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 فضیلت باید پرسش این پاسخ از قبل که دارد ایمقدمه به نیاز سؤال این به پاسخ
 با اصحاب فضیلت :سنت و قرآن در صحابه فضایل مورد در ایمقدمه.. .شود بیان اصحاب
 قرار تأیید مورد پیامبرش و خداوند سوی از آنھا و است ثابت سنت و قرآن از قاطعی دالیل
  :اندگرفته
اِبُقوَن ( :فرمایدمی متعال خداوند –١ :کریم قرآن )أ ُلوَن  َوالسَّ وَّ

َ
نَصارِ  اْلُمَھاِجِریَن  ِمَن  اْأل

َ
 َواْأل

ِذیَن  َبُعوُهم َوالَّ ِضَی  ٍن ِبِإْحَسا اتَّ هُ  رَّ َعدَّ  َعْنهُ  َوَرُضوا َعْنُھْم  اللَّ
َ
اٍت  َلُھْم  َوأ ْنَھاُر  َتْحَتَھا َتْجِری َجنَّ

َ
 اْأل

َبًدا ِفیَھا َخاِلِدیَن 
َ
  )١٠٠ :التوبه( )اْلَعِظیُم  اْلَفْوُز  َذِلَک  أ

 پیش در را آنان روش نیکی به که کسانی و انصار، و مھاجرین نخستین پیشگامان"
 خدا از هم ایشان و است خوشنود آنان از خداوند پیمودند، خوبی به را یشانا راه و گرفتند

 جاری هارودخانه آن زیر در که است ساخته آماده آنان برای را بھشت خداوند و خوشنودند
  ".سترگ رستگاری و بزرگ پیروزی است این مانندمی جا آن در جاودانه و است

 )ال( چون است؛ ستوده شرط و قید بدون را انصار و مھاجرین همه خداوند آیه این در
 و اند،گرفته پیش در را آنان روش نیکی به که را کسانی همه همچنین و است عموم برای
 ذکر "احسان" قید با را "متبعون" کلمه و .است ستوده اندپیموده خوبی به را ایشان راه

 آیه، به توجه با و .است اصل این و نمودند ایشان پیروی نیکویی با که آنان یعنی است، کرده
 دلیل با مگر کرد بیرون گانشده ستایش زمره از تواننمی را انصار و مھاجرین از کسی هیچ

 اساس که اصحاب خود ذهن در من( .است روشن و واضح کامالً  مورد این در آیه و .قطعی
  ).آوردممی نموده توصیف "پیشگامان" به را آنھا خداوند و بودند اسالمی نخستین جامعه
 پیروی خوبی به انصار و مھاجرین از که ستوده را کسانی خداوند انصار و مھاجرین از بعد
 قرار کافر را انصار و مھاجرین شیعیان چون شیعه، نه هستند سنت اهل گروه این و اند،کرده
 هابعد که آنانی یعنی( امامیه شیعه متأخرین همه و .کنندمی مذمت را آنھا یا و دهندمی

 همین اصحاب مورد در باورشان استثناء بدون ،)شدند نامیده اثناعشری شیعه یا "رافضه"
  .است
   

ٌد رَُّسوُل اللَّـهِ ( :فرمایدمی متعال خداوند –٢ َمَّ اِر رمَُحَاُء  ۚ حمُّ اُء بَلَ الُْكفَّ ِشدَّ
َ
يَن َمَعُه أ ِ

َّ َوا
 بَيْنَُهمْ  ًدا يَبْتَُغونَ ۖ ًعا ُسجَّ َن اللَّـِه َورِْضَوانًاتََراُهْم ُركَّ   فَْضًال ِمّ ثَِر  ۖ

َ
ْن أ ِسيَماُهْم يِف وُُجوِهِهم ِمّ

ُجودِ   َذٰلَِك َمَثلُُهْم يِف احكَّْوَراةِ  ۚ السُّ ُه فَآَزرَُه فَاْستَْغلََظ  ۚ
َ
ْخَرَج َشْطأ

َ
جِنيِل َكَزْرٍع أ َوَمَثلُُهْم يِف اْإلِ
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رَّاعَ  ٰ ُسوقِِه ُفْعِجُب الزُّ ارَ فَاْستََوٰى بَلَ َِغيَظ بِِهُم الُْكفَّ ِ    يَن آَمنُوا وََعِملُوا  ۗ ِ
َّ وََعَد اللَّـُه ا

ْجًرا َعِظيًما
َ
ْغِفَرًة َوأ احِلَاِت ِمنُْهم مَّ   ).٢٩ :فتح)(الصَّ

 و سرسخت، و تند کافران برابر در هستند او با که کسانی و است، خدا فرستاده محمد"
 همواره آنان .بینیمی سجود و رکوع حال در را ایشان دلسوزند و مھربان یکدیگر به نسبت
 هایشانپیشانی در سجده اثر بر ایشان نشانه طلبندمی را او رضای و جویندمی را خدای فضل
 که است چنین انجیل در ایشان توصیف اما و است تورات در آنان توصیف این .است نمایان
 نموده سخت و داده نیرو را آنھا و هزد بیرون را خود هایجوانه که هستند کشتزاری همانند

 تا آوردمی شگفت به را برزگران که ایبگونه باشد ایستاده راست خویش هایساقه بر و
 کارهای و بیاورند ایمان که ایشان از کسانی به خداوند کند خشمگین آنان سبب به را کافران
  ".دهدمی وعده را بزرگی پاداش و آمرزش بکنند شایسته

 داده قرار توجه مورد و نموده تربیت را اصحاب خود او که فرمایدمی آیه این در خداوند
 که آن تا گیردمی قرار عنایت و توجه مورد رویدمی زمین از که گیاهی که طور همان .است
 شدن خشمگین سبب رشد این که است فرموده و .شودمی کامل و رسدمی و کندمی رشد

 او حال شامل الھی تھدید و وعید بورزد کینه و دشمنی نھاآ با کس هر پس .شودمی کافران
  .گرددمی

ِذیَن  ِإنَّ ( :فرمایدمی و –٣ ْمَواِلِھْم  َوَجاَهُدوا َوَهاَجُروا آَمُنوا الَّ
َ
نُفِسِھْم  ِبأ

َ
هِ  َسِبیِل  ِفی َوأ  اللَّ

ِذیَن  َنَصُروا آَووا َوالَّ وَلِئَک  وَّ
ُ
ْوِلَیاءُ  َبْعُضُھْم  أ

َ
  ).٧٢ :انفال( ) َبْعٍض  أ

 خدا راه در خود مال و جان با و اندکرده مھاجرت و اندآورده ایمان که کسانی گمانبی"
  ".دیگرند برخی یاران آنان از برخی اندکرده یاری و اندداده پناه که کسانی و اندنموده جھاد
ِذیَن ( :فرمایدمی اینکه تا ْوِلَیاءُ  َبْعُضُھْم  َکَفُروا َوالَّ

َ
ْرِض  ِفی ِفْتَنهٌ  َتُکن َتْفَعُلوهُ  ِإالَّ  َبْعٍض  أ

َ
 اْأل

ِذیَن  )٧٣( َکِبیٌر  َوَفَساٌد  هِ  َسِبیِل  ِفی َوَجاَهُدوا َوَهاَجُروا آَمُنوا َوالَّ ِذیَن  اللَّ َنَصُروا آَووا َوالَّ وَلِئَک  وَّ
ُ
 أ

ا اْلُمْؤِمُنوَن  ُهُم  ُھم َحقًّ ْغِفَرهٌ  لَّ   ).٧۴-٧٣ :انفال( )َکِریٌم  َوِرْزٌق  مَّ
 در بزرگی فساد و فتنه نکنید چنین اگر .دیگرند برخی یاران برخی کافرند که یکسان و"
 خدا راه در و اندکرده مھاجرت و اندآورده ایمان که کسانی گمانبی .دهدمی روی زمین
 با و مؤمن حقیقتاً  آنان اندکرده یاری و اندداده پناه که کسانی همچنین و اندنموده جھاد
  ".است شایسته روزی و )خداوند سوی از( گناهان آمرزش آنان بر و ایمانند

 را آنھا که انصار و اندکرده جھاد خدا راه در که مھاجرین که گویدمی آیه این در خداوند
  .است داده شایسته روزی و آمرزش نوید آنھا به و هستند حقیقی مؤمنان اندنموده یاری
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 تأکید آنھا ایمان بر اینجا خداوند آیا و نیست انصار و مھاجرین بر خدا ستایش این آیا
 کرده تکذیب را خداوند حقیقت در کند شک آنھا ایمان مورد در کس هر پس کند؟نمی
 به و آیدمی آنھا از بعد که کسی هر سخن که است خواسته و است غیب عالم خداوند و .است
  .کند رد را زندمی طعنه آنھا

الَّ  َلُکْم  َوَما( :فرمایدمی خداوند و -۴
َ
هِ  َسِبیِل  ِفی ُتنِفُقوا أ هِ  اللَّ َماَواِت  ِمیَراُث  َوِللَّ ْرِض  السَّ

َ
 َواْأل

ْن  ِمنُکم َیْسَتِوی َال  نَفَق  مَّ
َ
وَلِئَک  َوَقاَتَل  اْلَفْتِح  َقْبِل  ِمن أ

ُ
ْعَظُم  أ

َ
َن  َدَرَجهً  أ ِذیَن  ِمّ نَفُقوا الَّ

َ
 َبْعُد  ِمن أ

هُ  َوَعَد  َوُکالًّ  َوَقاَتُلوا هُ  ْسَنیاْلُح  اللَّ   ).١٠ :حدید( )َخِبیٌر  َتْعَمُلوَن  ِبَما َواللَّ
 با( اندجنگیده )خدا راه در( و اندکرده انفاق مکه فتح از پیش که شما از کسانی"

 کسانی مقام و درجه از برتر و فراتر مقامشان و درجه آنان نیستند یکسان و برابر )دیگران
 به خداوند حال هر به اما اندجنگیده و اندنموده بخشش و بذل )مکه( فتح از بعد که است
گاه او و دهدمی نیکو پاداش وعده همه   ".کنیدمی که است چیزی آن هر از آ

 بخشش و بذل خدا راه در و اندآورده ایمان مکه فتح از قبل که را کسانی کریمه آیه این
 ایشان از بعد کسانی که گویدمی و ستایدمی اندجنگیده الله کلمه اعالی برای و اندنموده
  .است خدا سوی از بزرگی گواهی این و رسند،نمی آنھا درجه و مقام به اندآمده
ِذیَن  اْلُمَھاِجِریَن  ِلْلُفَقَراءِ ( :فرمایدمی خداوند و -۵ ْخِرُجوا الَّ

ُ
ْمَواِلِھْم  ِدَیاِرِهْم  ِمن أ

َ
 َیْبَتُغوَن  َوأ

َن  َفْضًال  هِ  ِمّ هَ  َن َوَینُصُرو َوِرْضَواًنا اللَّ وَلِئَک  َوَرُسوَلهُ  اللَّ
ُ
اِدُقوَن  ُهُم  أ ِذیَن  )٨( الصَّ ُءوا َوالَّ اَر  َتَبوَّ  الدَّ

یَماَن  وَن  َقْبِلِھْم  ِمن َواْإلِ ا َحاَجهً  ُصُدوِرِهْم  ِفی َیِجُدوَن  َوَال  ِإَلْیِھْم  َهاَجَر  َمْن  ُیِحبُّ مَّ وُتوا ِمّ
ُ
 َوُیْؤِثُروَن  أ

نُفِسِھْم  َعَلی
َ
وَلِئَک  َنْفِسهِ  ُشحَّ  ُیوَق  َوَمن َخَصاَصهٌ  ِھْم بِ  َکاَن  َوَلوْ  أ

ُ
  ).٩- ٨ :حشر( )اْلُمْفِلُحوَن  ُهُم  َفأ

 خود اموال و کاشانه و خانه از که است مھاجریِن  فقرای آِن  از )غنائم یا بلند مقام"(
 و خدا و خواهند،می را او خوشنودی و خدا فضل که کسانی آن .اندشده رانده بیرون

 و خانه مھاجرین آمدن از پیش که آنان و .راستگویانند اینان دهندمی رییا را پیغمبرش
 را کسانی )داشتند استوار خود دل در( را ایمان و کردند آماده را )اسالم آئین( کاشانه
 نیازی رغبت و احساس درون در و اندکرده مھاجرت ایشان پیش به که دارندمی دوست
 هر دهندمی ترجیح خود بر را ایشان و است شده داده مھاجرین به که چیزهایی به کنندنمی
 و مصون و نگاهداری خود نفس بخل از که کسانی .باشند نیازمند سخت خود که چند

  ".رستگارند قطعاً  ایشان گردند محفوظ
 وکسانی … انصار … مھاجرین :است کرده تقسیم زیبا را مؤمنان قرآن چقدر که ببینید

 نسبت و کنندمی دعا برایشان و دارندمی دوست را انصار و جرینمھا و هستند آنھا پیرو که
   .ورزندنمی دشمنی و کینه آنھا به
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  کجاست؟ سنت اهل جایگاه و کجاست؟ بندیتقسیم این در امامیه شیعه جایگاه
 جھاد اسالم پرچم افراشتن بر برای که را پیامبر اصحاب که بودند آیاتی از برخی اینھا
 آمدند سنت اهل هاینسل آنان از بعد سپس .ستایدمی آنھاست، مدیون ماسال جھان و کردند

 به را اسالم دین و نمودند فتح را بزرگی سرزمینھای آنھا و کنند، تکمیل را آنان مسیر تا
   !!آموختند ایشان به را آن تعلیمات و دادند انتقال دیگران
   !اند؟کرده فتح تشیع اهل که هاییسرزمین آن کجاست پس
 عقیده این بر ایشان زیرا است؛ نشده اجرا دین که آیدمی بر چنین تشیع اهل عقیده از

 را او فرمان و کردند خیانت پیامبر به وسلم علیه الله صلی پیامبر وفات از بعد اصحاب که اند
 چون برسانند مردم به را دین نتوانستند و آمدند (علی از بعد تشیع اهل ائمه و نکردند، اجرا
  .نداشتند قدرتی آنھا

 به که بودند شیعیان فقط و !است نرسیده پیروزی به راستین دین آنھا گفته طبق پس
 خداوند .است مخالف کریم قرآن با شیعه گفته این و اند،کردهمی عمل دین به پنھانی صورت

احِلَاِت لَيَ ( :فرمایدمی يَن آَمنُوا ِمنُكْم وََعِملُوا الصَّ ِ
َّ رِْض َكَما وََعَد اللَّـُه ا

َ
ْستَْخِلَفنَُّهْم يِف اْأل

َجَُّهم ِمّن َنعْ  ُبَِدّ َ ٰ لَُهْم َو َ ِي اْرتَ
َّ نَنَّ لَُهْم ِدينَُهُم ا َُمِكّ َ يَن ِمن َقبِْلِهْم َو ِ

َّ ِد اْستَْخلََف ا
ْمنًا

َ
ِ َشيْئًا ۚ َخْوفِِهْم أ ُكوَن  ئَِك ُهُم الَْفاِسُقونَ َوَمن َكَفَر َنْعَد َذٰ ۚ  َفْعبُُدونيَِن َال يرُْشِ ـٰ ولَ

ُ
 )لَِك فَأ

  ).۵۵ :نور(
 وعده اندداده انجام شایسته کارهای و اندآورده ایمان که شما از کسانی به خداوند"
 جایگزین را پیشینیان که همانگونه کرد خواهد زمین در جایگزین حتما را آنان که دهدمی

 آنان برای که را ایشان آئین مچنینه .است کرده خود از قبل )ستمگر باغیان و طاغیان(
 به را آنان هراس و خوف نیز و ساخت خواهد برقرار و جا بر پا )زمین در( حتماً  پسنددمی

 .ساخت نخواهند من شریک را چیزی و پرستندمی مرا تنھا .سازدمی مبدل آرامش و امنیت
  ".هستند فاسق آنان شوند کافر )راستین وعده( آن از پس که کسانی
 زمین در را آنھا و داد قدرت اسالمی امت به خداوند بله، !نیافت؟ تحقق الھی وعده این اآی

  .کردندمی امنیت و آرامش احساس اسالمی های حکومت دوران در مردم و کرد جایگزین
   :سنت در اصحاب فضیلت )ب
 موسل علیه الله صلی پیامبر :گفت که است روایت عنه الله رضی خدری سعید ابو از -١
 اندازه به کند انفاق احد کوه اندازه به شما از فردی اگر نگویید، ناسزا من اصحاب به" :فرمود
  .١"رسدنمی آنھا نیم اندازه به یا و )است وزنی واحد( آنھا مد یک
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 خالد که وقتی گفت، عنه الله رضی خالد به وسلم علیه الله صلی پیامبر را سخن این
 پیشگامان از عبدالرحمن گفت، ناسزا عنه الله رضی عوف بن عبدالرحمن به عنه الله رضی
  .بودند شده مسلمان او از بعد که بود کسانی از خالد و بود

 که کندمی روایت وسلم علیه الله صلی پیامبر از عنه الله رضی مسعود بن عبدالله -٢
 آیندمی آنھا از بعد که کسانی سپس هستند من عصر در که اند کسانی مردم بھترین" :فرمود

  .٢."…آیندمی آنھا از بعد که کسانی سپس و
 زیاد غیره و صحیحین در تنھایی به یک هر نام به و عموم طور به اصحاب فضایل

  .نمایید مراجعه آن به توانیدمی که استآمده
 راویان در و کنندمی تحقیق روایت صحت در سنت اهل محققین که دانیدمی شما و
 صحیح که اندکرده روایت را احادیثی فقط مسلم، و بخاری خصوص به نمایند،می دقت
  .است

   :حوض حدیث *
 را حدیث این :است آمده سابق حدیث در که روایتی به پردازیممی مقدمه این از بعد
 ابوهریره و عباس بن عبدالله جمله آن از که اندکرده روایت عنھم الله رضی صحابه از گروهی

 آمده بخاری صحیح در روایات این همه که برد نام توانمی را بکر بیا بنت اسماء و انس و
  .است
  :است شده روایت مختلفی الفاظ با حدیث این و
 شوندمی آورده من امت از مردانی" :آمده طور این ک عباس بن عبدالله روایت در –
."…  
  ".وندش می کرده دور من حوض از مردانی" :آمده طور این ابوهریره روایت در و –

   :است تأمل قابل چیز چند اینجا در
 و راستی و امانتداری نشانه این و اندکرده روایت را روایات این اصحاب خود اینکه، :اول
 روایت را حدیث این شدندمی مرتد خودشان آنھا اگر و است، شان ایمان در صداقت

  .کردندنمی
 آیات با گفته این .شودمی باصحا همه شامل حدیث این که شود گفته اگر اینکه، :دوم
 آمده صحابه آحاد فضیلت در و کلی طور به اصحاب فضیلت در که صحیحی احادیث و سابق
  .شودمی رد است
 ادعایی چنین داد، قرار حدیث این مصداق را اصحاب از برخی توانمی بگوید کسی اگر و
  .ندارد وجود ادعا این برای دلیلی که دارد قطعی دلیلی به نیاز
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 و یاران را آنھا پیامبر که هستند امت از افرادی حدیث این منظور :بگوییم اینکه یا و
 اینھا وقتی و باشندمی او یار و همراه بھشت در و او دین در چون است، نامیده خود اصحاب

 حوض از و پیداست آنھا بر )است وضو آثار( که مسلمین عالمت و آیندمی پیامبر حوض به
 گویدنمی که آمده روایات از بعضی در و … من اصحاب :گویدمی پیامبر د،شونمی کرده دور

 یعنی )أصحابی( :گویدمی که آمده هاروایت بعضی در و )بیایید( :گویدمی بلکه و من، اصحاب
 است چیزی این و است، همین منظور که دارد اشاره این بر جمله ظاهر و .من کوچک یاران
  .داریم گمان ما که

 آنچه هر و نمایدمی مدد مرا کند مدد را او آنچه است، من تن پاره فاطمه( :طمهفا حدیث
  ).کندمی ناراحت مرا کند ناراحت را او

 جھل ابو دختر با خواست علی که است این است معروف که طور همان حدیث این سبب
  .کند ازدواج
   :است تأمل قابل چیز چند اینجا در
 نه، !است؟ بوده کفر او کار این آیا است، آمده عنه الله رضی علی مورد در حدیث این -١
 جایز و مباح شریعت در که دهد انجام کاری خواستمی عنه الله رضی علی بلکه و !نه هرگز
 چون بنابراین است ایویژه خصوصیت دارای پیامبر دختر که دانستنمی و است،
  :نیست خالی حال سه از علی کار این و .کند ازدواج هم دیگر زنی با خواستمی دانستنمی
 او که نشده روایت نیز و نگفته چیزی چنین کس هیچ و باشد، کفر کار این اینکه )أ
  .بیاورد اسالم دوباره
 گناهش و است کرده توبه آن از او و بوده گناهی عنه الله رضی علی کار اینکه یا )ب

  .است شده بخشیده
 گرفته قرار آمرزش مورد و نموده عنه الله رضی علی که بود اشتباهی اجتھاد اینکه یا )ج
  .است
  .نیست معصوم علی که کندمی داللت آن بر کار این -٢
 اختیار آن نکردن و کردن در که نداد انجام را مباحی کار عنه الله رضی ابوبکر -٣
 تروای حدیثی وسلم علیه الله صلی پیامبر از آن مورد در که داد انجام را واجبی بلکه داشت،
 جا به خود از آنچه گذاریمنمی جا به ارث خود از )پیامبران( ما" :است فرموده که کرد

 ترس از و وسلم علیه الله صلی پیامبر محبت فرط از ابوبکر بنابراین، ".است صدقه بگذاریم
  .است داده انجام را بود کرده امر پیامبر آنچه و پروردگارش
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 عمر و اند،کرده روایت - عنھما الله رضی- خطاب بن عمر و ابوبکر را حدیث این -۴
 گواهی بودند شنیده را حدیث این و داشتند، حضور آنجا در که اصحابی از عنه الله رضی
 و زبیر و عوف، بن عبدالرحمن و عباس و علی و عثمان به توانمی جمله آن از که گرفت
 که چنان کردند اقرار حدیث این به همه که کرد اشاره عنھم الله رضی وقاص ابی بن سعد
 کتاب در و ،"نورث ال" :النبی قول باب الفرائض، کتاب در بخاری و است، آمده صحیحین در

 را آن الفیء حکم باب الجھاد، کتاب در مسلم و است، کرده روایت را آن المغازی و الجھاد
  .است کرده روایت
 به – کرد ارزانی پیامبرش هب خداوند که نظیربی اموال یعنی – را آن عنه الله رضی عمر و
 آن در دو، آن اما کنند سرپرستی را آن تا داد تحویل - عنھما الله رضی- عباس و علی

  .کردند اختالف
 در آنچه از را چیزی گرفت، عھده به را خالفت که آن از بعد عنه الله رضی علی –۵
 الله رضی- نحسی و حسن به و نکرد تقسیم را میراثی و نداد تغییر بود شیخین دوران
 از عنه الله رضی ابوبکر گفته که است آن نشانگر این که نداد )فدک( آن از چیزی -عنھما
  .است بوده درست او دیدگاه
 خدا پیامبر که بردمی گمان او کرد، مطالبه را خود میراث -عنھا الله رضی-  فاطمه -۶
گاه حدیث از که وقتی و گذارد،می جا به ارث خود از مردم دیگر مثل وسلم علیه الله صلی  آ
 اینگونه هرگز او زیرا است؛ داده ادامه خود مطالبه به همچنان او که بریمنمی گمان … شد
ع که- پدرش فرمان از پیروی باشد، کرده مخالف اگر و کند، مخالفت پدرش با که نبود  مشرِّ
  .باشدمی او قول از پیروی از تراولی -است
 با فرضیه این و- است رفته خطا به و کرده اجتھاد عنه هالل رضی ابوبکر که گیریم -٧
 پس نیست کرد عنه الله رضی علی که کاری از کمتر پس -است ناممکن نص به توجه

 رضی ابوبکر مورد در را پاسخ همان ما دهیدمی عنه الله رضی علی مورد در شما که پاسخی
  .دهیممی عنه الله

َباُت ( آیه به پاسخ ِیّ ِبیَن ِللطَّ  َوالطَّ - لوط و نوح زن خیانت آیه و آیه، این بین دادن وفق و )ِیّ
  :-السالم علیھما

َباُت  ِلْلَخِبیَثاِت  َواْلَخِبیُثوَن  ِلْلَخِبیِثیَن  اْلَخِبیَثاُت ( :فرمایدمی خداوند ِیّ ِبیَن  َوالطَّ ِیّ  ِللطَّ
ُبوَن  ِیّ َباِت  َوالطَّ ِیّ ُءوَن  وَلِئَک  ُ ِللطَّ ا ُمَبرَّ ْغِفَرهٌ  َلُھم َیُقوُلوَن  ِممَّ  ناپاک زنان" ).٢۶ :نور)(َکِریٌم  َوِرْزٌق  مَّ

 و پاکند مردان به متعلق پاک زنان و ناپاکند زنان آِن  از ناپاک مردان و ناپاکند، مردان آِن  از
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 شودمی داده بدانان که ناروائی ناموسی هاینسبت از آنان .پاکند زنان به متعلق پاک مردان
  ".ارزشمندند روزی دارای و برخوردارند الھی مغفرت از شانای .هستند منزه و مبرا

   :آیه این در تأمالتی
 شده نازل بود شده متھم بدان آنچه از - عنھا الله رضی- عایشه کردن تبرئه برای آیه -١
 که کند داللت این بر تا …. و ناپاکند مردان آِن  از ناپاک زنان که داده خبر خداوند و است،

 و .باشد خدا پیامبر مردها، ترینپاک همسر ناپاک زنی که کندنمی نچنی هرگز خداوند
 زن با ازدواج و بودند کافر -السالم علیھما- لوط و نوح هایزن اما است، زنا ناپاکی از منظور
 زن با ازدواج فقط و )باشد بوده جایز شاید آنھا شریعت در اما( نیست جایز ما شریعت در کافر
 نیست جایز ما شریعت در زناکار زن با ازدواج اما .است جایز باشد پاکدامن که کتاب اهل

 سبب و شودمی مفاسدی به منجر زناکار زن با ازدواج چون باشد؛ مسلمان زن آن گرچه
اِني( :فرمایدمی متعال خداوند که چنان گردد،می انساب اختالط ْو  َزاِنَیةً  ِإالَّ  َینِکُح  َال  الزَّ

َ
 أ

ا ُمْشِرَکةً  ْو  َزاٍن  ِإالَّ  َینِکُحَھا َال  ِنَیةُ َوالزَّ
َ
َم   ُمْشِرٌك  أ ِلَك  َوُحِرّ  زناکار زن و" ).٣ :نور( )اْلُمْؤِمِنیَن  َعَلی َذٰ

 بر )ازدواجی( چنین که چرا .کند ازدواج مشرک مرد با یا و پیشه زنا مرد با جز ندارد حق
  ".است شده حرام مؤمنان
  .است واضح فرق پس
 روزی و آمرزش به را او و نموده مبرا را -عنھا الله ضیر- عایشه کریمه آیه -٢

 حکم چون میردمی ایمان با عایشه که کندمی داللت آیه پس است، داده وعده ارزشمندی
  .کندنمی تغییر خدا

   :ننوشت را آن سپس و بنویسد چیزی وفات هنگام به خواستمی پیامبر که حدیث این
 آمده چیز چند آن در و است، کرده روایت -ھماعن الله رضی-  عباس ابن را حدیث این
  :جمله آن از است،
 بیان و نکنند، اختالف اصحاب تا بنویسد چیزی خواست وسلم علیه الله صلی پیامبر -١
 بودمی دین واجبات از مسئله اگر و بنویسد، خواستمی را ایقضیه چه پیامبر که نکرده
 دیگر کسی و .کردمی بیرون را آنھا بلکه گذاشت؛نمی را آن آنھا کردن شلوغ خاطر به پیامبر

 این چون ماند؛ زنده روز چھار آن از بعد پیامبر وقتی خصوص به بنویسد، که خواستمی را
 و ۴۴٣١ ح …) الخمیس یوم( است آمده بخاری در که چنان بود، پنجشنبه روز در قضیه
  .یافت وفات دوشنبه روز پیامبر
 را کار این عنه الله رضی عمر تنھا و کردند اختالف ندبود جا آن که کسانی همه -٢
  .نکرد
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 در" :اند فرموده چنین عنه الله رضی عمر حق در وسلم علیه الله صلی اکرم پیامبر -٣
 نظرشان که کسانی( محدث بدانھا که بودند نیکوکار اشخاصی شما از پیش ملتھای و اقوام
 شخص آن بود می کسی آنان از امت در اگر و .گفتند می )آید می در درست و شرع با موافق
 را تو شیطان اوست، دست در جانم که کسی به سوگند" :فرمود و .٣"بود می خطاب بن عمر
  .۴"گیردمی پیش در را تو راه از غیر دیگر راهی که آن مگر بیندنمی راهی هیچ در

 است این یکی ه،جمل آن از اند،کرده روایت حدیث شانزده او فضایل در مسلم و بخاری و
 از بعد :گفتم )عنه الله رضی علی( پدرم به( :گویدمی عنه الله رضی حنفیه ابن محمد که

 او از بعد :گفتم ابوبکر، :گفت است؟ بھتر همه از کسی چه وسلم علیه الله صلی خدا پیامبر
 که ترسیدم :گویدمی حنفیه ابن محمد .است بھتر دیگران از عمر او از بعد :گفت کسی؟ چه

   ٫۵هستم مسلمانان از مردی فقط من :گفت .تو عمر از بعد :گفتم بنابراین عثمان، بگوید
 مردم گذاشتند، تخت روی را عمر )جنازه"( :گویدمی عنھما الله رضی عباس ابن و
 ناگھان بودم مردم میان در هم من کردند،می دعا برایش و خواندندمی نماز آن بر و آمدندمی

 رحمت عمر بر او است، طالب ابی بن علی که شدم متوجه ناگھان گرفت، را امشانه فردی
 به سوگند .رفتممی خدا دیدار به تو عملکرد چون عملکردی با دارم دوست :گفت و فرستاد

 الله صلی پیامبر از همیشه و گرداندمی همراه یارت دو با را تو خداوند که بردممی گمان خدا
 و شدیم وارد عمر و ابوبکر و من و رفتیم، عمر و ابوبکر و من :تگفمی که شنیدم وسلم علیه
  ٫۶)آمدیم بیرون عمر و ابوبکر و من

  .بود دیگران و پیامبر بیت اهل از اصحاب هایازگواهی برخی اینھا
 قرآن و کرد،می عمل عنه الله رضی عمر گفته به وسلم علیه الله صلی پیامبر گاهی -۴
 مقام" جایگاه در گذاردن نماز :است آنجمله از شد،می نازل عنه هالل رضی عمر نظر با مطابق
 علیه الله صلی پیامبر هم جا این در شاید غیره، و حجاب قضیه در و ،"السالم علیه ابراهیم
 و ناراحتی وقتی عنه الله رضی عمر و است، پذیرفته را عنه الله رضی عمر گفته وسلم

 به عنه الله رضی عمر سخن و است، گفته چنین دیده ار وسلم علیه الله صلی پیامبر بیماری
 الله رضی عمر شودنمی تصور و است، بوده وسلم علیه الله صلی پیامبر برای دلسوزی خاطر
 عمر که چون .کند اذیت را پیامبر که باشد خواسته است کرده تأیید را او قرآن اینکه با عنه
 را سنت در مقامش و مکانت و نموده، تأیید را آنھا قرآن و است بوده پیشگامان و مھاجرین از

  .ساختیم روشن این از پیش
  الغامدی حمدان سعد بن احمد پروفسور"آرام گفتگویی" از گرفته بر
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