمت«
با عظمت ترين آن كه به بشريت  وبزرگترين و بهترين اين نعمتها و

ارزاني شده نعمت فرستادن پيامبران الهي مي باشد آن رسوالن الهي كه 
پيامبران الهي محمد وبهترين اين . براي هدايت بشريت فرستاده شدند

وبهترين كتابهاي آسماني قرآن كريم و دين اسالم بهترين  مصطفي
وكامل ترين دينها است كه اين نعمت بزرگ مختص به امت سيد 

  .گرديد و به وسيلة آن سلسلة نبوت ختم شد المرسلين محمد
 m   W  V  UT  S  R  Q  P  O  N

  g ZY  Xl ١١٠: آل عمران  
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است   شده  آورده  بيرون  مردم براي   هستيدكه  امتي  بهترين  ماسال  امت شما«
  »داريد  اهللا ايمان  نماييد و به مي  كنيد و از منكر نهي امرمي  معروف  به

بهترين  ي رسول اهللاههمرا نصرت و و اهللا تبارك وتعالي براي كمك و
 ايشانجهاد انسانها را برگزيد تا به ايشان ايمان بياورند و در امر دعوت و 

  .را همراهي كنند
كساني بودند كه مال و اوالد، قوم وقبيله و شهر  اصحاب رسول اهللا

 مانند اصحاب موسي ،نمودند و ديار خود را فداي رسول اهللا
و ما اينجا نشسته ايم،  يدنبودند كه بگويند برو تو و پروردگارت بجنگ

يي از آسمان طلب نبودند كه بگويند برايمان غذا مانند اصحاب عيسي
ما هم  داگر به بحر داخل شوي: فرمودند كن، بلكه خطاب به رسول اهللا

  .همراه شما داخل مي شويم
در راه دين  آنان و در آنچه گفتند صادق بودند زيرا تاريخ گواه است كه

  .نمودند يهمه چيز خود را قربان اسالم و دفاع از رسول اهللا
سخن از انسانهاي عـادي   اهللا پس سخن از صحابة گرانقدر رسول 

نيست سخن از انسانهاي ويژه و نسل تعليم يافته مكتب قرآن است، سخن 
درس  والمرسـلين  ءاز انسانهايي كه در مدرسة بهترين اوالد آدم سيد األنبيا

ايمان و شهامت آموختند، سخن از انسان هايي است كه تاريخ بشر ماننـد  
كه جان و مال و خـانواده  و خالصـه   كساني . آنها را در خود نديده است

هر كدام از آنهـا مـي   . همه چيز خود را در راه عقيده و ايمان قربان كردند
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دانست كه هنگامي كه كلمة توحيد را بر زبان مي راند و بـه جمـع يـاران    
 مي پيوندد بايد از همه چيز دل بركند و دشـمني جهانيـان را   رسول اهللا 

  .بخرد براي هميشه
صدق و اخـالص خـود را عمـال      گرانقدر رسول اهللا آري اصحاب

  .ار براي بهترين پيامبر بودندكثابت كردند و حقا كه بهترين يار و مدد
را ياري دادنـد و    جهاد نمودند و رسول اهللا در راه اهللا صحابه

با خون خود درخت اسالم را آبياري نمودنـد و   .را نشر نمودند دين اهللا
  :از پروردگار عالميان گرديدندمستحق مدال رضايت 

 m  J  I  H  G   F  E  D  C  B  A
  X   WV  U  T          S  R  Q  P  O    N  M  L  K

  [  Z  Yl ١٠٠: التوبة 
  پيروي  از آنان  با نيكوكاري  كه و كساني  نخستين  كنندگان و سبقت پيشگامان «

 آنان و براي  ز از او خشنود شدندني  و ايشان خشنود شد از ايشان  اهللا اند كرده
جاودانند،   در آن  هميشه ، است  نهرها روان  از زير آن  كه  كرده  آماده  باغهايي

 .»بزرگ  كاميابي  همان  است  اين

 اي با  براهين قاطع چرا باز هم عده د اين همه داليل روشن واما با وجو
  دشمنند؟ صحابه
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وسيله است نه هـدف،   صحابه واقعيت اين است كه دشمني آنها با
زيرا دشمني آنها با دين است و به وسيلة دشمني با صـحابه مـي خواهنـد    

  .دين اسالم را نابود كنند
مي خواهنـد كسـاني را كـه     ،مي خواهند دين را از داخل خراب كنند

وارثان حقيقي ايـن   زيرا صحابه. اين دين را به ما رسانده اند بدنام كنند
 صحابه بودند كه دين را به ما رساندند، ايـن صـحابه   دين هستند و اين

  .بودند كه قرآن و سنت را به ما رساندند
دشمني با دين است دشـمني بـا قـرآن اسـت      بله دشمني با صحابه

  .  را خراب كنند اسالم ميخواهند اساس دين.  است دشمني با رسول اهللا
 m     M  L K  J   I  H  G  F  E  D  C  B  A

O  N  P  l ٣٢: التوبة 
گذارد، مگر  كنند و اهللا نمي  خاموش  نور اهللا را با دهانهايشان  خواهند كه مي«

  .»ناپسند بپندارند  كند، هرچند كافران  نور خود را كامل  كه آن
دفاع مي كنيم هدف اصلي ما دفاع از دين است،  وقتي ما از صحابه

فاع از قرآن است، قرآني كه د ما هدف. به ما رسانده اند ديني كه صحابه
 كه صحابه هدف ما دفاع از سنت رسول اهللا. صحابه به ما رسانده اند

دشـمني   زيرا دشمني و لعن و نفرين و طعـن صـحابه  . به ما رسانده اند
  .براي ما نقل نموده اند ولعن و نفرين دين است، همان ديني كه صحابه

  م چگونه به ما مي رسيد؟نمي بودند دين اسال اگر اصحاب رسول اهللا
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  نمي بودند چگونه ما مسلمان مي شديم؟ اگر اصحاب رسول اهللا
ه هـا و  آتشكد .آري آنها امپراطوري فارس و روم را به خاك ذلت نشاندند

توحيـد ويكتـا پرسـتي را بـه سراسـر جهـان       بتكده ها را ويران نمودند و 
  . رساندند

بوسيلة  اهللا متعال كوه هاي علم و تقوا وجهاد بودند كه اصحاب
 به ياري اهللا و رسولش را ياري نمود، آري صحابه آنها پيامبر

جهاد نمودند و شهر وديار  اهللاشتافتند، دين اسالم را نشر كردند و در راه 
و اهل واوالد خود را ترك نمودند و مال وجان خود را قربان كردند، آري 

فدا نمودند،  در را اهللا جانهاي شيرين خود را در طبق اخالص نهادند و
بود، و به آنها بشارت جنت از و جنت الفردوس  هدفشان رضاي اهللا

  .داده شد طرف اهللا
 m  Y  X   WV  U  T          S  R  Q  P  O    N

  [  Zl ١٠٠: التوبة 
در   ، هميشه است  نهرها روان  از زير آن  كه  كرده  آماده  آنان باغهايي و براي «

 .»بزرگ  كاميابي  همان  است  ودانند، اينجا  آن

 مردم را همراهي نمودند وقتي كه همه قومي بودند كه پيامبر اصحاب
را تصديق  رسول اهللا ، اصحاب كرام،با آن حضرت دشمن بودند

نمودند وقتي كه همة مردم آنحضرت را تكذيب كردند، وقتي كه مشركان 
را با آغوش باز  ايشاندند كه آنحضرت را اخراج نمودند همين صحابه بو
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 پيامبر ،پذيرفتند و با مال وجانِ خود از ايشان دفاع نمودند، اصحاب
 مي را دوست داشتند و آنحضرت نيز اصحاب خود را بي نهايت دوست

را ادامه دادند و دين اسالم را  ايشانراه  بعد از پيامبر داشتند، صحابه
را همه چيز خود را فدا نمودند و  نقاط عالم رساندند و در اين يبه اقص

  :مي فرمايد  كريم بجوييد كه اهللاوصف آنها را در قرآن 
 m  c  |{  z  y  x  w  vu     t  s  r   q  pl ١٠٨: يوسف  

  .»و پيروانم  من  كنم مي  اهللا دعوت  سوي به  با بصيرت  من  راه  است  اين: بگو«
كتاب جاودان خود ذكر  مدح وستايش اصحاب كرام را در اهللا ريآ

را دوست بدارند،  نمود تا مسلمانان آن را بخوانند و اصحاب كرام
به خاطر صفات نيكويي كه داشتند در قلب انسانها جا گرفتند و  صحابه

قبل از اينكه شهرها را فتح نمايند دلها را فتح نمودند با اخالق خود با 
ست دارند زيرا كه دوستي ايمان خود و با جهاد خود، مومنان آنها را دو

با آنها جزو ايمان است و حتي كافراني كه به آنها به چشم انصاف 
  .نگريستند آنها را بهترين انسانها در تاريخ بشريت خواندند

اما منافقاني كه در لباس اسالم و مسلمانان خود را پنهان كرده بودنـد  
ديـدة بغـض و    و به دين مبين اسالم  كه به سرعت در حال انتشار بود بـه 

تمام وجود آنهـا را فـرا گرفتـه بـود      و كينه وحسد  عداوت مي نگريستند
خراب كنند، اين دشمني از زماني آغاز شـد   درونخواستند اين دين را از 

كه مسلمانان در جنگ بدر بر عليه كفار به پيروزي عظيمي دست يافتنـد و  
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لمانان شـدند و  و بزرگان آنها اسـير مسـ   مذلت افتادندسران كفار به خاك 
فاتح و سربلند به مدينة منوره برگشتند و كفاري  و صحابه رسول اهللا

كه در مدينـه سـكونت داشـتند چـون ايـن وضـع را مشـاهده كردنـد بـه          
سركردگي عبداهللا بن ابي بن سلول به ظاهر اسالم آوردنـد و در بـاطن بـه    

يسه براي ه و دسئكفر و بغض وكينة خود باقي ماندند و هميشه در پي توط
نابودي اسالم و مسلمين بودند زيرا قلبهاي مملـو از كينـه ودشـمني آنهـا     
هرگز تحمل ديدن پيروزي و پيشرفت مسلمانان را نداشت به همين دليـل  
از هيچ عملي جهت سركوبي مسلمانان و از بين بردن آنها دريـغ ننمودنـد   

 عليـه آنها  ميتوان به بسياري از  جنايات كه با مطالعة سيرت رسول اكرم
ميتوان از تحريك يهود بر ضد مسلمانان تا جمـع   از جملهمسلمين پي برد 

و تهمــت بــه ام آوري كفــار در جنــگ عليــه مســلمانان در غــزوة خنــدق 
نام برد كـه بـه لطـف     همسر پاك رسول اهللا &المومنين عايشة صديقه

 پروردگار همة نقشه هاي شوم آنها باطل و نقش برآب شد، از طرف ديگر 
ي كه در مدينه سكونت داشتند و بعد از آمدن اسالم بساط ظلـم و  يانيهود

تجاوز و طغيان آنها برچيده شده بود و به سـبب خيانتهـا ودشـمني هـاي     
و مسلمانان بعد از وقايع بني نضير و بني قينقاع  آشكار آنها با رسول اهللا

ان بودنـد  ربه زدن به مسلمانبه خيبر كوچ داده شده بودند هميشه در پي ض
خره در غزوة مبارك خيبر به شكست و نـابودي مواجـه گرديـده و    كه بآل

هـاي يهـود   ئه بقاياي آنها از جزيره العرب فرار نمودند، اما دسايس و توط
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بر ضد مسلمانان همچنان ادامه داشت و در پي آن بودنـد كـه در فرصـت    
گـاهي  مناسب ضربه اي به اسالم بزنند، گاهي به وسيلة دشمني آشـكار و  

به وسيلة فريب و نيرنگ كه به طور مثال ميتوان از فتنة عبد اهللا بـن سـباي   
خود را به جامة مسـلمانان زده و   يهودي نام برد كه در زمان سيدنا علي

با عنوان كردن واليت و وصايت و محبت علي و اهل بيت، خواسـت كـه   
بين خـود   در بين مسلمانان عداوت، تفرقه و دودستگي اندازد تا مسلمانان
  . مشغول باشند و جلو پيشرفت و فتوحات اسالمي گرفته شود

زه هم در بين مسلمانان همان شاگردان ابن سلول و ابن متأسفانه امرو
سبا با عبا و قباي اسالمي در پي نـابودي اسـالمند، آنهـا نمـي تواننـد كـه       

ن قـرار دهنـد زيـرا در آ    حمله، اسالم وقرآن را مستقيماً مورد رسول اهللا
آمدنـد و نـاقلين    يـل صورت چهره كثيف آنها آشكار مي شود به همين دل

را كـه ديـن     دين را مورد طعن قـرار دادنـد، آري اصـحاب رسـول اهللا    
را به ما رسانده انـد مـورد طعـن     اسالم، قرآن كريم و سنت رسول اكرم

نقل نمـوده انـد    قرار دادند تا به اين وسيله مسلمانان را در آنچه صحابه
شك و شبهه اندازند و آنوقت به هدف اصلي كه همانا دوري مسلمانان  به

از قرآن  و سنت است برسند زيرا اگر كسي در مورد ناقلين قرآن و سـنت  
به شك مي افتد و ايـن هـدف    نيز به شك بيفتد طبيعتاً دربارة قرآن وسنت

اساسي دشمنان اسالم است كه مسلمانان را درمورد كساني كـه ايـن ديـن    
ن را به ما نقل نموده انـد در شـك بيندازنـد و آنوقـت اسـت كـه ايـن        مبي
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مسلمانان شكاك وظيفة آنها را به شكل احسن انجام مي دهند و به همـين  
 دليل است كه مي گوييم كه طعن در صحابه يعني طعن در رسول اكـرم 

  .دين مبين اسالم بهقرآن و كالً طعن  بهو طعن 
رازي را كه به اين دسيسة دشمنان اسالم رحمت كند امام ابي زرعه  اهللا

  :پي برده و آنها را شناخته بود به همين دليل در جملة زيبايي مي فرمايد
طعن مي كنـد   اگر ديديد كه كسي به يكي از اصحاب رسول اكرم«

و آنها را دشنام مي دهد بدانيد كه آن شخص زنديق است زيرا در نـزد مـا   
همـان   ت و اصحاب رسول اهللاحق است و قرآن حق اس رسول اكرم

را براي ما نقـل كـرده انـد،     كساني هستند كه قرآن و سنت رسول اكرام
را طعن و لعن كند در حقيقت مي خواهـد شـاهدان    پس آنكه اصحاب

مورد دينمان در شك بيندازد به همين  قرآن وسنت را بدنام كند و ما را در
كتـاب   .»ا زنـديق هسـتند  دليل افشاي اينگونه اشخاص واجب است زيرا آنه

  )131ص /  1ج ( -التوحيد 

 در راسـتاي دفـاع از اصـحاب رسـول اهللا     من نيز به توفيـق اهللا  
 نوشتة اسـتاد » ة املرضينيايح« اما پر محتوي تصميم گرفتم كه رسالة كوچك

گرانقدر توفيق مصيري را به فارسي ترجمه نمايم تا بـرادران و   بزرگوار و
در قـرآن كـريم و     ر با سيرت يـاران رسـول اهللا   خواهران مسلمان بيشت

. آشـنا شـوند   ء خاصتا ائمـه اهـل بيـت   و اقوال علما سنت رسول اهللا
ان حسـنات مـن و نويسـنده و    ايـن عمـل را در ميـز    دوارم كـه اهللا وامي

و همچنـين از   كه در ترجمة آن همكاري نمودند قرار دهد برادران عزيزي
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بـرادر عزيـز    و برادر عزيز قريب اهللا مطيـع استاد محترم عبداهللا حيدري و 
كه در مراجعه و تصحيح اين كتاب همكاري نمودند تشكر  ماجد مهاجري

براي ايشان و همه برادران و خواهران  نموده از بارگاه رب العزت والجالل
  .مسلمان طول عمر و سعادت دارين استدعا مي نمايم

ب مطـالبي را بنـابر   كه در بعضي از قسمتهاي كتـا  تذكر استالزم به 
{} ضرورت و يا توضيح بيشـتر اضـافه نمـوده ام كـه در داخـل عالمـت       

  .نشاندهي شده است
  به اميد پيروزي اسالم و مسلمين

  محمد عبداللطيف انصاري
ansariabusaeed@gmail.com 

  



 

  مؤلف  ةمقدم

  .نيد و علی آله و صحبه امجع، و الصالة و السالم علی حممنياحلمدهللا رب العامل
در دل خواننده ارزش و اعتبار متعال مسألت دارم اين رساله مختصر  اهللاز 

اصـحاب  و مقـام  جايگـاه   :، زيـرا موضـوع آن  را بدست آوردو تأثير الزم 
از جان  تركه چشمانشان را با ديدار محبوب عزيز ياست، آنان بزرگوار 

همنشـيني خليـل   احشـان را بـا   سرمه زدنـد، و ارو  محمد مصطفيخود 
. پاكي بخشـيدند  ،تزكيه و هايشان را با آن علم و دانش و قلب صفامجتبي 

اسـت،   هوشـيد جگواراي علم آن سرور محبوب  ةاز چشمكه  علم ودانشي
 ةچشـم آب حيـات   از و روان خـويش را  روح آري اصحاب رسول اهللا

  .يافتندتعالي ترقي و  نبوت سيراب نموده و به ملكوت
نبـوي و  شـريف  و احاديـث   كـريم  ين رساله با آيات روشـن قـرآن  ا
نسل تعليم  ،آن نسل فاضلجايگاه عالي كه بر آور  شگفتهاي  گيري موضع

   .مزين شده استكند  داللت مي شاگردان مكتب رسول اهللا و يافتة قرآن
اطـالع و  شديد به و مبرم بيش از هر چيز نياز امروزه مسلمان  انجوان
ثـر  ا در و كـه منبـع كَـرَم بودنـد     به فضائل ياران پيـامبر  نسبت ،شناخت
ـ دار ،گشـتند  ئلبه درجات و جايگاه عالي نا رسول اهللاتربيت  چنـان  د، ن

در تـاريخ بشـري    الگونمونه و ) بلند و شامخ ةقل(مانند مقام و منزلتي كه 
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نمونه و  نسل چنيناگر به خوبي نتواند به مسلمان جوان  امروز واند،  شده
آن اخبـار  سـيرت و  زيـرا  ، معـذور اسـت   اقتـداء نمايـد   ينظيـر  وي بيالگ

و افراط و تفـريط، و سـوء    شخصي با غبار تحريف و اغراض ؛برگزيدگان
در   نسبت به ايشان چنان غل و غش و كينهتأويل پوشيده شده، طوري كه 

 اين يك در حالي كه! كند يشان را انكار ميا نعمت ايمانكه پروراند  سر مي
تصـحيح تـاريخ، يـا    در حد توان براي كه ديني است بر هر مؤمني واجب 

برد تالش كند، و اين كـار را از   اشتباهاتي كه صدر اسالم را زير سؤال مي
قدر در اين راه سعي و تالش شـود   ها به حساب آورد، و آن برترين عبادت

ان صـالح و  و نياكـ  بزرگـان اسـالم  از  و الگـويي   نمونـه مسلمان  انتا جوان
 عهد و پيماند، و با ايشان تجديد نرا پيش روي داشته باش يشخو ةيستشا

  .اصالح نمايند] شفاف ايشان ةآين با[نمايد، و راه و روش خويش را 
گرامـي   برادران و خواهراندر بيان زيبايي و امتيازات اين رساله براي 

، و ايـن رسـالة كوتـاه   را بـا   شـما گردانم، بلكـه   بحث را زياد طوالني نمي
آشـنا   اصحابو بزرگواري  با فضايلتا  مي گذارم و رسا مالت عاليج

ـ  ةشايست آنهاد كه يد و بدانيگرد رسـول اهللا  حبتتاج ص  بـه   هسـتند، و
نايـل   ي پيـامبر اسـالم  تصـحب  همدمي و هـم  و اليبه مقام ع همين دليل

  ...اند، شده
  توفيق محمد مصيري



 

  فصل اول
  الياهللا سبحانه و تعآيات ثنا و ستايش 

تـر   و كالمش واضح ،راستگوتر اهللاز در گفتار و سخن كه نيست كسي 
بـه عهـد و   تعالي وفادارتر  و نيز كسي چون اوشد، اتر ب آاليش و پاك و بي

در محضـر  . استشديد  ة عذاب او تعالي نيز، و تهديد و وعدنيست پيمان
 اي چـاره  چـرا چند و  آيات قرآن كريم كسي جز تصديق و تسليم شدن بي

عـالّم و   پروردگـار براي هيچ كالم و گفتاري جز آنچـه كـالم   ندارد، زيرا 
وگنجايشـي  نيسـت، و   غيـر تصـديق   و مجالياي  عرصهداناي مطلق است 
 تعـالي  اوبـا عظمـت   قـدر و   گـران  اتجز براي فرمايشـ  براي هيچ سخني

اي براي رد يا تأويل و  نيست، و عقل قاصر بشري كمترين فرصت و اجازه
  ....م اهللا بر اساس هواي نفساني نداردتحريف كال

گرامـي رسـول   همتـا اصـحاب    نظير و بـي  بزرگوار و بي پروردگارآن 
و در  ثنا و ستايش هسـتند، مدح و اهل داند كه  ميستايد، زيرا  را مي اهللا

نهايت  كالم و علم و اطالع بي. بودن مستقرند گاه شرف صحابهجايمحل و 
ين نيسـت، بلكـه بـراي هـر عصـر و زمـاني       محدود به زمان معمتعال  اهللا 

هايي از كالم اهللا اسـت كـه اصـحاب بزرگـوار      شايسته است، و اين بخش
  :شده اندبا گفتاري زيبا و ستودني توصيف  اهللارسول 
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   }  |  {l  )29: الفتح(   
و كساني كه با او هستند در برابر كافران تند  ،است اهللامحمد فرستاده «

ايشـان را در حـال   . و نسبت به يكديگر مهربـان و دلسـوزند    ،و سرسخت
جويند و رضـاي او را   مي را اهللاره فضل آنان همو. بيني  ركوع و سجود مي

ايـن،  . سـجده در پيشانيهايشـان نمايـان اسـت    نشانه ايشان بر اثر . طلبند مي
توصيف آنان در تورات است، و اما توصيف ايشان در انجيل چنين است كه 

، و خـود را بيـرون زده  ) هاي خوشه(هاي  همانند كشتزاري هستند كه جوانه
هاي خويش راست ايستاده باشد،  ت نموده و بر ساقهآنها را نيرو داده و سخ

افران را به سـبب  تا ك. آورد را به شگفت مي )دهقانان( اي كه برزگران بگونه
به كساني كه ايمان بياورند و كارهاي شايسته بكنند  اهللا . آنان خشمگين كند

  »..دهد  آمرزش و پاداش بزرگي را وعده مي
در يـك   كرام ست براي اصحابا اهللاين شهادت و گواهي صريح 

در تفسير  :گونه كه ابن كثير همانايشان است،  براي رافتخامدال آيه كه 
هـر  اسـت،  نياتشان خالص و كردارشان زيبا  صحابه«: فرمايد اين آيه مي

انگيــز ايشــان را  نظيــر و شــگفت بنگــرد؛ راه و روش بــيكــس بــه ايشــان 
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 كـه هرگـاه نصـاري    ر رسيدهخببه من «: فرمود :كو امام مال. »..بيند مي
فـتح كردنـد   ديدند كه سـرزمين شـام را    آن دسته از صحابه را  )مسيحيان(

هـا از حواريـون    گونه كه به ما ابـالغ شـده ايـن    سوگند آن اهللابه : ندفتگ مي
آسـماني   هـاي  اين امت در كتابگفتند، زيرا  مي راست. »بهترند عيسي
 افراد ايـن امـت   بزرگوارترين و، استبوده مورد تعظيم  بي نهايت گذشته

  1.هستند اهللاصحاب رسول 

  نيكپاداش و وعده به بزرگترين بشارت 
  : فرمود اهللا
 m  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ      Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å

  â  á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú  Ù   Ø×  Ö  Õl )10: حديد(  
در راه (انـد و   يدهبخشـ  انفاق كرده و )مكّه(كساني از شما كه پيش از فتح «

آنان درجه و مقامشـان  . نيستند )يكسان(برابر و ) با ديگران(اند،  جنگيده) اهللا
بـذل و  ) مكـه ( فراتر و برتر از درجه و مقام كساني است كه بعـد از فـتح   

به همه، وعده پاداش نيكو  اهللاما به هر حال، . اند اند و جنگيده بخشش نموده
  ».كنيد چيزي است كه مي دهد، و او آگاه از هر آن مي

و   چيزهـاي گرانمايـه  كساني را مدح و ستايش كرده كه  اهللا در اين آيه 
  . اند نفيس را در راه موالي خود بذل كرده

                                           
  ).6/365(تفسير القرآن العظيم  - 1
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 اهللاهـاي انـدك ايشـان در راه     هزينهانفاق و يعني «: فرموده :امام خطابي
از  اهللاتنگ و بحراني قرار داشـتند، در نظـر   در حالي كه در وضع معيشتي 

بخشـيدند   ،سـخت  انفاق و اموال بسيار زياد كساني كه بعـد از آن شـرايط  
  .»بهتر است

داراي مقـام شـرف و    ،اين بزرگواران كه داراي سوابق ايمان و عمل بودند
تواند در فضل و عمـل بـه    جايگاه چنان واال و رفيعي هستند كه كسي نمي

ابل مقايسه نيست هـر  ها با عمل ديگران ق ايشان برسد، بلكه عمل اندك آن
اخالص و صداقت و  ايراچند كه زياد باشد، و نيز هر اندازه كه ديگران د

قابل مقايسـه  آن بزرگوارن عمل صالح عملشان با  ،يقين و ايمان هم باشند
است و آن را به هركس كه  متعال اهللافضل و بزرگي در دست  زيرا ،نيست

  .دهد بخواهد مي

  ختس ةمنت و پذيرش توبه در لحظ
، و بيان چگـونگي پـاداش   در اظهار منت بر اصحاب پيامبر امين اهللا 

در لحظـات سـخت و    اهللابه ايشان به خاطر پايداري همـراه بـا رسـول    
  :بحراني جنگ فرمود

 m    ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «  ª  ©
  ÂÁ   À  ¿     ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´

   Ç  Æ  Å  Ä      Ãl )117: هتوب(  
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مهـاجرين و  . مهـاجرين و انصـار را پـذيرفت    ةپيغمبر و توب ةتوباهللا «
با وجود گرماي زياد، كمي وسيله سواري و (انصاري كه در روزگار سختي 

و همـراه او  (از پيغمبر پيروي كردند ) زاد، فصل درو و چيدن محصول خود
اي از آنـان انـدكي    بعد از آن كه دلهـاي دسـته  ) رهسپار جنگ تبوك شدند

 اهللا باز هم ) در اين حال. (منحرف شود) از حق به سوي باطل(مانده بود كه 
  ».چرا كه او بسيار رؤوف و مهربان است. توبه آنان را پذيرفت

هـاي جنـگ و نبـرد حاضـر      زيده كه در همه ميـدان آن بزرگواران برگ
از همـة   اهللانـد،  ا هبودند؛ در فضيلت و برتري بر همه مردم پيشي گرفتـ 

ايشان را پذيرفت، و به ما فرمـان داده كـه    ةگذشت و توب ي آنانلغزش ها
نزديـك   اهللابا طلب آمرزش و محبت و دوست داشتن آن بزرگواران به 

  .بر ما واجب گردانيده است شويم، و اين را بر زبان پيامبر
از  اهللا سـبحانه و تعـالي  پـذيري   توبه«: ء فرموده اندعلمافوق  ةدر تفسير آي

افزايش بركت و فزوني بر ايشـان اسـت، امـا نسـبت بـه      معني به  پيامبر
  .»ستها هاي آن غزشهاجرين و انصار يعني عفو گناه و لم

  ؟كند اما با چه چيز و چگونه گناه ايشان را عفو مي
با وجـود گرمـاي زيـاد،    (كه در روزگار سختي ها  آن: پاسخ اين است

از پيغمبـر  ) كمي وسيله سواري و زاد، فصل درو و چيدن محصـول خـود  
بـه سـبب    اهللا كـه   جـا  از آن، چون اين كار بزرگ بود، و پيروي كردند

آيه فوق بر ايـن حقيقـت   بخشد،  كارهاي نيك بزرگ گناهان كوچك را مي
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بنابراين صـبر   m µ  ´    ³  ²  ±l : تأكيد نموده و فرمود
قدر بزرگ است كـه   آنو بردباري و مقاومت در لحظات سخت و بحراني 

   1.كند متعال گناهان صغيره را عفو مي اهللا آن  بر اثر
  : فرمايد اين آيه مي بارةدر :ابوبكر جصاص

 m    ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «  ª  ©
 µ  ´l  

انـد   آن دسته از اصحاب مهاجر و انصار مورد مدح و ستايش قرار گرفتـه «
 بودند، و نيز اين آيه از صحت بـاطن و  اهللاها همراه رسول  كه در جنگ

ـ    اهللا دهد، زيرا وقتي كه  پاكي قلب و دل ايشان خبر مي  ةاعـالم كـرده توب
هـا و از كارهايشـان هـم راضـي و خشـنود       ايشان را پذيرفته؛ حتمـاً از آن 

رد كسـاني كـه بـه اصـحاب      دراست، و اين دليل قاطع و صريحي اسـت  
 بـه  اهللاچـه   ي غيـر از آن يو چيزهاد، نزن مي زبان زخم طعنه و  اهللارسول 

هـا   ها نسبت داده از توصيف بـه درسـتي درون و صـالح نهـان، بـه آن      آن
  .2»دهند نسبت مي

مهاجرين و انصار مجموع اهل «: فرموده است كه :طاهر بن عاشور
از  )جـيش العسـره  ( زمان سختي و لحظات بحراني مدينه هستند، و لشكر

                                           
 .117تفسير من هدي القرآن، تفسير الجديد سوره توبه آيه  -1
  .)4/371(احكام القرآن، جصاص  -2
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كـه   ولـي علـت ايـن    و از قبايل ديگر اطراف مدينه تشكيل شده بود،ها  آن
ايـن  قرار گرفتند  اهللا جل جاللهها بطور خصوص مورد مدح و ستايش  ن آ

عالقگي نكردند، و نسبت بـه صـرف امـوال و     اظهار سستي و بياست كه 
 ها براي ديگر قبايـل  خسيس نبودند، بنابراين آن اهللاهاي خود در راه  دارايي

    .1»الگوي نيكو شدند

  صداقت و فضل و خشنوديياري و 
  : فرمايد مي اهللا

 m  ¬  «  ª  ©    ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
  ¶  µ  ´   ³  ²±  °  ¯  ®l )8: حشر(  

است كه از خانه و كاشـانه و امـوال    مچنين غنائم از آنِ فقراي مهاجريه«
و خوشـنودي او را   اهللاآن كسـاني كـه فضـل    . انـد  خود بيرون رانده شـده 

  ».اينان راستانند هم .دهند و پيغمبرش را ياري مي اهللاخواهند، و  مي
ضمناً مهاجرين را مدح و ستايش كرده  اهللا سبحانه و تعاليدر اين آيه 

و پيـروزي   اهللاخويش رانده شدند، و به خاطر رضاي  ةكه از خانه و كاشان
 ةدر خاتمـ  اهللا سبحانه و تعـالي هاي خود را رها كردند، و  دارايي پيامبر

  .است آيه بر صداقت ايشان گواهي داده

                                           
  )10/219(التحرير و التنوير  -1
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ـ و تزكي ،يچه گواهي بزرگ و گرامي و با ارزش !گفتاش  ره و گواهي ب
  .سبحانه و تعالي از سوي پروردگار عالميان ،ها پاكي آن

در بيـان حـال آن    اهللا سبحانه و تعـالي : مي فرمايد :حافظ ابن كثير
¤  m : هستند فرمـود  1)فئ(دسته از فقراء و مستمندان كه مستحق اموال 

  ª  ©    ¨  §  ¦  ¥  ®  ¬  «l  از  يعني كساني كـه
بـا   اهللا، و به خاطر دستيابي به رضايت سرزمين و ديار خويش رانده شدند

¯  °  m   ´   ³  ²±قوم و خويشان خود به مخالفت برخاستند، 
  ¶  µl كردنـد، و   ثابـت هاي خود را با عمل تصديق و  يعني گفته

   .2»و برترين افراد مهاجرين بودند سرورانها  آن

  اهللاچيز  مهتر از هخوشنودي باالو  بهشتهاي  غبا
 m  H  G   F  E  D  C  B  A

          S  R  Q  P  O    N  M  L  K  J  I
  [  Z  Y  X   WV  U  Tl  )100: هتوب(  

يشگامان نخستين مهاجران و انصار، و كساني كه به نيكي روش آنـان را  پ«
از آنـان خوشـنود    اهللايمودنـد،  در پيش گرفتند و راه ايشان را بـه خـوبي پ  

                                           
  .اموالي است كه بدون جنگ و درگيري از دشمن بدست مسلمانان مي افتد) فئ( -1
  .)6/605(ر تفسير ابن كثي -2
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را  )بهشـت (باغهـايي  براي آنان  اهللاو  ،خوشنودند اهللاست و ايشان هم از 
 هـا جـاري   آن رودخانه) درختان و كاخهاي(آماده ساخته است كه در زير 
  ».بزرگاين است پيروزي و رستگاري . مانند است و جاودانه در آنجا مي

متعـال بـا صـراحت بيـان      اهللا در اين آيـه «: فرموده :شنقيطيعالمه 
ن و انصار، و كساني كه بـه نيكـي   يپيشگامان نخستين مهاجرز ا فرموده كه

روش آنان را در پيش گرفتند و راه ايشان را به خـوبي پيمودنـد خوشـنود    
ش و حـ هـا را ف  هـر كـس آن  ، و اين يك دليل قاطع قرآني است كـه  است

زيرا نسبت به كسي كينه  و رسول اوست، اهللاگمراه و مخالف  ،ناسزا گويد
از او راضي و خشنود است، و بدون شك خشـم و   اهللاو دشمني داشته كه 

 عليـه اهللا و سركشـي و طغيـان   دشـمني  كسـاني،  كينه نسبت به چنـين  
  .1»است

  اخروي بزرگتر و پاداش  جايگاه خوب دنيا
  : فرمود اهللا
m  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê   É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â

 Ô  Ó  ÒÑ                  Ö  Õl       )41: نحل(  
) در مكّـه (، پـس از آن كـه   هجرت كردنـد ) به مدينه( اهللاكساني كه براي «

مورد ظلم و ستم قرار گرفتند، در اين دنيا جايگاه و پايگـاه خـوبي بـدانان    

                                           
  ).2/148(اضواء البيان -1
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بزرگتر است اگـر  ) وي آنانايشان از پاداش دني(دهيم، و پاداش اخروي  مي
 ».بدانند

و سـرزمين  اقوام و كه دهد  قرار مي شستاي مورد مهاجرين را اين آيه 
اين ترك كردند، و و كافران با كفر و دشمني  اهللابه خاطر را  يشوطن خو

قـرار   ظلـم و دشـمني  و مـورد آزار و اذيـت    اهللاهم زماني بود كـه در راه  
آنان را به مسكن و جايگاه بسيار مناسـبي كـه مـورد     اهللاسپس گرفتند، 
 .است وعده داده بزرگ در بهشتعالقه ايشان است، و نيز پاداش پسند و 

  يرستگار و يخشنود ،ياري و مانيا
اصحاب را بيان كه فضل و سروري و بزرگواري  كريم مله آيات قرآنجاز 

  : فرمايد كرده اين آيه است كه مي
 m  ¬  «  ª  ©    ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢

»  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²±  °  ¯  ®  
Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾    ½  ¼     È  Ç   Æ

  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   ÐÏ    Î     Í   Ì  Ë  Ê  É
   Ø  ×l  )9 – 8: حشر(  

همچنين غنائم از آنِ فقراي مهاجري است كه از خانه و كاشـانه و امـوال   «
و خوشـنودي او را   اهللاآن كسـاني كـه فضـل    . انـد  خود بيرون رانده شـده 

آنـاني   .اينان راسـتانند هم . دهند و پيغمبرش را ياري مي اهللا خواهند، و مي
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انصـار در مدينـه   ( كه پيش از آمدن مهاجران خانه و كاشانه را آماده كردند
دارنـد   كساني را دوست مي) در دل خود استوار داشتند(و ايمان را  )منوره

احسـاس نيـازي   رغبت و اند، و در درون  كه به پيش ايشان مهاجرت كرده
كنند به چيزهائي كه به مهاجران داده شده است، و ايشان را بـر خـود    مين

كساني كه از بخـل  . هرچند كه خود سخت نيازمند باشند ،دهند ترجيح مي
  ».نفس خود، نگاهداري و مصون و محفوظ گردند، ايشان قطعاً رستگارند

و  آيه مهاجرين را به صداقت، و انصار و ياري كنندگان را به فالحدر اين 
و  اهللا m   ²±  °  ¯lهـا   رستگاري توصيف نموده است، زيـرا آن 

يـاري در غـزوات    آنهـا و  هـاي  گيري دهند، كه موضع رسولش را ياري مي
  ...و ديگر فتوحات اسالمي آشكار است اهللارسول 

بـه   آينـد  كه پس از مهاجرين و انصار به دنيا ميرا كساني و همچنين 
انسـان  ايمـان  و لـوازم  يكي از مقتضـيات  و فرموده، داشتن ايمان توصيف 

ـ  مسلمان دوست داشتن آن بزرگوار ه ن، و عدم كينه و ناخشنودي نسـبت ب
و عـدم وجـود ايـن    اسـت،   بـراي آنـان   اهللا، و طلب آمرزش و عفو ايشان
ها در هر كسي عالمت ضعف يا عدم وجود ايمان اسـت، چـه رسـد     نشانه

  .ها به شديدتر از اين
 m F  E  D  C  B  A   K  J  I     H      G

  X  W  V   U  T  S  R  Q    P  O  N  M  Ll )10: حشر(  
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اند  ما را و برادران ما را كه در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفته! پروردگارا«
  كينه(  غلّي  اند، هيچ آورده ايمان   كه  كساني  به  ما نسبت  و در دلهاي بيامرز
داري رأفت و رحمت پروردگارا تو  ،نده قرار  )و حسدي  و بغض  و غش
  ).فراواني

  : را توصيف فرموده به اين كه اصحاب پيامبرمتعال  اهللاهمچنين 
m   UT  S   R  Q  P  O  N  M   LK  J      I  H  G

   }  \[    Z  Y  X  W   Vl )29: فتح(   
تنـد و   است، و كساني كه با او هستند در برابر كـافران  اهللامحمد فرستاده «

ايشان را در حال ركوع . و نسبت به يكديگر مهربان و دلسوزند ،سرسخت
جوينـد و رضـاي او را    را مـي  اهللاآنـان همـواره فضـل    . بينـي  و سجود مي

  ».نشانه ايشان بر اثر سجده در پيشانيهايشان نمايان است. طلبند مي
  :ره فرمودهاباين  در 97در نهج البالغه خطبه  هم طالب علي بن ابي

فََما أََرى أََحداً ُيْشبُِهُهْم ِمْنكُْم لَقَْد كَاُنوا ُيْصـبُِحونَ   لَقَْد َرأَْيُت أَْصَحاَب ُمَحمٍَّد«
ُشْعثاً غُْبراً َو قَْد َباُتوا ُسجَّداً َو ِقَياماً ُيَراوُِحونَ َبْيَن جَِباِههِْم َو ُخُدوِدِهْم َو َيِقفُـونَ  

َمَعاِدِهْم كَأَنَّ َبْيَن أَْعُينِهِْم ُركََب الِْمْعـَزى ِمـْن طُـولِ     َعلَى ِمثْلِ الَْجْمرِ ِمْن ِذكْرِ
ُسُجوِدِهْم إِذَا ذُِكَر اللَُّه َهَملَْت أَْعُيُنُهْم َحتَّى َتُبلَّ ُجُيوَبُهْم َو َماُدوا كََما َيِميُد الشََّجُر 

  ». ابَِيْوَم الرِّيحِ الَْعاِصِف َخْوفاً ِمَن الِْعقَابِ َو َرَجاًء ِللثََّو
امـا هيچكـدام از شـما را ماننـد آنـان       ام، را ديـده  من اصحاب محمـد «

ــاى مشــكالت صــدر اســالم (بينم،آنهــا نمــى ــده و )در تنگن موهــائى پراكن
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شب تا به صبح در حـال سـجده و قيـام بـه      :هائى غبار آلوده داشتند چهره
 دنـد، بخاك ميگذار اهللاها را درپيشگاه  عبادت بودند،گاه پيشانى و گاه گونه
پيشـانى آنهـا از    .بودنـد  هاى آتش،لرزان از وحشت رستاخيز همچون شعله

شـدآنچنان   برده مى اهللاو هنگامى كه نام  هاى طوالنى پينه بسته بود، سجده
و همچون بيد كه از  گرديد، شد كه گريبان آنها تر مى چشمشان اشكبار مى

مسـئوليت و   از تـرس )اينهـا همـه  (لرزيدند مى لرزد، تند باد بخود مى شدت
  .»اميد به پاداش الهى بود

كـه از  امـر فرمـوده   به مـا  داناي آگاه  اهللاكه  اگر! برادر و خواهر عزيز
رزش نمـاييم، حـال كسـاني كـه         ايشان راضي باشيم و برايشـان طلـب آمـ

و مسخره و ناسزاگويي  و لعن را هدف فحش و طعن صحابه رسول اهللا
   ؟!چگونه است مي دهندقرار 

كـه بـا صـحابه     گمراهگروه در رابطه با اين  :امام ذهبي يد كهتوجه نماي
  :مي فرمايدچه  دشمنند

هر كس نسبت به ايشان طعنه بزند، و ايشان را ناسزا گويد، قطعـاً از  «
ش و حــايمــان و از ديــن و كــيش مســلمين خــارج شــده اســت، زيــرا ف 

ر و ورزي و انكـا  ناسزاگويي جز از روي اعتقاد به بد بودن ايشـان و كينـه  
و فضـايل  نسبت به آنان  و پيامبر اهللاتكذيب مدح و ستايشي نيست كه 

و ... اسـت بيان فرموده ها  نايشان، و دوست داشتن آ ةهاي وارست و ويژگي
، طعنـه بـه   )كساني كه دين اهللا را به مـا رسـاندند  ( طعنه و انتقاد از واسطه
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قـل و  ن مـا  بردن كساني كـه ايـن شـريعت را بـه    زير سؤال ، و است اصل
ديـن اسـالم   اصـل  زير سؤال بردن  و زير سؤال بردن آنها،. اند  روايت كرده

و زندقه و الحـاد   هر كسي كه تأمل كند، و از نفاقبراي اين نكته است، و 
  .1»...ستو هويداآشكار  سالم و مبراء باشد در عقيده

  ايجاد نمود و محبت الفت شاندر ميان اهللا
   :دفرماي مي اهللا سبحانه و تعالي

m  \  [  Z  Y  X  W  V  U   T    S  RQ     P  O
  e  d   c   b  a`  _  ^   ]l )63 – 62: نفالا(  

و دلهـاي آنـان را بـه هـم نزديـك و      ( و در ميان آنان الفت ايجـاد نمـود   «
كـردي   اگر همه آنچه در زمين است صرف مي) اي كه به گونه ،مهربان كرد

با هـدايت  ( اهللاولي . و الفت برقرار سازيتوانستي ميان دلهايشان انس  نمي
چـرا كـه    ،ميانشان انس و الفت انداخت) آنان به ايمان و دوستي و برادري

  .»او عزيز و حكيم است
هايشان الفت و محبت و عالقه بوجود  در ميان قلب متعال اهللابنابراين 

ايشـان   ه وسـيلة هاي بعدي ب در جنگ بدر و معركهرا  آورد، و پيامبرش
  .ري كرديا

                                           
  ).235ص(الكبائر  - 1
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بـا تفـاوت    #صـحابه  متعـال در مـورد   اهللاستايش گونه كه تأييد و  همان
بزرگتـرين دليـل اسـت     ؛ايشان به بهشت ةو جايگاه مختلف، و وعددرجه 

رسول  و گواهي اهللا متعال شهادت اين از هر تهمت، وها  بر مبراء بودن آن
  .است به ايمان صادق و كامل ايشان اهللا

  شدن پيروزي ديكنزو ...بيعت الرضوان
  : متعال فرمود اهللا
 m   k  j  i  h  g  f  e  d  c   b  a  `  _  ~

  r  q  p  o  n  m  ll  )18: فتح(  
. كه در زير درخت با تو بيعت كردنداز مؤمنان راضي گرديد همان دم  اهللا«

دانست آنچـه را كـه در درون دلهايشـان نهفتـه بـود، لـذا اطمينـان         مي اهللا
  ».دلهايشان داد، و فتح نزديكي را پاداششان كردخاطري به 

و  خـالق و خشـنودي و پـاك دانسـتن    رضـايت  هم بيانگر اين آيه 
 هاسـت، پـس هرگـز    قلب و نهـان آن و آگاهي و اطالع از مدح و ستايش 

  .شود ايشان ناخشنود نمينسبت به 
بـه مـا    اهللاز جمله چيزهايي كه «: مي فرمايد :ابومحمد ابن حزم

در درون دلهايشـان صـداقت و ايمـان و    دانست  ميكه  است ه اينخبر داد
، لذا اطمينان خاطري به دلهايشـان  استاخالص و وفاداري به اسالم نهفته 
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در مورد آن بزرگواران براي هيچ كس جايز و حالل نيست هرگز پس داد، 
  .1»شك و ترديد داشته باشد

  :روايت است كه فرمود همچنين از ابن عباس
 به ما خبر داده كه از آن دسته از اصحاب كه زير درخت با پيامبر اهللا«

صـداقت و ايمـان و   (كه دانست  ميبيعت كردند راضي و خشنود است، و 
آيا بعـد از   .استدلهايشان نهفته و درون در  )اخالص و وفاداري به اسالم
  .»ها ناراضي شده؟ آن به ما خبر داده كه از آن

 آيات بيشماري اسـت كـه  اي از   نمونه زيديمز قرآن برگاين آياتي كه ا
مقام و منزلـت واال  چنان  آنداراي  كرام اند كه صحابه بيانگر اين حقيقت

انسان هر اندازه قدم بلند كند، و مقـامش  هستند كه   وبلندي رفيع ةو مرتب
و يا تقوا و پرهيزكاري پيشه  ترقي كند، و سلطنت و جايگاهش عالي باشد

كـه بـر اثـر    د رسيد، پس گرد و غبار هر كدام از ايشـان  بدان نخواه نمايد
اي كـه ديگـران    از طـال و نقـره  ها نشسته  بر تن آن اهللا رسولبا  يهمراه

  .بهتر و برتر است متعال اهللاكنند نزد  انفاق مي

 شگفتا صحابه بودن چه مقام با عظمتي است، و رفاقـت بـا پيـامبر   
  .اهللا رسولصحاب گرانقدر خوشا به حالتان اي ا! چقدر با عظمت است

                                           
  ).4/116(الفصل في الملل و األهواء و النحل -1



 

  فصل دوم
   از عطر سنت نبوينسيمي 

جايگـاه واالي اصـحاب و   خـويش   زيبـاي  كالمبا زبان و  پيامبر گرامي
، نموده انددوستي و عالقمندي و محبت خالصانه نسبت به ايشان را تأييد 

كـه موجـب خنـك شـدن سـينه و       اند و چيزهايي از ايشان ديده و دانسته
  !.ايشان گرديدشادي روح سرور قلب و 

در مـورد فضـايل و بزرگـواري اصـحاب بزرگـوار       پيامبر عزيزچگونه 
در برابر كفـار و مشـركين    را ايشانها  آنكه  امتش را با خبر نكند، حال آن

 همـه چيـز خـويش را فـدا     ايشـان پناه دادند و يـاريش نمودنـد، و در راه   
بـه   اهللا سـبحانه و تعـالي  ه كدر حالي  ؛ها دفاع نكند از آنو چطور  ! كردند
  !كه پاداش نيكي جز نيكي نيست؟ وحي نموده ايشان

 از فرمايشـات گهربـار و عطـر آگـين     گلچينـي اينك  !برادر و خواهر عزيز
  :كنم را ذكر مي  پيامبر گرامي

  صحابه... صحابه
بـه تصـوير   چنـين  اصحاب گرامي را  نشين زيبا و دل بيانيبا  اهللارسول 

  :دنكش مي
  :ندفرمود رسول اهللا كند كه روايت مي خدري دابوسعي
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َهلْ ِفيكُْم َمْن : لََيأِْتي َعلَى النَّاسِ َزَمانٌ َيْغُزو ِفيِه ِفئَاٌم ِمَن النَّاسِ، فَُيقَالُ لَُهْم «
: فَُيقَالَُنَعْم، فَُيفَْتُح لَُهْم، ثُمَّ َيْغُزو ِفئَاٌم ِمَن النَّاسِ، : ؟ فََيقُولُونََرُسولَ اللَِّه  َصِحَب

َنَعْم، فَُيفَْتُح لَُهْم، ثُمَّ َيْغُزو ِفئَاٌم : ؟ فََيقُولُونََهلْ ِفيكُْم َمْن َرأَى َمْن َصِحَب َرُسولَ 
: ؟ فََيقُولُونََهلْ ِفيكُْم َمْن َرأَى ِمْن َصِحَب َرُسولَ اللَِّه : ِمَن النَّاسِ، فَُيقَالُ لَُهْم

  1.»، فَُيفَْتُح لَُهْمَنَعْم
رونـد، از   مـي به جنگ و جهاد ني خواهد آمد كه گروهي از مردم زما«

 اهللاصـحاب رسـول    كسـي از  در ميـان شـما  آيـا  : شـود  ها سؤال مي آن
وفـتح و نصـرت    شود آري، پس راه بر ايشان باز مي: شود هست؟ گفته مي

از مـردم  گروهـي  ، سپس زماني بر مردم خواهد آمد كه نصيبشان مي گردد
آيا در ميـان  : شود شوند، سپس از ايشان سؤال مي مي اهللاراهي جهاد در راه 

شـود   گفتـه مـي  ؟ را ديده باشد اهللاصحاب رسول  شما كسي هست كه
فـتح و نصـرت نصيبشـان مـي      و گـردد  آري، پس راه برايشان گشوده مـي 

   .»شود
و  اهللارسـول   ةدر اين حديث چنـد معجـز  «: فرموده :امام نووي

   .2»ها وجود دارد عين آنفضل و بزرگواري صحابه و تاب

                                           
 ).2532(و مسلم ) 2897(روايت بخاري -1
  ).16/83(شرح نووي بر صحيح مسلم  -2
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و فضـيلت و ثنـا و مـدح و     كرامـت از آن همه عظمت و  !سبحان اهللا
بـراي   إلهستند كه بعد از پيامبران برخورداراز آن  كه اصحابتزكيه 

  !.كسي نبوده و نخواهد بود

   هاي آسمان ستاره... امت  بهترينِ
ه كــ ينيكــي و بزرگــواري آن نســل ةدر بــار صــادق و مصــدوق پيــامبرِ

و آنها را به بهترين كلمات  دنگوي بودند سخن مي ايشانو همدم همنشنين 
چرا چنين نباشد؟ مگر همين صحابه جان نثار و فداكار نبودند  ،دنمي ستاي

  نمودند؟ كه جان و مال و همه چيز خود را فداي اسالم و پيامبر
بهتـرين  : سؤال شـد  روايت كرده كه از پيامبر عبداهللا بن مسعود

  :ندم چه كساني هستند؟ فرمودمرد
َخْيُر النَّاسِ قَْرنِي، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُوَنُهْم، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُوَنُهْم، ثُمَّ َيجِـيُء أَقْـَواٌم َتْسـبُِق    «

  .»َشَهاَدةُ أََحِدِهْم َيِميَنُه َوَيِميُنُه َشَهاَدَتُه
نـد  بسـر مـي بر   مـن  كسـاني هسـتند كـه در عهـد و زمـان      ،بهترين مردم«
كساني كه  سپس و ).تابعين( آيند كساني كه بعد از آنها مي ،وبعد ).صحابه(

آيند كه گـاهي   ميكساني  ، و بعد از آنان ).تبع تابعين(مي آيند پس از آنها 
قبل از سوگند خوردن، گواهي مـي دهنـد و گـاهي قبـل از گـواهي دادن،      
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هند و سـوگند  يعني تقوا ندارند و براحتي گواهي مي د. »خورند سوگند مي
  .1 .مي خورند
، مـراد از بهتـرين قـرن   علماء اتفاق نظر دارنـد كـه   «: فرمود  :امام نووي

  .2»كرام مي باشد صحابهو پيامبر زمان

  مقام واالكوهي از طال و 
  : ندفرمود ايشان روايت كرده كه اهللابوسعيد خدري از رسول 

أَْنفََق ِمثْلَ أُُحٍد ذََهًبا َما َبلَغَ ُمـدَّ أََحـِدِهْم َولَـا     لَا َتُسبُّوا أَْصَحابِي فَإِنَّ أََحَدكُْم لَْو«
  .3»َنِصيفَُه

طـال   ،كـوه احـد   ةاگر كسي از شما به اندازاصحاب من را دشنام ندهيد، «
نمـي  به اندازه كف دو دست آنهـا و حتـي نصـف آن    كند، ثواب آنانفاق 
  .»رسد

 ةلـو مقـام و رتبـ   در بـاره ع است تصريحي  مدال افتخار و اين حديث هم
در مـورد   از هـر كسـي كـه باشـد     بطوري كه طمـع را كرام  صحابه واالي

طـال بـه   انفـاق  كند، زيرا پاداش  ايشان قطع مي شامخ مقامنزديك شدن به 

                                           
  ).2533(، و مسلم )2652(بخاري  -1
  ).16/83(شرح نووي بر صحيح مسلم  -2

مّد، پيمانه اي است كه برخي آنرا به اندازة ُپري دوكِف دست ( )2540(مسلم ) 3674(بخاري  -3

 .)اند دانسته
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آنـان   )يـك مشـت گنـدم   (پاداش صدقه دادن نصف مد بهكوه اُحد اندازة 
نـان  آسياب شود و به خمير تبـديل گـردد بـيش از يـك      رسد كه اگر نمي

   .1بسيار بزرگي است ةعادي نيست، و اين مسأل
  :مي فرمايد :آبادي و عظيم

كف فضيلت به پاي  !شما از كوه اُحد به اندازةپاداش انفاق و صدقه دادن «
ايشان مقارن و همراه  ة، زيرا صدقرسددو دست آنها و حتي نصف آن نمي

آن  ،و بيشاخالق و نيت صادق است، عالوه بر نياز شديد و ضرورت كم 
  .2»دهند خوراك كه مي

نشـيني بـا پيـامبر     صحبتي و هم اين است مقام كسي كه مشرف به هم
 ،اند شده است، پس كساني كه به چنين افتخاري نائل نشده عظيم الشأن
  ! بزرگوارن قابل مقايسه هستند؟  چگونه با آن

فاصلة صحابه كـرام و غيـر ايشـان    بسيار زيادي است، و  ةواقعاً فاصل
ثريـا خيلـي فاصـله و تفـاوت دارد،      ةبسيار از هم دور است، خاك با ستار

 ؛اسـت  اهللاين هم فضل بلكه زمين هفتم بسيار از آسمان هفتم دور است، 
اهللا سبحانه و . كند آن را به هركس كه بخواهد عطاء مي اهللا سبحانه و تعالي

ان آن آگـاه  و از مسـتحقّ  ،داراي فضل فراوان و انعام بيشمار است و تعالي
  .است

                                           
  ).3/212(السيرة الحلبيه : نگاه -1
  ).12/269(عون المعبود -2
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  بهشت و رضوان، رؤيت و ايمان
  :فرمود  كه روايت است ^از ابوعبدالرحمن جهني

ِكْنـِديَّاِن  : إِذْ طَلََع َراِكَباِن، فَلَمَّا َرآُهَما، قَالَ َبْيَنَما َنْحُن ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه «
فََدَنا أََحُدُهَما ِلُيَبايَِعُه، فَلَمَّا أََخذَ بَِيِدِه،  َمذِْحجِيَّاِن، فَلَمَّا أََتَياُه فَإِذَا َرُجالِن ِمْن َمذِْحجٍ

: َيا َرُسولَ اللَِّه أََرأَْيَت َمْن َرآَك فَآَمَن بَِك َوَصدَّقََك فَاتََّبَعَك؟ َماذَا لَـُه؟ قَـالَ  : قَالَ
ُِيَبايَِعـُه   َخذَ بَِيِدِهأَ حتی ُراآلَخ أتاُه ، مثَُّثُمَّ َمَسَح َعلَى َيِدِه فَاْنَصَرَف: طُوَبى لَُه، قَالَ

: َيا َرُسولَ اللَِّه أََرأَْيَت َمْن َرآَك فَآَمَن بَِك َوَصدَّقََك فَاتََّبَعَك؟ َماذَا لَـُه؟ قَـالَ  : َفقالَ
  »طُوَبى لَُه
شـدند، رسـول   ظـاهر  نشسته بوديم كه ناگهان دو نفر سـواره  روزي «

كـه نـزد    تـا ايـن   ،كندي و مذحجي هسـتند  ةدو نفر از قبيل: ندفرمود اهللا
ها نزديك شد تـا   يكي از آن آمدند و دو مرد مذحجي بودند، اهللارسول 

  :را گرفت و گفت اندستشبا حضرت بيعت كند، 
ي و پيروايمان آورد  شمابه و را ديده  شماآيا كسي كه  اهللاي رسول 
  نمايد چه پاداشي دارد؟ انكند و تصديقت

را لمس  ست رسول اهللابراي اوست، او د) طوبي«درخت : ندفرمود
سپس ديگري آمد و بيعت كرد و همان سؤال را پرسيد، و كرد و برگشت، 

  .1»ندهم همان جواب را داد اهللارسول 

                                           
، و )2769(، و بزار در كشف االستار )22/742(، طبراني در معجم الكبير )17388(مسند امام احمد  ش -1

  .سند آن حسن است: نقل كرده و گفته) 10/18(هيثمي در مجمع الزوائد 
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 اتاقهـاي بهشـت   نام درختي است در بهشت كـه در هـر اتـاقي از   » طوبي«
  1.هستآن  از اي شاخه

  در نماز و جهاد... چه حاضر و چه غايب

ابوبكر و عمر و عثمان و جاي «: فرمود  است كه روايتاز سعيد بن جبير 
و سعيد بـن زيـد بـن    علي و طلحه و زبير و سعد و عبدالرحمن بن عوف 

صف نمـاز پشـت   و در  اهللاعمرو بن نفيل در جنگ و نبرد جلو رسول 
قرار  يكي از آنهاو هيچ كدام از مهاجرين و انصار در جاي بود، سر ايشان 

  .2»و چه غايب ندبود حاضرآنها ، چه ندگرفت نمي

  مرا آزار ندهيد اصحاب: وصيت پيامبر
كه بـه مدينـه   از م اهللاروايت است كه وقتي رسول  سهل بن مالكاز 

 شو بعد از حمد و ستاي ندبراي ايراد خطبه و بيانات به پا ايستاد ندبازگشت
  :ندفرمود اهللا

يا أيها النـاس  أيها الناس إن أبا بكر الصديق مل يسؤين قط فاعرفوا ذلك له «
إين راض عن أيب بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبري وعبد الـرمحن وسـعد   
وسعيد بن زيد واملهاجرين األولني فاعرفوا ذلك هلم يا أيها الناس إن اهللا تعاىل قـد  
غفر ألهل بدر واحلديبية يا أيها الناس ال تؤذوين يف أصحايب وال يف أصـهاري وال  

                                           
 ).4/89(تفسير القرآن العظيم : نگاه -1
  ).21/83(تاريخ دمشق  -2
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لمة فإهنا مظلمة ال توهب يف القيامة ألحد من الناس يا أيها يطالبنكم أحد منهم مبظ
  .»الناس ارفعوا ألسنتكم عن املسلمني وإذا مات امليت فقولوا فيه خريا

 حـق  با مـن بـدي نكـرده، پـس ايـن     هرگز ابوبكر صديق ! اي مردم«
مـن از ابـوبكر و عمـر و عثمـان و علـي و      او بشناسيد،  برايرا  وفضيلت

و سـعد و سـعيد بـن زيـد، و مهـاجرين اول      الرحمن طلحه و زبير و عبـد 
از اهـل  تعـالي   اهللاهمانا ! اي مردمبدانيد، راضي هستم، پس قدر ايشان را 

، اي مـردم در  و آنهـا را مـورد مغفـرت قـرار داد     ذشتبدر و حديبيه درگ
و كسي از شما درخواسـت رد   نكنيد،مرا اذيت  و دامادهايم مورد اصحاب

زيرا در قيامت چيزي وجود ندارد كـه حقـوق   ، نكندحق و حقوق و ستم 
زبـان خـود را از بـدگويي مسـلمين     ! مردم از آن پرداخت شود، اي مـردم 

  .1»را بگوييد شهاي برداريد، و هرگاه كسي از دنيا رفت نيكي
  !پس اي برادر و خواهر مسلمان

 در سـختي و  پيـامبر ؟ آيا نداز احوال ايشان بيشتر آگاه نبود آيا پيامبر
كـه آنهـا از چنـان اخالصـي      نددانسـت  ؟ و آيا نميندبا ايشان نزيست  نيآسا

هـاي   برخوردارند كه موجب شد چنين احاديـث صـحيح و داراي داللـت   
  ؟ را در حق آنها بفرمايند صريح و معاني فصيح
بسيار  كرام احاديث وارد شده در فضايل اصحابكه حاصل سخن اين

  :فرمود :سالم ابن تيميهشيخ االهستند، متواتر  ، و حتيو مشهور

                                           
  .منبع سابق -1
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ها، و برتـري دادن   آندر مورد فضايل صحابه و ستايش اين احاديث «
و زير  هستند،و حتي متواتر  مستفيض و مشهورهاي بعدي  بر قرنقرنشان 

  .1»در واقع نقد و زير سؤال بردن قرآن و سنت است ،سؤال بردن آنها

                                           
  ).4/430(مجموع فتاواي شيخ االسالم  -1



 



 

  فصل سوم
  مدح و ستايش متبادل

ارتباط محكـم و عميـق    ة دهند نشانكه   هاي نقل شده گيري از جمله موضع
  :موارد ذيل هستندگرامي است  ةو صحاب بين اهل بيت

  صحابه را دوست دارند اهل بيت :اول
  و اصحاب محمد اصحاب موسي

ــت   ــاطر موقعي ــه خ ــامخ و وااليب ــول اهللا  ش ــحاب رس ــرت اص  حض
ينـد كـه   را بب اهللاكه آن دسـته از اصـحاب رسـول    كرد آرزو  موسي

  .همه فضل و برتري هستند  حايز اين
  : فرمود روايت شده كه :رضاال علي بن موسياز 

برگزيـد، و دريـا را    پيـامبري را بـه   موسي بن عمران اهللاوقتي كه «
هايش را به  برايش شكافت، و بني اسرائيل را نجات داد، و تورات و لوحه

پروردگـارا،  : ي عرض كردموسچه جايگاهي دارد،  اهللاو داد و ديد كه نزد 
كسي از اصـحاب  آيا در ميان اصحاب پيامبران  اگر آل محمد چنين هستند

كـه  داني  اي موسي آيا نمي: فرمود اهللا سبحانه و تعاليست؟ هتر من گرامي
 فضـل آل اصحاب همـه پيـامبران ماننـد    فضل و برتري اصحاب محمد بر 
ل محمد بر ساير پيامبران فض، و نيز مانند محمد بر ساير آل پيامبران هست
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اهللا ديـدم،   هـا را مـي   ن اي كـاش آ  اپروردگـار : فرمود ، موسيمي باشد
بينـي، زيـرا    ها را نمـي  اي موسي تو آنبه او وحي كرد كه  سبحانه و تعالي

و در محضـر  ليكن بعداً ايشان را در بهشت زمان ظهور ايشان فرا نرسيده، 
در بهشـت  و خيـرات   هـا  عمتمالقات خواهي كرد كه در ميان ن محمد
  .1»اند گردش

  يال و يارتبا... صحابه بودن
در صـحيفة   در يكـي از دعاهـايش   :زيـن العابـدين  علي بـن الحسـين   

  :مي فرمايد سجاديه
اللُّهّم َو أَْصَحاُب ُمَحّمٍد َخاّصةً الِّذيَن أَْحَسُنوا الّصَحاَبةَ َو الِّذيَن أَْبلَـُوا الَْبلَـاَء   «

الَْحَسَن ِفي َنْصرِِه، َو كَاَنفُوُه، َو أَْسَرُعوا إِلَى وِفَاَدِتِه، َو َساَبقُوا إِلَـى َدْعَوِتـِه، َو   
  .َسالَاِتِهاْسَتَجاُبوا لَُه َحْيثُ أَْسَمَعُهْم ُحّجةَ رِ

آَباَء َو الْأَْبَناَء ِفي َتثْبِيـِت   َو فَاَرقُوا الْأَْزَواَج َو الْأَْولَاَد ِفي إِظَْهارِ كَِلَمِتِه، َو قَاَتلُوا الْ
َو َمْن كَاُنوا ُمْنطَوِيَن َعلَى َمَحّبِتِه َيْرُجونَ ِتَجاَرةً لَْن َتُبوَر ِفـي   .ُنُبّوِتِه، َو اْنَتَصُروا بِِه

َو الِّذيَن َهَجَرْتُهْم الَْعَشاِئُر إِذْ َتَعلّقُوا بُِعْرَوِتِه، َو اْنَتفَْت ِمـْنُهُم الْقََراَبـاُت إِذْ    .ِتِهَمَوّد
فَلَا َتْنَس لَُهُم اللُّهّم َما َتَركُوا لََك َو ِفيَك، َو أَْرِضـهِْم ِمـْن    .َسكَُنوا ِفي ِظلّ قََراَبِتِه

  .لَْق َعلَْيَك، َو كَاُنوا َمَع َرُسوِلَك ُدَعاةً لََك إِلَْيَكرِْضَوانَِك، َو بَِما َحاُشوا الَْخ
َو اْشكُْرُهْم َعلَى َهْجرِِهْم ِفيَك ِدَياَر قَْوِمهِْم، َو ُخُروجِهِْم ِمْن َسَعِة الَْمَعـاشِ إِلَـى   

إِلَى الّتابِِعَني لَُهْم اللُّهّم َو أَْوِصلْ  .ِضيِقِه، َو َمْن كَثّْرَت ِفي إِْعَزازِ ِدينَِك ِمْن َمظْلُوِمهِْم

                                           
  ).411:ص: (، تأويل اآليات)31:ص: (، تفسير امام عسكري)13/340: (بحار االنوار -1
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 .بِإِْحَساٍن، الِّذيَن َيقُولُونَ َرّبَنا اغِْفْر لََنا َو ِلإِْخَوانَِنا الِّذيَن َسَبقُوَنا بِالْإَِمياِن َخْيَر َجَزاِئَك
َرْيٌب لَْم َيثْنِهِْم  .الِّذيَن قََصُدوا َسْمَتُهْم، َو َتَحّرْوا وِْجَهَتُهْم، َو َمَضْوا َعلَى َشاِكلَِتهِْم

 .ِفي قَفْوِ آثَارِِهْم، َو اِلائِْتَمامِ بِهَِداَيـِة َمَنـارِِهمْ     ِفي َبِصَريِتهِْم، َو لَْم َيْخَتِلْجُهْم َشّك
ُمكَانِِفَني َو ُمَوازِرِيَن لَُهْم، َيِديُنونَ بِِدينِهِْم، َو َيْهَتُدونَ بَِهْديِهِْم، َيّتِفقُونَ َعلَْيهِْم، َو لَا 

اللُّهّم َو َصلّ َعلَى الّتابِِعَني ِمْن َيْوِمَنا َهذَا إِلَى َيْومِ الّدينِ َو  ِفيَما أَّدْوا إِلَْيهِْم َيّتهُِموَنُهْم
َصلَاةً َتْعِصُمُهْم بَِهـا ِمـْن   .َعلَى أَْزَواجِهِْم َو َعلَى ذُّرّياِتهِْم َو َعلَى َمْن أَطَاَعَك ِمْنُهْم

َياضِ َجّنِتَك، َو َتْمَنُعُهْم بَِها ِمْن كَْيـِد الّشـْيطَاِن، َو   َمْعِصَيِتَك، َو َتفَْسُح لَُهْم ِفي رِ
ُتِعيُنُهْم بَِها َعلَى َما اْسَتَعاُنوَك َعلَْيِه ِمْن بِرٍّ، َو َتِقيهِْم طََوارَِق اللّْيلِ َو الّنَهارِ إِلّا طَارِقاً 

  ».َيطُْرُق بَِخْيرٍ
بـه نيكـي   كه  يبه خصوص همان كسان به اصحاب محمد ،بارالها«

كردند و آنانكه در ياريش از عهده امتحان پايدارى بخوبى بـر   هم صحبتي
آمدند و با او مددكارى كردند، و به تصديق رسالتش شتافتند و به پذيرفتن 

او  آنها ابالغ كردو چون حجت رسالت خود را به . دعوتش سبقت گرفتند
و فرزنـدان   و در راه پيروز ساختن رسـالتش از همسـران   كردند را اجابت

مفارقت گزيدند و براى تثبيت نبـوتش بـا پـدران و پسـران خـود كـارزار       
كردند و به بركت او پيروزى يافتند، و آنان كه محبت او را در جـان و دل  

داشـتند و   پروردند و در دوستيش اميد تجارتى ايمن از زيان و كساد مى مى
از ايشـان   دين آن حضرت چنـگ زدنـد قبائلشـان    ريسمانآنانكه چون به 

دورى كردند، و چون در سايه خويشاوندى او مسكن گزيدند خويشـان از  
گذشتى را كه براى تو و در راه تو انجـام   !بارالهاپس . ايشان بيگانه گشتند
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دادند از نظر دور مدار، و به سبب آن فداكاريها و در برابر آنكه خلق را بر 
وى تو بودند، ايشـان را از  تو گرد آوردند و با پيغمبرت از جمله داعيان بس

و سعى ايشان را به پـاس آنكـه در راه تـو از    . خشنودى خود خشنود ساز
شهر و ديار قوم خود هجرت كردنـد و خـويش را از فراخـى زنـدگى بـه      

آنان را كه براى اعزاز ) همچنين(سختى و تنگى در افكندند، مشكور دار و 
، بهترين پاداش الهي .ماخشنود فر بسيار مورد مظلوميت قرار گرفتنددينت 

آنانكـه  : خود را به پيـروان اصـحاب در راه ايمـان و عمـل صـالح برسـان      
  :گويند مى
 m  Q    P  O  N  M  L  K  J  I     H      G  F

  X  W  V   U  T  S  Rl )10: حشر (  
انـد   ما را و برادران ما را كه در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفتـه ! پروردگارا«

  كينـه (  غلّـي   اند، هيچ آورده ايمان   كه  كساني  به  ما نسبت  و در دلهاي بيامرز
ي رأفت و رحمـت  اقرار نده پروردگارا تو دار  )و حسدي  و بغض  و غش
  .)فراواني

بارالها بهترين پاداش را هم به آنان بده كه سمت و سوي اصـحاب را  
ه كردند، در حالى صحاب ةپروردگارا، همان پيروانى كه آهنگ طريق .گرفتند

اى آنان را از عقيده خود برنگرداند و در پيروى آثار و اقتـداء   كه هيچ شبهه
: به عالمات هدايت صـحابه هـيچ شـكى خاطرشـان را پريشـان نسـاخت      

اند چنانكه در دين پيـرو ايشـان و در اخـالق     معاونين و مساعدين صحابه
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ـ  پوياى راه آنانند در تعظيم شـأن صـحابه اتفـاق مـى     د و در اخبـار و  ورزن
از امـروز   !بارالهـا  .دارنـد  كنند متهمشان نمى احكامى كه از پيغمبر ابالغ مى

تا روز جزا بر تابعين صحابه و بر همسران و اوالدشان و بر هـر كدامشـان   
اند رحمت فرست، چنان رحمتى كه بوسيله آن ايشـان   كه ترا اطاعت كرده

بهشت در وسعت و رفاه قرار را از نافرمانى خود نگاهدارى، و در باغهاى 
دهى، و آنان را به يمن آن از مكر شيطان باز دارى، و در هر كار خيـر كـه   
از تو مدد خواهند اعانت كنى، و از حوادث شب و روز مگر پـيش آمـدى   

  . 1».دارى هشانكه مژده خير دهد نگ
اين دعاي امـام زيـن العابـدين رحمـه اهللا     ! آري برادر و خواهر عزيز

ن بن علي بن ابي طالـب رضـي اهللا عنهمـا مـي باشـد كـه بـه        فرزند حسي
مـي سـتايد، ايـن اسـت عقيـده و      را  بهترين كلمات اصحاب رسول اهللا

، اي كاش كساني كه ادعاي پيـروي از اهـل   مذهب اهل بيت رسول اهللا
  .بيت مي كنند اين را مي دانستند

  و تضرع و زاري...عبادت
 علي بـن ابـي طالـب    حضرتروايت است كه  :باقر محمد و از امام

منصـرف شـد   روزي براي امامت نماز صبح در عراق به نماز ايستاد، وقتي 

                                           
 و اطالعات مركز تهران،( صدر موسي سيد زاده، علي سعبا درايتي، مصطفي سجاديه، صحيفه -1

  ).355-356 ص ،1377 ايران، علمي مدارك
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گريـه گـرد و مـردم را بـه گريـه       اهللاكـرد، و از بـيم   شروع به موعظـه  
  :فرمود سپسانداخت، 

بـا كسـاني در    در زمان خليـل و عزيـزم رسـول اهللا    سوگند اهللابه «
د و گرسنه صبح را به شب و شب را بـه  ژوليده و غبار آلوارتباط بودم كه 

 ةدر اثـر سـجد  (ي بز وگاهشان مانند زان رسانيدند، پيشاني و سجده روز مي
ركـوع و ايسـتاده در نمـاز سـپري     ب را با سجده و بود، ش پينه بسته) زياد
بـا پروردگارشـان   ، داشتندقرار پيشاني و گاهي بر  كردند، گاهي روي پا مي

كردنـد، بـه    مينجات از آتش دوزخ و درخواست و از اكردند،  مناجات مي
  .1»بودندنگران و بيمناك  اهللاز ترس ها  سوگند با وجود همه اين اهللا
  :فرمود روايت شده كه :زين العابدن امام و از

الْفَْجَر ثُمَّ لَْم َيَزلْ ِفي َمْوِضِعِه َحتَّى َصاَرِت الشَّـْمُس   قَالَ َصلَّى أَِمُري الُْمْؤِمنَِني«
لَى ِقيِد ُرْمحٍ َوأَقَْبلَ َعلَى النَّاسِ بَِوْجهِِه فَقَالَ َواهللا لَقَْد أَْدَركُْت أَقَْواماً َيبِيُتونَ ِلَربِّهِْم َع

ُسجَّداً َوِقَياماً ُيَخاِلفُونَ َبْيَن جَِباِههِْم َوُركَبِهِْم كَانَ َزِفُري النَّارِ ِفي آذَانِهِْم إِذَا ذُِكَر اهللا 
  »اُدوا كََما َيِميُد الشََّجُرِعْنَدُهْم َم

سپس در جايش باقي مانـد تـا    ،را به جا آوردنماز صبح  امير المؤمنين«
 نيزه باال آمـد، سـپس روي بـه مـردم كـرد و     يك  ةكه خورشيد به انداز اين

شـب را بـا سـجده و قيـام بـراي      ام كه  با اقوامي زيسته قسم اهللابه : فرمود
ي بـر زانـو و گـاهي روي پيشـاني قـرار      گذرانيدند، گاه پروردگارشان مي

                                           
 ).111ص(اعالم الدين في صفات المؤمنين ديلمي  -1
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يـاد   اهللاآتش در گوششان است، وقتي كه نزد ايشان  صدايداشتند، گويي 
  .1»لرزيدند مي )بيد شاخه هاي( شد مانند مي

  كه از مقام صحابه بكاهد براي آن  حد تهمت
  : فرمودكرد و مي بارها روي منبر كوفه تكرار مي همچنين امام علي

  »َحِد َيفُْضلُنِي َعلَى أَبِي َبكْرٍ َوُعَمَر إلَّا َجلَْدته َحدَّ الُْمفَْترِيلَا أَُوَتى بِأَ«
پيش مـن بياورنـد    مهر كس را به اتهام برتري دادن من بر ابوبكر و عمر«

  .2»را بر او اجرا خواهم كرد  حد تهمت

  ستايند را مي #اهل بيت #صحابه: دوم
  است اذيت علي اذيت پيامبر

 گويـد، عمـر   را ناسـزا مـي   ديد مـردي علـي   رعمحضرت روزي 
  : فرمود

 شناسي؟ او پسر عموي صاحب اين قبر اسـت  آيا علي را نمي! واي بر تو«
  .»سوگند او را در قبرش اذيت كردي اهللا، به )اشاره كرد پيامبر قبرو به (

اين را در قبرش اذيت و ي درا به خشم آور او«: و در روايت ديگر آمده است
  .3»اي كرده

                                           
  .475ص  2منبع سابق همان صفحه و اصول كافي جلد -1
  ).109/127، 49/192، 10/417(بحار االنوار مجلسي  -2
  ).42/519(تاريخ دمشق  -3
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  نخستين خويشاوند پيامبر
 از كنار ابوبكر علي بن ابي طالب«: فرمود و از شعبي روايت شده كه

بر ايشان  تعدادي از يارانش همراه او بودند، علي كه عبور كرد در حالي
هر كس دوست دارد بـه اولـين   : فرمود سالم كرد و رفت، سپس ابوبكر

علي بـن ابـي    نگاه كند، اهللابه رسول  خويشاوندترين  مسلمان و نزديك
  .1»طالب را بنگرد

  دوست داشتن اهل بيت
  :فرمايد در مورد تفسير آيه كه ميروايت است كه  صديقو از ابوبكر

 m     ]  \[  Z  Y     X  W     V  U  TS  R  Q  P  O  N    M     L   K
  a  `   _  ^l )23: شورى(  

  را و هـر كـس   در قرابـت    جز دوستي  طلبم نمي  مزدي  هيچ  از شما بر آن«
  ساختن با مضاعف (  افزاييم را مي  سن، ح نيكي  در آن  كند برايش  كار نيكي

در : فرمـود  ^ابـوبكر  »و شكور اسـت   قطعا اهللا آمرزنده ) نيكي  آن  ثواب
  2.باشيد مراقب پيامبرل بيت هرابطه با ا

  

                                           
  ).8/302(وعة االمام علي بن ابي طالب في الكتاب و السنة و التاريخ، ري شهري موس -1
 ). 46ص(مهدي فقيه ايماني / االمام علي في آراء الخلفاء -2
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  شباهت دارد  بيشتر به پيامبر
 ^مرتضـي  اي اداي نماز عصر به مسجد رفت و علـي بر صديقابوبكر

كرد،  ها بازي مي را ديد كه در ميان بچه نيز همراهش بود، ناگهان حسن
شـباهت   بـه پيـامبر  «: فرمـود  خود گذاشت و ةاو را روي شان ابوبكر

  .1»خنديد علي مي و دارد نه به علي،

  بوسند را مي ^سر علي مشيخين
 ،به قتـل رسـانيد   در غزوة خندق را ود عمرو بن مرتضي وقتي كه علي

و در روايـت ديگـر آمـده كـه     . برخاست و سر علـي را بوسـيد   ابوبكر
  2.سرش را بوسيدند...مابوبكر و عمر

  قلبو  بيناييو  شنواييجايگاه 
علي بن محمد بـن  : فرمود از عبدالعظيم بن عبداهللا حسني روايت است كه

كه  هروايت كرد مسن بن علياز پدرانش، از حو او علي رضا از پدرش، 
من در جايگاه شـنوايي اسـت،    نزد همانا ابوبكر در«: ندفرمود اهللارسول 

و عمر نسبت به من در جايگاه بينايي است، و عثمـان نسـبت بـه مـن در     
  .»موقعيت قلب قرار دارد

                                           
  ).301، 43/287(بحار االنوار مجلسي  -1
 ). 41/91، 39/4، 258، 20/206(بحار االنوار مجلسي -2
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رفتم  سپس روز بعد نزد ايشان: اضافه مي كند كه محسن بن علي
: نزد او بودنـد، عـرض كـردم    عثمان و علي و ديدم كه ابوبكر و عمر و

ن چيست؟ ، آداي چيزي فرموده تانصحاباام كه در مورد اين  شنيده! پدرجان
ها شنوايي و بينايي و  بله، آن: ندو فرمود ندها اشاره كرد به آن رسول اهللا

  .1»قلب من هستند

  !بزرگ ي بسمصيبت
 سـوگند كـه  « :فرمـود م ابـوبكر و عمـر  در تمجيد و ستايش  امام علي
ها در اسالم بسيار بزرگ اسـت، و مصـيبت از دسـت دادنشـان      جايگاه آن

بهتـرين   اهللادو، و   بـر آن  اهللازخم بزرگي در اسالم بوجـودآورد، رحمـت   
  .2»پاداش را به ايشان بدهد

  از آنِ مهاجرين و انصار است يورش
 راشد قبـل از  ةدر تعريف و ستايش خالفت سه خليف علي مؤمنيناميرال
  :نهج البالغه مي فرمايد 6در نامة  خود

 َعلَْيـهِ َما َباَيُعوُهْم  َعلَىالْقَْوُم الَِّذيَن َباَيُعوا أََبا َبكْرٍ َو ُعَمَر َو ُعثَْمانَ  َباَيَعنِي إِنَُّه«
َهـاجِرِيَن َو  أَنْ َيُردَّ َو إِنََّما الشُّـوَرى ِللْمُ  ِللَْغاِئبِفَلَْم َيكُْن ِللشَّاِهِد أَنْ َيْخَتاَر َو لَا 

فَإِنْ َخَرَج َعـْن   رًِضااْجَتَمُعوا َعلَى َرُجلٍ َو َسمَّْوُه إَِماماً كَانَ ذَِلَك ِللَِّه  فَإِِنالْأَْنَصارِ 

                                           
  ).4/564،565: (البرهان -1
  ).1/719(غه ابن ابي الحديد شرح نهج البال -2
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َما َخَرَج ِمْنُه فَإِنْ أََبى قَاَتلُوُه َعلَى اتَِّباِعِه غَْيَر  إِلَىأَْمرِِهْم َخارٌِج بِطَْعنٍ أَْو بِْدَعٍة َردُّوُه 
  »الُْمْؤِمنَِني يلَِسبِ

بيعــت كردنـد بــا   » عثمـان «،»عمــر«،»ابــو بكـر « كــه بـا قـومي  همـان  «
 بنابر ايـن نـه آنكـه حاضـر بـود     . با من بيعت نمودند شرايط و كيفيت همان

شـورى فقـط از    و .رد كـردن  ةاجاز و نه آنكه غائب بود اختيار فسخ دارد،
ايـن عمـل   ناميدنـد  امام  آن مهاجران و انصار است اگر آنها متفقا كسى را

اگــر كســى از فرمــان آنهــا بــا طعــن  .مــورد رضــا و خشــنودي اهللا اســت
نشانند، و اگـر طغيـان كنـد بـا او      خارج گردد او را بجاى خود مى وبدعت
او را  اهللاو  كه از غير طريق مؤمنان تبعيت كرده، زيرا ميكنند )گجن( پيكار

  .»سازد در بيراهه رها مى
بـه   اهللاز جانـب   اگر علـي كه  اين اين روايت نص صريح است بر

برگزيده شده بود؛ تحت هيچ شرايطي برايش جايز نبـود بـا چنـين     تامام
جـز بـراي    علـي  از انتخاب شورا سخن بگويد، و ايـن كـالم  صراحتي 

 و آشـكار  از حق منحرف گشته باشد صـريح و واضـح   اني كه قلبشانكس
  .است

نعقاد بيعت مـردم  خود، و ابر صحت خالفت  امام عليكه  همچنان
وضـوح   بهاست، و استدالل كرده خلفاي سابق  بيعت صحت با او به دليل

معتقـد بـه مشـروعيت     اين را ميرساند كـه علـي   و روشني هرچه بيشتر
بن معاويه  اي به گونه كه در نامه خالفت ابوبكر و عمر و عثمان بوده، همان
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بر سـر انتخـاب   كه خالفت با اتفاق و اجتماع مسلمين  نوشت ابوسفيان
با اجتماع  كه و خصوصاً در عصر اول اسالمگردد،  يك شخص حاصل مي

گونه كـه بـه    ، همانصورت مي گرفت مهاجرين و انصار براي انتخاب امام
 حاضـر بـود   كسـي كـه  بنابر ايـن  را برگزيدند،  ماتفاق آراء ابوبكر و عمر

را رأي ايشان  نرد كرد ةاجاز آنكه غائب بودو  ،بپذيردو بايد  داردناختيار 
   .ندارد

بـه خـاطر تهديـد بـراي      جالب است بدانيد كه عده اي بـه عمـر  {
خرده مي گيرند و مي گويند اين كار درست   گرفتن بيعت براي ابوبكر

نبوده و خالف دستورات اسالم است كه به در خانه كسي بروند و بـا زور  
گـذريم نكتـة   ب را كنـار  اگر صحت و سقم اين روايت! از او بيعت بگيرند

بياييـد ببينيـد كـه    ! باشد بوده مهم اين است كه فرضاً اين تهديدها درست
سرپيچي و انكار نمايد دربارة كساني كه از بيعت با خليفه مسلمين  علي

  :نهج البالغه چه مي فرمايد 6در نامة 
َما َخَرَج ِمْنُه فَإِنْ أََبى قَاَتلُوُه  إِلَىفَإِنْ َخَرَج َعْن أَْمرِِهْم َخارٌِج بِطَْعنٍ أَْو بِْدَعٍة َردُّوُه «

  »الُْمْؤِمنَِني َسبِيلَِعلَى اتَِّباِعِه غَْيَر 
خـارج گـردد او را بجـاى خـود      اگر كسى از فرمان آنها با طعن وبـدعت «

كـه از غيـر    زيـرا  ميكننـد  )گجنـ ( نشانند، و اگر طغيان كند با او پيكار مى
   .»سازد در بيراهه رها مىاو را  اهللاو  طريق مؤمنان تبعيت كرده،

  }!!مي فرمايد كه بايد با آنها جنگيد تهديد كرد علي بله اگر عمر
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  :نهج البالغه به چند نكته جالب پي مي بريم 6با تأمل در نامه 
كه قومي همان «: فرمود علي شايد خواننده عزيز سؤال كند كه چرا - 1
بـا مـن    شـرايط و كيفيـت   نبيعت كردند با همـا  » عثمان«،»عمر«،»ابو بكر« با

 در انـد؟ آيـا   مشخص شدهآن تعداد ؟ چرا در هر دو بيعت »...بيعت نمودند
 در صدد توضيح آن بـوده  عليه امام در كار نبوده ك يمهم ةمسألجا  اين
  ؟باشد

كسي در ميان آن بيعت كنندگان با طعن و انتقاد  :بله منظورش اين بوده كه
از بيعت با خليفـه و   روش جديد در دينابداع  يعنيعليه خلفاء يا بدعت 

  !.خارج نشدند، پس با من هم مانند ايشان بيعت شده است وي اطاعت
خصـم و   كـه  اين بوده ^سپس اگر فرض بر اين باشد كه منظور علي -2

 با من بيعت كردنـد ها  واقعاً آن: لزم گرداند و بگويدمخالفش را با حجت م
هـم  ) خصـم و مخـالف  (د، پس بر تو گونه كه با سابقين بيعت نمودن همان

اگـر در مقـام مجادلـه و منـاظره بـه      . الزم و واجب است با من بيعت كني
شورا «: فرمود چكار كنيم كهصحت اين ادعاء اذعان كنيم، اين جمالت را 

  ؟»..تنها از آنِ مهاجرين و انصار است
) اانّمـ ( ةدانـيم كـه واژ   گويد، و مـا مـي   با زبان عربي سخن مي امام علي

بيعـت و   يشـورا «: مفيد قصر و حصر اسـت، پـس معنـي آن ايـن اسـت     
و سـتايش  مدح  جمله اينانتخاب جز براي مهاجرين و انصار نيست، پس 

  .را دارند چون اهليت شورا براي امت محمدها  است براي آن
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اين عمل مورد امام ناميدند  اگر آنها متفقا كسى را«: مي فرمايد علي -3
مردي را به عنوان خليفه بـه  ها  پس هرگاه آن» ...هللا استرضا و خشنودي ا

 اهللا سـبحانه و تعـالي  مـورد رضـايت    كـار آنهـا   اتفاق آراء برگزيدند، ايـن 
  !؟وجود داردمدح و تعريفي از اين بزرگتر سبحان اهللا آيا خواهد بود، 

  خير و نيكي دست يافتبه  عمر
 228در خطبـه   عمر بن خطـاب در مقام تعريف و ستايش  امام علي

  :ه استفرمودنهج البالغه 
َو َخلََّف الِْفْتَنةَ ذََهَب َنِقيَّ  السُّنَّةَفُلَاٍن فَلَقَْد قَوََّم الْأََوَد َو َداَوى الَْعَمَد َو أَقَاَم  َبلَاُء ِللَِّه«

بَِحقِّـِه   اتَّقَاُهاَعَتُه َو َخْيَرَها َو َسَبَق َشرََّها أَدَّى إِلَى اللَِّه طَ أََصاَبالثَّْوبِ قَِليلَ الَْعْيبِ 
  »الضَّالُّ َو لَا َيْسَتْيِقُن الُْمْهَتِدي بَِهاَرَحلَ َو َتَركَُهْم ِفي طُُرقٍ ُمَتَشعَِّبٍة لَا َيْهَتِدي 

كه كژيهـا را راسـت كـرد و بيماريهـا را مـداوا      !خير دهد )عمر( به او اهللا«
اى پـاك و   بـا جامـه   سر گذاشت، و فتنه را پشت پاداشت، سنت را به نمود،

از شـر و   به خيـر و نيكـى آن رسـيد،     بربست كم عيب از اين جهان رخت
و  انجـام داد،  اهللابـه   وظيفـه خـويش را نسـبت    !بدى آن رهائى يافـت 

ترسيد خود رفت و مردم را بر سر راهـى   آنچنان كه بايد از مجازات او مى
جوينـدگان  و نـه   يافتنـد  باقى گذاشت كه نه گمراهـان در آن هـدايت مـى   

  ! »كردند به يقين راه خويش را پيدا مى  هدايت
در بسياري از شروح نهج البالغه از جمله نسخة خطي شريف رضي زير {

نوشته شده است و اما بعضي از شارحين نهـج البالغـه    "عمر"كلمه فالن 
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آنرا انكار نموده اند و جالب است بدانيد كه بعضي از آنهـا ايـن خطبـه را    
ده اند و بعضي هم نوشته اند چـون ايـن كلمـات مخـالف     اصال شرح نكر

  }!!!)مذهب شيعه است ما آنرا قبول نداريم
 هنگامي كه عمر بن خطاب نهج البالغه علي 134در خطبه  همچنين

در زمان حيات خود در رابطه با بيـرون رفـتن بـراي جنـگ بـا روم بـا او       
  :فرمود كرد تمشور
لِ َهذَا الدِّينِ بِإِْعَزازِ الَْحْوَزِة َو َسـْترِ الَْعـْوَرِة َو الَّـِذي    َو قَْد َتَوكَّلَ اللَُّه ِلأَْه«

َنَصَرُهْم َو ُهْم قَِليلٌ لَا َيْنَتِصُرونَ َو َمَنَعُهْم َو ُهْم قَِليلٌ لَا َيْمَتنُِعونَ َحيٌّ لَا َيُموُت إِنََّك 
ُتْنكَْب لَا َتكُْن ِللُْمْسـِلِمَني كَانِفَـةٌ ُدونَ   َمَتى َتِسْر إِلَى َهذَا الَْعُدوِّ بَِنفِْسَك فََتلْقَُهْم فَ

أَقَْصى بِلَاِدِهْم لَْيَس َبْعَدَك َمْرجٌِع َيْرجُِعونَ إِلَْيِه فَاْبَعثْ إِلَْيهِْم َرُجلًا ِمْحَرباً َو اْحِفْز َمَعُه 
إِنْ َتكُنِ الْأُْخَرى كُْنَت رِْدءاً  أَْهلَ الَْبلَاِء َو النَِّصيَحِة فَإِنْ أَظَْهَر اللَُّه فَذَاَك َما ُتِحبُّ َو

  نهج البالغه 134خطبه » ِللنَّاسِ َو َمثَاَبةً ِللُْمْسِلِمَني
به پيروان اين دين وعده داده و بر عهده گرفته كه اسـالم را سـر    اهللا« 
آنكس كه آنان را در آنهنگام كـه   .آنها را بر طرف سازد و نقاط ضعف بلند،

توانسـتند   در آنموقع كه در اثر كمى نفرات نمـى  و اندك بودند يارى كرد،
 .زنـده اسـت   ان پروردگـار متعـال  دفاع كنند از آنها دفاع نموده هماز خود 

گ بـروي و بـا دشـمن    نـ قطعاً تو هرگاه شخصاً به ميدان ج هرگز نميميرد
تواننـد   گاهي ندارند و نمي پناهروبرو گردي و كشته شوي، ديگر مسلمانان 

حفـظ كننـد، و بعـد از شـما مرجعـي ندارنـد بـه آن         دور راهاي  سرزمين
و گروهى كه ي خود مرد مجرّبي همراه با افراد دلسوز برگردند، پس به جا
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اهللا ، اگـر  بفرسـت  به سوى آنهـا  اند ها را ديده مشكالت و سختيهاى جنگ
توست، و اگر هم نتيجه چيـز   ةرا ياري كرد اين خواست ما سبحانه و تعالي

  .1»مردم خواهي بود مدافعو هگاه ديگري بود شما پنا
در ايـن كـه شخصـا    با صـحابه   پس از مشورت عمر همچنين و{

خليفـة   بخـاطر حفـظ اسـالم و    علي حركت كند، يانبا ايران گبراى جن
  :به او فرموده است رسول اهللا

ُضمُُّه فَـإِِن اْنقَطَـَع   َو َمكَانُ الْقَيِّمِ بِالْأَْمرِ َمكَانُ النِّظَامِ ِمَن الَْخَرزِ َيْجَمُعُه َو َي«
النِّظَاُم َتفَرََّق الَْخَرُز َو ذََهَب ثُمَّ لَْم َيْجَتِمْع بَِحذَاِفريِِه أََبداً َو الَْعَرُب الَْيْوَم َو إِنْ كَاُنوا 

بِالَْعَربِ َو قَِليلًا فَُهْم كَِثُريونَ بِالْإِْسلَامِ َعزِيُزونَ بِاِلاْجِتَماعِ فَكُْن قُطْباً َو اْسَتِدرِ الرََّحى 
أَْصِلهِْم ُدوَنَك َناَر الَْحْربِ فَإِنََّك إِنْ َشَخْصَت ِمْن َهِذِه الْأَْرضِ اْنَتقََضـْت َعلَْيـَك   
الَْعَرُب ِمْن أَطَْراِفَها َو أَقْطَارَِها َحتَّى َيكُونَ َما َتَدُع َوَراَءَك ِمَن الَْعْوَراِت أََهمَّ إِلَْيـَك  

نَّ الْأََعاجَِم إِنْ َيْنظُُروا إِلَْيَك غَداً َيقُولُوا َهذَا أَْصلُ الَْعـَربِ فَـإِذَا   ِممَّا َبْيَن َيَدْيَك إِ
اقَْتطَْعُتُموُه اْسَتَرْحُتْم فََيكُونُ ذَِلَك أََشدَّ ِلكَلَبِهِْم َعلَْيَك َو طََمِعهِْم ِفيَك فَأَمَّا َما ذَكَْرَت 

ِمَني فَإِنَّ اللََّه ُسْبَحاَنُه ُهَو أَكَْرُه ِلَمِسريِِهْم ِمْنَك َو ُهَو ِمْن َمِسريِ الْقَْومِ إِلَى ِقَتالِ الُْمْسِل
أَقَْدُر َعلَى َتْغيِريِ َما َيكَْرُه َو أَمَّا َما ذَكَْرَت ِمْن َعَدِدِهْم فَإِنَّا لَْم َنكُْن ُنقَاِتلُ ِفيَما َمَضى 

  ». الَْمُعوَنِةبِالْكَثَْرِة َو إِنََّما كُنَّا ُنقَاِتلُ بِالنَّْصرِ َو 
هـا را در نظـام    همچون ريسمانى اسـت كـه مهـره    موقعيت زمامدار،«
اگر ريسـمان از هـم بگسـلد    : بخشد كشد و آنها راجمع كرده ارتباط مى مى

                                           
  ).31/135(، بحار االنوار  نهج البالغه 134خطبه  -1
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هرگز نتـوان   ها پراكنده ميشوند و هر كدام بجائى خواهد افتاد و سپس مهره
  . و از نو نظام بخشيد همه را جمع آورى نمود،

 اما با پيوستگى به اسالم فـراوان،  ز گرچه از نظر تعداد كم،عرب امرو
بنـابراين تـو   . و با اتحـاد واجتمـاع و همـاهنگى عزيـز و قدرتمنـد اسـت      

در  اى مسـلمانان بـه گـردش    و جامعه را بوسـيله  !همچون محور آسيا باش
! ور سـاز  آتش جنگ را براى دشمنان شعله و با همكارى آنها در نبرد، آور،

از اطراف و اكناف سر  اعرابخصا از اين سرزمين خارج شوى زيرا اگر ش
كـه آن چـه   )و آن گاه خواهى يافت( بيرون خواهند برد  فرمانت از زير بار

اگـر چشـم   . اى مهمتراز آن اسـت كـه در پـيش رو دارى    سر گذاشته پشت
اسـت اگـر     عرب ةاين اساس و ريش :عجمها فردا بر تو افتد خواهند گفت

بـا تـو و    ةهـا را در مبـارز   و ايـن فكـر آن   گرديـد،  مىقطعش كنيد راحت 
و اين كه يادآور  .تر خواهد ساخت تر و سر سخت حريص در نابوديت طمع
بـيش از    اهللا -اند و ناراحت هسـتى  مسلمانان آمده  آنها به جنگ .شدى

و  .و او برتغيير آنچه نميپسندد توانـاتر اسـت   تو اين كار را مكروه ميدارد،
كه ما در گذشـته  )بدان(يت در مورد تعداد زياد سربازان دشمن،اما ياد آور

بـه   دسـت  اهللابلكه به يارى و كمـك   كرديم، نبرد، روى تعداد تكيه نمى در
  »). و پيروز ميشديم(مبارزه ميزديم

بـه   برادرانه و خيرخواهانه اي است كه علـي  ه هايآري اين مشور
رابطـة علـي و عمـر     امـا مي دهد  دوست و برادر و داماد عزيزش عمر
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آري . رضي اهللا عنهما را اشخاصي كه بيمار دلند نمي تواننـد درك نماينـد  
و . به سفر قدس رفت علي مرتضي را جانشين خود سـاخت  چون عمر

و  .در آورد را بـه ازدواج عمـر   $دخترش ام كلثوم بنت فاطمه علي
ي مـ  در نگـاه علـي   رام عمرتاين بزرگترين دليل صميميت آنها و اح

  .باشد
سوء نيتي مي داشت يـا   نسبت به عمر واضح است كه اگر علي

قلبا از او ناراض بود و او را غاصب حق خود مي دانست، همـواره منتظـر   
فرصتي براي اعاده حق خود مي شد و براي از بين بردن غاصب حق خود 
از اين فرصت طاليي استفاده مي كرد و او را راهنمايي مي كرد كه شخصا 

يدان نبرد برود و در آنجا كشته شود يا اينكه كسي را بـراي كشـتن او   به م
ماموريت مي داد تا هيچگونه مسـئوليتي متوجـه او نگـردد و زمينـه بـراي      
خالفت وي فراهم آيد؛ اما ميبينيم كه چگونـه بـا دلسـوزي  و صـميميت     

. و ساير مسـلمين مـي كوشـيد    فوق العاده در راستاي خير خواهي عمر
رت او از عمق جان برخاسته و حقا كه چنين پيشنهادي جـز از  همانا مشو

 قلبي پاك و بي غرض و از مرد بلند همت و آينده نگري صادر نمي شود،
خواستند تا شخصا بـه بيـت    ولي برعكس هنگامي كه مسيحيان از عمر

المقدس رفته و قرارداد صلح را امضا كنـد و كليـدهاي مسجداالقصـي را    
بيده به امير مومنان نوشت كه فتح قدس بـه تشـريف   تحويل بگيرد و ابوع
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مسـلمين بـه    ةمصلحت دانسـت تـا خليفـ    آوري او موقوف است، علي
  :فرمودقدس برود و چنين 

اين يك شرف و افتخار تاريخي است كه در هـر زمـان بـراي همـه     «
» كس پيش نمي آيد و از طرف ديگر باعث افتخار مسـلمين خواهـد شـد   

او را تاييد كرد و مقدمات سفر را به بيت المقـدس   عمر رضي اهللا عنه نظر
را به جانشيني خود منصوب و انجام  فراهم نمود و در غياب خود علي

وي گذاشت و خود مدينه را به  ةكليه وظايف مربوط به خالفت را به عهد
  } .قصد شام ترك گفت

  و فدك علي
 سؤال شددر زمان خالفتش در مورد قضيه زمين فدك  وقتي كه از علي

كنم چيزي را رد كنم كه ابوبكر آن را منـع   شرم مي اهللامن واقعاً از «: فرمود
   .1»آن را تأييد كرد نيز كرده و عمر

  !گرامي برادر و خواهر
 نسبت به اصحاب و ياران حبيب و عزيزش پيامبر چگونه امام علي  

لتحصيالن كه او يكي از فارغ ا دار نباشد؟ حال آن وفادار و دوست اين همه
  !محبت و دوستي صادقانه است ةمدرس

                                           
  ).16/252(نهج البالغه شرح ابن ابي الحديد   -1
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 پروردگـار اسـت كـه حبيـب     يكسي كه حاصل آن بـاغ  ،چنين نباشد چرا
  !باغبان و سرپرست آن بود محمد
شود كـه از حـال اصـحاب     صادر مي ها فقط از كسي گيري گونه موضع اين

كـه   بـود  شـناخت، و درك كـرده   جز خير و نيكي را نمـي چيزي  پيامبر
  ...بودندبسيار براي اين دين بزرگ مخلص رام اصحاب ك
ها بـيش از همـه بـه زمـان      هستند، و آن رسول اهللاها اهل بيت  اين

ند، آيا گـواهي و  بود باخبر كردهاي آنهاعمل ة، از همبودندشيخين نزديك 
سـخنان   ؟نظر اهل بيت در مورد آن تعداد از اصحاب براي ما كافي نيست

ويا سـخنان يـاوه    نان اهل بيت رسول اهللاچه كساني را قبول كنيم؟ سخ
  !؟سرايان را



 

  فصل چهارم
  خويشاونديو  شفقت...و اصحاب اهل بيت

بين اصحاب بزرگـوار   ،و روابط حسنهيكي از داليل وجود الفت و محبت 
است، عالوه بر آن  ارتباط خويشاوندي سببي و نسبي و اهل بيت پيامبر

  .كردند گذاري مي محاب نااص ماهل بيت فرزندانشان را با ناكه 
بـه عقـد ازدواج عمـر بـن     را ) ام كلثـوم (دختـرش   امام علـي  -1
  .هاست آورد، و اين دليل ارتباط محكم بين آندر خطاب
گـذاري   خلفاي راشدين نام نامسرانش را با پ امام عليهمچنين  -2

  1.هاي عمر و عثمان و ابوبكر داشتند پسر به نامچند كرد، از جمله 
م زين العابدين يكي از دخترانش را عائشه ناميد، و فرزنداني به اما -3

و مـادري زيـد بـن     يهاي عبدالرحمن و عمر داشـت كـه بـرادر پـدر     نام
  .بود :علي

يكي از پسرانش را ابـوبكر و   موسي بن جعفر ملقب به كاظم -4
  2.يدسلمه نام يكي را عمر، و يكي از دخترانش را عائشه و ديگري را أم

عائشه نام  امام علي بن موسي الرضايكي از دختران ين همچن -5
  1.داشت

                                           
 ).83:ص(؛ و مقاتل الطالبين ابو الفرج اصفهاني )2/67،68: (كشف الغمه -1
 ).3/29: (كشف الغمه -2
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گذاري  نام صحابه نام نامدار و مشهور اهل بيت كه بهو از جمله افراد 
  :شدند عبارتند از

 شهيدكه همراه حسين در كربالء  ابوبكر بن علي بن ابي طالب -1
  2.شد

 همـراه عمـويش   كـه  ابوبكر بن حسين بن علي بن ابي طالـب  -2
  3.شد شهيددر كربال ) حسين(

، علي زين العابدين بـن حسـين شـهيد    :علي زين العابدين ،ابوبكر -3
  4.اش ابوبكر بود كنيه

علـي   كنيـة : صـادق رضا بن موسي كاظم بن جعفر العلي  ،ابوبكر -4
  .ابوبكر بود ،رضاال

هـاي   يكـي از نـام  : كر محمد مهدي منتظر بن حسن عسـكري ابوب -5
و اندي اسـت متولـد شـده    ) 1200(معتقدند قبل از  مهدي غايب كه شيعه

  .!!است
مـادرش ام حبيـب صـهباء    : طرف بن علي بن ابـي طالـب  عمر األ -6

  1.تغلبيه از كنيزهاي اسراي جنگ رده

                                                                                          
 ).3/60: (كشف الغمه -1
 ).248-186ص: (االرشاد شيخ مفيد -2
 ).248(منبع سابق  - 3
 .االنوار نعمانيه جزايري -4
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كربالء همـراه  كنيز بود و در كه مادرش  عمر بن حسن بن علي -7
  2.به شهادت رسيد حسين عمويش

مادرش كنيز و ملقب بـه  : حسين عمر اشرف بن زين العابدين بن -8
   3.پسر علي بن ابوطالب بود »اطرف«ملقب به بود؛ زيرا عمر ) أشرف(

حسين بن زيد شهيد بن علي بن حسن بن علي  عمر بن يحيي بن -9
  .4بن ابي طالب

ابـن خشـاب او را از   : عمر بن موسي كـاظم بـن جعفـر صـادق     -10
  5.فرزندان موسي كاظم حساب كرده است

شد،  شهيدهمراه حسين در كربالء : علي بن ابي طالبن بن عثما -11
  6.و مادرش ام البنين دختر حزام از وحيديه، سپس از كالبيه بود

مـي  بـالذري او را ذكـر كـرده و    : بن ابي طالب بن عقيل عثمان -12
  7.»و عثمان متولد شدند...از عقيل مسلم«: فرمايد

                                                                                          
  )42/120(بحار االنوار مجلسي  - 1
  ).228ص(تاريخ يعقوبي  - 2
 ).261: (شيخ مفيد/ االرشاد - 3
 ).359ص(حائري / تراجم أعالم النساء  - 4
 .محمد تقي تستري/تواريخ النبي و اآلل - 5
 ).428-186ص: (شيخ مفيد / االرشاد - 6
  ).70ص(انساب األشراف  -7
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دختـران موسـي    از: جعفـر صـادق   بنموسي كاظم عائشه دختر  -13
  1.كاظم

) عائشـه (مادر مؤمنان نسبت به و از شدت محبت و احترام اهل بيت 
هفت پسر و يك دختر داشت، آن يك دختـر را هـم   و سي :موسي كاظم
  .گذاري كرد عائشه نام

امـا تعـداد   «: گويـد  مـي ) 1/380(جزايري در كتاب االنـوار النعمانيـه   
امام علـي رضـا و   : ر بودندهفت نفر پسر و دختو فرزندان موسي كاظم سي

  .»و عائشه....و...و ...

  بين اهل بيت و صحابه خويشاونديروابط 
با ام فروه دختر قاسم بـن  : محمد باقر بن زين العابدين بن حسين -1

  2.ازدواج كرد و جعفر صادق از او متولد شد محمد بن ابوبكر صديق
 ةبيت با خانواد، اهل با چشم بصيرت ببينيد كه !گراميبرادر و خواهر 

همـان ابـوبكري كـه امـروز     ! انـد  ابوبكر ارتباط خويشاوندي برقـرار كـرده  
  .مدعيان محبت اهل بيت او را لعن و نفرين مي كنند

بـا حفصـه دختـر عبـدالرحمن بـن      : حسن بن علي بن ابي طالب -2
  1.ابوبكر ازدواج كرد

                                           
 ).1/380(و األنوار النعمانيه ) 266ص(ابن عنبه، پاورقي /، و عمدة الطالب)303:ص(االرشاد  -1
 )270: ص(شيخ مفيد /االرشاد -2
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ر به ازدواج عمرو بن زبيـ : رقيه دختر حسن بن علي بن ابي طالب -3
  2.بن عوام در آمد

بـن   با جعفر بن مصعب: حسن بن علي بن ابي طالبمليكه دختر  -4
  3.متولد شدزن و شوهر   ام فاطمه از آنزبير ازدواج كرد و دختري به ن

با عبيده : موسي بن عمر بن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب -5
عمر درج و دختر زبير بن هشام بن عروه بن زبير بن عوام ازدواج كرده و 

  4.صفيه و زينب از او متولد شدند
محمد بن عبداهللا نفس زكيه بن المثني بن حسن سبط بن علي بن  -6

با فاخته دختر فليح بن محمد بن منذر بن زبير ازدواج كـرده و  : ابي طالب
  5.ها متولد شد پسري به نام طاهر از آن

ر بـن  حسين بن علي بن ابي طالب با مصعب بن زبيـ سكينه دختر  -7
  6.عوام ازدواج كرد

                                                                                          
 ).107ص(محمد تقي تستري /تواريخ النبي و اآلل -1
 ).346(، تراجم أعالم النساء )342: ص(منتهي اآلمال  -2
 ).53: ص(مصعب زبيري / نسب قريش -3
 ).72(منبع سابق  -4
 ).18: ص(سر سلسلة  العلويه  -5
 ).66-65: ص(اصيلي / ، أنساب الطالبين)118: ص(عمدة الطالب في أنساب آل علي بن ابي طالب  -6
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با أمينه دختر حمـزه بـن   : حسين بن حسن بن علي بن ابي طالب -8
هاي محمد و رقيـه و   و فرزنداني به نام ازدواج كردمندر بن زبير بن عوام 

  .1فاطمه متولد شد
با رمله دختر سعيد : حسن المثني بن حسن بن علي بن ابي طالب -9

د و و رقيـه و فاطمـه     و از آن، ازدواج كرد بن زيد بن نفيل عدوي ها محمـ
  .2به دنيا آمدند

اسحاق دختر طلحه بن عبيداهللا  با ام: حسن بن علي بن ابي طالب -10
حسـين از او   عبداهللا و طلحه بـن  تيمي ازدواج كرد، و حسن و فاطمه و أم

  .3متولد شدند
بـن  اسـحاق دختـر طلحـه     بـا أم : حسين بن علي بن ابي طالـب  -11

ي ازدواج كرد، چون حسـن قبـل از مـرگ او را بـه ازدواج بـا      عبيداهللا تيم
اسحاق سفارش كرد، بنـابراين بعـداً بـا او ازدواج كـرد و از او صـاحب       أم

  .4دختري به نام فاطمه شد

                                           
  ).103: ص(سر السلسلة العلوية  -1
  ).120: ص (عمدة الطالب  -2
  ).194: ص(شيخ مفيد / االرشاد -3
فاطمه دختر حسين مادرش : ، و گفت)1/374(جزايري / ، االنوار النعمانيه )194: ص(مفيد  /االرشاد -4

  .أم اسحاق دختر طلحه بن عبيداهللا
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يكـي پـس از ديگـري بـا      اهللاكلثوم دختران رسـول   رقيه و أم -12
يـه ايـن   امام ةازدواج كردند، و هيچ كدام از علماي شيع عثمان بن عفان

  .اند را انكار نكرده ازدواج و ارتباط دامادي و پدر زني عثمان با پيامبر
علي بن حسن بن علي بن علي بـن حسـين بـن علـي بـن ابـي        -13
  .1با رقيه دختر عمر عثمانيه ازدواج كرد: طالب

بـا  : ابـي طالـب  زينب دختر حسن المثني بن حسن بن علي بـن   -14
  .2واج كردوليد بن عبدالملك بن مروان ازد

بـا وليـد بـن    : نفيسه دختر زيد بن حسن بن علي بن ابي طالـب  -15
  .3عبدالملك بن مروان ازدواج كرد

                                           
  ).103: ص(سر سلسلة  العلويه  - 1
  ).108: ص(، جمهرة أنساب العرب )52: ص(نسب قريش  - 2
  ).90، 61: ص(عمدة الطالب  - 3



 



 

  فصل پنجم
   پندهاها و  كتهن

  $و دشنام دادن به شيخين ^علي
  :فرمود غفله روايت است كه بن از سويد

الصـالة  (: با چشمان اشك آلود و گريـان برخاسـت و فريـاد زد    ^علي«
شـك روي  ر حالي كه ادنشست مردم جمع شدند و او روي منبر  ،)ةعجام

ايراد كوتاهي رسا و  ةشد، سپس برخاست و خطب ريش سفيدش جاري مي
چگونه اقوامي دو سرور قـريش و دو پـدر مسـلمانان را بـا     : فرمود و كرد

 ةگوينـد و ن ناشايسـتي  اد كه من از گفتن چنين سـخن نكن چيزهايي ذكر مي
كـنم، سـوگند بـه     مجازات ميها را  آنو  مبراء هستم پاك وچنين ناسزاها 

دميـد جـز انسـان مـؤمن     آدمـي  ذاتي كـه دانـه را شـكافت، و روح را در    
هـاي   دارد، و جـز انسـان   مـي نرا دوسـت  ) ابوبكر و عمر(پرهيزگار آن دو 

ها بغض و كينـه ندارنـد، آن دو بـرادر و رفيـق و      فاجر گمراه نسبت به آن
  1.بودند وزير پيامبر

  
  

                                           
 ).30/385(ق ، تاريخ دمش)1/824(اسد الغابة  -1
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  يفهو ابن حن...عمر بين
شـد در   وارد ^عمـر «: فرمود )فرزند علي(ه يروايت است كه ابن حنف

بودم، مرا در آغوش گرفت،  بنت علي كلثوم حالي كه من نزد خواهرم ام
  .1»با حلوا از او پذيرايي كن: فرمود سپس

  محبت و مدح و ثناي ابن عباس
سـالم مقـام و منزلتـي    ابن عباس در ا«: فرمود كهروايت است  از حسن

و  داايسـت  و روي اين منبر مـي ادارد، و  نسبت به قرآن مقام و منزلت دارد، 
  .2»درك را تفسير ميآن خواند و آيه آيه  عمران را مي بقره و آل سوره هاي

آيـا  : گفتنـد  ن به عمـر يمهاجر«: فرمود كهو از زهري روايت است 
 كنـي؟  دعوت مـي را عباس  ابنگونه كه  كني همان دعوت نميپسرانمان را 

جوانمرد پيران است، او واقعاً زبان جويا و قلبي فهميده و بسيار او : فرمود
  .3»داردد با خر
داشـت و او را بـه    ابن عباس را دوست مـي  ت اين بود كه عمرلع

، و همراه با بزرگان صحابه بـا  و به او محبت مي نمود كرد خود نزديك مي
  .»بن عباس استابهترين مترجم  قرآن «: مودفر  كرد، و مي مشاوره مي او

                                           
  ).7/122(سير اعالم النبالء  -1
  سير اعالم النبالء -2
  ).5/341(سير اعالم النبالء  -3
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 تبـه سـنّ   فـرد او داناترين «: فرمود مي صديقه رضي اهللا عنها و عائشه
چـه   او بـه آن : فرمود مي از ميان اصحاب است، و ابن عمر رسول اهللا
  1.»تر است ز همه آگاها نازل شده است بر محمد

  فرزند هر نه ماننداما  فرزندان
بـا   از نزد پسر جواني عبـور كـردم  «: فرمود كه شده ايترو از ابو سعيد

بـه  ، نشسته بود طالبلي بن ابي عكنار  كه درموهاي بلند و جمع شده 
 ،اين عثمان بن علـي اسـت  : فرمود در كنارت؟ كيستاين بچه : گفتمعلى 
نام عمر بـن   همپسر ديگرم را  زنيام، و  عثمان بن عفان ناميده هم نام او را

بـه  : اضافه كردو ناميدم  عباس عموي پيامبر ي را هم نامديگر و خطاب
   .2»ام نامگذاري كرده) فرزندانم را( محمد امتبهترين  هايمنا

به عيسي بن عبـداهللا بـن   : گفتكه و از محمد بن سالم روايت است 
پسرش  )ليع(چگونه جد تو «: متمحمد بن عمر بن علي بن ابي طالب گف

از پدرم در اين باره سـؤال كـردم، از   : فرمود رد؟گذاري ك را به نام عمر نام
در زمـان  : فرمود و از عمر بن علي بن ابي طالب روايت كرد كهاپدرش و 
پدرم علي مرا به نزد خليفـه   ،ام آمدهدنيا به من  عمر بن خطاب خالفت
آن : فرمـود عمرام،  اي امير مؤمنان امشب صاحب پسري شده: فرمود برد و

                                           
  ).1/173(، تاريخ بغداد )1/284(االستيعاب في معرفة االصحاب  - 1
  ).45/304(تاريخ دمشق  - 2
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مر عمن هم او را اينك : فرمود براي تو، عمر: فرمود علي را به من ببخش،
  .1»ناميدم و غالمم مورق را به او هديه كردم

  را پر نور گرداندعمر قبر  اهللا
ماه علي بن ابي طالب در وقتي : گفتكه از اسماعيل بن زياد روايت است 

: فرمود مي شد ها چراغ روشن مي كرد كه در آن رمضان بر مساجد عبور مي
گونـه كـه    قبر عمر را روشن و نـوراني گردانـد همـان    سبحانه و تعالي اهللا

  .2»و روشن كرد يمساجد ما را نوران

  و مستضعفين ^ت عمررهج
 به من علي بن ابي طالب: فرمود روايت است كه از عبداهللا بن عباس

  : فرمود
هجرت كـرده باشـد   ني و علدانم كسي آشكار  در ميان مهاجرين نمي«

اب، او وقتي تصميم به هجرت گرفـت شمشـيرش را بـه    جز عمر بن خط
آويخت و كمانش را روي شانه گذاشـت و چنـد تيـر را در دسـت      گردن

كه در آن موقع جمعي از سران قريش  شدكعبه  راهيگرفت و با يك نيزه 
نـزد   و كعبه هفت بار طواف كـرد  بودند، به دورجمع شده  صحن حرمدر 

 هـر يـك از مجـالس قـريش    كنـار   مقام ابـراهيم نمـاز خوانـد، سـپس در    
                                           

  .منبع سابق - 1
  ).1/828(، اسد الغابة )44/280(تاريخ دمشق  - 2
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جـز   اهللا، ها زشـت بـاد   چهرهاين (» شاهت الوجوه«: فرمود ايستاد و مي مي
 ،عزايش نشيندبه خواهد مادرش  هر كس مي د،لنما خاكبه  را ها دماغ  اين

مالقـات  ، پشت اين دره با مـن  بيوه گرددزنش ايش يتيم شوند، و ه و بچه
هـا را   از مستضـعفين كـه آن  دادي عـ تكسي دنبالش نرفت جز : فرمود .كند

، سـپس  و براي خداحافظي او را همراهـي كردنـد   تعليم و ارشاد كرده بود
  .1»شدهجرت سفر  راهيعمر 

  سرور پيران بهشت
بـودم،   اهللاهمراه رسـول  «: فرمود روايت است كه علي بن ابي طالب

اي : خطـاب بـه مـن فرمـود     آمدند، پيامبر $در آن موقع ابوبكر و عمر
 اول تـا آخـر جـز پيـامبران و رسـوالن      زي اين دو سرور پيران بهشت اعل

  .2»ها خبر نده اين را به آن اي علي: ، سپس فرمودهستند

  و ازدواج عمر ...اجران اولهم
نـزد   ،ازدواج كـرد  م كلثوم دختر علي بن ابـي طالـب  أوقتي كه عمر با 

به من تبريك « :فرمود رفت و دودنب  هنشست  شريف روضهدر كه  يمهاجرين
كلثـوم دختـر علـي     بـا ام : فرمود اي امير مؤمنان؟ چهراي ، گفتند ب»بگوييد

و  هـا  نسـب  ةهمـ «: ندفرمود ميكه شنيدم  اهللام، از رسول ا هازدواج كرد
                                           

  ).1/819(اسد الغابة  - 1
  ).1/822(منبع سابق  - 2



  زندگي سعادتمندان
 

88

سـببي بـا   ها در قيامت قطع خواهد شد جز نسـب و خويشـاوندي    دامادي
واسـتم  دارم، خ ينسـبي و سـبب  ويشـاوندي  خ اهللامن، و من بـا رسـول   

 بنابراين با ام كلثـوم  .او تبريك گفتند سپس بهدامادي را هم به آن بيفزايم، 
بر مهريه چهل هـزار درهـم ازدواج كـرد، و زيـد      دختر علي بن ابي طالب

  .1»نداكبر و رقيه از او متولد شد

   ^در برابر شهادت عمر ^گيري علي موضع
مـورد   عمـر وقتـي كـه   «: فرمـود  ن ابي حازم روايت است كهباز قيس 

 مقرار گرفت و مجروج شد، علي بن ابي طالب و عبداهللا بن عباسضربه 
در  در آغـوش پسـرش عبـداهللا بـود، عمـر      نزد او رفتند كه سر عمر

از محـل زخمـش بيـرون آمـد،     ولـي  خواست شربت كرد و آن را نوشيد، 
ت خـارج شـد، و برخـي گفتنـد خـون اسـت، سـپس        ببرخي گفتنـد شـر  

سفيد از زخمـش خـارج   رنگ قتي آن را نوشيد به و ،درخواست شير كرد
سرم را روي : فرمود ميرد، خطاب به پسرش عبداهللا شد، پس فهميد كه مي

اي عمـر مـادرت در عزايـت    : فرمـود  زمين بگذار، سپس دو يا سه مرتبـه 
ـ    !نشيند نجـات از   ةاگر فاصله بين مشرق و مغرب از آنِ مـن بـود در فدي
چـرا اي  : فرمـود  اسبـ دادم، ابن ع ت ميهاي روز قيامت و بازخواس سختي

عـزت  ] اسالم و مسلمانانبراي [سوگند اسالم آوردنت  اهللابه ! امير مؤمنان

                                           
  ).1/1459(اسد الغابة  - 1
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از عـدالت   شارسربود، و امارت و رهبريت فتح و پيروزي بود، و زمين را 
 - ؟هـي اي بـرادر زاده  د گواهي مـي اين را يا برايم آ: فرمود مرعكردي، 
خطـاب بـه ابـن      علي بن ابي طالب -سنديدكه آن گواهي را نپنمثل اي

اسـالم  : و شهادت مي دهم كه و هستمتمن هم با  ،آريبگو  :فرمودعباس 
آوردنش عزت بود، و امارت و رهبريش فتح و پيـروزي بـود، و زمـين را    

  .1»از عدالت كرد  شارسر

  :م عائشه و فاطمهأم المؤمنين  ةرابط
ام در رفتار  كسي را نديده«: مودروايت است كه فر &از عائشه ام المؤمنين

شـباهت   اهللاشست و برخاست بـيش از فاطمـه بـه رسـول     نو روش و 
  .2»داشه باشد

  و دعا و نماز ...هدنتپ  لبق
 كه او تعالي !سوگند اهللابه «: فرمود روايت است كه :از عبداهللا بن حسن

ري كنـد،  از ابوبكر و عمر اظهار برائت و بيزاپذيرد كه  را نمياي  بنده ةتوب
كنم و مـن بـا    برايشان دعا مي كند، خطور ميآن دو بر قلب من ياد هميشه 

  .3»مجوي نزديكي ميتقرب و  جل جالله اهللابه  ،ين كار خودا
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 :از عبداهللا بن حسـن «: فرمود و از ابي خالد احمر روايت است كه
ـ  اهللادرود : فرمود ؟سؤال كردم مدر مورد ابوبكر و عمر ر آن دو، و درود ب

  .1»فرستد ها درود نمي بر كسي نباد كه بر آن هللا

  برائتاين از  يبرائت
در  ^از زيد بـن علـي  «: و از كثير نواء ابواسماعيل روايت است كه گفت

هـا را بپـذير و ايشـان را     واليت آن: فرمود پرسيدم، ممورد ابوبكر و عمر
زاري دو اظهار بيـ   گويي در مورد كسي كه از آن چه مي: دوست بدار، گفتم

  . 2»ميرد جويم تا مي بيزاري مي چنين شخصياز : فرمود كنند؟ مي

  بهترين مردم را به تو معرفي كنم !صبر كن
وارد شدم، گفـتم اي بهتـرين مـردم بعـد از      نزد علي«: تابوجحيفه گف

د از عـ اول بهتـرين مـردم ب  ! صـبر كـن اي اباجحيفـه   : فرمود !اهللارسول 
 !ابوبكر و عمر، واي برتـو اي اباجحيفـه   :معرفي كنمرا به تو  اهللارسول 

ض و دوست نداشتن ابوبكر و عمر در قلب مؤمن غدوست داشتن من با ب
  .3»شود مينجمع 
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  و جهل ...فضل
  : فرمود روايت است كه :از ابوجعفر محمد بن علي

ت جاهـل  را نشناسد واقعاً نسبت بـه سـنّ   $وبكر و عمربهر كس فضل ا«
  .1»است

  كرديذليل ا د از خود رعخلفاي ب
دويـد،   مـي را ديـدم   عمر بن خطاب«: فرمود روايت است كه از علي

يكـي از شـترهاي بيـت المـال     : فرمـود  روي؟ مؤمنان كجا ميگفتم اي امير
واقعاً خلفـاي بعـد از خـودت را    : گفتم. خواهم او را بگيرم فراري شده مي
ذاتـي  و سرزنش مكـن، بـه    مالمتالحسن مرا  اي ابا: فرمود خوار كردي،

  هـاي  قسم كه محمد را به نبوت مبعوث كرده اگـر يـك بزغالـه در كنـاره    
  .2»شود ميجازات م به خاطر آنشود، عمر در روز قيامت تلف فرات 

  !وملشكايت مك
 پـدرم بـه جعفـر بـن محمـد     «: فرمـود  از زهير بن معاويه روايت است كه

اظهـار   معمـر تو از ابوبكر و  كند مياي داريم كه ادعا  من همسايه: فرمود
بيزار باشد، به  همسايه اتاز  اهللا: فرمود ^كني؟ جعفر ميبرائت و بيزاري 

ـ ي و خويشاوندي نزديك كه به خاطر سوگند اميدوارم اهللا اهللا   ابـوبكر  اب
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ام عبـدالرحمن بـن    رساند، و نزد دائيو بهره ببه من سود  سبحانه و تعالي
  .»ما كرده او را قاسم شكايت

  !گويد؟ رگش را ناسزا ميآيا انسان پدربز
از ابـا جعفـر در مـورد    «: فرمـود  از سالم بن ابي حفصه روايت اسـت كـه  

اي سـالم واليـت ايشـان را بپـذير و از     : ؟ فرمودپرسيدم &ابوبكر و عمر
هدايت هسـتند، سـپس    اندشمن ايشان اظهار برائت كن، كه قطعاً آنها امام

گويد، شفاعت  ناسزا ميپدر بزرگ خود را  كسياي سالم آيا  :فرمود جعفر
شـامل حـالم نباشـد اگـر واليـت ايشـان را نداشـته باشـم، و از          پيامبر

  .يمنجوبيزاري دشمنانشان 
    كيست؟ ^صادق جعفر دانيد مادر امام آيا مي

مـي  ^ دختر قاسم ابن محمد ابن ابـي بكـر صـديق   » ام فروه«مادر ايشان 
  .باشد

  دوبار مرا به دنيا آورد
 كـه  شـنيدم  )جعفر صـادق (^ فر بن محمدعز جا: اث گفتحفص بن غي

بـه  همـان انـدازه    مشـ داشـته با  هر اندازه به شفاعت علي اميد«: فرمود مي
  .1»ميدوارم، واقعاً او دو بار مرا به دنيا آوردهات ابوبكر هم عشفا

                                           
  ).321-11/320(سير اعالم النبالء  - 1



  زندگي سعادتمندان
 

93 

  !بله صديق !بله صديق 
از اباجعفر محمـد بـن علـي در    : از عروه بن عبداهللا روايت است كه گفت

هـم  صديق اشكال ندارد، ابوبكر : فرمود ؟راستن شمشير سؤال كردممورد آ
پريـد   يشاز جاسريع . گويي صديق مي: گفت. كرد تزيين مي شمشيرش را

هـر كـس او را   ! بله صديق، بله صديق: فرمود سپس دايستاو روي به قبله 
را در دنيـا و آخـرت    او ةگفتـ هـيچ   اهللا سـبحانه و تعـالي   ؛صديق نگويـد 
  . 1»تصديق نكند

  !بله اميرالمؤمنين
اميـر   شمشـير  ةدسـت گيـر  «: فرمـود  روايت كرد كه :عروه از ابو جعفر

  .2»بله: فرمود امير المؤمنين؟: از نقره بود، گفتم عمر المؤمنين

  !معاذ اهللا
آيـا  : از اباجعفر محمد بن علي سؤال كردم: از جابر روايت است كه گفت

معـاذ اهللا،  : گفت: ؟داد شنام ميدرا  مدر ميان اهل بيت كسي ابوبكر و عمر
 را اهللانه، بلكه واليت ايشان را داشتند، و برايشان طلب آمرزش و رحمت 

  .كردند مي
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: فرمـود  كـه كند  مي، و او هم از پدرش روايت :از جعفر بن محمد
ـ از ا :فرمود مردي نزد پدرم يعني علي بن حسين آمد و  وبكر بـرايم بگـو،  ب

بر شما، آيا  اهللات آري رحم: فرمود كني؟ يصديق سؤال م ي در بارهفرمود 
يق مادرت به عزايت نشيند كساني او را صـد : فرمود نامي؟ او را صديق مي

هـر  و و مهاجرين و انصـار،   اهللارسول : دنتو برترو كه از من  دان ناميده
را در دنيـا و   او ةگفتـ هـيچ   اهللا سـبحانه و تعـالي  يق نگويد كس او را صد

برو ابوبكر و عمر را دوست بدار و واليت ايشـان را   آخرت تصديق نكند،
  . 1»گناهي داشت بر گردن مناگر اين كار  ،بپذير

  زيباترين سخن
فرزنـدان فاطمـه بـر     اجماع«: فرمود روايت است كه :از محمد بن علي
  .2»بگويند را ن سخنيزيباتر مبوبكر و عمرا ةباراين است كه در

  گويند ت سخن ميياهل ب
آيا در ميان شما اهل «: گفتم :به محمد بن علي: كرده استروايت جابر 

 شـود؟  شرك محسوب مـي  گناهاناز  بيت كسي هست معتقد باشد گناهي
خير، گفتم آيا در ميان شـما اهـل بيـت كسـي معتقـد بـه رجعـت        : فرمود
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آيـا در ميـان   : گفـتم . خير: فرمود ست؟ا 1)بازگشت مردگان به اين جهان(
نـه،   :فرمـود  را ناسـزا گويـد؟   مبكر و عمرشما اهل بيت كسي هست ابو
  .»شان را بپذير و برايشان دعا كنايشان را دوست بدار و واليت
ام كـه واليـت    كسي از اهـل بيـت را نديـده   «: و در روايت ديگر آمده

  .»ايشان را نداشته باشد
ــ ــي ديگــر اف ــاش «: زودهو در روايت ، و از واليــت ايشــان را داشــته ب

ي جوي، واقعاً كه آنها دو امـام و پيشـواي هـدايت    و بيزار دشمنانشان تبرا
  .2»هستند

  گويد آرامش سخن مي
  : ه استفرمود علي بن ابي طالب: فرمود و از شعبي روايت است كه

  .3»سكينه و آرامش بر زبان و قلب عمر سخن مي گويند«
  
  

                                           
. بعضي مرده هابه دنيا باز مي گردند: ايد شگفت انگيز شيعيان است كه مدعي هستندعقرجعت يكي از  - 1
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  ^علي اخالصو  ^باي عمرع
د، پوشـي  زياد مـي ديدند علي لباسي را : سفر روايت است كه گفتالاز ابي 

ايـن را بـرادر و    بلـه : فرمـود  ،!!پوشي ميهميشه  اين لباس را : به او گفتند
و  مخلـص  اهللا، عمـر بـراي   ام عمر به من بخشيده اسـت   دوست برگزيده

  . 1»برگزيدخواصان خود  جمله ازهم او را  اهللا سبحانه و تعاليدلسوز بود 

  واليت محبت و...روي بستر مرگ
بـود كـه نسـبت بـه ابـوبكر و       يحفصه كه از سران افـراد از سالم بن ابي 

ابـي جعفـر   نزد «: مي گويد روايت است كه ز و ناراضي بودتو كينه معمر
من واليـت   بارالها: فرمود اهل مدارا بود،او با من  ،وارد شدم كه بيمار بود

ايـن  اگر در قلبم غير  بارالهارا دارم و دوستشان مي دارم،  مابوبكر و عمر
  .2»در قيامت شامل حالم نگردد داعت محماست شف

  گواهي راست و صادقانه
زماني كه رسـول  «: فرمود لز روايت است كه علي بن طالبجو از ابي م

كه برترين مـا بعـد از او   معتقد بوديم و دانستيم  وفات يافت همه مي اهللا
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كه دانستيم  ابوبكر وفات يافت همه ميهم كه قتي واست، و  صديق ابوبكر
  .1»است مهترين ما بعد از ابوبكر عمرب

  صبر زيبا ...و جانفشاني فداكاري
كه  خبر رسيدهبه من «: گفتاو از جابر روايت است كه محمد بن علي به 

را  ما دوسـت دارنـد و ابـوبكر و عمـر    ركنند كه م عراق ادعا مي رقومي د
ـ  اند كه من به ايشان چنين دسـتور داده  و مدعي ،گويند ناسزا مي ه آنهـا  ام، ب
جـويم، و قسـم بـه آن كـه      برائت مي اهللاكنم كه من از ايشان نزد  اعالم مي

بـا ريخـتن خـون    دسـت آورم  به جانم در دست اوست اگر روزي قدرت 
جويم، شـفاعت محمـد نصـيبم نگـردد اگـر برايشـان        تقرب مي اهللاآنها به 

دو از آن  اهللاستغفار و طلب ترحم نكـم، واقعـاً دشـمنان    ) ابوبكر و عمر(
  .2»غافل هستند

  وداع كنندهوصيت 
خـداحافظي   :بـاقر  ابـوجعفر محمـد   ويد وقتي كـه از گ ميجابر جعفي 

از كسـاني  مـن  ابـالغ كـن كـه    به اهـل كوفـه   «: فرمود كردم خطاب به من
  .3»جويند بيزاري مي مبوبكر و عمرا زجويم كه ا بيزاري مي
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  دهنده دشنام نماز پشت سر
 كـه كنـد   روايـت مـي  : )جعفر صـادق ( جعفر بن محمد زسفيان ثوري ا

هان ااز گن $ناسزاگويي به ابوبكر و عمر! پسرم«: پدرم به من گفت: فرمود
و  زننـد  حرف ميآن دو ت سر شپكه  گذارنماز نكبيره است، پشت كساني 
  .1»به آن دو ناسزا مي گويند

  كردندنظلم  يخردل دازه دانةبه ان
بوبكر و عمر برايم بگـو، آيـا آنهـا    از ا«: جعفر گفتم به ابي: كثير النواء گفت

بـر  را قـرآن  كسـي كـه   بـه  قسم خير، : فرمود اند؟ در حق شما ستمي كرده
در حق ما باشد  دهنده ترساننده و اندرزبراي جهانيان نازل كرد تا اش    بنده

آيـا واليـت آن دو را   : گفـتم  .وزن يك دانه خردل ظلم نكردند ي ازهبه اند
. در دنيا و آخـرت واليشـان را بپـذير    "كثير"اي  ،بله: فرمود داشته باشيم؟

بيزارنـد، واقعـاً   اء و مبرّو رسولش از مغيره بن سعيد و بنان  اهللا: فرمود بعد
  .»تندبساهل بيت دروغ  بر ماكه آنها 

بـه نيكـي از   علي پنج سال در كوفه بود جـز  «: فرمود در روايتي ديگر
ـ نكرد و جز نيكي ايشان را  يادايشان  درم جـز خـوبي و نيكـي    نگفت، و پ

  .2»كنم ياد نميايشان نيكي از ايشان را نگفت، و من هم جز به 
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  !اي كاش اين آيه را مي دانستند
ابـوبكر و   علـي و  اين آيه در رابطه با: فرمود از ابي جعفر روايت است كه

°  ±  m  ¸  ¶  µ  ´  ³  ² : فرمايـد  نازل شد كـه مـي   نعمر

  »   º   ¹l )47: حجر(  

كشـيم، و برادرانـه بـر تختهـا      هايشـان بيـرون مـي    را از سـينه  هو كين«
  ».نشينند مي در بهشت روياروي هم

  بر اين جنازه ريختن اشك
عمر بـين قبـر و منبـر     ةجناز«: فرمود كند كه روايت مي $نافع از ابن عمر

 ندر بيآنكه گذاشته شد، بعد علي بن ابي طالب جلو رفت تا  اهللارسول 
بر تو باد، دوسـت   اهللارحمت : فرمود سپس سه مرتبه ها قرار گرفت، صف

عمـل رسـول    ةعملم بعـد از نامـ   ةروم نام مي اهللادارم وقتي كه به مالقات 
خود پوشـيده   ةنباشد كه با جام  عمل كسي جز اين جنازه ةمانند نام اهللا

  .1»شده است
شـاهد   آيا علي پرسيد :ز محمد باقرشخصي ا و روايت شده كه

: آيا علي خودش نگفـت ! سبحان اهللا«: فرمود :امام باقرد؟ وفات عمر بو
عمـل   ةعملم بعـد از نامـ   ةروم نام مي اهللادوست دارم وقتي كه به مالقات 

خـود   ةنباشد كه با جامـ   عمل كسي جز اين جنازه ةمانند نام اهللارسول 
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علـي دختـرش را بـه عقـد ازدواج او در     پوشيده شده است، عالوه بر آن 
آورد؟  مـي  دانسـت او را بـه عقـدش در    ر او را شايسـته نمـي  آورد، پس اگ

چه شخصيتي بـود؟ او اشـرف   ) ام كلثوم(دانيد دختر علي  پدران آيا مي بي
، و در اســالم و پــدرش علـي  اهللازنـان جهـان بــود، جـدش رسـول     
 كبـود، و مـادرش فاطمـه    يـي هاي واال صاحب شرف و مناقب و ويژگي

بـرادرش   -ور جوانان اهـل بهشـت  سر -و حسن و حسين  دختر پيامبر
  .1».مادربزرگش بود كو خديجهبودند، 

  روش عملي با اهل نجران
پيرامـون بيـرون    ابي اسحاق روايت است كه اهل نجـران نـزد علـي   ز ا

را به سرزمين خودمـان  ا م: التماس كردند و گفتند راندنشان توسط عمر
 و شفاعت ما نـزد  اهللاتو را به : نپذيرفت، پس گفتند برگردان، ولي علي

و  همانا عمر رشيد األمر و درسـتكار «: فرمود علي، سوگند اهللارسول 
  .2»كنيم و قضاوتش را رد نميامين بود 

  تجلي كرد #در صحابه اسالم ناب محمدي
دوازده هـزار نفـر   در شـروع   اهللاصحاب رسول «: فرمود :امام صادق

ها، و  دوهزار از آزاد شده هشت هزار از مدينه، و دو هزار از مكه، و بودند
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قدري و يا مرجئي، يا حـروري و معتزلـي، يـا     ةدر ميانشان افرادي با عقيد
: گفتنـد  كردند و مـي  مي  صاحب رأي و بدعت ديده نشد، شب و روز گريه

  .1»كه نان خمير بخوريم ارواح ما را بگير قبل از آن بارالها

  گذاشتن سنگريزه در دهان
سـنگي را در   برخـي از اصـحاب پيـامبر   « :فرمـود  :امام جعفر صادق

كه بايـد   نددانست د مينسخن بگوي ندخواست ميو اگر ، ندگذاشت مي اندهانش
، و بسـياري از صـحابه   او و براي رضـاي او باشـد   ةو دربار باشداهللا  براي

، و شـبيه بيمـاران   ندكشـيد  مـي عميـق  نفس در آب مانند انسان غرق شده 
  .2»گفتند سخن مي

  منش و بزرگ اقوام گرامي
  :فرمايد در مورد صحابه مي علي بن ابي طالب

قرآن را كه داراي آيات روشن اسـت بـراي خردمنـدان     اهللارسول «
با يقين بـدان ايمـان آوردنـد، و سـپاس و      منش اقوام گرامي و بزرگ .آورد

و اقـوام ديگـري هـم     .را با وحدت و همدلي به جاي آوردنـد  اهللاستايش 
اهللا سـبحانه و  هايشان منحرف شد و  پس قلب ،ر كردندقرآن را نفي و انكا

                                           
  ).200(، حدائق األنس )305ظ22(إل البحار )640(الخصال  - 1
  ).71/284(، البحار)20(مصباح الشريعة - 2



  زندگي سعادتمندان
 

102

رسـولش را قـادر   و روز جنگ بدر  .خرد ساخت آنان را ديوانه و بي تعالي
ساخت ايشان را شكست دهد، و بـه بهتـرين روش عمـل كردنـد، و قـوم      

ــر  ــار(ديگ ــاخت ) كف ــمگين س ــحاب در آن روز   .را خش ــت اص در دس
و صـيقل   كـرده  افدرخشـان و صـ  ها را  آن كهشمشيرهاي بران و تيز بود 

  1.»داده بودند

  ثناء و ستايش
در قرآن و تورات و انجيل اصحاب رسـول   اهللا«: فرمود :امام شافعي

ايشان از  فضايلي است، و بر زبان پيامبررا ستايش و تمجيد كرده  اهللا
هـا و   بـر آن  اهللانشده است، پس رحمت ذكر بيان شده كه براي هيچ كسي 

ـ   ان را مبارك باد ايشـ  االترين منـازل صـديقين و شـهيدان و    رسـيدن بـه ب
ابـالغ  را بـه مـا    هاي عام و خـاص رسـول اهللا   صالحان، كه ايشان سنت

، ولـي برخـي   را ايشـان ، و چه ارشـاد و روشـنگري   امر و نهيچه  ،كردند
علم و اجتهـاد و  كه مافوق  ،يمها را شناختيم و نسبت به برخي جاهل تسنّ

از بسـي  بـراي مـا   اصحاب  ستند، و آراء و نظراتو عقل ما هپرهيزكاري 
  »....ترند خودمان بهتر و پسنديدهو آراء  نظر
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  اهل تفسير و تأويل
كسـاني هسـتند كـه شـاهد      اهللاصحاب رسول : فرمود :ابن ابي حاتم

هـا   آن اهللانزول وحي و قرآن بودند، و به تفسير و تأويل آشنا بودنـد، و  
و  ايشـان و يـاري و حمايـت    پيامبر خـود صحبتي و رفاقت  همبراي را 

راضـي بـود كـه ايشـان      اهللابرپاداشتن دين و اظهار حق  برگزيد، پـس  
و براي ما پيشوا و الگو قرار گيرند، زيرا هر تشريع و سـنّت  صحابه باشند، 

دريافتند  مستحب و ادبي كه از پيامبرنهي و و حكم و قضاوت و امر و 
فقيـه و دانشـمند شـدند، و در حضـور      به خوبي حفظ كردند، و در ديـن 

و تفسير و تأويل قرآن را درك  اهللا سبحانه و تعاليمقصود و مراد  پيامبر
برگرفتند، بنـابراين بـا قـرار     كردند، و همه چيز را مستقيم از رسول اهللا

آنهـا را الگـو و نمونـه بـراي امـت اسـالم        دادن ايشان در جايگاه رهبـري 
فريب ت و كرامت نائل ساخت، و شك و دروغ و آنان را به شراف ،گردانيد
  .»ها زدودرا از آن...و كاري

  باطل نيستادامه دادن زندگي در خيري در 
خطـاب بـه عمـرو بـن     مـردي  «: فرمـود  از زبير بن بكار روايت است كـه 

در حـالي كـه   كـردي   را در وارد شدن به اسالم سسـتي چ: گفت ^عاص
وديم كه عقل و خردشـان  قومي ب ما در ميان: فرمود ي؟عاقل و فهميده بود

مبعوث گشت نبوتش را انكار  اهللاها بود، وقتي كه رسول  ي كوهابه بلند
ها رفتند و كـار   كردند، پس ما هم از ايشان تقليد و پيروي كرديم، وقتي آن
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بـرايم آشـكار   ديشه بدان نگريستيم، ناگاه حق با تدبر و انبه دست ما افتاد 
قريش فهميدند كه بر اثر دشـمني   قرار گرفت،اسالم در قلبم  نور و گشت
در پذيرفتن اسالم سست بودم و آرام عمل كردم، از  اهللاعليه رسول  آنها

قسم  اهللاتو را به : اين روي جواني را جهت مناظره نزد من فرستادند، گفتم
ما هدايت : ست هستيم يا فارس و روم؟ گفتدهم ما بر راه و روش در مي
زنـدگي  : گفـت  تر است يا زندگي ايشـان؟  زندگي ما مرفهتريم، گفتم  يافته
پس فضل و برتري ما چيسـت اگـر برتـري تنهـا مربـوط بـه       : گفتم .ها آن

ها در همه چيز از ما برترنـد؟ و ايـن نكتـه در     زندگي اين دنيا باشد كه آن
قلبم افتاد كه زنده شدن بعد از مرگ براي دريافت پاداش نيكي بـه نيكـي،   

زندگي  ةحق است و خيري در ادام مي فرمايد ه محمدو بدي به بدي ك
  .1»در باطل نيست

  را فراموش نكنيد اهللا در مورد اصحاب پيامبر
را مورد اصابت شمشـير قـرار    هنگامي كه ابن ملجم علي بن ابي طالب
وصـيت   حسـن يابد، براي پسـرش   داد، و احساس كرد كه ديگر وفات مي

  : كرد، و از جمله فرمود
 . 2»أوصی هبم کم، فإنّ رسول اهللايفی اصحاب نب! اهللا! اهللا«

                                           
  ).4/651(لصحابة ، االصابة في تمييز ا)7/18(مناوي / فيض القدير - 1
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را به ياد آوريـد و نگذاريـد در    اهللا  رسول اهللا اصحابنسبت به «
فرامـوش نكنيـد كـه     در مورد آنـان  را اهللاميان شما مورد ستم قرار گيرند، 

  .»نموده اندنسبت به ايشان سفارش  اهللاواقعاً رسول 

  ندگانده امشهادت امام در مورد دشن
عـراق   روايت است كه چند نفر از مزين العابدين  علي بن حسينامام از 

نزد ايشـان آمدنـد و چيزهـاي ناشايسـتي در رابطـه بـا ابـوبكر و عمـر و         
علـي بـن حسـين زيـن      ،گفتند، وقتي سخنشان را به پايان بردند عثمان

 اهللا سـبحانه و كـه  (آيا شـما از مهـاجرين اول هسـتيد    : فرمود مالعابدين 
   :دفرماي در مورد ايشان مي تعالي

 m  ¬  «  ª  ©    ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
  ¶  µ  ´   ³  ²±  °  ¯  ®l )8: حشر (  

همچنين غنائم از آنِ فقراي مهاجريني است كه از خانه و كاشانه و امـوال   «
نودي او را خشـ و  اهللاآن كسـاني كـه فضـل    . انـد  خود بيرون رانـده شـده  

  ».اينان راستانند هم .دهند و پيغمبرش را ياري مي اهللاخواهند، و  مي
  . نه: گفتند

از جملـة انصـار    آيـا شـما  : فرمـود  معلي بن حسين زين العابـدين  
  : در رابطه با آنان فرموده اهللاكه كساني  ؟هستيد
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  m  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹  ¸
   Ø   ÐÏ    Î     Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Ål   

   )9: حشر(
آناني كه پيش از آمدن مهاجران خانه و كاشانه را آماده كردند و ايمـان را  «
دارند كه به پيش ايشـان   كساني را دوست مي) در دل خود استوار داشتند (

كننـد بـه    انـد، و در درون احسـاس و رغبـت نيـازي نمـي      مهاجرت كـرده 
ود تـرجيح  چيزهائي كه به مهاجران داده شـده اسـت، و ايشـان را بـر خـ     

  ».دهند، هرچند كه خود سخت نيازمند باشند مي
  . نه: گفتند
اين دو دسته نيسـتيد،   مكدا شما خود اعتراف كرديد كه از هيچ: فرمود

اهللا سـبحانه  هم نيستيد كه  يسوم ةدهم كه از اين دست من شهادت مي پس
  : فرمايد ايشان مي دربارة و تعالي

 m    H      G  F  E  D  C  B  A   J  I
  X  W  V   U  T  S  R  Q    P  O  N  M  L  Kl   

  )10: حشر(
! پروردگـارا : گويند آيند، مي كساني كه پس از مهاجرين و انصار به دنيا مي«

و . انـد بيـامرز   ما را و برادران ما را كه در ايمان آوردن بر ما پيشـي گرفتـه  
تو داراي رأفت ! ارااي نسبت به مؤمنان در دلهايمان جاي مده، پروردگ كينه

  ».و رحمت فراواني هستي
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 .1!از شما انتقام گيرد اهللاز نزد من خارج شويد : سپس فرمود

  سخن اخير

هايي بود كـه اگـر محبـت و عالقمنـدي بـه اقـوامي        و قطره  چكيده ها اين
هـايي   ها پيشـي گرفتنـد و صـاحب ويژگـي     بزرگوار كه در فضايل و نيكي
به خشنودي و عفـو   هايش پروردگار و وعدشدند كه سزاوار تعريف و ست

و  و شـهيدان  صـادقان همـراه بـا پيـامبران و     او و پايـدار  و نعمت جاويـد 
اني نبود؛ ايـن  رگوارز، اگر محبت و دوست داشتن چنين بشدند شايستگان

  ...شد آوري و نشر نمي جمعمطالب 
، و بـر اثـر   هسـتند آفرين بر اقوامي كه حايز اين شرف و بزرگـواري  

 هـاي  و مقام ارتقاء يافتنـد، و بـراي نسـل   درجه ترين  ل خود به عالياعما
را ترسـيم   راه هـدايت شـامخ و   ه هـاي بعدي راه و روش درست و نشـان 

  ...نمودند
پس الزم است كه انسانهاي هوشيار و دانا و عاقل راه و روش آنها را 

  :دنبال كنند زيرا
 m     ÅÄ  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾l )90: نعاما(  
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ايشان را هـدايت داده اسـت پـس از هـدايت ايشـان       اهللاانيند كه آنان كس«
   »پيروي كن

كه نسـبت بـه    دور باد آن )اهللاز رحمت (ز، و تو كينه اندشمن نابود باد
ايشان دشمني و عداوت دارد، حاصل چنين كساني جز بدبختي و زيـان و  

ناله چـه خواهـد بـود، در حـالي كـه راه سـالمت و مسـير نجـات و         و آه 
گاري در اعتراف كردن است به اين كه آن بزرگواران تـاج سـروري و   رست

تـرين بشـريت    در يافتند، و با برتـرين و پـاك  را مدال افتخار صحابه بودن 
، توحيد و يكتا كشور هاي جهان را فتح نمودندهمنشين و همدم بودند، و 

پرستي را نشر و گسترش دادند و با شرك و طغيان و فساد مبارزه كردنـد،  
كـه بـا    آنهـا م و روزگار و دوران زيبـا و خـرّ  آگين وشا راه و روش عطرخ

 بـر همـة  ، و حجت رحمت جهانيانبشريت؛ و  ةدهند معلم انسانيت، و بيم
هـم صـحبتي  بـا     سپري نمودند و مدال افتخـار   رسول اهللا ، يعنيخلق

  .ئنات را كسب نمودندسرور كا
  : فرمايد وم كه ميش را يادآور مي :امام شوكاني اين سخن در پايان

كنـد؛   است و براي حفظ دين خود تالش مـي و خردمند كه عاقل  هر«
مورد صحابه كـه ايشـان را برتـر و    در چه در قرآن و سنت  وقتي كه به آن

اينكـه فـرق بـين     و ،كننـد  مـي آنها در همة وجـوه معرفـي   تر از غير  فاضل
است، عمل  و غير آنها مانند فرق بين زمين و آسمان اصحاب رسول اهللا
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، حد اقل بايد ايشان را مانند ساير مسلمين حساب نمي كنند و باور ندارند
   1»كند

  لى اهللا على سيدنا و حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوص
    

                                           
  ).14: ص(ارشاد الغبي الي مذهب اهل البيت في صحب النبي - 1
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  جوابسؤال و 

  :يدموارد زير را ذكر كن: سؤال اول
بيـان   .سه آيه از قـرآن كـريم در توصـيف و تعريـف صـحابه      �

 .نماييد
 بيان نماييد .در ستايش صحابه اهللاز رسول سه حديث ا �
 بيان نماييد. و روايت از اهل بيت در مدح صحابهسه اثر  �

  :يدانتخاب كن پاسخ درست را در بين پرانتزها: سؤال دوم
تـرين   هركس با ديدن اولين مسـلمان، و نزديـك  : فرمود چه كسي �

، بـه علـي بـن ابـي     شـود  خوشحال مـي   اهللارسول شخص به 
 : بنگرد طالب

  ).^، أبوبكر صديق^، طلحه بن عبيداهللا^عمر بن خطاب(
فـي  ! اهللا! اهللا«: ، و اين توصيه براي چه كسي شـد فرمود چه كسي �

 :» أوصي بهم اصحاب نبيكم، فإنّ رسول اهللا
 ).فرمود ، علي به حسنفرمود ، ابوبكر به عمرفرمود علي به حسين(
ر و روش و نشسـت و  ام در رفتا كسي را نديده«: فرمود چه كسي �

 :»شباهت داشه باشد اهللابرخاست بيش از فاطمه به رسول 
 .)زينب، أم كلثوم، عائشه(

 : در جنگ نهاوند چه كسي به عمر مشورت داد كه در مدينه بماند �
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 ).علي، حسين، ابن عباس(

  جاهاي خالي را پر كنيد: سؤال سوم

بهتـرين  : سؤال شد صاهللاز رسول : فرمود بن مسعودعبداهللا  �
 مردم كيست؟

.........................................................:...............................فرمودند
............ 

اتفاق علماء بر اين است كـه برتـرين   ( ...............................:گفت �
  ..)...................................ورمنظو ها قرن پيامبر است قرن

كـه مـن بيـزارم از    ..........ابالغ كن بـه اهـل   «: فرمود ..........به من �
 .»م........................................و ..........................
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