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 مقدمه

ة عىل أمره األرض والساموات والصال احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات وقامت

 وعىل آله وصحبه إىل يوم البعث والدين. ،والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني

ای  خالصـه »همبـر« ی اینـک مؤسسـه شادمانی است کـه ھـم ی أما بعد: بسی مایه
برگرفته شـده از بـیش از سـی کتـاب از منشـورات آن مؤسسـه را تقـدیم خواننـدگان 

نماید، به حق که موفقیت مؤسسه در زمینه مـذکور لطـف خـدا بـوده و پـس از آن  می
ای از ایـن  ھای مادی و معنوی شما برادران است، کوشیده ایـم خالصـه یون حمایتدم

ھا  ای داشته باشـیم ھرچنـد ایـن خالصـه آوری کنیم و به ھریک اشاره را جمع ھا کتاب
 کند. نیاز نمی کتاب بیۀشما را از اصل 

 یی که لب مطالب و خالصه آن در این کتاب ارائه گردیده عبارتند از:ھا کتاب
 الیاسمین فی فضائل أمھات المؤمنین. شذی -
 حسن مثنی و فرزندش عبدالله. تاریخ درخشان عطرآگین و ی سیره -
 .شفاطمه بنت حسین -

 .سابوھریره -
 .لأم المؤمنین خدیجه  ی او را دوست دارم... سیره -

انتخاب  را تراحم بین آل و اصحابآل و اصحاب:  ی و از سلسله روابط صمیمانه
 ایم. کرده

گاھی بخشی اسالمی موارد ذیل را انتخاب کرده ایم:قو از سلسله   ضایای آ
 .ج صحبت پیامبر -
 صحاب را بخوانیم؟اچگونه تاریخ آل و  -

این مطالب را برای ما و شـما سـودمند قـرار دھـد و مـا را در  الله متعالامید است 
 برداشتن بدھد. پسندد توفیق گام  مسیری که دوست دارد و می

 

 آمین

 اآلل واألصحاب ةمرب ی برادرانتان در مؤسسه





 
 
 

 

 :ی نخست سلسله
 آل و اصحاب ی سیره

 شذی الیاسمین فی فضائل أمھات المؤمنین -
 رخشان حسن مثنی و فرزندش عبداللهعطرآگین و تاریخ د ۀسیر -

 بفاطمه بنت حسین  -
 سابوھریره -
 لأم المؤمنین خدیجه  تاو را دوست دارم... سیر -





 
 
 

 أمهات المؤمنین ی عطر یاسمین در سیره

 وااله إىل يوم الدين وبعد: والسالم عىل رسول اهللا وأهله وصحبه ومنة احلمد هللا والصال
 دارند و آزارمسلمانان به طور عام و اھل سنت به طور خاص اھل بیت را دوست 
دانند، چون  رساندن و اھانت به آنان به خصوص اھانت به ھمسران پیامبر را حرام می

واالی آنان است،  آیات و احادیثی در مدح امھات المؤمنین وارد شده که نشانگر مقام

ِ  ٱ�َِّ�ُّ ﴿ فرماید: خداوند متعال می ۡوَ�ٰ ب
َ
ۡزَ�ٰجُ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ أ

َ
نُفِسِهۡمۖ َوأ

َ
َ�ُٰتُهۡمۗ  ۥٓ هُ ِمۡن أ مَّ

ُ
 ﴾أ

پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و ھمسرانش، مادران « ]۶[األحزاب: 
 .»مؤمنان ھستند

پس ھمسران پیامبر مادران ھر مؤمنی ھستند و رسول اکرم پدر ھر مؤمنی است، و 
 من برایتان به«فرمود: ج  پدربودن در اینجا پدربودن معنوی است، چون پیامبر

 .)١(»پدر ھستم ی منزله
طعنه بزند  جو ھرکس به ھمسری از ھمسران پیامبر است،  جی پیامبر  این خانه

 ؛زد بود به أمھات المؤمنین طعنه نمی نسب ایمانی او قطع گردیده، چون اگر مؤمن می
 .زند زیرا پسر به مادرش طعنه نمی

احترام گذاشت و بـه به آنان یعنی باید  ،مانند مادری حقیقی است بودن آنانو مادر 
  انتساب به چنین مادرانی افتخار کرد.

تر  به ھمسری خویش برگزیده شریف جاز زنانی که پیامبر  آیا مادرانی ھستند که
باشند؟ بلکه خداوند این زنان را برای پیامبر به عنوان ھمسر انتخاب کرده است و به 

ۡزَ�ٰٖج َولَۡو  ٱلّنَِسآءُ �َّ َ�ِلُّ لََك ﴿ فرماید: پیامبرش می
َ
َل بِِهنَّ ِمۡن أ ن َ�َبدَّ

َ
ِمۢن َ�ۡعُد َوَ�ٓ أ

ۡعَجَبَك ُحۡسُنُهنَّ إِ�َّ َما َملََكۡت يَِميُنَكۗ َوَ�َن 
َ
ُ أ ءٖ رَّ�ِيٗبا ٱ�َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ  ]۵۲[األحزاب:  ﴾٥٢َ�َ
نان دیگری از این پس (جز ھمسرانت) دیگر زنان برایت حالل نیستند و روا نیست ز«

 .٨ابوداود، حدیث شماره:  -١
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 تو را به شگفت آورد، مگر کنیزانی که مالکھا  آن یزیبائکنی؛ ھرچند ھا  این جایگزین
 .»و الله بر ھمه چیز شاھد و نگھبان است ،شویھا  آن

را حرام کرده است، ھمانطور ج  و خداوند برای مؤمنان ازدواج با ھمسران پیامبر

َها ﴿ فرماید: ه خداوند میکه برای فرزند ازدواج با مادرش حرام است، چنانک ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ  ٱ�َّ

ْ ُ�ُيوَت  ْ َ� تَۡدُخلُوا ن يُۡؤَذَن لَُ�ۡم إَِ�ٰ َطَعاٍ� َ�ۡ�َ َ�ِٰظِر�َن إِنَٮُٰه َوَ�ِٰ�ۡن  ٱ�َِّ�ِّ َءاَمُنوا
َ
ٓ أ إِ�َّ

ْ إَِذا ُدِ�يُتۡم فَ  ْ فَإَِذا َطعِۡمُتۡم فَ  ٱۡدُخلُوا وا ِ  ٔۡ َوَ� ُمۡسَ�  ٱنتَِ�ُ َ�َن  ُ�مۡ نِِسَ� ِ�َِديٍث� إِنَّ َ�ٰل
ُ ِمنُ�ۡمۖ وَ  ۦَفيَۡسَتۡ�ِ  ٱ�َِّ�َّ يُۡؤذِي  � ِمَن  ۦَ� �َۡسَتۡ�ِ  ٱ�َّ ۡ�ُُموُهنَّ َمَ�ٰٗعا  ٱۡ�َّقِ

َ
�َذا َس�

ۡطَهُر لُِقلُو�ُِ�ۡم َوقُلُو�ِهِ  َٔ فَۡ� 
َ
ن تُۡؤُذواْ لُوُهنَّ ِمن َوَرآءِ ِحَجاٖب� َ�ٰلُِ�ۡم أ

َ
ۚ َوَما َ�َن َلُ�ۡم أ نَّ

ِ  رَُسوَل  ۡزَ�َٰجهُ  ٱ�َّ
َ
ْ أ ن تَنِكُحٓوا

َ
ِ  ۥَوَ�ٓ أ بًَد�ۚ إِنَّ َ�ٰلُِ�ۡم َ�َن ِعنَد  ۦٓ ِمۢن َ�ۡعِده

َ
� ِ  ٱ�َّ

ھای پیامبر نشوید مگر آنکه برای  ای مؤمنان! وارد خانه« ]۵۳[األحزاب:  ﴾٥٣َعِظيًما
آنکه منتظر آماده شدن غذا باشید. ولی  داده شود؛ بی(صرف) خوراکی به شما اجازه 

گاه که دعوت شدید، وارد شوید و چون غذا خوردید، پراکنده گردید و سرگرم گفتگو  آن
و الله از بیان حقیقت شرم  ،کند دھد و از شما شرم می نشوید. این کار، پیامبر را آزار می

، از پشت پرده بخواھید. این، برای خواستید ندارد. و چون از ھمسران پیامبر، چیزی می
الله را  تر است. و برای شما روا و سزاوار نیست که رسول ھای شما و آنان پاکیزه دل

گمان  بیازارید و ھرگز برایتان جایز نیست که پس از او با ھمسرانش ازدواج کنید. بی
 .»بس بزرگی است )گناه(این کار، نزد الله 

کند، تا  را ناراحت میج  یزی با ھمسران پیامبر ایشانآم و ھر گفتار و کردار اھانت
جایی که خداوند به مؤمنان فرمان داده که با ھمسران پیامبر فقط از پشت پرده سخن 

ۡ�ُُموُهنَّ َمَ�ٰٗعا فَۡ� ﴿ فرماید: بگویند و می
َ
ۡطَهُر  َٔ �َذا َس�

َ
لُوُهنَّ ِمن َوَرآِء ِحَجاٖب� َ�ٰلُِ�ۡم أ

ْ رَُسوَل لُِقلُو�ُِ�ۡم  ن تُۡؤُذوا
َ
ۚ َوَما َ�َن لَُ�ۡم أ ِ  َوقُلُو�ِِهنَّ و چون از « .]۵۳[األحزاب:  ﴾ٱ�َّ

ھای شما و  خواستید، از پشت پرده بخواھید. این، برای دل ھمسران پیامبر، چیزی می
 .»الله را بیازارید تر است. و برای شما روا و سزاوار نیست که رسول آنان پاکیزه

ن که کسی به آنان طعنه بزند یا آنان را به آنچه شایسته نیست چه برسد به ای
طعنه ج  و خداوند بیان کرده که عذر کسی را که به ھمسران پیامبر !.توصیف کند

يَۡوَم ﴿ فرماید: کند، چنانکه می زند توبه نکند و بر ھمین حالت بمیرد قبول نمی می
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َطۡعَنا َ�ُقولُوَن َ�ٰ  ٱ�َّارِ ُ�َقلَُّب وُُجوُهُهۡم ِ� 
َ
ٓ أ َ لَۡيتََنا َطۡعَنا  ٱ�َّ

َ
ٓ إِ�َّآ  ٦٦ٱلرَُّسوَ�۠ َوأ ْ َر�ََّنا َوقَالُوا

َضلُّونَا 
َ
آَءنَا فَأ َطۡعَنا َساَدَ�َنا َوُ�َ�َ

َ
بِيَ�۠ أ ھایشان  روزی که چھره« ]۶۷-۶۶[األحزاب:  ﴾٦٧ٱلسَّ

و  کردیم. میگویند: ای کاش از الله و پیامبر اطاعت  شود، می در آتش گردانیده می
 .»گویند: پروردگارا! ما از سران و بزرگانمان اطاعت کردیم؛ پس ما را گمراه کردند می

 ھمسران پیامبر کار درستی است! یا از بدترین منکرات است؟!زدن به  آیا طعنه
گوئیـد، امـا ھمـین کـه  یا حفصه ناسـزا می ی صدیقه تصور کن شما دارید به عائشه

کنــد و ســخنانت را  بــه تــو نگــاه میج  رویــت را برگردانــدی دیــدی کــه رســول خــدا
 شنود... در آن لحظه چه موضعی خواھی داشت؟ می

 د داشت؟!ننسبت به شما چه موضعی خواھج  و پیامبر

 برترین زنان دنیا ج همسران پیامبر
َحٖد ّمَِن  ٱ�َِّ�ِّ َ�ٰنَِسآَء ﴿ فرماید: خداوند متعال می

َ
ۚ إِِن  ٱلنَِّسآءِ لَۡسُ�َّ َكأ  ﴾ٱ�ََّقۡيُ�َّ

 .»یک از زنان دیگر نیستید. اگر تقوا دارید ای زنان پیامبر! شما مانند ھیچ« ]۳۲[األحزاب: 
یعنی در جماعت زنان مطلقًا کسی نیست که از شما برتر باشد به شرطی که تقـوا را 

بودن آنـان از زنـان جھـان  د. پس وقتی تقوای آنان ثابت گردید افضلرعایت کرده باشی
و زنان برتـرین پیـامبر و برتـرین انسـان بایـد اینگونـه  در ھر زمان و مکانی ثابت است.

باشند، آنان زنانی ھستند که خدا و پیامبرش آنان را برگزیده و آنان نیز خدا و پیـامبر را 
 !اند کردهانتخاب 

ی تخییر خدا و  بعد از آیهھا  آن پیامبر به نص قرآن ثابت است، چونو تقوای زنان 

َها ﴿ انتخاب نموده و بر زندگی و زینت دنیا ترجیح دادند، رسول را ُّ�
َ
� ُقل  ٱ�َِّ�ُّ َ�ٰٓ

ۡزَ�ِٰجَك إِن ُكنُ�َّ تُرِۡدَن 
َ
ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةَ ّ�ِ َ�ِّ  ٱ�ُّ

ُ
َمّتِۡعُ�نَّ َوأ

ُ
اٗحا َوزِ�نََتَها َ�َتَعاَلۡ�َ أ ۡحُ�نَّ َ�َ

َ �ن ُكنُ�َّ تُرِۡدَن  ٢٨َ�ِيٗ�  ارَ وَ  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ َ فَإِنَّ  ٱ�ِخَرةَ  ٱ�َّ َعدَّ لِۡلُمۡحِسَ�ِٰت ِمنُ�نَّ  ٱ�َّ
َ
أ

ۡجًرا َعِظيٗما
َ
ای پیامبر! به ھمسرانت بگو: اگر زندگانی دنیا و « ]۲۹-۲۸[األحزاب:  ﴾٢٩أ

مند سازم و به طرز  ید، بیایید تا شما را (از متاع دنیا) بھرهخواھ تجمل و زیورش را می
گمان  خواھید، پس بی نیکویی رھایتان کنم. و اگر الله و پیامبرش و سرای آخرت را می

 .»پاداش بزرگی فراھم کرده است تان نیکوکارانالله برای 
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و پیامبرش و سرای آخرت را انتخاب کردند و زندگی دنیا و زینت  الله ،و زنان پیامبر
اگر ایمان راستین آنان نبـود و متاع آن را رھا نمودند، و این انتخاب صادقانه بود، چون 

مند باشـند و  ای وجود نداشت که آنان به خاطر آن به ماندن با پیامبر عالقه انگیزه دیگر
 اساس تقوا استوار بود. د، و این انتخاب آنان برھای زندگی فقیرانه صبر کنن بر سختی

  ج ی پیامبررسحکمت چند هم
 ، چنانکه در قرآنکریم اشاره شده:برای مؤمنان الگوستج  از آنجا که زندگی پیامبر

ِ لََّقۡد َ�َن َلُ�ۡم ِ� رَُسوِل ﴿ ۡسَوٌة َحَسَنةٞ لَِّمن َ�َن يَرُۡجواْ  ٱ�َّ
ُ
َ أ َ َوَذَكَر  ٱ�ِخرَ  ٱۡ�َۡومَ وَ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

راستی برای شما، برای کسی که به (پاداش) الله و روز  به« ]۲۱[األحزاب:  ﴾٢١َكثِٗ��
الله، الگو و سرمشقی  کند، در رسول قیامت امیدوار است و الله را فراوان یاد می

 .»نیکوست
 آئین اسالم است.مھم تشریع و مصدری از مصادر ج  و کارھای ایشان

کردنـد،  پاک نبوی کارھای ایشان را نقـل می ی  ن رو باید افرادی از داخل خانهاز ای
خـانوادگی و امـور  ھمسری پیامبر این اسـت کـه احکـامھای چند  از حکمت یپس یک

 برسد.به مردم ایشان  ی زندگی زناشویی و احکام مخصوص زنان مؤمن از خانه
تربیـت شـده بودنـد بھتـرین ج  ایشان ی ھمچنین زنان پیامبر از آنجا که به وسیله

ھـای چندھمسـری  باشـند، ایـن نیـز از حکمت الگو برای زنان مؤمن در ھر زمـانی می
ین راویـان تـر بزرگاسـت کـه از  لی صدیقه پیامبر است، یکی از زنان پیامبر عائشه

 باشد. حدیث پیامبر می
استحکام ھا و طوایف عربی  از آنجا که اسالم باید ارتباطات خود را با قبیله -

، چنانکه ندھای مختلفی ازدواج کرد شود، پیامبر با زن ھموار بخشید تا راه دعوت می
 شدن بنی مصطلق گردید. سبب مسلمان لازدواج ایشان با جویریه

ھـا  آن بیشتر شود با دختران انبرای آن که ارتباطش با یارانشج  و ھمچنین پیامبر
عمـر ازدواج کـرد و دختـرانش را بـه نکـاح نمود، چنانکه با دختر ابـوبکر و  ازدواج می

 درآورد.ش عثمان و علی
گردید ماننـد  و ھمچنین ازدواج با بعضی از زنان سبب اثبات یک حکم شرعی می -

 و ازدواج با زینب بنت جحش این حکم را اثبات کرد. ،ابطال حکم پسرخواندگی
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ی بـه وضعیت خاصـبا آنان ازدواج نمود در ج  و ھمچنین بعضی از زنانی که پیامبر
اجتماعی بودند، مانند سوده بنـت زمعـه کـه شـوھرش  بردند و دارای مشکالت سر می

که شوھرش وفات نموده بود و فرزندانش یتیم شده بودنـد، و ام  وفات یافت، و ام سلمه
 حبیبه که شوھرش مرتد شد و او در سرزمین غربت تنھا مانده بود، از این رو پیـامبر بـا

ھـا بـرای  ھمدردی کرده باشد. اگر ایـن ازدواج از این طریق با آناند تا ازدواج کرھا  آن
گویند ھمه ھمسـران پیـامبر  شان می بود، چنانکه مستشرقین و پیروان اشباع عزیزه می

اسـت و بقیـه  لبودند، اما وقتی دوشیزه فقط عائشه دوشیزه و یا کم سن و سال می
آید  چند فرزند دارند، بسیار بعید به نظر می ھایی ھستند که یا بیوهو قه ھمه یا زنان مطلّ 

 رانی با آنان ازدواج کرده باشد. که پیامبر به قصد شھوت

 فضائل مخصوص أمهات المؤمنین
 لخدیجه بنت خویلد -۱

است، ج  قصی جد پیامبر بن اسد بن عبدالعزی بن قصی:خدیجه بنت خویلد  
با پیامبر دارد و پیامبر از  یتر نزدیکخدیجه دومین زنی است که از جھت پدر نسبت 

 نسل قصی زنی دیگر نداشت جز ام حبیبه دختر ابوسفیان.
ترین زنـان  و از ثروتمندترین و شـریفبوده خدیجه از زنان مھم قریش از نظر نسبی 

 رفت. قریش به شمار می
در بیست و پنج سالگی با خدیجه ازدواج کرد، خدیجـه قـبًال ھمسـر ابـی ج  پیامبر

ایمان آورد و ایشـان را یـاری  ج ابن زراره تمیمی بود. خدیجه به پیامبر شھاله بن نبا
از خدیجـه ج  داد و ھمه فرزندان پیامبر او را از ھمه زنان برتر قرار میج  کرد و پیامبر

است، تا وقتی خدیجه زنده بود پیـامبر بـا زنـی  لھستند به جز ابراھیم که از ماریه
 ل قبل از ھجرت خدیجه وفات یافت.دیگر ازدواج نکرد تا این که سه سا

 دارای فضائل و مناقب بزرگی است: لخدیجه
 از اولین کسانی است که ایمان آورد. لخدیجه -أ 
در بیسـت با زنی دیگر ازدواج نکرد و ج  زنده بود پیامبر لتا وقتی خدیجه -ب 

تنھـا زن ایشـان  ، خدیجهسی و ھشت سال زندگی زناشویی پیامبر و پنج سال از
 بود.
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داده ج  ای الھی بود که خداوند بـه پیـامبر بھره لپیامبر با خدیجهمحبت  -ج 
 .)١(بود

 ستود. کرد و او را می یاد می لبه کثرت از خدیجهج  پیامبر -د 
گوید: (به ھیچکسـی از ھمسـران پیـامبر چنـان رشـک و  می لی صدیقه عائشه

بردم چون پیامبر به کثرت از او یاد  ای که بر خدیجه غیرت می بردم به اندازه غیرت نمی
 .)٢(کرد) می

 لسوده بنت زمعه -٢
ود بن نضر بن مالک بن حسل بن عامر بن  بن قیس بن عبدشمس بن عبدسوده بنت زمعه 

سـوده  مادرش شموس بنت قیس بن زید بن عمرو انصاری بـود. لؤی بن غالب بن فھر:
 قبل از ازدواج با پیامبر در نکاح سکران بن عمرو بود.

او از پیــامبر حــدیث روایــت کــرده و از او ابــن عبــاس و یحیــی بــن عبداللــه بــن 
. در مکـه مسـلمان شـد و بـه ھمـراه انـد کردهعبدالرحمن بن سـعد بـن زراره روایـت 

دوم ھجرت کرد و شـوھرش آنجـا درگذشـت. او اولـین  ی مرحله شوھرش به حبشه در
بـا او ازدواج کـرد، ازدواج در مکـه انجـام شـد و ج  زنی است که بعد از خدیجه پیامبر

حدود چھار سال او به تنھایی ھمسر پیامبر بود. وی بانویی بزرگـوار و شـریف بـود و در 
 دیده از جھان فرو بست.س فاروقآخر دوران خالفت عمر 

 ضائل:ف
باقی بماند، او نوبت خود را بـه ج  مند بود که ھمچنان ھمسر پیامبر سوده عالقه -أ

عائشه ھدیه کرد و با این کار به پیامبر ابـراز محبـت نمـود، و خواسـت کـه در بھشـت 
 ھمسر پیامبر باشد.

کند: (سوده بنت زمعه نوبت خود را به عائشـه  روایت می لبخاری از عائشهامام 
 .)٣(گذراند) پیامبر روز نوبت سوده و روز نوبت عائشه را با عائشه میھدیه کرد و 

 کرد مانند او باشد. آرزو می ی صدیقه عائشه -ب

 .٢٤٣٥صحیح مسلم، حدیث شماره:  -١
 .٢٤٣٥صحیح مسلم، حدیث شماره:  -٢
 .٥٢١٢صحیح بخاری  -٣
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ھمه زنـان دوسـت داشـتم بین کند که گفت: از  روایت میلهمسلم از عائشامام 
 .مانند سوده باشم

 بعائشه دختر ابوبکر صدیق -٣
ای برایش انتخاب شود،  خواست که کنیهج  بود او از پیامبر اش ام عبدالله کنیه

ای بگذار و او کنیه ام عبدالله را  ات برای خود کنیه پیامبر فرمود: به اسم خواھرزاده
 است. شعبدالله بن زبیر بن عوام که مادرش اسماء بنت ابوبکر ؛انتخاب کرد

بـه  رومان بنت عویمر کنانی است. عائشه در سال چھارم بعثت دیـده مادر عائشه ام
لگی او را او را به عقد خود درآورد و در نه سـاج  جھان گشود و در شش سالگی پیامبر

ر با او ازدواج کرده، پاکی ای است که پیامب تنھا زن دوشیزهلاش برد، عائشه به خانه
پیامبر او را از ھمـه  لاز باالی ھفت آسمان نازل گردید، و بعد از خدیجهلعائشه

ترین زن اسالم بود که بزرگان صحابه از او سـوال  ی فقیهزنانش بیشتر دوست داشت، و
 ۵۸کردند. ھیجده ساله بود که پیامبر وفات یافت، و خود در ھفدھم رمضـان سـال  می

 ھـ جان به جان آفرین تسلیم نمود و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد.

 :که در صحاح سته مذکور است لفضائل منحصر به فرد عائشه
 ترین ھمسر پیامبر بود. ز خدیجه محبوبعائشه بعد ا  -۱

او را بـه عنـوان ج  کنـد (کـه پیـامبر روایـت میس بخاری از عمرو بن عـاصامام 
گوید: نـزد پیـامبر آمـدم و گفـتم: چـه  لشکر ذات السالسل اعزام کرد، او می ی فرمانده

کسی را بیشتر از ھمه مردم دوست داری؟ فرمود: عائشه را، گفتم: از مـردان؟ فرمـود: 
 .)١(پدرش را...)

ابریشـمی بـه  ی ای از پارچـه قبل از ازدواج تصویر عائشه را جبرئیـل در قطعـه -۲
 پیامبر نشان داد.

فرمـود: ج  ند که گفت: پیـامبرنک روایت میلمسلم از عائشهامام و  بخاریامام 
گفـت:  آورد و می ای از ابریشم مـی (سه شب تو را در خواب دیدم، فرشته تو را در قطعه

 .٤٣٥٨صحیح بخاری، حدیث شماره  -١
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دیدم کـه تـو ھسـتی و  کردم و ناگھان می ات را نمایان می این ھمسر توست، من چھره
 .)١(رساند) میگفتم: اگر از سوی خدا باشد آن را به انجام  می

در لحاف عائشه بود بر ایشان وحی نازل شـد. چنانکـه روایـت ج  وقتی پیامبر -۳
است که پیامبر فرمود: (... ای ام سلمه در مورد عائشه مرا آزار مده، سوگند بـه 

  .)٢(خدا در لحاف ھیچکسی از شما جز او بر من وحی نازل نشده است)
گواھی داده  ی کبری به پاکی صدیقهشده که خداوند در آن آیاتی در قرآن نازل  -۴

ِينَ إِنَّ ﴿ است: ِ  ٱ�َّ ۡفكِ َجآُءو ب � لَُّ�م� بَۡل ُهَو  ٱۡ�ِ ُعۡصَبةٞ ّمِنُ�ۡمۚ َ� َ�َۡسُبوهُ َ�ّٗ
 ِ

ا  ٱۡمرِيٖٕ َخۡ�ٞ لَُّ�ۡمۚ لُِ�ّ ثِۡم� ِمَن  ٱۡ�تََسَب ّمِۡنُهم مَّ ِيوَ  ٱۡ�ِ ٰ كِۡ�َهُ  ٱ�َّ  ۥِمۡنُهۡم َ�ُ  ۥتََو�َّ
ی  راستی کسانی که آن تھمت بزرگ را (درباره به« ]۱۱[النور:  ﴾١١اٌب َعِظيمٞ َعذَ 
را شر و  )تھمت(المؤمنین عایشه) به میان آوردند، گروھی از شما بودند. این  ام

، برای شما سراسر خیر و نیکی )تھمت(ن آزیانی برای خود مپندارید؛ بلکه 
اند، (محفوظ)  کب شدهاز آنان سھمی از گناھی که مرتھریک  است. برای

است. و شخصی که بیشترین سھم را در این تھمت داشت، مجازات بزرگی (در 
  .»پیش) دارد

ّيَِ�ُٰت لِۡلَخبِيَ�ِٰت� وَ  ٱۡ�َبِيُثونَ لِۡلَخبِيثَِ� وَ  ٱۡ�َبِيَ�ُٰت ﴿ فرماید: تا آن که می ّيِبَِ�  ٱلطَّ لِلطَّ
ّيُِبونَ وَ  ۡغِفَرةٞ َورِۡزٞق َكِر�مٞ  ٱلطَّ ا َ�ُقولُوَنۖ لَُهم مَّ ْوَ�ٰٓ�َِك ُمَ�َُّءوَن ِممَّ

ُ
ّيَِ�ِٰت� أ  ]۲۶[النور:  ﴾٢٦لِلطَّ

زنان ناپاک، سزاوار مردان ناپاک و مردان ناپاک، سزاوار زنان ناپاکند. و زنان پاک، «
گویند،  مردم) میسزاوار مردان پاکند و مردان پاک، سزاوار زنان پاک. ایشان از آنچه (

 .»مبرا و بدور ھستند و آمرزش و روزی نیکی دارند

 بحفصه دختر عمر بن خطاب -٤
مادرش زینب بنت مظعون خواھر  خواھر عبدالله از جانب پدرش است،ل حفصه

در سال سوم ھجری ج  پیامبر عثمان بن مظعون بن حبیب بن وھب بن حذافه است،
 فه بدری بوداھمسر خنیس بن حذج  ازدواج با پیامبربا او ازدواج کرد، حفصه قبل از 

 .٢٤٣٨صحیح مسلم، حدیث شماره:  -١
 .٣٧٧٥صحیح بخاری، حدیث شماره:  -٢
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دار  . حفصه روزهوفات نمودمدینه ی بدر برداشته بود در  که بر اثر جراحتی که در غزوه
ھـ  ۴۵گذار بود. پنج سال قبل از بعثت به دنیا آمد و در شعبان سال  و عبادت
 درگذشت.

 فضائل:
در ج  کـرد و ھمسـر پیـامبر یھا را با عبادت صبح م گرفت و شب زیاد روزه می -۱

 بھشت است.
یک طـالق حفصه را  ج کند: (که رسول خدا طبرانی از قیس بن زید روایت می

فرمود: جبرئیـل ج  نزد او آمد حفصه حجاب کرد، پیامبرج  داد... آنگاه پیامبر
دار اسـت و او  زنده دار و شـب او روزه ،نزد من آمد و گفت: به حفصه رجوع کـن

 .)١(ھمسر تو در بھشت است)
آوری شد، قرآن تا زمان وفات ابوبکر نزد  قرآن جمعصدیق در زمان ابوبکر  وقتی -۲

شد، و پس از آن نـزد حفصـه  نگھداری میفاروق ایشان بود، پس از او نزد عمر 
ی شـد از قرآنـی آور وقتی قرآن جمعالنورین  ذیبود، و سپس در دوران عثمان 

که نزد حفصه بود کمک گرفتند و دوباره آن را به او برگرداندند و نزد او بود تـا 
 .  )٢(ھـ در مدینه درگذشت ۴۵آن که در سال 

 خزیمه تزینب بن -٥
زینب بنت خزیمه بن عبدالله بن عمرو بن عبد مناف بن ھالل بن عامر بن صعصعه 

کرد،  داد و آنان را کمک می گفتند، چون به فقرا غذا می می به او ام المساکین ھاللی
با او ازدواج ج  شوھرش عبدالله بن جحش در احد به شھادت رسید. پس از آن پیامبر

کرد، و زندگی پیامبر با او فقط دو یا سه ماه طول کشید. سپس زینب در سال چھارم 
 ھجری درگذشت.

ا فضائلی که در حق عمـوم ھمسـران گرچه مناقب مخصوصی برای او ذکر نشده، ام
بر او نماز خواند، ج  پیامبر آمده او را کافی است، و ھمچنین وقتی او وفات یافت پیامبر

در دوران حیات ایشـان فقـط ج  و این فضیلتی است برای او، چون از ھمسران پیامبر

 ».٩٣٤ش  ٣٦٥/  ١٨المعجم الکبیر « -١
 .٤٥٠٦صحیح ابن حبان  -٢
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رحمـت واجبـی اسـت بـرای ج  و نمـازگزاردن پیـامبر اند، خدیجه و زینب وفات یافته
 مسلمین.

 ل ام سلمه -٦
پدرش به خاطر سخاوتش ملقب به  ھند بنت ابی امیه (حذیفه) مخزومی قریشی:

مسافران) بود، چون مسافری که ھمراه او بود توشه با خودش  ی (توشه (زاد الرکب)
داشت، و مادرش عاتکه بنت عامر کنانیه از بنی فراس بود. بعد از آن که ابوسلمه  برنمی

بن عبداألسد شوھر و پسر عموی أم سلمه که ھمراه او به حبشه و سپس به مدینه 
 اند: و گفتهھجرت کرده بود وفات یافت، پیامبر با او ازدواج کرد، 

ترین  شـریف وارد مدینـه شـد، او از زیبـاترین و او اولین زنی بود که سوار بر کجـاوه
و آخرین ھمسر پیامبر بود که از دنیا رحلت کرد و بنابر قول راجـح در سـال ه، زنان بود

 ھـ درگذشت. ۶۱

 فضائل:
 روایـت لمسـلم از ام سـلمهامـام ازدواج پیامبر با او و دعای ایشـان بـر او،  -۱

بلتعـه را نـزد مـن فرسـتاد تـا مـرا  حاطب بن ابـیج  کند که گفت: پیامبر می
و (یعنی نسبت بـه ھـوخواستگاری کند، گفتم: من دختری دارم و من باغیرتم 

کنیم خداوند دخترش را از او  برای دخترش دعا می فرمود:ج  حساسم) پیامبر
 . )١(ر کندکنم خداوند غیرت و حساسیت او را دو نیاز کند، و دعا می بی

ج  در روز حدیبیه به وضوح آشکار گردید، آنگاه که پیامبر و درایت اوو حکمت  -۲
صحابه را فرا خواند و فرمود: (ای مردم! قربانی سـر ببریـد و موھـای سـرتان را 
بتراشید. ھیچکس بلند نشد، باز پیامبر تکرار کـرد ولـی کسـی بلنـد نشـد بـاز 
پیامبر تکرار کرد: آنگاه پیامبر برگشت و نزد ام سلمه آمد و گفت: (ای ام سـلمه 

بینی با ھـیچکس سـخن  یمردم را چه شده؟) ام سلمه گفت: ھمانطورند که م
ات برو و آن را سر ببر و موھای سرت را بتـراش، و وقتـی  نگو، و به سوی قربانی

شده و بدون دھند، آنگاه پیامبر بیرون  این کار را بکنی مردم ھم آن را انجام می
اش را سر بریـد و سـپس نشسـت و موھـای  قربانی آن که با کسی سخن بگوید

 .٩١٨صحیح مسلم، حدیث شماره:  -١
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کردن نمودنـد و  بلنـد شـدند و شـروع بـه قربـانیسرش را تراشید، آنگاه مردم 
 ی را تراشیدند، تا آن که در وسـط راه مکـه و مدینـه سـوره شان سرھایموھای 

منـدی و حسـن  این مشوره ام سلمه به وضـوح نشـانگر عقـل .)١(فتح نازل شد
 تدبیر اوست.

 لزینب بنت جحش -٧
از اولین مھاجران زن  بن رباب بن یعمر األسدی حلیف بنی عبد شمس: زینب بنت جحش

اسـت، زینـب در ج  پیـامبر ی بود و مادرش أمیمه بنت عبـدالمطلب بـن ھاشـم عمـه
 ج دینداری و پرھیزگاری و سخاوت سرآمد زنان بود و اولین زنی اسـت کـه بـه پیـامبر

 ھجری درگذشت. ۲۰زیرا وی در سال  ؛پیوست

 فضائل:

�ۡذ َ�ُقوُل ﴿ فرماید: می درآورد، چنانکهج  زینب را خداوند به ازدواج پیامبر )۱
ۡ�َعَم 

َ
ِٓي � ُ لِ�َّ ۡمِسۡك َعلَۡيَك َزوَۡجَك وَ  ٱ�َّ

َ
ۡ�َعۡمَت َعلَۡيهِ أ

َ
َ  ٱتَّقِ َعلَۡيهِ َو� َوُ�ِۡ� ِ�  ٱ�َّ

ُ َ�ۡفِسَك َما  ُ وَ  ٱ�َّاَس ُمۡبِديهِ َوَ�َۡ�  ٱ�َّ ا قََ�ٰ َزۡ�ٞد ّمِۡنَها  ٱ�َّ ن َ�َۡشٮُٰهۖ فَلَمَّ
َ
َحقُّ أ

َ
أ

ۡدِ�َيآ�ِِهۡم إَِذا  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ لَِ�ۡ َ� يَُ�وَن َ�َ  َزوَّۡجَ�َٰكَهاَوَطٗر� 
َ
ۡزَ�ِٰج أ

َ
َحَرٞج ِ�ٓ أ

ۡمُر 
َ
ْ ِمۡنُهنَّ َوَطٗرۚ� َوَ�َن أ ِ قََضۡوا ا به یاد و زمانی (ر« ]۳۷[األحزاب:  ﴾٣٧َمۡفُعوٗ�  ٱ�َّ

آور) که به کسی که الله به او نعمت داده بود و تو نیز به او نعمت دادی، 
و در دلت چیزی را » ھمسرت را نگاه دار و تقوای الھی پیشه کن«گفتی:  می

ترسیدی؛ و الله به  می کند و از مردم داشتی که الله آن را آشکار می پنھان می
زید از او (زینب) جدا شد، این بانو را  اینکه از او بترسی، سزاوارتر است. و چون

ی ازدواج با ھمسران  به ازدواج تو درآوردیم تا بر مؤمنان تنگنایی در زمینه
شدنی  ھایشان پس از آنکه طالقشان دھند، نباشد. و فرمان الله، انجام پسرخوانده

 .»است

 .٤/  ٣٢٣و مسند امام احمد  ٢٥٨١بخاری، حدیث شماره: (صحیح  -١
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ھایتـان  گفت: (شما را خـانواده کرد و می ھمسران پیامبر افتخار می و او بر دیگر
سـمان بـه ازدواج آدرآورده و مـرا خداونـد از بـاالی ھفـت ج  به ازدواج پیامبر

  .)١(درآورده است)ج پیامبر
زینب را به خـاطر صـدقه و انفـاق در راه خـدا، در میـان ھمسـرانش ج  پیامبر )۲

ج  کند کـه گفـت: پیـامبر روایت می ی صدیقه  مسلم از عائشهامام ستایش کرد، 
پیوندد که دست درازتری داشته  تان کسی از شما به من می ھمهفرمود: زودتر از 
کردنـد کـه دسـت  ھایشـان را دراز می گوید: زنان پیـامبر دست باشد، عائشه می

ما زینـب بـود، چـون  ی گوید: دست و دل بازتر از ھمه یک درازتر است. می کدام
   .)٢(داد) کرد و صدقه می زینب با دست خود کار می

 لحارثجویریه بنت  -٨
ضرار بن حبیب بن جذیه الخزاعیه مصطلقی، در سال  بن ابی جویریه بنت حارث

ثابت بن  ی اسیر شد و سھمیه(مریسیع) بنی مصطلق  ی پنجم یا ششم ھجری در غزوه
قیس گردید، ثابت با او عقد مکاتبه بست یعنی قرار گذاشت که با پرداخت مبلغی به 

مذکور را پرداخت نمود و با او ازدواج کرد، او  مبلغج  صورت اقساطی آزاد شود، پیامبر
قبًال ھمسر مسافع بن صفوان بود که در ھمین جنگ کشته شد، و به سبب جویریه 

ترین  مسلمین صد تن از اسیران را آزاد کردند، از این رو او برای قوم خود از بابرکت
 ھا بود، و در سال پنجاه ھجری درگذشت. زن

 فضائل:
مسـلم از عبداللـه بـن عبـاس از امـام  پرداخت. ر و عبادت میاو به کثرت به ذک )۱

صبح زود وقتـی نمـاز صـبح را خوانـد از ج  کند: پیامبر روایت می لجویریه
پیش او بیرون رفت ظھر وقتی آمد دید ھنـوز او مشـغول ذکـر و عبـادت اسـت، 

ام؟ گفت: بله. پیـامبر  فرمود: ھنوز بر ھمان حالتی ھستی که من از تو جدا شده
ای  ام اگـر بـه آنچـه تـو در طـول روز گفتـه رمود: من بعد از تو سه کلمه گفتهف

 .٧٤٢٠صحیح بخاری، حدیث شماره:  -١
 .٢٤٥٢صحیح مسلم، حدیث شماره:  -٢

                                           



 ١٧  ی أمهات المؤمنین عطر یاسمین در سیره

 اهللاِ  ُسبَْحانَ «مقایسه شوند وزن بیشتری خواھند داشت و (آن کلمات عباتند از:) 
ِقهِ  َعَددَ  َوحِبَْمِدهِ،

ْ
 .)١(»لَكَِماتِهِ  َوِمَدادَ  َعرِْشهِ  َوِزنَةَ  َ�ْفِسهِ  َورَِضا َخل

 ه بود جویریه نام نھاد.از آن که اسمش بّر او را بعد ج  پیامبر )۲

 لام حبیبه  -٩
صفیه  مادرش سفیان بن صخر بن حرب بن امیه بن عبد شمس اموی: رمله بنت ابی

ھفده سال قبل از بعثت به دنیا آمد و به ھمراه  ایشان ،است بنت ابی العاص بن أمیه
 ھمسرش عبیدالله بن جحش اسدی مسلمان شد و ھردو به حبشه ھجرت کردند، و

د، سپس به مانھمچنان به دین خود متمّسک حبیبه  امو  آنجا شوھرش مرتد شده
، آنگاه خداوند به او ھمسری بھتر یعنی پیامبر از شوھرش جدا شدمدینه ھجرت کرد و 

است، و در عبد مناف  تر نزدیکاو از ھمه زنان پیامبر از لحاظ نسب به ایشان  را داد،
 ھـ درگذشت. ۴۴شود. وی در سال  شان یکی می نسب

 فضائل:
نـه یدمدید صلح بین مسـلمین و قـریش بـه مپدرش وقتی مشرک بود و برای ت -۱

نشست  میبر آن ج  آمده بود، أم حبیبه به او اجازه نشستن بر فرشی که پیامبر
 .)٢(نداد

 در ھجرت دوم به حبشه ھجرت کرد. -۲

 لی بن اخطب یصفیه بنت ُح  -١٠
ب از نسل ھارون بن عمران برادر وقالوی بن یع او از فرزندان :بن سعیه از بنی نظیر

و پس از او با کنانه بن  شدن با سالم بن مشکم ازدواج کرد موسی است، قبل از مسلمان
ابی الحقیق ازدواج نمود که کنانه روز جنگ خیبر کشته شد، و صفیه ھمراه دیگر زنان 

ج  و با او پیمان مکاتبه بست، پیامبر یه کلبی او را گرفتحیھود به اسارت درآمد و د
زادکردنش را آاش را پرداخت کرد و آزادش نموده و با او ازدواج کرد و  پول مکاتبه

 ھجری درگذشت. ۵۲ھریه او قرار داد، وی در سال م

 .٢٧٢٦صحیح مسلم، حدیث شماره:  -١
 .١٠٠، ٩٩/  ٨طبقات ابن سعد  -٢
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 فضائل:
 ھمسر پیامبری است و دختر پیامبری است و عمویش پیامبر بود. -۱

کند که گفت: به صفیه خبـر رسـید کـه حفصـه گفتـه  ترمذی از انس روایت می
آمد و دید که صـفیه ج  است: صفیه دختر یھودی است، صفیه گریه کرد، پیامبر

کنی؟ گفت: حفصه به من گفته است که دختر  چرا گریه می کند، گفت: گریه می
فرمود: تو دختر پیامبری ھستی و عمویت پیـامبر و ھمسـرت ج  یھودی. پیامبر

، حفصـه (یعنی پدرت ھارون و عمویت موسی و ھمسرت من ھسـتم)پیامبر است
کند؟ سپس پیامبر به حفصه گفـت: ای حفصـه از  چیزی بر تو افتخار میچه به 

 .)١(خدا بترس
پیامبر او را به صدق و راستی وصف نموده، وقتی که در بیماری پیـامبر صـفیه  -۲

ات مرا گرفته بـود)  گفت: (سوگند به خدا ای پیامبر خدا! دوست داشتم بیماری
گیریـد،  ھمسران پیامبر به او اشاره کردنـد، پیـامبر فرمـود: آیـا از او خـرده می

   .)٢(سوگند به خدا که او راستگوست)

 ل میمونه بنت حارث -١١
ود بن عوف است، با مسعمادرش ھند بنت  بن حزن بن عامر بن صعصعة ھاللیة:

أبورھم وفات یافت  .ازدواج کرد و سپس با أبورھم بن عبدالعزی ازدواج نمود عوف ثقفی
او که با مسرف نزدیک  ی و عباس او را به ازدواج پیامبر درآورد، و پیامبر در منطقه

با ج  در سال ھفتم ھجری پیامبر عمرة القضاءعروسی کرد، او آخرین زنی بود که در 
 او ازدواج نمود.

 فضائل:
 به ایمان او شھادت داده است: جمھربان پیامبر  -۱

 .٣٨٩٢ترمذی، حدیث شماره:  -١
 .٢٠٩٢٢ش  ٤٣١/  ١١مصنف عبدالرزاق  -٢

                                           



 ١٩  ی أمهات المؤمنین عطر یاسمین در سیره

 ایناننـد: فرمود: خواھران با ایمانج  از ابن عباس روایت است که گفت: (پیامبر
حـارث و خـواھرش سـلمی بنـت  میمونه ھمسر پیامبر و خواھرش ام فضل بنت

 .)١(حمزه و اسماء بنت عمیس خواھر مادری آنان) حارث زن
 پیامبر او را میمونه نامید. -۲

میمونـه بـره بـود  ام کنـد کـه گفـت: (اسـم خالـه حاکم از ابن عباس روایت می
 .)٢(اسم او را میمونه گذاشت)ج پیامبر

بـود، باشـد کـه آن را در میـان ای از فضائل أمھات المـؤمنین  آنچه بیان کردیم پاره
 شود توشه راه خود قرار دھیم. أمواج متالطم شبھاتی که مطرح شده و می

و الزم است که دختران و خـواھران و ھمسـران مـا ایـن فضـائل را بیاموزنـد و در 
ھایشان آن را به عنوان رفتار خود در پیش بگیرند و آنان را به عنوان بھترین الگـو  خانه

داشتن ھمسران پیـامبر  اینگونه أمھات المؤمنین را گرامی بدارند، و گرامیقرار دھند و 
 .ج گذاشتن به پیامبر داشتن و احترام ییعنی گرام

 .٣٣ – ٣٢ / ٤المستدرک  -١
 .٢١٤١صحیح مسلم، حدیث شماره:  -٢

                                           





 
 
 

گین ۀسیر  و تاریخ درخشان حسن  عطرآ
 مثنی و فرزندش عبدالله

 





 
 
 

 عبدالله پسرشو  مثنیحسن  

ة والسالم عىل خرة، والصال، وبأمره سار الدنيا واآلتاحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلا

 خري خلق اهللا، حممد صىل اهللا عليه وآله وسلم.
ی بزرگـوار بالد علمـا امت اسالمی به آن می ی کهین افتخاراتتر بزرگاما بعد: یکی از 

از جملـه علمـای امـت ایـن دو  ،اند بودهه چراغی برفراز راه حقیقت وارآن است که ھم
و پسرش عبدالله اسـت کـه س بزرگوار حسن بن حسن بن علی بن ابی طالبدانشمند 

اھـل بیـت  بزرگـاندارنـد و دو تـن از  صـیدر تاریخ نزد اھل سنت و غیـره جایگـاه خا
 باشند که ما به محبت اھل بیت و رعایت حقوق آنان امر شده ایم. می

 نام و کنیه و نسب و خانواده
او سید بزرگوار حسن بن حسن (المثنی چون اسم او حسن فرزند حسن است) بن 

ج  پیامبر ی علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن ھاشم قریشی ھاشمی و فرزند نوه
 مد مدنی بود.اش ابومح است و کنیه

سرور جھانیان است و پدرش سرور جوانان اھل بھشـت حسـن ج  اما جدش محمد
یکی از ده نفری است که مـژده س بزرگش علی بن ابی طالباست و پدر ببن علی 

چھارم است، عمویش حسین بن علی شـھید کربالسـت  ی و خلیفه اند دهبھشت داده ش
رش جعفر بن ابی طالب (طیار) اسـت باشد و عموی پد که سرور جوانان اھل بھشت می

 است که سردار شھداء است.س حمزه بن عبدالمطلبس و عموی جدش علی
بزرگش فاطمه دختر محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب، سردار و بانوی زنان و و مادر

 جھان است. و مادرش خوله بنت منظور فزاری است.

 برادران حسن
طلحه و ابوبکر و عبدالله که در کربالء ھمراه زید و  او چند برادر داشت از آن جمله:

پسر  ۀبا عمویشان حسین به شھادت رسیدند، و حسن بن حسن از این معرکه به واسط
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 .)١(اسماء بن خارجه فزاری نجات یافت عموی مادرش
و ھمچنین از برادرانش عمرو و عبدالرحمن و حسن و محمد و یعقوب و اسماعیل و 

ثنی و زید بن ندان حسن مفقط ذریه و فرزبن علی عمر و حمزه بودند، و از نسل حسن 
  .)٢(حسن باقی مانده است

 همسران و فرزندانش

 :فاطمه دختر حسین
دختـر عمویش حسین فاطمه را به ازدواج او درآورد که از او صاحب سه پسـر و دو 

ی حدیث احادیثی از او روایـت شـده و او ھا کتابکرد و در شد، فاطمه نود سال زندگی 
 .)٣(ثقه بود

 :ام فضل بنت محمد بن علی و أم موسی بنت عمر بن علی
و با ھردو در یک شب ازدواج کرده اسـت، و زنـان  دکه ھردو دختر عموی او ھستن

 .)٤(یک بروند زده شدند که نزد کدام بنی ھاشم حیرت

 :یةرمله بنت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل العدو
مبشره و صحابی بزرگوار سـعید بـن زیـد اسـت، حسـن از او  ی پدرش یکی از عشره

اش به اسم اوست. و این وصـلت جدیـدی  صاحب فرزندی به نام محمد گردید که کنیه
 است بین اھل بیت و صحابه که نشانگر محبت و دوستی است.

ی داود و جعفـر ھـا نامکنیزی رومی بود که از او صاحب دو فرزنـد بـه و اما حبیبه 
 شد.
 

 .٢٣٠/  ٢ن ک تھذیب التھذیب  -١
و حسن مثنی برادرانی از مادرش خوله بنت منظور فزاری دارد که  ٢٢٩/  ٣سیر أعالم النبالء  -٢

ملقب به (محمد س عبارتند از ابراھیم و داود و أم قاسم فرزندان محمد بن طلحه بن عبدالله
(محمد بن طلحه) وقتی در جنگ جمل به شھادت رسید، حسن بن علی با سجاد). چون او 

 .٥٥/  ١٥ھمسرش ازدواج کرد، تاریخ دمشق 
 .٨٦٥٢تقریب التھذیب  -٣
 .٣١٩/  ٥الطبقات ابن سعد  -٤

                                           



 ٢٥  حسن مثنی و پسرش عبدالله

 ت ایشانمشکال
اسفناک  ی اولین مصیبتی که ایشان در معرض آن قرار گرفت حضورش در واقعه

به دلیل  سبود، حسن مثنیش کربال و شھادت عمویش حسین و جمعی از اھل بیت
 اش با دخالت داییاند  و گفته ،از این معرکه جان سالم به دربردکم سن و سال بودنش 

 یش را معالجه کرد.ھا و او زخماسماء بن خارجه نجات یافت 
اسـت کـه در تـاریخ آن  در معرض آن قـرار گرفـت ایشان مصیبتھایی کهاز جمله و 

علـی بـود، روزی او  ی اإلسالم ذھبی آمده است: (حسن وصّی پدرش و سرپرست صدقه
حجاج در مدینه ھمراه بود حجاج در آن وقت امیـر مدینـه بـود، حجـاج بـه  ی با دسته

علـی شـریک کـن او عمویـت و  ی حسن گفـت: عمویـت عمـر بـن علـی را در صـدقه
دھم و کسـی را در ایـن  ات است، گفت: شرط علـی را تغییـر نمـی خانواده ی باقیمانده

شـریک شـما قـرار  کنم، حجاج گفت: من او را اموال که علی شریک نکرده شریک نمی
آمد گفت و بـه حجـاج فرمـانی  عبدالملک به او خوش .دھم، او نزد عبدالملک رفت می

بود که خداوند متعال او را از ظلـم نوشت که فراتر از آن با حسن رفتار نکند) و اینگونه 
 .و ستم حجاج رھایی بخشید

ساکر در ه بود، این است که ابن عبه آن گرفتار شدو از جمله مشکالتی که وی 
خود در مدینه ھشام بن اسماعیل  گوید: عبدالملک بن مروان به عامل تاریخ دمشق می

کند، با  نوشت که به من خبر رسیده که حسن بن حسن با اھل عراق مکاتبه می
گوید: او را آوردند، علی بن حسین بلند شد و  او را احضار کنید. می من ی    رسیدن نامه

َلِيمُ  اهللاَُّ  إِالَّ  هَ إِل الَ « فرج را بگوگفت: ای پسر عمو! کلمات  ، الَ  احلْ يمُ رِ كَ ِّ اهللاَُّ  إِالَّ  هَ إِل الْ
يلِ عَ  الْ

، ظِيمِ عَ انَ  الْ بْحَ بِّ  اهللاَِّ سُ اتِ  رَ وَ مَ ، السَّ بْعِ بِّ  السَّ رَ شِ  وَ رْ عَ يمِ  الْ رِ كَ دُ الْ َمْ بِّ  هللاَِِّ ، احلْ املَِنيَ  رَ عَ  »الْ
او را رھا اند  و بر او دروغی بسته اند دهگوید: ھشام نگاھی کرد و گفت: او را تھمت ز می

د این بنده خداونو اینگونه  کنید و باید در این مورد به امیرالمؤمنین مراجعه شود)
زیرا دعا عبادت  ،بردن به او که شریکی ندارد نجات داد صالح را با دعای مخلصانه و پناه

 .)١(است
رسـاند، چـرا  علی بن حسین و حسـن مثنـی را می ۀصمیمان ی این عالقه و رابطهو 

کربال باھم بودنـد و از  ی چنین نباشد و حال آن که آنان پسر عموی یکدیگر و در معرکه

 .١٤٧٩سنن ابوداود، حدیث شماره:  -١
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تعداد اندک افراد نجات یافته از آن معرکه بودنـد و بـاھم وصـلت کـرده بودنـد، ھمسـر 
علی بن حسـین خـواھر حسـن مثنـی ام  حسن فاطمه خواھر علی بن حسین و ھمسر

 عبدالله بود.

 وفات
اندی سال سن داشت درگذشت،  پنجاه و ھـ در حالی که` ۹۷در سال  رحمه الله او

اش ھجوم آوردند، آنگاه ابراھیم  اش حمل شد طلبکارانش به تابوت جنازه وقتی جنازه
ار درھم بود، بن محمد بن طلحه گفت: من ضامن بدھی او ھستم، بدھکاری او چھل ھز

 دھد. و این صحنه محبت اھل بیت و صحابه را نشان می
دوست دارم در اینجا به این اشاره کنیم که آنچه به ولید بن عبدالملک نسـبت داده 

چون حسن مثنی بعد از مرگ ولید  ،صحت ندارد شده که او حسن مثنی را مسموم کرد
ھـ درگذشت و حسن مثنـی در  ۹۶بن عبدالملک وفات کرده است. چون ولید در سال 

دانیم که زینب دختر حسن ھمسـر ولیـد بـن عبـدالملک  ھـ وفات یافت و می ۹۷سال 
بود. رحمت خدا بر حسن مثنـی بـاد و خداونـد مـا را از دوسـتداران او و دوسـتداران 

 د.مؤمنان بگردان
 
 



 
 
 

 عبدالله بن حسن مثنی

 نام و کنیه و نسب و خانواده
 ی او عبدالله بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب ھاشمی قریشی فرزند نوه

مدنی ابومحمد و رسول خدا، ابومحمد ھاشمی مدنی ملقب به محض یعنی خالص 
چون پدر و مادرش ھردو ھاشمی بودند از این رو او به محض ملقب  اند: است. گفته

 گردید.

 فضیلت و علم
 .)١(دارای شرافت و ھیبت و گویایی بوداو از عبادتگذاران بود و او  گوید: واحدی می

در  ۱۴۵سـال  ست: او ثقه و بزرگوار بود، اوائـلو در تقریب التھذیب ابن حجر آمده ا
 و پنج سالگی درگذشت. ھفتاد

 سنزد عبدالله بن حسنش جایگاه ابوبکر و عمر و عثمان
خلفای راشدین نزد عبدالله بن حسن جایگاه واالیی داشتند، چنانکه حافظ ابن 

ابوبکر  ی در بارهعبدالله بن حسن از کند که گفت:  عساکر از ابی خالد احمد روایت می
آنان درود و  ربر آنان باد و کسی که ب پرسیدم؟ او گفت: درود و رحمت خدابو عمر

 .)٢(فرستد رحمت خدا بر او مباد رحمت نمی
 شـان برایافتم و  و ھمچنین در ھمین کتاب آمده است: که او گفت: به یادشان می 

و ھمچنـین در تـاریخ » جـویم ب میّر دعاکردن برای آنان به خداوند تق کنم و با دعا می
نمودن بـر  را در بـاره مسـح داللـه بـن حسـندمشق آمده است که حفص بن قـیس عب

زیرا عمر بـن خطـاب مسـح کـرده اسـت، گفـت: مـن  ؛ھا پرسید، گفت: مسح کن موزه
گـویم و تـو رأی مـرا  کنـی؟ گفـت: مـن از عمـر برایـت می پرسم که آیا تو مسح می می
پرسی، عمر از ھزاران فرد مانند من و تو بھتر بوده است، گفتم: ای ابامحمد! بعضـی  می

 .١٩١تاریخ اإلسالم ص  -١
 .٢٥٥/  ٢٩تاریخ دمشق  -٢
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گویند: این سخنان شما تقیه است، آنگاه او در حـالی کـه مـابین منبـر و قبـر  ردم میم
پیامبر بودیم، گفت: بار خدایا! در پنھان و آشکار سخن من ھمین اسـت، سـپس گفـت: 

بـه او فرمـانی داد و او آن را ج  گوید: علی مورد ستم قرار گرفته و پیامبر کسی که می
 .)١(استاجرا نکرد، به علی توھین کرده 

گوید: عبدالله بـن  و ھمچنین در تاریخ دمشق از محمد بن قاسم روایت است که می
شدن عثمان را یاد کرد و چنان گریست کـه  حسن بن حسن بن علی را دیدم که کشته

 .)٢(ریش و لباسش خیس شد

 مصایب و وفات
کرد پوشی  مشکالت عبدالله بن حسن از دوران ابوالعباس سّفاح آغاز شد او چشم

عبدالله بن حسن و حسن سوم  ،ودر مورد قضیه سکوت نموده، اما ابوجعفر منصور
محمد و ابراھیم قصد شورش  ؛(مثلث) و ابراھیم را زندانی کرد، چون فرزندان عبدالله

علیه دولت ابوجعفر را داشتند، به ھمراه عبدالله برادرش محمد بن عبدالله بن عمرو 
اج که برادر مادری عبدالله بود زندانی گردید. آنان در بن عثمان بن عفان ملقب به دیب

ابن  حافظ سال بود. ۷۵س ھـ در زندان وفات یافتند، در آن روز سن عبدالله ۱۴۵سال 
کند: منصور بر  انگیز را اینگونه برای ما تعریف می کثیر این داستان اسفناک و غم

ز این فشار ناراحت و خشمگین عبدالله فشار آورد که فرزندانش را پیدا کند، عبدالله ا
دھم، آنگاه  شد و گفت: سوگند به خدا! اگر زیر پاھایم باشند آنان را به تو نشان نمی

منصور خشمگین گردید و دستور داد عبدالله را زندانی کنند و فرمان داد: غالمان و 
ھمه  و او سه سال در زندان ماند و به منصور پیشنھاد کردند که اموال او را بفروشند،

فرزندان حسن را زندانی کند و او چنین کرد و به شدت به جستجوی ابراھیم و محمد 
آمدند و کسی که منصور را خبر کند  پرداخت، با این که اغلب آنان به حج می

عزل  ی، منصور فرماندارانش را در مدینه یکی پس از دیگراند دهآمھا  آن دانست که نمی
کرد که ابراھیم و محمد را دستگیر کند و به  کرد و ھر فرمانداری را تحریک می می

شان باشد، و او اموال فراوانی در راه دستگیری و جستجو از آنان خرج کرد، اما  دنبال
 تقدیر الھی نبود که آنان دستگیر شوند.

 .٢٥٦/  ٢٩تاریخ دمشق  -١
٢٥٦/  ٢٩ -٢. 
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از فرماندھان منصور به نام ابوالعساکر خالد بن حسان با آنان ھمآھنـگ بـود، و  یکی
در یکی از مراسم حج تصمیم گرفتنـد منصـور را در بـین صـفا و مـروه از بـین ببرنـد، 
عبدالله بن حسن آنان را به خاطر شرافت جایگاه از این کار منع کرد، منصور از این کار 

گاه گردید و آن فرمانده را چنـان شـکنجه کـرد  مطلع شد و از حمایت آن امیر از آنان آ
به او حمله نمایند. منصور گفت: چه چیزی شما را اند  خواسته که او اعتراف کرد که می

از این کار بازداشت، او گفت: عبدالله بن حسن ما را منع کرد، آنگاه خلیفه دسـتور داد 
و منصور با فرزندان و وزیران خـود او را در زمین پنھان کردند و دیگر از او خبری نشد، 

ھـایی بـه شـھرھا  سکـرد و جاسـو تدر مورد قضیه دو پسر عبدالله بـن حسـن مشـور
حسن نزد مادرش  فرستاد، اما ھیچ خبر و اثری از آنان یافته نشد، محمد بن عبدالله بن

 خود را به آنـان خواھم د، میزسو م! دلم به حال پدر و عموھایم میردآمد و گفت: ای ما
ام راحت شوند، آنگاه مادرش به زندان رفت و آنچه پسرش گفتـه  م تا خانوادهتسلیم کن

کنیم، شاید خداونـد بـا  بود را به اطالع آنان رسانید، آنان گفتند: نه ھرگز نه، ما صبر می
نمـائیم و آزادی مـا بـه دسـت خداونـد  ھای او در خیری را بگشاید و ما صبر می دست

کند و اگر بخواھد ما را در زنـدان و تنگنـا قـرار  آزاد و راحت می است، اگر بخواھد ما را
 دھد، و ھمه بر این توافق کردند. می

 شبهات و ردود
جویی و حسادت قرار  مانند ھرکسی از بزرگان این دو سّید شریف نیز مورد عیب

 ۀھم اینک ما ابتدا شبھاتی که پیرامون حسن مثنی و سپس آنچه دربار اند، گرفته
 گوئیم: ش عبدالله مطرح شده را پاسخ میفرزند

 به چند چیز متھم شده است که برخی عبارتند از:س حسن مثنی
ناسـزا گفتـه اسـت، پـس عـدالت او بـه س او متھم است که به علی بن حسین -۱

 گمان آنان مخدوش است.
که در مورد حسن مثنـی گفـت: او بـه یھودیـت  اند دادهبه جعفر صادق نسبت  -۲

گویند کـه صـادق گفتـه اسـت: اگـر  خورد!! و می سزاوارتر است و او شراب می
مـرد بھتـر از آن چیـزی  خواری و ربـاخواری می حسن بن حسن با زنا و شراب
 است که او بر آن مرده است.
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، در انـد کردهآن متھم این امام بزرگوار را به  ،اتھاماتی بود که به دروغ ی این خالصه
اختالف بین حسن مثنی و علی بن حسین را مفید که یکی از  ی گوئیم، واقعه پاسخ می

 علمای امامیه است اینگونه ذکر کرده است:
کند که  ابومحمد حسن بن محمد از جدش از محمد بن جعفر و غیره روایت می

ر او ایستاد و به او گفتند: مردی از اھل بیت علی بن حسین علیھما السالم در کنا
و ناسزا گفت. علی بن حسین به او چیزی نگفت، وقتی آن فرد رفت، علی بن فحش 

حسین به ھمنشینان خود گفت: (شما سخنان این مرد را شنیدید، دوست دارم ھمراه 
کنیم ما دوست  من خود را به او برسانید تا پاسخم را به او بشنوید) گفتند: چنین می

گوید: آنگاه  بگوئیم، راوی می جوابش را بگویی و ما ھم چیزھایی به اوداشتیم تو به او 

ِينَ ﴿ گفت: ھایش را گرفت و رفت و می علی بن حسین کفش آءِ يُنفُِقوَن ِ�  ٱ�َّ َّ  ٱل�َّ
آءِ وَ  َّ ُ وَ  ٱ�َّاِس� َعِن  ٱۡلَعا�ِ�َ وَ  ٱۡلَغۡيَظ  ٱۡلَ�ِٰظِم�َ وَ  ٱل�َّ [آل عمران:  ﴾١٣٤ٱلُۡمۡحِسنِ�َ ُ�ِبُّ  ٱ�َّ

و الله  ،نمایند خورند و از خطای مردم گذشت می خشمشان را فرو میآنان که و « ]۱۳۴
 .»نیکوکاران را دوست دارد

گوید، آنگاه آن مرد در حالی کـه قصـد  آنگاه ما دانستیم که او به آن فرد چیزی نمی
ما علی شر داشت به سوی ما آمد و شکی نداشت که علی بن حسین برای تالفی آمده، ا

بن حسین به او گفت: برادرم تو ھم اکنون چیزھایی به من گفتی، اگر آنچـه مـرا بـدان 
کنم، و اگـر آن چیزھـا را  متھم کرده در من وجود دارد از خداونـد طلـب آمـرزش مـی

آنگاه آن مرد پیشانی علی بـن حسـین را بوسـید و گفـت:  زد)رندارم، خداوند تو را بیام
که از آن پاک ھستی و مـن بـه آن سـزاوارترم. راوی حـدیث بلکه چیزھایی به تو گفتم 

 .)١(گوید: آن مرد حسن بن علی (یعنی حسن مثنی بود) می
و باید گفت: گیریم که بین علی بن حسین و پسر عمـویش حسـن مثنـی اخـتالف 

طلبد که او را برای ھمیشه کنـار بـزنیم؟! و  بوده است، آیا وجود این اختالف این را می
صلح و آشـتی کردنـد و حسـن از ھا  آن گوید که می –اگر صحیح باشد  –روایت مذکور 
بوسید، آیا بعد از این ھمه درسـت اسـت  اش را ذرخواھی نمود و پیشانیعپسر عمویش 

که به او اعتراض و اھانت شود و تمام خویشاوندی آن دو امـام کـه پسـر عمـو و دامـاد 
 افراد منصف نیست. ی شایسته ییکدیگر بودند به فراموشی سپرده شود، چنین کار

 .١٤٦ – ١٤٥/  ٢اإلرشاد مفید  -١
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 کند که گفت: من و معلی بن یعفور نقل می حتجاج و او از ابیو تستری از صاحب اإل
م او گفت: ای یھودی! ما را از آنچه جعفر بن محمد در یحسن بن حسن را دید ،خنیس

خبر کن و گفت: سوگند به خدا! او بـه یھودیـت از شـما دوتـا سـزاوارتر بامورد ما گفته 
 است! یھودی کسی است که شراب بنوشد.

و و از جعفر بن محمد روایت است که گفت: (اگر حسن بن حسن بر زنا و رباخواری 
 .)١(مرد از آنچه بر آن مرده برایش بھتر است) خواری می شراب

 گوئیم: در رّد این قول می
 ی ھای طبرسی در کتاب اإلحتجاج بدون سند آمده چنانکه خودش در مقدمه روایت

کتاب تصریح کرده است، و اھمیت اسناد نزد امت اسالم پوشیده نیست، عبدالله بن 
خواست  بود ھرکس ھرچه می (اسناد از دین است و اگر اسناد نمی گفت: مبارک می

 گفت!). می
پـس ایـن اوصـاف کجـا و . )٢(دانیم که حسن مثنی ثقه و مورد اعتماد است و ما می

 پرھیزگاری و دیانت کجا؟
صـادق از  ھـ درگذشـت و زمـان ۹۷در سال  حسن مثنی و سپس مشخص است که

فراتـر از ایـن  :لرجال) و ھمچنین جعفر صـادق(قاموس ا !شود ھـ آغاز می ۱۱۶سال 
خواری یـا  است که فردی از بزرگان اھل بیت را به یھودیت نسبت دھد یا او را به شراب

 مرگ بد متھم کند.
نبیـذی اسـت کـه از  گویـد: (شـراب ھمـان خوردن او می و تستری در مورد شراب

 .)٣(دانند) را حالل میما شراب است و غیر از آنان بیشتر علما آن  -ی دیدگاه ائمه
 قرار گرفتـه اسـت کـه خالصـه آن ھای بیشتر مورد طعنه بدالله بن حسناما امام ع

 ھا عبارتند از: طعنه

 تھمت اول:
نزد اوست و جعفر صادق او را تکذیب کرده ج  کند که شمشیر پیامبر او ادعا می

 است.

 .٢١٤/  ٣قاموس الرجال  -١
 .٢٣/  ٢اإلرشاد مفید  -٢
 .٢١٥/  ٣قاموس الرجال  -٣
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بـه کنـد کـه گفـت:  صـّفار در بصـائر الـدرجات از سـلیمان بـن ھـارون روایـت می
ج گوید که شمشیر پیامبر گویند: عبدالله بن حسن می گفتم: عجابیه می ÷ابوعبدالله

نزد اوست، گفت: دروغ گفته است! سوگند به خدا نزد او نیست و نه پدرش آن را دیـده 
السالم دیده باشـد، و صـاحب آن محفـوظ مگر آن که آن را نزد علی بن حسین علیھما 

 رود و قضیه واضح است. است و به چپ و راست نمی

 تھمت دوم:
آنان است، و علی امام نبوده،  ی گوید: امامت در قریش درست است و شایسته او می

جعفر صادق گفت که  کند که ز محمد بن مسلم روایت میدر بصائر الدرجات ا صفار
گفت که امام نبوده تا وقتی که  عبدالله بن حسن در مورد پدرش علی بن ابی طالب می

 بیرون آمده و شمشیر کشیده است. و امامت در قریش درست است.

 گوئیم: ما در رّد این تھمت به یاری خدا می
حسن اش عبدالله بن  مهعھایی که جعفر صادق در آن به پسر عمو و پسر  روایت
، چنانکه در بحاراألنوار آمده اند بودهاز این  تر بزرگاست، و آنان  زند، این بعید طعنه می

است: ابوعبدالله جعفر بن محمد علیھما السالم به عبدالله بن حسن نامه نوشت و او را 
 دلجویی داد و گفت:

و پسـر پاک بـه جامانـده از بـرادر  ی  یهذربسم الله الرحمن الرحیم به خلف صالح و 
ات و کسانی که ھمـراه تـو ھسـتند در مصـیبتی کـه  عمویش. اما بعد: اگر تو و خانواده

و مـن در کنـار تـو برایتان پیش آمده تنھا ھستی اما در غم و اندوه و درد تنھا نیسـتی 
مند و پریشان ھستی من نیز به ھمان مقدار ناراحـت و دکه تو در ای ھستم، و به اندازه
 گردم...) می دھد باز به صبر دستور میکه ان الھی پریشانم، اما به فرم

کند، و در روایتی دیگر آمده اسـت  این نامه حکایت از محبت و دلسوزی صادقانه می
بـا ھمـدیگر ھـا  آن سپس اگر روایات صـحیح باشـد و. )١(که او با صدای بلند گریه کرد

و ھریـک دارای  کنـد اختالف داشته باشند، این اختالف ھیچیک از آنان را سـاقط نمی
اگـر عیبـی  ھا چشم بپوشـیم، فضیلت و قرابت خود به پیامبر است، پس ما باید از عیب

 باشد در صورتی که عیبی ثابت نیست.

 .٢٠٥/  ٤٠٧بحاراألنوار  -١
                                           



 ٣٣  عبدالله بن حسن مثنی

گوید: امامت در قریش است، این گفته او را حـدیث  اما این که عبدالله بن حسن می
در ایـن مـورد (رمایـد: ف و می )١(کند که فرمود: (ائمه از قریش ھستند) پیامبر تأیید می

گوید کـه خالفـت در  و دیگر احادیثی که به صراحت می .)٢(مردم پیر و قریش ھستند)
قریش است، اما امامت علی بن ابی طالب معلوم است که با بیعت مردم انجام گرفت، و 

اسـت کـه  خالفت بـود و از خلفـای راشـدین ی شکی نیست که امیرالمؤمنین شایسته
 ھای اخالقی و سیاسی آن باید الگو برداری کرد. از ارزشست که خالفت او الگویی ا

از سوی خداوند به امامت منصوب نشده س گوید که علی اما این که امام عبدالله می
جھاد و شعائر دین امام  ی است، و با بیعت مردم به عنوان امام تعیین گردیده و با اقامه

گردیده، درست است پس در سخنان عبدالله بن حسن اشکالی وجود نـدارد و درسـت 
 ھمان چیزی است که او گفته است.

ای که تازه نیست برای ما  این دو امام بزرگوار نتیجه ی زدن سیره در آخر بعد از ورق
جایگـاه ھمـدیگر را  و انـد بودهشود که صحابه و اھل بیت با یکـدگر دوسـت  روشن می

 اند. شناخته می
، و آنچـه در انـد بودهو از آن بیزار  اند کردهو ھمچنین این دو امام غلو و افراط را رد 

دفاع از این دو امام بزرگوار گفته شد ھرچند مختصر و کوتاه بود ولی بـه امیـد خداونـد 
 کند. در دفاع از آنان کفایت می

 .١٩٧٩٢مسند احمد  -١
 .٣٣٠٥صحیح بخاری کتاب المناقب  -٢

                                           





 
 
 

 ببنت حسین فاطمه

نستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا ونحمده إن احلمد هللا 

دُ « ومن هيده اهللا فال مضل له، ومن يضلله فال هادي له. هَ أَشْ هَ  الَ  أَنْ  وَ هُ  اهللاُ إِالَّ  إِلَ دَ حْ  الَ  وَ

يكَ  ِ ، رشَ هُ أَنَّ  لَ ا وَ دً َمَّ هُ  حمُ بْدُ هُ  عَ ولُ سُ رَ محبت و دوستی و حمایت از اھل بیت حقی است  »وَ

به رعایت آنان وصیت نموده و ما با پیروی از ج  که بر ما واجب است، چون پیامبر
پیامبر و اطاعت از شیوه و روش صحابه در رفتار با اھل بیت و با عمل به  ی توصیه

کنیم.  را دوست داریم و از آنان دفاع میھا  آن رد اھل بیتاخالق و رفتار تابعین در مو
خواھم در مورد شخصیتی از اھل بیت سخن بگوئیم که کمتر علما به طور  در اینجا می

طالب   او فاطمه بنت حسین بن علی بن ابیاند،  مشروح به بررسی زندگی او پرداخته
 است.





 
 
 

 ل و صبورضو مربی فا محدثهزنی 

 اسم و نسب
او فاطمه بنت حسین بن علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن ھاشم بن عبدمناف 

 ی ھا بعد از مادربزرگش فاطمه بنت محمد است او ریحانه زن داست. او گل سرسب
 حسین شھید و وارث زیبایی و علم و ادب مادران و خواھرانش بود.

 نسب واال
 ی چنین نسب شریفی باشد.اکمتر زنی بوده که دار

پیامبر خدا و مادرش ام اسحاق  ی پدرش حسین بن علی بن ابی طالب بن ھاشم ریحانه
 .بنت طلحه بن عبیدالله بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مره است

 والدت و وفات
آید  ، اما چنین به نظر میاند کردهتعیین ن ی تاریخ و سیرت زمان تولدش راھا کتاب

 ھجری دیده به جھان گشوده است. ۵۳تا  ۵۱ھای  که وی بین سال

 از اخالق او
بودنش به دنیا: ابن عساکر از عبیدالله بن حسن بن  عالقه ی و عدالت و بیئدانا

فاطمه آنچه از حسن بن حسن ارث برده بود آن را به  گفت: کند که عبیدالله روایت می
فرزندانش از حسن بن حسن داد، و آنچه از عبدالله بن عمرو به ارث برده بود آن را به 
فرزندانش از عبدالله بن عمرو بخشید، آنگاه فرزندان او از حسن بن حسن از این کار 

و به ارث برده بود بیشتر بود، مادرشان ناراحت شدند، چون آنچه از عبدالله بن عمر
فاطمه به آنان گفت: فرزندانم، من این را ناپسند دانستم که یکی از شما مال پدرش را 

. و این دلیل به )١(»در دست برادرش ببیند و ناراحت شود، به خاطر این چنین کردم
نش بودنش به دنیاست که آنچه را که ارث برده بود در حیات خود به فرزندا عالقه بی

 داد و ھمچنین نشانگر دانایی و عقلمندی اوست.

 .٧٤/  ١٨تاریخ دمشق  -١
                                           



 هایی از میراث آل و اصحاب گزیده    ٣٨

 حیاء
فاطمه به شدت باحیا بود ابن عساکر از احمد بن عبدالله بن عبدالرحیم روایت 

گوید: و فاطمه بنت حسین  کند که در بحث ذکر اسامی فرزندان حسین بن علی می می
گفت: دیشب زنان به ھمراه زنان قومش نزد ھشام بن عبدالملک آمد، او به ابرش کلبی 

 .)١(قوم من نزد من آمده بودند ھیچکدام از فاطمه بنت حسین با حیاتر نبود)

 بفاطمه بنت حسین  ی در باره ءفرازی از سخنان گهربار علما
 ھـ در سخنی که پیرامون یکی از احادیثی که ۷۷۴ابن کثیر دمشقی متوفای حافظ 

اما فاطمه بنت حسین بن علی بن «... گوید:  کند می فاطمه روایت نموده عرضه می
ابی طالب خواھر زین العابدین حدیث او معروف است صاحبان سنن اربعه از او روایت 

اھل بیت به دمشق آورده شد  ی شدن پدرش ھمراه باقیمانده ، و او بعد از کشتهاند کرده
 .)٢(»و او از ثقات است...

فاطمه بنت حسین بـن علـی «گوید:  ثقات قرار داده و می ۀبن حبان او را در زمرو ا
روایـت کـرده  کند و از او موسـی جھنـی ت عمیس روایت میبن ابی طالب از اسماء بن

. و ابـن حجـر )٣(»سال رسیده بـود درگذشـت ۹۰و در حالی که سن او تقریبًا به  است،
ت حسین بن علی بن ابی طالب ھاشـمی گوید: فاطمه بن ھـ می ۸۵۲عسقالنی متوفای 

چھارم است، و بعد از سـال صـد  ی حسن بن حسن بن علی ثقه و از طبقه ھمسرمدنی 
 .)٤(ھجری در کھنسالی وفات یافت)

 ازدواج خجسته
که وقتی حسن بن حسن از  اند کردهابن عساکر و غیره با اسانید مختلف روایت 

ام منتظر این اقدام تو  فاطمه را خواستگاری کرد حسین به او گفت: برادرزاده ،عمویش
اش کرد و سپس دخترانش فاطمه  بودم ھمراھم بیا و او را با خود آورد تا آن وارد خانه

 .٧٠/  ١٥تاریخ دمشق  -١
 .٨١/  ٦والنھایه البدایه  -٢
 .٤٩٤٧ش  ٣٠٠/  ٥الثقات  -٣
 ٢٨٦٦ش  ٤٦٩/  ١٢و ابن حجر در کتاب تھذیب التھذیب  ٨٦٥٢ش  ٢٥٧/  ١التقریب ابن حجر  -٤

 شرح حال او را به مقدار کافی بیان کرده است.

                                           



 ٣٩  بطمه بنت حسینفا

و سکینه را آورد و گفت: یکی را انتخاب کن و حسن فاطمه را انتخاب کرد و حسین 
 .)١(فاطمه را به ازدواج او درآورد

فاطمـه را س و در روایتی دیگر آمده است که حسن مثنی شرم کرد و آنگاه حسـین
ترین مـردم  زیرا او شـبیه ؛آورم برایش انتخاب کرد و گفت: فاطمه را به ازدواج تو درمی

 .)٢(استج  به مادرم فاطمه دختر رسول خدا
به شھادت رسید یعنـی س این ازدواج در سالی صورت گرفت که در آن سال حسین

تر  گفت: او از ھمه به مادرم شـبیهس ھـ و تردیدی نیست که وقتی حسین ۶۱در سال 
این است که فاطمه در دل پدرش جایگاه واالیی داشـت، و تنھـا شـباھت  ی است نشانه

توان گفت در قیافه و اخـالق بـه فاطمـه شـباھت داشـته  در قیافه منظور نیست و می
 است.

 فرزندان فاطمه از حسن مثنی
ین فرزند حسن مثنی از فاطمه بنت حسین است، کنیه تر بزرگ» ضالمح« عبدالله

یعنی خالص بود، چون پدر و » ضاملح«ابوجعفر و لقبش  اند: عبدالله ابومحمد و گفته
زیرا پدر و مادرش پسر عموی یکدیگر بودند و عبدالله از اھل  ؛مادرش ھاشمی بودند

 علم و تقوا و پرھیزگاری بود.

 حسن مثلث
و از پدر و  باشد، پیامبر است، لقبش مثلث می ی بن حسن بن حسن نوه او حسن

 ةمادرش حدیث روایت کرده و فضیل بن مرزوق و عمر بن شبیب و محمد بن ابی سار
 ۶۸و به ھمراه برادرانش یعنی فرزندان حسن مثنی در و ا اند کردهاز او حدیث روایت 

 سالگی در زندان درگذشت.

یکی از سه برادری است که مادرشان فاطمه بنت حسین است و از  »الغمـر«ابراھیم 
اش ابوالحسن است و  ملقب کردند، و کنیه» الغمر«بود، او را به  بس که زیاد سخاوتمند

بود، او نیز از جمله کسانی ج  اش أبواسماعیل بوده است، او شبیه پیامبر کنیه اند: گفته

 .٧٤/  ١٤تاریخ دمشق  -١
 .١٦٥الطالب ص  ةعمد -٢

                                           



 هایی از میراث آل و اصحاب گزیده    ٤٠

د، و به ھمـراه بـرادران و خویشـاوندانش در بود که منصور آنان را زندانی و شکنجه کر
 سالگی در زندان منصور فوت کرد. ۶۹ھـ در  ۱۴۵سال 

 أم کلثـومی زینـب و ھا نامو حسن مثنی از فاطمه بنت حسین صاحب دو دختر به 
 شد، اما فرزندان فاطمه بنت حسین از عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان عبارتند از:

 و قاسم و رقیه. »الديباج«محمد 
 ۀزیرا وی چھـر ؛محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان ملقب به دیباج بود

 و حسن مثلث و ابراھیم الغمر بود. ضزیبایی داشت، و او برادر مادری عبدالله مح
مھربان بـود، خطیـب بغـدادی از عبداللـه بـن » ضالمح«محمد با برادرش عبدالله 

گفت: روزی که محمد بن عبدالله بن عمرو بـن عثمـان  کند که حسن مثنی روایت می
آمد، اما وقتی بزرگ شد و با مـن خـوبی و احسـان کـرد  به دنیا آمد خیلی از او بدم می

 .)١(ام او دوست نداشته ی چنان او را دوست داشتم که ھیچگاه کسی را به اندازه

 ددوات و رشبه
س بن عمرو بن عثمان بن عفان بیشتر علما ازدواج فاطمه بنت حسین را با عبدالله

روی کرده و براساس دالیلی واھی و سست که صحت  اما بعضی از علما تک اند. پذیرفته

 »أعالم النساء«از آن جمله محمد علی دخیل در کتاب  ،اند دهندارد منکر این ازدواج ش
 .با عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان را انکار کرده است حسین ازدواج فاطمه بنت

که در برابر پژوھش دقیق علمی ارزشی ندارند چنین  او برپایه علل و اسباب واھی
 از: نداز جمله این شبھات عبارتبرخی گوید،  می

 دشمنی زبیر بن بکار و عمویش با بنی ھاشم اول: ی شبھه
از طریق زبیـر بـن بکـار از عمـویش مصـعب ازدواج فاطمه با عبدالله بن عمرو  -۱

 ÷روایت شده و مخالفت آنان با اھل بیت و دشمنی ایشـان بـا أمیرالمـؤمنین
بـه ایـن اند  مشخص است، و بیشتر کسانی که شرح حال این دو نفـر را نوشـته

 .)٢(»اند کردهقضیه اشاره 
 پاسخ این شبھه

 .٢٧٦/  ٣تاریخ بغداد  -١
 .٣٨٣د علی دخیل اعالم النساء محم -٢

                                           



 ٤١  بطمه بنت حسینفا

نویسـان را  دانان و علما و شرح حال نویسـان و تاریخ این که اگر ما روایات نسب اول
قبول نکنیم باید مقدار زیادی از تاریخ  اند بودهبه خاطر این که از آل زبیر یا از بنی امیه 

 خود را دور بیندازیم.
زبیـر  ثـرمانند نسب قریش از مصعب زبیری، و الموفقیات و بخشی از نسب قـریش ا

 بکار و دیگر تألیفات.
ه ازدواج فاطمه بنت حسین با عبدالله بن عمرو را کسـانی دیگـر غیـر از این ک دوم

. و چنان تعداد این علما زیاد است کـه اند کردهبن بکار و مصعب زبیری نیز روایت  زبیر
اتفاق و ھمدستی ھمه بر دروغ محال است، و این ھم ممکن نیست که ھیچیک از آنان 

مچنین امکان ندارد که ھمـه آنـان بـا اھـل در نقل اخبار دقت الزم را نکرده باشد و ھ
ھا دشمن بوده باشند، چون ھریکی از آنان در زمان و مکـان  بیت و به خصوص با علوی

 مختلفی بوده است.
ازدواج فاطمه بنت حسین با عبداللـه بـن عمـرو بـن  ی قابل به ذکر است که قضیه

ی مرجـع و شـرح ھا بکتاعثمان بن عفان در بیش از سه جا از مراجع موثق و منابع و 
 ھا و تألیفاتی که در مورد انساب است، ذکر شده است. حال

 دشمنی بنی ھاشم و بنی امیه دوم: ی شبھه
ھاشم و آنچه  بنی امیه بنی ی ھرکسی در وجود دشمنی دیرینه«گوید:  دخیل می

بنی امیه با سید الشھداء کردند فکر کند، قطعًا یقین خواھد کرد که چنین ازدواجی 
 .)١(»ممکن است غیر

 پاسخ به این شبھه
و بنی امیه  ادعای وجود عداوت و دشمنی میان خاندان بنی ھاشم و خاندان

زبیر و خاندان ھاشمی ادعای فاسد و دروغینی  ھمچنین وجود دشمنی بین خاندان
ھا وصلت بین بنی ھاشم و آل زبیر و بنی أمیه انجام گرفته است، بلکه  است، چون ده
ھای زیادی  علی با بنی امیه و آل زبیر ازدواج کردند و ھمچنین وصلت بیشتر دختران

 بین اھل بیت و آل زبیر انجام گرفت.
 ی از وصلت بین آنان:یھا مثال

 با عوام بن خویلد ازدواج کرد.ج  صفیه دختر عبدالمطلب عمه پیامبر -۱

 .٣٨٢اعالم النساء ص  -١
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ام حسن بنت حسین بن علی بن عبدالمطلب بـا عبداللـه بـن زبیـر بـن عـوام  -۲
 ازدواج کرد.

 رقیه بنت حسن بن علی بن ابی طالب با عمرو بن زبیر بن عوام ازدواج کرد. -۳
 ھای اھل بیت و بنی امیه برخی عبارتند از: و اما وصلت

 با أم حبیبه رمله بنت أبی سفیان ازدواج کرد.ج  محمد رسول الله -۱
 د.با عثمان بن عفان بن ابی العاص بن أمیه ازدواج کردن أم کلثومرقیه و  -۲
رمله بنت علی بن أبی طالب با معاویه بن مروان بن حکم بـن أبـی العـاص بـن  -۳

 أمیه ازدواج کرد.
ی انسـاب و تـاریخ ذکـر ھـا کتابھا در مراجع شـیعه و سـنی و  و بیشتر این وصلت

ھا بین اھل بیت و آل زبیر و یا بنی أمیه دشـمنی  . پس چگونه بعد از این وصلتاند دهش
 بوده است.

 رزندان فاطمه به خاطر این ازدواجنگرفتن منصور از ف عیب سوم: ی شبھه
ھا بین محمد بن عبدالله بن حسن و منصور عباسی رد و بدل  نامه«گوید:  دخیل می

وجود چنین  کرد، و اگر ری داشت را ذکر میشد، و ھریک ھر عیبی که دیگ می
پدرش به  کرد و از محمد و داشت قطعًا منصور به آن اشاره می ازدواجی صحت می
تر را گفته  گرفت، چون چیزھایی خیلی از این پیش پا افتاده خاطر آن عیب می

 .)١(»است
 پاسخ

داشت حتمًا منصور به خاطر آن از محمد بن  اینکه اگر این ازدواج واقعیت می
گرفت، باید گفت: طبیعی است که چنین ازدواجی برای  رده میعبدالله بن حسن ُخ 

 آید. ھیچکس عیب به شمار نمی
عثمان بـن عفـان  ی عبدالله بن عمرو از بس که زیبا بود ملقب به مطرف بود، او نوه

دو دخترش را به نکاح او درآورد. و اگر ازدواج فاطمه بنـت حسـین ج  است که پیامبر
توان ھر وصلتی که بنی امیه با بنی ھاشـم  با عبدالله بن عمرو بن عثمان عیب باشد می

 را عیب شمرد. اند کرده
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 ٤٣  بطمه بنت حسینفا

دو دخترش را به ازدواج عثمان درآورد و زینب را بـه ج  مشخص است که پیامبر و
 ازدواج أبی العاص بن ربیع درآورد!

جد عبدالله بن عمرو عثمان بن عفان داماد رسول خداست، و ایـن وصـلت را شـیخ 
 .اند کردهو دیگر علماء ذکر  »المسائل السرویه«مفید در کتابش 

 حدثین شیعه به این ازدواجاشاره معدم  چھارم: ی شبھه
گاھی و تحقیق واالیی برخوردار  بزرگان محدثین شیعه و تاریخ نویسان با این که از آ

، و ابن شھر آشوب و طبرسی و دیگر بزرگان اند کردهای به این ازدواج ن بودند اشاره
 .)١(اند کردهمذھب شیعه اشاره به این ازدواج ن

 پاسخ به این شبھه
علمای شیعه مانند شیخ مفید و سید مرتضی و ابن شھر آشوب و این که بزرگان و 

ایت را و، عدم اشاره آنان به ازدواج راند کردهطبرسی و عباس قمی این ازدواج را ذکر ن
، و عالوه از این آیا این عدم وجود نیستکند، چون عدم علم به معنی  مخدوش نمی

علم انساب و بررسی مصاھرات  علماء بر دیگران در این مسئله حجت ھستند؟ و آیا به
 معروفند؟

شود که ھیچیک از این علمـاء بـه بررسـی علـم انسـاب معـروف  در پاسخ گفته می
بـا ایـن کـه در  اند کردهنیستند، و ھیچیک کتابی مفصل یا خالصه در این مورد تألیف ن

 علوم دیگر مانند فقه و تفسیر معروفند.
لمای انساب را نقل کردیم و در اینجا به و اقوال ع ءبنابراین، در صفحات گذشته آرا

کنیم، او با شیخ مفید  سخن یکی از علمای معاصر یعنی جعفر مرتضی اشاره می
کند و در کتابش المسائل السرویه  ھـ در مورد دختران پیامبر مخالفت می ۴۱۳متوفای 

ازدواج  را به أم کلثومگوید که شیخ مفید در این که گفته پیامبر دو دخترش رقیه و  می
عثمان بن عفان و زینب را به نکاح ابی العاص بن ربیع درآورده به خطا رفته است. 

داشته باشد با  أم کلثومزینب و رقیه و  یھا نامعاملی با انکار این که پیامبر دخترانی به 
به معنی این نیست که او در ھمه علوم  تبحر او در علم«گوید:  انتقاد از شیخ مفید می

نکردن این بزرگان به ازدواج عبدالله بن  گوئیم: اشاره ما ھم می ».تبحر و مھارت دارد
حسین از ھمین قرار است. مطالب گذشته پرتوی بود از زندگی  تعمرو با فاطمه بن
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د بر راه زنان یکی از اھل بیت که با اختصار آن را ارائه نمودیم و امیدواریم چراغی باش
 مسلمین.



 
 
 
 
 
 

 ج  همراه پیامبر سابوهریره





 
 
 

 ج  صحابی پیامبر سابوهریره

والسالم عىل سيدنا حممد املبعوث رمحة للعاملني وعىل آله  احلمد هللا رب العاملني والصالة

 وأصحابه أمجعني أما بعد:
ھایشان را از  بعضی از مردم از روی جھالت یا به تقلید از کسانی که ھوای نفس عقل

کنند، در مطالب فشرده و مختصری که ھم  توھین میج  آنان گرفته، به اصحاب پیامبر
ھای سـوء  کرام سخن گفته خواھد شد که زبان ی از صحابهگردد از یکی  اینک ارائه می

ھایی که سـاخته  ، دروغاند کردهھایی وی را متھم  او را مورد تعرض قرار داده و به دروغ
باشد، آن صـحابی بزرگـوار  تعصب مھلک آنان می ی خیاالت بیمار و زائیده ی و پرداخته

 است.ج  ابوھریره ھمراه و خدمتگزار و حافظ سنت پیامبر

 شرح حال و سیرت
 اسم و نسب

قبل از اسالم اختالف شده و در این مورد چند قول ذکر س در مورد اسم ابوھریره
عبد عمرو بن عبد غنم، و غیر  اند: اسم او عبدشمس بن صخر بود و گفته اند: شده، گفته

از این ھم گفته شده است، به ھمین صورت در مورد اسم ایشان بعد از: اسالم نیز 
ترین قول این است که بعد از اسالم اسم او عبدالرحمن بن  تالف ھست که معروفاخ

دوران جاھلیت عبد شمس بن  صخر بوده است، از او روایت است که گفت: اسم من در
 .)١(مرا عبدالرحمن نامیدج  صخر بود، آنگاه پیامبر

و ایشان  اش (ابوھریره) بر اسمش غالب بوده است اما ھر اسمی که داشته ولی کنیه
شود و وقتی که به صورت مطلق ایـن کنیـه ذکـر شـود  فقط با ھمین کنیه شناخته می

 فقط او مد نظر است.
روایـت شـده کـه گفـت:  یشـانشـدن او بـه ایـن کنیـه از ا در مورد علت نامگذاری

داشـتم روزھـا آن را بـا خـود  یچکی کو بردم، گربه ام را به چرا می گوسفندان خانواده

 .٥٠٧/  ٣مستدرک حاکم  -١
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کردم، اینجا  گذاشتم، و با آن بازی می شد آن را در درختی می وقتی شب میبردم و  می
 .)١(بوھریره نامیدندبود که مرا ا

دوس ازدی یمنی است، و وی  ۀگویند: او از قبیل در مورد نسب ابوھریره مورخان می
سـالگی در مدینـه درگذشـت و در  ۷۸ھــ در سـن  ۵۹ھــ و یـا  ۶۸ھـ یـا  ۵۷در سال 

ــع  ــتان بقی ــرقبرس ــن عم ــه ب ــد. عبدالل ــپرده ش ــاک س ــه خ ــدری از  ب ــعید خ و ابوس
 .)٢(ایشان بودند ی کنندگان جنازه تشییع

 ج  آوردن و ھمراھی با پیامبر اسالم
خیبر بود  ی در غزوهج  ابوھریره در محرم سال ھفتم ھجری ھنگامی که پیامبر

اسالم آورد، و در جنگ خیبر ھمراه پیامبر شرکت داشت، سعید بن مسیب از ابوھریره 
 .)٣(در جنگ خیبر حضور داشتم...)ج  کند که گفت: ھمراه پیامبر روایت می

ھا حضـور داشـت و در کنـار افتخـار ھمراھـی  ھا و صـحنه ھمچنین در دیگر جنگ
 ه دست آورد، دوران صحبت و ھمراھی ابـوھریرهپیامبر افتخار جھاد در راه خدا را نیز ب

اندی است که او در این مدت کامًال و ھمواره با پیامبر ھمـراه  چھار سال وج  با پیامبر
 .)٤(بود

 و خدمت به آنحضرتج  محبت ابوھریره با پیامبر
 ابراز عالقهج  داشت و بسیار به ایشان را دوست میج  ابوھریره به شدت پیامبر

ج  شد، و ابوھریره با شادمانی پیامبر کرد که پیامبر خوشحال می نمود و کارھایی می می
به آنحضرت ابوھریره را  گردید، و توھین شد و با ناراحتی ایشان ناراحت می شادمان می

ج  ین فرد به ابوھریره به ایشانتر نزدیککرد، حتی اگر این توھین را  سخت ناراحت می
ایت صحیح از ابوھریره نقل شده که گفت: مادرم را به اسالم داشت. در رو روا می

دادم او مشرک بود، روزی او را به پذیرفتن اسالم فرا خواندم، او سخن  دعوت می
آمدم و گفتم: ای ج  به زبان آورد، گریان نزد پیامبرج  رسول خدا ی ناشایستی در باره

 .٣٥٠/  ٥سنن ترمذی  -١
 .٢٦٢/  ٢سیر أعالم النبالء ذھبی  -٢
 .٧٤صحیح بخاری، حدیث شماره:  -٣
 .١٢٨/  ٢مسلم شرح نووی  -٤

                                           



 ٤٩  جصحابی پیامبر  سابوهریره

پذیرفت، امروز وقتی او را  نمی دادم او رسول خدا! ھمیشه مادرم را به اسالم دعوت می
به پذیرفتن دین اسالم فرا خواندم در مورد شما سخنی به زبان آورد که آن را 

 پسندم، دعا کن خداوند مادر ابوھریره را ھدایت کند. نمی
مـن بـا دریافـت و ». مادر ابوھریره را ھدایت کن بار خدایا!«فرمود: ج  آنگاه پیامبر

سوی خانه به راه افتادم وقتـی بـه خانـه رسـیدم دیـدم در به ج  دعای پیامبر ی مژده
بسته است، مادرم صدای قدم مرا شنید و گفت: ابوھریره در جایت بمان، صـدای آب را 

دون آن که روسری بر سـر بگـذارد شنیدم، مادرم غسل کرد و چادرش را پوشید و ب می

دُ «را باز کرد و گفت: ای ابوھریره  در هَ هَ  الَ  أَنْ  أَشْ دُ  اهللاَُّ إِالَّ  إِلَ هَ أَشْ ا أَنَّ  وَ دً َمَّ هُ  حمُ بْدُ هُ  عَ ولُ سُ رَ  .»وَ
به سوی پیامبر بازگشـتم و در حـالی کـه از شـوق شـادی گریـه  گوید: ابوھریره می

کردم نزد ایشان آمدم و گفتم: ای رسول خدا! شاد باش، خداوند دعایت را پذیرفت و  می
خـدا را سـتایش گفـت و فرمـود: خـوب  ،مادر ابوھریره را ھـدایت کـرد، آنگـاه پیـامبر

 .)١(است...)

 سعلم و فضل ابوهریره
ابوھریره از علما و فضالی صحابه بود، روایت بسیاری از صحابه از او و مراجعه 

 دھد. ایشان در فتوا به او به این امر گواھی می
ه از و ھمانطور کـ .)٢(اند کردهگوید: ھشتصد نفر یا بیشتر از او روایت  بخاری میامام 

نمودنـد، و بعضـی او را در  ل و فتوا بـه او مراجعـه میاکردند در سو او حدیث روایت می
 کردند. فتوا مقدم داشته و فتوایش را تائید می

گوید: (ھمین قدر کافی است کـه شخصـیتی ماننـد ابـن عبـاس بـه او  و ذھبی می
 .)٣(گوید: فتوا بده ای ابوھریره) گذارد و می احترام می

حـال آن کـه او بـا  به عبادت و تقوا معروف بـود، چـرا چنـین نباشـد وس ابوھریره
کوشید  بھترین الگو در عبادت ھمراه بوده و ایشان را دیده بود که چگونه در عبادت می

کرد، و ابوھریره نیز  نمود که پاھایش ورم می کرد و چنان عبادت می و خود را خسته می
 خواند. کرد و نماز شب می الوت میگرفت و زیاد قرآن ت نماز و روزه زیاد می

 .٩٢ – ٥١/  ١٦مسلم شرح نووی  -١
 .١/٣٦الحفاظ  ةالذھبی، تذکر -٢
 .٦٠٩/  ٢سیره أعالم النبالء  -٣
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گفـت، چنانکـه از  و در کنار این ابوھریره به کثـرت تسـبیح و حمـد خداونـد را می
 داشت. خداوند به کثرت ھراس داشت و بسیار از دوزخ مردم را برحذر می

ابـوھریره از صـداقت و حافظـه و «گویـد:  ابن کثیر با تاکید بر این مطلب میحافظ 
 .)١(»زھد و عمل صالح زیادی برخوردار بوددیانت و عبادت و 

 سشهادت اهل علم به حفظ ابوهریره
ابوھریره از ھمه صحابه بیشتر حدیث ج  به خاطر این امور و به برکت دعای پیامبر

 حفظ داشت.
شما  !ای ابوھریره«کند که او به ابوھریره گفت:  ترمذی از عبدالله بن عمر روایت می

 .)٢(»ای پیامبر بوده و بیشتر حدیث ایشان را حفظ کردهاز ھمه ما بیشتر ھمراه 
تردیدی ندارم که او از «روایت کرد که او گفت: س و ھمچنین از طلحه بن عبیدالله

 .)٣(»ایم... شنیدهنرسول خدا چیزھایی شنیده که ما 
ابـوھریره از ھمـه صـحابه بیشـتر «کند کـه گفـت:  ش از ابی صالح روایت میو اعم

 .)٤(»حدیث حفظ بود
ترین فـرد در دوران خـود در روایـت  ابـوھریره بـا حافظـه«گوید:  شافعی میامام و 

 .)٥(»رفت می رحدیث به شما

 عدالت و راستگوئی
عدالت و صداقت ابوھریره با تائیدی که خداوند در مورد اصحاب پیامبرش ارائه کـرده و 

 یاران خود را ثابت است. ج با تائید پیامبر
چیـزی  رتداد یا دروغ یا نفاق و یا دیگرابوھریره چیزی از قبیل او در سیره و زندگی 

 که منافی پاکی و درستکاری باشد وجود ندارد.

 .١١٣/  ٨البدایه والنھایه  -١
 .٥/٣٤٨سنن ترمذی  -٢
 .٣٤٩ – ٣٤٨/  ٥ترمذی  -٣
 .٢٠٥/  ٤ابن حجر اإلصابه  -٤
 .٣٦/  ١ذھبی تذکری الحفاظ  -٥

                                           



 ٥١  جصحابی پیامبر  سابوهریره

از ابوھریره تاکیـدی اسـت بـر درسـتکاری و ش روایت صدھا تن از تابعین و صحابه
 .ین صحابی بزرگوارصداقت ا

، شـدریره ثابـت و وقتی با توجه به ھمه معیارھای گذشته، عدالت و درستکاری ابوھ
مورد تائید است، چنانکه شاگردانش و دیگر کسـانی کـه حفـظ و نیز وی او ق ی حافظه

 .اند دادهبه این امر شھادت  اند دهضبط او را آزمو
پنج سال با ابوھریره «که گفت:  اند کردهمسلم از ابی حازم روایت امام بخاری و امام 

کرد کـه ایشـان فرمـوده  نشست و برخاست داشتم از او شنیدم که از پیامبر روایت می
است: سامان دھی و مدیریت امور بنی اسرائیل با پیامبران بود و ھرگاه پیـامبری وفـات 

 .)١(»شد، اما بعد از من پیـامبری نخواھـد آمـد... یافت پیامبری دیگر جانشین او می می
 یعنی در طی آن مدت ابوھریره یک کلمه به این حدیث اضافه یا کم نکرد.

 به دعوت و تبلیغ علم سورزیدن ابوهریره اهتمام
یکی از علمای صحابه بود که امانت دعوت و رساندن دانشی که از س ابوھریره

زمینه پیامبر فرا گرفته بودند را به دوش گرفت، بلکه ابوھریره از ھمه آنان در این 
آموخته بود و در زمانش مردم به دانش و ج  تر بود، چون دانش زیادی از پیامبر فعال

تعلیم او نیاز داشتند و ھمچنین ابوھریره از عواقب کتمان علم ھراس داشت، از او 
بود ھرگز چیزی به شما  قرآنی نمی ی روایت شده که گفت: سوگند به خدا اگر این آیه

ِينَ إِنَّ ﴿ را خواند:گفتم، سپس این آیه  نمی نَزۡ�َا ِمَن  ٱ�َّ
َ
 ٱلُۡهَدىٰ وَ  ٱۡ�َّيَِ�ٰتِ يَۡ�ُتُموَن َمآ أ

ُٰه لِلنَّاِس ِ�  ْوَ�ٰٓ�َِك يَۡلَعُنُهُم  ٱۡلِكَ�ٰبِ ِمۢن َ�ۡعِد َما َ�يَّ�َّ
ُ
ُ أ ِٰعُنونَ َوَ�ۡلَعُنُهُم  ٱ�َّ [البقرة:  ﴾١٥٩ٱل�َّ

را که نازل کردیم و آن را برای مردم در قطعًا کسانی که دالیل روشن و ھدایتی « ]۱۵۹
کنند، مورد نفرین الله و لعنت کنندگان قرار نمودیم، کتمان می نکتاب بیان و روش

 .)٢(»گیرند می
ی در مـورد علمـی ھرکسـفرمـود: ج  پیـامبر«و ھمچنین از او روایت است که گفت: 

 .)٣(»بسته خواھد شد د روز قیامت با لگامی از آتش دھانشنپرسیده شد و آن را پنھان ک

 .١٨٤٢و صحیح مسلم، حدیث شماره:  ٣٢٦٨صحیح بخاری، حدیث شماره:  -١
 .١٢٣ – ١٤/١٢٢مسند امام احمد  -٢
 .٥/  ٤مسند امام احمد  -٣

                                           



 هایی از میراث آل و اصحاب گزیده    ٥٢

 شو اهل بیت ابوهریره
دانست و  داشت و جایگاه آنان را می ابوھریره اھل بیت را دوست و گرامی می

را در خصوص اھل بیت به خاطر سپرده بود، و بسیاری از فضائل ج  ھای پیامبر توصیه
 گردد: میاھل بیت را ابوھریره روایت کرده است. و اینک برخی از روایات ذیًال نقل 

روایت شده است: سـھل بـن ابـی صـالح از س آنچه از ابوھریره در فضائل علی -۱
ایـن پـرچم را  کند که رسول خدا روز خیبر فرمود: پدرش از ابوھریره روایت می

دارد، و خداوند به  به دست کسی خواھم داد که خدا و رسول خدا را دوست می
ا فرا خوانـد و پـرچم را بـه او علی رج  آنگاه پیامبر». آورد دست او پیروزی می

گویـد: سـپس  می» داد و فرمود: برو روی برنگردان تا خداوند تو را پیـروز کنـد
علی مقداری رفت و سپس ایستاد و بدون آن که رویـش را برگردانـد فریـاد زد: 
ای رسول خدا! بر چه با مردم بجنگم؟ گفت: بجنگ تا قتی شھادت دھنـد کـه 

ھـا  آن وقتی این شھادت را دادند جان و مـال» ل اللهال إله إال الله محمد رسو«
 .)١(»شان با خداست مصون است مگر به حق آن و حساب

آنچه از ابوھریره در فضائل جعفر بن ابی طالب روایت شـده اسـت: از ابـوھریره  -۲
روایت است که گفت: بھترین مردم برای بینوایان جعفر بن ابی طالب بود مـا را 

پوستی که در  داد، گاھی ظرِف  انه داشت به ما میدر خ برد و ھرچه خوراکی می
کــردیم و  داد و مــا آن را پــاره می شــود را بــه مــا مــی آن روغــن نگھــداری می

 .)٢(»دیمیسل می
روایت شده است: از او روایت اسـت  بآنچه از او در فضائل حسن و حسین  -۳

 .)٣(»حسن را به آغوش گرفتج  که گفت: پیامبر
حسن گفت: بار خدایا! مـن او را در مورد گوید: پیامبر  و در روایتی دیگر از پیامبر می

 .)٤(بدار) دارد، دوست کسی که او را دوست میدوست دارم، او را دوست بدار و ھر

 .١٢١/  ٧مسلم  -١
 .٢٠٨/  ٢صحیح بخاری  -٢
 .٢١٦/  ٢صحیح بخاری  -٣
 .٧/١٢٩مسلم  -٤

                                           



 ٥٣  جصحابی پیامبر  سابوهریره

کنیم،  از آنچه ابوھریره در فضائل اھل بیت روایت کرده به ھمین مقدار بسـنده مـی
 محبت ابوھریره با اھل بیت است.این روایات بیانگر ارتباط و 

ھمچنین از ھیچکس از اھل بیت سخنی نقـل نشـده کـه در آن ابـوھریره را عیـب 
، و بسـیاری از اند کردهگرفته باشد، و بلکه فقط ثابت است که از ابوھریره حدیث روایت 

کردنـد و اھـل بیـت  ث روایـت میز حـدیاز ابوھریره نیـھا  آن شاگردان ثقه و راویان از
نمودند، این نشانگر رضایت اھـل بیـت از ابـوھریره اسـت و  انستند و مخالفتی نمید می

قبول داشتند. برای اطالع بیشتر بـه کتـاب رساند که آنان روایات ابوھریره را  این را می
 (دفاع از ابوھریره) تألیف استاد عبدالمنعم صالح علی مراجعه کنید.

 شود مطرح می سشبهات باطلی که در مورد ابوهریره
ج و خدمت ابوھریره به آنحضرت و حمل سنت ایشانج  ھمراھی ابوھریره با پیامبر

ی او، و ستایش برادران یلمت جوانیکوی ابوھریره و رفتار آرام و سرشت مس ۀو سیر
مانع از آن ھا  این اش از او و تقدیر علمای امت از تابعین و غیره از ابوھریره، ھمه صحابه

درازی نکنند، برخی  اپرستان بر ابوھریره دروغ ببندند و در حق او زباننگردیده که ھو
ای از روایات ابوھریره را ھدف قرار داده که علمای گذشته و معاصر  از این شبھات پاره
، و بخشی از این اند دهبودن آن را به اثبات رسانی بودن و یاوه و پوچاند  بر آن، رّد نگاشته

به طور خاص و روایاتش را به طور عموم مورد حمله قرار  شبھات شخصیت ابوھریره را
 کوشیم به این نوع شبھات پاسخ بدھیم. داده که ما می

 ساول: کثرت روایات ابوھریره ی شبھه
ج  گویند کثرت روایات ابوھریره با توجه به مدت کوتاھی که وی با پیامبر بعضی می

 کند.  تردید میھمراه بود در مورد صحت روایات او انسان را دچار 
 گوئیم به این شبھه از چند جھت پاسخ می

از پیامبر بیشـتر  چون او از ھمه صحابه کثرت روایات نسبی است و مطلق نیست -۱
روایت کرده نه این که از ھمه صحابه از پیامبر احادیـث بیشـتری حفـظ کـرده 

گوید که از عبدالله بن عمرو بـن عـاص بیشـتر حـدیث  است، چنانکه خود او می
نوشـت، چنانکـه امـام  نوشت و ابوھریره نمی حفظ نکرده است، چون عبدالله می

حابه از کسـانی اسـت کـه از دیگـران گوید: او در میـان صـ ابوبکر بن خزیمه می
 بیشتر از پیامبر روایت کرده است.



 هایی از میراث آل و اصحاب گزیده    ٥٤

 کوتاھی نسبی استج  بودن دوران ھمراھی ابوھریره با پیامبر کوتاه -٢
ابوھریره نسبت به مدت زمان ھمراھی کسانی  ییعنی مدت زمان صحبت و ھمراھ

اولین صحابه،  مانند عشره مبشره و دیگر سابقین اند بودهکه زمانی طوالنی با پیامبر 
شود زمان کوتاھی نیست، چون بیش از  کوتاه است. و گرنه در واقع آن طور که فکر می

چھار سال بوده است و این مدت برای جمع و روایت تعداد احادیثی که او روایت کرده 
 کافی است.

 یل و دعای پیامبر برای او به حفظمندی ابوھریره به علم و تحص عالقه -٣

فراوان داشت و  ی ورزید و به یادگرفتن عالقه اھتمام می به علمس ابوھریره
به این خصوصیت ابوھریره گواھی داده است و پیامبر برای ابوھریره دعا کرد ج پیامبر

اش قوی باشد و فراموش نکند، چنانکه وقتی ابوھریره این دعا را نمود پیامبر  که حافظه
ابوھریره و فالنی در مسجد نشسته گوید: روزی من و  آمین گفت. زید بن ثابت می

بودیم و به ذکر و دعا مشغول بودیم، ناگھان پیامبر آمد و در میان ما نشست ما سکوت 
گوید: من و ھمراھم قبل  کردیم او گفت: بازگردید به آنچه به آن مشغول بودید، زید می

دعا کرد و گفت، سپس ابوھریره  از ابوھریره دعا کردیم و پیامبر بر دعای ما آمین می
خواھم که دو دوستم خواستند و از تو علم و دانشی  گفت: خدایا! از تو چیزی می

خواھم که فراموش نشود، پیامبر گفت: آمین، ما گفتیم: ای رسول خدا! ما ھم علمی  می
 .)١(سی از شما پیش گرفتوخواھیم که فراموش نشود، فرمود: د می

 ایت ابوھریره از بسیاری از صحابهرو -٤
یره از بسیاری از صحابه مانند ابوبکر و عمر و فضل بن عباس و ابی بن کعب و ابوھر

بن ابی نضره و غیره حدیث روایت کرده  هرضاسامه بن زید و عائشه و سھل ساعدی و ن
 است.
 کثرت روایت از اوشدن دوران حیات ابوھریره و نیاز مردم به علم او و  طوالنی -٥

عمرشان تا بعد از سال پنجاه ھجری به طول ابوھریره از اندک اصحابی بود که 
انجامید و مردم به علم و دانش آنان نیاز پیدا کردند، و برای رفع اشکاالت خود به آنان 

 نمودند. مراجعه می
 تعدد طرق روایات ابوھریره -٦

 .٥٠٨/  ٣مستدرک حاکم  -١
                                           



 ٥٥  جصحابی پیامبر  سابوهریره

این امر باعث شده تا  اند دهاز آنجا که احادیث از طرق مختلف از ابوھریره روایت ش
ھای بیشتری به او نسبت داده شود، و ھرکس روایات ابوھریره را در کتاب مسند  روایت

روایت است، اما یک سّوم این رقم  ۳۸۴۸امام احمد بن حنبل نگاه کند. تعدادشان 
یا عبارت در بیان سند فرق کرده و یا  هتکراری است، مثًال در جایی راوی اضافه شد

ه متن اضافه شده، و این امور سبب گردید تا روایت تکرار شود، و یک روایت ای ب کلمه
به خاطر اسباب ھا  آن ، امااند کردهگذاران نیز چنین  چند روایت به شمار آید و شماره

 فنی معذورند.
 صحابه در آنچه او روایت کرده استبسیاری از  مشارکت -۷

ل است را نگاه کند و در آن ی معتمد حدیث که بین مسلمین متداوھا کتابھرکسی 
صحابی یا بیشتر در چند روایات ابوھریره را مورد بررسی قرار دھد خواھد دید که 

به خصوص روایاتی که محل اعتراض ھواپرستان و اھل  اند، روایت با او مشارکت داشته
دانند بر چه اساسی احادیث صحیح و بر چه اساس  بدعت و کسانی است که نمی

 آیند. ر مینادرست به شما
 کثرت تعداد راویان از او -٨

کردن تعداد زیادی از صحابه و ثقات تابعین از او که تعدادشان به ھشتصد  روایت
ھا در کنار  بر این روایتھا  آن رسد و اعتماد علما و فقھا و مجتھدین بعد از راوی می

گواه و دلیل برای عدالت و صداقت و امانتداری  ھای دیگر صحابه بھترین روایت
ابوھریره در نقل روایت از پیامبر است، و با توجه به آنچه گذشت برای آنانی که 

شود که کثرت نسبی برای روایات مسند  می واضحشان روشن و دلشان پاک است  عقل
به با توجه  که برشمردیم و دیگر عوامل یصحیح او کثرتی طبیعی است که اسباب

اش با پیامبر سبب این کثرت طبیعی گردیده  زندگی و شخصیت ابوھریره و ھمراھی
 است.

 به سیرشدن شکمش سدوم: اھتمام ابوھریره ی شبھه
که او در فکر سیرشدن شکم خود بوده و برای این  اند کردهبعضی ابوھریره را متھم 

برای آن که شکم  است:خود ابوھریره گفته «گویند:  منظور با پیامبر ھمراه بوده و می
 این اتھام از چند جھت باطل است:». خود را سیر کنم با پیامبر ھمراه بودم

و درک  اند دهکنند، مقصود ابوھریره را نفھمی کسانی که این شبھه را مطرح می
 چرا ابوھریره چنین سخنی را گفته است. که اند کردهن
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کشـیده و  از ھمـه چیـز دستمقصود ابوھریره از این سخن آن اسـت کـه او کـامًال 
داشـته حتـی  نمی ھمواره با پیامبر ھمراه بوده و ھیچ چیزی او را از ھمراھی پیامبر باز

یافتـه  کرد او این لقمه نان را نزد پیـامبر می لقمه نان که دیگران را به خود مشغول می
ن ھا گمـا لوحی چنانکـه بعضـی است، و ابوھریره این حرف را بیھـوده یـا از روی سـاده

گفتنـد:  خواسـته سـخنان کسـانی را رد کنـد کـه می نگفته اسـت، و بلکـه می اند دهبر
گوئید ابوھریره  شما می«گوید:  کند، چنانکه می ابوھریره از پیامبر زیاد حدیث روایت می

از پیامبر زیاد حدیث روایت کرد، خداوند میعادگاه ھمه است، من فردی فقیر بودم کـه 
کردم، امـا مھـاجران بـه  ر مییبودم و شکم خود را نزد ایشان سھمواره با پیامبر ھمراه 

 .)١(»بودند... صروفو انصار به اموال خود م هداد و ستد در بازارھا مشغول بود
رفت و  شکم بود نزد امیر و حاکمی از حکام یمن می ناگر ھدف ابوھریره سیرکرد

اشانه و سرزمین خود را کرد، و خانه و ک رفت و پیش او کار می ای می نزد رئیس قبیله
آمد که پادشاه نبود و ثروت نداشت و ھنوز از دشمنانش  کرد و نزد کسی نمی رھا نمی

مشرکین مکه و منافقین مدینه و اطراف آن و یھود مجاور رھایی نیافته بود و این 
دشمنان در کمین او بودند، و احتماالت پیروزی و شکست ھمه از لحاظ سنجش 

 رفت. انسانی می

 به حمایت و طرفداری از بنی امیه سکردن ابوھریره سوم: متھم ی ھهشب
، و گویـا از انـد کردهمنحرفان فقط به پراکندن شبھات گذشته در مورد ابوھریره اکتفـا ن

که ابوھریره از بنی امیـه حمایـت  اند کردهارند، چنانکه ادعا کابوھریره خون یا مالی طلب
معاویه در مذمت علی بن ابی طالب وضع کرده اسـت،  فعکرده است و احادیثی به ن می

در صورتی که این ادعای بدون دلیلی است و ھیچ اساسی ندارد و به دالیل ذیل صحیح 
 نیست:

ی ھـا کتابشود توسط ابوھریره ساخته شده در ھیچیک از  احادیثی که ادعا می -۱
یـد، امـا گو حدیث نیامده، و مدعی باید ادعای خود را ثابت کند اگـر راسـت می

 تواند؟ کجا می
پراکنان پی بردند کـه ابـوھریره حـدیث جعـل کـرده اسـت و  چگونه این شایعه -۲

علمـای جـرح و ھـا  آن کردنـد و بعـد از صحابه و تابعینی که حدیث روایـت می

 .٢٤٧صحیح بخاری، حدیث شماره:  -١
                                           



 ٥٧  جصحابی پیامبر  سابوهریره

 انـد دهنفھمی اند، نداشته به حساب دین مسامحه و تساھلتعدیل که با ھیچکس 
 که ابوھریره حدیث جعل کرده است.

کند و حال آن کـه او خـودش یکـی از راویـان  نه ابوھریره حدیث جعل میچگو -۳
پیامبر است که ھرکس قصدًا بر من دروغ ببندد خودش را بـرای دوزخ  ی گفته

 .)١(اند کردهآماده کند که تقریبًا چھل صحابی این حدیث را روایت 
معاویه جعل کـرده کدامنـد؟ تعدادشـان چقـدر امیر و احادیثی که ابوھریره به نفع 

تا ما جایگاه و وزن این احادیث را نزد کسانی کـه بـه  اند دهی آمھا کتاباست؟ و در چه 
 کنند بدانیم. حدیث عمل می

ی مورد اعتماد حدیث بسـیاری از روایـات صـحیح را کـه ابـوھریره در ھا کتاب -۴
و  اند کردهیت نموده نقل فضائل اھل بیت و در رأس آنان علی بن ابی طالب روا

ھا را در موضوع (ابوھریره و اھل بیت) ذکر نمـودیم کـه  ما بخشی از این روایت
از ابـوھریره  ھـا کتابنیازی به تکرار آن در اینجـا نیسـت، و از طرفـی در ایـن 

 روایتی نیامده که در فضیلت معاویه یا کسی دیگر از بنی امیه باشد.
بـه مسـئولیت و مقـامی رسـیده س معاویـهامیر مان ثابت نشده که ابوھریره در ز -

باطلی قرار داد، جز ایـن کـه روایـت  ی ای برای چنین شبھه باشد که بتوان آن را بھانه
 .)٢(مروان بن حکم، ابوھریره در مدینه جانشین او بود جشده که در یکی از سفرھای ح

آن بود چـون و این جانشینی فقط در حد پیشنمازی و سخنرانی در مسجد و امثال 
در این زمینه ابوھریره آماده بود و مردم او را قبول داشتند، نه این که چون مروان او را 
دوست داشت او را به عنوان جانشین خود مقرر کرد، بلکه ابـوھریره و مـروان اخـتالف 

کنـد: از  چنانکه ولید بن رباح روایـت می چند بار آشکار گردید.ھا  آن داشتند و اختالف
دفـن کننـد و مـروان ج  ابوھریره شنیدم که وقتی خواستند حسن را در کنـار پیـامبر

اجازه نداد، ابوھریره به مروان گفت: تو امیر نیستی و بلکه والی کسی غیر از تـو اسـت، 
خـواھی  و می کنـی بگذار او را دفن کنند، اما تو در آنچه به تو ربطی نـدارد دخالـت می

کسی را که اینجا نیست با این کار از خود راضی نمایی. آنگاه مروان خشمگین شد و رو 
کنـد،  که ابـوھریره زیـاد حـدیث از پیـامبر روایـت میاند  به ابوھریره کرد و گفت: گفته

 .٦٨/  ١شرح نووی بر صحیح مسلم  -١
 .٤/٣٣٦طبقات ابن سعد  -٢
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ابوھریره گفت: روز جنگ خیبر نزد پیامبر آمدم در حالی که سی سال و یا بیشـتر سـن 
ھایش  ان وفات پیامبر با ایشـان ھمـراه بـودم، و ھمـراه ایشـان بـه خانـهداشتم و تا زم

رفتم و  دادم و ھمراه ایشان بـه جھـاد و حـج مـی رفتم و خدمت ایشان را انجام می می
ه مـردم بـه احادیـث ایشـان خواندم، پس سوگند به خدا از ھم پشت سر ایشان نماز می

گاه  .)١(ترم آ
ی زمـانی بـر مـردم خواھـد آمـد کـه تعـدادی و از او روایت است که گفت: به زود

 .)٢(مروان بھتر خواھد بود ی گوسفند برای صاحب گوسفندان از خانه
دھـد، امـا نیـاز و  واضح است که او با این سخن مروان را مورد انتقاد قـرار میبسیار

 طلبد. شرایط، چیزھای خاص خود را می
طرفداری نکرد و او به ھمراه  از آنانیک در اختالف علی و معاویه ابوھریره از ھیچ 

گیری نمود و بعد از  گیری کردند، از فتنه کناره کسانی از صحابه که از فتنه کناره
بازگشت از بحرین در مدینه سکونت گزید، بازگشت او از بحرین قبل از سال بیست و 
چھار ھجری بود و وی بعد از سال پنجاه ھجری درگذشت، و باوجود این از اتھامات 

دھند که  ھایی را به او نسبت می گویان سالم نمانده است و دروغگویان حرفدروغ
، »نماز پشت سر علی کاملتر است«گویند او گفته است:  نگفته است، از آن جمله که می

گرایی  زنند باید از این دروغ و باطل کسانی که جاھالنه چنین اتھاماتی به ابوھریره می
گا کنند از مبدأ و اصل اسالمی  ھی چنین کارھایی میبپرھیزند، و آنان که از روی آ

ِينَ  ٱۡلَكِذَب إِ�ََّما َ�ۡفَ�ِي ﴿ گوید: که می اند کردهتجاوز  ِۖ َ�ِٰت َ� يُۡؤِمُنوَن � ٱ�َّ  ٱ�َّ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 

ُ
بافند که به آیات الله  تنھا کسانی دروغ می« ]۱۰۵[النحل:  ﴾١٠٥ٱۡلَ�ِٰذبُونَ َوأ

 .»دروغگویندھا  این راستی آورند و به نمیایمان 
». کنـد ھدف وسـیله را توجیـه می«گوید:  که می اند دهمیکافیلی روی آور و به مبدأ

نسـبت ی یاو چیزھـا هبشود تا به دروغ  کینه و دشمنی انسانی با انسانی دیگر سبب می
شـیطان لبیـک  ی هدھد و اینگونه ھوای نفس خود را راضی کند و به ندای گمراه کنند

بگوید، و اساس ھمه شبھاتی که پیرامون این صحابی بزرگوار و دیگر صحابه مطرح شده 
 ھمین است.

 .٦٠٥/  ٢الم النبالء سیر أع -١
 .٦١١–٦١٠/ ٢ذھبی سیر أعالم  -٢

                                           



 
 
 
 
 
 

 او را دوست دارم...

 لأم المؤمنین خدیجه ی سیره





 
 
 

 لأم المؤمنین خدیجه عطرآگین ی سیره

إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا 
اهللا فهو املهتد ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له  همن هيد

 عد:وأن حممداً عبده ورسوله صىل اهللا عليه وآله وسلم. أما ب

 کند گوئیم که با سایر زنان فرق می ما در مورد زنی سخن می
َحٖد ّمَِن  ٱ�َِّ�ِّ َ�ٰنَِسآَء ﴿ فرماید: اگر خداوند متعال در مورد زنان پیامبر می

َ
لَۡسُ�َّ َكأ

 .»یک از زنان دیگر نیستید ای زنان پیامبر! شما مانند ھیچ« ]۳۲[األحزاب:  ﴾ٱلّنَِسآءِ 

 هاست زنان پیامبر نیست و بلکه فراتر از آن دیگر خدیجه مانند
پیامبر او  ،او اولین کسی بود که ایمان آورد و او اولین زنی بود که ایمان را پذیرفت

نزد پیامبر از ھمه ھمسران  شرا بیشتر از ھمه ھمسرانش دوست داشت و جایگاھ
از ج  ون پیامبرین به پیامبر بود، چتر نزدیکپیامبر باالتر بود، و از نظر خویشاوندی 

 .)١(ازدواج نکرد جز خدیجه و أم حبیبهنسل قصی با کسی 

 خدیجه همسر و مادر: ازدواج اول
با ابی ھاله بن زراره تمیمی ازدواج کرد، سپس ج  ازدواج با پیامبرخدیجه قبل از 

بعد از او با عتیق بن عابد بن عبدالله بن عمر بن مخزوم ازدواج نمود و پس از او با 
ازدواج کرد، پیامبر ھنگام ازدواج با خدیجه بیست و پنج سال سن داشت. و ج  پیامبر

 .)٢(بود تر بزرگج  خدیجه پانزده سال از ایشان

  ج ازدواج با رسول اکرم
در میان قریش از بھترین نسب برخوردار بود و یکی از ل أم المؤمنین خدیجه

رفت، مردان قومش به شدت به  میشرافتمندترین و ثروتمندترین افراد قریش به شمار 
 مند بودند. ازدواج با او عالقه

 .١٣٤/  ٧فتح الباری  -١
 .١١١/  ٢سَیرأعالم النبالء  -٢
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گفـت،  واالی پیامبر سخن می وقتی خدیجه از میسره شنید که از امانتداری و اخالق
اش را با دوسـتش نفیسـه  ازدواج کند، خدیجه عالقهج  مند شد با پیامبر خدیجه عالقه

در مـورد ازدواج بـا خدیجـه بـا  نفیسه نزد پیامبر رفـت و .نیه درمیان گذاشتدختر مُ 
عموھایش صحبت کرد و آنـان نـزد با اظھار عالقه نموده و ج  ایشان حرف زد و پیامبر

عموی خدیجه رفتند و او را برای پیامبر خواسـتگاری نمودنـد، و بـه دنبـال آن ازدواج 
مضر در مراسم عقد حضور یافتند، و این دو  ی صورت گرفت، و بنی ھاشم و سران قبیله

و بیست شتر ماده به عنوان مھریه خدیجه تعیـین  اه بعد از بازگشت پیامبر از شام بود،م
گردید و خدیجه در آن زمان چھل سال سن داشت و او بھتـرین زن قـریش بـه لحـاظ 

رفت، و او اولـین زنـی بـود کـه رسـول خـدا بـا وی  نسب و ثروت و دانایی به شمار می
 .)١(بود با زنی دیگر ازدواج نکردنده ازدواج کرد و تا وقتی که خدیجه ز

 چه کسی خدیجه را به ازدواج پیامبر درآورد؟
گوید: پدرش خویلد او را به  ، ابن اسحاق میاند کردهدر این مورد اختالف  مؤرخین

ابن اسحاق در سیره گفته  اند: و سھیلی و ابن کثیر و شامی گفته ،ازدواج پیامبر درآورد
ھای  است: برادرش عمرو بن خویلد او را به ازدواج پیامبر درآورد، اما در نسخه

گوید: ھمه  ابن اسحاق چنین چیزی ذکر نشده است. و واقدی می ی شده سیره چاپ
این اقوال از دیدگاه ما اشتباه است و آنچه از اھل علم نقل شده این است که پدر 

اسد قبل از فجار وفات کرد و عمویش عمرو بن اسد او را به نکاح  خدیجه خویلد بن
 درآورد.ج  پیامبر

 به خدیجه بعد از وفاتشج  احسان پیامبر
خدیجه وفات کرد، اما خدیجه در قلب پیامبر نمرده بود، پیامبر خیلی از خدیجه یاد 

برقرار  خواست پیوند خویش را با او کردن با دوستان خدیجه می کرد و با نیکی می
 داشته باشد.

ترین افراد خدیجه نبود، بلکه حتی کسانی را که  ارتباط پیامبر فقط منحصر با خاص
 داشت. دوست مینیز را دوست داشته ھا  آن شد خدیجه گفته می

گفـت: آن را  آوردنـد می چیـزی میج  گوید: ھرگاه بـرای پیـامبر انس بن مالک می

 .٤٦/  ١الرحیق المختوم  -١
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، فـالن زن ی خدیجه بوده است، ببرید آن را به خانهببرید به فالن زن بدھید، او دوست 
 .)١(داشته است خدیجه او را دوست می

پیدا  نماداھتمام ورزیدن پیامبر به خدیجه و به آنچه به او مرتبط بود در اینجا کامًال 
آمـد. ابـن  میل رود که بـه خانـه خدیجـه کند که پیامبر برای دیدار پیرزنی می می

روایـت ل حـاکم و در المسـتدرک از أم المـؤمنین عائشـهاعرابی در معجم خـود و 
بـه او ج  من بـود، پیـامبر ی در خانهج  پیرزنی نزد پیامبر آمد ایشان کند که گفت: می

گفت: تو کی ھستی؟ گفت: جثامه ُمَزنی ھستم، پیامبر فرمود: بلکـه تـو حّسـانه ُمَزنـی 
؟ گفـت: پـدر و مـادرم اید ؟ حالتان چطور است؟ بعد از ما چه طور بودهچطوری ھستی

و وقتی آن پیـرزن بیـرون رفـت،  ایم، فدایت باد ای رسول خدا به خوبی و سالمتی بوده
کنی، فرمود: او زمان خدیجه نزد مـا  گفتم: ای رسول خدا به این پیرزن اینقدر توجه می

  .)٢(است ایمان آمد، و وفاداری از می
، بند خدیجـه حـالتش دگرگـون شـد گردناین واقعه را مطالعه کنید پیامبر با دیدن 

دید. امـا احمـد در  از وفاتش می بند خدیجه را بعد از گذشت مدتی طوالنی گردن ایشان
وقتـی اھـالی مّکـه بـرای «کند که گفـت:  روایت میل مسند خود از عّباد از عائشه

 آزادکردن اسیران خود اموالی به عنوای بھای آزادی آنان فرستادند، زینب دختر رسول
بنـد خدیجـه را ھـم بـه  خدا برای آزادی ابی العاص بن ربیع مالی فرستاده بود و گردن

را دیـد سـخت ناراحـت و  نـدب آن گردنج  ھمراه آن اموال فرستاده بود، وقتی پیـامبر
زاد کنیـد و مـال او را بـه او آاندوھگین شد و دلش سـوخت و گفـت: اگـر اسـیرش را 

کنیم، آنگاه او را آزاد کردنـد،  رسول خدا چنین میبرگردانید بھتر است. گفتند: بله ای 
 .)٣(»و مال زینب را به او بازگرداندند

 فرزندان خدیجه
ی قاسم و عبدالله که در دوران ھا نامدانی شد به از خدیجه صاحب فرزنج  پیامبر

ی رقیه، زینب ھا نامشیرخوارگی وفات یافتند، و ھمچنین از او صاحب دخترانی شد به 
 و فاطمه. کلثومأم و 

 با سند حسن. ٩٠/  ١األدب المفرد بخاری  -١
 .١ح  ١٥/   ١و مستدرک  ٤٠٤/  ١معجم ابن األعرابی  -٢
 .٢٦٣٦٢مسند احمد  -٣

                                           



 هایی از میراث آل و اصحاب گزیده    ٦٤

بـه جـز  نـدھمه فرزندان پیامبر از خدیجه بود«گوید:  حافظ ابن حجر عسقالنی می
ابراھیم که از کنیزش ماریه بود، و فرزندانش که در بیان آن ھمه اتفاق دارنـد عبارتنـد 

پیامبر ابوالقاسم بود، قاسم در کودکی قبل از مبعـث یـا بعـد از آن  ی از: قاسم که کنیه
از  أم کلثـومانـد  ، و فاطمـه، و گفتهأم کلثـومو چھار دخترش زینب، رقیه،  وفات یافت،

فاطمه کوچکتر بوده است، و عبدالله بعد از مبعث به دنیـا آمـد و بـه او طـاھر و طیـب 
سـران اند، و به اتفاق ھمـه پ طاھر و طیب برادران عبدالله بوده اند: شد، و گفته گفته می

 .)١(»اند پیامبر در کودکی وفات یافته

 فرزندان خدیجه از شوهران دیگرش غیر از پیامبر
 اش فرزندانی داشت که عبارتند از: خدیجه از شوھران قبلی

 سھند بن ابی ھاله -١
گوید: او تمیمی و از بنی أسید بن عمرو بن تمیم است. در دامان پیامبر  ابن اثیر می

اش  بود. و خواھران مادریج  مادرش خدیجه بنت خویلد ھمسر پیامبر ،پرورش یافت
 .رضی الله عنھنو فاطمه  أم کلثومعبارتند از: زینب و رقیه و 

 ھاله بن أبی ھاله -٢
یدی تمیمـی حلیـف بنـی برادر ھنـد بـن ابـی ھالـه اسـگوید:  می ّر امام ابن عبدالب

   از او روایت کرده است. ھند ی، صحابی بود و پسرشصقعبدالدار بن 

 لھند بنت عتیق -٣
گوید: مسلمان شد و  ) میة(دار قطنی در کتاب (األخو گوید: حجر عسقالنی میابن 

 .)٢(ازدواج کرد و از او حدیثی روایت نشده است)

 مقاومت و جانفدایی برای پیامبر وقتی وحی نازل شد
اینگونه آغاز ج  وحی بر پیامبر کند که گفت: روایت می لبخاری از عائشهامام 

دیدند و ھر خواب ایشان مانند روشنی صبح تحقق پیدا  شد که نخست ایشان خواب می

 .١٠٣/  ٧فتح الباری  -١
 .٣٤٧/  ٨ بةاإلصا  -٢
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ج نشینی مورد پسند ایشان قرار گرفت، از این رو پیامبر کرد، و سپس عزلت و گوشه می
ھای پیاپی بدون این که نزد  رفت و در آنجا شب برای این که تنھا باشد به غار حرا می

گذراند توشه  روزھایی که آنجا می پرداخت، وی برای ردد به عبادت میاش برگ خانواده
شد، دوباره برای برداشتن آب و غذا نزد خدیجه  اش تمام می داشت و چون توشه می بر
فرود  ایشانرفت، تا این که حق (وحی الھی) بر  گشت و سپس به غار حراء می می باز

و خطاب به ایشان گفت:  هآمد زدشان غار بود که ناگھان فرشته نآمد و او در ھم
فرماید: فرشته مرا در بغل  پیامبر می» دانم من خواندن نمی«بخوان، پیامبر فرمود: 

تاب شدم و سپس رھایم کرد. باز  گرفت و تا جایی که تحمل داشتم مرا فشار داد و بی
آنگاه فرشته مرا در بغل گرفت و سخت » دانم من خواندن نمی«گفت: بخوان؟ گفتم: 

 تاب شدم، سپس رھایم کرد، باز گفت: (بخوان) گفتم: چه بخوانم؟ گفت: فشرد و تا بی

﴿ 
ۡ
ِ  ٱۡقَرأ ِيَرّ�َِك  ٱۡسمِ ب �َ�ٰنَ َخلََق  ١َخلَقَ  ٱ�َّ   ٢ِمۡن َعلَقٍ  ٱۡ�ِ

ۡ
ۡ�َرمُ َوَر�َُّك  ٱۡقَرأ

َ
ِي ٣ٱۡ�  ٱ�َّ

 ِ �َ�ٰنَ َعلََّم  ٤ٱۡلَقلَمِ َعلََّم ب بخوان به نام پروردگارت که « ]۵-۱ [العلق: ﴾٥َما لَۡم َ�ۡعلَمۡ  ٱۡ�ِ
ای خلق کرد. بخوان؛ و  (ھستی را) آفرید. ھمان ذاتی که (انسان را) از خون بسته

ھمتا) است. ذاتی که (به انسان، نوشتن) با قلم (را)  پروردگارت بزرگوارترین (بزرگوار بی
 .»دانست، تعلیم داد آموخت. به انسان آنچه را نمی

گشـت  تپید نزد ھمسرش خدیجه باز که قلبش به شدت میدر حالی ج  رسول خدا
 ».مرا بپوشانید؛ مرا بپوشانید«و فرمود: 

ج  ھـراس و وحشـتش پایـان یافـت. و آنگـاه ایشـانکه آنحضرت را پوشاندند تا آن 
خدیجـه گفـت: ». واقعه را برای خدیجه بازگو نمود و گفـت: بـر خویشـتن، در ھراسـم

را برقـرار  زیرا تو پیونـد خویشـاوندی ؛خوار نخواھد کرد ھرگز تو را الله که اوسوگند به 
نوازی و در راه حق مشکالت را تحمـل   کنی، مھمان داری و به نیازمندان کمک می می
 نمایی. می

را نزد پسر عمویش ورقه بن نوفل بن اسـد بـن عبـدالعزی ج  سپس خدیجه پیامبر
برد. ورقه بن نوفل در دوران جاھلیت مسیحی شده بـود و انجیـل را بـه زبـان عبـری 

وی در آن وقت پیر و نابینا بود. خدیجه به او گفت: ای پسر عمو! بشـنو کـه نوشت،  می
ای؟ رسول خـدا  چه دیده گوید؟ ورقه به پیامبر گفت: ای برادرزاده! ات چه می برادرزاده

 آنچه را که دیده بود تعریف کرد.
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ورقه گفت: این ھمان فرشته است که خداوند بر موسی فرو فرستاد. ای کاش 
 بودم. کنند، من زنده و جوان می روزی که قومت تو را از شھر بیرون می

پیامبر گفت: آیا آنان مرا بیرون خواھند کرد؟ گفت: آری، ھیچ مردی با چنین 
. اگر من زنده بمانم با تمام قدرت به تو اند کردهامی نیامده جز این که با او دشمنی پی

زول وحی، بر آن کمک خواھم کرد. پس از مدت کوتاھی ورقه درگذشت و تا مدتی ن
 .)١(حضرت متوقف گردید

به غار حراء بازگشت تا خلوت خویش را تکمیل نماید و ایشان به وحی که ج  پیامبر
مند بود، اما نزول وحی متوقف گردید. تا این  از آن سخن گفته بود عالقهورقه برایش 

اش بازگشت ناگھان  که پیامبر پس از گذراندن ماه رمضان در غار حراء به خانه
 را دید. ÷جبرئیل

شنیدم که ج  در صحیح بخاری از جابر بن عبدالله روایت است که گفت: از پیامبر
رفتم از  گفت و فرمود: در حالی که راه می در مورد مدت توقف نزول وحی سخن می

آسمان صدایی شنیدم، چشمانم را به سوی آسمان بلند کردم؛ چشمم به ھمان 
ای افتاد که در غار حرا دیده بودم؛ او در میان آسمان و زمین روی یک کرسی  فرشته

به خانه برگشتم و گفتم: مرا و را گرفت نشسته بود، ھراس و وحشت وجودم را ف
 بپوشانید، مرا بپوشانید، آنان مرا پوشاندند. آنگاه خداوند این آیات را نازل فرمود:

َها ﴿ ُّ�
َ
� ثِّرُ َ�ٰٓ نِذرۡ  ١ٱلُۡمدَّ

َ
ۡ  ٢ُ�ۡم فَأ  ﴾٥ٱۡهُجرۡ فَ  ٱلرُّۡجزَ وَ  ٤َو�َِيابََك َ�َطّهِرۡ  ٣َوَر�ََّك فََكّ�ِ

خود پیچیده! برخیز و بیم ده. و پرودگارت را به بزرگی یاد ای جامه به « ]۵-۱[المدثر: 
 .»کن. و لباست را پاک نما. و پلیدی را دور کن

اینگونه وحی بر پیامبر نازل شد و خدیجه ثابت کرد که زنی است عاقل و زیرک و 
 ھوشیار و دانا.

زده نـزد او آمـد و او بـه خـوبی از ھمسـرش  از آنچه دیـده بـود وحشـت ھمسرش
نماید و سـوگند  استقبال کرد و به ایشان اطمینان داد که خداوند ایشان را محافظت می

ھا و صفحات برجسـته  کند، و سپس ویژگی یاد کرد که خداوند ایشان را ھرگز خوار نمی
ھـا متصـف باشـد  شمرد، صفاتی که ھرکس به آن صـفات و ویژگی پیامبر را بر و نیکوی

نوازی، کمـک بـه  رحـم، راسـتگویی، مھمـان ی (صـلهھرگز خوار و ذلیل نخواھـد شـد 

 صحیح بخاری، کتاب بدء الوحی. -١
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بـه ج  ھای نیکویی بودند که پیامبر نیازمندان، تحمل مشکالت در راه حق) ھمه صفت
 آن متصف بود.

دانستند که شخصی که دارای این صفات باشد مورد پسند خداوند  اھل جاھلیت می
رگوار اسـت و بـا انسـان دانند که خداوند عادل و بز ھا فطرتًا می است، چون ھمه انسان

 نماید. مطابق با عملکردش رفتار می

 هاشم در شعب بنی
را حمایت و یاری ج  در کنار شوھرش ایستاد و ایشانل ام المؤمنین خدیجه

کرد و با مھربانی و محبت  کردن ایشان خرج می داد و از اموال خود برای یاری می
یمان ستم و جفا را نوشتند و در داد وقتی که مشرکین پ را دلداری میج  خویش ایشان

منزلی از بنی کنانه جمع شدند و با ھمدیگر بر ضد بنی ھاشم و بنی عبدالمطلب پیمان 
 خویشاوندی نکنند (نه دختر بدھند و نه از آنان دختر بگیرند)، باھا  آن بستند که با

آمد نکنند رفت و ھا  آن خرید و فروش نکنند، با آنان نشست و برخاست نکنند و باھا  آن
 تا او را بُکشند. بسپارندقریش به و با آنان سخن نگویند، تا آن که محمد را 

ی نوشتند که تا بنی ھاشم محمد را تحویـل ندھـد، درخواسـت صـلح و ھا نامو عھد
 ھاشم نپذیرند. بنیآشتی را از 
رنج  به خاطر خدا و پیامبرش در کنار بنی ھاشم و بنی عبدالمطلبل خدیجه

ای را که بر آنان به مدت سه سال تحمیل شد پذیرا گردید،  ستمگرانه محاصره و تحریم
شد، مگر غذای اندکی که به صورت پنھانی  در طی این سه سال به آنان غذایی داده نمی

توانستند بیرون بیایند و آنچه  شدگان می ھای حج محاصره رسید و یا در ماه به آنان می
 کردند. ھای بسیار گرانی خریداری می قیمت نیاز داشتند را با

که در آن وقت ھنوز  -س ام بن خویلدحزگوید: حکیم بن  ابن ھشام در السیره می
از چنان گرسنگی ل اش خدیجه دید عمه ھنگامی که می –مسلمان نشده بود 

ستمگرانه  ی برد و کامًال در مضیقه ھستند از این تحریم و محاصره شدیدی رنج می
شد و به ھمراه غالمش مقداری گندم با خود برداشت و به سوی شعب به راه ناراحت 

 افتاد.
 گویـد: آوریم که او از آن برھه سـخت چنـین می و اینک متن سخن ابن ھشام را می

بـه ھمـراه خواسـت  کـه میابوجھل بن ھشام با حکیم بن حزام بن خویلـد بـن اسـد «
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وبـرو شـد، و بـا او گالویـز شـده و اش خدیجه ببرد، ر برای عمه غالمش مقداری گندم
بری؟ سوگند به خدا تو و غذایت باید ھمچنـان بمـانی  ھاشم غذا می گفت: آیا برای بنی

بـا  تری بن ھاشم بن حارث بن أسد آمد و گفـت:بختا تو را در مکه رسوا کنم. آنگاه ابوال
مقـداری ختری گفـت: برد، ابوب ھاشم غذا می او چه کار داری؟ ابوجھل گفت: برای بنی

ھـای  گذاری کـه خوراکی شده، آیا نمی اش که نزد او نگھداری می از عمه خوراکی بوده
اش را به او برساند! بگذار مرد برود! اما ابوجھل نپذیرفت تا این که به یکدیگر ناسزا  عمه

استخوان شتری را بر سر ابوجھل کوبید و سرش را زخمـی کـرد و او  بختریگفتند، ابو
دیـد، آنـان دوسـت  ال کرد، حمزه بن عبـدالمطلب نزدیـک بـود و میرا به شدت لگدم

شب و روز قومش ج  عیتی رسول اکرمبه پیامبر برسد، با وجود چنین وضنداشتند خبر 
 .)١(»داد را دعوت می

 لفات خدیجهو
 و ھمراھانش در سال دھم بعثت از محاصره بیرون آمدند.ج  پیامبر

بعــد از مــدت طــوالنی رنــج محاصــره بــا روزھــای خوشــی را ج  امــا ھنــوز پیــامبر
اش شدت گرفـت، و پیـامبر  نگذرانده بود که خدیجه مریض شد و بیماریل خدیجه

 ماند تا از او مراقبت و پرستاری نماید. ھا در کنار خدیجه بیدار می شب
 مطابق با قول صحیح خدیجه در سال دھم بعثت وفات یافت.

طبق قول صحیح خدیجه در «گوید:  ابن حجر عسقالنی در فتح الباری میحافظ 
در سال ھشتم و یا ھفتم اند  سال دھم بعثت در ماه رمضان درگذشته است، و گفته

وفات نموده پس بنابر قول صحیح پیامبر با او بیست و پنج سال زندگی کرد، و ابن 
گوید بیست و چھار سال و چھار ماه با او زندگی نموده است، و روایت  عبدالبر می

کند که خدیجه سه سال قبل از ھجرت درگذشته است یعنی  تائید می صدیقه ی عائشه
 . )٢(»در سال دھم بعثت

خیلی اندوھگین شد، تا جایی که این ناراحتی پیامبر بر ج  با وفات خدیجه پیامبر
 را از پای درآورد.ج  این ناراحتی و اندوه ایشان اادبمسلمین تاثیر گذاشت و ترسیدند که م

 .١/٢٣٦السیره  -١
 .٧/١٠٠فتح الباری  -٢
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بینم با از  رفت و گفت: ای رسول خدا! میج  دختر حکیم نزد پیامبرآنگاه خوله 
ھا و  ایجاد شده، فرمود: بله، او مادر بچهشما دادن خدیجه خالئی در زندگی  دست

 . )١(کدبانوی خانه بود
با زنی ل بعد از وفات خدیجهج  کوشید که پیامبر خوله بنت حکیم به شدت می

باشـد و مقـداری از مھربـانی و  یشـاندر کنار ا ازدواج کند که در شرایط سخت دعوت
 دیده را باز احساس نماید. اش می گرمی که در خانه

کند که گفتنـد: وقتـی خدیجـه  امام احمد در مسند از ابی سلمه و یحیی روایت می
وفات یافت خوله بنت حکیم زن عثمان بن مظعون نزد پیامبر آمـد و گفـت: ای رسـول 

فرمود: با چه کسی؟ گفت: اگر بخواھی دوشیزه ھم ھسـت و  کنی؟ خدا! آیا ازدواج نمی
بیوه ھم ھست، فرمود: دوشیزه کیسـت؟ گفـت: دختـر کسـی کـه او را بـیش از ھمـه 
دوست داری، عائشه بنت ابی بکر، فرمود: بیوه کیست؟ گفت: سوده بنت زمعه، او به تو 

فرمـود: بـرو و ایـن گویی از شما پیروی نموده اسـت، پیـامبر  ایمان آورده و از آنچه می
ابوبکر رفت و گفت: ای ام رومـان چـه خیـر و  ی قضیه را با آنان مطرح کن، او به خانه

ج  ی؟ گفت: پیامبره چیزشما آورده است؟ ام رومان گفت: چ ی برکتی خداوند به خانه
مرا فرستاده تا عائشه را برای او خواستگاری کنم. اما رومـان گفـت: منتظـر بمـان تـا 

د، آنگاه ابوبکر آمد، او گفت: ای ابوبکر خداوند چه خیـر و برکتـی وارد خانـه ابوبکر بیای
شما نموده است؟ گفت: چه ھست آن؟ خوله گفت: رسول خدا مرا فرستاده تا عائشه را 

اوست،  ی ؟ عائشه برادرزادهرسد برای او خواستگاری نمایم، ابوبکر گفت: آیا برای او می
عریف کردم، فرمود: نزد ابوبکر برگرد و بگو: مـن و تـو بـا نزد پیامبر برگشتم و واقعه را ت

گوید: آمـدم  تواند ھمسر من باشد، خوله می ھمدیگر برادر اسالمی ھستیم و دخترت می
و به ابوبکر این سخنان را گفتم، ابوبکر گفت: منتظـر بـاش و بیـرون رفـت، ام رومـان 

ای  خدا او ھیچگـاه وعـدهگفت: مطعم بن عدی عائشه را نامزد پسرش کرده، سوگند به 
، ھمسر مطعم آنجا بـود، او گفـت: ای ابـن را خالف نکرده است، ابوبکر نزد مطعم رفت

دین کنـی، و وارد  ازدواج کند بـی تخواھی فرزند ما را اگر با دختر ابی قحافه شاید می
گویـد تـو ھـم آن را  دین خود بگردانی، ابوبکر به مطعم گفت: آیـا چیـزی کـه ایـن می

، آنگـاه ابـوبکر از نـزد او (و قول من نیز ھمان اسـت) گوید ؟ گفت: او آن را میگویی می

 .١٠٢/  ٨االصابه  -١
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ای نداشت او به خانه  ای که به او داده بود دغدغه بیرون آمد در حالی که در مورد وعده
را نزد من فرا بخوان، او پیامبر را فرا خواند و ابوبکر ج  بازگشت و به خوله گفت: پیامبر

پیامبر درآورد و عائشه در آن روز شش ساله بود، سـپس خولـه نـزد عائشه را به ازدواج 
رفت و گفت: خداوند چه خیـر و برکتـی برایتـان آورده اسـت، سـوده  سوده بنت زمعه

ایشـان  گفت: چه ھست آن برکت؟ خوله گفت: رسول خدا مرا فرستاده که از تـو بـرای
دارم نزد پـدرم بـروی و ایـن قضـیه را بـا او در میـان  خواستگاری کنم، گفت: دوست

بگذاری، او پیرمردی کھنسال بود، نزد او آمدم و سالم جاھلی را به او گفتم، گفت: ایـن 
ای؟ گفتم: مرا محمـد بـن  کیست، سوده گفت: خوله بنت حکیم است؟ گفت: چرا آمده

ی خوبی است، دوسـت عبدالله فرستاده تا از سوده خواستگاری کنم، گفت: کفو و ھمتا
او آمد  را صدا بزن، سوده را فرا خواندم،گوید: گفتم: او دوست دارد، گفت: او  تو چه می

گویـد او را محمـد بـن عبداللـه بـن عبـدالمطلب  و پدرش به او گفت: دخترم ایـن می
فرستاده تا از تو خواستگاری کند او کفو و ھمتای خوبی است، آیا دوست داری تو را به 

او دربیاورم، سوده گفت: بله، پدرش گفت: محمد را نزد مـن فـرا بخـوان، آنگـاه ازدواج 
درآورد، سـپس بـرادرش عبـد بـن ج  آمد و پدر سوده او را به ازدواج پیامبرج  پیامبر

ریخت، و او پس از آن که مسـلمان  زمعه از حج آمد و اعتراض کرد و خاک بر سرش می
ریختم کـه سـوده بـا  ه بر سـرم خـاک مـیگفت: به جانت قسم که در آن روز ک شد می

 .)١(مبر ازدواج کرده، خیلی احمق بودمپیا

 ل فضیلت و جایگاه واالی خدیجه
. او اند دهاو فضایل فراوانی دارد و اواز زنانی است که کامل ش« گوید: امام ذھبی می

او را ج  عاقل و بزرگوار و پاکدامن و سخاوتمند و از اھل بھشت بوده است. پیامبر
بزرگداشت خدیجه  داد و در نین وی را برتر قرار میستود و از سایر أمھات المؤم یم

گوید: بر ھیچیک از زنان رسول خدا چنان  میل ای عائشه نمود به گونه مبالغه می
ج  نمودم، چون پیامبر آمد که برای خدیجه حساسیت و غیرت می غیرتم به جوش نمی

از خدیجه با ھیچ زنی ازدواج نکرده بود و بعد از  کرد. پیامبر قبل به کثرت او را یاد می
ه، و پیامبر از او جازدواج با خدیجه ھرگز با کسی ازدواج نکرد، مگر بعد از وفات خدی

 .٢١٢/  ٦مسند احمد  -١
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صاحب چند فرزند شد، و او بھترین شریک زندگی ایشان بود. مالش را برای پیامبر 
فرمان داد که  ودول خنمود. و خداوند به رس کرد و پیامبر برای او تجارت می خرج می

از مروارید در بھشت مژده دھد که در این خانه داد و فریاد و غوغا  ی خدیجه را به خانه
 .)١(»و ناراحتی وجود ندارد

 نماید متمایز میج  همسران پیامبرز دیگر را ا لکه خدیجه های گی ویژه
 ایمان آورد.ج  او اولین کسی بود که به رسول خدا -۱
 بود، پیامبر با زنی دیگر ازدواج نکرد. تا وقتی خدیجه زنده -۲
داشت، و محبـت خدیجـه را روزی  پیامبر او را از ھمه زنانش بیشتر دوست می -۳

 او کرده است. ی نامید که خداوند بھره می
کنـد  روایـت میس بخاری از علـیامام خدیجه بھترین فرد در زنان امت است،  -۴

 .)٢(»ین زنان خدیجه استبھترین زنان مریم و بھتر«که گفت: پیامبر فرمود: 
کرد و به دوستانش بعد از وفـاتش احتـرام  به کثرت از خدیجه یاد میج  پیامبر -۵

 کرد. گذاشت و نیکی می می
کننـد و او را بـه  جبرئیل به خدیجه مژده داد که خدا و جبرئیل او را سـالم می -۶

آمـده کـه گفـت: س ای در بھشت مژده داد، چنانکـه در روایـت ابـوھریره خانه
آمد و گفت: ای رسول خدا! این خدیجه است به ھمـراه ج  رئیل نزد پیامبر(جب

ظرفی از آب یا غذا آمده، وقتی نزد تو آمد او را از سوی پروردگارش سالم کن و 
اش از مروارید در بھشت مـژده بـده،  به او سالم کن و او را به خانه مناز سوی 

 .)٣(وجود ندارد ای که غوغا در آن نیست و رنج و خستگی در آن خانه
کـه خدیجـه از  انـد کردهاین حدیث اسـتدالل  بهگوید: علما  می ابن حجر عسقالنی

گویـد: ابـوبکر بـن داود از ایـن داسـتان  سایر ھمسران پیامبر برتر اسـت، (سـھیلی می
استدالل نموده که خدیجه از عائشه برتر است، چون جبرئیل به عائشـه از سـوی خـود 

 سالم کرد و به خدیجه از سوی پروردگار سالم نمود).

 .١١٠/  ٢سیر أعالم النبالء  -١
 .٣٨١٥صحیح بخاری، حدیث شماره:  -٢
 .٣٨٢٠صحیح بخاری، حدیث شماره:  -٣
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 بین صحابه و أهل بیت متقابلاحترام و تقدیر 

ٰبُِقونَ وَ ﴿ فرماید: ستایش خداوندی راست که در کتابش می لُونَ  ٱل�َّ وَّ
َ
ِمَن  ٱۡ�

نَصارِ وَ  ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�نَ 
َ
ِينَ وَ  ٱۡ� َبُعوُهم ٱ�َّ ُ �ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ  ٱ�َّ َعدَّ لَُهۡم  ٱ�َّ

َ
ْ َ�ۡنُه َوأ َ�ۡنُهۡم َورَُضوا

ٰٖت َ�ۡرِي َ�َۡتَها  نَۡ�ٰرُ َج�َّ
َ
بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك  ٱۡ�

َ
الله، « ]۱۰۰[التوبة:  ﴾١٠٠مُ ٱۡلَعِظي ٱۡلَفۡوزُ َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ �

از پیشگامان نخستین مھاجران و انصار و کسانی که به نیکی از آنان پیروی نمودند، 
نھرھا  ھایی آماده کرده که باغ شان برایراضی است. و آنان نیز از الله خشنودند و الله، 

 .»مانند. این است رستگاری بزرگ جاودانه در آن می است؛ یر درختانش جاریاز ز
بھترین قرن قرن من است  ه است:فرمودامبر رحمت باد او که ود خداوند بر پیو در

 .و درود خدا بر آل و اصحاب پیامبر». آیند و سپس کسانی که بعد از آنان می
 اما بعد:
ای به دروغ مدعی ھستند که  ھا به تاریخ این است که عده ین ستمتر بزرگیکی از 

و عداوت با یکدیگر رفتار و با کینه  اند بودهصحابه و اھل بیت با یکدیگر دشمن 
که خداوند در  اند کردهگویند: فراموش  ، کسانی که چنین سخنانی را میاند کرده می

ِينَ وَ ﴿ گوید: میش مورد صحابه آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  ٱ�َّ ِشدَّ
َ
ارِ أ و  ]۲۹[الفتح:  ﴾رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ  ٱۡلُكفَّ

پروردگارش را تکذیب ا خالف نخواھد کرد، و آیا کسی که اش ر خداوند ھرگز وعده
و اند  کند مسلمان است؟! سوگند به خدا که آنان با یکدیگر روابطی دوستانه داشته می
نمودند و در  دیگر وصلت می ھم نمودند و با اساس احترام متقابل با یکدیگر رفتار می بر

ایان در کنار ھم و دوشادوش یکدیگر گر کردن پیامبر و جھاد با باطل اعالی دین و یاری
دانند، پس آل و اصحاب ھمه دارای فضیلت  نمودند، و ھمه این را می انجام وظیفه می

مند است باید از اھانت به آنان یا  از این رو ھر عاقلی که به دینش عالقه اند، و مقام
 جستن از آنان به شدت برحذر باشد. بیزاری

نصوصـی را کـه در آن صـحابه اھـل بیـت را مـورد  که ارائه خواھد شـد در مطالبی
کنیم. این احترام و سـتایش متقابـل از محبـت  ، بیان میاند دادهتمجید و ستایش قرار 

 دیگری را نشأت گرفته است.ھریک  داشت این دو گروه نسبت به یکدیگر و گرامی
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 اهل بیت چه کسانیند؟!
شود،  ھاشم گفته می به بنیترین قول در این مورد این است که اھل بیت  صحیح

مسلم از زید بن ارقم که امام حرام است، چنان  شان برایچون آنان کسانیند که زکات 
روزی پیامبر در کنار آبی به نام خم واقع بین مکه و مدینه در «کند که گفت:  روایت می

میان ما ایستاد و سخنرانی نمود، ایشان بعد از حمد و ستایش خدا موعظه نمود و 
 را پروردگارم ی پس گفت: ای مردم! من انسانی بیش نیستم و به زودی به فرستادهس

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

در رفتار با اھل بیت من خداوند را مد  خدا تشویق نمود، سپس گفت: و اھل بیت من،
نظر داشته باشید، در رفتار با اھل بیتم... . تا سه بار این جمله را تکرار کرد. حصین 
(یکی از راویان حدیث) به او گفت: اھل بیت او چه کسانیند ای زید؟ آیا زنانش از اھل 

او کسانیند که بیت او نیستند؟ گفت: زنانش از اھل بیت او ھستند، ولی اھل بیت 
حرام است، گفت: و آنان چه کسانیند؟ گفت: آنان آل علی و  شان برایاستفاده از زکات 

 ».باشند و آل جعفر و آل عباس می آل عقیل

 همسران پیامبر از اهل بیت ایشان اند
َج ﴿ فرماید: خداوند متعال می �  ٱۡلَ�ِٰهلِيَّةِ َوقَۡرَن ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ َوَ� َ�َ�َّۡجَن َ�َ�ُّ وَ�ٰ

ُ
 ٱۡ�

قِۡمَن 
َ
لَٰوةَ َوأ َكٰوةَ َوَءا�َِ�  ٱلصَّ ِطۡعَن  ٱلزَّ

َ
َ َوأ ُ إِ�ََّما يُرِ�ُد  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ ِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  ٱ�َّ

ۡهَل  ٱلرِّۡجَس 
َ
ھایتان بمانید و به  و در خانه« ]۳۳[األحزاب:  ﴾٣٣ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ٱۡ�َۡيتِ أ

ی دوران جاھلیت پیشین، اظھار زینت نکنید و نماز را برپا دارید و زکات دھید و  هشیو
خواھد پلیدی  راستی الله می ی پیامبر! به از الله و پیامبرش اطاعت نمایید. ای خانواده

 .»که باید شما را پاکیزه سازد را از شما دور کند و چنان
و این  اند، از اھل بیت ایشانج  رگوید که ھمسران پیامب به صراحت می ی کریمه آیه

 کند. آیه حدیث زید بن ارقم را که ذکر شد، تائید می

 اعتقاد مسلمین در مورد اهل بیت و صحابه
بعضی در مورد آنان  ،اند دهبه دو گروه تقسیم شج  مردم در مورد اھل بیت پیامبر

، اما سخن درست این است که محبت با آنان اند دهو بعضی کوتاھی ورزی اند کردهافراط 



 ٧٧  احترام و تقدیر متقابل بین صحابه و أهل بیت

 واجب است، و محبت با اھل بیت شرایطی دارد که مھمترین آن عبارت است از:
شـود و اگـر تنھـا  محبتی نمیھا  آن آنان مسلمان باشند و اگر مسلمان نبودند با −

خویشاوندی پیامبر کـافی بـود، ابولھـب بـه سـبب خویشـاوندی ایشـان نجـات 
 یافت. می

گـاه باشـید  !ھـان«فرمایـد:  میج  باشند، چون پیـامبرج  ھنمود پیامبرپیرو ر − آ
خاندان فالنی اولیاء من نیستند، ولی و دوست من فقط خداوند و مؤمنان صـالح 

 .)١(»ھستند

 صحابه چه کسانیند؟
را دیده و به ایشان ایمان آورده و بر اسالم وفات ج  صحابی کسی است که پیامبر«

 .)٢(»یافته است

 زیادی در فضیلت صحابه آمده است: دالیل

ُ ۞لََّقۡد رَِ�َ ﴿ فرماید: خداوند متعال می إِۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َعِن  ٱ�َّ
 ِ َجَرة نَزَل  ٱلشَّ

َ
ِكيَنةَ َ�َعلَِم َما ِ� قُلُو�ِِهۡم فَأ َ�َٰبُهۡم َ�ۡتٗحا قَرِ�ٗبا ٱلسَّ

َ
 ]۱۸[الفتح:  ﴾١٨َعلَۡيِهۡم َوأ

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

 .»به آنان پاداش داد

ٰبُِقونَ وَ ﴿ فرماید: و می لُونَ  ٱل�َّ وَّ
َ
نَصارِ وَ  ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ِمَن  ٱۡ�

َ
ِ وَ  ٱۡ� َبُعوُهم ينَ ٱ�َّ  ٱ�َّ

ُ �ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ  ٰٖت َ�ۡرِي َ�َۡتَها  ٱ�َّ َعدَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
ْ َ�ۡنُه َوأ نَۡ�ٰرُ َ�ۡنُهۡم َورَُضوا

َ
َ�ِٰ�ِيَن  ٱۡ�

بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك 
َ
الله، از پیشگامان نخستین مھاجران و « ]۱۰۰[التوبة:  ﴾١٠٠مُ ٱۡلَعِظي ٱۡلَفۡوزُ �ِيَهآ �

انصار و کسانی که به نیکی از آنان پیروی نمودند، راضی است. و آنان نیز از الله 
 است؛ یر درختانش جاریکه نھرھا از ز ھایی آماده کرده باغ شان برایخشنودند و الله، 

 .»مانند. این است رستگاری بزرگ و جاودانه در آن می

 .٢١٥شماره: صحیح مسلم، حدیث  -١
 .٨اإلصابه ص  -٢

                                           



 هایی از میراث آل و اصحاب گزیده    ٧٨

به اصحابم ناسزا نگوئید، به اصحابم ناسزا نگوئید، اگـر «فرماید:  یمج  و پیامبر اکرم
مشـت آنـان و نـیم آن  ی کوه احد طـال انفـاق کنـد بـه انـدازه ۀھریک از شما به انداز

 .)١(»رسد نمی
و اگر فقط ھجرت و جھاد و جانفشانی و فداکردن اموال و کشتن پدران و فرزنـدان 

را در نظر بگیریم ھمین فضـائل آنـان را کـافی ھا  آن به خاطر دین و قوت ایمان و یقیِن 
 است.

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

و برترین صحابه به ترتیب ابوبکر صدیق و  ھا ھستند. بعد از پیامبران بھترین انسان
از او عثمان ذوالنورین و سپس علی مرتضی است، تفاوت  سپس عمر فاروق و پس

َ� �َۡسَتوِي ﴿ فرماید: صحابه در برتری و جایگاه به نص قرآنی ثابت است چنانکه می
نَفَق ِمن َ�ۡبِل 

َ
ۡن أ ۡ�َظُم َدرََجٗة ّمَِن  ٱۡلَفۡتحِ ِمنُ�م مَّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ِينَ َوَ�َٰتَلۚ أ نَفُقواْ ِمۢن َ�ۡعُد  ٱ�َّ

َ
أ

 ٰ ْۚ َوُ�ّٗ َوَ� ُ وََعَد  َتلُوا �  ٱ�َّ آن دسته از شما که پیش از فتح (مکه) « ]۱۰[الحدید:  ﴾ٱۡ�ُۡسَ�ٰ
بلندمقامتر از ھا  آن انفاق کردند و (در راه الله) جنگیدند، ھمسان دیگران نیستند؛

(از این دو ھریک  که پس از فتح، انفاق نمودند و جنگیدند، و الله به ھستند یکسان
گاه استگروه)   .»بھشت را وعده داده است. و الله به کردارتان آ

زیرا  ؛دشواختالف صحابه مسلمین معتقدند که در آن مورد حرفی زده نو در مورد 
ختن آن آلوده نکرده است، پس ما ھای ما را به ری ه که خداوند دستھایی بود آن خون

گوئیم که پروردگار ما  کنیم. و ھمان چیزی را می زبان خود را نیز به آن آلوده نمی

ِينَ وَ ﴿ فرموده است: ِينَ َ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ٱۡغِفرۡ َجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا  ٱ�َّ َسَبُقونَا  ٱ�َّ
 ِ يَ�ٰنِ ب ِيَن َءاَمُنواْ َر�ََّنآ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيمٌ  ٱۡ�ِ  ]۱۰[الحشر:  ﴾١٠َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ
گویند: ای پروردگارمان! ما و برادرانمان را  و (نیز از آِن) آیندگان ایشان است که می«

ای نسبت به مؤمنان  ھایمان ھیچ کینه که در ایمان بر ما پیشی گرفتند، بیامرز و در دل
 .»ی مھرورزی گمان تو، بخشاینده قرار مده؛ ای پروردگارمان! بی

 .٢٥٤٠صحیح مسلم، حدیث شماره:  -١
                                           



 ٧٩  احترام و تقدیر متقابل بین صحابه و أهل بیت

 ستایند میاهل بیت صحابه را 
ھای بھشت که رودھا از  وی باغصحابه مژده داد که دنیا را به س خداوند متعال به

مانند و  ھای آن روان است ترک خواھند کرد، و آنان برای ھمیشه در بھشت می زیر کاخ
آنان رستگارند، چه ستایشی باالتر از این تمجید و ستایش. از این رو اھل بیت در 

 یگاه آنان نزد خدا و رسول خدا، پیشگام بودند.شناخت قدر صحابه و جا

 از صحابه سطالب ستایش علی بن ابی -١
را دیدم، ج  نماید: اصحاب محمد اصحاب رسول خدا را اینگونه توصیف میس علی

 ؛مو و غبارآلود بودند ھیچکسی از شما با آنان مشابھت ندارد، آنان صبحگاھان ژولیده
زیرا شب را با نماز و سجده به صبح رسانده بودند، و وقتی به یاد آخرت و معاد 

بود از  بززانوی ھمانند پیشانی ایشان  ، گویااند دهایستا افتادند گویا بر اخگر و آتش می
شد اشک از چشمان شان  کردند، ھرگاه یاد خدا می ھای طوالنی می بس که سجده

شد و از ترس عذاب و امید به ثواب  شان خیس می نشد تا جایی که گریبا سرازیر می
 .)١(لرزیدند چون درخت در روز طوفانی، به خود می

بـه راسـتی او «گویـد:  ستاید و می او را میس بعد از وفات عمر بن خطابس و علی
چه کارھای خوبی کرد، کژی را راست نمود و بیماری را دوا کرد و سنت را برپا داشـت 

از خود گذاشت! او پاکیزه و با عیب اندک رفـت، خیـر را بـه دسـت  و فتنه را برای بعد
آورد و از شر پیشی گرفت، طاعت الھی را به جا آورد و تقوای الھی را به گونـه شایسـته 

ھا آن کـه راه  راه  آنھای مختلف رھا کرد که در  رعایت کرد، رحلت کرد و آنان را در راه
 .  )٢(»کند را یافته یقین نمی شود و آن که راه ھیاب نمیرا گم کرده را

منظـور از فالنـی عمـر بـن خطـاب «گویـد:  ابن ابی الحدید در توضیح این متن می
 .)٣(»است

ی شـرح ھا کتابدرآورد، چنانکه در  فاروقعلی دخترش أم کلثوم را به ازدواج عمر 
حال و تاریخ و انساب و سیرت و حدیث و فقه ذکـر شـده اسـت. و ایـن بھتـرین دلیـل 

 خوب و صمیمانه و محکم علی و عمر است. روابط

 .١٤٣نھج البالغه  -١
 .٢٢٢نھج البالغه  -٢
 .٣/  ١٢شرح نھج البالغه  -٣

                                           



 هایی از میراث آل و اصحاب گزیده    ٨٠

ِينَ إِنَّ ﴿«گفت: س ) با سند صحیح روایت است که علی۷۷۱در فضائل الصحابه (  ٱ�َّ
 ».استعثمان از آنان  ]۱۰۱[األنبیاء:  ﴾ٱۡ�ُۡسَ�ٰٓ َسَبَقۡت لَُهم ّمِنَّا 

  شتمجید عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب از صحابه -٢
ج  پیامبر ی در مورد صحابه بدانشمند امت و ترجمان قرآن عبدالله بن عباس 

برگزید که جان و مال خویش را ج  گوید: خداوند یارانی را برای پیامبرش محمد می

رَُ�َآُء ﴿ کردند، و خداوند در کتابش آنان را اینگونه وصف کرده است:ج  فدای ایشان
ٗعا سُ  ٗدا يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم ُركَّ ِ جَّ ثَِر  ٱ�َّ

َ
َورِۡضَ�ٰٗناۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن �

 � ُجودِ ِ�يلِ �َّۡوَرٮٰةِ� َوَمَثلُُهۡم ِ� ٱَ�ٰلَِك َمَثلُُهۡم ِ�  ٱلسُّ ۡخَرَج َشۡ�  ٱۡ�ِ
َ
 ۥاَزَرهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ َكَزۡرٍع أ

ٰ ُسوقِهِ  ٱۡسَتَوىٰ فَ  ٱۡسَتۡغلََظ فَ  اعَ ُ�ۡعِجُب  ۦَ�َ رَّ ۗ ِ�َِغيَظ بِِهُم  ٱلزُّ اَر ُ وََعَد  ٱۡلُكفَّ ِينَ  ٱ�َّ  ٱ�َّ
 ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ٰتِ َءاَمُنوا ۡغفِ  ٱل�َّ ۡجًرا َعِظيَمۢ� َرةٗ ِمۡنُهم مَّ

َ
و با یکدیگر « ]۲۹[الفتح:  ﴾٢٩َوأ

جویند.  میشنودی الله را خبینی؛ فضل و  . آنان را در حال رکوع و سجده میاند مھربان
ھایشان پیداست؛ این، وصف آنان در  کاری) آنان از اثر سجده در چھره (ی درست نشانه

و ستبر و است که جوانه زده و تنومند  تورات است. و وصفشان در انجیل مانند زراعتی
سازد تا  زده می ھایش ایستاده است و کشاورزان را شگفت ضخیم شده و بر ساقه

که ایمان آورده و کارھای ھا  این را به خشم آورد. الله به ی آنان کافران وسیله به
 .»دھد اند، نوید آمرزش و پاداش بزرگی می شایسته انجام داده

ھای دین را برپا داشتند و در راه خدا جھاد و تالش نمودند تا آن که دین الھی  نشانه
ی آن از بـین ھا آنان خوار شد، و سـران شـرک و پایـه ی استوار گردید و شرک به وسیله

کافران سقوط کرد، پس درود و رحمـت  ی رفت و حکم خداوند برتر قرار گرفت و کلمه
ھای پاک و ارواح طیبه باد، آنان در زندگی اولیای خدا بودنـد و بعـد از  خدا بر آن نفس

مرگ زنده و خیرخواه بندگان خدا بودند، قبل از رسیدن به آخـرت بـه سـوی آن کـوچ 
 .)١(»کردند ند در حالی که ھنوز در آن زندگی میه، و از دنیا رفتکرد
 
 

 .٧٥/  ٣مروج الذھب  -١
                                           



 ٨١  احترام و تقدیر متقابل بین صحابه و أهل بیت

 از صحابه سستایش علی بن حسین -٣
کرد و در نمازش برای آنان دعای  را یاد میج  علی بن حسین اصحاب پیامبر

نمود، چون آنان در نشر دعوت توحید و تبلیغ رسالت خدا به بندگانش  مغفرت می
 پیامبر را یاری کرده بودند.

ام، از او  تر از علی بـن حسـین ندیـده ھیچ ھاشمی را فقیه«گوید:  میابوحازم مدنی 
پرسیدند: ابوبکر و عمر چه جایگاھی نزد رسول خدا داشته اند؟ وی با دستش به سـوی 

 .)١(»قبر پیامبر اشاره کرد و گفت: جایگاھی که اکنون دارند

 از صحابهس باقر محمدتمجید  -٤
ابوجعفر را در مورد ابوبکر و «کند که گفت:  ابن عساکر از بسام صیرفی روایت می

از خداوند  شان برایعمر پرسیدند، او گفت: سوگند به خدا که آنان را دوست دارم و 
را دوست ھا  آن ام مگر این که نمایم و ھیچکس از اھل بیتم را نیافته طلب آمرزش می

 .)٢(»داشته است می
اشکالی نـدارد ابـوبکر «الله او را در مورد تزئین شمشیر پرسید، گفت: عروه بن عبد

صدیق؟ امام باقر از  گویی را با زیورات طالیی آراسته بود، گفت: تو می شصدیق شمشیر
و رو به قبله نمود و گفت: بله صـدیق، ھرکسـی نگویـد صـدیق، خداونـد ھـیچ جا پرید 

 .)٣(»گرداندسخنی از او را در دنیا و آخرت صادق و راست ن

 /صادقبن محمد جعفر  -٥
دوازده ھزار نفر ج  گفت: اصحاب رسول اکرمج  او روزی در توصیف صحابه پیامبر

بودند، ھشت ھزار از مدینه دو ھزار از مکه و دو ھزار نفر کسانی بودند که بعد از فتح 
نبود و ھیچ  جئهقدریه و یا مر ی ھیچکسی از آنان از فرقه مکه مسلمان شده بودند،

 گفتند: کردند و می شان حروری و معتزلی و اھل رای نبود، شب و روز گریه می کدام
پس وقتی در میان  .)٤(»ھای ما را بگیر پیش از آن که نان خمیر بخوریم خدایا! جان«

نبوده چگونه ممکن است که در میان آنان  و معتزلهو قدریه و حروری  جئهصحابی مر

 .٩٤/  ٤سَیرأعالم النبالء  -١
 .٢٢٢/  ٦٧تاریخ دمشق  -٢
 .٢٢١/  ٥٧تاریخ دمشق  -٣
 .٦٣٨الخصال  -٤
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س دش علیجکنند، و او از  نانکه ھواپرستان و منحرفان ادعا میمنافق بوده باشد، چ
کنم به  توصیه میج  شما را در مورد اصحاب محمد«کند که گفت:  برای ما روایت می

گذاری را پناه ندادند  آنان ناسزا نگوئید، آنان بعد از پیامبر بدعتی ایجاد نکردند و بدعت
 .)١(»و پیامبر در مورد آن توصیه فرموده است

 از صحابهس ستایش موسی کاظم -٦
 ی من مایه«کند که فرمود:  روایت میج  امام موسی کاظم از جدش رسول خدا

یابد،  وعده داده شده تحقق میھا  آن امنیت اصحابم ھستم، و ھرگاه از دنیا بروم آنچه به
 امنیت امتم ھستند و چون اصحاب من از دنیا بروند آنچه به امتم ی و اصحاب من مایه

وعده داده شده فرا خواھد رسید و تا زمانی که در میان امت من یکی از صحابه من 
 .)٢(»وجود داشته باشد، این دین بر تمام ادیان دیگر چیره خواھد بود

 از صحابهس ستایش علی الرضا -٧
گوید: آنگاه که  در مورد صحابه با موضع پدرانش تفاوتی ندارد او می رضاال علیموضع 

خداوند موسی بن عمران را برگزید و دریا را برایش شکافت و بنی اسرائیل را نجات داد و 
خویش را نزد خداوند مشاھده کرد، به  ی تورات و الواح را به موسی داد، مقام و مرتبه

آل محمد چنین ھستند آیا در میان اصحاب پیامبران اگر  !خداوند گفت: ای پروردگار من
تر باشند؟ خداوند متعال فرمود:  کسانی ھستند که از اصحاب و یاران من نزد شما گرامی

محمد بر اصحاب دیگر پیامبران مانند  ی دانی که فضیلت صحابه ای موسی! آیا نمی
است، آنگاه موسی بر ھمه پیامبران  فضیلت آل محمد بر آل پیامبران و فضیلت محمد

ھرگز آنان را  تودیدم! خداوند به موسی وحی کرد که  می گفت: پروردگارا! کاش آنان را
را خواھی دید که در ھا  آن نخواھی دید، و این وقت ظھور آنان نیست، اما بعدًا در بھشت

 .)٣(»ھای بھشت شادی خواھند کرد در میان نعمت –فردوس برین 
و بخش کوچکی از ستایش اھل بیت از صحابه بود که ارائه گردید، ھم  هاین نمون

 پردازیم: قضیه یعنی ستایش صحابه از اھل بیت می اینک به سمت دیگرِ 

 .٣٠٦/  ٢٢بحاراألنوار  -١
 .٣٠٩/  ٢٢بحاراألنوار  -٢
 .٣٤/  ١٣بحاراألنوار  -٣

                                           



 ٨٣  احترام و تقدیر متقابل بین صحابه و أهل بیت

 ستایش صحابه از اهل بیت
 و ستایش اھل بیت سابوبکر صدیق -١

ای که سزاوار آن بودند  اھل بیت و خویشاوندان پیامبر را به گونهس ابوبکر صدیق
سوگند به کسی «گفت: س به علیس کند که ابوبکر بخاری روایت میامام ستاید،  می

تر از رعایت خویشاوندی  که جانم در دست اوست رعایت خویشاوندی پیامبر برایم مھم
 .)١(»خودم است

روایت شده که گفت: در رفتار بـا اھـل بیـت پیـامبر س صدیق و ھمچنین از ابوبکر
 .)٢(»رعایت ایشان را بکنید

بعـد از  صـدیق چند روزی بعد از وفات پیـامبر، ابـوبکر«گوید:  عقبه بن حارث می و
را دیـد کـه س زدن نمـود، آنگـاه حسـن خواندن نماز عصر بیرون رفت و شروع به قدم

کند، او حسن را بـر دوش خـود گذاشـت و گفـت: بـه پیـامبر  ھا بازی می ھمراه با بچه
 .)٣(»خندید میس شباھت دارد و به علی شباھت ندارد، و علی

ورزد و آنـان را  بـه اھـل بیـت اھتمـام مـیج  پیامبر ی نگاه کنید که چگونه خلیفه
ھای دروغینی که صـحابه و اھـل بیـت را بـه عنـوان  با روایترا دارد، و این  گرامی می

 ، مقایسه کنید.اند بودهکنند که آنان ھرگز چنین ن دشمن یکدیگر معرفی می

 و اھل بیت سفاروقامیرالمؤمنین عمر  -٢
 بسیار خوبی داشت، چنانکه ۀبا اھل بیت رابطس اعظم تردیدی نیست که فاروق

روابط  ی و توجه او به آنان نشانه  دواج او با أم کلثوم، و عالقهستود، و از را میھا  آن
گردد که این مطلب را  ھا ارائه می محکم او با اھل بیت است. و اینک بخشی از روایت

 نماید: تائید می
شدند  سالی می کند که ھرگاه دچار قحط روایت میس بخاری از عمر بن خطابامام 

گفت: بـار خـدایا! بـه  خواست که برای باران دعا کند و می اس بن عبدالمطلب میباز ع

 .٣٧١٢صحیح بخاری، حدیث شماره:  -١
 .٣٧١٣صحیح بخاری، حدیث شماره:   -٢
 .٣٨و مسند ابی یعلی  ٣٣٤٩صحیح بخاری، حدیث شماره:   -٣
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دادی و اینک بـه دعـای عمـوی  شدیم و شما به ما باران می دعای پیامبرت متوسل می
 .)١(بدهیم پس ما را باران وش پیامبر متوسل می

به عباس گفـت: سـوگند بـه خـدا فاروق و در طبقات ابن سعد روایت است که عمر 
تر بـود،  آوردن خطـاب پسـندیده برایم از اسـالم آوردنت روزی که مسلمان شدی اسالم

 .)٢(شدن خطاب بیشتر دوست داشت شدن تو را از مسلمان چون پیامبر مسلمان
عمر به فرزندان صحابه لباس داد و «است: ر أعالم النبالء ذھبی آمده و در کتاب سیَ 

ھـا  آن لباسی که مناسب حسن و حسین باشد نبود، آنگاه او بـه یمـن فرسـتاد و بـرای
 .)٣(»گفت: اکنون خوشحال و راحت شدم فاروق اعظملباسی آوردند، آن وقت 

داد کـه  کند که گفت: عمر به مـن اجـازه مـی بخاری از ابن عباس روایت میامام و 
نشینم، یکی از آنان گفت: چرا این جـوان را در مجلس مشاورت بو و بزرگان بدر ھمراه ا

 .)٤(دانید آوری؟ گفت: این از کسانی است که شما می ھا می در جمع
 است.ش و اھل بیتفاروق عمر  ی و دیگر مطالبی که بیانگر روابط صمیمانه

 از اھل بیت سالنورین ذیتمجید عثمان  -٣
اش قدر و  نیز مانند دیگر برادران صحابهس النورین ذی راشد عثمان ی خلیفه

و  فاروقگوید: عمر  ستود. ابن کثیر می دانست و آنان را می جایگاه اھل بیت را می
احترام او کردند به  عباس عبور می رھرگاه در حال سواری از کناالنورین  ذیعثمان 

 .)٥(شدند پیاده می

 بیتو بزرگداشت اھل  سسعد بن ابی وقاص -٤
 ۀدر غزو«کند که گفت:  مسلم از سعد روایت میامام ستاید،  علی را میس سعد

علی را به عنوان جانشین خود در مدینه گذاشت، علی گفت: ای ج  تبوک پیامبر
شوی که  گذاری؟ پیامبر فرمود: آیا راضی نمی ھا می رسول خدا! آیا مرا با زنان و بچه

 .١٠١٠صحیح بخاری، حدیث شماره:  -١
 .٢٣/  ٤الطبقات  -٢
 .٢٨٥/  ٣سیر أعالم النبالء  -٣
 .٤٢٩٤صحیح بخاری، حدیث شماره:  -٤
 .٧/١٦٢والنھایه  یةالبدا -٥

                                           



 ٨٥  احترام و تقدیر متقابل بین صحابه و أهل بیت

باشی؟ جز این که بعد از من پیامبری ھارون برای موسی  ی برای من به منزله
 .)١(»نخواھد آمد

 از اھل بیت لی صدیقه ستایش و تمجید أم المؤمنین عائشه -٥
باشد، اما  عائشه از آنجا که ھمسر پیامبر است از اھل بیت میام المؤمنین با این که 

ترجیح دادیم که بخشی از آنچه در ستایش اھل بیت گفته را ذکر کنیم تا روابط 
 روشن گردد.اند  صمیمانه و محبت بزرگی که آنان با یکدیگر داشته

روایت شده که گفت: سوگند به خدا! در گذشته  ی صدیقه در تاریخ طبری از عائشه
ھای شوھرش ھست، و با  بین من و علی چیزی نبوده، مگر آنچه بین ھر زنی و فامیل

س ز برگزیدگان است. و علیعلی از دیدگاه من ا ایم، این که یکدیگر را سرزنش کرده
گفت: ای مردم! سوگند به خدا او راست گفته بین من و او چیزی جز این نبوده است، 

 .)٢(در دنیا و آخرت استج  و او ھمسر پیامبرتان
گوید: ھیچکسی را در ھیئت و زیبایی و رفتار و در  ستاید و می و عائشه فاطمه را می

 .)٣(ام تر ندیده شبیه ن از فاطمه به پیامبرنشستن و بلندشد
عائشه گفـت: از  اند، را کشتهس خبر رسید که خوارج علی ی صدیقه وقتی به عائشه

بار خدایا! آنان بدترین افراد امت من ھستند که بھترین «گفت:  که میشنیدم ج  پیامبر
و بین من و علـی چیـزی جـز سپس عائشه ادامه داد:  .کشند افراد امت من آنان را می

 .)٤(»زن و فامیل شوھرش ھست نبودآنچه بین 

 بعبد الله بن عمر -٦
از کجـا «در مورد خون پشه پرسید، ابـن عمـر بـه او گفـت:  بن عمرعبدالله  از مردی 

پرسـد، و  خون پشه می ی در باره از منھستی؟ گفت: از عراق، گفت: این را نگاه کنید، 

 .٦٢١٧صحیح مسلم، حدیث شماره:  -١
٥٤٤/  ٤ -٢. 
 .٥٢١٧ابوداود  -٣
 .٢٣٢/  ٣٣بحاراألنوار  -٤
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گفـت: آنـان دو  و من از پیامبر شـنیدم کـه می اند. حال آن که پسر رسول خدا را کشته
 .)١(»ھای من از دنیا ھستند ریحانه

رسول خدا را دیدم کـه شـکمت «گوید:  بیند می ابوھریره حسن بن علی را وقتی می
را بوسید، پیراھنت را دور کن تا آنجا را ببوسم و حسن لباسش را کنار زد و ابوھریره بر 

 .)٢(»شکم او بوسه زد
ای «زد:  کرد و با صدای بلند فریاد مـی می ن وفات یافت: ابوھریره گریهو وقتی حس

 .)٣(»گریه کنید ،مرده استج  رسول خدا محبوبمردم! امروز 
تر  به پیـامبر شـبیه بھیچکسی از حسن بن علی «گوید:  میس و انس بن مالک

 .)٤(»نبود
سرداران کند که گفت: حسن و حسین  روایت میج  از پیامبرس و ابوسعید خدری

 .)٥(جوانان اھل بھشت اند
 نقل شده است.ش و دیگر اقوال و روایاتی که در ستایش از اھل بیت از صحابه

 شعلی و سایر اھل بیتامیرالمؤمنین معاویه از امیر ستایش  -٧
 خبرپرسید وقتی  میس مسائل مشکل را از علیس معاویهامیر روایت است که 

 .)٦(گفت: علم و فقه با مردن ابن ابی طالب از بین رفتند .شدن علی به او رسید کشته
را دیدم که زبان یا ج  پیامبر«کند که گفت:  معاویه روایت میامیر و امام احمد از 

 .)٧(»مکید و زبان و یا لبی که پیامبر آن را مکیده عذاب نخواھند شد لب حسین را می
به حسـن بـن علـی فخرفروشـی  و در سیر أعالم النبالء آمده است: یزید بن معاویه

ای؟ گفت: بله. گفـت: شـاید  کرد، پدر یزید به او گفت: آیا خود را باالتر از حسن شمرده
 .)١(کنی که مادرش مانند مادر توست و جدش مانند جد توست گمان می

 .٥٩٩٤صحیح بخاری، حدیث شماره:  -١
 .٩٣٤٢مسند امام احمد  -٢
 .٢٧٧/  ٣سیر أعالم النبالء  -٣
 .٣٥٤٢حدیث شماره: صحیح بخاری،  -٤
 .١١٧٩٤مسند امام احمد  -٥
 .١٨٧١اإلستیعاب  -٦
 .١٦٨٩٤مسند  -٧

                                           



 ٨٧  احترام و تقدیر متقابل بین صحابه و أهل بیت

 و در پایان
این نصوص و متون خجسته، به وضوح روشن  دربعد از این گشت و گذار سریع 

محبت  اند. ه و اھل بیت چقدر با یکدیگر محبت و صمیمیت داشتهشود که صحاب می
آنان برای رضای خدا و رعایت حقوق پیامبر بود، و ھر مسلمانی که دینش و ایمانش را 

واجبی است، و توھین به  ی دوست دارد باید بداند که محبت اھل بیت و صحابه فریضه
که در نتیجه انسان خود را در آمدن از شیوه و راه آنان است  آنان به معنی بیرون
 دھد. معرض عذاب قرار می

٢٦٠/  ٣ -١. 
                                                                                                       





 
 
 

 شصحابه و آل بیت شفقتمهربانی و 

إن احلمد هللا نحمده ونستعينه، ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا من هيد 

 .اهللا فهو املهتدي ومن يضلل فال هادي له
 أما بعد:

سـردار فرزنـدان آدم اسـت، ج  اھل اسالم بر این اتفاق دارند که رسول خدا ی ھمه
 ت بر این قضیه نعمت بسیار بزرگی است.ماتفاق ا

ھـای عـالج آن امـری اسـت کـه شـرعًا  بررسی در مورد عوامل تفرقه در امت و راه
اسـالمی را در نوردیـده  ی مانند طوفـانی سـھمگین جامعـهمطلوب است، و این تفرقه 

 بیل اھل بیت و دیگران اساسـی محکـماست. مھربانی و شفقت بین اصحاب پیامبر از ق
ھم بـا یکـدیگر مھربـان بودنـد،  ھایی که در میان آنان درگرفت باز است، با وجود جنگ

آن را به فراموشی  گویان مھربانی و شفقت آنان با یکدیگر یک حقیقت است ھرچند قصه
ند، امـا ایـن حقیقـت شـاببسپارند و ھرچند که راویان اخبار در مورد آن سکوت کـرده 

گویان  ھمواره درخشان باقی خواھد ماند و مشت محکمی است به دھان بیشتر افسـانه
و ھواپرستان و آنان که اھدافی سیاسی اند  ھایی ساخته ھایشان که روایت ازیدپر و خیال
کردن  بخشیدن به منافع خود و نھادینـه ھا برای تحقق دشمنان از این روایت واند  داشته

   اند. تهستفرقه و اختالف در میان امت زیاد بھره ج

 ج  از صفات اصحاب رسول خدا
و  ھا پردازیم. ویژگی که فرقه ھای صحابه می به بررسی و توضیح یکی از ویژگی

گاه ھستند! آیا می گروه دانی آن صفت و ویژگی  ھای مختلف مسلمان ھمه به آن آ
 چیست؟ آن مھربانی است.

، وجـود داردگفتن از رحمت و مھربانی  تردیدی نیست که عوامل زیادی برای سخن
 شماریم که عبارتند از: می اما چند عامل را بر

و آیات و احـادیثی کـه از  با توجه به خود صفت رحمت و مھربانی و مفاھیم آن، -۱
 پیامبر و صحابه در این مورد آمده است، پس پروردگار ما رحمان و رحیم است.
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لََقۡد َجآَءُ�ۡم رَُسوٞل ّمِۡن ﴿ فرماید: میج  و خداوند متعال در توصیف پیامبر
 ِ نُفِسُ�ۡم َعزِ�ٌز َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم َحرِ�ٌص َعلَۡيُ�م ب

َ
[التوبة:  ﴾١٢٨رَُءوٞف رَِّحيمٞ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ أ

ھای شما بر او دشوار است و  سویتان آمد که رنج راستی پیامبری از خودتان به به« ]۱۲۸
 .»به (ھدایت) شما اشتیاق وافری دارد و نسبت به مومنان دلسوز و مھربان است

 .)١(رحم نکند بر او رحم نخواھد شد ھرکسفرماید:  میج  و پیامبر
صحابه را ستوده است این صفت را انتخاب نموده، و انتخاب ایـن خداوند وقتی  -۲

ھا و فواید بسیار مھمی دارد و توصیف آنان به ایـن صـفت اعجـاز  صفت حکمت
 علمی است.

صیص صـفت خگردد، چون نص در ذکر ت در آن تأمل کند اعجاز نمایان می ھرکسو 
ین صفت را بیان کـرده رحمت که در میان آنان وجود داشته، آمده است، چرا خداوند ا

 نه صفتی دیگر را؟
ھایی که ھنوز در آن وقـت بـه میـان نیامـده بـود و در  چون با ذکر این صفت طعنه

ھا گردیـد، رد و پاسـخ داده  گویان و بعدی نوشته نشده بود، و بعدھا سخن قصه ھا کتاب
 شود. می

ٞد رَُّسوُل ﴿ فرماید: خداوند می َمَّ ُّ� ِۚ ِينَ وَ  ٱ�َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  ٱ�َّ ِشدَّ
َ
ارِ أ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ  ٱۡلُكفَّ

ٗدا يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  ٗعا ُسجَّ ِ تََرٮُٰهۡم ُركَّ ثَِر  ٱ�َّ
َ
ۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن � َورِۡضَ�ٰٗنا

 � ُجودِ برابر  ی الله است؛ و آنان که با او ھستند، در محمد، فرستاده« ]۲۹[الفتح:  ﴾ٱلسُّ
بینی؛ فضل و  کافران سرسختند و با یکدیگر مھربان. آنان را در حال رکوع و سجده می

ھایشان  کاری) آنان از اثر سجده در چھره (ی درست جویند. نشانه شنودی الله را میخ
 ».پیداست

با یکدیگر مھربـان بودنـد و ج  امبرتاکید بر این حقیقت که اصحاب پی و تثبیت -۳
ھایی را  ھایشان ریشه دوانیده بود، روایات و اوھام و افسـانه دلصفت رحمت در 
را به صورت افرادی که با یکدیگر رفتاری وحشیانه دارنـد ج  که اصحاب پیامبر

 ماید.ن دشمن یکدیگرند، رد و ابطال می و ھمواره

 متفق علیه. -١
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، دل آرام انـد بودهآری، وقتی در دلت جای بگیرد کـه اصـحاب بـا یکـدیگر مھربـان 
فرمان داده از دل ھا  آن ه نسبت به کسانی که خداوند به دعاکردن برایکینگیرد و  می

 آید. بیرون می

ِينَ وَ ﴿ فرماید: خداوند متعال می َ�َا  ٱۡغفِرۡ َجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا  ٱ�َّ
ِينَ َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ِ  ٱ�َّ يَ�ٰنِ َسَبُقونَا ب ِيَن َءاَمُنواْ َر�ََّنآ إِنََّك رَُءوٞف َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�ِنَ  ٱۡ�ِ ا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ

 .]۱۰[الحشر:  ﴾١٠رَِّحيمٌ 

 داللت نامگذاری
دیگران متمایز  ای به مسّمی است و اسم عنوانی است که مسّمی را از اسم اشاره

و ھیچ عاقلی در اھمیت  گذارند. نماید، و ھمواره عادت مردم بر این بوده که اسم می می
شود و اسم  اسم نوزاد از دیگر برادرانش متمایز می ی اسم تردیدی ندارد چون به وسیله

میرد و اسمش باقی  دانش بعد از او خواھند بود، و انسان میزنای بر او و فر نشانه
عقل فرزند و  ماند. اھمیت اسم برای فرزند بر ھیچکس پوشیده نیست، اسم بر دین می
نام ج  ای که نصارا و یا یھود فرزندان خود را محمد نیدهنماید، آیا ش ت میدالل

 بگذارند؟ 
جز موارد  ؟ای که مسلمانان فرزندان خود را الت و یا عزی نامگذاری کنند یا شنیده

 (از سوی افراد نادان). شاذ و نادر
به نـامی صـدا واده فرزند را دھد و پدر خان ارتباط می انشانو اسم فرزندان را به پدر

و به کثـرت اسـم در میـان افـراد خـانواده بـه کـار  اند کردهد که برای او انتخاب زن می
 .)١(شناسم) (اسم تو کیست پدرت را می اند: رود. و از قدیم گفته می

 اھمیت اسم در اسالم
اھمیت داده  ھا نامبرای شناخت اھمیت اسم ھمین قدر کافی است که شریعت به 

ج  مبرصحابه را تغییر داد، و بلکه پیا اسامی بعضی از مردان و زنانج  است، پیامبر
اسم شھری را که یثرب نامیده شد عوض کرد و آن را مدینه نامید. شما اسم فرزندانتان 

کنی که دارای معنی باشد که  گذارید؟ آیا برای فرزندت اسمی انتخاب می را چه می

 المولود شیخ بکر ابوزید. تسمیةن ک  -١
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وست داشته باشند؟ آیا اسم دشمنانت را بر اش آن را د ھا یا خانواده خودت یا مادر بچه
 گذاری؟ فرزندان خود می

کنند و  کنیم که نزد ما بر چیزی داللت می یی انتخاب میھا نامما برای خود 
گوئیم: نه؟  پذیریم و می مفھومی دارند، و اما در مورد بھترین مردم این مقوله را نمی

شان انتخاب  ھایی بر فرزندان آنان به خاطر عوامل سیاسی و اجتماعلی چنین اسم
 ، معنی و مفھومی ندارد!!اند کردهیی که انتخاب ھا نام، و برخالف عادت مردم!! اند کرده

 م توجه شما را به این جلب کنیم که:یخواھ بعد از این مقدمه می
 سه خلیفه قبل از خود محبت داشت بعضی از فرزندانش را بـا نـام به آنقدرس علی

 کرد که عبارتند از:نامگذاری ھا  آن
 .سشھید کربالء ھمراه با برادرانش حسین  طالب: لی بن ابیابوبکر بن ع

 .سشھید کربالء با برادرش حسین  طالب: عمر بن علی بن ابی
تای ایـن بزرگـان در  اسم فرزندانش را ابوبکر و عمر و طلحه نامید و ھرسهس حسن

 کربال به ھمراه عمویشان حسین به شھادت رسیدند.
حسین اسم یکی از فرزندانش را عمر نامید. سرور تابعین علـی بـن حسـین زیـن  و

دخترش را عائشه نامید و اسم یکی از پسـرانش  - در نزد شیعه –العابدین امام چھارم 
 .)١(نامید و او فرزندانی داشترا عمر 

دان جعفر بن زنو ھمچنین دیگر آل بیت از فرزندان عباس بن عبدالمطلب و فر
انتخاب شده است. آنچه علی و  شان برای ھا نامطالب و مسلم بن عقیل و غیره این  ابی

ترین دالیل عقلی و روانی بر محّبت راستین اھل بیت  از مھم اند دادهفرزندانش انجام 
واقعیت را است، و شما خود این ج  نسبت با خلفای راشدین و سایر اصحاب پیامبر

الھی  ی گفته ی کننده یست، و این واقعیت تصدیقی برای رّد آن نیکنید و جا حس می

ٞد رَُّسوُل ﴿ فرماید: است که خداوند می َمَّ ُّ� ِۚ ِينَ وَ  ٱ�َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  ٱ�َّ ِشدَّ
َ
ارِ أ رَُ�َآُء  ٱۡلُكفَّ

ٗدا يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  ٗعا ُسجَّ ِ بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم ُركَّ ثَِر  ٱ�َّ
َ
َورِۡضَ�ٰٗناۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن �

 � ُجودِ ِ�يلِ �َّۡوَرٮٰةِ� َوَمَثلُُهۡم ِ� ٱَ�ٰلَِك َمَثلُُهۡم ِ�  ٱلسُّ ۡخَرَج َشۡ�  ٱۡ�ِ
َ
 ۥاَزَرهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ َكَزۡرٍع أ

ھا در فرزندان سایر  و ھمچنین این نام ٢٨٣و الفصول المھمه  ٣٣٤/  ٢ن ک کشف الغمه  -١
و  ١٨٦واإلرشاد، مفید:  ٢٠٣مثال: اعالم الوری، طبرسی: شود، به عنوان  امامھای شیعه یافت می

 .٢١٣/  ٢تاریخ یعقوبی 
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ٰ ُسوقِهِ  ٱۡسَتَوىٰ فَ  ٱۡسَتۡغلََظ فَ  اعَ ُ�ۡعِجُب  ۦَ�َ رَّ ۗ ِ�َِغيَظ بِِهُم  ٱلزُّ اَر ُ وََعَد  ٱۡلُكفَّ ِينَ  ٱ�َّ  ٱ�َّ
 ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ٰتِ َءاَمُنوا ۡغفِ  ٱل�َّ ۡجًرا َعِظيَمۢ� َرةٗ ِمۡنُهم مَّ

َ
محمد، « ]۲۹[الفتح:  ﴾٢٩َوأ

ی الله است؛ و آنان که با او ھستند، در برابر کافران سرسختند و با یکدیگر  فرستاده
جویند.  نی؛ فضل و حشنودی الله را میبی مھربان. آنان را در حال رکوع و سجده می

ھایشان پیداست؛ این، وصف آنان در  کاری) آنان از اثر سجده در چھره (ی درست نشانه
و ستبر و  راعتی است که جوانه زده و تنومندتورات است. و وصفشان در انجیل مانند ز

تا سازد  زده می ھایش ایستاده است و کشاورزان را شگفت ضخیم شده و بر ساقه
که ایمان آورده و کارھای ھا  این ی آنان کافران را به خشم آورد. الله به وسیله به

 ».دھد اند، نوید آمرزش و پاداش بزرگی می شایسته انجام داده

 خویشاوندی و ازدواج در میان صحابه و اهل بیت
ِيوَُهَو ﴿ فرماید: خداوند متعال می � فََجَعلَهُ  ٱلَۡمآءِ َخَلَق ِمَن  ٱ�َّ �ََسٗبا َوِصۡهٗرۗ�  ۥ�ََ�ٗ

د و برایش یه از آب، انسان را آفرکست ، ذاتی او او« ]۵۴[الفرقان:  ﴾٥٤َوَ�َن َر�َُّك قَِديٗر�
 .»پیوند نسبی و سببی قرار داد. و پروردگارت، تواناست

بـا ای قـرار داده کـه  بینیم که خداوند انسـان را بـه گونـه اگر در آیه تأمل کنیم می
، پس وصلت پیوندی شـرعی اسـت کـه شود دیگران از طریق نسب و وصلت مرتبط می

برخـی از علمـاء نسب قرار داده و نسب یعنی خویشـاوندان پـدر، و  قرینخداوند آن را 
 .گویند نسب به معنای مطلق قرابت است می

نسب و خویشاوندی را با ھـم ذکـر کـرده کـه امـور به یاد داشته باشیم که خداوند 
 رساند و نباید از آن غافل باشیم. رگی را میبز

گردد، در مورد نکاح فکـر کنیـد، مـرد  احکام زیادی بر مصاھرت و وصلت مرتب می
 کند و نکاح احکام خود را دارد. خواستگاری می

شـود و خواسـتگار بـرای بـه  شـود و گـاھی رد می پذیرفته می یخواستگارو گاھی 
زن در مـورد  ی  گیرد، و خـانواده تانش کمک میموافقت از خانواده و دوس آوردن دست

توانند رد  میو توانند قبول کنند  نمایند و می خواستگار دخترشان جستجو و تحقیق می
 نمایند، ھدف این است که موضوع بسیار حایز اھمیت است.

 



 هایی از میراث آل و اصحاب گزیده    ٩٤

 ود توجه کنیدش به آنچه بیان میک نای
گوئیم که  درآورد، آیا میعلی بن ابی طالب دخترش را به ازدواج عمر بن خطاب 

ھای زیادی که تمام  و پرسش !علی از ترس دخترش را به ازدواج عمر درآورد؟
او را به ازدواج  گوئیم علی چون به عمر عالقه داشت دخترش شود، یا این که می نمی

 ی پیامبر به صورت شرعی و صحیح ازدواج نمود، و این نشانه ی نوهدرآورد. بله، عمر با 
ج  محبت دو خانواده با یکدیگر است، چرا چنین نباشد و حال آن که پیامبر ارتباط و

 بودند و خویشاوندداماد عمر بود و قبل از ازدواج عمر با أم کلثوم دو خانواده باھم 
آیا » از دو طریق فرزند ابوبکر ھستم« گوید: دق میوصلت داشتند. مثال دوم: جعفر صا

مادرش فروه دختر قاسم بن محمد بن أبی بکر دانی مادر جعفر صادق کیست؟  می
 است.

ابوبکر را نام برد و نگفت محمد بن ابی بکر؟ بله او به صـراحت س جعفر صادق چرا
را نام برد، چون بعضی منکر فضیلت او بودند، اما در مـورد محمـد فرزنـد صدیق ابوبکر 

! انسان به چـه کسـی ابوبکر ھمه به فضل و برتری او اتفاق دارند، شما را سوگند به خدا
 کند؟! افتخار می

آنـان در مـورد ی معتبر و از علمای معتمـد ھا کتاباینک بعضی از نصوص را که در 
 کنیم. با أم کلثوم آمده نقل میفاروق ازدواج عمر  اثبات

 ۷۰۹طقطقی حسنی متوفای ابن معروف به  – تاج الدینصفی الدین محمد بن 
که آن را به اصیل الدین حسن بن نصیرالدین  در کتابش –دان و مورخ و امام  نسب

 در ذکر دختران –گذاری کرد نامطوسی دوست ھوالکو ھدیه کرد و کتاب را به نام او 
 جطمه دختر رسول خداگوید: یکی از دختران علی أم کلثوم بود که مادرش فا علی می

زید شد و  بود، عمر بن خطاب با أم کلثوم ازدواج کرد و از او صاحب فرزندی به نام
 .)١(»سپس بعد از وفات عمر عبدالله بن جعفر با او ازدواج کرد

ضح و روشن است، به بسیار واج  مصاھرت و وصلت بین اصحاب رسول خدا
وصلت و  ، و ھمچنینشو فرزندان خلفای راشدین خصوص بین فرزندان علی

و ی روشن  هخویشاوندی بین بنی امیه و بنی ھاشم قبل از اسالم و بعد از اسالم قضی
است، ھدف این  سبا دختر ابوسفیانج  ترین آن ازدواج پیامبر واضحی است و معروف

 .٨٥ص  -١
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روانی و اجتماعی برآمده از این وصلت اشاره شود که  از آثار است که به بخشی
 ترین اثر و پیامد آن محبت بین خویشاوندان است. مھم

 داللت ستایش
آمده است،  انو افعال آن زیادی در ستایش صحابه آمده و آیاتی در بیان اوصاف آیات

محبت و  ی یکی از اوصاف و کارھای آنان ایثار و از خودگذشتگی است که نتیجه

ِينَ  ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�نَ لِۡلُفَقَرآءِ ﴿ فرماید: مھربانی آنان با یکدیگر است. خداوند متعال می  ٱ�َّ
ۡمَ�ٰلِِهۡم يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن 

َ
ْ ِمن دَِ�ٰرِهِۡم َوأ ۡخرُِجوا

ُ
ِ أ وَن  ٱ�َّ َ َورِۡضَ�ٰٗنا َوَ�نُ�ُ  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
ِٰدقُونَ أ ِينَ وَ  ٨ٱل�َّ ارَ َ�َبوَُّءو  ٱ�َّ يَ�ٰنَ وَ  ٱ�َّ ِمن َ�ۡبلِِهۡم ُ�ِبُّوَن َمۡن َهاَجَر  ٱۡ�ِ

نُفِسِهۡم َولَۡو َ�َن بِِهۡم  إَِ�ِۡهمۡ 
َ
ٰٓ أ ْ َوُ�ۡؤثُِروَن َ�َ وتُوا

ُ
ٓ أ ا َوَ� َ�ُِدوَن ِ� ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة ّمِمَّ

ۚ َوَمن يُوَق ُشحَّ َ�ۡفِسهِ  ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۦَخَصاَصةٞ
ُ
(و نیز « ]۹-۸[الحشر:  ﴾٩ٱلُۡمۡفلُِحونَ فَأ

ه از دیار و اموالشان بیرون رانده ء) از آِن فقیران مھاجری است ک بخشی از اموال فی
طلبند و الله و پیامبرش را یاری  اند؛ فضل (و نعمت الله) و خشنودی او را می شده
کنند. ایشان، ھمان راستگویانند. (و ھمچنین از آن) کسانی (است) که پیش از  می

مھاجران در سرای ھجرت جای گرفتند و راه ایمان را برگزیدند؛ کسانی را که به 
ھایشان دغدغه و نیازی به آنچه به  اند، دوست دارند و در دل یشان ھجرت کردهسو

دھند؛ گرچه  کنند و (آنان را) بر خود ترجیح می مھاجران داده شده، احساس نمی
خودشان بسیار نیازمند باشند. و کسانی که از آز و بخِل نفس خویش مصون بمانند، 

 .»ھمان رستگارانند
کنیم که نشانگر محبت  خصوص آمده ما فقط به آیاتی بسنده میآیات زیادی در این 

صحابه با یکدیگر است، بر شما پوشیده نیست که در مـورد ایثـار، بـرادری و دوسـتی و 
بر وجود محبت بین صحابه تأکیـد ھا  این آمده است، و ھمه آیاتی در قرآنھا  آن ھمدلی

نصار با مھاجرین اثبات گردیده، و گذشته تأمل کنید در آن محبت ا ی دارند، شما در آیه
 سوره فتح دقت کنید. ی در آخرین آیه

 چاپ ایران ۷۸/  ۲و اینک به داستانی گوش دھید که اربلی در کتاب کشف الغّمه 
آمدند و در مورد  وروایت کرده که گروھی از مردم عراق نزد ا بعلی بن حسین از

شان را تمام کردند،  وقتی حرف سخنان ناشایستی گفتند،ش ابوبکر و عمر و عثمان
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گفت: به من بگوئید: آیا شما مھاجران اول ھستید که خداوند ھا  آن به علی بن حسین

ِينَ  ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�نَ لِۡلُفَقَرآءِ ﴿ در مورد آنان گفته است: ۡمَ�ٰلِِهۡم  ٱ�َّ
َ
ْ ِمن ِدَ�ٰرِهِۡم َوأ ۡخرُِجوا

ُ
أ

ِ يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  ٰ  ٱ�َّ وَن َورِۡضَ� َ ٗنا َوَ�نُ�ُ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ
ُ
ِٰدقُونَ أ  ﴾٨ٱل�َّ

 ؟]۸[الحشر: 

ِينَ وَ ﴿ گوید: گفتند: نه، گفت: پس شما کسانی ھستید که قرآن می ارَ َ�َبوَُّءو  ٱ�َّ  ٱ�َّ
يَ�ٰنَ وَ  وتُواْ  ٱۡ�ِ

ُ
ٓ أ ا ِمن َ�ۡبلِِهۡم ُ�ِبُّوَن َمۡن َهاَجَر إَِ�ِۡهۡم َوَ� َ�ُِدوَن ِ� ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة ّمِمَّ

 ۚ نُفِسِهۡم َولَۡو َ�َن بِِهۡم َخَصاَصةٞ
َ
ٰٓ أ  ؟ گفتند: نه.]۹[الحشر:  ﴾َوُ�ۡؤثُِروَن َ�َ
دھم که شما از  میشما گفتید که از این دو گروه نیستید، و من گواھی «امام گفت: 

َ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ٱۡغفِرۡ َ�ُقولُوَن َر�ََّنا ﴿ فرماید: کسانی نیستید که خداوند در مورد آنان می
ِينَ  ِ  ٱ�َّ يَ�ٰنِ َسَبُقونَا ب ْ  ٱۡ�ِ ِيَن َءاَمُنوا از پیش من  ]۱۰[الحشر:  ﴾َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ

 ».چنان کند دور شوید خداوند با شما
گنـده ا ھا کتابزین العابدین اینگونه فھمیده بود، و  ز تمجیـد و سـتایش صـحابه و آ

بینـد  ھای زیادی را می از یکدیگرند، ھرکسی نھج البالغه را مطالعه کند خطبه اھل بیت
ھا را  ، من یکی از این خطبهاند دهستوده شج  که در آن به صراحت اصحاب رسول خدا

 ام. اقتباس شده انتخاب کرده که در آن از قرآن
گفت: اصحاب محمد را دیدم، ھیچکسی از شما با آنان شباھتی ندارد، آنـان س علی

گذراندنـد و از ذکـر  ھا را با سجده و عبادت می مو و غبارآلودد بودند و شب روزھا ژولیده
چـون ھایشان  ھای طوالنی پیشانی معادشان گویا بر اخگر ایستاده بودند و در اثر سجده

ــاد خــدا می شــان  شــد اشــک چشمان زانــوی بــز پینــه بســته بــود، و ھنگــامی کــه ی
لرزیدنـد، چنانکـه  کرد، از بیم عـذاب و امیـد ثـواب برخـود می ھایشان را تر می گریبان

 لرزد. درخت در روز طوفانی می
ای دارد  زین العابدین رسـاله اش سخن طوالنی دارد و نوه در ستایش صحابهس علی

از ائمه اقوال زیـادی در ھریک  ستاید، و ان را میکند و آن دعا میای صحابه که در آن بر
 ستایش از صحابه دارند و روایات زیادی از آنان نقل شده کـه در آن خلفـای راشـدین و

 اند. أمھات المؤمنین و غیره را ستوده
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 موضع اهل سنت در مورد آل بیت
اقوال ج  اندان پیامبرعلما در تعیین آل و خ چیست:ج  مقصود از آل رسول

 ترین آن عبارت است از: مختلفی دارنند که معروف
حرام است. این قول جمھـور  شان برایآل رسول کسانیند که استفاده از زکات  -۱

 است.
باشند، این قول را ابـن العربـی در احکـام  آنان فرزندان پیامبر و ھمسرانش می -۲

 .القرآن ذکر نموده و آن را تائید کرده است
کنند تا قیامت، امام نـووی در شـرح  پیامبر یعنی کسانی که از او پیروی میآل  -۳

نصاف ھمـین را انتخـاب مسلم این قول را برگزیده، و ھمچنین صاحب کتاب اإل
آل رسـول یعنـی فقـط پرھیزگـاران. امـا اند  کرده است. و بعضی از علماء گفته

 است. اول قولھمان  جحرا
 حرام گردیده چه کسانیند؟ شان برایسوال: کسانی که زکات 

و  انـد، باشند، و این راجح است و جمھور این را گفته مطلب می ھاشم و بنی آنان بنی
را در آن داخــل  ھاشـم نمـوده و بنــی مطلـب آن را منحصــر بـه بنــی ءبعضـی از علمـا

 .اند کردهن

 ج  آل پیامبرورد اهل سنت در م ی عقیده
مسئله تصریح شده است، چون مسئله ی عقیده بر این ھا کتابدر ھر کتابی از 

، اند کردهھای مستقلی تألیف  آن رساله ۀمھمی از مسائل اعتقادی است، و علماء در بار
 و تفصیل حقوق اھل بیت به شرح ذیل است:

رد و زن مؤمنی واجب شرعی است. و مطـالبی داشتن ھر م دانند که دوست ھمه می
 قبًال ذکر شد.در مورد وجوب محبت با پیامبر و آل پیامبر 

دیگران در آن مشارکتی ندارند، چون پیامبر ھا  آن این محبت خاصی است که غیر از
فرمود: (برای خویشاوندانم). محبت و برادری برای عموم مسلمین است، مسلمان 
برادر مسلمان است که این مقوله شامل ھمه مسلمین از قبیل اھل بیت و غیره 

، و خداوند متعال خود محبت خاصی را الزم قرار داده شود، و پیامبر برای نزدیکان می

ۡ� ﴿ فرماید: می
َ
ٓ أ ۡجًرا إِ�َّ  َٔ ُقل �َّ

َ
ةَ لُُ�ۡم َعلَۡيهِ أ � ِ�  ٱلَۡمَودَّ بگو: در « ]۲۳[الشوری:  ﴾ٱۡلُقۡرَ�ٰ
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خواھم؛ فقط خویشاوندی (میان من و  برابر تبلیغ قرآن، ھیچ پاداشی از شما نمی
 .)١(»خودتان) را رعایت کنید

 ی کریمـه در تفسـیر آیـه ست چون بعضی از مفسـرینو معنی حدیث سابق ھمین ا
ھـای  مرا دوست بدارید چون خویشاوند شما ھستم. چون پیامبر بـا ھمـه تیره اند: هگفت

گذاشتن بـه  داشتن و احترام خالصه این که دوستو خویشاوندی داشت،  قریش نسبت
 به طور خاص واجب است.شان به پیامبر  آنان به خاطر نسبت نزدیک

 فرستادن بر آنان دوم: درود
فرستادن بر آل پیامبر از حقوق آنان است، چنانکه خداوند متعال  و ھمچنین درود

َ إِنَّ ﴿ فرماید: می ۚ يَُصلُّوَن َ�َ  ۥَوَمَ�ٰٓ�َِكَتهُ  ٱ�َّ ِ َها  ٱ�َِّ�ّ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ َعلَۡيهِ  ٱ�َّ ْ َصلُّوا َءاَمُنوا

ْ �َۡسلِيًما فرستند.  ھمانا الله و فرشتگانش بر پیامبر درود می« ]۵۶[األحزاب:  ﴾٥٦وََسّلُِموا
 .»ای مؤمنان! بر او درود بفرستید و چنانکه باید سالم بگویید

 کند که گفت: روایت میس مسلم در صحیح خود از ابی مسعود انصاریامام و 
بشر بن سعد به ایشان گفت: خداوند  مجلس سعد بن عباده نزد من آمد،رسول خدا در 

گوید:  ونه بر شما درود بفرستیم؟ میگبه ما فرمان داده که بر شما درود بفرستیم چ
نپرسیده  این راپیامبر از سکوت کرد، تا جایی که با خود گفتیم ای کاش او ج  پیامبر

ٍد، َكَما «فرمود: بگوئید: ج  بود، سپس رسول اکرم ٍد وىلََعَ آِل ُ�َمَّ اللَُّهمَّ َصلِّ ىلَعَ ُ�َمَّ
َت ىلَعَ آِل إِبَْراِهيَم يِف 

ْ
ٍد، َكَما بَاَر� ٍد وىلََعَ آِل ُ�َمَّ َصلَّيَْت ىلَعَ إِبَْراِهيَم، َوَ�ارِْك ىلَعَ ُ�َمَّ

يدٌ  يٌد َ�ِ َعالَِمَ�، إِنََّك مَحِ
ْ
گوید:  ابن قیم می». انیدد و سالم به ھمان گونه ایست که می »ال

درودفرستادن بر آل پیامبر حق آنان است نه دیگر افراد امت، و ھمه ائمه در این مورد 
 .)٢(درود ابراھیمی است)نظر دارند، (و این  تفاقا

 سوم: حق خمس
 فرماید: در خمس حق دارند، خداوند متعال میج  و ھمچنین آل پیامبر

ْ ۞وَ ﴿ ِ ُ�َُسهُ  ٱۡعلَُمٓوا نَّ ِ�َّ
َ
ءٖ فَأ َما َغنِۡمُتم ّمِن َ�ۡ َّ�

َ
 ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ وَ  ٱۡلُقۡرَ�ٰ َولِلرَُّسوِل َوِ�ِي  ۥ�

 .٢٣شوری:  -١
 .٢٢٤ن.ک جالء األفھام  -٢
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بِيلِ  ٱبۡنِ وَ  ٱلَۡمَ�ِٰك�ِ وَ  ی خویش در روز اگر به الله و آنچه بر بنده« ]۴۱[األنفال:  ﴾ٱلسَّ
ایمان دارید بدانید یک  ایم،جدایی حق از باطل به ھنگام رویارویی دو گروه نازل کرده

آورید، از آِن الله و پیامبر، و خویشاِن (پیامبر)، و پنجم غنایم جنگی که به دست می
 .»ماندگان است یتیمان، و مستمندان و در راه

ای مخصوص به خویشـاوندان  و احادیث زیادی در این مورد آمده است و این سھمیه
گیرد، قول جمھور علماء  ان تعلق میھم به آن پیامبر است، و بعد از وفات پیامبر این حق

 .)١(و قول صحیح نیز ھمین قول است

 ها موضع اهل سنت در برابر ناصبی
 صبۀگویند: نا مانند این که می ،نصب در لغت یعنی برپاداشتن و بلندکردن چیزی

 دارد. الشّر والحرب: آنچه شّر و جنگ را برپا می
واصب والناصبه وأھل النصب یعنی کسانی کینه و عداوت بـا نال: «و در قاموس آمده

 .اند دادهعلی را دین و آئین خود قرار 
 پس ھرکسی با اھل بیت کینه و دشمنی بورزد از نواصب است.

روشـن اسـت، و فقـط بـه نقـل سـخن  ھا واضح و سخن اھل سنت در مورد ناصبی
 کنم: اکتفا می/ اإلسالم ابن تیمیه شیخ
کردن علی از تجاوزی است که این طائفه به سبب  اسزاگفتن و لعنگوید: ن می/ او

بخـاری در امـام چنانکـه  که طائفه و گروه متجاوز و باغی نامیده شوند؛اند  آن مستحق
کنـد کـه گفـت: ابـن عبـاس بـه مـن و  مه روایـت میرصحیح خود از خالد حّذاء از عک

مـا  گویـد گـوش کنیـد: میفرزندش علی گفت: نزد ابی سعید بروید و به احادیثی کـه 
کنـد، آنگـاه او چـادرش را برداشـت و نشسـت و  رفتیم، دیدیم که او در باغش کـار می

ساختن مسجد رسـید آنگـاه  ما کرد تا این که به بیان سپس شروع به بیان حدیث برای
او ج  آورد، پیـامبر آوردیم و عمار دوتا خشت باھم می ھا را یکی یکی می گفت: ما خشت

کشـند، وی  او را می یای عمار! گروه شورشھا را دور کرد و گفت: و ز او خاکو ا ،را دید
گفـت: از  عمـار می» خواننـد خواند و آنان او را به دوزخ فرا می آنان را به بھشت فرا می

 برم. ھا به خدا پناه می فتنه

 .٢٨٨/  ٩ن ک المغنی  -١
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کند که گفـت: کسـی کـه از مـن بھتـر  مسلم از ابوسعید روایت میامام و ھمچنین 
بـر ج  کنـد، پیـامبر یعنی ابوقتاده به من خبر داد که وقتـی عّمـار خنـدق را میاست، 

او را خواھنـد  یگفت: بیچاره پسـر سـمیه گروھـی شورشـ کشید و می سرش دست می
 ».کشت

باشـند و ھمچنـین  علی و وجوب طاعت ایشان می خالفتاین احادیث دلیل صحت 
خواند در حقیقـت بـه  فرا می نشانگر این مطلب ھست که ھرکسی که به اطاعت از علی

دھد در حقیقت به سوی  خواند و کسی که به جنگیدن به علی دعوت می بھشت فرا می
 و ایـن حـدیث –ویـل کـرده باشـد أحتی اگر جنگ با علی را ت –کند  جھنم دعوت می

 ن علیه علی جایز نبوده است، و ھرکسی که با او جنگیـدهدلیلی است بر این که جنگید
سـت، و ایـن ا یکرده متجاوز و شورشـ ه و اگر تاویل نمیکرده به خطا رفت که تاویل می

و  انـد کردهاشتباه  اند دهنی کسانی که با علی جنگیعت است، یترین قول اھل سن صحیح
کننـد را  کـه تاویـل می یفقھا است که از آن جنگیدن بـا شورشـیان ی این مذھب ائمه

یزیـد  ی دیـدگاه اھـل سـنت در بـارهبعد از توضیح مفصـل / . و اواند کردهاستخراج 
گوید: ھرکسی حسین را کشـته یـا بـرای کشـتن حسـین کمـک کـرده و یـا بـرای  می

 ».شدن حسین راضی بوده لعنت خدا و مالئکه و ھمه مردم بر او باد کشته
 تواند به اھل سـنت طعنـه بزنـد کـه نمایی می آیا بعد از این سخنان سخنران یا عالم

 سلف است. ی ن سخنی از سخنان ائمهناصبی ھستند، ایھا  آن
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 ج  صحبت و همراهی رسول خدا

من هيد اهللا إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا 

 .فهو املهتد ومن يضلل فال هادي له
 أما بعد:

و در تربیت و  فرمان الھی را در ابالغ و رساندن رسالتج  تردیدی نیست که پیامبر
 ،ھای این تزکیه و تائید آن نتیجهانجام داده است، و از وجه یارانش به بھترین  ی تزکیه

و ھمین کافی  ای است که عادت و خوی صحابه شده بود، ھا و عادات پسندیده خصلت
است که آنان بھترین امتی بودند که برای مردم بیرون آورده شده بودند، خداوند 

ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس ﴿ فرماید: متعال می
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
شما بھترین امتی « ]۱۱۰[آل عمران:  ﴾ُكنُتۡم َخۡ�َ أ

 .»اند ده شدهیبه سود انسانھا آفرھستید که 
آیـات زیـادی در  چه کسی آنان را بیرون آورد و این مقـام را بـه آنـان داده اسـت؟

توصیف و ستایش آنان آمده که منظور آن نیست که ھمه آیات در اینجا ذکر شود، بلکـه 
دارای آن بودنـد سـخن کـه صـحابه  از صفت مھمی از صفات واالیـی خواھیم فقط می
 بگوئیم.
 !محترم ی خواننده

ھای بوده  که دارای خصوصیت اند بودهبه خاطر داشته باش که صحابه نسل یکتایی 
به افتخار  انھا ممکن نیست، آن آوردن آن مزایا و خصوصیت که برای دیگران به دست
تربیت و تعلیم  بود که آنان راج  اند، و پیامبر نایل گردیدهج  صحبت و ھمراھی پیامبر

 را یاری دادند.ج  آنان با کفار جھاد کرد، و صحابه بودند که ایشان ۀنمود و به وسیل
پردازیم که شایسته است بررسی و توضیح داده شود و ھر  میھا  آن به یکی از صفات

گاه شود!  مسلمانی از ھر گروه و مذھبی که باشد باید از این صفت آ
 صفت رحمت و مھربانی است. دانی آن صفت چیست؟ آن آیا می

 گوییم؟ سوال اینجاست که چرا از این صفت سخن می
گفتن از رحمت و مھربانی است،  نیست که عوامل زیادی برای سخن جواب: شکی

 شماریم که عبارتند از: اما چند عامل را بر می
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 عامل اول: 
که از  با توجه به خود صفت رحمت و مھربانی و مفاھیم آن، و آیات و احادیثی

 پروردگار ما رحمان و رحیم است. .و صحابه در این مورد آمده استج  پیامبر

لََقۡد َجآَءُ�ۡم رَُسوٞل ّمِۡن ﴿ فرماید: میج  و خداوند متعال در توصیف پیامبر
 ِ نُفِسُ�ۡم َعزِ�ٌز َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم َحرِ�ٌص َعلَۡيُ�م ب

َ
وبة: [الت ﴾١٢٨رَُءوٞف رَِّحيمٞ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ أ

ھای شما بر او دشوار است و  سویتان آمد که رنج راستی پیامبری از خودتان به به« ]۱۲۸
 .»به (ھدایت) شما اشتیاق وافری دارد و نسبت به مومنان دلسوز و مھربان است

 . (متفق علیه)»رحم نکند بر او رحم نخواھد شد ھرکس«فرماید:  میج  و پیامبر
برای اینکه سخن به درازا نکشـد بـه ھمـین قـدر  نصوص در این رابطه زیاد است، و

 اکتفا نمودیم.
 عامل دوم:

وقتی صحابه را ستوده است این صفت را انتخاب نموده، و انتخـاب ایـن  متعال خداوند
 خودش یک نـوع ھا و فواید بسیار مھمی دارد و توصیف آنان به این صفت صفت حکمت

 است. قرآن کریم اعجاز علمی
 صیص صـفتگردد، چون نص در ذکر تخ نمایان میکند اعجاز  در آن تأمل ھرکسو 

در میان آنان وجود داشته، آمده است، چرا خداوند این صفت را بیان کـرده نـه رحمت 
 صفتی دیگر را؟

ھایی که ھنوز در آن وقـت بـه میـان نیامـده بـود و در  چون با ذکر این صفت طعنه
ھا گردیـد، رد و پاسـخ داده  و بعدی گویان نوشته نشده بود، و بعدھا سخن قصه ھا کتاب

 شود. می

ٞد رَُّسوُل ﴿ فرماید: خداوند می َمَّ ُّ� ِۚ ِينَ وَ  ٱ�َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  ٱ�َّ ِشدَّ
َ
ارِ أ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ  ٱۡلُكفَّ

ٗدا يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  ٗعا ُسجَّ ِ تََرٮُٰهۡم ُركَّ ثَِر  ٱ�َّ
َ
ۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن � َورِۡضَ�ٰٗنا

 � ُجودِ ی الله است؛ و آنان که با او ھستند، در برابر  محمد، فرستاده« ]۲۹[الفتح:  ﴾ٱلسُّ
بینی؛ فضل و  آنان را در حال رکوع و سجده می یکدیگر مھربان.کافران سرسختند و با 

ھایشان  ری) آنان از اثر سجده در چھرهکا (ی درست جویند. نشانه حشنودی الله را می
 ».پیداست
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 عامل سوم:

با یکـدیگر مھربـان بودنـد و صـفت ج  تثبیت و تاکید بر این حقیقت که اصحاب پیامبر
ھایی را کـه اصـحاب  ھایشان ریشه دوانیده بود، روایات و اوھام و افسـانه رحمت در دل

شیانه دارنـد و ھمـواره دشـمن را به صورت افرادی که با یکدیگر رفتاری وحج  پیامبر
 نماید. یکدیگرند، رد و ابطال می

، دل آرام انـد بودهآری، وقتی در دلت جای بگیرد کـه اصـحاب بـا یکـدیگر مھربـان 
فرمـان داده از ھا  آن به دعاکردن برای أگیرد و کینه نسبت به کسانی که خداوند می

 آید. دل بیرون می

ِينَ وَ ﴿ فرماید: خداوند متعال می َ�َا  ٱۡغفِرۡ َجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا  ٱ�َّ
ِينَ َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ِ  ٱ�َّ يَ�ٰنِ َسَبُقونَا ب ِيَن َءاَمُنواْ َر�ََّنآ إِنََّك رَُءوٞف  ٱۡ�ِ َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ

یند: ای پروردگارمان! ما و گو و آیندگان ایشان که می« .]۱۰[الحشر:  ﴾١٠رَِّحيمٌ 
ای  ھایمان ھیچ کینه برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند، بیامرز و در دل

 .»ی مھرورزی گمان تو، بخشاینده نسبت به مؤمنان قرار مده؛ ای پروردگارمان! بی
 عامل چھارم:

اند،  غافل شده خی با آیات قطعی قرآن کریمبیشتر نویسندگان از تعارض روایات تاری
داشتند تا این روایات خود  این موضوع مھم را در نظر می بوددر حالی که بر ھمه الزم 

 شدند. به خود ساقط می
 !ی گرامی خواننده

که داری، و با جوش  ای ، و با اعتماد بر معلومات تاریخیقبل از این که فیصله کنی
، ای را متھم گردانی رعت عدهو خروش که احتماال وجود شما را فرا گرفته است به س

وضوح و قوت در ، آوریم را به غور بخوان اندکی صبر کن و دالیل روشنی که این جا می
ی فتح خداوند متعال خیلی واضح تصویری از  معانی آن اندکی تأمل کن، در سوره

کند و  برای ما ترسیم میرا بت و مودت موجود در بین آنان ی کرام و مح صحابه

ٞد رَُّسوُل ﴿ فرماید: می َمَّ ُّ� ِۚ ِينَ وَ  ٱ�َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  ٱ�َّ ِشدَّ
َ
ارِ أ ٗعا  ٱۡلُكفَّ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم ُركَّ

ٗدا يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  ِ ُسجَّ ثَرِ  ٱ�َّ
َ
ۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن � � َورِۡضَ�ٰٗنا ُجودِ َ�ٰلَِك  ٱلسُّ

ِ�يلِ �َّۡوَرٮٰةِ� َوَمَثلُُهۡم ِ� ٱَمَثلُُهۡم ِ�  ۡخَرَج َشۡ�  ٱۡ�ِ
َ
 ٱۡسَتَوىٰ فَ  ٱۡسَتۡغلََظ فَ  ۥاَزَرهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ َكَزۡرٍع أ

ٰ ُسوقِهِ  اعَ ُ�ۡعِجُب  ۦَ�َ رَّ ۗ ِ�َغِيَظ بِِهُم  ٱلزُّ اَر ُ وََعَد  ٱۡلُكفَّ ِينَ  ٱ�َّ ْ وََعِمُلواْ  ٱ�َّ َءاَمُنوا
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ٰلَِ�ٰتِ  ۡغفِ  ٱل�َّ ۡجًرا َعِظيَمۢ� َرةٗ ِمۡنُهم مَّ
َ
ی الله است؛ و  محمد، فرستاده« .]۲۹[الفتح:  ﴾٢٩َوأ

آنان که با او ھستند، در برابر کافران سرسختند و با یکدیگر مھربان. آنان را در حال 
کاری)  (ی درست جویند. نشانه شنودی الله را میبینی؛ فضل و خ سجده می رکوع و

پیداست؛ این، وصف آنان در تورات است. و وصفشان ھایشان  آنان از اثر سجده در چھره
در انجیل مانند زراعتی است که جوانه زده و تنومندش ساخته و ستبر و ضخیم شده و 

ی آنان  وسیله سازد تا به زده می ھایش ایستاده است و کشاورزان را شگفت بر ساقه
اند،  شایسته انجام داده که ایمان آورده و کارھایھا  این کافران را به خشم آورد. الله به
 .»دھد نوید آمرزش و پاداش بزرگی می

 های بسیار مهم داللت

 نامگذاریداللت  -١
ای به مسّمی است و اسم عنوانی است که مسّمی را از دیگران متمایز  اسم اشاره

میرد و اسمش  انسان می نچو ،نماید، و ھیچ عاقلی در اھمیت اسم تردیدی ندارد می
مشتق از سمو به معنای علو و بلندی است و یا از  در زبان عربی اسم ماند. باقی می

 کند. و ھر کدام از این دو بر اھمیت اسم برای مولود داللت می ،َوسم به معنای عالمت

 اھمیت اسم در اسالم
خاص داده  یارزش ھا نامدر اھمیت اسم ھمین کافی که شریعت غرای اسالمی به 

، و از اند دادهرا تغییر ش اسامی برخی از زنان و مردان صحابه جاست، پیامبر گرامی 
که  اند دهو پیامبر علیه السالم ارشاد فرمو .اند دهنامگذاری به برخی اسماء نھی فرمو

که در این  برای نوزادان انتخاب شوندھا  این و مانند اسامی چون عبدالله و عبدالرحمن
 .اوند متعال استاسامی اشاره به عبودیت و بندگی برای خد

ترین اسامی نـزد اللـه متعـال عبداللـه و عبـدالرحمن  : محبوباند دهفرموج  پیامبر
 است.

نـام ج  ای که نصارا و یا یھود فرزندان خـود را محمـد آیا شنیده ای مسلمان عاقل!
 بگذارند؟ 

ای که مسلمانان فرزندان خود را الت و یا عزی نامگذاری کنند؟ جز موارد  یا شنیده
 شاذ و نادر (از سوی افراد نادان).



 ١٠٧  ج صحبت و همراهی رسول خدا

گذاری؟ آیا برای پسرت را اسمی  عجله نکن و تعجب ھم مکن، نام پسرت را چی می
 گذاری؟. گذاری که معنای آن را دوست داری و یا پسرت را به اسم دشمنانت می می

کند، پس وقتی که موضـوع از  شکی نیست که ھر عاقلی به خوبی جواب را درک می
کردند تا جائی که یکی از  ی مھم را درک نمی ی کرام این مسأله اشد آیا صحابهاین قرار ب

تـر  کنـی؟ و تلخ ! آیا ایـن را بـاور میکرد گذاری می آنان پسرش را به اسم دشمنانش نام
اندیشـان  چنانکـه باطل –اینکه این نامگذاری در ھنگام اوج دشمنی بـین آنـان باشـد 

 !.-اند دهگمان بر
 م که:اصل مطلب جلب کنخواھم توجه شما را به  مه میبعد از این مقد

بعضـی از  کـه قبل از خود محبت داشت ی سه خلیفه آنقدر نسبت بهس علی ۳ -۱
 نامگذاری کرد که عبارتند از:ھا  آن نام هفرزندانش را ب

 .سش حسین شھید کربالء ھمراه با برادر طالب: ابوبکر بن علی بن ابی
 .سشھید کربالء با برادرش حسین  طالب: عمر بن علی بن ابی

 .سشھید کربالء با برادرش حسین  طالب: عثمان بن علی بن ابی
تای ایـن  اسم فرزندانش را ابـوبکر و عمـر و طلحـه نامیـد و ھرسـهس حسن ۶ -۴

 بزرگان در کربال به ھمراه عمویشان حسین به شھادت رسیدند.
 و حسین اسم یکی از فرزندانش را عمر نامید. -۷
دخترش را عائشه  -در نزد شیعه  –علی بن حسین زین العابدین امام چھارم  ۹ -۸

 فرزندانی داشت.نیز و اسم یکی از پسرانش را عمر نامید و او  گذاشت
و ھمچنین دیگر آل بیت از فرزندان عباس بن عبدالمطلب و فرزندان جعفر بن 

 انتخاب شده است.  نشا برای ی زیباھا ناماین  ،طالب و مسلم بن عقیل و غیره ابی
نامگذاری  ھا ناما به این اوالد خود رش و شاید کسی بگوید: علی و فرزندانش

گاھی نداشته باشد  ی علم نسبھا کتاب، و این گفته از کسی که به اند دهنکر شناسی آ
علم بر این بعید نیست، و الحمد لله اینگونه افراد نادان بسیار کم ھستند، و بزرگان 

ھای آنان و  ؛ زیرا ادله بر وجود این اسامی بسیار قطعی است، و ذریهاند دهکرافراد تردید 
گویند: برخی از آنانی که  و روایات می دھند ی کربالء به این اسامی شھادت می حادثه

عبارتند از: ابوبکر بن علی بن ابی  اند دهرسی شھادتدر این حادثه به س با حسین
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از ش چنین عمر بن علی و عمر بن حسنو ھم طالب، و ابوبکر بن حسن بن علی،
 ی کربال ھستند. سواران مشھور واقعه اسب

ابوبکر و عمر و عثمان و به اسم مھم اینست که علی و فرزندانش اوالد خود را 
را در دل ش ، عده ای که حقد صحابهاند دهنامیی بزرگ دیگر  و صحابه عائشه

، و این ھم امکان بخش بدھند جواب قناعتتوانند به این موضوع  پرورانند ھرگز نمی می
ندارد که ما اسامی را مجرد اسم بدون داللت و معنی قرار دھیم، و نه ھم امکان دارد 

ایم که در تمام  زیرا در این صورت طوری حکم کرده این را یک دسیسه و توطئه بدانیم؛
ود ھر روایتی را ش ، و معنایش اینطور میایم روایت و تاریخ طعن وارد نمودهی ھا کتاب

د، و برای این کار ضابطه و که به مذاق گروھی جور در نیامد آنرا دسیسه و توطئه بنامن
آور  آور و گریه . و از عجائب خندهروند ای نیست و ھمه روایات زیر سوال می قاعده

اینست که گفته شود نامگذاری به اسامی بزرگان صحابه برای این بوده که آنان دشنام 
را به خاطر بدست آوردن قلوب  کارو گفته شده: علی و فرزندانش این ند! داده شو

، علی فرزندانش را به اسم بزرگان صحابه اند داده(اھل سنت) انجام  ھا مسلمانی  عامه
را دوست داشته ش نامید تا مردم گمان کنند که او بزرگان صحابه و خلفای راشدین

 داه). است (یعنی این کار را از روی تقیه انجام
داده که  سبحان الله! آیا برای ما جایز است که بگوئیم علی کارھای انجام می

شجاعت علی و عزتش او را  ی آن فریب بدھد؟ ی مردم را به وسیله اصحاب خود و عامه
. و کسی دارد ، باز میداز اینکه خود و فرزندانش را به خاطر دیگران خوار و ذلیل بگردان

ترین افراد است، به  داند که او از شجاع عه کند به یقین میی علی را مطال که سیره
خالف روایات دروغینی که او را فردی ترسو که به خاطر دین و آبروی خود قیام 

 ! و متأسفانه این روایات خیلی زیاد ھم ھستند.اند دادهکند جلوه  نمی
ش انجام آنچه علی و فرزندانکنیم،  شته به خوبی درک میذھای گ ی بحث از خالصه

ترین دالیل عقلی و روانی بر محّبت راستین اھل بیت نسبت با خلفای  اند از مھم داده
کنید و  است، و شما خود این واقعیت را حس میج  راشدین و سایر اصحاب پیامبر

ی الھی است که خداوند  ی گفته کننده جای برای رّد آن نیست، و این واقعیت تصدیق

ٞد رَُّسوُل ﴿ فرماید: می َمَّ ُّ� ِۚ ِينَ وَ  ٱ�َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  ٱ�َّ ِشدَّ
َ
ارِ أ ٗعا  ٱۡلُكفَّ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم ُركَّ

ٗدا يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  ِ ُسجَّ ثَرِ  ٱ�َّ
َ
ۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن � � َورِۡضَ�ٰٗنا ُجودِ َ�ٰلَِك  ٱلسُّ
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ِ�يلِ ۡوَرٮٰةِ� َوَمَثلُُهۡم ِ� �َّ ٱَمَثلُُهۡم ِ�  ۡخَرَج َشۡ�  ٱۡ�ِ
َ
 ٱۡسَتَوىٰ فَ  ٱۡسَتۡغلََظ فَ  ۥاَزَرهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ َكَزۡرٍع أ

ٰ ُسوقِهِ  اعَ ُ�ۡعِجُب  ۦَ�َ رَّ ۗ ِ�َغِيَظ بِِهُم  ٱلزُّ اَر ُ وََعَد  ٱۡلُكفَّ ِينَ  ٱ�َّ ْ وََعِمُلواْ  ٱ�َّ َءاَمُنوا
ٰلَِ�ٰتِ  ۡغفِ  ٱل�َّ ۡجًرا َعِظيَمۢ� ةٗ رَ ِمۡنُهم مَّ

َ
ی الله است؛ و  محمد، فرستاده« ]۲۹[الفتح:  ﴾٢٩َوأ

آنان که با او ھستند، در برابر کافران سرسختند و با یکدیگر مھربان. آنان را در حال 
کاری)  (ی درست جویند. نشانه بینی؛ فضل و حشنودی الله را می رکوع و سجده می

ست؛ این، وصف آنان در تورات است. و وصفشان ھایشان پیدا آنان از اثر سجده در چھره
در انجیل مانند زراعتی است که جوانه زده و تنومند و ستبر و ضخیم شده و بر 

ی آنان کافران  وسیله سازد تا به زده می ھایش ایستاده است و کشاورزان را شگفت ساقه
اند، نوید  ام دادهکه ایمان آورده و کارھای شایسته انجھا  این را به خشم آورد. الله به

 ».دھد آمرزش و پاداش بزرگی می
لطفا یک بار دیگر آیه را تالوت کرده و در معانی آن تدبر کنید، و به طـور خـاص در 

 ی کرام وجود داشته است خوب بیندیشید. صفت رحمت که بین صحابه

 خویشاوندی و ازدواج در میان صحابه و اھل بیتداللت  -٢
ی خود را به دست  شوی که دختر و جگرگوشه راضی میی گرامی! آیا  خواننده

ی  ، کلمهانسان مجرم و بدی بسپاری، بلکه آن را به قاتل مادر و یا برادرش بدھی
 خویشاوندی در نظر تو چه مفھومی دارد؟.

است، وقتی که از یک قومی زن بگیری،  َر مصدر صاھَ  یعرب مصاھره در لغت
، صھر شوھر و اقوام شوھر ،، اقوام زن) کردمگوئی با آنان مصاھره (خویشاوندی  می

ھای خاص خود قرار داده  و خداوند متعال مصاھره را از نشانه شوند. صھر زن گفته می

ِيوَُهَو ﴿ فرماید: می ، واست � َفَجَعلَهُ  ٱلَۡمآءِ َخلََق ِمَن  ٱ�َّ �ََسٗبا َوِصۡهٗر�ۗ َوَ�َن َر�َُّك  ۥ�ََ�ٗ
د و برایش پیوند نسبی یه از آب، انسان را آفرکست ، ذاتی او او« ]۵۴[الفرقان:  ﴾٥٤قَِديٗر�

 .»و سببی قرار داد. و پروردگارت، تواناست
ای قـرار داده کـه بـا  بینیم که خداوند انسـان را بـه گونـه اگر در آیه تأمل کنیم می

   .شود دیگران از طریق نسب و وصلت مرتبط می
عرب از ارزش و اھمیت خاصی : خویشاوندی در نزد مصاھرت یاھمیت تاریخ
ند، و به ویژه به شوھران دختران کرد به نسب فخر فروشی میھا  آن ،برخوردار است
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زن منزله و ارزش کمتری داشته باشد ھا  آن کسی که از هبالند، و عرب ب خود می
دھند، این مشھور است، و عرب بر دختران و زنان خود بسیار غیرت دارند تا اینکه  نمی

، و به خاطر اند دهآبروئی زنده به خاک کر تران خوردسال خود را از ترس بیبرخی دخ
رود این  ، گمان میاند دهھا نمو و جنگ شده ریختهھا  آن ھای بسیاری در بین زنان خون

 سازیم. میاشارات کافی باشد و موضوع را بیشتر از این طوالنی ن

 مصاھرت (خویشاوندی) در اسالم
ھای  ی عربستان ظھور کرد، امور پسندیده و ارزش شبه جزیره بعد از اینکه اسالم در

از کارھای زشت باز داشت، و خداوند متعال واضح واالی اخالقی را باقی گذاشت و 
دین و ، فقھای کرام موضوع کفائت در ساخت که تقوی و خوف الھی ارزش ویژه دارد

ی فقھی ھا کتاباین رابطه در ھای طوالنی در  نسب و حرفه را مھم شمرده و بحث
 .اند دهآور

به قدری مھـم شـمرده شـده کـه حتـی  ی غیرت و حفظ آبرو در اسالم و اما مسأله
، و انـد دهآنکه در راه دفاع از آبرو و عزت خـویش کشـته شـود را شـھید نامیج  پیامبر

دسـت بـه در دفاع از زنی که یھود بـا آبـروی او بـازی کـرده بودنـد ج  شخص پیامبر
 فرماندھی لشکر را به عھده گرفتند و داستان مشھور است.یر برده و خود شمش

و حضـور دو  نکـاحعقـد سپس به برخی احکام شرعی از جمله شرط بودن ولـی در 
و شاھد در آن تأمل کن، بلکه نظری ھم در حد زنـا و قـذف (تھمـت بـه زن پاکـدامن) 

 .بیاندازدارد،  احکام دیگری که آبرو عزت زن مسلمان را نگه می
با یکدیگر فکر کنیم و سوالھای ذیـل را پاسـخ بگـوئیم: علـی ھا  این ی و پس از ھمه

، در مـی آورد عمـربن خطـابھمسـری پھلوان شجاع است و دخترش ام کلثوم را بـه 
؟ رفتـه؟ شجاعت و رادمردی او کجـا سوال اینجا است که آیا علی از عمر ترسیده است

سپارد؟ غیرتش بـر دیـن  آیا دختر را به ظالم می شد؟ چهمحبت و دوستی اش با فرزند 
، یا اینکه بگوئیم علـی دختـرش را بـه ھای زیادی که پایانی ندارد خدا کجا رفت؟ سوال

 نکاح عمر در آورد زیرا عمر را دوست داشت و عمر نزد او شخصیت واال و بزرگی بود.
ی انجام داد ا  نکاح شرعی و آبرومندانهج  ی رسول الله با نوهس بلی، عمر فاروق

، و این ازدواج اوج محبت و دوستی موجود بین ای در آن وجود نداشت که ھیچ شائبه
داماد ج  ، چرا اینطور نباشد در حالی که رسول اللهرساند می دو خانواده را به خوبی 
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عمر فاروق بودند، و قبل از اینکه امیرالمؤمنین عمر با ام کلثوم ازدواج کند 
 این دو خانواده قائم بوده است.خویشاوندی بین 

ی معتبر و از علمای معتمد آنان در مورد ھا کتاباینک بعضی از نصوص را که در 
 کنیم. آمده نقل میل با أم کلثومس اثبات ازدواج عمر فاروق

 ھــ٧٠٩معروف به ابن طقطقـی حسـنی متوفـای  –صفی الدین محمد بن تاج الدین 
که آن را به اصـیل الـدین حسـن بـن نصـیرالدین  در کتابش –دان و مورخ و امام  نسب

در ذکر دختـران  –طوسی دوست ھوالکو ھدیه کرد و کتاب را به نام او نامگذاری کرد 
گوید: یکی از دختران علی أم کلثوم بود که مـادرش فاطمـه دختـر رسـول  می سعلی
م زیـد بود، عمر بن خطاب با أم کلثوم ازدواج کرد و از او صاحب فرزندی بـه نـاج خدا

 .)١(»شد و سپس بعد از وفات عمر عبدالله بن جعفر با او ازدواج کرد
دانـی  آیـا می» از دو طریق فرزند ابوبکر ھسـتم«گوید:  می سمثال دوم: جعفر صادق

 مادر جعفر صادق کیست؟ مادرش فروه دختر قاسم بن محمد بن أبی بکر است.
بکر؟ بله او به  بن ابی: محمد را نام برد و نگفتس ابوبکرس چرا جعفر صادق

را نام برد، چون بعضی منکر فضیلت او بودند، اما در مورد  سصراحت ابوبکر صدیق
محمد فرزند ابوبکر ھمه به فضل و برتری او اتفاق دارند، شما را سوگند به خدا! انسان 

 کند؟! به چه کسی افتخار می
 کنم. ی گرامی واگذار می جواب را به شما خواننده

داند که بزرگان مھاجرین  شته باشد میاطالع داش ی کرام ز انساب صحابهو ھر که ا
و حتی موالی آنان با سادات و بزرگان اند  ندی داشتهبا یکدیگر روابط خویشاو و انصار

را به عقد نکاح خود  لزینب بنت جحشس ، زید بن حارثهاند دهقریش ازدواج کر
به عقد اسامه بن زید در آوردند، فاطمه بنت قیس قریشی را ج  ، و پیامبردر آورد

 کشد. صحبت خویشاوندی صحابه به درازا می
، و جدی و عمیق فکـر کـن، ھای شیطان را کنار گذاشته ی گرامی! وسوسه خواننده

 تقلید را رھا کرده و متوجه باش که بازیگران با عقل تو بازی نکنند.
ام داده شوند، و یا گفته ی محترم! آیا دوست داری که پدر و یا اجدادت دشن خواننده

به نکاح مردی که کفو نبوده اسـت در شود که دختری از اشراف شما را به زور و اکراه 

 . ٨٥األصیلي في أنساب الطالبیین ص  -١
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؟ سـوالھا انـد ده؟ آیا دوست داری گفته شود این فرجی بوده که از ما غصب کراند دهآور
پسندد و کـدام قلبـی ایـن روایـات را قبـول  حیائی را می زیاد است. کدام عقلی این بی

ی مسـلمانان را قـرار ندھـد،  ھای ما کینه خواھیم در قلب از خداوند متعال میکند؟  می
 بار الھا! محبت بندگان صالحت را در قلوب ما راسخ بگردان. آمین یا رب العالمین.

بسـیار واضـح و روشـن ج  مصاھرت و وصلت بین اصحاب رسول خداخالصه اینکه 
، و ھمچنین وصـلت و شاست، به خصوص بین فرزندان علی و فرزندان خلفای راشدین

ی روشـن و  خویشاوندی بین بنی امیه و بنی ھاشم قبل از اسالم و بعد از اسالم قضـیه
است، ھـدف  بن با دختر ابوسفیا جترین آن ازدواج پیامبر  واضحی است و معروف

این است که به بخشی از آثار روانی و اجتماعی برآمده از این وصـلت اشـاره شـود کـه 
 ترین اثر و پیامد آن محبت بین خویشاوندان است مھم

 داللت ستایش -٣
یا از اھل ای از دوستان و خویشاوندان و  ی گرامی! آیا در غربت با عده ندهخوان

؟ آیا با دوستانی که ی غربت را چطور به سر بردیدسالھا ای؟ ی خود زندگی کرده قریه
ه زندگی بسر برددر فقر و بدبختی ی عقیدوی شما را دور ھم گرد آورده بود،  رابطه

ست؟ و ھمه با چی اند دهی کسانی که در تمام این شرایط زندگی کر ید؟ نظرت دربارها
 اند.  ج رسول اللهاصحاب ھا  آن ، بلیاند بودهھم در سختی و خوشی دوست و مصاحب 

خوانی با من به اعماق تاریخ رفته باشی، آنگاه که  شاید در حالی که این سطور را می
ی بود، سپس آنگاه که اسالم در بودند و دعوت سّر  و در دار األرقم در مکهج  پیامبر

آنجا کامیاب شد، و آنگاه که اصحاب کرام به دیار غربت یعنی سرزمین حبشه و بعد از 
مدینه ھجرت نمودند، و اھل و اموال و سرزمین را رھا نمودند، حالت آنان را در آن به 

کردند  سفرھای دور و پرمشقت در حالی که سوار بر شتر بودند و یا پیاده راھپیمائی می
ھنگام  -ی منوره  ی نظامی اقتصادی مدینه تصور کن، ھمه در شرایط ترس و محاصره

ی تبوک در   صحراھای خشک و سوزان را در غزوه، و زندگی کردند -ی خندق غزوه
ھا در بدر، خندق، خیبر و حنین و قبل از آن در فتح مکه را  ی پیروزی نوردیدند، مرحله

 .نیز مشاھده کردند
بیندیش که دوستی و رفاقت آنان چگونه بوده است، و فراموش مکن که آنان گوھر 

د، پیامبر گرامی الله پیشوای آنان را نیز بین خود دارنج  ی چون رسول اللهیگرانبھا
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کند، و ھم چنین به یاد داشته باش که قرآن کریم از جانب  می آنان را تربیت است و
ھای  نی فکر کن که قلب، به آناشود شان نازل می ا و زمین در بینھ پروردگار آسمان

آنان در بین شان زیست و ج  جمع شده است، پیامبرج  وار دور رسول الله شان پروانه
زده  را تربیت نمود، شکی نیست که یکدلی، محبت و دوستی در بین آنان موج می

 است، الله متعال فرموده است:

ْ وَ ﴿ ِ ِ�َۡبِل  ٱۡ�َتِصُموا ْۚ وَ  ٱ�َّ قُوا ْ َ�ِيٗعا َوَ� َ�َفرَّ ِ نِۡعَمَت  ٱۡذُكُروا َعلَۡيُ�ۡم إِۡذ ُكنُتۡم  ٱ�َّ
لََّف َ�ۡ�َ قُلُو�ِ�ُ 

َ
ۡعَداٗٓء فَ�

َ
ۡصَبۡحُتم بِنِۡعَمتِهِ أ

َ
 ]۱۰۳[آل عمران:  ﴾...إِۡخَ�ٰٗنا ۦٓ ۡم فَأ

، و دی]، چنگ زن له وحدتیو ھرگونه وسسمان خدا [=قرآن و اسالم، یبه ر یو ھمگ«
گر یکدید که چگونه دشمن یاد آرید! و نعمت (بزرگ) خدا را بر خود، به یپراکنده نشو

 .»دیمت او، برادر شدو به برکت نع جاد کرد،یشما، الفت ا یان دلھاید، و او میبود
ات  گردیده، چه زیانی متوجهج  این منت الھی است که شامل حال اصحاب پیامبر

گمان نیکو داشته باشی، ج  ، و به اصحاب رسول اللهگردد اگر آن را تصدیق کنی می
دھد و فضل و کرم خاص خود را به یاد آنان  شان برای آنان شھادت میپروردگار

با ھم برادر شدند و دلھای شان پاک گردید، در دلھای شان ھا  آن که چگونه آورد می
ھای  ای مغرض داستان ، و با وجود این ھمه عدهمحبت و الفت و یکرنگی جای گرفت
کدیگر اختالف و با یش ی کرام کنند که صحابه جعلی و خرافاتی خود را تکرار می

 اند! دشمنی داشته
آمده و آیاتی در بیان اوصاف و افعال آنان آمده است، زیادی در ستایش صحابه  آیات

ی محبت و  یکی از اوصاف و کارھای آنان ایثار و از خودگذشتگی است که نتیجه

ِينَ  ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�نَ لِۡلُفَقَرآءِ ﴿ فرماید: مھربانی آنان با یکدیگر است. خداوند متعال می  ٱ�َّ
ۡمَ�ٰلِِهۡم يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن 

َ
ْ ِمن دَِ�ٰرِهِۡم َوأ ۡخرُِجوا

ُ
ِ أ وَن  ٱ�َّ َ َورِۡضَ�ٰٗنا َوَ�نُ�ُ  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
ِٰدقُونَ أ ِينَ وَ  ٨ٱل�َّ ارَ َ�َبوَُّءو  ٱ�َّ يَ�ٰنَ وَ  ٱ�َّ ِمن َ�ۡبلِِهۡم ُ�ِبُّوَن َمۡن َهاَجَر  ٱۡ�ِ

نُفِسِهۡم َولَۡو َ�َن بِِهۡم  إَِ�ِۡهمۡ 
َ
ٰٓ أ ْ َوُ�ۡؤثُِروَن َ�َ وتُوا

ُ
ٓ أ ا َوَ� َ�ُِدوَن ِ� ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة ّمِمَّ

ۚ َوَمن يُوَق ُشحَّ َ�ۡفِسهِ  ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۦَخَصاَصةٞ
ُ
(و نیز « ]۹-۸[الحشر:  ﴾٩ٱلُۡمۡفلُِحونَ فَأ

ه از دیار و اموالشان بیرون رانده ء) از آِن فقیران مھاجری است ک بخشی از اموال فی
طلبند و الله و پیامبرش را یاری  اند؛ فضل (و نعمت الله) و خشنودی او را می شده
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کنند. ایشان، ھمان راستگویانند. (و ھمچنین از آن) کسانی (است) که پیش از  می
مھاجران در سرای ھجرت جای گرفتند و راه ایمان را برگزیدند؛ کسانی را که به 

ھایشان دغدغه و نیازی به آنچه به  اند، دوست دارند و در دل یشان ھجرت کردهسو
دھند؛ گرچه  کنند و (آنان را) بر خود ترجیح می مھاجران داده شده، احساس نمی

خودشان بسیار نیازمند باشند. و کسانی که از آز و بخِل نفس خویش مصون بمانند، 
 .»ھمان رستگارانند

نیست نصوص قرآنـی در مـورد ازخودگذشـتگی، بـرادری، چنانکه بر کسی پوشیده 
کـه بـین  و مھربـانی و بـر صـفت محبـت ،ی کرام نازل شـده صحابه ھمدلی و دوستی

 کند. زده به خوبی داللت می صحابه موج می
گین که علی به این کند نگـاه کـن تـا عمـق  میج  از اصحاب محمدس ثنای عطرآ

  .کنیمحبتی که بین آنان وجود داشته را درک 
را دیدم، ھیچکسی از شـما بـا آنـان ج  گفت: اصحاب محمدس امیرالمؤمنین علی

ھا را بـا سـجده و عبـادت  بودند و شـب مو و غبارآلود آنان روزھا ژولیدهشباھتی ندارد، 
ھای طـوالنی  گذراندند و از ذکر معادشان گویا بر اخگر ایستاده بودند و در اثر سجده می

شـد اشـک  بز پینه بسته بود، و ھنگـامی کـه یـاد خـدا می ھایشان چون زانوی پیشانی
لرزیدنـد،  کرد، از بیم عذاب و امید ثواب برخود می ھایشان را تر می شان گریبان چشمان

 لرزد. چنانکه درخت در روز طوفانی می
 تواند بگوید؟ خواننده پس از دیدن این سخن ایشان چه می

 پایان درو 
ی رحم،  در این رساله صحبت نمودیم و صلهج  پیامبرو اصحاب بعد از اینکه از آل 

 ... که در قرآن ذکر شده را دریافتیم ، دوستی، برادری، ھمدلی آنانخویشاوندی
به اعمالی که دوست دارد توفیق مان الزم است به حضور رب العالمین دعا نمائیم 

از اینکه بر بعد –در کتاب بزرگ خود  ی کسانی بگرداند که بخشد، و ما را از زمره

ِينَ وَ ﴿ ی آنان فرمود: در باره -ستایش به عمل آورد مھاجرین و انصار َجآُءو ِمۢن  ٱ�َّ
ِينَ َ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ٱۡغفِرۡ َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا  ِ  ٱ�َّ يَ�ٰنِ َسَبُقونَا ب َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ  ٱۡ�ِ

ْ َر�َّ  ِيَن َءاَمُنوا ٓ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيمٌ ّلِ�َّ  که بعد از ین) کسانی(ھمچنو « ]۱۰[الحشر:  ﴾١٠َنا
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ند: پروردگارا! ما و برادرانمان را که در یگو یبعد از مھاجران و انصار] آمدند و م[ھا  آن
نسبت به مؤمنان قرار  یا نهیمان حسد و کیامرز، و در دلھایگرفتند ب یشیمان بر ما پیا

 »!یمیمده! پروردگارا، تو مھربان و رح
ده که گروھی از مردم ) روایت شبعلی بن حسین( زین العابدیناز  هو چنانک

سخنان ناشایستی گفتند، وقتی ش عراق نزد او آمدند و در مورد ابوبکر و عمر و عثمان
بگوئید: آیا شما گفت: به من ھا  آن شان را تمام کردند، علی بن حسین به حرف

ِينَ ﴿ مھاجران اول ھستید که خداوند در مورد آنان گفته است: ۡخرُِجواْ ِمن دَِ�ٰرِهِۡم  ٱ�َّ
ُ
أ

ۡمَ�ٰلِِهۡم يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن 
َ
ِ َوأ وَن  ٱ�َّ َ َورِۡضَ�ٰٗنا َوَ�نُ�ُ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ

ُ
أ

ِٰدقُونَ   .]۸[الحشر:  ﴾٨ٱل�َّ

ِينَ وَ ﴿ گوید: : نه، گفت: پس شما کسانی ھستید که قرآن میگفتند ارَ َ�َبوَُّءو  ٱ�َّ  ٱ�َّ
يَ�ٰنَ وَ  وتُواْ  ٱۡ�ِ

ُ
ٓ أ ا ِمن َ�ۡبلِِهۡم ُ�ِبُّوَن َمۡن َهاَجَر إَِ�ِۡهۡم َوَ� َ�ُِدوَن ِ� ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة ّمِمَّ

نُفِسِهۡم َولَۡو َ�َن بِِهۡم 
َ
ٰٓ أ ۚ َوُ�ۡؤثُِروَن َ�َ  ؟ گفتند: نه.]۹[الحشر:  ﴾َخَصاَصةٞ

دھم که شما  شما گفتید که از این دو گروه نیستید، و من گواھی می«گفت:  ایشان

َ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ٱۡغفِرۡ َ�ُقولُوَن َر�ََّنا ﴿ فرماید: از کسانی نیستید که خداوند در مورد آنان می
ِينَ  ِ  ٱ�َّ يَ�ٰنِ َسَبُقونَا ب ْ  ٱۡ�ِ ِيَن َءاَمُنوا از پیش من  ]۱۰[الحشر:  ﴾َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ

 .)١(»دور شوید خداوند با شما چنان کند
آری، ھر قدر که دالیل واضح و براھین ساطع باشد باز ھم انسان در ھدایت به 

و ثبات بر  ، پس بر ما الزم است در نیایش، درخواست توفیقتوفیقات الھی نیاز دارد
، و به یاد ھر جا که باشیم تالش ورزیم؛ زیرا ھدایت به دست الله متعال است حق

داشته باش تو مکلف ھستی آنچه الله متعال دستور داده را انجام دھی و خداوند تو را 
، و کند. و بترس از اینکه سخن بشر را بر کالم الله متعال مقدم نمائی می هبر آن محاسب

و بدان که حسابرسی خلق بر الله است، پس بر ما است از گستاخی در حق الله بزرگ 
 .اجتناب نمائیمحکم بر بندگانش 

 ، چاپ ایران. ٨٧/ ٢الغمة کشف  -١
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ی اصحاب ایشان را دوست داشته باشیم بـرای مـا  و بقیهج  اگر آل بیت رسول الله
 .،ھیچ زیانی نیست، بلکه این دوستی موافق قرآن کریم و موافق روایات صحیح اسـت..

 باش. س متوجهپ
ھای مومنان بیرون کند، ما را  عداوت آنان را از قلباز بارگاه الھی درخواست دارم 

بی شک او ھایمان ما را پیروز گرداند،  به راه حق رھنمون کرده و بر شیطان و نفس
توان و قدرت دارد، و خداوند داناتر است. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلی آله و 

 .نصحبه أجمعی
 



 
 
 

 تاریخ آل و اصحاب را چگونه بخوانیم؟

است که تاریخ مسلمانان صدر اسالم را تاریخی درخشان و پاک رستایش خداوندی 
 یارانش باد.قرار داده و درود و رحمت خداوند بر پیامبر رحمت و ھدایت و بر خاندان و 

خواھند،  دادن آن از دست آنانی که می اما بعد: پاسداری از تاریخ اسالمی ما و نجات
شدن آن  دھند، و حفاظت تاریخ از آلودهقرار  دست خود ی تاریخ درخشان ما را بازیچه

و واجبات اھل علم و معرفت است و وظایف توزان و جھالت جاھالن از  با دروغ کینه
و  دھندقرار ھدف نباید تاریخ درخشان اسالمی به دست خاورشناسان رھا شود تا آن را 

ھمچنین نباید برای کسانی رھا شود که به صورت گزینشی مطالبی از آن انتخاب 
یخ تار یگزینش کنند تا سیمای گذشتگان و بزرگان اسالمی را مشوه نمایند، و با ارائه می

 اھداف شوم خویش را دنبال نمایند.
کوشند برای خود تاریخ  بینیم که می ھایی را می ھا و امت ملت دوران معاصر در

نمایند و تونل  آوری می بسازند، از این رو برای رسیدن به این ھدف سنگ و برگ جمع
 توانند بهب به گمان این که ،نمایند ھا و مساجد و و... را ویران می کنند و خانه حفر می

این منحصر به یک ملت نیست، بلکه بسیاری از  خیالی خود برسند، و تنھاتاریخ 
 معاصر چنین حالتی دارند. یھا ملت

پس چرا امت ما که دارای چنین تاریخ درخشانی است و تاریخ خود را به صورت چاپ 
رھگذر  دھد؟! از این ھای خطی در اختیار دارد به آن اھمیت نمی شده و در قالب نسخه

ھا را از آن زدوده و  بر ماست که تاریخ خود را با دقت وجدیت مطالعه کنیم و آالینده
پاالیش کنیم، تا درخشان و پاک و صاف عرض اندام نماید و به مردم سود برساند و به 

نَزَل ِمَن ﴿ فرماید: ای باشد که خداوند می گونه
َ
َمآءِ أ ۡوِديَ� بَِقَدرَِها  ٱلسَّ

َ
َماٗٓء فََسالَۡت أ

ۡيُل  ٱۡحَتَمَل فَ  ا يُوقُِدوَن َعلَۡيهِ ِ�  ٱلسَّ ا�ِٗياۖ َوِممَّ ۡو َمَ�ٰٖع َزَ�ٞد ّمِۡثلُهُ  ٱبۡتَِغآءَ  ٱ�َّارِ َز�َٗدا رَّ
َ
 ۥۚ ِحۡلَيٍة أ

ُ َكَ�ٰلَِك يَۡ�ُِب  ۚ وَ  ٱۡ�َقَّ  ٱ�َّ   ٱۡلَ�ِٰطَل
َ
افَأ �َدُ  مَّ ا َما يَنَفُع  َ�َيۡذَهُب  ٱلزَّ مَّ

َ
َ�َيۡمُكُث  ٱ�َّاَس ُجَفاٗٓءۖ َوأ

�ِض� ِ� 
َ
ُ َكَ�ٰلَِك يَۡ�ُِب  ٱۡ� ۡمَثاَل  ٱ�َّ

َ
از آسمان آب باران  )پروردگار(« ]۱۷[الرعد:  ﴾١٧ٱۡ�

ی گنجایش و ظرفیتش سیالب جاری شد  ای به اندازه ترتیب در ھر دره نازل کرد و بدین
دست  که برای به ای زیادی نمایان گشت. چنانچه از فلزاتیھ گاه بر روی سیالب کف و آن
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 ؛آید کنند، کفی ھمچون کف سیالب پدید می آوردن زیور آالت و وسایل زندگی ذوب می
روند و آنچه به مردم  ھا از میان می . ولی کفزند یمثال مباطل را  حق و بدین سان الله،

 .»زند یمگونه مثال  این اللهماند.  رساند، در زمین می سود می
کتابی که پیش روی دارید راھی ھموار برای کسـانی باشـد کـه خواستیم از این رو 

خواھند تاریخ ما را از منـابع صـحیح و درسـت آن مـورد مطالعـه قـرار دھنـد و بـه  می
 اطمینان قلبی رسیده و اشکاالتی که دارند برطرف شود.

 ؟تچرا در خواندن تاریخ کوتاهی شده اس اول:
توان  ھای تاریخی معاصر را می ھا و بررسی ھای موجود در بسیاری از پژوھش کاستی

 برخاسته از سه علت دانست که عبارتند از:
ھای بعضی از  مسلمین قربانی نوشته علت اول این است که بسیاری از فرزندان -۱

متأثرنـد، و  که از خاورشناسان اند دهکیشان ما ش خاورشناسان و یا کسانی از ھم
ھـا و خرافـات  ، آنـان دروغاند دهھای مزدور ش یا قربانی کسانی دیگر از نویسنده

پذیرند و به خصـوص  ساختگی که در تاریخ ما جای داده شده را به طور عام می
 ھا در مورد اھل بیت باشد. ھا و یاوه اگر این دروغ

نان به آن توجه دارند، دھند و چ ھای خود قرار می ھا را اساس نوشته سپس این یاوه
باشند، و اینگونه کاالی خویش را در میان خوانندگان  گویا که اموری مسلم و قطعی می

ی ھـا کتابدھند و با استناد به این که این مطالب در البالی  لوح و عوام ترویج می ساده
دھنـد، گویـا وجـود ایـن مطالـب در  تاریخی ثبت شده است آن را به خـورد مـردم می

بـه قصـد ھـا  این کند، ھمه بودن آن کفایت می ھا و راست برای اثبات این دروغ ھا کتاب
ھـای بـد از روی  زدن به تاریخ بزرگ ما و از اعتبارانداختن آن است، و آنان با نیت طعنه

خواھند مردم را در مـورد بھتـرین افـراد ایـن امـت  می برند و دشمنی دست به قلم می
 د و میان فرزندان امت دشمنی ایجاد نمایند.ننمتردد نمایند و فتنه به پاک

گاھی و معرفت و ندانستن شیوه نبود علم -۲ ھای علمای تاریخ  شرعی و کمبود آ
ھا را  در کتابت تاریخ و قواعدی که آنان با توجه به آن تاریخ را تدوین و روایت

تاریخ است. به عنوان  ی ورزیدن در مطالعه دومین عامل کوتاھی اند کردهذکر 
ھایی را که صحت  ھا و داستان مثال بعضی از علما خود را به این که فقط روایت

 ۀبلکه در نگارش تاریخ شیو اند، یشان ذکر کنند، ملزم ندانستهھا کتابدارند در 
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کتاب خود به آن اشاره  ی که ھریک در مقدمهاند  مشخصی را در پیش گرفته
ھر کتابی  ی ود. از این رو باید قبل از مطالعهکرده تا خواننده متوجه ش

کتاب برای ما روشن گردد. و  ی نویسنده ۀاش را بخوانیم تا روش و شیو مقدمه
 مم والملوک امام طبری است.األاش کتاب تاریخ  نمونه

تـاریخ ایـن اسـت کـه بعضـی از نویسـندگان  ی عامل سوم کوتاھی در مطالعـه -۳
ھـای نخسـت  تاریخ به خصوص در آنچـه بـه دورهت اتوان در روای گویند می می

ین تـر بزرگاز پوشـی کـرد، و ایـن  تسـاھل و چشم شود، تاریخ اسالم مربوط می
بخشی از دین ماست ش اشتباھات در حق تاریخ است. تاریخ اھل بیت و صحابه

در و به ھیچ صورتی درست نیست که آن را با تاریخی دیگر برابر قرار دھیم و یا 
زیرا رواداشتن ھرگونه سـتم یـا تسـاھل در  ؛وایت آن تساھل کنیمفراگیری و ر

 مورد این تاریخ قطعًا تأثیر بدی بر دین خواھد گذاشت.
نخست  ۀھای مربوط به دور باید با ھمه اخبار و روایتکه اما این به معنی آن نیست 
داشته باشیم که در مورد عدم قبول تعامل و رفتاری  تاریخ خود از لحاظ قبول و

 فرق گذاشت. دھیم، بلکه باید بین اخبار تاریخی و احادیث احادیث آن را انجام می
اخالقی و  ھا و اخبار از زھد و شجاعت و سخاوت و جانفدایی و خوش اگر این روایت

کنند و با اصول کّلی شریعت تضاّدی ندارند و از  نیک سرشتی آل و اصحاب حکایت می
پذیرد؛ در این صورت ذکر و روایت و نوشتن  نمیاموری نیستند که فطرت سالم آن را 

و اگر  ،کند ھا مانعی ندارد، چون بیان آن ھیچ اصلی شرعی را مخدوش نمی این روایت
 شود. ھا بیان گردد به مقام آل و اصحاب زیان و آسیبی وارد نمی روایتاین 

پردازد یا  ای از مواضع حساس می ھا یا پاره ھایی به بررسی فتنه اما اگر چنین روایت
کند، یا با اصول کلی شریعت مخالف است و به اموری  به مقام آل و اصحاب اھانت می

 رفتهھایی باید مورد بررسی قرار گ پذیرد، چنین روایت لم نمیاس آغشته است که فطرت
 و عادالنه مورد دادرسی علمی قرار گیرند.

 تاریخ. ی این بود عوامل کوتاھی در مطالعه

 ششبهات پیرامون تاریخ آل بیت و صحابهدوم: قواعد رد 
توان در چھار نوع  شده را می اتھامات و شبھاتی که به تاریخ آل بیت و صحابه وارد

 خالصه کرد.
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د، این قبیل روایـات در بعضـی متن منکرن ھا و اخبار ضعیف که از لحاظ روایت  -۱
بایست بـه ھنگـام خوانـدن چنـین  خورد و می به کثرت به چشم می ھا کتاباز 

به آل و صحابه نسبت  ھا کتابھایی در این  یی مواظب بود، چون روایتھا کتاب
 داده شده که با مقام واالی آنان تناسب ندارد.

ھایی به دیوار زده  در برخورد با چنین شبھاتی قاعده این است که چنین روایت
ھایی اعتماد  یست که مسلمان در عقیده و دینش بر چنین روایتشود، چون درست ن

 کند، و نصوص صحیح و صریح قرآن و سنت را که ھیچ شکی در آن نیست رھا کند.
کریم آل بیت را پاکیزه قرار داده و اصحاب را تزکیه و در آیات زیادی آنان را  قرآن

 ید:فرما ستوده است، خداوند متعال در مورد آل بیت می

ُ �ََّما يُرِ�ُد إِ ﴿ ۡهَل  ٱلرِّۡجَس ِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  ٱ�َّ
َ
 ﴾٣٣ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ٱۡ�َۡيتِ أ

خواھد پلیدی را از شما دور کند و  راستی الله می ی پیامبر! به ای خانواده« ]۳۳[األحزاب: 
 .»که باید شما را پاکیزه سازد چنان

ٗدا يَبۡتَُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن ﴿ گوید: و در مورد صحابه می ٗعا ُسجَّ ِ تََرٮُٰهۡم ُركَّ ۖ  ٱ�َّ  ﴾َورِۡضَ�ٰٗنا
 .»جویند شنودی الله را میخبینی؛ فضل و  آنان را در حال رکوع و سجده می« ]۲۹[الفتح: 

ھـای  این آیات و غیره اصلی اسـت کـه بایـد بـه آن مراجعـه کـرد و اخبـار و روایت
 شود را رھا نمود. گفته می اھل بیت اساسی که در مورد صحابه و بی

و باید خوب بدانیم که صحابه و اھل بیـت نیـازی بـه آیـه یـا احادیـث سـاختگی و 
تواند  نمیشان ندارند، فضیلت آنان امری است که ھیچکس  دروغین برای اثبات فضیلت

 .دوشمنکر آن 
، ھایشـان اسـت ھایی که در فضایل اھل بیت و صـحابه و خوبی احادیث و روایت -۲

ھای آنـان مبـدل  ا و زشـتیھ تزویر این احادیث را به بدیھای دروغ و  اما دست
 کرده است.

با مرتدین جنگید و به فرمان س ابوبکر صدیقج  به عنوان مثال بعد از وفات پیامبر
 ی مـهپیامبر که فرموده بود، ھرکسی دینش را تغییـر داد و مرتـد شـد او را بُکشـید، جا

ایـن فضـیلت و شـاھکار  انـد دهعمل پوشانید و از اسالم و مسلمین دفاع کرد، بعضی آم
کنند که ابوبکر  ، و به دروغ ادعا میاند کردهرا به عنوان یک کار زشت معرفی س صدیق

 جنگیده است! اند دهامتناع ورزی وکردن با ا با مسلمین یا با کسانی که از بیعت
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را تائیـد کردنـد و در  صـدیق بزرگان صحابه کار ابـوبکراز این که اند  این گروه غافل
 .)١(پشنھاد جنگیدن با مرتدین را داد ابوبکر به رأس ھمه علی بن ابی طالب بود که

آوری نمود، این شاھکار  کریم را جمع قرآنس النورین ذی سوم عثمان ی خلیفه
، با این که امت اند کردهبزرگ را نیز برعکس کرده و از آن به عنوان یک کار بد تعبیر 

ی این ھا ین فضیلتتر بزرگآمیز را از  اسالمی تا به امروز این کار خجسته و موفقیت
دانند، از این رو علی بن  ھا بر اسالم و مسلمین می ین مّنتتر بزرگو از  ی راشد خلیفه

 گفت: کرد و می گرفتند از کارشان نھی می عثمان عیب میبر ابی طالب کسانی را که 
ای مردم! در مورد عثمان غلو نکنید و به او جز سخن نیک نگوئید، سوگند به خدا 

 –ما  ی را انجام نداده بود، مگر با ھمآھنگی ھمه –آوری قرآن  یعنی جمع –کاری که 
گرفتم، آنچه او  سوگند به خدا اگر در آن وقت زمام امور را به دست می –یعنی صحابه 
 .)٢(کردم کرده بود می

حقایق در مورد آل بیـت و صـحابه کـه مـوارد زیـاد  نھا و وارونه کرد طعنه و دیگر
 دیگری ھم ھست.

ی بـه آن چیزھـای زیـادی این که اصل داستان و حدیث صحیح است، اما بعضـ -۳
تا جایی که حدیثی که از چند کلمه و یک صـفحه بیشـتر نیسـت را  افزایند، می

رسـانند  دھند که ھمین یک صفحه را به کتابی کامل می چنان کش و قوس می
کنده از دروغ و یاوه است. مانند:  که آ

ی است که از یک صفحه بیشتر نیست، و بعضی آن ی سقیفه که در اصل روایت واقعه
که با روایت صحیح مخالف اسـت  اند کردهلی به آن اضافه و متون جع اند کردهرا روایت 

زدن به صـحابه  و سپس بعضی از مغرضان آن را گرفته و یک کتاب کامل به قصد طعنه
 چنین کرده است.» السقیفه«. چنانکه جوھری در کتابش اند کردهتألیف 
 کم نشده باشد،یا این که سند خبر یا حدیث صحیح باشد و چیزی به آن اضافه   -۴

زیـرا صـحابی ماننـد  ؛اما در حدیث اشتباھاتی که از صحابی سر زده ذکر شـده
 دیگر مردم معصوم نیست.

ت که ھیچگاه اشتباه نکرده؟ و چه کسی ھسـت کـه ھـیچ گوئیم: چه کسی ھس می
 باشد؟ هبدی از او سر نزد

 .٦٧٠ص  ةن ک: الریاض النضر -١
 .١٨/  ٩فتح الباری  -٢
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و انسان اشتباه  اند بودهاعتقاد درست در مورد صحابه این است که آنان انسان 
ھایشان را ذکر  د و ما مدعی نیستیم که آنان از گناه معصومند، پس باید خوبیکن می

پوشی شود، سوگند به خدا اگر ما اشتباھات آنان را با  ھای آنان چشم کنیم و از بدی
ھا و اعمال صالح و جانفشانی و جھاد آنان در راه خدا و یاری دین خدا، مقایسه  نیکی

مانند قطره و بزرگ ریگ  ی ای ریگ در برابر توده و تپه کنیم، اشتباھات آنان مانند ذره
 ماند. آب در برابر دریا می

یاس جرح و تعدیل صحت داشت و ظاھر روایت این را قپس اگر روایت در م
رسانید که از صحابی اشتباھی سر زده است، مسلمان باید بھترین توجیه و عذر را  می

گوید: و باید از آنچه بین صحابه روی  قیروانی میبوزید اابن برای آنان در نظر بگیرد، 
داده دست نگاه داشت، و آنان سزاوارترینن مردم ھستند که بھترین توجیه و گمان در 

 .)١(مورد آنان برده شود
نماینـد تـا جـایی کـه  اما متأسفانه بعضی از مغرضان چنین اشتباھاتی را بـزرگ می

ند تا اشتباھات را پیدا و پرداز و کوشش میکاو  و کارشان فقط این شده است که به کند
کنـد و ھرکسـی آن را بدانـد  برجسته نمایند، گویا این قضیه حق و باطـل را روشـن می

 خبر نباشد کافر یا منافق است!!بامؤمن است و ھرکسی از آن 

 گردد اهل بیت مطرح می عدی در پاسخ به شبهاتی که پیرامونسوم: قوا
از شش چیز مھم که مربوط به تاریخ اھل بیت است  مسلمان زیرک و ھوشیار باید

 دوری نماید و مواظب باشد:
رود برخی از دشمنان دین را به صف مسـلمین آسـان جایگاه واالی اھل بیت و -۱

ت در فضـیلت اھـل بیـت محبـت اھـل بیـن شعار سرداد اکرده است، و آنان ب
دوست دارنـد، کنند، و از آنجا که مردم به طور عام اھل بیت را  حدیث جعل می

ی بدون آن ین رو چنین احادیث جعلی و دروغینپذیرند، و از ا آنان را می فضایل
 شود. که نقد و پاالیش شود پذیرفته می

گویـد:  و جعفـر صـادق می اند، از این رو پیشوایان اھل بیت از این امر برحذر داشته
 .)٢(اند دهگفتن بر ما ش دروغ ی مردم شیفته

 .٢٣زید قیروانی ص  مقدمه رساله ابن ابی -١
 .٢٤٦/  ٢بحاراألنوار  -٢
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یت راستگو ھستیم، اما ھمواره دروغگویی خواھد بود که بـر مـا گوید: ما اھل ب و می
 .)١(افتد رو به سبب دروغ او سخن راست ما نزد مردم از ارزش می بندد از این دروغ می

احادیث دروغینی که در فضائل اھل بیت وضع شده است، کامًال مانند احادیثی  -۲
ز احادیـث صـحیحی ھا برابر ا است که در مورد فضائل صحابه روایت شده و ده

که در فضائل آنان روایت شده بیشتر است، از این رو نبایـد احادیـث فضـائل را 
 آن کوشید. ی بدون بررسی اسانید آن پذیرفت و به آن یقین کرد و در اشاعه

به معنی این نیسـت کـه ایـن فضـائل بـه اند  فضایلی که در حق اھل بیت ثابت -۳
گویـد:  کلی می ی باشند، چون قاعده اھل بیت می ی صورت انحصاری فقط ویژه

 ».نی نفی آن از دیگران نیستعیافتن کسی به خوبی و فضیلتی به م اختصاص

ُ إِ�ََّما يُرِ�ُد ﴿ فرماید: به عنوان مثال خداوند در مورد اھل بیت می ِ�ُۡذهَِب  ٱ�َّ
ۡهَل  ٱلرِّۡجَس َعنُ�ُم 

َ
ی پیامبر!  ای خانواده« ]۳۳[األحزاب:  ﴾٣٣ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ٱۡ�َۡيتِ أ

 .»که باید شما را پاکیزه سازد خواھد پلیدی را از شما دور کند و چنان راستی الله می به
این امتیاز و فضیلت اھل بیت است، اما به معنی این نیست که این فضیلت در 

 کرده است:منان نیز بیان ھمین صفت را برای مؤ دیگران وجود ندارد، چون خداوند

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ إَِذا ُ�ۡمُتۡم إَِ�  ٱ�َّ لَٰوةِ َءاَمُنٓوا ْ فَ  ٱلصَّ يِۡديَُ�ۡم إَِ�  ٱۡغِسلُوا

َ
 ٱلَۡمَرافِقِ وُُجوَهُ�ۡم َو�

ْ وَ  رُۡجلَُ�ۡم إَِ�  ٱۡمَسُحوا
َ
� بُِرُءوِسُ�ۡم َوأ ْۚ �ن ُكنُتۡم ُجُنٗبا فَ  ٱۡلَكۡعَبۡ�ِ ُروا هَّ رۡ  ٱطَّ َ�ٰٓ �ن ُكنُتم مَّ

َحٞد ّمِنُ�م ّمَِن 
َ
ۡو َجآَء أ

َ
ٰ َسَفٍر أ ۡو َ�َ

َ
ۡو َ�َٰمۡسُتُم  ٱلَۡغآ�ِِط أ

َ
ُمواْ  ٱلنَِّسآءَ أ ْ َماٗٓء َ�َتَيمَّ فَلَۡم َ�ُِدوا

ْ َصعِيٗدا َطّيِٗبا فَ  يِۡديُ�م ّمِۡنُهۚ َما يُرِ�ُد  ٱۡمَسُحوا
َ
ُ بِوُُجوهُِ�ۡم َو� ِ�َۡجَعَل َعلَۡيُ�م ّمِۡن  ٱ�َّ

 ]۶[المائدة:  ﴾٦َعلَۡيُ�ۡم لََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُرونَ  ۥيُرِ�ُد ِ�َُطّهَِرُ�ۡم َوِ�ُتِمَّ نِۡعَمَتهُ  ِ�نٖج َوَ�ٰ َحرَ 
ایستید، صورت و دستانتان را تا آرنج بشویید و ای مؤمنان! ھنگامی که به نماز می«

بودید، غسل نمایید. و سِرتان را مسح کنید و پاھایتان را تا دو قوزک بشویید. و اگر ُجُنب 
چنانچه بیمار یا مسافر بودید یا قضای حاجت کردید یا با زنان آمیزش نمودید و آبی 
نیافتید، با خاک تیمم کنید؛ بدین ترتیب که صورت و دستانتان را مسح نمایید. پروردگار 

خواھد شما را پاک بدارد و نعمتش خواھد حکم دشواری بر شما قرار دھد؛ بلکه مینمی
 .»گزاری نماییدرا بر شما تمام کند؛ باشد که سپاس

 .٢٢١/  ٢ ةجامع الروا -١
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شود، اما خداوند به طـور ویـژه اھـل بیـت را نـام  پس تطھیر شامل ھمه مؤمنان می
ھا  خصوصـیتش برده است چون فضیلت دارند، و تردیدی نیست که بعضی از اھل بیت

 .اند بودهھایی دارند که فقط آنان دارای آن  و ویژگی
 اعتمادکردن کافی نیست. فقط و تنھا به نسب -۴

آوردن و نسـب و  داشتن آحاد اھل بیت به خاطر ایمان زیرا ھمچنان که بر ما دوست
خویشاوندی پیامبر واجب است، ھمچنین بر ما واجب است که اگر کسی از اھـل بیـت 

به مقدار گناھش از او ناراضی شویم، ھمانطور کـه وقتـی فـردی از شود مرتکب گناھی 
 دانیم. گردد به مقدار گناھش او را مبغوض و منفور می خطایی می افراد امت مرتکب

به ھیچ وجه درست نیست که ما آل و خاندان پیامبر را فقط در علی و فاطمه و  -۵
منحصـر بـدانیم، منحصـرکردن  و نه تن از فرزندان حسـینش حسن و حسین

 خاندان اھل بیت به این افراد، با واقعیت امر مخالف است.
تردیدی نیست که منحصـرکردن خویشـاوندی بـر افـراد مـذکور قطعـًا و ھمچنین 

 کند. دودمان پیامبر را کم می
 و ما حق داریم بپرسیم:

 شود؟! کجا ھستند؟ چرا از حمزه و عباس یادی نمیج  پیامبر یعموھا
 و جعفر طیار و غیره کجایند؟! پسر عموھای پیامبر مانند عبدالله بن عباس

 علی؟!کجا ھستند فرزندان 
شھیدش زید بن علی بن حسین  ۀھای حسین و از آن جمله نو و نوه و دیگر فرزندان

 و سایر فرزندانش کجایند؟!
 فرزندان حسن کجایند؟!

 کجاست؟! و آیا آنان از اھل بیت ھستند یا نه؟ھا  این حقوق ھمه
ه اگر از اھل بیت نیستند، چه کسی آنان را از شمار اھل بیت بیرون کرده است؟ و ب

 چنین جسارتی را داده است؟ ی چه دلیلی به خود اجازه
 ھای زیادی است که نیاز به نگرش و اندیشه دارد. پرسش

کند که اھل بیـت  اقوال زیادی این جا و آنجا آمده و ادعا می ھا کتابدر البالی  -۶
در زمـان و در دوران خلفای راشدین تا حکومـت امـوی ج  بعد از وفات پیامبر

دولت عباسی ھمواره مورد ظلم و ستم قرار گرفته اند؛ و ھیچکسـی از بزرگـان 



 ١٢٥  تاریخ و آل و اصحاب را چگونه بخوانیم؟

اھل بیت نیست مگر این که زندانی شده یا به قتل رسیده و یا تبعید گردیـده و 
 یا مسموم شده است و دیگر ادعاھایی از این قبیل.

 شود: میجواب داده اشکال به دو صورت این 
ام رین اتفاق نظر دارند کـه بـه اھـل بیـت بایـد احتـاھل سنت و جماعت ھمه در ا

شود مگر با دلیل واضح و روشن.  کلی است و مخدوش نمی ۀگذاشت و این اصل و قاعد
کنند که اھل سنت به اھـل  بینیم آنچه بعضی ادعا می و ھرگاه تاریخ را بررسی کنیم می

ید شـیخ اإلسـالم دعوای باطلی است که صحت ندارد. بشنو اند، داشته بیت ستم روا می
گوید: ھرکسی حسین را کشـته یـا  گوید، او می ابن تیمیه در مورد قاتالن حسین چه می

 ی شدن او راضی بود، لعنت خدا و مالئکه و ھمـه برای کشتن او کمک کرده یا به کشته
 .)١(مردم بر او باد

پس درست نیست که مسلمان تاریخ درخشان اھـل بیـت و محبتـی کـه مسـلمین 
 را با روایتی باطل یا داستانی دروغین مشّوه کند.اند  آنان داشتهنسبت به 

و   دھـد تـا جایگـاه یش قـرار میخداوند بزرگان و صالحان این امت را مورد آزما -ب
انـد  م قـرار گرفتهس اگر افرادی از اھل بیت مورد ستشان را در بھشت باال ببرد، پ مقام

ای  د، باید دانست که ھرگاه خداوند بندهچنانکه حسین به شھادت رسی اند دهیا کشته ش
کند، و این منحصر به اھل بیت نیست بلکـه پیـامبران  را دوست بدارد او را آزمایش می

، انـد دهو بـه بـال گرفتـار آم هدارند آزمایش شـد ایگاه باالتری از اھل بیت نزد اللهکه ج
 جمعین.ت یعقوب و موسی و عیسی و محمد صلی الله علیھم وسلم أامانند حضر

آنان سرزمین خویش را ترک ھا دچار شدند،  به سختیج  و ھمچنین اصحاب پیامبر
ھای گونـاگونی مـورد  ھایشان را از دسـت دادنـد و بـه صـورت د و اموال و خانوادهکردن

د و ھمـواره چنـین اسـت و شـون ی، مردان بزرگ گرفتار بال میقرار گرفتند. آر شکنجه
 اھل بیت نیست.ھا مخصوص  گرفتارشدن به مصیبت

 تاریخی دهای معتم ترین کتاب هارم: مهمچ
ند تی مسھا کتابتواند به  ھرکسی بخواھد از منابع موثق تاریخی اطالع یابد می

تاریخی و حدیثی که مخصوص شرح حال بزرگان و افراد برجسته است مراجعه کند، 
 اند کردهھای صحیح  یی باشند که مولفین آن خود را ملزم به ذکر روایتھا کتابخواه 

 .٤٨٧/  ٤مجموع الفتاوی  -١
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 ی مطالعه اند، یا این که روایت صحیح و ضعیف آورده و صحت و ضعف آن را بیان داشته
 نماید. خواننده را از بار تحقیق و پژوھش سبکدوش می ھا کتاباین نوع 
اما صـحت و ضـعف  اند کردهیی که صاحبانش مطالب آن را با سند ذکر ھا کتابو یا 

 کننده به صحت مطالب اطمینان یابد. باید مطالعه اند، آن را بیان نداشته
توان در خواندن تـاریخ اسـالمی بـه آن اعتمـاد  اینک بعضی از منابع تاریخی که می

 بریم: کرد را نام می
 ھـ ۲۳۰الطبقات الکبری اثر ابن سعد متوفای  -۱

زیرا مؤلف آن روایـات را بـا  ؛رود ی به شمار میکتاب مذکور در این مورد کتاب مھم
کند، اما خود را به ذکر روایات صحیح ملزم ندانسـته، و ایـن کتـاب از  سندشان ذکر می

 ھاست. نبوی و شرح حال ی و منابع سیره ھا کتابترین  قدیمی
تاریخ خلیفه بن خیاط: از کتاب الطبقات کوچکتر است، امـا مطـالبی را کـه در  -۲

تر و  ھا و آنچه در زمان صحابه روی داده است ذکر نموده اغلب سـالم فتنهمورد 
 ترند. صحیح

 تاریخ األمم والملوک: معروف به تاریخ طبری: -۳
آوری کـرده، ولـی  کتابی است مملو از اخبار و روایات، اما درست و نادرست را جمع
 کر کرده است.در این مورد مالمتی بر طبری نیست، چون او این روایات را با سند ذ

و منـابع گذشـته نقـل  ھـا کتابالبدایه والنھایه، گرچـه مطالـب را از بعضـی از  -۴
کند، اما اھمیت آن در این است که ابن کثیر در موارد بسیاری اظھـار نظـر  می
 دارد. کند و صحت و ضعف آن را بیان می می

مخـتص کسـانی کـه بـه دمشـق از ابن عساکر، تاریخ بزرگی است تاریخ دمشق  -۵
 ، و سند ھر واقعه را بیان کرده است.اند دهآم

تاریخ اإلسالم ذھبی کتاب بزرگ و سودمندی است، و اظھار نظر حافظ ذھبی و  -۶
 بیان صحت و ضعف روایات ویژگی این کتاب است.

ھای  شخصـیتترین  ی مھم سیر أعالم النبالء ذھبی کتاب بزرگی است که سیره -۷
 کند. از وفات مؤلف بیان میتاریخ اسالمی را از صحابه تا اندکی پیش 

حوادث  بلغتاریخ مدینه ابن شبه کتاب مھم و مفیدی است و ابن شبه اسانید ا -۸
 را بیان کرده است.

 .نتاریخ ابن خلدو -۹
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 المنتظم فی التاریخ ابن جوزی. -۱۰
 نظیر است. ربی که در موضوع خود بیالعواصم من القواصم ابن الع -۱۱
ی است که به موضوع ھا کتابی تاریخی بود و عالوه از این ھا کتابین تر ھا مھم این

 ی به خصوص برھه اند دهتاریخ اختصاص ندارند، اما بعضی از وقایع مھم در آن ذکر ش
 ی حدیث و مسانید و معاجم.ھا کتابنخست تاریخ اسالمی، مانند 

 یی که در زندگی و شرح حال صحابه نوشته شدهھا کتابھمچنین از منابع تاریخی 
 الغابه ابن اثیر واإلصابه ابن حجر.داست، مانند اإلستیعاب ابن عبدالبر، و اس

 ھای تاریخ معاصر نیز حایز اھمیت است. و بعضی از پژوھش
 
 





 
 
 

 سیمای تاریخ اسالمی را مشوه کرده است کههایی  کتاب

اشتباھات  ھا کتاب، چون این بر حذر باشیم ھا کتابباید که ھنگام خواندن بعضی از 
 .اند کردهھای غیر واقعی را ثبت  ھای دروغین و رخداد خطرناک و روایات

لی آن با سم سکه ادبیات عاند  ییھا کتابپردازی و  خیال ھا کتابدر حقیقت این 
بودن آنچه روایت  یا دروغ  بازند و به راست آلوده است و مؤلفان آن داستانسرا و شوخ

 توجھی ندارند. اند کرده
 عبارتند از: ھا کتاببرخی از این 

ی اصفھانی محتوای این کتاب افسانه و شعر و لطیفه و غیره است و ھیچ غاناأل -۱
و از دروغ و فساد و تعصب نژادی و ارتباطی با تاریخ ندارد و مؤلفش آن را ممل

ھای  زدن به خلفای امت کرده است، و ھمچنین به بعضی از شخصیت طعنه
تاریخ قرار  عبنم دتوان طعنه زده، پس چگونه چنین کتابی میش اھل بیت

 گیرد؟!
ھای زیبایی تعریف  العقد الفرید ابن عبد ربه، کتابی است ادبی که داستان -۲

بیش نیست، پس درست نیست که یک منبع تاریخی کند، و جز این چیزی  می
 قرار داده شود.

یبه نسبت داده شده این کتاب به دروغ به ابن قت ابن قتیبه: سۀوالسیا مۀاإلما -۳
 ھای زیادی در آن آمده. و دروغ است، و روایات

مروج الذھب مسعودی: کتابی است بدون اسناد و مملو از خرافات و حکایات  -۴
شماری در تاریخ  ھای بی گوید: دروغ ابن تیمیه می مسالعجیب، و شیخ اإل

 مسعودی ذکر شده است.
زد علمای جرح و تعدیل بن ابی الحدید: ابن ابی الحدید نشرح نھج البالغه ا -۵

علقمی تألیف کرد، و این کتاب را به خاطر وزیر  ضعیف است، و بلکه مؤلف
تاتار شدن یک میلیون مسلمان به دست  علقمی کسی بود که سبب کشته

 گردید.



 هایی از میراث آل و اصحاب گزیده    ١٣٠

کتاب السقیفه از سلیم بن قیس: مؤلف این کتاب فرد مجھول و نامعلومی است  -۶
ه نموده و روایات د زیادی سیمای اھل بیت را مشوّ  و در کتابش تا حدو

کند که جایگاه و مقام امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب که  دروغینی را ذکر می
 آورد. فرد شجاع و نترس بود را پائین می

مخنف است، و  منابع یعقوبی در روایت به طور کلی واقدی و ابی ریخ یعقوبی:تا -۷
 ھمین برای دوری از آن کافی است.



 
 
 

 در پایان

قرآن و سنت را بر ھمه  ی گوئیم باید شیوه وقتی از اھل بیت و صحابه سخن می
یی اعتماد ھا کتابچیز مقدم کنیم و به صحت نقل و روایت توجه داشته باشیم و بر 

 کنیم که به تاریخ اسالمی توجه داشته است، و از مراجع غیر اصلی در تاریخ بپرھیزیم.

 واحلمد هللا رب العاملني
 


	فهرست مطالب
	مقدمه
	سلسلهی نخست: سیرهی آل و اصحاب
	عطر یاسمین در سیرهی أمهات المؤمنین
	همسران پیامبر ج برترین زنان دنیا
	حکمت چند همسری پیامبر ج
	فضائل مخصوص أمهات المؤمنین
	1- خدیجه بنت خویلدل
	خدیجهل دارای فضائل و مناقب بزرگی است:
	2- سوده بنت زمعهل
	فضائل:
	3- عائشه دختر ابوبکر صدیقب
	فضائل منحصر به فرد عائشهل که در صحاح سته مذکور است:
	4- حفصه دختر عمر بن خطابب
	فضائل:
	5- زینب بنت خزیمه
	6- ام سلمه ل
	فضائل:
	7- زینب بنت جحشل
	فضائل:
	8- جویریه بنت حارثل
	فضائل:
	9- ام حبیبه ل
	فضائل:
	10- صفیه بنت حُیی بن اخطب ل
	فضائل:
	11- میمونه بنت حارث ل
	فضائل:



	سیرۀ عطرآگین و تاریخ درخشان حسن مثنی و فرزندش عبدالله
	حسن مثنی و پسرش عبدالله
	نام و کنیه و نسب و خانواده
	برادران حسن
	همسران و فرزندانش
	فاطمه دختر حسین:
	ام فضل بنت محمد بن علی و أم موسی بنت عمر بن علی:
	رمله بنت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل العدویة:

	مشکلات ایشان
	وفات

	عبدالله بن حسن مثنی
	نام و کنیه و نسب و خانواده
	فضیلت و علم
	جایگاه ابوبکر و عمر و عثمانش نزد عبدالله بن حسنس
	مصایب و وفات
	شبهات و ردود
	در ردّ این قول میگوئیم:
	تهمت اول:
	تهمت دوم:
	ما در ردّ این تهمت به یاری خدا میگوئیم:



	فاطمه بنت حسینب
	زنی محدثه و مربی فاضل و صبور
	اسم و نسب
	نسب والا
	ولادت و وفات
	از اخلاق او
	حیاء
	فرازی از سخنان گهربار علماء در بارهی فاطمه بنت حسین ب
	ازدواج خجسته
	فرزندان فاطمه از حسن مثنی
	حسن مثلث

	شبهات و ردود
	شبههی اول: دشمنی زبیر بن بکار و عمویش با بنی هاشم
	شبههی دوم: دشمنی بنی هاشم و بنی امیه
	شبههی سوم: عیبنگرفتن منصور از فرزندان فاطمه به خاطر این ازدواج
	شبههی چهارم: عدم اشاره محدثین شیعه به این ازدواج



	ابوهریرهس همراه پیامبر ج
	ابوهریرهس صحابی پیامبر ج
	شرح حال و سیرت
	اسم و نسب
	اسلامآوردن و همراهی با پیامبر ج
	محبت ابوهریره با پیامبر ج و خدمت به آنحضرت

	علم و فضل ابوهریرهس
	شهادت اهل علم به حفظ ابوهریرهس
	عدالت و راستگوئی
	اهتمامورزیدن ابوهریرهس به دعوت و تبلیغ علم
	ابوهریره و اهل بیتش
	شبهات باطلی که در مورد ابوهریرهس مطرح میشود
	شبههی اول: کثرت روایات ابوهریرهس
	شبههی دوم: اهتمام ابوهریرهس به سیرشدن شکمش
	شبههی سوم: متهمکردن ابوهریرهس به حمایت و طرفداری از بنی امیه



	سیرهی أم المؤمنین خدیجهل
	سیرهی عطرآگین أم المؤمنین خدیجهل
	ما در مورد زنی سخن میگوئیم که با سایر زنان فرق میکند
	خدیجه مانند دیگر زنان پیامبر نیست و بلکه فراتر از آنهاست
	خدیجه همسر و مادر: ازدواج اول
	ازدواج با رسول اکرم ج
	چه کسی خدیجه را به ازدواج پیامبر درآورد؟
	احسان پیامبر ج به خدیجه بعد از وفاتش
	فرزندان خدیجه
	فرزندان خدیجه از شوهران دیگرش غیر از پیامبر
	1- هند بن ابی هالهس
	2- هاله بن أبی هاله
	3- هند بنت عتیقل

	مقاومت و جانفدایی برای پیامبر وقتی وحی نازل شد
	در شعب بنیهاشم
	وفات خدیجهل
	فضیلت و جایگاه والای خدیجه ل
	ویژهگیهایكه خديجهل را از دیگر همسران پیامبر ج متمایز مینماید


	روابط صمیمانهی آل و اصحاب
	احترام و تقدیر متقابل بین صحابه و أهل بیت
	اهل بیت چه کسانیند؟!
	همسران پیامبر از اهل بیت ایشان اند
	اعتقاد مسلمین در مورد اهل بیت و صحابه
	صحابه چه کسانیند؟
	دلایل زیادی در فضیلت صحابه آمده است:
	اعتقاد مسلمین در مورد صحابه پیامبر ج

	اهل بیت صحابه را میستایند
	1- ستایش علی بن ابیطالبس از صحابه
	2- تمجید عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب از صحابهش
	3- ستایش علی بن حسینس از صحابه
	4- تمجید محمد باقرس از صحابه
	5- جعفر بن محمد صادق/
	6- ستایش موسی کاظمس از صحابه
	7- ستایش علی الرضاس از صحابه

	ستایش صحابه از اهل بیت
	1- ابوبکر صدیقس و ستایش اهل بیت
	2- امیرالمؤمنین عمر فاروقس و اهل بیت
	3- تمجید عثمان ذیالنورینس از اهل بیت
	4- سعد بن ابی وقاصس و بزرگداشت اهل بیت
	5- ستایش و تمجید أم المؤمنین عائشهی صدیقهل از اهل بیت
	6- عبد الله بن عمرب
	7- ستایش امیر معاویه از امیرالمؤمنین علی و سایر اهل بیتش

	و در پایان

	مهربانی و شفقت صحابه و آل بیتش
	از صفات اصحاب رسول خدا ج
	دلالت نامگذاری
	اهمیت اسم در اسلام

	خویشاوندی و ازدواج در میان صحابه و اهل بیت
	دلالت ستایش
	موضع اهل سنت در مورد آل بیت
	عقیدهی اهل سنت در مورد آل پیامبر ج
	دوم: درود فرستادن بر آنان
	سوم: حق خمس
	موضع اهل سنت در برابر ناصبیها


	صحبت پیامبر ج
	صحبت و همراهی رسول خدا ج
	دلالتهای بسیار مهم
	1- دلالت نامگذاری
	اهمیت اسم در اسلام
	2- دلالت خویشاوندی و ازدواج در میان صحابه و اهل بیت
	مصاهرت (خویشاوندی) در اسلام
	3- دلالت ستایش

	و در پایان

	تاریخ آل و اصحاب را چگونه بخوانیم؟
	اول: چرا در خواندن تاریخ کوتاهی شده است؟
	دوم: قواعد رد شبهات پیرامون تاریخ آل بیت و صحابهش
	سوم: قواعدی در پاسخ به شبهاتی که پیرامون اهل بیت مطرح میگردد
	چهارم: مهمترین کتابهای معتمد تاریخی

	کتابهایی که سیمای تاریخ اسلامی را مشوه کرده است
	در پایان


