
 
 
 

 ها بهترین انسان
 بعد از پیامبران

 

 (خیرکم قرني)کتاب:  ۀترجم

 
 
 

 :کنندهه یته
 کویت - اوقاف و شؤون اسالمیت وزار

 
 ترجمه:

 /دبیری اسحاق 
 

 هـ١٤٢٩/١٣٨٧چاپ 



 امبرانیبعد از پ ها ن انسانیبهتر  :کتاب عنوان
 خیرکم قرني عنوان اصلی:

 کویت -وزارت اوقاف و شؤون اسالمی  تألیف: 
 یر یاسحاق دب :مترجم

 نیصحابه و تابع ت،یاهل ب موضوع:

 ) کاغذیاول ( نوبت انتشار: 

 . ق  ه ۱۴۳۶. ش /   ه ۱۳۹۴ تاریخ انتشار: 

  www.aqeedeh.com دهیعق تیسا منبع: 

 شده است.دانلود  دهیعق ۀکتابخاناز سایت کتاب  نای
www.aqeedeh.com 

 
 

 book@aqeedeh.com ایمیل:
 نیموحد ۀجموعم یها تیسا

www.mowahedin.com 
www.videofarsi.com 
www.zekr.tv 
www.mowahed.com 

 www.aqeedeh.com 
www.islamtxt.com 
www.shabnam.cc 
www.sadaislam.com 

  

   
contact@mowahedin.com 

 

http://www.shabnam.cc/


 

 
 ��م اهللا ا����ن ا����م

 فهرست مطالب

 ٥ ............................................................... مقدمه

 ٧ ...................................................... یصحاب تعریف
 ٧ ......................................................... لغت در یصحاب تعریف

 ٧ ..................................................... اصطالح در یصحاب فیتعر

 ٧ .................................. شود؟ یم شناخته چگونه یصحاب

 ٩ ...................... اندنموده نقل را اتیارو نیشتریب که یاصحاب

 ٩ ................................ اندداده را فتوا نیشتریب که یاصحاب

 ٩ ...... صالح سلف اقوال و  سنت و قرآن در صحابه ستایش و مدح
 ١٠ .................................................. کریم قرآن آنھادر مدح: أوالً 

 ١٤ ................... جپیامبر سنت و احادیث در آنھا مدح و ستایش: ثانیاً 

 ١٦ ................................ صالح سلف زبان از اصحاب ستایش و دحم

 از یبعض مورد در که ییشهایستا و مدح از یاذکرگوشه
 ١٨ ................................................... شده وارد اصحاب

 ١٨ ......................................................... سصدیق ابوبکر: أول

 ٢١ ...................................................... خطاب بن عمر: دوًم 



 ھا بعد از پیامبران بھترین انسان   ٤

 ٢٤ .................................................... عفان بن عثمان: سوم

 ٢٦ ................................................ طالب یأب بن یعل: چھارم

 ٢٨ ............................................. سفیان أبي بن معاویه: پنجًم 

 ٣١ ......................... اصحاب از یبرخ به درود دادن اختصاص

 ٣٢....................... اند؟کسانی چه یاران نیبزرگوارتر و نیبرتر

 ٣٢............ ج پیامبر یاران جاودانه و مانده باقی اعمال از یبعض

 ٣٤ ................................. ج پیامبر یاران برابر در ما فهیوظ

 یك ھر به نسبت نهیک بودن حرام و آنان داشتن دوست و احترام: أوالً 
 ٣٤ ......................................................................... .آنان از

 ٣٥ برایشان غفاراست طلب و رحمت فرستادن و آنھا براي کردن دعا: ثانیاً 

 و تیشخص آوردن نییپا ای آنھا به دادن دشنام و سب از یدور: ثالثاً 
 ٣٦ ................................................... آنان منزلت و مقام کاستن

 که ییبحثھا و جر و اختالف مورد در ردنک سکوت و یخوددار: رابعاً 
 ٣٦ ................................................... است داده رخ آنان بین در

 ٣٨ . است شده وارد آنان یبدیها باره در که یروایات از یبعض جواب

 ٣٩ ............................................. معصومند؟ حاباص آیا

 ٤٠ ..... ج پیامبر یاران و اصحاب به دادن دشنام و ناسزاگفتن حکم

 ٤٢ ............... شود  یم مترتب اصحاب دادن دشنام و سب بر آنچه

 

 



 

 

 مقدمه
ْ�ُفِسَنا، َوِمْن 

َ
ورِ أ ِ ِمْن رُشُ َْمُدهُ َو�َْسَتِعيُنُه َو�َْسَتْغِفرُهُ، َوَ�ُعوُذ بِا�َّ َ� ،ِ َْمَد ِ�َّ إِنَّ احلْ

ُ، وَ 
َ

 َهاِدَي هل
َ

ال
َ
ُ، َوَمْن يُْضلِْل ف

َ
 ُمِضلَّ هل

َ
ال

َ
ُ ف ْ�َمانِلَا، َمْن َ�ْهِدهِ ا�َّ

َ
 َسيَِّئاِت أ

َّ
َ إِال

َ
 إهِل

َ
ْن ال

َ
ْشَهُد أ

َ
أ

ُ، َص�َّ 
ُ

ًدا َ�ْبُدهُ َوَرُسوهل نَّ ُ�َمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
، َوأ ُ   ا�َّ

َ
َم �َْسلِ  هِ ياُهللا َعل

َّ
ْصَحابِِه َوَسل

َ
ثِ  ًمايَوآهِلِ َوأ

ً
 .ا�ً ك

ش را در میان گروھی از خلق خود یعنی اصحاب برگزیده خداوند پیامبر
در ھر حال خود را فدای  اند و د برتری دادهمال خو را بر جان و است که او

 فرماید:  یو م نماید  یاند چنانکه خداوند در قرآن توصیفشان م ایشان نموده

دٞ ﴿ َمَّ ِۚ ٱرَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ِشدَّ
َ
ارِ ٱأ ٗعا  ۡلُكفَّ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم ُركَّ

ٗدا يَۡبَتُغونَ  ِ ٱفَۡضٗ� ّمَِن  ُسجَّ ثَِر  �َّ
َ
� ٱَورِۡضَ�ٰٗناۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن � ُجودِ  لسُّ

ِ�يلِ ٱ�َّۡوَرٮٰةِ� َوَمَثلُُهۡم ِ� ٱَ�ٰلَِك َمَثلُُهۡم ِ�  ۡخَرَج َشۡ�  ۡ�ِ
َ
 ۥاَزَرهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ َكَزۡرٍع أ

ٰ ُسوقِهِ  ۡسَتَوىٰ ٱفَ  ۡسَتۡغلََظ ٱفَ  رَّ ٱُ�ۡعِجُب  ۦَ�َ ۗ ٱِ�َِغيَظ بِِهُم  اعَ لزُّ اَر ُ ٱوََعَد  ۡلُكفَّ َّ� 
ِينَ ٱ ٰلَِ�ٰتِ ٱَءاَمُنواْ وََعِملُواْ  �َّ ۡغفِ  ل�َّ ۡجًرا َعِظيَمۢ�  َرةٗ ِمۡنُهم مَّ

َ
  .]٢٩[الفتح:  ﴾٢٩َوأ

و کسانی که با او ھستند در برابر کفار  ؛محمد فرستاده خداست«
ه آنھا را در حال رکوع و پیوست ؛سرسخت و شدید، و در میان خود مھربانند

(تا  طلبند بینی در حالی که ھمواره فضل خدا و رضای او را می سجود می
در صورتشان (از خداوند) آنھا (اطاعت) نشانه  ؛آنان را به بھشت وارد نماید)

و   و صالح  اثر عبادت  که  است  مراد این نمایان است(و عبادت) از اثر سجده 
این توصیف آنان  ؛شود  یآشکار م  مؤمن  ، بر چھره تعالخداوند م    یبرا  اخالص

ھای خود  در تورات و توصیف آنان در انجیل است، ھمانند زراعتی که جوانه
را خارج ساخته، سپس به تقویت آن پرداخته تا محکم شده و بر پای خود 
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 ؛دارد ایستاده است و بقدری نمو و رشد کرده که زارعان را به شگفتی وامی
  مسلمانان   یتعال  یعني: حق، (رای آن است که کافران را به خشم آورداین ب

ولی) کسانی ، گردند  و غیظ کافران  خشم  گرداند تا مایه  یبسیار نیرومند م را
اند، خداوند وعده  انجام داده  از آنھا را که ایمان آورده و کارھای شایسته

  ، شامل مثل  این  بتهال( داده است.(که بھشت است) آمرزش و اجر عظیمی 
گذار  در  اسالم  و لشکریان  ایمان  از افواج   یکسان  و ھمه ج للها  رسول  صحابه

  ایشان  و روش  بر راه و  ،را دنبال  قدمشان  نقش  شود که  یعصرھا و نسلھا م
 ».)رھرو باشند

دلسوزانه مسلمانان را نصیحت نمودند  ھای دین را رساندند و هآموزآنان 
 پاک نمودند و را تھذیب و دینھای  هرا ،پر برکت خود با اجتھادات زیبا و و

دینش  و ،ھای خدا بر مردم تبلور شد ار نعمتآث ه تااسباب آن را تقویت نمود
 شرک و .و شکار گردیدآ ھایش واضح و هنشان خط و واستوار گردید  پابرجا و

ھایش  هاقس آورده و پایین را ھایش هشاخ و هزبون نمود پرستی را خوار و بت
کیش کافران را  دین و برتری خود را یافت و دین خدا و .ندرا نابود نمود

جان برکت خدا بر  رحمت و پس درود و ارزش نمود. بی فرومایه و ست وپَ 
 شان.ا هپاکیز پاک و روح بلند و

پـس از مـردن نامشـان  دوست خدا بودنـد و و آنھا در زندگی خود اولیاء
آنھـا  .خیرخـواه شـدند گـر و برای بندگان خدا نصیحت و .اندجاوید م زنده و

از دنیـا  و ،نـده بودر نمـودسـفپیش از اینکه به دنیای آخرت برسـند بـدانجا 
 .نامشان در آن جاویدان استکه  رفتند در حالی

جوانمردی  کردار نیک و اھل عمل و اند. بھترینان امت ،ن پیامبرنان یاراآ
فرمـانروایی جھـان را بـه دسـت  ریاست و خود با عدالت .بخشندگی بودند و

 خود تاریکیھا را زدودند. با نور و گرفتند

 



 

 

 یتعریف صحاب

 در لغت یتعریف صحاب
 ،َصـَحَب َیْصـَحُبهُ  ریشه سم فاعل ازو صاحب ا اصحاب جمع صاحب است.

 .کوتاه و یا کم طوالنی باشد و زیاد خواهبه معنی رفاقت است 

 در اصطالحتعریف صحابی 
را مالقات نمـوده  جشود که پیامر   یبه کسی گفته مبی در اصطالح صحا

 .مسلمانی فوت کرده باشد در حال و در حالی که به او ایمان داشته باشد

 شود؟ صحابی چگونه شناخته می

ثَاِ�َ ﴿ فرماید:  یخداوند مچنانکه ، شود  یشناخته م با قرآنگاھی  -1
   .]٤٠وبة: [الت ﴾ۡلَغارِ ٱإِۡذ ُهَما ِ�  ثۡنَۡ�ِ ٱ

در آن  ؛در حالی که دومین نفر بود (و یك نفر بیشتر ھمراه نداشت)«
 ».ھنگام که آن دو در غار بودند

 و منظور ابوبکر صدیق است.
 .را انکار کند کافر است ابوبکر صحابی بودنکس  ھر اند گفته لذا

 فرماید:  یم که خداوندنازید بن حارثه چن صحابی بودن مانندھمچنین و

ا قََ�ٰ َزۡ�ٞد ّمِۡنَها َوَطٗر�فَ ﴿  .]٣٧[األحزاب:  ﴾لَمَّ
 ».ھنگامی که زید نیازش را از آن زن به سرآورد«
 و ،عمـر صحابی بودن، مانند در آن رابطه خباراتوالی  و با تواتر گاھی -2
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بزرگـان  غیـر آنھـا از و ه،عائش و ،هبوھریرا و ه،و حذیف ی،و عل ،عثمان
 .نصحابه 

ھفتاد  مورد در م دیگر، مانند حدیث ابن عباس   یصحاب   یبا گواھ -3
که ، شوند  یمبھشت  وارد که بدون حساب و بازخواست ینفر ھزار

َشُة ْ�ُن ِ�َْصٍن، َ�َقاَل:« آمده: چنینحدیث  در آن ِ  َ�َقاَم ُعاكَّ  !يَا َرُسوَل ا�َّ
ِ� ِمْنُهْم، َ�َقاَل: 

َ
ْن َ�َْعل

َ
نَْت ِمْنُهمْ «اْدُع اَهللا أ

َ
 .»أ

ن بلند شد و گفت: ای رسول خدا! برایم دعا کن تا صمح بنعکاشه «
: تو از جمله آنھا فرمود جقرار دھد، آنحضرت  آنان خداوند مرا از جمله

 .»ھستي
ه مشاھده نمـود یا و ،که از او شنیده باشد جپیامبربا روایت کردن از  -4

 .با او ھم عصر بودنبه ط وشرم باشد

   یکه بگوید: فالنبدین صورت  برای او   یتابع شھادت دادن و   یگواھ با -5
 گفت.چنین به من  جاز یاران رسول الله 

 نشدوعادل ب به شرطکند  صحابی بودن خویش   یاینکه خود ادعا -6
از وفات و  قبل صد سالمربوط به  یشادعا دبایکه در این صورت 

الطفیل عامر شده که أبو شد، چون با تواتر ثابتبا ج رحلت پیامبر 
در مکه    یھجر١١٠سال در ج پیامبر ۀصحابآخرین    یاللیث هثلبن وا

ھمنشینی  صحبت و   یمدت ادعااین ، پس ھرکس بعد از هوفات یافت
رتن « مانند ادعایش مورد قبول نیست، ،داشته باشد جبا پیامبر 

 کرد. صحابی بودن را   یسال بعد از ھجرت ادعا ٦٠٠که  »الھندي
زیـرا  اسـت، دجال گر و حیله دون شك این مرد: بگوید  یم :   یذھبامام 
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 در حـالی کـه ،نمـودهصـحابی بـودن    یادعـا جپیامبر بعد از ششصت سال
 در حـق خـدا و حیـا اسـت و بـی رو و پر، و این مرد گویند  یمصحابه دروغ ن

 .گستاخی نموده است جپیامبر 

 اند بیشترین روایات را نقل نمودهاصحابی که 
ھریره ابــو نقــل نمــوده، جیــت را از پیــامبر رواای کــه بیشــترین  صــحابه

 -پس ایشان در زمان خود .او دعا کردند   یبرا ج  خدا، چون رسول باشد  یم
نقل  پیامبر بیشتر احادیث را ازاصحاب  ۀاز ھم -گوید  یم   یشافع امام چنانکه
سپس عبدالله بن عمر، سپس عبدالله بن عبـاس، سـپس عائشـه،  .اند نموده

 .ن   ینس بن مالك، سپس أبو سعید الخدران عبدالله، سپس سپس جابر ب

 اند اصحابی که بیشترین فتوا را داده
   یصـحابا نو عبداللـه بـن عبـاس  ،و زید بـن ثابـت ،عبدالله بن مسعود

در  :گویـد  یمـ   یمـدین بـن   یعلـ .اند صادر نمودهرا  بیشترین فتوا ھستند که
اقـوال  به که باشد داشته یارانی که دبون کسی جیاران پیامبر و میان اصحاب

 .سه نفر این جزعنایت ورزند و از آن مراقبت کنند  فقھی او

 صالحاقوال سلف  مدح و ستایش صحابه در قرآن و سنت  و
، و ندر مورد اصحاب بسیار ؛گفتار سلف صالح سنت پیامبر و در قرآن و

 ھا مدح وآنمنحصر به فرد  سیره پاک و و اخالق پسندیده صفات خوب و
 ستایش شده است.

 و زیبا اخالق پاک و تسیر گفتار و و ھمه کردار آنھا در واقعدر 
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خداوند آنھا را  است که به ھمین جھت اند. به اوج خود رسیده ،پسندیده
 .برگزیده است خود جبرای ھمنشینی با پیامبر

 در قرآن کریممدح آنها :أوالً 
  :فرماید  یمخداوند  -1
ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ لُونَ ٱ ل�َّ وَّ

َ
نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱِمَن  ۡ�

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ �ِإِۡحَ�ٰٖن  �َّ

ُ ٱرَِّ�َ  ٰٖت َ�ۡرِي َ�َۡتَها  �َّ َعدَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
ْ َ�ۡنُه َوأ نَۡ�ٰرُ ٱَ�ۡنُهۡم َورَُضوا

َ
َ�ِٰ�ِيَن  ۡ�

بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك 
َ
� ٓ پیشگامان نخستین از « .]١٠٠[التوبة:  ﴾١٠٠ ۡلَعِظيمُ ٱ ۡلَفۡوزُ ٱ�ِيَها

مھاجرین و انصار، و کسانی که به نیکی از آنھا پیروی کردند، خداوند از آنھا 
و باغھایی از بھشت برای آنان  ؛خشنود گشت، و آنھا (نیز) از او خشنود شدند

جاودانه در آن خواھند  ؛فراھم ساخته، که نھرھا از زیر درختانش جاری است
 ».ی بزرگو این است پیروز ؛ماند

 سـابقین و پروردگـار از سـتایش نھایت درجه مـدح و این آیه مشتمل بر
 زیـرا، باشـد  یمـ ،نیـک آنھـا یناز مھاجر و انصـار و تـابعنخستین  گامانپیش

 راضـی و نیز از او خشـنود است و آنھا   یکه از آنھا راض دارد  یاعالم مخداوند 
ی زور و نعمـت پـر نـاز وکرم و لطف خود به بھشت از روی  را آنھاو ھستند 

   .وعده فرموده است ،رود  یاز بین نمکه ھیچ وقت  خود پایان  یب

 :فرماید  یمخداوند  -2

ُ ٱتَّاَب  لََّقد﴿ نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱوَ  �َِّ�ِّ ٱَ�َ  �َّ
َ
ِينَ ٱ ۡ� ِ� َساَعةِ  �ََّبُعوهُ ٱ �َّ

ةِ ٱ بِِهۡم  ۥَفرِ�ٖق ّمِۡنُهۡم ُ�مَّ تَاَب َعلَۡيِهۡمۚ إِنَّهُ ِمۢن َ�ۡعِد َما َ�َد يَزِ�ُغ قُلُوُب  ۡلُعۡ�َ
 .]١١٧[التوبة:  ﴾١١٧رَُءوٞف رَِّحيٞم 
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مسلما خداوند رحمت خود را شامل حال پیامبر و مھاجران و انصار، کـه « 
بعـد از  ؛در زمان عسرت و شدت (در جنگ تبوك) از او پیروی کردنـد، نمـود

نھا، از حق منحرف شود (و از میدان جنگ آنکه نزدیك بود دلھای گروھی از آ
سپس خدا توبه آنھا را پذیرفت، کـه او نسـبت بـه آنـان مھربـان و  ؛بازگردند)

   ».رحیم است
کـه در جنـگ تبـوك از  جدر آیه سـتایش و ثنـاء بـرای اصـحاب پیـامبر 

خداوند  چون ،مھاجرین و انصار شرکت کردند آمده، و خبر از وجدان پاك آنھا
قرار داده مگر اینکه از آنھا و  مغفرت آمرزش وکه آنان را مورد  دھد  یخبر نم

 .است یراض شانو کرداراعمال  از

 .»عليه مل يعذبه أبداً  من تاب اهللاُ«: گوید  یم معبدالله بن عباس 
 .»دھد  ینم ش، ھرگز عذابکندخداوند توبه او را قبول  که ھرکس«

 :فرماید  یمخداوند  -3
ِ  ۡ�َۡمدُ ٱ قُلِ ﴿ ٰ ِعَبادِهِ  ِ�َّ ِينَ ٱوََسَ�ٌٰم َ�َ ۗ ٱ �َّ بگو: « .]٥٩[النمل:  ﴾ۡصَطَ�ٰٓ

 » اش! و سالم بر بندگان برگزیده ؛حمد مخصوص خداست
کسانی (برگزیدگان خدا... : گوید  یم :   یطبرابن جریر مشھور)  مفسر(

وزیـر  یار و آنھا را وبرگزید  جآنھا را برای پیامبرش محمد خداوند ھستند که
نه آنان که به او شـرک  پشتیبان دینی قرار داد که برایشان فرستاده بود. و او

 نبوت پیامبرش را انکار نمودند). ورزیدند و

 :فرماید  یمخداوند  -4
دٞ ﴿ َمَّ ِۚ ٱرَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ِشدَّ

َ
ارِ ٱأ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم  ۡلُكفَّ

ٗعا سُ  ٗدا يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن ُركَّ ِ ٱجَّ ثَِر  �َّ
َ
ۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن � َورِۡضَ�ٰٗنا
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� ٱ ُجودِ ِ�يلِ ٱ�َّۡوَرٮٰةِ� َوَمَثلُُهۡم ِ� ٱَ�ٰلَِك َمَثلُُهۡم ِ�  لسُّ ۡخَرَج َشۡ�  ۡ�ِ
َ
 ۥهُ  َٔ َكَزۡرٍع أ

ٰ ُسوقِهِ  ۡسَتَوىٰ ٱفَ  ۡسَتۡغلََظ ٱفَ  ۥاَزَرهُ  َٔ َ�  اعَ ٱُ�ۡعِجُب  ۦَ�َ رَّ ۗ ٱِ�َغِيَظ بِِهُم  لزُّ اَر  ۡلُكفَّ
ُ ٱوََعَد  ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ٰتِ ٱَءاَمُنوا ۡغفِ  ل�َّ ۡجًرا َعِظيَمۢ�  َرةٗ ِمۡنُهم مَّ

َ
 ﴾٢٩َوأ

  .]٢٩[الفتح: 
و کسانی کـه بـا او ھسـتند در برابـر کفـار  ؛فرستاده خداست جمحمد «

پیوسته آنھا را در حـال رکـوع و  ؛خود مھربانند سرسخت و شدید، و در میان
(تـا  طلبنـد بینی در حالی که ھمواره فضل خدا و رضای او را مـی سجود می

در صورتشـان (از خداوند) آنھا (اطاعت) نشانه  ؛آنان را به بھشت وارد نماید)
و   و صـالح  اثر عبادت  که  است  مراد این نمایان است(و عبادت) از اثر سجده 

این توصیف آنان  ؛شود  یآشکار م  مؤمن  ، بر چھره خداوند متعال    یبرا  صاخال
ھای خـود  در تورات و توصیف آنان در انجیل است، ھمانند زراعتی که جوانه

را خارج ساخته، سپس به تقویت آن پرداخته تا محکم شده و بـر پـای خـود 
 ؛دارد فتی وامـیایستاده است و بقدری نمو و رشد کرده که زارعان را به شگ

  مسـلمانان   یتعـال  یعني: حق، (این برای آن است که کافران را به خشم آورد
ولی) کسـانی ، گردند  و غیظ کافران  خشم  گرداند تا مایه  یبسیار نیرومند م را

انـد، خداونـد وعـده  انجـام داده  از آنھا را که ایمان آورده و کارھای شایسـته
  ، شـامل مثـل  این  البته( داده است.ت است) (که بھشآمرزش و اجر عظیمی 

گـذار  در  اسالم  و لشکریان  ایمان  از افواج   یکسان  و ھمه جللها  رسول  صحابه
  ایشـان  و روش  بـر راه و  ،را دنبـال  قدمشان  نقش  شود که  یعصرھا و نسلھا م

 ».)رھرو باشند
پـاک  ص وخـود را خـال نیـت و قصـد ن صحابا: گوید  یم :ابن کثیر 

روش  راه و ھرکس بهای که  به گونه، آراستند خود را و اعمال و کردار نمودند
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  .متعجب خواھد شد شگفت زده و بنگردآنھا  راه یافتگی ھدایت و و
اصـحابی را  ،نصـاریکه وقتی : به من خبر رسیده گوید  یم :مالك امام 

وگند اینھـا از بـه خـدا سـ گفتنـد: می بودند، هکه شام را فتح نموددیدند  می
 .برترند صحاب موسی) که خبر آنھا به ما رسیده، بھتر واحواریین (

   یدر کتابھـا زیـرااسـت،  درسـت در مـورد اصـحاب، سخن آنھـا در واقع
 م است کهمسلَّ  و ند.ا هد تعظیم و بزرگداشت بودرمواین امت  ،گذشته   یآسمان

 باشند. می ج  یاران پیامبر نیز ترین آنھا هو فقی بزرگترین

 :فرماید  یمخداوند  -5
ْ ٱوَ ﴿ نَّ �ِيُ�ۡم رَُسوَل  ۡعلَُمٓوا

َ
ِۚ ٱأ ۡمرِ ٱلَۡو يُِطيُعُ�ۡم ِ� َكثِ�ٖ ّمَِن  �َّ

َ
َلَعنِتُّۡم  ۡ�

َ ٱَوَ�ِٰ�نَّ  يَ�ٰنَ ٱَحبََّب إَِ�ُۡ�ُم  �َّ هَ إَِ�ُۡ�ُم  ۥَوَز�ََّنهُ  ۡ�ِ ِ� قُلُو�ُِ�ۡم َوَ�رَّ
ْوَ�ٰٓ�َِك هُ  عِۡصَيانَۚ لۡ ٱوَ  ۡلُفُسوَق ٱوَ  ۡلُ�ۡفرَ ٱ

ُ
ِٰشُدونَ ٱ مُ أ   .]٧[الحجرات:  ﴾٧ ل�َّ

 ؛(پس احترام او را بجا آورید) در میان شماست جالله و بدانید رسول «
ولی  ؛ھرگاه در بسیاری از کارھا از شما اطاعت کند، به مشقت خواھید افتاد

بخشیده، و  خداوند ایمان را محبوب شما قرار داده و آن را در دلھایتان زینت
کسانی که دارای  ؛(به عکس) کفر و فسق و گناه را منفورتان قرار داده است

 ».این صفاتند ھدایت یافتگانند
 ج اصحاب پیامبر که ایمان را در قلب فرماید  یدر این آیه بیان مخداوند 

 زشت وآنھا  در دل، و کفر و فسوق و معصیت را مزین نموده و محبوب
، تا اینکه قرار داده مندخرد وھدایت یافته و آنھا را  ت.اس جلوه داده پسندنا

 چنین آنھابه را داشته باشند، پس خداوند  ج خداپیامبر  لیاقت ھمنشینی با
 پیروزی و لیاقت استحقاق و که به وسیله آن، بخشید یاستعدادو  توانایی

 .یافتگی پیدا کردند راه
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 جمبرحادیث و سنت پیااثانیًا: ستایش و مدح آنها در 
انلُُّجوُم « فرمود: ج پیامبرکه  کند  یم روایت برده از پدرش   یأب -1

ْصَحايِب، 
َ
َمَنٌة ِأل

َ
نَا أ

َ
َماَء َما تُوَعُد، وَأ  السَّ

َ
ىت

َ
إَِذا َذَهَبِت انلُُّجوُم أ

َ
َماءِ، ف َمَنٌة لِلسَّ

َ
أ

 
ُ
َمَنٌة ِأل

َ
ْصَحايِب أ

َ
ْصَحايِب َما يُوَعُدوَن، وَأ

َ
 أ

َ
ىت

َ
إَِذا َذَهْبُت أ

َ
إَِذا َذَهَب ف

َ
يِت، ف مَّ

يِت َما يُوَعُدونَ  مَّ
ُ
 أ

َ
ىت

َ
ْصَحايِب أ

َ
 .]رواه مسلم[. »أ

آسـمانھا ھسـتند، و ھرگـاه سـتارگان رفتنـد آنچـه بـر  نگھبانستارگان «
یاران خود ھستم و نگھبان  حافظ وشده خواھد آمد، و من نیز وعده آسمانھا 

اصـحاب مـن  و آیـد، وعـده داده شـده مـین من ابر یارآنچه ھرگاه من رفتم 
نگھبان امتم ھستند پس ھرگاه اصحاب من رفتند امـتم بدانچـه وعـده داده 

 .»دچار خواھند شد اند شده
: معنـای ایـن خبـر چنـین اسـت کـه گوید  یم :   یبستامام ابن حبان 

 بیمـه و و ،ای بر ماندن آسـمان عالمت و نشانهخداوند جل و عال ستارگان را 
، نـداز بـین رفت آنھـا پـس اگـر ،آن قرار داده است محافظی در برابر نابودی

، و خداونـد شود  یمدچار  ی که خداوند برایش مقرر نموده،یبه فنا نیز آسمان
 و فتنـه برابـردر  شیـاران نگھبـان حافظ ورا  ج پیامبر مصطفی )جل و عال(

 کـه ای فتنـه ،را به سوی بھشت خود باز گردانـد ھرگاه اوقرار داده، و  آشوب
 و ، و در فتنـهواقـع خواھـد شـد اند شـدهوعـده داده  ش بدانو یارانصحاب ا

ن و نگھبان بـر یام را ج افتاد، و خداوند صحابه و یاران پیامبر خواھند آشوب
   ی، تا از جور و ظلم و ستم برحذر باشـند، پـس وقتـقرار داده استامت خود 

و سـتم و  ظلـم و روانـا از داده شـده بـودوعـده به آنھـا صحابه رفتند، آنچه 
 د.خواھد آموارد  ،خرافات

 جروایت است که گفت: از رسول الله  حصیناز عمران بن  -2
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ِيَن «: فرمود  یمشنیدم که 
َّ

وَ�ُهْم، ُ�مَّ اذل
ُ
ِيَن يَل

َّ
ْرِ�، ُ�مَّ اذل

َ
ْم ق

ُ
� إِنَّ َخْ�َ

وَ�ُهمْ 
ُ
ِيَن يَل

َّ
وَ�ُهْم، ُ�مَّ اذل

ُ
اَل  .»يَل

َ
ق
َ
ْدرِي أ

َ
 أ

َ
ال

َ
اَل ِعْمَراُن: ف

َ
َرُسوُل اهللاِ َص�َّ  ق

ةً 
َ
ث

َ
ال

َ
ْو ث

َ
َ�ْ�ِ أ ْرنِِه، َمرَّ

َ
َم َ�ْعَد ق

َّ
ْيِه َوَسل

َ
 .]متفق علیه[ .اُهللا َعل

که آنانی سپس  ،کنند  یماند که در این قرن زندگی  شما کسانی بھترین«
ُ�مَّ « ۀجمل جرسول الله  دانم  ینم: گوید  یم، عمران آیند به دنبال آنھا می

ِيَن يَ 
َّ

وَ�ُهمْ اذل
ُ
 دوبار تکرار کرد یا سه بار. را »ل

 رسـولکه بھترین قرنھا قرن این  بر: علما متفقند گوید  یم :   یامام نوو
 .باشد  یم شیاران »خ��م قر�« از ج پیامبر ، و مقصودباشد  یم ج الله

يِت « که فرمودند: کند  یمروایت  ج از رسول الله سأبو سعید خدري -3
ْ
يَأ

ى َرُسوَل ىلَعَ انلَّاِس 
َ
ُهْم: �ِيُ�ْم َمْن َرأ

َ
َزَماٌن، َ�ْغُزو فَِئاٌم ِمَن انلَّاِس، َ�ُيَقاُل ل

ُهْم، ُ�مَّ َ�ْغُزو فَِئاٌم ِمَن 
َ
وَن: َ�َعْم، َ�ُيْفَتُح ل

ُ
َم؟ َ�َيُقول

َّ
ْيِه َوَسل

َ
اهللاِ َص�َّ اُهللا َعل

ى َمْن َصِحَب َرُسو
َ
ُهْم: �ِيُ�ْم َمْن َرأ

َ
ْيِه انلَّاِس، َ�ُيَقاُل ل

َ
َل اهللاِ َص�َّ اُهللا َعل

ُهْم: 
َ
ُهْم، ُ�مَّ َ�ْغُزو فَِئاٌم ِمَن انلَّاِس، َ�ُيَقاُل ل

َ
وَن: َ�َعْم، َ�ُيْفَتُح ل

ُ
َم؟ َ�َيُقول

َّ
َوَسل

ْيِه 
َ
ى َمْن َصِحَب َمْن َصِحَب َرُسوَل اهللاِ َص�َّ اُهللا َعل

َ
َهْل �ِيُ�ْم َمْن َرأ

وَن: َ�َعْم �َ 
ُ
َم؟ َ�َيُقول

َّ
ُهمْ َوَسل

َ
 .]متفق علیه[. »ُيْفَتُح ل

 پـس، روند  یمردم به جھاد ماز  زیادی آید که گروه بر مردم می   یگارروز«
را دیده  ج خداست که رسول ھ شما در میان   ی: آیا کسشود  یمبه آنھا گفته 

، گـردد  یمـفـتح نصیبشـان  و شـوند  یم، پس آنھا پیروز ه: بلگویند  یمباشد؟ 
در  : آیـاشـود  یم، و به آنھا گفته روند  یبا کفار مجنگ به    یسپس گروه دیگر

د؟ نرا دیـده باشـ ج ابه و یاران رسول اللـهحھستند که ص   یما کسانش میان
، سـپس گـروه شـود  یمـ نیـزا آنھـ ی نصیبپیروز و فتح ، پسه: بلگویند  یم
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: آیـا کسـی در شـود  یمـبه آنھا گفتـه  پس ،روند  یم جھاد ه جنگ وب   یدیگر
را دیـده باشـد  پیامبر یارانصحابه و که    یکسبه (   یست که تابعھ شما یانم

 و فتح شوند  یم، پس پیروز ه: بلگویند  یم) را دیده باشد؟ شود  یمگفته    یتابع
 .گردد  یم نصیبشان

از معجـزات حـدیث : ایـن گویـد  یمـدر باره ایـن حـدیث  :   یامام نوو
 دارد.داللت به و تابعین و تابع تابعین ، و بر فضیلت صحاباشد  یم جپیامبر

 صالحاز زبان سلف  صحابا مدح و ستایش

  :فرماید  یم طالب    یبن أب   یعل -1
ا « دً  أَحَ امَ أَرَ ، فَ لَّمَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ ولِ اهللاِ صَ سُ ابِ رَ حَ نْ أَصْ ا مِ رً أَيْتُ أَثَ دْ رَ لَقَ

انُوا لَيُصْ  اهللاِ إِنْ كَ ، وَ مْ هُ بِهُ ، يُشْ زَ ِعْ كَبِ املْ ثْلُ رُ مْ مِ يُنِهِ َ أَعْ ا، بَنيْ رً فْ ا صُ ً ربْ ثًا غُ عْ ونَ شُ بِحُ

امَ  وا كَ ادُ كِرَ اهللاُ مَ ا ذُ ، إِذَ مْ هِ بَاهِ جِ مْ وَ هِ امِ دَ َ أَقْ ونَ بَنيْ حُ اوِ رَ تْلُونَ كِتَابَ اهللاِ، يُ اتُوا يَ دْ بَ قَ

يُ  لَتْ أَعْ َمَ اهنْ ، فَ يحٍ مِ رِ وْ ةُ يفِ يَ رَ جَ ِيدُ الشَّ مَ متَ وْ أَنَّ الْقَ اهللاِ لَكَ ، وَ ُمْ اهللاِ ثِيَاهبَ بُلَّ وَ تَّى تَ مْ حَ نُهُ

افِلِنيَ  اتُوا غَ  [حلية األولياء، أليب نعيم األصبهاين] .»بَ
 را یکسکه ھیچ م، ا هدید را جپیامبر صحابا از یھای من اثر و نشانه«

   یھابا مو آنھا ، به خدا سوگندداشته باشدبه آنھا شباھت  بینم که  ینم
، و بین دو رساندند  یصبح م به شب را ،مایل به زرد و آلود پریشان و غبار

 را باشب  آنھا وجود داشت، پیشانی اسب ۀنشان ھمچون ای نشانه چشمانشان
گاھی  گاھی ایستاده روی پاھایشان و و، کردند  یمسپری قرآن  تالوت
 لرزیدند  یمآنھا  شد  ییاد خدا م ھرگاه و ،ھایشان  یکنان روی پیشان سجده

بخدا سوگند ، کند  یمحرکت  جنبد و  یمطوفانی که در روز  ھمچون درختی
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، بخدا شد  یمشان خیس یکه لباسھا سرازیر بودشان اشك یھاچنان از چشم
 .»اند خوابیده از دنیا قوم در غفلت گویی که اینسوگند 

ابِيحُ الْ «: فرماید  یباز م و صَ فُ ـأُولَئِكَ مَ شِ ، يَكْ دَ ،  هُ ةٍ ظْلِمَ لَّ فِتْنَةٍ مُ مْ كُ نْهُ اهللاُ عَ

نْهُ  َةٍ مِ محْ مُ اهللاُ يفِ رَ هُ لُ خِ يُدْ  .»سَ
آشوب و ند، که خداوند بوسیله آنھا ھر ھستھدایت    یآنھا چراغھا«
 .»نماید رحمت خود در داخل ، خداوند آنھا راسازد  یمآشکار را  ای فتنه
 : فرماید  یم م عبدالله بن عمر -2
انَ « نْ كَ يْهِ  مَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ دٍ صَ َمَّ ابُ حمُ حَ ، أُولَئِكَ أَصْ اتَ دْ مَ نْ قَ تَنَّ بِمَ يَسْ لْ تَنًّا فَ سْ مُ

مٌ  وْ ا، قَ فً لُّ ا تَكَ هَ لَّ أَقَ ، وَ امً لْ ا عِ هَ قَ مَ أَعْ ا، وَ لُوبً ا قُ هَ ، أَبَّرَ ةِ ُمَّ هِ األْ ذِ َ هَ ريْ انُوا خَ لَّمَ كَ سَ وَ

بِيِّهِ  بَةِ نَ حْ مُ اهللاُ لِصُ هُ تَارَ لَّمَ  اخْ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ مْ  صَ قِهِ الَ وا بِأَخْ بَّهُ تَشَ ، فَ قْلِ دِينِهِ نَ وَ

ىلَ الْ  انُوا عَ ، كَ لَّمَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ دٍ صَ َمَّ ابُ حمُ حَ مْ أَصْ هُ مْ فَ هِ ائِقِ رَ طَ  ـوَ دَ هُ

يمِ ـالْ  تَقِ سْ  .»مُ
ند کـه از ککسانی را انتخاب ، پیروی کند   یدیگر ازخواھد   یم ی کهکس«

   یبـا قلبھـاآنھـا  بودنـد، بھترین این امت و ج دآنھا یاران محم ،اند دنیا رفته
گاھیو  پاک  ،بودنـد در عـین سـادگی وتکّلـف  تـرین کـم و فراوان و عمیق آ

 ،خـودپیـام  ودیـن  رساندنو  ج شپیامبر ھمنشینی با   یخداوند آنھا را برا
، آنھـا یـاران یـدکن أسـیتآنھـا  روش، پـس بـه اخـالق و استانتخاب کرده 

 .»و مستقیم بودند راست بر راه وبودند  جپیامبر

که    یکس ترین والیق ترین برحق« :یدگو  یم   یسدوسقتاده بن دعامه  -3
   یباشند که خداوند آنھـا را بـرا  یم ج یاران رسول الله استتصدیق  ۀشایست
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 .]درواه أحم[ .»دین خود برگزیده است و برپایی ج پیامبر   ییار

که در مورد بعضی از  ییهاستایش ای از مدح و ذکرگوشه
 اصحاب وارد شده

 سصدیقبوبکر ا: أول
 جبا نسب پیـامبر شنسبکه عبدالله بن عثمان بن عامر بن کعب،  یشان؛ا

عـام  واقعـة بعـد از سال و شش ماه دو ، است.شود  یم وصله بن کعب در مّر 
 رود.  یمار ممرد اسالم بش نخستین ، وبه دنیا آمده الفیل

 جمله: .ازوارد شده است  آیات واحادیث زیادیدر فضیلت او
  :فرماید  یمخداوند  -1
ِيٱوَ ﴿ َّ�  ِ ۡدقِ ٱَجآَء ب َق بِهِ  لّصِ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۦٓ َوَصدَّ

ُ
 .]٣٣[الزمر:  ﴾٣٣ لُۡمتَُّقونَ ٱأ

اما کسی که سخن راست بیاورد و کسی که آن را تصدیق کند، آنان «
 ».پرھیزگارانند
 :ۀآی مراد از که کند  یمطالب روایت    یبن أب   یاز علنقل  به ابن جریر

ِيٱوَ ﴿ َّ�  ِ ۡدقِ ٱَجآَء ب َق بِهِ ﴿ :مراد از ، وباشد  یم ج محمد ﴾لّصِ بوبکر ا  ﴾ۦٓ َوَصدَّ
 .باشد  یم

  :فرماید  یمخداوند  -2
ٓ إَِ�  إِن﴿ ِ ٱَ�ُتوَ�ا َ ٱا َعلَۡيهِ فَإِنَّ َ�َقۡد َصَغۡت قُلُوُ�ُ�َماۖ �ن تََ�َٰهرَ  �َّ ُهَو  �َّ

 .]٤[التحریم:  ﴾٤َ�ۡعَد َ�ٰلَِك َظِهٌ�  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱوَ  لُۡمۡؤِمنَِ�ۖ ٱَمۡولَٮُٰه وَِجۡ�ِ�ُل َوَ�ٰلُِح 
متفق شوید، در حقیقت خدا یاور اوست، و  جو اگر با ھم علیه رسول الله «
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ن پشتیبان او ھمچنین جبرئیل و مؤمنان صالح، و فرشتگان بعد از آنا
 ».ھستند

عبدالله بن عباس و عبدالله بن مسعود و از جمله  ،مفسرین بسیاری از

بوبکر ا  ﴾لُۡمۡؤِمنَِ�ۖ ٱَوَ�ٰلُِح ﴿ :ازکه مقصود  ندباور بر این ،ن عبدالله بن عمر
 .باشد  یم مو عمر 
 : فرمود که کند  یمروایت  ج از رسول الله    یخدرأبو سعید  -3
مَ «

َ
 إِنَّ ِمْن أ

ً
ْنُت ُمتَِّخًذا َخلِيال

ُ
ْو ك

َ
بَا بَْ�ٍر، َول

َ
َّ يِف ُصْحَبتِِه َوَماهِلِ أ نِّ انلَّاِس يلَعَ

تُُه، الَ َ�ْبَقَ�َّ يِف الَمْسِجِد  ةُ اِإلْسالَِم َوَمَودَّ ُخوَّ
ُ
ِ�ْن أ

َ
بَا بَْ�ٍر، َول

َ
َْذُت أ َ�ْ�َ َر�ِّ الخَتَّ

يِب بَْ�رٍ 
َ
 بَاَب أ

َّ
 ُسدَّ إِال

َّ
 .]رواه البخاري[. »بَاٌب إِال

 بر دارایی خود دوستی و با مال و در رفاقت و کسی که از ھمه بیشتر«
چنانچه غیر خدا کسی را به  اگر و .باشد  یمھمانا ابوبکر  ،من منت دارد

 و اخوت   یاما دوست گزیدم.  یابو بکر را بر م ،گزیدم  یعنوان دوست بر م
جز باز شده اند، ببندید که به مسجد را    یتمام درھای .است   یفکا ی،اسالم
 .»را ابوبکر ة خانهدرواز

   ییھا بوبکر حقا ،: معنای این حدیث چنین است: کهگوید  یم :قرطبي
او  زیراگذاشت،   یبر من مّنت م ،بود  یی مدیگر به جای او کس که اگر دارد

، و کردند  یرا تصدیق نمود، در حالیکه مردم او را تکذیب م ج نبوت پیامبر
مردم بخل  در حالی کهنمود،  قادر راه خدا انف ھای زیادی را  یدارای

کرد، در حالیکه   یم   یرا ھمراھ او نزدیکی و ج پیامبر به ایشانورزیدند،   یم
 با ، واز ته دل باز و ۀبا سین این وجودبا او ، کردند  یدوری ممردم از او 

خدا و  نآنیکی از  و احسان تری وبر فضل و انست کهد  یم کاملگاھی آ
 اخالق بانیز  ج پیامبر وست، ا آنھا   ی، و منت براباشد  یم جرسول خدا 
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 ،شد  یم ی که از کسی صادربه فضیلت ی خود،و زیبا خوبمعاشرت و کریمانه 
سپاس  شد  یم از او صادر یاعمال نیککسی را که د، و نمو می اعتراف

کنند، و از او    یمردم از او تأس شکر و سپاس خدا، تا به پاس، آنھم کرد  یم
 بیاموزند.

 جرسول الله  از می گوید: روایت است که عمرو بن العاص  از -4
  :مکرد سؤال

اَل: «
َ
َْك؟ ق َحبُّ إيِلَ

َ
يُّ انلَّاِس أ

َ
اَل » اَع�َِشةُ «أ

َ
ُت: ِمَن الرَِّجاِل؟ ق

ْ
ل
ُ
بُوَها«ق

َ
ُت: ُ�مَّ » أ

ْ
ل
ُ
ق

اَل: 
َ
 » ُ�َمرُ «َمْن؟ ق

ً
 .]متفق علیه[ .»َ�َعدَّ رَِجاال

 میان از مردم را بیشتر دوست داري؟ فرمود: عائشه، گفتم از   یچه کس«
خطاب، و بعد تم: سپس چه کسي؟ فرمود: عمر بن مردھا؟ فرمود: پدرش، گف

 .»را شمار کرد یچند مرد دیگر نیز اواز 
 نیز ، ودارد اشاره ن بوبکر و عمر و عائشهاًا به فضیلت تاحاین حدیث صر

صحابه و    یسپس عمر بر تمام ،بوبکرابر فضیلت  ی استواضح و آشکار یلدل
 .ج پیامبر یاران
  :پرسیدم طالب   یبن أب   یپدرم (عل از: فرماید  یمحنفیه محمد بن  -5
ِ َص�َّ اهللا« يُّ انلَّاِس َخْ�ٌ َ�ْعَد َرُسوِل ا�َّ

َ
ُت:  أ

ْ
ل
ُ
بُو بَْ�ٍر، ق

َ
اَل: أ

َ
َم؟ ق

َّ
ْيِه َوَسل

َ
َعل

اَل: ُ�مَّ ُ�َمرُ  ُ�مَّ 
َ
 ».َمْن؟ ق

د؟ فرمود: أبوبکر، گفتم ان بھترین مردم جبعد از رسول الله    یچه کسان«
 سپس چه کسي؟ فرمود: عمر.

 بوبکرا ج الله بعد از رسول: که فرماید  یمبطور صریح و واضح     یعل
، و این بھترین مردم است عمر ،بوبکرا، و بعد از باشد  یمبھترین مردم 

و شھادت    ی، و چه گواھطالب   یبابن    یعل جانب از است   یگواھ ادت وشھ
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 .بجاینیك و 

 خطاب: عمر بن دوًم 
 بنقرط  بنعبدالله  بن رباح بنعبدالعزی  بن نفیل بن خطاب بناو عمر 

 هب   یلؤ بن کعب شغالب، و در جدبن    یلؤ بنکعب  بن   یعد بنرزاح 
 .پیوندد  یم جرسول الله 
 .ندشودگ جھاندیده به  ،در مکه مکرمه ،قبل از ھجرتچھل سال  ایشان

 جمله: از است هآمددر فضیلت او وارد    یو احادیث بسیار

  :گفت د کهنکن  یروایت م  هبوھریرا بخاری ومسلم از -1
اَل: «

َ
 ق

ْ
َم، إِذ

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعل ُْن ِعْنَد َرُسوِل ا�َّ

َ
نَ «بَيَْنا �

َ
يْتُِ� يِف بَيَْنا أ

َ
ا نَائٌِم َرأ

وا: لُِعَمَر بِْن 
ُ
؟ َ�َقال ُت: لَِمْن َهَذا الَقرْصُ

ْ
رْصٍ َ�ُقل

َ
 َجانِِب ق

َ
 إىِل

ُ
أ ٌة َ�َتَوضَّ

َ
إَِذا اْمرَأ

َ
اجَلنَِّة، ف

ُْت ُمْدبِرًا َويلَّ
َ
تَُه ف ْرُت َ�ْ�َ

َ
َذك

َ
اِب ف اَغُر يَا َرُسو»اخَلطَّ

َ
ْيَك أ

َ
َعل

َ
اَل: أ

َ
َل ، َ�َبىَك ُ�َمُر َوق

 ِ  .»ا�َّ
بودیم آنحضرت فرمود: در حالیکه من در خواب  ج ما نزد رسول الله«
ی را دیدم که در کنار قصر   یزن در این اثناخود را در بھشت دیدم،  ،بودم
: از آن عمر ؟ گفتتعلق دارد   یچه کسگرفت، گفتم: این کاخ به   یم وضو

 پسرفتم، و رده او را به یاد آوردم و پشت ک شھامت و است، پس غیرت
شھامت  ،: در برابر تو ای رسول خدابه گریه نشست و گفت عمر
 .»؟کنم می

 فرمود: جکه رسول الله  کند  یمروایت  وقاص   یسعد بن أب -2
» 

َّ
ا إِال جًّ

َ
ْيَطاُن َسالاًِك ف ِقَيَك الشَّ

َ
ِي َ�ْفيِس �َِيِدهِ، َما ل

َّ
اِب، َواذل إِيٍه يَا اْ�َن اخَلطَّ

ا  جًّ
َ
َك ف

َ
َك َسل جِّ

َ
 .]رواه البخاري ومسلم[. »َ�ْ�َ ف
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که جانم در دست اوست شیطان تو    یبه کس سوگندای فرزند خطاب، «
درپیش را    یراه دیگر ترک کرده و آن راه را مگر اینکه هندید   یراھ ھیچ ا درر

 .»گرفته

 جرسول اکرم  که است اینبن الخطاب عمر از فضائل  یکی دیگر -3
 به و عمر تحقق یافت ج پیامبر، و خبر دهدا خبر شھید شدنش را

 .به شھادت رسیدظالم    یلؤلؤ مجوسأبو پلید دست
 « که: کند  یمروایت  نس بن مالكا

َ
َم إىِل

َّ
ْيِه َوَسل

َ
َصِعَد انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعل

َ�ُه بِرِ  رَضَ
َ
رََجَف بِِهْم، ف

َ
بُو بَْ�ٍر، وَُ�َمُر، وَُ�ْثَماُن، ف

َ
ُحٍد َوَمَعُه أ

ُ
اَل: أ

َ
ُحُد «ْجلِِه، ق

ُ
ُبْت أ

ْ
ا�

ْو َشِهيَدانِ 
َ
يٌق، أ ْو ِصدِّ

َ
، أ  نيَِبٌّ

َّ
ْيَك إِال

َ
 .]البخاري[ .»َ�َما َعل

ُحد باال ج رسول الله   یروز«
ُ
رفتند،   یم و ابوبکر و عمر و عثمان بر کوه أ

به آن کوبید و  مبارکش   یبا پا ج پیامبرکوه به لرزه در آمد،  ،در این اثنا
یك صدیق و دو  ی،تو یك نب   یُاحد! آرام باش چرا که صرفا رو   یا«فرمود: 

 .»شھید، قرار دارد

تمام اصحاب از او،  وخشنودی رضایت ،عمر یلااز فضدیگر  عضیب -4
 از اند. بیان داشتهستایشھایی است که بزرگان صحابه در مورد او و 

  :فتگ ه روایت کرده کهمسور بن مخرم بخاری ازآنچه  :جمله
ا ُطِعَن ُ�َمُر َجعَ ـَ ل« ِمَ�  َل مَّ

َ
نَُّه ُ�َزُِّعُه: يَا أ

َ
�
َ
ُ اِْ�ُن َ�بَّاَس َو� ُم، َ�َقاَل هلَ

َ
ل
ْ
يَأ

َقْد َصِحْبَت َرُسوَل  !الُمْؤِمنِ�َ 
َ
نِئْ اَكَن َذاَك ل

َ
َتُه  َول

ْ
اَر�

َ
ْحَسْنَت ُصْحَبَتُه، ُ�مَّ ف

َ
أ
َ
اهللاِ ف

 َوُهَو َ�ْنَك َراٍض، ُ�مَّ َصِحْبَت 
َ
  رٍ �ْ ابَ بَ أ

َ
أ
َ
ْتُه َوُهَو َ�ْنَك  َت نْ ْحَس ف

َ
اَر�

َ
ُصْحَبُتُه، ُ�مَّ ف

 َراٍض، ُ�مَّ َصِحْبَت ُصْحَبتَ 
ْ
اَر�

َ
نِئْ ف

َ
ُ تَ ُهْم، َول

َ
ُهْم َوُهْم َ�ْنَك َراُضونَ ُهْم تل

َ
 .»َفارِ�

خواست   یم ، ابن عباسنالید  یم شدت درد از خورد و تعمر ضرب   یوقت«

 



 ٢٣   ھا بعد از پیامبران بھترین انسان

درست است که با تو  !ه او گفت: ای امیر مؤمنان ببا او ھمدردی کند لذا 
رحلت ایشان  وبودی  جیاور پیامبر رفیق و بھترین اما تو ،چنین کاری شده

 دوستی نمودی رفاقت وبوبکر ا، سپس با دبو   یدر حالیکه از تو راضند فرمود
و او ھم از دنیا رفت در حالیکه از تو راضی با او خوب بود،  دوستیتو 

 اگر ھم حاال رفیق شدی ھمدم و ،یاران آنھا دوستان و ، سپس بابودخشنود 
 .»از تو راضی ھستنداصحاب ھمه  ،بروی از دنیا تو

نََّفُه انلَّاُس « :گوید  یم م ابن عباس
َ
اِب ىلَعَ رَسِ�رِهِ، َ�َتك َطَّ ُوِضَع ُ�َمُر ْ�ُن اخلْ

ْن يُ 
َ
ْبَل أ

َ
ْيِه، �

َ
وَن َعل

ُّ
ُنوَن َو�َُصل

ْ
 بِرَُجٍل يَْدُعوَن َو�ُث

َّ
ْم يَُرْعِ� إِال

َ
ل
َ
اَل ف

َ
نَا �ِيِهْم، ق

َ
ْرَ�َع، وَأ

اَل: َما 
َ
َم ىلَعَ ُ�َمَر، َوق ، َ�رَتَحَّ ٌّ إَِذا ُهَو يلَعِ

َ
ِْه ف ََفتُّ إيِلَ

ْ
اتل

َ
َخَذ بَِمْنِكيِب ِمْن َوَرايِئ، ف

َ
ْد أ

َ
ق

ىَق اَهللا بِِمْثِل َ�َملِهِ 
ْ
ل
َ
ْن أ

َ
َّ أ َحبَّ إيِلَ

َ
َحًدا أ

َ
ْفَت أ

َّ
ْن  َخل

َ
ُظنُّ أ

َ َ
ْنُت أل

ُ
ِمْنَك، َواْ�ُم اهللاِ إِْن ك

ْيِه 
َ
ْسَمُع َرُسوَل اهللاِ َص�َّ اُهللا َعل

َ
ُ أ رثِّ

َ
�

ُ
ْنُت أ

ُ
 ك

ِّ
�

َ
َك اُهللا َمَع َصاِحَبْيَك، َوَذاَك �

َ
َ�َْعل

َم َ�ُقوُل: 
َّ
بُو بَْ�ٍر وَ�ُ «َوَسل

َ
نَا َوأ

َ
ُت أ

ْ
بُو بَْ�ٍر وَُ�َمُر، َوَدَخل

َ
نَا وَأ

َ
نَا ِجْئُت أ

َ
َمُر، وََخرَْجُت أ

َك اُهللا َمَعُهَما
َ
ْن َ�َْعل

َ
، أ ُظنُّ

َ َ
ْو أل

َ
رُْجو، أ

َ َ
ْنُت أل

ُ
إِْن ك

َ
بُو بَْ�ٍر وَُ�َمُر، ف

َ
 .]متفق عليه[ .»وَأ

را  مردم اوو  اش گذاشته شده بود بر تخت عمر ۀکه جناز   یدر حال«
، کردند  یثنایش م مدح و خواندند و  ینمازش م دعا و و احاطه کرده بودند

 چیزی مرا نترساندو  من در میان آنھا بودم و ،قبل از اینکه به قبرستان ببرند
رو برگرداندم، دیدم ام را گرفت،  ناگھان، از پشت سر، شانه   یمرد جز اینکه

(عمر) کسی وجود  توبعد از بر عمر رحمت فرستاد و گفت:  ،علی استکه 
کردم که خدا تو را در کنار   یآرزو م ،باشم  داشته  عمل او غبطه  به  ندارد که

فرمود:   یم جشنیدم که رسول الله   یات، قرار دھد. زیرا بسیار م دو دوست
من و ابوبکر و عمر آمدیم. من و ابوبکر و عمر وارد شدیم، من و ابوبکر و «

که خداوند تو را در کنار  -یا بر این باورم  -کردم   یلذا آرزو م». عمر رفتیم

 



 ھا بعد از پیامبران بھترین انسان   ٢٤

 .»دھدر آنھا قرا

 سوم: عثمان بن عفان
عبدمناف  بنعبدشمس بن  أمیه بنالعاص    یأب بنعفان  بناو عثمان 

 شوند. مناف باھم وصل میدر جدش عبد ج نسبش با نسب پیامبر که ،است
و مادرش أروی دختر کریز، و مادر بزرگش أم حکیم دختر عبدالمطلب عمه 

 .باشد  یم جپیامبر 
در شھر طائف دیده به جھان  ،جرالدت پیامبسال بعد از و ایشان پنج

یعنی  جدو دختر پیامبر با  زیراداد، لقب او را ذو النورین  ج و پیامبر گشود
 .نموده استسپس أم کلثوم ازدواج  و رقیه

  جمله: از وارد شده است   یفضیلت او أحادیث بسیار موردو در 

  :کند  یمروایت  عبدالرحمن بن سمره  -1
ْو�ِِه، َجاَء ُ�ْثمَ «

َ
ِف ِديَناٍر يِف ث

ْ
ل
َ
َم بِأ

َّ
ْيِه َوَسل

َ
 انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعل

َ
اَن إىِل اُن ْ�ُن َ�فَّ

َصبََّها يِف ِحْجِر انلَّيِبِّ 
َ
اَل: ف

َ
ةِ، ق ُعرْسَ

ْ
َم َجيَْش ال

َّ
ْيِه َوَسل

َ
َز انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعل ِحَ� َجهَّ
َجَعَل 

َ
َم، ف

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُبَها �َِيِدهِ، َو�َُقوُل:  َص�َّ اُهللا َعل

ِّ
َم، ُ�َقل

َّ
ْيِه َوَسل

َ
َما «انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعل

َْومِ  اَن َما َعِمَل َ�ْعَد ايلْ ُدَها ِمَراًرا» رَضَّ اْ�ُن َ�فَّ  .]رواه أمحد والرتمذي، وحسنه األلباين[ .يَُردِّ
ده جھاد در راه خدا آما   یرا برا هجیش العسر جپیامبر  که   یوقت«

نزد  ،قرارشان داده بوددر جامه خود که را  رھزار دینا  کرد، عثمان می
در حالی که  ج ریخت، پیامبر ج آنحضرت دامند و آنرا در ورآ جیامبر پ

از امروز ھیچ  بعد فرزند عفان، تگف  یم ،زد  یبا دست خود به ھم مدینارھا را 
 .کرد  یمچنان تکرار مھ این جمله را . ودرسان  یمضرر و زیان نبه او کاری 

  که: کند  یمروایت     یأشعرأبو موسی  -2

 



 ٢٥   ھا بعد از پیامبران بھترین انسان

» ِ َمَرِ� حِبِْفِظ بَاِب احَلائ
َ
َم َدَخَل َحائًِطا وَأ

َّ
ْيِه َوَسل

َ
نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعل

َ
َجاَء أ

َ
ِط، ف

ِذنُ 
ْ
َنَّةِ «، َ�َقاَل: رَُجٌل �َْسَتأ هُ بِاجلْ ْ ُ َو�رَشِّ

َ
َذْن هل

ْ
بُو »ائ

َ
إَِذا أ

َ
ِذُن، ، ف

ْ
بَْ�ٍر ُ�مَّ َجاَء آَخُر �َْسَتأ

َنَّةِ «َ�َقاَل:  هُ بِاجلْ ْ ُ َو�رَشِّ
َ

َذْن هل
ْ
َت ُهَنْيَهًة ُ�مَّ »ائ

َ
َسك

َ
ِذُن ف

ْ
إَِذا ُ�َمُر، ُ�مَّ َجاَء آَخُر �َْسَتأ

َ
، ف

اَل: 
َ
َوى َسُتِصيُبهُ «ق

ْ
َنَِّة ىلَعَ بَل هُ بِاجلْ ْ ُ َو�رَشِّ

َ
َذْن هل

ْ
إَِذا ُ�ْثَماُن �ْ »ائ

َ
انَ ، ف متفق [ .»ُن َ�فَّ

 .]عليه
 از مدتی ، پسسپردبه من  راباغ  آن   یشد و نگھبان   یباغوارد  ج پیامبر«
 دھیدفرمود به او اجازه  ج، پیامبر که داخل شود آمد و اجازه خواست   یمرد

 ، سپساست او أبوبکر دیدیم که شد، وقتی که واردو مژده بھشت به او بده. 
د و مژده بدھیفرمود به او اجازه  جپیامبر زه خواست، دیگر آمد و اجا یک نفر

آمد و    ی، سپس دیگراستعمر  وقتی که وارد شد دیدیم که، بھشت به او بده
دھید تا سپس فرمود به او اجازه  و مکث کرد   یکم جاجازه خواست، پیامبر 

د ارد خواھو وا که بر   یمصیبت برابر دربه او بده  را و مژده بھشت داخل شود
 .است عثمان بن عفان ، وقتی که وارد شد دیدیم کهدآم

  :کند  یمأبو عبدالرحمن روایت  -3
» ، َ ُشُدُ�ُم ا�َّ

ْ
�
َ
اَل: أ

َ
ْيِهْم، َوق

َ
 َعل

َ
رْشَف

َ
ُ َ�ْنُه ِحَ� ُحورِصَ أ نَّ ُ�ْثَماَن َريِضَ ا�َّ

َ
أ

 
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ْصَحاَب انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعل

َ
 أ

َّ
ُشُد إِال

ْ
�
َ
ِ َوالَ أ نَّ َرُسوَل ا�َّ

َ
ُموَن أ

َ
ْسُتْم َ�ْعل

َ
ل
َ
َم، أ

اَل: 
َ
َم ق

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُه اجَلنَّةُ «َص�َّ اُهللا َعل

َ
ل
َ
ُموَن »َمْن َحَفَر ُروَمَة ف

َ
ْسُتْم َ�ْعل

َ
ل
َ
َحَفْرُ�َها، أ

َ
؟ ف

اَل: 
َ
نَُّه ق

َ
ُه اجَلنَّةُ «�

َ
ل
َ
ةِ ف َز َجيَْش الُعرْسَ اَل »َمْن َجهَّ

َ
ْزُ�ُهْم، ق َجهَّ

َ
اَل ؟ ف

َ
وهُ بَِما ق

ُ
ق َصدَّ

َ
. »: ف

 .]رواه البخاري[
و گفت: شما را به رو به آنھا کرد عثمان را محاصره کردند  ھنگامی که«
دانید که   ی: آیا نمکنم می ج یاران پیامبر و مخاطب را دھم  یم سوگندخدا 

 



 ھا بعد از پیامبران بھترین انسان   ٢٦

اوست؟ و من    یفرمود: ھر کس چاه رومه را حفر نماید بھشت برا جپیامبر 
دانید که فرمود: ھر کس جیش العسره را آماده کند   ینمودم، آیا نمآنرا حفر 
 اوست، و من آنرا آماده کردم، گفت: پس او را تصدیق کردند.   یبھشت برا

  که: کند  یمروایت  م عبدالله بن عمر -4
» 

َ
يِب بَْ�ٍر أ

َ
َم الَ َ�ْعِدُل بِأ

َّ
ْيِه َوَسل

َ
نَّا يِف َزَمِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعل

ُ
َحًدا، ُ�مَّ ُ�َمَر، ُ�مَّ ك

َم، الَ ُ�َفاِضُل بَيَْنُهمْ 
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ْصَحاَب انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعل

َ
رواه [ .»ُ�ْثَماَن، ُ�مَّ َ�رْتُُك أ

 .]البخاري
در فضیلت  را ج پیامبر صحاب و یارانا از یھیچ کس ج در زمان پیامبر«

 ،سپس عثمان أبوبکر سپس عمر و ھم سطح ھم سنگ و برتری، و
 .»بودند   یاز این سه نفر بقیه صحابه در فضیلت مساو غیر و ،پنداشتیم  ینم

 طالب یبن أب یچهارم: عل
دخترش  شوھرپیامبر و    یعمو بنعبدالمطلب  بن طالب   یأب بن   یاو عل

قبل از بعثت دیده به دنیا گشود، و او  سالده ایشان ست، ا ك فاطمه
 است. مسلمان شده نخستین نوجوانی است که

، مادرش فاطمه دختر أسد بن ھاشم بن باشد  یمأبوتراب  اش کنیه
نخستین زن ھاشمی است که فرزند او  گویند  یماست،    یعبدمناف بن قص

 .است هنمودھم و ھجرت  همسلمان شد بدنیا آورده، وھاشمی را 
 :بعنوان مثال یشان واردشده،در فضیلت ا   یأحادیث بسیار

د که نکن  یروایت م جسھل بن سعد از رسول الله  مسلم از بخاری و -١
خواھم داد که خداوند فتح و    یفردا پرچم را به مرد« فرمودند:

، خدا و رسول خدا را دوست دارد، نمودرا بر دست او خواھد    یپیروز
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 ولش نیز او را دوست دارند.سو خدا و ر
 داد.  پس آن پرچم را به علي

ُ�ِبُّ «: جمله: گوید  یمعبدالوھاب  بن محمد بنلله عبدا بنشیخ سلیمان 
 ُ
ُ

ُ َوَرُسوهل ُ، َوُ�ِبُُّه ا�َّ
َ

َ َوَرُسوهل  زیرا که نماید  یم را بیان    یفضیلت عل »ا�َّ
 داده است.   یبه آن گواھ جمبر اپی

 به علي جکه رسول الله  کند  یمروایت  وقاص   یسعد بن أب -٢
 فرمود: 

نَْت ِم�ِّ «
َ
نَُّه ال نيَِبَّ َ�ْعِديأ

َ
ِة َهاُروَن ِمْن ُموىَس، إِال �

َ
 .]متفق علیه[ .»بَِمْ�ِل

ھستی؟ البته بعد از من،    یموس   یھارون برا ۀمن بمنزل   یتو برا«
 .»نخواھد آمد   یپیامبر

عَ « که: کند  یمروایت  علي -٣
َ
 النََّسَمَة، إِنَُّه ل

َ
َبََّة، َوَ�َرأ َق احلْ

َ
ل
َ
ِي ف

َّ
ْهُد َواذل

 : َّ َم إيِلَ
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ِّ َص�َّ اُهللا َعل ِّ�

ُ ْ
 «انلَّيِبِّ األ

َ
 ُمْؤِمٌن، َوال

َّ
 ُ�ِبَِّ� إِال

َ
ْن ال

َ
أ

 ُمَنافٌِق 
َّ

 .]مسلم[ .»ُ�ْبِغَضِ� إِال
این  ،خلق و به وزش درآورده باد را که دانه را آفرید و   یسوگند به خدائ«

 و ،دردا  یمرا دوست نم کسی مؤمن زج است که:   یعھد و پیمان پیامبر أم
 .رددا  یخشم نم و من تنفر منافق کسی از جز

 چنین فرمود:   یبه عل ج که رسول الله کند  یم نقل  عازب بنبراء  -٤
» 

َ
  وَ �ِّ مِ  َت نْ أ

َ
 .]البخاري[. »َك نْ ا مِ نَ أ

  .»تو از من، و من از تو ھستم«

ٌّ نَ ؤُ رَ قْ أَ «گفت:  عمر که کند  یمروایت  عبدالله بن عباس -٥ ا أُيبَ

 ٌّ يلِ ا عَ انَ  .]البخاري[. »وأقْضَ
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   یبن أب   یعل، ما بین در یضا، و بھترین قبن کعب   یما أب یرابھترین ق«
 .»طالب است

 بن أبي سفیان ه: معاویپنجًم 
عبدمناف  بن عبدشمس بن هأمی بنحرب  بنصخر  بن همعاوی .یشانا

 است.   یأمو   یشیقر
، که پدر و مادرش در جدشان باشد  یم هبو مادرش ھند دختر عت

 .شوند  یم ھم وصل عبدشمس با
مادرش  پدر و برادرش یزید و ھمراه یشانأبو عبدالرحمن است، اش ا کنیه
مان شدند، و گفته شده که او قبل از پدرش لسدر روز فتح مکه م گیھند ھم

 .است هاسالم آورد قضا در عمره
 جمله: ازوارد شده    ییاراو أحادیث بس بزرگواری و در فضیلت

 جالله که رسول کند  یمروایت  هعمیر  یعبدالرحمن بن أب ی ازذترم -1
ُه َهاِديًا َوَمْهِديًّا وَ اِْجعَ ا� « فرمودند:

ْ
 .]صححه األلباين[ .»ْهِد بِهِ ال

بوسیله  راھنما قرار ده و و مرشد و ھدایت شده را ره یافته و او خداوندا!«
 .»ناو مردم را ھدایت ک

 « که: کند  یمروایت  معبدالله بن عباس  -2
َ
 أ

َ
  انَ يَ فْ ا سُ بَ نَّ أ

َ
ِ  اَل ق  :ج  يِبِّ لنَّ ل

اَل:  !يَا نيَِبَّ اهللاِ 
َ
، ق ْعِطنِيِهنَّ

َ
ٌث أ

َ
ال

َ
ُه اَكتًِبا َ�ْ�َ [وفيه] »َ�َعمْ «ث

ُ
َْعل : ُمَعاوِ�َُة، جتَ

اَل: 
َ
 .]مسلم[ .»»َ�َعمْ «يََديَْك، ق

کنم  سه چیز درخواست می ی پیامبر خدا،ا :گفت جابوسفیان به پیامبر «
فرمود بله، ... و از آن سه چیز: اینکه معاویه را کاتب خود  ی،تا به من بدھ

 ».فرمود: بله ی،قرار دھ
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بود، خط  جرسول الله  کاتبان و نویسندگان از ه: معاویگوید  یمأبونعیم 
 .بود   یقو صبور و بسیار بردبار و، و داشت   یفصیحزبان و  ،خوب

ِم�ِ الُمْؤِمنَِ� «: گوید  یمه ملیک   یابن أب -3
َ
َك يِف أ

َ
�ِيَل ِالبِْن َ�بَّاٍس: َهْل ل

اَل: 
َ
 بَِواِحَدٍة؟ ق

َّ
ْوتََر إِال

َ
إِنَُّه َما أ

َ
ِقيهٌ «ُمَعاوِ�ََة، ف

َ
َصاَب، إِنَُّه ف

َ
 .]البخاري[ .»أ

که المؤمنین معاویه  در باره أمیر   یگوی  یچه ماز ابن عباس پرسیدند :«
زیرا در  ،هخواند؟ در جواب گفت: حق را اصابت کردیك رکعت  نماز وتر فقط

 .»ندا فقیه حقیقت ایشان

جنگ صفین روایت شده وقتی که از  طالب بن أبی   یعلاز  -4
ناراحت و امارت معاویه    یھفرمانداز  ،گفت: ای مردم ،برگشت
 ه ازجدا شد ، سرھا رااز دست بدھیداگر او را  که زیرا ،نباشید

جدا  انشھای از ریشه که اند تلخ گوئی که خیار ،بینید  یجسدشان م
 .اند شده

کسی را  جاز رسول الله  پس: گوید  یم معمر  بنعبدالله  -5
: حتی پدرت؟ در جواب ند، گفتام تر از معاویه را ندیدهسخاوتمند

معاویه از او    یبود، ول برتربھتر و از معاویه (عمر)  گفت: پدرم
 روایت خالل در السنه و اسنادش صحیح است. .تر بودوتمنداسخ

 و ،سخاوتمندتر تر و آرام و شکیباھرگز «: گوید  یم جابر بن هقبیص -6
 .»ام از معاویه را ندیده کردارتر نیک مھربان و لطیف و فروتن و

عمر بن عبدالعزیز بھتر است یا «د: نمبارك پرسیدبن از عبدالله  -7
به  اسب معاویه   یکه در بین   یبارغ و گردمعاویه؟ در جواب گفت: 

تر است از بربھتر و  ،، داخل شدهپیامبرش بادر راه خدا ھنگام جنگ 
 .»عمر بن عبدالعزیز
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ی بن عمران گفت: عمر بن فبه معا   یمرد :عیاض گوید   یقاض -8
شد و    یعصبان معافیاست،  بزرگوارتر برتر وعبدالعزیز از معاویه 

 و یاور، معاویه شود  یمیامبر مقایسه نبا یاران پ یھیچ کس ت:فـگ
پیامبرش بر  خدا   یوحدار  انتو ام ی،و کاتب وح ج پیامبر داماد

 .باشد  یم

در    یبسیار   یخداوند کشورھا«اند:  دانان در باره معاویه گفته تاریخ -
 ،زمان او به فتح و تصرف مسلمانان رسانید، و با کشور روم جنگ کرد

فرمان  و د،نمو  یم بین مسلمانان تقسیم دررا    یو غنایم جنگ اموالو 
 .»نمود  یخدا را اجرا م
   یسفیان را بعد از خلفا   یمعاویه بن أب نام چرا :اگر گفته شود

و  ممقاھستند که  دیگری که کسان در حالی ی،ا هآورد چھارگانه
 دارند؟برخور   یفضیلت بیشتر از وباالتر  شان از معاویهمنزلت

است که بزرگی  لقاعده و فرمویک که: این  ؤال این استاین س بجوا
آن  و بنیاد نھادهنافع آنرا  بن عربی هیکی از بزرگان سلف صالح بنام أبو توب

ی ا پرده نقاب و معاویه« -مفیدی با ارزش و چه سخن و -فرماید:  یاینکه م
جرأت ، برداشتاین پرده را کسی  ، پس ھرگاهجیاران محمد  روی بر است
 که پشت سر او ھستند و کسانی اصحاب بقیه هبتا  کردخواھد  پیدا   یتربیش
 .)١()کند یتعد تجاوز و ادبی و بی

 که در : پس کسیگوید  یم حفظش کند، خداعالمه عبدالمحسن العباد 
 ناشایست الیق ونا سخن که شته باشدجرأت دا، و بگوید   یچیز همعاوی مورد

ست که وقتی به معاویه فحش و دشنام دادند، بر بقیه اصحاب نیـز ایـن ) مقصود این ا١(
 جرأت را خواھند داشت تا سب و دشنام، دھند.
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کسانی که  ه وغیر معاوی مورد است که در ترنآسا بسیار ش، برایبگوید به او را
کسانی که  به ساحت پاکحتی  و ،بدگوئی کند اند برتر بوده بھتر و از معاویه

 ابوبکر :یعنی اند بوده تر افضل برتر و إل پیامبران از ھمه عالم، پس از
 ن بن ابی طالب علی وبن عفان سپس عثمان  و بن خطاب، عمر و صدیق،

 ادبی کند. تجاوز نماید و بی

 اختصاص دادن درود به برخی از اصحاب 
ھیچ کس جایز نیست که    ی: براگوید  یم : هسالم ابن تیمیإلشیخ ا

، نه ج خدا پیامبر درود فرستادن مختص نماید به جزاز یاران را به    ییک
 چنین کاری کند،و ھر کس  ی،عثمان، و نه علنه  نه عمر، و بوبکر، وا

، یا اینکه ھمه آنھا را صلوات بفرستدبر ھمه آنھا  ایدبپس است،  گذار بدعت
 ترك کند.

 و نزدیکان یا صحاب وا یکی ازاختصاص دادن : گوید  یم و ھمچنین
 ۀبقی ترک و ،به درود فرستادن علی غیر و ی،مانند عل ج پیامبرخویشاوندان 

   یبرا عالمت معینی، این نوع درود فرستادن را شعار و طوری کهه ب یاران
 ج پیامبر با شخص یکسان نمودن آنواقع این کار  در ،قرار دھداین شخص 

 .)١(است بدعت محض و

) مقصود این است که نباید نوعی صلوات مخصوص را به شـخص معینـی از اصـحاب = ١(
 =اختصاص داد وبقیه صحابه را ترك کرد. 
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 اند؟ یاران چه کسانی بزرگوارترین و ینتربر
: أبـوبکر، عمـر، عثمـان، گانـهچھار   یخلفا ،ترتیبه بصحاب ا بزرگوارترین

نـی به آنھا داده شده یع بھشتده نفری که مژده  سپس بقیه .ندشاب  یم ی،عل
زبیر، عبدالرحمن بن عوف، أبوعبیده بن الجراح، سعد طلحه،  مبشره)(عشره 

بـدر و اھـل  أھـل و و مھـاجرین بـر انصـار ،سعید بـن زیـد وقاص، و   یبن أب
کـه قبـل از فـتح مسـلمان شـده و در    یان، و کسدارند برتری الرضوان تبیع

فضـیلت  اند شـدهکه بعد از فـتح مسـلمان    یانبر کساند  غزوات شرکت کرده
 د.ندار

 ج ن پیامبرایار انهجاود ومانده  یاز اعمال باق یبعض
، که بتوان آنھا را در این جا گنجاند آن است بیشتر از مواقف آنان بسیار

 :گوئیم  یم کرده و اشاره ھااز آن   یبه بعض گذرا سریع و اما
انصار به  جوابی است که مھاجر و ،جمله آن مواقف و برخوردھا از 

 ،و انصار از مھاجردر باره غزوه بدر  ج که پیامبر   یوقتدادند  ج خداامبرپی
و بدون ھیچ    یو موعد قراربدون ھیچ  که آنجا خواست، نظر اظھار رأی و
فرمود:  میانشان ایستاد و در ج پیامبر و با دشمن مواجه شدند ی،آمادگ

» 
َ
 ـوا عَ �ُ شِ أ

َ
 ـل

َ
 .»اُس ا انلَّ هَ �ُّ يَّ �

 .»دیابراز دار خود راو نظر   یرأ کنید و پیشنھاد من به ،مردم   یا«
 این بر قرار ةالعقب ۀدر بیع زیراگروه انصار بود،  جو مقصود آن حضرت 

 در این اثناءفقط در مدینه از او دفاع کنند نه خارج از مدینه،  که بود
، سپس را ایراد کرد نیکوی خود زیبا وپا خواست، و سخن ه ب بوبکرا

را بر زبان آورد، سپس مقداد بن عمرو    یوینیک انست و سخنخوابر عمر
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انجام به تو دستور داده خدا  که را آنچه ،بپا خواست و گفت: ای رسول خدا
 اسرائیل نخواھیم گفت:   یبن ھمچونده که ما با تو ھستیم، بخدا سوگند ما 

نَت َوَر�َُّك فََ�ٰتَِ�ٓ إِنَّا َ�ُٰهَنا َ�ٰعُِدونَ  ۡذَهۡب ٱفَ ﴿
َ
تو و « .]٢٤[المائدة:  ﴾٢٤ أ

 .»ایم پروردگارت بروید و (با آنان) بجنگید، ما ھمینجا نشسته
اتِلُونَ « گوییم: می بلکه قَ امَ مُ كُ عَ ا مَ اتِالَ إنَّ قَ بُّكَ فَ رَ بْ أَنْتَ وَ  تو و«، »اِذْهَ

 دشمن بجنگید که ما ھمراھتان سربازان جان فدا با بروید پروردگارت
=  برك الغماد«اگر ما را به  ،که تو را مبعوث کرده   یائند به خدسوگ ،»ھستیم

 پس ی،تو خواھیم بود تا اینکه به آنجا برس با دببری »نام محلی است در یمن
�َُّها «، سپس فرمود: بسیار خوببه او فرمود:  جرسول اکرم 

َ
� َّ ِشُ�وا يلَعَ

َ
أ

سعد بن معاذ  ین اثنادر ا، دھید   ییارمرا  نظر خود و   یرأ با ابراز، »انلَّاُس 
ست؟ ا اینکه مقصودتان ما مثل ،برخواست و گفت: ای رسول خدا

گفت: ما به تو  به پاخواست و سعد بن معاذ پس فرمود: بله، جآنحضرت
 توکه  را یم آنچها هداد   ی، و گواھیما هیافت راستگویم و تو را ا هایمان آورد

گوش به  و از تو اطاعت کنیمکه  یما هحق است، و عھد و پیمان داد ی،ا هآورد
ھستیم،  وکه ما با ت خواھی انجام بده میکه  ھر چه، پس باشیم تو فرمان

با تو رویم  دستور دھی که در آن فرو و   یاگر ما را به دریا بکشان بخدا سوگند
 فردا نداریم که باکی، و کرد از فرمانت سرپیچی نخواھد کسی از ما و ھستیم

، و خواھیم داشت تحمل در میدان جنگ صبر و، دنیکواجه ما را با دشمن م
به  ما از   یاست که خداوند چیز امیددر مقابله با دشمن صادق و راستگوییم، 

 ، پس برو به برکت خدا.با آن روشن شود انتتو نشان دھد که چشم
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 جیاران پیامبر  برابرما در ظیفه و

ند حقوق ا همدآ ایشانکسانی که پس از  بر متأخرین و ج اصحاب پیامبر
 :از جمله زیادی دارند،

هر یك از کینه نسبت به و حرام بودن  آنان دوست داشتن احترام وأوًال: 
 آنان.

 جمله:  ازوارد شده است    یزیاددر این باره آیات و احادیث 

ِينَ ٱوَ ﴿ :فرماید  یمخداوند  َ�َا  ۡغفِرۡ ٱَجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا  �َّ
ِينَ ٱِ�ِۡخَ�ٰنَِنا وَ  َّ�  ِ يَ�ٰنِ ٱَسَبُقونَا ب ِيَن َءاَمُنواْ َر�ََّنآ  ۡ�ِ َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ

  .]١٠[الحشر:  ﴾١٠إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيٌم 
گویند:   یکه بعد از آنھا (مھاجران و انصار) آمدند و م   ی(ھمچنین) کسان«

گرفتند بیامرز، و در    یمان را که در ایمان بر ما پیشپروردگارا! ما و برادران
نسبت به مؤمنان قرار مده، پروردگارا! تو مھربان و    یا دلھایمان حس و کینه

 ».رحیمي
داشته  نفرت ج از یاران محمد   ییک نسبت به : ھر کسگوید  یمامام مالك 

 و ءدر في سھمیوجود داشته باشد، ھیچ ای  کینه، یا در دل او باشد

ِينَ ٱوَ ﴿ :، سپس آیه فوق(یعنی مسلمان نیست) نداردمسلمانان  المال بیت َّ� 
 را تالوت نمود. ﴾…َجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِمۡ 

 که آن کند  یمروایت  ج که براء از پیامبر کند  یمبن ثابت روایت    یعد
 ُ�ْبغِ «حضرت در باره انصار فرمود: 

َ
 ُمْؤِمٌن، َوال

َّ
 ُ�ِبُُّهْم إِال

َ
 ُمَنافٌِق، َمْن ال

َّ
ُضُهْم إِال

ْ�َغَضُه اهللاُ 
َ
ْ�َغَضُهْم أ

َ
َحبَُّه اُهللا َوَمْن أ

َ
َحبَُّهْم أ

َ
 .]رواه مسلم[ .»أ
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به جز منافق کس انصار را دوست ندارد، و  دیگری کسبجز مؤمن «
، ه باشدتشھرکس آنھا را دوست دا و، ورزد  ینسبت به آنھا نفرت نم دیگری

 را ، خدا اوقرار دھد کینه مورد ار د، و ھر کس آنھااو را دوست دارنیز  خدا
 .»دھد دشمنی قرار می مورد کینه و

 شانایاستغفار بر طلب ورحمت براي آنها و فرستادن  کردن ثانیًا: دعا
 دعاء جھت ،اند آمده جپیامبر بعد از یاران مؤمنانی را که ۀھم خداوند

چنانکه  ،خواند  یرا مف ن رحمت به روح پاکشانداو فرست ،آنھابرای  کردن

ِينَ ٱوَ ﴿ :فرماید  یم ِينَ ٱَ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ۡغفِرۡ ٱَجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا  �َّ َّ� 
 ِ يَ�ٰنِ ٱَسَبُقونَا ب ٓ إِنََّك رَُءوٞف  ۡ�ِ ْ َر�ََّنا ِيَن َءاَمُنوا َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ

 .]١٠الحشر: [ ﴾١٠رَِّحيٌم 
گویند:   یکه بعد از آنھا (مھاجران و انصار) آمدند و م   ی(ھمچنین) کسان«

گرفتند بیامرز، و در    یپروردگارا! ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیش
نسبت به مؤمنان قرار مده، پروردگارا! تو مھربان و    یا دلھایمان حس و کینه

 ».رحیمي
وا « :به من گفت كعائشه  گوید: یم  )زبیر  بن( هعرو رُ ا اِبْنَ أخي، أُمِ يَ

ابِ النَّبِيِّ  حَ َصْ وا ألِ رُ فِ تَغْ مْ  ج أَنْ يَسْ بُّوهُ  .]رواه مسلم[. »فَسَ
 ج پیامبریاران    یبرا تا هشد داده دستورآنان  ، بهزاده من خواھر   یا«

 .»ندداد دشنامرا آنھا    یاستغفار کنند، ول
   یوقتـظاھرا عائشه : گوید  یمعیاض    یقاض ...: (گوید  یم :   یامام النوو

، اند کرده   یکه شنیده است اھل مصر در باره عثمان بدگوئ گفته سخن رااین 
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   ییو حروریه (خوارج) در بـاره ھمـه اصـحاب بـدگو ی،و اھل شام در باره عل
 د.نا هشایست گفتسخنان نا کرده و

 و پایین آوردن شخصیت یا آنها دادن به از سب و دشنام یثالثًا: دور
 کاستن مقام و منزلت آنان

در باره تحریم سب و دشنام دادن و یا طعن    یبسیارو سخنان نصوص 
 جمله:  از .است واردشده شانتن قدر و منزلتسزدن به آنان و کا

د که نکن روایت می ج   یخدرابو سعید شان از  صحیحمسلم در  بخاری و
َ « د:فرمو ج پیامبر � 

َ
ِي َ�ْفيِس �ِ ال

َّ
َواذل

َ
ْصَحايَب، ف

َ
 ْسُبوا أ

َ
َحَدُ�ْم أ

َ
نَّ أ

َ
ْو أ

َ
َق ْ�فَ َيِدهِ ل

 نَِصْيَفهُ 
َ

َحِدِهْم َوال
َ
ْدَرَك ُمدَّ أ

َ
ُحٍد َذَهًبا َما أ

ُ
 .»ِمْثَل أ
 .که جان من در دست اوست کسیبه سوگند  یاران مرا دشنام ندھید.«

ا ببخشد به ات را در راه خدجواھر حد طال وکوه اُ اگر یکی از شما به اندازه 
 .»رسید نخواھد ھم آن به نصف پای یک مشت آنان بلکه

ْيِه « فرمود: ج پیامبر که کند  یمروایت  مابن عباس 
َ
ْصَحايِب َ�َعل

َ
َمْن َسبَّ أ

مْجَِع�َ 
َ
ئَِ�ِة َوانلَّاِس أ

َ
ْعَنُة اهللاِ َوالَمال

َ
 .)١(»ل

بر  ،مردم   یو تمام ھر کس یاران مرا دشنام دھد لعنت خدا و فرشتگان«
 .»او باد

در بحثهایی که  جر و مورد اختالف و در کردن سکوت خودداری ورابعًا: 
 بین آنان رخ داده است

إَِذا ُذكَِر الَقَدُر «که فرمود:  کند  یمروایت  ج از رسول الله ابن مسعود

 ) رواه الطبراني وحسنه األلباني.١(
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وا
ُ
ْمِسك

َ
أ
َ
ْصَحايِب ف

َ
وا، َو�َِذا ُذكَِر أ

ُ
ْمِسك

َ
أ
َ
 .)١(»ف

بحث یاران من  مورددر  یا آمد و به میان اره قضا و قدر سخندر ب ھرگاه«
 .»کنید اختیار سکوت پیش آمد

زیباترین گمان را در  بھترین دیدگاه وھل سنت و جماعت اپس مذھب 
بین آنان رخ داده  که   یبحثھای و جر مورددارد، و در  ن پیامبر یارانمورد 

 آنان که زیرا کند  یمتأویل  ارآنان  میان جدال و ، و جنگکرده اختیار سکوت
اشتباه  و خطاخواه،  برند اجر و پاداش میشان اتدر اجتھادو  مجتھد بودند

 و، ندا هکه آنان مخلص بود زیرا ،باشند نمودهاصابت  حق را یا و کرده باشند
 و، ستنموده اکه از آن دفاع ه داشت   ینظر و نیت خوب ی ورأ ،ھر گروه

نبوده است، بلکه پرستی دنیا ثروت اندوزی و ربر مسابقه داختالف آنان 
شریعت اسالم بوده است، پس آنان  اجرای تطبیق و راستایاجتھادشان در 

شان ا هدر بار و ،آورد عذر برایشان باید اند که کسانیترین  هشایست و ترین الیق
 .داشت حسن ظن

موقف  کهوارد شده  جانب بعضی از سلف صالح سخنان زیادی ازو 
بیان  ،رخ داده ج یاران پیامبردر مقابل آنچه بین  را سلمانصحیح م

 جمله: از ؛دارد می
 هبود ای فتنه چه بین آنھا اتفاق افتاده،: آنگوید  یم :مبارك  بنعبدالله 

ما  ، پسحفظ نموده است نگه داشته و از آن راما    یشمشیرھا خداوند که
 .نگه داریم وکنیم حفظ  زبان خود را از آن باید

به  راکه خداوند دست م بوده   یخونھائ ،: آنگوید  یم مر بن عبدالعزیزع
م، َمَثل یاران پیامبر یرا به آن آلوده کن خود آن آلوده نکرده، پس چرا زبان

 ي وصححه األلباني.) الطبران١(
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 آن است. نکردن لمس ،چشم   یمانند چشم است، و دوا
: این گوید  یمعمر بن عبدالعزیز سخنان  تشریح توضیح ودر    یامام بیھق

ربط  انسانآنچه که به  مورد سکوت در زیرانیکو و زیبا،  است بسیار   یسخن
 صواب است. حق و عین ندارد

و  نیازی به دالیل و واضح و آشکار است بسیار: گوید  یم : امام أحمد
د، و نذکر شو جیاران پیامبر  ۀھم   یھا  ینیک محاسن و کهاین  ،ندارد براھین

 .پرھیز شود اتفاق افتاده ھاه بین آننچآبدیھا و اختالفات و  ذکر از
به  سخن جاز یاران پیامبرکه  ھنگامی یدیگردر جای امام أحمد  ھم زبا
 زیرا که خداوند، ھمه آنھا را رحمت کند،وند : خداگوید میچنین  هآمد میان

ھمه آنھا را در  و، همغیر و ی،أشعرموسی أبو معاویه، و عمرو بن العاص، و

ثَِر ﴿ نموده است:کتاب خود چنین توصیف 
َ
ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن �

� ٱ ُجودِ در صورتشان از اثر (از خداوند) آنھا (اطاعت) نشانه « .]٢٩[الفتح:  ﴾لسُّ
 ».نمایان است(و عبادت) سجده 

 آنان وارد شده است یکه در باره بدیها یاز روایات یبعض جواب
 :  دشو یجواب این گونه روایات به چند دسته تقسیم م

 .ندستھدروغ  روایتھااز این    یبعض -١

فزونی وجود  و زیادت یا کاستی و نقص و روایتھا،از این    یبعضدر  -٢
دچار تغییر  و حرف شدهنم خود صحیح راه و طریق ، و ازدارد

 توجه نمود. پس نباید به آن روایات اند گشته

کم    یخیلالبته  - ھستند صحیحکه  روایتھا از این آثار و دیگر بعضی -٣
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اند که  اجتھاد کرده آنھا زیرامعذورند،  ھاآن مورد یاران در - ندستھ
یا  و ،اصابت کرده باشند به حق رسیده واجتھادشان  در ممکن است

شان به حق در اجتھاد اگر ، کهنیافته باشند حق را و اصابت نکرده
یك  کرده باشنداشتباه  اگردو اجر خواھند داشت، و  رسیده باشند

 .د داشتاجر خواھن

اشتباه و خطا  دچار آنھا تک تک ممکن است ند وانسان ھااینکه آن -٤
 صادر شده،آنھا  اشتباھاتی که از اما برای تالفی و جبران، بشوند

 : از جمله متعددی وجود دارد:ھای  راه
که کماالت ھستند  ول ایفض ه درخشان وسابقچنان دارای آنھا  -أ

، شود  یم -نکه داشته باشندچنا -آنھااشتباھات موجب بخشیده شدن 

ّ�ِ ٱيُۡذهِۡ�َ  ۡ�ََسَ�ٰتِ ٱإِنَّ ﴿ :فرماید  یمخداوند  چرا که « .]١١٤[هود:  ﴾اِت�  َٔ لسَّ
 ».برند حسنات، سیئات (و آثار آنھا را) از بین می

، و ھیچ کس استدیگران  بیشتر ازآنھا ھای  ینیک واینکه حسنات  -ب
 اھآن هک یانفاق یک مشت، و یستنابر بر آنھا ھمسان و بابرتری  ودر فضیلت 

بیشتر از انفاق دیگران است اگر چه به اندازه کوه  و بھتر دھند یراه خدا م در
 .آمده استچنانکه در صحیحین  ،باشدجواھرات  حد طال واُ 

 ،توبه م است کهمسلّ  از آن گناه توبه کرده باشد، و ممکن است اینکه -ج
 .کند  یمگناھان را نابود    یتمام

 صحاب معصومند؟اآیا 
 زدین معتقد به عصمت ھیچ یك ا پیشوایاناھل سنت و جماعت و 

 وسیله را توبهخداوند  اما، ندا آنھا را جائز الخطا دانسته بلکه .صحاب نیستندا
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، چنانکه قراردادهدرجات آنان  باال بردن ، وگناھان بخشش مرزش وآ

ِيٱوَ ﴿ :فرماید  یم َّ�  ِ ۡدقِ ٱَجآَء ب َق بِهِ وَ  لّصِ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۦٓ َصدَّ
ُ
ا  لَُهم ٣٣ لُۡمتَُّقونَ ٱأ مَّ

ُ ٱ ِ�َُ�ّفِرَ  ٣٤ لُۡمۡحِسنِ�َ ٱ�ََشآُءوَن ِعنَد َرّ�ِِهۡمۚ َ�ٰلَِك َجَزآُء  َّ�  
َ
ۡسَوأ

َ
ِيٱَ�ۡنُهۡم أ َّ� 

ۡحَسِن 
َ
ۡجرَُهم بِأ

َ
ِيٱَعِملُواْ َوَ�ۡجزَِ�ُهۡم أ   .]٣٥-٣٣: [الزمر ﴾٣٥َ�نُواْ َ�ۡعَملُوَن  �َّ

اما کسی که سخن راست بیاورد و کسی که آن را تصدیق کند، آنان «
و این  ؛پرھیزگارانند! آنچه بخواھند نزد پروردگارشان برای آنان موجود است
اند (در  است جزای نیکوکاران! تا خداوند بدترین اعمالی را که انجام داده

بھترین اعمالی که انجام سایه ایمان و صداقت آنھا) بیامرزد، و آنھا را به 
 ».دادند پاداش دھد می

صدیقین و شھداء و  نهمعصومند،  اند که پیامبران و انبیاء پس تنھا
 ،معصوم نیستند، اما در اجتھاد گناھانارتکاب  خصوص در صالحین که آنھا
که ھرگاه  یا اینکه به خطا بروند ،رسندق ببه ح و اصابت کنندممکن است که 

اشتباه  شان دچارھادت، و اگر در اجدارندح بود دو اجر اجتھاد آنان صحی
 .باشد  یم اجتھادشان پاداش ھم ، آندارنددند یك پاداش ش

 ج صحاب و یاران پیامبرادشنام دادن به  وگفتن ناسزاحکم 
ای  لطمهعدالت و دین آنھا  بهدشنام دھد که  را آنھا ای گونه به ی کهکس

دانش، و  ترسو، یا کم علم و خست یا و بخیل همانند اینکه آنھا را ب وارد نکند
 سزاوار است و گزار ، این شخص بدعتتوصیف کند ،زھد و مانند اینھا بییا 

: گوید  یم که شود  یمامام أحمد مشمول این سخن  ، وباشد  یمو تعزیر تأدیب 

 .»أو أحداً منهم فهو مبتدع ج من سب أصحاب رسول اهللا«
 .»است گزار او بدعت دشنام دھد،از آنھا را    یھر کس یاران پیامبر یا یک«
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ند، ادبمرتد  جاز رسول الله پس را آنان ود ناز اینھا تجاوز ککه    یاما کس
   یشخص چنین دین بودن بی شدن و فرافاسق بداند، در ک او یا عامه صحابه ر

 جاھای و نص قرآن را تکذیب نموده که در مواضع زیرانیست،    یھیچ شک
 بیان داشته را از آنھا مردم خدا و تیائضرآنان را مدح و ثناء گفته و    یبسیار
 است.

أبابكر أو  ج  من شتم أحداً من أصحاب رسول اهللا« :گوید  یم : مام مالكا

قال: كانوا عىل ضالل أو كفر،  أو معاوية أو عمرو بن العاص، فإنعمر أو عثامن 

، وإن شتمهم بغري هذا من مشامتة الناس  تِلَ  .»عقنكل نكاالً كذا من الصواقُ
و یا عمر و  باشد أبوبکر خواه ،دشنام دھد رااز یاران پیامبر    ییک ی کهکس

 بگوید و، اصحاب یا ھر کس دیگر از یا عثمان و یا معاویه و یا عمرو بن العاص
این فرد کشته شود، و اگر آنھا را دشنام  باید ند،ا همراه و یا کافر بودگ اینھا که

آن  اید، در این حال بدھند  یدشنام م را ھمدیگر که مردم ای گونهبه داد 
 شود. تعزیر به شدت تأدیب وشخص 

چنین  این صحابه دشنام دادن به و در باره حکم سب   یقار   یمال عل

فهو فاسق ومبتدع باإلمجاع، إالَّ إذا اعتقد  بةمن سب أحداً من الصحا« :گوید  یم

 .»، فإنَّه كافر باإلمجاعهثواب، أو اعتقد كفر الصحابأنَّه مباح، أو يرتتب عليه 
اجماع علماء این فرد  رأی بهبنا ، دشنام دھدصحاب را ا از   یھر کس یک«

باشد یا  آن به مباح بودن فاسق و مبتدع است، مگر اینکه آن شخص معتقد
یا اینکه معتقد  و پاداش بداند اینکه دشنام دادن به اصحاب را موجب ثواب و

اجماع علماء  و رأیبه  بنا که در این صورت ،کافر بودن اصحاب باشدبه 
 .»کافر است ،یین فردچن
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 شود  یمصحاب مترتب ا دشنام دادن و آنچه بر سب
نیست،  ج پیامبر یارانتنھا دشنام دادن به صحابه  به سب و دشنام دادن

 حتی وشریعت  و ج شنام دادن به اصحاب و خود پیامبرد احترامی و بیبلکه 
 .ذات خداست

 این واضح و ،احترامی است نسبت به اصحاب بی وسرزنش چگونه  الاح
 .آشکار است

این لحاظ از  ؛!جنسبت به پیامبر  است احترامی بی ادبی و اما چگونه بی
مخلوقات  ترینبد جانشینانش از اشرار و امت و و جکه وقتی یاران پیامبر 

بدکاران بوده  پیامبر نیز از اشرار و )که (پناه بر خدا استباشند دلیل بر این 
ھم تکذیب پیامبر آن  وداللت دارد جنبه دیگری ھم بر بدی پیامبر  از است!!
 اصحاب. کماالت ل وفضای خبر دادنش در مورد در اعالم واست 

 بدین صورت که اصحاب واسطه !باشد  یماما چگونه دال بر بدی شریعتش 
را به ما شریعت  وا ھستند که دین آنھ اند و نقل شریعت بوده وسیله و

 ،فاجر بوده باشند فاسق و و ،ساقطعدالت  از اند پس وقتی که آنھا رسانده
 ،اند نموده شنقل آنھا قانونی که به شریعت وای  ثقه اعتماد و ھیچ اطمینان و

 ماند.  ینم
وند اداللت دارد که وقتی خد (نعوذ بالله) بدی خدا بر ھم از این لحاظ و

اشرار مردم را برای  در میان بدترین مردم فرستاده باشد، و ش راپیامبر
رسالتش به امت  رسانیدن پیام و حمل و و ،پیامبر با ھمنشینی مصاحبت و

مورد  در تصوری و سخنم است که از چنین خود اختیار کرده باشد مسلّ 
 شود!!  یخدا چه چیزی برداشت م

موجب چه سب اصحاب  دشنام دادن و است که تأمل وجای دقت  بسیار
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سرانجام آن به کجا ختم  عواقب و و شود  یسرزنشھای بزرگی م نکوھش و
 ؟!شود  یم

 کیش خود را بر دین و ما ۀدر پایان از خداوند متعال خواستارم که ھم و
 .آمین فرماید. رزمره نیاکان محشو با بمیراند و

 .هللا رب العاملني ن احلمدأدعوانا آخر  و
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