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 ��م اهللا ا����ن ا����م

 مقدمه

کنیم و از  همانا ستایش از آن الله است، او را ستوده و از وی درخواست یاری می

الله وی را هدایت  بریم. آنکه یستمان به او پناه میهای نفسمان و کردار ناشا بدی

 هدایتگری ندارد. ،راه شدگمراهگری نخواهد داشت و آنکه گم ،نمود

ی شرعی است که تسرور بنی آدم است و این حقیق غبدون شک رسول الله

نعمتی بزرگ  -خدا را شکر-تمامی مسلمانان بر آن اتفاق نظر دارند و این اتفاق نظر 

 برای این امت است.

که امامان را در زمینٔه علم یا چیزهای  ،های برخی از امت تکرویتوجهی به 

، زیرا این روایات تأویل شده و یا )١(شود اند، نمی دانسته †دیگر، برتر از پیامبران

 ضعیف هستند.

و اینکه ایشان صاحب شفاعت کبری و حوض  غمنزلت رسول اللهجایگاه و 

  ،باشد کوثر و صاحب مقام واال در دنیا و آخرت می
ً
هیچ کس آن  و آشکار بوده کامال

 کند. را انکار نمی

 برکت
ً
 به نزدیکان ایشان یعنی اهل بیت و اصحابش غهای رسول الله قطعا

 منتقل شده است.

                                                           
 قرار داده است. »ن األنبیاءمباب األئمة أعلم «نوار بابی را به عنوان مجلسی در بحار اال -١

 ۲۲۷ص۱. همچنین نگا: أصول الکافی ج۸۲ص۲ج
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بله، جایگاه اهل بیت بزرگ است و آیات بسیار و احادیث متواتر در بیان این امر  

و  ،اند بوده غکه از اصحاب رسول اللهشود  میآمده است که هم شامل اهل بیتی 

 کند. را بیان می و فضیلت و منزلت آنان ،شود آنها میشامل خاندان  هم

شامل  باِب اولٰی از  ،وارد شده است صحابهدربارۀ  همچنین هر فضیلتی که

 شود. اند نیز می را دریافته غاهل بیتی که همنشینی با رسول الله

 ،چند صفحهسخن گفته شد و در این  غیاران رسول اللهدربارۀ  در کتابچٔه اول

و سزاوار است که از سخن  ،سخن خواهم گفت محبت میان اصحابدربارۀ 

 های آنان خسته نشویم. و فضیلت غیاران رسول اللهدربارۀ  گفتن

دارد، کسانی که با  وجودو میان یاران ایشان  غارتباط تنگاتنگی میان رسول الله

ابی نائل شدند و پس از به افتخار لقب صح غایمان آوردن و همنشینی با رسول الله

آن بر اساس کردار و جهادشان همگام با سید المرسلین درجاتشان در بهشت 

متفاوت خواهد بود و در دنیا نیز به مهاجر و انصار و پیروانشان تقسیم شدند و الله به 

 فرماید: همٔه آنها وعدٔه نیکو داده است و می

نَفَق ِمن َ�ۡبِل ﴿
َ
ۡن أ ۡ�َظُم  ٱۡلَفۡتحِ َ� �َۡسَتوِي مِنُ�م مَّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ۚ أ َوَ�ٰتََل

ِينَ َدرََجٗة ّمَِن  ْۚ َوُ�ّٗ  ٱ�َّ ْ ِمۢن َ�ۡعُد َوَ�َٰتلُوا نَفُقوا
َ
ُ وََعَد  أ �  ٱ�َّ ُ وَ  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ  ٱ�َّ
 ]۱۰[الحدید:  ﴾١٠بَِما َ�ۡعَملُوَن َخبِ�ٞ 

 برابر] دیگران با[ جنگیدند، و کردند انفاق] مکه[ پیروزی از قبل که کسانی«
 انفاق ،]پیروزی[ آن از پس که است کسانی از واالتر آنان درجه نیستند؛

 و  است؛ داده] پاداش[ نیکوترین وعدٔه  همه به خدا ولی جنگیدند؛ و کردند
 .»است آگاه کنید، می آنچه به خدا
ویژه هستند و باید اهمیت و بزرگی  یهمگی دارای فضیلت و جایگاه ،بله

و آنها بر اساس  بودهاین منزلت خود مستقل صحابه بودن را درک کنیم و بدانیم که 

از آن پیشگامان نخستین است و  ،باشند: باالترین جایگاه کردارشان دارای درجه می
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 ،نها داده استآرا به  غکسانی که الله دو فضیلت همنشینی و خویشاوندی با پیامبر

هم از جایگاه  ،سالم و خوشنودی الله از آن همٔه آنها باد ـ آنها -یعنی اهل بیت پاک 

بر اساس کردارشان  آنان  وندی برخوردار هستند و منزلتصحابه و هم از حق خویشا

 متفاوت است.

 گرامی:ۀ خوانند

ای شرعی است و سخن  خواسته ،اسباب تفرقه در امت و درمان آندربارۀ  جستجو

 بارۀ در من
ِ

   .که چون تندبادی بر امت تأثیر گذاشته استبسیار بزرگی است  موضوع

و مردم دیگر  †و اهل بیت غمحبت میان یاران پیامبردربارۀ  سخنم را

 باز هم ،هایی که میان آنها رخ داده است چرا که با وجود جنگ ؛خالصه خواهم کرد

از آن  نسرایانهر چند داستا ؛و این عین حقیقت است ،اند با یکدیگر مهربان بوده

این حقیقت، روشن و  .سکوت کننداش  هدربار اطالعی کرده و راویان اخبار ابراز بی

های بیشتر راویان اخبار  پردازی ها و خیال پاسخی است بر افسانه آشکار باقی مانده و

که صاحبان هوی و هوس و طمعکاران سیاسی و دشمنان برای به انجام رساندن 

 اند. برداری کرده  میان این امت، از آن بهره یش و کاشتن تفرقه و اختالفع خومناف

 پیام:
و کسانی که به سوی یکصدایی و  ،تاریخ امت به پژوهشگران و نویسندگاِن 

 خوانند. فرا می وحدت

آثار آن و وجوب اتحاد برای ایستادگی در برابر  ،به کسانی از خطر جهانی شدن

 گویند. آثار آن سخن می

گویم: چرا بدون پژوهش و  به هر کسی که نسبت به این امت غیرت دارد، میو 

کنیم؟ به خاطر  موضوعات و مسائل تاریخی که آثار منفی دارد را زنده می ،تفکر

 عوام یا به خاطر تقلید کورکورانه یا در آمد مادی! مردِم 
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ویش شوی از نویسندگان و پژوهشگران بسیاری که اوقات و توان خ شگفتزده می

کنند که بر اساس روایات ضعیف و  ای صرف می را در مسائل تاریخی یا فکری

کار  کنند ان گمان میحتی برخی از آن ؛ها و مانند آن بنا شده است سست یا هوس

های آنان سبب تفرقٔه  در حالی که یافته؛اند نیکی انجام داده و به حقایق علمی رسیده

و آنکه  ،یابی آنها بپرسی پاسخی نمی ار و تالشهای ک ثمرهدربارۀ  شود و اگر امت می

 .گوید: فقط به خاطر علم است و بس وضعیتش بهتر از بقیه بوده می

 آن اساس علمی که بر آن تکیه کرده کجاست؟

اش بیان شد و  و یاران گرامی غدر کتابچٔه اصحاب، پیوستگی میان رسول الله

 ،ایمان آورده بودند وی بود که به کسانی تزکیهٔ  ،غاز وظایف رسول الله گفته شد که

و همنشینی با  غهایی که الله آنان را با ایمان آوردن به پیامبر یعنی درس ناخوانده

 فرماید: گرامی داشت. خداوند متعال می ،وی

ِي ُهوَ ﴿ ّمِّ�ِ َ�َعَث ِ�  ٱ�َّ
ُ
ْ َعلَۡيِهۡم َءاَ�ٰتِهِ  نَ  ۧٱۡ�  ۦرَُسوٗ� ّمِۡنُهۡم َ�ۡتلُوا

ْ ِمن َ�ۡبُل لَِ� َضَ�ٰٖل  ٱۡ�ِۡكَمةَ وَ  ٱلِۡكَ�َٰب َوُ�َزّ�ِيِهۡم َوُ�َعّلُِمُهُم  �ن َ�نُوا
بِٖ�   ]۲[الجمعة:  ﴾٢مُّ

 که برانگیخت خودشان از رسولی ندیده، آموزش مردمی میان در که اوست«
 به و سازد می پاکشان] شرك و جهل پلیدی از[ و خواَند می آنان بر را آیاتش

 در واقعاً  آن از قبل که حالی در آموزد، می بینش با توأم دانِش  و کتاب آنان
 .»بودند آشکاری گمراهی

رسان مهربانی و هدایت آنان را تربیت و  و صحابه همان کسانی بودند که پیام

 تزکیه نموده و آموزش داد.

و سربازان او سخن  بود فرمانده  ی کهرابطٔه تنگاتنگ پیامبردربارۀ  پیش از این

 گرفتند. پیامبری که الگو بود و کسانی که از او فرا میدربارۀ  .گفته شد
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اش بودند.  پیامبری که همنشین بود و کسانی که در کنار او زیسته و همسایه

 ند. دیارانش بو وپیامبری که پیشوا بود و کسانی که زیر سلطٔه او 

این رابطٔه تنگاتنگ سخن گفته شد و اگر دربارۀ  پیش از این در کتابچٔه اول

 .)١(یبه فصل اول آن مراجعه کنتوانی  میبخواهی 

 گرامی: ۀخوانند

به او فرمان  -سبحانه وتعالی-به بهترین شکل آنچه الله  غپیامبر ،بدون شک

و آموزش اصحابش و چیزهای دیگر را به  ابالغ رسالت و تزکیهاز جمله  ؛داده بود

ای است که  ازی، صفات پسندیدهسهای این تزکیه و پاک خوبی اجرا نمود و از نتیجه

ین بس که آنها بهترین امتی شدند که به هم؛ و شده بود تبدیل به سرشت صحابه

 فرماید: اند. الله متعال می نفع مردم فرستاده شده

خۡ  ُكنُتمۡ ﴿
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
 ]۱۱۰[آل عمران:  ﴾رَِجۡت لِلنَّاِس َخۡ�َ أ

 .»شدید عرضه جهان به که هستید مردمی نیکوترین شما«

ۡخرَِجۡت ﴿ :بیندیشدر این سخن الله 
ُ
، چه کسی آنها را فرستاد (عرضه شدید) ﴾أ

 فرماید: و این مقام را به آنان عطا نمود؟ مانند این سخن الله متعال است که می

ْ ُشَهَدآَء َ�َ  َوَ�َ�ٰلَِك ﴿ َُكونُوا ٗة وََسٗطا ّ�ِ مَّ
ُ
َو�َُ�وَن  ٱ�َّاِس َجَعۡلَ�ُٰ�ۡم أ

 ]۱۴۳[البقرة:  ﴾َعلَۡيُ�ۡم َشهِيٗد�ۗ  ٱلرَُّسوُل 
 باشید مردم برای الگو و اسوه تا گردانیدیم] رو[ میانه اّمتی را شما گونه بدین«
 .»شما برای الگو و اسوه نیز رسول و

و  ؛بسیار زیادند ،متعال در وصف و ستایش و یاد آنها نازل نمودهآیاتی که الله 

آنان نازل شده سخن گفتیم و دربارۀ  و آیاتی که دالوریهایشاندربارۀ  ش از اینپی

 نیازی به تکرار آن نیست.

                                                           
 ) است.غنام کتابچٔه اول (صحبة رسول الله -١





 
 
 

  غاز صفات یاران رسول اللهبرخی 

 گرامی: ۀخوانند

هایی را به دست آورند که امکان به  نظیر، ویژگی به یاد داشته باش که این نسل بی

 ،بله .آنها افتخار همنشینی را دریافتند دست آوردن آن برای دیگران وجود ندارد،

ادب  ،آموزش داد ،پیامبر بود که آنها را تربیت نموداین  .غهمنشینی با رسول الله

 اش کردند. آنها بودند که یاریو  ،آموخت و همراه آنها با کافران جهاد نمود

شرح  گردد،که شایسته است بررسی گوییم  سخن میدربارٔه یکی از صفات آنها 

با وجود ـ . آن صفتی که باید مسلمانان سخن بگوییمو همواره از آن  ودداده ش

 دانید آن صفت چیست؟ می. نندآن را به خوبی بدا ـها اختالف مذاهب و فرقه

 .مهربانی

 این صفت سخن بگوییم؟دربارۀ  پرسش: چرا

ای؟  این صفت ارزشمند و کمیاب اندیشیده رازدربارۀ  گرامی، آیا تا کنونخوانندۀ 

 
ً
ولی من  ؛سخن گفتن از آن خواهی یافتدربارۀ  تردید اسباب بسیاری و بی حتما

 :کنم اینجا به خاطر اختصار تنها چند سبب را ذکر می

صفت و مفاهیمی که در آن وجود دارد و آیات و احادیث  به خاطر خودِ سبب اول: 

صلوات الله علیه وعلی آله األطهار وأصحابه ـ و روایاتی که از سرور نیکوکاران 

 است. »و رحیمرحمان «وارد شده است و برای اینکه پروردگارمان  ـاألخیار

 فرموده: غدر وصف حبیب ـ سبحانهـ خداوند 
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نُفِسُ�ۡم َعزِ�ٌز َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم َحرِ�ٌص  لََقدۡ ﴿
َ
َجآَءُ�ۡم رَُسوٞل ّمِۡن أ

 ِ  ]١٢٨ة: [التوب ﴾١٢٨رَُءوٞف رَِّحيٞم  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َعلَۡيُ�م ب
 گران او بر شما رنجهای که است آمده سراغتان به شما خود] میان[ از رسولی«

 ،»است مهربان و رئوف مؤمنان به نسبت دارد و اصرار شما] هدایت[ بر آید، می
  َمنْ «فرموده:  غو رسول الله

َ
  يَرَْحمُ  ال

َ
یعنی: آنکه رحم  )متفق علیه( »يُرَْحم ال

 شود. نکند، به او رحم نمی

بسیارند و بر کشد و نصوص در این باره  این صفت به درازا میدربارۀ  سخن گفتن

 شما پوشیده نیست.

این  غبرای ستودن یاران رسول الله ـ سبحانه وتعالیـ اینکه الله  سبب دوم:

ها و  صفت را برگزیده است و در انتخاب این صفت به جای صفات دیگر حکمت

 باشد. فواید بسیار مهمی وجود دارد که از اعجاز علمی قرآن می

چرا که نص قرآنی  شود عجزه برایش آشکار میاین م ،آنکه در این زمینه بیندیشد

صفت مهربانی میان آنها را به شکلی ویژه بیان کرده است. اما چرا الله این صفت را 

 های دیگر ذکر کرده است؟ میان صفتدر 

هایی که در آن زمان هنوز آشکار نشده و  زیرا این صفت، پاسخی است به طعنه

سراهایی شد که در  داستاننقل مجلس بدیل به ها نوشته نشده بود و بعدها ت در کتاب

 های بعدی آمدند. والله اعلم. زمان

 فرماید: الله متعال می

دٞ ﴿ َمَّ ِۚ رَُّسوُل  �ُّ ِينَ وَ  ٱ�َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  ٱ�َّ ِشدَّ
َ
ارِ أ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم  ٱلُۡكفَّ
ٗدا يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  ٗعا ُسجَّ ِ ُركَّ  َورِۡضَ�ٰٗناۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِنۡ  ٱ�َّ

 

ثَرِ 
َ
ُجودِ �  ]۲۹[الفتح:  ﴾ٱلسُّ
 و محکم ،]طلب جنگ[ کّفارِ  برابر در همراهانش، و خدا رسول محّمد«

 خضوع و فروتنی حالت در را آنان همواره مهربانند؛ یکدیگر با و نیرومند



 ١١   غاز صفات یاران رسول الله

 جویند؛ می را خدا خشنودی و بخشی افزون که حالی در کنی، می مشاهده
 .»پیداست سجود اثر از هاشان چهره در آنان] شایستگی[ نشان

کید بر این حقیقتسبب سوم:  یعنی مهربانی و دوستی میان صحابه و بیان  ،تأ

روایات و  ،باشد این حقیقت اینکه صفت مهربانی برخواسته از دلهای آنان می

را نسبت به یکدیگر بسان درندگان  غاللهکه صحابٔه رسول را هایی  ها و افسانه خیال

 کند. گوید که دشمنی میان آنها جریان داشته است، رد می به تصویر کشیده و می

اند و این در  هنگامی که برایت واضح شود که صحابه با یکدیگر مهربان بوده ،بله

اعماق دلت جای گرفته و قلبت آرام گیرد، کینه و کدورت تو نسبت به مؤمنانی که 

 فرماید: رود. خداوند متعال می الله فرمان داده برایشان دعا کنی از بین می

ِينَ ﴿ ِينَ َ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ٱۡغفِرۡ َجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا  َوٱ�َّ  ٱ�َّ
 ِ يَ�ٰنِ َسَبُقونَا ب ْ رَ  ٱۡ�ِ ِيَن َءاَمُنوا ٓ إِنََّك َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ �ََّنا

 ]۱۰[الحشر:  ﴾١٠رَُءوٞف رَِّحيٌم 
 ما اختیارا، صاحب: گویند می و آمدند آنان پی از که است کسانی خاّص  نیز و«
 ای کینه و حسادت و بیامرز گرفتند، پیشی ما بر ایمان در که را ما برادران و

 .»مهربانی و رئوف تو اختیارا، صاحب که مگذار، ما دلهای در مؤمنان به نسبت
توجه به متن همراه با سند و  ،یکی از اصول معتبر نزد پژوهشگرانسبب چهارم: 

همچنین عرضه کردن  ،جستجو در متون روایات پس از اطمینان از سندهای آن

که اینها همه  ،روایات بر نصوص قرآن و اصول کلی اسالم و جمع بین روایات است

 باشد. روش دانشمندان راسخ می

بررسی روایات تاریخی حتما الزم است از این روش استفاده کرد ولی با برای 

توجهی کرده و تنها به وجود روایات در دل  تأسف زیاد پژوهشگران به بررسی سند بی

کنند!! از طرفی دیگر برخی از کسانی که به سند  های تاریخی و ادبی بسنده می کتاب

 مانند. با قرآن غافل می کنند از نگریستن در متون و تضاد آن توجه می



 با یکدیگر مهربانند   ١٢

 گرامی:خوانندۀ 

هایی که بر اساس  در نشر اتهامات و بلکه حکم پیش از آنکه قضاوت کنی، و

، شتاب با خود داریهای تاریخی و معلومات خانوادگی و بلکه احساسات  داشته

هایی که با  ام را مطالعه کند. دلیل هایی که اینجا ذکر کرده کنی؛ درنگ کن و دلیل

  ناآشنا هستند. ،وضوح و آسانی و مفاهیم قوی و رهنمودهایش وجود

و همچنین نص نیرومند قرآنی در آخرین  ،درک قابِل  این دلیلها بر اساس واقعیِت 

 اند.  آیه از سورٔه فتح بنا شده

 فرماید: خداوند متعال می

دٞ ﴿ َمَّ ِۚ رَُّسوُل  �ُّ ِينَ وَ  ٱ�َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  ٱ�َّ ِشدَّ
َ
ارِ ٱلۡ أ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم  ُكفَّ
ٗدا يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  ٗعا ُسجَّ ِ ُركَّ َورِۡضَ�ٰٗناۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن  ٱ�َّ

ثَرِ 
َ
� � ُجودِ � َوَمَثلُُهۡم ِ� ٱَ�ٰلَِك َمَثلُُهۡم ِ�  ٱلسُّ ِ�يلِ �َّۡوَرٮٰةِ ۡخَرَج  ٱۡ�ِ

َ
َكَزۡرٍع أ

ٰ ُسوقِهِ  ٱۡسَتَوىٰ فَ  ٱۡسَتۡغلََظ فَ  ۥاَزَرهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ َشۡ�  اعَ ُ�ۡعِجُب  ۦَ�َ رَّ ِ�َغِيَظ  ٱلزُّ
ۗ بِِهُم  اَر ُ وََعَد  ٱۡلُكفَّ ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ٰتِ َءاَمُنوا ۡغفِ  ٱل�َّ  َرةٗ ِمۡنُهم مَّ

ۡجًرا َعِظيَمۢ� 
َ
 ]۲۹[الفتح:  ﴾٢٩َوأ
 و محکم ،]طلب جنگ[ کّفارِ  برابر در همراهانش، و خدا رسول محّمد«

 خضوع و فروتنی حالت در را آنان همواره مهربانند؛ یکدیگر با و نیرومند
 جویند؛ می را خدا خشنودی و بخشی افزون که حالی در کنی، می مشاهده

 توصیف این پیداست؛ سجود اثر از هاشان چهره در آنان] شایستگی[ نشان
 جوانه که است ِکشتی مانند انجیل در آنان توصیف و تورات؛ در است شان
 های ساقه بر و گردد ستبر تا بخشد می نیرو را آن و برآورد] فراوانی به[ را اش

 نتیجه در گردد، کشاورزان شگفتی موجب که ای گونه به بایستد، استوار خود
 مؤمنان به خدا دراندازد؛ خشم به را انکارورزان آنان،] سریع رشد[ از] خدا[

 .»است داده بزرگ پاداشی و آمرزش وعده نیکوکارشان



 ١٣   غاز صفات یاران رسول الله

 فرماید: همچنین می

ِينَ ﴿ ِينَ َ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ٱۡغفِرۡ َجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا  َوٱ�َّ  ٱ�َّ
 ِ يَ�ٰنِ َسَبُقونَا ب ٓ إِنََّك  ٱۡ�ِ ْ َر�ََّنا ِيَن َءاَمُنوا َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ

 .]۱۰[الحشر:  ﴾١٠رَُءوٞف رَِّحيٌم 
 ما اختیارا، صاحب: گویند می و آمدند آنان پی از که است کسانی خاّص  نیز و«
 ای کینه و حسادت و بیامرز گرفتند، پیشی ما بر ایمان در که را ما برادران و

 .»مهربانی و رئوف تو اختیارا، صاحب که مگذار، ما دلهای در مؤمنان به نسبت
 .بیندیشآیه را بخوان و در معانی آن 



 
 
 

 اول: موضوع
 دلیل نامگذاری

از دیگران  ،را که صاحبشدارد، و عنوانی است نام هر چیز به صاحب نام اشاره  

سازد و این امر برای مردم تبدیل به عادت شده است و هیچ عاقلی در  متمایز می

شود و از  اهمیت نام تردیدی ندارد چرا که بوسیلٔه آن نوزادی که متولد شده شناخته می

برای او و فرزندانش که پس از وی شده و متمایز  ،برادران و خواهرانش و افراد یگر

شود و حتی پس از اینکه شخص از بین رفت باز هم نامش باقی  می نشانه ندآی می

 ماند. می

به » َوسم«مشتق شده است که معنای آن بلندی است یا اینکه از » سمو«اسم از 

مشتق شده است که هر دوی اینها بیانگر اهمیت نامی است  ،معنای عالمت و نشانه

 شود. که بر شخص متولد شده گذاشته می

نام بیانگر دین و خرد نیز  .بر کسی پوشیده نیست فرزند،ت نامگذاری اهمی

  می
ً
 غای که شخص مسیحی یا یهودی نام فرزندش را محمد آیا شنیده باشد مثال

نام فرزندانشان را الت و عزی  ـ به جز افراد شاذـ یا اینکه مسلمانان  بگذارد؟

 بگذارند؟

پدر و خانواده فرزندشان را با  شود و پسر از طریق اسم به پدرش ربط داده می

زنند و استفاده از نام در میان افراد خانواده  اند صدا می نامی که برایش انتخاب کرده

 .)١(»نامت را بگو، پدرت را خواهم شناخت« :اند بسیار زیاد است و از قدیم گفته

                                                           
 نگا: تسمیة المولود، تألیف عالمه شیخ بکر بن عبدالله ابو زید. -١



 ١٥   موضوع اول: دلیل نامگذاری

 اهمیت نام در اسالم
چرا که  ؛ا بدانیمکافی است توجه شریعت به نامها ر ،برای شناخت اهمیت نام

 غبلکه رسول الله ؛نام برخی از صحابه چه مرد و چه زن را تغییر داد غرسول الله
شود را به مدینه تغییر داد و از نامگذاری به شاهنشاه و  نام شهری که یثرب نامیده می

ْخَنعَ  إِنَّ «فرماید:  می غمانند آن منع نمود. رسول الله
َ
ِ  ِعْندَ  اْسمٍ  أ  �ََس�َّ  رَُجٌل  ا�َّ

كِ  َملَِك 
َ

ْمال
َ ْ
ترین نام نزد خداوند، نام شخصی است که  همانا زشت«یعنی:  »األ

 .»شاهنشاه نامیده شود

های عبدالله و عبدالرحمن و  به نامگذاری با نام غهمچنین پیامبر محبوبمان

 تشویق نموده است.  ،نشانٔه بندگی الله عزوجل استمانند آنها که 

 «فرموده:  غرسول الله
َ
ْسَماءِ  َحبُّ أ

َ ْ
  األ

َ
ِ  إىِل ِ، َ�ْبدُ  -عزوجل- ا�َّ  وََ�ْبدُ  ا�َّ

عبدالله و عبدالرحمن  -عزوجل-ها نزد الله  ترین نام محبوب«ی: یعن »الرَّمْحَنِ 

گرفت و این  های نیکو را دوست داشت و آن را به فال نیک می نام غانایش .»است

 هویداست. -الصالة والسالمعلیه وعلی آله أفضل -از رهنمودهای ایشان 

یکی از امور ثابت نزد علمای اصول و لغت این است که ناّمها دارای مفاهیم و 

های لغت و اصول بحث شده است  ّباشند و این چنین مسائلی در کتاب هایی می نشانه

 اند. های دور و درازی کرده ّهای آن پژوهش ّدر این زمینه و شاخه -رحمهم الله-و علما 

 عقول است؟آیا م
: شتاب نکرده و تعجب نکن، با من باش و به خواندن ادامه بده و گرامیخوانندۀ 

 ها پاسخ بگو: شبه پرس

 گذاری؟ نام فرزندت را چه می
اش  کنی که برای تو یا مادرش یا خانواده آیا برای فرزندت نامی را انتخاب می

 سبحان الله! گذاری؟ میآیا نام دشمنان خویش را بر فرزندت  دوست داشتنی باشد؟



 با یکدیگر مهربانند   ١٦

برای ما دارای معنی و  گزینیم که چگونه است که ما برای خودمان نامهایی را بر می

اما در مورد کسانی که بهترین انسانها هستند این را  مفهوم بوده و بیانگر چیزی باشد،

فرزندان خویش را بر اساس   نام ،آنها بر خالف عادت مردم ؛گوییم: نه نپذیرفته و می

 .نامگذاری آنها بیانگر هیچ چیزی نیست ؛اند اسباب سیاسی و اجتماعی برگزیده

ترین مفاهیم  از ساده  ،خردمندان و بزرگان و صاحبان عزت در جان و نسب

انسانی محروم بوده و اجازه نداشتند که فرزندانشان را با نام محبوبان و برادران 

کنند تا به فضیلت و محبت آنها اعتراف کنند، بلکه نام دشمنان  خویش نامگذاری

 کنی؟ آیا این را باور می .اند خویش را بر فرزندانشان گذاشته

در حالی که این نامگذاری فقط برای یک نفر نبوده بلکه مجموعه ای از فرزندان 

بلکه در  ؛دهها نبو اند و پس از چند قرن و فراموش شدن دشمنی گذاری شده اینگونه نام

 گوییم: اما ما می -کنند ادعا می چنانکه-وقتی که دشمنی در باالترین درجٔه خود بوده 

. این موضوع مهمی است که باید آن را .محبت در باالترین درجٔه خود بوده است

بررسی نموده و مورد توجه قرار داد زیرا بیانگر مفاهیم بسیار بزرگی است و پاسخ به 

و نفس و احساس را مورد خطاب قرار داده های خیالی است  ها و اوهام و داستان افسانه

 نمود. توان این حقیقت را رد کرده یا تأویل و خردمندان را قانع نموده و نمی

 هدف از طرح این موضوع:

به خاطر محبت بسیار به سه خلیفٔه پیش از خود برخی  ÷سرورمان علی -۱

 :عبارتند از از فرزندانش را به نام آنها نامگذاری نموده است و آنها

ـ شهید کربال همراه با برادرش حسین  :ابوبکر بن علی بن ابی طالب -

  ؛علیهم وعلی جدهم افضل الصالة والسالم

علیهم ـ عمر بن علی بن ابی طالب: شهید کربال به همراه برادرش حسین  -

  ؛وعلی جدهم افضل الصالة والسالم

ـ عثمان بن علی بن ابی طالب: شهید کربال به همراه برادرش حسین  -

  ؛علیهم وعلی جدهم افضل الصالة والسالم



 ١٧   موضوع اول: دلیل نامگذاری

اه نام فرزندانش را ابوبکر و عمر و طلحه گذاشت که همگی همر ÷حسن -۲

 ؛در کربال شهید شدند ÷عمویشان

 ؛نام پسرش را عمر گذاشت ÷حسین -۳

نام دخترش را  ÷، امام چهارمدینحسین زین العاب بنعلی  ،سرور تابعین -۴

 .)١(دبوشه و نام پسرش را عمر گذاشت و دارای فرزندان دیگری نیز یعا

افراد دیگر از اهل بیت از خاندان عباس بن عبدالمطلب و خاندان جعفر بن 

در اینجا مجالی برای  اما ؛اند طالب و مسلم بن عقیل و دیگران نیز اینچنین بوده ابی

این حقیقت هایی است که بیانگر  ذکر نام ،بلکه هدف ؛آوردن تمامی نامها نیست

 پیش از این ذکر شد. †باشد و نام فرزندان علی و حسین و حسین

 گفتگو
هایی را بر  چنین نام †انشکنند که علی و فرزند از شیعیان انکار می برخی

و نامها  انکار ساختٔه کسانی است که نسبت به نسب این .اند فرزندانشان گذاشته

گاهی ندارند و   ها دارند که خدا را شکر اندک هستند. دسترسی محدودی به کتابآ

هایی که بیانگر وجود  اند زیرا دلیل گفتٔه آنها را رد کرده ،پیشوایان و بزرگان شیعه

 باشند قطعی و واقعی هستند و در کتابهای معتبر شیعه و حتی در  این نامها می
 

آنجا که همراه با امام  ،مصیبت کربال نوشته شده، آمده استدربارۀ  کتابهایی که

و افراد دیگری  †لیطالب و ابوبکر بن حسن بن ع حسین، ابوبکر بن علی بن ابی

 .شدندکه نامشان ذکر شد شهید 

                                                           
ها را  . همچنین دیگر امامان دوازده گانه این نام۲۸۳، الفصول المهمة ۲/۳۳۴کشف الغمة نگا:  -١

نفر  ۱۸۵تا  ۱۷های  بینی و علمای شیعه در این زمینه سخن گفته و نام در میان فرزندانشان می

اند. نگا: به عنوان مثال: (أعالم الوری للطبرسي  را بیان کردهروز الطف (کربال)  [از اهل بیت]

 .)۲/۲۱۳وتاریخ الیعقوبي  ۱۸۶واإلرشاد للمفید  ۲۰۳
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شهید شدند و شیعیان در کتابهایشان نام آنها را ذکر  آنها همراه با حسین ،بله

نبردن  ،ای ها و منبرها در روز عاشورا نشنیده آنها را در حسینیه  نام هر چندکردند و 

طالب و عمر بن حسن  نیست. عمر بن علی بن ابی عدم وجودشانبه معنای  شاننام

 از قهرمانانی بودند که در این روز از خود رشادتها نشان دادند.

نام فرزندانشان را ابوبکر و عمر و عثمان و  †موضوع مهم این است که امامان

کننده نزد  قانع پاسخیله ئعائشه و نام دیگر بزرگان صحابه گذاشتند و ما برای این مس

چرا که امکان ندارد این نامها را بدون معنی یا هدف خاصی بدانیم و  ؛شیعه نداریم

؛ های شیعیان قلمداد کنیم امکان ندارد که این موضوع را دسیسٔه اهل سنت در کتاب

باشد و هر  ها در تمامی کتابها می زیرا این به معنای وارد شدن اشکال به روایت

بلکه شامل  ؛د که دسیسه و دروغ استبگوی دتوان روایتی که شیعیه آن را نپسندید می

شود که با سلیقٔه آن عالم موافق نبوده پس به راحتی تمام آن را رد کرده  هر روایتی می

 حِق  ،نزد شیعه به ویژه اینکه هر عالمی ؛»این روایت دسیسه است«گوید:  و می

انونی دیگر هیچ قاعده و ق ،پس اگر چنین شود .پذیرش یا عدم پذیرش روایتها را دارد

 ماند. نزدشان باقی نمی

این است که گفته شده:  ـ آور و در عین حال گریهـ دار  های خنده یکی از نکته

نامگذاری به نام بزرگان صحابه که پیش از این ذکر شد، به خاطر دشنام و ناسزا به 

 .آنها است

همچین گفته شده که این نامگذاری به خاطر به دست آوردن دل عموم مردم 

امام نام فرزندانش چنین گذاشته تا مردم فکر کنند که وی خلفا را دوست  است و

 داشته و از آنها خوشنود است (یعنی تقیه).

داده تا یاران و عامٔه  سبحان الله! آیا جایز است بگوییم که امام کارهایی انجام می

 انده است؟؟ چگونه امام به خاطر این کار به خاندان خود آسیب رسبفریبدمردم را با آن 
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خواسته با این نامها با آنان مدارا کند چه کسانی هستند؟  آنهایی که امام می

داد که خودش و فرزندانش را به خاطر بنی تیم یا  اجازه نمی ÷شجاعت و عزت او

 بنی عدی یا بنی امیه، خوار و پست کند. 

ترین  شجاع داند که امام از با یقین می ،ه کندعالطنامٔه امام را م کسی که زندگی

یا  ،کنند معرفی میهای دروغینی که وی را بزدل  ها بوده است، بر خالف روایتانسان

و متأسفانه این  ؛کند کسی که برای دین و ناموس و کرامت خویش کاری نمی

 ها چه بسیارند. روایت

 نتیجه
ترین  یکی از بزرگ اند، انجام داده ـ†یعنی علی و فرزندانشکاری که امامان ـ 

های عقلی و روانشناسی و واقعی بر محبت راستین اهل بیت با خلفای راشدین  دلیل

توانی این واقعیت را احساس  و تو خودت می ،بوده است غو دیگر یاران پیامبر

این واقعیت را  ،بنابراین جایی برای رد آن وجود ندارد و سخن خداوند متعال .کنی

 :کند تصدیق می

﴿ َ دٞ �ُّ ِۚ رَُّسوُل  مَّ ِينَ وَ  ٱ�َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  ٱ�َّ ِشدَّ
َ
ارِ أ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم  ٱلُۡكفَّ
ٗدا يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  ٗعا ُسجَّ ِ ُركَّ َورِۡضَ�ٰٗناۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن  ٱ�َّ

ثَرِ 
َ
ُجودِ �  .]۲۹[الفتح:  ﴾ٱلسُّ
 و محکم ،]طلب جنگ[ کّفارِ  برابر در همراهانش، و خدا رسول محّمد«

 خضوع و فروتنی حالت در را آنان همواره مهربانند؛ یکدیگر با و نیرومند
 جویند؛ می را خدا خشنودی و بخشی افزون که حالی در کنی، می مشاهده

 .»پیداست سجود اثر از هاشان چهره در آنان] شایستگی[ نشان
دوباره این آیه را تالوت کن و در معانی آن تفکر کن و در صفت  ،گرامیخوانندۀ 

 .بیندیشمهربانی 



 
 
 

 موضوع دوم:
 وصلت و خویشاوندی

دهی؟ آیا  ات، دخترت، میؤه دلت را به چه کسی می جگر گوشه ،گرامیخوانندۀ 

شوی نزد تبهکاری مجرم و بلکه قاتل مادر یا برادرش باشد؟ کلمٔه  راضی می

  (داماد من) چه معنایی دارد؟» صهری«

گفته زن بگیری  قومیهرگاه از  ، واست »صهر«مصاهرة در زبان عربی از 

شود،  صهر شامل خویشاوندان زن می«وید: گ . ازهری می»صاهرت القوم«شود:  می

و کسانی که از سوی  ...مردان و زنانی که محرم باشند مانند پدر و مادر و برادران

 .»روند همسر نیز خویشاوند و محرم هستند صهر زن به شمار می

خویشاوندان شوهرش  ،خویشاوندان زن او هستند و صهر زن ،مرد بنابراین صهرِ 

نکه مصاهره در زبان عرب یعنی: نزدیکان زن و بر نزدیکان مرد خالصه ای باشند. می

های قدرت خویش بر  شود و الله سبحانه وتعالی این را از نشانه هم اطالق می

 فرماید: شمرده است و می

ِي َوُهوَ ﴿ � فََجَعلَهُ  ٱلَۡمآءِ َخلََق ِمَن  ٱ�َّ �ََسٗبا َوِصۡهٗر�ۗ َوَ�َن َر�َُّك  ۥ�ََ�ٗ
 .]۵۴[الفرقان:  ﴾٥٤قَِديٗر� 

 و گردانید؛ سببی و نسبی پیوند دارای را او و آفرید آب از را بشر که اوست«
 .»تواناست همواره تو اختیار صاحب

با  پیوند نسبی و سببیوسیلٔه ه در این آیه بیندیش و بنگر که چگونه الله انسان را ب

ای شرعی است که الله آن را در کنار  رابطه ،بنابراین دامادی .دیگران ارتباط داده است
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خویشاوندان پدری او هستند و برخی از علما  ،شخص نسب قرار داده است و نسِب 

 عقیده دارند که نسب همان خویشاوندی به صورت مطلق است.

را در کنار یکدیگر قرار داده است و این به یاد آور که الله نسب و صهر (وصلت) 

 است که نباید از آن غافل شوی.دارای مفاهیم بزرگی 

 مصاهره و وصلت از نظر تاریخی
های خویش  ای بوده است. آنها به نسب مصاهره نزد عرب دارای جایگاه ویژه

و جایگاه آنها بوده  دخترانشان شوهرِ این افتخار، افتخار به  کردند از جملهٔ  افتخار می

 است.

دادند و  دختر نمی ،تر بوده پایین عربها به کسی که از نظر جایگاه اجتماعی از آنها

 ،و حتی نزد بسیاری از غیر عرب نیز چنین است ،این امر در مورد آنها مشهور است

 باشد. ترین مشکالت جوامع غربی نیز می نژادپرستی یکی از بزرگامروزه و 

عربها نسبت به زنان خویش بسیار غیرت داشتند تا جایی که برخی را به زنده به 

 ،این امر شوند و به خاطرشان کشانده بود که مبادا سبب ننگ خترانگور کردن د

اشاره کافی است و تا  همینشد. برای فهمیدن موضوع  ها و جنگها به پا می خونریزی

 گرامی پنهان نیست.خوانندۀ به امروز نیز آثار آن وجود دارد و بر شما ای 

 مصاهره و وصلت از دیدگاه اسالم 
ها باز داشت.  واال و صفات پسندیده را تأیید نموده و از زشتیاسالم آمد و امور 

 پرهیزکاری است: ،الله سبحانه وتعالی بیان نمود که مالک

ۡ�َرَمُ�ۡم ِعنَد ﴿
َ
ِ إِنَّ أ ۡ�َقٮُٰ�مۡ  ٱ�َّ

َ
 .]۱۳[الحجرات:  ﴾�

 .»شماست ترین پرواپیشه خدا نزد شما بزرگوارترین«
 شریعت است. در این امر وسیلٔه سنجش



 با یکدیگر مهربانند   ٢٢

  ـ اللهمهم رحـ فقها 
ِ

شغل و امور مرتبط  ،نسب ،برابری در دین در مورد موضوع

  ؛اند بحثهای درازی کردهدیگر، 
ً
اینکه آیا هم سطح بودن شرط صحت عقد یا لزوم آن  مثال

آیا این حق متعلق به زن است یا اینکه اولیای وی نیز در این امر با وی و اینکه  ،است

 اند. دیگری که در سخنشان از ازدواج مطرح کردهو موضوعات  ،مشارکت دارند

 همین بس که ،ناموس و غیرت داشتن نسبت به زناندر مورد موضوع حفاظت از 

و  ،نامیده است »شهید« ،کشته شود سشبه خاطر دفاع از نامو کسی را که غپیامبر

نبردی را به عهده گرفت که به سبب برداشته شدن پوشش زن  رهبرِی  غخودش

قینقاع مشهور است و  شکنی بنی داستان پیمان اتفاق افتاد. ،مسلمان توسط یهود

خواست از او  خالصٔه آن چنین است که شخصی یهودی از دختری مسلمان که می

س در پ .اما آن دختر نپذیرفت ؛درخواست کرد صورتش را آشکار کند ،طال بخرد

دو گوشٔه لباسش را به هم گره زد و هنگامی  ،نشسته بود و خبر نداشت دخترحالی که 

پس فریاد زده و درخواست کمک کرد. در  ،عورتش آشکار شد ،برخاست دختر که

پس  ؛به سوی یهودی رفته و او را کشت که بود یمسلمان ، جواننزدیکی دختر

همچنین امور دیگری از آنها نمایان گشت  بر سر او ریخته و او را کشتند.نیز  یانیهود

 بود. ایشانشکنی  بیانگر پیمان که

 ولّی و رضایِت وجود  مانند شرِط  ،: در برخی از احکام شرعیگرامیخوانندۀ 

 حد تهمت و حد زنا و دیگر احکامی که ،در عقد ازدواج و گواهی دادن بر آندختر 

 بیندیش.خوب  ،است حفظ آبرو و ناموس آمدهدربارۀ 

نظیری که در  های بی با تفکر در این احکام و حکمتها و آثاری که دارند و قانون

 به اهمیت موضوع پی خواهی برد. ،این زمینه وجود دارد

انون عقد ازدواج (پیمان دارای احکام بسیاری است و در ق ،مصاهره و وصلت

 .بیندیشخواستگاری و احکام ویژٔه آن دربارۀ  ؛ندیشمحکم) بی
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 به دست آوردنو خواستگار برای  ،ی ممکن است پذیرفته شود یا نشودخواستگار

دربارۀ  اولیای زن ،از سوی دیگر گیرد و از خانواده و دوستانش کمک می ،موافقت

کنند و این حق را دارند که بپذیرند یا رد کنند حتی اگر از  خواستگار تحقیق می

رداخته باشد، تا زمانی که عقد خواستگار هدیه گرفته باشند یا وی زودتر مهریه را پ

 توانند خواستگار را رد کنند. بسته نشده می

چرا؟ زیرا ازدواج  ؛عقد باید شاهد داشته باشد و اعالم ازدواج امری شرعی است

سازد و  احکامی را در پی دارد و افراد دور را نزدیک گردانده و آنها را خویشاوند می

یا اینکه تا هنگامی که  ،کند زنانی را به سبب ازدواج برای همیشه بر شوهر حرام می

بود که نکته، آن این از بیان هدف  .زن در نکاح مرد است آن زنها بر مرد حرام هستند

آید آشکار شود پس در  ت موضوع را یاد آور شوم تا مطالبی که بعد از این میاهمی

 اینها بیندیش: 

؛ آیا درآورد را به ازدواج عمر بن خطاب †خواهر حسن و حسین علی

دخترش را از ترس عمر به ازدواج وی در آورده است؟  ÷وان گفت که علیت می

دخترش را نزد ؟ محبت نسبت به دخترش کجاست؟ آیا سستشجاعتش کجا

 غیرتش نسبت به دین الله کجا رفته بود؟ شخصی ستمکار گذاشت؟

با میل و ارادٔه  ÷های فراوانی که پایان ندارد، یا اینکه باید گفت علی پرسش

 خویش دخترش را به ازدواج عمر در آورد. 

 غای با نؤه رسول الله بههبله، عمر از راه شرعی و درست و بدون هیچ شک و ش
و این ازدواج بیانگر رابطه و محبتی است که میان دو خانواده وجود  )١(ازدواج نمود

 ؛باشد عمر می دخترِ  همسرِ  غدر حالی که رسول الله ؟و چرا که نه ،داشته است

                                                           
دهد ذکر  کند و ایرادها را پاسخ می هایی از علمای شیعه که این ازدواج را ثابت می بعدا نقل -١

 .خواهم کرد
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بنابراین پیش از ازدواج عمر با ام کلثوم نیز وصلت میان دو خانواده وجود داشته 

 است.

 ولدني«کافی است که گفته است:  ÷سخن امام جعفر صادق ال دوم:مث

به دنیا آورده است [یعنی از دو جهت باعث ابوبکر دو بار مرا «یعنی:  »تینمرّ  أبوبکر

 .»تولِد من شده است]

 .)١(حمد بن ابوبکر استمدانی مادر جعفر کیست؟ او فروة دختر قاسم بن  آیا می

نام   ،ابوبکر نگفت محمد بن ابوبکر؟ بله به جای ÷چرا جعفر ،ای خردمند

کنند اما  زیرا برخی از شیعیان فضیلت او را انکار می ؛ابوبکر را به صراحت گفت

فضیلت پسرش محمد اتفاق نظر دارند، شما را به خدا سوگند انسان دربارۀ  شیعیان

 کند؟ به چه کسی افتخار می

را  ـ از مهاجرین و انصارـ بهای صحابه َس تنگاتنگ میان نَ   : رابطهٔ گرامیخوانندۀ 

گاهی دارد به خوبی می حتی با  ؛شناسد هر شخصی که نسبت به نسبهای آنان آ

های آزاد شده نیز با سادات و اشراف قریش  های آزاد شدٔه آنان. بله، حتی برده برده

زاب و در سورٔه احای که نامش در قرآن  تنها صحابه اند. زید بن حارثه ازدواج کرده

 چه کسی بود؟ مادر مؤمنان زینب بنت جحش. آمده است، همسر

بود در  )٢(را به ازدواج فاطمه بنت قیس که از قریشاسامة بن زید  غرسول الله

 آورد.

یعنی هند بنت  ،را به ازدواج دختر برادرش ـ سالماش ـ  بردۀ آزادشده ابوحذیفه

 .)٣(در آورد ـ بزرگی از بزرگان قریش ـ الولید بن عتبة بن ربیعة

                                                           
چاپ  ۱۹۵باشد. نگا: عمدة الطالبین ص  مادر او اسماء دختر عبدالرحمن بن ابوبکر می -١

 .۴۷۲ص ،۱الکافی ج ؛تهران

 روایت کرده است. لمام مسلم از فاطمه بنت قیسا -٢

 روایت کرده است. لشهیامام بخاری از عا -٣
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هایی  کشد و تنها به ذکر نمونه های میان صحابه به درازا می وصلتدربارۀ  سخن

 :؛ از جمله اینکهکنم اندک از ازدواج میان اهل بیت و خلفای راشدین بسنده می

که بهترین درود الله بر وی و ـ  غبا دختر فاطمه بنت رسول الله سیدنا عمر

مادر مادر و که پیش از این ذکر شد؛  ÷جعفر صادقامام ؛ ازدواج کرد ـ پدرش باد

 .باشند می هر دو نؤه ابوبکر صدیق شبزرگ

تفکری عمیق و همراه با جدیت  و وسوسٔه شیطان را رها کن  ،گرامی ۀخوانند

زیرا تو مسلمان هستی و جایگاه عقل بر تو پوشیده نیست و آیاتی که به  ؛داشته باش

پس  بسیار است که در اینجا جای ذکر آنها نیست. دهند تفکر و اندیشه فرمان می

ما را به  هایمان تفکر کرده و تقلید را رها کنیم و بترسیم که مبادا عقِل  باید با عقل

گاه  بریم. از شر شیاطین انس و جن پناه می ،بازیچه بگیرند. به الله شنوا و آ

شوی که پدر و نیاکانت دشنام داده شوند و گفته  آیا خرسند می ،گرامیخوانندۀ 

ات به ازدواج در  میل تمامی طایفه بر خالفات به اجبار و  خانوادهشود که زن بزرگ 

ایم؟  شوی که بگویند این ناموسی است که غصبش کرده آیا راضی می؟ آمده است

 ؟پذیرد روایت را می این قلبراضی شده و کدام  هایی چنین یاوهکدامین عقل به 

 ... شوند ها تمام نمی پرسش

 ،ای نسبت به مؤمنان قرار ندهد. خداوندا خواهیم که در دلهای ما کینه از الله می

 محبت تمامی بندگان نیکوکارت را روزی ما بگردان، اللهم آمین یا رب العالمین.

علمای های معتبر شیعه و از  تعدادی نص از کتاب ،پیش از بیان موضوع سوم

را  ـ رضی الله عنهم اجمعینـ بر آنها در اثبات ازدواج عمر با ام کلثوم دختر علی عتم

 کنم. به شما تقدیم می

معروف به ابن طقطقی حسنی (وفات -امام صفی الدین محمد بن تاج الدین 

اصیل الدین حسن بن نصیر در کتابی که به   ،نسب شناس و مورخ و امام هـ)۷۰۹

همنشین هوالکو هدیه نمود و کتاب را به نام او نامگذاری نمود. در  ،الدین طوسی
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 رسول بنت فاطمة أمها کلثوم وأم«گوید:  می ÷ذکر دختران امیر المؤمنین علی

  له فولدت الخطاب بن عمر تزوجها الله
ً
یدا  بن الله عبد علیها خلف ثم ز

مر بن خطاب با که ع غمادرش فاطمه دختر رسول الله ،و ام کلثوم«یعنی:  »جعفر

او ازدواج نموده و زید را برایش به دنیا آورد و پس از وفات عمر عبدالله بن جعفر با 

 . »او ازدواج کرد

توانید به سخن پژوهشگر، سید مهدی رجائی مراجعه کنید که  همچنین می

از جمله پژوهش عالمه ابو الحسن عمری منسوب به عمر  ؛مطالبی را ذکر کرده است

آنچه از این روایات «گوید:  می» المجدی«حسین در کتابش به نام بن علی بن 

یعنی  ؛همان چیزی است که اندکی پیش مشاهده کردیم ،توان به آن اعتماد کرد می

به ازدواج عمر در  ÷ام کلثوم را با رضایت و اجازٔه  پدرش ،عباس بن عبدالمطلب

 . »عمر به دنیا آورد برایآورد و فرزندی به نام زید 

از جمله اینکه  ؛کند ذکر می [به نقل از شیعه] این پژوهشگر اقوال بسیاری را

یا اینکه وی با او همبستر  ،با شیطانی  ازدواج کرده است (به جای ام کلثوم)عمر

 .نشده است یا اینکه به زور او را غصب کرده است

خاطر بیان  به ،کند اینکه شیخ مفید اصل واقعه را انکار می«  گوید: مجلسی می

بعد از ورود این  ،و گر نه ؛ا نزد او به ثبوت نرسیده استاین امر است که روایته

ام کلثوم را به  ÷علی ،روایات و آنچه با سند وارد شده که وقتی عمر وفات یافت

[پس از همٔه  ،ام های دیگری که در کتاب بحار األنوار آورده و روایت ،اش آورده خانه

جیب است و پاسخ اساسی این است که این امر بر اساس تقیه و اینها] این انکار ع

 .)۴۵ص، ۲ج، (مرآة العقول »ضرورت اتفاق افتاده است

باره آورده که  ل کافی در کتابش چند حدیث در اینصاحب اصو باید دانست که

باب المتوفی عنها زوجها المدخول بها أین تعتد و «یکی از آنها چنین است: 
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یاد بن حمید :مایجب علیها یاد بن محمد عن سماعة ابن عن ز  الله عبد عن ز

 المتوفی المرأة عن سألته :قال ÷الله عبد أبي عن عمار بن ومعاویة سنان بن

 إن ،شاءت حیث بل :قال شاءت؟ حیث أو بیتها في أتعتد زوجها عنها

 .»بیته إلی بها فانطلق کلثوم أم أتی عمر توفي لما ÷علیا

ه دربارۀ  باب«یعنی: 
ّ

زنی که پس از ازدواج شوهرش وفات یافته باشد کجا عد

نشیند و چه چیزی بر او واجب است: حمید بن زیاد از ابن سماعة از محمد بن  می

اند که  روایت کرده ÷زیاد از عبدالله بن سنان و معاویة بن عمار از ابی عبدالله

اش عده  ه آیا در خانهزنی که شوهرش وفات یافته پرسیدم کدربارۀ  گفت: از وی

 ÷بگذراند یا هر جایی که خواست؟ گفت: هر جایی که خواست. همانا علی
 .)١(»اش آورد هنگامی که عمر وفات یافت نزد ام کلثوم رفته و او را به خانه

این ازدواج صحبت دربارۀ  من با برخی از علمای معاصر شیعه ،گرامی ۀخوانند

شیخ عبدالحمید «ومواریث ها را قاضی دادگاه اوقاف  ام و یکی از زیباترین پاسخ کرده

دالور -اما در مورد اینکه امام علی «ابراز کرد که نص آن چنین است: » خطی

زیرا او از  ؛گوییم سخن شاذ نمی ،دخترش ام کلثوم را به ازدواج در آورد -اسالم

برای تمامی مسلمانان الگوی  غکو گرفته است و رسول اللهالگوی نی غرسول الله

در حالی که  ،دختر ابوسفیان ازدواج نمود لبا ام حبیبه غنیک است. رسول الله

رود که این خود  چیزی به شمار نمی جایگاه ابوسفیان در برابر عمر بن خطاب

گویید  اینکه میاما  کند که در این ازدواج هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. اشاره می

تا جای ام کلثوم را بگیرد،  مجّسم شده شیطانی برای خلیفه عمر بن خطاب

 ،اگر در پی این خرافات ساختگی باشیم است و ارزش پرداختن ندارد. بیهودهسخنی 

 . »آور بسیاری را خواهیم یافت دار و گریه چیزهای خنده

                                                           
 .۱۱۵، ص ۶فروع من الکافی، ج  - ١
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اط خویشاوندی نپرداخت شیخ به موضوع مورد نظر ما یعنی دلیل مصاهره در ارتب

و اینکه این امر جز با رضایت نبوده که نشانٔه محبت و برادری و الفت میان فامیل 

 بوده است.

گرامی، تفاوت ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب که جایز است، با خوانندۀ 

پس  .ازدواج زن مسلمان با مردی از اهل کتاب که جایز نیست، کامال آشکار است

 ندیش.بی مینهدر این ز

 خالصه
به ویژه در خاندان  ؛باشد بسیار واضح می غوصلت میان یاران رسول اللهوجود 

امیه و  و همچنین وصلت مشهور میان بنی و خاندان خلفای راشدین غامام علی

با  غهاشم پیش از اسالم و پس از آنکه از مشهورترین آنها ازدواج رسول الله بنی

 های آخر کتاب]. ّ: پیوستبنگریدباشد. [ می دختر ابوسفیان

اشاره به آثار روانی و اجتماعی به بار آمده از وصلت  ،مراد از بیان این مطلب

این آثار بسیارند و  .ترین آنها محبت میان خویشاوندان سببی است است که از بزرگ

 .از الله موفقیت را خواهانیم .کافی باشد ،شاید آنچه پیش از این بیان شد
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 ،گرامیخوانندۀ 

آیا در غربت و به دور از دوستان و خانواده و خویشاوندان و بلکه شهرت زندگی 

با آنها یا  ای؟ آیا در پادگانی همراه های غرب را چگونه گذرانده ای؟ این سال کرده

 ای؟ دوستانت زندگی کرده

فقر و تنگدستی همراه با دوستانت که با یکدیگر هم عقیده  در آیا ،گرامیخوانندۀ 

کسی که تمامی دربارۀ  نظرت ای؟ عقل و احساساتتان یکی باشد، زندگی کرده بوده و

 سپری کرده چیست؟ در حالی که همٔه آنها در سختی و آسانی یاورها را  این حالت

 در کنار آنها بوده است؟ غاند و حتی بهترین انسان محمد یکدیگر بوده

 واند،  قعیتها را گذراندهاتمامی این و ـ به ویژه پیشگامان آنها ـ غاصحاب پیامبر

و هر کس سیرت را خوانده  ؛بوده است منحصر به فردطبیعت زندگی اجتماعی آنها 

 فهد. اهمیت داده باشد، این امر را می غباشد یا کمی به زندگی پیامبر

به اعماق تاریخ  ،خوانی ای کاش هنگامی که این سطرها را می ،گرامی ۀخوانند

  غآنگاه که پیامبر ؛سفر کنی
َ
 در مکه در خانٔه ا

َ
آنگاه  ؛م بوده و دعوت پنهانی بودرق

سرزمین غرب و پس  ،اش به حبشه سپس زمانی که یاران گرامی .که اسالم آشکار شد

 ا و وطنشان را رها کردند.خویشاوندان و داراییه ؛از آن به مدینه هجرت کردند

 .سوار بر شتر یا با پای پیاده بیندیش ،به حالت آنها در سفرهای دور و طاقت فرسا

همگی در غزؤه خندق ترس و محاصره شدن را تجربه کردند و در غزؤه تبوک از 
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 ،پیش از آن وذشتند. پیروزیهای بدر و خندق و خیبر و حنین زارها گ بیابانها و شن

 فتح مکه را به چشم دیدند.

دوستی و محبت و یاری میان آنها چگونه بوده   بله، بیندیش.آنها  احساساتدر 

او که فرمانده و مربی و  ؛نیز با آنها بوده است غراموش نکن که رسول اللهفاست؟ 

به خاطر داشته باش که قرآن از سوی پروردگار آسمانها و زمین  .باشد معلم آنها می

 .بیندیشدر همٔه اینها  غشده، به رسول الله به رهبر این گروه نازل می

ای تفکر کن که  مجموعه در احساساِت  .متحد بود غای همه بر رسول اللههدل

و رسول گرد آمده است  غدلهایشان با یکدیگر انس و الفت گرفته و بر رسول الله

 شده است. آنها را تربیت نموده و در حالی با آنان بوده که قرآن نازل می غالله

دربارۀ  آنچه پیش از این در کتابچٔه اول که ،ها و روزها را تصور کن این صحنه

همبستگی و دوستی و محبت  ،کبدون ش باشد بیان شد. می غصحابٔه رسول الله

 فرماید: می  تعالدر میانشان جریان داشته است و الله م

ْ وَ ﴿ ِ نِۡعَمَت  ٱۡذُكُروا لََّف َ�ۡ�َ قُلُو�ُِ�ۡم  ٱ�َّ
َ
ۡعَداٗٓء فَ�

َ
َعلَۡيُ�ۡم إِۡذ ُكنُتۡم أ

ۡصَبۡحُتم بِنِۡعَمتِهِ 
َ
 .]۱۰۳[آل عمران:  ﴾...إِۡخَ�ٰٗنا ۦٓ فَأ
 لطف به و داد الفت را شما دلهای و بودید] یکدیگر[ دشمنان که آورید یاد به«
 .»شدید هم برادراِن  او

 در 
ً
گواهی از سوی الله سبحانه وتعالی برای یاران رسول  بیندیش.آن  مفهوملطفا

لََّف َ�ۡ�َ قُلُو�ُِ�مۡ ﴿ به اینکه غالله
َ
است این لطفی  داد) الفت را شما (دلهای ﴾�

 خداوند را باز بگرداند. تواند لطِف  و کسی نمی غمتعال بر یاران رسول اللهاز الله 

این  تعالی ولی الله سبحانه و ؛ور بود میان دو قبیلٔه اوس و خزرج شعلهبله، دشمنی 

 دشمنی را از بین برد و به جای آن محبت و همبستگی قرار داد.
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رسد، اگر به این حقیقت ایمان داشته باشی  چه آسیبی به تو می  ،گرامی ۀخوانند

 خوشبین باشی؟  غو نسبت به یاران رسول الله

به نفعشان گواهی داده و آنها را به لطفی که در حقشان  سبحانهپروردگارشان 

آالیش گشته و  کند و اینکه آنها برادروار گشته و دلهایشان بی انجام داده یادآوری می

و نه  ،الفت و محبت و همبستگی در آن جای گرفته است و عموم لفظ معتبر است

داوند متعال نیز ای که این آیه به خاطرش نازل شده است. این سخن خ سبب ویژه

 فرماید: کند آنجا که می عموم آیٔه پیشینی را تأیید می

ن َ�َۡدُعوَك فَإِنَّ َحۡسبََك  �ن﴿
َ
ْ أ ۚ يُرِ�ُدٓوا ُ ِيٓ ُهَو  ٱ�َّ ِ  ٱ�َّ يََّدَك بِنَۡ�ِه

َ
 ۦ�

 ِ لََّف  ٦٢ ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ َو�
َ
نَفۡقَت َما ِ�  َو�

َ
�ِض َ�ۡ�َ قُلُو�ِهِۡمۚ لَۡو أ

َ
لَّۡفَت َ�ِيعٗ  ٱۡ�

َ
آ � ا مَّ

َ َ�ۡ�َ قُلُو�ِهِۡم َوَ�ِٰ�نَّ  لََّف بَيۡنَُهۡمۚ إِنَّهُ  ٱ�َّ
َ
 .]۶۳-۶۲[األنفال:  ﴾٦٣َعزِ�ٌز َحكِيٞم  ۥ�

 برای خدا] یاری[ قطعاً  دهند، فریب را تو] صلح پیشنهاد با[ بخواهند اگر و«
 است؛ کرده نیرومند را تو مؤمنان] یاری[ و خود یاری با که اوست کافیست؛ تو

 تمام اگر که بخشید مهربانی و الفت] چنان[ را مؤمنان دلهای] خدا[ و۶۲
 دلهایشان بین الفت ایجاد به قادر کردی، می صرف است زمین در آنچه

 .»است فرزانه فرادستی او که داد، الفت آنان بین خدا اّما نبودی،
 بیاِن  ،چرا که در آن ؛و بارها آن را تالوت کن بیندیشدر این آیه  ،گرامیخوانندۀ 

و مهم در اینجا این است که  ،است غبر پیامبرش ـ سبحانه وتعالیـ الله  لطِف 

 ؛ست به این نتیجه برسدتوان نمی ،کرد اگر تمامی اموال زمین را خرج می غپیامبر

شوند که این  و با این وجود کسانی پیدا می ،صاحب فضل است ـ سبحانهـ ولی الله 

کند که در میان یاران  پذیرد و ادعا می را انکار کرده و جز مخالفت با نصوص را نمی

 دشمنی جریان داشته است. غپیامبر
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دهد که میان دلهای آنها انس و الفت ایجاده کرده و  الله عزوجل به ما خبر می

ها و روایاتی  افسانه ،ر نموده است و با این وجودآنان را برادروار و مهربان با یکدیگ

 .شود تکرار می ،گویند در بین آنها دشمنی برپا بوده که می

نازل شده که برخی از آنها ذکر شد و آیاتی  آیات بسیاری در ستایش صحابه

نیز در ذکر صفات و کردارشان نازل شده که از جملٔه آنها فداکاری و ایثاری است که 

 باشد. بت مینتیجٔه مح

 فرماید: خداوند متعال می

ِينَ  ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�نَ  لِۡلُفَقَرآءِ ﴿ ۡمَ�ٰلِِهۡم يَۡبَتُغوَن  ٱ�َّ
َ
ْ ِمن دَِ�ٰرِهِۡم َوأ ۡخرُِجوا

ُ
أ

ِ فَۡضٗ� ّمَِن  وَن  ٱ�َّ َ َورِۡضَ�ٰٗنا َوَ�نُ�ُ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ
ُ
أ

ِٰدقُونَ  ِينَ  ٨ ٱل�َّ ارَ َ�َبوَُّءو  َوٱ�َّ يَ�ٰنَ وَ  ٱ�َّ ِمن َ�ۡبلِِهۡم ُ�ِبُّوَن َمۡن  ٱۡ�ِ
 ٰٓ ْ َو�ُۡؤثُِروَن َ�َ وتُوا

ُ
ٓ أ ا َهاَجَر إَِ�ِۡهۡم َوَ� َ�ُِدوَن ِ� ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة ّمِمَّ

ۚ َوَمن يُوَق ُشحَّ َ�ۡفِسهِ  نُفِسِهۡم َولَۡو َ�َن بِِهۡم َخَصاَصةٞ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۦأ

ُ
فَأ

 .]۹-۸[الحشر:  ﴾٩ ٱلُۡمۡفلُِحونَ 
 خود اموال و خانه از که است مهاجری نیازمندان خاّص ] اموال این نیز و[«

 و خواهند می را خدا خشنودی و بخشی افزون که حالی در اند، شده رانده
 خاّص  نیز و ۸. دارند صداقت آنان کنند؛ می یاری را رسولش و خدا] دین[

 گرفتند جای ایمان، و امن خانه] مدینه[ در مهاجرین، از قبل که است کسانی
 خود دل در و دارند می دوست اند، کرده هجرت آنان سوی به که را کسانی و

 احساس است، شده داده قرار مهاجران اختیار در آنچه به نسبت ای دغدغه
 و شمرند؛ می مقّدم خود بر] را آنان[ باشند، نیازمند خود هرچند و کنند نمی

 .»رستگارند مانند، مصون خویش نفس بخل از که کسانی
ای شد  به برخی از نصوص قرآنی که بسیار هستند، اشاره ،در مطالبی که گذشت

 باشند بسنده کردیم. و تنها به آنهایی که نشانگر محبت می



یف  ٣٣   موضوع سوم: ستایش و تعر

ریشه دوانده بود و ایثار  غکنند محبت در دل یاران رسول الله آیاتی که بیان می 

 آنها نیز پوشیده نیست.و برادری و دوستی و یکدلی 

کید می کند و  همٔه این مفهومها در نصوص قرآن آمده و بر صفت محبت تأ

زیرا  ؛بیندیشچندین نص صریح قرآنی در این زمینه وارد شده است. در آیٔه پیشین 

آخرین آیٔه سورٔه فتح تفکر  در آن اثبات محبت میان انصار و مهاجرین است و در

 کن.

چاپ  ۲/۷۸(ج» کشف الغمة«پس از این، داستانی را که علی أربلی در کتابش 

کنم.  روایت کرده را به تو تقدیم می ـ علیهما السالمـ ایران) از امام علی بن حسین 

 وعمر بکر أبي في فقالوا العراق من نفر اإلمام إلی جاء«گوید:  میوی 

 المهاجرون أأنتم تخبرونني؟ أال :لهم قال کالمهم من فرغوا فلما ،وعثمان

ِينَ ﴿ األولون ۡمَ�ٰلِِهۡم يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  ٱ�َّ
َ
ۡخرُِجواْ ِمن دَِ�ٰرِهِۡم َوأ

ُ
ِ أ َورِۡضَ�ٰٗنا  ٱ�َّ

وَن  َ َوَ�نُ�ُ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ
ُ
ِٰدقُونَ أ  فأنتم :قال ال :قالوا ؟﴾٨ ٱل�َّ

ارَ َ�َبوَُّءو ﴿ الذین يَ�ٰنَ وَ  ٱ�َّ ِمن َ�ۡبلِِهۡم ُ�ِبُّوَن َمۡن َهاَجَر إَِ�ِۡهۡم َوَ� َ�ُِدوَن  ٱۡ�ِ
نُفِسِهمۡ 

َ
ٰٓ أ ْ َوُ�ۡؤثُِروَن َ�َ وتُوا

ُ
ٓ أ ا َولَۡو َ�َن بِِهۡم  ِ� ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة ّمِمَّ

 هذین أحد من تکونوا أن تبرأتم قد أنتم أما :قال ،ال:قالوا ؟﴾َخَصاَصةٞ 

یقین  ٱۡغفِرۡ َ�ُقولُوَن َر�ََّنا ﴿ :فیهم الله قال الذین من لستم أنکم أشهد وأنا ،الفر
ِينَ َ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ِ  ٱ�َّ يَ�ٰنِ َسَبُقونَا ب ْ  ٱۡ�ِ ِيَن َءاَمُنوا  ﴾َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ

 .»بکم الله فعل ،عني اخرجوا
بد  ابوبکر و عمر و عثماندربارۀ  چند نفر از عراق نزد امام آمده و یعنی:

گفتند. هنگامی که سخنشان به پایان رسید، به آنها گفت: آیا شما از پیشگامان 

 و بخشی افزون که حالی در اند، شده رانده خود اموال و خانه از که«مهاجر هستید 
 صداقت آنان کنند؛ می یاری را رسولش و خدا] دین[ و خواهند می را خدا خشنودی
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 در مهاجرین، از قبل«گفت: پس شما از کسانی هستید که او ؟ گفتند: نه. »دارند
 اند، کرده هجرت آنان سوی به که را کسانی و گرفتند جای ایمان، و امن خانه] مدینه[

 داده قرار مهاجران اختیار در آنچه به نسبت ای دغدغه خود دل در و دارند می دوست
 مقّدم خود بر] را آنان[ باشند، نیازمند خود هرچند و کنند نمی احساس است، شده

امام گفت: شما انکار کردید که از جملٔه یکی از این دو گروه  نه. :؟ گفتند»شمرند می

آنها فرموده: دربارۀ  دهم که شما از کسانی نیستید که الله هستید و من گواهی می

 در که را ما برادران و ما اختیارا، صاحب: گویند می آمدند و آنان پی از که است کسانی«
 ما دلهای در مؤمنان به نسبت ای کینه و حسادت و بیامرز گرفتند، پیشی ما بر ایمان
 شما را به سزایتان برساند.از نزدم بروید خداوند  »مگذار

یکی از تابعین  که ـ علیهما السالمـ این بود فهم زین العابدین، علی بن حسین 

 است.

های  ها از تعریف و ستایش آل و اصحاب نسبت به یکدیگر پر است، کتاب کتاب

های  های شیعه؛ و کسی که نهج البالغه را بخواند خطبه اهل سنت و همچنین کتاب

 غستایش و تعریف از اصحاب رسول اللهدربارۀ  های صریح فراوان و اشاره
 یابد. می

 ام زیرا در آن اقتباس از قرآن کریم وجود دارد. یکی از آنها را برگزیده

 «گوید:  می ÷امام علی
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ولی هیچ یک از  ؛ام را دیده غیاران محمد من«یعنی:  »ِللث

در شب را در سجده و قیام گذرانده بودند  پس از اینکهآنها  .بینم شما را شبیه آنان نمی
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هایشان را به  ژولیده موی و غبار و آلود بودند. پیشانی و گونه کرند که حالی صبح می

 ،ندا ستادند که گویی بر اخگر ایستادهای گذاشتند چنان نا آرام می نوبت بر زمین می

قیامت در برابر دیدگانشان بود، از سجدٔه بسیار میان چشمانشان بسان زانوی شتر پینه 

ریخت تا جایی که  یدگانشان اشک میشد د بسته بود، هنگامی که از الله یاد می

لرزیدند همانگونه که  شد و از ترس مجازات و امید به پاداش، می گریبانشان تر می

 . »لرزد درخت در روز طوفانی می

کشد و نؤه او امام زین العابدین  در ستایش آنها به درازا می ÷سخن وی

و از هر امامی از  استدعا برای آنها و ستایش از آنان  که شاملگفتاری دارد 

یابی و  های بسیاری را می سخن در تعریف و ستایش صحابه †امامان

 خلفای راشدین و مادران مؤمنان و  روایت
ً
های بسیاری از آنها وراد شده که صراحتا

جمع آوری کنم چندین جلد را اند که اگر آنها  دیگران را ستایش و تعریف کرده

 شود. می

سخن را به درازا  ،با وجود تالش فراوان در خالصه گویی ،گرامی ۀخوانند

خواهم که من و شما را  کنم و از الله کریم می پس از شما عذر خواهی می ؛کشاندم

 مند سازد. بهره وسیلٔه این مطالبب

ولی یک حقیقت را باید به شکلی کامل بیان کرد و امیدوارم که اندکی دیگر 

ه به پایان نزدیک شده است و مطلبی مختصر در بیان بردباری کنید چرا که این کتابچ

تا اینکه بدانی اهل سنت با  ،جایگاه اهل بیت نزد اهل سنت و جماعت مانده است

تمام وجود برای چنگ زدن و عمل به قرآن کریم (ثقل اکبر) تالش کرده و همچنین 

قل (عترت) متمسک هستند. این موضوع نیاز به پژوهشی مست غبه آل رسول الله

 دارد.
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که بیان شد  غمهربانی و مودت میان تمامی یاران رسول الله ،در آنچه گذشت

و به ویژه آنهایی که در زیر عبای رسول  ،باشند خویشاوندان وی نیز از آنها می

در مطلب بعدی برخی از حقوق آنها را بر اساس اقوال علمای  .قرار گرفتند غالله

 مود.بیان خواهم ن -رحمهم الله-اهل سنت 



 
 
 

 †نگرش اهل سنت نسبت به اهل بیت

 تعریف لغوی و اصطالحی آل بیت
ازدواج کردن است  ،شود و معنای تأهل مرد گفته می خانوادۀبه  »آل بیت« 

که دین اسالم  باشند می کسانیو اهل اسالم اند  ساکنان خانه »اهل بیت«]. )١([خلیل

 .)٢(اند را پذیرفته

. یعنی آل مرد )٣(آمده: آل الرجل: اهل بیته» معجم مقاییس اللغة«اما آل: در 

 اش هستند. اهل خانه

اولیای آنها  :آل مرد اهل او هستند و آل الله و رسولش«گوید:  ابن منظور می

تبدیل به همزه شده و به این صورت  »ها«اهل بوده است سپس  ،هستند. اصل آل

همزٔه دوم تبدیل به  اند قرار گرفتهدر آمده است و چون دو همزه پشت سر هم » أأل«

شود که دارای شرف و  . و این کلمه معموال به چیزی اضافه می)٤(الف شده است

(آل بافنده) بر خالف اهل که گفته » آل الحائک« شود مثال گفته نمی ،افتخار است

 .»)٥(خانه و افتخار شخص است ،»بیت«و » أهل الحائك«شود  می

زیرا دلهای  ؛منظور بیت الله یعنی کعبه است» البیت«شود  گفته می که هنگامی

 زیرا قبله است.  ؛گیرند و جانها با آن آرام میبوده مؤمنان به سویش مشتاق 

                                                           
 .٤/٨٩نگا: کتاب العین  -١

 .۲۸/ ۱۱ولسان العرب  ۱۶۲۸/  ۴الصحاح  -٢

 .)۱۶۱/ ۱معجم مقاییس اللغة ( -٣

 .)۳۰المفردات في غریب القرآن ( درألصفهاني نزد اومانند آن  ۳۱/ ۱۱لسان العرب (  -٤

 .۲/۱۵لسان العرب  -٥
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منظور ساکنان  ،»اهل بیت« :شد هنگامی که در زمان جاهلیت گفته می

مراد آل  ،و پس از اسالم هنگامی که گفته شود اهل بیت ،مخصوص آن خانه بودند

 .)١(است غرسول الله

                                                           
تألیفی ویژه در این زمینه دارد به نام  /. شیخ اإلسالم ابن قیم۲۹ :المفردات في غریب القرآن -١

توانی به این کتاب و یا مقدمٔه محقق آن مراجعه  می» جالء األفهام فی الصالة علی خیر األنام«

دهندٔه اهمیت  کند و این نشان یی که در این موضوع نوشته شده را ذکر میها کنی زیرا کتاب

 باشد. علمای اهل سنت به این موضوع می



 
 
 

 چه کسانی هستند؟ غمراد از آل پیامبر

اختالف نظر دارند و مشهور ترین  غرسول الله آل بیتمصداق علما در تعیین 

 ها در این زمینه چنین است: گفته

 .این قول جمهور است ؛کسانی هستند که صدقه بر آنها حرام شده است -۱

عربی در احکام القرآن این الهستند. ابن  غآنها خاندان و همسران پیامبر -۲

 ،کنند قول را پذیرفته و گفتٔه کسانی که همسران پیامبر را از آل بیت خارج می

 رد کرده است.

م نووی در شرح صحیح پیروان وی تا قیامت هستند و اما غآل پیامبر -۳

اند. برخی از علما  صاحب کتاب اإلنصاف، این قول را ترجیح دادهمسلم و 

اولی  ،اند و قول راحج دانسته غنیز آن را محدود به پیروان پرهیزکار پیامبر

 است.

 ؟صدقه بر چه کسانی حرام است پرسش:

اند و  فتهاین قول راجح است که جمهور علما آن را گ ،هاشم و بنی مطلب بر بنی

 اند. هاشم کرده برخی از علما آن را تنها محدود به بنی

های  شاخه باشند و فقط دوازده امام می ،نزد شیعیان دوازده امامی غآل پیامبر

های  جای شرح آن نیست چرا که اختالف میان فرقه نوشتار، این مختلفی دارند که

گاهی اند. برای  دچار تفرقه شده ،و به خاطر آن ،آنان بسیار است و در این موضوع آ

 .یدبه کتاب فرق الشیعه، تألیف نوبختی مراجعه کنبیشتر دربارۀ این موضوع، 



 
 
 

 غآل پیامبردربارۀ  عقیدٔه اهل سنت

این موضوع سخنی دربارۀ  یابی که های جامع عقیده را می کمتر کتابی از کتاب

علما آن را در مسائل  ،جایی که این امر دارای اهمیت استنگفته باشد و از آن

 اند. های مستقلی در این زمینه نوشته اعتقادی قرار داده و کتابچه

نوشتاری است که شیخ اإلسالم  ،خالصٔه سخن در زمینٔه عقیدٔه اهل سنت

             و اهل بیت «گوید:  آورده است و در آن چنین می »عقیدٔه واسطیه«تیمیه در  ابن

را  غورزند و سفارش رسول الله را دوست داشته و به آنها محبت می غرسول الله

ُر�م«کنند، آنجا که در غدیر خم فرمود:  اجرا می
ِّ
 اهللا أذكر�م بَييت، أهل يف اهللا أذك

 غشوم) رسول الله (در مورد اهل بیتم الله را به شما یاد آور می )١(»بييت أهل يف
هاشم  مهری برخی از قریش نسبت به بنی همچنین به عمویش عباس که از بی

 هللا �بو�م حىت يؤمنون ال بيده نفيس واذلي«بود، فرمود:  کردهشکایت 

آورند تا اینکه شما  (سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست ایمان نمی )٢(»ولقرابيت

 اهللا إن«دارند) و فرموده: را به خاطر الله و به خاطر خویشاوندی با من دوست ب

  كنانة من واصطىف كنانة إسماعيل ب� من واصطىف إسماعيل ب� اصطىف
ً
 قر�شا

 الله که راستیه بیعنی:  )٣(»هاشم ب� من واصطفا� ،هاشم ب� قر�ش من واصطىف

                                                           
 ۱۵/۱۸۸ج ÷اند. کتاب فضائل الصحابه باب فضل علی امام مسلم و دیگران آن را روایت کرده -١

آن بسیار سخن امام احمد در فضائل صحابه آن را روایت کرده است و محقق کتاب دربارٔه  -٢

 گفته است به هر حال معنای آن صحیح است زیرا آیه قرآن بیانگر همین است.

 .به روایت امام مسلم -٣



یف  ٤١   موضوع سوم: ستایش و تعر

 میان از و برگزید، را قریش کنانه، از و برگزید، را کنانه اسماعیل، فرزندان میان از

 .»برگزید هاشم بنی میان از مرا و برگزید را هاشم بنی قریش،

ترین اهل سنت با  به همین متن از امامی که بسیاری از شیعه وی را دشمن

، کسی که کتاب منهاج السنه را در رد علی بن کنم دانند، بسنده می خودشان می

 . مطهر حلی نوشته است



 
 
 

 حقوق اهل بیت

 : حق محبت و دوستیولا
هر مرد و زن مؤمن واجب بر تو پوشیده نیست که محبت  ،گرامی ۀخوانند

ذکر شد، محبتی  غول اللهآل رسدربارۀ  داشتنی که  محبت و دوست .شرعی است

(به خاطر  »لقرابيت«فرمود:  غزیرا پیامبر ،ویژه است که دیگران در آن سهیم نیستند

خویشاوندی با من). اما محبت اولی که به خاطر الله است همان برادرِی ایمانی و 

مسلمان است و شامل  برادرِ  ،دوستی است که برای عموم مسلمانان است. مسلمان

  .غاز جمله آل رسول الله ،شود همٔه مسلمانان می
محبتی ویژه تعیین نموده است زیرا آنها  برای خویشاوندان خود، غپیامبر

 هستند و الله متعال فرموده: غخویشاوندان رسول الله

﴿ �ۡ
َ
ٓ أ ۡجًرا إِ�َّ  َٔ قُل �َّ

َ
ةَ لُُ�ۡم َعلَۡيهِ أ  .]۲۳[الشوری:  ﴾ٱلُۡقۡرَ�ٰ ِ�  ٱلَۡمَودَّ

 موّدت] رعایِت [ جز خواهم، نمی رسالتم بر پاداشی شما از: بگو«
 .»خویشاوندی

معنای حدیث قبلی بر اساس معنی صحیح این آیه است زیرا برخی از این 

 ،ای که با شما دارم  اند: مرا به خاطر خویشاوندی مفسرین معنای این آیه را چنین گفته

ها و قبایل قریش خویشاوندی  با تمام تیره غزیرا رسول الله ؛باید دوست بدارید

 داشت. 

 غا به خاطر خویشاوندی با رسول اللهاینکه محبت و دوستی و احترام آنه مراد
 ثابت است و با دوستی با عموم مسلمانان متفاوت است.



 ٤٣   حقوق اهل بیت

  دوم: حق درود فرستادن بر آنها
 فرماید: یکی از حقوق آنها درود فرستادن بر آنها است چنانکه الله متعال می

َ  إِنَّ ﴿ ۚ يَُصلُّوَن َ�َ  ۥَوَمَ�ٰٓ�َِكَتهُ  ٱ�َّ ِ هَ  ٱ�َِّ�ّ ُّ�
َ
ِينَ ا َ�ٰٓ� ْ َصلُّواْ  ٱ�َّ َءاَمُنوا

 .]۵۶[األحزاب:  ﴾٥٦َعلَۡيهِ وََسّلُِمواْ �َۡسلِيًما 
 شما( مؤمنان ای. فرستند می درود پیامبر بر فرشتگانش و خداوند گمان بی«

 .»بگویید سالم باید چنانکه و بفرستید درود او بر) نیز
کند که گفت:  روایت می سلم در صحیح خویش از ابی مسعود انصاریامام م

ا«
َ
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ْ
ِم�َ  يِف  إِبْرَاِهيَم، آلِ  ىلَعَ  بَاَر�

َ
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ْ
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َ
ال  َوالسَّ

َما
َ
دْ  ك

َ
. بشر بن در مجلس سعد بن عباده نزد ما آمد غیعنی: رسول الله )١(»َعلِْمُتمْ  ق

الله متعال ما را فرمان داده که بر شما درود  ،ای رسول خداسعد به وی گفت: 

سکوت نمود تا جایی که  غ؟ رسول اللهرا انجام دهیم این کارچگونه  ؛بفرستیم

فرمود: بگویید:  غآرزو کردیم ای کاش از او نپرسیده بود. سپس رسول الله

گونه که بر آل ابراهیم درود  همان ؛بر محمد و بر آل محمد درود فرست ،خداوندا

اهیم ابر آل گونه که بر همان ؛و بر محمد و بر آل محمد برکت قرار ده ،فرستادی

تو در میان جهانیان ستایش شده و ارجمندی و سالم فرستادن  ؛برکت قرار دادی

 دانید. همانگونه است که می

                                                           
 .۴۰۵شماره  ۱/۳۰۵صحیح مسلم کتاب الصالة باب الصالة علی النبی بعد التشهد  -١



 با یکدیگر مهربانند   ٤٤

ها در  گوید و دلیل حدیث ابی حمید ساعدی که متفق علیه است نیز همین را می

بقیٔه امت  گوید: این حقی ویژٔه آنهاست که از آِن  می /این زمینه بسیارند. ابن قیم

. و این در صلوات ابراهیمی وارد )١(نیست و پیشوایان در این زمینه اختالفی ندارند

 شده است.

 سوم: حق خمس
 آنها همچنین حق خمس دارند. الله متعال فرموده:

ْ وَ ﴿ ِ ُ�َُسهُ  ٱۡعلَُمٓوا نَّ ِ�َّ
َ
ءٖ فَأ �ََّما َغنِۡمتُم ّمِن َ�ۡ

َ
َولِلرَُّسوِل َوِ�ِي  ۥ�

بِيلِ  ٱبۡنِ وَ  ٱلَۡمَ�ِٰك�ِ وَ  ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ وَ  ٱۡلُقۡرَ�ٰ   .]۴۱[األنفال:  ﴾ٱلسَّ
 و رسول و خدا خاّص  آن خمس ،به غنیمت گرفتید که مالی هرگونه که بدانید«

 کاری هر بر خدا و است؛ ماندگان درراه و بینوایان و یتیمان و خویشاوندان
 .»تواناست

ویژه برای خویشاوندان است و بعد احادیث در این زمینه بسیارند و این سهمی 

گویند و قول  نیز برای آنها وجود دارد چنانکه جمهور علما می غاز وفات رسول الله

 .)٢(صحیح همین است

نکته: حقوق بسیارند و تنها به مهمترین آنها اشاره کردیم و به هر کس اسالم و 

 گیرد. نسب او ثابت شده و نیکوکار باشد تعلق می

داشت و در مکه در داستانی که  کردن بر نسب برحذر می از تکیه غرسول الله

َر�ٍْش، َمْعرَشَ  يَا«مشهور است فرمود: 
ُ
وا ق ْ�ُفَسُ�مْ  اْشرَتُ

َ
ِ، ِمنَ  أ   ا�َّ

َ
ِ�  ال

ْ
غ

ُ
 َ�ْنُ�مْ  أ

ِ  ِمنَ  لِِب، َ�ْبدِ  بَِ�  يَا َشيًْئا، ا�َّ ُمطَّ
ْ
  ال

َ
ِ�  ال

ْ
غ

ُ
ِ  ِمنَ  َ�ْنُ�مْ  أ  ْ�نَ  َ�بَّاَس  يَا َشيًْئا، ا�َّ

                                                           
 جالء األفهام . در این باره توضیح داده است. -١

حقوق آل البیت بین السنة «بنام اإلسالم ابن تیمیة ی از شیخ ا و رساله ،۲۸۸/ ۹نگا: المغني  -٢

 .»والبدعة



 ٤٥   حقوق اهل بیت

لِِب، َ�ْبدِ  ُمطَّ
ْ
  ال

َ
ِ�  ال

ْ
غ

ُ
ِ  ِمنَ  َ�ْنَك  أ ةَ  َصِفيَّةُ  يَا َشيًْئا، ا�َّ ِ، َرُسولِ  َ�مَّ   ا�َّ

َ
ِ�  ال

ْ
غ

ُ
 أ

ِ  ِمنَ  َ�ْنِك  اِطَمةُ  يَا َشيًْئا، ا�َّ
َ
ِ، َرُسولِ  بِْنَت  ف   ِشْئِت، بَِما َسلِيِ�  ا�َّ

َ
ِ�  ال

ْ
غ

ُ
 ِمنَ  َ�ْنِك  أ

 ِ در  توانم نمی من که بخرید خدا از را نفس خود ،گروه قریش ای«یعنی:  »اَشيْئً  ا�َّ

توانم در پیشگاه  ای خاندان عبدالمطلب من نمی پیشگاه الله برای شما کاری بکنم،

توانم در پیشگاه  من نمی! عبدالمطلب بن عباس الله هیچ کاری برای شما بکنم. ای 

توانم در پیشگاه  من نمی!  خدا رسول ی عمه صفیه ای ،الله هیچ کاری برای تو بکنم

 از طلبی می چه هر دنیا مال از! محمد دختر فاطمه ای ،الله هیچ کاری برای تو بکنم

 .»بکنم برایت کاری هیچ الله پیشگاه در توانم نمی من بطلب، من

 بریم. دانیم. از آتش جهنم به الله پناه می ابولهب نازل شد را همه میدربارۀ  آنچه



 
 
 

 دیدگاه اهل سنت و جماعت نسبت به نواصب

نزد ما اهل سنت و  غکننده در موضوع جایگاه آل رسول الله فایده: نکتٔه کامل

 .باشد گیری اهل سنت و جماعت نسبت به ناصبیها می اشاره به موضع ،جماعت

ناصبة الشر «برپا داشتن و بلند کردن یک چیز و  :در زبان عربی یعنی »النصب«

 از همین ریشه گرفته شده است.که   ،یعنی برپا کنندٔه شر و جنگ »و الحرب

نواصب و ناصبة و اهل نصب کسانی هستند که کینه و در قاموس آمده است: 

شمارند؛ نصبوا له یعنی عادوه (با او به دشمنی  را از دین می ÷دشمنی با علی

بیت را دشمن داشت از  این اصل نامگذاری است پس هر کس که اهل .پرداختند)

 نواصب است.

  ،گرامیخوانندۀ 

  †سخن علمای مسلمان در ستایش امام علی و فرزندانش
ً
صریح و  کامال

در  †م: علی و حسن و حسیندهی آشکار است و عقیدٔه ما چنین که گواهی می

  های بهشتی باغ
ً
 آشکار است. اند و این خدا را شکر کامال

ها و بیزاری اهل سنت از  گیری اهل سنت نسبت به ناصبی در اینجا به موضع

چرا که یکی از اسباب  ؛کنم و این موضوعی بسیار مهم است گری اشاره می ناصبی

برداری  باشد و گروهی که از این امر سود برده و بهره تفرقه و اختالف در امت می

گویند که بر  سخن می چیزهاییدربارۀ  در هر مناسبت یا بدون مناسبتی ،کند می

 افزاید و سخنشان چیزی جز بهتان و باطل و دروغ محض نیست. شعلٔه تفرقه می



 ٤٧   دیدگاه اهل سنت و جماعت نسبت به نواصب

متهم کرده و زبانشان را  †شمنی با امام علی و فرزندانشآنها اهل سنت را به د

گذارند و بهترین حالتشان این است که روایات و  باز می ،در ساختن دروغ

را تکرار  ÷های خیالی در مورد بغض و دشمنی اهل سنت با امام علی داستان

 کنند. می

این در حالی است که اهل سنت احادیث بسیاری را در فضایل وی روایت 

 ÷ها و مناقب علی یابی مگر اینکه در آن فضیلت اند و هیچ کتاب حدیثی نمی کرده
 وجود دارد.

  گیری اهل سنت نسبت به ناصبی موضع ،گرامی ۀخوانند
ً
 آشکار است و ها کامال

ترین  که شیعیان او را دشمن /تیمیه اإلسالم ابن به نقل سخنان شیخ در اینجا

وی  ،و در حقیقت ،کنم دانند، بسنده می میشخص از اهل سنت نسبت به خودشان 

 در رد شیعه را تألیف کرده است. اهل سنترة المعارف ئترین دا بزرگ

گوید: دشنام دادن به علی و لعنت کردن وی از جمله بغی و ستمی  می /وی

کند تا نامشان گروه یاغی گذاشته شود؛ چنانکه  است که گروهی را سزاوار این می

 کند که گفت: امام بخاری در صحیح خویش از خالد الحذاء از عکرمه روایت می
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زد ابو سعید برویم و از حدیثش عباس به من و پسرش علی گفت: بیایید ن ابن«

کرد پس ردایش را  می تعمیرپس حرکت کردیم و او در باغش بوده و آن را  .بشنوید

گرفته و دور پاهایش کرده و نشست سپس شروع به گفتن حدیث برای ما نمود تا 
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کردیم و  ها را یکی یکی حمل می گفت: ما خشتاینکه به ذکر بنای مسجد رسید 

ها را از او پاک  وی را مشاهده نموده و خاک غآورد. پس پیامبر عمار دوتا دوتا می

آنها را به  ، اوکشند او را می وای بر عمار! گروهی یاغی (ستم پیشه)  کرده و فرمود:

: عمار گوید راوی میخوانند.  خواند و آنها وی را به آتش می سوی بهشت فرا می

 . »برم ها به الله پناه می گفت: از فتنه می

َبَرِني« گوید: امام مسلم نیز این حدیث را از ابو سعید روایت کرده و می
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هنگامی که عمار خندق را حفر  غآنکه از من بهتر است مرا خبر داده که رسول الله

گروهی یاغی او را  ،فرمود: بیچاره ابن سمیه کرد بر سرش دست کشیده و می می

 .»کشند می

 َ�ْقُتُل «روایت کرده است که فرمود:  غاز ام سلمه از پیامبرامام مسلم همچنین 

اًرا ِفَئةُ  َ�مَّ
ْ
َاِ�َيةُ  ال

ْ
 .»کشند می یاغیعمار را گروهی «یعنی:  »ابل

پیشوایی علی و واجب بودن فرمانبرداری از  دلیلی است بر درست بودِن  ،ین امرا

شت است و وی و اینکه دعوت کننده به اطاعت از او دعوت کننده به سوی به

دلیل بر  .اگر چه تأویل کند ،کننده به آتش است کننده به جنگ با او، دعوت دعوت

بنابراین کسانی که با او به جنگ  ؛این است که جنگ با علی جایز نبوده است

یاغی  ،و اگر بدون تأویل بوده ،اند پرداختند اگر کارشان با تأویل بوده، اشتباه کرده

کار بودن زد اصحاب ما است یعنی حکم به خطاترین گفتار ن این صحیح .هستند

جنگ با یاغیانی که  وکسانی که با علی جنگیدند و این مذهب امامان فقه است 

 . )١(اند تأویل دارند را بر اساس این امر  استنباط کرده
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 ٤٩   دیدگاه اهل سنت و جماعت نسبت به نواصب

 بیندیشوی  در سخن دیگِر 
له و ئو بیان این مس یزیددربارۀ  پس از شرح دیدگاه اهل سنت /تیمیه ابن

 أو ،قتله علی أعان أو ،الحسین قتل من وأما«گوید:  ر آن میاختالف مردم بر س

و اما کسی که  )١(»أجمعین والناس والمالئکة الله لعنة فعلیه ،بذلك رضي

حسین را کشت و در کشتنش همدست بود یا به این کار راضی بود پس لعنت الله و 

 باد.فرشتگان و همٔه مردم بر او 

تواند بگوید که اهل سنت  نمایی می آیا پس از بیان این مطالب، سخنران یا عالم

 ناصبی هستند چرا که این سخن پیشوایی از پیشوایان سلف است.

 نکتٔه مهم
مانند جنگ و مطالبی با خواندن مطالب این کتاب،  شاید ،برادر و خواهر گرامی

برایت های بسیاری  پرسش؛-وأرضاهمرضی الله عنهم ـ صفین و جمل میان صحابه 

و  بودند †با علی و اهل بیت او چرا که بسیاری از صحابه ؛ایجاد شده باشد

این موضوع نیاز به نوشتاری جداگانه دارد که  گروهی نیز در صف مخالف وی بودند.

 این موضوعات یاری نماید. کنم مرا در آشکار نمودن حقیقِت  از الله درخواست می

 :شوم یاد آور می  ـ سبحانه ـ این سخن الله  هبرا  ودم و شماخ

ْ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َطآ�َِفَتاِن ِمَن  �ن﴿ ۖ فَإِۢن َ�َغۡت  ٱۡ�َتَتلُوا ْ بَۡيَنُهَما ۡصلُِحوا
َ
فَأ

ۡخَرىٰ إِۡحَدٮُٰهَما َ�َ 
ُ
ْ  ٱۡ� ۡمرِ  ٱلَِّ� فََ�ٰتِلُوا

َ
َء إَِ�ٰٓ أ ٰ تَِ�ٓ ِۚ َ�ۡبِ� َح�َّ فَإِن  ٱ�َّ

 ٓ ِ فَا ۡصلُِحواْ بَۡيَنُهَما ب
َ
قۡ  ٱۡلَعۡدلِ َءۡت فَأ

َ
ْۖ َوأ َ إِنَّ  ِسُطٓوا  ٩ ٱلُۡمۡقِسِط�َ ُ�ِبُّ  ٱ�َّ

َخَوۡ�ُ�ۡمۚ وَ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  إِ�ََّما
َ
ْ َ�ۡ�َ أ ۡصلُِحوا

َ
ٞ فَأ ْ إِۡخوَة ُقوا َ  ٱ�َّ لََعلَُّ�ۡم  ٱ�َّ

 .]۱۰-۹[الحجرات:  ﴾١٠تُرَۡ�ُوَن 
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 اگر و کنید؛ برقرار آشتی میانشان شدند، درگیر هم با مؤمنان از گروه دو اگر«
 بازآید؛ خدا فرمان به تا بجنگید متجاوز گروه با کرد، تجاوز دیگری بر گروه یك

 که کنید؛ رفتار عدالت به و کنید برقرار عادالنه صلحی بینشان بازگشت، اگر و
 برادر دو میان ند؛]یکدیگر[ برادر مؤمنان البته. دارد دوست را عادالن خدا

. گیرید قرار رحمت مورد که بسا کنید، پروا خدا از و کنید برقرار آشتی خویش
 دهد، قرار تمسخر مورد را دیگر گروه گروهی نباید هرگز آوردگان، ایمان ای
 را دیگر زنان زنانی هم نه و باشند، داشته برتری آنان به نسبت بسا چه

 عیب یکدیگر از و باشند؛ داشته برتری آنان بر بسا چه ،]نمایند تمسخر[
 به] مردم[ کردن یاد مکنید؛ خطاب را یکدیگر] زشت[ القاب به و نکنید جویی

 توبه که آنان و است؛] رسمی[ بد ،]اند آورده[ ایمان] آنکه[ از پس زشتی،
 .»ستمگرند نکنند،

این  .خداوند متعال در این آیه با وجود درگیری و جنگ آنها را مؤمن دانسته است

 ،چرا که هر دو گروه با وجود درگیری ؛آیه صریح بوده و نیازی به تفسیر و شرح ندارد

 مؤمن هستند.

 فرماید: همچنین خداوند متعال می

ءٞ فَ  ۥَ�َمۡن ُعِ�َ َ�ُ ...﴿ ِخيهِ َ�ۡ
َ
ۢ ِمۡن أ ِ  ٱّ�َِباُع  .]۱۷۸[البقرة:   ﴾...ٱلَۡمۡعُروِف ب

 شد، بخشوده او بر ش]ا دینی[ برادر] خون[ از قصاص حّق  که] قاتلی[ هر و«
 .»کند رفتار شایستگی به] متقابالً [
ایمانی را میان قاتل  برادرِی  ـ سبحانه وتعالیـ الله  ،قتل عمد استدربارۀ  این آیه 

و اولیای مقتول ثابت کرده است. با وجود اینکه جرم قاتل بسیار سنگین بوده و الله 

مجازات آن را شدید اعالم نموده است، اما وی را از محدودٔه ایمان خارج نکرده 

َما﴿ فرماید: الله می .است و آنها با اولیای مقتول برادر هستند ٞ إِخۡ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  إِ�َّ   .﴾َوة
این موضوع نیاز به نوشتاری مستقل دارد و امیدوارم الله به زودی مرا به نوشتن آن 

 توفیق دهد.



 
 
 

 سخن پایانی

 و اهل بیت پاکش و یاران غستایش از آن الله است که محبت پیامبر

 اش را به ما ارزانی داشت. برگزیده

  ،عزیزان

و اصحاب  -علیهم صلوات الله وسالمه-هایی را با اهل بیت اطهار  لحظه

با آنها بوده و مهربانی و پیوند خویشاوندی و  ،سپری کردیم غبرگزیدٔه رسول الله

 درک ،وصلت و دوستی و برادری و همدلی آنان را که الله در قرآن کریم بیان داشته

 نمودیم.

پس باید در دعاهایمان از پروردگار جهانیان بخواهیم که ما را به آنچه دوست 

داشته و خوشنود است توفیق دهد و ما را از کسانی قرار دهد که در کتاب گرانقدرش 

 :آنها فرمودهدربارۀ  -ستاید پس از اینکه مهاجرین و انصار را می-

ِينَ ﴿ ِينَ َ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ٱۡغفِرۡ َجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا  َوٱ�َّ  ٱ�َّ
 ِ يَ�ٰنِ َسَبُقونَا ب ٓ إِنََّك  ٱۡ�ِ ْ َر�ََّنا ِيَن َءاَمُنوا َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ

 .]۱۰[الحشر:  ﴾١٠رَُءوٞف رَِّحيٌم 
 ما اختیارا، صاحب: گویند می و آمدند انآن پی از که است کسانی خاّص  نیز و«
 ای کینه و حسادت و بیامرز گرفتند، پیشی ما بر ایمان در که را ما برادران و

 .»مهربانی و رئوف تو اختیارا، صاحب که مگذار، ما دلهای در مؤمنان به نسبت
ابوبکر و عمر و دربارۀ  آمده و ÷العابدین زیناز عراق نزد امام  گروهی

بد گفتند. هنگامی که سخنشان به پایان رسید، به آنها گفت: به من  عثمان
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 رانده خود اموال و خانه از که«آیا شما از پیشگامان مهاجر هستید گویید؟  نمی
 و خدا] دین[ و خواهند می را خدا خشنودی و بخشی افزون که حالی در اند، شده

؟ گفتند: نه. گفت: پس شما از کسانی »دارند صداقت آنان کنند؛ می یاری را رسولش

 را کسانی و گرفتند جای ایمان، و امن خانه] مدینه[ در مهاجرین، از قبل«هستید که 
 به نسبت ای دغدغه خود دل در و دارند می دوست اند، کرده هجرت آنان سوی به که

 خود هرچند و کنند نمی احساس است، شده داده قرار مهاجران اختیار در آنچه
امام گفت: شما انکار  ؟ گفتند نه. »شمرند می مقّدم خود بر] را آنان[ باشند، نیازمند

دهم که شما از  کردید که از جملٔه یکی از این دو گروه هستید و من گواهی می

 آمدند و آنان پی از که است کسانی«آنها فرموده: دربارۀ  کسانی نیستید که الله
 و بیامرز گرفتند، پیشی ما بر ایمان در که را ما برادران و ما اختیارا، صاحب: گویند می

از نزدم بروید خداوند شما  »مگذار ما دلهای در مؤمنان به نسبت ای کینه و حسادت

 را به سزایتان برساند.

نیاز  بی ـ عزوجلـ انسان از موالیش  ،و آشکار باشد روشن هر چند دلیلها

و  تابناکهای  را با معجزه غپیامبرش ـ عزوجلـ شود و معلوم است که الله  نمی

تأیید نمود و با وجود بیان شیوا و ظاهر و  ،قرآن کریم که آن را نوری آشکار نامیده

اما  ؛شناختند باطن نیکویی که داشت و اهل مکه از کودکی تا هنگام بعثت وی را می

ن باید با تا اینکه فتح مکه فرا رسید. بابرای ،بسیاری از اهل مکه بر کفرشان ماندند

جدیت دعا کرده و از الله توفیق و پایداری بر حق و پیروی از آن را هر کجا که بود 

 بخواهیم چرا که هدایت تنها از سوی الله عزوجل است.

 ؛برادر و خواهر گرامی

بدان که تو نسبت به آنچه الله تو را بدان فرمان داده پرسیده خواهی شد و الله تو 

بنابراین برحذر باش که سخن هیچ یک از بشر را  ؛کشد میرا بر اساس آن به حساب 

در حالی که الله قرآن را با زبان آشکار  ،مقدم بدانی ـ سبحانه وتعالیـ بر کالم الله 
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 ،و برای غیر مؤمنان ،هدایت و شفا ،برای مؤمنانعربی برایت نازل نموده و آن را 

 رموده:ف  ـ سبحانهـ چنانکه الله  ؛نابینایی قرار داده است

ِيَن َءاَمُنواْ ُهٗدى وَِشَفآءٞۚ وَ ﴿ ِينَ قُۡل ُهَو لِ�َّ َوۡقرٞ  َ� يُۡؤِمُنوَن ِ�ٓ َءاذَانِِهمۡ  ٱ�َّ
 ]۴۴[فصلت:  ﴾َوُهَو َعلَۡيِهۡم َ�ً� 

 در ندارند، باور که آنان و شفاست؛ و هدایت باورداران، برای کتاب این: بگو«
 .»است نامفهوم آنان بر قرآن و است سنگینی گوشهایشان

الله تو را به  ،پس رهنمودهای قرآن را به کار بند و آن را در برابر دیدگانت قرار ده

 اش رهنمود کند. خوشنودی

 ـ تعالی سبحانه وـ الله   ها همگی بر عهدهٔ  حساب و کتاب آفریده ،گرامیخوانندۀ 

است و بشر در این کار دخالتی ندارد و تنها نیکوکاران با شرایط خاصی اجازه شفاعت 

و حکم کردن بر بندگانش  ـ تعالی سبحانه وـ ادبی در برابر مولی  دارند. پس باید از بی

 دوری کنیم.

را با  ـ ضی الله عنهم اجمعینر ـ و دیگر اصحاب  غاهل بیت رسول الله اگر

بلکه کار ما موافق با قرآن کریم  ؛رسد هیچ آسیبی به ما نمی ،مداشته باشیهم دوست 

 .بیندیشپس  ؛و روایات صحیح بوده است

هرگونه  باید با جدیت دعا کرده و از الله متعال درخواست کنیم که در پایان

از دلهایمان بزداید و ما را با حق  غیاران رسول الله نسبت به بدبینی و کدورتی را

او بر اینکار سزاوار و  .روشن نماید و ما در مقابله با نفس و شیطان یاری دهد

 بر پیامبرمان محمد و بر اهل بیت و الله تواناست و الله داناتر است. درود و سالم 

 یارانش باد.



 
 
 

 با بقیه عشره مبشره یخاندان هاشم های وصلت

 منابع دیگران خاندان هاشمی

 غرسول الله
عایشه بنت ابوبکر، 

رمله  حفصه بنت عمر،

 بنت ابي سفیان

 منابع یتمام

 یأم کلثوم بنت عل

 (ع)
 عمر بن خطاب

بسیارند و پیش از این مصادر 

 ذکر شد

فاطمه بنت حسین 

 (ع)یابن عل

 عبدالله بن عمرو بن

 عثمان بن عفان

 ۶۵ص  أنساب الطالبین

وعمدة  تألیف ابن طقطقی

ل آفي أنساب  الطالب

 .۱۱۸طالب ص  أبی

ۀ صفیه (ع) عم

 غرسول الله
عوام بن خویلد فرزندشان 

 زبیر بن عوام.
 یمنابع شیعه وسن یتمام

ام حسن (ع) دختر 

 حسن بن علي بن

 طالب یاب

با او بن زبیر عبدالله 

و پس از  ،زدواج کردا

 زیدبرادرش کشته شدنش 

 .با او ازدواج کرد

تألیف  ۳۴۱ص اآلمال یمنته

و تراجم  شیخ عباس قمی

 حائري،النساء



 ٥٥   سخن پایانی

رقیه(ع) بنت 

الحسن بن علي بن 

 ابي طالب

 عمرو بن زبیر بن عوام.
و  ۳۴۲ص  منتهي اآلمال

 تراجم النساء حائري ودیگران.

بن  حسین االصغر

 زین العابدین(ع)

بنت حمزه بن  ةخالد

 مصعب ابن زبیر.

 يمحمد األعلملتراجم النساء 

 ۳۶۱حائري صال

 

بنت حسین با مصعب بن  و داستان ازدواج سکینه غیر از اینها نیز بسیار است

 بخواهد این یاگر کس به توضیح داشته باشد،  یتر از آن است که نیاززبیر مشهور

 کتاب دارد.نیاز به چندین جلد  ،گونه وصلتها را جمع کند
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