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 مقدمه

إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن 

وأشهد أن ال إله  ،يضلل فال هادي له ومن ،مهتدـسيئات أعاملنا من هيد اهللا فهو ال

 . إال اهللا وأشهد أن حممداً عبده ورسوله

ٰ ٱوَ ﴿ :فرماید ش خداوندی راست که در کتابش مییستا  ٱ بُِقونَ ل�َّ
َ
لُونَ ۡ�  وَّ

ۡ ٱ ِمنَ   ٱوَ  ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل
َ
ِينَ ٱوَ  نَصارِ ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ ُ ٱ رَِّ�َ  نٖ َ�ٰ �ِإِحۡ  �َّ ْ  ُهمۡ َ�نۡ  �َّ  َورَُضوا

َعدَّ  هُ َ�نۡ 
َ
ٰ  لَُهمۡ  َوأ  ٱ َتَهاَ�ۡ  ِريَ�ۡ  تٖ َج�َّ

َ
ٓ  ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� بَدٗ  �ِيَها

َ
� ۚ�  ٰ  زُ َفوۡ لۡ ٱ لَِك َ�

 . ]۱۰۰ :[التوبة ﴾١٠٠ َعِظيمُ لۡ ٱ
از پیشگامان نخستین مھاجران و انصار و کسانی که به نیکی از  ،الله«

و اند  الله خشنود و آنان نیز از .راضی و خشنود است ،آنان پیروی نمودند
ھایی آماده کرده که از فرودستش جویبارھا روان است و  برایشان باغ ،الله

 . »این است رستگاری بزرگ .مانند جاودانه در آن می
آیا  ،را ستوده و از آنان اعالن رضایت نموده است شخداوند صحابه ،آری

 ستایش و اعالن رضایتی فراتر از آن ھم ھست؟
آنان را ستوده بلکه پیروی نیکو از آنان را نشانه ھدایت و خداوند نه تنھا 

 . است رضامندی خود قرار داده
ای به دروغ مدعی ھستند  یکی از موارد تحریف تاریخ این است که عده

چنین آنکه  و حال ،اند که صحابه و اھل بیتش با یکدیگر دشمنی داشته
 : گوید نبوده و بلکه خداوند در مورد آنان می

شِ ﴿
َ
ٓ أ ا ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ دَّ ٓ  ُكفَّ  . ]۲۹ :[الفتح ﴾َنُهمۡ بَيۡ  ءُ رَُ�َا
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 . »در برابر کافران سرسختند و با یکدیگر مھربان«
 : فرماید و در سوره حدید خطاب به آنان می

�َّ  لَُ�مۡ  َوَما﴿
َ
�  ْ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  تُنفُِقوا َّ�  ِ َ�ٰ ٱ ُث ِميَ�ٰ  َوِ�َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
 َ�  ِض� �ۡ�

نۡ  ِمنُ�م َتوِي�َسۡ  نَفقَ  مَّ
َ
ٰ  حِ َفتۡ لۡ ٱ لِ َ�بۡ  ِمن أ ۚ َوَ� ْوَ�ٰٓ  َتَل

ُ
�ۡ  �َِك أ

َ
 ّمِنَ  َدرََجةٗ  َظمُ أ

ِينَ ٱ َّ�  ْ نَفُقوا
َ
ٰ  دُ َ�عۡ  ِمنۢ  أ ْۚ َوَ� ُ ٱ وََعدَ  َوُ�ّٗ  َتلُوا � سۡ �ُۡ ٱ �َّ ُ ٱوَ  َ�ٰ  َخبِ�ٞ  َملُونَ َ�عۡ  بَِما �َّ

 . ]۱۰ :[الحدید ﴾١٠
کنید و حال آنکه میراث  در راه الله انفاق نمیو شما را چه شده که «

ھا و زمین از آِن الله است؟ آن دسته از شما که پیش از فتح (مکه)  آسمان
(بلکه اجر و  ؛ھمسان دیگران نیستند ،انفاق کردند و (در راه الله) جنگیدند

و  .تر است بزرگ ،انفاق نمودند و جنگیدند ،پاداش) کسانی که پس از فتح
و الله به کردارتان  .ھر یک (از این دو گروه) بھشت را وعده داده استالله به 

گاه است  . »آ
 : فرماید خداوند میآنکه  و آیا بعد از ،کند و خداوند ھرگز خالف وعده نمی

ةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ ﴿ مَّ
ُ
خۡ  أ

ُ
 . ]۱۱۰ :عمران [آل ﴾لِلنَّاِس  رَِجۡت أ

 . »اید آمدهشما بھترین امتی ھستید که برای مردم پدید «
تواند پروردگارش را تکذیب کند؟ و یا فرموده  آیا بعد از این مسلمانی می

اند که  بھترین افراد امت من کسانی« :گوید پیامبرش را تکذیب کند که می
 . ١» ...کنند در قرن من زندگی می

آیا آنان نیستند که در بھترین  ،آیا آل و اصحابش از سابقین اولین نیستند
و آیا آنان قھرمانان فاتح  ،مگر آنان مھاجرین و انصار نبودند ،اند زیسته میقرن 

 آیند؟ و ھمه شاخ و برگ یک گل دسته به شمار نمی ،نیستند

 . جی باب فضائل أصحاب النب، کتاب فضائل الصحابة، ۳۶۵۱، ۳۶۵۰: بخاری -١

 

                                           



 ٣   مقدمه 

سوگند به خدا که آنان با یکدیگر روابطی دوستانه داشتند و براساس 
در نمودند و  نمودند و با ھمدیگر وصلت می احترام متقابل با یکدیگر رفتار می

گرایان در کنار ھم و در  و جھاد با باطل ج کردن پیامبر اعالی دین و یاری
گاه ھستند ،نمودند شادوش یکدیگر انجام وظیفه می پس آل و  ،ھمه به این آ

از این رو ھر عاقلی که به  ،باشند اصحابش ھمه از اھل فضل و برتری می
ز بیزاری و ناسپاسی مند است باید از اھانت به آنان بپرھیزد و ا دینش عالقه

در کتابی که پیش روی دارید بخشی از  .در حق آنان به شدت برحذر باشد
و نصوصی که در آن اند  نصوصی را که در آن اھل بیت صحابه را ستوده

این  ،کنیم ارائه می ،اند صحابه اھل بیتش را مورد تمجید و ستایش قرار داده
ه نسبت به یکدیگر و احترام و ستایش متقابل از محبت این دو گرو

 چرا چنین نباشد؟ و حال ،نشأت گرفته است ،گرامیداشت ھریک دیگری را
را در مورد اھل بیتش به خاطر  ج اصحاب ھمواره وصیت پیامبرآنکه 

در رفتار با اھل بیتم خداوند را مد نظر « :فرمود ١داشتند که روز غدیرخم
 . ٢سه بار این جمله را تکرار کرد» داشته باشید

اند و  دانستند که اصحاب این دین را یاری کرده ھمانطور که اھل بیت می
اند و برای اعال و سربلندی دین زن و فرزند خویش را ترک  ھجرت نموده

 . اند گفته
خداوند محبت صحابه و اھل بیتش و پیروی از آنان را به ھمه ما عطا 

 . آمین .مایددر بھشت جمع ن ج و ما را به آنان در کنار پیامبر ،نماید
 

 جایی است بین مکه و مدینه.  -١
  .۲۴۰۸ مسلم: -٢

 

                                           





 

 
 ؟اند اهل بیت و صحابه چه کسانی :صل اولف

 اهل بیت چه کسانی هستند؟
اما قول راجح این  ،ھای متعددی دارند علما در این مورد اقوال و دیدگاه
که گرفتن زکات اند چون آنان کسانی ،است که اھل بیت بنی ھاشم ھستند

 :کند که گفت روایت می سچون مسلم از زید بن ارقم ،١بر ایشان حرام است
واقع بین مکه و مدینه درمیان  )خم(در کنار آبی به نام  ج روزی پیامبر ...«

ایشان بعد از حمد و ستایش خدا موعظه نمود و  ،ما ایستاد و سخنرانی نمود
م و به زودی به فرستاده مردم! ھمانا من انسان ھستای  : سپس گفت

اول  :گذارم و در میان شما دو چیز گران را می ،کنم پروردگارم اجابت می
پس به کتاب خداوند تمسک  ،کتاب خدا که سرشار از ھدایت و نور است

و اھل بیت  :سپس گفت ،و به تمسک به کتاب خدا تشویق نمود .بجوئید
در رفتار با اھل  ،داشته باشیددر رفتار با اھل بیت من خداوند را مد نظر  ،من

در رفتار با اھل بیت من خداوند را  ،بیت من خداوند را مد نظر داشته باشید
اھل بیت او  :حصین (یکی از راویان حدیث) به او گفت ،مد نظر داشته باشید

اش از  زنان :زید؟ آیا زنان اش از اھل بیت او نیستند؟ گفتای  اند چه کسانی
اند که بعد از ایشان صدقه بر  ولی اھل بیت او کسانی ،اھل بیت او ھستند

آنان آل علی و آل عقیل  :و آنان چه کسانی اند؟ گفت :گفت ،آنان حرام است
 . ٢» ...باشند و آل جعر و آل عباس می

ص : استجالب ارتقاء الغرف للسخاوی«برای تفصیل بیشتر در این مورد به کتاب  -١
 . »مراجعه شود، ۱۲۷

 سطالب فضائل علی ابن ابیباب ، فضائل الصحابةکتاب ، ۲۴۰۸: صحیح مسلم -٢
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این است که  ،و از جمله دالیل این مطلب که اھل بیت بنی ھاشم ھستند
و فضل بن عباسب نزد عبدالمطلب بن ربیعه بن حارث بن عبدالمطلب 

را مسئول صدقه (زکات) قرار ھا  آن رفتند و از ایشان خواستند که ج پیامبر
صدقه « :گفتھا  آن به ج پیامبر ،دھد تا مالی به آنان برسد و ازدواج نمایند

 . ١»و صدقه و زکات چرک اموال مردم است ،شایسته آل محمد نیست
امثال فرزندان علی و  ج امبرھای پی شود که عموزاده و از این معلوم می

جعفر و عقیل و فرزندان عباس و فرزندان ابولھب و فرزندان حارث بن 
اند اھل بیت  که مسلمان شده ج عبدالمطلب و دیگر کسانی از خاندان پیامبر

 . ھستند

 اند از اهل بیت ج همسران پیامبر
 : فرماید خداوند متعال می

جَ  نَ َ�َ�َّجۡ  َوَ�  ُ�ُيوتُِ�نَّ  ِ�  نَ َوقَرۡ ﴿  ٱ ِهلِيَّةِ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ�ُّ
ُ
�ۡ � قِمۡ  وَ�ٰ

َ
لَوٰ ٱ نَ َوأ  ةَ لصَّ

َكوٰ ٱ َوَءا�ِ�َ  ِطعۡ  ةَ لزَّ
َ
َ ٱ نَ َوأ َما ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�َّ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ

هۡ 
َ
 . ]۳۳ :[األحزاب ﴾٣٣�ِه�ٗ َ�طۡ  َوُ�َطّهَِرُ�مۡ  تِ يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

اظھار  ،ی دوران جاھلیت پیشین ھایتان قرار بگیرید و به شیوه خانهو در «
زینت نکنید و نماز را برپا دارید و زکات دھید و از الله و پیامبرش اطاعت 

خواھد پلیدی را از شما دور  راستی الله می ی پیامبر! به  خانوادهای  . نمایید
 . »که باید شما را پاکیزه سازد کند و چنان

و  ،گوید که ھمسران پیامبر از اھل بیت ایشان ھستند احت میآیه به صر
چون عموم لفظ  ،این نشانه آن نیست دیگران از اھل بیت پیامبر نیستند

 . اعتبار دارد نه سبب خاص آن

 . استعمال آل النبی الصدقة كترباب  ،۱۰۷۲ صحیح مسلم: -١

 

                                           



 ٧   فصل اول: اهل بیت و صحابه چه کسانی اند؟ 

این  :کند که در مورد این آیه گفت وایت می بعکرمه از ابن عباسب
 . نازل شده است ج آیه در مورد زنان پیامبر

کنم که این  خواھد من با او مباھله می ھرکسی می« :ه گفتسپس عکرم
 . ١»نازل شده است ج آیه درباره زنان پیامبر

] این نظریه را به ۳۳۳-۳۳۱و ابن قیم در کتاب جالء األفھام صفحه [
در اھل بیت او  ج گویند ھمسران پیامبر عنوان دلیل کسانی که می

در آل بیت  ج ھمسران پیامبربه خصوص « :گوید ذکر کرده و می ،اند داخل
چون ارتباط آن با پیامبر دایم است و در زندگی و بعد از اند  ایشان داخل

 ج و در دنیا و آخرت ھمسران پیامبر .اند حیات پیامبر بر دیگران حرام
پس این ارتباط و پیوستگی که آنان با پیامبر دارند به جای ارتباط  ،باشند می

تصریح کرده است که بر آنان درود فرستاده  ج برو پیام ،گیرد نسبی قرار می
 -که امام احمد رحمه الله به آن تصریح نموده-از این رو قول صحیح  ،شود

و خداوند متعال ساحت  ،باشد این است که صدقه و زکات بر آنان حرام می
ھای اموال مردم مصون داشته  شدن به چرک را از آلوده ج واالی پیامبر

 . »است
 :که فرمود ج است! چگونه ھمسران او شامل این گفته پیامبرو تعجب 

فرموده  و ٢شوند! نمی »بار خدایا! روزی آل محمد به اندازه قوت بگردان«

مَّ « در اضحیه جاو ا اللَّهُ ذَ نْ  هَ دٍ  عَ َمَّ آلِ  حمُ دٍ  وَ َمَّ بار خدایا! این از جانب « .٣»حمُ

آل محمد از نان گندم « :گفته است لو عائشه ،»محمد و خاندان محمد

 . و محقق آن را صحیح اإلسناد گفته است. ۲۰۸/  ۲: سیر أعالم النبالء -١
 . کتاب زکات، سبروایت ابوھریره، ۱۰۵۵: مسلم -٢
 . کتاب مناسک، ۱۷۵: ابوداود -٣
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ی و در گفته ،است ج مراد ھمسران پیامبر :گوئیم و می .١»اند سیر نشده

دٍ  ىلَعَ  َصلِّ  اللَُّهمَّ « :که ج پیامبر دٍ  آلِ  وىلََعَ  ُ�َمَّ اما در  ،شدند شامل می .٢»ُ�َمَّ
شامل  ٣»صدقه برای محمد و آل محمد حالل نیست« :این جمله که فرمود

 . شوند! نمی
به صیانت و  ج زکات چرک اموال مردم است و ھمسران پیامبراینکه  با

 . دور بودن از آن سزاوارترند
بود بر  حرام می ج اگر استفاده از زکات بر زنان پیامبر :اگر گفته شود

ھای بنی ھاشم مانند  چون بر موالی و برده ،شد کنیزان آنان نیز حرام می
در روایت صحیح آمده که  ،تخودشان استفاده از زکات حرام بوده اس

 با ،منع نکرد ج و پیامبر ،گوشتی از صدقه به بریره دادند و او آن را خورد
 . بود لبریره کنیز عائشهاینکه 

استفاده از  :گویند نمایند که می این شبھه را کسانی مطرح می :گفته شده
پاسخ این شبھه این است که  ،جایز است ج صدقه برای ھمسران پیامبر

به طریق اصالت نیست و بلکه تابع  ج حرمت صدقه برای ھمسران پیامبر
شدن آنان به پیامبر  و گرنه صدقه قبل از مرتبط ،تحریم آن بر پیامبر است

و تحریم اند  پس آنان در این تحریم فرع قرار گرفته ،برای آنان حالل بوده
از آن جا که  و ،شان است صدقه بر غالمان و موالی فرع تحریم آن برای ارباب

ھایشان به تبع آنان صدقه  صدقه اصالتًا برای بنی ھاشم حرام است غالم
اصالتًا  ج و چون حرمت صدقه برای ھمسران پیامبر ،برایشان حرام است

 و در صحیح مسلم: ،األطعمةکتاب  ،۵۴۱۶نزدیک به این حدیث در بخاری: لفظ  -١
 آمده است.  »الزھد«کتاب  ،۲۹۷۰

 کتاب التفسیر.  ،۴۷۹۷ صحیح بخاری: -٢
  .۱۰۷۲ صحیح مسلم: -٣
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 ،شدند ھایشان تبع آنان نمی از این کنیزان و غالم ،باشد نیست و با تبع می
 . چون فرِع فرع ھستند

ِ  ِمنُ�نَّ  ُنۡت َ�قۡ  َوَمن ﴿ :یدفرما خداوند می :اند گفته  َمۡل َوَ�عۡ  ۦَورَُسوِ�ِ  ِ�َّ
ٓ نُّؤۡ  الِحٗ َ�ٰ  جۡ  تَِها

َ
َ�ۡ�ِ  رََهاأ �ۡ  َمرَّ

َ
 . ]۳۱ :[األحزاب ﴾٣١ اَكرِ�مٗ  اقٗ رِزۡ  لََها نَاَتدۡ َوأ

از الله و پیامبرش فرمان ببرد و کار شایسته انجام  ،و ھرکس از شما«
 . »ایم دھیم و برایش روزی نیکی آماده کرده میپاداشش را دو بار به او  ،دھد

ِ ٱ ِت َءاَ�ٰ  ِمنۡ  ُ�ُيوتُِ�نَّ  ِ�  َ�ٰ ُ�تۡ  َما نَ ُكرۡ ذۡ ٱوَ ﴿ :فرماید و می  إِنَّ  َمةِ� كۡ ۡ�ِ ٱوَ  �َّ
َ ٱ  . ]۳۴ :[األحزاب ﴾٣ َخبًِ�ا لَِطيًفا َ�نَ  �َّ

خوانده ھایتان  در خانه ،و یاد کنید آنچه را که از آیات الله و حکمت«
گاه و دارای لطف بی ،گمان الله بی .شود می  . »کران است آ

پس ھمسران ایشان از اھل بیت قرار گرفتند چون در ھمه این  :گوید می
پس جایز نیست که آنان را در ھیچ موردی خارج  ،آیات آنان مخاطب ھستند

آنچه و در  ،والله تعالی اعلم ./پایان سخن ابن قیم .از اھل بیت قرار داد
 . گفتیم ان شاء الله کفایت است

 اهل بیت فضائل و مناقب بسیاری دارند
ُ ٱ إِ�ََّما يُرِ�دُ ﴿ :فرماید خداوند می هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ

َ
 ِت يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

 . ]۳۳ :[األحزاب ﴾�ِه�ٗ َ�طۡ  َوُ�َطّهَِرُ�مۡ 
را از شما دور کند خواھد پلیدی  راستی الله می ی پیامبر! به ای خانواده«

 . »که باید شما را پاکیزه سازد و چنان
من و حصین بن سبره  :کند که گفت و مسلم از یزید بن حیان روایت می

حصین به او  ،وقتی نشستیم ،رفتیم سو عمر بن مسلم نزد زید بن ارقم
ای و سخن  را دیده ج پیامبر :ای زید خوبی و خیر فراوانی دیدهای  : گفت
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ای و پشت سر ایشان نماز  ای و ھمراه ایشان به جھاد رفته نیدهایشان را ش
 ج زید از پیامبرای  ، ای ھای فراوانی دیده زید خوبیای  به راستی ،ای خوانده

ام! سوگند به خدا سن  برادرزادهای  : زید گفت ،ای برای ما بگو آنچه شنیده
را که به خاطر  ج ام و بعضی از سخنان پیامبر من باال رفته و پیر شده

و آنچه نگفتم مرا  ،پس آنچه برایتان گفتم بپذیرید ،ام سپردم از یاد برده می
در محل آبی به نام خم که  ج روزی پیامبر :سپس گفت ،بدان مکلف نکنید

حمد و ستایش  ،بین مکه و مدینه قرار دارد درمیان ما به سخنرانی ایستاد
مردم من انسانی ای  اما بعد! :سپس گفت ،خدا را گفت و موعظه و پند داد

و من  ،بیش نیستم شاید به زودی فرستاده پروردگارم بیاید و من اجابت کنم
اول کتاب خدا که سرشار از ھدایت  :گذارم مایه می درمیان شما دو چیز گران

و به تمسک بر کتاب خدا » پس به کتاب خدا تمسک بجوئید ،و نور است
یتم در مورد اھل بیتم خدا را مد نظر و اھل ب« :تشویق نمود و سپس گفت

اھل بیت او چه  :آنگاه حصین به او گفت» سه بار تکرار کرد« داشته باشید
ھمسرانش از اھل  :زید؟ آیا زنانش از اھل بیت او نیستند؟ گفتای  اند کسانی

 ،اند که صدقه بر آنان حرام استولی اھل بیت او کسانی ،بیت ایشان ھستند
آنان آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل  :اند؟ گفتانیگفت و آنان چه کس

 . ١بله :حرام است؟ گفتھا  این آیا صدقه بر ھمه :گفت ،باشند عباس می
ای  : کند که آنان گفتند روایت می سو بخاری از ابی حمید ساعدی

 اللَُّهمَّ « :بگوئید :فرمود ج رسول خدا! چگونه بر شما درود بفرستم؟ پیامبر
دٍ  ىلَعَ  َصلِّ  ْزَواِجهِ  ُ�َمَّ

َ
�َِّتهِ  َوأ  ىلَعَ  َوَ�ارِكْ  ،إِبَْراِهيمَ  آلِ  ىلَعَ  َصلَّيَْت  َكَما ،وَُذرِّ

دٍ  ْزَواِجهِ  ُ�َمَّ
َ
�َِّتهِ  َوأ َت  َكَما ،وَُذرِّ

ْ
يدٌ  إِنََّك  إِبَْراِهيمَ  آلِ  ىلَعَ  بَاَر� يدٌ  مَحِ ِ�َ«٢ . 

 . سباب فضائل علی، کتاب فضائل صحابه، ۲۴۰۸: صحیح مسلم -١
 . کتاب الدعوات، ۳۶۶۰: صحیح بخاری -٢

 

                                           



 ١١   فصل اول: اهل بیت و صحابه چه کسانی اند؟ 

و ھمسران و فرزندانش درود بفرست ھمچنان که  ج بار الھا! بر محمد«
و ھمسران و فرزندانش برکت  ج و بر محمد .درود فرستادی بر آل ابراھیم

ھمانا تو ستوده و با  .نازل گردان ھمچنان که بر آل ابراھیم نازل فرمودی
 . »عظمت ھستی

خداوند بر ما فرض نموده که بر اھل  -نماز-پس در مھمترین رکن اسالم 
و از آن جمله حدیثی که امیرالمؤمنین  .درود بفرستیم ج بیت پیامبر

ھر سبب و نسبی روز قیامت « :فرمود ج کند که پیامبر روایت می سعمر
 . ١»گردد جز سبب و نسب من قطع می

 شبیان اعتقاد مسلمین در مورد اهل بیت و صحابه
و محبت مسلمین  ،شمی بھترین نسب استتردیدی نیست که شجره ھا

و این محبت فرض و  ،است ج با بنی ھاشم به دنبال محبت آنان با پیامبر
مسلمین بنی  ،بینند واجبی است که مسلمین به خاطر انجام آن پاداش می

اند و در اسالم پیشگام شده و از  ھاشم را دوست دارند چون آنان اسالم آورده
 . در مورد آنان توصیه کرده است ج تند و پیامبرھس ج خویشاوندان پیامبر

به دو دسته تقسیم  ج مردم در مورد بنی ھاشم و خویشاوندان پیامبر
بعضی در محبت خویشاوندان پیامبر افراط کرده و بعضی کوتاھی  :اند شده

اما راه درست و سخن درست این است که محبت به آنان واجب  ،اند ورزیده
 ج ھمسران پیامبر ،باید به دور از افراط و تفریط باشداما این محبت  ،است

و گرچه اھل بیت دارای فضائل بزرگی  ،نیز از اھل بیت ایشان ھستند

) ۲۰۳۶( ۵۸/  ۵: السلسلة الصحیحةو آلبانی در  ۵۶۰۶: عجم االوسطمـطبرانی ال -١
این حدیث از عبدالله بن عباس و عمر بن خطاب و مسور بن مخرمه و : گوید می

 . روایت شده است شعبدالله بن عمر
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اما کسانی وجود دارند که با توجه موارد دیگری از بعضی از اھل  ،اند بوده
 . معصوم است ج چون فقط پیامبر ،اند بیت افضل و برتر

 : ترین آن عبارت است که مھممحبت اھل بیت شرایطی دارد 
و اگر مسلمان نبودند با آنان محبت و دوستی  ،آنان مسلمان باشند -

کافی بود ابولھب به  ج و اگر تنھا خویشاوندی با پیامبر ،شود نمی
 . یافت سبب خویشاوندی ایشان نجات می

 :چنانکه در صحیح مسلم آمده است ،باشند ج پیرو رھنمود پیامبر -
گاه باشید  خاندان فالنی اولیا من نیستند ولی دوست من فقط ھان آ

 . ١الله و مؤمنانی صالح ھستند
از  ،اند ھای اعتقادی به این واجب اشاره کرده علمای اھل سنت در کتاب
و امام  ،) در کتاب عقیده معروفشھـ۳۲۱آن جمله امام طحاوی ت (

و اسفرایین ت  ) در الشریعهھـ۳۶۰) و آجری ت (ھـ۳۲۹بربھاری ت (
اش و ابن قدامه مقدسی ت  نیه) در نوھـ۳۷۸و قحطانی ت ( ،)ھـ۴۷۱(

) در ھـ۷۲۸و شیخ االسالم ابن تیمیه ت ( ،معة االعتقادـل) در ھـ۶۲۰(
سیرش و محمد بن وزیر ) در تفھـ۷۷۴و ابن کثیر دمشقیت ( هالواسطی

ق حسن خان ت و صدی ،) در ایثار الحق علی الخلقھـ۸۴۰یمانی ت(
بدالرحمن بن ناصر السعدی ت ) در کتاب الدین الخالص و عھـ۱۳۰۷(

ھایشان این مطلب را بیان  و غیره در کتاب التنبيهات اللطيفة) در ھـ۱۳۷۶(
 . ٢اند کرده

 

 . کتاب االیمان، ۲۱۵: مسلم -١
 . ۱۷۸-۱۶۵: با اندکی تصرف استجالب ارتقاء الغرف -٢
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 اند؟صحابه چه کسانی
بھترین تعریف واژه صحابه این است که « :گوید حافظ ابن حجر می

را دیده و به ایشان ایمان آورده و بر اسالم  ج صحابی کسی است که پیامبر
 . ١»وفات یافته است
اند و  بوده ج کسانی از اھل بیت که در زمان پیامبر ،پس بنابراین

ھا  به خاطر این بسیاری از کتاب ،اند آنان نیز صحابی ھستند مسلمان شده
 . اھل بیت را از آنان جدا نمایدآنکه  کند بدون صحابه را ذکر می

 فضائل صحابه زیاد است دالئل
ةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ ﴿ :فرماید می یالله تعال مَّ

ُ
خۡ  أ

ُ
  لِلنَّاِس  رَِجۡت أ

ۡ
 ُمُرونَ تَأ

 ِ  ٱب
ۡ ۡ ٱ َعنِ  نَ َهوۡ َوَ�نۡ  ُروِف َمعۡ ل ِ  ِمُنونَ َوتُؤۡ  ُمنَكرِ ل ِۗ ٱب هۡ  َءاَمنَ  َولَوۡ  �َّ

َ
 َلَ�نَ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ُل أ

َُّهم�  �َخۡ�ٗ  ۡ ٱ ُهمُ ّمِنۡ  ل �ۡ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل
َ
 . ]۱۱۰ :عمران [آل ﴾١١٠ ِسُقونَ َ�ٰ لۡ ٱ َ�ُُهمُ َوأ

امر به معروف و  ،اید شما بھترین امتی ھستید که برای مردم پدید آمده«
و اگر اھل کتاب ایمان  .کنید و به الله ایمان دارید نھی از منکر می

 ،برخی از ایشان ایمان دارند و بیشترشان .برایشان بھتر بود ،آوردند می
 . »گمراھندفاسق و 

اگر صحابه مشمول این آیه نباشند پس غیر از آنان چه کسی مشمول آیه 
 خواھد بود؟

ةٗ  ُ�مۡ َ�ٰ َجَعلۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿ :فرماید و می مَّ
ُ
 . ]۱۴۳ :ة[البقر ﴾اَوَسطٗ  أ

 . »رو قرار دادیمو این چنین شما را امتی برگزیده و میانه«
بیت نخستین مخاطبان این و صحابه و اھل  ،وسط یعنی برگزیدگان مردم

 . ترند شدن در مفھوم آیه اولی آیه ھستند و از ھمه امت به شامل

 . ۸ص : ةاالصاب -١
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ُ ٱ رَِ�َ  لََّقدۡ ﴿ :فرماید و می ۡ ٱ َعنِ  �َّ َجَرةِ ٱ َت َ�ۡ  ُ�َبايُِعونََك  إِذۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل  لشَّ
نَزَل  قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  َما َ�َعلِمَ 

َ
ِكيَنةَ ٱ فَأ َ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  لسَّ

َ
 . ]۱۸ :[الفتح ﴾١٨ اقَرِ�بٗ  احٗ َ�تۡ  َبُهمۡ َوأ

راضی شده  ،یقین الله از مؤمنان که زیر درخت با تو بیعت کردند  به«
گاه بود ،گذشت ھایشان می او از آنچه در دل ،است پس آرامش را بر آنان  .آ

 . »نازل کرد و پیروزی نزدیکی به آنان پاداش داد
ھرگز خداوند از او ناراضی ھرکسی که خداوند از او راضی و خوشنود باشد 

 . داند و امکان ندارد که خلف وعده کند چون خداوند غیب می ،نخواھد شد

ٰ ٱوَ ﴿ :فرماید و می  ٱ بُِقونَ ل�َّ
َ
لُونَ ۡ� ۡ ٱ ِمنَ  وَّ  ٱوَ  ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل

َ
ِينَ ٱوَ  نَصارِ ۡ� َّ� 

ُ ٱ رَِّ�َ  نٖ َ�ٰ �ِإِحۡ  �ََّبُعوُهمٱ ْ  ُهمۡ َ�نۡ  �َّ َعدَّ  هُ َ�نۡ  َورَُضوا
َ
ٰ  لَُهمۡ  َوأ  َتَهاَ�ۡ  رِيَ�ۡ  تٖ َج�َّ

 ٱ
َ
ٓ  ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� بَدٗ  �ِيَها

َ
� ۚ�  ٰ  . ]۱۰۰ :[التوبة ﴾١٠٠ َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ لَِك َ�

از پیشگامان نخستین مھاجران و انصار و کسانی که به نیکی از  ،الله«
 . »و آنان نیز از الله خشنودند .راضی است ،آنان پیروی نمودند

  :فرماید و می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ُ ٱ ُبَك َحسۡ  �َِّ�ُّ ٱ � َبَعَك ٱ َوَمنِ  �َّ ۡ ٱ ِمنَ  �َّ  . ]۶۴ :[األنفال ﴾٦٤ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

 . »کافی است ،اند ردهکروی یه از تو پکای پیامبر! الله برای تو و مؤمنانی «
 : فرماید و می

ٓ لِلۡ ﴿ ۡ ٱ ءِ ُفَقَرا ِينَ ٱ ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل خۡ  �َّ
ُ
ْ أ ٰ  ِمن رُِجوا مۡ  رِهِمۡ دَِ�

َ
ٰ َوأ  ّمِنَ  ٗ� فَۡض  َتُغونَ يَبۡ  لِِهمۡ َ�

ِ ٱ ٰ َورِۡض  �َّ ونَ  انٗ َ� َ ٱ َو�َنُ�ُ ْوَ�ٰٓ  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ
ُ
ٰ ٱ ُهمُ  �َِك أ  . ]۸ :[الحشر ﴾٨ ِدقُونَ ل�َّ

ء) از آِن فقیران مھاجری است که از دیار و  (و نیز بخشی از اموال فی«
فضل (و نعمت الله) و خشنودی او را  ،اند شدهاموالشان بیرون رانده 

 . »ھمان راستگویانند ،ایشان .کنند طلبند و الله و پیامبرش را یاری می می
پس وقتی خداوند  ،است که آنان صادق و راستگویند خداوند خبر داده

 . آنان منافق نیستنداینکه  آنان را به صدق وصف نموده این دلیلی است بر
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و جھاد و جانفشانی و فداکردن اموال و کشتن پدران و اگر فقط ھجرت 
 ،و قوت ایمان و یقین ،و فرزندان به خاطر دین و صبر و بردباری در دین

 . را در نظر بگیریم ھمین فضائل آنان را کافی استھا  آن

  ل صحابهیاز سنت مطهر در مورد فضا یلیدال
از خداوند در مورد « :فرمود ج کند که پیامبر عبدالله بن مغفل روایت می

بعد از من آنان  ،ی صحابه من بترسیداز خداوند در باره ،صحابه من بترسید
ھرکس آنان را دوست بدارد از دوستی من آنان را  ،را نشانه قرار ندھید

دوست داشته است و ھرکسی با آنان دشمنی نماید از دشمنی من با آنان 
اند مرا آزار رسانده و ھرکسی وھرکسی با آنان ازار رس ،دشمنی ورزیده است

مرا آزار دھد خداوند را آزار داده و ھرکسی خدا را آزار دھد به زودی او را 
 . ١»خواھد گرفت

به اصحاب و یارانم ناسزا « :فرمود ج روایت است که پیامبر ساز ابوھریره
سوگند به کسی که جانم در دست اوست  ،به اصحابم ناسزا نگوئید ،نگوئید

کوه احد طال صدقه بدھد به اندازه مشت آنان و  ۀز شما به اندازاگر فردی ا
 . ٢»رسد نصف مشت آنان نمی

بھترین مردم « :به تواتر روایت است که فرمود ج و این گفته پیامبر
ھا  آن کنند و سپس کسانی که بعد از اند که در قرن من زندگی میکسانی

 . ٣»...آیند می
شنیدم  :جدش روایت میکند که گفتاز بھز بن حکیم از پدرش او از  

ھمانا که شما ھفتادمین امت ھستید که بوسیله شما  :فرمودند ج پیامبر

 . ج من سب أصحاب النبیباب ، ۳۸۶۲: ترمذی -١
 . ةفضایل الصحابکتاب ، ۲۵۴۰: صحیح مسلم -٢
کتاب ، ۲۵۳۳: و صحیح مسلم ج فضایل اصحاب النبیکتاب ، ۳۶۵۰: صحیح بخاری -٣

 . ةفضایل الصحاب
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در ھا  آن ترین امتی که شما بھترین و گرامی .رسد ھا به اتمام می تعداد امت
 . ١ھستید أنزد خداوند

 ج اعتقاد مسلمین در مورد صحابه پیامبر
غیره که گذشت مسلمین معتقدند که با توجه به دالیل قرآنی و نبوی و 

 . ھا ھستند بعد از پیامبران بھترین انسان شصحابه
را به عنوان  سابوبکر ج و معتقد که مسلمین بعد از وفات رسول اکرم

را به عنوان  سو سپس ابوبکر بعد از خود عمر ،خلیفه انتخاب کردند
بود  تعیین کرده سجانشین خویش انتخاب نمود و سپس شورایی که عمر

و بعد از  ،را به عنوان خلیفه پذیرفتند سافراد شورا و سایر مسلمین عثمان
بیعت کردند که کسانی در جنگ بدر  ساو مسلمین با علی بن ابی طالب

حضور داشتند مانند عّمار بن یاسر و سھل بن حنیف و سائر صحابه با او 
 . بیعت نمودند

 َرِ�َ  لََّقدۡ ﴿ :فرماید میچون خداوند  ،و معتقدند صحابه افضل و برترند
ُ ٱ ۡ ٱ َعنِ  �َّ َجَرةِ ٱ َت َ�ۡ  ُ�َبايُِعونََك  إِذۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل  . ]۱۸ :[الفتح ﴾لشَّ

راضی شده  ،یقین الله از مؤمنان که زیر درخت با تو بیعت کردند به«
 . »است

ٰ ٱوَ ﴿ :فرماید و می  ٱ بُِقونَ ل�َّ
َ
لُونَ ۡ� ۡ ٱ ِمنَ  وَّ  ٱوَ  ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل

َ
ِينَ ٱوَ  نَصارِ ۡ� َّ� 

ُ ٱ رَِّ�َ  نٖ َ�ٰ �ِإِحۡ  �ََّبُعوُهمٱ  . ]۱۰۰ :ة[التوب ﴾ُهمۡ َ�نۡ  �َّ
از پیشگامان نخستین مھاجران و انصار و کسانی که به نیکی از  ،الله«

 . »و آنان نیز از الله خشنودند و الله .راضی است ،آنان پیروی نمودند

 . سند آن را حسن گفته استشعیب االرناؤوط و ، ۲۰۰۴۱: مسند امام احمد -١
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اند که بعدًا  نموده اینگونه نبودهو کسانی که خداوند از آنان اعالم رضایت 
و در مورد تابعین رضایت الھی  ،کاری کنند که موجب نارضایتی خداوند شود

پس کسانی که  ،پیروی کنند شبه شرط آن است که به نیکویی از صحابه
دھند  جویی قرار می آیند و صحابه را مورد طعن و عیب بعد از صحابه می

 . ١ای از رضایت الھی ندارند بھره
و وقتی از حسن بصری در مورد جنگ صحابه با یکدیگر پرسیدند چه زیبا 

ایم و  و ما نبودهاند  جنگی بوده که اصحاب محمد در آن حضور داشته« :گفت
اند ما از آنان پیروی  در آنچه آنان اتفاق کرده ،ایم آنان دانسته و ما ندانسته

 . »ئیمنما اند توقف می ایم و در آنچه اختالف کرده نموده
ھای صدر اسالم سخنی  اند که در مورد فتنه و سلف این نظریه را برگزیده

 ،ما را به آن آلوده نکرده  ھایی بوده که خداوند دست خون :اند نگویند و گفته
 . ٢کنیم پس ما زبان خود را نیز به آن آلوده نمی

ِينَ  ِغّ�ٗ  قُُلو�َِنا ِ�  َعۡل َ�ۡ  َوَ� ﴿ :و صحابه بھترین الگو برای ما ھستند  ّلِ�َّ
 ْ ٓ  َءاَمُنوا   .]۱۰ :[الحشر ﴾رَِّحيمٌ  رَُءوٞف  إِنََّك  َر�ََّنا
پروردگارمان! ای  ، ای نسبت به مؤمنان قرار مده ھایمان ھیچ کینه در دل«

 . »ی مھرورزی بخشاینده ،گمان تو بی

را  ج افتخار همراهی وخویشاوندی با پیامبر کسانی از اهل بیت که 
 اند داشته

کسانی از اھل بیت که به افتخار ھمراھی و ھم صحبت پیامبر نایل 

و  ۱۷۱/ ۱» معة االعتقاد ابن قدامةـل«: و نگا ۱۷/ ۱: اسماعیلی الحدیثاعتقاد أئمة  -١
 . و غیره ۴۸۵/ ۱: شرح عقیده الطحاویة ابن ابی العز

 . ۱۲/۲۷۴: معبودـعون ال -٢
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 :اند از مردان عبارتند از افتخار خویشاوندی با ایشان را داشته اند و ھم آمده
حسن و  ،جعفر و علی فرزندان ابوطالب ،عباس و حمزه فرزندان عبدالمطلب

بوسفیان نوفل و ا ،عبدالله و محمد فرزندان جعفر ،حسین فرزندان علی
و بعضی از فرزندان عباس بن  ،ربیعه و عبیده فرزندان حارث بن عبدالمطلب

فاطمه و رقیه  ج دخترانش :و از زنان ،شو عقیل بن ابی طالب ،عبدالمطلب
م کلثوم و زینب دختران علی بن او دختران دخترانش  ،م کلثوم و زینباو 

و ھمسرانش خدیجه و سوده و عائشه و حفصه و زینب بنت  .طالب ابی
خزیمه و ام سلمه ھند بنت امیه و زینب بنت جحش و جویریه مصطلقی و ام 
حبیبه رمله بنت ابوسفیان و صفیه بنت حیی بن اخطب و میمونه بنت 

و از دختر عموھایش ام ھانی  ،روی و عاتکهاھایش صفیه و  حارث و از عمه
 .١دره بنت ابی لھب و غیره رضی الله عنھنطالب و  دختر ابی

گاھی بیشتر به کتاب -١ ، من جمع بین شرفی الصحبة والنسبـمعالی الرتب ل«: برای آ
مراجعه » استاد اسماعیلی مصاھراتـوال األسماء«و کتاب » مساعد سالم العبد الجادر

 . کنید

 

                                           



 

 
 ستایند اهل بیت صحابه را می :فصل دوم

ھای  از دل ج ھای بندگان نگاه کرد پس دل محمد ھمانا خداوند به دل
آن را برگزید و ایشان را به عنوان رسول از این رو  ،ھمه مردم بھتر دید

ھای بندگان نگاه کرد دید که بعد از دل محمد  سپس به دل ،مبعوث کرد
ھاست از این رو آنان را وزیران پیامبرش قرار داد  ھای صحابه بھترین دل دل

 . ١جنگند که برای دین خدا می
و  خداوند از باالی ھفت آسمان صحابه را تائید و تزکیه کرده است

ٰ ٱوَ ﴿ :فرماید می  ٱ بُِقونَ ل�َّ
َ
لُونَ ۡ� ۡ ٱ ِمنَ  وَّ  ٱوَ  ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل

َ
ِينَ ٱوَ  نَصارِ ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ َّ� 

ُ ٱ رَِّ�َ  نٖ َ�ٰ �ِإِحۡ  ْ  ُهمۡ َ�نۡ  �َّ َعدَّ  هُ َ�نۡ  َورَُضوا
َ
ٰ  لَُهمۡ  َوأ  ٱ َتَهاَ�ۡ  رِيَ�ۡ  تٖ َج�َّ

َ
 رُ َ�ٰ نۡ ۡ�

ٓ  ِ�ِينَ َ�ٰ  بَدٗ  �ِيَها
َ
� ۚ�  ٰ  . ]۱۰۰ :ة[التوب ﴾١٠٠ َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ لَِك َ�

از پیشگامان نخستین مھاجران و انصار و کسانی که به نیکی از  ،الله«
برایشان  ،و آنان نیز از الله خشنودند و الله .راضی است ،آنان پیروی نمودند

ھایی آماده کرده که از فرودستش جویبارھا روان است و جاودانه در آن  باغ
 . »است رستگاری بزرگ این .مانند می

که در این آیه تصریح شده که خداوند از مھاجران و انصار و کسانی که به 
و آنان را به رستگاری بزرگ و  ،کنند راضی است نیکویی از آنان پیروی می

پس چه زبانی بعد از این رضامندی  ،است ماندن در بھشت مژده داده جاودانه
 . کند؟! به بدی از آنان یاد می یا ،فرستد خداوندی بر آنان لعنت می

و عجلونی در کشف الخفاء  ۳۶۰۰مسند احمد ، سروایت معروفی است از ابن مسعود -١
 . و آلبانی در شرح عقیده طحاویه آن را حسن دانسته است
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دھد و  جویی قرار می و آن کدام وجدان است که صحابه را مورد عیب
 و حال ،نویسد زدن به آنان با دست خودش می صفحات مسمومی را در طعنه

است که به زودی  وعده داده -کند که ھرگز خالف وعده نمی-خداوند آنکه 
ھای آن روان است ترک  از زیر کاخسوی بھشتی که رودھا  صحابه دنیا را به

 . مانند و رستگار ھستند خواھند کرد و برای ھمیشه در آن بھشت می
دانند که  اند که فضل و برتری اھل فضل را فقط کسانی می و راست گفته

در شناخت جایگاه  ج از این رو اھل بیت پیامبر ،خود دارای فضل باشند
 . شگام بودندصحابه نزد خدا و پیامبرش از دیگران پی

 شو تمجید از صحابه سعلی بن ابی طالب
 :نماید اصحاب رسول خدا را اینگونه توصیف می سطالب علی بن ابی

آنان  ،ام ھیچکسی از شما با آنان مشابھت ندارد را دیده ج اصحاب محمد«
زیرا شب را با نماز و سجده به صبح  ،مو و غبارآلود بودند صبحگاھان ژولیده

افتادند گویا بر اخگر و آتش  و وقتی به یاد آخرت و معاد می ،رسانده بودند
ھای  از بس که سجده .گویا در پیشانی ایشان زانوی شتر بود ،اند ایستاده

شد  شان سرازیر می شد اشک از چشمان ھرگاه یاد خدا می ،کردند طوالنی می
شد و از ترس عذاب و امید به ثواب چون  شان خیس می تا جایی که گریبان

 . ١»لرزیدند به خود می ،درخت در روز طوفانی
خوشا به حال کسی که « :فرمود ج روایت است که پیامبر سو از علی

مرا دیده یا کسی را دیده که او مرا دیده یا کسی را دیده که کسی را دیده که 
 . ٢»او مرا دیده است

اند و دیدن  و دیدن کسانی که ایشان را دیده ج وقتی دیدن پیامبر

 . ۱۴۳: ةنھج البالغ -١
 . ۲۸۲-۲۸۱: امالی ابن الشیخ ص: و نگا، ۳۱۳/  ۲۲: مجلسیبحار األنوار  -٢
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چنین  ،اند اند که کسانی را دیده که پیامبر را دیده کسانی که افرادی را دیده
دھیم که در حق این نسل  پس چگونه به خود جرأت می ،فضیلت بزرگی دارد

 . اند جسارت کنیم بزرگی که خدا و پیامبرش آنان را تزکیه کرده
 و قھرمانی آنان ج در بیان حالت خود و حالت اصحاب پیامبر سو علی

پدران و فرزندان و برادران و  ج ما ھمراه پیامبر« :گوید در برابر دشمن می
دادن راه  و این کار به ما جز ایمان و تسلیم و ادامه ،کشتیم عموھایمان را می

ھای درد و جدیت در جھاد دشمن چیزی  و بردباری در برابر تلخی
شد مانند دو  ھر فردی از ما وقتی با فردی از دشمن روبرو می ،افزود نمی

کوشید طرف  بردند و ھریک با تمام قدرت می شتر نر بر یکدیگر یورش می
و  ،شدیم و گاھی دشمن گاھی ما پیروز می ،مقابل را به کام مرگ بفرستد

جنگیم دشمنان ما را شکست  وقتی خداوند دید که صادقانه با دشمن می
 ،ر و استوار گردیداسالم مستقاینکه  تاآنکه  داد و ما را پیروز گردانید تا

گرفت و  کردیم دین پا نمی کنید ما می سوگند به خدا! اگر کارھای که شما می
 . ١»دوشید و پشیمان خواھید شد سوگند به خدا خون می

 :در مورد جنگ با رومیان مشوره کرد او گفت سبا علی سو وقتی عمر
شوی اگر خودت به سوی این دشمن بروی و در رویارویی با آنان کشته 

و بعد از تو مرجعی نخواھند  ،مسلمین پناھگاه و مرکزی نخواھند داشت
سوی رومیان بفرست  پس فردی جنگجو را به ،داشت که به آن مراجعه کنند

اگر خداوند پیروزی آورد که  ،و افراد ماھر و دلسوز را ھمراه او روانه کن
 . ٢»واھی بودگاه و مرجع مسلمین خ و اگر غیر از این شد تو پناه ،خوب است

ھا را  خود محور باش و عرب :گوید می سو ھمچنین خطاب به عمر

 . ۱۰۵: ةنھج البالغ -١
 . ۱۳۴: ةنھج البالغ -٢
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انان را به معرکه جنگ بفرست و خودت  ،پیرامون خود به حرکت دربیاور
ھا از اطراف و  چون اگر تو از این سرزمین بیرون بروی عرب ،باقی بمان

که  و چنان خواھی شد ،ھای این سرزمین علیه تو بلند خواھند شد گوشه
 ،تر خواھد بود ای برایت از آنچه روبه رویت ھست مھم آنچه پشت سر گذاشته

اگر  ،ھاست این اساس و پایه عرب :ھا فردا تو را ببینند خواھند گفت اگر عجم
آورند و  و به خاطر این بیشتر به تو ھجوم می ،شود آن را قطع کنید راحت می

 . ١ورزند به کشتن تو طمع می
به « :گوید ستاید و می او را می سات عمر بن خطاببعد از وف سو علی

کجی را راست نمود و بیماری را دوا کرد و  ،راستی او چه کارھای خوبی کرد
سنت را برپا داشت و فتنه را برای بعد از خود گذاشت! او پاکیزه و با عیب 

طاعت الھی را به جا  ،خیر را به دست آورد و از شّر پیشی گرفت ،اندک رفت
رحلت کرد و آنان را در  ،و تقوای الھی را به گونه شایسته رعایت کردآورد 

یابد و راه یافته به  ھای مختلف رھا کرد که گم گشته در آن راھی نمی راه
 . ٢»رسد یقین و باور نمی

(لله  :گوید در توضیح این متن در شرح نھج البالغه می ٣ابن ابی الحدید
 ١ای با خط رضی ابوالحسن و نسخه ،بالء فالن) منظور عمر بن خطاب است

 . ۱۴۶خطبه، ۲۰۳ص : ةنھج البالغ -١
 . ۲۲۲ص : ةنھج البالغ -٢
نام او عز الدین عبد الحمید بن محمد بن الحسین بن ابی الحدید : ابن ابی الحدید -٣

القصائد ترین شرح نھج البالغه و نیز  ادیب و شاعر است که بزرگ. المدائنی است
ھجری  ۶۵۵ھجری بدنیا آمد و در سال  ۵۸۶در سال . از آن اوست لسبع العلویاتا

ص ، ۱ج، شیخ عباس قمی درباره زندگی او در کتاب الکنی و االلقاب. وفات یافت
 . نوشته و از او تمجید کرده است ۱۹۲

 

                                           



 ٢٣   ستایند  فصل دوم: اهل بیت صحابه را می

این را فخار بن معد موسوی اودی  ،دیدم که زیر کلمه (فالن) نوشته بود عمر
 . ٢شاعر به من گفت

ستاید و  را می سدر جایی دیگر عمر سو ھمچنین علی بن ابی طالب
او ھمه چیز را راست و  ،و فرمانروایی بر آنان فرمانروایی کرد« :گوید می

 . ٣»دین استوار گردیدآنکه  درست نمود تا
 . ٤این فرمانروا عمر است :گوید ابن ابی الحدید می

از علی شنیدم که  :کند که گفت امام احمد از محمد بن حاطب روایت می

ِينَ ٱ﴿ :گفت می  . ٥عثمان از آنان است ﴾َ�ٰٓ سۡ �ُۡ ٱ ّمِنَّا لَُهم َسَبَقۡت  �َّ
رسید که عائشه قاتالن به علی خبر « :و از محمد بن حنفیه روایت است

من ھم  :ھایش را بلند کرد و گفت آنگاه او دست ،عثمان را لعن کرده است
دو بار یا سه بار این جمله را تکرار  .کنم عثمان را ھمه جا لعنت می قاتالن

 . ٦»کرد
 ،درآورد سدخترش ام کلثوم را به ازدواج عمر بن خطاب سو علی

او محمد بن الحسین بن موسی بن ابراھیم بن موسی الکاظم ادیب : رضی ابو الحسن -١
ھجری از ان درگذشته  ۴۵۶ھجری بدنیا و در سال  ۳۵۹دانشمند است کع در سال و 

 ۲۷۲ص ، ۲ج، شیخ عباس قمی درباره زندگی او در کتاب الکنی و االلقاب. است
 . آوری نھج البالغه دستاورد او است نوشته و ثابت کرده که جمع

 . ۱۰۸/  ۴: شرح نھج البالغه ابن ابی الحدید -٢
 . ۱۰۸/ ۴: نھج البالغه -٣
 . ۲۱۸/  ۲۰: حواله پیشین -٤
 . و محقق اسناد آن را صحیح دانسته است ۷۷۱: ةفضائل الصحاب -٥
 . ۷۳۲: ةفضائل الصحاب -٦
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 ١و انساب و سیرت و حدیث و فقه ھای شرح حال و تاریخ چنانکه در کتاب
 . و این بھترین دلیل روابط خوب و محکم علی و عمر است ،ذکر شده است

ستاید و  مالک اشتر نخعی از یاران نزدیک علی ابوبکر و عمر را می
گرامی داشت و  ج اما بعد خداوند این امت را با پیامبرش محمد« :گوید می

بعد از وفات پیامبر گروھی صالح و  ،آنان را متحد و بر مردم پیروز گردانید
 ج شایسته زمام حکومت را به دست گرفتند که به کتاب و سنت پیامبر

 . ٢»خداوند بھترین پاداش را به آنان بدھد ،عمل کردند
ای مردم! خداوند پیامبرش « :گوید ای دیگر می و ھمچنین در خطبه

و  ،دھنده و ترساننده مبعوث کرد را درمیان شما به عنوان بشارت ج حمدم
کتاب را برایشان نازل فرمود که در آن حالل و حرام و فرائض و سنن بیان 

اش را انجام داده  در حالی وفات یافت که وظیفه ج و سپس پیامبر ،اند شده
و به سنت پس از آن ابوبکر خلیفه شد و در راه پیامبر حرکت نمود  ،بود

و او  ،و ابوبکر عمر را به عنوان جانشین خود انتخاب کرد ،ایشان اقتدا کرد
 . ٣»ھمان سنت و شیوه را پیش برد

 

گویند عمر بن  روایاتی که می. کند این پیوند و ازدواج تمام روایات دروغین ر را رد می -١
اگر فرض کنی که . اش سقط شد الخطاب فاطمه را آنقدر کتک زد تا وقتی جنین

ھمسرت را کتک بزند و باعث شود فرزندت از بین برود آیا حاضر  مردی بیاید و
برای . ھستی آن را به دامادی خود قبول کنی یا اینکه فرزندت را به نام او بخوانی

ازدواج عمر بن الخطاب با ام کلثوم «اطالع یافتن از این واقعیت تاریخی به کتاب 
نوشته احمد ابراھیم مراجعه » لب حقیقت است نه بھتاندختر علی بن ابی طا

 . نمایید
 . ۳۸۵/  ۱: الفتوح ابن اعثم -٢
 . ۳۹۶/  ۱: الفتوح ابن اعثم -٣
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 شتمجید عبدالله بن عباس بن عبد المطلب از صحابه
دانشمند امت و ترجمان قرآن عبدالله بن عباسب در مورد صحابه 

برگزید که جان  ج مبرش محمدخداوند یارانی را برای پیا :گوید می جپیامبر
و خداوند در کتابش در توصیف  ،کردند ج و مال خویش را فدای ایشان

 :گوید یاران پیامبر می

﴿... ٓ ٰ  َنُهۡمۖ بَيۡ  ءُ رَُ�َا عٗ  ُهمۡ تََرٮ دٗ  اُركَّ ِ ٱ ّمِنَ  ٗ� فَۡض  َتُغونَ يَبۡ  اُسجَّ ٰ َورِۡض  �َّ ۖ نٗ َ�  ا
ثَرِ  ّمِنۡ  وُُجوهِِهم ِ�  ِسيَماُهمۡ 

َ
� ٱ � ُجودِ ٰ  لسُّ ٰ �َّوۡ ٱ ِ�  َمَثلُُهمۡ  لَِك َ�  ِ�  َوَمَثلُُهمۡ  ةِ� َرٮ

خۡ  ٍع َكَزرۡ  ِ�يلِ ۡ�ِ ٱ
َ
ٰ  َتَوىٰ سۡ ٱفَ  لََظ َتغۡ سۡ ٱفَ  ۥاَزَرهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ َشۡ�  َرجَ أ  ِجُب ُ�عۡ  ۦُسوقِهِ  َ�َ

اعَ ٱ رَّ ۗ لۡ ٱ بِِهمُ  ِ�َغِيَظ  لزُّ اَر ُ ٱ وََعدَ  ُكفَّ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا  ُهمِمنۡ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ
غۡ  جۡ  فَِرةٗ مَّ

َ
ۢ  ًراَوأ آنان را در  .با یکدیگر مھربان ھستند« .]۲۹ :[الفتح ﴾٢٩ �َعِظيَم

(ی  نشانه .جویند فضل وخشنودی الله را می ،بینی حال رکوع و سجده می
وصف آنان در  ،این ؛ھایشان پیداست کاری) آنان از اثر سجده در چھره درست
و وصفشان در انجیل مانند زراعتی است که جوانه زده و  .است تورات

ھایش ایستاده است و  تنومندش ساخته و ستبر و ضخیم شده و بر ساقه
 .ی آنان کافران را به خشم آورد وسیله سازد تا به زده می کشاورزان را شگفت

مرزش و نوید آ ،اند که ایمان آورده و کارھای شایسته انجام دادهھا  این الله به
 . »دھد پاداش بزرگی می

آنکه  ھای دین را برپا داشتند در راه خدا جھاد و تالش نمودند تا نشانه
و سران شرک و  ،دین الھی استوار گردید و شرک به وسیله آنان خوار شد

ھای آن از بین رفت و کلمه خداوند برتر قرار گرفت و کلمه کافران  پایه
 ،ھای پاک و ارواح طیبه باد ر آن نفسپس درود و رحمت خدا ب ،سقوط کرد

 ،اند و خیرخواه بندگان آنان در زندگی اولیای خدا بودند و بعد از مرگ زنده
و از دنیا رفته بودند در  ،قبل از رسیدن به آخرت به سوی آن کوچ کردند
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 . ١کردند حالی که ھنوز در آن زندگی می
ھمه  ،صیف نمودهرا به آن تو شاین صفاتی که عبدالله بن عباس صحابه

و آنان  ،شوند مناقب و فضائل نیکویی ھستند که صحابه با آن یاد می
به شرافت صحبت و ھمراھی  :گوید می بھمانطور که ابن عباس

ھای  کردند و نشانه ج شان را فدای پیامبر نایل آمدند و جان و مال جپیامبر
ھای اسالم  دین را برپا داشتند و خیرخواه امت بودند و در راه تحکیم پایه

 هو خداوند به وسیل ،اسالم روی زمین استوار گردیداینکه  تالش نمودند تا
از این  ،ھای شرک را از بین برد آنان شرک و مشرکین را خوار گردانید و پایه

خداوند  ،و در این دنیا اولیای خدا بودند ،ندرو آنان پاک و ارواحی طاھر بود
 . از آنان خوشنود باد

خداوند رحمت کند ابا عمرو را! او از « :گوید می سو در ستایش عثمان
و وقتی از دوزخ یاد  ،بھترین یاوران و نیکان بود در سحر به عبادت بیدار بود

حبوب و قدم بود م کرد در انجام ھر کار خوبی پیش شد خیلی گریه می می
 . ٢بود ج و او داماد پیامبر ،را تأمین کرد» رةالعس«باوفا بود لشکر 

سوگند به خدا با « :ابن عباس گفت ،وفات یافت سوقتی زید بن ثابت
 . ٣»وفات او علم و دانش فراوانی به خاک سپرده شد

 شتمجید امام علی بن حسین از صحابه
کرد و  را یاد می ج پیامبرامام علی بن حسین (زین العابدین) از اصحاب 

چون آنان در نشر دعوت توحید  ،نمود در نمازش برای آنان دعای مغفرت می

 . ۷۵/ ۳: مروج الذھب ومعادن الجواھر -١
 . ۶۴/  ۳: مروج الذھب ومعاون الجواھر -٢
 . ۱۸۷۳: ة احمد بن حنبلفضائل الصحاب -٣
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امام زین العابدین  ،و تبلیغ رسالت خدا به بندگنش پیامبر را یاری کرده بودند
ھمراھانی خوب برای پیامبر بودند که در  ج (اصحاب محمد :گوید می

آنان در پذیرفتن دعوت پیامبر از  ،ادندکردن ایشان امتحان خوبی پس د یاری
دار بودند و در راه سربلندی و پیروزی دین ھمسران و  دیگران گوی سبقت

شان  شان را رھا کردند و برای تثبیت نبوت ایشان با پدران و فرزندان فرزندان
جنگیدند و با کسانی که با محبت آنان خوی گرفته بودند در حمایت از 

شمردند  آنان دوستی پیامبر را داد و ستدی می ،گرفتند رودرو قرار ج پیامبر
ی قبیله انداختند قبیله و وقتی دست به دستگیره ،شناسد که زیان را نمی

ھای بمانند  آنان را طرد کرد و چون خواستند در سایه خویشاوندی
آنچه آنان از آن بریدند برای خدا و در راه خدا  ،خویشاوندی آنان قطع شد

در راه تو ترک دیار کردند و اینکه  و در برابر ،ایا از آنان راضی باشبار خد ،بود
زندگی مرفه را رھا نموده و تنگدستی را پذیرفتند و در راه سربلندی دینت از 

 ،به آنان بھترین پاداش را بده ،توده و کثرت جدا شده و قلت را اختیار کردند
آنان که  ،اند پاداش بده و خدایا به کسانی که به نیکی از آنان پیروی کرده

آنان که  ،اند بار خدایا ما را بیامرز و برادران ما را که قبل از ما بوده :گویند می
اند با آنان ھمسو باشند  راه صحابه و جھت آنان را در پیش گرفته و کوشیده
برداشتن در راه آنان و  و در بینش آنان تردیدی به خود راه نداده و در گام

و اینگونه بر دین آنان ھستند و  ،شان نیامده است شکی به دلاقتدا به آنان 
اند متھم  دارند و صحابه را در آنچه به آنان رسانده در سیر آنان گام برمی

 . ١کنند) نمی
و از او روایت شده که وقتی بعضی به ابوبکر و عمر و عثمانش اھانت کردند 

 :ید که خداوند فرمودهبه من بگوئید آیا شما از مھاجرین ھست :گفتھا  آن به

 . ۱۳ص: از زین العابدینصحیفه سجادیه کامله/  -١
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ۡ ٱ...﴿ ِينَ ٱ ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل خۡ  �َّ
ُ
ْ أ ٰ  ِمن رُِجوا مۡ  رِهِمۡ دَِ�

َ
ٰ َوأ ِ ٱ ّمِنَ  ٗ� فَۡض  َتُغونَ يَبۡ  لِِهمۡ َ� َّ� 

ٰ َورِۡض  ونَ  انٗ َ� َ ٱ َوَ�نُ�ُ ْوَ�ٰٓ  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ
ُ
ٰ ٱ ُهمُ  �َِك أ  . ]۸ :[الحشر ﴾٨ ِدقُونَ ل�َّ

خدا  یاموالشان در طلب فضل و خوشنودنشان و یمھاجران که از سرزم«
 . »انندینان راستگویا ،کنند یم یاریامبرش را یاند و خدا و پ رانده شده

ِينَ ٱوَ ﴿گفت پس آیا شما از این کسانی ھستید که  ،نه :گفتند  َ�َبوَُّءو �َّ
ارَ ٱ  ُصُدورِهِمۡ  ِ�  َ�ُِدونَ  َوَ�  ِهمۡ إَِ�ۡ  َهاَجرَ  َمنۡ  ُ�ِبُّونَ  لِِهمۡ َ�بۡ  ِمن نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱوَ  �َّ

ٓ  َحاَجةٗ  ا ْ  ّمِمَّ وتُوا
ُ
ٰٓ  ثُِرونَ َوُ�ؤۡ  أ نُفِسِهمۡ  َ�َ

َ
ۚ  بِِهمۡ  َ�نَ  َولَوۡ  أ  ُشحَّ  يُوَق  َوَمن َخَصاَصةٞ

ْوَ�ٰٓ  ۦِسهِ َ�فۡ 
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ  . ]۹ :[الحشر ﴾٩ لُِحونَ ُمفۡ ل

 مانیاند و ا ار خود بودهیش از آمدن مھاجران در دیکه پ یو کسان«
دارند و از  می اند دوست شان مھاجرت کردهیرا که به سو ییھا آن ،اند آورده

گران را یو د ،کنند نمی شود در دل احساس حسد یآنچه مھاجران را داده م
ازمند باشند و آنان که از بخل یدھند ھر چند خود ن یح میش ترجیبر خو

دھم  گواھی می :گفت ،نه :گفتند؟ »ش در امان مانده باشند رستگارانندیخو

ِينَ ٱوَ ﴿ :فرماید آنان می هکه شما از کسانی نیستید که خداوند دربار َّ�  ٓ  ُءوَجا
ٰ َوِ�ِخۡ  َ�َا ِفرۡ غۡ ٱ َر�ََّنا َ�ُقولُونَ  ِدهِمۡ َ�عۡ  ِمنۢ  ِينَ ٱ نَِناَ� ِ  َسَبُقونَا �َّ  َعۡل َ�ۡ  َوَ�  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب
ِينَ  ِغّ�ٗ  قُلُو�َِنا ِ�  ْ  ّلِ�َّ ٓ  َءاَمُنوا  . ]۱۰ :[الحشر ﴾١٠ رَِّحيمٌ  رَُءوٞف  إِنََّك  َر�ََّنا

ما و  ،پروردگار ماای  : ندیگو یم ،اند شان آمدهیکه از پس ا یکسان«
مان یرا که ا ینه کسانیامرز و کیاند ب مان آوردهیش از ما ایبرادران ما را که پ

 . »یتو مشفق و مھربان ھست ،پروردگار ماای  مده یدر دل ما جا ،اند آورده
 . ! ...حساب شما با خداوند ...از اینجا بیرون بروید 

تر از علی بن حسین  ھیچ ھاشمی را فقیه« :گوید ابوحازم مدنی می
ابوبکر و عمرب چه جایگاھی نزد رسول خدا  :از او پرسیدند ،ام ندیده

 



 ٢٩   ستایند  فصل دوم: اهل بیت صحابه را می

جایگاھی که  :اشاره کرد و گفت ج داشتند؟ با دستش به سوی قبر پیامبر
 . ١»اکنون دارند

 شتمجید امام محمد باقر از صحابه
ابوجعفر را در مورد  :کند که گفت ابن سعد از بصام صیرفی روایت می

سوگند به خدا که آنان را دوست دارم و « :ابوبکر و عمرب پرسیدم؟ او گفت
و ھیچکسی از اھل بیتم را  ،نمایم برایشان از خداوند طلب آمرزش می

 . ٢»داشته است ست میرا دوھا  اینکه آن ام مگر نیافته
بنی فاطمه بر این اجماع دارند که در مورد ابوبکر و عمر « :گفت و می

 . ٣»سخنی را بگویند که بھترین سخنی باشد
اشکالی  :گفت ،او را در مورد تزئین شمشیر پرسید سعروه بن عبدالله

گویی  تو می :گفت ،ابوبکر صدیق شمشیر را با زیورات آراسته بود ،ندارد
ھرکسی  ،بله صدیق« :امام باقر از جا پرید و رو به قبله نمود و گفت صدیق؟

نگوید صدیق خداوند ھیچ سخنی از او را در دنیا و آخرت صادق و راست 
 .٤»نگرداند

ھا  شمشیرھا کشیده نشده و صف« :و ھمچنین از او روایت است که گفت
گفته نشد و ای انجام نگرفت و اذان آشکارا  در نمازی برابر نشدند و حمله

َهاَ�ٰٓ ﴿خداوند  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ نازل نکرد مگر وقتی که اوس و خزرج  ﴾َءاَمُنوا
 . ٥»مسلمان شدند

 . ۳۹۴/ ۴: سیر أعالم النبالء -١
 . ۳۲۱/  ۵: الطبقات -٢
 . ۴۰۶/ ۴: سیر أعالم النبالء -٣
 . ۴۰۸ص : سیر أعالم النبالء -٤
 . ۳۱۲/  ۲۲: بحار األنوار -٥
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جابر! به من خبر ای  : محمد بن علی به من گفت :گوید و جابر جعفی می
و به ابوبکر و  ،کنند که ما را دوست دارند رسیده که گروھی در عراق ادعا می

گویند که من آنان را به این کار فرمان  و به دروغ میکنند  عمر توھین می
سوگند به کسی که جانم در  ،بیزارمھا  آن به آنان خبر ده که من از ،ام داده

دست اوست اگر برای ابوبکر و عمر طلب آمرزش نکنم و برای آنان رحمت 
ھرکسی « :و گفت ،نصیب من نخواھد شد ج خدا را نجویم شفاعت محمد

 . ١»و عمر را نداند از سنت خبری نداردفضیلت ابوبکر 

 شتمجید امام زید بن علی بن حسین از صحابه
امام شکرگذاران  سابوبکر :کند که گفت ھاشم برید از امام زید روایت می

ٰ ٱ زِيَوَسَنجۡ ﴿ :سپس این را تالوت نمود ،بود و ما « ]۱۴۵ :عمران[آل ﴾ِكرِ�نَ ل�َّ
برائت از ابوبکر برائت از « :سپس گفتو  .»پاداش شکرگزاران را خواھیم داد

 . ٢»علی است
از ھیچکسی از اھل « :گفت می بو در مورد شیخین ابوبکر و عمر

 . ٣»کرده است از آنان به خوبی یاد میآنکه  ام مگر بیتم نشنیده

گوید که  می» مستطابةـالرياض ال«و یحیی بن ابی بکر عامری در کتابش 
در کتابش  -یکی از ائمه بزرگ زیدیه-منصور بالله عبدالله بن حمزه 

چنین بیان  ،دیدگاه امام زید را در مورد صحابه» مسائل التهاميةـجواب ال«

ھایی  ستوده و خصوصیت به صورت اجمالی آنان را می ÷کرده است که او 
پس آنان  :گوید سپس می ،که صحابه بر دیگران دارند را برشمرده است

 . ۲۱۱/  ۹: البدایة والنھایة -١
 . ۵/۳۹۰: سیر أعالم النبالء -٢
 . ۱۸۰/  ۷: ك طبریملوـتاریخ األمم وال -٣
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خداوند از آنان راضی  ،اند بعد از ایشان بودهبھترین مردم در زمان پیامبر و 
این مذھب ماست و برای  :گوید سپس می ،باد و به آنان پاداش نیکو عطا کند

و چیزی دیگر نیست که ایم  اظھار آن تحت ھیچ فشار و خشونتی قرار نگرفته
تری دارند  و آنان که از ما جایگاه و قدرت کم ،تقیه کنیم و آن را پنھان نمائیم

و ما از کار چنین کسانی  ،زنند کنند و طعنه می گویند و نفرین می زا میناس
تا  ...اند ھمین را فرا گرفته ÷و پدران ما از علی ،کنیم ائت میاظھار بر

کنند والی محض ناسزاگفتن  در این جھت بعضی فکر می :گوید جایی که می
بدانند از آنکه  و اینگونه بدون ،جستن از آنان است به صحابه و بیزاری

 : و این شعر را سرود ،جویند بیزاری می جمحمد

 وإن كنـــت ال أرمـــي وترمـــي كنـــانتي
 

 تصب جائحات النبـل كشـحي ومنكبـي 
 

 شام عبدالله بن حسن بن حسن بن علیتمجید ام
نزد عبدالله بن حسن ھمانند اھل بیت  شخلفای راشدین و صحابه

از ابی خالد احمر روایت چنانکه حافظ ابن عساکر  .جایگاه بزرگی داشتند
 :گفت ،عبدالله بن حسن را در مورد ابوبکر و عمر پرسیدم :کند که گفت می

درود و رحمت خدا بر آنان باد و ھرکس بر آنان درود نفرستد خداوند او را «
 . ١،٢»مشمول رحمت خویش نگرداند

 . ۲۵۶– ۲۵۵/  ۲۹: تاریخ دمشق -١

َوَصّلِ َعلَۡيِهۡمۖ إِنَّ َصلَٰوتََك َسَ�ٞن ﴿ :آمده که )۱۰۳( در قرآن کریم سوره توبه آیه -٢
َُّهۡمۗ   َصلِّ  اللَُّهمَّ «: اند که فرموده ج و سخن رسول گرامی. یعنی برای شان دعا کن ﴾ل
ىِب  آلِ  ىلَعَ 

َ
ْوَ�  أ

َ
صحیح بخاری کتاب . »درود بفرست بر آل أبی أوفیخدایا «: یعنی »أ

ز جابر بن ا. )۶۳( دھد زکات باب نماز امام و دعای ایشان برای کسی که صدقه می
 جپیامبر» نبرای ھمسرم دعا ک«: گفتند ج عبدالله ھم روایت شده که زنی به پیامبر
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 و با دعا ،کنم افتم و برایشان دعا می به یاد آنان می« :و ھمچنین گفت
 . ١»جویم کردن برای آنان به خدا تّقرب می

عبدالله بن  :گوید و ھمچنین حفص بن عمر موالی عبدالله بن حسن می
مسح  :گفتم ،ھایش مسح کرد حسن را دیدم که وضوء گرفت و بر موزه

ھایش مسح کرده است و ھرکسی  بله عمر بن خطاب بر موزه :کنی؟ گفت می
یعنی عمر در  ،٢ار محکمی کرده استبین خود و خدایش عمر را قرار دھد ک

 . نقل شریعت مورد اعتماد است
و ھمچنین در تاریخ دمشق آمده است که حفص بن قبس از عبدالله بن 

عمر بن خطاب  ،مسح بکن :او گفت ،ھا پرسید حسن در مورد مسح بر موزه
 :کنی؟ گفت شما مسح می ،پرسم من از شما می :گفت ،مسح کرده است

عمر از من و از ھزاران کس  ،پرسی گویم و تو رأی مرا می یبرایت از عمر م
کنید و  شما تقیه می :گویند با محمد مردم میای  : گفتم ،مانند من بھتر است

بار خدایا!  :او در حالی که مابین منبر و قبر بودیم گفت ،زنید این حرف را می
 :گوید ھرکسی که می :سپس گفت .در نھان و آشکار سخن من ھمین است

به او اوامری نموده و او اجرا نکرده  ج و پیامبر ،علی مورد ستم قرار گرفته
پیامبر او را فرمانی داده و  :گوید اھانت بزرگی به علی روا داشته که می ،است

 . ٣او اجراء نکرده است

وداوود در اب. »درود خدا بر تو و ھمسرت«یعنی  »كوزوج كص� اهللا علي«: فرمودند
 . تبا اسناد صحیح روایت کرده اس ج کتاب سجود قرآن باب نماز درود بر غیر نبی

آید که نماز معنایش دعا ھست و این ھمان مقصود امام عبدالله  و از این نصوص بر می 
 بوده است /بن حسن

 . ۲۵۵/  ۲۹: تاریخ دمشق -١
 . ۲۵۵/  ۲۹: تاریخ دمشق -٢
 . ۲۵۶/  ۲۹: تاریخ دمشق -٣
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و ھمچنین در تاریخ دمشق از محمد بن قاسم اسدی ابی ابراھیمی آمده 
شدن عثمان را یاد کرد  علی را دیدم که کشتهعبدالله بن حسن بن  :که گفت

 . ١و چنان گریست که ریش و لباسش تر شد

 ج تمجید امام جعفر صادق و ستایش صحابه
دوازده  ج اصحاب پیامبر :گفت ج او روزی در توصیف صحابه پیامبر

ھشت ھزار از مدینه و دو ھزار از مکه و دو ھزار نفر کسانی  ،ھزار نفر بودند
ھیچکسی از آنان از فرقه  ،بعد از فتح مکه مسلمان شده بودندبودند که 

 ،شان حروری و معتزلی و اھل رأی نبود قدریه و یا مرجئه نبود و ھیچکدام
 ھای ما را بگیر پیش از خدایا جان :گفتند کردند و می شب و روز گریه می

 . ٢نان خمیر بخوریمآنکه 
کسی نبوده که دارای انحراف عقیدتی مانند  شپس وقتی در صحابه

چگونه در میان آنان منافق وجود داشته  ،مرجئه و حروریه و معتزله باشد
 . است؟!

درست ھمان تزکیه و تائیدی  ،آنچه امام صادق در این روایت گفته است
رضامندی است که قرآن در مورد صحابه ارائه کرده و آنان را ستوده و به 

ھای ضعیفی که  کجا و روایتھا  این پس ،است مژده داده خداوند و بھشت
 . کجا! ،اند به جز چند نفر انگشت شمار کند صحابه ھمه مرتد شده ادعا می

 ج منصور بن حازم روزی از امام جعفر صادق در مورد اصحاب پیامبر
پرسم پاسخ آن را به من  ای را از شما می چرا وقتی مسئله :پرسید و گفت

پرسد پاسخ  آید و ھمان سوال را از شما می ا وقتی کسی دیگر میام ،گویی می
 :گفتم .یادگوئیم و به بعضی ز به بعضی کم می :دھی؟ گفت دیگری به او می

 . ۲۵۶/  ۲۹: تاریخ دمشق -١
 . ۱۵حدیث ش  ۶۸۳: صالخصال  -٢
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اند یا  ر ده که آیا بر پیامبر راست گفتهمرا خب ج در مورد اصحاب پیامبر
اختالف پس چرا  :گفتم ،اند آنان راست گفته :اند؟ گفت برایشان دروغ بسته

پرسید و ایشان پاسخ او را  آمد و از پیامبر چیزی می فردی می :کردند؟ گفت
 . ١،٢کرد و سپس بعد از آن احادیث یکدیگر را منسوخ می ،داد می

 ج دھد که اصحاب پیامبر بینیم که امام جعفر صادق گواھی می می
 .اند صادق و راستگو بوده

الوداع در  حجةکه در کند  روایت می ج و امام صادق از جدش محمد
مسجد خیف در منی برای مردم سخنرانی نمود و بعد از حمد و ستایش 

ای را که سخنم را  شاداب و سرزنده نگاه دارد خداوند بنده :خداوند فرمود
شنید و آن را حفظ کرد و سپس آن را به کسی رسانید که آن را نشنیده 

و چه بسا که فردی  ،اشدچه بسا که فردی حامل فقه باشد و فقیه نب ،است
سه چیز است که قلب  ،تر باشد سوی کسی ببرد که از او فقیه فقه را به

اخالص عمل برای خداوند و خیرخواھی  :ورزد مسلمان به آن خیانت نمی
مسلمین با یکدیگر  ،شان برای فرمانروایان مسلمین و ھمرابودن با گروه

  پناه ،اگر کسی را پناه دھد ترین آنان شان برابر است و پائین برابرند خون
 . ٣و مسلمین در برابر دیگر ھمه ید واحدی ھستند ،دادنش معتبر است

 . ۵۲/ ۱: اصول کافی -١
در زمان تشریع احکام یعنی در طول زندگی پیامبر احکام و اوامر بدنبال ھم نازل  -٢

پس امکان . کردند بعضی از احکام سابق را نسخ می شدند و بعضی از احکام متاخر می
ی قدیمی که حکم ان منسوخ شده باخبر باشند ولی دارد بعضی از اصحاب از احکام

از حکم جدیدی که بعد از آن نازل شده و حکم سابق را نسخ کرده با خبر نشده باشد 
 . کند برای ھمین برا اساس علم خودش روایت می

 . ۱۸۲حدیث ش  ۱۵۰-۱۴۹: الخصال -٣
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سخن ایشان را به دیگران برسانند اینکه  در شاعتماد پیامبر به صحابه
 . دلیل واضحی بر راستگویی و پاکی ایشان است

را به خاطر داشت که  سو امام صادق ھمواره توصیه پدرش امام علی
کنم به آنان ناسزا  شما را در مورد اصحاب پیامبرتان توصیه می :رمودف

گذاری را پناه  اصحابی که بعد از پیامبر بدعتی ایجاد نکردند و بدعت ،نگوئید
 . ١و پیامبر در مورد آنان سفارش کرده است ،ندادند

 :گفت ،جعفر را در مورد ابوبکر و عمر پرسیدم :گوید و بسام صیرفی می
خدا که آنان را دوست دارم و برایشان از خداوند طلب آمرزش  سوگند به

آنان را دوست اینکه  ام مگر و ھیچکسی از اھل بیتم را نیافته ،کنم می
 . ٢داشته است می

 :فرمود ج کند که پیامبر و از جعفر بن محمد و او از پدرانش روایت می
اصحابم را بیشتر ترین شما بر پل صراط کسی است که اھل بیت و  قدم ثابت

 . ٣دوست داشته باشد
بار خدایا! ما را از کسانی بگردان که صحابه و اھل بیت را خیلی دوست 

 . دارند

 تمجید امام موسی کاظم
من  :کند که فرمود روایت می ج امام موسی کاظم از جدش رسول خدا

 مایه امنیت اصحابم ھستم و ھرگاه از دنیا بروم آنچه به اصحابم وعده داده
و اصحاب من مایه امنیت امتم ھستند و چون  ،شود آن را خواھند دید می

و  ،اصحاب من از دنیا بروند آنچه به امتم وعده داده شده نزدیک خواھد شد

 . ۳۰۶/  ۲۲: بحار األنوار -١
 . ۴۰۳/  ۴: سیر أعالم النبالء -٢
 . ۱۳۳/  ۲۷: بحار األنوار -٣
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این دین ھمواره بر ھمه ادیان چیره خواھد بود تا وقتی که در میان شما 
 . ١کسی باشد که مرا دیده است

ھا  قرن :کنند که فرمود خدا روایت میو ھمچنین از پدرانش از رسول 
باشم و سپس بعد از آن قرن دوم بھتر  من در بھترین قرن می ،چھارتا ھستند

و سپس در قرن چھارم مردان با مردان و زنان  ،است و پس از آن قرن سوم
برد و  نمایند و خداوند کتابش را از سینه مردم بیرون می با زنان برخورد می

و ھیچکسی پس از آن جز خداوند باقی  ،فرستد یآنگاه باد سیاھی م
در این حدیث به صراحت وارد شده که بھترین زمان و قرن قرن  .٢ماند نمی

طعن یا تھمتی ھا  آن پس به ھیچ وجه جائز نیست به زمان ،صحابه است
 . وارد شود

 تمجد امام رضا
 ،نداردموضع امام رضا در برابر صحابه با موضع پدران و نیاکانش تفاوتی 

و دریا را  ،وقتی خداوند موسی بن عمران را مبعوث کرد و برگزید :گوید او می
برای ایشان شکافت و بنی اسرائیل را نجات داد و تورات و الواح را به موسی 

پروردگار! ای  : جایگاھش را نزد پروردگارش مشاھده کرد موسی گفت ،داد
یامبران کسانی ھستند که آیا در میان اصحاب پ ،اگر آل محمد چنین ھستند

ای  : تر باشد؟ خداوند متعال فرمود از اصحاب و یاران من نزد شما گرامی
بر اصحاب دیگر پیامبران  ج دانی که فضیلت صحابه محمد موسی! آیا نمی

بر ھمه پیامبران  ج مانند فضیلت آل محمد بر آل پیامبران و فضیلت محمد
دیدم! خداوند به موسی  آنان را میپروردگارا! کاش  :آنگاه موسی گفت ،است

 . ۶۴۶۶: و صحیح مسلم ۲۳ص : نوادر الراوندی، و ن گ ۳۰۹/  ۲۲: بحار األنوار -١
، ۲۵۳۳: و مسلم ۲۵۰۹: و حدیثی نزدیک به این در بخاری ، ۳۰۹/  ۲۲: بحار األنوار -٢

 . است روایت شده

 

                                           



 ٣٧   ستایند  فصل دوم: اهل بیت صحابه را می

 ،و این وقت ظھور آنان نیست ،وحی کرد که شما ھرگز آنان را نخواھی دید
را خواھی دید که در فردوس برین ھمراه در میان ھا  آن اما بعدًا در بھشت

 . ١ھای بھشت شادی خواھند کرد نعمت
صوص شود که این فضیلت فقط مخ و از این روایت امام چنین معلوم می

و اگر ھمه صحابه را  ،شود است و ھمه صحابه را شامل می ج اصحاب پیامبر
اصحاب پیامبر بر اصحاب و یاران دیگر انبیاء فضیلتی  ،شد شامل نمی

 . نداشتند

 تمجید امام حسن بن محمد عسکری
وقتی خداوند موسی بن عمران  ج گوید که رسول خدا امام عسکری می

را فرستاد و او را برگزید و دریا را برای او شکافت و بنی اسرائیل را نجات و 
موسی  ،خداوند جایگاھش را به او نشان داد ،تورات و الواح را به موسی داد

ای که ھیچکسی را قبل از من  پروردگارا! مرا چنان گرامی داشته :گفت
دانی که محمد  موسی! آیا نمیای  : فرمود ألاوندخد .ای چنان گرامی نداشته

 ام برتر است؟ نزد من از ھمه آفریدھایم و از ھمه مالئکه
تر  پروردگار! اگر محمد نزد شما از ھمه پیامبران گرامیای  : موسی گفت

تر است؟ خداوند  آیا در خاندان پیامبران خاندانی از خاندان من گرامی ،است
دانی که فضیلت آل محمد بر خاندان ھمه  یموسی! آیا نمای  : فرمود

 پیامبران مانند فضیلت محمد بر ھمه پیامبران است؟
آیا  ،ن جایگاھی نزد شما دارندپرودگارا! وقتی آل محمد چنی :موسی گفت

 تر باشند؟ میان اصحاب پیامبران کسانی ھستند که از اصحاب من گرامیدر
ضیلت اصحاب محمد بر دانی که ف موسی! آیا نمیای  : خداوند فرمود

مانند فضیلت آل محمد بر ھمه انبیاء و مانند فضیلت  ،اصحاب ھمه پیامبران

 . ۴۱۱ص : تأویل اآلیات ، ۳۴۰/  ۱۳: بحار األنوار -١
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 . ١محمد بر ھمه رسوالن است؟
 . این اندکی از بسیار تمجید و ستایش اھل بیت از صحابه بود

و اینگونه روابط بین صحابه و اھل بیت صمیمانه و دوستانه بوده است و 
بردن  مطالب توجه نماید و آن را باور کند برای از بیناگر کسی اندکی به این 

ھای بعضی از مسلمین  کند که در دل کردن کوه یخی کفایت می و ذوب
درست شده که متأسفانه دشمنی با صحابھش را راه دوستی اھل بیت 

و اینگونه با رھنمود اھل بیتش که ھم اینک توضیح دادیم و از  ،دانند می
و ھرگاه این کوه یخی  .ورزند بیان کردیم مخالفت میاش آن را  منابع اصلی

 . ساخته شده ذوب شود امت برای وحدت آماده خواھد شد
 

 . ۳۱ص : ام عسکریتفسیر ام -١

 

                                           



 

 
 ستایند صحابه اهل بیت پیامبر را می :فصل سوم

 بر اهل بیتش ،ج خلیفه پیامبر سابوبکر صدیقستایش 
 :گفت سبه علی سکند که ابوبکر بخاری در صحیح خود روایت می

 ج سوگند به کسی که جانم در دست اوست! رعایت خویشاوندی پیامبر«
 . ١»تر از رعایت خویشاوندی خودم است برایم مھم

در مورد اھل  :کند که گفت روایت می سو ھمچنین ابن عمرب از ابوبکر
 . ٢پیامبر رعایت ایشان را بکنیدبیت 

چند  سو در مسند ابی یعلی از عقبه بن حارث روایت است که ابوبکر
روزی بعد از وفات پیامبر نماز عصر را خواند و سپس بیرون رفت و شروع به 

او  ،کند ھا بازی می را دید که ھمراه با بچه سآنگاه حسن ،زدن نمود قدم
به پیامبر شباھت دارد و به علی  :حسن را بر دوش خود گذاشت و گفت

 . ٣خندید می سو علی ،شباھت ندارد
دلیلی است  ،»چند شب بعد از وفات پیامبر«در حدیث آمده که اینکه  و

بیعت نکرد و تا  سھای تاریخ آمده که علی ی از کتابآنچه در بعضاینکه  بر
نیست که  سو شایسته مقام علی ،شد صحت نداردچند ماه از جماعت جدا 

و یا جماعت مسلمین را متفرق نماید و  ،اش جدا شود از برادران صحابه

: بحاراالنوارو ج باب مناقب خویشاوندی با رسول الله، ۳۷۱۲: صحیح بخاری-١
۴۳/۳۰۱ . 

 . بباب مناقب حسن وحسین، ۳۷۱۳: صحیح بخاری -٢
روایت شده و  ۳۵۴۲و اصل حدیث در بخاری به شماره  ۳۸ش : مسند ابی یعلی -٣

 . روایت شده است ۱۶/  ۲: کشف الغمة فی معرفة األئمةھمچنین در 
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چون در آن  ،سزد که از حق شرعی خویش دست بکشد ھمچنین به او نمی
و زبیر  سی طالبوقت صحابه به اتفاق با ابوبکر بیعت کردند حتی علی بن اب

روایت  سچنانکه بیھقی از ابی سعید خدری ،با او بیعت کردند سبن عوام
وفات یافت و مردم در خانه سعد بن عباده گرد  ج پیامبر :کند که گفت می

آیا  :سخنران انصار بلند شد و گفت .ابوبکر و عمر نیز آنجا بودند ،ھم آمدند
دانید که ما انصار و یاوران رسول خدا ھستیم پس ھمانطور انصار و  می

گوئید و  میراست  :آنگاه عمر بن خطاب گفت .یاوران خلیفه پیامبر ھستیم
آنگاه دست ابوبکر را  .کردیم گفتید با شما بیعت نمی اگر غیر از این را می

با این بیعت کنید و سپس عمر با او بیعت کرد و مھاجرین و  :گرفت و گفت
ھای مردم  پس از آن ابوبکر بر منبر رفت و به چھره ،انصار با او بیعت نمودند
پسر عمه رسول خدا  :خواند و به او گفتزبیر را فرا  ،نگاه کرد و زبیر را ندید

عالمتی بر شما  :خواھی در میان مسلمین تفرقه ایجاد شود؟ زبیر گفت آیا می
ھای  سپس به چھره ،خلیفه رسول خدا! و بلند شد و با او بیعت کردای  نیست

پسر عموی  :و گفت ،علی را ندید و علی را صدا زد :مردم نگاه کرد و گفت
خواھی در میان مسلمین تفرقه ایجاد شود؟ علی  ! میرسول خدا و دامادش

حافظ ابوعلی  .خلیفه رسول خدا و با او بیعت کردای  مالمتی نیست :گفت
مسلم بن حجاج نزد  :گفت از ابن خزیمه شنیدم که می :گوید نیشابوری می

من آن را در کاغذی برای او نوشتم  ،این حدیث پرسید همن آمد و مرا در بار
برابر  :گفتم ،این حدیث یک شتر ارزش دارد :او گفت ،ایش خواندمو آن را بر

و این حدیث این حدیث را در  ،است ١با یک شتر است خیر بلکه برابر با بدره
مسند به طور مختصر و حاکم در مستدرک از طریق عفان بن مسلم از وھیب 

 . ٢به صورت مطول روایت کرده است

 . گویند و یا به ده ھزار درھم قدیم بدره به نوعی شتر نفیس می -١
 . ۳۰۱/  ۶: البدایة والنھایة -٢

 

                                           



 ٤١ ستایند  فصل سوم: صحابه اهل بیت پیامبر را می

تا شش  سروایت کرده که علی لروایت مذکور با حدیثی که عائشه
گاھی خود سخن گفته  ،ماه بیعت نکرد منافاتی ندارد چون عائشه براساس آ

گاھی خود سخن گفته است و سخن کسی که  و ابوسعید خدری براساس آ
 : داند و خبر ندارد حجت است داند بر کسی که نمی می

وایت ر سشان از عبدالله بن جعفر و دارقطنی در فضائل صحابه و مناقب
او بھترین  ،رحمت خدا بر ابوبکر باد او فرمانروای ما بود :کند که گفت می

روزی در  ،ایم بھتر از او ندیده ١ای دھنده فرمانروای ما بود ھیچگاه پرورش
رسم اجازه گرفتن سه بار - ،خانه نزد او نشسته بودیم که ناگھان عمر آمد

سپس بار دوم اجازه  ،نشداو یک بار اجازه گرفت و به او اجازه داده  -بود
ابوبکر  ،ورود خواست و به او اجازه داده نشد و در بار سوم به او اجازه دادند

او به ھمراه تنی چند از صحابه وارد شد و به ابوبکر  ،وارد شو :به او گفت
خلیفه رسول خدا! چرا ما را پشت درب نگاه داشتی؟ ما دو بار ای  : گفت

اده نشد و این بار سوم بود که اجازه خواستیم اجازه ورود خواستیم اجازه د
 ،فرزندان جعفر مشغول خوردن غذا بودند :گفت .و به ما اجازه دادند

 . ترسیدم که شما وارد شوید و در غذایشان با آن شریک شوید
بوده و  سخیلی مراقب فرزندان جعفر سبینیم که ابوبکر و در اینجا می

 . کرده است از آنان مواظبت می

 و اهل بیت سامیرالمؤمنین عمر بن خطاب
 ،ابط بسیار خوبی داشتبا اھل بیت رو ستردیدی نیست که فاروق

ستودند و عمر  کرد و آنان نیز او را می از اھل بیت تمجید می سچنانکه عمر

و از او ، با اسماء مادر عبدالله بن جعفر ازدواج کرد سابوبکر سبعد از شھادت جعفر -١
ج کرد و و پس از وفات ابوبکر علی با اسماءش ازدوا، صاحب فرزندی به نام محمد شد

 . از او صاحب فرزند گردید
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و بسیاری از اھل بیتش اسم  ،با أم کلثوم دختر علی ازدواج کرد
بخاری روایت است که ھرگاه و در  ،گذاشتند شان را عمر می فرزندان

خواست برای باران دعا  شد عمر از عباس بن عبدالمطلب می سالی می قحط
شدیم و شما به ما باران  بار خدایا! به دعای پیامبرت متوسل می :کند و گفت

شویم پس ما را باران  دادی و اینک به دعای عموی پیامبر متوسل می می
 . ١بده

 :گفت سعبدالمطلببه عباس بن  سعمر و در طبقات ابن سعد آمده که
آوردن  آوردنت برایم از اسالم سوگند به خدا! روزی که مسلمان شدی اسالم«

شدن  شدن شما را از مسلمان چون پیامبر مسلمان ،تر بود خطاب پسندیده
 . ٢»خطاب بیشتر دوست داشت

] از عروه بن زبیر روایت است ۱۰۸۹و در فضائل الصحابه امام احمد ش [
صاحب  :عمر به او گفت ،مردی در حضور عمر به علی توھین کرد« :گفت که

شناسی او محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب است و علی بن  این قبر را می
اگر نسبت به  ،پس علی را به بدی یاد مکن ،ابی طالب بن عبدالمطلب است

 . ٣»ای علی کینه داشته باشی این را در قبرش آزار داده
گاه« :روایت است که گفت ساالستیعاب ابن عبدالبر از عمرو در  ترین  آ

 . ٤»ما به قضاوت علی است
عمر بن خطاب وقتی «و در تاریخ دمشق ابن عساکر روایت شده که 

ای به  دیوان را تدوین کرد و عطاء را مقرر کرد برای حسن و حسین سھمیه

و اما پس از . در قید حیاتش بوده است ج این توسل در واقع توسل به دعای پیامبر -١
 . بودند ج میشد زیرا ایشان از بستگان پیامبر سمرگ ایشان توسل به عباس

 . ۲۹۸/ ۲: البدایة والنھایة، ۲۳/ ۴: الطبقات -٢
 . است محقق کتاب روایت را صحیح دانسته -٣
 . ۱۸۷۱: االستیعاب -٤
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از  ،بودند ج ھای پیامبر چون نوه ،اندازه پدرشان که از اھل بدر بود مقرر کرد
 . ١»این رو عمر برای ھریک پنج ھزار مقرر کرد

و ابن سعد از جبیر بن حویرث بن تقید روایت کرده که عمر بن خطاب با 
ھر سال مالی که  :علی به او گفت ،مسلمین در باره تدوین دیوان مشوره کرد

 ،گاه ندارشود آن را تقسیم کن و از آن چیزی در دست خود ن نزد تو جمع می
کند حتی  به نظرم مال زیادی مردم را کفایت می :و عثمان بن عفان گفت

ولید بن  ،اگر شمرده نشوند تا کسی را که گرفته از کسی که نگرفته بدانی
ای امیرالمؤمنین به شام رفتم و پادشاھان آنجا « :ھشام بن مغیره به او گفت
پس دیوانی  ،اند کیل دادهو سربازانی تشاند  کرده را دیدم که دیوانی درست

پس سخن او را پذیرفت و دیوان درست  ،تدوین کن و لشکری درست نما
بن نوفل و جبیر بن  هو عقیل بن ابی طالب و مخرم ،کرد و سرباز تشکیل داد

اسم مردم را  :مطعم که از نسب دانان قریش بودند فرا خواند و گفت
 ،بنی ھاشم شروع کردند آنان نوشتند و از ،شان بنویسید براساس جایگاه

سپس اسامی ابوبکر و قومش را نوشتند و سپس عمر و قومش وقتی عمر به 
سوگند به خدا دوست داشتم که ھمینطور  :گفت ،این نوشته نگاه کرد

 شروع کنید تا عمر را در جایگاھی قرار ج اما از خویشاوندان پیامبر ،شد می
 . است دھید که خداوند او را قرار داده

اسامه بن زید بن اسلم از  :کند که گفت محمد بن عمر روایت می و از
وقتی نوشته را به عمر تقدیم کردند  :کند که گفت پدرش از جدش روایت می

بنی تیم به دنبال بنی ھاشم و بنی عدی به دنبال بنی تیم ثبت  ،او را دیدم
از و  ،عمر را در جایگاھش قرار دھید :از عمر شنیدم که گفت ،شده بودند

آنگاه بنی عدی نزد عمر  ،شروع کنید ج ترین خویشاوندان پیامبر نزدیک

 . ۱۷۹/ ۱۴: تاریخ دمشق ابن عساکر -١
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تو خلیفه رسول خدا ھستی یا خلیفه ابوبکر ھستی و ابوبکر  :آمدند و گفتند
جایگاھی این قوم تو را قرار پس اگر خود را در  ،است ج خلیفه پیامبر

د با سوارشدن خواھی بنی تیم می :عمر گفت ،دادی بھتر بود اند قرار می داده
ھایم را برایتان از بین ببرم نه سوگند به خدا!  بر پشت من نان بخورید و نیکی

فرا خوانده شوید و طبق آنچه در دفتر ثبت شده اید براساس آن با آنکه  مگر
دو دوست دارم که راھی  -یعنی حتی اگر آخرین نفر باشید-شما رفتار کنم 

سوگند به خدا که  ،شود با من مخالفت میاند اگر با آنان مخالفت کنم  را رفته
 ج ایم مگر به سبب محمد دست نیاوردهما فضیلت را در دنیا و آخرت به 

 . ١باشند ترین مردم عرب می پس او افتخار ماست و قومش شریف
به فرزندان  سعمر« :و در کتاب سیر اعالم النبالء ذھبی آمده است

به یمن  ،سین باشد نبودصحابه لباس داد و لباسی که مناسب حسن و ح
اکنون خوشحال و راحت  :آنگاه عمر گفت ،فرستاد و برای آنان لباسی آوردند

و  ،داد حتی به لباس حسن و حسینب اھمیت می سببینید عمر .٢»شدم
 . آنان نزد عمر مانند دیگران نبودند

 ،فرزندم :به حسین گفت سعمر« :گوید و ابن عساکر در تاریخ دمشق می
روزی آمدم او با معاویه تنھا نشسته بودند و  :گوید می سحسین ،نزد ما بیا

بعدًا عمر  ،ابن عمر دم درب بود و به او اجازه ورود داده نشد من ھم برگشتم
آمدم و تو و معاویه تنھا نشسته  :آیی؟ گفتم فرزندم! نزد ما نمی :مرا دید گفت

تو به اجازه  .بودید و دیدم که به پسرت ابن عمر برگشت من ھم برگشتم
ورودیافتن از ابن عمر سزاوارتری آنچه در سر ما روئیده از خدا و سپس 

 . ۲۹۶-۲۹۵/  ۳: الطبقات الکبری -١
 . ۱۸۰/ ۱۴: و تاریخ دمشق ۲۸۵/ ۳: سیر أعالم النبالء -٢
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 . ١»و دستش را بر سرش گذاشت .شماست
در نظر بگیرید که چقدر کوچک  سرا در زمان عمر سشما سن حسن

آیا  ،ورزید به او عالقه شدیدی داشت و به او اھتمام می ساما بازھم عمر ،بود
 ن فاروق به اھل بیت نیست؟داد این دلیل اھمیت

عمر به من اجازه «  :کند که گفت روایت می سو بخاری از ابن عباس
چرا این جوان  :یکی از آنان گفت ،داد که ھمراه او و بزرگان بدر بنشینم می

 . ٢دانید این از کسانی است که شما می :آوری؟ گفت را در جمع ما می
او در باره ابن عباسب کند که  روایت می سو ابن عبدالبر از عمر

و وقتی » عبدالله بن عباس چه ترجمان خوبی است برای قرآن« :گفت می
جوان بزرگسال و دارای زبان پرسشگر و « :گفت آمد عمر می ابن عباس می

 . ٣»دل عاقل آمد
و در مستدرک حاکم از علی بن حسین روایت است که عمر بن 

او را به  :و گفت .کرد دخترش ام کلثوم را خواستگاری ساز علی سخطاب
ام عبدالله  خواھم او را به ازدواج برادر زاده می :علی گفت .نکاح من دربیاور

سوگند به آنگونه که من سعادت او را  :آنگاه عمر گفت ،بن جعفر دربیاورم
سپس عمر نزد  ،خواھد او را به ازدواج من دربیاور خواھم کسی نمی می

 گوئید؟ تبریک نمیآیا به من  :مھاجرین آمد و گفت
به ام کلثوم دختر علی و  :امیرالمؤمنین؟ گفتای  به چه کسی :گفتند

ھر نسب و  :گفت من از پیامبر شنیدم که می ،ج فاطمه دختر پیامبر

 . ۱۷۹/ ۱۴: تاریخ دمشق -١
 . ۴۲۹۴: بخاری -٢
 . ۱۴۴۷: االستیعاب -٣
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 . ١گردد جز نسب و سبب من ارتباطی روز قیامت قطع می
و در سیر أعالم النبالء از محمد بن علی (ابن الحنفیه) روایت است که 

او مرا به آغوش  ،عمر وارد شد و من نزد خواھرم ام کلثوم بودم« :گفت
 . ٢»به او حلوا بده :گرفت و گفت

را  سداشت محمد بن علی نش را دوست نمیو فرزندا سعلی ساگر عمر
 . خواست که به او حلوا و شیرینی بدھد گرفت و از ام کلثوم نمی به آغوش نمی

 شاز اهل بیت سستایش عثمان بن عفان
اش قدر و جایگاه  نیز مانند دیگر برادران صحابه سخلیفه راشد عثمان

 ةالبداي«چنانکه ابن کثیر در  ،ستود دانست و آنان را می اھل بیت را می

اند عمر بن خطاب و عثمان ھرگاه از کنار  و گفته...« :گوید می »ةوالنهاي
 . ٣»ندشد کردند به احترام عباس پیاده می عباس در حال سواری عبور می

 : گوید می /و ابن کثیر
 ،داشت حسن و حسینب را گرامی و دوست می سعثمان بن عفان«

اش محاصره بود حسن شمشیر به دست از عثمان  روزی که عثمان در خانه
مبادا کشته شود به حسن قسم داد که به اینکه  عثمان از بیم ،کرد دفاع می

 . »تا دل علی خوش شود ،اش برگردد خانه

 شعبیدالله و تمجید از اهل بیت طلحه بن
و  ،ستاید طلحه ابن عباس را که یکی از افراد برجسته اھل بیت بود می

 . ۲۰۳۶: الصحیحةالسلسلة و آلبانی  ۱۵۳/  ۳، ۴۶۸۴: حاکم -١
 . ۱۱۵/ ۴: سیر أعالم النبالء -٢
 . ۱۶۲/ ۷: البدایة والنھایة -٣

 

                                           



 ٤٧ ستایند  فصل سوم: صحابه اهل بیت پیامبر را می

به ابن عباس فھم و درک و  :گفت در طبقات ابن سعد آمده که طلحه می
 . ١عمل داده شده است

 شو بزرگداشت اهل بیت سوقاص سعد بن ابی
در « :کند که گفت میمسلم از سعد روایت  ،ستاید را می سعلی سسعد

علی  ،علی را به عنوان جانشین خود در مدینه گذاشت ج تبوک پیامبر هغزو
آیا  :گذاری؟ پیامبر فرمود ھا می رسول خدا آیا مرا با زنان و بچهای  : گفت

شوی که برای من به منزله ھارون برای موسی باشی؟ اما بعد از  راضی نمی
 . ٢من پیامبری نیست

چنانکه در الطبقات ابن سعد از سعد بن  ،ستاید را می و سعد ابن عباسب
تر و  تر و داناتر و عالم ھیچکسی را فھمیده :ابی وقاص روایت است که گفت

عمر را دیدم که برای مسائل مشکل او را فرا  ،ام بردبارتر از ابن عباس ندیده
 :گفت و سپس از آنچه او می ،مشکلی پیش آمده :گفت خواند و سپس می می
 . ٣مھاجرین و انصار اھل بدر اطراف عمر بودندآنکه  و حال ،رفت اتر نمیفر

 بتمجید جابر بن عبدالله
نزد جابر بن  :کند که گفت ابن ابی شیبه از عطیه بن سعد روایت می
از  :گفتم ،ھایش افتاده بود عبدالله رفتیم در حالی که ابروھایش رو چشم

ھایش ابروھایش را بلند کرد و  دستاو با  .علی بن ابی طالب برای ما بگو
 . ٤ھا بود او از بھترین انسان :گفت

 . ۳۷۰/ ۲: الطبقات -١
 . ۲۴۰۴: مسلم -٢
 . ۳۶۹/ ۲: الطبقات، ۳۰۳/  ۸: البدایة والنھایة -٣
 . ۳۲۱۲۰: مصنف ابن ابی شیبه -٤
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آنچه روایت شده که روزی حسین وارد  بو از تمجید جابر بر حسین
ھر کس دوست دارد به سرور جوانان بھشت « :پس جابر گفت ،مسجد شد

 . ١واین روایت را از رسول الله نقل کرد .»بنگرد پس به این نگاه کند
وفات یافت  بآمده که وقتی ابن عباس سبقات ابن سعدو در الط

ترین مردم و بردبارترین مردم وفات  امروز عالم :گفت سجابر بن عبدالله
دادن آن امت دچار مصیبت جبران ناپذیری گردیده  و با دست ،یافته است

 . ٢است
کند  و مسلم از جعفر بن محمد بن علی بن حسین از پدرش روایت می

 ،ابر بن عبدالله رفتیم از یکایک افراد پرسید تا به من رسیدنزد ج :که گفت
او دستش را به سوی سرم کج  ،من محمد بن علی بن حسین ھستم :گفتم

ام گذاشت و من در  کرد و پیراھنم را باز کرد و سپس دستش را روی سینه
خواھی  ام ھرچه می برادرزادهای  ای خوش آمده :و گفت ،آن روز جوان بودم

 . ٣...بپرس

 شاز اهل بیت لستایش و تمجید ام المؤمنین عائشه
 ،باشد از آن جا که ھمسر پیامبر است از اھل بیت می لعائشهاینکه  با

ای از آنچه در ستایش از بقیه اھل بیت گفته را ذکر  اما ترجیح دادیم که پاره
 . تا روابط صمیمانه و محبت بزرگی که با یکدیگر داشتند روشن گردد ،کنیم

سوگند به خدا که در  :گفت لتاریخ طبری روایت است که عائشهدر 
ش ھای شوھر گذشته بین من و علی چیزی نبوده مگر آنچه بین زن و فامیل

 . ۱۸۷۴ابویعلی آن را روایت کرده است ش ، ۲۸۲/ ۳: سیر أعالم النبالء -١
 . ۳۷۲/  ۲: الطبقات -٢
 . ۱۲۱۸: مسلم -٣

 

                                           



 ٤٩ ستایند  فصل سوم: صحابه اهل بیت پیامبر را می

ھایی وجود داشت ولی علی از دیدگاه من از  بین ما مالمتاینکه  و با .ھست
مردم! سوگند به خدا او راست گفته بین ای  : و علی گفت. برگزیدگان است

در دنیا و آخرت  ج او ھمسر پیامبرتان ،و او چیزی جز این نبوده استمن 
 . ١است

 :گفت لابن عبدالبر اندلسی آمده است که عائشه ٢و در االستیعاب
 .علی :است؟ گفتند تن روز عاشورا فتوا دادهگرف چه کسی شما را به روزه

گاه :گفت  . ترین مردم است او به سنت آ
ھیچکسی  :کند که گفت روایت می لعائشهو ابوداود از أم المؤمنین 

 ج را در ھیئت و زیبایی و رفتار و در نشستن و بلندشدن از فاطمه به پیامبر
 . ٣ام تر ندیده کسی را شبیه

ھیچکسی را  :گفت لو در مستدرک حاکم روایت است که عائشه
 . ٤تر باشد جز پدرش اش صادق ندیدم که از فاطمه لھجه

به عائشه خبر رسید که خوارج  کند که وقتی یو بحار األنوار روایت م
بار خدایا!  :گفت شنیدم که می ج از پیامبر :عائشه گفت ،اند را کشته سعلی

و  ،کشند آنان بدترین امت من ھستند که بھترین افراد امت من آنان را می
 . ٥ھای شوھرش ھست نبود بین من و علی چیزی جز آنچه بین زن و فامیل

بلند  بعمر بن ود را به قتل رسانید ابوبکر و عمر سو وقتی علی
 . ٦شدند و سر ایشان را بوسیدند

 . ۵۴۴/ ۴: تاریخ طبری -١
 . ۱۸۷۱: االستیعاب -٢
 . ۵۲۱۷: ابوداود -٣
 . ۴۷۵۶ش  ۱۷۵/  ۳: مستدرک حاکم -٤
 . ۱۵۸/ ۱: ةکشف الغم، ۲۳۲/  ۳۳: بحار األنوار -٥
 . ۵۵: مفیدـاالرشاد ال -٦

 

                                           



 احترام و تقدیر متبادل بین صحابه و اهل بیت    ٥٠

من از رسول خدا  ،آیا تو را مژده ندھم :و ھمچنین عائشه به فاطمه گفت
 ،مریم دختر عمران ،سرور زنان بھشت چھارتا ھستند :گفت ام که می شنیده

 . ١زن فرعون و آسیه ،و خدیجه بنت خویلد ،و فاطمه دختر رسول خدا
داشتند عائشه به او چنین  اگر عائشه و فاطمه ب کوچکترین اختالفی می

 . داد ای نمی مژده

 شو اهل بیت سعبدالله بن مسعود
گاه« :روایت است که گفت ساز ابن مسعود  ن فرد مدینه به قضاوت تری آ

 . ٢»طالب است علی بن ابی
ترجمان قرآن ابن بھترین مفسر و « :و ھمچنین در آن آمده که گفت

 . ٣»کرد یافت ھیچکسی از ما با او زندگی نمی اگر ما را درمی ،عباس است

 بتمجید عبدالله بن عمر
 سزد از علی میوقتی کسی به علی طعنه  سدر نبود علی بابن عمر

کند که مردی نزد ابن عمر آمد و از او  چنانکه بخاری روایت می ،کرد می دفاع
شاید از او  :و گفت ،ھای عثمان گفت ابن عمر از خوبی ،عثمان پرسید هدر بار

سپس آن  .خداوند تو را به بدی گرفتار نماید :گفت ،بله :گفت .آید خوشت نمی
او  :مرد گفت ،ھای علی را ذکر کرد ابن عمر خوبی ،مرد او را از علی پرسید

شاید این تو  :سپس ابن عمر گفت ،است ج ھای پیامبر اش در وسط خانه خانه
 . ٤...خداوند بدی را برایت بیاورد :ابن عمر گفت ،بله :کند؟ گفت ا ناراحت میر

نزد عبدالله بن عمر  :و در بخاری از ابن ابی نعم روایت است که گفت

 . ۴۸۵۳: مستدرک حاکم -١
 . ۱۸۷۱: االستیعاب -٢
 . ۱۰۰/ ۷: فتح الباری -٣
 . طالب بن ابی یفضایل علباب ، ۳۷۰۴: صحیح بخاری -٤
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از کجا  :ابن عمر به او گفت ،بودم مردی او را در مورد خون پشه پرسید
خون پشه  هبارمرا در ،این را نگاه کنید :گفت ،از عراق :ھستی؟ گفت

من از پیامبر خدا شنیدم  و  .اند پسر رسول خدا را کشتهآنکه  حال پرسد و می
 . ١ھای من از دنیا ھستند آن دو ریحانه :گفت که می

ی صمیمانه با عبدالله بن جعفر بن ابی  و عبدالله بن عمر رابطه
عبدالله بن عمر « :چنانکه در تاریخ ابن عساکر آمده است ،داشت بطالب

شما زیاد نزد عبدالله  :مردم به او گفتند ،آمد می بعبدالله بن جعفرنزد 
دیدید این را دوست  شما اگر پدر او را می :ابن عمر گفت ،آیی بن جعفر می

 . ٢»پدرش از سر تا پا ھفتاد ضربه شمشیر و نیزه خورده بود ،داشتید می
 ابن عمرب ھرگاه به ابن :و در بخاری از شعبی روایت است که گفت

پسر ذوالجناحین (کسی که دو بال ای  سالم« :گفت کرد می جعفر سالم می
 . ٣»دارد)

 ستمجید مسوره بن مخرمه
ی نوشت و از  به مسور نامه ٤حسن بن حسن« :کند امام احمد روایت می

شب وقتی حسن آمد  ،شب نزد من بیا :او گفت ،دخترش خواستگاری کرد
ب و وصلتی را از نسب و ھیچ سبب و نس :مسور بعد از حمد خدا گفت

ی تن من فاطمه پاره :اما رسول خدا فرمود ،وصلت شما بیشتر دوست ندارم
کند و آنچه او را ناراحت کند مرا  است آنچه او را شاد کند مرا شاد می

و  ،گردد جز سبب و نسب من و روز قیامت اسباب قطع می ،کند ناراحت می

 . کتاب ادب. ۵۹۹۴: صحیح بخاری -١
 . ۲۹/  ۱۷۹: تاریخ دمشق -٢
 . سباب مناقب جعفر بن ابی طالب. ۳۷۰۹: صحیح بخاری -٣
 . مشھور به حسن مثنی بود ساو حسن بن حسن بن علی ابن ابی طالب -٤
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ازدواج شما دربیاورم این عمل او  اگر دخترم را به ،است ١زن تو دختر فاطمه
 . ٢»و اینگونه با عذرخواھی از او جدا شد ،کند را ناراحت می

را گرامی  ج صحابی بزرگوار فاطمه دختر پیامبرنگاه کنید چقدر این 
گذارد و احساسات او را در  دارد که حتی بعد از مرگش به او احترام می می
  .کند اش رعایت می نوه هبار

 . دھد ھاشم را از دست می یکی از سران بنیو وصلت با 

 شو ستایش از اهل بیت سابوهریره
 ج بعد از پیامبر« : که گفتاند  روایت کرده سترمذی و حاکم از ابوھریره

طالب نعال نپوشیده و بھتر از ایشان سوار بر  بھتر از جعفر بن ابیھیچکسی 
صحیح بخاری آمده منظور ایشان ھمان است که در » اسب یا شتر نشده است

 . ٣»بھترین کس برای فقیران و تنگدستان جعفر بن ابی طالب است« : است
 سبا ابوھریره :و در مسند ابی یعلی از سعید مقبری روایت است که گفت

 ،بودیم که حسن بن علیب آمد او سالم کرد و ما جواب سالم را گفتیم
حسن بن علی است که  ابوھریره اینای  : گفتیم ،ابوھریره متوجه نشد و رفت

 :ابوھریره به دنبال حسن رفت و خود را به او رسانید و گفت .به ما سالم کرد
 . ٤»او سید است« :گفت از پیامبر شنیدم که می .وعلیک السالم یا سیدی
کند که او با حسن بن علیب مالقات  روایت می سو حاکم از ابوھریره

 ج ھمان جا را که پیامبر ،بوسیدپیامبر را دیدم که شکمت را  :کرد و گفت
آنگاه حسن پیراھنش را دور کرد و ابوھریره بر شکم  ،بوسیده بیاور تا ببوسم

 . بود سفاطمه بنت حسینھمسرش  -١
 . ۴۷۴۷: و مستدرک حاکم ۱۳۴۷: فضائل الصحابه -٢
 . ۳۷۰۸: بخاری -٣
 . ۶۵۶۱: مسند ابی یعلیـال -٤
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 . ١او بوسه زد
و در سیر أعالم النبالء ذھبی از ابن اسحاق روایت است که روزی که 

ای  : گفت کرد و با صدای بلند می وفات یافت ابوھریره گریه می سحسن
 . ٢وفات یافت ج رسول خدا مردم! امروز محبوب

ای بودیم  در جنازه« :و در سیر أعالم النبالء از ابی مھزم روایت است
با توجه به  ،»کرد ھای پای حسین را دور می ابوھریره آمد و با لباسش خاک

بینیم که اگر محبت و بزرگداشت و  می سو حسین ستفاوت سنی ابوھریره
 . ٣کرد نمی بود ابوھریره چنین نمی سشناخت حق حسین

 ستمجید زید بن ثابت
داشت که اجازه نداد او  چنان ابن عباسب را گرامی می سزید بن ثابت

از ابن عباس روایت است که او رکاب زید  .رکابش را با دست خود نگاه دارد
ابن عباس  .پسر عموی رسول خداای  کنار باش :زید گفت ،بن ثابت را گرفت

 . ٤کردیم اینگونه رفتار می ما با بزرگان و علمای خود :گفت

 شو تمجید از اهل بیت شانس و براء بن عازب و ابی سعید خدری
با روایت احادیثی در  شزب و ابوسعید خدری و انس بن مالکبراء بن عا

 . اند محبت خود با آنان را ابراز داشتهصفات و فضائل اھل بیت 
 ج مبربه پیا سھیچکسی از حسن بن علی« :گوید می سانس بن مالک

و ارناووط اسناد آن را صحیح گفته . ۹۳۴۲: و مسند احمد ۴۷۸۵: مستدرک حاکم -١
 . است

 . ۲۷۷/ ۳: سیر أعالم النبالء -٢
 . ۲۸۷/ ۳: سیر أعالم النبالء -٣
 . ۴۷۸/ ۳، ۵۷۸۵: مستدرک حاکم -٤
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 . ١»تر نبود شبیه

 سبراء بن عازب
رسول خدا حسن و حسین  :کند که گفت ترمذی از براء بن عازب روایت می

 . ٢»بار خدایا! من آن دو را دوست دارم تو آنان را دوست بدار :را دید فرمود
 سابوسعید خدری

 ج پیامبر :کند که گفت روایت می سامام احمد از ابوسعید خدری
 . ٣»حسین سرور جوانان اھل بھشت ھستند حسن و« :فرمود

 بعبدالله بن عمرو بن عاص
 ،ستاید علی بن حسین بن علیب را می بعبدالله بن عمرو بن عاص

در مسجد رسول خدا بودم که  :چنان از رجاء بن ربیعه روایت است که گفت
و  ،حسین بن علی از آنجا گذشت او سالم کرد و مردم به او سالم گفتند

مردم ساکت شدند ابن آنکه  پس از ،بن عمرو سکوت اختیار کردعبدالله 
سپس  .وعلیک السالم ورحمة الله وبرکاته :عمرو صدایش را بلند کرد و گفت

آیا شما را خبر ندھم که اھل آسمان از اھل زمین  :رو به مردم کرد و گفت
این مرد که پشت به ما  :گفت ،بله :چه کسی را بیشتر دوست دارند؟ گفتند

ام  سوگند به خدا از روزھای جنگ صفین نه با او حرفی زده ،رود موده و مین
آنکه  سوگند به خدا اگر از من راضی شود از ،و نه او با من سخنی گفته است

ابوسعید  آنگاه ،شوم به اندازه کوه احد طال داشته باشم بیشتر راضی می
عده گذاشتند و پس و .بله :روی؟ گفت سوی او نمی آیا به :خدری به او گفت

 . بباب مناقب حسن وحسین، فضایل صحابه ۳۵۴۲: صحیح بخاری -١
 . بکتاب مناقب حسن وحسین. ۳۷۸۲: سنن ترمذی -٢
 . ۱۱۷۹۴: مسند احمد -٣
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او اجازه داد و ما وارد شدیم و ابن عمرو  ،نزد او رفتند ابوسعید اجازه خواست
حسین اجازه ورود داد و اینکه  خواست تا اجازه خواست و ھمچنان اجازه می

ابوسعید که در کنار حسین نشسته بود تکانی خورد تا جا را  .او وارد شد
ابن عمرو  ،به سوی خود کشاند برای ابن عمر و خالی کند و حسین او را

وقتی حسین دید که چنین است ابی سعید را گذاشت و  ،ایستاد و ننشست
تر رفت و جا برای ابن عمرو خالی کرد و ابن عمرو در  ابوسعید آن طرف

آیا  :حسین گفت ،آنگاه ابوسعید داستان را تعریف کرد ،میان آن دو نشست
ترین اھل زمین به  که من محبوب دانی ابن عمرو؟ آیا تو میای  چنین است

سوگند به پروردگار کعبه که تو از  ،بله :پیشگاه اھل آسمان ھستم؟ گفت
پس چرا روز صفین با  :گفت ،تری ھمه اھل زمین نزد اھل آسمان پسندیده

 ،بله :گفت .من و پدرم جنگیدی؟ سوگند به خدا که پدرم از من بھتر بود
گیرد و  عبدالله روز روزه می :رد و گفتولی عمرو از من به پیامبر شکایت ب

نماز بخوان و بخواب روزه  :آنگاه پیامبر فرمود ،کند شب را با نماز سپری می
 . و از عمرو پیروی کن ،بگیر و افطار کن

سوگند به خدا سیاھی لشکر آنان را بیشتر  ،روز صفین سوگند خورد
 . ام ای نزده نکردم و شمشیری نکشیدم و تیر و نیزه

دانی که در جایی که معصیت خدا باشد  آیا نمی :اه حسین به او گفتآنگ
 . ١گویا از او پذیرفته است :گفت .بله :نباید از مخلوق اطاعت کرد؟ گفت

طبرانی آن را در األوسط « : ھیثمی گفته است. )۵۱۰۹( ۲۹۹/  ۹: مجمع الزوائد -١
ث علی بن سعید بن بشیر وجود دارد که لین در اسناد این حدی، روایت کرده است

. »و اما بقیه راویان این حدیث مورد اعتماد ھستند. دارد و ایشان حافظ ھستند
گفته است که بزار این حدیث را از حسن بن  ۲۸۱/  ۹: مجمع الزوائدھمچنین در 

ھستند بجز ھاشم بن  و ھمه راویان این سند قابل اعتماد، علی روایت کرده است
 . برید
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  شاز علی و سائر اهل بیت ستمجید معاویه
ھم اینک در بعضی از نصوص مشاھده خواھید کرد که معاویه علیب را 

 : ابن عبدالبر آمده استچنانکه در االستیعاب  ،ستاید می
شد به علی بن ابی طالب  میھر وقت با مساله یا مشکلی مواجه  سمعاویه

طالب به او  یوقتی که خبر قتل علی بن اب .پرسید می نوشت و از او نامه می
 . ١»طالب از دنیا رفت انا فقه و علم با مرگ علی بن ابیھم« :گفت ،رسید

پیامبر را دیدم که « :ند که گفتک روایت می سو امام احمد از معاویه
مکید و زبان و لبی که پیامبر آن را مکیده عذاب  زبان یا لب حسین را می

 . ٢»نخواھند شد
حزار بن ضمره نھشلی نزد  :و از اصبغ بن نباته روایت است که گفت

 :علی را برایم توصیف کن! او گفت :معاویه بن ابی سفیان آمد و به او گفت
رحمت خدا بر علی باد!  :ضرار گفت ،نه او را توصیف کن :مرا ببخش؟ گفت

آمدیم ما  سوگند به خدا او در میان ما مانند یکی از ما بود و وقتی نزد او می
کرد و ھیچ مانعی از رسیدن به او نداشتیم و ما سوگند  را به خود نزدیک می

زدیم؟ و  او به ما نزدیک بود از ھیبت و عظمت با او حرف نمیاینکه  به خدا با
ھرگاه او  ،گشودیم به خاطر عظمت و ھیبتش قبل از او لب به سخن نمی

 :معاویه گفت .لبخندش چون مروارید به ھم پیوسته بود ؛کرد تبسم می
خیلی بیدار بود و کم  ،رحمت خدا بر علی باد :ضرار گفت .بیشتر از او بگو

 . خواند شب و روز قرآن می ،خوابید می
ضرار! سوگند به ای  کافی است :ه گریه کرد و گفتآنگاه معاوی :گوید می

 . ١رحمت خدا بر ابالحسن باد ،خدا که علی چنین بود

 . ۱۸۷۱: االستیعاب -١
 . صحیح گفته استآن را  وارناووط اسناد. ۱۶۸۹۴: مسند امام احمد -٢

 

                                           



 ٥٧ ستایند  فصل سوم: صحابه اهل بیت پیامبر را می

وقتی  :کند که گفت از عکرمه روایت می »ةوالنهاي ةالبداي«ابن کثیر در 

سوگند به خدا که  :گفت وفات یافت از معاویه شنیدم که می بابن عباس
 . ٢ترین شخص وفات یافت فقیه

ذھبی آمده است که یزید بن معاویه به حسن به  »سیر أعالم النبالء«و در 
آیا خود را باالتر از حسن  :پدر یزید به او گفت ،علی فخرفروشی کرد

کنی که مادرش مانند مادر توست و  شاید گمان می ،بله :ای؟ گفت شمرده
 . ٣جدش مانند جد توست

 ،عاویه رفتو ھمچنین از ابن ابی شیبه روایت است که حسن نزد م
و چھار صد  ،ام دھم که به ھیچکسی نداده ای به تو می جایزه :معاویه گفت

 . ٤ھزار به حسن داد و او قبول کرد
کند که عبدالملک بن مروان  و ابن عساکر در تاریخ دمشق روایت می

بنی ھاشم  :گفت از معاویه شنیدم که می :گفت از پدرم شنیدم که می :گفت
 ،شود ھایی است که گفته می که دارای ھمه خوبی ج پیامبر ،دو مرد ھستند

سوگند به خدا او  ،که دارای ھر افتخار و شرافتی است سو عبدالله بن جعفر
و او سر  ،بوده استگوی سبقت را  افتخاری آوردن ھر از ھمگان در به دست

  .سر چشمه گرفته است ج نیز از پیامبر
ر جایی است که ھیچکسی به آن سوگند به خدا گویا افتخار و شرافت د

 . ٥اما عبدالله در وسط آن قرار دارد ،دسترسی ندارد

 . ۶۶۴و امالی الصدوق  ۱۴/  ۴۱: بحار األنوار -١
 . ۳۰۱/  ۸: البدایة والنھایة -٢
 . ۲۶۰/  ۳: سیر أعالم النبالء -٣
 . ۲۶۹/  ۳: سیر أعالم النبالء -٤
  .۱۷۹/  ۲۹: تاریخ دمشق -٥
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بعد از بررسی این نصوص خجسته به وضوح روشن است که چقدر 
و چقدر یکدیگر را  ،اند صمیمانه داشته صحابه و اھل بیت روابطی محکم و

 . داشتند دوست و گرامی می ج ای خدا و رعایت خویشاوندی پیامبربرای رض
باید بداند که محبت اھل بیت و  ،ھرکس که دین و ایمانش را دوست دارد

و توھین به آنان انحراف از شیوه و راه آنان است  ،صحابه فرض و واجب است
ن بزرگان در حقیقت خود را در معرض عذاب الھی قرار و انسان با توھین به آ

ھراسند و به  آنچه گفته شد پندی است برای آنانی که از عذاب می .دھد می
 . دانند که بازگشت به سوی خداست و میاند  پاداش الھی امید بسته

جوئیم و ما را  بار خدایا! محبت و اطاعت از صحابه و اھل بیت را از تو می
 . آمین.. .. ..ور بگردانبا آنان محش
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