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 مقدمه

ت و نور یآور رحمت و ھداام ینثار پو سالم  درودان را و یش خداوند جھانیشکر و ستا
بودند و  یکیبخش تار یت و روشنیھدا یھا علت او که مشیبر اھل ب و انیجھان یبرا

امت بر یبودند و درود بر ھر آنکس که تا ق یآسمان یاران پاک او که حامالن وحیز بر ین
 . دارد یم گام برھا  آن منھج

 : اما بعد
 است که از یامبریفرستادن پ، خداوند یُمنتھا یکامل و فضل ب یھا از جمله نعمت

ت به یو ھدا یکیه ما و نجات از تاریو ھدف دعوت او تزک و غّم  نسل بشر بوده و ھّم 
 یا و عقبیسعادت دن یبه سو ینکه ما را از شقاوت و بدبختینور بوده است و ا یسو

 . رھنمون سازد
 ین دعوت مبارک را گروھیپرچم ا، تفاشت» یق اعلیرف« شگاهیپنکه به یس از اپ

 ھا و واال و بلند مرتبه بودند و از آنچه در قلب یده خدایبرافراشتند که منتخب و برگز
گاھھا  آن مورد توجه و عالقه  ش را که در شأنیرضوان و غفران خو پس، داشت یبود آ

 . نازل کردھا  آن حالشان بود بر
از بلکه پس ، آنان نگشت حال شامل یرا به سادگیو مغفرت گ مین نعمت عظیاما ا

 آنانافعال  و اقوال، که احوال، بودگروه وارسته  نینت پاک ایآشکار شدن معدن و ط
. »از کوزه ھمان تراود که در اوست«البته ، زده کرد دوستان شگفت دشمنان را قبل از
در راه نشر اسالم که جان و مال خود را ھا  آن غیدر یب یثارھایھا و ا ھرچند که تالش

به مقام و منزلت ھا  آن ا به خاطر جھالتی، قرار نگرفت ید نظر برخییمورد تأفدا کردند 
ن یدو ن چون تازه مسلمان شده بودند ید درھا  آن ینگر یا به خاطر سطحیصحابه و 

برخورد نامناسب با شأن صحابه ن یا، در ھر حال. ن نشده بودیگزیخدا در قلوبشان جا
 بهگر جاھالنه و متعصبانه و ید یعالمانه و عامدانه و از جانب گروھ، یاز جانب گروھ

که ھدف آن انھدام . اساس صورت گرفت یباطل و ب یدور از شعور و براساس سخنان
ن یا. خطرناک بود یا و توطئهع یسر ین از اساس و برکندن نھال آن با حرکتیارکان د

 . صورت گرفت، ن ھستندید یبا خدشه وارد کردن به مقام صحابه که ناقالن اصل کار
ن گروه ینمودار کردن منزلت مردان و زنان از در جھت یناچ ین کتاب تالشیا
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محبت محبوبش را با محبت  یرا ھر کسیم زیدار ین گروه را دوست میا؛ محبوب است
 یزد و حکم منطق و روش جاریآم یبا دشمنان او در م ینه و دشمنیمحبوبان او و ک

ن قاعده خارج یتوز و گمراه از ا نهیک ینگونه است و جز تعداد اندکیز این مردمان نیب
 را که تا لحظه وفات ازص امبریپز صحابه و تمام محبوبان ین خاطر ما نیبد. ندتسین

ان گرفته ین اساس بنین ما بر ھمیم و دیدار یو خشنود بوده دوست م یراضھا  آن
دوستان خدا را به خاطر خدا دوست داشتن و دشمنان او را به خاطر او : یعنی، است

 . رھا کردن
ام به خاطر وضوح  ل ندادهیتفص، ان منزلت صحابه)ین قسمت (بیح ایو اگر در توض

 یدگیچیکه آن ھم جز تشتت و پشود  می ح واضحاتیمسئله بوده و در واقع توض یذات
ف آب پس از شرح و مناقشه یکه در تعر یمانند کس. دندار یا جهیفھم نت یو دشوار

 . آب ھمان آب است: فراوان گفت
ازمند یل در آن بازداشت اما خود را نین جنبه مرا از تفصیھر چند که وضوح ا

ن یل و براھیدانم که با دال یم یشمندیرخواه اندیھر خ یھا یح و راھنمائیافت نصایدر
ده و یاصحاب برگزو ت پاک و مطھر یاھل بو ص امبریپمرا در راه محبت  یمنطق

 . تر بدارد قدم ثابت ش خالص او



 
 
 

 شگفتاریپ

فرق  یلیبه دال» هبَ ْح صُ «لفظ  یو اصطالح یلغو ین دو معنیاز مردم ب یاریبس
 : از جمله، شوند نمی قائل

 . نهین زمیم و اطالع اندک در اھف و یقواعد لغت عرب و یجھل به مبان -۱
ھا  آن ن به خاطر دانش کمیو ا؛ آن دوبین ز ییص و تمیدر تشخ یشناخت ناکاف -۲

 . است یدر زبان عرب
ر فھم درست منحرف شود یاز مسھا  آن یھا ن دو مسئله سبب شده است که گامیا

باطل و اقوال و افعال  یاز ادعاھا یاریبس والسالم ةه الصالیعل امبریبه اصحاب پو 
آن ھم با ، را نسبت دھند یگرید یدتینفاق و ارتداد و انحرافات عق یو حتنادرست 
 . است مشتبه شدهھا  آن آن بر یکه معن یاتیآ به فھمی نادرست ازاستدالل 

سود ھا  آن ل نادرستیث متواتر و تأویدر احاد یا ن جھت از کلمات پراکندهیو در ا
 ھاست.  آن یفھم بر کج یلیند که خود دلیجو یم

و استناد  یرا شناخت کم نسبت به زبان عربھا  آن استدالل یاز مبان یگریبخش د
ال چنگ یسمان خیکه به ر یقیھمانند غر. دھد یل میف و باطل تشکیات ضعیبه روا

 یز به راحتیکامًال مشخص است و نھا  آن بحث و گفتگو باوه ھنگام ین شیو ا. زند یم
که  یدیم و مفینسبت به علم عظ یکامل ق ویگونه شناخت دق چیافت که ھیتوان در یم

ه) یث (درایعلم شناخت اصطالحات حد یعنی. دارد ندارند یانسان را از اشتباه مصون م
 . ه)یث (روایو علم شناخت رجال حد

الزم است ص امبریپعدالت اصحاب  یعنین اساس قبل از ورود به اصل بحث یبر ا
 : ح دھمیر توضیرامون سؤاالت زیرا پ یکه مطالب

 است؟ یبه چه معن» صحابه«لفظ  -
 ز در شمار صحابه ھستند؟یا منافقان نیآ -
ز مشمول کلمه یمرتد شده است نص مکرم یکه پس از وفات نب یا شخصیآ -

 شود؟ یصحابه م
 ؟به چه صورت آمده استص امبریت در باره اصحاب پیاھل بگفتار  -
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چرا در ، نموده است یت و خشنودیاگر خداوند متعال از اصحاب اظھار رضا -
 اختالف افتاد؟ھا  آن انیم

 با صحابه وجود دارد؟ ‡تیاھل با عدم ارتباط یبر ارتباط  یلیچه دل -
 یھا با استدالل به گفتهھا  ن سؤاالت و شبھهینده به اید خدا در صفحات آیو به ام

ت پاک یاھل ب اتیروا اب خدا وتک یعنی(ت ین و معتبر ھدایسنگ ی دو وزنه
ر به عدالت و منزلت اصحاب یز یھا م گفت و در خالل بحثیپاسخ خواھ )صامبریپ

 : م پرداختیخواھ
 . در لغت و در اصطالح» صحابه«ف لفظ یتعر: بحث اول
 . تیگفتار اھل ب ودر کالم خدا منزلت اصحاب : بحث دوم

 .از نظر قرآن و عترتص امبریپمنزلت اصحاب : مطلب اول
 .فه اول از نظر قرآن و عترتیمنزل سه خل: مطلب دوم
 .ن و عترتآاز نظر قر شن و انصاریمھاجر: مطلب سوم

 .ن و عترتاز نظر قرآ شاھل بدر: مطلب چھارم
ن قبل از فتح و یمجاھدکنندگان و  نظر قرآن و عترت در مورد انفاق: مطلب پنجم

 . ز بعد از فتحین
ن بار یاول یبرا ینکه چه کسیاو  شاصحابان یھا در م  ظھور فتنه یچگونگ: بحث سوم

 . ھا را برافروخت ن فتنهیآتش ا
 . نیه اسالم و مسلمیتوطئه بر عل: بحث چھارم
 . صامبریپدرست و مناسب راجع به اصحاب  یریگ موضع: بحث پنجم
 . ‡تیب اھلو  اصحابان یم یشاوندیو روابط خو یاسامان یب: بحث ششم
 . ھا ھا و جواب آن شبھه یطرح برخ: بحث ھفتم

 ھا و آراء باطل و دن شبھهیدن و شنیرا که پس از د یاز اشکاالت یبرخ، انیپا و در
م تا در یا کرده یبررس، دیش آین کتاب پیکه ممکن است به ھنگام مطالعه ا یز شبھاتین

 . دا کندینان خاطر پیو خواننده اطم هنماند یباق یا اصحاب شبھهنه عدالت یزم
ن مسئله به یر قناعت به ایو اضطراب در مس ینکه نگرانیبه ا افترعبا ا و اکنون

دوارم یدر ھر زمان و مکان وجود دارد اما امھا  آن ھا و طرح مجدد اد شبھهیل ازدیدل
 یبه سؤاالت و تالش ییو پاسخگوھا  آن کن کردن اساس شهیآنچه که در رد شبھات و ر



 ٥  پیشگفتار

ام مورد  غافل نشسته است به خرج دادهھای  دل که بر یزدودن زنگار غفلت یکه برا
ھم  یو نگران شین مقدار تشویت خداوند واقع شده و راه را درست رفته باشم تا ایعنا
 . نماند یباق





 
 
 

 :بحث اول
 »یصحاب«ف لفظ یتعر

 ان ادله ویب و م الزم است قبل از ورود به بحث عدالت صحابهیان کردیھمانگونه که ب
ن یا یرا واضح شدن معنیز، میان کنیرا ب» صحابه«مفھوم کلمه ، ن در اثبات آنیبراھ

رند ما را در فھم یگ یر مجموعه آن قرار میکه ز یره کسانیان حدود آن و دایکلمه و ب
 . دھد یم یاریمطالب مترتب بر آن 

 : میپرداز ین کلمه میا یو اصطالح یلغو یان معانیحال به ب

 ) در لغت یف لفظ (صحابیتعر :اول
، آن یکه در تمام معان، آمده است یمتعدد یبمعانمنسوب به صاحب است : یصحاب

 . ١مشترک است، و اطاعت ینیمالزمت و ھمنش
الزم به ذکر است که ، )الصحبة( یلغو یمعان یبردھااز کار یبرخان یو قبل از ب

د به یمق یف اصطالحیرا تعاریگنجند ز یآن نم یاصطالح یدر ضمن معنھا  آن از یبرخ
با آنکه  یمعان یان برخیلذا من ھم صرفًا به ب، ستندین یلغو یدربرداشتن ھمه معان

 : ز شودیاطالق آن پرھپردازم تا از  یمرتبط ھستند م یاصطالح یمعن
صف مشترک باشند ھر چند که ک وی یکه دارا یشخصبر : یمجاز صحبت -۱

امبر یھمانگونه که پ، شود می انشان باشد اطالقیھم در م یطوالن یزمان  فاصله
 . ٢د)یھست ÷وسفی(شما صاحبان : از ھمسرانش فرمود یبه برخص اکرم

ل وجود یگر به دلید یا کلمهن کلمه به یاضافه شدن ا یعنی: یصحبت اضاف -۲
 . ). . .صاحب علم، (صاحب مال: شود می گفتهنکه یمانند اھا،  آن نیب یتعلق

 : ر آمده استیه زیکه در آ چنان آن: ت استیمسئول یکه بر مبنا یصحبت -۳

ۡصَ�َٰب  َوَما﴿
َ
 . ]۳۱[المدثر:  ﴾إِ�َّ َمَ�ٰٓ�َِكٗةۖ  �َّارِ ٱَجَعۡلَنآ أ

 . »میا دهیفرشتگان بر نگز )انیاز م(مأموران دوزخ را جز «

                                                   
 . ٥١٩ص ، ١ج ، لسان العرب -١
 . ١٣٧ص ، ٢٨ج : بحار األنوار -٢
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ن دو شخص یاست که ب یزمان ین معنیکاربرد ا: (مالقات) دارید صحبت -۴
آنگونه . دوسپس قطع ش، لیک بار و به ھر دلی یبرااگر ، ردیصورت گ یدارید

ِيَاِر «اند که  ر اشاره کردهیث زیدر حدص امبریپکه 
ْ
َيَِّعاِن بِاخل

ْ
قَاابل ْو  ،َما لَْم َ�تََفرَّ

َ
أ

َحُدُهَما لَِصاِحِبِه: اْخرَتْ 
َ
که در  یدار تا زمانیفروشنده و خر«: یعنی ١»...َ�ُقوُل أ

ار را به یاختھا  آن از یکینکه یا ایار فسخ معامله را دارند یمجلس ھستند اخت
را  یث مشترین حدیدر اص امبریپ. »اش) بدھد صاحبش (طرف معامله

ک بار به ھنگام یدار او با فروشنده فقط یکه دیده است در حالی(صاحب) نام
 . ردیگ ید کاال صورت میخر

ا کافر با مؤمن یکه ھم در ارتباط مؤمن با کافر و : تقابل مجاورت وصحبت  -۵
 : ان شده استین فرموده خداوند بیمصداق اآن  و، کاربرد دارد

ِ  ۥٓ َوُهَو ُ�َاوُِرهُ  ۥَصاِحُبهُ  ۥَ�ُ  قَاَل ﴿ َ�َفۡرَت ب
َ
ِيٱأ َخلََقَك مِن تَُراٖب ُ�مَّ ِمن �ُّۡطَفةٖ ُ�مَّ  �َّ

ٮَٰك رَُجٗ�   . ]۳۷[الکهف:  ﴾٣٧َسوَّ

تو را از  که یبه آن کس یاآ: به او گفت -کرد  می گفتگو با او که یدر حال - یدوست و«
 . »!ی؟کافر شد، (کامل) قرار داد یآنگاه تو را مرد، یدسپس از نطفه آفر، خاک

َعزُّ َ�َفٗر�  ۥٓ َوُهَو ُ�َاوُِرهُ  ۦَ�َقاَل لَِ�ِٰحبِهِ ﴿
َ
ۡ�َ�ُ ِمنَك َماٗ� َوأ

َ
نَا۠ أ

َ
  . ]۳۴[الکهف:  ﴾٣٤�

من از لحاظ «: گفتکرد  می با او گفتگو که یدر حال (مؤمن) خود دوستبه پس «
 . »ترم یرومندو از لحاظ نفرات ن یشترمثروت از تو ب

ز یده است نیشناسد و او را ند یرا نم یگریکه د ین کلمه بر کسیز اطالق ایو ن
عوف به دو نفر از جوانان انصار که در غزوه بدر  بنآنگونه که عبدالرحمن ، درست است

 یبه دنبال و، داده بودص امبریپکه به  یل به خاطر دشنامھکشتن ابوج یبرا
 . ٢د آنجاست)یگرد ی(صاحب شما که دنبال او م: گفت، گشتند یم

آن  یاصطالح یصحبت به معن یلغو یمدلول ھمه معان، آنچه گفته شدبنابر 
، میکن یآن معن یلغو یاساس ھمه معان را بر یو اگر لفظ صحابشود  نمی م دادهیتعم

امبر یز که پیو منافقان و مشرکان ن ینصار ھود ویم بود و یز جزو صحابه خواھیھمه ما ن
مانند  یشروط، لفظ صحابه یدر لغت برا رایز، اند در شمار صحابه خواھند بود دهیرا د

                                                   
 . ٢٢٩ص ، ١٣ج : مستدرک الوسائل -١
 . ٣٢٧ص ، ١٩ج : بحار األنوار -٢



 ٩  »صحابی«بحث اول: تعریف لفظ 

 . مان به خدا تا دم مرگ لحاظ نشده استیا ای یشگیدار ھمید
از  سعمر، صامبریپ منافق به یاب بنعبدالله  یحرمت  ان بییدر جر: نکته

تا ؛ او را به خود واگذار«: فرمودص امبریپ، اجازه خواست تا گردنش را بزند صامبریپ
 . ١»ُکشد یش را میاصحاب خوند که محمد یمردم نگو

 یث بر مبناین حدیدر اص امبریپآن منافق توسط  یبرا یاستعمال کلمه صحاب
شان و بر ین از بالغت و حکمت ایو ا، ینه اصطالح، آن بوده است یاستعمال لغو

در فھم اطالقات  یاشتباھ چ مشکل ویوھھاست  عربان یممتعارف  یقواعد لغو یمبنا
 : دو آنھم به آمد و یش نمیپ یلغو

را یز؛ ستیمان و نفاق نین ایب ییمستلزم جدا یلغو یبه کار بردن معنا: اول
 . ستین آن یبرا یا قاعده

تا مردم «: در کشتن منافق فرمود سعمراز اقدام  یریجلوگ یبراص امبریپ: دوم
و قرآن ؛ شود می گروه مخالف اصحاب را شامل» ناس«استعمال کلمه . »نزنند یحرف
 : ریتعبمؤمنان از  یکه برا، دارد خودرا در  ینگونه خطابیھم ا

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ا عموم مردم از یخطاب قرار دادن کفار  یو برا .]۱۵۳[البقرة:  ﴾َءاَمُنوا

َها﴿: از خطاب، جمله کفار و مؤمنان ُّ�
َ
 . کند یاستفاده م ]۲۱ :ةبقرال[ ﴾�َّاُس ٱ َ�ٰٓ�

و دعوت ص امبریپلطمه زدن به  یرا برا ین دشمنیشتریواضح است که کافران ب
نگونه یا، شد یارانش کشته میو ص امبریپتوسط  یاب عبدالله بن شان داشتند و اگریا

نکه شخص مستحِق قتل ینه ا، ُکشد یش را میاران خویکه او اصحاب و کردند  می عهیشا
 یبرا یاھداف کفار بوده و به مانع یدر راستا ین خبریو انتشار چن. را کشته است

 . شد یل میتبدص امبریپقبول دعوت و توجه مردم به 
(که ، ن سخت و مشکل نبودیکفار و منافق یبرا یکلمه صحاب یلغو یفھم معان

مؤمنان که از  البته و. ر کنند)یتفسھا  آن ات و مقاصد خود را براساسید نننتوان
 چرا. ن مجال داشتندیرا در ا الزم یبودند برترنه برخوردار ین زمیدر ا یشناخت کاف

رک و با تجربه در عرصه لغت و ادب عرب یباھوش و ز یھا جزو انسانھا  آن که اکثر
، ه برخوردار شودین قضینسبت به اھا  آن که ھر کس از فھم و نوع نگرشیبودند به طور

                                                   
د یس، ةریح من السیوالصح. ٤٨٧ص ، ١٢ج ، / مولی محمد سالم مازندرانییشرح اصول کاف -١

 . ١٦٣ص ، ٦ج ، جعفر مرتضی
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ل یالت و مساحل مشک یبرا یکاف ییح و توانایصح یفھم درست و رأ یق خدا برایتوف
 . خواھد شد ده شامل حال اویچیپ

 در اصطالح یف لفظ صحابیتعر :دوم
 

ن و یتر ن و روشنیتر قیان شده است که دقیب یصحاب یمعن یبرا یر مختلفیتعاب
به او ، را مالقات کردهص امبریپند که یرا گو ی(کس: ر استیف زیتعرھا  آن نیتر شامل

 . رد)یمان آورده و مسلمان بمیا
مان یده و به او ایرا دص امبریپند که یگو یرا صحاب ی(کس: دیگو یم ١یثان دیشھ

ش و در طول عمر خود ھم دچار یرد ھر چند که قبل از وفات خویآورده و مسلمان بم
دار در ید یو حت یھمراھ، ینیھمنش ،صامبریپو مراد از مالقات با . ارتداد شده باشد

ده و با او گفتگو ننموده یرا ند یوص امبریپاگر  یحت، شود می ز شاملیر راه را نیمس
 . ٢باشد)

مالقات با اگر : م کهیگو یم »صامبریپدار با ید«شتر یح بیبنده در جھت توض
شان را یھرچند که ا، است یکاف یصحاب یبرا، شان بوده باشدیات ایح درص امبریپ

محروم بوده و در  یینایرا او از بیز؛ ام مکتوم بنعبدالله : ھمانند، ده باشدیھم ند
 . ده استیرا ند یو، شانیمالقات با ا
ده یرا د یشان ویمان آورده و قبل از دفن ایاص امبریپکه پس از وفات  یاما کس

 . دیآ یبه شمار نم یباشد از جمله صحاب
نازل شده  یشان و آنچه بر وینست که به خود ایاص امبریپمان به یمنظور از ا

، شان را مالقات کند اما بر کفر خود بماندیھر کس که اپس ، مان آورده باشدیاست ا
، شان مسلمان شودید و بعد از وفات این درآیمنافق ی ا در زمرهیچه از اھل کتاب باشد 

 . اصحاب محسوب نخواھد شد جزو
مرتد  صامبریپنست که اگر پس از وفات یتا دم مرگ ا یمنظور از مسلمان بودن و و

 . ستیه او نیاسالم اول یبرا یجزو صحابه نخواھد بود و ارزش، ردین حال بمیا شود و در

                                                   
 . ن عاملی جبعی استین بن نور الدین الدیمنظور عالمه ز -١
 . ٣٣٩ص : ةیالرعا -٢



 ١١  »صحابی«بحث اول: تعریف لفظ 

 خالصه بحث
ھا و  ن واژهییدر تب یو اصطالح یلغو یبا معان یم که ھمراھیافتیاز آنچه گذشت در

ر مغرضانه و یعت اسالم براساس فھم دانشمندان متخصص و به دور از تفاسیکلمات شر
 یاریآن  یاینگرش درست به اسالم و قضاتا چه اندازه ما را در ، وھوس یھو دور از

ح از اسالم و آنچه که ین قسمت از مسئله در فھم صحیت ایل اھمیبه دل پس. دھد یم
را به  یکه مطالب مدیالزم د، شود می انیکتاب ب ینده به عنوان بحث اصلیدر فصول آ

بحث  حال به. دوارم مورد قبول واقع شده باشد)یبرسانم (که ام یعرض خواننده گرام
 . پردازم یکتاب م یاصل





 
 
 

 :بحث دوم
 کنند یش میاصحاب را ستا ،قرآن و عترت

 

و  صامبریپمقام اصحاب  یواجب است که معترف به بلندمرتبگ یبر ھر فرد مسلمان
. ن دوران اسالم بوده استیبھترھا  آن نکه دورهیو ا ر افراد امت باشدیبر ساھا  آن یبرتر

با  یصحبت رش اسالم و افتخار ھمیدر پذھا  آن یشتازیل پیبه دلن مقام یکه ا
ت انتقال یو انجام مسئول بارزه به ھمراه اوو م صحضرت محمد، بخش رسوالن انیپا

الزم است که  زیو ن. ز آن) بوده استیآم تیغ کامل (و موفقیندگان و تبلیعت به آیشر
معتقد باشد ھا  آن انیم ت دریب افضلیھر فرد مسلمان به اختالف درجات و وجود ترت

ھا و ھجرت و برحسب  شرکت در غزوه، رش اسالمیکه براساس سبقت در پذ
 . ن شده استییتع، ن اسالمیو دص امبریپدر قبال ھا  آن یریگ موضع

کنندگان در غزوه بدر را  و شرکت ن را بر انصاریمھاجر، مسلمانان، به عنوان نمونه
ن پس ین و مجاھدین قبل از فتح مکه را بر مسلمین و مجاھدیالرضوان و مسلم عتیبر ب

یا بنا بر سلیقه اساس و  ینه ب، زیدن نیبخش یبرتر نیا و. دھند یح میترج، از فتح مکه
خدا و  الت وارده در کتابیتفص ل ویدال یبلکه بر مبنا، باشد می ھوا و ھوس شخصی و

را دوست ھا  آن که اند ه فرمودهیتوصص امبر اکرمیپ. باشد می صامبریعترت پاک پ
 . میبدار

ت ذات یز از شھادت بر عدالت اصحاب و رضایلبر تیھل باات یروا م ویقرآن کر
 یک و پندارھایدر کردار نھا  آن شیبر ستا یشمار یات بیو رواھاست  آن از یبار

 . وجود دارد، شانیکوین
 یبراساس مباحثن بحث است ین محور ایاصحاب در اقوال ثقل یثنا ل مدح ویتفص

 : دیآ یکه م

 ت یگفتار اهل ب وقرآن  دراصحاب  یمنزلت واال :مطلب اول
م ین مطلب با مراجعه به قرآن کریح ایافت صحیدر یشمند و عاقل برایھر مسلمان اند

و ص امبریپاصحاب  یو رتبه واال ان فضائلیابد که از بی یو با تفکر و تدبر در آن در م



 صحابه از دیدگاه قرآن و اهل بیت    ١٤

 . باشد یز میلبرھا  آن یتیشخص یب و ترقیترت، نشیگز، انتخاب یچگونگ

 در قرآن شاصحاب کرام یمنزلت واال
 : دیفرما یخداوند متعال م

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

ِ ٱيَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  ثَرِ  �َّ
َ
ۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن � � ٱَورِۡضَ�ٰٗنا ُجودِ َ�ٰلَِك َمَثلُُهۡم ِ�  لسُّ

� َوَمَثلُُهۡم ِ� ٱ ِ�يلِ ٱ�َّۡوَرٮٰةِ ۡخَرَج َشۡ�  ۡ�ِ
َ
ٰ  ۡسَتَوىٰ ٱفَ  ۡسَتۡغلََظ ٱفَ  ۥَرهُ ازَ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ َكَزۡرٍع أ َ�َ

اعَ ٱُ�ۡعِجُب  ۦُسوقِهِ  رَّ ۗ ٱِ�َغِيَظ بِِهُم  لزُّ اَر ُ ٱوََعَد  لُۡكفَّ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ٰتِ ٱَءاَمُنوا  ل�َّ
ۡغفِ  ۡجًرا َعِظيَمۢ�  َرةٗ ِمۡنُهم مَّ

َ
 . ]۲۹[الفتح:  ﴾٢٩َوأ

و نسبت به ، ھستند در برابر کافران تند و سرسخت که با او یو کسان، خداست ۀمحّمد فرستاد«
را  یآنان ھمواره فضل خدای. نیب یحال رکوع و سجود م در شان رایا. گر مھربان و دلسوزندیکدی
، نیا. ان استیشان نمایھا یشانیاثر سجده در پ بر شانیا ۀنشان. طلبند یاو را م یند و رضایجو یم

 ین است که ھمانند کشتزاریل چنیشان در انجیف ایو اما توص، ف آنان در تورات استیتوص
رو داده و سخت نموده و بر یرا نھا  آن و، رون زدهی) خود را بیھا (خوشه یھا ھستند که جوانه

 )یدنتا از (دآورد  یرا به شگفت م کشاورزانکه  یا بگونه، ستاده باشدیش راست ایخو یھا ساقه
انجام  یستهشا یآوردند و کارھا یمانکه اھا  آن از یبه کسان داوندخ، کافران را به خشم آوردھا  آن

 . »است داده یمیآمرزش و پاداش عظ ۀدادند وعد
 : دیفرما یم یخ محمد باقر ناصریش

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

ِ ٱيَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  َّ�  ۖ ان شده یه بین قسمت از آیکه در ا یبا صفات: یعنی  ﴾َورِۡضَ�ٰٗنا

ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِهِم ﴿ ،باشند می شتر خداوند و طالب رضوان اویاست خواستار نعمت ب
ثَرِ 

َ
� ٱّمِۡن � ُجودِ  نست که مواضع سجدهیامت ایشان در روز قینشانه و عالمت ا یعنی ﴾لسُّ

� ٱَ�ٰلَِك َمَثلُُهۡم ِ� ﴿ ،است ینورانو د یسف اریبسھا  آن آنچه که از اوصاف : یعنی ﴾�َّۡوَرٮٰةِ
. »لینجاإل«ز در یان شده است ونیب، ھمان است که در تورات، ان شدهیشان بیا

آن زرع مستحکم شده ، جهینت ت کرده است و دریو تقومحکم آن را  یعنی ﴾ۥاَزَرهُ  َٔ َ� ﴿
ن مثال را یخداوند ا: دیگو یم یواحد. استستاده یاراست اش  شهیساقه و ر یو بر رو

ن مثال منظور از یان کرده است و در ایو اصحاب او بص در مورد حضرت محمد
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شان یرامون ایشان و مؤمنان پیاصحاب ا» شطأ«و منظور از ص امبریپخود ، »رعز«
در اوائل  یھمانگونه که ھر نھال، اندک بودند ف ویضع، مرحله اول دعوت است که در

دند یتا آنجا رس ت کرده ویگر را تقویھمد آن یسپس اعضا، نگونه استیش ایرشد خو

ۗ ٱِ�َغِيَظ بِِهُم ﴿ که اَر در ھا  آن اد تعداد مؤمنان و وحدت و انسجامیازد: یعنی   ﴾ ۡلُكفَّ
 . ١شده بود راکف یناراحت اسباب خشم واطاعت خداوند 

 : دیفرما یگر مید یا هیخداوند متعال در آ

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

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ ُ ٱ�ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ  �َّ َّ� 

  . ]۱۰۰التوبة: [﴾ َ�ۡنُهۡم َورَُضواْ َ�ۡنهُ 
ش یروش آنان را در پی، کیکه به ن یو کسان، مھاجران و انصارن یشگامان نخستیپ«

شان ھم از خدا یخداوند از آنان خوشنود است و ا، مودندیپ یشان را بخوبیگرفتند و راه ا
 . »خشنودند

ھستند که به  یه کسانین آیمراد از ا: دیفرما یم یطبرس ین ابوعلین الدیخ امیش
غزوه  درھستند که  یمنظور کسان: وگفته شده که، اند سمت ھر دو قبله نماز گزارده

عت عقبه یھستند که اھل ب یو از انصار ھم کسان، مشارکت داشتند حاضر شدند وبدر 
که  یز کسانیو نباشد  می ت عقبه دوم که ھفتاد مرد بودندیاول که دوازده نفر و اھل ب

 . ٢شود یز شامل مین را آموختند را نآقر، ریعم بنتوسط مصعب 

 : نکته
 حیح و صریل صحیه را از تأوین آیکه اکنند  می ان و ھواپرستان تالشیجو از فتنه یبرخ

گر ید یش بر اصحاب است خارج نموده و به سویخود که ھمان مدح و ستا و واضح آن
را یز؛ شود نمی ت و اکرام ھمه صحابه را شاملیات مزین آیا: ندیگو یمھا  ، آنسوق دھند

 : دیفرما یه اول میر آیقسمت اخخداوند متعال در 

ُ ٱوََعَد ﴿ ِينَ ٱ �َّ ٰلَِ�ٰتِ ٱَءاَمُنواْ وََعِملُواْ  �َّ ۡغفِ  ل�َّ ۡجًرا َعِظيَمۢ�  َرةٗ ِمۡنُهم مَّ
َ
الفتح: [ ﴾٢٩َوأ

 : ه دوم ھم فرموده استیو در آ ]۲۹

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

َ
 . ]۱۰۰التوبة: [ ﴾ۡ�

                                                   
 . ٢٩ه یآ، ل سوره فتحیذ، القرآن یجامع الجوامع من وح، زیو ن، انیر مجمع البیمختصر تفس -١
 . )١٠٠ه یآ، (سوره توبهی، اشیع، »القرآن یمن وح«ر یتفس: زیون، ر جامع الجوامعیتفس -٢
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از : یعنیض است یتبع یه به معنیکار رفته در ھر دو آ (منھم) و (من) به: و لفظ
 : میکن یان میب ین شبھه مسائلیاب از در جویما نھا،  آن از اصحاب نه کل یبعض

اند و  حیرا که ھم صر یات محکمیم آیم که خداوند متعال در قرآن کرید بدانیبا: اول
و به ھا  آن ل نادرستیه است که ھر کس خواستار تأول قرار دادیر قابل تأویھم غ

 را یاتیز آین و. رسوا و مفتضح خواھد شد، ر محل خود باشدیدر غھا  آن یریکارگ
ق آن را با یحقا، یاز مردم در وھله اول و با نگاه سطح یاریمتشابه را قرار داده که بس

ات دسته یات به آیگونه آ نیا ارجاعھا،  آن که راه حل، رندیگ یم گر اشتباهید یلیمسا
 . خواھند شد یژصورت دچار انحراف و ک نیا ریدر غ، باشد می محکمات یعنیاول 

از نوع ، توبه ۱۰۰ه یسوره فتح و کلمه (من) در آ ۲۹ه یکلمه (منھم) در آ: دوم
 : م در دو مورد به کار رفته استین کلمه در قرآن کریو ا ستیه نیضیتبع

 . گریاء و اجناس دیا مشابه اشی. گریاء دیجنس اش از: یعنیِمْن : مورد اول
 : هیکاربرد در آن ینمونه ا

ۡم ُحُرَ�ِٰت  َ�ٰلَِكۖ ﴿ ِ ٱَوَمن ُ�َعّظِ َّ�  ُ ِحلَّۡت لَُ�ُم  ۦۗ ِعنَد َرّ�ِهِ  ۥَ�ُهَو َخۡ�ٞ �َّ
ُ
نَۡ�ٰمُ ٱَوأ

َ
إِ�َّ  ۡ�

ْ ٱَما ُ�ۡتَ�ٰ َعلَۡيُ�ۡمۖ فَ  ۡوَ�ٰنِ ٱِمَن  لرِّۡجَس ٱ ۡجتَنُِبوا
َ
ْ ٱوَ  ۡ� ورِ ٱقَۡوَل  ۡجتَنُِبوا  . ]۳۰الحج: [ ﴾٣٠ لزُّ

خدا را بزرگ و  یبرنامه و مناسک حج بود) و ھر کس اوامر و نواھ، که گذشت یزیآن (چ«
ان ی) چھارپات(خوردن گوش. او بھتر است یبرا ین کاریاز نظر خدا چن. محترم دارد

و از (پرستش) . شود یان میتان بیکه برا یانیمگر آن چھارپا. شما حالل گشته است یبرا
 . »دیزیو از گفتن افتراء بپرھ، دیکن یھا دور تب یعن، یھا یدیپل

ۡوَ�ٰنِ ٱمَِن ﴿ :توان یه نمین آیپس در ا
َ
کرد بلکه  یھا معن بت یبرخ یرا به معن ﴾ۡ�

از ھمه  یھاست و ما از طرف خداوند متعال مأمور به دور جنس بت یمعن به» ِمْن «
است و  یدیپلچه  ھر نست که ازیه ایدرست آ یو معنھا  آن از ینه برخ، میھا ھست بت

 . دیکن یدور ھا باشد ن بتیھر آنچه که از جنس و مشابه ا
 . د به کار رفته استیتأک یبرا» ِمّنْ «لفظ : مورد دوم
 : هین مورد ھم در آیو نمونه ا

ُِل ﴿ ٰلِِم�َ ٱَما ُهَو ِشَفآءٞ َورَۡ�َةٞ ّلِۡلُمۡؤِمنَِ� َوَ� يَزِ�ُد  لُۡقۡرَءانِ ٱمَِن  َوُ�َ�ّ إِ�َّ  ل�َّ
 . ]۸۲اإلسراء: [ ﴾٨٢َخَساٗر�

بر  یول، و رحمت مؤمنان است یبھبود ی هیم که مایفرست یاز قرآن را فرو م یاتیما آ«
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 . »دیافزا یان نمیستمگران جز ز
 یچ مسلمان عاقلیا ھیآ، میریض بگیتبع یرا به معن» ِمْن «ه ین آیحال اگر در ا

گر ید یاست و برخ و رحمت از قرآن شفاء ینست که بعضیه ایآ یرد که معنیپذ یم
 ست؟ین نگونهیا

ه شفاء و رحمت یات قرآن مایداند که ھمه آ یعتًا ھر مسلمان صاحب فکر میطب
 . ه استتداش ن مسئله راید ایقصد تأک» ِمْن «کلمه  یریبکار گاست و خداوند متعال با 

چ یصحابه است و ھ یفقط شامل مدح و ثناء بر تمام یه اولیاق آیس: سوممورد 
 : دیفرما یخداوند م، ستیاز اصحاب ن یاز مذمت برخ یبحث

آُء َ�َ ﴿ ِشدَّ
َ
ارِ ٱأ ٗدا يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  لُۡكفَّ ٗعا ُسجَّ ِ ٱرَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم ُركَّ َّ� 

 ۖ  . ]۲۹الفتح: [ ﴾َورِۡضَ�ٰٗنا
 خشوع اصحاب مانند سجود و رکوع و اظھار یاعمال ظاھر، انین بیخداوند با ا

ِ ٱيَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن ﴿ انیسپس با ب، را ستودهھا  آن َّ�  ۖ حالت پاک  . ]۲۹الفتح: [ ﴾َورِۡضَ�ٰٗنا
 . ش کرده استیآنان را ستا یدرون

نگونه است که ھم ظاھر و ھم باطن را مدنظر یز اینروش خداوند در مذمت اقوام 
 : مینیب ین میونه که در مورد منافقدھد ھمانگ یقرار م

ۡ ٱ إِنَّ ﴿ َ ٱ ِدُعونَ يَُ�ٰ  فِقِ�َ ُمَ�ٰ ل ْ قَاُموٓ  �َذا ِدُ�ُهمۡ َ�ٰ  َوُهوَ  �َّ لَوٰ ٱ إَِ�  ا ْ  ةِ لصَّ  ُكَساَ�ٰ  قَاُموا
 ٓ َ ٱ ُكُرونَ يَذۡ  َوَ�  �َّاَس ٱ ُءونَ يَُرا  . ]۱۴۲النساء: [ ﴾١٤٢ قَلِيٗ�  إِ�َّ  �َّ

ال خود با پنھان کردن نفاق ینفاق ھستند اّما به خ یھا نشانه یگمان منافقان (دارایب«
ا یدر دنھا  آن که خداوند است که (با جھت دادن به یزنند درحال یش) خدا را گول میخو

نماز  یکه برا یھنگام منافقان. زند یشان را گول می) ایو آماده کردن عذاب اخرو
کنند (و نمازشان به  یا میستند و با مردم ریا یحال به نماز م یسست و ب، زندیخ یبرم

 . »پردازند یبه عبادت او نم یکنند و جز اندک یاد میرا کمتر  یخاطر مردم است) و خدا
ان یب، سوره توبه ۱۰۰فتح و  ۲۹ه یم که منظور از آیابی یحات در مین توضیبا ا
 . باشد یمص امبریپبا  یاریو ھم ید صفت اطاعت و کمال ھمکاریتأک یا برایجنس 

 ‡تیاھل ب دیدگاهاز  شاصحابمنزلت 
 یار بزرگیبس ی مژده، صامبر اکرمیپر برکت قرآن از اصحاب پ ستایشن یبخاطر ا
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 صامبریپ. ده باشدیرا دھا  آن از یکیا ی که با اصحاب ھم عصر شده و یبه کس اند داده
ا یده است و ینندگان مرا دیا بیده است و یکه مرا د یخوشا به حال کس«: دیفرما یم
 . ١»ده استینندگان مرا دینندگان بیب

 یکو دھد که برادران صحابیرا پاداش ن ÷یعلن یرالمؤمنیخداوند حضرت ام
د که چگونه ید نکه اھل کوفه را آزمود ویبعد از ا، شناخت یم ار خوبیش را بسیخو

ه را بھا  آن کهیدر حال«خود عمل نکردند  یھا هبه وعد تنھا گذاشتند و شان رایا
من اصحاب : فرمود یم ستود و یامبر را میاصحاب پ و شد یادآور میشان یھا هوعد

آنان . شان باشدیرا که ھمانند ا ینم کسیب یشما نم نایام در م دهیرا د صمحمد
 و الله) لیسب یقتال ف حضور معرکه جھاد وغبارآلود بودند (در اثر  و یمو دهیروزھا را ژول

، یشانیگاه پ ستودند و می نیزم بر هگاه چھر، امیا در قی ا در سجده بودند ویھا را  شب
 یھا هودر اثر سجد، در اخگر دارند یپا یید گویرس یچون سخن معادشان به گوش م

از خدا  یادیدن یھنگام شن هب و نه بسته بودیشان چون زانوان بز پیھا یشانیپ یطوالن
د ثواب برخود یام م عذاب ویاز ب، کرد می را تر شانیھا بانیاشک چشمانشان گر

 . ٢لرزد) یبادناک م و یآنسان که درخت در روز طوفان دندیلرز یم
 رشادت و را و والسالم ةه الصالیعل امبریاصحاب پ ش ویحال خو ÷یحضرت عل

 : کنند می ن وصفینچارزار کدشمن در وقت  شان را در برابریجوانمرد
ش یخو یبرادران و عموھا، پسران، پدران. میدان کارزار با رسول خدا بودیما در م(

راست پابرجا راه در ، افزود یمان ما نمین کار جز بر ایم و ایکشت ین میرا به خاطر د
، از ما و از دشمن یگاه فرد. با و در جھاد با دشمن کوشایھا شک یدر سخت، میبود

 یگرید جام مرگ را به دیکوش یک میگرفتند و ھر  یسر و تن ھم را م، گاو نرچون دو 
، دیچون خداوند صدق را در ما د. از آِن ما بود و گاه از آِن دشمن یروزیگاه پ. بنوشاند

که پرچم اسالم  یا به گونه. را به ما عطا کرد یروزیدشمن ما را خوار ساخت و پرچم پ
اگر رفتار ، به جانم سوگند. دیگرد یاسالم جار حکمشد و ار برافراشته یدر ھر شھر و د

سوگند به خدا . مان شادابین برجا بود و نه درخت اینه ستون د، ما ھمانند شما بود

                                                   
، ٢٢ج ، و بحار األنوار ٣٤٢ص ، ٢ج ، و الخصال ٤٤٠ص ی، طوس یو امال ٤٠٠ص ، صدوق یامال -١

 . ٣٠٥ص 
 . ٣٠٧ص ، ٦٦ج ، و بحار األنوار ٢٣٦ص ، ٢ج ی، کاف: و ١٤٣ص ، نھج البالغه -٢
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 . ١)د بردیخواھ یمانید خورد و پشین پس خون خواھیکه از ا
در  )ھم السالمیل(ع تیاھل بله مبارک سسلرا م یکو و منھج مستقیوه نین شیو ھم
 . ش گرفتندیپص امبریاصحاب پ از ÷یعل یکو از دوستان ورفقاین یمدح و ثنا

 یش برایکه در نماز خو ÷نین العابدین زیبن الحس یامام عل یبایش زیایبه ن
و اصحاب محمد  !(بارالھا: دیفرما یم که میدھ یگوش فرا مکند  می دعاش دَّ اصحاب َج 

وه را در ین شیکه بھتر یھمان کسان، بدهات قرار  توجه ت ویرا به طور خاص مورد عنا
ت یاو به موفق یاریشات را در راه ین آزمایداشته و باالترص امبریپبا  ینیھمنش

رش یت کرده و با شتاب به حضور او مشرف شدند و در پذیرا حما یو، اند گذرانده
. ع و متقاعد شدندیل رسالتش مطیدن دالیگرفته و با شن یشیگر پیدعوت او از ھمد

مان خود یا یبا پدران و پسران ب، نشان رھا کردندینان و فرزندانشان را در راه اظھار دز
که به خاطر محبت  یکسان، به مبارزه برخاستند، ت و نصرت امر نبوتیو در جھت تثب

اصحاب ، خداوندا. خواھان بودند را در محبت او یاو گردھم آمده و تجارت پر سود
 جرمبه ، رون کردندیش بیرا از کاشانه خوھا  آن عرب یھا لهیبودند که قب یامبر کسانیپ
ھم  را از یشاوندین خاطر روابط خویزان شده بودند و به ھمیسمان نبوت آوینکه به ریا

 یآنچه را که برا !پس بار الھا، درآمدند صمحمد یشاوندیه خویر سایگسستند و در ز
 چرا، ش خشنودشان سازیتو و در راه تو رھا کردند فراموش مکن و با عطا از رضوان خو

را به خاطر ترک ھا  . آنکردند می تو دعوت یتو و به سو یامبر تو و برایکه ھمراه پ
آسوده و خروج از  یزندگ یسخت به جا یرفتن زندگیشان و پذین اجدادیکردن سرزم

به ، خداوندا. کو عطا بفرمایل پاداش نیوم و قلجمع مظل یاد به سویر و زیجمع کث
 : ندیگو یز که مینھا  آن ک روشیروان نیپ

ِينَ ٱَ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ۡغفِرۡ ٱَر�ََّنا ﴿ َّ�  ِ يَ�ٰنِ ٱَسَبُقونَا ب  . ]۱۰الحشر: [ ﴾ۡ�ِ
 . »امرزیاند ب گرفته یشیمان آوردن بر ما پیپروردگارا! ما را و برادران ما را که در ا«

و ھاست  آن دن به مقامیکه قصدشان رس یبه کسان، ت کنیھا را عنا ن پاداشیبھتر
 نداشته و نش آنان وجودیدر ب یچ شکیھ، در حرکتندھا  آن لیو با شماھا  آن ریدر مس

و  یحام، جاد نکرده استیا یشوا قرار دادنشان مانعیو پھا  آن تیر تبعیمودن مسیدر پ
 کرده و در یرویپھا  آن تیھدا از، کنند می نیتدھا  آن نییبه آاند و  بان اصحابیپشت

                                                   
 . ٥٤٩ص ، ٣٢ج ، و بحار األنوار ٩١ص ، نھج البالغه -١



 صحابه از دیدگاه قرآن و اهل بیت    ٢٠

 !ایخدا رو با. زنند ینمھا  آن در کردار یاتھام والقول ھستند  نظر و متفق ھمھا  آن مورد
که در اطاعت و ھا  آن ازو ھر کس ھا  آن امت و بر ازواج و اوالدیتا ق از امروزن یبر تابع

ت محافظت کرده و یرا از خطر معصھا  آن چنان فرست که یدرود، ھستند تو یرویپ
امان نگه  طان دریله شیدر بھشت مقرر نموده و از مکر و حھا  آن یرا برا یعیوس یجا

 . ١)دارد
: ت کرده است که فرمودیروا ÷یعلق اجدادش از حضرت یامام صادق از طر

، دیدھمبادا دشنامشان ، کنم یسفارش مص امبریپا به احترام و اکرام اصحاب رشما «
 یچ بدعتیاوردند و از ھید نین پدید در یبدعتص امبریپبودند که پس از  یکسانھا  آن

 . ٢»سفارش نموده استھا  آن کو در قبالیبه رفتار نص امبریپت نکردند و یحما
، ر و برکت استیخ ین کره خاکیاھل ا یبراص مکرم یواضح است که وجود نب

 از یرویت و پیرا در تبعیز؛ اند نگونهیھم زیشان نیا یھا پرورده پس شاگردان و دست
و به ھاست.  آن ن نشانه عظمت شأن و مقامیشان کامًال ملتزم بودند و ایدستورات ا

 . رفته شده استیامت نزد خداوند پذ یبراھا  آن ریخ ین خاطر دعایھم
گاه  هیتک و من مورد اعتماد«: ت کرده استیرواص امبریپاز  ÷جعفر بن یموس

وعده داده شده است تحقق ھا  آن آنچه که به، من تھستم و پس از وفا شیاصحاب خو
ھا  آن شدن دوران یگاه امت من خواھند بود و با سپر هیسپس اصحاب من تک، ابدی یم

 صحابهاز  یکیان امت من یکه در م یابد و تا زمانی یموعود به امت تحقق م یھا وعده
 . ٣»گر ظاھر و مسلط خواھد بودید انین بر تمام ادین دیا، داشته باشد من وجود

ز یآنان ن اند و ت کردهیاز اجدادش رواشان یا وجعفر  بن یموساز  یگریت دیدر روا
ست چھار قرن یخواھند زھا  آن که امت من در ییھا قرن«: ندفرمودکه ص امبریپاز 

سپس قرن دوم و ، برم یاست که من در آن به سر م یقرنھا  آن نیبھتر، خواھد بود
با مردان و زنان با زنان روبرو شده و رابطه  و به ھنگام قرن چھارم مردان آنگاه سوم

ان یت از میو زوج یشاوندیست خورنست که روابط دی(منظور اکنند  می برقرار
آدم  ینه بنیش را از سیت کتاب خوین حالت خداوند نور ھدایرود) و در اثر ا یم

                                                   
 . ٤٢ص ، هیفه سجادیصح -١
 . ٣٠٥ص ، ٢٢ج ، بحار األنوار -٢
 . ٢٣ص ی، نوادر راوند: زیو ن ٣٠٩ص ، ٢٢ج ، بحار األنوار -٣



 ٢١ کنند بحث دوم: قرآن و عترت، اصحاب را ستایش می

ھا را قبض روح کرده و جز خود  تمام انسان فرستد و یاه عذاب را میو باد س ردیگ یم
 . ١»ماند ینم یباق یکس یو

ھر چند . ر و رحمت کرده استیخ یش دعاینده خوین آیجانش یبراص امبریپ
ان نموده ین را بیفقط ا و ن نفرمودهییامت تع ییشوایپ یارا صراحتًا بر یشخص خاص

 میتنظص امبریپم اسالم و روش یاساس تعال ش را بریخو یکه آن شخص روش زندگ
اعتبار  یاست برا یرھنمود، ن شخص خاصیین عدم صراحت در تعیو ا. کند می

 . که اصحاب در مورد او اتفاق نظر خواھند داشت یشخص
: فرمودص امبریپت کرده است که یاز اجدادش روا÷ ن مورد حضرت رضایا در

ن دعا را تکرار یو سه بار ا. »ش قرار بدهینان مرا مورد رحمت خویجانش !خداوندا«
که  یکسان«: ھستند؟ فرمود ینان شما چه کسانیجانش، پیامبرخدا یا: دندیپرس، فرمود
به مردمان بعد  وکنند  می تیرواان ممرد یث و سنت مرا برایند و احادیآ یمن م پس از

 . ٢»دھند یل میاز من تحو
آنان را کند  می آرزو یمنزلت واال است که حضرت موس ع وین مقام رفیبخاطر ا

 . ندیبب
بن عمران  یموس ألآنگاه که خداوند«: است که فرمودهن باره یا در  ÷رضا ماما
ل را رھا یاسرائ یش شکافت و بنیل را برایر نبحقومش قرار داد و  ید و ناجیرا برگز

ش را نزد خداوند یمقام و مرتبه خو، گر را به او عطا کردیساخت و تورات و الواح د
 یخدا یا: به خداوند گفت، برد) یز پین ‡تیاھل ب(و به عظمت مقام مشاھده کرد 

ر یسا بان اصحایا در میاء برترند) آیاند (که بر آل تمام انب اگر آل محمد آنگونه، من
ا یآ، یموس یا: فرمود ألھست که مانند اصحاب من باشد؟ خداوند یامبران کسیپ

آل  یامبران ھمانند فضل و برتریر پیاران سایکه فضل اصحاب محمد بر  یدان ینم
. اء استیر انبیخود محمد بر سا یگر و مانند فضل و برتریامبران دیمحمد بر آل پ

ھا  ، آنیموس یا: فرستاد که یدم! خداند وحید یرا مھا  آن کاش، خداوندا: گفت یموس
اما در ، ده استیفرا نرسھا  آن ظھور را دورانید زید یا نخواھین دنیھرگز در ا را

که غرق یو در حضور محمد و در حال -و در جنات عدن و فردوس  -بھشت  یھا باغ

                                                   
 . ٣٠٩ص ، ٢٢ج ، بحار األنوار -١
 . ١٤٤ص ، ٢ج ، بحار األنوار -٢
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 . ١»دید یرا خواھھا  ، آنرات بھشتندیدر نعمت و لذات و خ

 سؤاالت یطرح برخ
از  یا ن مرحلهیسبب شده است که اصحاب به چن یزیکه چه چ بپرسد یاگر شخص

 ت برسند؟یدر نزد اھل ب یو رتبه عال ت و ثناءیمحبوب
بر اخالق و آمده است که داللت ت یاھل ب از یادیات زیروا: مییگو یدر جواب م

که خود ص امبریپ ازھا  آن یکوین اد ویار زیر بسیتقد احترام ومانه و یادب واال و کر
 . امبر اکرم استیبه پھا  آن شارسرانگر محبت یب

وه یدر مورد ش؛ اضیع یقاض» الشفاء«در بحاراالنوار از کتاب  یعالمه مجلس
ت یک روایشر بنرا از اسامه  یتیروا، صامبریپاصحاب در بزرگداشت و احترام  یکوین

دم اصحاب او چنان مؤدبانه در ید، رفتمص امبریپ(به نزد : کرده است که او گفت
تمام  یعنی( نشسته است یا سر ھر کدام پرنده یا رویحضور او نشسته بودند که گو

 . ٢)امبر اکرم بودهیسشان به پاھو ھوش

يَّةِ «که در کند  می نقل یگرید یابیت زیروا یعالمه مجلس ضِ قَ ام الْ م یطبق تصم ٣»عَ

 که نزد یاما ھنگام. رفت (تا با او گفتگو کند)ص امبریپمسعود به نزد  ُعروه بن، شیقر
ار ید (بسیم و بزرگداشت او دیتعظارانش را در یشان آمد و برخورد اصحاب و یا

که  یافت قطرات آبیدر یھنگام وضو براص د که اصحاب محمدیاو د. زده شد) رتیح
، ٤دیکش یکارشان به نزاع م یشتافتند و گاھ ید به سرعت میچک یمبارک او م بدناز 

 اش را نهیسرفه کردن و صاف کردن س دا قصیو کرد  می وھرگاه آب دھان مبارک را پرت

                                                   
 . ٤١١ص ، اتیل اآلیو تأو ٣١ص ی، ر امام حسن عسکریو تفس ٣٤٠ص ، ١٣ج ، بحار األنوار -١
 . ٣٢ص ، ١٧ج ، بحار األنوار -٢
، با اصحاب شان یک سال بعد از صلح حدیبیه صآن سالی را گویند که رسول الله: ةیعام القض -٣

ی سال حدیبیه به مکه آمدند و عمره را بجا آوردند اما در روایت فوق که  بخاطر قضای عمره
القضاء زیرا تمامی روایات  ةمراد از آن خود سال حدیبیه است نه سال عمر، القضیه ذکر شده عام

بیه بر این داللت دارند که عروه بن مسعود ثقفی در سال حدیبیه جھت مربوط به صلح حدی
این داستان را ، ی حدیبیه آمد و بعد از برگشت در منطقه صمذاکره در مورد صلح نزد رسول الله

  (مترجم). نزد قریش بیان کرد
 . آمده است، قتلون، یقتتلونیبه جای ، در اصل متن -٤



 ٢٣ کنند بحث دوم: قرآن و عترت، اصحاب را ستایش می

دند یمال یش میبدن خو یر اعضایش آن را گرفته و بر چھره و سایبا دستان خو، تداش
گرفتن آن  یبه سرعت برا، ختیر یشان میاز وجود مبارک ا ییا اگر تار مویو 

اگر . دندیورز یدرنگ به آن مبادرت م یبکرد  می آنان را امر یھرگاه به کارشتافتند  یم
 م ویاز فرط تعظت سکوت و آرامش بودند و ینھاشد در  یم یشان جاریا از زبان یسخن
به ھنگام  ین حاالت و مناظریدن چنیعروه با د. شدند یره نمیشان خیر به چھره ایتقد

د که یدان یم، شیفه قریطا ی(ا: نکهید جز اینتوانست بگو یزیش چیبازگشت به نزد قر
اما ، راپادشاه حبشه  یروم و نجاش صرینطور قیھم، ام دهیرا در بارگاھش د یمن کسر

ان یان قومش بمانند عظمت محمد در میرا در م یچ پادشاھیھبه خدا سوگند 
 . ١)دمیاصحابش ند

ن مقدار قناعت کند یبه ا ینست که عالمه مجلسیاصحاب برتر از ا یاما کرامت واال
د یتراش یسرش را م، که حّالقیرا در حالص امبریپ(: کهکند  می تیو باز از َاَنس روا

از سر  ییچ مویدر تالش بودند که ھھا  . آناو بودند اطراف شان دریدم و اصحاب اید
 . ٢باشد)ھا  آن از یکینکه در دستان یافتد مگر این نیپائص مکرم امبریپ

 (برنشسته  قرفصاءرا در حالت ص امبریپکه  ی(ھنگام: مده استآ دیگرث یدر حد
حلقه ھا  ساق دستش را بدوردو  ده ویش چسبانیھا رانبه شکمش  ن نشسته ویسر

 . ٣)تمام اندامم افتاد وقار حضرتش لرزه بر بت ویدم از شدت خوف از ھید کرده بود)
ت ادب و یبه خاطر رعاص امبریپ(اصحاب : ره آمده است کهیث مغیدر حد

 . ٤زدند) یخود م یھا شان را با ناخنیدِر خانه ا، احترام
 صامبراکرمیاز پ یا در مورد مسألهخواستم  ی(م: دیگو یز مین سعازب بنبراء 

ر یبه تأخآن را  چند سال، ایشان و شرم و حیبت ایخاطر ھ سؤال کنم اما به
ھمانگونه که ص امبریپم یتعظ ر ویبدان که توق(: دیگو یاض میع یقاض. )...انداختم

که  یر ھنگامیتقد اظھار احترام و، ز الزم استیشان نیات بودند بعد از وفات اید حیدر ق
درود  شان وکدن نام مباریھنگام شن و ت گرددیروا یثیا حدی اد شود ویشان یاز ا

                                                   
 . ھمان منبع -١
 . ھمان منبع -٢
 . ھمان منبع -٣
لذا شنیدن ، شد مًا به اتاق باز مییشان در مسجد بود و دِر خانه مستقیچون خانه ا. ھمان منبع -٤

 . صدای آن مشکل نبود (مترجم)



 صحابه از دیدگاه قرآن و اهل بیت    ٢٤

ن تعامل محترمانه با آل یھمچن و شانکرت مباریان شرح سیب و شانیا فرستادن بر
از ص امبریاران پی ر از اصحاب ویتقد ل ویتجل ادکردن ویاز آنان  یکیبه ن وت یب

 . ١)شان استیاحترام ا یھا نشانه
ھا  این د؟ پر واضح است کهیا دهیا دی و دیا دهیاحترام شن م وین تعظیھرگز مثل اا یآ

 . است صامبر اکرمیبه پ ق اصحابیھمه نشانه محبت عم

 از نظر قرآن و عترت شفه اولیمنزلت سه خل :مطلب دوم
 یپ ‡ تیاھل ببه طور عموم از نظر قرآن و  شگاه اصحاب کرامیاکنون که به جا

 یفه اول بررسینسبت به سه خل ران یدگاه ثقلیاست که به طور خاص دم الزم یبرد
 . میکن

عموم اصحاب را در برگرفته و ، ان نمودهیآنچه که قرآن در مورد منزلت اصحاب ب
 ‡تیاھل بات یاما در روا. شود می شامل یق اولیرا به طرص امبریپفه اول یسه خل

ان یات به بیاز روا یادیو بخش زاد شده است ی شفهین سه خلیاز ا، به طور مخصوص
که نسبت به  یا به گونه، ختصاص دارداص امبریپن گروه از اصحاب یا یمنزلت واال

است که  یاستوار و محکم هل رابطین به دلیاست و ا نشده ین توجھیصحاب چنار یسا
 رقیب یکه از آتش رو یرابطه روشن. وجود دارد ‡تیاھل بفه اول با ین سه خلیب

دختران ابوبکر و  صهشه و حفیبا عاص امبریپازدواج ، به عنوان نمونه. نمودارتر است
نسب) ازدواج  یھاشم یعنیش (یچ زن ھم شاخه و نسب خویکه با ھیدر حال شعمر

شان دو دختر یانکه یا کما. شان بر اصحاب استیبر اعتماد ا یل محکمیخود دل، نکرده
 . ٢درآورد سعقد حضرت عثمانز به یه و ام کلثوم را نیرق، شیخو

و فرزندان . ٣درآورد سعمرش ام کلثوم را به عقد یدختر خو زین سیعلحضرت 
 یبرا ین اسامیز از ھمیشان نیفه نام نھاد که فرزندان ایش را به اسم آن دو خلیخو

ن یب یکویتوان از روابط ن ین راستا میدر ا. کردند می ش استفادهیفرزندان خو
با ص راه اطاعت خدا و رسول او ز نام برد که چگونه درین ‡تیاھل بو  شاصحاب

                                                   
 . ھمان منبع -١
 . ١٤١ص ، و اعالم الوری ٢٠٢ص ، ٢٢ج ، بحار األنوار: نگا -٢
 . ١٩٩ص ، ٢١ج ، العقول ةو مرآ ١١٥ص ، ٦ج ی، کاف: نگا -٣
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 یچشم و میسل یصاحبان قلب ین مسئله برایو ا. گر محبت و مودت داشتندیکدی
 یثیات حدیخ و روایدر کتب تار، فتاده باشدیکه پرده تعصب جاھالنه بر آن نروشن 

 یھا دانشمندان در کتابات که ین روایاز ا ینجا به برخیبنده در ا. ان استیار نمایبس
 : کنم یاند اشاره م ت کردهیروا ‡ائمهخود از 

سوگند به جانم که منزلت آن دو (ابوبکر و عمر) در اسالم «: دیفرما یم سیعلامام 
 یبرا یدیو درد شد ینیلطمه سنگ، به آخرتھا  آن ار واالست و رحلت و کوچیبس

 . ١»وه پاداش دھدین شیکوتریرا رحمت کند و به ن انخداوند آن، باشد می اسالم
ش از خود و یپفه یھر سه خل ش بریگر از سخنان خوید یدر فراز یحضرت عل

 : دیفرما یدرود فرستاده و مھا  آن ان انتخابیبان
عت یمفاد ب اند و عت کردهیام که با ابوبکر و عمر و عثمان ب عت کردهیب یمن با قوم«
نجا حاضرند و ینه آنانکه در ا. بوده است یفه قبلیھمان است که با سه خلھا  آن من با

ل یفه منتخب مردم را ندارند و حق تشکیجز خل یا فهیبند حق انتخاب خلینه آنانکه غا
اتفاق نظر حاصل  یو اگر بر ھر شخص. ن و انصار استیمھاجر یمنحصر برا یشور

گر و ا. ز ھستیخداوند ن یآن شخص مورد پسند و رضا، کردند و او را امام خواندند
را به عدالت و بازگشت به  یو یشور جاد کندیا یا بدعتیرد و یب گیکار آنان را ع یکس
و در صورت بازنگشتن به ، کند می هیاز منھج مؤمنان خدا خواه توص یرویر حق و پیمس

ر از یغگر ید یانبه سرپرست را یز ویو خداوند نکنند  می مبارزه یبا و، حیمنھج صح
 . ٢»گذارد یوامخود 

) سعمر( یک فالنیپاداش ن«: دیفرما یم سعمرش حضرت یدر ستا ÷یعلامام 
سنت را برپاداشت و ، ماران را مداوا ساختیرا راست کرده و ب یرا کجیز، نزد خداست

زه و یامانش پاکدا رفت که یاز دن یفتنه و (بدعت) را پشت سر انداخت و در حال
آورد  یطاعت حق را بجا. ختیآن گرد و از شر یا رسیر دنیبه خ. ب بودیوجودش کم ع
 . ٣»دیته بود تقوا گزسیو آنگونه که شا

                                                   
 . ٧٦ص ، ١٥ج ، و شرح نھج البالغه ٨٨ص ، نیوقعه صف: نگا -١
 . ٧٦ص ، ٣٣ج ، و بحار األنوار ٣٦٦ص ، نھج البالغه -٢
» فالن«دارد که منظور از  د در شرح نھج البالغه بیان مییالحد یابن اب. ٣٥٠ص ، نھج البالغه -٣

 . است (مترجم) سعمر
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، مشورت کرد سیان رود با علینکه خود به نبرد رومیا یبرا سعمرکه  یھنگام
مسلمانان  یاگر مغلوب گرد، یخود با دشمن روبرو شواگر شخصًا «: شان گفتیا

 سلحشور و یپس مرد، ندارند که به آن بازگردند یبعد از تو مرجع ابند وی ینم یپناھگاھ
 آزموده و او کن که ھم جنگگران ھمراه  یسپاھ بفرست وھا  آن یآزموده را بسو جنگ
است که تو  ین ھمانیروزشان گرداند ایاگر خداوند پ، رخواه اسالم استیھم خ

 یمسلمانان خواھمرجع  گر افتاد تو پناه مردم وید یا گونهبه واگر کار  یا خواسته
 . ١»ماند

بعد از  یحت ‡تیب اھل) توسط بعمرفه اول (ابوبکر و یاحترام دو خل ر ویتقد
تداوم ھا  آن ر حرکتیکه بر مس یا به گونه، ادامه داشت یادیز تا مدت زینھا  آن وفات

 یبلکه از روش و علم و فتاوا، ر ندادییرا تغھا  آن ل انجام شده توسطیداشته و مسا
 : ر استیات زین ادعا روایل ما بر ایدل. بردند یاستفاده مھا  آن

من «: فرمود، که چرا باغ فدک را پس نگرفت یدر پاسخ سؤال شخص ÷یعلامام 
ز ھمان را یرا بازستانم که ابوبکر آن را منع کرد و عمر ن یزیاز خداوند شرم دارم که چ

 . ٢»د کرده استییتأ
که ھمانند او کرد  می هیش توصیروان خویاران و پیشه به یھم ÷امام محمد باقر

بود که  یه زمانین قضینمونه ا، کنند یرویپ یابوبکر بھره گرفته و از واز علم و دانش 
، یآر: شان فرمودندیشان سؤال شد! ایر با جواھرات از این شمشیدر مورد جواز تزئ

تعجب  شخص سائل با. ن کرده استیش را با نقره تزئیر خویز شمشیق نیابوبکر صد
ش برخاست و یخو یجان از جای؟ امام باقر با ھ»قیصد«د ییگو یا شما میآ: دیپرس

، خداوند، ن صفت وصف نکندیرا به ا یق و ھر کس که ویبله صد، قیبله صد«: فرمود
 . ٣»ق نخواھد کردیامت کالمش را تصدیا و نه در قینه در دن

را با  یفاصله زمان نیکتریکه نزد ‡تیاھل بانگر نحوه برخورد ین موارد بیا
ده یرا نادھا  آن را فراموش نکرده و رفتارھا  آن که عملکردباشد  می ن داشتندیخیش

ما  ین سه نفر از خلفاء برایو نظر ائمه در مورد ا ین وجود گواھیا با ایآ. اند نگرفته

                                                   
 . ١٣٥ص ، ٣١ج ، و بحار األنوار ١٩٢ص ، نھج البالغه -١
 . ٢٥٢ص ، ١٦ج ، شرح نھج البالغه -٢
 . ١٤٧ص ، ٢ج ، کشف الغّمة -٣
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 م؟یدار یم و بر منھج گمراھان گام برمیریپذ یرا نم ‡ائمها روش ی؟ ستین یکاف

 ن و انصار از نظر قرآن و عترتیمنزلت مهاجر :سوممطلب 
ده است و یبخش یخاص یبرتر شاصحابر ین و انصار را بر سایخداوند متعال مھاجر

ره اسالم و تحمل یو ورود به داص امبریپدر قبول دعوت ھا  آن یشتازیل پین به دلیا
ز خداوند متعال ین دو گروه نیان ایاز م. ن راه بودیھا در ا بتیھا و مص انواع مشقت

 یرا آنان ھم در ھجرت و ھم در نصرت برایز، داده است ین را بر انصار برتریمھاجر
 ینیبانه به سرزمیش را رھا کرده و غریخانه و خانواده و وطن خو، کندین خدا شرید

 . نداشتند یگریچ چشم داشت دیامبرش ھیجز نصرت خدا و پ، ھجرت کردند که در آن
م مال و یو تقسص امبریپن خود و نصرت یسته در سرزمیشا یشوازیز با پیانصار ن

 . دارند یر صحابه برترین بر سایخود با مھاجر ییدارا
ده نگرفته و بر فضل و یلت را نادیت و فضین مزیز این ‡تیاھل بقرآن و عترت 

ح صفات اصحاب یم به توضیاز قرآن کر یادیات زیآ. اند داده یگواھھا  آن یبرتر
که ، ان نموده استیرا نزد خداوند متعال بھا  آن یم و واالیگاه عظیپرداخته و جا

ش را به کار یخو ییوایات بالغت و شین دسته آیر ایز در شرح و تفسیت نیامامان اھل ب
 . اند برده

  مین وانصار در قرآن کریفضل مھاجر
 : دیفرما یخداوند متعال م

ِينَ ٱ لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱ لِۡلُفَقَرآءِ ﴿ ۡمَ�ٰلِِهۡم يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  �َّ
َ
ْ مِن دَِ�ٰرِهِۡم َوأ ۡخرُِجوا

ُ
ِ ٱأ َّ� 

وَن  َ ٱَورِۡضَ�ٰٗنا َوَ�نُ�ُ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ
ُ
ِٰدقُونَ ٱأ ِينَ ٱوَ  ٨ ل�َّ ارَ ٱَ�َبوَُّءو  �َّ يَ�ٰنَ ٱوَ  �َّ ِ�ۡ 

ْ َوُ�ۡؤثُِروَن  وتُوا
ُ
آ أ ِمن َ�ۡبلِِهۡم ُ�ِبُّوَن َمۡن َهاَجَر إَِ�ِۡهۡم َوَ� َ�ُِدوَن ِ� ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة ّمِمَّ

نُفِسهِۡم َولَۡو َ�َن بِِهۡم َخَصاَصةٞۚ َوَمن يُوَق ُشحَّ َ�ۡفِسهِ 
َ
ٰٓ أ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۦَ�َ

ُ
 ﴾٩ لُۡمۡفلُِحونَ ٱفَأ

 . ]۹-۸الحشر: [
رون یخانه و کاشانه و اموال خود ب است که از ینیمھاجر یقراآن ف از )ن غنائمیھمچن(«

غمبرش یخدا و پ و خواھند یاو را م یفضل خدا و خوشنود )که یآن کسان(. اند رانده شده
ن ی(آئ ۀش از آمدن مھاجران خانه و کاشانیکه پ یآنان و. نان راستانندیا. دھند یم یاریرا 

دارند  یرا دوست م یمان را (در دل خود استوار داشتند) کسانیا کردند و اسالم) را آماده
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که به  یزھاییکنند به چ یاز نمیو در درون احساس ن اند شان مھاجرت کردهیش ایکه پ
ھرچند که خود سخت ، دھند یح میشان را بر خود ترجیو ا مھاجران داده شده است

شان یا، و مصون و محفوظ گردند ینگاھدار، که از بخل نفس خود یکسان. ازمند باشندین
 . »قطعًا رستگارند

 : دیگو یم یخ محمد باقر ناصریش

ِينَ ٱ لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱ لِۡلُفَقَرآءِ ﴿ ۡخرُِجواْ ِمن ﴿ تاس یمھاجران یرانفق یاموال برا ینا  ﴾�َّ
ُ
أ

ۡمَ�ٰلِِهمۡ 
َ
  و آمدندرانده شدند  یرونکه از خانه و کاشانه و اموال خود ب ﴾دَِ�ٰرِهِۡم َوأ

ِ ٱفَۡضٗ� ّمَِن ﴿ که طلب کنند  ﴾يَۡبَتُغونَ ﴿ ن یفضل و کرم خدا را و نصرت د ﴾َورِۡضَ�ٰٗنا �َّ

ِينَ ٱوَ ﴿ ،خدا را انجام دھند ارَ ٱَ�َبوَُّءو  �َّ  انصار قبل از نه است کهیمنظور مد ﴾�َّ
از  یا ن که عدهیمھاجرمان آوردن یا ا قبل ازی ده بودند ویگز ین در آنجا سکنیمھاجر

عت جنگ و نبرد با سرخ و یامبر بیعت عقبه که ھفتاد مرد بودند به پیاھل آن در شب ب

منظور انصار است که به  ﴾ُ�ِبُّوَن َمۡن َهاَجَر إَِ�ِۡهمۡ ﴿ ،ه از نژاد) را دادندید (کنایسف
در اموالشان شان اسکان داده و یھا را در خانهھا  آن ن رفتار کرده ویبا مھاجر ییکوین

، ن داده شدیشتر به مھاجریر که مقدار بینض یم بنیم غنایک کردند و موقع تقسیشر

نُفِسِهۡم َولَۡو َ�َن بِهِۡم ﴿ ،به دل نگرفتندھا  آن از یچ گونه حسد و خشمیھ
َ
ٰٓ أ َوُ�ۡؤثُِروَن َ�َ

 ۚ  یکس یعنی ﴾ۦَ�ۡفِسهِ َوَمن يُوَق ُشحَّ ﴿ ،ازشانیشدت فقر و ن با وجود یعنی ﴾َخَصاَصةٞ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ﴿ کند یش را دفع میکه بخل درون
ُ
روزمندان و رستگاران یپ ﴾لُۡمۡفلُِحونَ ٱفَأ

 . ١ند)ینزد خدا
 : دیگو یه مین آیل ھمیز ذین ینجف یخ محمد سبزواریش

است که مکه را ترک کرده و قصد ھجرت به  یمنظور کسان ﴾لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱ لِۡلُفَقَرآءِ ﴿

ۡخرُِجواْ مِن ﴿ ھستند که یکسانھا  آن ،نه و فرار از دارالکفر به داراالسالم را کردندیمد
ُ
أ

ۡمَ�ٰلِِهمۡ 
َ
  که مالک آن بودندیرا ترک کردند در حال شیخومال و مملکت  ﴾دَِ�ٰرِهِۡم َوأ

ِ ٱفَۡضٗ� ّمَِن ﴿ به یابیبه خاطر دست  ﴾يَۡبَتُغونَ ﴿  تیرحمت و رضا، فضل ﴾َورِۡضَ�ٰٗنا �َّ

وَن ﴿ . . .خداوند َ ٱَوَ�نُ�ُ و    ﴾ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ ﴿ ن خداینصرت د یبراھا  آن ھجرت یعنی ﴾�َّ

                                                   
 . ١٠تا  ٨ات یآ، سوره حشر، ریر الکاشف و المنیتفس: و نگا، انیر مختصر مجمع البیتفس -١
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ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ﴿ دن به او در برابر دشمنانشیقدرت بخش یو براامبر او بود یپ
ُ
ِٰدقُونَ ٱأ  ﴾ل�َّ

خدا و  ین را داشتند و به ندایرا قصد نصرت دیز، در عمل خود صداقت را نشان دادند
ھجرت را آنکه  ش اھل مکه و اطرافیخداوند پس از مدح و ستا. ک گفتندیرسولش لب

افت یرا از دریز، پردازد ینه میش انصار در مدیه به مدح و ستایدند در ادامه آیبرگز
خداوند سپس ، ح دادندین محتاج ترجیمھاجر یکرده و آن را برا یخوددار» ءیف«

ِينَ ٱوَ ﴿ :دیفرما یم ارَ ٱُءو َ�َبوَّ  �َّ رفتند که انصار قبل از  ینین به سرزمیمھاجر: یعنی ﴾�َّ

يَ�ٰنَ ٱوَ ﴿ ن آن را آماده کرده بودندیمھاجر مان انصار بعد از ینست که ایانگر ایب  ﴾ۡ�ِ
از اھل  یجز عده کمص امبریپدر واقع بعد از ھجرت . ن بوده استیمان مھاجریا

 . اورده بودندیمان نینه ایمد
 یظاھر پس آن عطفمان را بر خانه عطف کرده است یا کردن ایمھ هینکه در آیا

نگونه است یه ایر آیو تقد ندارد یمان مفھوم واضحیا کردن ایرا مھیز؛ ینه معنو ست وا

ن به یمھاجر یابیقبل از راھ: یعنی ﴾لِِهمۡ َ�بۡ  ِمن﴿ ،ح دادندیمان را بر کفر ترجیکه ا
 یاسکانشان داده و در دارائ، خود یھا انصار با آنان که در خانه یک رفتارینه و نیمد

ٓ  َحاَجةٗ  ُصُدورِهِمۡ  ِ�  َ�ُِدونَ  َوَ� ﴿، ک کردندیخود شر ا ْ  ّمِمَّ وتُوا
ُ
شک و رچ یھ: یعنی  ﴾أ

ار یبلکه بس، وجود نداردھا  آن ن در دلیم به مھاجریاد غنایز یبه خاطر اعطا یحسادت

ٰٓ  ثُِرونَ َوُ�ؤۡ ﴿ خشنود شدند نُفِسِهمۡ  َ�َ
َ
ن یمھاجر، انصار: یعنی  ﴾َخَصاَصةٞ  بِِهمۡ  َ�نَ  َولَوۡ  أ

ھر چند خود ھم محتاج و در فقر  ﴾َخَصاَصةٞ  بِِهمۡ  َ�نَ  َولَوۡ ﴿ دھند یح میبر خود ترجرا 
آنان را  یکسب اجر و ثواب اخرو یو برا یمانیبا برادران اھا  آن یاما مھربان، باشند

ن صفات یا ی جهینت و در ﴾ۦِسهِ َ�فۡ  ُشحَّ  يُوَق  َوَمن﴿ بخشندبز یحق خود را ن واداشت که
 . ١افتند)یآن دست  یھا ل شده و به بھشت و نعمتینا یبه فوز و رستگار، کوین

 : دیفرما یخداوند م

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ْ ْ  َءاَمنُوا ْ َوَ�ٰ  وََهاَجُروا ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َهُدوا ِينَ ٱوَ  �َّ َّ�  ْ وٓ  َءاَووا نََ�ُ ْ وَّ ْوَ�ٰٓ  ا
ُ
 ُهمُ  �َِك أ

ۡ ٱ ۚ َحقّٗ  مِنُونَ ُمؤۡ ل َُّهم ا غۡ  ل ٞ مَّ ِينَ ٱوَ  ٧٤ َكرِ�مٞ  قٞ َورِزۡ  فَِرة َّ�  ْ ْ  دُ َ�عۡ  ِمنۢ  َءاَمُنوا ْ َوَ�ٰ  وََهاَجُروا  َهُدوا
ْوَ�ٰٓ  َمَعُ�مۡ 

ُ
ْ  مِنُ�مۚۡ  �َِك فَأ ْولُوا

ُ
 ٱ َوأ

َ
وۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  َحامِ رۡ ۡ�

َ
ِۚ ٱ بِ كَِ�ٰ  ِ�  ٖض بِبَعۡ  َ�ٰ أ َ ٱ إِنَّ  �َّ َّ� 

                                                   
 . ١٠-٨ات یآ، سوره حشر، دیر جدیتفس -١



 صحابه از دیدگاه قرآن و اهل بیت    ٣٠

ۢ  ءٍ َ�ۡ  بُِ�ّلِ   . ]۷۵-۷۴األنفال: [ ﴾٧٥ َعلِيُم

و  اند اند و در راه خدا جھاد نموده اند و مھاجرت کرده مان آوردهیکه ا یگمان کسان یب«
آنان  یمانند و برایبا ا تاً قی(ھردو گروه) حق، اند کرده یاریاند و   که پناه داده ین کسانیھمچن

اند و مھاجرت  مان آوردهیات) این آیکه پس از (نزول ا یو کسان. سته استیشا یزش و روزرآم
 شاوندیر خوگیکدیکه با  ید و کساننشما ھست ۀآنان از زمر، اند اند و با شما جھاد نموده کرده

ان شده است و یکتاب خدا (ب گر سزاوارترند و (حقوق آنان) درید یبرخ یبرا یبرخ ھستند
گاه از ھر چیاست و) بحکم خدا بر آن رفته   . »است یزیگمان خداوند آ

 : دیفرما یم ینجف یخ محمد سبزواریش

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ْ َوَ�ٰ  َوَهاَجُروا ق یرا تصدص امبریپام یکه پ یکسان: یعنی  ﴾َهُدوا
 نیحفظ د یش را براین خوین کردند و سرزمیقیت او یکرده و به وجود خدا و وحدان

ْوَ�ٰٓ ﴿ ترک نموده و به ھمراه او مبارزه کردندص امبریپبه ھمراه 
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك أ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل

ت یکسان است و حقانیھا  آن ھستند که قول و عمل یقیحق مؤمنان: یعنی   ﴾اَحقّٗ 
 ن گروهیپس ا، ق رساندندیات به تحقیو در عرصه ح ین واقعیش را با براھیمان خویا

َُّهم﴿ غۡ  ل ٞ مَّ شان یھا یکه از بد، خداوند به آنان وعده مغفرت داده است  ﴾َكرِ�مٞ  قٞ َورِزۡ  فَِرة
ناگوار نخواھد آن را  یا ندهیچ آالیبزرگ عطا کند که ھ ار فراخ ویبس یروز در گذرد و

ِينَ ٱوَ ﴿ . . .کرد َّ�  ْ ْ  دُ َ�عۡ  ِمنۢ  َءاَمُنوا ْ َوَ�ٰ  َوَهاَجُروا و . مؤمنان پس از فتح مکه یعنی ﴾َهُدوا

ْ ﴿ مان آوردندیاست که پس از شما ا یآمده که منظور کسان یفیضع یدر رأ   ﴾وََهاَجُروا
ْ َوَ�ٰ ﴿ نه ھجرت کردندیپس از ھجرت شما به مد: یعنی با کفار و : یعنی   ﴾َمَعُ�مۡ  َهُدوا

ْوَ�ٰٓ ﴿ ن مبارزه کردندیمشرک
ُ
ھجرت و ، مانیھم از جھت اھا  آن یعنی  ﴾ِمنُ�مۡ  �َِك فَأ
راث و نصرت ھم ھمان یم، یز در احکام دوستیند و نیآ یجھاد جزو شما به حساب م

ن حکم یاز اھا  آن تیمان و ھجرت سبب محرومیدر اھا  آن ریحکم را دارند و تأخ
 . ١شود) ینم

 : دیفرما یخداوند متعال م

ِينَ ٱ﴿ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ْ َوَ�ٰ  َوَهاَجُروا ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َهُدوا مۡ  �َّ
َ
ٰ بِأ نُفِسِهمۡ  لِِهمۡ َ�

َ
�ۡ  َوأ

َ
 ِعندَ  َدرََجةً  َظمُ أ

                                                   
 . انفال ٧٤ه یل آیذ، ب القرآنیتقر، زیالوجی، الصاف: و نگا، دیر جدیتفس -١



 ٣١ کنند بحث دوم: قرآن و عترت، اصحاب را ستایش می

ِۚ ٱ ْوَ�ٰٓ  �َّ
ُ
ٓ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك َوأ   . ]۲۰التوبة: [ ﴾٢٠ �ُِزونَ َفا

اند و در راه خدا با جان و مال جھاد  اند و به مھاجرت پرداخته مان آوردهیکه ا یکسان«
و آنان رستگاران و به مقصود ، ندیشگاه خدایدر پ یمنزلت واالتر و بزرگتر یدارا، اند نموده

 . »باشند یا و آخرت) میرسندگان (سعادتمندان دن
 : دیگو یمن فضل الله ید محمد حسیس

ِينَ ٱ﴿ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ْ َوَ�ٰ  َوَهاَجُروا از وطن را  یتمام مشقات دور یکسان: یعنی  ﴾َهُدوا
ر دعوت و جھاد را به دست آورند یحرکت در مس یتحمل کردند تا آنجا که بتوانند آزاد

 ن عملیا. ندابی نجاتشود  می نیب در دیکه منجر به فتنه و آس ییفشارھار بار یو از ز
با کنار نھادن به خاطر خدا که آن را باشد  میھا  آن ادیز و پاکی نشانه اخالصھا  آن

جھاد کردند و از مال و  که یو کسان نشان دادند  یاحساسات و عواطف درون یتمام
را در  یادیز یو معنو یکردند و خطرات ماد انفاقدعوت و جھاد  یش برایخو ییدارا

ن یش را نثار ایخو یشخص یزندگ یایکه تمام زوا یا ن راه تحمل کردند به گونهیا
در  یبا خدا و زندگ مرتبط یرھایک عنصر فعال که در تمام مسیاھداف کرده و به 

�ۡ ﴿ یدارا، نددل شیتکاپوست تبد
َ
ِ ٱ ِعندَ  َدرََجةً  َظمُ أ و  ندیپاداش نزد خدان یبزرگتر  ﴾�َّ

ْوَ�ٰٓ ﴿ را نداردھا  آن در راه خدا ارزش اعمال یگریچ حرکت دیھ
ُ
ٓ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك َوأ و   ﴾�ُِزونَ َفا

 . ١ابند)ی یبه کمال رحمت و رضوان و جنات خدا دست م، نان ھستندیفقط ا
 : دیفرما ین باره میباز ھم خداوند در ا

﴿ ٓ �ََّنا َنا رَّ نۡ  نِ يَ�ٰ لِۡ�ِ  ُ�َنادِي اُمَنادِيٗ  َناَسِمعۡ  إِ�َّ
َ
ْ  أ ۚ  َٔ َ�  بَِرّ�ُِ�مۡ  َءاِمُنوا  َ�َا فِرۡ غۡ ٱفَ  َر�ََّنا اَمنَّا

َنا اتَِنا َٔ َسّ�ِ  َ�نَّا َوَ�ّفِرۡ  ُذنُوَ�َنا  ٱ َمعَ  َوتَوَ�َّ
َ
َنا َما َوَءاتَِنا َر�ََّنا ١٩٣ َرارِ بۡ ۡ� ٰ  وََعد�َّ  رُُسلَِك  َ�َ

ۡ ٱ لُِف ُ�ۡ  َ�  إِنََّك  َمةِ� قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  زِنَاُ�ۡ  َوَ�  ّ�ِ  َر�ُُّهمۡ  لَُهمۡ  تََجاَب سۡ ٱفَ  ١٩٤ ِميَعادَ ل
َ
ِضيعُ  َ�ٓ  �

ُ
 أ

ٰ  َ�َمَل  وۡ  ذََكرٍ  ّمِن ّمِنُ�م ِملٖ َ�
َ
�  أ نَ�ٰ

ُ
ِينَ ٱفَ  ٖض� َ�عۡ  ّمِنۢ  ُضُ�مَ�عۡ  أ َّ�  ْ خۡ  َهاَجُروا

ُ
ْ َوأ  رُِجوا

ٰ  ِمن ْ  رِهِمۡ دَِ� وُذوا
ُ
ٰ  َسبِيِ�  ِ�  َوأ ْ َوَ� ْ  َتلُوا َ�ّفَِرنَّ  َوقُتِلُوا

ُ
دۡ  اتِِهمۡ  َٔ َسّ�ِ  ُهمۡ َ�نۡ  َ�

ُ
 ِخلَنَُّهمۡ َوَ�

 ٰ  ٱ تَِهاَ�ۡ  ِمن رِيَ�ۡ  ٖت َج�َّ
َ
ِۚ ٱ ِعندِ  ّمِنۡ  اثََوابٗ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� ُ ٱوَ  �َّ  ﴾١٩٥ �ََّواِب ٱ نُ ُحسۡ  ۥِعنَدهُ  �َّ

  . ]۱۹۵-۱۹۳عمران:  آل[

                                                   
 . )٢٠ه یآ، ب القرآن (سوره توبهیتقر، انیالتب: و نگا، القرآن یر من وحیتفس -١



 صحابه از دیدگاه قرآن و اهل بیت    ٣٢

به پروردگار خود «: که، خواند یفرا م یمانبه ا یا که ندا دھنده یدیمپروردگارا! ما شن«
ما را  ھای یو بد پروردگارا! پس گناھان ما را ببخش، یمآورد یمانپس ا »یاوریدب یمانا

غمبران خود به ما یپ )زبان(آنچه را که بر ، پروردگارا *. یرانبم یکانو ما را با ن بپوشان
(با بردن به دوزخ) خوار و زبون  ز ما رایبه ما عطا فرما و در روز رستاخی، ا وعده داده

و (رفت یشان را پذیا ی* پس پروردگارشان دعا یکن یگمان تو خالف وعده نم یب، اندمگر
تباه ؛ -ا مردیخواه زن باشد  -، از شما را یا عمل کننده یچمن عمل ھ که )پاسخشان داد

و از ، آنان که ھجرت کردند. )ید(و ھمنوع یگریدد یاز برخ یبرخ. کنم ینم یعو ضا
دند و کشته یو جنگ، ت و آزارشان رساندندیو در راه من اذ. نددخود رانده ش یھا خانه

ھا  که رودخانه یبھشت. آورم یبخشم و به بھشتشان در م ینه گناھانشان را میھر آ، شدند
 . »کو تنھا نزد خدا استیخدا است و پاداش ن یاز سو ین پاداشیا. ر آن روان استیدر ز

 : دیگو یه مین آیر ایر در تفسبَّ ُش د عبدالله یس

ّ�ِ ﴿ آنچه را که خواستند ﴾َر�ُُّهم لَُهمۡ  َتَجاَب سۡ ٱفَ ﴿
َ
ِضيعُ  َ�ٓ ﴿ که من  ﴾�

ُ
 َ�َمَل  أ

 ٰ وۡ  َذَكرٍ  ّمِن ّمِنُ�م ِملٖ َ�
َ
نَ�ٰ  أ

ُ
ذکور و اناث شما   ﴾ٖض َ�عۡ  ّمِنۢ  ُضُ�مَ�عۡ ﴿ باشدھرکه  ﴾أ

ِينَ ٱفَ ﴿ است و یکیدر اسالم  َّ�  ْ از شرک و ترک اوطان و اقوامشان را به  یدور ﴾َهاَجُروا

خۡ ﴿ نیخاطر د
ُ
ْ َوأ ٰ  مِن رُِجوا ْ  رِهِمۡ دَِ� وُذوا

ُ
 و به سبب آن ن منیدر راه د  ﴾َسبِيِ�  ِ�  َوأ

َ�ّفَِرنَّ ﴿
ُ
دۡ ﴿ ،کنم یمحو و پاک م  ﴾َ�

ُ
ٰ  ِخلَنَُّهمۡ َوَ�  ٱ تَِهاَ�ۡ  ِمن رِيَ�ۡ  ٖت َج�َّ

َ
 اثََوابٗ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ�

ِ ٱ ِعندِ  ّمِنۡ  ُ ٱوَ ﴿ استحاق آن را دارند ﴾�َّ  یپاداش اعمال یبرا  ﴾�ََّواِب ٱ نُ ُحسۡ  ۥِعنَدهُ  �َّ
 . ١آن را ندارند) یگران توان جزایکه د

ار دقت کن و یمطالب گفته شده بس در ‡تیاھل بخواننده دوستدار  یپس ا
 شاصحابلت یفضات وارده در یات و آیاز روا ین مطالب مقدار اندکیبدان که ا

 . باشد یم

 ن و انصاریلت مھاجریان فضیدر ب ‡و عترت صامبریپات وارده از یروا
 از یت وارد شده است که برخیو اھل بص امبریپن رابطه از جانب یدر ا یادیات زیروا
 : میکن یرا ذکر مھا  آن

اء ین و انصار اولی(مھاجر: که فرمودکند  می نقلص امبریپاز  سعبدالله بنر یجر

                                                   
 . ١٩٥ه یآ، سوره آل عمران، ر شبریتفس -١



 ٣٣ کنند بحث دوم: قرآن و عترت، اصحاب را ستایش می

ف یش و آزادشدگان ثقیده شدگان قریا و ھم در آخرت و رھا و بخشیگرند ھم در دنیکدی
 . ١گرند)یکدیاء یا و آخرت اولیز در دنین

ن و یان مھاجری(م: آمده است که، عجره نقل شده که از کعب بن یگریت دیدر روا
، جاد شدیامحبوبترند نزاع و بحث ص امبریپک نزد ینکه کدام یھاشم بر ا یانصار و بن

 یبا شادھا  ، آند که من برادر شما ھستمیبدان، گروه انصار یشما ا: فرمودص امبریپ
، میش کردیکعبه سوگند که او را از آِن خو یبه خدا: اد الله اکبر سر داده و گفتندیفر

ام  ان شما برخاستهید که من از میبدان، نیگروه مھاجر یو شما ا: ادامه دادص امبریپ
از  کعبه سوگند که یالله اکبر! به خدا: گفتند یز با شادینھا  ، آنتعلق دارم)(و به شما 

د و ید که شما از من ھستیبدان، ھاشم یبن یو شما ا: ادامه دادندص امبریپ. ا شدآِن م
ص امبریپش با یکه از نسبت خوی) سپس ھمه در حال: دیگو یم ی(راو. من یبرا

 . ٢م)یم از مجلس برخاستیخرسند بود
ان یمن در م«: فرمود یدم که میشنص امبریپد که از یگو یم سید خدریابوسع
ت یاھل ب و. . . بزرگتر است یگریاز د یکیالبته ، عت نھادمیء گرانبھا به ودیشما دو ش

پس از ، ن ھستندیه استحکام دیل دارم و انصار مایمھا  آن همن چشم من ھستند که ب
 . ٣»دیدھ یاریرا ھا  آن کوکارید و نیدر گذرھا  آن خطا کار

 . اند دهیفھمرا ھا  آن بلکه، ت پنھان نمانده استین نصوص مبارک از اذھان اھل بیا
ه یز آن را فراموش نکرده و در جواب معاوین ÷یعلامام از آن جمله آنکه 

ه اسالم با فضل و یدند و مھاجران اولیرس ین به رستگاریسابقان در د«: دیگو یم
 . ٤»را ترک کردندا یش دنیخو یبزرگ

 خداوند به، مین مشاھده کردیرا در مھاجر یادیر و برکت زی(خ: دیامفر یز میو ن
 . ٥ن پاداش را دھد)یبھترھا  آن

ھر کس که به خاطر حفظ «: که فرمودکند  می تیرواص امبریپامام حسن از 
، ک وجب باشدیاگر به مسافت  یزد حتیگر بگرین دیبه سرزم ینینش از سرزمید

                                                   
 . ٣١١ص ، ٢٢ج ، و بحار األنوار ٢٦٨ص ی، طوس یامال -١
 . ٣١٢ص ، ٢٢ج ، و بحار األنوار ٣٣١ص ، ٣ج ، المناقب -٢
 . ٣١١ص ، ٢٢ج ، بحار األنوار -٣
 . ١٤٩ص ، نیو وقعه صف ١٠٤ص ، ٣٣ج ، و بحار األنوار ٣٧٤ص ، نھج البالغه -٤
 . ١١٠ص ، ٣٣ج ، و بحار األنوار ٨٨ص ، نیوقعة صف -٥



 صحابه از دیدگاه قرآن و اهل بیت    ٣٤

. ١»دیآ یبه حساب مص و محمد میاران ابراھیو جزو شود  می بھشت بر او واجب
ت یھدا یایچند از در یک و قطراتاند یچراکه مقدار، ر آن استیارزش ھجرت به تأث

از غفلت به آن را  مرھم شفا دھنده و نور روشنگر آن شده و، ابدیان یجر یر بر قلباگ
شوا و یآنان را پ، ھا نازل شود از انسان یگروھز اگر بر یو ن دھد یسوق م یداریب یسو

ک دھد که با یت را پاداش نیخداوند اھل ب، گران باشندیسرور قرار داده که راھبر د
فات ارزشمند کالم یمھاجران و انصار صحابه را در توص، تین نور و ھدایدرک منزلت ا

 . اند خارج ندانسته چکدام را از آنیش گنجانده و ھیخو

 ت یهل باگفتار  وقرآن  درمنزلت اهل بدر  :ممطلب چهار
ن و یمھاجر یعنیھا  آن و سپس مدح دو گروه برتر ش اصحاب یش عمومیبعد از ستا

خاص و  یده است که به سببیاز اصحاب رس یکوچکتر یھا نوبت به گروه ش انصار
 . اند دهیگران رسیز از دیمتما یا باال و درجه یا منحصر به خود به مرتبه یلیدل

ان یمراتب واال را در م ت ویخداوند افضل، اھل بدر ھستند، ن مواردیاز ا یکی
ھم ھا  آن ل فضلیدل. اند داده است که در غزوه بدر شرکت داشته یاصحاب به کسان

 یبراص امبریپ ین کم بود و نداین غزوه تعداد مسلمینست که ھنگام اتفاق ایا
 . آمد یه شمار من بیسنگ یش امریان قریمواجه با سران و لشکر

ن گروه اندک را بر یش ھمیم که خداوند با فضل و کمک خوینیب یجه میو در نت
سبب شدند که در دل کل عرب  ید و حتیروز گردانیش پیقر یلشکر مسلح و توانا

کسب  یا ژهیگاه ویجاھا  آن لیان قبایسابقه افکنده و در م یم و بیعظ یخوف و ھراس
 . کنند

بشارت داد که ھا  آن ت فرمود و بهین مردان پاک را عنایمزد ا ز بالفاصلهیخداوند ن
آنان مورد مغفرت خداوند  یھا لغزش یتا آخر عمر از کفر در امان خواھند بود و تمام

 . قرار خواھد گرفت
که قصد کشتن حاطب بن  سعمربه  یرا در خطابن مطلب یز اینص امبر اکرمیپ

اھل بدر است و  که او از یتو چه دان، عمر یا«: د کرده و فرمودیتأک، بلتعه را داشت یاب
د یخواھ یمچه  : ھرفرموده استھا  آن مورد غفران واقع شده باشد و خداوند در مورد

                                                   
ر یو تفس ٤٩٠ص ، ١ج ی، ر صافیو تفس ٣٣ص ، ١ج ، و مجموعه ورام ٣١ص ، ٩ج ، بحار االنوار -١

 . ٥٤١ص ، ١ج ، نینور الثقل
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 . ١»ه شده استدیچراکه ھمه گناھان شما آمرز، دیانجام دھ
ان یموقت نبوده و اھل بدر طبق ب یامر، ییه خداین غفران و تزکیواضح است که ا

 . اند ت خداوند متعال قرار گرفتهیامت مورد رضایروز ق تاص امبریپ

 کنندگان قبل از فتح مکه و بعد از آن ن و انفاقیمنزلت مجاهد :مطلب پنجم
در مبارزه به ھمراه ھا  آن یشتازیپ گاه اھل بدر به خاطریان ارزش و جایب بعد از

، با انفاق و قتال گر را کهید یتر شده تا گروھ اصحاب گسترده یابیره ارزیدا صامبریپ
 . ردیز در برگیاند را ن ز شدهیگر صحابه متمایقبل از فتح مکه و بعد از آن از د

 یت و برتریمز یگریبر د زین دو گروه نیاز ا یکید بداند که یبا یھر مسلمان
ت را از یآن مز، که انفاق و قتال قبل از فتح وصف آنان است یدارد که گروھ یشتریب

 . اند آِن خود کرده
ده یکه خداوند آن را فتح نامباشد  می هیبیصلح حد، د دانست که منظور از فتحیو با

 : است

بِينٗ  احٗ َ�تۡ  لََك  َناَ�َتحۡ  إِنَّا﴿   . ]۱الفتح: [ ﴾١ امُّ
 . »میا را فراھم ساخته یتو فتح آشکار یما برا«

صورت در آنجا » عت الرضوانیب«مکه است که  یکیدر نزد یز اسم چاھیه نیبیو حد
ن یو علت آن ھم ا. در ھمان محل انجام شد یر درختیز در زیه نیبیگرفت و صلح حد

ز مجددًا یو اصحاب ن. را به مکه سد کرده بودندص غمبرین راه ورود پیبود که مشرک
ان ین جریکه در ا ینکه اصحابیل ایو دل. تا مرگ دادند یرویعت پیبص امبریپبا 

به  یانیکمک شا عتین بیا ن بود کهیشدند از ین صفت متمایحضور داشتند به ا
شتر کرد و یارانش در جذب مردم و انتشار دعوت و کسب قدرت بیو  صامبریپ

ه بعد از آن ب آنچه که قبل و ن صلح ویا. شان ھموار نمودیاز مشکالت را برا یاریبس
در  هداشت یکه در پ یگریم دیار عظیج بسینتا امبر ویعت اصحاب با پیوست از بیوقوع پ
ده شده ین نامیل فتح المبین دلیبھم(مسلمانان  یبود برا یآشکار یروزیواقع پ
 . است)

 شتر ازیب با اصحاب که تعدادشانص امبریپعت یجالب توجه است که به ھنگام ب

                                                   
 . ٨٩ص ، ١٧ج ، و شرح نھج البالغه ٩٢ص ، ٢١ج ، االنواربحار : نگا -١
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ح یتوضش در مورد یگفتگو با قر یبراص امبریپنده یکه نما سعثمان، بودنفر  ۱۰۰۰
عت یدر ھنگام ب، ارت عمره استیآمدن به مکه انجام زمسلمانان از  امبر ویپ قصد نکهیا

ک دست یص امبریپلذا ، عت حضور نداشتیبرد و در جلسه ب یدر مکه به سر م
ز ین سعت عثمانیتا ب، گر گذاشتیدست د یاز دست عثمان رو یندگیش را به نمایخو

گمان ، شین با توجه به مکانت عثمان نزد قریاز مسلم یو برخ انجام گرفته باشد
ن صفا و یب یکه در حال طواف خانه کعبه و سع چرا، عثمانبردند که خوشا به حال  یم

او مناسک دانم که  یم«: فرمودص امبریپ. باشد می عمره ر مناسکیمروه و انجام سا
: دیپرس یاز وص امبریپ، از مکه سھنگام بازگشت عثمان. »دھد یرا انجام نم عمره

چگونه به خود اجازه دھم که قبل از : عثمان پاسخ گفت؟ و یا کعبه را طواف کردیآ
 . ١کعبه را طواف کنم، شما و بدون شما

ار ارزشمند آن یج بسیل آثار و نتایبه دل» فتح«عت به ین بیا یپس علت نامگذار
ن یخداوند متعال ا، ن خاطریبه ھم. ن کردیب مسلمیرا نص یواقع یروزیاست که پ
دھد و  یخبر مھا  آن ه ظاھر و باطنیاست و از تزک کو را ستودهیزه و نیمردان پاک

 : دیفرما یم

ُ ٱ رَِ�َ  لََّقدۡ ﴿ ۡ ٱ َعنِ  �َّ َجَرةِ ٱ َت َ�ۡ  ُ�َبايُِعونََك  إِذۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل نَزَل  قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  َما َ�َعلِمَ  لشَّ
َ
 فَأ

ِكيَنةَ ٱ َ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  لسَّ
َ
 . ]۱۸الفتح: [ ﴾ ١٨ اقَرِ�بٗ  احٗ َ�تۡ  َبُهمۡ َوأ

خداوند . عت کردندیر درخت با تو بید ھمان دم که در زیگرد یخداوند از مؤمنان راض« 
به  یمان و اخالص و وفاداری(از صداقت و اھایشان  دل دانست آنچه را که در درون یم

را (گذشته از  یکیو فتح نزد، دادھایشان  دل به ینان خاطریلذا اطم. اسالم) نھفته بود
 . »آخرت) پاداششان کرد ینعمت سرمد

 : دیگو یه مین آیر ایدر تفس یطبرس ین ابوعلین الدیخ امیش
ر درخت یز، اصحاب ٢را)ی(ز، ده استینام »الرضوان ةعیب«عت مذکور را یه بین آی(ا

از   ﴾قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  َما َ�َعلِمَ ﴿ عت کردندیبص امبریپه با یبیواقع در حد» ةر ُم السَّ «معروف 
گاھ وھا  آن در قتال و صبر و وفااقت و اخالص صد ا ی ۱۵۰۰که  داشت یتعدادشان آ

                                                   
 . ٣٦٥ص ، ٢٠ج ، و بحار األنوار ٣٢٥ص ، ٨ج ی، کاف: نگا -١
 . این کلمه به خاطر وضوح معنی اضافه شده است -٢
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نَزَل ﴿. ندنفر بود ۱۳۰۰
َ
ِكيَنةَ ٱ فَأ گردد و منظور از  ین برمیر به مؤمنیضم  ﴾ِهمۡ َعلَيۡ  لسَّ

شده و به آنان  مان در قلوبشانیات یاست که سبب تقو یآرامش و لطف، نهیسک

َ�ٰ ﴿ بخشد ینان میاطم
َ
 . ١ر)یفتح خب: یعنی  ﴾اقَرِ�بٗ  احٗ َ�تۡ  َبُهمۡ َوأ

 : دیفرما یگر مید یا هیخداوند در آ

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

ُ
�ۡ  �َِك أ

َ
ِينَ ٱ ّمِنَ  َدرََجةٗ  َظمُ أ َّ� 

 ْ نَفُقوا
َ
ٰ  دُ َ�عۡ  ِمنۢ  أ ْۚ َوَ� ُ ٱ وََعدَ  َوُ�ّٗ  َتلُوا � سۡ �ُۡ ٱ �َّ ُ ٱوَ  َ�ٰ  . ]۱۰الحدید: [ ﴾َخبِ�ٞ  َملُونَ َ�عۡ  بَِما �َّ

اند و از اموال خود)  ش از فتح (مکه به سپاه اسالم کمک کردهیاز شما که پ یکسان«
آنان درجه و . ستندیکسان نیگران) برابر و یاند (با د  دهیاند و (در راه خدا) جنگ دهیبخش

است که بعد از فتح (مکه در راه اسالم) بذل  یمقامشان فراتر و برتر از درجه و مقام کسان
کو یپاداش ن ۀوعد، خداوند به ھمه، اما به ھر حال. اند دهیاند و جنگ و بخشش نموده

گاه از ھر چ، دھد یم  . »دینک یاست که م یزیو او آ

 یعنی ﴾ِمنُ�م َتوِي�َسۡ  َ�  ﴿: دیگو یه میر آیدر تفس ینجف یخ محمد سبزواریش

نۡ ﴿، ستندین یمساو نَفقَ  مَّ
َ
 انفاق کردند در راه خدا انش یاز مال و دارایکه یکسان ﴾أ

ٰ  حِ َفتۡ لۡ ٱ لِ َ�بۡ  ِمن﴿ ْوَ�ٰٓ ﴿را یز، ز کردند قبل از فتح مکهیست با کفارو  ﴾َتَل َوَ�
ُ
  ﴾�َِك أ

ْوَ�ٰٓ ﴿ جھاد در راه خدا قبل از فتح مکه ن انفاق ویعامل
ُ
�ۡ أ

َ
ِينَ ٱ ّمِنَ  َدرََجةٗ  َظمُ �َِك أ َّ� 

 ْ نَفُقوا
َ
ٰ  دُ َ�عۡ  ِمنۢ  أ ْ َوَ� خدا  -بعد از فتح مکه کهھایی  آن ترند از بلند مرتبه: یعنی  ﴾َتلُوا

ار ارزشمندتر یپس انفاق بر سپاه اسالم و جھاد قبل از فتح مکه بس -ا عزت دھد ھ بدان

ُ ٱ وََعدَ  َوُ�ّٗ ﴿ از انفاق و جھاد پس از فتح آنجاست ھر چند که  یعنی  ﴾َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱ �َّ

ُ ٱوَ ﴿. متفاوت است اما ھر دو گروه در بھشت خواھند بودھا  آن ب درجاتیترت  بَِما �َّ
گاه بوده و رفتار و گفتار و انفاق و جھاد شما  یعنی  ﴾َخبِ�ٞ  َملُونَ َ�عۡ  او به عملکرد شما آ

 . ٢ات و اعمال شما را در کنترل دارد)یبلکه او تمام ن، ستیده نیبر او پوش
داده شده است را به ھا  آن به یرا که وعده حسن یر کسانیه زیخداوند متعال در آ

                                                   
 . ١٨ه یآ، ل سوره فتحیذ، ب القرآنیات الدرر و تقریمقتن: و نگا. ر جامع الجوامعیتفس -١
 ١٠ه یل آیذ، نیات الدرر والجوھر الثمیر شبر و مقتنیو تفس یر صافیتفس: و نگا، دیر جدیتفس -٢

 . دیسوره حد
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 : کرده استزیبنده ر یصفات ز

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ْوَ�ٰٓ  َ�ٰٓ سۡ �ُۡ ٱ ّمِنَّا لَُهم َسبََقۡت  �َّ
ُ
ۖ  َمُعونَ �َسۡ  َ�  ١٠١ َعُدونَ ُمبۡ  َهاَ�نۡ  �َِك أ  َحِسيَسَها

نُفُسُهمۡ  َتَهۡت شۡ ٱ َما ِ�  َوُهمۡ 
َ
ونَ َ�ٰ  أ  ٱ َفَزعُ لۡ ٱ ُزُ�ُهمُ َ�ۡ  َ�  ١٠٢ ِ�ُ

َ
�ۡ ۡ� ُ�َ  ٰ ٮ  ُهمُ َوَ�َتلَقَّ

ۡ ٱ ِيٱ ُمُ�مُ يَوۡ  َذاَ�ٰ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل  . ]۱۰۳-۱۰۱األنبیاء: [ ﴾١٠٣تُوَعُدونَ  ُكنُتمۡ  �َّ

 ۀشان وعدیده) قبًال بدیخوب و پسند یمان درست و انجام کارھایآنان که (به خاطر ا«
 یشوند * آنان حت ینگاه داشته م ازدوزخ (و عذاب آن) دور یکسانن یچن، میا ک دادهین

ند خواھند و آرزو دار یان آنچه خود میشنوند و بلکه در م یآتش دوزخ را ھم نم یصدا
و فرشتگان به ، نسازد ینرا اندوھگھا  آن )یامتبزرگ (ق ھراسبرند *  یجاودانه به سر م

 . »شد یھمان روز تان است که به شما وعده داده م ین) ا: یند(گو یندشان آ استقبال
 : دیگو ین باره میدر ا یابوجعفر طوس

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿  ﴾َ�ٰٓ سۡ �ُۡ ٱ ّمِنَّا لَُهم َسبََقۡت  �َّ
داشته باشد از  ین صفتیھر کس که چن: دیگو یسپس م. . . وعده به بھشت یعنی

 . ١آتش جھنم دور خواھد بود)
د بودند به یو حرج شد یه مسلمانان را که در سختیبیحدم که صلح یافتیتاکنون در

کردن نفاق  انیز با نمایاما غزوه تبوک ن، کارساز رساند یروزیچه صورت به فتح و پ
از  یاریرا بسیز. ش را داردیات خاص خویخصوص، نیمخلص ازھا  آن کین و تفکیمنافق

ان یار شفاف به بیم بسیقرآن کر. ندآنان قرار گرفته بود یھا رنگیر نیمردم تحت تأث
 : پردازد ین غزوه میدر ا صخدا ن ھمراه رسولیف مجاھدیت غزوه تبوک و توصیاھم

ُ ٱ تَّاَب  لََّقد﴿ ۡ ٱوَ  �َِّ�ِّ ٱ َ�َ  �َّ  ٱوَ  ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل
َ
ِينَ ٱ نَصارِ ۡ�  مِنۢ  ةِ ُعۡ�َ لۡ ٱ َساَعةِ  ِ�  �َّبَُعوهُ ٱ �َّ

 ﴾١١٧ رَِّحيمٞ  رَُءوٞف  بِِهمۡ  ۥإِنَّهُ  ِهمۚۡ َعلَيۡ  تَاَب  ُ�مَّ  ُهمۡ ّمِنۡ  فَرِ�قٖ  قُلُوُب  يَزِ�غُ  َ�دَ  َما دِ َ�عۡ 
 . ]۱۱۷التوبة: [
ن و یغمبر (از اجازه دادن منافقان به عدم شرکت در جھاد) و توبه مھاجریخداوند توبه پ«

که در روزگار  )ین و انصاریمھاجر(=  آنان، رفتیجنگ تبوک) را پذ یھا انصار (از لغزش
 یاز آنان اندک یا دستهھای  دل بعد از آنکه، کردند یرویغمبر پی(جنگ تبوک) از پ یسخت

وف و ؤار ریچراکه او بس. رفتیباز ھم خداوند توبه آنان را پذ، مانده بود که منحرف شود

                                                   
 . اءیسوره انب ١٠١ه یل آیذ، دیر الحدیتفس: و نگا، انیر التبیتفس -١



 ٣٩ کنند بحث دوم: قرآن و عترت، اصحاب را ستایش می

 . »مھربان است

ُ ٱ تَّاَب  لََّقد﴿د یگو یه مین آیر ایدر تفس یمدرس ید محمد تقیس  �َِّ�ِّ ٱ َ�َ  �َّ
ۡ ٱوَ   ٱوَ  ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل

َ
شتر به یر و برکات بیخ یاعطاص امبریپتوبه خدا بر  منظور از  ﴾نَصارِ ۡ�

. باشدھا  آن ن و انصار ممکن است بخشش گناھانیاما توبه خدا بر مھاجر، شان استیا
چگونه است؟ جواب سؤال در ھا  آن مغفرت ینجاست که سبب و چگونگیاما سؤال ا

 ین مراحل جھاد که کاریتر تدر سخص امبریپعملکرد اصحاب نھفته است که از 
و  یارزشمند را سبب پاک و کویز اعمال نیت کردند و خداوند نیار بزرگ بود تبعیبس

ِينَ ٱ﴿ هین بخش از آیدھد و ا یطھارت از گناھان قرار م ن یا  ﴾ةِ ُعۡ�َ لۡ ٱ َساَعةِ  ِ�  �َّبَُعوهُ ٱ �َّ
ھا نزد خداوند چنان یرا صبر بر مصائب و سختیز. کند می دیحًا تأکیمضمون را صر

 . ١شود) یم و ارزشمند است که سبب مغفرت گناھان میعظ
غزوه روم آماده شده و به  یدر ماه رجب براص امبریپ(: دیفرما یم یخ طبرسیش

ھا  آن ق و آماده کردنیتشو یبرا یکیل عرب که مسلمان شده بودند نامه نوشت و پیقبا
خواند و پس  یا جھاد خطبه یل داشت و موقع حرکت برایگسھا  آن جھاد به نزد یبرا

از فقراء و بخشش در راه  یریگو دست یاریبه ھمھا  آن قیخدا و تشو یاز حمد و ثنا
بود که با  عثمان بن عفان، ان اصحاب قصد انفاق کردیکه از م ین شخصیاول خدا

از  یا و عده، ختیشان ریآمد و آن را در دامان اص امبریپز نقره نزد پر ا یظروف
 یا کو داد و عدهین یبه دنبال او عباس آمد و مال. دیر را ساز و برگ پوشانین فقیمجاھد

ز آنچه در توان یر و طلحه نیزب، عبدالرحمنھا  آن انصار و بعد از سپس، ز کردیتجھ را
ش یاز اموال خو یر مقداریاء و تزویز به خاطر رین نیاز منافق یا عده. دندیداشتند بخش

 . ٢دند)یرا بخش
را  شاصحابشأن و منزلت  یان شد به طور روشن و کافیکه ب یاتیات و روایتمام آ

و  یاری یش را برایخو یدارند که چگونه ھمه ثروت و دارائ یان میدھند و ب یح میتوض
 . کردندنثار ص امبریپن خدا و اطاعت از اوامر ینصرت د

اند  تحقیق کرده تیاھل بس که در اقوال و نظرات دانشمندانی که درباره ھر ک

                                                   
ه یآ، ل سوره توبهیذ، القرآن یر من وحید و تفسیر الجدیتفس: و نگا، »القرآن یمن ھد«ر یتفس -١

١١٧ . 
 . ٢٤٤ص ، ٢١ج ، و بحار األنوار ١٢١ص ، الوریإعالم : نگا -٢



 صحابه از دیدگاه قرآن و اهل بیت    ٤٠

اھل بیت و صحابه دوستدار ھم که شود  می متوجه عاقالنه و منصفانه تأمل کند
اند و  بوده ییکویچه اعمال ن ین گروه مبارک دارایابد که ای یدر مھمچنین ، اند بوده

است و  رسانده ییچه منزلت واال آنان را بهص یاز سنت محمد مصطفھا  آن یرویپ
 . اند واقع شدهص ینبکتاب خدا و عترت  یکوینچگونه مورد شھادت 



 
 
 

 :بحث سوم
 ان اصحابیمدر  اختالفظهور  یچگونگ

ان شأن و یرا که در ب ش ات مربوط به فضل صحابهیروا، خداوندنکه با کمک یپس از ا
ات یر دانشمندان بود با استناد به آیو سا ‡ائمهنزد خداوند متعال و ھا  آن منزلت

مھم که ممکن است در ذھن  یالزم است به سؤاالت، میان کردیح بیات صحیقرآن و روا
 یپرسش که اگر اصحاب داران یت ایبا محور، میجاد شود پاسخ دھین ایاز مسلم یبرخ

 داد؟ یاختالف و تفرقه روھا  آن نیچگونه در ب، کو بودندیخصال ن چنان صفات و

 فتنه یمنشأ اصل :اوال
حاکم بود و  ش اصحابکه در جامعه  یا آرام و آسوده ید بتوان گفت که زندگیشا

که بر دشمنان خدا حاصل شده بود و دشمن اول  یبزرگ یھا یروزیفتوحات مبارک و پ
شدند و به دنبال آن  اخراجالعرب  ةرینه و سپس از کل جزیان از مدیھودی یعنیخدا 

وارد  یاریبس یھا گروه، شه کن گشتهیآن ر یو پادشاھ روم و دیگر کشورھامملکت 
تفکرات و عادات و  یھر کدام دارا ند کهدمسلمانان ش یات اجتماعیاسالم و ح ۀریدا

، بود یھمچنان باقھا  آن افکار قبل از اسالم بودند که در اذھان ون یشیپ یھا عرف
 . شد جادیا جاد اختالف و تفرقه در صف امت اسالمیا یبرا یبستر مناسب
پرستان را خوش ھوا، ن و گسترش فتوحاتیآسوده مسلم یدگزن، گرید یاز سو

از  تفرقه و اختالف در جامعه مبارک و نمونه اصحاب ز در کاشتن بذرینھا  آن لذاامد ین
ن از یدر د یگذار ور کردن آتش فتنه و بدعت در شعلهو  ھیچ تالشی فروگذاری نکردند

 . کردند می کوششجاد شکاف در صفوف اصحاب تا سر حد جان یق ایطر
ان یم در هشبھ کاشتن تخم شک و ساختن آتش تفرقه و ور شعله، شر ن قدم دریاول

ن رو بدعت طعن در صداقت و یاز ا، النفس فیضع یھا ب انسانیمردم بود وآن از راه فر
ان محکم یله بنینوسیشد تا بد یگذار هیپا والسالم ةه الصالیعلامبر یپ اصحاب یدرست

ل به یقوتشان تبد جاد کرده ویان مردم تفرقه ایدر م جمع صحابه را سست سازند و
 . ضعف شود
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عبدالله بن ، و پرچمدار آن ھا در جامعه ن توطئهیا یمحور اصلت سالزم به ذکر ا
 بیق و ترغیتشو سعثمان، فه سومیقتل خل یکه مردم را براباشد  می یھودیسبأ 

و نسبت  ÷یعلاز زبان امام  یپرداز گر شروع به دروغید یا و در مرحله. کرد می
فکران  از کوته یاریان بسیبه او کرد و آن را در م یھودیدادن اقوال و اعتقادات 

باال  ییت و خدایشان را تا حد الوھیامان و دوستداران فتنه اشاعه داده و مقام یا کم
 یبراص امبریپبوده و از جانب  و وصیت حق خالفت یدارا یج کرد که ویو تروا. برد

ب کرده و حق او را غص یآن را از وص امبریپبه اما صحا، استن شده ییخالفت تع
 . اند نمودهمال یپا

ر قرار گرفتن یخطرناک و تحت تأث یھا ن بدعتیبا گسترش ا ÷یعلامام 
ج یشان بر سر ھر زبان رایز درباره ایل غلوآمین حالت که مسایدن ایاز مردم و د یاریبس

ت فراوان اقدامات یبلکه با خشم و جد، توجه نبود یآرام ننشسته و نسبت به آن ب، است
ش دستور دادند تا یاران خویشان به یا، ش گرفتیرا در پ یا سابقه یو ب یار جدیبس

د یشان بگشایت ایاز آتش حفر کرده و ھر کس را که زبان به اغراق در شخص ییھا چاله
امام در . کامل بود ن در تضادیعات با اصول و اساس دیھا و شا ن گفتهیرا ایز، بسوزانند

 . رون کردیز از وطن بیرا ن یا را سوزاند و عده یا ه عدهین قضیا یریگ یپ
ن آمده و یرالمؤمنینزد ام یمرد: کهکند  می تیدر بحاراالنوار روا یعالمه مجلس

تو سخن  ییت و خدایاز مردم جمع شده و در مورد ربوب یا مسجد عده بابکنار : گفت
ش یمثل شما ب یا بر شما! من بنده یوا: را فراخواند و فرمودھا  آن یرانند! امام عل یم
 . دین باور زشت دست بردارید و از ایاز خدا بترس، نوشم یخورم و آب م یغذا م، ستمین

بعد ادامه دادند  یش در روزھایباطل خو یاما آن عده از مردم دوباره به تکرار ادعا
ن یامام دستور داد تا ب، شان آمدینزد ا یا به ھمراه عده یو. دیقنبر را طلب، نکه امامیتا ا

سپس آن گروه ، ندیحفر کنند و آن را پر از آتش نما ییھا المسجد و دارالخالفه گود
د یمان شده و از آن دست کشیش پشیخو ۀا از گفتی: گفتھا  آن گمراه را خواست و به

کردند و  یش پافشاریبر موضع باطل خوھا  . آند دادیسابقه جان خواھ یب یا با عذابی
 . دیرا سوزانھا  آن امام

 یبلکه فقط با دود و گرما، دیکه آن گروه را نسوزان: ندیگو یاران امام میاز  یبرخ
 : ر به امام منسوب استیشعر ز. را آزار دادھا  آن آتش



 ٤٣ بحث سوم: چگونگی ظهور اختالف درمیان اصحاب

 ملـــــــا رأيـــــــت األمـــــــر أمـــــــراً منكـــــــراً 
 

ـــــــربا  ـــــــوت قم ـــــــاري ودع ـــــــت ن  أوق
 

ــــــــرا ــــــــراً وحف ــــــــرت حف ـــــــم احتفـ  ث
 

 وقنــــــــرب حيطــــــــم حطــــــــامً منكـــــــــرا 
 

ور کرده و قنبر را بانگ  شعله یبردم آتش ین امر پیا یکه به شناعت و زشتیھنگام«
زم یآن ھ یر براینظ یب یز با تالشیجاد کردم و قنبر نیآن ا یبرا ییھا زدم سپس چاله

 . »شکست یم
 : اند از جمله ان شرح حال عبدالله بن سبا پرداختهیاز علماء به ب یاریبس

ه یکه به سبئ یا فرقه(: دیگو ی) م  ھ ۳۰۱( یقم یعبدالله اشعر بنسعد  -۱
 یھمدان یوھب راسب او عبدالله بن. لله بن سبا ھستنداران عبدایمشھورند 

کردند  می یاریش یھا ز او را در توطئهیاسود ن و ابن یحرس بناست که عبدالله 
ود که به ب ین شخصیابن سبا اول. بودند یک ویاران نزدین دو نفر از یو ا

 ائتاعالن برھا  آن ازاھانت کرد و  و ییبدگور اصحاب یعثمان و سا، عمر، ابوبکر
 . ١)نمود

، است که بر ابوبکر یعبدالله بن سبا از جمله کسان(: دیگو ی) م  ھ ۳۱۰( ینوبخت -۲
سپس  ). . . دیگز یدورھا  آن ر صحابه تھمت بست و ازیعثمان و سا، عمر

جواب  یو. دیش پرسیباره ادعاررا فراخواند و از او د یو ÷یعل(: دیگو یم
دستور قتلش را صادر کرد که مردم  ÷یعل مثبت داد و به آن اعتراف کرد و

ت و یحب اھل ب یرا که ادعا یا شخصین! آیرالمؤمنیام یا: اد برآوردندیفر
به  ی؟ امام علیشکُ  یم، دیجو یم یو از دشمنان شما دورکند  می ت شما رایوال

به مدائن  ید وی) به تبعب خورده بودندیز فرینھا  آن خاطر آن جمع (که خود
دن خبر یعبدالله بن سبا با شن. . . دھد که  یادامه م ینوبخت. اکتفا کرد

غز سر امام را در ھفتاد اگر م، دیگوی یشما دروغ م: گفت، یشھادت حضرت عل
ن یقید ما یرید و ھفتاد مرد عادل را گواه قتل او گیاوریم بیبرا، دهیچیپارچه پ

ن یکه مالک کل زمیو کشته نشده است و او تا زمانم که او وفات نکرده یدار
 . ٢نشود نخواھد مرد)

از : ت است که گفتیاز ابان بن عثمان روا(: دیگو ی) م  ھ ۳۶۹( یکش -۳

                                                   
 . ٢٠ص ، المقاالت والفرق -١
 . ٢٢ص ، عهیفرق الش -٢
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در که لعنت کند خداوند عبدالله بن سبا را : فرمود یدم که میشن ÷اباعبدالله
فقط  ÷نیرالمؤمنیامبخدا قسم ، کرد می تیربوب یادعان یرالمؤمنیام باره
 . خدا بود و بس یع برایمط یا بنده

از مردم  یا عده، کنند یپرداز نسبت به ما دروغکه است  یکسان یعذاب سخت برا
، میبر یما از آنان به خدا پناه م. میپسند یدر مورد ما چنان نقل کنند که ھرگز آن را نم

 . )میبر یما از آنان به خدا پناه م
اما ، بود یھودیاند که عبدالله بن سبا  ان کردهیاز علما ب یبرخ(: دیگو یز میو ن

وشع یبود در مورد  یھودیکه یاو در ھنگام، دیش گزیخو یرا موال یمسلمان شده و عل
ص امبریپپس از وفات  یام مسلمانیو در اکرد  می بود غلو ین موسیبن نون که جانش

بود که اعتقاد به امامت  یشخصن یاو اول. انجام داد ین ادعا را در مورد علیز ھمین
 ه آنان جبھه گرفت ویبرائت جست و بر عل یدانست و از مخالفان و یرا فرض م یعل
 . ١)را کافر دانستھا  آن

از کتاب  ) که در باب (اصحاب علی)  ھ ۴۶۰( یخ الطائفه ابوجعفر طوسیش -۴
است از  یکس او(: دیگو یم، ان شرح حال عبدالله بن سبا پرداختهیش به بیخو

 . )غلو کرد یو سپس در مورد عل برگشت به کفر اسالم
» باء«نقطه و  یب» نیس«با  -عبدالله بن سبا (: ه کتاب آمده است کهیو در حاش

و ملعون است که  یغال یشخص -شود  می ر آن نقطه است خواندهیخوانا که ز
 . ٢امبرش)یخداست و او پ ÷یعلبرد که  یرا گمان میز، را سوزاند ین ویرالمؤمنیام

عبدالله بن سبا (: سدینو یدر کتاب رجال خود م: )  ھ ۱۰۱۶( یقھبائ یعالمه عل -۵
 . ٣مرتکب غلو شد) ÷یعل مورد در واز اسالم به کفر برگشت است که  یکس

او . . . و ملعون است یغال یابن سبا شخص(: دیگو ی) م  ھ ۱۱۰۱( یعالمه اربل -۶
 . ٤ش معتقد بود)یو نبوت خو یت علیبه الوھ

ل در باب (حکم یالوسا در کتاب مستدرک یو: )  ھ ۱۳۲۰( یطبرس یرزا نوریم -۷

                                                   
 . ١٠٨و  ١٠٧صص ی، رجال کش: نگا -١
 . ٥١ص ی، رجال طوس -٢
 . ٢٨٤ص ، ٣ج ی، رجال قھبائ -٣
 . ٤٨٥ص ، ١ج ، ةجامع الروا -٤
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: کهکند  می تیروا یرا از عمار ساباط یتیه) روایان و جماعت قدریغال
دلف  یبه ھمراه و. شد یوان کسریبه مدائن آمده و وارد ا ÷نیرالمؤمنیام(

: بعد از ظھر به دلف فرمود. حضور داشت، یشناس کسر ر که ستارهیپسر مج
از  یکیبه . ده افتادیپوس یا سپس نگاھش به جمجمه. . . ایبا من ب ز ویبرخ

 یوان نشست و دستور داد طشتیسپس در ا، دیاوریآن را ب: ارانش گفتی
د و آنگاه یجمجمه را در طشت بگذار: سپس فرمود، ختندیاورند و در آن آب ریب

؟ یستیک ستم؟ و تویمن ک ییدھم که بگو یتو را قسم م :خطاب به آن فرمود
و  یائیصاود یکه س ین ھستیرالمؤمنیتو ام: جمجمه به سخن درآمد و گفت

 . روان ھستمیانوش یکسر، ز خدایکن رمن بنده خدا و پس
ش بازگشتند و یخو یھا ن ماجرا بودند به خانهیاز اھل ساباط که شاھد ا یافراد

گاه کردندیو شنده یدآنچه  مردم را به دچار  ÷یعلمردم درباره حضرت . ده بودند آ
ح غلو یمورد مس ان که دریحیھمانند مسھا  آن از یا و اختالف شدند و عده یشگفت

ارانش یز آنگونه معتقد شده و بر منھج عبدالله بن سبا و ین ÷یعلکردند در مورد 
ھا  آن کفر، یرا رھا کنن مردم گمراه یاگر ا: به او گفتند ÷یعلاران ی. حرکت کردند

مشوره خواست ھا  آن ن سخن ازیدن ایامام با شن. ز در برخواھد گرفتیگر را نیمردم د
نان یا یھمانگونه که عبدالله بن سبا را سوزاند: م؟ گفتندیھا رفتار کن آن که چگونه با

 . ١ز بسوزان)یرا ن
ن و افکار یمفسدقت یان حقیدر بم که برخورد علما یدیات دین روایان ایبا ب

ن یشه امثال چنیو اگر ھم. چگونه بوده استھا  آن یھا یپرداز و دروغ زیآم اغراق
ش را به یخو یجا، ق روشن و واضحیحقاھرگز در صحنه حضور داشته باشند  ییعلما
 . خواھند دادن ÷یعلز در حق یآم اغراق یچون باورھا یلیاباط

 آغاز فتنه یچگونگ :دوماً 
نه نسبت به اصحاب و ینشر و گسترش ک یبرا یھودیعبدالله بن سبأ  یھا توطئه

بستر ، مختلف یھا نیمان سرزمیا ان مردم عوام و کمیانتشار افکار زھرآلود در م
ل و اذرا یا که عدهآن بود  ھا ن فتنهیاثمره و . مناسبی برای ایجاد فتنه فراھم کرده بود

                                                   
 . ٢٢٦ص ، ١ج ، نة المعاجزیمدو  ١٦٨ص ، ١٨ج ، مستدرک الوسائل -١
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ش به شھادت یخانه خو را در یو و ن ھجوم بردهیفه مسلمیبر خل، اوباش و سفھاء
 . بود سعثمان بن عفان، ن طرح شومیا ین قربانیاول، یآر، رساندند
شر و  یھا ثومهکه جریدر زمان یعنی، باال گرفت ست امر با شھادت عثماناعنو ش

ن یگزیان آنان جایش را در مین پراکنده شده تا سموم خویان صفوف مسلمیفساد در م
 . کنند

از  یا عده، فهیبه عنوان خل یبا مردم و انتخاب و ÷یعلعت امام یبه ھنگام ب
ش ید خویت بودند با افکار پلیرو مسلک سبئیبه عنوان خوارج که پ یھمان عوامل تباھ

ن النه کرده بودند و چنان اوضاع را در کنترل ینه و سپاه مسلمیان شھروندان مدیم
 یریھا و جلوگ از آثار شوم فتنهت امر و ترس یبه خاطر حساس سیعلداشتند که امام 

قصد مبارزه را در ، گذشت سھمانند آنچه که بر عثمان، نهیختن خون اھل مدیاز ر
فه مقتول یش را از عامالن قتل خلیتوانست که سپاه خو یحال با آنان نداشت و نم

 . ردیرا بگ کرده و حق او یپاکساز
و قصاص  سعثمان یواھبر دادخ ینه مبنیبا درخواست اھل مد ین بود که وقتیا

گاھمییگو یز به آنچه شما میمن ن برادران من! ی(ا: فرمود، ن او مواجه شدیقاتل اما ، د آ
بر ما تسلط  شیخو ساز و برگبا قدرت و ھا  آن ست کهیا چه کنم که اوضاع به گونه

 بال عرب یقبابرخی ھمراه و  آنانز با یان شما نبردگ، میندار یلطو ما بر آنان تس دارند
 ش عملیان شما به خواست خوینه و در میدر مد یآنان حت، اند دهشھمسو  آنان
چه کاری از دست شما بر ، در این حالت. ستیمقابله با آنان ن یارایو شما را کنند  می
ن یز نسبت به ایمردم ن. آید؟ چه بسا این کار شما از فرھنگ جاھلیت شمرده شود می
با دشمنانتان  یگروھ، با شما ھماھنگ یگروھ: اند م شدهیبه چند گروه تقسه یقض

رند و ید تا مردم آرام گیشه کنیپس صبر پ. ند و نه با آنانینه با شما یھماھنگ و گروھ
فراھم  یمکان گرفتن حقوق به آسانر که خواھند ثابت شود و ایدر ھر مسھا  آن قلوب
د که قدرت ینکن ید و کاریقرار دھ بولمرا مورد ق ید و رأیپس به من مھلت دھ. دگرد

 من امور را در. افتد و ترس و ذلت حاکم شودیما را تباه ساخته و کار از دستمان ب
ش یپ یچ راھیرم و اگر ھیگ یش خواھم گرفت و تمام تالشم را به کار میار خویاخت
 . ١)کنم یرا انتخاب م جنگ و مرگم نماند یرو

                                                   
 . ٥٠٢ص ، ٣١ج ، و بحار األنوار ٢٤٣ص ، نھج البالغه -١
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به ھا  آن میسبب تقس دن گرفت وین اصحاب جوشیھا ب ن زمان بود که فتنهیاز ا
عتر یسرچه  ھر یخواستار خونخواھ یگروھ، شد یو اجتھاد یمختلف فکر یھا گروه

ھماھنگ بوده و معتقد به  یگر با امام علید یشدند و گروھ سعثمان، دیفه شھیخل
ز در یو فساد ن یاھل تباھ، بودند ÷یعلتا استقرار کامل حکومت  یر خونخواھیتأخ

 . ن بودندیگرفته و در کم ین دو گروه جایان ایم
بر پا  یت موجود قناعت نکرده و از ھر فرصت ممکن برایاھل تفرقه و فساد به وضع

ان ین میکه در اکردند  می ج شر و فساد استفادهینمودن آتش تفرقه و اختالف و ترو
به دست آنان داد تا  یعراق فرصت خوب یاز اصحاب از مکه به سو یخروج گروھ

. زندین را به ھم درآویک کنند و صنوف مسلمیعات دروغ تحریبا شا احساسات مردم را
 . ھا بود ن تالشیجه ایکه حادثه جنگ جمل نت. . 

 جنگ جمل
 ششهین عایالمؤمن ر و امینست که حرکت طلحه و زبیدال بر ا یخیمعتبر تار یھا تیروا

 اساسا و نبوده سیعلبا حضرت جنگ  ھدفاز مکه به سمت عراق به  ان آنانیاطراف و
بلکه به قصد ، به آن داشتند یبودند نه طمع یفت از حضرت علنزع خال یآنان نه داع

فه ین خلیز انتقام از قاتلیو نھا  آن ان مسلمانان و متحد کردنیاصالح و حل اختالف م
ن مطلب یا. لمانان عراق بوده استسان میاز مھا  آن رون راندنیو ب سن عثمانیمسلم
ز ین نیم که جنگ صفیاند و الزم است بدان ان نمودهیب یخیتار یھا از کتاب یاریرا بس
 . ه بوده استین قضیھم یریگ دنباله

 : ر استیه به شرح زیخالصه قض
طبق  لشهیعان یر و ام المؤمنیبا سپاه طلحه و زب یان علینکه سپاھیپس از ا

با  سیعلاز لشکر  سن عثمانیده و بر اخراج قاتلیبه ھم رس عادگاهیمدر  یقرار قبل
 یھا ندگان دو لشکر به قرارگاهیو نما دندیگر به توافق رسیکدی یکمک و ھماھنگ

است  یرو به نابودھا  آن با تعجب و اندوه فراوان که زحماتخوارج ، ش بازگشتندیخو
نان ین آرامش و اطمیرا متوجه شدند که دو سپاه در عیز، د بودندیجد یا در فکر چاره

دانستند که توافق دو  یآنان م. اند دهیته و به توافق رسا قصد جنگ نداشیگو است و
ده و از غفلت سربازان دو ید چیجد یا لذا توطئه، خواھد بودھا  آن انیلشکر به ضرر و ز

از  یا خوارج با به قتل رساندن عده. سپاه استفاده کرده و شعله جنگ را روشن کردند



 صحابه از دیدگاه قرآن و اهل بیت    ٤٨

ک کرده و جنگ به طور یسربازان را تحرر یسا، انهیان ھر دو لشکر به طور مخفیسپاھ
را ھر دو یز. ان آنان پاگرفت و به سرعت تمام بدنه دو لشکر را در برگرفتیم یجزئ

 . انت کرده استیبردند که طرف مقابل خ یلشکر گمان م

 نیجنگ صف
ل ین دلیبه ھم، نداشت یز از نظر شکل و ھدف با جنگ جمل تفاوتین نیجنگ صف

نبوده است ھر  یه به خالفت علیطمع معاو، ن جنگیکه علت ا اند ان کردهیبن یرخمو
ه یاما معاو، کنند می جیتروآن را  اند و هین قضیا یمدعسندگان یاز نو یبرخچند که 

ک نفر ھم با او بر سر خالفت ی ینشان نداده و حت یلیچ تمایدن به خالفت ھیرس یبرا
، بلکه علت اختالف. دینجنگل تملک خالفت یز به دلین یعلعت نکرده است و با یب

 . عت نکردن با او بودیدر رھا کردن امارت شام و ب یعلنکردن از حکم  اطاعت
، بودس ن عثمانیه از دو مسئله مذکور قصاص نشدن قاتلیمعاو یچیل سرپیو دل

ده است اما از ینکه به خالفت رسیبا وجود ا ÷یعلعه شده بود که یرا در شام شایز
ن که قصد یبا سپاه ام المؤمن یکرده و حت یخوددارس ن عثمانیقصاص قاتل

نه را ترک کرده و یمد ن اویعالوه بر ا. اند مبارزه کرده است عثمان را داشته یخونخواھ
ده است یش برگزیبه عنوان مرکز خالفت خو ن عثمان استیکوفه را که محل تجمع قاتل

 . برند یبه سر م ÷یعلآزادانه در سپاه س ن عثمانیو قاتل
ل قصاص نکردن یار دوست داشت که دلیچون بس÷ یعلجه حضرت ینت در

 یھا دھد و گمان حیش توضیرا در لشکر خوھا  آن فه سابق و رھا کردنین خلیقاتل
ه نوشته و به یبه معاو یا نامه، ان دھدین پایبه اختالف مسلم، نادرست را باطل کرده

شان یا. تبرئه جست عثمانن یش پرداخته و از قاتلیت خالفت خویاثبات حقان
ز با ابوبکر و عمر و عثمان یناند که قبًال  عت کردهیبا من ب ی(ھمان افراد: دیفرما یم
ن یعت و نه غائبیبن در ینه حاضر، عت ھم ھمان موارد استیاند و مفاد ب عت کردهیب

ن و یمھاجر منحصرًا از آِن  یل شوریندارند و حق تشک را یگریفه دیحق انتخاب خل
اتفاق نظر حاصل کردند و او را امام خواندند آن  یبر شخصھا  آن اگر، انصار است

ا یرد یب گیکار آنان را ع یکساگر  و. است یخداوند تعال یشخص مورد پسند و رضا
 روش مؤمنانت یرا به اعتدال و رعا یخارج شد و جمع ید آورد و از رأیپد یبدعت
 ین با ویبازگشت به راه مسلم یداد براکه اگر باز ھم به انحراف ادامه کنند  می هیتوص
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به جانم سوگند ، هیمعاو یا. گذارد یگران وامیرا به د یز ویو خداوند نکنند  می جنگ
دانست که من نسبت به خون عثمان  یخواھ، یاز ھو یرویو نه با پ یاگر با تعقل بنگر

دانم که حق  ی(م. که در زمان قتل او در عزلت بودم یدان یندارم و خود م یچ گناھیھ
و ، یپنھان کن قت آشکار رایو حق یمرا متھم گردان نکهیتو روشن است) مگر ا یبرا

 . ١السالم)
ش را بر اذھان یر خویاز قبل تأثق یوارونه جلوه دادن حقا یبران ااما (تالش مفسد

خته شد و یر یادیز یھا ان صفوف مسلمانان درگرفت و خونیگذاشته بود) و جنگ م
تا قرآن را َحَکم و . ان دادندیھا جنگ را پا زهیھا بر سر ن قرار دادن قرآن ه بایسپاه معاو

شد و به  یه راضین قضیز به این÷ یعلن یفه مسلمیخل، ان خود قرار دھندیداور م
 . بر آن اتفاق کردند به شام بازگشت که ھر دو یز با شروطیه نیمعاو، کوفه بازگشت

(ما با : نوشت یبالد اسالم یبرا ن رایداستان جنگ صف ÷یعلن یرالمؤمنیام
دعوت واحد و امبر ما یپ، ما واحد یم و روشن است که خدایاھل شام به جنگ پرداخت

اضافه  یزیامبرش چیمان به خدا و پیدر اھا  آن است ما از یکیما ھم در اسالم 
ن یاختالف ما ھم فقط به خاطر خون عثمان بود و ما از ا. ما ازھا  آن م و نهینداشت

 . ٢م)یه مبرائیقض
ن بر یدر جنگ صف اصحابن یاختالف ب سببگونه نبوده است که  نیپس ا

ز یبر زبان ائمه ن ه روشن و آشکار ویبلکه قض، ده باشدیپوش ‡تیاھل با ین و یمسلم
قصاص  قتل حضرت عثمان و، نیصف جمل و یھا (که سبب جنگ، بوده است یجار
 . )ن بوده استیقاتل

ش یان خویبه جنگجو÷ یعل: کهکند  می تیجعفر صادق از پدرش روا ماما
ا کافر یھا  آن کافر دانستن ه و سپاه اویمعاو ل جنگ ما باید که دلی(بدان: گفت یم

ن خاطر است که ما خود را بر حق یبلکه به ا. ستینھا  آن شمرده شدن ما توسط
 . ٣دانند) یز خود را بر حق میم و آنان نیدان یم

و سپس  یگریبر د یگروھو شورش ، ان اصحابیم موجود یھا اختالفات و فتنه

                                                   
 . ٧٦ص ، ٣٣ج ، و بحار األنوار ٣٦٦ص ، نھج البالغه -١
 . ٣٠٦ص ، ٣٣ج ، و بحار األنوار ٤٤٨ص ، نھج البالغه -٢
 . ٣٢٤ص ، ٣٢ج ، و بحار األنوار ٤٥ص ، قرب اإلسناد -٣
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رش آن توسط ھر دو طرف ما را به یشدن به حکم خدا و پذ یو راضھا  آن انیم اصالح
 : دیفرما یاندازد که خداوند م یل میفه ذیه شریاد آی

ٓ  �ن﴿ ۡ ٱ ِمنَ  �َِفَتانِ َطا ْ �ۡ ٱ مِنِ�َ ُمؤۡ ل ۡص  َتَتلُوا
َ
ْ فَأ ۖ بَيۡ  لُِحوا ٰ إِحۡ  َ�َغۡت  فَإِنۢ  َنُهَما  َ�َ  ُهَماَدٮ

 ٱ
ُ
ْ فََ�ٰ  َرىٰ خۡ ۡ� ٰ  ِ� َ�بۡ  لَِّ� ٱ تِلُوا مۡ  إَِ�ٰٓ  ءَ تَِ�ٓ  َح�َّ

َ
ِۚ ٱ رِ أ ٓ  فَإِن �َّ ۡص  َءۡت فَا

َ
ْ فَأ  َنُهَمابَيۡ  لُِحوا

 ِ قۡ  لِ َعدۡ لۡ ٱب
َ
ْۖ ِسُطوٓ َوأ َ ٱ إِنَّ  ا ۡ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ ۡ ٱ إِ�ََّما ٩ ِسِط�َ ُمقۡ ل ٞ إِخۡ  مُِنونَ ُمؤۡ ل ۡص  َوة

َ
ْ فَأ  َ�ۡ�َ  لُِحوا

َخَو�ۡ 
َ
ْ ٱوَ  ُ�مۚۡ أ َ ٱ �َُّقوا  . ]۱۰-۹الحجرات: [ ﴾١٠َ�ُونَ تُرۡ  لََعلَُّ�مۡ  �َّ
اگر . دیان آنان صلح برقرار سازیدر م، ھرگاه دو گروه از مؤمنان با ھم به جنگ پرداختند«
 یا دسته با آن، را نشود)یورزد (و صلح را پذ یستم کند و تعد یگریاز آنان در حق د یکی

اطاعت از فرمان خدا  یکه به سو ید تا زمانیورزد بجنگ یم یتعد کند و یکه ستم م
در ، )را شدیا را پذو فرمان خد(ھرگاه بازگشت . )شود یرا میو حکم او را پذ(گردد  یبرم

 ا که خدا عادالن را دوستچر، دید و عدالت بکار بریگرانه صلح برقرار سازشان دادیان ایم
و ، دیخود صلح و صفا برقرار کن دو برادر انیپس م، گرندیفقط مؤمنان برادران ھمد. دارد

 . »تا به شما رحم شود، دیخدا ترس و پروا داشته باش از
 : دیگو یه مین آیر ایدر تفس یناصر خ محمد باقریش

ٓ  �ن﴿( ۡ ٱ ِمنَ  �َِفَتانِ َطا ْ �ۡ ٱ مِنِ�َ ُمؤۡ ل دو گروه از مؤمنان که به جنگ ھم : یعنی  ﴾َتَتلُوا

ۡص ﴿ ،اند برخاسته
َ
ْ فَأ  َ�َغۡت  فَإِنۢ ﴿، دیبرقرار کن یان آنان آشتیم یعنی ﴾نَُهَمابَيۡ  لُِحوا

ٰ إِحۡ   ٱ َ�َ  ُهَماَدٮ
ُ
و ظالمانه  است که حق او نبوده یزیچخواستار  یگروھ یعنی ﴾َرىٰ خۡ ۡ�

ْ فََ�ٰ ﴿، دیکمک کنمظلوم را ، دیجنگ یگر میبا گروه د با گروه متجاوز    ﴾ِ� َ�بۡ  لَِّ� ٱ تِلُوا

ٰ ﴿، ظالم است که اریزد یبجنگ مۡ  إَِ�ٰٓ  ءَ تَِ�ٓ  َح�َّ
َ
ِ ٱ رِ أ  خدا اطاعت از فرماننکه به یتا ا  ﴾�َّ

 یز براین شماکرد  توبهپس اگر بازگشت نمود و ، ترک کند تجاوز را ظلم و وبازگردد 

ِ ﴿، دیاقدام کنھا  آن نیدر بصلح جاد یا قۡ ﴿، عادالنه و دور از جور  ﴾لِ َعدۡ لۡ ٱب
َ
ْ ِسُطوٓ َوأ   ﴾ا

َما﴿، دیعدالت را اجر کن ۡ ٱ إِ�َّ ٞ إِخۡ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل ن دو ین با ھم برادرند پس بیمؤمنان در د ﴾َوة
داده و ظالم را از ظلم منع  یارید و مظلوم را یگروه برادر عدالت و صلح برقرار کن

 . ١د)یکن
                                                   

ات الدرر یو مقتن ةان السعادین و بیر المعیتفس: نگا و ٣٠٨ص ، ٣ج ، انیر مختصر مجمع البیتفس -١
 . سوره حجرات ١٠-٩ه یل آیذ، زان و الکاشفیو الم
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ن و دور کردن یدن به مسلمیآرامش بخش یجاد صلح و تالش برایحرص بر او 
ل ین دلیبوده است به ھم÷ یعلن یرالمؤمنیخشونت و تفرقه از مسلمانان خواست ام

ش را یلذا سربازان خو، کرد می زین کامًال پرھیز و اسباب تفرقه مسلمیآم نهیاز مسائل ک
نکه در جنگ بودند یه با وجود ایان معاویبه سپاھ یین و ناسزاگوینفر، از گفتار ناپسند

ان یق با بمِ َح  بنو عمرو  یعد بن(حجر : دیگو یک میشر بنعبدالله . کرد می ینھ
فرستاد ھا  آن به دنبال ÷یعل، ان مردم آمدندیدر م ١انین شامیانزجار و نفرت و نفر

ر یام یا: آمده و گفتند ÷یعلنزد  انآن. ن کار دست بکشندیغام داد که ازایو پ
: ستند؟ گفتیا آنان بر باطل نیو آ: گفتند. یآر: مودرستم؟ فیا ما برحق نیآ، مؤمنان

دوست ندارم که جزو : ؟ فرمودیکرد یآنان نھ یپس چرا ما را از بدگوئ: گفتند. یآر
 د و از اعمال بدیکرد یاعمالشان را ذکر م یھا ید و اگر بدیان باشیکنندگان و بدگو لعن
کردن و ناسزا  نینفر ین کار بھتر و مناسبتر بود و اگر بجایا، دیراند یسخن مھا  آن

آنان  ن ما ویدر بز و یرا از ھدررفتن بپرھھا  آن خون ما و، خداوندا: دیگفت یگفتن م
ھا،  آن نجات بده تا جاھالن یرا از گمراھھا  آن آرامش برقرار فرما و و یآشت صلح و

نصورت کار شما را یدر ا، نندیتوبه را برگز، آنان یباطل و دشمن قت را و قائالن بهیحق
 . ٢شما ھم بھتر بود) یو برادم یپسند یشتر میب

ان را مورد یسپاھ یان نبوده بلکه تمامیعیامام فقط مخصوص ش ین نھیالبته ا
، ردیھا را در برگ ھا و مکان شان تمام زمانیا ین قصد که نھیخطاب قرار داده است به ا

نکه اھل ی(من از ا: ش را خطاب قرار داده و فرمودین سپاه خویشان در جنگ صفیا
د یبپردازھا  آن اگر به وصف اعمال و احوال ید ناخشنودم ولیباش ییدشنام و ناسزا گو

خون ، خداوندا: دییبگوھا  آن دشنام به یکتر و اگر به جایت نزدیکوتر است و به واقعین
 . ٣کوتر بود)یز و رابطه ما را با آنان اصالح فرما نیھرفتن بپرررا از ھدھا  آن ما و

 اتفاق افتاد ÷یعلآنچه که پس از شهادت امام 
از خوارج فاسد به اسم ابن ملجم  یکیبه دست  ÷یعلمؤمنان  ریپس از شھادت ام

. دندیعت کردند و او را به خالفت برگزیپسر امام بس مردم با حضرت حسن، یمراد
                                                   

 . من اھل الشام آمده است: در اصل متن -١
 . ١٠٢ص ، نیصف وقعةو  ٣٩٩ص ، ٣٢ج ، و بحار األنوار ٣٠٦ص ، ١٢ج ، مستدرک الوسائل -٢
 . ٥٦١ص ، ٣٢ج ، و بحار األنوار ٣٢٣ص ، نھج البالغه -٣
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ن مبذول داشتند و یان مسلمیجاد وحدت میا یرا در راستا شیشان تمام تالش خویا
 صامبریپگر از معجزات ید یکیافت که خود یشان تحقق یدر مورد اص امبریپوعده 

 . رود یز به شمار مین
را در  صامبریپ یروز: دیگو یت شده که میروا یحارث ثقف بنع یاز ابوبکره نف

د و سرور یسن پسر من یا: فرمود یدم که خطاب به جمع میدبه ھمراه حسن  یجمع
 . ١ن قرار دھد)ین دو گروه بزرگ مسلمیدوارم که خداوند او را سبب اصالح بیاست و ام
ن شرط را قرار داد که براساس کتاب خدا و یه ایصلح با معاو یبرا÷ حسنامام 

 . ٢ن حکم کند)یو بر روش خلفاء راشد پیامبرخداسنت 
 بهیو معاو یر مؤمنان علیان امیم ینیبرادرانه و عطوفت د یل ھماھنگیاز دال

ھرگاه  ینست که بعد از شھادت علیا -ھا  آن انیم یبا وجود اختالفات اجتھاد -
 . نمود یه افتاده و اظھار محبت میبه گر، کرد می ادی یه از ویمعاو
به او  هیمعاورفت س هینزد معاو یضمره نھشل بن(ضرار : دیگو ینباته م بنصبغ ا
د؟ ییمعاف فرما یمرا از وصف کردن علشود  می: م وصف کن؟ گفتیرا برا یعل: گفت
 یش را بر علیخداوند رحمت خو: ضرار گفت. یف کنیم توصیارا بر ید علیبا !نه: گفت
م ما را به خود یدید یھرگاه او را م، ستیز یدارد! به خداوند سوگند ھمانند ما م یارزان
دار او یگفت و ھر گاه به د یما را جواب م، میدیپرس یم یاو سؤال و اگرازکرد  می کینزد

شه مالزم او یشد (ھم یبر او بدون ما بسته نم یچ دریو ھکرد  می م ما را اکرامیرفت یم
با نکه رابطه ما یسوگند با وجود اما را از او منع نکرده و به خداوند  یچ نگھبانیھ )میبود

م و آغازگر یبت او توان سخن گفتن با او را نداشتیل ھیک بود اما به دلیشان نزدیا
ده شده یمنظم چ یدھایاو که ھمانند مروار یھا د دندانیخند یم و ھرگاه میسخن نبود

 . گشت یدا میبود ھو
خداوند غرق رحمتش کند به : ضرار گفت. شتر بگویاز اوصاف او ب: ه گفتیمعاو

ر اوقات مختلف شب و روز به تالوت ار و خواب او کم بود و دیاو بس یردایخدا سوگند ب
 . . . . پرداخت یکتاب خدا م
 یضرار! به خدا سوگند عل یست ایکاف: ست و گفتیه گریمعاو: دیگو یاصبغ م

                                                   
 . ١٠٢ص ، ١ج ی، الآلل یو عوال ٢٩٨ص ، ٤٣ج ، و بحار األنوار ٥١٩ص ، ١١ج ، کشف الغمة -١
 . ٦٤ص ، ٤٤ج ، و بحار األنوار ٥٧٠ص ، ١ج ، شف الغمةک: نگا -٢
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 . ١خداوند غرق رحمتش کند)، نگونه بودیا
مانع ھا  آن یکه اختالفات اجتھاد، نگونه بوده استیرفتار آن برادران در گذشته ا

باعث کینه و کدورت این اختالفات نشده و ھا  آن انیو عطوفت م کو و رحمیارتباط ن
را یز، درک اتفاقات گذشته است یگر ما برایارین یز بھتریخ نیتار. نشده استھا  آن بین
صرف دارند و انسان  یو احساس یعاطف یکه مبنا ییاز باورھا، مستند یخیات تاریروا

و  یطانیو انحراف ش یت جز گمراھیدھند که در نھا یقرار م یو جھت یرا در ھر واد
 . پناه بر خدا. کند می در برندارد ما را منع یا جهینت، جاد شبھهیا

                                                   
 . ٦٢٤ص ، صدوق یو امال ١٤ص ، ٤١ج ، بحار األنوار -١





 
 
 

 :بحث چهارم
 نیتوطئه بر ضد اسالم و مسلم

و ان اصحاب یواقع شده م یھا از فتنه یاسالمن خدا و بدخواھان وحدت یدشمنان د
ھا  آن ت و عدالتیھجمه بر شخص یبرا یله خوبیوسھا  آن انیم یاختالفات و کشتارھا

ن منوال یز بر ھمیار و گمراه نذگ م بدعتید و قدیندگان جدسیاز نو یا و عده. افتندی
خود را ، اند پرداختهفھمند ساخته و  یدانند و نم یز نمیحرکت کرده و آنچه را که خود ن

اصحاب را  یبرخ، یه و اساس درستیچ پایان اصحاب داور قرار داده و بدون ھیدر م
 یقین عناصر ناالیچن یابیواضح است که علت راھ. اند را مردود شمرده ید و برخییتأ

آنان است که  یخرد یجھل و بص امبریپبه عرصه قضاوت در مورد اصحاب پاک 
 اه را تکراررسندگان گمیر نویگذار و سا توزان مغرض بدعت نهیک یھا وار گفته یطوط

 که بر عدالت صحابه داللت یاتیو روا ١اتین در آیاز مسلم یاریکه بس یتا جائ، کنند می
 . اند د کردهیشک و ترد، کنند می

 یھا شتر اعتقادات باطل و نوشتهیاعتبار ب یسندگان براین دسته از نویا
ف یتحر یرا برا یطانیده شیچیپ یھا ھا و روش هھاز شب یش برخیز خویآم مسخره

موارد ھا  آن اند که از جمله ن به کار گرفتهیان مسلمینه میخ و کاشت بذر فتنه و کیتار
 : شود می انیر بیز

 صامبریپد در عدالت اصحاب یترد -الف 
را از ص امبریپچگونه قرآن و سنت : اند عه کردهیان مردم عوام شاین افراد در میا

                                                   
(ره) از جمله ثقة االسالم محمد بن یعقوب ھای مشایخ  آنچه را که از ظاھر گفته: گوید کاشانی می -١

زیرا روایاتی را در کافی نقل ، یابیم اینست که به تحریف و نقص قرآن اعتقاد دارد کلینی در می
را مورد جرح قرار نداده است و در ھا  آن و کلینیکند  می کرده که مسئله تحریف قرآن را مطرح

، استاد کلینی. شده جزو روایات صحیح است در کتاب واردچه  ھر اول کتاب ھم بیان کرده که
یعنی علی بن ابراھیم قمی (ره) نیز در تفسیرخویش بسیاری از این روایات را ھمراه با غلو بیشتر 

. طالب طبرسی نیز در کتاب االحتجاج ھمین روش را دارد شیخ احمد بن ابی. ذکر کرده است
، و آراء حول القرآن ٢٣ص ، ١ج ی، ر قمیتفس: و نگا ٥٢ص ، مقدمه چاپ ششمی، (تفسیر صاف

 . )١٩٧ص ، ٢ج ی، ب خوئیرزا حبیم، شرح نھج البالغة یمنھاج البراعة فو  ٨٨ص ی، اصفھان
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م یریبگ ینمان را از کسانیچگونه د اند؟ ت شدهیم که مرتکب گناه و معصیریبگ یافراد
 صادر نموده است؟ھا  آن خداوند حکم نفاق بر که

ن آن یقصد مروج ین سمومینشر چن و ین شبھاتیم که ھنگام طرح چنید بدانیبا
ان نشده و یع او بیکه شرح حال وقا یفرد، از اصحاب نبوده ینا شخص گمنامیقی

از اصحاب که مرتکب زنا  یا زنیخ را به خود اختصاص نداده یاز تار یاو اوراق یزندگان
ش یاعتراف نموده و خواستار مجازات خوص امبریپشده باشد سپس توبه کرده و نزد 

 یو حت، اند ساخته یده و حد را بر او جارکه مرتکب شرب خمر ش یا کسیشده است 
را به ص امبریپھم که خبر حرکت س هتعبل یاب بنحاطب مانند  ین شبھات افرادیا

خشنود شده ھا  آن ز ازین گونه افراد توبه کرده و خداوند نیرا ایز، ستیش رساند نیقر
شده  یجارھا  آن ا بریدر دن یا حد و حدود شرعیرفته و یرا پذھا  آن ا استغفاری، است
 . است

خدشه وارد کردن در ھا  آن میھا و ھدف مستق  ن شبھهیطرح ا یاما مقصود اصل
باشد  می ش رهیاز اصحاب ھمانند ابوبکر و عمر و عثمان و غ یبزرگانت یمنزلت و شخص

ھا،  آن انیم یاختالفات اجتھاد ییھا و بزرگنما یپرداز با داستاندشمنان اسالم که 
 چرا. را با لطمه وارد کردن بر عدالت اصحاب دارند یقصد خاموش کردن نور خداوند

جاد شبھه در کتاب خدا و یا ید در عدالت اصحاب راه برایجاد شبھه و تردیپس از اکه 
جه کاشتن بذر یند ھموار شده و در نتا هحافظ و ناقل آن بودھا  آن کهص امبریپسنت 

 . خواھد شد یافتنیدست  یان مسلمانان ھدفینه در میفتنه و ک، تفرقه، اختالف
ن قابل یان مسلمیپراکنده در م یھا عهیدقت در شا ید با اندکین ھدف پلیو ا

و  ث دروغیج احادین ھدف ترویوصول به ا ین راه برایتر را مھمیز، شناخت است
مانند ، کند میھا  آن به یانیث است که کمک شایاساس در کتب حد یب یھا داستان

کتک خوردن شوھر  شان ویو سوزاندن خانه ال داستان ضربه خوردن حضرت زھرا
وارد شده  یھا یر دروغ پردازیتوسط بزرگان صحابه و سا یخالفت از علب صا غیاو 

 . ییو روا یثیدر کتب حد
 از یکی یکه حتیافته در حالیت یان مردم مقبولیات مین روایتعجب است که ا یجا

گر از ید یکیا ی ÷یعلکه به امام  یا مرفوعیو از سند متصل  هح نبودیز صحینھا  آن
 . باشد یبرسد برخوردار نم ‡تیاھل بعه یعادل شان یا راویاصحاب و 

 : میل متذکر شوین مسایمھم را در برخورد با ا ینجا الزم است که نکاتیا
، ان شده استیب نح و روشیم به طور صریات قرآن کریلت اصحاب در آیفض -۱
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کامًال ھا  آن د ازیتمج ف ویدر تعرز یات ائمه نیو رواص امبریپسنت ھمچنانکه 
 . ١ھستندا یگو

را یز، محض است یدروغ، اند منافق وجود داشته یان اصحاب افرادینکه در میا -۲
و شوند  نمی ن جزو اصحاب شمردهیمنافق، ان شدیف بیھمانطور که در تعار

و اصحاب ص امبریپ یان صفات براین ھم شخصًا و ھم با بیاغلب منافق
 یات درونین یسکنات و حتم تمام حرکات و یرا قرآن کریز. شناخته شده بودند

 . آنان را فاش ساخته بود
 یھا ن غزوهیم که جزو آخریاوریاگر به عنوان نمونه از غزوه تبوک مثال ب و

 یمثل ترس از فتنه زنان روم یل واھیبا دال یم که افرادینیب یبوده است م صامبریپ
. نمودند یجھاد خوددار شرکت درگر که عادت منافقان است از یل زشت دیا دالیو 

مردم  یکه جز برخیجائ، ل پرداخته استین مسایان ایات به بیآ یاریم در بسیقرآن کر
نه یمد، شرکت در غزوه یبراص امبریپر اصحاب به ھمراه یسا، ا اصحاب معذوریمنافق 

 . را ترک کرده بودند
توبه  - هرب العز -نست که خداوند یا، ستندین جزو اصحاب نینکه منافقیل ایاز دال

رفت و توبه ینه را که بدون عذر به جھاد نرفته بودند پذیو بازگشت سه نفر از اھل مد
 : دیفرما یخداوند م. قرار دادھا  آن را سبب بخششھا  آن میمان عظین و ایراست

ُ ٱ تَّاَب  لََّقد﴿ ۡ ٱوَ  �َِّ�ِّ ٱ َ�َ  �َّ  ٱوَ  ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل
َ
  . ]۱۱۷التوبة: [ ﴾نَصارِ ۡ�

 ی هغمبر (از اجازه دادن منافقان به عدم شرکت در جھاد) و توبیپ ی هتوبخداوند «
 . »رفتیجنگ تبوک) را پذ یھا ن و انصار (از لغزشیمھاجر

 : ه کهین قسمت از آیتا ا

ِينَ ٱ َثةِ �ََّ�ٰ ٱ َوَ�َ ﴿ َّ�  ْ ٰٓ  ُخّلُِفوا  ٱ ِهمُ َعلَيۡ  َضاقَۡت  إَِذا َح�َّ
َ
 َوَضاقَۡت  رَُحَبۡت  بَِما ُض �ۡ�

نُفُسُهمۡ  ِهمۡ َعلَيۡ 
َ
ْ َوَظنُّوٓ  أ ن ا

َ
 َملۡ  �َّ  أ

َ
ِ ٱ مِنَ  َجأ َّ�  ٓ ْۚ ِ�َُتو�ُوٓ  ِهمۡ َعلَيۡ  تَاَب  ُ�مَّ  هِ إَِ�ۡ  إِ�َّ َ ٱ إِنَّ  ا َّ� 

اُب ٱ ُهوَ    . ]۱۱۸التوبة: [ ﴾١١٨ لرَِّحيمُ ٱ �َّوَّ
تا ؛ نمود)لطف و احسان خداوند (، که (از جنگ تبوک) تخلف نمودند یو به آن سه نفر«

و دانستند که ، و از خود به تنگ آمدند، تنگ شدھا  آن ش برا یفراخ ۀبا ھم ینآنگاه که زم
تا ، نمودھا  آن سپس رحمت خود را شامل حال، یستاو ن یجز به سو خدااز  یگاھ پناه

                                                   
 . ١١ - ٣٩صص ، ن کتابیھم: نگا -١
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 . »مھربان است یرپذ الله است که توبه گمان ی) بیرفترا پذ نآنا ی توبه کنند (و توبه
به سه گروه وه تبوک را بعد از غز نهیاھل مد، ات سوره توبهیذکر است که آان یشا

کت نکردن در اجازه شرص امبریپد که یگو یو از گروه چھارم سخن نمکند  می میتقس
ام  بنو عبدالله ÷ یعلامثال امام  یکسانکه عبارت بودند از ، جھاد را به آنان داد

 . توان جھاد نداشتند یکه به خاطر عدم استطاعت مال یمکتوم و فقرائ
ت توبه گروه اول اصحاب که در غزوه تبوک شرکت یان قبولیه اول به بیخداوند در آ

نه جدا کرده و جزو گروه دوم ین را از اجتماع مدیه دوم منافقیپردازد و در آ یداشتند م
ان یو پس از آن به ب شمارد یر معذور میرا غھا  آن به حساب آورده و عدم خروج

پردازد  یت گروه سوم که سه نفر از اصحاب بوده و در جھاد شرکت نکرده بودند میوضع
مورد عفو و گذشت خداوند واقع ص امبریپبا ھا  آن ییکه به خاطر صداقت و راستگو

 . اند شده
اگر بدون عذر  ین را از صف اصحاب (حتیصف منافق، اتین آیم که اینیب یپس م

شتر از ھمه مردم یب ش اصحابسازد و در واقع  یاند) جدا م ھم در جھاد شرکت نکرده
را مورد دقت قرار  شیخو یرونیو ب یتمام حاالت درون ز داشتند وینسبت به نفاق پرھ

 . نفاق دچار نشوند دادند که به یم
نشسته بودم که  ÷نزد ابوجعفر ی(روز: ت شده کهیر روایمستن بناز سالم 

خداوند : گفت÷ موقع رفتن به ابوجعفر، دیپرس ین نزد او آمد و سؤاالتیاع بنحمران 
خواھم بپرسم که  یم، مند سازد د و ما را با وجود شما بھرهیفرما یشما را طوالن عمر

 ینرم و عطوف و نفس یقلب یچگونه است ما به ھنگام حضور در خدمت شما دارا
اما به ھنگام خروج ، میباش یمردم م ییایدن یھا یتفاوت به دارائ یا و بیرغبت به دن یب

م؟ ابوجعفر در جواب یردا یگریاحوال د، ر مردمیرت با تاجران و ساشو ترک شما و معا
 یسخت و گاھ یقلب شماست که گاھ یر حالت شما وابسته به دگرگونیین تغیا: فرمود

ا شما نفاق را در ما یآ: دند کهیپرسشان یز از ایو اصحاب رسول خدا ن، شود می نرم
ھرگاه که نزد شما : گفتند »د؟یکن ین فکر میچرا چن«: فرمودص امبریپ؟ ینیب ینم

، رغبت شده یبھا  آن یا و داراییبه دن، میمند تذکرات شما بھره ارشاد و، م و از پندیھست
مراوده و ترک شما و  اما با، میکن یبھشت و جھنم را با چشم سر مشاھده م یگوی

آن حاالت  ییم و گویک است که دگرگون شوینزد، ایاموال دن معاشرت با زن و فرزند و
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ن یبلکه ا، ھرگز«: فرمودص امبریپ؟ ینیب ین را نفاق نمیا ایآ، میا ده را نداشتهیپسند
اد یا مشتاق سازد و از یدن یسو طان است که شما را بهیشھای  تالش زر حاالت اییتغ

د ینزد من دار کو که دریشه بر آن حاالت نیاگر ھم، به خدا سوگندخدا غافل کند و 
د ید داشت و بدانیآب را خواھ یدن و مصافحه با مالئکه و راه رفتن بر روید توان دیبمان

خداوند مخلوقات ، دید و سپس با استغفار آن را محو نکنیکه اگر شما مرتکب گناه نشو
و . د و سپس از خدا مغفرت بطلبندن شما خواھد کرد که گناه کننیجانش یگرید

است که  ید که مؤمن کسیو بدان: امام در ادامه فرمود. »را ببخشدھا  آن زیخداوند ن
د که یا دهیه را نشنین آیا ایآ، کند می توبه اریشده و در مقابل بس ار دچار لغزشیبس

 : دیامفر یخداوند م

َ ٱ إِنَّ ﴿ ٰ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ ۡ ٱ َو�ُِحبُّ  �ِ�َ �َّ�َّ    . ]۲۲۲البقرة: [ ﴾ُمَتَطّهِرِ�نَ ل
 . »کاران و پاکان را دوست دارد گمان خداوند توبه یب«

ْ َتغۡ سۡ ٱ﴿ ْ تُوُ�وٓ  ُ�مَّ  َر�َُّ�مۡ  فُِروا  .١]۳هود: [ ﴾هِ إَِ�ۡ  ا
 . )»دیاو برگرد ید و به سویطلب آمرزش کن تاناز پروردگار«
ھا  آن یاصحاب معصوم است و امکان ندارد که ھمگ جمعی و ھمگیو نظر  یرأ -۳

نکه یاما ا. ره را حالل دانسته و آن را انجام دھندیا کبیره و یک گناه صغی
دارد ھا  آن یفردداللت بر عدم عصمت ھا  آن گناھان توسط افرادارتکاب 

 . کند یوارد نمھا  آن به عدالت و منزلت یا لطمه
 یت برایاست که امامان اھل ب یقیو تحق یسز برریاصحاب ن یل عدالت عمومیدل

افت ی صامبریپ یصحاب کی یان حتین میاند که در ا داده انجامھا  آن ات ازینقل روا
نکه در اواخر عصر یغمبر نسبت داده باشد و با وجود ایث دروغ به پیک حدینشده که 

ه یافراد سفخوارج و مرجئه در اثر حکومت ، هیاز جمله قدر یدیجد یھا اصحاب بدعت
ھم نقش  یک صحابی یحتھا  آن روانیپن افکار و یان ایو کج فکر به وجود آمد اما در م

است بر  یار واضحیل بسین خود دلیا وارد نشده است وھا  آن نداشته و در جرگه
 صامبریپبا  یھم صحبت یبرا، توسط خداوندھا  آن نشیو انتخاب و گز یت عمومیھدا

 . ابالغ کامل و درست آنن و یح دیو درک و فھم صح

                                                   
و  ١٠٩ص ، ١ج ی، اشیر عیو تفس ٤١ص ، ٦ج ، و بحار األنوار ٤٢٣ص ، ٢ج ی، نیکل یکاف -١

 . ٢١٠ص ، ٢ج ، مجموعه ورام
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ھشت ھزار ، دوازده ھزار نفر بودندص امبریپ(اصحاب : دیفرما یم÷ ابوعبدالله
اما ، ز بردگان آزاد شده بودندینه و دو ھزار نفر از مکه و دو ھزار نفر نیاھل مدھا  آن نفر

وجود  یا اھل رأیو  یمعتزلا یو ، یا حروری یا مرجئی یچ َقَدرین تعداد ھیان ایدر م
روح ، پروردگارا: گفتند یستن و اندوه آخرت بودند و میھا و روزھا را در گر شب، نداشت

 . ١)م به نزد خود ببریابیر دست ین خمنکه به نایما را قبل از ا
ث یت احادیرا در رواھا  آن ز به عدالت اصحاب اعتقاد داشته و صداقتیامام صادق ن

 . کردند ید مییتأص امبریپ
چگونه است که : به ابوعبدالله گفتم: ت شده است که گفتیحازم روا بناز منصور 

ھمان  یگرید و اگر دیدھ یم یمرا جواب، پرسم یاز شما م یا ھرگاه من در مورد مسأله
ھا  آن اساس سطح فھم ما مردم را بر: د؟ فرمودیگوی یگر پاسخ مید یا گونه، را پرسد
اند  دهی(که از شما پرسص رسول خدا مورد اصحاب پس در: دمیم! پرسییگو یپاسخ م

ر؟ یا خیبستند  یدروغ م صا بر محمدیآ، دییگو یام) مرا چگونه پاسخ م دهیشن یجواب
دا یگر اختالف پیکدیپس چرا با : دمیپرس. اند ن که ھرگز دروغ نبستهیقیبه : امام فرمود

ک شخص یدر جواب سؤال  یگاھص که رسول خدا یدان یا نمیآ: کردند؟ فرمود
متضاد  یگر جوابید یا گفت و در جواب ھمان شخص در مرحله یپاسخ م یا ونهگ
 . ٢است) ین معنیث به ایان احادیو نسخ مکرد  می فرمود که جواب اول را نسخ یم

از اصحاب را  یکیا نفاق ی یپرداز دروغ یادعا یل اگر شخصین تفاصیپس با ا
گران یاز د یآن صحاب یاستثنا یل تو برایدل: شود می مطرح کرد بالفاصله به او گفته

 . ندارد) یلیچ دلیست؟ (و واضح است که ھیچ
 یبشرند و داراھا  آن رایز، ستینھا  آن عصمت یاعتقاد به عدالت صحابه به معن -۴

کران یب دریای انیآنان در م یاما اشتباھات و خطاھا، ز ھستندیخطا و اشتباه ن
چ یھستند که ھ یچنان سابقه درخشان یآنان دارا، داستیشان ناپیھا یکین

ثار مال و جان و اوالدشان یبا اآنان بودند که . رسد ینمھا  آن یکس ھرگز به پا
و با پدران و برادران و ، دادند یاری نشینان بادیهرا به ھنگام ھجوم ص امبریپ

ش را به خدا و یاخالص خو، دندین راه جنگیدر ا شیگمراه خو رهیقوم وعش

                                                   
 . ٣٠٥ص ، ٢٢ج ، و بحار األنوار ٦٣٩ص ، ٢ج ، الخصال -١
 . ٢٢٨ص ، ٢ج ، و بحار األنوار ٦٥ص ، ١ج ی، نیکل یکاف -٢
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باال نگه  یش را برایخو یھا ندگر محبتت ینھاو در ، اثبات کردندص امبریپ
بود که  ییھا ین جان افشانیو با چن. نام الله عطا کردند یداشتن و اعتال

ن تا به امروز ین دیغ ایوه اسباب نشر و گسترش و تبلین شیکوتریتوانستند به ن
گناھان  یاست که با لطف خدا تمام یکافھا  آن ن اعمالیھم. را فراھم آرند

آنان  یرا از صفحه زندگ -انجامد یکه به کفر ن یمادام -ھا  آن رهیره و کبیصغ
 . پاک سازد

 : دیفرما یخداوند م

ِ ٱ ّمِنَ  ةٖ رَۡ�َ  فَبَِما﴿ ا ُكنَت  َولَوۡ  لَُهۡمۖ  ِ�َت  �َّ ْ َ�  بِ َقلۡ لۡ ٱ َغلِيَظ  َ�ظًّ وا  لَِكۖ َحوۡ  ِمنۡ  نَفضُّ
 ٱ ِ�  ُهمۡ وََشاوِرۡ  لَُهمۡ  فِرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ  ُهمۡ َ�نۡ  ُف �ۡ ٱفَ 

َ
ۡ  َت َعَزمۡ  فَإَِذا رِ� مۡ ۡ� ِۚ ٱ َ�َ  َ�َتَو�َّ َ ٱ إِنَّ  �َّ َّ� 

ۡ ٱ ُ�ِبُّ  ِ�َ ل   . ]۱۵۹عمران:  آل[﴾ ١٥٩ ُمَتَوّ�ِ
ده بودند) نرمش یاست که تو با آن (که سر از خط فرمان کش یاز پرتو رحمت الھ«

 انپس از آن. شدند یرامون تو پراکنده میاز پ یدل بود و سنگ یخو و اگر درشتی. نمود
که  یو ھنگام. کن یزنیشان طلب آمرزش نما و در کارھا با آنان مشورت و رایدر گذر و برا

بر  (قاطعانه دست بکار شو و) یگرفت یم به انجام کاری(پس از شور و تبادل آراء) تصم
 . »را دوست داردکنندگان  چراکه خدا توکل؛ خدا توکل کن
ان یب یچ اختالفیآنچه که از ظاھر اقوال علماء بدون ھ(: دیفرما یم یعالمه مجلس

، با توبه از آن، دار شود با ارتکاب گناه خدشه یک صحابیاگر عدالت  ست کها نیشده ا
پس از ، حد باشد یاگر گناه او مستلزم اجرا یحت. شود می ز دوباره ثابتین یعدالت و

بوده و شھادت او ھم  یباق یو یھمانند گذشته برا یقبول شده و عدالت وآن توبه او 
 . ١اند) ت کردهیه رواین قضیاران ما اجماع علماء را بر ایاز  یبرخ. شود می رفتهیپذ

شخص ھم  (به محض ارتکاب گناه عدالت: دیفرما یم ید ابوالقاسم خوئیس
ره باشد ھمان یا کبیره یگناه صغ نکهیو اشود  می اثبات، با انجام توبه، شود می مخدوش

 . ٢حکم را دارد)
ن فضل الله فراتر رفته و عدالت امامان جمعه و جماعت عصر یدمحمد حسیس

با  یصحبت که شرف ھم، که نسبت به اصحاب یکسان، ده استیش کشیحاضر را پ

                                                   
 . ٣٠ص ، ٨٥ج ، بحار األنوار -١
 . ١٢ص ، ٢ج ، نیمنھاج الصالح -٢
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: دیگو یم یو. دارند ینترییار پایدرجه بس، افت کرده بودندیرا از خدا درص امبریپ
و سپس توبه  هعادل مرتکب گناه شد یچه بسا فرد، ستیعصمت ن ی(عدالت به معن
 : دیفرما یاھل تقواست که خداوند م ین وصف برخیکرده باشد و ا

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ْ �ََّقوۡ ٱ �َّ ُهمۡ  إِذَا ا يۡ ٱ ّمِنَ  �ِٞف َ�ٰٓ  َمسَّ ْ  نِ َ�ٰ لشَّ ُروا بۡ  ُهم فَإَِذا تََذكَّ ونَ مُّ ُ�ِ١﴾٢٠١ 
 . ]۲۰۱األعراف: [

 شود؟ یک شخص چگونه ثابت میاما عدالت 
ک شخص در ی یو رفت و آمد و معاشرت عموم ید گفت که سنجش ظاھریبا

مثبت و اخالق  یفرد اخالِق  یدارا و نیمتد یرا فرد یکه مردم و یا اجتماع به گونه
شود  می عدالت فرد ثابتھمانگونه ، مالک عدالت شخص است مشروع بدانند یاجتماع

ز ید شخص مطمئن نییا با تأیو  نان خاطر باشدیاطم د علم ویکه مف یکیبا شھرت ن
د عدالت و چه در رد عدالت ییاما نظر شخص فاسق چه در تأ، شود می ثابت یعدالت و

 . ٢افراد فاقد ارزش است)

 ش اصحابره یف سیتحر -ب 
به ھم زدن وحدت  یم که دشمنان اسالم برایافتیان شده دریبا توجه به مطالب ب

را تجربه  یمختلف یھا را به کار گرفته و راه یده و خطرناکیچیپ یھا روش، نیمسلم
 یمایف سید دانست که تحریاما با. ل و امکانات استفاده بردندینمودند و از انواع وسا

ھا  آنھای  تالش نه بوده است کهین زمیدر اھا  آن ن محور تالشیاصحاب مھمتر یزندگ
به  ییداشته که جواز لعن و دشنام و ناسزاگو یرا در پ یج ناگوار و دردناکیآثار و نتا

 . استج ین نتایآنان از جمله ا
نه ین زمین دشمنان در ایگر از اقدامات زشت و ننگید یا ان پارهیاکنون به ب

 . از چنین اقداماتی دوری ورزد م تا ھر فرد مؤمن و مسلمانیپرداز یم
 . ش از صحابه یا افرادیکذب از زبان فرد  یھا ستانو نقل دا یپرداز دروغ -۱
 ا نسبت دادنی، یحوادث و اتفاقات واقعدر اخبار ا کم کردن یاقدام به اضافه و  -۲

 . باشد یموجود نمھا  آن که اساسا در یثیمراجع حد و ھا به کتابھا  آن
                                                   

او)  یفر(خدا و پاداش و ک یادبه ، شوند یطانش یھا که گرفتار وسوسه یھنگام یزگارانپرھ« -١
 . »گردند یم یناو) ناگھان ب بینند یراه حق را م، او یادو (در پرتو ؛ افتند یم

 . ١٧٤ص ، ٢ج ، ةیالمسائل الفقھ -٢
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ث یداحا ا دریکه در قرآن  یعیوقاحوادث و  نادرست از باطل ول یتأو اقدام به -۳
ان فضل اصحاب نازل یکه در ب والسالم ةه الصالیعلامبر اکرم یح از پیصح
در واقع ھمان . شیز و باطل خویآم ھوس یبراساس اعتقادات و باورھا، اند شده

 : کنند یم یباز، ر وصف نموده استیه زیماردالن را که خداوند در آینقش ب

ا﴿ مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ ٓ بۡ ٱ هُ ِمنۡ  بَهَ �ََ�ٰ  َما َ�َيتَّبُِعونَ  غٞ َز�ۡ  قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  �َّ ٓ بۡ ٱوَ  َنةِ فِتۡ لۡ ٱ ءَ تَِغا  ءَ تَِغا

 
ۡ
   . ]۷عمران:  آل[ ﴾ۦوِ�لِهِ تَأ
وجودشان را فرا  یایزوا، ز از حقیاست (و گر یژکھایشان  دل که در یو اما کسان«

 . »افتند یل (نادرست) به دنبال متشابھات میو تأو یزیانگ فتنه یگرفته است) برا
به  دنشان به اسالمیگرواوایل در که  ش اصحاب یاحتمال یخطاھا نمایی بزرگ -۴

است و  سر زدهھا  آن ازخاطر نازل شدن تدریجی احکام و تعالیم اسالم 
که  یمیو جھاد عظ یثار و فداکاریا، ھا یمحاسن و خوب نادیده گرفتنن یھمچن

 . استاز آنان صادر شده ، یتیو ترب یمعنو، یپس از تکامل علم
، یپراکن فتنهھا،  آن دیاشعار خاص که در جھت اھداف پل یاقدام به سرودن برخ -۵

و نسبت دادن آن اشعار به باشد  می نیان مسلمیتفرقه و اختالف م
 یات شعریآن ھمه اقوال وابھمانند  ش بارز و مطرح از صحابه ییھا تیشخص

 . ١اند)  نسبت داده÷ یعلکه به دروغ به 

 ‡ تیاهل ب دروغ بستن به و ...غلو  -ج 
د ائمه مواجه یبا برخورد شدھورش ظ یدر ابتدا ‡ تیببھتان بستن به اھل  دروغ و
خطورت آن را  و، اند کرده یضاللت نھ ین وادیش را از ورود در ایخو انیاطرافشده و 

 . کردند یزد مگوش
(خداوند : فرمود یدم که میشن÷ از ابوعبدالله: دیگو یت شده که میر روایاز ابوبص

به خدا سوگند اگر ، نه مبغوض، دھد یرا که ما را محبوب مردم قرار م یپاداش دھد کس
تواند  ینم یو کسشوند  می شیت کنند موجب عزت خویک ما را رواین یھا مردم گفته

 هشنوند و د یم یا ھستند که از ما کلمهھا  آن از یاما کسان، نسبت دھدھا  آن به یدروغ

                                                   
 کو مستدر ٢٥١و  ٣٥ص ، ٢١و ج  ٢٦٤و  ٢٣٨، ١٤٦، ١١٨، ٧٢صص ، ٢٠ج ، بحار األنوار: نگا -١

 . ٧٥ص ، ١٣و ج  ١١٩ص ، ٨ل ج یالوسا
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 . ١ند)یافزا یکلمه را به آن م
ت یاز اھل ب یرویپ یاز افراد که ادعا ی(برخ: دیفرما یگر مید یتیابوعبدالله در روا

دا یاز پینھا  آن دروغ گفتن به یطان برایبندند که ش یبر ما دروغ م یرا دارند به حد
 . ٢کند) یم

 ییکه گو، بر ما دارند یپرداز به دروغ یادیاق زی(مردم چنان اشت: دیفرما یباز م
 یبرا یگاھ، خواھد یر از آن نمیغ یزیو چ ستا  فرض کردهھا  آن خداوند ھمان را بر

 یف معنیل و تحریدست به تأو، ھنوز مرا ترک نکرده، کنم یان میب یثیحدھا  آن از یکی
، ستیت ما نیمحبوب، ثیت احادیاز رواھا  آن نست که ھدفیل آن ھم ایدل، زند یآن م

 . ٣اند) دادها را مقصد قرار یبلکه دن
ش را به آراسته یروان خویپ ‡تیاھل بت دارد که یان اھمدچن یصداقت و راست

 یت افرادیما اھل ب: دیفرما یم÷ ابوعبدالله. اند ه کردهیکو توصین رفتار نیشدن به ا
دار کردن ما را با  ھستند که قصد خدشه یشه افرادیلذا ھم، میھستار راستگو یبس

ن یتر صادق، ھم از لحاظ لھجه و ھم از لحاظ سخنص امبریپ. دروغ بستن بر ما دارند
. بست یدروغ م یدا شد و بر ویمه کذاب پلیمسلذا در مقابلش ، ن خالئق بودیکوتریو ن
بود که در راه  صامبریپبعد از ھا  آن نین مردم و پاکتریز راستگوترین÷ رمؤمنانیام
 . ٤دروغ بست) یافت شد و بر ویمانند عبدالله بن سبأ  یز شخصیشان نیا

: فرمود یدم که میشن÷ ابوعبداللهت است که از یز روایعثمان ن بناز ابان 
در ، داد منانر مؤیبه ام ییخداوند عبدالله بن سبأ را لعنت کند که نسبت خدا(

 یافراد، که بر ما دروغ بندد یبه حال کس یوا، ع نبودیمط یا بنده شان جزیکه ایحال
که ما در حق کنند  می تیروا یمطالبما بندند و در مورد  یھستند که بر ما دروغ م

به خدا پناه ھا  آن ما از، میبر یبه خدا پناه مھا  آن ما از. میا ش آن را نگفتهیخو
 . ٥م)یبر یم

تو ، یعل یا«: مرا فراخواند و فرمودص امبریپ ی(روز: دیفرما یم÷ ر مؤمنانیام
                                                   

 . ٢٢٩ص ، ٨ج  ینیکل یکاف -١
 . ٢٩٧ص ی، و رجال کش ٢٩٦ص ، ٢٥ج ، و بحار األنوار ٢٥٤ص ، ٨ج ی، نیکل یکاف -٢
 . ٢٤٦ص ، ٢ج ، بحار األنوار -٣
 . ٢٨٧ص ، ٢٥ج ، و بحار األنوار ١٠٨ص ی، رجال کش -٤
 . ٢٨٦ص ، ٢٥ج ، و بحار األنوار ١٠٧ص ی، رجال کش -٥
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نه داشتند و یک یبر با ویان خیھودی، یمشابھت دارص امبریپ یسیبا ع یا از جنبه
را به طور افراط دوست داشتند به  یز ویان نیحیتھمت زدند و مس یباالخره به مادر و

: امام سپس فرمود. »نبود یسته ویل شدند که شایقا یو یبرا یکه چنان مقام یطور
که از شدت  یگروھ، روند یم ید که در مورد من دو گروه به گمراھیبدان، مردم یپس ا

 یا، زند یت به من بھتان مینھا که در یتوز نهیو ککنند  می محبت در مقام من افراط
فرمانبردار  یا من فقط بنده، شود نمی یستم و به من وحیامبر نید که من پیبدان، مردم

ھستم و حق من بر شما فقط در چارچوب ص امبریپو عامل به کتاب خدا و سنت 
 . ١د)ید و چه بد بدانیدوست داشته باشچه ، خداست یفرمانبردار

خطر آن  و، ا در قولیاست خواه در فعل باشد  یرانگریو یماریب یرو ادهیغلو و ز
افراط  بغض انسان را غلو وو اگر حب  و، ن باشدیدوچندان خواھد بود اگر در امر د

 . خواھد داشت یمیعظ یبیاثر تخر قناً یکند  یرھبر
÷ یعلامام ، اند کرده ینھھا  آن غلو در حقن خاطر ائمه به شدت از یبد

م که یپسر مر یسیم ھمانند عیجو یم یزاریمن از غلو کنندگان ب، (خداوندا: دیفرما یم
ھا  آن و ھرگز ناکام ساز خوار وشه یھم یآنان را برا، خداوندا، جست یزاریب یاز نصار

 . ٢)ق نگردانفرا مو
خدا را کوچک  یبزرگ، ندیمخلوقات خدان یان بدتری(غال: دیفرما یامام صادق م

قسم به خدا که آنان از ، ل ھستندیقا ییت و خدایبندگان خدا حق ربوب یشمارده و برا
 . ٣ترند) ز بدتر و پستیمجوس و مشرکان ن، ینصار، ھودی

در جھت  یاسباب، مذکور یھا م که تمام روشیشو یان باز متذکر میو در پا
بوده و ھنوز ھم . . . از آنان و  یجوئ بیو ع یریگ خرده، ش اصحاببه  ییناسزاگو

 . باشد یم

                                                   
 . ٢١١ص ، و العمده ٣١٧و  ٣٥صص ، بحار األنوار -١
 . ٢٨٤ص ، ٢٥ج ، األنواربحار  -٢
 . ٢٨٤ص ، ٢٥ج ، بحار األنوار -٣





 
 
 

 :بحث پنجم
 صامبریپدرست در رابطه با اصحاب  یریگ موضع

ھمان حد ھا  آن انیداده م یدرست درباره اصحاب و اتفاقات رو یریگ طبعًا موضع
طبق ارشاد خدا ، ط و دور از غلو و جفاستیوسط و معتدل است که دور از افراط و تفر

 : دیفرما یکه م

ةٗ  ُ�مۡ َ�ٰ َجَعلۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿ مَّ
ُ
 . ]۱۴۳البقرة: [ ﴾اوََسطٗ  أ

 . »میا قرار داده یرو انهیا را ملت مگمان شم یو ب«
ه مھاجر و ین اولیمخصوصًا سابق، راص امبریپد تمام اصحاب ینست که بایان ما ایب

و به ، میش قرار دھیت خویمحبت و وال ی رهیرا در داھا  آن سرشت کیروان نیانصار و پ
را که ص امبریپث یات قرآن و احادیشناخت داشته و آھا  آن یفضل و مقام و رتبه واال

داده  یوش قرار داده و از اختالفات ریاند سرلوحه رفتار خو ان شدهین مورد بیدر ا
 یھا ات مجھول و دروغ و داستانیده و با استناد به روایچشم پوشھا  آن انیم

و ظروف و ھا  آن انیداده م یحوادث رو یخود را قاض، نیان و دشمنان دیسرا افسانه
 . میط حاکم بر آن روزگار قرار ندھیشرا

 سعثمانپس از شھادت حضرت ھا  آن انیداده م یم که تمام اختالفات رویو بدان
را  یگریقت دانسته و دیبوده که ھر کدام خود را بر حق یل و اجتھاد نظریتأو یبر مبنا
(جنگ ما با لشکر رو در : ش گفتیان خویلشکربه ÷ یعلھمانگونه که امام . بر خطا

و نه به خاطر کافر دانستن ما ھاست  آن نه به خاطر کافر دانستن هیلشکر معاو یعنیرو 
 . ١م)یدان یز خود را بر حق میکه آنان خود را برحق دانسته و ما ن ن خاطر استیه بدکبل

ن و دشنام به یم و از لعن و نفریاقتدا کن ‡تیاھل بروش امامان  به دیبا
 : دیفرما یم که میریه قرار گین آین اینموده و جزو مخاطب یکامًال خوددار شاصحاب

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ٓ ٰ َوِ�ِخۡ  َ�َا فِرۡ غۡ ٱ َر�َّنَا َ�ُقولُونَ  ِدهِمۡ َ�عۡ  مِنۢ  ُءوَجا ِينَ ٱ نِنَاَ� ِ  َسبَُقونَا �َّ  َوَ�  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب

                                                   
 . ٣٢٤ص ، ٣٢ج ، و بحار األنوار ٤٥ص ، قرب اإلسناد -١



 صحابه از دیدگاه قرآن و اهل بیت    ٦٨

ِينَ  ِغّ�ٗ  قُلُو�ِنَا ِ�  َعۡل َ�ۡ  ْ  لِّ�َّ ٓ  َءاَمنُوا   . ]۱۰الحشر: [ ﴾١٠ رَِّحيمٌ  رَُءوٞف  إِنََّك  َر�َّنَا
پروردگارا! ما را : گویند یم، (بعد از مھاجران و انصار) آمدندھا  آن بعد از که ی) کسانیزو (ن«

نسبت  ای ینهمان کھای  دل و در، یامرزگرفتند ب یشیبر ما پ یمانمان را که در ا و برادران
 . »یتو رؤوف و مھربان گمان یپروردگارا! ب، اند قرار مده آورده یمانا که یبه کسان

 : دیگو یه مین آیر ایدر تفس یناصر خ محمد باقریش

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ٓ ن و انصار ھر کس که تا روز یمھاجر پس از: یعنی  ﴾ِدهِمۡ َ�عۡ  ِمنۢ  ُءوَجا

ان و ینیشیپ یبرا: یعنی   ﴾َ�َا فِرۡ غۡ ٱ َر�ََّنا َ�ُقولُونَ ﴿ دیآ یات میامت به عرصه حیق

ھای  دل و در  ﴾ِغّ�ٗ  قُلُو�َِنا ِ�  َعۡل َ�ۡ  َوَ� ﴿ کنند یر و طلب مغفرت میخ یخودشان دعا
ن مسئله یو علما در ا. را نسبت به گذشتگان قرار مده ینه و دشمنیو ک دما حق

 مان او منفور بداند کافر است ویل ایرا به دل یاختالف نظر ندارند که ھر کس فرد مؤمن
 . ١نفرت داشته باشد فاسق است) یاز و یگریل دیاگر به دل

 : دیفرما یم ینجف یخ محمد سبزواریش

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ٓ و  نیمنظور تابع، ندیآ یکه پس از آنان م یکسان: یعنی  ﴾ِدهِمۡ َ�عۡ  ِمنۢ  ُءوَجا

ٰ َوِ�ِخۡ  َ�َا فِرۡ غۡ ٱ َر�ََّنا َ�ُقولُونَ ﴿، است تامیروان آنان تا قیپ ِينَ ٱ نَِناَ� ِ  َسبَُقونَا �َّ   ﴾نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب
 مغفرت و بخشش گناھان یش دعایگذشتگان مؤمن خو خود و یآنان برا: یعنی

ِينَ  ِغّ�ٗ  قُلُو�َِنا ِ�  َعۡل َ�ۡ  َوَ� ﴿کنند  می ْ  لِّ�َّ  در، خداوندا: ندیگو یم: یعنی  ﴾َءاَمُنوا
و  یرخواھیو خ یکیبه آنان قرار مده و جز ن نسبت یغش نه و غل ویما کھای  دل

ٓ ﴿ مده یمحبت آنان را در دل ما جا تو نسبت ، خداوندا: یعنی   ﴾رَِّحيمٌ  رَُءوٞف  إِنََّك  َر�ََّنا
 . ٢یمغفرت و رحمت ھست یآنان بخشنده و دارا یبه خطاھا

د که یفرما ÷نیالعابد نیز، ب امام عابد و زاھدیخداوند اجر و پاداش فراوان نص
شان به یا، فرمود یش جاریروان خویدوستداران و پ یرا برا یسنت و روش مبارک

عمر و  ،ان آمده بودند و در مورد ابوبکرشینزد اکه  که از عراق یدار افرادیھنگام د
ا شما از ید که آییبه من بگو: به آنان فرمود، بر زبان راندند یسخنان زشت ش عثمان

 : فرموده استھا  آن در موردد که خداوند یھست یجمله کسان

                                                   
 . ١٠ه یآ، ل سوره حشریذ، ریر کاشف و المنیتفس: و نگا، انیر مختصر مجمع البیتفس -١
 . ١٠ه یآ، سوره حشر، دیر الجدیتفس -٢



 ٦٩ صپنجم: موضع گیری درست در رابطه با اصحاب پیامبربحث 

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

َ
ٰ َوأ ِ ٱ ّمِنَ  ٗ� فَۡض  َتُغونَ يَبۡ  لِِهمۡ َ� َّ� 

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

رون یاست که از خانه و کاشانه و اموال خود ب ینیمھاجر یاز آِن فقرا) یءاموال فَ  ین(ا«
غمبرش را یپو خدا و ، خواھند یاو را م ینودکه فضل خدا و خش یآن کسان. اند رانده شده

  ؟»نان راستانندیا. دھند یم یاری
 . میستینھا  آن ر ما جزویخ: در جواب گفتند

 : د که خداوند در موردشان فرمودهین دسته ھستیا جزو ایپس آ: فرمود

ِينَ ٱوَ ﴿ ارَ ٱ َ�َبوَُّءو �َّ  ِ�  َ�ُِدونَ  َوَ�  ِهمۡ إَِ�ۡ  َهاَجرَ  َمنۡ  ُ�ِبُّونَ  لِِهمۡ َ�بۡ  ِمن نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱوَ  �َّ
ٓ  َحاَجةٗ  ُصُدورِهِمۡ  ا ْ  ّمِمَّ وتُوا

ُ
ٰٓ  ثُِرونَ َو�ُؤۡ  أ نُفِسِهمۡ  َ�َ

َ
ۚ  بِِهمۡ  َ�نَ  َولَوۡ  أ  يُوَق  َوَمن َخَصاَصةٞ

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

اسالم) را آماده کردند و ن ی(آئ ۀخانه و کاشان )مھاجران(= ھا  آن ش از آمدنیکه پ یآنان«
شان یش ایدارند که به پ یرا دوست م یمان را (در دل خود استوار داشتند) کسانیا

که به  یزھائیکنند به چ ینم یازین و و در درون احساس رغبت، ندا مھاجرت کرده
ھر چند که خود سخت ، دھند یح میشان را بر خود ترجیو ا، مھاجران داده شده است

شان یا، و مصون و محفوظ گردند یکه از بخل نفس خود نگاھدار یکسان. ازمند باشندین
 . ؟»قطعًا رستگارند

 . میستیز نین دسته نیر جزو ایخ: در جواب امام گفتند
 ن و انصار)ی(مھاجر ش از ھر دو گروهیشما با اعتراف خو: ن فرمودیالعابد نیامام ز

آن دھم که شما از  یم یگواھ پس من ھم، دیدان ید و خود را جزو آنان نمیجست یدور
 : ه خداوند در موردشان فرمودهکد یتسیز نیدسته ن

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ٓ ٰ َوِ�ِخۡ  َ�َا فِرۡ غۡ ٱ َر�ََّنا َ�ُقولُونَ  ِدهِمۡ َ�عۡ  ِمنۢ  ُءوَجا ِينَ ٱ نَِناَ� ِ  َسبَُقونَا �َّ  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب
ِينَ  ِغّ�ٗ  قُلُو�َِنا ِ�  َعۡل َ�ۡ  َوَ�  ْ  لِّ�َّ ٓ  َءاَمُنوا  . ]۱۰الحشر: [ ﴾١٠ رَِّحيمٌ  رَُءوٞف  إِنََّك  َر�ََّنا

پروردگارا! ما را : گویند یم، (بعد از مھاجران و انصار) آمدندھا  آن بعد از که ی) کسانیزو (ن«
نسبت  ای ینهمان کھای  دل و در، یامرزگرفتند ب یشیبر ما پ یمانو برادران مان را که در ا

پس از . »یتو رؤوف و مھربان گمان یپروردگارا! ب، اند قرار مده آورده یمانا که یبه کسان



 صحابه از دیدگاه قرآن و اهل بیت    ٧٠

 . ١خداوند شما را مجازات کند)، دیرون بروینزد من ب
 : م کهیآور یم داینجا فرموده خداوند را به یدر ا

ةٞ  َك تِلۡ ﴿ مَّ
ُ
ا َولَُ�م َكَسبَۡت  َما لََها َخلَۡتۖ  قَدۡ  أ ا لُونَ  َٔ �ُۡ�  َوَ�  تُۡمۖ َكَسبۡ  مَّ ْ  َ�مَّ  َ�نُوا

 . ]۱۳۴البقرة: [ ﴾١٣٤ َملُونَ َ�عۡ 

، رفتند بودند که درگذشتند و ینان امتیا آنان چرا؟!) ۀدربارجنگ و جدل ، به ھر حال(«
از  د متعلق بخود شما است ویا اند وآنچه شما کرده متعلق بخودشان است ھرچه که کرده

را  یست و کسین یگریاعمال دچکس مسؤول ی(و ھ. شود یده نمیاز شما پرسھا  آن کرده
 .»رندیگ ینم یگریبه گناه د

 : دیگو یه مین آینه درباره ایمحمد جواد مغ
ج و آثار اعمال فقط ینست که نتایاشاره دارد و آن ا یعموم ی ک قاعدهیه به ین آیا

 ینسبت داده شود که نقش یک به شخصین ید خود شخص خواھد شد و اگر کاریعا
 یچ ضرریز ھیندارد و اگر آن عمل ناپسند باشد ن یو یبرا یا دهیچ فایدر آن نداشته ھ

مختلف  یھا ر و روشین قاعده در اسالم به تعابیو ا. نخواھد داشت یدر پ یو یبرا
 : دیفرما یسوره انعام که م ۱۶۴ه یاز جمله در آ، ح شده استیتصر

ٞ  تَزِرُ  َوَ� ﴿ خۡ  رَ وِزۡ  َوازَِرة
ُ
    . ]۱۶۴األنعام: [ ﴾َرىٰ أ

 . »کشد یرا بر دوش نم یگریچکس گناه دیھو «
 : دیفرما یسوره نجم که م ۳۹ه یز آیو ن

ن﴿
َ
 . ]۳۹النجم: [ ﴾٣٩ َسَ�ٰ  َما إِ�َّ  نِ �َ�ٰ لِۡ�ِ  َس لَّيۡ  َوأ

 . »است کرده ی و تالشجز آنچه سع نیست )یا بھره پاداش وانسان ( یبرا ینکهو ا«
ک یاز اعمال ن، فاطمه یا«: ٢فرمود لبه فاطمهص امبریپکه  یا ز جملهیو ن

محمد  (بھترین پیامبران) خودت اندوخته فراھم کن و گمان نکن که چون دختر یبرا
نه که به ین زمیگر در اید یثیو احاد. افت)ی ینجات خواھ یذاب واز خشم و ع، یھست

ن یبسط دادن االبته و  میکن یم یخوددارھا  آن از ذکر روشن بودن این مسالهل یدل
ش ین خوید یاین قضایتر ا ما تا به امروز از روشنین خواھد بود که گوینشانه اه یقض

                                                   
 . ٧٨ص ، ٢ج ، کشف الغمة -١
 . ١٣٤ه یآ، سوره بقره، کاشفر یتفس -٢



 ٧١ صپنجم: موضع گیری درست در رابطه با اصحاب پیامبربحث 

 . ١»میا غافل بوده
در  ‡تیاھل بشتر و بھتر منھج یصدد شناخت ب اگر در، یو تو خواننده گرام

ر یمطالب ز، یھستھا  آن انیم یکویاظھار محبت و ارادت نسبت به اصحاب و روابط ن
 : را به دقت بخوان

                                                   
 . ١٣٤ه یآ، سوره بقره، ر کاشفیتفس -١





 
 
 

 :بحث ششم
و  یشاوندیو روابط خو تیان اهل بیاصحاب در م یرواج اسام

 ها ان آنیازدواج م

و گسترده بوده  یقو یا به گونه ‡تیو اھل ب ش اصحابان یم یشاوندیروابط خو
 . ندیاند آن را انکار نما ز نتوانستهیاز دشمنان ن یاریسب یکه حت

 یا انتخاب ھمسر برایو ، فرزندان خود ینامگذار، واضح است که آن مردان پاک
 یآور و ُپست و مقام و جمع ییایدن یھا دن به مطامع و خواستهیآنانرا را با ھدف رس

را بر فرزندانشان نھاده ش یخو ۀمان و رھبران اسواشگیبلکه نام پ. اند انجام نداده، ثروت
ده از یکو و پسندیصفات ن یکه دارا در آوردند یمردان ازدواج ش را بهیو دختران خو

دن به چنان یز قصد رسیبوده و خود ن ین اسالم و پاک دلیبه د ین واقعیدت  جمله
ان ین کار در میت و عالقه به الن خصیناگفته نماند که ا. آنان داشتند یرا برا یحاالت
کردن از روش  یرویپ یعنیدر آنان  یار قویزه بسیو انگسرچشمه  یت دارایباھل 

ه یز به انجام آن توصیش را نیروان مخلص خوین خاطر پیو به ھم. بودص امبر اکرمیپ
 . کردند یم

به ابوجعفر  یا نامه: ت است کهیروا یمحمد ھمدان بنم ین رابطه از ابراھیدر ا
ش یبا خط خو را یا نامه یپس از مدت، خواستم یینوشتم و از او درباره ازدواج راھنما

 یمرد ھرگاه: ن مضمون در آن نوشته بودیرا به ا یثیحدص امبریپم فرستاد که از یبرا
 نیدر ا«د که یرا جواب رد ندھ یو، آمد یخواستگار ین برایکو و متدیبا اخالق ن

 . ٢»١)۷۳: انفال(. ن را در بر خواھد گرفتیزم یفساد تمامفتنه و ، صورت
 یبرا ی(اگر مرد: نگونه آمده استین مسئله ایز این÷ رضادر فقه امام 

و ا یاز مادیفقر و ن، ت شما بودیمورد رضا ین و اخالق ویشما آمد و د نزد یخواستگار
 : دیفرما یز میخداوند ن، دیباعث نشود که با درخواست او مخالفت کن

                                                   

 ٱ ِ�  َنةٞ فِتۡ  تَُ�ن َعلُوهُ َ�فۡ  إِ�َّ ﴿: اشاره باین آیه کریمه دارد -١
َ
 ]٧٣[األنفال: ﴾ َكبِ�ٞ  َوفََسادٞ  ِض �ۡ�

 . ٧٧ص ، ٢٠ج ، عهیل شیو وسا ٣٩٦ص ، ٧ج ، ب االحکامیو تھذ ٣٤٧ص ، ٥ج ی، کاف -٢
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ُ ٱ نِ ُ�غۡ  َ�َتَفرَّقَا �ن﴿  . ١]۱۳۰النساء: [ ﴾ۦَسَعتِهِ  ّمِن ُ�ّٗ  �َّ
د که) یفزودند و کار بدانجا رسیافتند و جز نفرت نیصلح و سازش ن یبرا یاگر (راھ و«

از ین یخود ب ۀک از آنان را با فضل فراوان و لطف گستردیخداوند ھر ، از ھم جدا شوند
 . »کند یم

ل برنامه یتکم یرا که براچه  ھر (خداوند: ت است که فرمودیروا ÷ابوعبداللهاز 
؛ از آن جمله، م دادهیتعل ینازل فرمود و به و صامبر اکرمیت الزم بود بر پیعبود

و ثناء بر  حمدن را بعد از یمات دیاز تعل یکیمنبر رفت و  یباال یروز صامبریپ
غام یر پیف و خبیل از طرف خداوند لطیجبرئ، مردم یا: ان فرمودینگونه بیا، خداوند

ده یده شده اما چیدرختان ھستند که اگر رس یوه رویبکر مانند م دختران: آورد که
 یز اگر به سنیآنان ن، کند می اش پراکنده دع نموده و باید آن را ضایخورش، نشوند

 یبرا ن راه حل و درمانیبھتر شوھر دادنشان، ل زنان را درک کنندیبرسند که مسا
 دسفا یبرا یچ ضمانتیھ نصورتیر ایدر غ. است. . . و  یروان، یروح یازھایتمام ن
: دیبپا خواست و پرس ین اثنا مردیدر ا. ز بشر ھستندینھا  آن رایز، ستینھا  آن نشدن

 یا: دیپرس. ھمتا به ُکفء و: ؟ فرمودمیزن بدھ یبه چه کسانرسول خدا!  یا
 . ٢)گرندیکدی یھمتا مؤمنان کفء و: ھستند؟ فرمود یچه افرادآنان ، پیامبرخدا

است که پاک دامن بوده  یشخص مناسب یھمتا کفء و(با : دیفرما یامام صادق م
 . ٣)مال داشته باشد یو مقدار

افراد مرتکب ، ت (نواصب)یان اھل بیشان با بدگواز ازدواج فرزندان ‡تیاھل ب
 . اند کرده ینھ، نیمرتدن و یمنافق، مخصوصًا کافران، رهیگناھان کب

 بودن ی(انسان مؤمن با شخص مشھور به ناصب: ت است کهیروا÷ ابوعبداللهاز 
 . ٤کند) یازدواج نم

 یناصبک دختر یا با یآ: دیل که از او پرسیت است که در جواب فضیروا شانیباز از ا
به خدا قسم ، ت شومیفدا: گفتم. ستین تو یبرا در آن یو فضل، نه: ؟ فرمودکنم ازدواج 

                                                   
 . ٣٧٢ص ، ١٠٠ج ، و بحار األنوار ١٨٨ص ، ١٤ج ، و مستدرک الوسائل ٢٣٥ص ، الرضا فقه -١
 . ٦١ص ، ٢٠ج ، عةیل الشئوساو  ٣٩٧ص ، ٧ج ، ب األحکامیو تھذ ٣٣٧ص ، ٥ج ی، الکاف -٢
 . ٣٩٤ص ، ٣ج ، هیحضره الفقیمن ال  -٣
 . ٥٤٩ص ، ٢٠ج ، عةیوسائل الش و ١٨٣ص ، ٣ج ، و االستبصار ٣٤٨ص ، ٥ج ی، کاف -٤
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ن کار را یز ایپر از درھم ن یا من در برابر خانه رایز، ن بود که نظر شما را بدانمیقصدم ا
بھتر از ازدواج  یو نصران یھودی(ازدواج با زن : ت است که فرمودیروا زیو ن. ١کنم ینم

 . ٢است) یبا فرد ناصب
کس که (ھر : آورده است که÷ ابوعبداللهاز  یت مرفوعیمحمد روا احمد بن

قطع  با دخترش ھماناخوار عقد کند  شراب یمرد ش را بایک کردار خویدختر ن
 . ٣)رحم کرده است صله

فاسق  یش را با مردیک کردار خوی(ھر کس دختر ن: ت است کهیرواص امبریپاز 
، قبول نشدهم یک ویچ عمل نینازل شده و ھ یعقد کند ھر روز ھزار لعنت بر و

 . ٤)اش مقبول گردد هینه فد وشود  می رفتهیاش پذ توبهست نه یرفته نیش پذیدعا
با شارب خمر عقد «: فرمود کهص امبریپ: دیفرما یگر مید ییبدالله در جاابوع
ک کردارش را به عقد یھرکس که دختر ن«: دیفرما یمص امبریپ. ٥»شود یبسته نم

 . ٦»زنا حرکت داده است یرا به سو یقت ویدر حق، شارب خمر درآورد
نوشتم  به ابوالحسن رضا یا (نامه: تت است که گفیروا یبشار واسط بنن یحساز 

کرده   یاز دخترم خواستگار، نامناسب دارد یرفتارھا یشان من که برخیاز خو یکیکه 
 یدرخواست و، ناپسند ھست یامر یاگر در اخالق و: ست؟ فرمودیشما چ یرأ، است

 . ٧ر)یرا نپذ
جاد روابط یدر امر ازدواج و ا ‡تیاز اھل بات یروان جمله از یاان یب بعد از

 یحال با قضاوت. مینه شناختین زمیت را در ایمنھج و روش اھل ب، یشاوندیخو
دخترانشان را به عقد شان یم که عقًال و شرعًا محال است که ایابی یمنصفانه در م

                                                   
 . ٣٤٨ص ، ٥ج ی، کاف -١
 . ٣٥١ص ، ٥ج ی، کاف -٢
 یو عوال ٧٩ص ، ٢٠ج ، عةیوسائل الشو  ٣٩٨ص ، ٧ج ، ب االحکامیو تھذ ٣٤٧ص ، ٥ج ی، کاف -٣

 . ٣٤١ص ، ٣ج ی، الآلل
 . ٢٧٩ص ، ٥ج ، و مستدرک الوسائل ١٧٤ص ، ١ج ، ارشاد القلوب -٤
 یو عوال ٧٩ص ، ٢٠ج ، عةیوسائل الشو  ٣٩٨ص ، ٧ج ، ب األحکامیو تھذ ٣٤٨ص ، ٥ج ی، کاف -٥

 . ٣٤١ص ، ٣ج ی، الآلل
 . ٢٧٢ص ، ١ج ی، الآلل یو عوال ١٩١ص ، ١٤ج ، مستدرک الوسائل -٦
و  ٨١ص ، ٢٠ج ، عةیو وسائل الش ٤٠٩ص ، ٣ج ، هیحضره الفقیو من ال  ٥٦٣ص ، ٥ج ی، کاف -٧

 . ٢٣٤ص ، ١٠٠ج ، و بحار األنوار ١٩٢ص ، ١٤ج ، لیمستدرک الوسا
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 . داشته باشند یرادیا اشکال و یا اخالقی ینیدر آورند که از لحاظ د یازدواج کسان
ش یراندیت و روابط ناصحانه و خین مسئله نزد اھل بیت ایل اھمیاز جمله دال

با  یعقد عل یعمر و عثمان برا، م ابوبکرینیب ینست که میا، با اصحابھا  آن انیم
 . ار نمودندیفاطمه تالش بس

دم که یشن طالب یاببن  یاز عل: دیگو یت است که میاحم روامز از ضحاک بن
 و فاطمه یرفت یم صامبریپکاش نزد : نزد من آمدند و گفتند عمر(ابوبکر و : گفت یم
 . ١)یکرد یم یخواستگار را

که  یعلبزرگوار نسبت به امام  یدو صحاب یرخواھیاست از خ یا ت نمونهین روایا
 یعلو چون . باشد می صامبریپبا  یجاد رابطه دامادیبه اھا  آن ی عالقه ۀدھند نشان

به  او از جمله عثمان بن عفان یببرادران صحا، داشت یدر تنگنا بوده و مال اندک
که کند  می نقل یتیروا یعلامام . غ نکردندیدر یچ کمکیشان از ھیھنگام ازدواج ا

اآلن برو وزره خود را بفروش و پول آن را ، اباالحسن یا«: شان فرمودیبه اص امبریپ
زره را برداشته و در (: گفت یعل. »ه کنمیتھ یمناسبء یفاطمه ش تو و یاور تا برایب

او پول را به من داد و زره را گرفت و ، درھم به عثمان بن عفان فروختم ۴۰۰بازار با 
. ریخ: ن معامله وجود داشت؟ گفتمیا یبھتر از من و تو برا یا کسیآ، یعل یا: گفت

. دھم! یه میزره را به تو ھدن ی) من ایتسھ یپس (اکنون که از معامله راض: آنگاه گفت
ان مطلع یرا از جر یبازگشتم و وص امبریپو زره نزد  لمن ھم قبول کرده و با پو

 . ٢ر فرمود)یخ یعثمان دعا یز برایشان نیا. ساختم
به  لو فاطمه یحضرت عل یجھت عروسص امبریپن نکته ھم مھم است که یا
ه یرا تھ لفاطمه یاجات عروسیاحت سابوبکراصحاب دستور داد که با نظارت  یبرخ

 . ٣کنند
ار مھم و یگانه نقش بس سه یپس واضح است که اصحاب و مھمتر از ھمه خلفا

آن سه نفر را جزو  صامبریپداشتند و  یعلمبارک فاطمه و  یدر انجام عروس، یفعال
 . شاھدان نکاح قرار داده بود

                                                   
 . ٩٣ص ، ٤٣ج ، و بحار األنوار ٣٩ص ی، طوس یأمال: نگا -١
 . ١٣٠ص ، ٤٣ج ، و بحار األنوار ٣٥٨ص ، ١ج ، شف الغمة: کنگاه -٢
 . ٩٤ص ، ٤٣ج ، و بحار األنوار ٤٠ص ی، طوس یامال: نگا -٣
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، عمر، و ابوبکر بشتاب، انس ی(ا: که فرمودکند  می تیرواص امبریپاز  َاَنس
کار را انجام : دیگو یانس م. از انصار را فراخوان یتعدادر و یطلحه و زب، یعل، عثمان

رم یگ یشما را به شھادت م: شان فرمودیا. رفتمص امبریپبه مجلس ھا  آن داده و با
 . ١درآوردم) یه چھارصد مثقال نقره به عقد علیکه من فاطمه را با مھر

عالقه  تیاھل بده نمانده است که یز پوشیتوخواننده عزن مطالب بر یپس با ا
زان یداشته و به ھمان م یبه ازدواج فرزندانشان با صالحان و اھل تقو یدیشد

ن نفرت را از رابطه با فاسقان و منافقان و نواصب و مرتدان داشتند و ھر کس یشتریب
را به ھا  آن اشته ون ظلم را در حق آنان روا دیبزرگتر، کند ن را ادعایر از ایکه غ

دانسته که  یدر افکار و اقوال با اعمالشان متھم ساخته و مرتکب گناھ یدوگانگ
 : ر بر آن اعالم نموده استیز یۀش را در آیخداوند خشم خو

﴿ 
ۡ
تَأ

َ
ِ  �َّاَس ٱ ُمُرونَ �  ٱب

ِ لۡ نُفَسُ�مۡ  نَ َوتَنَسوۡ  ِ�ّ
َ
نتُمۡ  أ

َ
فََ�  َبۚ ِكَ�ٰ لۡ ٱ لُونَ َ�تۡ  َوأ

َ
﴾ ٤٤ قِلُونَ َ�عۡ  أ

 .]۴۴[البقرة: 
شتر به اطاعت ید که بیخواھ یشان مید (و از ایدھ یفرمان م یکوکاریا مردم را به نیآ«

د (و به آنچه یکن یو از گناھان دست بردارند) و خود را فراموش م ندھا بپرداز یکیو ن
ا یآ، دیخوان یکه شما کتاب م ید)؟ در حالیکن یخودتان عمل نم، دیگوئ یگران میبه د

 . »ن کردار زشت باز دارد)یتا شما را از ا(، دید و عقل نداریفھم ینم
ن ادعا مخالف بوده و باور دارد که یت با ایپس فرد معتقد به کرامت و فضل اھل ب

 . اند اوردهیرعادل و صالح در نیش را به عقد شخص غیآنان ھرگز فرزند خو
ت و یفرزندان اھل ب یاز اسام یه برخیشتر قضین بییتب یاکنون الزم است برا

به عمق رابطه و  یم تا خواننده گرامیآنان با اصحاب را ذکر کن یشاوندیروابط خو
ت کامل اصحاب یت به صالحیبرده و روشن شود که اھل ب یان آنان پیمحبت م

ش به اسم اصحاب یفرزندان خو یل با نامگذارین دلیبه ھممعتقد بودند و  صامبریپ
 . اند دهین باور را استحکام بخشیاھا  آن باجاد رابطه یو اقدام به ا

 صامبریپ -۱
حفصه دختر عمر بن خطاب و ، قیشه دختر ابوبکر صدیشان عایاز جمله ھمسران ا

 . باشد یان میرمله دختر ابوسف

                                                   
 . ١١٩ص ، ٤٣ج ، و بحار األنوار ٣٤٨ص ، ١ج ، شف الغمةک -١
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 . که با فاطمه ازدواج کرده است، طالب یاببن  یعل: صامبریپ یدامادھا یاسام
کلثوم را به  امص امبریپ، کرد و پس از مرگ اوه ازدواج یعفان که با رق بنعثمان 

 . شان درآوردیعقد ا
 . نب ازدواج کردیع که با زیرب ابوالعاص بن

 ÷طالب یبن اب یعل -۲
، ابوبکر) یس (زن قبلیعم بنت اسماء، شان پس از وفات فاطمهیھمسران ااز جمله 

 . بودص امبرینب دختر پیع و زیدختر ابوالعاص بن رب که امامه
 . عمر و عثمان، ابوبکر: شانیجمله فرزندان ااز 

 : یعلحضرت  یدامادھا یاسام
 . کلثوم را به عقد عمر بن خطاب درآورد ام

 . درآورد یز امویگرش را به عقد عبدالرحمن بن عامر بن کریجه دختر دیخد
 . ه بن مروان بن حکم در آوردیز به عقد معاویرمله را ن

 . ج کردیر بن عوام تزویزب بن دهیفاطمه را به منذر بن عب
 طالب یل بن ابیعق -۳
 . شان عثمان نام داردیاز فرزندان ا یکی

 طالب یبن اب یحسن بن عل -۴
 : شانیاز جمله ھمسران ا

 . یمیدالله تیام اسحاق دختر طلحه بن عب -
 . حفصه دختر عبدالرحمن بن ابوبکر -

 . عمر و طلحه ھستند، ابوبکر: شانیاز جمله فرزندان ا
 . ر بن عوام که با ام الحسن ازدواج کردیعبدالله پسر زب: شانیا یدامادھا یاسام
 . ه ازدواج کردیر بن عوام که با رقیپسر زب وعمر

 . که ازدواج کردیر که با ملیجعفر پسر مصعب بن زب
 طالب یبن اب ین بن علیحس -۵

دختر مونه یدختر ابومره است که مادرش م یلیل: شانیاز جمله ھمسران ا
 . ان استیابوسف
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 . ١ز ھمسر او بودین یمیتدالله یام اسحاق دختر طلحه بن عب
 . بودند ابوبکر و عمر: نیاز جمله فرزندان امام حس

عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان که با فاطمه ازدواج : امام یدامادھا یاسام
 . کرد

 . نه ازدواج کردیر بن عوام که با سکیمصعب پسر زب
 طالب یاسحاق پسر جعفر بن اب -۶

م است که دختر قاسم پسر محمد پسر ابوبکر یحک ام: شانیاز جمله ھمسران ا
 . ق استیصد

 طالب یعبدالله پسر جعفر بن اب -۷
 . ه ھستندیابوبکر و معاو: شانیاز فرزندان ا

 . ھا ازدواج کردیاب عبدالملک بن مروان است که با ام: یداماد و
شان یه این) که کنین العابدیطالب (مشھور به ز یبن اب یعل ن بنیبن حس یعل -۸

 . ٢ابوبکر بود
 . است به اسم عمر یشخص: شانیاز فرزندان ا

 طالب یبن اب ید بن الحسن بن علیز -۹
 . سه ازدواج کردید پسر عبدالملک بن مروان است که با نفیول: یداماد و

 طالب یبن اب ین بن حسن بن علیحس -۱۰
 . عوام است بن رینه دختر حمزه بن منذر بن زبیام: شانیاز ھمسران ا

 طالب) یبن اب ی(پسر حسن بن عل یحسن مثن -۱۱
 . است یل عدوید بن عمرو بن نفید بن زیرمله دختر سع: شانیاز ھمسران ا

 . نب ازدواج کردید پسر عبدالملک بن مروان است که با زیول: شانیداماد ا
 طالب یببن ا یمحمد پسر عمر بن عل -۱۲

 . ش را عمر نام نھاده استیاز فرزندان خو یکی
 طالب) یبن اب ین بن علیحس بن یامام محمد باقر (پسر عل -۱۳
 طالب یبن اب ی(الجون) پسر عبدالله محض پسر حسن بن عل یموس -۱۴

 . که با ام کلثوم ازدواج کرد است یبرادر زاده منصور عباس: شانیداماد ا
                                                   

 . ه امام حسن صورت گرفتیام اسحاق به توص ن بایازدواج امام حس -١
 . ٥٣ص ، عةیالشفرق ی، نوبخت -٢
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 طالب یبن اب ین بن علیبن حس ین اصغر پسر علیحس -۱۵
 . ر بن عوام استیخالده دختر حمزه پسر مصعب پسر زب: شانیاز ھمسران ا

 طالب یبن اب یدالله پسر محمد پسر عمر (االطرف) بن علیعب -۱۶
 . ابوجعفر منصور است ۀعم: شانیاز ھمسران ا

 طالب یبن اب یجعفر بن محمد بن عمر بن عل -۱۷
 . عمر نام داردشان یاز فرزندان ا یکی

 نین بن حسین العابدیز ین اصغر پسر علیحس -۱۸
 . ر بن عوام استیپسر مصعب پسر زبحمزه خالده دختر ، شانیاز جمله ھمسران ا

 طالب یبن اب یبن حسن بن عل یحسن بن عل -۱۹
 . از فرزندانشان عمر نام دارد یکی

 لبطا یبن اب ین بن علیبن حس یامام صادق پسر محمد بن عل -۲۰
شان به عمود ین خاطر ایو بد. ١)ا آوردی(ابوبکر دوبار مرا به دن: دیفرما یشان میا

 . شان استیا یمنظور کرامت و شرافت نسب. ٢شرف مشھود بودند
 نین بن حسین العابدیز یبن عل یحسن (افطس) پسر عل -۲۱

 . خطاب است بن دختر خالد پسر ابوبکر بن عبدالله بن عمر: شانیاز ھمسران ا
 طالب یبن اب ین بن علیبن حس یمحمد بن عمر بن عل -۲۲

 . شان عمر نام داردیاز فرزندان ا یکی
 طالب  یبن اب ین بن علیبن حس یپسر عمر بن عل یموس -۲۳

 . ر بن عوام استیر بن ھشام بن عروه بن زبیده دختر زبیعب: شانیاز ھمسران ا
 طالب یبن اب ین بن علیبن حس یجعفر اکبر بن عمر بن عل -۲۴

 . باشد یر بن عوام میفاطمه دختر عروه بن زب: شانیاز ھمسران ا
 طالب یبن اب ین بن علیبن حس ین بن علیعبدالله بن حس -۲۵

ر یر بن عوام بن عمر بن زبیرو پسر زبْم رو دختر عَ ْم ام عَ : شانیاز ھمسران ا
 . باشد یم

 طالب یبن اب یعلبن بن محمد  یمحمد بن عوف بن عل -۲۶

                                                   
منظور اینست که ام فروه مادر امام صادق و اسماء مادر بزرگ امام (و مادر ام فروه) ھر دو از نسل  -١

 . زیرا اسماء دختر عبدالرحمن پسر ابوبکر صدیق است. ابوبکر صدیق ھستند
 . ١٩٥ص ، طالب یأنساب آل أب یعمدة الطالب فو  ٣٣ص : ِسرُّ السلسلة العلویة -٢



 ٨١ ...یشاوندیخو روابط و تیب اهل انیم در اصحاب یاسام رواج :ششم بحث

 . باشد  یر میه دختر محمد بن مصعب بن زبیشان صفیاز ھمسران ا
 طالب یبن اب یبن حسن بن عل یمحمد بن عبدالله بن حسن مثن -۲۷

 . باشد یر میح بن محمد بن منذر بن زبیفاخته دختر فل: شانیاز ھمسران ا
 طالب یبن اب یبن حسن بن عل یالجون بن عبدالله بن حسن مثن یسمو -۲۸

سلمه دختر محمد بن طلحه بن عبدالله بن عبدالرحمن  ام، شانیاز ھمسران ا یکی
 . ق استیبن ابوبکر صد

 طالب یبن اب ین بن علیبن حس یجعفر بن عمر بن عل -۲۹
 . باشد یر بن عوام میشان فاطمه دختر عروه بن زبیاز ھمسران ا یکی

 طالب یبن اب ین بن علیبن حس ین بن علیعبدالله بن حس -۳۰
ر بن عوام یر بن عروه بن زبیام عمرو دختر عمرو بن زب، شانیاز ھمسران ا یکی

 . باشد یم
 طالب یبن اب یبن محمد بن عل یمحمد بن عوف بن عل -۳۱

 . باشد یر میه دختر محمد بن مصعب بن زبیصف، شانیاز ھمسران ا
 طالب یبن اب ین بن علیبن حس ید بن علین بن زیحس -۳۲

 . شان عمر نام داردیاز فرزندان ا یکی
 طالب یبن اب یبن عمر بن عل ین بن علیبن حس یعل -۳۳
 . شان عمر نام داردیاز فرزندان ا یکیکه 
 ین بن علیبن حس یکاظم پسر جعفر بن محمد بن عل یموس -۳۴

 . است» شهیعا«و » عمر«شان یاسم دو تن از فرزندان ا
 طالب یاببن  ین بن علیبن حس یبن عل یبن حسن بن عل یعل -۳۵

 . ر بن عوام استیفاطمه دختر عثمان بن عروه بن زب: شانیاز جمله ھمسران ا
 طالب یبن اب ین بن علیبن حس ید بن علین بن زیسح بن ییحی -۳۶

 . نام نھاده استر َم عُ ش را از فرزندان یکی
 ١شان ابوبکریه ایکن. (امام رضا) بن جعفر صادق یبن موس یعل -۳۷

 . است یب دختر مأمون عباسیام حب، شانیاز ھمسران ا یکی
 . ١اند شه گذاشتهیک دختر ھستند که اسم دختر را عایپنج فرزند پسر و  یدارا

                                                   
ابوبکر یکی از : گوید می» النجم الثاقب فی ألقاب وأسماء الحجة الغائب«نوری طبرسی در کتاب  -١

 . ھای امام رضا است و ابوالفرج اصفھانی در مقاتل الطالبین آن را ذکر کرده است کنیه
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 کاظم بن جعفر صادق یجعفر بن موس -۳۸
 . اند شه نام نھادهیش را عایاز دختران خو یکی

 (امام جواد) بن جعفر یبن موس یمحمد بن عل -۳۹
 . ٢باشد یم یدختر مأمون عباسام فضل : شانیاز ھمسران ا یکی

 )ی(امام ھاد یبن موس یبن محمد بن عل یعل -۴۰
 . ٣اند شه نام نھادهیش را عایاز دختران خو یکی

ار مستحکم و یاست بر رابطه بس یار روشنیل بسیان شد دلیکه تاکنون ب یموارد
و ھا  آن انیبا ازدواج م که، گرانید یو حتص امبریپبا صحابه  تیاھل بدار یپا

جاد روابط یو ا. به خود گرفته است یو واقع یگر شکل عملیکدیافراد به اسم  ینامگذار
 انیم یاست بر وجود مودت و دوست یو قو یمنطق یلیق ازدواج دلیاز طر یشاوندیخو
نه آنکه ، باطن ده و در ظاھر ویو عق ینداریر بودن در دیک مسیک جھت و یو ھا  آن

 . به ھوش باش یپس تو خواننده گرام. دھند یداده و مان رواج یجو دشمنان و فتنه

                                                                                                                                              
 . ٢٦٧ص ، ٢ج ، شف الغمةک -١
 -قم -واآلل)چاپ انتشارات اسالمی یخ النبی(توار: مد تقی تستری در کتاب خویششیخ مح -٢

، حبیب دختر مأمون را نیافتیم و اما ھمسران امام رضا بجز ام: گوید الحاقی قاموس الرجال می
) و اما امام جواد ھم بجز ١٩ح ، ٤٠باب ، ٢/١٤٥، ÷(عیون أخبار الرضا : ھمانگونه که در کتاب

 . مأمون را نیافتیمفضل دختر  ام
ھا رجوع کند به شرح زیر  تواند به آن منابعی که در این جھت استفاده شده و خواننده گرامی می -٣

ابن عتبه و األصیلي في أنساب الطالبیین، اثر  اثر طالب، عمدة الطالب في أنساب آل أبياست: (
اآلمال شیخ عباس  یید و منتھطقطقي و سر السلسلة العلویة، اثر ابي نصر بخاري و ارشاد شیخ مف

و کشف الغمة في معرفة األئمة اثر  یو تراجم أعالم النساء، اثر محمد حسین اعلمی حائر یقم
و تاریخ  یرضا حکیم و أعیان النساء، اثر شیخ محمد یو انوار نعمانیه، اثر نعمة الله جزائر یاربل

و مقاتل  یبحار األنوار مجلس ن جعفر بن وھب بن واضح وب یعقوب  یعقوبي اثر احمد بن ابي
 ی.و نسب قریش، اثر مصعب زبیر یو أنساب األشراف، اثر بالذر یالطالبیین، اثر ابوفرج اصفھان



 
 
 

 :بحث هفتم
 ها سؤاالت و پاسخ به آن یطرح برخ

م که یپرداز یم ییھا از سؤاالت و پرسش یا مجموعه ی! اکنون به بررسیخواننده گرام
له قصد اظھار ین وسیم که به ایشنو یم یپردازان زان و دروغیانگ هھاز زبان شب یگاه گاھ

اساس قصد  یو ب یواھ یھا یریگ ش را داشته و با خردهیو نفرت خو ینه قلبیک
ت یب ن با صحابه و خصوصًا اھلیان مسلمیم یمیابط گرم و صمودادن ر ش جلوهزار یب

به اصحاب ھا  آن زشت و نسبت دادن یان رفتارھایبا ب یو از جھت. با صحابه را دارند
فھمند  ینمن ابلھان یکه ایدر حال، را دارندھا  آن ین و استھزاء به مقام واالیقصد توھ

که  ش اصحابچون  یبه خودشان بازگشته و بر ابر مردانھا  آن که بھتان و دشنام
چه  ھر ت با صالبتیخ اسالم و بلکه بشریبرکت در بستر تارر و یخ یھا ھمانند کوه

 : گانین فرومایرفتار ا. نخواھد داشت ین اثریاند کمتر شتر استوار ماندهیب

ـــــــاطح صـــــــخرة يومـــــــاً ليوهنهـــــــا  كن
 

ـــــل  ـــــه الوع ـــــى قرن ـــــا وأوه ـــــام رضه  ف
 

 

بزرگ قصد اظھار قدرت و  یا است که با شاخ زدن به صخره یمانند کار بز کوھ«
زند بلکه شاخ خودش را  یبه آن نم یاما نه تنھا ضرر، صخره را داشته باشدر یتحق

 . »شکند یم
ن ین چنیاز شبھات ا یا است مجموعه یشما خواننده گرام یش رویآنچه که پ

ت یدار کردن شخص توز شده و قصد لکه نهیافراد جاھل و ک یز برخیآو است که دست
 . اند گرفته یشیاز ھمه افراد امت پص امبریپکردن از  یرویرا دارند که در پ یافراد

ھا را به صورت سؤال درآورده و پاسخ  وضوح و سھولت کار ھمه شبھه یبنده برا
 . میابیقت دست یپروردگار به حق یاریام تا با کمک و  ان کردهیمناسب آن را ب

 ال اولؤس
متعال  که خداوندیم در حالیچگونه ممکن است که به عدالت ھمه اصحاب معتقد باش

ر یه زیاعالم کرده است و آص امبریپپس از وفات ، را به جز سه نفرھا  آن ھمه ارتداد
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 : ١ن مطلب استیگواه ا

دٌ  َوَما﴿ ۚ ٱ لِهِ َ�بۡ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ  رَُسولٞ  إِ�َّ  ُ�َمَّ فَإِيْن لرُُّسُل
َ
اَت  أ وۡ  مَّ

َ
ٰٓ  ُتمۡ نَقلَبۡ ٱ قُتَِل  أ َ�َ 

عۡ 
َ
ٰ  يَنَقلِۡب  َوَمن بُِ�مۚۡ َ�ٰ أ َ ٱ يَُ�َّ  فَلَن هِ َعقَِبيۡ  َ�َ ۗ  ٔٗ َشۡ�  �َّ ُ ٱ زِيوََسَيجۡ  ا َّ� 
ٰ ٱ  . ]۱۴۴عمران:  آل[ ﴾١٤٤ِكرِ�نَ ل�َّ
ا اگر او (در جنگ یآ؛ اند بوده و رفته یغمبرانیش از او پیست و پین یغمبریمحمد جز پ«

د و ینز یچرخ ما یآ، ا کشته شودیرد ی) بمیوقت یگریا مثل ھر انسان د، یشد یُاُحد کشته م
بازگشت  یپرست د و به کفر و بتیساز یاو اسالم را رھا م د (و با مرگیگرد یبه عقب برم

ند) ھرگز یمان را رھا کرده و کفر را برگزید)؟! وھر کس به عقب بازگردد (و ایکن یم
زند) و خدا به سپاسگزاران  ی(بلکه به خود ضرر م، رساند یبه خدا نم یانین زیتر کوچک
 . »خواھد دادپاداش 

 : جواب
د یبا عقا یپردازد الزم است که مفسران یر میکه به مطالعه کتب تفس یکس: اول

گاه به اصول تفسید مجتھدان دییح و مورد تأیصح از ( ریگر از جھت علم و فضل و آ
کالم  جھل یاز رو تا، ندیرا برگز )عام خاص و، ات ناسخ و منسوخیآ، جمله اسباب نزول

 . کندنر نادرست یتفس ل ویخدا را تأو
از  یکیه در مورد ین آیاند که ا ان کردهیخ و مفسران بیدانشمندان علم تار: دوم

ن غزوه از جمله یکه ا، ن در غزوه احد استیشکست مسلم یعنی، ع صدر اسالمیوقا
مشخص نازل  یاتفاق یھجرت و برا یدر ابتدا که یا هیه اسالم است و آیاول یھا غزوه

 باشد؟!ص امبریپل ارتداد اصحاب پس از وفات یدلتواند  یشده نم
ز ناظر یه نین آیا: شان نزول: سدینو یش میر خویدر تفس یرازیخ ناصر مکارم شیش

ان یه آتش جنگ مکدر ھمان حال : هکنیگر از حوادث جنگ احد است و آن ایی دیکبه 
: گفت سیکی بلند شد و یور بود ناگھان صدا مسلمانان و بت پرستان به شدت شعله

 . ٢). . . شتم کمحمد را . . . شتمکمحمد را 
 یعنیمشخص  یا هیه به قضین آیا: دیگو یر کاشف میز در تفسینه نیمحمد جواد مغ

                                                   
 . ٦ص ، و االختصاص ٢٢٠ص ، ٧١و ج  ٢٥٩ص ، ٢٨ج ، و بحاراألنوار ١١صی، رجال کش: نگا -١
 . )١٦٩ص ، ٢ج : (عربی آن بنام تفسیر األمثل ١١٤ص ، ٣ر نمونه جیتفس -٢



 ٨٥  ها  بحث هفتم: طرح برخی سؤاالت و پاسخ به آن

 . ١غزوه احد اشاره دارد
بر ارتداد اصحاب ندارد بلکه صرفًا به سرزنش و  یچ داللتیه ھیاق آیس: سوم

دن یآنان در جنگ احد با شن یقرار یو ب یتاب یاز اصحاب نسبت به ب یا عده ییراھنما
ز ھمانند یمحمد ن: دیفرما ین عده میخداوند به ا. پردازد یمص امبریپخبر شھادت 

مانند گذشته که ، ده استیش برگزیرسالت خو یبرا وی را شما بشر است که خداوند
رفته و ھا  آن انیش را به مردم رساندند و سپس از میام خویامبران مبعوث شده و پیپ

ز ینص محمد. اند ز توسط اقوامشان کشته شدهین یکوچ کرده و برخ یباق یبه سرا
 . ستین یدیز امر بعیقتل او ن یمردن و حت. ردامبران خدا خواھد مُ یر پیھمانند سا

 : کهکند  می دینگونه تأکیآنگاه خداوند مطلب را ا

فَإِيْن﴿
َ
اَت  أ وۡ  مَّ

َ
ٰٓ  ُتمۡ نَقلَبۡ ٱ قُتَِل  أ عۡ  َ�َ

َ
 . ]۱۴۴عمران:  آل[ ﴾بُِ�مۡ َ�ٰ أ

ا کشته یرد ی) بمیوقت یگریا مثل ھر انسان د، یشد یا اگر او (در جنگ ُاُحد کشته میآ«
به راه و  د ویساز ی(و با مرگ او اسالم را رھا م یدگرد ید و به عقب برمیزن یا چرخ میآ، شود

 .»)؟!دیگرد یش باز میروش گذشتگان گمراه خو
؛ است یو تحول منف یع ارتداد دگرگونقدر وا. دیشو  یمو مرتد  هآورد  یو به کفر رو

 ھاست.  آن نین به بدترین دیرا ارتداد خروج از بھتریز

فَإِيْن﴿که در کلمه  یا ھمزه
َ
اَت  أ استفھام ، یدر اصطالح بالغ، آمده است  ﴾مَّ

 : ر آمده استیه زیمانند آنچه که در آ، نام دارد یانکار

ۖ �ُۡ ٱ لَِك َ�بۡ  ّمِن لِبََ�ٖ  َناَجَعلۡ  َوَما﴿ فَإِيْن ۡ�َ
َ
ونَ َ�ٰ لۡ ٱ َ�ُهمُ  ّمِتَّ  أ  . ]۳۴األنبیاء: [ ﴾٣٤ ِ�ُ

قرار  یتو جاودانگ یم (تا برایدان قرار ندادیجاو یش از تو زندگیپ یچ انسانیھ یو ما برا«
آنان که انتظار مرگ تو را دارند و با مرگ تو  یانگھ و. ردیم یم مرده و یبلکه ھر کس. میدھ

 .»مانند؟! یدانه میشان جاویا یریدانند) مگر اگر تو بم یافته میاسالم را خاتمه 
در ، مینام یارتداد م، اصحاب در جنگ را یبرخ یچگونه شکست روح: چھارم

 : دیفرما یز مورد عفو قرار داده و میضعف آنان را ن نیکه خداوند ایحال

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ْ تََولَّوۡ  �َّ َما َعانِ مۡ �َۡ ٱ َ� ۡ�َ ٱ مَ يَوۡ  ِمنُ�مۡ  ا َُّهمُ سۡ ٱ إِ�َّ ل يۡ ٱ َ�َ ْۖ  َما ِض بَِبعۡ  نُ َ�ٰ لشَّ  َكَسُبوا
ُ ٱ َ�َفا َولََقدۡ  َ ٱ إِنَّ  ُهۡمۗ َ�نۡ  �َّ  . ]۱۵۵عمران:  آل[ ﴾١٥٥ َحلِيمٞ  َ�ُفورٌ  �َّ

                                                   
 . ٥٥٤ص ، ٢ج ، ر کاشفیتفس -١
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گمان یب، دو گروه (مسلمانان و کافران در جنگ احد) فرار کردند یاروئیآنان که در روز رو«
از فرمان خدا بود) آنان را به لغزش  یاز آنچه کرده بودند (که سرکش یا به سبب پاره شیطان

 .»استبردبار  ی آمرزندهخداوند گمان  یب، دیشان را بخشیانداخت و خداوند ا
مان واال یا، تیقدرت عقالن، شجاعت، حیصح یریگ اد موضعیه ما را به ین آیا: پنجم

 یق تجلیکه در وجود ابوبکر صد، م آنیات قرآن و درک درست مفاھیتسلط بر آ، به خدا
از  یع شد و برخینه شایدر مدص امبریپکه خبر وفات یزمان، اندازد یافته بود می

 را انکار یشان مرگ ویاز جمله عمر بن خطاب به خاطر شدت عالقه به ا اصحاب
شان یبه مرگ ا یو ناباور یرت و شگفتیھم ساکت مانده و در ح یو برخکردند  می

اد برآورد یرسا فر ییان جمع آمد و با صدایابوبکر به م یتین وضعیدر چن، دندیشیاند یم
بداند که محمد مرده است و ھر کس که خدا را ، دیپرست یکه ھر کس محمد را م

آل  ۱۴۴ یۀآو سپس به تالوت . است یو باقشه زنده یبداند که خدا ھم، دیپرست یم
م خبر یدیسر است که دیم یقاطعانه ابوبکر زمان یریگ درک موضع. عمران پرداخت

ن اسالم برگشته و یاز اعراب از د یبرخ ین بود که حتیچنان سنگص امبریپوفات 
ت گرف یو قو یاساس یز موضعیز کردند و ابوبکر در آنجا نیز از دادن زکات پرھین یبرخ

 . کن کرد شهیز رین ھا را و آن فتنه
که از اسالم برگشته و  یکس، میان کردیب یف صحابیھمانطور که در تعر: ششم

است که  یکس یصحاب، میگفت اریز. دیآ یب به شمار نمامرتد شده باشد جزو اصح
 . ردیمان آورده و مسلمان بمیبه او ا، دهیرا دص امبریپ

 دوم سؤال 
 م که خداوند به ارتدادیحکم دھ یعدالت و صداقت افرادچگونه ممکن است به 

ان شده که یث حوض بیکه در حد یمانند مطلب، ز اشاره داردیامت نیدر روز قھا  آن
که از جانب خداوند ندا . ) و نگران آنان استيصحابأ يصحابأ(: دیفرما یم صامبریپ
 ھا کرده بودند؟و اسالم را ر، وسته در ارتداد بودندید که آنان پس از تو پیآ

 : جواب
ان ھستند که در زم ینیمنافق، ث آمدهین حدیمراد از اصحاب که در ا: اول

 : ز درباره آنان فرموده استیاوند نبودند و خد در ظاھر مسلمان شده صامبریپ
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ٓ  إَِذا﴿ ۡ ٱ َءكَ َجا ْ  فُِقونَ ُمَ�ٰ ل ِۗ ٱ لَرَُسوُل  إِنََّك  َهدُ �َشۡ  قَالُوا ُ ٱوَ  �َّ ُ ٱوَ  ۥلَرَُسوُ�ُ  إِنََّك  لَمُ َ�عۡ  �َّ َّ� 
ۡ ٱ إِنَّ  َهدُ �َشۡ  ٰ  فِقِ�َ ُمَ�ٰ ل  . ]۱المنافقون: [ ﴾١ ِذبُونَ لََ�

م که یدھ یم یما گواھ: ندیگو یخورند و م یسوگند م، ندیآ یکه منافقان نزد تو م یھنگام«
خدا  یولی. باش یخدا م ۀداند که تو فرستاد یخداوند م -! یخدا ھست ۀتو حتمًا فرستاد

مان یخود دروغگو ھستند (چرا که به سخنان خود ا ۀدھد که منافقان در گفت یم یگواھ
 . »)ندارند

را یز، شمارد یش میجزو اصاب خو راھا  آن شناخت و یز آنان را نمینص امبریپاما 
خارج نشده و به اعمال و ھا  آن طه قلبیبود که از ح یو سر ینفاق آنان چنان پنھان

 : دیفرما یحًا به آنان اشاره میصر زیکه خداوند ن افته بودیبروز نرفتار آنان 

نۡ ﴿  ٱ ّمِنَ  لَُ�مَحوۡ  َوِممَّ
َ
هۡ  َومِنۡ  فُِقوَنۖ ُمَ�ٰ  َراِب عۡ ۡ�

َ
ۡ ٱ لِ أ ْ  َمِديَنةِ ل  َ�  �َِّفاقِ ٱ َ�َ  َمَرُدوا

ُ�ُهم لَُمُهمۚۡ َ�عۡ  نُ َ�ۡ  لَُمُهۡمۖ َ�عۡ  َ�ۡ�ِ  َسُنَعّذِ رَّ  . ]۱۰۱التوبة: [ ﴾١٠١َعِظي�ٖ  َعَذاٍب  إَِ�ٰ  يَُردُّونَ  ُ�مَّ  مَّ

 یمنافقان، نهیان خود اھل مدیو در م، ن اطراف (شھر) شماینش هیباد یھا ان عربیدر م«
و  یشناس یشان را نمیا تو. اند دا نمودهیاند و در آن مھارت پ ن نفاق کردهیھستند که تمر

ک بار : یم (یدھ یدو بار شکنجه م ا)ین دنیشان را (در ھمیا. میشناس یبلکه ما آنان را م
و بار ، گردد ین آنان میدرد و حسرت و خشم و ک یۀشما بر دشمنانتان که ما یروزیبا پ

 یعذاب بزرگ ۀسپس روان. از نفاقشان) یبردار پرده ۀلیشان به وسیدوم با رسوا کردن ا
 .»گردند یم

ه است ث مذکور جزو اصحاب خود شمردیدر حدص امبریپرا که ھایی  آن پس
را یز، از جمله اصحاب بودندص امبریپنه ھستند که به گمان ین اھل مدیھمان منافق

که  یب مطلع نبودند (مگر در مواردیافراد و نسبت به غ یشان نسبت به وضع درونیا
ه یافراد تک یعت اسالم ھم بر قضاوت ظاھریداد) و شر یم یشان خبریخداوند به ا

 . دارد
مرتد شده و به ص امبریپباشد که پس از وفات  ید ھم منظور کسانیشا: دوم

 . دندیکامل از اسالم دست کش یت اسالمیخاطر نداشتن فھم و ترب
: که گفته استکند  می تید بن طاوس روایدر بحاراالنوار از س یعالمه مجلس

الم پس سمه ایخ: ت کرده کهیش روایخ خویدر کتاب تار یم مروزیعباس بن عبدالرح
نه و اھل مکه و اھل طائف پابرجا نماند یان مردم اھل مدیجز در مص امبریپاز وفات 
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 . عرب مرتد شدند یھا فهیر طایو سا
را به  یربوعیره ینو الک بنم و رباب مرتد شده و میتم یله بنیقب: دیگو یسپس م

، ز کامًال مرتد شدندیبودند ن یسه شاخه نظام یعه که دارایله ربیقب. دندیبرگز یرھبر
 یله بنیرا که شامل قب یگرید، مامهیکذاب در لمه یسم راھا  آن یھا از شاخه یکی

 یرھبر یم عبدیرا حط یو آخر یبانیمعرور ش، ل بودیوا له بکر بنیبان و قبیش
اھل مأرب به ھمراه اسود ، س در کندهیاشعث بن ق. من مرتد شدندیاھل . کردند می

 . مرتد شدند یھمگ، ١عامر به جز علقه بن عالثه یبن هلیقبو ، یعنس
ورند آ یه اسالم مکباشند  یسانکتمام  )صحابيألمه (ک زاممکن است منظور : سوم

) يمتأ، يمتأت (یروا. ده استیرا ندھا  آنص امبریپکه  یافرادشوند  می شانیھمراه ا و
 . کند ید میین مسئله را تأی) ايمتأنهم إ(: تیز روایو ن

منظور ، شناسم یرا مھا  آن فرموده که منث مذکور یدر حدص امبریپنکه یو ا
 . کند یدا میامت پیاز آثار وضو به امت در روز قص امبریپاست که  یشناخت

 : دیامفر یمص امبریپخداوند از زبان 

ْ ٱ ِ� قَوۡ  إِنَّ  َرّبِ َ�ٰ  لرَُّسوُل ٱ َوقَاَل ﴿ َُذوا  . ]۳۰الفرقان: [ ﴾٣٠ �ُجورٗ َمهۡ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  �َّ

پروردگارا! قوم : کند یت برخورد مردمان با قرآن) عرض میفیکنان از ک (شکوه غمبریو پ«

 .»اند کرده یسعادت دو جھان بود) رھا و از آن دور ۀلین قرآن را (که وسیمن ا

پس از  یھا ست بلکه نسلیه اصحاب نین آیدر ا  ﴾ِ� قَوۡ ﴿از ص امبریپمنظور 
 . با قرآن خواھند داشت ین رفتاریل اصحاب است که چنسن

شان یدارد و به ا ین افرادیث اشاره به چنیدر حد »يصحابأ«پس مراد از کلمه 
وسته در نفاق و یآنان پ: یعنی. . . از تو چه کردند سکه پ یناد یتو نم: شود می اعالم

 . ۲ارتداد به سر بردند

                                                   
 . ١١ص ، ٢٨ج ، بحار األنوار -١
 به کتب ذیل در سایت کتابخانه عقیده، این شبھهبرای کسب معلومات بیشتر در مورد  -٢

)www.aqeedeh.com (رجوع کنید : 

 . یبیبن محمد القض یعل یفهابوخلی  نوشته، ینثقل یثحد یبررس -١
 . یدھلو یزشاه عبدالعزی  نوشته، نحدیث ثقلی -٢
 [ُمصحح]. سالوس یعلی  نوشته، یمرا بھتر بفھم ینثقل یثحد -٣
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 سؤال سوم
ات یآ از یتعدادکه خداوند در یدر حال، توان به عدالت صحابه معتقد بود یچگونه م

 : ریات زیاز جمله در آ، استرا نکوھش کرده ھا  آن از اعمال یبعضقرآن 
 : کردند ینیسنگ و یکاھلرفتن به جھاد  یکه برا یھنگام

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ لَُ�مُ  �ِيَل  إَِذا لَُ�مۡ  َما َءاَمُنوا ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  نفُِروا  إَِ�  ُتمۡ ثَّاقَلۡ ٱ �َّ

 ٱ
َ
رَِضيُتم ِض� �ۡ�

َ
ِ  أ ِ َيوٰ �َۡ ٱب �ۡ ٱ ة �ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ عُ َمَ�ٰ  َ�َما ِخَرةِ� �ٱ ِمنَ  َيا�ُّ  إِ�َّ  ِخَرةِ �ٱ ِ�  َيا�ُّ

 . ]۳۸التوبة: [ ﴾٣٨قَلِيٌل 

به «(: شود می به شما گفته که یھنگام، ! شما را چه شدهیدا آورده یمانا که یکسان یا«
 یبه جا یا) آکنید یم ی(و سست چسپید یم ینبه زم »یدجھاد) در راه الله حرکت کن یسو

جز ، در (برابر) آخرت، یادن ی! حال آنکه متاع زندگید؟ا شده یراض یادن یآخرت به زندگ
 .»تیس) نیچ(ھ یاندک

 : برحذر داشتهرا ز خداوند به آنان ھشدار داده و از آنان یگر نید یا هیو در آ

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ   َف فََسوۡ  ۦدِينِهِ  َعن ِمنُ�مۡ  تَدَّ يَرۡ  َمن َءاَمُنوا

ۡ
ُ ٱ ِ� يَأ  ُ�ِبُُّهمۡ  �ٖ بَِقوۡ  �َّ

ذِلَّةٍ  ۥٓ َوُ�ِحبُّونَهُ 
َ
ۡ ٱ َ�َ  أ �ٍ  مِنِ�َ ُمؤۡ ل ِعزَّ

َ
ٰ لۡ ٱ َ�َ  أ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ِهُدونَ يَُ�ٰ  فِرِ�نَ َ�  َوَ�  �َّ

ٰ  �ِٖ�� َ�ٓ  َمةَ لَوۡ  َ�َافُونَ  ِ ٱ ُل فَۡض  لَِك َ� ٓ  َمن �ِيهِ يُؤۡ  �َّ ۚ �ََشا ُ ٱوَ  ُء  . ]۵۴المائدة: [ ﴾٥٤َعلِيمٌ  ِسعٌ َ�ٰ  �َّ

مان به کفر ین خود بازگردد (و از ایھر کس از شما از آئ !یدا آورده یمانا که یکسان یا«
 یرا (به جا یتینده) خداوند جمعیرساند و در آ یبه خدا نم یانین زیتر کوچک، دیگرا

دارد و آنان ھم خدا را دوست  ین) خواھد آورد که خداوند دوستشان میزم یشان بر رویا
در راه . رومندندیبوده و در برابر کافران سخت و نو فروتن  نسبت به مؤمنان نرم. دارند یم

 هرادر ( یا کننده چ سرزنشیستند و از سرزنش ھیا یکنند و به تالش م یخدا جھاد م
 ین ھم فضل خدا است (که کسیا. دھند یخود راه نم به یھراس) خداعت از فرمان ااط

نائل  یر و خوبیخداوند آن را به ھر کس که بخواھد (به خ؛ باشد) ین اوصافیچن یدارا
گاه است یو خداوند دارا. کند یشود) عطاء م  .»فضل فراوان و آ

 : پردازد یبه ھنگام ذکر خدا مھا  آن ان عدم خشوع قلوبیه که به بین آیا ا دریو 

لَمۡ ﴿
َ
�  

ۡ
ِينَ  نِ يَأ ْ َءاَمُنوٓ  لِ�َّ ن ا

َ
ِ ٱ رِ ِ�ِ�ۡ  قُلُوُ�ُهمۡ  َشعَ َ�ۡ  أ ْ  َوَ�  قِّ �َۡ ٱ ِمنَ  نََزَل  َوَما �َّ  يَُ�ونُوا

ِينَ ٱكَ  َّ�  ْ وتُوا
ُ
 ٱ ِهمُ َعلَيۡ  َ�َطاَل  ُل َ�بۡ  ِمن َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ

َ
 ُهمۡ ّمِنۡ  َوَ�ثِ�ٞ  قُلُوُ�ُهۡمۖ  َ�َقَسۡت  َمدُ ۡ�
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 ٰ  . ]۱۶الحدید: [ ﴾١٦ ِسُقونَ َ�

ذکر الله و  یبراھایشان  دل است که یدهاند وقت آن نرس آورده یمانا که یکسان یبرا یاآ«
ھا  آن به یناز ا یشنباشند که پ یآنچه از حق نازل شده است خاشع گردد؟ و مانند کسان

سخت  یشانھا قلبآنگاه ، گذشتھا  آن بر یپس مدت زمان طوالن، ) داده شدیکتاب (آسمان
 .»(گنھکار و) فاسقندھا  آن از یاریو بس، شد

در وقت خطبه نماز جمعه ص امبریپرا به خاطر رھا کردن ھا  آن زیر نیز ی هیدر آ
 : دیفرما یو مکند  می را نکوھشھا  آن بخاطر بازگشت کاروان تجارتشان

وۡ  �َذا﴿
َ
ْ َرأ وۡ  َرةً تَِ�ٰ  ا

َ
وٓ ٱ ًوالَهۡ  أ ْ نَفضُّ ٓ  َوتََرُ�وكَ  َهاإَِ�ۡ  ا ۚ �ِمٗ قَا ِ ٱ ِعندَ  َما قُۡل  ا  وِ للَّهۡ ٱ ّمِنَ  َخۡ�ٞ  �َّ

ِ� ّ�َِ�ٰ ٱ َوِمنَ  ُ ٱوَ  َرة ٰ ٱ َخۡ�ُ  �َّ  . ]۱۱الجمعة: [ ﴾١١ زِ�ِ�َ ل�َّ

دند از یرا د ییا سرگرمیتجارت و  که یھا) ھنگام از جمعه یکیدر ، از اصحاب ی(برخ«
آنچه : در حال خطبه) رھا کردند! بگو، ستاده (بر منبریو تو را ا، رامون تو پراکنده شدندیپ

ن یو خدا بھتر، است یو بازرگان یبھتر از سرگرم، ش خدا (از فضل و ثواب) استیدر پ
 .»رسان است یروز

 : جواب
، یاز تعصبات فکر، قتیشناخت حق یالزم است که برا یبر ھر فرد مسلمان: اول

ٰ ٱ ِدنَاهۡ ٱ﴿: دیگو یکه مش در نماز عمل کند یزد و به قول خویبپرھ �َ  َط لّصِ
ۡ ٱ کند  می دیکه از او تقل یخیا شیعالم  ید باطل ھم اگرچه از فردیو از عقا ﴾٦َتقِيمَ ُمسۡ ل

 : ندیگو یپسندد که م یرا خداوند افراد مقلد متعصب را نمیز، دیجو یرودشود  می صادر

ٓ وََجدۡ  إِنَّا﴿ ٓ  نَا ٰٓ  َءنَاَءابَا ةٖ  َ�َ مَّ
ُ
ٰٓ  �نَّا أ قۡ  رِهِمَءاَ�ٰ  َ�َ   . ]۲۳الزخرف: [ ﴾َتُدونَ مُّ

اند)  را بر ھمگان واجب کرده یپرست م (که بتیا افتهی ینیاکان خود را بر آئیما پدران و ن«

 .»میرو یوما ھم قطعًا بدنبال آنان م
از خطا و اشتباه معصوم نبوده و اسالم بود ص امبریپم که اصحاب ید بدانیبا: دوم

 . ت نجات دادیج در دوران جاھلیرا یل اخالقیاز رذاکه آنان را 
دن افعال و یخواند و با د ید فرا میکه به توحص امبریپام یدن پیز با شنیو آنان ن

گاھانه و با اخت، لیمان آورده و از مفاسد و رذایا، او یکویاعمال ن ش یار کامل خویآ
ر و یخ یفت و به سوریآنان را پذ ین صداقت و راستیز ایدند و خداوند نیدست کش
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: یبایعبارت زآنان را با  و. فرمود یھا نھ یرھنمون ساخت و از محرمات و زشت یکین

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ  . کرد یم خطاب میدر قرآن کر  ﴾َءاَمُنوا

جھت  دربود  یاصحاب راھ از یبعضداده توسط  یدر واقع خطاھا و اشتباھات رو
ات و دستورات یرا عمًال به تجربه واقعیز، منبع اسالمبر ھا  آن تین و تربید یریادگی

گاھ یج التزام و عدم التزام ناشیمًا آثار و نتایپرداختند و مستق ین مید ر یثأا تی یاز ناآ
، حمزه، ت مانند عباسیھمانگونه که از اصحاب اھل ب. افتندی یرا در م یفرھنگ جاھل

 . است ن اشتباھات صادر شدهیا، زیگران نیار و دیجعفر ط
را فقط  یاوامر و نواھ، ن ھشدارھاید ایو ھرگز طبق حکم عقل و منطق نبا

ن موارد یبلکه ا، میگران را از آن مبرا بدانیدانسته و د صامبریپمخصوص اصحاب 
ز به عنوان یکه اصحاب را نص امبریپرو یپ یھا ل قاطع است بر تمام امتیحجت و دل

 . در برگرفته است، هیمخاطبان اول

و به  »بخصوص السبب بعموم اللفظ ال العربة«: علم الوصول یان علمایطبق بو 
حصر کرد و به ھا  آن نزولتوان در شأن  یث را نمیات و احادینصوص آ، گرید یعبارت

عمل  یث مبنایات و احادیآ یو مفھوم عموم یبلکه معن. موارد مشابه آن نسبت نداد
 . ردیگ یم قرار

که یوقت لذا، مان را با کفار جدا ساخته استیاھل ا خداوند متعال خطاب: سوم

َهاَ�ٰٓ ﴿: دیفرما یمکند  می را خطابمؤمنان  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ مان یکه ا یکسان یا«  ﴾َءاَمُنوا

َهاَ�ٰٓ ﴿ م (چه مؤمن و چه کافر) خطابدا عموم مریو به کافران : »دیا آورده ُّ�
َ
  ﴾�َّاُس ٱ �

 . ردیگ یمردم) را به کار م ی(ا
م و با یر نداشته باشیتفس از قرآن و یقیم ما فھم و درک عمیاگر فرض کن: چھارم

 : سوره احزاب ۱ه یروبرو شده که با استدالل به آ توز نهیکن یاز مستشرق یشخص

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
َ ٱ تَّقِ ٱ �َِّ�ُّ ٱ � ٰ لۡ ٱ تُِطعِ  َوَ�  �َّ ۡ ٱوَ  فِرِ�نَ َ� َ ٱ إِنَّ  فِقَِ�ۚ ُمَ�ٰ ل  َعلِيًما َ�نَ  �َّ

  .١]۱األحزاب: [ ﴾١اَحِكيمٗ 
م یخواھ یچه جواب، ن اطاعت کرده استیمنافق از کفار وص امبریپادعا کند که 

                                                   
 یمحک یدانا خداوند گمان یبترس، و از کافران و منافقان اطاعت نکن، ب خدا! از یامبرپ یا« -١

 . »است
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 : میسوره تحر ۱ه یا اگر با استدالل به آی ؟داشت

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  ُ�َّرِمُ  لِمَ  �َِّ�ُّ ٱ � َحلَّ  َما

َ
ُ ٱ أ زۡ  َضاَت َمرۡ  تَِ� تَبۡ  لََكۖ  �َّ

َ
ُ ٱوَ  ِجَكۚ َ�ٰ أ  َ�ُفورٞ  �َّ

  .١]۱التحریم: [ ﴾١رَِّحيمٞ 

ش حالل خدا را بر خود حرام کرده یت ھمسران خویرضا یشان برایکه ا، ادعا کند
 یھا قصد نماز خواندن بر جنازه، نیو ترحم نسبت به منافق یدلسوز یا برایو . است

 : سوره توبه ۸۴ه یآنان را داشته و به آ

ٰٓ  تَُصّلِ  َوَ� ﴿ َحدٖ  َ�َ
َ
اَت  ُهمّمِنۡ  أ بَدٗ  مَّ

َ
ٰ  َ�ُقمۡ  َوَ�  ا� َ�َ  ِ�ۡ�َ ِ ْ  إِ�َُّهمۡ  ۦٓۖ ه ِ  َ�َفُروا ِ ٱب َّ� 

ْ  ۦَورَُسوِ�ِ  ٰ  وَُهمۡ  َوَماتُوا  .٢]۸۴التوبة: [ ﴾٨٤ ِسُقونَ َ�

 . م داشتیخواھ یچه جواب، استدالل کند
ان یب امبر رایپ یان و نافرمانیات عصین آیا، مییگو ینست که در جواب میر از ایا غیآ

ن خدا کامل و یاشاره دارد تا دص امبریپت یخداوند و ترب ییکنند بلکه به راھنما ینم
ھا  آن غیبتواند به تبل، اتیح و واضح آیز با فھم و درک صحینص امبریپملموس باشد و 

 خواھد که ینگونه میرا اص امبریپرا خداوند یز. بپردازد

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  �َِّ�ُّ ٱ � ا رۡ  إِ�َّ

َ
ٗ  اِهدٗ َ�ٰ  َك َ�ٰ َسلۡ أ   . ]۴۵األحزاب: [ ﴾٤٥ �َونَِذيرٗ  �َوُمبَّ�ِ

 .»میدھنده فرستاد میرسان و ب غمبر! ما تو را به عنوان گواه و مژدهیپ یا«
ن یز ھمیداده شده نص امبریپات مختلف قرآن به یھم که در آ یو دستورات
 : ریات زیمانند آ، مفھوم را دارند

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ارَ لۡ ٱ ِهدِ َ�ٰ  �َِّ�ُّ ٱ � ۡ ٱوَ  ُكفَّ  . ]۹التحریم: [ ﴾ِهمۡ َعلَيۡ  لُۡظ غۡ ٱوَ  فِقِ�َ ُمَ�ٰ ل

) یشان را از کفر و نفاق بدور داریکار کن (تا ایغمبر! با کافران و منافقان جھاد و پیپ یا«

 .»ریو بر آنان سخت بگ

َهاَ�ٰٓ ﴿ و ُّ�
َ
زۡ  قُل �َِّ�ُّ ٱ �

َ
ٓ  َوَ�َناتَِك  ِجَك َ�ٰ ّ�ِ ۡ ٱ ءِ َو�َِسا  مِن ِهنَّ َعلَيۡ  �ِ�َ يُدۡ  مِنِ�َ ُمؤۡ ل

                                                   
ھمسرانت (بر خود)  یبر تو حالل کرده است به خاطر خشنود خدارا که  یزی! چرا چیامبرپ یا« -١

 . »آمرزندة مھربان است خدا! و کنی؟ یحرام م

ھا  آن گمان یبیست، ھا که مرده است، نماز نخوان، و بر (کنار) قبرش نا از آن یک یچو ھرگز بر ھ« -٢
 . »فاسق (و نافرمان) بودند؛ مردند که یبه الله و رسولش کافر شدند، و در حال
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 . ]۵۹األحزاب: [ ﴾بِيبِِهنَّ َجَ�ٰ 

خود را جمع و  یغمبر! به ھمسران و دختران خود و زنان مؤمنان بگو که رداھایپ یا«

 .»ش فرو افکنندیجور بر خو
 ÷طالب یبن أب یت علیشخصاز نواصب به قصد طعنه زدن به  یکیا اگر ی: پنجم

ت یرواص امبریپات از جمله آنچه که از یروا یبرخ ات قرآن ویآظاھر و با استناد به 

َهاَ�ٰٓ ﴿: (خداوند ھر گاه فرموده است: دیفرما یشده که م ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ رأس و  یعل  ﴾َءاَمُنوا

 . ١ن آن بوده است)یر مخاطبیام
 (جمله: استناد کند که فرموده است÷ رضافه امام یت وارده در صحیا به روای

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ چگونه ، ٢)قرآن آمده باشد فقط ما را مدنظر دارد یدر ھر جا  ﴾َءاَمُنوا

ات را بر حسب آنچه که در سؤال سوم مطرح یات و روایکه آیم؟ درحالیرا جواب دھ یو
دشمنان اھل  یان شد برایم؟ لذا ھمانگونه که در جواب دشمن اصحاب بیریشد بپذ

ش را مؤمن و مسلمان ینگونه القا کنند که آنان فقط خویز که قصد دارند ایت نیب
 . ھمان جواب داده شود، دانند یمان میره ایگران را خارج از دایدانسته و د

 سؤال چهارم
دتر از آنچه یشد یکه در موضع یم در حالیو باز چگونه به عدالت اصحاب معتقد باش

شان یاقدام کرده و از ا صرامبیپآشکارا به مخالفت ، هیبیدر صلح حد یعنی، ان شدیب
حًا به توافق یعمر صر یوانات اطاعت نکردند؟ حتیکردن ح یدن سرھا و قربانیدر تراش

بر حق  ینب مگر شما(: کرده و گفت اعتراضنامه  مانیپ یمشرکان و امضا باص امبریپ
نست که ما بر حق و یر از ایا غیآ: عمر گفت، ھستم، یآر: ند؟ فرموددیستیخدا ن

ن ذلت و ینصورت چرا ایپس در ا: عمر گفت. یآر: نداند؟ فرمود ما بر باطلدشمنان 
 م؟یکن یرا تحمل م یخوار

 : جواب
ق ین و تحقییقت بدون تبیحق یجستجو یالزم است که برا یبر ھر فرد مسلمان: اول

                                                   
 . ٢١ص ، ٤٠ج ، و بحار األنوار ١٧٧و ص  ١٧٤ص ، نیالمؤمنر یإمرة أم ین فیقیال: نگا -١
 . ١٥٣ه یآ، ل سوره بقرهیذ، ر البرھانیو تفس ٥٣ص ، ٣ج ، المناقب -٢
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گران یکردن د زدن و متھم ظروف آن اقدام به تھمت ینسبت به علل حوادث و بررس
قت بر یقبل از آشکار شدن حق ومنصف عادل باشد اگر خواھان حق است  و، نکند

ص امبریپه اصحاب یمخصوصًا اگر طرف قضندھد  ینسبت زشت و ردیسخت نگ یکس
ده آب یختن چکیکه از ر یکسان، اند داشتهص امبریپن محبت را با یشتریباشند که ب

ا از آب یو . دندیمال یش میبدن خو برتبرک  یکرده و آن را برا یریشان جلوگیا یوضو
 یز برایشان نیا بدن یموھا یحت، بردند ین استفاده را میشان ھمیا یدھان و گلو

ان شده یت عروه بن مسعود بیمطالب در روا نیل ایکه تفص. شد یم یبرکت نگھدار
 . است)

بلکه شدت . ان اصحاب نبوده استیو عص ینافرمان باعثه یبیصلح حد: دوم
و تأمل  صبر یبا اندک شایددوار کرده بود که یآنان را ام، طواف کعبه یاق آنان برایاشت

شده و خانه خدا را  به مکه وارد از خدا و رسول نازل شود و بتوانند یا دستور تازه
کوتاه  یبودند و مدت یا افت دستور تازهیبدون استثناء منتظر در یلذا ھمگ. طواف کنند

افت و یگر بود و خواست آنان تحقق نید یا گونهر خدا به یاما تقد، منتظر ماندند
ان داد و صحابه یبه انتظار آنان پا یش و انجام قربانیسر خو یدن مویتراش با صامبریپ
دن یز با دیلذا آنان ن، ز مطمئن شدند که دستور ھمان است که قبًال نازل شده استین
سر و  یدن مویتراشرا اطاعت کرده و به  ین صحنه بالفاصله دستور صادر شده قبلیا

ن حوادث نازل یر را پس از ایات زیز آیخداوند ن. ھمت گماردند یانجام مراسم قربان
 : فرمود

ُ ٱ رَِ�َ  لََّقدۡ ﴿ ۡ ٱ َعنِ  �َّ َجَرةِ ٱ َت َ�ۡ  ُ�َبايُِعونََك  إِذۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل نَزَل  قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  َما َ�َعلِمَ  لشَّ
َ
 فَأ

ِكيَنةَ ٱ َ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  لسَّ
َ
  . ]۱۸الفتح: [ ﴾١٨ اقَرِ�بٗ  احٗ َ�تۡ  َبُهمۡ َوأ

خدا . عت کردندیر درخت با تو بید ھمان دم که در زیگرد یخداوند از مؤمنان راض«
ھایشان  دل به ینان خاطریلذا اطم، نھفته بودھایشان  دل دانست آنچه را که در درون یم

 .»آخرت) پاداششان کرد یرا (گذشته از نعمت سرمد یکیو فتح نزد، داد
را  صامبریپز قصد معارضه و رد نظر ینس واضح است که عمر بن خطاب: سوم

ن کار یو اکند  می شان مطرحیش را به عنوان مشوره با ایبلکه نظر خو، نداشته است
کسب کرده ص امبریپاصحاب بود که از ارشاد قرآن و رفتار خود  یشگیعادت ھم

 شه مشورهیھمھا  آن مخصوصًا بزرگان دستور خداوند با صحابهز طبق ین امبریپ، بودند
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 : خداوند فرموده. کرد می

 ٱ ِ�  ُهمۡ وََشاوِرۡ ﴿
َ
 . ]۱۵۹عمران:  آل[ ﴾رِ مۡ ۡ�

منظور مشاوره درباره جنگ و : دیگو ین ماآل عمر ۱۵۹ه یر آیدر تفس یض کاشانیف
دا شود و ارزش و یز ھویاصحاب ن یتا رأ، از به شور داردیاست که ن ییر کارھایسا

ن شده و استبداد و تک یگزیان امت جایابند و سنت مشاوره در میش را دریاعتبارخو
بھتر از مشاوره  یتیچ حمایبدتر از استبداد و ھ ییچ تنھایرا ھیز. کن گردد شهیر ییرأ
ش مستبد باشد نابود شده یخو ی(ھر کس در رأ: در نھج البالغه آمده است که. ستین

جه مشوره ینت، شه آنان بھره برده استیعقل و اند گران مشوره کند ازیو ھر کس با د
الخصال در . ش اکتفا کند به خطر افتاده است)یخو یت است و ھر کس به رأین ھدایع
با افراد  یامورات زندگ (در: فرمودت شده است که یروا از امام صادق یخ طوسیش

 . ١خداترس مشوره کن)
بر  ینرا مب عمرمشوره ص امبریپ، هیبین صلح حدایم که در جریجالب است بدان

 . رفتیش پذیگفتگو با قر یبه مکه برا فرستادن عثمان بن عفان
ه را به صورت مختصر یبیان داستان صلح حدیالب ر مجمعیز در تفسین یخ طبرسیش

به ھمراه اصحاب ص (رسول خدا: که گفتکند  می تیان کرده و از ابن عباس روایب
، ستادیشان ایشتر ا، دندیه رسیبیکه به حدیھنگام، مکه حرکت کردبه قصد رفتن به 

شتر خسته : اصحاب گفتند. اما شتر زانو زد ک کردیشتر را به ادامه راه تحرص امبریپ
ھا را  لیکه ف ینداشته است بلکه کس ین عادتیچن«: فرمودص امبریپ. شده است

بن خطاب را خواست تا به عمر ص امبریپ. »از رفتن بازداشته است، آن را بازداشت
ْمره ورود به مکه باز کنند و مراسم عُ  یش گفتگو کند که راه را برایمکه بفرستد و با قر

ندارم و  یمیرسول خدا! در مکه دوست صم یا: عمر گفت، را انجام دھند یو قربان
کنم که در  یشنھاد میرا پ یاما شخص. مناک کرده استیمرا بھا  آن دم بایشد یدشمن
راست «: فرمودص امبریپاست!  قدرت و مقبول است و او عثمان بن عفان یدارامکه 
 . ٢)»یگفت

                                                   
ل یذ، ر شبرین و تفسیر معین و تفسیر الجوھر الثمیان و تفسیر مجمع البیتفس: و نگا یر صافیتفس -١

 . سوره آل عمران، ١٥٩ه یآ
 . ٣٢٩ص ، ٢٠ج ، و بحار األنوار ١٩٤ص ، ٩ ج، انیر مجمع البیتفس -٢
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زشت دانسته و آن را مخالفت ص امبریپرا با  چرا مشاوره عمر بن خطاب: رمچھا
در . میدھ یراد و طعنه بر او قرار میا یقلمداد کرده و آن را مبنا امبریپبا دستور 

ن کار منع نکرده و کارش یرا از ا یوص امبریپچرا ، نادرست بود یکه اگر کار ویحال
 را ناپسند نشمارده است؟!

تر از  میرفتار با اصحاب داناتر و فھ یو چگونگ کردن تیا ما خود را در تربیآ
گاھ، ده بودهیپوشص امبریپکه بر  ینکه به امریا ایم؟! یدان یم صامبریپ م؟! یدار یآ
 م؟یدار نه با عمریخشم و ک یگر براید یلیا دلی

 یشان از جمله حجر بن عدیروان ایو پ یعلان امام یم یا ن مشاورهیکه چنیدر حال
انش را از لعن و ناسزاگفتن به یلشکر یعلکه امام یھنگام، داد ین رویدر غزوه صف

اما . گر با امام مناقشه کردندید یو افراد یحجر بن عد؛ فرمود یه و سربازانش نھیمعاو
را ناپسند  یتا به امروز کار حجر بن عد یعلاز جمله حضرت  یچ شخصین وجود ھیبا ا

ت شده یک روایبن شر ل داستان توسط عبداللهیتفص. اند ندانسته و او را سرزنش نکرده
 . ١میکردان یکه قبًال ب

 یم پس چه جوابیخالف ادب و شرع بدانص امبریپبا  راس اگر گفتار عمر: پنجم
که چون در صلح  ؟!بدھد ÷یعلن نسبت را به یھم یک شخص ناصبیم اگر یدار
و او  را در ابتدا امتثال نکردص امبریپخروج از احرام درنگ کرد و امر  یه برایبیحد

 . پس سر دسته مخالفان است، نمود یر اصحاب خودداریھم ھمانند سا
 ۀندیش و اعتراض نمایو قرص امبریپان یم، بلکه در مرحله کتابت و توافق قرارداد

سرزد که  یاز عل یعمل، عھد نامه یابتدا در »پیامبرخدا محمد«عبارت به وجود  ھا آن
ی  کلمهرا امر کرد که  یعلص امبریپرا یز. دتر از مخالفت عمر بودیار بدتر و شدیبس
 . را اطاعت ننمودص امبریپکرد و امر  امتناع یاما عل، از نامه پاک کند را »پیامبرخدا«

شان یا. ان شده استیب یطوالن یثیدر حدعبدالله  ین داستان توسط ابیا لیتفص
(با : ر استیکه مضمون آن از قرار ز، نوشت عھدنامه صلح رار مؤمنان ی(ام: دیفرما یم

حکم  ش بر آنیاز قر یسراناست که محمد رسول الله و  یمانین پیا، تو خداوندا نام
م که تو رسول خدا یداشت اگر باور: ش) گفتینده قریعمرو (نما ل بنیسھ، اند نموده

                                                   
 . ١٠٢ص ، نیو وقعة صف ٣٩٩ص ، ٣٢ج ، و بحار األنوار ٣٠٦ص ، ١٢ج ، مستدرک الوسائل -١
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محمد تو که َنَسب  یا، عبدالله محمد بن: سیپس بنو، میدیجنگ یبا تو نم، یھست
ب یاگرچه مرا تکذ، من رسول خدا ھستم: فرمودص امبریپ؟ یکن یش را انکار نمیخو
محمد بن : سیرا پاک کن و بنو یلنوشته قب، یعل یا: فرمود یآنگاه به عل، دیکن

لذا ، کنم یپاک نم ی که دال بر نبوت شماست رااسم ھرگز: گفتر مؤمنان یام، عبدالله
 . ١). . . ش آن را پاک کردیدست خو باص امبریپ

را حمل  ÷یعلم اگر امتناع یت را بدھین وصف چگونه جواب دشمن اھل بیبا ا
  با تقواتر و داناتر و بر نبوتص امبریپاز  یا علیآ: دیبگو، کرده یان و نافرمانیبر عص

مر أبا  یمخالفت عل ورا پاک نکرد؟ ص امبریپتر بوده است که اسم  صیحرشان یا
را  یوص امبریپانند غزوه تبوک که م !ز تکرار شده استین یگرید یامبر در جاھایپ

 رفتھا  آن نه کرد و او امتناع کرده و پس از خروج لشکر به دنبالیامر به ماندن در مد
را ص امبریپدوباره قصد مخالفت با ، کردنه را به قصد شرکت در جھاد ترک یو مد

از ، از عبدالله. کند می دیینه تأیرا از مد یخروج عل، حیت صحیداشته است؟ که روا
ت سعد و او از نشه بیعا بن عبدالرحمن از دیمان بن بالل از جعیاز سل، دیاز سع، پدرش

ه الوداع ینرا اطاعت نکرده و تا ثص امبریپامر  یکه علکند  می تیپدرش سعد روا
ا مرا به یآ: شان گفتیان به ایرفته و گر صامبریپسپس به نزد ، ھمراه لشکر رفت

که  یشو یا خشنود نمیآ: بر فرمودامی؟ و پیگذار  یھمراه بازماندگان و معذوران م
ر از نبوت که ھارون یباشد غ یموسبه نسبت ارون ھمن مانند ه گاه تو را نسبت بیجا
 . ٢؟)ستیبعد از من ن ینبوت بود و ینب

نه ینبوده و در مد یراضص امبریپاز امر و دستور  طالب یاببن  یپس چرا عل
ن کار و یت ایا به فضل و اھمیرا قصد داشته است؟ و آص امبریپ یا نافرمانینماند؟ آ

گاه بود ص امبریپاطاعت از دستور   یعل ن کاریجاھالنه پنداشتن ار؟ که یا خیآ
 . بت بزرگتریمص آن دانستنعامدانه است و  یبتیمص

از جانب دشمنان س عمره یقض نسبت به چون آنچه که یاگر نگرش، واضح است
ھمان جواب را که در ، باشد انیدر م زین÷ یعله ینسبت به قض، ان شدیصحابه ب

                                                   
 . ٤٣٧ص ، ٨ج ، الوسائل کمستدر -١
 . ١٢٧ص ، ةو العمد ٢٦٢ص ، ٣٧ج ، بحار األنوار -٢
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ان یز بین یعلمؤمنان  ریاز امدر دفاع ، میکردان یب عمرر مؤمنان یدفاع از مقام ام
 . اریباطل بس یھا اگر چه صورت، قت واحد استیرا حقیز. میکن یم

 سوال پنجم
چھار روز ، داشت راجع به آنچه که اصحاب یخواھ یدر مقام دفاع از صحابه چه جواب

بود و از شدت درد  یماریدر بستر بص امبریپ. مرتکب شدندص امبریپقبل از وفات 
بلند مشاجره کرده و درخواست  یبا صدا یاصحاب او در اطراف و. دیچیپ یبه خود م

خواست  یمص امبریپ، گرفتند یده میبر آوردن قلم و دوات ناد یمبن راص امبریپ
 یعنی» ھجر«اما اصحاب او را به . نشوند یسد که پس از او دچار گمراھیبنو یمطلب

کتاب ، غالب آمده است یافته و بر وی(درد شدت : ز گفتیو عمر ن، نسبت دادندان یھز
ناراحت شده و دستور داد ھمه ھا  آن ۀاز مشاجرص امبریپ. است) یما کاف یخدا برا

 . ده استیبت بزرگ نامین حادثه را مصیابن عباس ا، رون روندیشان بیاز خانه ا

 : جواب
در واقع چگونه بوده و ص امبریپ یت جسمانیم که وضعید بدانیز بایھر چ قبل از: اول

 است؟ شان چه بودهیاصحاب نزد اعلت اختالف 
، داده است یروص امبرین حادثه چھار روز قبل از وفات پیم که ایدان یم

دچار  یکه گاھ یمار بودند به حدیبوده و به شدت ب یماریشان در بستر بیکه ا یزمان
د یاوریل نوشتن بیم وسایبرا: ن ھنگام به اصحاب فرمودیدر ا، شدند یم یھوشیاغماء و ب
ص امبرین درخواست پیبا ا. دیھرگز گمراه نشوآن  سم که پس ازیبنو یتا مطلب

به ص امبریافتادن پیبه زحمت و مشقت ن یبرا یگروھ: اصحاب دو دسته شدند
کرده و معتقد بودند که درخواست  یامر خوددار یاز انجام فور یماریھنگام ب

پس از بھبود  یگرید توان آن را به وقت یندارد و م یو فور یجنبه حتم صامبریپ
د یزودتر باچه  ھر ز معتقد بودند کهین گرید یگروھ. ندیموکول نماص امبریپ یماریب

 . ان کنندیش را بیمطلب خوص امبریتا پ، قلم و کاغذ آماده شود
توانند به  یر از افراد حاضر در آن جلسه نمیغ یچ شخصیرفت که ھید پذیبا: دوم

 صامبریاالت په حمشاھد، را حضور درجلسهیز. برده و آن را درک کند یقت امر پیحق
مختص به  یامر، ز سابقه نداشتهیاصحاب ن یکه تا حال برا یتیو قرار گرفتن در وضع
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 ین حالتین است که قبال چنیا از یز ناشیو اختالفات اصحاب ن. آن حالت و ظروف بود
 . ده بودندیند والسالم ة الصالعلیه امبر یرا از پ

، راد بر اصحاب قرار دادنیطعنه و ا یبرا یزیآو ن حادثه را دستیوقوع ا: سوم
ن یل مخصوصًا معاصریقل یا چ کس جز عدهیاست که تاکنون سابقه نداشته و ھ یکار
ش یخو ینآن با کرامت و فھم قریر اصحاب و تابعیو سا. اند آن نداشته از ین برداشتیچن
ا به گر رینکه اصحاب ھمدیا دال بر یا چ شبھهیه برخورد کرده و در آن ھین قضیبا ا

ا باور یپس آ، اند افتهیمتھم کرده باشند نص امبریا اطاعت نکردن پی کفر و، نفاق
با  ین تماسیتر که کم یدر حال، معتبر خواھد بودھا  آن یرادھایھا و ا ن و شبھهیمعاصر

نش ین از علم و بیا معاصریآ. اند افت نکردهیاز آن در یا چ تجربهیواقعه نداشته و ھ
 ر صحابه برخوردارند؟یاز آن گروه حاضر در جلسه و سا، نسبت به مسئله یشتریب

 : ر خالصه کردیرد زامو راد و خدشه بر اصحاب را دریتوان نکات ا یم: چھارم
 . صامبریپاطاعت نکردن اصحاب از دستور  -الف
شان که یو بلند کردن صدا نزد اص امبریپاختالف و منازعه در حضور  -ب

 . شان استیبه ا یاحترام یب ی نشانه
ن یبه عنوان جانش یل در برداشتن نام علیشان به دلیاجرا نکردن درخواست ا -ت

 . صامبریپ
 . ییگو انیشان به ھذیو وصف اص امبرینسبت به پ، اصحاب یبرخ یادب یب -ج
 . کرد یساز نهیزمص امبریپتمرد از فرمان  یعمر بن خطاب برا -د

 : میپرداز یھا م شبھهن یحال به پاسخ و رد ا

 صامبریپاطاعت نکردن اصحاب از  *
ار سخت و ناگوار ھمه یبس یآنان در مراحل، نداشتند یان و نافرانیصحاب قصد عصا

به  یاجازه نافرمان اکنون چگونه، ده بودندیرھا را با جان و دل خ یھا و سخت مشقت
 یبوده و از طرف نگرانص امبریپبه شدت درد  نسبت یجھت آنان از، دھند یخود م

لذا ، نبودند یدیع جدیگر منتظر دستور و تشریل شده و دین تکمیدانستند که د یم
بر وجود ص امبریپل شدت درد و عدم تسلط کامل ین داشتند که مبادا به دلیترس ا

در آن را  شان به صورت نامفھوم ادا شود و آنان مقصودیاز زبان ا یش مطلبیمبارک خو
نده مطلب را از یافت و در آیشان بھبود خواھد یبردند که مرض ا یو گمان م. ابندین
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 . دیشان خواھند پرسیا

 صامبریپو باال بردن صدا نزد  اصحاباختالف * 
 یادب یبص امبریپش را باال برده و به یخو ینکه آنان صدایبر ا یحیل صریچ دلیھ

 یاز طرف. شد ینازل مخ آنان یتوب یبرا یا هین صورت آیکرده باشند وجود ندارد که در ا
 . آموزش داده شده بودھا  آن ن ادب بهیگر قبًال در سوره حجرات اید

ان یبلکه در م، صامبریپرفع صوت آنان نه بر  میرین ادعا را ھم بپذیو اگر ا
دستور بوده و کنجکاو  یموافق اجرا یا مخالف و عده یا را عدهیز، خودشان بوده است

در ، اند و چرا قلم و کاغذ خواسته. ان خواھد کردیا بر یچه مطلبص امبریپبودند که 
 . ١دانستند یبوده و نوشتن نم یشان امیکه ایحال

ترک خانه را داد تا به اختالف  دستورھا،  آن با شدت گرفتن اختالفص امبریپ
 یا هیآھا  آن بینًا در تأدیقیشد  یخدا ناپسند صادر م یان دھد و اگر از آنان امریآنان پا
 . شد ینازل م

 بود یعل ینیان جانشیب یحاوص امبریپدستور * 
 یین ادعاین قرن از وقوع حادثه چنیپس از چند یز است که افرادیآم ار تعجبیبس
. اند ھرگز به آن اشاره نداشته÷ یعلگر و نه خود یچ شخص دیکه ھیدر حالکنند  می

به آن نداشته  یا اشارهن یتر ز کوچکینص امبریپرا یز، باطل است یین ادعایاساسًا چن
پرداخت و  یھا قبل به آن م از مدت، است و اگر امر خالفت پس از خود را مدنظر داشت

 . کرد یموکول نم یا ن لحظهیبه چن
توان مشمول آن دانست  یاز صحابه را م یاریبس، میریرا بپذ یین ادعایالبته اگر چن

جود داشت که به آن تمسک ھر کدام از اصحاب و یبرا یارین و شواھد بسیرا قرایز
 . . . . ده و یابوعب، ابوذر، دیمانند اسامه بن ز. ندیجو

َهَجرَ « ی صدور جمله* 
َ
 اصحاب یاز زبان برخ ...»انلَّيِبُّ   أ

چه ، نسبت داده نشده است ینین جمله به شخص معیا، یتیچ روایم که در ھید بدانیبا
از  یکسآن را گفته باشد و چه بسا ص امبریپن حاضر در خانه یاز منافق یکیبسا 

                                                   
 . ١٣٢ص ، ١٦ج ، و بحار األنوار ١٢٦ص ، ١ج ، عیعلل الشرا: نگا -١



 ١٠١  ها  بحث هفتم: طرح برخی سؤاالت و پاسخ به آن

ز یا او نیآ، ده باشدیجھل پرس یاز روص امبریپدن درخواست یپس از شن اصحاب
را ص امبریپچگونه امر : گر گفته باشدید یا شخصیشود؟  یان میھمانند ما دچار ھز

ان یدچار ھز یماریاز شدت بشان ھم مانند ما ید که ایبر یا گمان مید؟ آیکن یاطاعت نم
سان بر آن یره نویکه تمام س صامبریپ یصدا یل گرفتگید ھم به دلیشود؟ و شا یم

ان یقًا متوجه نشده و گمان برده باشد که ھزیشان را دقیدرخواست ا، اتفاق نظر دارند
 . دیگو یم

در  یبا زبان عرب ییآشنا یارند و با اندکین جمله بسیه ایتوج یھا در ھر حال راه
شان حضور ینزد ا یم چه کسانیببر یوجود ندارد که پ یلیچ جمله و دلیم ھیابی یم

و ابن عباس حضور  طالب یاببن  یم که عمر بن خطاب و علیدان یفقط م، اند داشته
با ن جمله یان ایھر حال ب اما در. ستیر مشخص نیا خیگر بوده ید یا کسیداشتند اما آ

بزرگوار و شجاع در قبال آن  ین سه نفر صحابیچگونه ا، قت داشتیگر حقاین معنا ا
گاه استیاند و  نشان نداده یچ واکنشیھ چ یھ، ا خداوند متعال که از ھمه اسرار آ

 ش نکرده است؟یده خویاز محبوب برگز یدفاع

 بر زبان آوردس که عمر یجمالت* 
 یکار یرا داشته و براص امبریپقصد مخالفت با  عمرم که یریست بپذیممکن ن

که در طول عمر با تمام توان یدر حال، شان امتناع ورزدیرش دستور این ساده از پذیچن
 . ده استیکوشص امبریپدستورات  یش در اجرایخو

ِ « ی اما جمله ُقْرآُن، َحْسبُنَا ِكتَاُب ا�َّ
ْ
: یعنی »قَْد َغلََب َعلَيِْه الْوََجُع وَِعنَْدُ�ُم ال

ان شده یب سعمر است) که از جانب یما کاف یغالب شده و کتاب خدا برا ی(درد بر و
 یادآور شود که حتین را کنترل کرده و یحاضر یشانین خاطر بوده که اصرار و پریبد

لذا ، دیآ یش نمیپ یمشکلھا  آن تیھدا یبرا، صادر نشودص امبریپھم از  یا اگر جمله
را ص امبریپ، یدر پ یار و سؤاالت پین جمله از صحابه خواست که با سخن بسیبا ا

 . آزار ندھند
حت یو نص ییقصد راھنماص امبرینست که پیداست ایه پیو آنچه که از ظاھر قض

داشته و بدون آن  یان حتمیکه الزم به ب ید و مھمیرا داشته و مطلب جد یادآوریو 
مأمور بود که ھمه ص امبریرا پیز، جاد شود نبوده استیا ین خلل و نقصیدر د
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ن آن یقیز به طور یو خداوند ن کند یخوددارھا  آن ندستورات را ابالغ کرده و از کتما
از ص امبریپس انصراف پ. کرد می یشان وحیبه اص امبریرا قبل از وفات پ

ه را یاما قض، ات بودهید حیز در قین گریکه چھار روز دیبا وجود، شیدرخواست خو
 . داشته است یادآوریو  ییدھد که مسئله صرفًا جنبه راھنما ینشان منکردند  یریگ یپ

ت یاران و تربینه و بغض نسبت به یش را از کیقلب خو ید ھر مسلمانیبا: پنجم
 کند و اگر مسئله در یرویائمه پ یبایپاک کرده و از روش زص امبریشدگان مکتب پ

به دنبال ، کرد می جادیشبھه اھا  آن ر قابل حل بود و در عدالتیش غیمورد اصحاب برا
 ائمه. جاد نشودیا یخللص امبریاران پیدر محبت او با تا باشد  یه منطقیافتن توجی

 ی(برا: ریث زیاز جمله حد، ردیز ما قرار گیآو د دستیدارند که با ییبایار زیجمالت بس
و (چشم و گوش خود را اگر بر ضد . کو داشته باش)یه نیش ھفتاد توجیبرادر مؤمن خو

 ین بن مختار از ابیحس که از یت کافیا روایو . ب کن)یتکذ، برادر مؤمن شھادت داد
را به  یمانیشه کار برادران ای(ھم: فرمودند ر مؤمنانیام: ن کرده که فرمودایب عبدالله

و  یشال فراوان داشته بیمگر دال، ه کن و حسن ظن داشته باشیل و توجیکو تأوین
 . ١)یآن سراغ دار یبراه یاگر توجز بد مپندار یمه را از گفتار او نک کلیھرگز 

د یدید یاز برادرانتان را بر خصلت زشت یکیاگر : ت شده استیبن کعب روا یاز أب
 . دیل ذکر کنیاو ھفتاد تأو یبرا

 مخصوصًا که، باشد می امبریسته اصحاب پیشا ین رفتاریچن یق اولیپس به طر
 ش را دریامبر از جان محبوبتر خویزا قرار گرفته و پ رتیدردآور و ح یتیدر موقعھا  آن

 . کردند یو شدت درد مشاھده م یماریبستر ب
آنان  ۀدربار یکه خالق ھستیم در حالین بنگرید دشمنان دیچگونه آنان را با د

 : ن فرمودهیچن

ةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ ﴿ مَّ
ُ
خۡ  أ

ُ
  لِلنَّاِس  رَِجۡت أ

ۡ
ِ  ُمُرونَ تَأ  ٱب

ۡ ۡ ٱ َعنِ  نَ َهوۡ َوَ�نۡ  ُروِف َمعۡ ل  ِمنُونَ َوتُؤۡ  ُمنَكرِ ل
 ِ ِ ٱب  . ]۱۱۰عمران:  آل[﴾ �َّ

د (مادام که) امر به معروف و یا ده شدهیھا آفر د که به سود انسانیھست ین امتیبھتر شما«

 .»دیمان دارید و به خدا اینمائ یاز منکر م ینھ
 یا ن حادثهیگذشت صدھا سال؟ و چناز آنھم پس ، میریراد بگیبر آنان ا دیو چرا با

                                                   
 . ٣٥٣ص ، ١٥ج ، الحدائق الناضرة: نگا -١
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 م؟!ینکار داریاز ا یم؟ و چه ھدفیتھمت قرار دھ یرا مبنا
اش که تمام صفحات  اران از جان گذشتهیشتر از یبص امبریپا ما نسبت به یآ

ر ینظ یزمان بر اخالص و صداقت ب ۀره عربستان و لحظه به لحظیخ و تمام شبه جزیتار
 م؟!یتر و داناتر مشتاق، دھد یم یآنان گواھ

اثبات و اظھار محبت به  یبرا یراھ یتیه گصشتر از آنان که در عریا ما بیآ
 م؟یتر ھست مھربان، اند نکه آن را انجام دادهیمگر ا، وجود نداشته صامبریپ

و و ھوس  یم که اھل ھویکن یاثبات م انراد و طعنه به ساحت پاک آنینکه با ایا ای
 م؟ینه ھستیو حقه و ک یانحراف و گمراھ

: ابن عباس که فرمودل به جمله یدل یب ین ادعایاثبات ا یبرا یاگر شخص: ششم
ن یابن عباس ا: د گفتیدر جواب با، استدالل کند» بزرگ است یبتین حادثه مصیا«

شان سخن یان کرده و ھرگاه از وفات ایبص امبریپھا پس از وفات  جمله را سال
ن یات وارده ایو تمام روا. آورد یآن را بر زبان مکرد  می ادیو تألم فراق را گفت  یم

 . کنند یمد ییتأ مسئله را
شتر از یکه ب ین کسیاول، میریراد بگیم بر اصحاب ایق بخواھین طریاگر از ا: ھفتم

ار یو بسباشد  می÷ یعل، ن قرار خواھد گرفتیسؤال نواصب و دشمنان در ین زیریسا
شان ھم در جلسه حضور یرا ایز، شان بازگردانندیه را به ایشه قضیآسان است که ر

ه با یبیامتناع کرد و البته قبًال ھم در صلح حدص امبریپداشت و از برآوردن خواست 
ز از یو ن، مخالفت کرد بر پاک کردن نبوت از اسم ایشان یمبنص امبریپفرمان 

ز آشکارا با یگر نیک بار دیو . ن امتناع کردیریھمانند سا یدن سر و ذبح قربانیتراش
بر  یرا مبن صامبریپدر غزوه تبوک که امر  یعنی، مخالفت نمودص امبریپدستور 

 ÷یعلات یو اگر باز ھم در ح. وستیت ننموده و به لشکر پینه رعایمد در باقی ماندن
بود که در  یر داده است و آن زمانییز تغیعت را نیم که حکم شرینیب یم میدقت کن

، دیآنان را سوزان، یحدود شرع ی) بجایکنندگان در مقام عل ان (افراطیقصاص غال
 . ١که تا به حال در اسالم سابقه نداشته است) یکار

                                                   
شه اعتقادی یر واضح است که تمام اقدامات ذکر شده علی. ٤١٤ص ، ٣٤ج ، بحار األنوار: نگا -١

ن فھمی از یت چنین و اھل بیل محکم کتاب و سنت استوار است و جز دشمنان دیداشته و بر دال
ن منوال بوده و یقًا بر ھمیز دقین اقدامات عمرتر آنکه  شان نخواھند داشت و واضحیاقدامات ا
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با  یچ تفاوتینگونه وصف کردن ھیو اقدامات او را ا یو البته واضح است که عل
د یاھکاران پلیز جز از دست سین کار نیوه ندارد و این شیو اقدامات او بدس عمروصف 

 . دیآ یبرنم

 سوال ششم 
که حق ارث فاطمه از ید در حالیکن یدفاع م قیچگونه از ابوبکر صد: بپرسد یاگر شخص

سخن نگفت؟  ینپرداخت و فاطمه تا ھنگام مرگ با وص امبریفدک را پس از وفات پ
 : ح شده استیر تصریات زیده که در آا ابوبکر مخالفت قانون خدا را نکریآ

ُ ٱ يُوِصيُ�مُ ﴿ وۡ  ِ�ٓ  �َّ
َ
َكرِ  ِدُ�ۡمۖ َ�ٰ أ  ٱ َحّظِ  ُل ِمثۡ  لِ�َّ

ُ
 . ]۱۱النساء: [ ﴾نثََيۡ�ِ ۡ�

و بر (دھد  یارث بردن) فرزندانتان (و پدر و مادرانتان) به شما فرمان م ۀبار(خداوند در«
 ۀد) بھریگذاشت یاز خود بجا یو پسران ید و دخترانیچون مردگرداند که  یشما واجب م

 . »دو زن است ی بھره ی ک مرد به اندازهی
 : ا گشته استیان انبیو قانون م

ۡ ٱ ُت ِخفۡ  �ّ�ِ ﴿ ٰ ل ٓ  ِمن ِ�َ َمَ� ِ� مۡ ٱ َوَ�نَتِ  ءِيَوَرا
َ
نَك  ِمن ِ�  َ�َهۡب  �َ�قِرٗ  َرأ ُ  ٥ اَوِ�ّٗ  �َّ

 . ]۶-۵مریم: [ ﴾٦ ارَِضيّٗ  َرّبِ  هُ َعلۡ جۡ ٱوَ  ُقوَبۖ َ�عۡ  َءالِ  ِمنۡ  َوَ�رُِث  يَرِثُِ� 

 یستگیو با یستگیشا شانیمناکم (چرا که در ای(پروردگارا!) من از بستگانم بعد از خود ب«
پس از فضل ؛ نم) و ھمسرم ھم از اول نازا بوده استیب ین را نمیبدست گرفتن کار و بار د

عقوب (ثروت و قدرت) ارث ی آل ن و دانش) و ازیبه من ببخش از من (د ینیش جانشیخو
 . »ت گردانیگفتار و کردار) مورد رضاو او را پروردگارا (در ، ببرد
 : مان از داود ارث برده استیسلان فرموده که یو ب

 . ]۱۶النمل: [ ﴾َوَورَِث ُسلَۡيَ�ُٰن َداوُۥدَ ﴿

فاطمه شده است و به تبع آن  یم که عمل ابوبکر سبب ناخشنودیدان یو م
فاطمه پاره تن من است «: دیفرما یمص امبریرا پیز، ز رنجانده استیرا ن صامبریپ

 . »ن سازد مرا رنجانده استیرا خشمگ یکه و یکس

                                                                                                                                              
ررس تھمت و دشمنی یدر واقع اگر اصحاب را در ت. ستیشان نید نسبت به ایچ گونه تردیجای ھ
 . (مترجم)کند.  می دار ت را خدشهیی اول اھل ب م در وھلهیقرار دھ
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 : جواب
را نزد اصحاب و  یع و بلند فاطمه و علیگاه رفیاھمواره بر ما الزم است که ج: اول

که به ÷ یشنھاد کرد به علیبود که پس ابوبکر. میاد داشته باشیاز جمله ابوبکر به 
ن یشتریود که ابوبکر را واداشت ببن امر یھمبرود و  لفاطمه زھراء یخواستگار

ز مأمور انجام امورات ینص امبریو از طرف پ ١انجام دھدھا  آن ازدواج یتالش را برا
ھمواره  یس در روز عروسیعم بنت اسماء، ھمسر ابوبکر یحت. ٢ازدواج آن دو گردد

را  یز کار غسل و کفن ویاو نوفات و در روز . ٣اور فاطمه بودین و یزم و ھمنشمال
 . ٤داانجام د

از مسلمانان مطلع نباشند که باغ فدک جزو اموال  یاریممکن است بس: دوم
مت که بدون جنگ از یست از غنا یاموال: ءی[فبر گرفته شد یکه از اھل خء) است ی(ف

ل در یتعلق گرفت که داستان آن به طور تفصص امبریپو به  شود] یدشمن گرفته م
 : دیفرما یخداوند متعال م، سوره حشر آمده است

﴿ ٓ ا ٓ  مَّ فَا
َ
ُ ٱ ءَ أ َّ�  ٰ هۡ  ِمنۡ  ۦرَُسوِ�ِ  َ�َ

َ
 َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱوَ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ َوِ�ِي َولِلرَُّسولِ  فَلِلَّهِ  ُقَرىٰ لۡ ٱ لِ أ

ۡ ٱوَ  بِيلِ ٱ نِ بۡ ٱوَ  ِك�ِ َمَ�ٰ ل  ٱ َ�ۡ�َ  ُدولَ� يَُ�ونَ  َ�  َ�ۡ  لسَّ
َ
ٓ غۡ ۡ� ٓ  ِمنُ�مۚۡ  ءِ نَِيا ٰ  َوَما  ُ�مُ َءاتَٮ

ٰ  َوَما فَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱ ْۚ ٱفَ  هُ َ�نۡ  ُ�مۡ َ�َهٮ ْ ٱوَ  نَتُهوا ۖ ٱ �َُّقوا َ َ ٱ إِنَّ  �َّ  ﴾٧ عَِقابِ لۡ ٱ َشِديدُ  �َّ
 . ]۷الحشر: [

متعلق به ، غمبرش ارمغان داشته استیھا به پ ین آبادیا یرا که خداوند از اھال یزھایچ«
ن یا. باشد یغمبر) و مستمندان و مسافران در راه مانده میشاوندان (پیغمبر و خویخدا و پ

و (ان اشخاص ثروتمند شما دست به دست نگردد یبدان خاطر است که اموال تنھا در م
) آورده یشما (از احکام الھ یغمبر برایرا که پ یزھاییچ. ازمندان از آن محروم نشوند)ین

د از خدا یدست بکش، که شما را از آن بازداشته است یزھاییو از چ، دیاست اجراء کن
 . »دارد ید که خدا عقوبت سختیبترس

شان یمخصوص خود ا، قرار داده است ءیفَ ص امبریپ یو آنچه را که خداوند برا

                                                   
 . ١١٢ص ، ١٩و ج  ٩٣ص ، ٤٣ج ، بحار األنوار -١
 . ٤٠ص ی، طوس یو امال ٩٤ص ، ٤٣ج ، بحار األنوار -٢
 . ١٣٨ص ، ٤٣ج ، بخار األنوار -٣
 . ١٨٥ص ، ٤٣، ج، بحار األنوار -٤
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شان بر آن باغ نظارت یا. ن مخارج خود و خانواده قرار دادیمخصوص تأمآن را  است که
، ش قرار ندادندیت خویک از اھل بیچ یراث ھیاما آن را م، کردند می یداشته و سرپرست

ز تحت نظارت یندر زمان خالفت ابوبکر . ده استز اشاره شین یخیتار یھا که در کتاب
شان یار ایدر اختس یبه درخواست علس افتن خالفت ابوبکریان یاما با پا، فه بودیخل

امام ، یعلپس از حضرت . کرد می ش آن را ادارهیقرار گرفت و تا زمان خالفت خو
 یو عل یحسن مثن، نیامام حس یب تحت اشراف و سرپرستیو از آن پس به ترتحسن 

چ کس نبوده یدر تملک ھ وهین شیبه اد بن حسن بود و یت زین و در نھایبن حس
 . است

امبران یاند که پ فرموده امبر اسالمید دانست که پیث باه اریضقاما راجع به : سوم
ار آنان بوده به عنوان یکه در اختیند و اموالگذار یا را پس از مرگ به ارث نمیاموال دن

 . اند ن مطلب پرداختهیان ایز به بیائمه ن. ردیگ یقرار م یاموال عموم صدقه جزو
کسب  یبرا یھر کس که راھ(: که فرمودکند  می تیرواص امبریپابوعبدالله از 

و مالئکه کند  می جادیورود او به بھشت ا یبرا یخداوند راھ، ردیش گیعلم در پ
ان یماھ ین حتیاھل آسمان و زمده و یش را گسترانیخو یھا ر او بالیخداوند در مس

شب  هما یعالم بر عابد ھمانند برتر ید که برتریبدان. کنند می ش طلب مغفرتیا برایدر
نار و یاء دیاء ھستند و چون انبیبران انب راثیعلما م. ر ستارگان استیچھارده بر سا

ھر کس که پس . اند رث گذاشتهه ادانش را ب بلکه علم واند،  را به ارث نگذاشته یدرھم
 . ١)ا برده استیاز انب یشتریاز دانش برده باشد ارث ب یشتریسھم ب

 ن جھت کهیاز ا، امبرانندیپ برِ  راثیعلما م(: دیفرما یگر مید ییابو عبدالله در جا
اء ارث آنان است و ھر یث انبیبلکه احاد، گذارند ینار به ارث نمیدرھم و د پیامبران

 . ٢شتر است)یا بیارث او از انب، برده باشد ثیاز دانش حد یشتریسھم ب یعالم
، زیبرده و کن، نار و درھمیدص امبریپ(: کهکنند  می تیامام جعفر از پدرشان روا

ک ی شان نزدیزره اص امبریبه ھنگام وفات پ. نگذاشترا به ارث  یگوسفند و شتر
در گرو  اش خانواده ۀنفق یۀتھ یجو برا مانهیست پیب ینه در ازایمد یاز اھال یھودی

                                                   
ص ، و بصائر الدرجات ٦٠ص ، صندوق یو امال ١٦٤ص ، ١ج ، و بحار االنوار ٣٤ص ، ١ج ی، کاف -١

٣ . 
و  ٢٩٩ص ، ١٧ج ، و مستدرک الوسائل ٧٨ص ، ٢٧ج ، عةیو وسائل الش ٣٢ص ، ١ج ی، کاف -٢

 . ١٠ص ، و بصائر الدرجات ٤ص ، االختصاص
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 . ١بود)شده گذاشته 
 نه جومایست پیب یدارا باشد در ازابر را یباغ فدک و سھم خ یحال اگر کس

 گذارد؟!  یگرو م اش را زره
 ی(علم و دانش از ھفت جھت بر مال و ثروت برتر: دیفرما یم÷ یعلرمؤمنان یام
 : دارد)
 . انیراث فرعونیم مالامبران است و یراث پیدانش م -۱
 . شود می اما ثروت با خرج کردن کاسته، کاھد یاز مقدار آن نمانفاق دانش  -۲
اما علم و دانش خود سبب حفظ انسان ، دارد یدار از به نگهیمال و ثروت ن -۳

 . است
 . گذارد یش میاما ثروت او تنھا، ز به ھمراه انسان استیدانش در گور ن -۴
منان که علم و دانش مخصوص مؤ یدر حال، رسند یکافر و مؤمن به ثروت م -۵

 . است
 ازمند مالداریھمه مردم ناما ، از دارندین به دانشمند نیامور د یمردم برا ۀھم -۶

 . ندستین
اما ثروت عبور او را مشکل ، گر است یاریدانش در عبور انسان از پل صراط  -۷

 . ٢کند یم
  اتی) را با استدالل به آھایسالم الله عل( فاطمه یاگر کس: چھارم

ۡ ٱ ُت ِخفۡ  �ّ�ِ ﴿ ٰ ل ٓ  ِمن ِ�َ َمَ� ِ� مۡ ٱ َوَ�نَتِ  ءِيَوَرا
َ
نَك  ِمن ِ�  َ�َهۡب  �َ�قِرٗ  َرأ ُ  ٥ اَوِ�ّٗ  �َّ

 . ]۶-۵مریم: [ ﴾٦ ارَِضيّٗ  َرّبِ  هُ َعلۡ جۡ ٱوَ  ُقوَبۖ َ�عۡ  َءالِ  ِمنۡ  َوَ�رُِث  يَرِثُِ� 

 : ی هیز آیو ن

 . ]۱۶[النمل:  ﴾َوَورَِث ُسلَۡيَ�ُٰن َداوُۥدَ ﴿

انگر یاساس است و ب یباطل و ب یدالل وتاس، انددمستحق براث پدر یدر گرفتن م
در  ستا  ان شدهیات مذکور بیکه در آ یرا وراثتیاوست ز ینگر یضعف دانش و سطح

ن گفته را یا یو عقل یل نقلیکه دال، اینه مال و ثروت دن، نبوت و علم و حکمت است
 . کنند می دییتأ

                                                   
 . ٢١٩ص ، ١٦ج ، و بحار األنوار ٤٤ص ، قرب اإلسناد -١
 . ١٨٥ص ، ١ج ، بحار األنوار -٢
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در  یل عقلیم و دالیان کردیب حثن بیات اول این موضوع را در روایا یل نقلیدال
 ؛ شود می انیر بیموارد ز

 ﴾ُقوَب َ�عۡ  َءالِ  ِمنۡ  َوَ�رُِث  يَرِثُِ� ﴿ یۀر آین فضل الله در تفسید محمد حسیس .۱
گران و  ان و تالشیداع یامتداد خط رسالت برا یبرا ین ارث راھیا: دیفرما یم

، روانیروان و عمل پدر روح و ھا  آن تا رسالت، باشد می مجاھدان راه خدا
 . ١ات باشدیشه در تپش و حیھم

در ، بھشت خداوند ۀجاودان یھا نعمت که بزرگواری یامبریه پکمعقول است ا یآ .۲
ش طلب یفرزندان خو یرا برا یفان یایدن، اوست از خداوند بخشنده انتظار

ز ین یک مرد مسلمان عادی یبرا ین درخواستیارث آنان قرار دھد؟! چن کرده و
 . بزرگوار یامبریست تا چه رسد به پیسته نیشا

حال ، باشند می ن الگویک بھتریو کردار ن یکیمردم به ن یۀامبران خدا در توصیپ .۳
اما ، ه نمودهیا توصیسته است که آنان به انفاق و بخشش اموال دنیچگونه شا

 ﴿. بماند یز باقیا نزد آنان تا پس از مرگ نیل دنیمتاع قل
ۡ
تَأ

َ
ِ  �َّاَس ٱ ُمُرونَ � ِ لۡ ٱب ّ�ِ 

نُفَسُ�مۡ  نَ َوتَنَسوۡ 
َ
ه نموده و خود یتوص یک کرداریا مردم را به نیآ« ]۴۴[البقرة: ﴾ أ

 ».؟!دیکن یمرا فراموش 

 ]۶: مریم[ ﴾ُقوَب َ�عۡ  َءالِ  مِنۡ  َوَ�رُِث ﴿ یۀر آیتفس .۴
ا نبوده یمال و ثروت دن÷ ایسازد که ارث حضرت زکر یما به وضوح روشن م یبرا

را  یثروت، دیتواند به ما بگو یم یشما را به خدا سوگند چه کس، نبوت است بلکه علم و
و چند مرد در کرد  می مصرف یچه کس یا از خداوند طلب کرده برایکه حضرت زکر

 عقوب چه مقدار بود؟ یان آل یدر م ییحیعقوب بود؟ و سھم یآل  ۀخان
ل جزء یاسرائ یامبران بنیپ یم که تمامیابی یخ در میمنصفانه به کتب تار یبا نگاھ

ان یالبته در م و، ردیگ یمرعقوب را در بی پیامبرخدا، لیعقوب ھستند و لفظ اسرائیآل 
ن یان ایدر م ییحیحال حضرت . اند ز وجود داشتهین یر نبیل افراد غیفرزندان اسرائ

عالمانه در  یعقوب و آل او چه مقدار ارث داشت؟ پس با تفکریاد از فرزندان یتعداد ز
م که ارث مذکور در یابی یدر م یخیات تاریر معتبر و روایه و با استفاده از تفاسین آیا

                                                   
 . میسوره مر، ٦ه یل آیذ، »القرآن یِمن وح«ر یتفس -١
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ان یامبر بودند و ارث میا ھر دو پیعقوب و زکریرا حضرت یز، مال و ثروت نبوده است
، این زکریعالوه بر ا، ستین یگریز دیز جز نبوت و علم و حکمت چیامبران نیپ

 . نداشت ییحیارث  یبرا یمال ر بوده است ویساده و فق یارنج
 یۀبرند به آ یز ارث میامبران نینکه پیاثبات ا یبرا یاما اگر شخص

 .]۱۶نمل: ال[ ﴾َوَورَِث ُسلَۡيَ�ُٰن َداوُۥدَ ﴿

 زینجا نیم در ایکن یان میکه بچنان  آن رایز، باز به اشتباه رفته است، استدالل کند
 . است حکمت و علم، نبوت، راثیم ھدف
است که  یه بدان معنین آیا: دیگو ین رابطه میدر ا ینجف یسبزوار خ محمدیش

گر حضرت ینوزده فرزند د یمان حکومت و نبوت را به ارث برده تا بجایحضرت سل
حضرت داوود  یخیات تاریم که طبق روایدان یو م. ١باشد ین ویجانش سلیمان، داوود

ان یا ممکن است در میآ پس، داشته است یادیار زیزان و فرزندان بسیھمسران و کن
؟! برند یز از پدر ارث میکه برادران ن یمان ارث برده باشد و در حالیآنان فقط سل ۀھم
  !؟ستامانه یحک یک شخص به ارث کاریص یتخص آیا

 ۀذکر آن در کتاب جاودان، داشته باشد یماد ۀم که ارث مذکور جنبیاگر فرض کن
ن چه حکمت و یتوارث فرزندان از والد ۀنیگر در زمیانات متعدد دیخدا و با وجود ب

  ؟خواھد داشت یا دهیفا
 : پرسد یش میتأمل از خو یقت با اندکیشخص دوستدار حق: پنجم

ه و ینکه ھدیا ایکرد  می ا فاطمه زھرا فدک را به عنوان ارث از ابوبکر طلبیآ
 ده بود؟ یبخش یبر به ویت که پس از فتح خدانس یمش یاز جانب پدر گرام یبخشش

را ھمه دانشمندان یز. دھد یم یارین سوال ما را در شناخت بھتر مسئله یپاسخ به ا
ش با ابوبکر و یپس از طرح درخواست خو لن باورند که فاطمهیاسالم بر ا یو علما

و اگر فدک را ارث  کرد را ترک یگر وید یبدون اعتراض و سخن، شانیپاسخ ابوبکر به ا
اء یات ھم ذکر شد که انبیدانند و در روا یرا ھمه میزم منع ابوبکر بجاست یبدان فاطمه

و اگر . ک باغیتا چه رسد به ، گذارند ینم ینار را ھم به عنوان ارث به جایک دی یحت
 : است یر الزامیم ذکر نکات زیبه فاطمه بدانص امبریپه یھم آن را ھد

و حضرت . اتفاق افتاد یل سال ھفتم ھجریبر در اوایروشن است که فتح خ .۱

                                                   
 . سورة نمل ١٦ة یر آین زیر معید و تفسیر الجدیتفس -١
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اگر قرار باشد  حال. اند افتهیکلثوم در سال نھم وفات  ام و نب در سال ھشتمیز
ز یچگونه دو دختر عز، ه کرده باشدیھد فدک را به حضرت فاطمهص امبریکه پ

ن یه توھین قضیرش ایدر واقع پذ. ن بخشش محروم ساخته استیگرش را از اید
. ل شده استیفرق قاش یان فرزندان خویکه مباشد  میص امبریم به پیمستق

  .»لكالله من ذ معاذ«
ا یدو حالت دارد ، به فاطمه استص امبریم که فدک بخشش پیاگر فرض کن .۲

 ر!یا خیار گرفته است ینکه آن را در اختیا
کند؟ و اگر در  یچرا نزد ابوبکر آمده و باغ را طلب م، شان بودهیاگر در تملک ا

افت یرا مال ھبه شده اگر دریز، ورثه برسدد به صورت ارث به یشان نبوده پس بایتملک ا
و پس از مرگ . شود می یتلق یملغ، ردیار نگیآن را در تملک و اخت ینشود و شخص

 . ردیگ یشخص بخشنده به ورثه تعلق م
توان به صورت  یرا نم یکشاورز یھا نیح شده که زمیتصر یدر فقه جعفر: ششم

ه از ین قضیو ا. و وجه آن پرداخت شود ن شدهییمت آن تعید قیارث به زنان داد بلکه با
 : ت شده استیروا ‡ائمه

ن را به ارث یند زمنتوا یا زنان میآ، دمیپرست شده که از اباعبدالله یغ رواد صائیزیاز 
 ین کار راضیمردم به ا یول: گفتم، کنند می افتیمت آن را دریاما ق، ریخ: برند؟ فرمود

ن یم و مردم به آن تن در ندھند با شالق ایریاگر حکم را به دست گ: فرمود، شوند نمی
ر آنان را به یبا شمش، نشوند یآن راض یم و اگر باز ھم به اجرایکن یحکم را اجرا م

 . ١م)یدار یم وا میتسل
شخصی به نام  قیطرکه فقط از  یتیروادر (: ت شده کهیز روایاز ابان بن احمر ن

؟ برند یا زنان ارث نمیآ: دمیاباعبدالله پرساز : آمده استام  دهیشن »یاع زطیبمیسر «
ھا  آن به کار رفته و کل بناء به یھا ھا و چوب ین، ھا خشت یمت و بھایق، یآر: فرمود

ا از لباس ارث یپس آ: گفتم. برند یارث نم ٢عقاراتن و یو اما از زمشود  می داده
مستغالت و  یچگونه ممکن است برا: گفتم، یش را آریسھم خو: برند؟ فرمود یم

ن تفاوت بر چه یبرند و ا ین آن را به ارث میع، لباس ین شود اما براییمت تعین قیزم

                                                   
 . ٢٩٩ص ، ٩ج ، ب االحکامیو تھذ ٧٠ص ، ٢٦ج ، عةیوسائل الش: و نگا ١٢٩ص ، ٧ج ی، کاف -١

 نامه دھخدا) است. (لغت مانند خانه و خرمابن ییھر ملک ثابت و پابرجاعقارات: جمع عقار، و آن  -٢



 ١١١  ها  بحث هفتم: طرح برخی سؤاالت و پاسخ به آن

شخص  ھمانند، شود نمی ق زن ثابتیرا انساب خانواده از طریز: است؟ فرمود ییمبنا
وسته است و اگر به ھر علت دوباره از آن یپگر ید یا به خانواده است که یا گانهیب

ممکن است شوھر ، دار شود گر ازدواج کرده و بچهید یبا شخص خانواده جدا شود و
او  یخانواده قبل یالت را کرده و براغن و مستیزم یادعا، د اویجد یھا ا بچهید یجد

 . ١جادکنند)یمزاحمت ا
 یروس و ابوبکر لان حضرت زھراءیح شفاف آنچه که میر و توضیتفس: ھفتم

تعلق  یرا که به و یمال یھرگز ادعا یبھشتن گونه است که فاطمه سرور بانوان یداد بد
اما . داردتعلق  یش به ویمان خورا طلب کرده که به گ یبلکه حق، ستنداشته نکرده ا

گر یش منصرف شده و دیده و از مطالبه خواست خویبه قناعت رس انات ابوبکریپس از ب
 . آن را تکرار نکرد، بار

ھم به ھنگام ÷ یعلنم امام یب یکه مشود  می روشن یه ھم زمانین توجیصحت ا
در  یاز فدک را نداده است و حت یچ سھمیش ھیامر خالفت به فرزندان خو یتصد

، یآور یدر نم ی خود که چرا فدک را به تصرف خود و خانواده یجواب سوال شخص
ش اختصاص دھم که یخو ی را به خانواده یزی(من از خدا شرم دارم که چ: گفت

حال اگر کار ابوبکر را . ٢)بوده است ھجز بر آن منیعمر ن ابوبکر آن را منع کرده و
راث مادر یکه م میدان ینمز ظالمانه ین ین کار را توسط علید اییا تأیآ، میظالمانه بدان

و  ‡تیار واضح است که دوستدار اھل بیباز نگرداند؟ بسھا  آن ش را بهیھا بچه
ن ظز سوء ینسبت به ابوبکر نن ادعا مبرا دانسته و ین ھمه اصحاب را از ایمسلم

 . نخواھد داشت
 . میشو یز در موارد ھشتم و نھم متذکر میگر را نینجا دو نکته دیدر ا

ت یرا ن لداشت و آزار فاطمه یاز تصرف فدک قصد سوئس اگر ابوبکر: ھشتم
د؟ روشن ین نبخشیچ کدام از امھات مؤمنیا ھیل شهیپس چرا آن را به عا، کرده بود

ص امبریپرا زنان یز، ٣ت استیراث بر ھمه اھل بیم میت تحریل عمومیاست که به دل
ن کار یاند و ابوبکر با ا ز حق تملک آن را نداشتهیپس آنان ن، ت ھستندیز جزو اھل بین

                                                   
 . ١٣٠ص ، ٧ج ی، کاف -١
 ٢٥٢ص ، ١٦ج ، شرح نھج البالغه -٢
 . ٧٠ص ، ٢٩ج ، بحار األنوار -٣
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اشتباه  صامبریپت یا عمل به وصیآ. را داشته استص امبریپقصد عمل به سفارش 
 است؟ 

ن است که یا نه با فاطمهیو ک یتبرئه ابوبکر از دشمن یگر برایل دیدل: نھم
 دخانه ر یارگرفتن خدمتگذار برایدر اخت یز درخواست فاطمه را براین صامبریپ

شان یا یعدالت یل بیدلص امبریا منع پیآ. مشروع و مباح است یکه کاریدر حال. کرد
آنگاه . . . (: پردازد ین داستان میان ایبه ب یطوالن یثیدر حد÷ یعلاست؟! امام 

. توان انجام کار خانه را ندارم، پدر یا: گفت شانیفاطمه به ا، استوبرخص امبریپ
 ایآ: به او فرمودص امبریپ، دھد یارین کن که مرا ییتع یاوریم خدمتگذار و یپس برا
: فاطمه گفت، یآر: به فاطمه اشاره کرد که بگو ی؟ علیخواھ یمنخدمتگذار  بھتر از

بار خداوند را  ۳۳پس ھر روز : فرمودص امبریخواھم؟ پ یم خدمتگذاربھتر از پدر ، بله
اد کرده یکه صدبار با زبان خدا را ، ر بگویبار تکب ۳۴بار حمد بگو و  ۳۳ح گو و یتسب
 . ١تو در کفه حسنات باشد) یبرا یکیو ھزار ن یباش

بدون  ح ویصح یگفتار. شود می نیخشمگ، با خشم فاطمهص امبرینکه پیا: دھم
 سد دانست که ھدف ابوبکریاما با. د نداردیچ کس در آن تردیاختالف است که ھ

او را اجرا کرده است که  یت پدر گرامیرا وصین ساختن فاطمه نبوده است زیخشمگ
 . ستیداد ن یگر که آن را انجام مید یا ھر شخصیبر او  یرادیا

ل که یاست که فاطمه ھر گاه و به ھر دل ین معنینه به اص امبرین گفته پیز ایو ن
شان ھم یت این شود و مورد رضایز از آن متأثر شده و خشمگیامبر نیپ، ن شودیخشمگ
است که  وجود داشته بو فاطمه یعل ییزناشو یموارد در زندگ یاریو بس. نباشد

را محکوم نکرده و بر  یعلص امبرین ساخته است اما پیفاطمه را ناراحت و غمگ یعل
ھم بوده که حق را به فاطمه داده و  یالبته موارد. و خشمناک نشده است یاو عصبان

و  یان پسر عمویمص امبریدر واقع پ. ت برخورد کرده استیبا خشم و عصبان یبا عل
عادالنه و منصفانه داشته است نه  یموضع، است یش که سرور زنان بھشتیدختر خو

 اع حق شود! یر محبت پدرانه که سبب ضیت تأثو تح یعاطف یموضع
ابوطالب به عنوان  که با جعفر بن ی(زمان: کند می انیبرا  ییبایت زیرواس ابوذر

                                                   
 . ١٣٤ص ، ٤٣ج ، األنوارو بحار  ٣٦٢ص ، ١ج ، شف الغمةک -١
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که در ، را به مبلغ چھار ھزار درھم به او دادم یزیکن، میدبر یمھاجر در حبشه به سر م
ل خدمتگذار فاطمه ز او راین یعل، ه دادیھد یز را به علیز کنینه او نیبازگشت به مد

 از روزھا که فاطمه به اتاق داخل یکیدر . ش دھدیاریقرار داد تا در انجام امورات منزل 
. کند می مشاھده، ز گذاشته بودیکن ندام یکه سرش را بر رویرا در حال یعل، شود می

، به خدا قسم: گفت÷ یعل؟ یبا او چه کار کرد، اباالحسن یا: پرسد یم لفاطمه
 ل؟ فاطمهیداشت یکار، حال تو بگو، ز نکردمیبا کن یچ کاریدختر محمد! ھ یا

. یبرو یتوان یم، یآر: گفت÷ یعلمنزل پدرم بروم؟ به تا  یدھ یا اجازه میآ: گفت
ھنوز به منزل . ده و به راه افتادیکرده و برقع را پوش بر سر یز روسریفاطمه ن

خداوند بر تو : نازل شد و به او گفت صامبریل بر پیده بود که جبرئینرس صامبریپ
ت کند اما یشکا ید که از علیآ یاکنون فاطمه به نزد تو م، دیفرما یفرستد و م یسالم م

د یبگو یزیاما قبل از آنکه چ، دیرسص امبریر!! فاطمه به خانه پیاز او نپذ یزیتو چ
کعبه قسم!  یبه خدا، بله: ؟ فرمودیت کنیشکا یاز عل یخواھ یا میآ: فرمودص امبریپ
 . ١ن خورد)یم زمیتو رو یخشنود یبرا، بگو یبرگرد و به عل: فرمود صامبریپ

 یاز عل صامبریک بار فاطمه نزد پی(: ت است کهیروا÷ از جعفر بن محمد
دارد  یش را در خانه نگه نمیزچ وقت درآمد و رویرسول خدا! ھ یا: ت کرد و گفتیشکا

م یا مرا نسبت به پسر عمویآ، فاطمه یا: فرمودص امبریبخشد! پ ین میبلکه به مساک
که خشم او خشم من و خشم یدر حال !یکن ین میم دارد خشمگیکه حکم برادر را برا
 . ٢دارد)  یمن خشم خدا را در پ

وحدت  ین ھدف دشمنان اسالم نابودیتر اد برد که مھمید از ینبا: ازدھمی
است که بر وجود بغض  یاخبار دروغاساس و  یب یھا ج داستانیق ترویمسلمانان از طر

انه یل سالیش بپرسم که تشکیو اگر از خو. م داللت داردالان نسل اول اسینه میو ک
ک احساسات و عواطف یآن تحر ۀجیکه نت ییھا داستان یادآوری یبرا، اد بودیمجالس 

ز یچھا  آن جاد خشم و نفرت نسبت بهیو اص امبریت پیاھل ب و ه اصحابیمردم بر عل
خواھد  یا جهین نتیجاد تفرقه و شکستن صف وحدت مسلمیا جز ایآ، ستین یگرید

 . داشت
                                                   

 . ٢٠٨ص ، ٣٩جر ، و بحار األنوار ٣٤٢ص ، ٣ج ، و المناقب ١٦٣ص ، ١ج ، عیعلل الشرا -١
 . ٤٧٣ص ، ١ج ، شف الغمة: کو نگا ١٥٣ص ، ٤٣ج ، بحار األنوار -٢
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ه یو توص یل شرعیجز با استناد به دلس ه فدک که ابوبکریاز جمله قض یانداست
عت یانجام دستور شر یبر مبنا قطبه آن اقدام نکرد و برخورد او با فاطمه فص امبریپ

 یپردازد چه جواب یه مین قضیر نادرست ایتفسل و یکه به تأو یکس، بودص امبریو پ
 : نگونه قضاوت کنند کهیت خواھد داشت اگر آنان ایطعنه دشمنان اھل ب یبرا

 مخالفت عموم مسلمانان و با ن شدهیاست! خشمگ برانگیز ار تعجبیکار فاطمه بس
 نیا، کرده است یرساند که اسالم از آن نھ یم ییرا به جا یو خصومت و دشمنکند  می

مانند آنچه که او با ابوبکر . ستیا نیاق به مال دنیو ھوس و اشت یھو یکار او جز از رو
، البته. ده گرفتیرا ناد صامبریو سفارش پ، دیراث طلبین کرد و از او میفه مسلمیخل

آورد که در  یرا فراھم م پیامبرار موجبات خشم یز بسینص امبریات پیاو در دوران ح
، برد یت میشکا صامبریبه پ یعل یذکر شده که او از فقر و تنگدست یاریات بسیروا

 ی(عل: ت کرده است کهیروا یاز حارث و او ھم از عل یعیکه ابواسحاق سب یتیمانند روا
ا یآ، فاطمه یا: من گفتم، رفتص امبریت از من نزد پیشکا یفاطمه برا یروز: گفت

ن آنان ھستم؟ و تو سرور یداناتر ن ویصبورتر، ن مسلمانیست که من اولین ین کافیا
ز یو دو فرزند تو ن یم دختر عمران برتریو بر ھمه زنان جز مر یبانوان بھشت ھست
 . ١ھستند) یسرور جوانان بھشت

و کمبود  یل گرسنگیکه فاطمه به دلکند  می تیز از ابن عباس روایو ابوصالح ن
به خدا قسم . قناعت کنبه شوھرت ، فاطمه یا: فرمودص امبریپ. کرد می هیلباس گر
 . ٢). . . داد یآشتھا  آن انیمص امبریپ، لهین وسیو بد. د استیا و آخرت سیاو در دن

و به خود  یپسند یرا در مورد آنان م ین فکریا چنیآ، تیدوستدار اھل ب یپس ا
طه آنان با ینکه از حیا ای؟ یورزان و دشمنان آنان باش نهیدر جمله ک یدھ یاجازه م

اران یو  یکن یدفاع م، ر اصحابیائمه و سا، صامبریپح و مبارک یروش صحتمسک به 
ا کدام گروه را ی؟ آیدھ یش قرار میادت خویره محبت و سیرا در داص امبریپ
 ؟ یپسند یم

                                                   
 . ٢٤٨ص ی، طوس یامال -١
 . ٩٩ص ، ٢٤ج ، و بحار األنوار، ٣١٩ص ، ٣ج ، المناقب -٢
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 سوال هفتم 
د که پس از یبن ول عمر و خالد، راجع به عمل ابوبکرکند  می که از اصحاب دفاع یکس

 یاو را بسته و ھمسر او را به حد، ھجوم برده یعل به خانه حضرتص امبریپوفات 
ات ینش را سقط کرد و آنگاه خانه را آتش زدند و روایش شکست و جنیزدند که پھلو

 دارد؟  یحیچه توض، ه دارندربه آن اشاز ین یخیتار

 : جواب
ت یدن چند روایبا شن یست که شخصین یمنطق، میان کنیالزم است ب: اول

که یش از دست داده در حالننسبت به دوستان و محبوبا ش رایمحبت خو یخیتار
که  یتا چه رسد به کس. ستیش روشن نیت برایدرجه اعتبار و صحت و سقم آن روا

 یل تعصب جاھلیاما فقط به دل، ک کندیتواند از ھم تفک یم را تیروا ح و اشتباهیصح
بر آن دسته از  یباطل مبتن یان باورھایست و با بیقت نیم در برابر حقیضر به تسلاح

مانند اصحاب  ینه نسبت به افرادیبغض و ک، جاد فتنهیان مردم سبب ایات در میروا
 . گردد

افت یدر یبرا یقیدق یات پرداخته و کوشش و سعیق در مورد رواید به تحقیبلکه با
ح را بداند و انتشار یث صحیرش حدیقواعد و شروط پذ. ه باشدتح داشیات صحیروا

 . بدیرا نفر یباطل وت یفراوان روا
ان یرو هین داستان از اساس دروغ بوده و از زبان سیم که ایید بگویبا: دوم

دشان بوده یپل ین آرزوید وحدت مسلمیدن جامه سفیان شده که دریب یزیانگ فتنه
ه در اگر تمام علما تالش کنند ک، میکن یاعالم م ینجا به صورت تحدیو ما در ا. است

 یان عادل امامیکه از لحاظ سلسله اسناد و وجود راو، حیت صحیک روای ین مورد حتیا
 . ابند ھرگز نخواھند توانستیاز اشکال باشد را ب یق خالیمذھب ضابط و دق

ن داستان دروغ و ین وجود باز ھم به ایکه با ا یارند کسانیبس، اما با کمال تأسف
و به خود کنند  می ورده برخیبا قض یاتو احساس یار عاطفیمان داشته و بسیاساس ا یب

از لحاظ صحت و ، شوند می انیافراد ب یرا که از زبان برخ یاتیدھند که روا یزحمت نم
 . کنند یضعف بررس

ان شده یب هات وارده در مورد حادثیان روایپس از ب ید ھاشم معروف حسنیس 
 از یاریات از آن دسته ھستند که بسین گونه روایا: دیگو یم لحضرت زھرا یبرا
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 . ١ث سند به اثبات رساند)یتوان از ح ینم، تعصب یرا با نقد عادالنه و بھا  آن
از  لراث زھرایدر مورد فدک و مث یبھر صورت حد: دیگو یگر مید ییدر جا

چ شک و یاد است و بدون ھیار زیاو در برابر دستگاه خالفت بس یریگ پدرش و موضع
ات را خود ساخته و یروان یاز ا یاریبس، ھم دوستان و ھم دشمنان یدیترد

ات را ین روایاز ا یار کمیجز تعداد بس، عالمانه یق و نقدیرا با تحقیز، اند پرداخته
 . ٢رفتیتوان پذ ینم

دن گونه او از آن یب دیزھرا و آس زدناما داستان : دیگو یز میعالمه کاشف الغطاء ن
نه . آن را ندارد نرفتینه عقل و نه احساسات من توان پذ، است که نه وجدان یموارد

ل که خو و ین دلیبلکه به ا، توانستند آن را انجام دھند ینکه آن قوم نمیبه خاطر ا
ز آن را یعت اسالم نیکه شر قبل از اسالمت یجاھل یکید نیتقال وسرشت عرب و عادات 

ک مرد عرب اجازه یرت و تعصب نسبت به زنان ھرگز به یھمانند غ، داد د قرارییمورد تأ
 . ٣او مورد ضرب و شتم قرار دھد ھررا آن ھم در برابر شو یکه زنداد  ینم

ح است؟ یصح لو شکستن زھرالت پھیا روایکه آ: ده شدیپرس یالله خوئ تیآاز 
 . ٤ستیح نیان علماء صحیمشھور م یطبق رأ: در پاسخ گفت

اش  بر خانواده ین اھانتیچن، رفتیچگونه پذ÷ یعلبپرسد که  یاگر شخص: سوم
به صبر در برابر ص امبریپاز جانب  یعل: دھند که ین گونه جواب میا. ردیانجام گ

ل اختالفات یتا پرچم اسالم به دل، صحابه و انفعال در قبال اعمال آنان امر شده بود
 . از داخل دچار تفرقه نگردد یند و دولت مرکزیب نبیآس یداخل

 : مییگو یاکنون ما م
، دروغ است و به فرض قبول آن ھماساس و  یه ھم جزو مطالب بین قضیکه ا
شان یکه اگر ا چرا، کند می ام خالفت کامًال آن را باطلیدر طول ا÷ یعل امامعملکرد 

درست و نادرست و صبر در قبال ھر حرکت  یکار مأمور به محافظهص امبریاز جانب پ
ش یناموس خوحرمت  ھتک به یتوجھ یب مرتکب که (معاذالله) یاصحاب بود به حد

                                                   
 . ١٣٣ص ، ١ج ، عشر یاألئمة االثنرة یس: نگا -١
 . ١٤٠ص ، ١ج ، ھمان -٢
 . ١٣٥ص ، المأوی جنة: نگا -٣
 . ٣١٤ص ، ٣ج ، ةصراط النجا: نگا -٤
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و پس از آن  ر شدیدرگ ریو زب شه و طلحهیعاپس چرا در جنگ جمل با سپاه ، شودز ین
 یخته شدن خون ھزاران صحابیاسباب ر هیمعاوبا مبارزه با و ن پرداخت یبه جنگ صف

ص امبریت (مفروض) پین اقدامات او مخالف با وصیا ایرا فراھم آورد؟ آ یرصحابیو غ
  نبود؟

شان نشده بود یبه اص امبریاز جانب پ یتین وصیپس واضح است که اساسًا چن
م یتسلز یند و خود نیرام بنشآخدا و خلق خدا  یھا ظلم و تجاوز به حرمت مقابلکه در 

، داشت یرا در پ اش هوادخان ھتک حرمت خانه ورا که  شود و آن ظلم و تجاوز بزرگ
ن یچن راندنقبل از به زبان واجب است که  یقتًا بر ھر فرد مسلمانیحق. ردیبپذ

را  یشھامت و شجاعت و، رتیغ، ر خدایشکرار و  دریحو نسبت دادن آن به  ییرسوا
اد آورد که یبه ، ت داشتیو اھل ب ن خدایبه د که نسبت، یمختلف زندگ یھا در عرصه

است که ائمه و از جمله امام صادق از  یاو ھمان شخص. دار بودیتا چه حد حساس و پا
ا یآ. ١)د استیشھ، ن مظلومش کشته شودز به خاطر(ھر کس که : اند که آموخته یو

  رد؟!یپذ یرا م یرتیغ ین ذلت و بیا، تربیت شده استن یکه چن یکس
آن ھم دلیلی که ھیچ نفعی ؛ آورد نمی و یک مسلمان عاقل بر علیه خودش دلیل

آنان مدعی ھستند که علی جنگجویی بسیار شجاع بوده . برای آل بیت نداشته باشد
پس چرا ، است که با لشکر طلحه بن عبیدالله و اھل صفین بخاطر امامت جنگیده است

یاری دھد در حق آنان و الزم بود آنان را  مظلوم واقع شده بودند ھنگامی که آل بیت
 کوتاھی کردند؟!

ھا  آن حیو بدون سند صح باشدح نیات صحیبه روا پایبندکه  ییجو ھر فتنه: چھارم
تواند  یم، اعتقادش قرار دھد یمبنا، ثیدر کتب حدھا  آن صرف انتشار به رد ویرا بپذ

ن او و سوزاندن یو سقط جن لکند که ضربه خوردن زھرا یپرداز ن داستانیچن
ان بردارند و به یکه زھرا را از م، بود یان ابوبکر و عمر با علیمشترک م یا توطئه، خانه

 : دیبگو، ز استناد کردهیر نیز یثیدل حیآنگاه به دال. ابندیش دست یاھداف خو
 یق طراحیدق یا شنامهینما، ش با ابوبکر و عمریتوطئه مشترک خو یبرا یعل -۱

غمبر از مبارزه با یبه دستور پ یو، کرده بود که براساس آن رواج داده بود
م که در یدان یاما ما م. ابوبکر و عمر است یھا توطئه یمنع شده و قربان، اصحاب

                                                   
 . ١٢١ص ، ١٥ج ، عةیو وسائل الش ١٦٧ص ، ٦ج ، ب األحکامیو تھذ ٥٢ص ، ٥ج ی، کاف: نگا -١
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که به  یسال سن داشتند و عل ۵۳ز یسال و عمر ن ۶۰شتر از یابوبکر ب، آن ھنگام
توانست با آنان مبارزه کرده و از خانه  یم یبه راحت، در کرار مشھور بودیح

ش را با آنان اجرا ین کار را نکرد تا طرح مشترک خویاما ا. رون راندیش بیخو
 !در کار بود یدر واقع دست خود عل. کند

در . د با صحابه مقابله کندین نبایحفظ خون مسلم یکه براگفته بود  یعل -۲
را یز، ز باطل بودین بھانه نیبه ال دفاع نکردن او از زھرا، میدان یکه ما میحال

و شرعًا  مرتد شده بودند، ر از سه نفریھمه اصحاب به غ، اتیروا یاریطبق بس
 ÷یعلپس اگر . ن بودندیز جزو مرتدیابوبکر و عمر ن قتال با آنان واجب است و

 یخود عل یپس توطئه با ھماھنگ ؟!دیزھرا را دوست داشت چرا با آنان نجنگ
 . بوده است

از  یبا زن یعل، شبانه روز از وفات فاطمه زھرا ۹تر آنکه با گذشت  ل واضحیدل -۳
تر  و جالب. لقب داد» فهیابن حن«فه ازدواج کرد و فرزند او را به یحن یفه بنیطا

 یاز اعضا یکیکلثوم با عمر که  ش امیازدواج دختر خو با ھم نکه پس از آنیا
خود به انجام توطئه قتل زھرا کمک ÷ یعلپس . ن بود موافقت کردیچ توطئه

 ؟!که دخترش با قاتل زھرا ازدواج کندشود  می یکرده است و اال چگونه راض
در ھا  آن به ھنگام خالفت ابوبکر و عمر نقش قضاوت و وزارت را داشت و به یعل -۴

ت یدر تثب یا و نقش عمدهکرد  می ییداد و راھنما یموارد مختلف مشوره م
 یعل، یدھد که طبق توافق قبل ین نشان میگاه و قدرت آن دو نفر داشت و ایجا

 ین توطئه ھمکاریرا در انجام ا یز ویداده به شرط که آنان ن یقول ھمکار
 . گونه شد نیم که ھمیدیو د. کنند

فرزندانش به اسم ابوبکر و  یبه نامگذار یدیاق شدین راستا اشتیدر ھم یعل -۵
ن خود داللت بر یز ازدواج کرد و ایبا زن اول ابوبکر ن یعثمان دارد و حتو عمر 

ه یاد و رسم آنان دارد ھر چند که بر علیو جاودانه کردن ھا  آن انیم یرابطه قو
 . زھرا تمام شود

د یرس یمھا  آن حقوقشان را که از مادر بهراث و یفاطمه م دبه اوال یعل -۶
آن حق را  یکه خالفت را به عھده گرفت و قدرت اعطا یزمان یحت، نپرداخت

تعه را که عمر حرام کرده مُ  و را که ابداع عمر بود منع نکرد حیز تراویو ن. داشت
 . ھمدست بوده استھا  آن پس او با؛ دوباره رواج نداد، بود
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 . میدھ یان مینجا پایر اقان را دیات زندیرضف[
ز به یقلم و کاغذ من ن. شرم دارم ین مطالبیسنده که از گفتن و نوشتن چنیمن نو

دانستم  یقت نبود و اگر الزم نمین حقییتب یلرزند و به خدا سوگند اگر جز برا یخود م
  ].مآورد یرا ھرگز به عرصه نوشتار نم یلین اباطیچن

اصحاب پیامبر با فاطمه چنین که  یریپذ یا میآ، تیدوستدار اھل ب یا. . . و تو
ان یقبًال ب ؟!از وی دفاع نکرده باشد یعلکرده باشند و خانه وی را آتش زده باشند و 

ات یث و روایاحاد یھا بر مبنا ن استداللیکه تمام ا دھم تذکر میکردم و دوباره 
رفته شده یق پذیث وارد شده و بدون تحقیاست که در کتب حد یمجھول و مکذوب

پس ھر آنچه را که . پذیرد دیدگاھی را نمی نیچن، یچ مسلمانیکه ھ معتقدممن . است
 . ریمپذ، اد باشدیھر چند که ز، شود می انیمده و بآات یدر رواو اصحاب ه یبر عل

 سوال هشتم 
از  یل خالفتش تعدادیق وجود دارد که در اوایابوبکر صد یریگ موضع یبرا یچه جواب

د به جنگ و قتال مسلمانان فرستاد و خون آنان را یخالد بن ول یاصحاب را به فرماندھ
گاھیآن ھم به دل، زکات یل عدم اعطایفقط به دل، مباح دانست ھا.  آن یل جھل و ناآ

ره و کشته شدن او توسط خالد اتفاق افتاد یفه مالک بن نویمانند آنچه که در مورد طا
 ز ازدواج کرد؟ یش نکه در ھمان شب با ھمسر

 : جواب
ن و نماز مطرح شده ین ارکان اسالم است که پس از شھادتیتر مھم یکیزکات : اول

ن و ین به خانه فقراء و مساکیریمال و ثروت ثروتمندان و سا یابیھار یبرا یو پل، است
ش در یز خویز در کتاب عزیل خداوند نین دلیبه ھم، باشد می ن زکاتیر مستحقیسا
 : از جمله، از موارد زکات را به ھمراه نماز مطرح نموده است یاریبس

﴿ ْ �ِيُموا
َ
لَوٰ ٱ َوأ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ َوَءاتُوا ْ رۡ ٱوَ  ةَ لزَّ ٰ ٱ َمعَ  َكُعوا  . ]۴۳البقرة: [ ﴾٤٣ كِعِ�َ ل�َّ

 . »و با نماز گزاران نماز بخوانید، و نماز را بر پا دارید و زکات را بپردازید«

﴿ ْ �ِيُموا
َ
لَوٰ ٱ َوأ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ َوَءاتُوا ۚ لزَّ ْ  َوَما ةَ ُموا نُفِسُ�م ُ�َقّدِ

َ
ِ ٱ ِعندَ  َ�ُِدوهُ  َخۡ�ٖ  ّمِنۡ  ِ� َّ�﴾ 

 . ]۱۱۰البقرة: [

 یشخود از پ یرا که برا یکیو ھر کار ن، یدو زکات را ادا کن یدو نماز را بر پا دار«
 . »یافت یدخواھ خداآن را نزد ، فرستید یم
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، ان کرده استی(خداوند زکات را با نماز با ھم ب: کهت است یروا÷ از ابوجعفر
 . ١ست)ینمازش مقبول ن، اما زکات نپردازد، نماز بخواند یپس اگر کس

 ت از ابوجعفر و ابوعبداللهیچند روا، لیو فض دیر و بریاز محمد بن مسلم و ابوبص
کرده ه نماز فرض مرا(خداوند زکات را ھ: اند ت شده که فرمودهیروا علیھماالسالم

 . ٢است)
ن یو ا قتل او، یعنیباشد  می مانند حکم تارک نماز، ن خاطر حکم تارک زکاتیبه ھم

 : مطلب در قرآن و عترت ثابت است
 : دیفرما یخداوند م

 ٱ �َسلَخَ ٱ فَإَِذا﴿
َ
ْ �ۡ ٱفَ  ُرمُ �ُۡ ٱ ُهرُ شۡ ۡ� ۡ ٱ ُتلُوا  وَُخُذوُهمۡ  وََجد�ُُّموُهمۡ  ُث َحيۡ  �ِ�َ ُمۡ�ِ ل

وُهمۡ حۡ ٱوَ  ْ �ۡ ٱوَ  ُ�ُ ْ  فَإِن َصٖد� َمرۡ  ُ�َّ  لَُهمۡ  ُعُدوا ْ  تَابُوا قَاُموا
َ
لَوٰ ٱ َوأ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ َوَءاتَُوا ْ  ةَ لزَّ  فََخلُّوا

َ ٱ إِنَّ  َسبِيلَُهمۚۡ   . ]۵التوبة: [ ﴾٥ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ
د و ید بکشیابیمشرکان (عھد شکن) را ھر کجا ب، ان گرفتیحرام پا یھا که ماه یھنگام«

اگر توبه . دینی(به دام انداختن) آنان بنش یھا برا گاه نیکم ۀد و در ھمیو محاصره کن دیریبگ
 ید و) راه را برایشان را رھا سازیند و ایشما ۀگر از زمری(د، کردند و نماز خواندند و زکات دادند

و ) ، توبه کنندگان (از گناھان یمغفرت فراوان (برا یگمان خداوند دارایب. دیآنان باز گذار
 . »رحمت گسترده است

(خون دو کس در : به من گفت÷ ابوعبداللهت است که یاز ابان بن تغلب روا
 یکس، کند می ت را مبعوثیقائم اھل ب، که خداوند یاسالم حالل اعالم شده و تا زمان

طبق کتاب خدا با آنان رفتار ، تیاما با ظھور قائم اھل ب، کند یقضاوت نمھا  آن در مورد
فرد زنا کار : خواھد ینم یلینه و دلیبھا  آن حکم در مورد یاجرا یو براخواھد کرد 

که گردنش کند  می یکه از پرداخت زکات خوددار یو کسشود  می ھمسردار که رجم
 . ٣شود) یزده م

ونس و او از ابن یل بن مراد و او از یم از پدرش و او ھم از اسماعیبن ابراھ یاز عل

                                                   
 . ٢٢ص ، ٩ج ، عةیوسائل الشو  ١٠ص ، ٢ج ، هیحضره الفقیو من ال ، ٥٠٦ص ، ٣ج ی، کاف -١
 . ١٣ص ، ٩ج ، عةیو وسائل الش ٤٩٧ص  ٣ج ی، کاف -٢
و  ٣٣ص ، ٩ج ، عةیو وسائل الش ١٢ص ، ٢ج ، هیحضره الفقیو من ال  ٥٠٣ص ، ٣ج ی، کاف -٣

 . ٣٢٥ص ، ٥٢ج ، و بحار األنوار ٢٥ص ، ٧ج ، لیمستدرک الوسا
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: دارد که یان میب، کند می تیروا÷ که از ابوجعفر یردرا از م یت مرفوعیمسکان روا
د یزیبپا خ: م که با اشاره به پنج نفر فرمودیدر مسجد نشسته بودص سول خدار(نزد 

د و در آن نماز یرون رویاز مسجد ما ب: آنگاه فرمود، رون کردیرا از مجلس بھا  آن و
 . ١د)یدھ یکه زکات نم ید در حالینخوان

از اعراب پس از  یاریبس، اند ت کردهیکه بزرگان علما روا یخیتارات یطبق روا: دوم
 . کردند یاز دادن زکات خوددارھا  آن از یمرتد شده و برخص امبریپوفات 

س و یاشعث بن ق: ت کرده کهیم روایم بن مھاجر از ابراھیاز ابراھ یدر امال یطوس
م یخوان ینماز م، گفتند یو م مرتد شدندص امبریپگر از اعراب پس از وفات ید یا عده

ص امبریپرا که  یمانیپ: که ابوبکر با آنان مخالفت کرد و گفت، میپرداز یاما زکات نم
گرفت  یاز شما به عنوان زکات مص امبریپکه  یاز اموال و. ستسگ مبسته است نخواھ

ه یآنگاه آ، گرفتن پابند شتر باشد یاگر برا یکنم حت یم دکرد و با شما جھا مکم نخواھ
 ر را تالوت کردیز

دٌ  َوَما﴿  . ٢]۱۴۴عمران:  آل[ ﴾لرُُّسُل ٱ لِهِ َ�بۡ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ  رَُسولٞ  إِ�َّ  ُ�َمَّ
 . »اند بوده و رفته یغمبرانیش از او پیست و پین یغمبریحمد جز پم«

مبارزه با  ید برایخالدبن ول ین را به رھبریکه سپاه مسلمس ابوبکرپس اقدام 
از جمله  و. برخوردار است محکم ینآقرن حکم یچن یا پشتوانهن فرستاد از یمرتد
ر یره بود که زکات را به ابوبکر و غیوقوم مالک بن ن، که خالد با آنان مبارزه کرد یکسان
 . پرداختند یاو نم

ھا  ھا و جنگ را به غزوهس ابوبکراز اھل فتنه فرستادن خالد توسط  یاریبس: سوم
 یبزرگ بر ابوبکر جلوه داده و آن را مبنا یبیعھا  نآ یزیکشتار مردم و خونر یبرا

 صامبریپبلکه خود ، ن است که نه تنھا ابوبکریقت ایاما حق، اند تھمت قرار داده
او را به  صامبریپنکه یاز جمله ا، را به خالد واگذار کرده است یادیز یھا تیمأمور
 . فرستادز یگر نیدومه الجندل و چند مکان د، نیبحر، یزع، منی، طائف

باز ، و خلفاء نسبت به او داشتندص امبریپکه  ین وجود و توجه خاصیاما با ا
                                                   

ب یو تھذ ٢٤ص ، ٩ج ، عةیو وسائل الش ١٢ص ، ٢ج ، هیحضره الفقیو من ال  ٥٠٣ص ، ٣ج ی، کاف -١
 . ١١١ص ، ٤ج ، األحکام

 . ١١ص ، ٢٨ج ، و بحار األنوار ٢٦٢ص ی، طوس یامال -٢
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افتن اشتباه و یخ به دنبال یدر صفحات تار یکه با کنجکاوشوند  می افتی یافراد
ت و یش را پنھان کرده و شخصیھا یکین، دروغ بسته یھستند که بر و یاز و ییخطا

 . ر سوال برندیمقام او را ز
 : دیفرما یخداوند متعال م: چھارم

ُ ٱ وََعدَ ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ  مِنُ�مۡ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا  ٱ ِ�  لَِفنَُّهمۡ َتخۡ لَيَسۡ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ
َ
 َكَما ِض �ۡ�

ِينَ ٱ لََف َتخۡ سۡ ٱ ِيٱ دِيَنُهمُ  لَُهمۡ  َوَ�َُمّكَِنَّ  لِِهمۡ َ�بۡ  ِمن �َّ َ�َُّهم لَُهمۡ  تََ�ٰ رۡ ٱ �َّ  ّمِنۢ  َوَ�ُبَّدِ
مۡ  فِِهمۡ َخوۡ  دِ َ�عۡ 

َ
ۚ نٗ أ ۚ  ٔٗ َشۡ�  ِ�  ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ�  ُبُدونَِ� َ�عۡ  ا ٰ  دَ َ�عۡ  َ�َفرَ  َوَمن ا ْوَ�ٰٓ  لَِك َ�

ُ
 ُهمُ  �َِك فَأ

 . ]۵۵النور: [ ﴾٥٥ ِسُقونَ َ�ٰ لۡ ٱ

وعده داده ؛ انجام دادند یستهشا یآوردند و کارھا یماناز شما که ا یبه کسان خداوند«
 یھمان گونه که کسان، (و حکمران) خواھد کرد ینجانش ینرا در زمھا  آن است که قطعاً 

ھا  آن یرا که برا شان  ینو د، (و حکمران) ساخت ینبودند جانشھا  آن از یشرا که پ
شان را به  (خوف و) ترس یقیناً و ، (و پا برجا) سازد واراستھا  آن یاست برا یدهپسند

 یکرا با من شر یزیو چکنند  می تنھا مرا پرستش، کند می مبدل یتآرامش و امن
(و آنان کامًال  که فاسقند ینانندا، کافر شوند ینبعد از ا که یو کسان، سازند ینم

 .»شوند) یمان و اسالم شمرده میا ۀریشوندگان از دا رونیب
و کند  می انین ساختن مؤمنان را بیه به وضوح سه شرط استخالف و جانشین آیا
س افت و اقدامات ابوبکریھر سه شرط تحقق ص امبریپم که در اصحاب ینیب یما م

و آن . ستاون سه شرط در وجود ین شدن ایگزیجه جاینت زینص امبریبعد از وفات پ
 یاجرا طین و فراھم نمودن شرایدن به دیقدرت بخش، ینیجانش: سه شرط عبارتند از

به ھنگام و ابوبکر . ت و آرامشیل آن به امنیان بردن خوف و ترس و تبدیاز م و آن
 . ن راستا گام برداشتیدر ھم ھم ارتداد مردم

ت وجود یسه رواس دین ولب ه توسط خالدریشته شدن مالک بن نوکدر مور : پنجم
 انه و قوم او رفت و به آنرینزد مالک بن نوس دالخدارد که  یان میت اول بیروا: دارد
 د؟ یا شده لین نماز و زکات فرق قایزکات اموال شما کجاست؟ و چرا ب: گفت

، میداد یاتش مید حیامبر شما در قیه پش را بیما زکات خو: ه گفتریمالک بن نو
ا یآ: ن شد و گفتین گفته خشمگیالد از اخخواھد؟  یابوبکر چه م، حال که وفات کرده

ل کفر مالک بن یرا دلن یواست (یامبر شما نیپ امبر ماست ویپ )صاو (حضرت محمد
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 . بن ازور دستور داد که گردنش را بزند ؟ سپس به ضرار)ره دانستینو
ه از سجاح دختر حارث ریدارد که مالک بن نو یان میبت دوم با استناد به قولی یارو

 . کرده است یرویپکرد  می نبوت یکه ادعا
ه خواست که ریاز قوم مالک بن نو که خالدنیپس از ا: ت سوم آمده است کهیدر روا

و . ز اسارت گرفتیاز آنان را ن یا عده، د کردیآنان تھدزکات بپردازند و نسبت به امتناع 
 رانیاس: یعنی »رساكمأدفئوا أ«: ش گفتیاز نگھبانان خو یکیبود به  یچون شب سرد

 »دفئواأ«ف بود و در زبان آنان لفظ یقثله یاز قب که د اما آن نگھبانیرا گرم نگه دار تان
 . کشتن آنان اقدام کرد ش بهیخواشتباه با برداشت ، باشد می کشتن یبه معن

اشتباه  یم و اقدام خالد را کاریریات را بپذین روایاگر ھر کدام از ا، در ھر حال
ل نادرست یا تاوی سجاح از یرویا پیل امتناع زکات یچه به دل، ور استذم باز معیبدان

 . ستیحد و قصاص بر خالد ن یاجرا یبرا یکدام مجوز چیدر ھر حال ھ. نگھبان باشد
ز اتفاق افتاد ین بدیاسامه بن ز یبراص امبرین واقعه در زمان پیمشابه او 
مان آوردم یمن ا: م کرد و گفتیمشرک بود و او خود را تسل یب مردیکه در تعقیھنگام

ن جمله یترس ا یاما اسامه گمان کرد که چون از رو، ن را بر زبان آوردیو لفظ شھادت
ا یو  هیگونه د چیھص امبریاما پ، را کشت مانش اعتبار ندارد و اویپس ا، را گفته

 . مقرر نکرد یو یرا برا یا کفاره
 : هیر آیدر تفس یخ عباس قمیش

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ �ۡ  إِذَا ا ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ُتمۡ َ�َ َّ�  ْ ْ  َوَ�  َ�َتبَيَُّنوا لۡ  لَِمنۡ  َ�ُقولُوا

َ
 ُ�مُ إَِ�ۡ  َ�ٰٓ �

َ�ٰ ٱ �ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ َعَرَض  َتُغونَ تَبۡ  اِمنٗ ُمؤۡ  َت لَسۡ  مَ لسَّ  .  ١]۹۴النساء: [ ﴾َيا�ُّ
بر بازگشت و اسامه یاز جنگ خص امبریپنازل شد که  یه ھنگامین آیا: دیفرما یم
ه فدک ین را در ناحینش یھودی یروستاھا یفرستاد تا برخ ید را به ھمراه گروھیبن ز

ن خبر یدن ایبا شن یک فدکیھبه اسم مرداس بن ن یھودی یمرد. ھدبه اسالم دعوت د
ده به نزدش رفتند او یرا د یگروه اسامه و. اش را با خود به کوه برد خانه و خانواده

د یگو یترس چنان م یاز روکرد  می اسامه که احساس، ن نمودیشروع به گفتن شھادت

                                                   
د! ھنگامی که در راه خدا به مسافرت یا مان آوردهیای کسانی که ا«: عنیینساء  ٩٤ه یترجمه آ -١

ا کافر) و به کسی که به شما سالم یا مسلمانند یآ. دیجنگ ید (که با چه کسانی میق کنید تحقیرفت
 . »دیای او باشیای مال دنیستی و جویتو مؤمن ن: دیرش اسالم است) مگوییپذ ۀکرد (و سالم نشان
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اسامه پس از بازگشت به . بر او زد و او را کشت یا زهیدارد) ن یزیانگ و (بعدًا قصد فتنه
که به خدا و  یرا کشت یا مردیآ: ت فرمودندیشان با عصبانیا، گزارش دادص امبریپ
فرار از  یترس و برا یاو از رو، رسول خدا یا: مان آورده بود؟! اسامه گفتیامبرش ایپ

، یدیو درون قلب او را د یاش را شکافت نهیا سیآ: فرمودص امبریپمردن چنان گفت! 
اسامه . یو نه آنچه را که در درونش بود دانست یرفتینچه را که با زبان گفته پذنه آ

 . ١سازد نکشد) ین بر زبان جاریرا که شھادت یسوگند خورد که از آن پس کس
ن ادعا که خالد مالک را کشته و در ھمان شب با زن او ازدواج کرده یاما ا: ششم

ان نکرده یآن را ب یحیت صحیچ روایاساس است و ھ یباطل و ب، دروغ یاست داستان
لذا . ستیابطال آن مناسب ن یقت برایارزش است که صرف قلم حق یاست و چنان ب

م که یریح بپذیت صحیل و استناد به کدام روایبا چه دل: م کهیکن یر اکتفا میبه مطلب ز
پرست در جھت  یزان ھویانگ ن است که فتنهیر ایا غیکرده است؟ و آ یخالد چنان کار

به  یبه آسان و کنند یغ نمیدر یچ کوششیاز ھص امبریپدار کردن اصحاب  خدشه
ازند تا به ی یدست م یگریات و ھر کار دیف روایجعل و تحر، دروغ، یپرداز داستان

 ش قرار داده و او را متھمیرا ھدف خوس خالدز یاکنون ن. ش برسندید خویاھداف پل
استناد به . ھمسرش را کشته است، افتن به زن مالکیکه به قصد دست کنند  می
جز  یاست که ھدف یدوست ف و مجھول کار ھر نابخرد دشمنیات ضعیروا

ن یز با استناد به ھمین سبب مستشرقان نیبه ھم. ندارند ییگو اوهیو  یپرداز داستان
ص امبریپکرده و به  یآور را جمع یلیھا و اباط اند تھمت ات مجھول توانستهیروا

د بن حارثه یامبر ھم زن زیپ: نکهیا ھا یسرا اوهین مزخرفات و یجمله ااز . نسبت دھند
 یآنگاه او را از ھمسرش گرفت و برا، دیتحمام مشاھده کرد و او را پسندرا در حال اس

 : کهکنند  می ر استنادیت زیو به روا. ش نکاح کردیخو
حارثه بن بن  دیبه نزد ز یرسول خدا به خاطر انجام کار: دیفرما یم÷ رضاامام 

پاک و : دن او گفتیبا د، د زن او در حال استحمام استیرفت که د یل کلبیشراح
ح ین گفته فقط قصد تسبیاز اص امبریپده است! البته یکه تو را آفر ییمنزه است خدا

 : ز فرموده استیکه خداوند ن، او بود یه او از دختر قرار دادن مالئکه برایخدا و تنز

ۡص ﴿ 
َ
فَأ

َ
ٰ أ ِ  َر�ُُّ�م ُ�مۡ َفٮ َذَ ٱوَ  نِ�َ ۡ�َ ٱب ۡ ٱ ِمنَ  �َّ ۚ إَِ�ٰ  �َِكةِ َمَ�ٰٓ ل  ً� قَوۡ  َ�َُقولُونَ  إِنَُّ�مۡ  ثًا

                                                   
 . ٧٩ص ، ١٦ج ، لیو مستدرک الوسا ١١ص ، ٢١ج ، و بحار األنوار ١٤٨ص ، ١ج ، ر قمییتفس -١
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 . ]۴۰اإلسراء: [﴾ ٤٠اَعِظيمٗ 
شما پسران  یپروردگارتان برا یاآ ند!)یفرشتگان دختران خدا: دیگوی یکه م یکسان یا(«

ار (بزرگ یواقعًا شما سخن بساست؟!  یدهو (خودش) از فرشتگان دختران را برگز، یدبرگز
 . »دیدار یان میب یمیو بھتان) عظ یزیکفرآم

خداوند پاک و منزه است از  »كخلق يسبحان الذ«: دن او گفتیبا دص امبریپ
د به یکه زیھنگام. ازمند طھارت و شستشو باشدیداشته باشد که ن ینکه فرزندیا

امبر را از ید منظور پیز. کردف یشوھرش تعر یه را برایھمسر او قض، اش بازگشت خانه
ده یو او را پسند زده کرده امبر را شگفتیزن او پ ییبایل کرد که زینگونه تاویآن جمله ا

، رسول خدا یا: شان رفت و عرض کردینزد اص امبریکردن پ به قصد شادلذا ، است
ص امبریپ. است و من قصد دارم او را طالق دھم یاخالق ناپسند یزن من دارا

قبًال توسط خداوند از تعداد ھمسران ص امبریپ. دار از خدا بترس و او را نگه: فرمود
ل ترس از یاما به دل، ز ھمسر او خواھد شدیدانست آن زن ن یش مطلع شده بود و میخو

 : ر را نازل فرمودیات زیس خداوند آپ. نگفت یزید چیگفتار مردم به ز

ِيٓ  َ�ُقوُل  �ذۡ ﴿ �ۡ  لِ�َّ
َ
ُ ٱ َعمَ �  . ﴾هِ لَيۡ عَ  �َّ

 . »ت کردهیعنا )اسالم را(که خداوند نعمت  یکه به شخص یھنگام«

﴿ ۡ�
َ
 . ﴾هِ َعلَيۡ  َت َعمۡ َو�

 ، »یا به او داده )را یآزاد(ز نعمت یو تو ن« 
 : ییگو یم

مۡ ﴿
َ
َ ٱ تَّقِ ٱوَ  َجَك َزوۡ  َك َعلَيۡ  ِسۡك أ ُ ٱ َما ِسَك َ�فۡ  ِ�  ِ� َوُ�ۡ  �َّ  �َّاَس ٱ َ� َوَ�ۡ  ِديهِ ُمبۡ  �َّ
ُ ٱوَ  َحقُّ  �َّ

َ
ن أ

َ
ٰ َ�ۡ  أ   . ]۳۷األحزاب: [ ﴾هُ َشٮ

که خداوند آن را  یداشت یرا در دل پنھان م یزیھمسرت را نگاھدار و از خدا بترس تو چ«
که خداوند سزاوارتر است که از او  یدر حالی، دیترس یو از مردم م، سازد یآشکار م

 . »یبترس
خداوند به ، شدن دوران عده او یو با سپر ش را طالق دادید زن خویپس از آن ز

 . ١ر را نازل کردیه زیغمبرش در آورد و آیعقد پ

                                                   
 . ٢١٦ص ، ٢٢ج ، و بحار األنوار ٤٣١ص ، ٢ج ، و االحتجاج ٢٠٣ص ، ١ج ، ون أخبار الرضایع -١
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ا﴿ ۡ ٱ َ�َ  يَُ�ونَ  َ�  لَِ�ۡ  َكَهاَ�ٰ َزوَّجۡ  �َوَطرٗ  َهاّمِنۡ  دٞ َز�ۡ  قََ�ٰ  فَلَمَّ زۡ  ِ�ٓ  َحَرجٞ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
َ
 جِ َ�ٰ أ

دۡ 
َ
ٓ أ ْ قََضوۡ  إَِذا �ِِهمۡ ِ�َيا مۡ  َوَ�نَ  �ۚ َوَطرٗ  ُهنَّ ِمنۡ  ا

َ
ِ ٱ رُ أ   . ]۳۷األحزاب: [ ﴾ُعوٗ� َمفۡ  �َّ

، نبیز یو ناسازگار یاو بر اثر سنگدل(ان برد یو به پاا ازاز خود را ید نیکه ز یھنگام«
 یبرا یم تا مشکلیتو در آورد یرا رھا کرد) ما او را به ھمسر یمجبور به طالق شد و و

از خود را بدانان به یبدانگاه که ن، مؤمنان در ازدواج با ھمسران پسر خواندگان خود نباشد
 . »د انجام شودیان ببرند (و طالقشان دھند) فرمان خدا بایپا

بال گشوده و از  یات و مزخرفاتمھن تویدن چنیتوز با شن نهیانسان کافر و ک
 یلین اباطینسبت چن ھرگز، تیل باما دوستدار و محبوب اھ. آورد یپر در م یخوشحال
ھرگز به ، ل باشدیقا یاصحاب ھم خطا و اشتباھ یرد و اگر برایپذ ینم امبریرا به پ

 یداند و البته اگرخطا و لغزش یشان را معصوم میرا ایز، دھد ینسبت خطا ھم نم امبریپ
آن چشم سته و از یده اغماض نگریآن را با د، ح ثابت شدیات صحیز با روایاز اصحاب ن

چرا که ، دیگشا یو ھرگز زبان به آن نم ختهیرآنان فرو یھا یکین یایپوشد و در در یم
 . است یعفو و گذشت و بخشش نشانه محبت و دوست

 : دیفرما ینگونه است که خداوند میات باطل ھم ایو روا

ا﴿ مَّ
َ
َ�دُ ٱ فَأ ٓ  َهُب َ�يَذۡ  لزَّ  . ]۱۷الرعد: [ ﴾ءٗ ُجَفا

 . »شود یھوده بوده دور انداخته میوده و بسیب، ھا اما کف«



 
 
 

 ن بخشیقیو  ییانات نهایب

ن نسل یتر ارزندهص امبریپم که اصحاب یافتیفراوان در یو نقل یل عقلیتا کنون با دال
و  یات فردیام حین ایده است و بھتریامبران به خود دیپاء و یخ انبیکه تار اند تیبشر

 : داده است ین ادعا گواھیز بر این یاند که خالق ھست انسان را آنان ساخته یاجتماع

ةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ ﴿ مَّ
ُ
خۡ  أ

ُ
  لِلنَّاِس  رَِجۡت أ

ۡ
ِ  ُمُرونَ تَأ  ٱب

ۡ ۡ ٱ َعنِ  نَ َهوۡ َوَ�نۡ  ُروِف َمعۡ ل  ِمنُونَ َوتُؤۡ  ُمنَكرِ ل
 ِ ِ ٱب  . ]۱۱۰عمران:  آل[ ﴾�َّ

از  یامر به معروف و نھ کهد یا ده شدهیھا آفر د که به سود انسانیھست ین امتیبھتر شما«

 . »دیمان دارید و به خدا اینمائ یمنکر م
رفته و با یمسلمانان خردمند نپذ، را ین افرادین وصف اعتقاد به ارتداد چنیبا ا

، را از اساس بر کنند یباطلعتقدات من یشه چنیتوانند ر یچند پرسش ساده م
ش یعقل کنجکاو او برا، خطور کرده یطلب منصف قتیکه به ذھن ھر حق ییھا پرسش

 : از جمله، دیجو یح میپاسخ صح
چگونه خداوند متعال در ، ن برگشته و کافر ھستندیاز دص امبریپاگر اصحاب  -1

ف یح به توصیات صحیت مبارکش در روایو اھل بص امبر اکرمیقرآن و پ
 یشان گواھاعمال ظاھر و باطن یو پاک یآنان پرداخته و بر راست یھا یکین

 اند؟  داده
ل ظھور یکه در اوا یدو عامل، ا شھواتیا شبھات است ین یاز د دمنشأ ارتدا -2

مان آورده یبودند و اصحاب که تازه ا ییاکثر قدرت و کارا حد یدارا، اسالم
و جھاد اکبر داشته و از  یرونمبارزه دھا  آن طرف باک یست از یبا یم، بودند

پا گرفته در داخل و خارج عربستان  ن تازهیگر با کل دشمنان آن دید یطرف
 یو آزارھا  شکنجه، ھا یزیانگ فتنه، ھا و در برابر توطئهکردند  می مبارزه

 ک و سران و حاکمان عرب مقاومتیشاوندان نزدیگوناگون از طرف خو
مثال  یتیو با کفا یدو جبھه با سرافراز م که چگونه در ھریدیو د. کردند می
ن یرش اسالم و استقامت در راه دیموانع پذ یدان گشته و تمامیروز میپ یزدن

خانه و کاشانه و . ب را تحمل کردندیا و مصایآنان تمام بال. ان بردارندیرا از م
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ص امبریپن افراد رھا کرده و محبت خدا و یزتریشان را به ھمراه عزیھا یدارائ
ثار و از خود گذشتن را نه با ین ایآنان ا. ح داده و ھجرت کردندیبر آنان ترجرا 

مشکالت  یشه انجام دادند و توانستند با تمامیار و اندیختاجبار و زور که با ا
ا در دوران قدرت و یآ، پنجه نرم کرده و پرچم اسالم را باال نگه دارند دست و

ن یریش یکرده بودند و دست آوردھاکه خود آن را فراھم  شوکت و رفاه اسالم
با آن مبارزه کرده و ، کردند می ده و لمسیش را با چشم سر دیزحمات خو

را (به  یش پرداخته و علیو به مخالفت با دستور رھبر خوکنند  می شیرھا
ش منع کرده و آن را ین کردن او) از حق خویبه جانشص امبریپت یفرض وص

خدا و رسول کفر است و  باد مخالفت ندان یکه میکنند؟ در حال یاز او غصب م
 یرویپ یا ھمه مھاجران و انصار بر کفر ابوبکر سرپوش نھاده و از ویارتداد؟ آ

 کنند؟  یم
 دھند؟  یانجام نم یبازگرداندن حق غصب شده عل یبرا یچ تالشیو ھ

، نثار کرده بودندص امبریپ یاریش را در راه یخو یآنان که قبًال ھمه ھست
ش حکم یخو ین نھد و به رأیدادند که فرمان او را زم یاجازه م یبه احداکنون 
 کند؟ 

 ÷یعلاند اما حضرت  م که صحابه کافر و مرتد شدهیریم بپذیتوان یچگونه م -3
به  و ن را کافر ندانستهیک نفر از شرکت کنندگان جنگ جمل و صفی یحت

که  یدر حال، نبرده استمت یا اموالشان را به غنیطرفداران آنان ناسزا نگفته و 
ق را یتا حقا، دیان شما بروم از من بپرسینکه از می(قبل از ا: فرمود یخود م

ن یاند ا دهیجنگ ین که با ویحال که با اھل جمل و صف. تان روشن کنم)یبرا
داشته است  یعمر و عثمان چگونه رفتار، مانند ابوبکر یبا کسان، ن بودهیچن

و حاشا که آنان را . ان نداشته است)یبه آنان ب در اعتراض یا (که ھرگز جمله
در حکم ارتداد او . دانستند یرا مرتد م یشان اگر شخصیا. مرتد شمرده باشد

 ینله بیر صحابه قبیھمان گونه که ھمراه با ابوبکر و سا، کردند نمی مسامحه
 . ١را مرتد شمرد ن زکاتیمانع ریفه و سایحن

دن ما با اھل یل جنگی(دل: ش اعالم کردیخوان یدر جنگ جمل به سپاھ یامام عل

                                                   
 . ٢٥٢ص ، ٣٢ج ، و بحار األنوار ٥٢ص ، ١١ج ، مستدرک الوسائل: نگا -١
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بلکه ما ، دانند یھمان گونه که آنان ما را کافر نم، ستیجمل کافر دانستن آنان ن
ل جنگ ین دلیدانند و ا یز خود را بر حق میش را بر حق دانسته و آنان نیخو

 . ١ان ماست)یم
کردن از افراد ناصالح  یدور با افراد صالح و ینینش ما را به ھمص امبر اکرمیپ  -4

مرتد و منافق  یشان با افرادیحال چگونه ممکن است که خود ا، کند می امر
 یھربانمورد رحمت و م یو عموم ین شده و آنان را در مجالس خصوصینش ھم

دانست آنان در  یخداوند که م، ندیاسرار برگز انشان محرمیقرار دھد و از م
امبر یچگونه پ، شوند می ن خارجیاز دا پس از مرگ او مرتد و یات او و یح

 ش را از آنان برحذر نداشت؟! یخو
، کند می ازدواج امر یخو برا کین ن ویشان ما را به انتخاب افراد متدیو چگونه ا -5

 ده ویمرتدان ھمسر گز ۀکرده و از خانواد تن گفته مخالفیاما خود در عمل با ا
ار شان دچیا ایآورد؟ آ یر مش را به نکاح آنان دیا دختران محبوب و پاک خوی

ر ابرقر یشاوندیگران رابطه خویعمر و عثمان و د، اند که با ابوبکر اشتباه شده
 . اند کرده

ن خارج یو خالفت و از د یصحابه را غاصبان حق عل ‡ تیاھل باگر  -6
فرزندان  ینامگذار یسردمداران کفر و ارتداد را برا یچرا اسام، دانستند یم

 دند؟ یگز یش بر میخو
عمر و عثمان بر فرزندان ، چون ابوبکر (معاذالله) یز است نام مرتدانیو اگر جا

در م یکن یز میگران پرھیت نھاده شود پس چرا از نام فرعون و قارون و دیاھل ب
روان یحکم را دارد و اگر ما خود را پ کیز یشه دارد و کافر نیک ریکفر  کهیحال

در  یرویجزو پ یا راھیآ، شیخو یاثبات ادعا یبرا، میدان یت میاھل ب یواقع
 ۀستیر اصحاب را شایابوبکر و عمر و عثمان و سا یو اگر آنان اسام، میعمل دار

 . میجوئ یم یدانستند ما چرا از آن دور یش میفرزندان خو یگذار نام
ن کرده در یرا لعن و نفر یعلم که مخالفان امام یدھ یچگونه به خود اجازه م -۷

: کرده است و فرموده یه نھیاز لعن معاو یش را حتیروان خویشان پیکه ا یحال

                                                   
 . ٣٢٤ص ، ٣٢ج ، و بحار االنوار ٤٥ص ، قرب اإلسناد -١
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 . ١دیکننده و ناسزاگو باش نیپسندم که شما نفر ینم
نشر افکار باطل  یبر تالش اصحاب برا یرا که مبن یخ گزارشیتار یجاچ یدر ھ -۸

چه  ھر م بلکهینیب یس اسالم باشد نمیتأس ف ارکان دولت تازهیا تضعین یو ضد د
حال اگر ، د استینسل جد یبرا یثار و تالش و از خود گذشتگیان ایھست ب

ن یا کمتریو دادند  یرا از خود نشان م یثارین ایچنا یآآنان منافق بودند 
 . دادند یش از دست میبه اھداف خو یابیدست یرا برا یفرصت

آنان در  یردایل صداقت و پایدل، اصحاب یھا ینیھا و حماسه آفر یروزیا پیآ -۹
ش را شامل حال یخو یاریا خداوند نصرت و یو آ ؟!ستینص امبریپ یرویپ

  ؟!منافقان خواھد کرد
ش از رجال با یخو حکومت ت ارکانیتثب یبرا، معاصر یھا گذاران دولت هیپا -۱۰

ن و یزم یخدا بر رو ۀندیا نمایآ. رندیگ یم یاریسته و صادق یت و شایکفا
ر کرده یز تسخیھا را ن ھا را بلکه قلب نینه تنھا سرزمن دولت حاکم که یتر بزرگ
که  ین دولت اسالمیش و تمکین خوینشر د یمنافق و مزور را برا یمشت، است

که  یا خالق ھستیو آ ؟!ندیگز یبر م، است یدولت مھر و محبت و راست
 یپا یجا در دھد که پا یبه منافقان اجازه م، ن مبارک استین دیا ۀکنند الھام

  ؟!رندیش را بر عھده گبامبر محبویپ ینینبوت گذاشته و جانش
مرتد و  صامبریپ ی هاگر صحاب، ز حق دارد که بپرسدین یھر مسلمان عاد -۱۱

امبر از یت و پیان بشریم یپس پل ارتباط، ن خدایمنافق بودند و دشمن د
در . ده استیف شده و باطل به دست ما رسیتحر ینیران بوده و دیو شالوده

 عت است؟! یام شردک، عبادت خدا ین صورت مبنایا
 یکه ھمان گروه بودند که آن را برا یم در حالیبدان یالھ یو چگونه قرآن را وح

 اند؟!  ش حفظ و نقل کردهیپس از خو یھا نسل

امبر یم که طعنه در اصحاب پیالزم است بدان !یگرامو ار یھوش ۀخوانند یپس ا
ھدف  را ن اسالمید یکن کردن مبان شهین کار رینقش دشمنان اسالم بوده و با ا

ان یان تمام ادیاند و در م امبر را آنان به ما رساندهیرت پیچرا که قرآن و س. اند گرفته
ات معتبر نقل یاسناد متواتر و روا یاسالم دارا ۀبه انداز ینیچ دیر آن ھیو غ یآسمان

                                                   
 . ١٠٢ص ، الصفین وقعةو  ٣٩٩ص ، ٣٢ج ، و بحار األنوار ٣٠٦ص ، ١٢ج ، مستدرک الوسائل: نگا -١



 ١٣١  بیانات نهایی و یقین بخش  

 باشد.  نمی شده
اند که  کوکار آنان بودهیروان نیو پ یعل، نعثما، عمر، چون ابوبکر یدر واقع افراد

راد بر آن افراد به ھمان اندازه یاند و ھر گونه خدشه و ا قرآن و سنت را به ما رسانده
اسالم را  نید ید که نابودیشوم و پل ۀن نقشیلذا ا. برد یر سوال مین را زیاساس د

خواھد ھمچنان ادامه  ینصارا م و ھودید از یو تقل یرویپ ین را برایھدف گرفته و مسلم
 : و خداوند خود فرموده است که. دارد

ٰ  َرىٰ �ََّ�ٰ ٱ َوَ�  ُهودُ ۡ�َ ٱ َعنَك  َ�ٰ تَرۡ  َولَن﴿  . ]۱۲۰البقرة: [ ﴾ِملََّتُهمۡ  تَتَّبِعَ  َح�َّ
 . »یکن یرویپھا  آن نیینکه از آیمگر ا. د شدنھرگز از تو خشنود نخواھ نصاریان و یھودی«

پروردگار  یا، (بار الھا: م که فرمودیکن یرا تکرار مص امبریپ یدعاان یز در پایما ن
گاه به پنھان و پ ین و ایھا و زم خالق آسمان یا، لیل و اسرافییکایل و میجبرئ ، دایآ

پس ما را به ، یا ستهیان بندگان شایکو در اختالفات میکه به قضاوت ن یفقط تو ھست
ت یھدا یراھنما به سو یکه توئ، رھنمون سازقت یرو دار به حقین گیش در ایلطف خو

 . و راه راست)
 ن ین آمین آمیآم
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