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 مقدمه چاپ چهارم

خوانندگان گرامی! با عرض سالم مجدد خوشحالم که اینک چھارمین 
 کتاب وحدت و شفقت بین صحابه و اھل بیت را خدمت شما تقدیم چاپ

 کنم.  می
در مقایسه با موج گسترده تبلیغات تفرقه افکن و کینه پرور دشمنان 

ھا  ده داشته باشد؟!تواند  می وحدت این کتاب کوچک و امثال این چه تأثیری
وبالگ  ھزاران سایت و، رادیو و تلویزیون داخلیھا  ، دهای شبکه ماھواره

 و، چاپی و الکترونی ۀماھنامه و فصلنامه و گاھنام ۀھزاران مجل، انترنتی
و ھزاران روضه خوان و مداح و واعظ ، کتاب چاپی و الکترونیھا  میلیون

منبری و شبھه انداز و تفرقه افکن و دروغ پرداز و جعل کار با تمام امکانات 
خدمت ایجاد اختالف فرھنگی و اجتماعی و اقتصادی کشور ھمه و ھمه در 

و عمیق تر کردن شکاف تفرقه و کاشتن و پروراندن تخم کینه و دشمنی و 
 نفاق قرار دارند!

جلو این موج بزرگ تواند  می آنوقت این کتاب کوچک و امثال این چگونه
و دستگاه گسترده تولید و نشر دروغ و کینه و دشمنی را بگیرد؟! اما توکل 

با تکیه بر ایمان و اعتقاد راسخ و عمیق و  و، ما به خداوند متعال است
فوالدینی که به الله متعال و قدرت و عظمت او داریم مطمئن ھستیم و با 

: گوییم که طبق وعده خداوند بزرگ و منان و مھربان کمال قاطعیت می

﴿ 
َ
افَأ َ�دُ ٱ مَّ ا َما يَنَفُع  لزَّ مَّ

َ
ۖ َوأ �ِض� ٱَ�َيۡمُكُث ِ�  �َّاَس ٱَ�َيۡذَهُب ُجَفاٗٓء

َ
َكَ�ٰلَِك  ۡ�

ُ ٱيَۡ�ُِب  ۡمَثاَل ٱ �َّ
َ
 . ]۱۷[الرعد:  ﴾١٧ۡ�
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شود) و اما آنچه که به مردم  می (و نابود رود می پس اما آن کف بیھوده«
 . »رساند در زمین باقی خواھد ماند می سود

شکی و شبھه و ترددی وجود ندارد که آنچه تفرقه افکنان و کینه پروران 
ھمچون کف روی آب است که به ھرحال از بین خواھد رفت دھند  می انجام

و آنچه اھل ایمان و توحید برای متحد کردن جامعه اسالمی بر اساس قرآن 
دھند از آنجایی که به نفع دین و مردم است قطعا  می و سنت صحیح انجام

 . و پایدار خواھد بود رماندگا
ی آدم خیانت کار خائن خائف باشد یعنھا  عرب شگفتی ندارد که به قول

لذا کسانی که اینھمه امکانات و وسائل تبلیغاتی و اسباب ، ترسد می ھمیشه
کوچکی مثل ھمین کتابی که شما در  ۀچاپ و نشر در اختیار دارند از کتابچ

 و از نگرانی و افسردگی خوابشان کنند، می دست دارید احساس ترس شدید
 . برد! نمی

کوچک ردی پر حجم نوشته شود آنھم  باور کردنی نبود که بر این کتاب
توسط آیت الله العظمی جعفر سبحانی! عجیب! مگر چی شده؟! مگر کتاب 
کوچک وحدت و شفقت بین صحابه و اھل بیت چه خطر عظیمی را در 
جامعه بوجود آورده که یک آیت الله العظمی با آن ھمه کار و مشغله و 

 . بنویسد؟!گرفتاری وقت بگذارد و بر این کتاب کوچک نقد 
خالصه کتاب ما این است که صحابه و اھل بیت با ھم قوم و خویش و 

و به عنوان یک جامعه بشری خیلی با ، اند وصلت کار و دوست صمیمی بوده
اگر اختالفاتی ھم وجود داشته خیلی طبیعی ، اند کرده می ھم عادی زندگی

تاریخ سالم این عین واقعیت و منطبق با قرآن و سنت صحیح و ، بوده است
توان به وحدت و اتحاد و انسجام  می است و با پیروی از ھمین واقعیت

جامعه اسالمی رسید و تخم فتنه و اختالف و کینه و دشمنی را از میان 
 . جامعه اسالمی برکند



 ٣   مقدمه چاپ چهارم 

و خالصه نقد کتاب وحدت و شفقت بین صحابه و اھل بیت به قلم سیال 
ی جعفر سبحانی! این است که ماست و محققانه! استاد بزرگ آیت الله العظم

سیاه و زغال سفید است! اصال وحدت و شفقتی بین صحابه و اھل بیت 
اسم فرزندانش را ابوبکر و عمر و عثمان س وجود نداشته و اینکه علی

دختر س گذاشته ربطی به رابطه صمیمی یا مکدر آنان ندارد! و اینکه علی
 در آورده چیزی را ثابتس فاروق ام کلثوم را به عقد ازدواج عمراش  گرامی

 . کند!! نمی
فرمایند نه آیات قرآن را قبول داریم نه سنت و تاریخ را و  می گویا ایشان

 نه ھم عقل و فطرت سالم بشری را! خروس یک پا دارد! حتی اگر ھمه
دنیا جمع بشوند و قسم بخورند که برف سفید و زغال سیاه و یخ ھای  انسان

خورشید درخشان و ماه تابان است ما سخنگویان  و، سرد و آتش سوزان
اسالم ناب! و داعیان وحدت و تقریب بین امت اسالمی!!! قبول نداریم!! چون 

 . قبول حرف شما به معنی تکذیب روایات کلینی و مجلسی و دیگران است!
و از آن مھمتر پذیرش منطق شما مبنی بر اینکه صحابه و اھل بیت با ھم 

 کند! دیگر کسی خمس می را کسادھا  بازار بعضی، اند هوحدت وشفقت داشت
گردند! و بسیاری  می شود! و بیکار می خلوتھا  پردازد! دور و بر بعضی نمی

 . مضرات دیگر
گیریم  می و خدا را شاھد کنیم می ما قضاوت را به خوانندگان عزیز واگذار

رسول  که ھدفی جز وحدت واقعی امت اسالمی در پرتو قرآن و سنت صحیح
نداریم چونکه اختالف و تفرقه ھر روز دشمنان ما را خوشحال تر و  صالله

  کند. می صفوف اھل ایمان را ضعیف تر
امروز بیش از ھر زمان دیگری نیازمند وحدت ھستیم و وحدت بدون 

و حسن ظن به  صپرھیز و گریز از لعن و نفرین به صحابه رسول الله
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می و دوری از ھرگونه افراط گرایی و پیشگامان و طلیعه داران امت اسال
 . کینه پروی ممکن نیست

ترین و سالمترین راه وحدت بازگشت به قرآن و سنت  پس بھترین و کوتاه
و صحابه و اھل بیت آنحضرت است به امید آنکه  صو سیرت پیامبرگرامی

ھرچه زودتر به این آرمان مقدس نائل آئیم و دشمنان اسالم و مسلمین را با 
وحدت واقعی امت اسالمی مأیوس و نا امید و خداوند متعال را از خود  ایجاد

 آمین. راضی و خوشنود گردانیم
 

 عبدالله حیدری
Haidari11@gmail.com 

 یدیخورش ۸۸مھرماه  ۸
 

mailto:Haidari11@gmail.com
mailto:Haidari11@gmail.com


 
 
 

 پیشگفتار مترجم

و درود و ، را فرا گرفته یھست ی ه رحمتش ھمهک یبه نام مھربان الھ
ه با قلب مھربانش شفقت و محبت و رحمت را ک یامبر رحمتیسالم بر پ

اران و خاندانش یو درود و سالم بر ، گوارا به امتش نوشاند یھمچون شربت
ه خداوند ک ییتا جا، تب رحمت و شفقت بودندکن میشاگردان ان یه اولک

ن عنوان از آنان یانشان به ھمیل تبلور رحمت در میم بدلیرحمان و رح
 : ش نمود و فرمودیستا

ٞد رَُّسوُل ﴿ َمَّ ِۚ ٱ�ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ِشدَّ
َ
ارِ ٱأ [الفتح:  ﴾رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ  لُۡكفَّ

۲۹[. 

ر و یگ افران سختکھستند بر  ه با اوک یسانکمحمد رسول خداست و «
 . »ان خود مھربانندیدر م

ه بتوانند کاست  یانیشوایازمند رھبران و پیھمواره ن یبشر ی جامعه
تا ، نندکمردم را اصالح  یو اخالق یرکو ف یدتیعقھای  انحراف فسادھا و

 یدچار اختالل و نابودند و کر جامعه به طوفان موانع برخورد نیقطار س
ن جھان است با علم و یّل اکه خالق مطلق و مدبر کم کیخداوند ح، نگردد

ازمند چه نوع ین یه جامعه در چه زمانکدھد یص میمت خودش تشخ÷ح
 . است یرھبران و مصلحان

را  یامبران و رسوالنیه ھمواره پکن بود یا یمانه آن ذات قدسکیسنت ح 
 ام خودش را توسط آنان به مردم ابالغید و پیگز یان خود مردم بر میاز م
سرانجام ، نمود ین میستن را به آنان تلقیستن و بھتر زیسالم ز و راهکرد  می

ه کن اقتضا نمود یمتش چنکح ین جھان فانیدر ا، امتحان یانیدر فرصت پا
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 ی ب به سلسلهین ترتیند و بدکتابش مبعوث کن یامبرش را با آخرین پیآخر
 . ان بخشدیرسوالنش پا امبران ویپ

 اتفاق امت
 یلذا افتخار تحمل و ادا، ر استیان ناپذیت آنان پایاما رسالت و مسئول

ن یاول صخاتم ینب بنابراین، ن امت سپرده شدیا به یت الھین مسئولیا
امبرانه ین رسالت پیا یغ و اجراین امت را جھت تبلیان ایمجموعه از م

 . ت نمودندیخودشان ترب کبدست مبار
ه در گذشته که ھمچنانکبا اتفاق نظر دارد یتقر ین امت اسالمیبنابرا

و رسـوالن امبران ین پس از پیزم یروھای  انسان نیترکن و پایبھتر
 ی ن قاعده بگونهیز این صیمحمد ی در مـدرسهاند  ان بودهشاگردان آن

 . بوده است یمتجل یار روشن و بارزیبس

 یش الهیستا
 ی ن شاگردان مخلص مدرسهیم بارھا از ایرکلذا خداوند مھربان در قرآن 

ت نموده و به آنان وعده بھشت ومغفرت داده یو رضا یاظھار خوشحال، نبوت
 : است

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱِمَن  ۡ�

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ �ِإِۡحَ�ٰٖن  �َّ

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

َ
َ�ِٰ�ِيَن  ۡ�

بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك 
َ
 .]۱۰۰[التوبة:  ﴾١٠٠ۡلَعِظيمُ ٱ لَۡفۡوزُ ٱ�ِيَهآ �

ُ ٱ۞لََّقۡد رَِ�َ ﴿ َجَرةِ ٱإِۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت  لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱَعِن  �َّ ِ�  َ�َعلَِم َما لشَّ
نَزَل 

َ
ِكيَنةَ ٱقُلُو�ِِهۡم فَأ َ�َٰبُهۡم َ�ۡتٗحا قَرِ�ٗبا لسَّ

َ
 .]۱۸[الفتح:  ﴾١٨َعلَۡيِهۡم َوأ

 ی هیبق یمان وصداقت آنان را برایه اکبل. ار استیات بسیل آین قبیاز ا
 : سرمشق و نمونه قرار داده استھا  انسان



 ٧   پیشگفتار مترجم

ٓ َءاَمنُتم بِهِ ﴿ ْ بِِمۡثِل َما ْۖ ٱَ�َقِد  ۦفَإِۡن َءاَمُنوا َما ُهۡم ِ�  ۡهَتَدوا ْ فَإِ�َّ �ن تََولَّۡوا
ۚ ٱِشَقاقٖ� فََسيَۡكفِيَكُهُم  ُ ِميعُ ٱوَُهَو  �َّ  .]۱۳۷[البقرة:  ﴾١٣٧ۡلَعلِيمُ ٱ لسَّ

 خیف تاریتحر
پس از  یامبریه شاگردان و جان نثاران رسول و پکندارد  خ سابقهیدر تار

با ، و صدھا مدال افتخارھا  ده سبکشات و یوره آزماکمان و پخته شدن در یا
 خ و دروغیف تاریاما متاسفانه با تحر، ز بپردازندیخاندان مؤمن او به ست

ن وانمود شده یچندشمنان پیامبر و صحابه ای  و افسانه یلیتخھای  پردازی
رسالت خود نعوذ بالله  یم و اجرایدر تفھ صامبر ما حضرت محمدیا پیه گوک
شان یه اکخ بشریتار ییست و سه سال دوران طالیدر تمام مدت بو ، ام بودهکنا

 یرھبر، یو نظارت الھ یوح یبانیامل با پشتکانسان  یکامل از ک ی نمونه
حد ه تعدادشان ک یجز چند نفر -نتوانسته ، ت را به عھده داشتهیجھان معنو

ه کرا پرورش دھد  یشاگردان -ست یشتر نیدست ب دواز عدد انگشتان اکثر 
 . داشته باشند! یمیشان رابطه صمیحد اقل باخانواده ا یس از وپ

 یدر حال، ردکرا باور  یینگونه افسانه ھاید ایب است! چگونه بایار عجیبس
اور یار و یت نه تنھا یصحابه و اھل ب، ن قاطعیه طبق شواھد روشن و براھک

، یدر جامعه بشر یعیطبھای  رنجش یه با وجود بعضکبل، گر بودندیدیک
گر احترام داشتند و یدیکن آنان وجود داشت و بشدت به یب یوند ناگسستنیپ

گر افتخار یدیکھای  نام و به، کردند می برقرار یشاوندیوند خویگر پیدیکبا 
 . دندیورز یم

  ییسخنان طال
ت یاز عصبان ÷یمرتض ین علیر المؤمنیپس چرا ام ستین نیاگر چن

  فرماید: می وبد؟ وک یوفه مشت مکبر منبر 
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دانند! یر و عمر بر تر مکمرا از ابوبای  ا عدهیه گوکده یبه من خبر رس« 
ه حد ک؛ ننده (= دروغگو) استکافترا ؛ رده باشدک یین ادعایچن یسکاگر 

 . !!»شود یجار د بر اویافترا با
ر و که مرا از ابوبکروبرو شوم  یسکمبادا با فرماید:  می یگرید یو در جا

شالق بندد  می ه دروغ و افتراک یسکداند و گرنه او را مانند یعمر بر تر م
 . زنم یم

 تابکن یا
ت را ین واقعیم بتواند ایدواریام، دیدر دست دار کنیه اک کیوچکتابچه ک

ه وضوح کم یار گسترده است اما مطمئنین موضوع بسیند گر چه اکروشن 
 یقلم رساوا و یان شیو ب، یوحدت طلب ی زهیو انگ قت و اخالصیحق
، را برطرف نموده ییقت جویسنده خواھد توانست عطش ھر مسلمان حقینو

و فطرت سالم را با  ت ساده و روشن و منطبق با عقل و نقلین واقعیو ا
 ی ھمه یشتر برایو مراجع بھا  کتاب از بهیو بدون ن کن صفحات اندیھم

ت و و راه وحدت و محب، روشن نموده یان و وحدت خواھان واقعیحق جو
 . ن ھموار گرداندیمسلم یز را برایمسالمت آم یستیھمز

 ست؟یعامل تفرقه چ
ن به یلعن و نفر یان امت اسالمین عامل تفرقه در میم بزرگتریما معتقد

ار یه با دالئل بسک، امبران استین پس از پیزم یروھای  انسان نیترکپا
 یوقت؛ ردیگیشه صورت میر یپوچ و بھای  اء به افسانهکو با ات یواھ

ن یگر را لعن و نفریدیکت نه تنھا یه صحابه و اھل بکمسلمانان بدانند 
از  و بارھا در انظار ھمگاناند  ر بودهکر و شیگر شیدیکه با کبل، ردهک ینم
فرد مسلمان  یک هکوجود ندارد  یلیگر دلید؛ رده اندک یمش یگر ستایدیک

قرار  یغضب الھند و خودش را مستوجب خشم و کن یآنان را لعنت و نفر



 ٩   پیشگفتار مترجم

 فرماید:  می یث قدسیرا خداوند متعال در حدیدھد ز

از دوستان من  یکیه با ک یسک« .»من اعدي يل ويلاً فقد آذنته باحلرب«
 . »نمیکند من با او اعالن جنگ مک یدشمن

گر یخدا نباشند د یایش نموده اولیه قرآن بارھا از آنان ستاکای  اگر صحابه
بتواند با  یامت اسالم یه روزکد آنیخدا باشد؟! به ام یولتواند  می یسکچه 

نموده و راه  یو خنث ییاسباب تفرقه را شناسا، قترینش ھر چه عمیدانش و ب
 . ن بادیپروردگارا چن .دیمایرا بپ یوحدت و عزت و سر بلند

 یایذوالجالل و اول یه محبت خداک یزانیشما سروران و عز ی از ھمه
زند و ھمواره  یموج مھایتان  دل و صحابه در تینش بشمول اھل بیراست

 یالتماس دعا ،دیتپ یم یامت اسالم یو عزت و سر بلند یوحدت واقع یبرا
 . اورتان بادیار و یخداوند ، ر دارمیخ

 یدریح





 
 
 

 مقدمه

درود و سالم جاودان بر حضرت تا و یکران بر معبود یکحمد و سپاس ب
 . اران ابرار و خاندان اطھارش بادیو بر  یمحمد مصطف

 کمشتر ی نقطه یک
سردار تمام فرزندان آدم  صه رسول بزرگوار اسالمکداست یناگفته پ

ن جھان بر آن اتفاق نظر یمسلم ی ه ھمهکاست  یقت مسلمین حقیا، است
، ن امت استیوند متعال بر ااز جانب خدا ین اتفاق نعمت بزرگیو ا، دارند

 . ان بادیپا یپس خدا را سپاس ب
ش یدر پ یگریراه د یه بر خالف امت اسالمک یسانک کالبته اند

 یتر معرفردر علم و دانش ب صامامان را از رسـول الله یو بعضاند  گرفته
، ندارد یچگونه ارزش و اعتباریھ یر امت اسالمیاختالف آنان با سا کنند، می

ا یو گو. تب شان مدون شده و ثابت استکه در کنیات با وجود این روایرا ایز
ات را ینگونه روایه اکد یابی یرا م یسانکدر مقابل ، به آن معتقدندای  عده
 . کنند می فیا تضعیل و یتاو

ه کنیو ا، ار استکار روشن و آشیبس صانت و منزلت رسول اللهکه مکنیا
ا و یشان در دنیه اکنیاست و اوثر کو حوض  یبرکشان صاحب شفاعت یا

 یسکه کا ست  یقیحقاھا  این ھمه، ھستند یعیمنزلت رف یآخرت دارا
اعم از صحابه و اھل  -ه ک یسانکاست  یعیو طب. ندکارش کتواند ان ینم

 صرمکھا در خدمت آن رسول م سال –ن یھم اجمعیت رضوان الله علیب
 . اند شان بھره مند شدهیات اکاز براند  بوده
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 †تیل اهل بیفضا
ات و یه در آکشمار است یار واال و فضائلشان بیت بسیمنزلت اھل ب یآر

ه کنیاعم از ا، ده استیده و به تواتر رسیان گردیب یادیات زیروا
مان و یه (بشرط اکنیا ای، شان ھم صحبت شدهیده و با ایرا د صحضرتش

 . ه طاھره بوده باشندی) از آن ذریتقو
ه اختصاصًا در رابطه با آنان ک یفضائل یکیت دو نوع فضائل دارند یاھل ب

، ھم آمده استیه درباره عموم صحابه رضوان الله علک یگر فضائلیو د، آمده
اند  را داشته صه افتخار صحبت رسول اللهکت یقطعًا آن عده از اھل ب

 . شود ین فضائل شامل حالشان میه اکخواھند بود  یسانکن یاول
ن یم اما در ایسخن گفت صصحبت با رسول الله ی درباره یقبل تابکدر 

ھر چه ، م گفتیسخن خواھ یمیاران صمین ین ایتاب از رحمت و شفقت بک
و فضائل آن سخن گفته شود باعث مالل و  صاز صحبت با رسول الله

 ییبخش جدا گرامی امبریرا ھم صحبت بودن با پیزگردد؛  نمی یخستگ
ه به ک، ات استکد عالمتاب و صاحب بریت آن خورشکرپر ب یاز زندگ یریناپذ

افتند ینش افتخار یاران نازنی، شان و صحبت با آن حضرتیمان به ایمجرد ا
 . ده شوندینام یه صحابک

 درجات صحابه
بنابر ، دانیدام از آنان در بھشت جاوکاما مقام و منزلت و درجات ھر 

ا یه در دنکنیما اک، متفاوت است صنید المرسلیاعمال و جھادشان با س
 یبعض، انصارند یمھاجر و بعض یبعض، ز مقام و درجات آنان متفاوت استین

خداوند به  یاما از سو، بعد از آن یو برخاند  مان آوردهیه اکقبل از فتح م
 : آنان وعده بھشت داده شده است ی ھمه



 ١٣   مقدمه 

نَفَق ِمن َ�ۡبِل ﴿
َ
ۡن أ ۡ�َظُم َدرََجٗة  لَۡفۡتحِ ٱَ� �َۡسَتوِي مِنُ�م مَّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
َوَ�َٰتَلۚ أ

ِينَ ٱّمَِن  ْۚ َوُ�ّٗ  �َّ ْ مِۢن َ�ۡعُد َوَ�َٰتلُوا نَفُقوا
َ
ُ ٱوََعَد  أ � ٱ �َّ ُ ٱوَ  ۡ�ُۡسَ�ٰ بَِما َ�ۡعَملُوَن  �َّ

 . ]۱۰[الحدید:  ﴾١٠َخبِ�ٞ 
افران) کردند و (باکه) انفاق کش از فتِح (میه پکاز شما  یسانک«
. ستندیسان نیکه) کنندگان و جھادگران پس از فتح مکبا انفاق دند (یجنگ

افران) کردند و (باکه) انفاق که پس از(فتح مک یسانکاز ، آنان در منزلت
(بھشت) را یک(از آنان سرانجاِم) ن یکو خداوند به ھر ، بزرگترند، دندیجنگ

 . »با خبر استکنید  می و خداوند از آنچه. وعده داده است
ن عظمت ید ایو ما با، لت و منزلت خود شان را دارندیآنان فضھمه ، یآر
و ، است یخود منزلت و افتخار مستقل، ن صحبتیه اکنیو ا، مینک کرا در

 . عالوه بر آن درجات آنان به اعتبار اعمالشان متفاوت است

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱِمَن  ۡ�

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ �ِإِۡحَ�ٰٖن  �َّ

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

َ
َ�ِٰ�ِيَن  ۡ�

بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك 
َ
 . ]۱۰۰[التوبة:  ﴾١٠٠ۡلَعِظيمُ ٱ لَۡفۡوزُ ٱ�ِيَهآ �
از  یارکویکه به نک یسانکن و انصار و ین از مھاجریشروان نخستیو پ«

ز) از او خشنود یخداوند از آنان خشنود شد و (آنان ن، ردندک یرویآنان پ
باران روان است آماده ساخت یه فرودسِت آن جوکھایی  باغ شانیو برا. شدند

 . »بزرگ است یابیامکن یا. اند شه جاودانهیه درآنجا ھمک
ه ھر دو افتخار را ک یسانکو ، ن درجه ھستندیدر باالترھا  این پس

ه ھم مقام صحبت و ھم کن یاجمعش آل اطھار ی صحابه یعنی، اند داشته
 .ز به اعتبار اعمالشان متفاوت استیدرجات آنان ن، مقام قرابت را دارند
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 تفرقه یب شناسیآس
امت و عالج  یندگکپرا مورد اختالف در یب شناسیز! آسیعز ی خواننده

ل کمش یجامعه اسالمرا اختالف و تفرقه در یز، است یمطلب شرع یکآن 
دارد امت سھمگین  یآن ھمچون طوفان کخطرنا یامدھایه پکاست  یبزرگ

ه کم ھر روز یار نشوکمعالجه آن دست به  یو اگر برا، شاندک یت مکرا به ھال
ن سرطان یا ی ن جھت معالجهیبنابرا، آورد یبه بار م یشتریبگذرد خسارت ب

 . د اقدام نمودیشنده ھر چه زودتر باک
مھم و سر نوشت ساز اما به بخش  یوتاه به موضوعکن فرصت یدر ا بنده

اران و یمانه یصم ی موضوع مورد نظر رابطه، از آن خواھم پرداخت کیوچک
رامون رحمت و ینجا اختصارًا پیاما در ا، گر استیدیکخاندان رسالت با 

سخن خواھم  صحضرت آن ی گر صحابهیامبر با دیت پین اھل بیشفقت ب
گر یدیکان آنان درگرفت باز ھم با یه مکھایی  جنگ ا توجه بهه بک، گفت

 . م و مھربان بودندیرح
ده ینادآن را  انیگر چه داستان سرا، ر استیار ناپذکان یقتین حقیا

قت ین حقیاما ا، اند ردهکوت کان مغرض از آن سیراو یو بعضاند  گرفته
ان یراو ی سهیو دس؛ درخشان مانده و خواھد ماند یدیھمچون خورش

 . ردکالپردازان غافل را نقش برآب خواھد یمغرض و خ
ات یو رواھا  یالپردازیو خھا  نگونه افسانهیه از اکبودند  یسانکاریبس
 ش استفادهیشبرد اھداف خویشه جھت پیر یسند و ب ین و بیدروغ

است مداران یو س، سو یکن از یپرستان و عاشقان بدعت در د اھو کردند. می
ھا  این ی ھمه، گرید یاز سو ینیم پرستان و تاجران دکشز و ین ستید

ا ناخواسته در خدمت دشمنان اسالم قرار یا ندانسته و خواسته یدانسته 
جاد نفاق و اختالف یو با ا، ردندکآنان را برآورده  ی نهیرید یو آرزو، گرفتند

 . اشتندک یتخم عداوت و دشمن، ان امتیدر م



 ١٥   مقدمه 

 ام وحدتیپ
سندگان و ینوای  محققان و پژوھشگران! شماای  د! شمایدار باشیب
ان وحدت و یداعای  سان! شمایخ نویخسازان و تاریتارای  شمندان! شمایاند

 یو برا، دیدھ یھشدار م» شدن یجھان«ه از خطر ک یسانکای  اتحاد! شما
ه به کد! بلیران یاز وحدت و اتحاد سخن م، آن یاحتمال یامدھایبا پ ییارویرو

 : میگو یشما م ی به ھمه، دین داریرت دیه غکانان آزاده! مسلمای  شما
ق یو عم یامد منفیه جز پککنید  می را زنده یخیتار ی انات مردهیچرا جر

ست؟ چه یمقصود چ، بدنبال ندارد یزیان امت چیدر م یردن دشمنک
 . ؟ی؟!پس چیورانه؟! منافع مادکورکد یعوام؟! تقل یجھت ارضا ؟میخواھ یم

اش در کنکشان را صرف یوقت گران بھاای  ه عدهکتعجب آور است 
 را بارورای  هیپا یسست و بھای  شهیا اندیو ، ندینما یم یخیتار یمسائل

و ھوس نھاده  اا ھویو ، یف و جعلیات ضعیبر رواھا  آن ه اساسک کنند می
 . شده است

دھند! و به  یار خوب انجام مکواقعا معتقدند ھا  این هکو خنده آور است 
نند به وضوح کاما اگر با چشم باز نگاه ، رده اند!کدا یدست پ یق علمیحقا
 تر قیاختالف وتفرقه و عم ی ردن دامنهکه جز گسترده ک کنند می کدر
شتر زدن به یو جز ن، اند به خرج نداده یھنر، ان مسلمانانیم یردن دشمنک

و اگر از ، اند دهیافرینای  حماسه، رب اختالفیکن امت و پرورش مکیزخم چر
 یجواب، گرفته اند؟ای  جهیه از تالش و زحمت شان چه نتکد یآنان بپرس

ن و یاست! ھم یبحث علم یکه خواھند گفت کنیثر اکحدا. نخواھند داشت
رده و کھا اعتماد  شان بدانیه اکای  یعلم یجاست آن مبادک یبس!! راست

 . جاست رسالت مقدس وحدت؟!کو . ق نموده اند!؟یتحق
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 افتخار صحبت
و صحابه جانبازش سخن  صن رسول اللهیاز تالزم ب یتاب قبلکدر 

ه به کاست  یسانک ی هکیتز صرسول اللهھای  تیه از مسئولکنیم و ایگفت
ه کو ناخوان بودند  یُامّ ای  ه در درجه اول عدهک، اند مان آوردهیشان ایا

حضرتش افتخار  یو صحبت نوران صامبرشیمان به پیخداوند آنان را با ا
 فرماید:  میکه  چنان دیبخش

ِيٱُهَو ﴿ ّمِّ�ِ ٱَ�َعَث ِ�  �َّ
ُ
ْ َعلَۡيِهۡم َءاَ�ٰتِهِ  نَ  ۧۡ� َوُ�َزّ�ِيِهۡم  ۦرَُسوٗ� ّمِۡنُهۡم َ�ۡتلُوا

بِ�ٖ  ۡ�ِۡكَمةَ ٱوَ  لِۡكَ�َٰب ٱَوُ�َعّلُِمُهُم  [الجمعة:  ﴾٢�ن َ�نُواْ ِمن َ�ۡبُل لَِ� َضَ�ٰٖل مُّ

۲[ . 
از خود آنان  یان درس ناخواندگان رسولیه در مکاست  یاو ذات«
اب تکان به آن. دارد یم کخواند و آنان را پا یاتش را بر آنان میه آکخت یبرانگ
 . »ار بودندکآش ین در گمراھیش از ایپ یآموزد و به راست یمت مکو ح

م یه) و تعلکیت (تزیبه ترب صتیه رسول رحمت و ھداکھا بودند نیھم
 . آنان پرداخت

 صشان ی جانباز با آن رھبر دلباخته ی صحابه ی ن شدهیعج یاز زندگ
امل ک یبا آن معلم و الگو، ارکد و فدایشاگردان رش ی از رابطه، میسخن گفت

ه عالوه بر ک، فتگان و جانبازان راه محبت اویبا ش صمحبوب یشوایو پ
ن یاز اای  شمه، میراندان او بودند سخن یاران و فدائیاصحاب و ، ت بودنیرع

د با یو مر، رو با رھبریپ، شاگرد با معلم، صحبت با نبوت یمیرابطه گرم و صم
 . میان نمودیب )صصحبت با رسولافتخار تاب اول با نام (کمراد را در 
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 ن امتیبهتر
ه رسول کداشت  ینخواھای  و شبھه کچ شیز ھیز! شما نیعز ی خواننده

به ، شان سپرده بودیخداوند مھربان به اه کرا  یرسالت بزرگ صیگرام
وجھت ، ردندکرا ابالغ  یام الھیپ، ن اداء نمودندکن وجه ممیاملترکن و یبھتر

م یت و تعلیرا تربای  اران نمونهیاصحاب و ، ن خاتمین دیاستمرار و ادامه ا
 . ه نمودندکیامًال آنان را تزکو، دادند

 یآن صفات واال وارزشمند، هکیت و تزیم و تربین تعلیاز ثمرات ارزشمند ا
بزرگوار رضوان الله  ی صحابه نتیخو و عادت وطو ه جزو سرشت کاست 

ن امت یه آنان بھترکاست  یافکن افتخار یھم. ن قرار گرفتیھم اجمعیعل
 خداوند متعالکه  چنان اند نفع مردم فرستاده شده یه براکشدند  یمعرف
 فرماید:  می

﴿ 
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
 . ]۱۱۰[آل عمران:  ﴾ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس ُكنُتۡم َخۡ�َ أ

 یه چه ذات ذوالجاللک، دینکمه دقت یرک ی هیلمه (ُاخرجت) در آکدر 
ه ین شبیا، ده استین مقام و منزلت واال را به آنان بخشیآنان را فرستاده و ا

 : گر استیمه دیرکه یآ

ْ ُشَهَدآَء َ�َ ﴿ َُكونُوا ٗة وََسٗطا ّ�ِ مَّ
ُ
َو�َُ�وَن  �َّاِس ٱَوَ�َ�ٰلَِك َجَعلَۡ�ُٰ�ۡم أ

ُكنَت َعلَۡيَهآ إِ�َّ ِ�َۡعلََم َمن يَتَّبُِع  لَِّ� ٱ لۡقِۡبلَةَ ٱَعلَۡيُ�ۡم َشهِيٗد�ۗ َوَما َجَعلۡنَا  لرَُّسوُل ٱ
ٰ َعقِبَيۡهِ�  لرَُّسوَل ٱ ِينَ ٱ�ن َ�نَۡت لََكبِ�َةً إِ�َّ َ�َ مِمَّن يَنَقلُِب َ�َ ۗ ٱَهَدى  �َّ ُ َوَما  �َّ

ُ ٱَ�َن  َ ٱِ�ُِضيَع إِيَ�ٰنَُ�ۡمۚ إِنَّ  �َّ َّ�  ِ  . ]۱۴۳[البقرة:  ﴾١٤٣لَرَُءوٞف رَِّحيمٞ  �َّاِس ٱب
م تا بر مردم گواه یده)ایانه گردانده(برگزیم ین شما را امتّ یو ھمچن«

رو آن یه پکرا ای  رسول (خدا) بر شما گواه باشد و قبلهز) تا ید و (نیباش
 یرویه از رسول (خدا) پکرا  یسکه کآن یمگر برا، می(فرو) ننھاد یبود

آن ـ  یو به راست. میگردد معلوم بداریبر ماش  دهیه از عقک یسکند از ک یم
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(و) خداوند . رده است ـ دشوار استکت یه خدا آنان را ھداک یسانکجز بر 
گمان خداوند به مردم رؤوف (و)  یب. ن ببردیمانتان را از بیخواھد) ا ی(نم

 . »مھربان است
ار یان صفات آنان نازل فرموده بسیش و بیه خداوند در مدح و ستاک یاتیآ
 . م پرداختیاز آن صفات خواھ یکیح یتاب به توضکن یه ما در اک، است

 خیاستثنا در تار یک
  استثناء یکھا  انسان ن نسل ازیه اکد یباشاد داشته یز! به یخوانندگان عز

محال است فرد ، ردندکسب که آنان کھایی  ویژگی صفات و، خ استیدر تار
و شرف و افتخاِر صحبت سرور ، ندکدا یپ یدسترسھا  آن بتواند به یگرید
ن است کمم یسکچه  یجا و براکگر ید، را داشتن صامبران و رسوالنیپ

 . خوشا به سعادتشان ؟!!ابدیتحقق 
ه به آنان علم و ادب و کت بود یآن امام رحمت و ھدا، آنان یمعلم و مرب

ردند و به ک یاریھا  ھمین ه سرانجام اسالم راکآموخت  یارکجھاد و فدا 
 . ردندکسراسر جھان رساندند و با خونشان از آن دفاع 

سته است یه شاک، ردکم یاز صفات آنان توجه خواھ یکینجا به یما در ا
دانید  می ایآ ، با آن آشنا شوند یشرح و بسط داده شود و ھمه امت اسالم

 . ھمان صفت رحمت، دام صفت است؟ بله درست استکمنظور ما 

 ست؟یزه چیانگ
 ی خواننده م؟یگوئ ین صفت سخن میه چرا از اکد یایش بیپ ید سوالیشا

د یست؟ مالحظه خواھین صفت ارزشمند چیه ِسرِّ اکد یرده اکا دقت یز! آیعز
نجا یما در ا یول، ن صفت فراوان استیزه سخن گفتن از ایه انگکفرمود 

  کنیم. می اختصارًا به چند سبب اشاره
  سبب اول:
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ث و یات و احادیو آ، ن صفت در بر داردیه اک یقیژرف و عم یل معانیبدل
ن یارش در ایاخ ی و آل اطھار و صحابه صیه از رسول گرامک یآثار فراوان

ن یه پرورگار بزرگ و مھربانمان در عکنیدر رأس ھمه ا، آمده است یمعن
 صزشیامبر عزیم خوانده است در وصف پیه خودش را رحمان و رحکنیا
 : ز فرموده استین

نُفِسُ�ۡم َعزِ�ٌز َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم َحرِ�ٌص ﴿
َ
لََقۡد َجآَءُ�ۡم رَُسوٞل ّمِۡن أ

 ِ  . ]۱۲۸[التوبة:  ﴾١٢٨ُءوٞف رَِّحيمٞ رَ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَعلَۡيُ�م ب
، ه رنجتان بر او دشوارک، شما آمد یاز خودتان به سو یگمان رسول یب«

 . »ص (و) بر مؤمنان رئوِف مھربان استیبر شما حر
 : اند فرموده صیوخود رسول گرام

 . »يُرَْحمْ  رَْحْم الَ من اليَ «
 . »شود یند به او رحم نمکه رحم نک یسک«

آن آمده سخن  ی ه دربارهک ین صفت و نصوصیا یدر معنم یاگر بخواھ
 . ستیبه آن ن یازیه فعال نکخواھد شد  یم مطلب طوالنیبگوئ

 سبب دوم:
 یسکه اگر ک، است یاعجاز علم یکن صفت خود یف آنان بدیه توصکنیا

 . ندیب یم ین اعجاز را به روشنیند تبلور اکدر آن دقت 
ه بعدھا چه کدانست  یخودش م یبیغه خداوند با علم کنیرا به علت ایز

، مه و درخشش صفت رحمت در آنیرک ی هین آیا ایگو، ش خواھد آمدیپ
ان و یه تا آنزمان داستان سراکاست ھایی  توھین وھا  طعن ش رد بریشاپیپ

رده کارشان را شروع نکث ھنوز ین جعل حدیان دروغیدروغ فروشان و راو
و ھنوز دشمنان صحابه و ؛ نرسانده بودندرا به ثبت ھایشان  دروغ و؛ بودند
 : دینکدقت . رده بودندکدا نیپ یریو خورده گ ییت فرصت بھانه جویاھل ب
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ٞد رَُّسوُل ﴿ َمَّ ِۚ ٱ�ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ِشدَّ
َ
ارِ ٱأ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم  ۡلُكفَّ

ٗدا يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  ٗعا ُسجَّ ِ ٱُركَّ ثَرِ  �َّ
َ
ۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن � َورِۡضَ�ٰٗنا

� ٱ ُجودِ  . ]۲۹[الفتح:  ﴾َ�ٰلَِك  لسُّ
ر و یافران سخت گکه با اوھستند بر ک یسانکمحمد رسول خداست و «
ه از خداوند ک ینیب یوع و سجده مکآنان را در حال ر. ان خود مھربانندیدر م

) آنان از اثر سجده در یارک(درستی نشانه جویند. می یفضل و خشنود
 . »داستیشان پیھا چھره

  سبب سوم:
ن شفقت و یه اکنیو ا، گر مھربانندیدیکه صحابه با کقت ین حقیان ایب

و اوھام و  یات جعلیتمام آن روا، شه داشتهیشان ریھاتا اعماق دل یمھربان
عمر  ی ه صحابه رسول الله و ثمرهکرا ، ن و اختالف پروریدروغھای  افسانه

ا یه گوکند ک یم یو درنده معرف یوانات وحشیرا ھمچون ح صآن حضرت
  کند. می را نابودھا  آن اوھام و افسانه ی ھمه، اند گر دشمن بودهیدیکبا 

م یرکه قرآن کقت را یحقن یتوانست ا یسکز! اگر یعز ی خواننده یآر
و  نھم) یب  رحماء (اند  ه صحابه واقعًا با ھم مھربان بودهکرد یدارد بپذ یان میب

نه و کیانًا اگر یو اح. قلبًا مطمئن خواھد شد، از ته دل به آن اعتراف نمود
گرفته و  یجاھا  دل یدروغ پردازان در بعضھای  دروغ لهیه بوسک یحسد
و ، رون خواھد رفتیرده ھمه از دل بکدر کو شفاف مؤمنان را م کپا یقلبھا

خود خواھد  یویکگر صفات نیز به دین صفت مؤمنان را نیمه ایرکه یطبق آ
 : افزود

ِينَ ٱوَ ﴿ ِينَ ٱَ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ۡغفِرۡ ٱَجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا  �َّ َسَبُقونَا  �َّ
 ِ يَ�ٰنِ ٱب ٓ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيمٌ َوَ�  ۡ�ِ ْ َر�ََّنا ِيَن َءاَمُنوا  ﴾١٠ َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ

 . ]۱۰[الحشر: 
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پروردگارا! ما را و آن گویند:  می ،نان آمدندیه پس از اک یز) آنانیو (ن«
ما  یھاو در دل. امرزیب، گرفتند یشیمان آوردن از ما پیه در اکبرادرانمان را 

ه ک ییپروردگارا! تو. قرار مده، اند مان آوردهیه اک یسانکدر حّق ای  نهکیچ یھ
 . »یمھربان ی ندهیبخشا

مؤمنان  ی ھمه یلف است براکمه ھر مسلمان میرک ی هین آیپس طبق ا
 یچ مؤمنیه نسبت به ھکو از خداوند بخواھد  ، ندکمغفرت و آمرزش  یدعا
 . ندھد یدر دلش جا یدورتک یو حت ینه و عداوت و دشمنکی

 سبب چھارم:
» متن«ه کن است یرفته شده در نزد محققان و پژوھشگران ایاز اصول پذ

ضمن ، راسخ یه علماکنیما اک ، دھند یقرار م یھر دو را مورد بررس» سند«و 
ت را یافتند متن روایثابت آن را  و ، ردندک یرا از نظر سند بررس یه مطلبکآن

ن یو ھمچن کنند می و مسّلم اسالم عرضه یلکم و اصول یرکبر نصوص قرآن 
 . توافق و انطباق بوجود آورند -انًا متناقض یاح -اتین روایب کنند می یسع

ات یروا یبررس یست و براین ین قاعده مستثنیز از این یخیات تاریروا
سندگان یاز نو یاریاما متأسفانه بس. ار بردکن روش را به ید ایز باین یخیتار
تب کدر یتیه رواکاند  ردهکتفا کن ایو به ھم، اند سند طفره رفته یبررس از

ت یبه سند اھم یسانکاگر ، گرید یو از سو، ات عرب وجود داردیخ و ادبیتار
 اند.  بر قرآن عرضه ننمودهآن را  رده وکن یدادند متن را بررس

 ی پشتوانهد و صرفًا با ینکه شتابزده عمل کنیش از ایز! پیعز ی خواننده
 یش داوریو بر اساس احساسات و عواطف پ، ر موثقینده و غکاطالعات پرا

ار یلمات بسکگرچه ، دینکم به دقت مطالعه یردکر که ذکرا یدالئل، دینک
ن یاما با ا، ار استکو داللت آن واضح و آش یو قوت معان، ساده و روشن

ه کیت یاساسور بر دو عنصر که مطلب مذکنیخالصه ا، وجود نامأنوس است

 »…حممد رسول اهللا« هیگر آیو احساس و د کدر یکیدارد 
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 : ز قابل دقت و تأمل استیسوره حشر ن ۱۰ ی هیالبته آ

ِينَ ٱوَ ﴿ ِينَ ٱَ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ۡغفِرۡ ٱَجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا  �َّ َسَبُقونَا  �َّ
 ِ يَ�ٰنِ ٱب ٓ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيمٌ  ۡ�ِ ْ َر�ََّنا ِيَن َءاَمُنوا  ﴾١٠َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ

 . ]۱۰[الحشر: 
پرودگارا! ما را و آن گویند:  می ،نان آمدندیه پس از اک یز) آنانیو(ن« 

ما  یھاو در دل امرزیب، گرفتند یشیمان آوردن از ما پیه در اکبرادرانمان را 
ه ک ییپروردگارا! تو قرار مده، اند مان آوردهیه اک یسانکدر حق ای  نهکیچ یھ

 . »یمھربان ی ندهیبخشا
 . دینکآن دقت  ید و در معانیه را بخوانیھر دو آ

 



 
 
 

 مطلب اول

 ینامگذار
ه کاست ای  ژهیعالمت ون یو ا، ا صاحب اسم استی یاسم اشاره به مسم

و به آن اند  رفتهین اصل را پذیو مردم ھمواره ا، ندک یز میگران متمایاو را از د
را یز، د داشته باشدیت اسم تردیه در أھمکست ین یچ عاقلیھ. کنند می عمل
گر باز یان دکودکر برادران و یاز سا کودکه کن نشان بارز است یبا ھم

له آن در خانواده و جامعه معروف و یبوسو رفته رفته شود  می شناخته
اما اسمش (با شود  می ه سر انجام انسان فناکنیگردد تا ا یمشھور م

 . ماند یم یا بد آن) باقیخوب  ییھا یگیژیو

م«ا از ی یبلند یعنی» ُسُموّ «اسم از سْ نشان و عالمت گرفته  یبه معن »وَ
ن یو ا، ندک یم کودک یت اسم براین امور داللت بر اھمیا ی ھمه، شده است

اسم  یھا یژگین ویاز بازرتر. ده گرفتیتوان ناد یچ عنوان نمیت را به ھیاھم
به طور مثال ، ندک یشخص م یتب اعتقادکه داللت بر عقل و مکن است یا

فرزندانشان  یھود و نصارید یده باشیه شما شنکن است کد ناممیدشوار و شا
ا ی یفرزندانشان را الت و عزه مسلمانان کنیا ای) بنامند! صرا (محمد 

 . فرعون و ھامان و ابوجھل و ابولھب بنامند!
و پدر و ، گردد یاسم بر قرار م ی لهیفرزند با پدرش بوس ی ن رابطهیبنابرا

ه دوست دارند و ک یه با اسمکخانواده فرزندشان را با اسم بل یر اعضایسا
ان آنان و ینواده در مافراد خا کت کن اسم تیبنابر ا، زنند یپسندند صدا م یم

 : اند م گفتهیو از قد، گردد یرار مکار تیشاوندان بسیر خویسا

فُ أباك« نْ إسمك اَعرِ  . شناسم یت پدرت را میاسمت شخص یاز رو »مِ
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 ت اسم در اسالمیاهم
ه کم یاست بدان یافکن یت ھمین اھمیص ایشناخت و تشخ یبرا

لذا ، قائل شده استای  ت فوق العادهیبه اسم اھم صیمحمد کعت پایشر
، ردندکصحابه را اعم از زن و مرد عوض  یاسم بعض صمانرسول محبوب

ه کنیما اک، ردندکل ینه تبدیثرب به مدیاسم شھرشان را از  یه حتکبل
 . شدندھا  اسم یبعض یمانع از نامگذار صحضرتش

 »إن أخنع اسم عند اهللا رجل �س� بملك األمالك«: لذا فرمودند 
ا ی کالملو که خودش را ملکاست  یسکن شخص در نزد خداوند یتر پست

 . شاھنشاه بنامد
أسماء مانند عبدالله و  یبه بعض صمانین رسول گرامیھمچن

خداوند است  یبرا یه در آن اشاره به مقام بندگکره یعبدالرحمن و غ
 : ب فرمودندیترغ

در نزد ھا  نام نیمحبوبتر« »اهللا عبدا� وعبدالرمحن أحبُّ األسماء إىل«
 . »خداوند عبدالله و عبدالرحمن است

شان از اسم یاشود  می معلوم صمان یرت رسول گرامیه از سکچنان 
علم  یاز نظر علما. گرفتند یم یکبه فال نآن را  آمد و یخوب خوششان م

ق و حساب یدق یم و معانیاز خود شان مفاھھا  اسم ،ات عربیاصول و ادب
ات عرب یتب اصول فقه و ادبکن موضوع را دریال یتفص، دارندای  شده

 ه از آن گرفتهک یمسائل گوناگون ی نهیو علماء در زم، دیفرمائ یمالحظه م
 . اند ردهکبحث شود  می

 یپرسش عقالن یک
، با من ادامه بده؟ نکش تعجب نیشاپیمه نشو و پیز! سراسیعز ی خواننده

 . پاسخ بدهھا  پرسش نیلطفا به ا
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د شما و یه از دک یپسند یش میرا برا یا اسمی؟ آینام یفرزندت را چه م
، دارد یش و دوست داشتنکو داللت روشن و دل یھمسر و خانواده ات معن

اگر اسم دشمنانت باشد؟!  یش آمد خوش آمد؟! حتیه ھر چه پکنیا ای
ن عصر جھالت و غفلت یما امروز در ا، ز استیواقعًا شگفت انگ، سبحان الله

ت یش و جذاب و با شخصکدار و دل یرزندانمان اسم معنف یبرا، نیاز د
ھای  انسان نین اصل را در مورد بھتریم ایستیاما حاضر ن، کنیم می انتخاب

 م نه!یگوئ یو م، میریبپذ کردند می یزندگ ییه در عصر طالکن یزم یرو
 یمجبور شدند اسم دشمنانشان را بر رو یو اجتماع یاسیبه دالئل سھا  آن

 ییآنانرا راھنما، شان ی ه احساس و عاطفهکنیبدون ا، فرزندانشان بگذارند
 . ند!ک

 قضاوت با شما
و صاحبان عزت و ، ھا آنن انسیه سروران امت و عاقلترکب است یعج

ھای  شخصیت ،ف)یبه (نسب شریط ی ه عالوه بر شجرهکافتخار و شجاعت 
ت محروم نگه یانسان یمعانن یتر یاز ابتدائ، درخشد یز ھمچون نور میآنان ن

 ه فرزندانشان را بهکشود  یه به آنان اجازه داده نمیکشوند! تا جائ یداشته م
شوند نام  یه مجبور مکبل، نندک یده و محبوب شان نامگذاریپسندھای  نام

 . است؟ یردنکن باور یا ایآ، فرزندانشان بگذارند یدشمنانشان را بر رو
ت یه اھل بکفرد نبود بل یک یتنھا برا ین نامگذاریه اکر است کان ذیشا

 ین نامگذاریو ا، دندیافتخار بخشھا  نام نیاز فرزندانشان را با اای  مجموعه
آنان در  یه به ادعاکنبوده بل یردن دشمنکشدن و فراموش  یپس از سپر
را یز، ه در اوج محبت بودهکر بلیم خیگوئ یه ما مک !!بوده است یاوج دشمن

 . نبوده استار کدر ای  یدشمن
و ، ردکق مطالعه یدقآن را  دیه باکاست  ین مساله مھم و قابل توجھیا 
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است و در آن رد بر  یفراوانھای  ه در آن داللتکرا یز، آن حساب نمود یرو
ه کاست  یمسموم و اوھام و خرافاتھای  و افسانه یالیخھای  داستان تمام آن

 . رده استکم آنان را متفرق کدر و صف محکن را میصاف مسلم یھا دل
 یه ھر انسان عاقل و بکروشن و قابل فھم است  یقت به قدرین حقیا 
ه احساس و ک یو ھر انسان با شعور، ندک کدرآن را  تواند می یبراحت یغرض

 هکن است کو نامم، بفھمدآن را  تواند می ساده یلیَنُمرده باشد خاش  عاطفه
بوده  یشینما ین نامگذاریا یه براستکرند یعاقل و آزاده بپذھای  انسان
 . ل آن وجود داردیان رد و تاوکو نه ام، باشد

 یریجه گینت
عشق و محبت و احترام ، ان بن بست با خط درشت نوشته استیلذا در پا

ن شده یگر چنان در رگ و خون آنان عجیدیکت نسبت به یصحابه و اھل ب
ان را عطر یمشام جھان زیت آن تا امروز نیمیعطر صفا و صم یه بوکبود 

گ ند و ھمواره دچار ک یار نمکشان  ییایه حس بوک یمارانیاما ب، ندک ین میآ
د ینعمت بزرگ محرومند و شا نیاز استشمام ا؛ ھستند یام و سرما خوردگکز

چون ؛ ندیگو یراست م، رسد یگند به مشامشان م یه بوکشوند  یھم مدع
؛ گند دروغ است یبو یه ادعاکدادند  یص میاگر سالم بودند تشخ، ضندیمر

گ ش آنان که عصاکھستند  یورکمانند ھا  آن ین است ولیجھان عطر آ
 . ور باشد!کش ھم که خوِد عصاکند کگرانند و خدا نید

 اصل مطلب کنیو ا
سه تا ، شر و عمر و عثمانکثالثه ابوب یاز فرط محبتش با خلفا ÷یعل

  کند. می یآنان نامگذار یاز فرزندانش را با نام گرام
 -ن یه با برادر بزرگوارش امام حسکطالب  یابن اب یابن عل ÷رکابوب

 . رسد یربال به شھادت مکدر صحنه  -والسالم  ةآبائه الصال یه و علیعل
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در  ÷نیه با برادر بزرگوارش امام حسکطالب  یبن اب یابن عل ÷عمر
ن یز )امام(زنده با ، ند و پس از جھاد و مبارزهک یت مکربال شرکحماسه 

  کند. می دایو نسلش ادامه پ. گردد ینه بر مین به مدیالعابد
 ÷نیه با برادر بزرگوارش امام حسکطالب  یابن اب یابن عل ÷عثمان

 . رسد یربال به شھادت مکدر 
 ÷و عمر ÷رکز سه تا از فررندانش را ابوبین ÷یحسن مجتب )امام(

 . رسند یم به شھادتربال ک شان دریه با عموکگذارد  ینام م ÷و طلحه
 . گذارد ینام م ÷ز فرزندش را عمرین ÷نیحس )امام(

 یک) والم الله علیھاشه(سیدخترش را عا یک ÷نین العابدیامام ز
 داین ادامه پین العابدیه نسل عمر ابن زک، گذارد ینام م ÷پسرش را عمر

  کند. می
ابن ت از نسل عباس ابن عبدالمطلب و نسل جعفر یه اھل بین بقیھمچن

نجا ما در صدد درج تمام یه در اک، گرانیل و دیطالب و مسلم ابن عق یاب
ه مطلب مورد کاست  ییر نمونه ھاکه مقصود فقط ذکم بلیستینھا  اسم نیا

 . ندکنظر را روشن 

 مناقشه 
 †و فرزندانش یه علکقت ھستند ین حقیر اکان منیعیش یبعض

 یسانکفقط ھا  این البته . اند دهرک ینامگذارھا  نام نیفرزندان خودشان را به ا
 یارکسروھا  کتاب و باکنند  نمی ا اطالع ندارند چون مطالعهیه کھستند 

ن یضد و عناد ا یو قصدًا از رو کنند می ه تجاھل عارفانهکنیا ایو ، ندارند
 . کنند می ارکق روشن را انیحقا

نگونه جھالت مقصود یع ایبزرگ تش یاز ائمه و علما یاریخوشبختانه بس
و  یقطع کمبارھای  نام نیرا دالئل وجود ایز، اند ردهکر مقصود را رد یا غی
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ه کع یتب تشکه خود کآنان ادامه دارد و بلھای  اسم چون، است ینیقی
ابن  یر ابن علکه ابوبکدھند  یم یگواھ کنند می ربال را نقلکان حادثه یجر

 †یو عثمان ابن عل یو عمر ابن عل یر ابن حسن ابن علکطالب و ابوب یاب
 . دندین به شھادت رسینار امام حسکدر

عه ین امر را خود برادران شیا، ربال ھستندکصحنه  یشھداھا  این یآر
ن یاز اھا  هینید پس چرا در حسید شما بپرسیشا، اند شان آوردهیتابھاکدر
 یدار عزاھای  در دستهبر سر منبر و شود و  یبرده نم یل شھداء اسمیقب
 . برد؟! یرا نمھا  آن نام یسک

د یرا ما نباھا  پرسش نگونهیاما پاسخ ا، دید ھم بپرسیاست با یعیطب
ه ک، ت دارندیحب اھل ب یشتر از ما ادعایه بکد یبپرس یسانکاز ، میبدھ

ه عمر ابن یکست در حالین یچ خبریت ھین قھرمانان اھل بیچرا از ا یبراست
ن و حماسه یتر از شجاع یطالب وعمر ابن حسن ابن عل یابن اب یعل

 . بودند یخین مردان آن صحنه تاریتر نیآفر

 خالصه
 فرزندانشان را به †تیائمه اھل ب ینامگذرا ی ه مسألهکنیخالصه ا

ه یر و معاویر و عمر و عثمان و عائشه و طلحه و زبکز ابوبیافتخار انگھای  نام
 یاز مسائل مھم یکین) یھم اجمعیالله علگر بزرگان صحابه (رضوان یو د

. افتیتوان  یآن نم یبرا یچ پاسخین ھیع نویه در قاموس تشکاست 
 نیو داللت ا یبدون در نظر داشتن معنھا  آن مین است اگر بگوئکنامم
چ عقل یھ، دندین نامیو فخرآفر یگرامھای  نام نیفرزندانشان را به اھا  اسم

سه و یدس یکن یه اکتوان گفت  یرا ھم نمن یو ا، ندک یباور نم یمیسل
ع یتب تشکام در یم األیه از قدکسازش حساب شده از طرف اھل سنت است 

 . اند! دهیگنجانھا  آن ن گونه مطالب را دریو ا، اند دست برده
. ع استیتب تشکات ویدر تمام روا کیکن گفته طعن و تشیا یرا معنیز
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سه و ین دسیند ایامد بگویخوششان نان از آن یعیه شک یتین ھر روایبنابرا
ه موافق ک یتیس ھر رواکن صورت ھر یاھل سنت است! در ا یسازش از سو

ژه ین توطئه است! بوید ایند و بگوکرد  ین سادگیبه ھمتواند  می لش نبودیم
ه ک یتیھر رواتواند  می راحت یلیخای  ع ھر مجتھد زندهیتب تشکه در مکآن

چ قانون و یرد چون خودش مجتھد است و ھینپذآن را  ند وکخواست رد 
 . ه او را باز داردکھم وجود ندارد ای  ضابطه

 ند؟کباور  یسکچه 
ھای  نام به یه مقصود از نامگذارکن است یار خنده آور ایبس یزھایاز چ

ه فرموده کنیما اک ، ن آنان بوده استین و لعن و نفریصحابه بزرگ سب و توھ
بدست آوردن ، خ سازیتارھای  ن چھرهیاھای  ماس به یاند! ھدف از نامگذار

امامان اسم فرزندانشان را به اسم  یعنی ، بوده است اھل سنت)  دل عامه (
ت ینند و در نھاکن یرا توھھا  این هکنیتا ااند  دشمنانشان گذاشته

، ه امامکنند که مردم تصور کنیا ایرند و یدشمنانشان مورد اھانت قرار گ
 . به به !!!. رده استکه یه تقکنیا یعنی. داردرا دوست   خلفاء

ارش بر خالف که ھر یکسک یعنیامام  ، م!یساز یاز امام م یتیچه شخص
ھا  آن بد و بهیر مردم را بفریاران خودش و سایه کنیاعتقاداتش است! تا ا

است و ھا  آن ه دشمنیکدر حال، دارد یه دشمنانش را دوست مکند کوانمود 
 . ند!!یکمن یترس چن یاز رو

ران و سردرگم یپس از خود را حھای  اسم نده ویخ آیچگونه امام تار
رامت و که با عزت و کو ترفندھا ھا  لهین حیگذارد و نعوذ بالله با ا یم

شجاعت و اخالق خاندان نبوت منافات دارد به خودش و خاندانش اھانت روا 
ه را از یام یا بنی یعد یا بنیم یتم یه بنکنیا یچرا؟! فقط برا ، دارد یم

 . ؟!!نگھدارد یخودش راض



 †وحدت و شفقت بین صحابه و اهل بیت   ٣٠

 

ه ائمه کدانند  یدارند قطعا م ییآشنا †ائمه کرت پایه با سک یسانک
ه ائمه را کای  یو ساختگ یات جعلین مردم بودند بر خالف روایتر از شجاع

نشان انتقام ید یه نه براک کنند، می یبزدل و ترسو و دروغگو معرف یمردان
 ییشان معنایرامت براکو نه عزت و ، شان مھم استیبرا و نه آبرو، رندیگ یم

ن به یه بنام دکھایی  روایت ن دستیاد است از ایو متأسفانه چقدر ز ، دارد
 . اند رفتهیرا پذھا  آن یدل کمردم قالب شده و مردم با چقدر اخالص و پا

 جهینت
و  ین دالئل عقلیتر یاند از قو ردهک )†وفرزندانش یه ائمه (علک یارک
و  شنیراشد یبا خلفا †تیه صدق محبت آل بکاست  یقیو حق یروان
د یقت را دارین حقیشما شخصًا ا ، رساند یرا م صامبریر اصحاب پیسا

ن یو ا. وجود ندارد یدیار و تردکچگونه انیھ یو اصًال جاکنید  می مشاھده
  : ه فرمودک  بخشد یت مینیو منزه خداوند را ع کت ارشاد پایواقع

ٞد رَُّسوُل ﴿ َمَّ ِۚ ٱ�ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ِشدَّ
َ
ارِ ٱأ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم  ۡلُكفَّ

ٗدا يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  ٗعا ُسجَّ ِ ٱُركَّ ثَرِ  �َّ
َ
ۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن � َورِۡضَ�ٰٗنا

� ٱ ُجودِ  . ]۲۹[الفتح:  ﴾لسُّ
ر و در یافران سخت گکند بریه با اوک یسانکخداست و  محمد رسوِل «

ه از خداوند ک ینیب یوع و سجده مکآنان را در حال ر. ان خود مھربانندیم
آنان از اثر سجده در چھره  یارکدرست ی نشانه جویند. می یفضل و خشنود

 . »داستیشان پیھا
آن را  یمعاند و ینکه را دوباره با دقت تالوت یز! لطفًا آیعز ی خواننده

شتر ینھم) بیب  مه آمده(رحماءیرکه یه در آکد و در صفت رحمت ینکتصور
 . دیرس یمای  جهیه به چه نتکد ینیبب، دیشیندیب



 
 
 

 مطلب دوم

 ردنکا وصلت یمصاهره 
وند قلبت یپ، ات راجگرگوشه ، فرزندت را ی! دوست داریگرام ی خواننده

 ی ه او را به خانهک یشو یم یا راضیآ؟ یبدھ یسکزت را به چه یدختر عز ، را
؟ یا برادرش بفرستیقاتل مادرش  ی ه به خانهکار بلکت یفاسق و جنا یمرد

 ید به دامادیرا حاضر یسکشما چه ؟ دارد یشما چه معن یلمه داماد براک
 . د؟ینکخود انتخاب 

تُ القومَ إذا «: شود یگفته م، صھر است المصاھره در لغت از رْ صاهَ

م نْهُ تُ مِ جْ وَّ وند یو پ یردن روابط اجتماعکدو خانواده جھت برقرار  یوقت، »تَزَ
ن یا کنند، می ا زن و مرد با ھم وصلت برقرارین پسر و دختر یب ییزناشو

 یمعن یدر عرب یداماد ول یعنیصھر  ، ندیگو یمصاھره م یوصلت را در عرب
 یعنیو صھر زن ، شان زنشیخو یعنیصھر مرد ، ن داردیده تر از اگستر

 شان زن گفتهیبه خو یه مصاھره در عربکنیخالصه ا، شان شوھرشیخو
ن مصاھره را یوخداوند ا، شود یز گفته میشان مرد نیبه خو یو گاھشود  می

 فرماید:  میکه  چنان ،قدرت خودش قرار دادهھای  جزو نشانه

ِيٱَوُهَو ﴿ � فََجَعلَهُ  لَۡمآءِ ٱَخلََق مَِن  �َّ �ََسٗبا َوِصۡهٗر�ۗ َوَ�َن َر�َُّك  ۥ�ََ�ٗ
 . ]۵۴[الفرقان:  ﴾٥٤قَِديٗر�
و  یوند نسبیپ یآنگاه آن را دارا، دیآفر یه از آب بشرکاست  یو او ذات«
 . »قرار داد و پروردگارت تواناست یسبب

ه کده یآفر یموجود ه چگونه خداوند انسان راکد ینکمه دقت یرکه یدر آ
نسب و مصاھره رابطه داشته باشد و خانواده و  یان خودش از رویبا اطراف
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در آن را  ه خداوندکاست  یپس مصاھره رابطه شرع. ل دھدکیاجتماع را تش
 یبعض، شود یز گفته مینسب به اقوام پدر ن، رده استکر کف نسب ذیرد

 یپس وقت ، است یشاوندیه نسب مطلق قرابت و خوکمعتقدند   علماء
ن یه اکد یبدان، ردهکر کف ھم ذیه خداوند نسب و صھر را در ردکد ینیب یم

 . د از آن غافل شدیه نباکاست  یقیار عمیانگر مطالب بسیامر ب

 مصاهره ی نهیشیپ
آنان به نسب ، برخوردار استای  ژهیت ویاز اھمھا  عرب دگاهیمصاھره از د

 ت و منزلت آنان افتخاریدامادھا و موقعه به کنیما اک کنند می افتخار
ه از خودشان شأن و منزلت کرا  یسکھا  عرب هکلذا مشھور است  کنند، می

از  یاریه در نزد بسکبل ، نندک یخود قبول نم یداشته باشد به داماد یمترک
 ھای شهیلذا اند، ن منوال استیت به ھمیز وضعیر عرب نیجوامع غ

غرب  یالت اجتماعکن مشیتر ن و بغرنجیشوارتراز د یکیامروز  یستیونالیناس
 . رود یبشمار م

ن امر یھم ، دارند یت بخصوصیرت و حساسیدرباره زن غھا  عرب ژهیبو
ه کنند که دختران نوزاد و معصوم شان را زنده در گور کباعث شده بود 

ھا در  چه بسا جنگ، ن موضوعیبر سر ا، ندکن یبه آنان توھ یسکمبادا 
 گمان. ز وجود داردیه آثار آن تا امروز نکخت یر یخونھا مگرفت و  یم

 . است یافکم و رساندن مطلب یوتاه جھت تفھکھای  ن اشارهیاکنم  می

 مصاهره در اسالم:
ده را بر قرار داشت و از ھمه یھا و صفات حم یاسالم آمد ھمه خوب یوقت

 یفقط تقو ھا ار ارزشیه معکان نمود یخداوند متعال ب، فرمود یھا نھ یزشت
 . است
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ۡ�َرَمُ�ۡم ِعنَد ﴿
َ
ِ ٱإِنَّ أ ۡ�َقٮُٰ�مۚۡ  �َّ

َ
 . ]۱۳[الحجرات:  ﴾�

 . »ن شما استیزگارترین شما در نزد خداوند پرھیتر یگرام«
بزرگوار  یه فقھاکنیما اک. عت استیدگاه شریاز د یبخش، ارین معیا

مباحث ن و نسب و حرفه و یھم سطح بودن) در د فائت (کا ی» فءک«موضوع 
ا یه آکنیازجمله ا، اند رد را مورد بحث قرار دادهیگ یه به آن تعلق مک یمختلف

ا از شروط یاز شروط صحت عقد است  بودن زن و شوھر) یفاءت (مساوک
ز در آن دخالت یامور او ن یایا اولین حق زن است یا ایه آکنیو ا لزوم آن؟ 

 . دگرد یاح مطرح مکه در باب نک یگریو مباحث د؟ دارند

  د آبرویشه
رت نسبت به یانت و حفاظت عرض و آبرو و غیو اما در مسئله ص

شته شود کخودش  یه در دفاع از آبروکرا  یسک ص یرسول گرام ، زنان
 ص یت را خود رسول گرامیثیه جنِگ دفاع از آبرو و حکبل، اند دگفتهیشھ

حجاِب  لهینقاع با حیق یھود بنیه ک یداستان مشھور . اند ردهک یفرماندھ
ستند و با کله عھدشان را شینوسیدند و بدیشکرا از سرش  یزن مسلمان
 . معروف است یلیخ، ردندکاعالن جنگ  صرسول الله

مرد  یکخواست از  یم یزن مسلمان وقت یکه کن قرار بود یان از ایجر
. رفتیند زن نپذکرا باز اش  ه چھرهکاز او خواست  یھودیطال بخرد  یھودی

ند گوشه که احساس کنیه زن نشسته بود و بدون ایکدر حال یھودیآن 
زن . ش بلند شد صورتش لخت شدیاز جا یه وقتکبست  یزیچادرش را به چ

بود آمد و مرد  یکیه در آن نزدک یجوان مسلمان ، دیطلب کمکد و یشکاد یفر
 . شتندکجمع شدند و جوان مسلمان را ھا  یھودی از آنسو ھم، شتکرا  یھودی

در  یه حفاظت از ناموس چه نقش مھمکرساند  یم یداستان واقعن یا 
 صه رسول اللهکان بود ین جریھم یدر پ؛ داشته و دارد یاسالم ی جامعه
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 . نقاع با آنان به جنگ پرداختندیق یھود بنی ینکمان شیبر اثر پ
مثل اشتراِط  یام شرعکاح ی! عالوه بر آن بعضیگرام ی خواننده، یآر

گر یه حد قذف و حد زنا و دکاح و بلکو شاھد گرفتن در ن احکدر عقد ن یول
، ت انسان مسلمان استیثیت عزت و آبرو و حیانگر اھمیب یه ھمگک یامکاح

 . عت چقدر به حفظ آبرو حساس استیه شرکدھد ینشان م
د و یشیندیبھا  آن یامدھایمت و فلسفه و پکام و در حکن احیاگر در ا

 . شود یار مکشما آش یبخود برات موضوع خود ید اھمینکدقت 

 یت خواستگاریاهم
ت عقد یاصًال در خود مشروع، شود یبر مصاھره مرتب م یادیام زکاح

ه مرد کد ینکر فرموده ) دقت یظ تعبیثاق غلیه قرآن از آن به مکاح ( کن
با و یام زکند و چه احک یم یخواستگار یاز زن یط و آدابیچگونه و با چه شرا

رفته و یاو پذ ین است خواستگارکمم؛ شود یبر آن مرتب م یزیپند آم
 . ن است رد شودکمم

انش جھت بر یشان و آشناید مرد خواستگار چگونه از خانواده و خوینیبب 
و ، ندک یسب موافقت خانواده عروس تالش مکو  یروابط رسم یقرار

 مشورت کنند، می رکف کنند، می یبررس یعروس با چه دقت ی خانواده
، ھم ندارند یچ الزامیت ھی؟ و در نھاکنند می قیداماد تحق ی درباره کنند، می
ار و جرأت و شھامت مخالفت یمال اختکا با ینند و کن است موافقت کمم

 یا مقداریفرستاده باشد  ییایاگر داماد ھدا یحت کنند، می خودشان را اعالن
آنان ، رده باشدکز به آنان ین یگریا ھر احسان دیمھر مقدم پرداخته باشد 

ز و جگر گوشه یسته است دست عزیا شایه آکشند یندیمختارند ھزار بار ب
 . ر؟یا خین مرد بدھند یشان را به دست ا

؛ د اعالن شودیاح باکو ن، د شاھد و گواه داشته باشدیعالوه بر آن عقد با
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بر آن مرتب  یار مھم و سرنوشت سازیبسھای  امدیام و پکرا احیز؟ چرا
ند و به مجرد ک یرا با ھم آشنا مھا  گانهیو ب یکدورھا را نزد، احکن  .گردد یم
 یاریگر بر داماد و بسیزنان د یاریه عقد ازدواجشان بسته شود بسکنیا

 . گردد یگر بر عروس حرام میمردان د
ت یان اھمیفقط مقصود ب، شتر را نداردیل بیت تفصیوتاه ظرفکتاب کن یا

ن یبنابر ا، خواھد آمد یه در پک یجھت مطلب ینه سازیموضوع است و زم
 . دینکد و دقت یشیندیل بیحاال شما به مطلب ذ

 باد کمبار
 دختر فاطمه زھراء، د الشھداءین سیو امام حس یخواھر امام حسن مجتب

به  سطالب یابن اب یر مؤمنان علیرا پدرش ام علیھا السالم »لثومکام «
م یسته است بگوئیا شایآ ، آورد یدر م سازدواج فاروق اعظم ُعمر ابن خطاب

و  یدوست؟ جا بودکرد؟! پس شجاعتش کار را کن یاز ترس عمر ا یه علک
دست دخترش را  یمرتض یا علیآ ؟ جا بود؟کزش یمحبتش با دختر عز

 . ؟جا رفت؟کن خدا ید ی رتش دربارهیغ؟ سپارد یم یبدست ظالم
ه کم ینکد اعتراف یناچار باه به کنیا ای، ان نداردیه پاک یادیز یھا پرسش

و با او الفت و ، شناخت و به او اعتماد داشت یامال مکعمر را  یچون عل
بدون  یآر، ندکریت او تقدیله از شخصینوسیمحبت داشت لذا خواست بد

با دختِر دختر اش  و خانواده یل و رغبت خود علید عمر با میو ترد کش
و  یح و علنیو صح یامًال شرعکرد و ازدواجشان کازدواج  صرسول الله

 . بود یاریاخت
داشتند  یگر را دوست میدیکن دو خانواده چقدر یه اکرساند  ین خود میا

ان یسرشار از الفت و محبت در م یگذاشتند و جوّ  یگر احترام میدیکو به 
داماد  صه خود رسول اللهیکدرحال، ن نباشدیچرا چن، م بودکآنان حا



 †وحدت و شفقت بین صحابه و اهل بیت   ٣٦

 

ن خانواده رسول یب ین رابطه گرم اجتماعیبنابر ا ، بود سشوھردختر) عمر (
 . ن ازدواج ھم قائم بودیقبل از ا سو خانواده عمر صالله

 رکأبوب ی امام صادق نوه
: ه فرمودندکاست  یافک ÷امام جعفر صادق ی فرموده : نمونه دوم

تني« رَّ ينِ ابوبكر مَ دَ دختر » ام فروه«؟ ستکیمادر امام صادق دانید  می ایآ »ولَ

 . سقیر صدکب یقاسم ابن محمد ابن اب
ر و نگفتند محمد کفرمودند ابوب ÷ه چرا امام صادقکد یرده اکا دقت یآ

 شیقین صراحت و بازگشت به جد بزرگوار خانواده صدیا یآر؟ رکب یابن اب
 ارکق را انیر صدکلت ابوبیان فضیعه نمایش یه بعضکن بود یل ایبدل
فضل او  ی ان دربارهیعیه شکر کابوببر خالف محمد پسر حضرت ، کردند می

افتخار  یسکه انسان به چه کد یشیندید و بینکر کشما را به خدا ف ، متفقند
 . ند؟!ک یم

روابط ، مطالعه و اطالع داشته باشد کیس اندک! ھر یگرام ی خواننده
ن اعم از مھاجر و یھم اجمعین صحابه رضوان الله علیب ینسب یشاوندیخو

 یه حتکو گسترده بود  یمیصم ین روابط به قدریا، ندک یم کانصار را در
 ،: ش زن گرفتندیو بردگان صحابه از اشراف و سادات قر یموال

م آمده ھمسرش یرکه نامش در قرآن کای  یصحاب سد ابن حارثهیز
 . سب نمودکن را یه بعدھا افتخار ام المؤمنک لنب بنت جحشیز؟ ستکی

س یفاطمه بنت ق صخداه رسول کبرده معروف  سدیاسامه ابن ز
 . او دادند یرا به ھمسر یشیقر



 ٣٧   مطلب دوم

فه دختر برادرش ھند یه حضرت حذک بفهی(برده) حذیسالم موال
ش یاز سرداران قر یه پدر ویکاو داد در حال یرا به ھمسر یشید قریبنت الول

 . بود
 یار طوالنیم موضوع بسیسخن بگوئ شن صحابهیاگر از مصاھره در ب

ن اھل یمانه بیصم یھا ن چند نمونه از ازدواجیھمر کلذا به ذ، خواھد شد
  کنیم. می تفاکا شنیراشد یت و خلفایب

  لثوم دختر حضرت فاطمه زھراءکبا ام  سه عمر فاروقکم یپس گفت  
ه مادر امام جعفر کنیما اکرده کازدواج  صرسول الله یدختر گرام

 . است سقیرصدکابوب ی از ھر دو طرف نوه ÷صادق

  عقل یرهبر
و ، میطان بر حذر باشیش ی ه از وسوسهک! چه بھتر یگرام ی خواننده پس

ه از عقل کلف است کو ھر مسلمان م ، میما مسلمان، میشیندیق بیو عم یجد
م انسان را به تعقل یرکه در قرآن ک یاتیار است آیچه بس، ردیار بگکخودش 

د از عقل یست لذا بایل آن نیتفص ینجا جایه اکخواند  یر و تدبر فرا مکو تف
ورانه کورکد یشه را گسترش داد و از تقلیر و اندکتف ی ار گرفت و دائرهک

 . ز نمودیپرھ
زشت ، ت فرمودهیه خداوند به او عقل سالم عناکانسان عاقل و دانا  یبرا
، ردیق و سنجش بپذیش از تحقیرا پ یر و تعقل ھر سخنکه بدون تفکاست 

ما  یو ابد یم سرنوشت دائمیدھ د اجازهیه نباک، ژه در باب اعتقاداتیبو
ر یه بر اساس آن مسک یآخرت و اعتقادات یزندگ ، ده رقم بخوردینسنج

ا از یپس خدا. ستیبردار ن یشوخشود  می نییا شقاوت انسان تعیسعادت 
تو پناه  یم و تواناکیدانا وح یانس و جن به ذات شنوا یھا طانیشر ھمه ش

 . میجوئ یم
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ه پدران و پدر بزرگان شما کد یشو یم یا راضا شمیمحترم ! آ ی خواننده
اھانت گردد و گفته شود دختر شما را به زور و ھا  آن دشنام داده شوند و به

 یعنیه شما (یکشاوندانش در حالیل و خویل خانواده و فامیبر خالف م
 . !پدرش) حاضر و زنده است به ازدواج گرفته اند؟

دختر شما «ه به شما گفته شود کد یپسند یخود م ین را برایا شما ایآ 
دن یشن یشما حت یبرا یپس وقت » ا ناموس شما به زور غصب شده استی
آن را  و چه بسا ، دینکتحمل آن را  دیتوان ین مسئله دشوار است و نمیا

 نیترکن و پایپس نسبت به بھتر، دیدان یرت خود میعزت و غ یمناف
ات را ین چرندید ایچگونه باـ †امبرانین ـ بعد از پیزم یروھای  انسان

 . !رد؟کد و تحمل یشن
ن و دانش و یرا به نام دھا  ن گونه چرت و پرتیه اکاست  ین چه عقلیا 

از خداوند  رد؟! یپذ یم †ات ائمه اطھاریت و روایتب اھل بکاسالم ناب و م
. بدارد کنه و عداوت نسبت به مؤمنان پاکیمان را از یھا ه دلکم یخواھ یم

، بده یمان جایھا ارت را در دلکو یک! محبت ھمه بندگان صالح و ن پروردگارا
ت آباد یاھل ب یبا محبت واقعاد خود یر و کعالوه بر ذخرابمان را  یھا و دل

 . نیا رب العالمین یآم. بگردان

 یخین ازدواج تاریل ایدال
ع یتب معتمد برادران تشکاز  یاتیقبل از مبحث سوم نصوص و روا کنیا

اثبات ھا  آن ه درکم یگذران یار معتبر آنان را از نظر شما میبس یو از علما
به  شو حضرت زھراء یعل یلثوم دختر گرامکازدواج عمر فاروق با ام 

 . خورد یبه چشم م یروشن
 اعتراف اول



 ٣٩   مطلب دوم

 یالحسن ین معروف به ابن الطقطقین محمد بن تاج الدیالد یصف
آن را  فیه تالک یتابکنسب شناس و مورخ معروف در  یھجر ۷۰۹ یمتوفا
م یو تقدکر ھالیوز ین طوسیر الدین حسن پسر خواجه نصیل الدیبه اص
ر یل عنوان بنات امیرده در ذک یبه اسم خودش نام گذارآن را  و، نموده

 تزوجها اهللا رسول بنت  وام كلثوم و أمها فاطمة«: سدینو یم ÷ین علیالمؤمن

  . »جعفر بن اهللا عبد عليها خلف ثم زيدا له فولدت اخلطاب بن عمر

ه مادرش کباشد  یلثوم مکن ام یر المؤمنیگر از دختران امید یکی« یعنی
رد و کازدواج  یه عمر بن خطاب با وکاست  صفاطمه دختر رسول الله

ا آورد و پس از عمر به عقد عبدالله ابن جعفر ید از او به دنیبه نام ز یفرزند
 . »در آمد

 اعتراف دوم
ق یرده از جمله تحقکنقل  یاریمطالب بس یرجائ ید مھدیمحقق س

تابش کدر  ÷نین العابدیعمر پسر امام زھای  از نوه یابوالحسن العمر
 یرد مطلبکتوان بدان اعتماد  یات مین روایآنچه از ا«: سدینو یم» یالمجد«

لثوم را که عباس ابن عبد المطلب ام کنون از نظر گذشت که اکاست 
د یبه نام ز یبه ازدواج عمر در آورد و از عمر فرزندت و اجازه پدرش یبارضا
 . »ا آوردیبه دن

ه عمر با ک یزن: رده از جملهکز نقل ین یگریار دیور اقوال بسکمحقق مذ
رده اما با او ھم کن است ازدواج کا ممیبوده!!!  یطانیرده شکاو ازدواج 

 . ست!!!رده اکه به زور و با غصب با او ازدواج کنیا ایرده!!! کن یبستر
 اعتراف سوم

د از اصل یخ مفیار شکن است انیھمچن …« : سدینو یم یمال باقر مجلس
ھا  آن قیطر از  ه آن (ازدواج)کن مطلب است یان ایب ین برایا. ان ازدواجیجر
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ه با سند ک یگریات دیات و روایو اّال بعد از ورود آن روا، ثابت نشده است
لثوم آمد و او را کرد نزد ام که عمر وفات ک یھنگام ÷یه علکخواھد آمد 

ن یاام  ه از بحار االنوار آوردهک یگریات دیو روا، با خود به خانه خودش برد
ه یتق ین ازدواج از رویه اکن است یاصل جواب ا ، دینما یب میعج، ارکان

 . »!!!الخ. ……واضطرار بوده است
 اعتراف چھارم

تابش کث درین حدیچند یافکصاحب اصول  . انصاف ھم خوب است
باب املتو� عنها زوجها املدخول بها أن تعتد وما �ب «آورده است از جمله 

محيد ابن ز�اد عن ابن سماعه عن �مد بن ز�اد عن عبدا� بن سنان  عليها: 
املتو� عنها   قال: سأتله عن املرأة ÷و معاو�ه بن عمار عن ايب عبدا�

ملا  ÷ بل حيث شاءت إن عليا :قال  شاءت؟و حيث أزوجها أتعتد يف بيتها 
 .»م لكثوم فانطلق بها إيل بيتهأتو� عمر أيت 

ه ھمسرش ک یدم زنیپرس ÷د از امام صادقیگو یه ابن عمار میمعاو«
ه خواست؟ فرمود ک ییا ھر جایند یبنش (عده)اش  د در خانهیند باکوفات 

لثوم را با کام ، ردکه عمر وفات ک یھنگام ÷یعل ، ه خواستیکه ھر جائکبل
  . »خود به خانه خودش برد

 اعتراف پنجم
ن ازدواج یع درباره ایمعاصر تش یاز علما یز! با بعضیعز ی خواننده

آند  ن ازدواج نوشتهیه ایتوج یه آنان براک ین ردودیاز بھتر، ردمکصحبت 
ف یدر قط ید الخطیخ عبدالحمیث شیاوقاف و موار ی مهکمح یرد قاض

است  ید در عربستان سعودین مرجع بزرگ تقلینده چندینماه کعربستان 
 : دیگو یم



 ٤١   مطلب دوم

لثوم را به ازدواج کدخترش ام  ÷یه قھرمان اسالم امام علکنیو اما ا« 
از  یھر فرد یبرا صیرا رسول گرامیز، تعجب ندارد یعمر در آورده جا

ان یدختر ابوسف لبهیشان با ام حبیا ، ھستند  حسنه  ی ن أسوهیمسلم
اصال قابل  سان در برابر عمریت ابو سفیه شخصیکدر حال، ردندک ازدواج

 . ست!یسه نیمقا
 یھیچ توجیھشود  می دیاظھار ترد یه درباره ازدواج عمر با دختر علکنیا  

ل ام کبه ش یا جنیرده! کازدواج  یه عمر با جنکن گفته شما یو اما ا، ندارد
 یو بقدر، ه آور استیبوده! ھم خنده دار و ھم گر سثوم در خانه عمرکال

نگونه یردن ھم ندارد اگر قرار باشد دنبال اکر که ارزش ذکمسخره است 
 . »ار است!یم بسیچرندھا بگرد

 یاجتماع یوندھاینقش مصاھره در پ یعنیرامون بحث مورد نظر یخ پیش
در واقع جز  یوند اجتماعینگونه پیه اک ، ردهکنای  اشاره ینگفته و حت یزیچ

بر محبت و  یارکو در آن داللت روشن و آش ، ابدی یبا قناعت و باور تحقق نم
 . ن دو خانواده عروس و داماد وجود داردیأخوت و الفت ب

ن ازدواج مرد مسلمان با زن یه بکست یده نیز! بر شما پوشیعز ی خواننده
ار کآش تاب با زن مسلمان چقدر فرقکن ازدواج مرد اھل یتاب و بکاھل 

 . دینکدقت ، ناجائز است یز و دومیجا یه اولک، وجود دارد

 خالصه
ن یژه بیار است بوکار روشن و آشیبس صن صحابه رسول اللهیمصاھره ب

ه و یام ین بنیه مصاھره بکنیما اک شنیراشد یبا خاندان خلفا یخاندان عل
ن آن یبارزتره ک، ار معروف استیھاشم قبل از اسالم و بعد از اسالم بس یبن

 . ان استیبا دختر ابو سف صازدواج رسول الله
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مصاھره بود  یو اجتماع یروان ینجا اشاره به دستاوردھایمقصود ما در ا 
م یدواریام. ن مصاھره استین طرفین آن محبت بین و بارزتریه از بزرگترک

 . باشد یافکم یه بعرض رساندک ین مقداریھم
 



 
 
 

 مطلب سوم 

 شیداللت ستا
ه شما در غربت و به دور از خانواده و کا اتفاق افتاده یآ ! یگرام ی خواننده

د؟ یرده باشک یھمدرد زندگای  ا اصال دور از شھرخودتان با عدهیشاوندان یخو
 یزندگ یا در فقر و تنگدستیآ؟ دیغربت را چگونه گذراند یھا ن سالیا
وند یپ یعنیده یه صرفًا بر اساس عقکاران ھمدرد و ھمسفر ین یا با اید؟یردک

 . د؟یردک یم یچگونه زندگ، دیم عقل وعاطفه با ھم جمع شده بودکمح
ست؟ یط دشوار را گذرانده چین شرایه تمام اک یسکنظر شما درباره  

و مھربان بوده و  یمیار صمیه ھمه با ھم کد ینکرا تصور  ید گروھییایحاال ب
 ی ن انسان نمونهیه بھترکبل ، اند نار ھم بودهکش در یو آزما یدر ھر سخت

 . با آنان ھمسفر بوده است صیخ محمد مصطفیتار
رندگان در یسبقت گ یعنی ، نین اولیژه سابقیبو صامبریصحابه پ یآر

ر نمونه منحص یکآنان  یاجتماع یزندگ، اند را آزمودهای  ین زندگیمان چنیا
رت معطر یبا س کیاند ییه آشناک یسک، خ بشر استیبه فرد در تمام تار

 . ابدی یدر م یقت را به روشنین حقیداشته باشد ا صیرسول گرام

  به گذشته ینگاه
د ینکتصور ، دیخوان ین صفحات را میه ایکشما در حال  !یگرام ی خواننده

ه و در دار کدر م صامبریه پک یھنگام. دیبر یخ بسر میدر آن برھه از تار
، ار شدکه اسالم پا گرفت و آشک یبود سپس ھنگام یارقم بودند ودعوت پنھان

عازم سفر  یو الھ یه صحابه جانبازشان طبق دستور نبوک یسپس ھنگام
دند و تمام مال و یبه گردینه طیھجرت و غربت به حبشه و سپس به مد

 . ردندکو وطن و بستگانشان را رھا  ییدارا
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، ادهیا پیا با شتر و ی، دور یھا راه ، ط سختیه در آن شراکد ینکتصور  
 یدر ھوا کاده تا تبویلومتر راه پکیھشت صد ، محاصره، ترس، یگرسنگ

ُحد و خیآفر یروزیخ ساز و پیتار ینبردھا ، گرم و سوزان
ُ
بر و یِن بدر و أ

 .. ه وکش از آن میو پ کن و تبویخندق و ُحنَ 
 یبه نظر شما چه جوّ  ، دینکپر ماجرا را تصور  ین زندگیا ینون آثار روانکا

، م بوده استکت بر آنان حایمیو صم یو محبت و جانفشان یاز دوست
با آنان ھمراه  صیرسول گرام ین سفر طوالنیه در تمام اکد ینکفراموش ن

 . اند آنان بوده یه رھبر و فرمانده و استاد و معلم و مربکنه تنھا ھمراه بل، بوده
ھا و  پروردگار آسمان یاز سو یه وحکد یر ذھن داشته باشن دیھمچن 

ھمواره  صرسول بزرگوار اسالم، خیتار ی ن گروِه نمونهین بر رھبِر ایزم
و پر نور  کشان چگونه با قلب پایھا دل ، دینکدقت ھا  این درباره ، ر بودهیسراز

 . است وند خورده بودهیپ صامبریپ
شان بر یھا ه دلک یا جامعه ، ای دسته ، یجماعت، ید گروھینکتصور   

 یو شخص گرام، با ھم جمع شده صامبریخدا و پ تحبماساس 
وھمواره  ، آنان مشغول بوده یت وسرپرستیبه ترب یبا پشتوانه وح صامبریپ

ن یچن، ین گروھیچن ، اند نشسته یبر سفره افتخار نزول قرآن گرد ھم م
 ین فضایاز ا یبخش. اند داشته ییچه حال و ھوا ین انجمنیچن، ای دسته

را  یو جان نثار یارکت و سرشار از محبت و فدایمینده از عاطفه و صمکآ
 . میتاب آورده اکدر اول 

م باشد محبت و کحاای  ن جامعهیتوانسته بر چن یآنچه م کبدون ش
 . بوده است یدلیکو   یخونگرم

 )۱( قرآن یگواه
 فرماید:  می نیوحدت و محبت چنن الله زار ید آوردن ایخداوند متعال از پد



 ٤٥   مطلب سوم

ْ ٱوَ ﴿ ِ ٱنِۡعَمَت  ۡذُكُروا لََّف َ�ۡ�َ قُلُو�ُِ�ۡم  �َّ
َ
ۡعَداٗٓء فَ�

َ
َعلَۡيُ�ۡم إِۡذ ُكنُتۡم أ

ۡصَبۡحُتم بِنِۡعَمتِهِ 
َ
 . ]۱۰۳[آل عمران:  ﴾إِۡخَ�ٰٗنا ۦٓ فَأ

د و یه با ھم دشمن بودک یھنگام ، د نعمت خداوند را برخودیاد آوریب«
نعمِت  ن)ی(ا ی جهیه در نتکشما الفت انداخت  یھا ان دلیدرمخداوند 
 . »دیبا ھم برادر شد، خداوند

 یھا ان دلیه در مکدھد  یم یخداوند متعال گواھ ، دینکدقت  یمکلطفًا 
از  یرام و انعام و احسانکن ایا ، الفت و محبت انداخته صصحابه رسول الله

س کچ یه ھکاست  صاللهن رسول ینازن ی جانب خداوند بر صحابه
 . ن فضل و احسان گرددیتواند مانع ا ینم

با  ینیدن باران رحمت اسالم و صحبت و ھم نشیش از باریپ یآر
ھمواره ، و آتش جنگ، له اوس و خزرج با ھم دشمن بودندیدو قب صامبریپ

ن برد و یرا از ب ین دشمنیاما خداوند متعال ا، دیشک یانشان زبانه میدر م
 . ت نشاندیمیو صم یمحبت و ھمدلش یبجا

  )۲( قرآن یگواه
 یزیچ صامبریصحابه پ ی ! بر فرض اگر شما دربارهیگرام ی خواننده
ان حسن کزان و پاین عزیاگر نسبت به اکنید  می ید چه ضرریدر دل دار

ررًا کآنان م یاز طرف پروردگار دانا و توانا یه گواھکنیژه اید؟ بوینکدا یظن پ
و ، ه او بر آنان احسان فرمودهکاد آور شده یصادر شده و بارھا رب سبحان 

ن لطف و یو آنان بر اثر ا، وند الفت و محبت زدهیگر پیدیکآنان را به  یھا دل
و سرشار از  کشان صاف و پایھا دل، اند گر برادر شدهیدیکاحسان خداوند با 
 . ده استیالفت و محبت گرد

عموم حال  »السبب بخصوص ال اللفظ بعموم  لعربةا «ه کد دانست یبا
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ل دال بر یمه ذیرکه ین چگونه بوده است آیھم اجمعیصحابه رضوان الله عل
 : ن عموم استیا

ن َ�َۡدُعوَك فَإِنَّ َحۡسَبَك ﴿
َ
ْ أ ۚ ٱ�ن يُرِ�ُدٓوا ُ ِيٓ ٱُهَو  �َّ َّ�  ِ يََّدَك بَِنۡ�ِه

َ
 ۦ�

 ِ  .]۶۲[األنفال:  ﴾٦٢لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱَو�
ھم . است یافکه خداوند تو را ک بدان، ب دھندیرا فرو و اگر بخواھند ت«

 . »دادنش و با مؤمنان به تو توان داد یاریه با کاوست 
 یمعن،  دینکو دقت  ، دینکمه را مجددًا تالوت یرکه ی! آیگرام ی خواننده

خداوند متعال فضل خودش را بر ، دینکد و دقت یھم دوباره بخوانآن را 
از  یارید و نصرت و یی؟ تا ستیچ یفضل او تعال، آورد یاد میب صامبرشیپ

 . ؟نادام مؤمنک ، نامؤمن ی لهیجانب خودش و بوس
دقت ، آنان الفت و محبت انداخته یھا ان دلیه خداوند در مک یسانک  

ن از مال و ثروت یتمام آنچه در زم صامبریه اگر پکمھم است  یلید خینک
 یھا ان دلیتوانست در م یانداخت ھرگز نم یار مکدارد بانات وجود کو ام

ه کصاحب فضل و احسان فقط خداوند است ، ندازدیآنان الفت و محبت ب
 . ردکار را کن یا

، یوعقالن یخیث و شواھد تاریه و حدیوصدھا آھا  ده اما متأسفانه با وجود 
و سرشار از عشق و عاطفه را  یمیصم ین فضایه تحمل اک یسانکھستند 

ن ید با تمام ایه باکاند  ا قسم خوردهیوگو، ندارند صامبریان اصحاب پیدر م
 یه فضاکنندکو ھر جور شده ثابت ، نندکن مخالفت  ح قرآینصوص صر

بوده  ینه و عداوت و دشمنکی ین فضایاجمع شصحابه ی درجامعه یعموم
 . است!

فرماید  می رراً کز خبردار میھمه چب و از یب است خداوند عالم الغیعج
و آنان را با ھم برادر  ، آنانُ الفت و محبت انداخته یھا ان دلیه او در مک
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ن وجود یبا ا ، اند شده» نھمیب  رحماء«تر  یکاز برادر ھم نزد ، دهیگردان
 یو تا امروز ھم به ُمد روز نقاش، جعل شده یادیزھای  ھا و افسانه داستان

 . ه آنان با ھم دشمن بوده اند!!کشود  می ن دادهید مسلمو به خورشود  می

 )۳قرآن ( یگواه
اد یو چقدر ز، ندک یش میستا شه از صحابهک یاتیار است آیچقدر بس

 یارکثار و فدایاز جمله ا ، دارد یان میه اوصاف و افعال آنان را بک یاتیاست آ
افته یاس کانعل یه ذیالفت و محبت فوق العاده است در آ یعیه ثمره طبک

گاهکاست   فرماید:  می ه خداوند دانا و آ

ِينَ ٱ لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱلِۡلُفَقَرآءِ ﴿ ۡمَ�ٰلِِهۡم يَبۡتَُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  �َّ
َ
ۡخرُِجواْ ِمن دَِ�ٰرِهِۡم َوأ

ُ
أ

ِ ٱ وَن  �َّ َ ٱَورِۡضَ�ٰٗنا َو�َنُ�ُ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ
ُ
ِٰدقُونَ ٱأ  . ]۸[الحشر:  ﴾٨ل�َّ

شان و یه از خانه ھاکاست ای  ردهکاِن ھجرت ینوایخاص ب ]ءیف[آن «
خدا  ]نید[ند و یجو یم یاز خداوند فضل و خشنود. اند اموالشان رانده شده

 . »ندیه راستگوکنانند یھم ا. دھند می یاریو رسولش را 
باشد به نصوص فراوان ای  اشارهتواند  می دهیر گردکه ذک یینمونه ھا

ه بر کن قدر یما به ھم، ندک می شیمدح و ستا صامبریه از صحابه پکقرآن 
، ندکثابت آن را  ن آنان داللت داشته باشد و وجودیت بیمیمحبت و صم

 . میردکتفاء کا
ت در اعماق یمیو صم ین الفت و محبت و گرم جوشیه اکروشن است  
 ییصفات واالدانید  می هکو ھمچنان ، شه داشته استیر شپرنور صحابه یھا دل

وند پر یو پ، تیمیو صم یدوست ، یو اخوت و برادر یارکثار و فدایھمچون ا
ه مجموعًا کن ثابت شده  ح قرآیات صریبا آ یالفت و محبت ھمگ ی عاطفه

رامون یپ یات فراوانیند آک یم مین صحابه را ترسیسرشار از محبت ب یفضا
ه در آن اثبات کد ینیب ید مینکه گذشته اگر دقت یدر آ، ن صفات آمده استیا
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 . دینکه آخر سوره فتح دقت ین درآین است ھمچنیمحبت انصار با مھاجر

 داستان جالب یک
رده کشف الغمه نقل کتابش کدر  یلیارب یه علکل را یداستان ذ کنیا

ه کت است یروا †نیابن حس ین علین العابدیاز امام ز، دیمالحظه فرمائ
 : فرمود

در محضر  مرر و عکو از ابوب، از مردم عراق خدمت حضرت آمدندای  عده (
ن است به من کفرمود مم، صحبتشان تمام شد یوقت، ردندکوھش کشان نیا

آنان  ی ه خداوند دربارهکد؟ین ھستین اولیا شما از مھاجریه آکد یبگوئ
 : فرموده

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

ُ
ِ ٱأ َورِۡضَ�ٰٗنا  �َّ

وَن  َ ٱَوَ�نُ�ُ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ
ُ
ِٰدقُونَ ٱأ  . ]۸[الحشر:  ﴾٨ل�َّ

آنان  ی ه خداوند دربارهکدیھست ییھا پس شما از آن: فرمود. ریگفتند خ
 : فرموده

ِ ٱوَ ﴿ ارَ ٱَ�َبوَُّءو  ينَ �َّ يَ�ٰنَ ٱوَ  �َّ ِمن َ�ۡبلِِهۡم ُ�ِبُّوَن َمۡن َهاَجَر إَِ�ِۡهۡم َوَ�  ۡ�ِ
نُفِسِهۡم َولَۡو َ�َن بِهِۡم 

َ
ٰٓ أ ْ َوُ�ۡؤثُِروَن َ�َ وتُوا

ُ
ٓ أ ا َ�ُِدوَن ِ� ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة ّمِمَّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۦَخَصاَصةۚٞ َوَمن يُوَق ُشحَّ َ�ۡفِسهِ 
ُ
 . ]۹[الحشر:  ﴾٩لُۡمۡفلُِحونَ ٱفَأ

د یستین یه از دو گروه اولکد یردکاعتراف  یپس وقت: فرمود . ریخ: گفتند
 ه خداوند درباره آنانکد یستیھم ن یسانکه شما از کدھم  یم یمن گواھ

 فرماید:  می

ِينَ ٱوَ ﴿ ِينَ ٱَ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ۡغفِرۡ ٱَجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا  �َّ َسَبُقونَا  �َّ
 ِ يَ�ٰنِ ٱب ٓ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيمٌ  ۡ�ِ ْ َر�ََّنا ِيَن َءاَمُنوا  ﴾١٠َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ

 . ]۱۰[الحشر: 
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. تان برساندید خداوند شما را به سزایرون برویش من بید از پیبلند شو

نِّ « جوا عَ مْ اخرُ لَ اهللاُ بِكُ  . »ي فَعَ

شان نسبت به یو موضع ا ÷نین العابدیامام ز کن است دانش و دریا
ن بشمار یشان جزو تابعیا هکر است کقابل ذ صاران رسول خدایصحابه و 

 . ندیآ یم
اعم از ، ھا تابکدر  یمطالب فراوانگر یدیکش صحابه از یدر مورد ستا

 . وجود دارد یعه و سنیتب شک

 نهج البالغه یگواه
ه سخنان کدانند  یرده باشند مکه نھج البالغه را مطالعه ک یسانک

وجود  صامبریش از صحابه پیه درباره ستایناکبا صراحت و  یاریبس
م یرکه در آن از قرآن کچون ، میردکمورد را انتخاب  یک کنیما ا ، دارد

 فرماید:  می ÷یمرتض یحضرت عل. استدالل شده بود

دْ « قَ دٍ لَ َمَّ ابَ حمُ حَ أَيْتُ أَصْ انُوا  صرَ دْ كَ مْ لَقَ نْكُ مْ مِ هُ بِهُ داً يُشْ  أَحَ فَامَ أَرَ

مْ وَ  ودِهِ دُ مْ وَ خُ هِ بَاهِ َ جِ ونَ بَنيْ حُ اوِ رَ داً وَ قِيَاماً يُ جَّ اتُوا سُ دْ بَ اً وَ قَ ربْ ثاً غُ عْ ونَ شُ بِحُ يُصْ

ادِهِ  عَ رِ مَ نْ ذِكْ رِ مِ َمْ ثْلِ اجلْ ىلَ مِ ونَ عَ فُ قِ نْ طُولِ يَ  مِ زَ ِعْ بَ املْ كَ مْ رُ يُنِهِ َ أَعْ أَنَّ بَنيْ مْ كَ

رُ  جَ يدُ الشَّ امَ يَمِ ادُوا كَ ُمْ وَ مَ يُوهبَ تَّى تَبُلَّ جُ مْ حَ يُنُهُ لَتْ أَعْ َ كِرَ اهللاَُّ مهَ ا ذُ مْ إِذَ ودِهِ جُ سُ

ابِ  اءً لِلثَّوَ جَ ابِ وَ رَ قَ عِ نَ الْ فاً مِ وْ فِ خَ اصِ يحِ الْعَ مَ الرِّ وْ  . »يَ
. ه ھمانند آنان باشدکنم یب یرا نم یسک، دمیرا د صامبریاران پیمانا ھ«

در سجده ، و شب را به نوبت؛ نددرسان یده مو وگرد آلود به شب میروز را ژول
 . بردند یام به سر میا قی

اد معاد چنان نا یاز ، کسودند وگاه گونه بر خا ین میبر زم یشانیگاه پ
ان دو چشمشان یم. ستاده بودندیآتش ا ی بر پاره ییه گوکنمودند  یآرام م
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اگر نام خدا . ماندن در سجود یاز طوالن، نه بسته بودیبزان پ یچون زانو
 دندیلرز یوم، دیگرد یشان تر میھابانیه گرکستند یگریشد چندان م یبرده م
 یدیا امیم آن داشتند یه بک یفرکیاز ، لرزد می روز تندباد، درختکه  چنان

 . »اشتندک یآن در دل م ه تخمک
م بطول ینکاگر نقل . رامون صحابه فراوان استیپ ÷یسخنان عل

 یھا برا ه درآنکدارند  ییتاب ھاکن ین العابدیشان امام زیا ی نوه، انجامد یم
(ظاھرًا اشاره به : ش به عمل آمده استیصحابه دعا شده و از آنان ستا

د ینکه مالحظه کرا  †تیدام از ائمه اھل بکھر. ه است)یفه سجادیصح
آمده  یات فراوانیروا، ش از آنان دارندیو ستا شدرباره صحابه یاقوال فراوان

ش بعمل یستا شنین و امھات المؤمنیراشد یصراحتًا از خلفاھا  آن ه درک
 . خواھد شد» ھفتاد من یمثنو«شود  یه اگر جمع آورکآمده است 

 بر و اصغرکثقل ا
 سم ظاھرًا مطلبیداشتم مختصر بنو یسعه کنی! با ایگرام ی خواننده

ه به کخواھم  یو از خداوند مھربان م، طلبم یاز شما پوزش م، شد یطوالن
، دینکگر ھم تحمل ید یمکلطفا ، دیت فرمایق استفاده عنایھمه مان توف

ت از یرامون منزلت اھل بیپ کیوچکبحث  فقط شود  می مطلب دارد تمام
ه به کصند یچقدر حرھا  آن هکوشن شود تا ر، است یدگاه اھل سنت باقید

ت یا اھل بیه به ثقل اصغر کنیما اکم چنگ بزنند یرکقرآن  یعنیبر کثقل ا
 . ه ھمان عترت طاھره استکزنند  یچنگ م صرسول الله

ا اھل یه گوکشده  یجوساز یطور یمتماد یھا متأسفانه در طول قرن
ھا  آن ه نعوذ بالله باکبل؛ ندارندامبر یت پیبه اھل بای  چ عالقهیسنت نه تنھا ھ

 دشمن ھم ھستند!! 
ه خود را مسلمان بنامد و کباد  یسکامبر و فرشتگان بر ین خدا و پینفر
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ن یالبته فرق است ب. ھم باشد ÷امبریت پین حال دشمن اھل بیدر ع
ه آنان را کنیو ا؛ مان و تقوا محبت داشته باشدیا یه انسان به آن الگوھاکنیا

آنان دچار غلو و  ی رده دربارهکن یاورد و خداین تر بییشامخ شان پااز مقام 
 . افراط گردد

ن قدر یھم، از به بحث داردیه نکاست  ین مسأله خود موضوع مستقلیا 
ن شفقت و یبنابر ا. است یافکن موضوع یم ایتفھ یم برایردکر که ذک

ان و شیه شامل خود اک صامبرین تمام صحابه پیرحمت و الفت و محبت ب
معروفتر از  †(عبا)  ساءکژه اصحاب یبوشود  می زیت حضرت نیاھل ب
 . پنھان باشد یسکه بر کآنست 

 





 
 
 

 †اهل سنت و اهل بیت

  تیف اهل بیتعر
 »التأهل« و، اھل و خانواده شخص یعنی، »تیاھل ب«شود  می گفته یوقت

 یعنیو اھل اسالم ، نان خانهکسا یعنی »آل بيت«و . ردنکازدواج  یعنی
 . ن اسالمیروان دیپ

اھل او  یعنی »آل الرجل«س اللغة آمده ییدر معجم مقاکه  چنان و اما اھل 

، لمه اھل بودهکاصل  ، امبریاء و دوستان خدا و پیاول یعنی »آل اهللا و رسوله«و 

 یآمد دوم یدر پ یدو تا ھمزه پ یوقت» آأل«ل شده یسپس ھاء به ھمزه تبد
ه داللت بر که یکشود مگر جائ نمی لمه مضافکن یو غالبا ا، به الف مبدل شد

ن یه چنکبرخالف اھل » کآل الحائ«شود  یمثال گفته نم. شرف داشته باشد

 . »أهل احلائك«توان گفت یم ، ستین

گفته » تیالب«اگر مطلقًا . شخص عبارت از خانه و شرف اوست »بيت«و  
و ، ل داردیمؤمنان به او م یھا ه دلکرا یز ، عبه استکشود منظور خانه 

اگر به اصطالح عصر  ، ه قبله استکرا یز، ندک یدا میھا در آن آرامش پ نفس
نان مخصوص آن خانه است و اما بعد کت گفته شود منظور سایاھل ب یجاھل

 . است صامبریت پیت گفته شود منظور اھل بیاز اسالم اگر مطلقًا اھل ب

 ست؟کیآل رسول 
 یادیاختالف نظر ز صت رسول اللهیق اھل بیص دقیدرباره تشخ  علماء

  : تیه اھل بکنین آن عبارت است از ایه مشھورترک، دارند
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جمھور  ین رأیا. ده استیه صدقه برآنان حرام گردکھستند   یسانک )۱
 . است

در  یابن العرب ین رأیا ، شان استیو ھمسران ا صامبریاوالد پ  )۲
 ین رأیبر ھم یبعض، رده استکه از آن دفاع کام القرآن است کاح

 . دانند نمی ھستند اما ھمسران حضرت را داخل
 یرویشان پیامت از ایه تا روز قکھستند  یسانک صامبریآل پ )۳

ح مسلم و صاحب انصاف از یدر شرحش بر صح یامام نوو  کنند، می
 اند.  ردهکدگاه دفاع ین دیا

 صیروان مصطفیزگاران از پیھم آل را منحصر به پرھ  علماء یبعض )۴
 . اند دانسته

 . ھستند؟ یسانکچه اند  ه از صدقه محروم شدهیکسانک: پرسش
 . جمھور است ین قول راجح و رأیا ، عبدالمطلب یھاشم و بن یبن: پاسخ

 . اند ھاشم دانسته یرا فقط منحصر به بنھا  آن علماء یبعض )۵
فقط  یاثناعشر یان امامیعیدگاه شیاز د صمراد از آل رسول )۶

را  یگریس دکچ یھ لدوازده امام است (به اضافه حضرت فاطمه
ت یع از اھل بیمختلف تش ی) گروھا.دانند نمی در آن داخل

 . قول راجح ھمان قول اول است. دارند یمتفاوت یھا فیتعر

 ت یده اهل سنت در قبال اهل بیعق
از اھل  یرکه در آن ذکست یاھل سنت ن یتب اعتقادکاز  یتابکچ یھ

آن را  ه دارد علماءک یتیل اھمیبدل، ن نباشدیھم اجمعیت رضوان الله علیب
 ی خالصه. اند نوشتهھا  کتاب و درباره آن، اند شمرده یجزو مسائل اعتقاد

 ی دهیه در عقیمیخ االسالم ابن تینه شین زمیاھل سنت را در ا ی دهیعق
اھل : سدینو یار مختصر است میتاب بسکن یااینکه  با، ه نگاشته استیواسط
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و ، ورزند یدارند و با آنان مواالت م یرا دوست م صامبریت پیسنت اھل ب
 : ه فرمودندک صامبریت و سفارش پیوص

ُر�م اهللا يف أهل بَييت، أذكر�م اهللا يف أهل بييت«  یرا درباره آنان بجا »أذكِّ
 . آورند یم

شان یشان عباس خدمت ایه عموک یھنگام صن رسول خدایھمچن
 : فرمودند کنند می ھاشم جفا یبا بنھا  یشیقر یه بعضکرد کت یاکش

ه شما کنیشوند تا ا یه جانم در دست اوست ھرگز مؤمن نمیک(قسم به ذات
 . با من دوست بدارند) یشاوندیرا بخاطر خدا و بخاطر خو

 : و فرمودند
نانه و از کان آنان یل و از میان ھمه مردم خاندان اسماعیخداوند از م«

 . »دیھاشم مرا برگز یان بنیھاشم و از م یش بنیش و از قرینانه قرک
عه با او یبرادران ش یه بعضک یآنھم از امام کنیم می تفاکن نص ایبه ھم

عه یش یاز علما یکیه رد بر کتاب منھاج السنة او کاز . دارند یعداوت خاص
 . نوشته است یبنام ابن مطھر حل

 





 
 
 

 حقوق اهل بیت

 حق محبت و مواالت -۱
 یکد محبت ھر مسلمان یه استحضار دارک! ھمچنانیگرام ی خواننده
به  صامبریت پیژه درباره محبت اھل بیو اما آنچه بو، است یواجب شرع

س کچ یه ھکرد یگ یطاھره تعلق م ی هین ذریم اختصاصًا به ایعرض رساند

 . »لقرابتي«: فرمودند صامبریرا پیز، ستین یکگر با آنان شرید
و  یمانیا ین واجب است ھمان برادریه با ھمه مسلمک یمحبت عموم

را ھر مسلمان یز، دارد یه جنبه عمومکده است یمان و عقیبراساس ا یدوست
اما ، شود یز شامل میت را نیه اھل بکگر برادر است یبا مسلمانان د

، محبت خاص در نظر گرفتند یشاوندان خودشان نوعیخو یبرا صامبریپ
 خداوندکه  چنان ،صبا آن حضرت، شان یشاوندیفقط بخاطر قرابت و خو

 فرماید:  می

﴿ �ۡ
َ
ٓ أ ۡجًرا إِ�َّ  َٔ قُل �َّ

َ
ةَ ٱلُُ�ۡم َعلَۡيهِ أ � ٱِ�  لَۡمَودَّ  ]۲۳[الشوری:  ﴾لُۡقۡرَ�ٰ

ان ید در میبا یول، نمک یاز شما درخواست نم یرساندن آن مزدبگو بر «
 . »د)یآور یمرا به جا یشاوندید(و حّق خوینکشه یپ یشاوندان دوستیخو

 یه البته بعضکمه است یرکه ین آیھم یث گذشته معنیحد یمعن
با ھمه قبائل  صامبریرا پیم) زیکف یلقرابت ی(تحبون: ن گفته اندیمفّسر

ت یو احترام اھل ب یه محبت و دوستکنیداشتند منظور ا یشاوندیش خویقر
ر از محبت و ین غیثابت است و ا صبه جھت قرابت آنان با رسول الله

 . ن استیر مسلمیبا سا یعموم یدوست
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 حق درود بر آنان: -۲
 فرماید:  می خداوند متعالکه  چنان انن است درود فرستادن بر آنیھمچن

َ ٱإِنَّ ﴿ ۚ ٱيَُصلُّوَن َ�َ  ۥَوَمَ�ٰٓ�َِكَتهُ  �َّ ِ َها  �َِّ�ّ ُّ�
َ
ِينَ ٱَ�ٰٓ� ْ َعلَۡيهِ  �َّ ْ َصلُّوا َءاَمُنوا

 .]۵۶[األحزاب:  ﴾٥٦وََسّلُِمواْ �َۡسلِيًما

مؤمنان ای  . فرستند یامبر درود میگمان خداوند و فرشتگانش بر پ یب«
 . »دییبگود سالم یباکه  چنان د ویز) بر او درود بفرستی(شما ن

ه کند ک یت میروا سیمسعود أنصار یحش از أبیامام مسلم در صح
 : فرمود
ش من آمد بشرابن یپ صامبریه پکم یابن عباده بود در مجلس سعد«

ه کخداوند متعال به ما دستور داده ، رسول اللهای  دیشان پرسیسعد از ا
 . ؟میم چگونه درود بفرستیبرشما درود بفرست

اش که کم یردکه آرزو که یکجائ تا، خاموش ماندند صامبریپ 
 : دیبگوئ، سپس فرمودند، میدیپرس ینم

ا� صلِّ يلَعَ �مد و يلَعَ آل �مد كما َصلَّيَْت يلع ابراهيم و بَارِْك يلع «
َت يلَعَ ابراهيم يلَعَ الَعالَِمَ� إنّك مَحيٌد َ�يدٌ 

ْ
 .»�مد و يلع آل �مد َكَما بَاَر�

 . دیدان یه مکسالم را 
ث ین حدیه ھمیز شبیه است نیه متفق علک ید ساعدیحم یث ابیحد

 ین حقیافرماید:  می /میابن ق، ار استینه بسین زمیدالئل در ا ، است
 ین ائمه اختالفین باره بیدر ا. ردیگ یتعلق مھا  آن ه اختصاصًا بهکاست 

 . ستین

 حق خمس-۳
  فرماید:  می خداوند متعالکه  چنان ن از حقوق آنان خمس استیھمچن
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ْ ٱوَ ﴿ ِ ُ�َُسهُ  ۡعلَُموٓا نَّ ِ�َّ
َ
ءٖ فَأ �ََّما َغنِۡمُتم ّمِن َ�ۡ

َ
 ۡلُقۡرَ�ٰ ٱَولِلرَُّسوِل َوِ�ِي  ۥ�

بِيلِ ٱ بۡنِ ٱوَ  لَۡمَ�ِٰك�ِ ٱوَ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  ِ  لسَّ ِ ٱإِن ُكنُتۡم َءاَمنُتم ب ٰ َ�ۡبِدنَ  �َّ نَزۡ�َا َ�َ
َ
ا َوَمآ أ

ُ ٱوَ  ۡ�َۡمَعاِن� ٱ ۡ�ََ� ٱيَۡوَم  لُۡفۡرقَانِ ٱيَۡوَم  ءٖ قَِديرٌ  �َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  .]۴۱[األنفال:  ﴾٤١َ�َ

اگر به خداوند و  -دیه به دست آورک یمتیه آنچه از ھر غنکد یو بدان«
خود نازل  ی بر بنده، دندیه دو گروه به ھم رسک یروز، آنچه روز فرقان

شاوندان و یپنجمش از آِن خدا و رسوِل (او) و خو یک -د یمان داریم ایردک
 . »تواناست یارکو خداوند بر ھر . ان و در راه ماندگان استینوایمان و بیتی

ه کاست  یالقرب ین سھم خاص به ذویاد است این باره زیث در ایو احاد
 . آنان ثابت است یز بنا بر قول جمھور براین صبعد از وفات رسول الله

مستحق ، میردکن آن اشاره یه به مھمترک، ار استیت بسیاھل بحقوق 
ه مسلمان کنیاز جمله ا، شرائط آن باشد یه داراکاست  یسکن حقوق یا

اینکه  ھمواره از صرسول خدا، ار باشدکویکو ن، نسبش ثابت باشد ، باشد
 : فرمودند صامبریلذا پ، داشتند یه شود برحذر مکیفقط به نسب ت

  اشرتوا أنفس�م من اهللا، ال أغ� عن�م من اهللا شيئا،يا معرش قر�ش، «
رسول  ةيا عباس ابن عبد املطلب ال أغ� عنك من اهللا شئيا يا صفيه عم

يا فاطمة بنت �مد سلي� من مايل ما  ال أغ� عنك من اهللا شيئا،  صاهللا
 . »شئت ال أغ� عنك من اهللا شيئا

از عذاب خدا ای  توانم ذره ینمه من کد یان! خود را از خدا بخریشیقر یا«
از عذاب ای  توانم ذره یعباس بن عبدالمطلب! من نمای  ، نمکرا از شما دفع 

از  یزیتوانم چ یرسول خدا ! من نم ی ه عمهیصفای  ، نمکخدا را از تو دفع 
من ھر چه  یایفاطمه دختر محمد! از مال دنای  ، نمکعذاب خدا را از تو دفع 

 . »نمکتوانم از تو دفع  یاز عذاب خدا را نم یزیاما چ، از من بطلب یطلب یم
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 . ز معروف استیوآنچه درباره ابولھب نازل شده ن

 اهل سنت و نواصب
 صانت و منزلت رسول خداکم از میدگاه ما اھل سنت ھرگاه بخواھیاز د

 . مید از نواصب سخن بگوئیم حتمًا بایسخن بگوئ
ن باب یاز ھم، ندیرا گو یزیچ ردنکدر لغت بر پا داشتن و بلند » نصب«

در قاموس آمده است نواصب ، جنگ افروز یعنی، ھا یجنگ و بد  ی است ناصبه
را یز، دانند ین میرا د ÷یه بغض علکھستند  یسانکو ناصبه و اھل نصب 

ھر  بنابراین، ن به اعتبار اصل استیا. ردندک یبا او دشمن یعنی» نصبوا له«ه ک
 . دیآ یند نواصب به شمار مک یدشمن †تیه با اھل بک یسک

ن یر المؤمنیش از امیاسالم در مورد ستا ی! سخن علمایگرام ی خواننده
ه کن است یده ما ایو عق، ار استکح و آشیصر †و  شو فرزندانش یعل
ن یا، دان خواھند بودیدر بھشت جاو †نیو حسن و حس یشاء الله عل ان

 . ار استکار روشن و آشیامر بحمدالله بس

 بهانه اختالفنصب 
ه کنیم و اینکد به موضع اھل سنت در قبال نواصب اشاره ینجا بایدر ا

 ی ن مسئلهیا کنند، می واند  ردهک یزاریاھل سنت ھمواره از نواصب اعالن ب
ن اسباب اختالف ین و مؤثرتریاز بزرگتر یکیرا ھمواره یز، است یار مھمیبس

 . بوده است یان امت اسالمیدر م
. کنند می نگونه موارد سوء استفادهیه از اکوجود دارد  یمتأسفانه گروھ

ق یه اختالف عمکگویند  می سخنای  ن مسئله به گونهیاز ا یلذا در ھر فرصت
جز دروغ و ھا  و بافتهھا  ن تافتهیه ھمه ایکدر حال، شود یتر و دامنه دارتر م

 . ستین یزیتھمت و بھتان چ
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و فرزندانش  ینسبت به عله کند ک یاھل سنت را متھم م یکیمثال 
تواند  می گذارد تا ھر چه یو آنگاه لجام زبانش را باز م، ندارند یدگاه خوبید

بر بغض  یمبناش  یلیتخھای  ھا و افسانهداستانتواند  می و تا، دروغ ببافد
 . ندکف یرا رد ÷یاھل سنت نسبت به عل

 زیافسانه تفرقه انگ یک
و پر و بال اند  حضرت فاطمه را بافته رًا افسانه شھادتیه اخکنیب تر ایعج

مؤمن و مخلص به ای  ه عدهکست ید نیوبع، واقعًا خنده آور است، دھند یم
 یسک یوقت. ھم حق دارند یراست، نندکات را باور ین چرندیا †تیاھل ب

ران طرف مقابل کبا علماء و روشنف، ندارد یمطالعه ندارد و به منابع دسترس
ھا و ن داستانیه اکجا بداند کو رابطه ندارد از  ییآشنا، طرف یا حد اقل بی

 . دروغ است؟ یھا مشتافسان
 تیث فراوان روایت احادیه اھل سنت درباره فضائل اھل بیکدر حال

ه در آن از کث اھل سنت نباشد یتب حدکاز  یتابکچ ید ھیشا. کنند می
 . ت نشده باشدیث روایت حدیفضائل و منزلت اھل ب

  االسالمخ یدگاه شید
ما در ، دگاه اھل سنت درباره نواصب روشن استی! دیگرام ی خواننده

ان او را یعیش یه بعضکاھل سنت  یاز علما یکیدگاه ینجا فقط به نقل دیا
ن یشان بزرگتریتاب اکد یشا، کنیم می تفاکدانند ا ین دشمن خود میبدتر

  فرماید:  می .باشد یعه و سنیدائرة المعارف اھل سنت در موضوع اختالف ش

 الطائفة هلا يقال أن الطائفة به استحقت الذي البغي من ولعنه عيل سب وكان «

 . »الباغية

ه ک یسانکه کبود  یبزرگ یشکچنان بغاوت وسر یدشنام و لعن عل«
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 . »گفته شد یاغیگروه ھا  آن ب آن شدند بهکمرت

 یت امام بخاریروا
ت یرمه رواکالحذاء از عحش از خالد یدر صح یه امام بخارک چنان

د ینزد ابوسع: فرمود یه گفت عبدالله ابن عباس به من و پسرش علکند ک یم
م یترمآن را  ه داردکاست  یم او در باغیدید، دینکثش را گوش یو حد، دیبرو

تا ، ث گفتن نمودیسپس شروع به حد، چاندیش را به خود پیردا، ندک یم
 : فرمودد یه سخن به ساختن مسجد رسک یوقت

او  صامبریتا پ، برد یم عمار دوتا دوتا میبرد یخشت م یکدام کما ھر  
 : ردند و فرمودندکاز او  کاندن خاکدند شروع به تیرا د

 . »و�ح عمار! تقتله الفئة ابلاغية يدعوهم إيل اجلنة و�دعونه إيل انلار«
 خواند و یرا به بھشت مھا  آن او، شدک یعمار را م یاغیه گروه کافسوس «

 . »خوانند یاو را به دوزخ مھا  آن
به ھا  از شر فتنه« گفت (أعوذ بالله من الفتن)  ید عمار میگو یم یراو

 . »میجو یخداوند پناه م

 ت امام مسلمیروا
به من  یسکفرماید:  می ردهکت ید روایاز ابو سعآن را  زیامام مسلم ن

 صامبر خدایپفرماید:  می ابوقتاده، ه از من بھتر استکث گفته است یحد
ه دستشان را برسرش ک یدر حالکرد  می ه عمار داشت خندق حفرک یھنگام

 : دند فرمودندیشک یم

ه را یابن سم یاغی یه گروھکافسوس « »بؤس ابن سمية تقتله فئة باغية«
  .»شدک یم

 : فرمودند صامبریه پکرده کت یروالنن امام مسلم از ام سلمهیھمچ
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 . »شتکعمار را خواھد یاغیگروه «ـ  »الفئة ابلاغيةتقتل عماراً «

 بر حق بود یعل
 کند. می داللت زیو وجوب اطاعت از او ن یث بر صحت امامت علین حدیا

و ، ندک یبھشت دعوت م یند به سوک یس به طاعت او دعوت مکه ھر کنیو ا
 ند به دوزخ دعوتکل یاگر تاو یند حتک یس به جنگ با او دعوت مکھر 
  کند. می

ه ک یسانک بنابراین. جائز نبود یه جنگ با علکل است ین دلیه اکنیما اک
 یاغیاند  ردهکل نیمخطئ و اگر تاواند  ردهکل یاگر تأو، اند دهیبا او جنگ

م به خطا کح یعنی، ن قول از دو قول اصحاب ماستیتر حین صحیو ا، ھستند
ن یه بر اکفقه است  ی أئمهن مذھب یو ااند  دهیجنگ یه با علک یسانکرفتن 

را استنباط  »بغاة املتأولني« نندهکل یان تأویاساس مسائل جنگ با باغ
 اند.  ردهک

 نیلعنت بر قاتل امام حس
اھل ھای  دیدگاه هکنید بعد از اینکخ االسالم دقت یش ی ن جملهیدر ا

و اختالف ، دھد یند و مفصل مسأله را شرح مک یان مید بیزیسنت را درباره 
 : سدینو یند مک یان مینظرھا را ب

وأما من قتل احلسني أو أعان عيل قتله أو ريض بذلك فعليه لعنة اهللا و «

 . »املالئكة و الناس أمجعني

ا به آن یرده ک کمکا در قتل او ین را به شھادت رسانده یس حسکھر «
 . »بوده لعنت خدا و فرشتگان و ھمه مردم بر او باد یراض
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عالم ای  باز ھم عده، روشن و واضح اھل سنتھای  دیدگاه نیا با وجود ایآ
 . ه نواصب ھستند؟!کنند کنما ! حق دارند اھل سنت را متھم 

 عالج وسوسه
 یتاب پرسشھاکن ین است با خواندن اک! ممیز وخواھر گرامیبرادر عز

مانند ، دهیخ به ثبت رسیه در تارک، دا شده باشدیدر ذھن شما پ یاریبس
را در ھر دو طرف یز، اتفاق افتاد شن صحابهیه بکن و جمل یجنگ صف

افراد خانواده  ی بودند به اضافه یشتر با علیاما ب. از آنان وجود داشتای  عده
 : نمک یمه دعوت میرکه ین آیخودم و شما را به خواندن و تدبر در ا، شانیا

ْ ٱ لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ�ن َطآ�َِفَتاِن ِمَن ﴿ ۡص  ۡ�َتَتلُوا
َ
لُِحواْ بَۡيَنُهَماۖ فَإِۢن َ�َغۡت إِۡحَدٮُٰهَما فَأ

ۡخَرىٰ ٱَ�َ 
ُ
�ۡ  ْ ۡمرِ  لَِّ� ٱفََ�ٰتِلُوا

َ
َء إَِ�ٰٓ أ ٰ تَِ�ٓ ِۚ ٱَ�ۡبِ� َح�َّ ۡصلُِحواْ  �َّ

َ
فَإِن فَآَءۡت فَأ

 ِ قۡ  ۡلَعۡدلِ ٱبَۡيَنُهَما ب
َ
ْۖ َوأ َ ٱإِنَّ  ِسُطٓوا َما  ٩لُۡمۡقِسِط�َ ٱُ�ِبُّ  �َّ إِۡخوَةٞ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱإِ�َّ

َخَوۡ�ُ�ۡمۚ وَ 
َ
ۡصلُِحواْ َ�ۡ�َ أ

َ
ْ ٱفَأ َ ٱ �َُّقوا  . ]۱۰-۹[الحجرات:  ﴾١٠لََعلَُّ�ۡم تُرَۡ�ُونَ  �َّ

ن آن دو گروه یب، نندکگر بجنگند یدیکو اگر دو گروه از مؤمنان با «
 با، ردکتجاوز  یگریبر د، از آن دو گروه یکیآنگاه اگر ، دینکبر قرار  یآشت

پس . دیبجنگ، م خدا بر گرددکه به حک یه تجاوز گر است تا ھنگامک یگروھ
 . دیوشکد و به داد بینکبر قرار  ین آن دو گروه آشتیاگر برگشت به عدل ب

ه مؤمنان کست ین نیجز ا. دارد یگمان خداوند دادگران را دوست م یب 
تا ، دیبترسد و از خداوند ینکن دو برادر خود صلح بر قرار یپس ب. برادرند

 . »دیریمشمول رحمت او قرار گ
ه یآ، ھمه را مؤمن خوانده، ان آنانیه خداوند با وجود جنگ مین آیدر ا

 یبا وجود بنابراین، ر نداردیه و تفسیبه حاش یازیح و روشن است و نیصر
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ه کنه تنھا مسلمان ھا  آن قرآن ھمه ین آنان جنگ درگرفته طبق گواھیه بک
 . مومن ھستند

ءٞ فَ  ۥَ�َمۡن ُعِ�َ َ�ُ ﴿: مهیرکه ین آیھمچن  ِخيهِ َ�ۡ
َ
ۢ ٱِمۡن أ ِ  ّ�َِباُع  لَۡمۡعُروِف ٱب

َدآٌء إَِ�ۡهِ �ِإِۡحَ�ٰٖن� 
َ
، قتل عمد است ی ه دربارهین آیه ایکدر حال. ]۱۷۸[البقرة:  ﴾َوأ

، رده استکمتقول ثابت  یاین قاتل و اولیرا ب یخداوند متعال اخوت و برادر
ن عقوبت یدتریاست و شد کت خطرنایجنا یکه ک یوجودت قاتل با یو جنا

 . رده استکمان خارج نیا ی اما آنان را از دائره، آن در نظرگرفته شده یبرا

َما ﴿: مقتول با ھم برادرند یایقرآن قاتل و اول ین به گواھیبنابرا  إِ�َّ
ٞ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱ الله  شاء ه انکدارد  یتاب مستقلکاز به ین موضوع نیا. ﴾إِۡخَوة

 . دیت فرمایعناآن را  ق اتمامیدوارم خداوند ھر چه زودتر توفیام

  عرض آخر
گ ییرا در فضا یه لحظاتکمحترم! پس از آن ی خواننده ن و در حال یعطر آ

ت رسول الله رضوان الله یسرشار از مھر و محبت با صحابه و اھل ب ییو ھوا
ار را با یأطھار و أخمانه آن گروه یو رابطه صم، مین گذراندیھم أجمعیعل
گر مھربان و یدیکچقدر با ھا  آن هکم یو دانست، میص دادیگر تشخیدیک

و ، م بودهکان آنان حایو چقدر الفت و محبت و اخوت در م، اند بوده یمیصم
ه محبت و الفت فوق یکتا جائ، اند داشته یشاوندیگر رابطه خویدیکچقدر با 

م و از یوشکد بیپس با، رده استکم یترس یم به روشنیرکالعاده آنان را قرآن 
پسندد  یه دوست دارد و مک یه ما را به راھکم یان بخواھیپروردگار جھان

ه خودش پس از کقرار دھد  یسانک ی و ما را در زمره، دیت فرمایق عنایتوف
 : ن و انصار درباره آنان فرمودهیش از مھاجریستا
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ِينَ ٱوَ ﴿ ِينَ ٱَ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ۡغفِرۡ ٱَجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا  �َّ َسَبُقونَا  �َّ
 ِ يَ�ٰنِ ٱب ٓ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيمٌ  ۡ�ِ ْ َر�ََّنا ِيَن َءاَمُنوا  ﴾١٠َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ

 . ]۱۰[الحشر: 
پروردگارا! ما را و آن برادرانمان ویند: گ می .نان آمدندیه پس از اکوآنان «

چ یما ھ یھاو در دل. امرزیب، گرفتند یشیمان آوردن از ما پیه در اکرا 
ه ک ییپروردگارا تو. قرار مده، اند مان آوردهیه اک یسانکدر حّق ای  نهکی

 . »یمھربان ی بخشنده

  ازیدست ن
، آورده شودل و برھان قائم شود و دالئل روشن یھر چند دل یبه راست

خداوند متعال با  ، گردد نمی ازین یخودش ب یانسان ھرگز از پروردگار و موال
ف ین توصیم به نور مبیرکرا با معجزات روشن و با قرآن  صامبرشیه پکنیا

راسته و منور یپ، ان و فصاحت فوق العادهیو و قوت بیکنموده و با اخالق ن
تا بعثت  کیودکاز ، را صه حضرتشکه اھل مکنیو با ا، فرموده

 یخودشان باق کفر و شرکاز آنان بر  یارین وجود بسیبا ا، شناختند یم
ن دشمنانش را یه) آمد و خداوند بدترکن (= فتح میه فتح مبکنیتا ا، ماندند

 . مان منور نمودیآنان را با نور ا یکتار یھارد و دلکت یھدا
ق ثبات بر حق و یاز او توف یم و با زارینکد ھمواره دعا یما با، نیبنابر ا

 . ت فقط از جانب ذات مھربان اوستیه ھداک، میاز حق را بخواھ یرویپ
ه شما به آنچه خداوند از شما کد یاد داشته باشی! بیبرادر و خواھر گرام

مبادا ، و خداوند حتمًا از شما حساب خواھد گرفت، دیلف ھستکخواسته م
خداوند قرآن را به ، دیان مقدم بدارالم خداونِد سبحکرا بر  یگریس دکالم ک

ت و یسبب ھداآن را  ار) نازل فرموده وکروشن و آش یعنین (یمب یزبان عرب
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 ،گران قرار داده استید یو ضاللت برا یورکن و سبب یمؤمن یشفا برا
 فرماید:  میکه  چنان

ِيَن َءاَمُنواْ ُهٗدى وَِشَفآءۚٞ وَ ﴿ ِينَ ٱقُۡل ُهَو لِ�َّ َ� يُۡؤِمُنوَن ِ�ٓ َءاَذانِِهۡم َوقۡٞر وَُهَو  �َّ
ْوَ�ٰٓ�َِك 

ُ
َ�نِۢ بَعِيدٖ  ُ�َناَدۡونَ َعلَۡيِهۡم َ�ً�� أ  . ]۴۴[فصلت:  ﴾٤٤ِمن مَّ

آورند  یمان نمیه اک یسانکو . ت و شفاستیمؤمنان ھدا یقرآن برا: بگو«
 یرتیبص یب ی هیاست و آن (قرآن) بر آنان ما ینیشان سنگیھادر گوش

 . »است
د و یابیت قرآن راه یه با ھداکد ینک یسع، وخداوند شما را موفق بدارد

 . دین خود قرار بدھید و ھمواره قرآن را نصب العیت شویھدا
تاب ھمه که حساب و کم یرسان یان به عرض میارجمند! در پا ی خواننده

ار نقش کن یتواند در ا ینم یچ انسانیھ، مخلوقات بر خداوند متعال است
 . مینکم صادر نکه بندگانش حیل علیدل یب بنابراین، داشته باشد

م یرکه در قرآن ک شه آل و اصحاب جانباز رسول اللهک یحد اقل حقوق
ده ـ بر ما یز نقل گردیحه نیات صحیو در روا، ش بعمل آمدهیاز آنان ستا

 نه و عداوت وکیو از ھر گونه ، میه با آنان محبت داشته باشکن است یدارند ا
در ، میزیمان و تقوا بپرھیا ین نسبت به آن الگوھایرده لعن و نفرکن یخدا

 . ردکر کف ید جدین رابطه بایا
را نسبت به آل  یدورتکه ھر گونه کم یخواھ یاز خداوند متعال عاجزانه م

وما ، ار گرداندکد و حق را بر ما آشیمان بزدایھا از دل صامبرشیو اصحاب پ
 یارکه او بر ھر ک یبه راست، مان غالب بگرداندیھا طان و برنفسیرا بر ش
 . تواناست

 : ان ترجمهیپا
 . بهینه طیق حرم مطھر مد. ھـ۱۴۲۳رجب  ۱۹پنجشنبه شب 
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 مهیضم
 جدول مصاھرات

 ÷از امام صادق یتیروا
 ÷یاز امام شافع یشعر



 
 
 

 ه عشره مبشرهیبا بق یهاشم مصاهرات خاندان

 منابع گرانید یخاندان ھاشم

، رکشه بنت ابوبیعا صرسول الله
رمله ، حفصه بنت عمر

 انیسف یبنت اب

 منابع یتمام

مصادر در متن نقل  سعمر بن خطاب ÷یلثوم بنت علکأم 
 . شد

ن ابن یفاطمه بنت حس
 ÷یعل

عبدالله بن عمرو بن 
 عثمان بن عفان

وعمدة ن یأنساب الطالب
 . الطالب

رسول  ۀعم لهیصف
 صالله

لد یعوام بن خو
 . ر بن عوامیفرزندشان زب

عه یمنابع ش یتمام
 وسن

 علیھا السالم ام حسن
 یدختر حسن بن عل

 طالب یبن اب

شته کر و پس از یابن زب
 . دیزیشدنش با برادرش 

اآلمال و تراجم  یمنتھ
 یالنساء حائر

) لیھا السالمه(عیرق
 یعلبنت الحسن بن 

 طالب یبن اب

اآلمال و تراجم  یمنتھ . ر بن عوامیعمرو بن زب
 . گرانیود یالنساء حائر
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ن ین االصغربن زیحس
 ÷نیالعابد

خالده بنت حمزه بن 
 . ریمصعب ابن زب

 یتراجم النساء حائر
 ۳۶۱ص

ار است و داستان ازدواج یھا بس نگونه ازدواجیا، دیر گردکعالوه بر آنچه ذ
به  یازیه نکر مشھور تر از آن است یبا مصعب بن زبن ینه بنت حسکیس

 یمثنو«ند کرا جمع ھا  نگونه وصلتیبخواھد ا یسکاگر  ، ح داشته باشدیتوض
 . خواھد شد» ھفتاد من

 ÷از امام صادق یتیروا
عرض  ÷خدمت امام صادق: ه گفتکت است یاز منصور بن حازم روا

حضرتش دروغ  ا بریراستگو بودند  صا صحابه رسول اللهیردم آک
گفتم پس چرا با ھم اختالف نظر . ه راستگو بودندکبل: فرمود. گفتند؟ یم

 . داشتند؟
آمد و  یم صخدمت رسول الله یه شخصک یدان یمگر نم: ندفرمود

از جواب یسپس بر حسب ن، دادند ید و حضرت جواب میپرس یمای  مسأله
ات یروا یبعضلذا ، ردک یه جواب اول را منسوخ مکفرمودند  یم یگرید

 . رده استکگر را منسوخ ید یبعض
 ث) یتاب فضل العلم باب (اختالف الحدک ۱/۶۵ یافکاصول 



 
 
 

 /یاز امام شافع یشعر

ـــبكم ـــول اهللا ح ـــت رس ـــل بي ـــا أه  ي
 

ـــه مــن   فــرض مــن اهللا يف القـــرآن أنزل
 

 يكفـــيكم مـــن عظـــيم الفخـــر أنكـــم
 

ـــــهمل يصـــــل عليكــــــم ال    صـــــالة ل
 

 ه درکخداوند  است از یفرض ـامت رسـول الله محبت شیب اھل یا«
 قرآن نازل فرموده

ه بر شما درود ک یسک هک است یافکشما  ین افتخار بزرگ برایھم
 . »ستینفرستد نمازش درست ن

 ۲۳/۲۳۵بحاراألنوار؛ )۱۰۶رح (ص یوان امام شافعید





 
 
 

 منابعفهرست 

 .میرکقرآن  -۱
 ی.بحار األنوار از مال باقر مجلس -۲
 .ینیلکعقوب یمحمد ابن  یافکاصول  -۳
 د.یر بن عبدالله أبوزکة المولود از عالمه بیتسم -۴
 یل بخاریمحمد ابن اسماع یح بخاریصح -۵
 یاز امام ابن حزم ظاھر یالمحل -۶
چاپ دار . یتر رواس قلعه جکاز د طالب. یابن اب یموسوعة فقه عل -۷

 . النفائس
 یوسف البقاعیق یطالب از ابن شھر آشوب تحق یمناقب آل اب -۸

 ھـ۱۴۲۱ یالقرب یانتشارات ذو
 کیتر عبدالله الترکق دیتحق یر دمشقیثکاز ابن  ةیة والنھایالبدا -۹

 . انتشارات دار ھجر
تر بشار کق دیمؤسسة الرسالة تحق ۱۴۱۳چاپ اول  مالکب الیتھذ -۱۰

  عواد معروف.
 چاپ تھران شف الغمة:ک -۱۱
 الفصول المھمة  -۱۲
  یطبرس یاعالم الور -۱۳
 د یخ مفیارشاد از ش -۱۴
  یعقوبیخ یتار -۱۵
  یر طبریاز محمد ابن جر کاالمم والملوخ یتار -۱۶



 †وحدت و شفقت بین صحابه و اهل بیت   ٧٤

 

 . چاپ تھران نیالطالب  عمدة -۱۷
 ی.العقول عالمه مجلس  مرآة -۱۸
 .ین ذھبیاز امام شمس الد ر اعالم النبالءیس -۱۹
  .ینیلکعقوب یمحمد ابن  افیکفروع  -۲۰
 .یھند یاز عالمه متق نزالعمالک -۲۱
 .یدیل ابن احمد فراھین از خلیتاب العک -۲۲
 .الصحاح: جوھری -۲۳
 .لسان العرب: ابن منظور -۲۴
 .س اللغهییمعجم مقا -۲۵
 .یشابوریح مسلم ابن حجاج نیصح -۲۶
 .یم جوزیجالء االفھام: ابن ق -۲۷
 .یالمغنی:ابن قدامه مقدس -۲۸
 .خ االسالمیت: شیحقوق آل الب -۲۹
 .خ االسالمیمجموع الفتاوی: ش -۳۰
 .وان امام شافعیید -31
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