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  ﴾3﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

  )1(باب سوم
  به محمد  تدر بارة عالقه و محب: فصل اول

رسول محبوب، روشنايي و نور چشم و سرور مـا مسـلمانان، پيـامبر بزرگـوار و     
د بـه واسـطه ايشـان مـا را از     گرانقدر و بسيار مهربان و دلسوزي اسـت كـه خداونـ   

و از ناداني به دانش و  ،از گمراهي به راه راست هدايت كرد تاريكي به روشنايي و
و از پسـتي و فرومـايگي بـه سـرافرازي و از      ،از ناتواني به قدرت و توانايي رسـانيد 

. تفرقه و پراكندگي به يكدلي و از ستيز و دشمني به دوستي و همداستاني راه نمود
 راهنمـائيش  مدارج عالي انساني را نصيب ما گردانيد تا ايـن كـه بـا ارشـاد و     و اين

  .كه پديد آمده اند باشيمبهترين مردماني 
و  خداونــد، ديــن او، پيــروي از او، اي اســت كــه او پيــامبر بزرگــوار و بخشــنده

يـك و الفـت و همـĤهنگي و    هـاي مـا را بهـم نزد    گردانيد كه دلمحبتش را نعمتي 
و خداونـد  . ان ما ايجاد كرد و ما را به هدايتش از آتش دوزخ رهانيديگانگي را مي

  :فرمايد در اين باره مي
﴿(#ρ ãä.øŒ$#uρ |M yϑ ÷è ÏΡ «!$# öΝä3ø‹n= tæ øŒÎ) ÷Λä⎢Ζä. [™!#y‰ôã r& y#©9r'sù t⎦÷⎫t/ öΝä3Î/θ è= è% Λä⎢ óst7ô¹r'sù 

ÿ⎯Ïμ ÏFuΚ ÷è ÏΖÎ/ $ ZΡ≡uθ ÷zÎ) ÷Λä⎢Ζä.uρ 4’ n?tã $ xx© ;οtøãm z⎯ÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9$# Νä.x‹s)Ρr'sù $ pκ÷]ÏiΒ﴾)2(.  

بوديـد، پـس   ] يكـديگر [ آنگاه كه دشـمنان : بر خود ياد كنيد خدا را و نعمت«
و بر كنار پرتگـاه   ،هاي شما الفت انداختند تا به لطف او برادران هم شديد ميان دل

  .»آتش بوديد كه شما را از آن رهانيد
ي اين نعمت بزرگ درگذر خداي بزرگ و پاك بندگان مؤمنش را به يادآور

زمان فرمان داده است، تا به شكرگذاري آن برخيزند و اقـدام نماينـد و شـكر ايـن     
  .نعمت جز دوستداري و پيروي از رسول خدا نيست

                                           
باشد،  مي» الحب بين العبد والرب«باب از كتاب  3تان است ترجمه  كتابي كه در دست -)1(

. ه ترجمه آن اقدام شدچون اين قسمت از كتاب بسيار مورد نياز جامعه ما ايرانيان بود، لذا ب
  ناشر

  .103سورة آل عمران، آية  -)2(



   

  
    

  
  

 

  ﴾4﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

و بـه   ،بر ما نيكـي نكـرده اسـت    بعد از خداي تعالي هيچكس مانند پيامبر ما 
باشد، لذا  عزوجل ميقسمتي از محبت خداي  راستي محبت و دوستداري پيامبر 

پـس آن دو الزم و وابسـته بـه     حبـت خـدا و رسـول تفـاوتي ممكـن نيسـت،      ميان م
بنابراين، هركس خدا را دوست بدارد، الزم اسـت رسـول خـدا را هـم     . يكديگرند

و هركس پيامبر را دوست داشته باشد، مسلماً خداوند را هم دوست  ،دوست بدارد
تگي و پيونـد ميـان محبـت خـدا و محبـت      و ايـن آيـات كريمـه بـه وابسـ     . دارد مي

رسولش و همچنين وابستگي و پيونـد بـين اطاعـت از خـدا و اطاعـت از رسـولش       
  .اشارت دارد

﴿ö≅è% β Î) óΟçFΖä. tβθ™7Åsè? ©!$# ‘ÏΡθ ãèÎ7¨?$$ sù ãΝä3ö7Î6 ósãƒ ª!$#﴾)1(.  

﴿ö≅è% βÎ) tβ% x. öΝä.äτ !$ t/#u™ öΝà2 äτ !$ oΨö/r&uρ öΝä3çΡ≡uθ ÷zÎ)uρ ö/ä3ã_≡uρ ø— r&uρ óΟä3è?uÏ±tã uρ îΑ≡uθ øΒ r&uρ 

$ yδθßϑ çG øùutIø% $# ×οt≈ pgÏBuρ tβ öθ t±øƒrB $ yδ yŠ$ |¡x. ß⎯Å3≈ |¡tΒ uρ !$ yγ tΡöθ |Ê ös? ¡=ymr& Νà6ø‹s9Î) š∅ÏiΒ 

«!$# ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ 7Š$ yγ Å_uρ ’ Îû ⎯Ï& Î#‹Î7y™ (#θ ÝÁ−/utI sù 4©®L ym š† ÎAù'tƒ ª!$# ⎯ÍνÍöΔ r'Î/﴾)2(.  

﴿!$ tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ⎯ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ω Î) tí$ sÜã‹Ï9 ÂχøŒÎ* Î/ «!$# 4 öθ s9uρ öΝßγ ¯Ρr& ŒÎ) (#þθ ßϑ n=¤ß öΝßγ |¡àΡr& 

x8ρ â™!$ y_ (#ρ ãxøó tG ó™$$ sù ©!$# txøó tG ó™ $#uρ ÞΟßγ s9 ãΑθ ß™ §9$# (#ρ ß‰ỳ uθ s9 ©!$# $ \/# §θ s? $ VϑŠ Ïm§‘ 

∩∉⊆∪﴾)3(.  

تان  اگر خداي را دوست داريد، از من پيروي كنيد تا خدا دوست: بگو«
  .»اردبد

 بگو اگر پدران و پسران و برادران و زنان و خاندان شما و اموالي كه گرد«
داريد  ناكيد و سراهايي را كه خوش مي ميآورده ايد و تجارتي كه از كسادش ب

تر است، پس منتظر  نزد شما از خدا و پيامبرش و جهاد در راه وي دوست داشتني
  .»باشيد تا خدا فرمانش به اجرا درآورد

                                           
  .31سورة آل عمران، آية  -)1(
  .24سورة توبه، آية  -)2(
  .64سورة نساء، آية  -)3(



   

  
    

  
  

 

  ﴾5﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

 ،ما هيچ پيامبري را نفرستاديم، مگر آن كه به توفيق الهي از او اطاعت كنندو «
آمدند و از خدا آمرزش  و اگر آنان وقتي به خود ستم كرده بودند پيش تو مي

پذير،  كرد قطعاً خدا را توبه و پيامبر نيز براي آنان طلب آمرزش مي ،خواستند مي
  .»يافتند مهربان مي

 أَطَاَع فَقَْد أَطَاَعنِى َمْن«: كند كه فرمود ول روايت مياز حضرت رس بوهريره ا
 فَقَْد اَألِمَري َيْعصِ َوَمْن أَطَاَعنِى فَقَْد اَألِمَري ُيِطعِ َوَمْن اللََّه َعَصى فَقَْد َيْعِصنِى َوَمْن اللََّه

  .)1(»َعَصانِى
 نستي فرمان و دستور خداوند را گردهركس مرا اطاعت و پيروي كند به را«

گمان از خداوند نافرماني و سرپيچي  و هركس مرا نافرماني كند بي ،نهاده است
و هركس از فرمانرواي مسلمانان اطاعت كند از من اطاعت كرده  ،كرده است

  .»من سرپيچي كرده است و هركس از فرمانرواي مسلمانان سرپيچي كند از ،است
Β ÆìÏÜãƒ tΑθ̈⎯﴿: دارد و اين آية كريمه به طور كامل و روشن آن را بيان مي ß™ §9$# 

ô‰s)sù tí$ sÛr& ©!$# ( ⎯tΒ uρ 4’ ¯< uθ s? !$ yϑ sù y7≈ oΨù= y™ ö‘ r& öΝÎγ øŠn= tæ $ZàŠÏym ∩∇⊃∪﴾)2(. » هركس از
گردان شود ما ترا  و هركس روي ،پيامبر فرمان برد در حقيقت خدا را فرمان برده

  .»برايشان نگهبان نفرستاده ايم
 اللَِّه بُِحبِّ َوأَِحبُّونِى نَِعِمِه ِمْن َيْغذُوكُْم ِلَما اللََّه بُّواأَِح«: باز پيامبر فرموده است

هايش  خداوند را دوست بداريد به خاطر آنچه از نعمت«. )3(»ِلُحبِّى َبْيِتى أَْهلَ َوأَِحبُّوا
و مرا نيز دوست بداريد به خاطر محبتي كه به خدا  ،كه بر شما ارزاني داشته است

و طبيعي  »د به خاطر محبتي كه به من داريدمرا دوست بداري و خاندان ،داريد
است كه محبت و دوستداري رسول در وجوب و تأكيد به آن تالي و پيرو محبت 

ترين مردمان نزد خداست كه خُويي پسنديده و  گرامي خدا است، زيرا پيامبر 
  .اندام است واال دارد و ارجمند و خوش

                                           
  .روايت از مسلم -)1(
  .80سورة نساء، آية  -)2(
  .روايت از ترمذي -)3(



   

  
    

  
  

 

  ﴾6﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

آيد، مگر اين كه رسول خدا را  ه شمار نميبنابراين، انسان مؤمن واقعي ب
  .تا جائي كه احترام و محبت رسول از هرچيز نزد او بيشتر باشد ،دوست بدارد

تعالي به صراحت برآن داللت و بيشتر از اين ذكر كرديم كه فرمايش خداي 
  .دارد
﴿ö≅è% β Î) tβ% x. öΝä.äτ !$ t/#u™﴾  الي قوله﴿¡=ymr& Νà6ø‹s9Î) š∅ ÏiΒ «!$# ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ﴾)1(.  

 ُيْؤِمُن الَ«: فرمود رسول خدا : روايت است كه گفت از انس بن مالك 
َوِفي َرَواَيٍة ِلُمْسِلمٍ  »أَْجَمِعَني َوالنَّاسِ َوَواِلِدِه َولَِدِه ِمْن إِلَْيِه أََحبَّ أَكُونَ َحتَّى أََحُدكُْم

  .)2(»أَْجَمِعَني َوالنَّاسِ اِلِهَوَم أَْهِلِه ِمْن إِلَْيِه أََحبَّ أَكُونَ َحتَّى« :يضاًأ
گردد، مگر اين كه من از فرزند و پدرش و  هيچيك از شما ايمانش كامل نمي«

مگر اين كه من «مسلم روايت است كه  و نيز از» تر باشم همه مردم نزد او گرامي
  .»تر باشم نزد او از خانواده و ثروتش و همه مردم گرامي

 -1: ل كرده است كه محبت سه گونه استاز قاضي عياض نق /امام نووي 
 -2. محبت از روي اكرام و بزرگداشت، مانند محبت فرزند نسبت به پدر و مادر

محبت از جهت مهرباني و دلسوزي، مانند محبت پدر و مادر در مورد 
داشتن  محبت از روي همساني و موافقت با ديگران، مانند دوست -3. شان فرزندان
هاي محبت را در محبت خويش قرار داده  تمام گونه يامبر بنابراين، پ. مردمان
  .است

ياري سنت و دفاع از شريعت و آرزوي درك دورة : و همچنين گفت
در نتيجه ثروت و خواسته  از جمله محبت و دوستداري اوست، زندگاني پيامبر 

  .كند خويش را فداي او مي
گردد كه  معلوم مي ،هنگامي كه آنچه گفتيم در عمل نمايان شد: سپس گفت

باشد مگر اين  حقيقت و درستي ايمان بدون آنها كامل نيست، و ايمان درست نمي
بر هر پدر و فرزند و نيكوكار و صاحب  منزلت و رفعت مقام پيامبر  حقيقةًكه 

                                           
  .رجوع كنيد به ترجمه آيه در صفحة قبلي -)1(
  .مسلم روايت از صحيح -)2(



   

  
    

  
  

 

  ﴾7﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

اي ديگر  و كسي كه عقيده و باورش چنين نباشد و به گونه ،فضيلتي ثابت آيد
  .مؤمن نيست بينديشد و عقيده داشته باشد،

كند  اين گفتار بسياري از مسلمانان را از ايمان خارج مي: اگر كسي بگويد
يعني به استناد اين سخن بسياري از مردم به ظاهر مسلمان، مؤمن به شمار (

از ايمان خارج نيست جز كافري كه بر كفرش : گوييم در جواب مي) آيند نمي
پس به . كه به تجربه دريافته ايم و اصرار دارد و دليل ما آن است ،پايبند است

مردي از جامعه مسلمين بايد مراجعه كنيم و به او بگوييم فرض كن تو رسول 
و قطعاً يكي از دشمنانش نيز قصد جان او را دارد و تو  ،بيني را زنده مي خدا

مختاري ميان اين كه پيامبر را به دشمن سپاري تا او به خواستش برسد و يا اين كه 
  .گزيني پس كداميك از آن دو را برمي فاع كني و به خاطر او كشته شوي،د از او

پس بايد آن را به او بگوييم و بگذاريم تا او با مراجعه به عاطفه و وجدانش 
ترين مردمان و گناهش نيز از همه  اگرچه از نظر ايمان ضعيف –قضاوت كند 

بلكه خود و خانواده : يدكند در اين كه بگو اي ترديد مي آيا لحظه –تر باشد  فزون
  .كنم مي و هرچه در اختيار دارم فداي رسول خدا 

پس اين شعور و آگاهي معيار و سنجشي است از اين محبت و عشق وافر كه 
موشكار امگر آن كه انسان بسيار فر لب و خاطر هر مسلماني آميخته است،با ق

زندگي و ل است و تا زماني كه آرزوهاي نفساني و طبيعت بشري و مشاغ
ماند، اما همين كه  ر وي پنهان ميره است اين محبت دهاي آن بر او چي سرگرمي
به ميان  پس اگر ذكري از پيامبر . آورد ذكري شود آن را به ياد مي از پيامبر 

  .آمد و كسي اين احساس را در خود نيافت، ادعاي ايمان او دروغين است
اراي ايماني درست باشد از به راستي هر مسلماني كه د«: گفت /قرطبي 

بهره نيست؛ تا آنجا كه بسياري از آنان كه در آرزوهاي  وجود اين محبت زياد بي
گردند  ياد شود، مشتاق ديدارش مي نفساني غرق شده اند، هنگامي كه از پيامبر 
دهند، زيرا محبت پيامبر  شان ترجيح مي تا آنجا كه ديدار او را بر خانواده و ثروت

 ها و  ر مسلمانان جاي گرفته است، جز اين كه اين محبت به سبب غفلتدر خاط
  .»رود هاي پي در پي خيلي زود از بين مي خبري بي



   

  
    

  
  

 

  ﴾8﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

آري، محبت واقعي و فراوان از آرزوي درك زمان رسول گرامي و ديدارش 
داشتن وجود مبارك حضرت و  گردد، بلكه دوست در اين حد و مرز متوقف نمي

ي و ديدار او با عشق به سنت او و كوشش در پيروزي تمناي درك زمان زندگ
و درست گفته اند كه هرچه از محبوب باشد . شريعت او پيوستگي دارد

و  ،رسد داشتني است، و ايمان و عقيده هر مسلماني به درجه كمال نمي دوست
و نتايج  دگردد، مادامي كه پيامب ثابت نمي بر هرچيزي ترجيح محبت رسول 

  .پذيرد و صورت عملي به خود بگيردي در خارج تحقق باورهاي درون
و شناخت فلسفه شريعت بر اين باور بسيار مؤثر است، چون شريعت اسالمي 
براي منافع بندگان خدا در دنيا و آخرت آمده است، و آنچه در شريعت است 

  .براي جلت مصلحت و آسايش بندگان و دفع ضرر از ايشان است
يعت در وجود پيروان ريشه دوانيد، انسان اين زماني كه شناخت مقاصد شر

و چون اين شريعت را دوست دارد صاحب آن را هم  ،دارد شريعت را دوست مي
آنجا  ،دارد، لذا ارتباط در سخن سهل بن عبداهللا واضح و آشكار است دوست مي

و نشانه محبت قرآن دوستي  ،محبت قرآن است شانه محبت خدان«: گويد كه مي
و نشانه محبت خداي  ،محبت سنت اوست و نشانه حب پيامبر  ،است رسول 

و نشانه محبت آخرت آن  ،تعالي و قرآن، پيامبر و سنت او، محبت آخرت است
و نشانه اين دوستي آن است كه دوستدار  ،است كه انسان خود را دوست بدارد

زندگي از  و نشانه نفرت از دنيا آن است كه جز به اندازه توشه و كفاف ،دنيا نباشد
  .)1(»آن برندارد

دارند و آنان كه آمدند و آنان  را دوست مي و اين مسلماناني كه رسول خدا 
ه خدا زمين را با هركه در آن آيند تا اين ك كه پس از صدها سال درگذر زمان مي

آنان را ستود و از آنان و محبت  برد، كساني هستند كه پيامبر  به ارث مي است
او دارند خبر داد، بلكه فراتر از آن فرمود كه هريك از آنان آرزوي فراواني كه به 

  .ديدار آن حضرت را دارند با دادن هرآنچه در اختيارشان است

                                           
  .6ص  4قرطبي، جلد  -)1(



   

  
    

  
  

 

  ﴾9﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

از امتم مردماني پس از من : فرمود روايت است كه پيامبر  از ابي هريره 
 كنند شان نسبت به من بسيار است و هريك از آنان تمني مي آيند كه محبت مي

: از امام احمد نقل است. )1(شان را در اين راه بدهند اگر مرا ببينند خانواده و ثروت
  .بخشد در برابر اين كه مرا ببيند قطعاً خانواده و ثروتش را مي

: به قبرستان بقيع آمد و فرمود روايت است كه رسول خدا  از ابوهريره 
د، و اگر خدا بخواهد ما هم به درود و سالم خدا بر شما با! گاه مسلمانان اي منزل«

اي : گفتند مان را ببينيم، ياران پيامبر  پيونديم، دوست داشتيم برادران شما مي
 شما ياران من هستيد، برادران من: فرمود انت نيستيم؟آيا ما برادر! رسول خدا

چگونه كساني از امتت ! اي پيامبر خدا: گفتند. )2(كساني هستند كه هنوز نيامده اند
هاي  اي مردي را كه گله مگر نديده: شناسيد؟ فرمود كه هنوز نيامده اند، مي را

هاي  هاي سياه رنگ خالص اسب اسب پيشاني سفيد دارد، آيا اين مرد ميان اسب
پس آنان نيز در : مودفر. آري، اي رسول خدا: شناسد؟ گفتند خويش را نمي

پا و پيشاني سفيد  با دست و كردن روز رستاخيز به سبب وضوگرفتن و عبادت
  .)3(گردند پديدار مي

استواري محبت را در  اين دو حديث صحيح از سخنان پيامبر گرامي 
كند، و اين كه هركدام از آنان از جهت عشق و عالقه به  هاي پيروانش ثابت مي دل

فرد خانواده خويش و و حاضرند عزيزترين  ،در سوز و گدازند ديدار پيامبر 
اي او فدا كنند، و نيز اين دو حديث امتياز اخوت و برادري را بر هرآنچه دارند

  .نمايد براي امتش ثابت مي
: امام احمد و ابن مردويه از صالح بن جبير روايت كرده انـد كـه صـالح گفـت    

ابوجمعه انصاري از ياران پيامبر براي خواندن نماز در مسجد بيـت المقـدس بـر مـا     
همـراه مـا بـود، وقتـي ابوجمعـه انصـاري         ةبن حيو وارد شد و در آن وقت رجا

خواست برود، براي بدرقة او بيرون رفتيم؛ هنگامي كه رجا از بدرقه مراجعـه كـرد   

                                           
  .حديث از مسلم است، و امام احمد در مسند نيز روايت كرده است -)1(
  .روايت از مسلم -)2(
  .روايت از مسلم -)3(



   

  
    

  
  

 

  ﴾10﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

بنـابراين، حـديثي را كـه از رسـول خـدا      . اي اسـت  براي شما حقي و جـايزه : گفت
ايمـان نقـل   آن را بر كنم، گفتيم رحمت خدا بر تـو بـاد   شنيده ام برايتان روايت مي

همراه پيامبر خدا بوديم و معاذ بن جبل و همين فرد از عشره مبشـره بـا   : تگف ،كن
شان از  پاداششود كه ثواب و  آيا قومي يافت مي !ما بود، گفتيم اي رسول خدا 

زيرا كه ما به خدا ايمان آورديم و ترا پيـروي كـرديم، رسـول خـدا      ما بيشتر باشد؟
 پيروي رسول و ايمان به خدا(دارد زتواند شما را از آن با چيزي مي چه: فرمود (

وحـي آسـماني را برايتــان    و در ميـان شـما اسـت    و حـال ايـن كـه رسـول خـدا      
بـه  ) قرآنكـريم (هاي كتـابي   از شما قومي خواهند بود كه نوشته آورد، بلكه بعد مي

اينانند كه اجرشـان   ،كنند رسد كه به آن ايمان دارند و به مفاد آن عمل مي آنان مي
  .ز شما استبيشتر ا
  

  :ترين مردم از لحاظ ايمان شگفت
اسماعيل بن عياش الحمصي از مغيره بن قيس تيمـي و او  : حسن بن عرفه گفت

 از ابن شعب و ابن شعب از پدرش و او از پدر بزرگش روايت كرده كه پيغمبر 
: گفتنـد  مان پيش شما چه كساني هستند؟ترين مخلوقات از لحاظ اي شگفت :فرمود

آورنـدگان نباشـند، و حـال آن كـه نـزد پروردگـار        چرا از ايمان: فرمود فرشتگان،
ــي  ــويش م ــد  خ ــند، گفتن ــد : باش ــدا  . پــس پيامبرانن ــول خ ــرود رس چــرا از : ف

پـس مـا   : شود، گفتنـد  آورندگان نباشند و حال آن كه وحي برايشان نازل مي ايمان
آن كـه مـن در   حال  آورندگان نباشيد و چرا از ايمان: فرمود هستيم، رسول خدا 
ترين مـردم نـزد    آگاه باشيد كه شگفت: فرمود پس رسول خدا  ميان شما هستم؟

آيند كـه صـفحاتي از    يمن از لحاظ ايمان به راستي مردمي هستند كه بعد از شما م
  .)1(آورند نچه در آن است ايمان ميآيابند كه بد را مي) كريمقرآن(كتابي 

كه هر مسلماني ايمانش به محبت رسول گردد  از مطالبي كه بيان شد روشن مي
آينـد مزايـا و    و ايـن كـه مسـلماناني كـه درگـذر زمـان مـي        ،وابسـته اسـت   خدا 

و آن اين است كه آنان با وجود فاصـله و   ،رنداد پيامبر  امتيازاتي بر اصحاب 

                                           
  .روايت از حاكم و حديث صحيح االسناد است -)1(



   

  
    

  
  

 

  ﴾11﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

طول زمان به رسول خدا ايمان آورده و با وجودي كه او را نديده اند مخلصـانه او  
  .دارند را دوست

  
  :فضيلت اصحاب پيامبر 

ران آينـد از يـا   سـلماناني كـه بعـداً مـي    شايسته نيست، اينگونه تصور شود كـه م 
شان بيشتر است، چون علما ثابت كرده انـد و اتفـاق دارنـد،     فضيلت رسول خدا 

كسي كه پيامبر را همراهي و معاشرت كرده و يك بار در طول عمرش او را ديـده  
آينـد   از او مـي  امبر برخوردار بوده، از همـه كسـاني كـه بعـد    و از شرف صحبت پي
اي  بـه گونـه   زيرا فضيلت صحبت و همراهي با رسول خدا  فضيلتش بيشتر است،

  .است كه هيچ چيزي و هيچ عملي برابر با آن نيست
و علما گفته اند و ايـن فضـيلت خداسـت كـه آن را بـه هـركس بخواهـد عطـا         

اگـر هركـدام از شـما    ... :استدالل كرده اند كه ا و به فرموده رسول خد. كند مي
به اندازه كوه احد طال را در راه خدا ببخشيد، ثواب آن كمتر از يك مد يـا مقـدار   

  .)1(ناچيز از احسان اصحاب است
دليل فضيلت اصحاب اين است كه بخشش و احسان : گفت /امام نووي 

حسان مردم ديگر اين و ا ،اصحاب در وقت تنگدستي و سختي زندگي بوده است
و  و سبب ديگر اين كه احسان اصحاب به خاطر ياري به پيامبر  ،شرايط را ندارد

و همچنين  ،حمايت از او بوده است و اين فضيلت پس از پيامبر موجود نيست
 Ÿω﴿: و خداوند تعالي فرموده است. باست جهاد و بقيه عبادت و طاعات اصحا

“Èθ tG ó¡o„ Οä3Ψ ÏΒ ô⎯̈Β t,xΡr& ⎯ÏΒ È≅ ö6 s% Ëx÷G xø9$# Ÿ≅tG≈ s% uρ 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝsàôã r& Zπy_u‘ yŠ z⎯ÏiΒ t⎦⎪Ï% ©!$# 

(#θ à)xΡr& .⎯ÏΒ ß‰÷èt/ (#θ è= tG≈ s% uρ 4 yξ ä.uρ y‰tã uρ ª!$# 4©o_ ó¡çtø: $# 4 ª!$#uρ $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷ès? ×Î7yz ∩⊇⊃∪﴾)2(.  

گـران يكسـان   كساني از شما كه پيش از فتح مكه انفاق و جهاد كرده اند با دي«
نيستند، آنان از حيث درجه بزرگتر از كساني اند كه بعداً به انفاق و جهاد پرداختـه  

                                           
  .روايت از مسلم -)1(
  .10سورة حديد، آية  -)2(



   

  
    

  
  

 

  ﴾12﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

كنيـد آگـاه    و خـدا بـه آنچـه مـي     ،اند و خداوند به هركدام وعدة نيكو داده اسـت 
  .»است

همه اينها همراه با آنچه در وجود اصحاب است از شفقت، دوستي و خشـوع و  
  .هاد در راه خدا از فضايل مهم اصحاب استفروتني و از خودگذشتگي و ج

اي اندك هم بوده  هرچند لحظه و فضيلت همراهي و معاشرت با رسول خدا 
باشد، امتيازي است كه هيچ عملي برابر با آن نيست و هيچ چيز به درجه و منزلـت  

  .رسد آن نمي



   

  
    

  
  

 

  ﴾13﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

  فصل دوم
  داريم يرا دوست م چرا رسول خدا 

  .هاي فراواني دارد ل و سببدالي محبت ما به رسول خدا 
اين كه خداي عزوجل دوسـتي و پيـروي از پيـامبر گرامـي را بـر مـا       : دليل اول

رديـف گردانيـد، و قـبالً آيـات و      د هـم واجب و آن دو را با محبت و اطاعت خـو 
  .احاديث فراواني كه بر اين امر داللت داشتند ذكر شد

ــامبر  : دليــل دوم ــالي پي ــان را دوســت  ايــن كــه خــداي تع دارد و او را از مي
هـايش   بندگانش براي مأموريـت و رسـالتش برگزيـد و هـم او را بـر همـه آفريـده       

  :گفته است) در مبحث توحيد(آنگونه كه صاحب كتاب الجوهره  ،برتري داد
  َوأَفَْضلُ اخلَلْقِ َعلَى اِإلطْالقِ

  َنبِيَُّنا فَِملْ َعنِ الشِّقَاقِ
باشد، پس از مخالفت  مي چ شكي پيامبر ده بدون هييبزرگترين و بهترين آفر

  .و ستيزه در اين مورد پرهيز كن
اي را دوسـت بـدارد محبـت و     به تحقيق ثابت شده است كه خـدا هرگـاه بنـده   

  .كند پذيرش و مقبوليت او را نزد ساكنان زمين و آسماني پديدار مي
 َناَدى َعْبًدا ُهاللَّ أََحبَّ إِذَا«: فرمود روايت است كه پيامبر  از ابوهريره 

 اللََّه إِنَّ السََّماِء أَْهلِ ِفى جِْبرِيلُ فَُيَناِدى جِْبرِيلُ، فَُيِحبُُّه. فَأَِحبَُّه فُالًَنا، ُيِحبُّ اللََّه إِنَّ جِْبرِيلَ
  .)1(»اَألْرضِ أَْهلِ ِفى الْقَُبولُ لَُه ُيوَضُع ثُمَّ السََّماِء، أَْهلُ فَُيِحبُُّه. فَأَِحبُّوُه فُالًَنا، ُيِحبُّ
خوانـد كـه خداونـد     اي را دوست بدارد، جبريل را فرا مـي  هرگاه خداوند بنده«

دارد  پس اي جبرئيل او را دوست بدار، پس جبرئيل او را دوست مي ،فالن را دارد
كند كـه بـه راسـتي خداونـد فـالن را دوسـت        و جبرئيل مردمان آسمان را صدا مي

مقبوليـت او در خـاطر مـردم زمـين نهـاده       دارد، پس او را دوسـت بداريـد، سـپس   
  .»شود مي

                                           
  .بخاري و مسلم روايت كرده اند -)1(



   

  
    

  
  

 

  ﴾14﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

دارنـد،   او را دوست مـي  پس مردمان: رح اين حديث گفته استقسطالني در ش
بنـابراين، دوسـتي مـردم نشـانة محبـت      . گردنـد  گرايند و از او خرسند مـي  به او مي

  .خداوند بر بنده اش است
وريد كه نسبت پس در نظر بيا ،وقتي براي يك فرد عادي وضعيت چنين است

و  ،واجب است پس بدون ترديد محبت پيامبر  چگونه باشد؟ به رسول خدا 
و خداوند . هاي مؤمنين و غير ايشان ثابت است و جاي دارد اين محبت در دل

β¨﴿: فرمايد مي Î) š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9$# ã≅ yè ôfu‹y™ ãΝßγ s9 ß⎯≈ oΗ ÷q§9$# #tŠãρ 

به زودي خداي آورده و كارهاي شايسته كرده اند  كساني كه ايمان« .)1(﴾∪∌®∩
) كريممفسر بزرگ قرآن(رطبي ق »دهد ها قرار مي رحمان براي آنان محبتي در دل

قرار هاي بندگانش  يعني خداوند محبت او را در دل: ر اين آيه گفته استيسدر تف
روايت كرده است كه از حديث سعد و ابوهريره  داده است، چنانكه ترمذي نيز

 قَالَ فَأَِحبَُّه فُالًَنا أَْحَبْبُت قَْد إِنِّى جِْبرِيلَ َناَدى َعْبًدا اللَُّه أََحبَّ إِذَا«: فرمود پيامبر 
 لَُهُم َسَيْجَعلُ﴿ اللَِّه قَْولُ فَذَِلَك اَألْرضِ أَْهلِ ِفى الَْمَحبَّةُ لَُه َتْنزِلُ ثُمَّ السََّماِء ِفى فَُيَناِدى

 ِفى فَُيَناِدى فُالًَنا أَْبَغْضُت قَْد إِنِّى جِْبرِيلَ َناَدى َعْبًدا اللَُّه أَْبَغَض َوإِذَا ﴾ُودا رَّْحَمُنال
اي را دوست بدارد  وقتي خداوند بنده«. )2(»اَألْرضِ ِفى الَْبْغَضاُء لَُه َتْنزِلُ ثُمَّ السََّماِء

رم پس او را دوست بدار، در دا جبرئيل را ندا دردهد كه همانا فالن را دوست
دهد، سپس محبت او در ميان اهل زمين  نتيجه جبرئيل مردمان آسمان را ندا مي

پس آن معني فرموده خداي تعالي است كه به زودي خداوند . شود نازل مي
اي  و هنگامي كه خداوند از بنده ،دهد ها قرار مي رحمان براي آنان محبتي در دل

را خواند كه همانا من از فالن بيزارم و بر او خشم خشمگين شود، جبريل را ف
دهد، سپس كينه و تنفر از او در  گرفته ام، پس جبرئيل در ميان اهل آسمان ندا مي

  .گردد ميان اهل زمين نازل مي
باشد و هم به سبب عالقه و  به سبب مهر و رحمت او بر امتش مي: دليل سوم

و اينها  دوزخ، مايي امتش از آتشيت و نجات و راهنحرص شديد پيامبر بر هدا
                                           

  .96سورة مريم، آية  -)1(
  .ترمذي روايت كرده است، حديث صحيح و حسن است -)2(



   

  
    

  
  

 

  ﴾15﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

و خداوند در بيان اين اوصاف . آن حضرت استصفات ثابت و هميشگي 
ô‰s)s9 öΝà2﴿: فرمايد مي u™!% y` Ñ^θß™ u‘ ô⎯ÏiΒ öΝà6Å¡àΡr& î“ƒ Í•tã Ïμ ø‹n= tã $ tΒ óΟšG ÏΨ tã 

ëÈƒ Ìym Νà6ø‹n= tæ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/ Ô∃ρ â™u‘ ÒΟŠÏm§‘ ∩⊇⊄∇∪﴾)1( .» ًيامبري براي شما پقطعا
شما حريص ) هدايت(از خودتان آمد كه بر او دشوار است شما در رنج بيفتيد، به 

  .»و نسبت به مؤمنان دلسوز و مهربان است
روايت كرده  و مسلم در صحيح خويش از عبداهللا بن عمرو بن العاص 

<Éb﴿اين آيه را تالوت فرمود كه  رسول خدا : است كه گفت u‘ £⎯åκ̈ΞÎ) z⎯ù= n= ôÊ r& 

#ZÏVx. z⎯ÏiΒ Ä¨$̈Ζ9$# ( ⎯yϑ sù ©Í_ yè Î6 s? …çμ ¯ΡÎ* sù ©Íh_ ÏΒ ( ô⎯tΒ uρ ’ÎΤ$ |Á tã y7̄ΡÎ* sù Ö‘θàxî ÒΟ‹Ïm§‘ 

∩⊂∉∪﴾)2(.  

آنها بسياري از مردم را گمراه كردند، پس هركه از من پيروي ! پروردگارا«
گمان او از من است و هركه مرا نافرماني كند، به يقين تو آمرزنده و  كند، بي
βÎ) öΝåκö5Éj‹yè﴿: خواند ÷و اين آيه را از قول عيسي  »يمهربان è? öΝåκ̈ΞÎ* sù x8ßŠ$ t6 Ïã ( β Î)uρ 

öÏøó s? öΝßγ s9 y7 ¯ΡÎ* sù |MΡr& â“ƒ Í•yè ø9$# ÞΟŠÅ3ptø: كُني آنان بندگان شان  اگر عذاب« .)3(﴾∪∇⊆⊆∩ #$
سپس رسول خدا  »انا و حكيم و دانايي، و اگر برايشان ببخشاي تو خود توتو اند
 يعني به پيروانم رحم (امتم امتم  !پروردگارا :دو دستش را بلند كرد و گفت
 –رو  پيش محمد  !اي جبرئيل: عزوجل فرمودو گريه كرد؛ پس خداي ) كن

از او بپرس، چه چيزي سبب گريه او شده  –هرچند خدا به حال او داناتر است 
 ول خدا آمد و از او پرسيد، پس رس است، پس جبرئيل نزد رسول خدا 

و حال آن كه خدا از همه داناتر  –جبرئيل را از آنچه گفته بود باخبر گردانيد 
رو، و  نزد رسول خدا  !اي جبرئيل: سپس خداي تعالي فرمود –است بر احوال 

                                           
  .128سورة توبه، آية  -)1(
  .36سورة ابراهيم، آية  -)2(
  .118سورة مائده، آية  -)3(



   

  
    

  
  

 

  ﴾16﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

از امتت خوشنود و راضي «. )1(»َنُسوُءَك َوالَ أمَِّتَك يف َسُنْرِضيَك إنَّا«: به او بگو
  .»كنم هگين نميخواهم شد و ترا اندو

نسبت به امتش بيشتر از آن است كه به شمار  بيان رحمت و مهرباني پيامبر 
  .آيد

بهترين و  هاي پيامبر  اين كه دين و شريعت و تعليم و راهنمائي: دليل چهارم
پيوسته ميل داشت تا در همه چيز بر . هاست نيكوترين شرايع و تعاليم و راهنمائي

ترين را  اين كه از ميان دو امر آسان فات آن حضرت امتش آسان گيرد و از ص
  .بود آنكه گناه و ناروا نمي طگزيد به شر برمي

گيري بر  مان از سخت و به يقين دستور فرموده است به ما كه در كارهاي
 َيسُِّروا«هم آسان گيريم و از سخنان آن حضرت است كه  همديگر بپرهيزيم و بر

و  ،نسبت به هم آسان گيريد و سخت نگيريد »ُتَنفُِّروا َوال واَوَبشُِّر ُتَعسُِّروا َوال
بخشندگي و رحمت خداوند را مژده دهيد و مردم را از خشم الهي نترسانيد و 

  .ردم را از دين بيزار نكنيدم
بودن و گذشت  به سبب مهرباني و دلسوزي و خوشرويي و بخشنده: دليل پنجم

  .اريمد او را دوست مي و بزرگواري پيامبر 
آن است كه دعوتش را تا روز  از جمله عطوفت و مهرباني آن حضرت 

ها و  ترين وقت خيز ذخيره كرده و به تأخير انداخته است تا اين كه در سختتارس
  .شديدترين تنگناهاي روز قيامت شفيع امتش گردد

هر پيغمبري را دعوتي : فرمود روايت است كه پيامبر  از ابوهريره 
مندي از دعوتش شتاب و  ذيرفته است، پس هر پيغمبري در بهرهمستجاب و پ

ام  اعت امتم در روز قيامت نگاه داشتهتعجيل كرده است، اما من دعوتم را براي شف
تا به خواست خدا هركس از امتم كه بميرد و با خدا انباز و شريك نگيرد، از 

  .)2(مند آيد دعوتم بهره

                                           
  .584صفحة  8جامع االصول، جلد  -)1(
  .199روايت از مسلم در كتاب ايمان شماره  -)2(



   

  
    

  
  

 

  ﴾17﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

آن است كه هميشه براي  حضرت و باز از جمله مهرباني و عطوفت آن 
نمود و از خداي  كرد و به حال و وضعيت ايشان توجه مي امتش دعاي خير مي

داند ق گرفشان را مو آنها ببندد و تالش و كوشش خواست تا راه خطا را بر نا مياتو
  .ست آورند و از خشم و غضب او به دور باشندتا اين كه رضاي خدا را به د

را خوشحال و  هرگاه پيامبر : كند كه او گفت ايت ميرو لبزار از عايشه 
 برايم نزد خداوند دعا كن، حضرت  گفتم يا رسول اهللا  ديدم، مي شادمان مي

. »أَْعلََنْت َوَما أََسرَّْت َما َتأَخََّر، َوَما ذَْنبَِها ِمْن َتقَدََّم َما ِلَعاِئَشةَ اغِْفْر اللَُّهمَّ«: فرمود
گذشته و آينده عايشه، از آنچه آشكارا و نهان انجام داده خداوند از گناهان «

آغوشش  اي كه سرش بر خنديد به گونه لپس از آن عايشه  »است، درگذر
 لعايشه  آيا دعاي خير من ترا شاد نمود؟: دفرمو افتاد، حضرت رسول 

  چرا از دعاي تو شادمان نباشم؟: فرمود
اي خير من است در هر نمازي سوگند به خدا اين دع: فرمود سپس پيامبر 

  .)1(براي امتم
چيزي درخواست  نشين از حضرت رسول  روايت شده است كه مردي باديه

آيا به تو نيكي  !اي اعرابي: سپس فرمود »بخشيدو آن حضرت آن را به وي  ،كرد
، مسلمانان خشمگين شدند و بر او پرخاش ديخير نيكي نكر: اعرابي گفت كردم؟

دست نگه داريد، سپس برخاست و به خانه اش  به آنان فرمود كه كردند، پيامبر 
ارة تو يا در بآ: ام بيشتري به او داد سپس فرمودرفت و اعرابي را فرا خواند و انع

بله، خداوند به تو و به خاندان و بستگانت پاداش نيك : اعرابي گفت نيكي كردم؟
ود گفتي، و در وجود يارانم پيش از اين آنچه شايسته نب: فرمود دهد، پس پيامبر 

خواهي و دوست داري، آنچه را  از آنچه گفتي رنجشي به وجود آمد، و اگر مي
تا آن رنجشي كه از تو در دل دارند  گوي، نزد من اكنون گفتي، پيش آنان نيز باز

گويم، پس فرداي آن روز اعرابي آمد و پيغمبر  بله مي: زدوده شود، اعرابي گفت
 پس ما در حق او بيشتر بخشش  ،گفت بايست ابي آنچه را نمياين اعر: دفرمو

بله، : اعرابي گفت او يقيناً از ما خرسند گشته است، آيا چنين است؟ كرديم، و

                                           
  .حديث راويان صحيح هستندهيثمي گفت كه راويان اين  -)1(



   

  
    

  
  

 

  ﴾18﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

: فرمود پس پيامبر . خداوند به تو و به خاندان و بستگانت پاداش نيك دهد
كرد و  وضع من و حال اين مرد مانند حال مردي است كه شترش از او نافرماني

كاري از پيش نبردند،  گريخت، مردم شتر را دنبال كردند و جز رميدن بيشتر شتر
صاحب شتر فرياد زد كه من و شترم را به حال خود واگذاريد، زيرا من نسبت به 

تر هستم، سپس روبرويش درآمد و با دست مشتي از  شترم از شما داناتر و مهربان
شتر را باز گردانيد و شتر زانو زد، بارش هاي روي زمين را برداشت و  روبه خاك

و اگر من آنگاه كه آن اعرابي آن سخن نابايسته را . را بر او بست و سوارش شد
كشتيد و او به دوزخ  پس شما او را مي ،كردم گفت، او را به حال خود رها مي

  .»رفت مي
 أَْصَحابِي ِمْن ٍدَحاَ ْنَع ِمْنكُْم أََحٌد ُيَبلِّْغنِي ال«: روايت است كه فرمود از پيامبر 

كسي از شما در باره يارانم « »الصَّْدرِ َسِليُم َوأََنا إِلَْيكُْم أَْخُرَج أَنْ أُِحبُّ فَإِنِّي َشْيئًا،
دارم كه  چيزي را به من نگويد كه سبب رنجش من از آنان گردد، زيرا دوست مي

  .»با دلي پاك با آنان روبرو گردم
شنيد، نمازش را زودتر به  ز گريه كودك را مياگر در نما حضرت رسول 

  .برد پايان مي
شد و بر دوشش نشست  وارد در حال سجده بود حسن  زماني كه پيامبر 

از دوش او پايين  و پيامبر تأخير كرد و از سجده برنخاست، تا اين كه حسن 
ا ات ر سجده: همين كه نمازش را تمام كرد، يكي از يارانش به او گفت. آمد

چون پسرم « »أُْعجِلَُه أَنْ فَكَرِْهُت اْرَتَحلَنِى ياْبنِ إِنَّ«: فرمود طوالني كردي، پيامبر 
دار كنم زودتر از دوشم پايين روي دوشم بود، دوست نداشتم او را وا) حسن(

  .»آيد
كنم، فقط  و بيشتر از اين به حلم و بخشش و بزرگي و گذشتش اشاره نمي

او را بر قريش پيروز كرد و ياريش نمود و فاتحانه و همين بس هنگامي كه خدا 
يپروزمندانه وارد مكه شد، سرمست پيروزي نشد و پيروزي او را مستبد و خودراي 
نكرد، بلكه روي شترش سرش را در برابر عظمت و لطف الهي فرود آورد و كلمه 

نديشيد كه ا بينيد و چه مي چه مي !اي قريش: جاودانه اش را بر زبان راند و فرمود
در مورد ما نيكي كنيد مانند برادري : من آن را در بارة شما انجام دهم، گفتند



   

  
    

  
  

 

  ﴾19﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

برويد، شما آزاد و در : ودحضرتش فرم ،اي كريم و بزرگ ده و برادرزادهنيبخشا
  .امانيد

چه مقدار عظيم و ! چه زيباست عفو و بخشش در هنگام قدرت و توانايي
شرف و عظمتي برتري دارد و بر كينه و بزرگ است اين نفس و جان كه بر هر 

و در  ،هاي دنيا را كنار گذاشت انتقام غلبه كرد و پيروز گشت و همه خوشي
  .بزرگواري و شرف به باالتر از آنچه انسان به آن دست يابد رسيد

شناسد كه  كساني از آنها را مي اينان قريش هستند، همان قريشي كه محمد 
و هم افرادي كه پيش از فتح مكه او و  ،به به قتل رسانند باهم تباني كردند تا او را

و نيز كساني كه در جنگ بدر و احد با او  ،يارانش را شكنجه كردند و آزردند
و  ،و هم كساني كه در محاصره او در غزوه خندق شركت داشتند ،جنگيدند

شتند و افرادي كه همة عرب را بر او شورانيدند و نيز همه آنهايي كه اگر قدرت دا
شان  هاي و در اين دشمني ،كردند كشتند و پاره پاره مي توانستند او را مي مي

  .كردند درنگ نمياي ناتوان و خسته نبودند و آني  لحظه
ور او در بارة ايشان نافذ و و دست ،همه اينان امروز تحت سلطه و فرمان اويند

توانستند در يك  كه مياست، و هزاران سرباز سراپا مسلح در فرمان او بودند  روان
محمد، رسول خدا  اما. همه مردمش را نابود گردانندچشم برهم زدن شهر مكه و 

 و مردي نيست كه بخواهد به دشمني و  ،كشي آشنا نيست با دشمني و كينه
و را بر پيامبر مردي ستمگر و خودخواه نيست، خداوند ا. انتقام از مردم برخيزد

  .او عفو و بخشش را پيش گرفتو  دشمنانش مسلط و چيره كرد
و با اين كارش در نيكويي و وفا به عهد و عظمت نفس براي عموم مردمان 

هاي آينده نمونه و ضرب المثل شد كه هيچكس به آن حد و مرز  جهان و نسل
  .رسد و نخواهد رسيد نمي

خالق نشيني و معاشرت نيك و كمال ادبش و ا به سبب هم: دليل ششم
و اما در حسن معاشرت و نيكي اخالق و كمال  دمان مختلف،پسنديده اش با مر

خوئيش با همه مردمان به غايت و حدي رسيده است  ادب و خوشرويي و خوش
و در اين مورد فرموده  ،كه دريافت آن در توان و درك هيچكس نيست



   

  
    

  
  

 

  ﴾20﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

y7﴿: پروردگارش را به اثبات رسانيد ¯ΡÎ)uρ 4’n?yè s9 @,è= äz 5ΟŠÏàtã ∩⊆∪﴾)1(. »ستي تو به را
  .»عظيم و بزرگي هستي بس بر اخالق

تر از همه مردم بود و  بلندهمت پيامبر : گفته است سرور ما حضرت علي 
بيشتر از همه مردم پذيراي سخن ديگران بود، و در سخن راستگوترين مردمان 

ترين ايشان  ترين و در معاشرت با مردمان گرامي و در خوي و منش مهربان ،بود
  .بود

 ، هنگام بازگشتكرد از ما ديدن رسول خدا «: سعد بن عباده گفت قيس بن
ن سوار آن انداخته بود آورد و پيامبر برآسعد االغي را كه پارچه تاج عروس روي 

به من  پيامبر : قيس گفت ،برو اي قيس همراه پيامبر : سپس سعد گفت. شد
: فرمود يامبر گفت همراه من سوار شو، من شرمم آمد و خودداري كردم، پس پ

  .بنابراين، برگشتم. يا برگرد ويا سوار ش
مي اداشت و از آنان بيزار نبود، و بزرگ هر قومي را گر يارانش را دوست مي

كرد و خود را از  گردانيد و از مردمان پرهيز مي داشت و او را بر آنان مهتر مي مي
شان دريغ بدون آن كه خوشرويي و خوي نيكش را از اي ،نمود آنان حفظ مي

نمود و حق و سهم هريك از  و از حال و وضع يارانش جستجو مي ،دارد
كرد  شنين او هرگز گمان نمي و هم ،كرد نشينانش را در جاي خود رعايت مي هم

  .تر از او باشد گرامي كسي نزد پيامبر 
شدن آن  در صورت عدم برآورده –نشست  و هركس براي نيازي نزد او مي

نمود تا جائي كه آن شخص نيازمند از  اجت شكيبايي ميبا صاحب ح –نياز 
  .شد درخواستش منصرف مي

گرداند، جز آن كه آن  كرد او را برنمي و هركس نيازي را از او درخواست مي
به . داد او پاسخ ميكرد و يا با خوشرويي و مهرباني به  درخواست را برآورده مي

او براي  گرفت، ا دربر ميويي او همه مردم رر خلقي و خوش راستي كه خوش
  .شان يكسان بودند همه نزد او در حقوق ،مردم بسان پدري مهربان بود

                                           
  .4سورة قلم، آية  -)1(



   

  
    

  
  

 

  ﴾21﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

روي و نرمخوي و آرام بود، تندخو و  شادمان و گشاده هميشه آن حضرت 
راند،  و سخنان زشت بر زبان نمي كرد دل نبود صدايش را بلند نمي سخت
ورزيد و بدان  نداشت غفلت ميو از آنچه بدان رغبت  نبود،جوي و مداح  عيب

ن را هم پذيرفت و پاداش آ يه ديگران را مينمود؛ و دعوت و هد مينتوجه 
  .داد مي

خدمت  مدت ده سال به رسول خدا : گفت –صحابي بزرگ  –انس 
دادم، هرگز كلمه اف را كه نشان نفرت و  ميكردم و كارهاي ايشان را انجام  مي

  .ز نفرمود چرا فالن كار را انجام نداديو هرگ. بيزاري است، به من نگفت
نمود و  نشيني و گفتگو مي كرد و با آنان هم با يارانش شوخي و مزاح مي

پذيرفت، عذر  دعوت همه را از آزاد و بنده گرفته تا كنيز و تهيدست و مسكين مي
فرمود و از بيماران در دورترين نقطه شهر مدينه  و پوزش ديگران را قبول مي

  .كرد عيادت مي
پرسي با  كرد، و در مصافحه و احوال رسيد ابتدا سالم مي و به هركس مي

و چه  ،داشت شد گرامي مي مي درنمود و هركه را كه بر او وا ي مييارانش پيشدست
به  –و اگر ميهمان  ،داد گسترد و او را بر خود ترجيح مي بسا ردايش را بر او مي

ه و لقب يارانش را با كني. نشست كرد، خود برآن مي خودداري مي –خاطر ادب 
خواند كه  هايي ايشان را فرا مي و به خاطر بزرگداشت ايشان با نام برد، نام مي

  .كرد خوشايندشان بود، سخن كسي را قطع نمي
تا زماني كه آن شخص سخنش  –مبادا آن شخص سخنش را ناتمام بگذارد  -

  .خواست برد يا از آنجا برمي را به پايان مي
ن بر او نازل نشده بود حتي پيش از آن كه به پيغمبري ين كه هنوز قرآو با ا

برگزيده شود و مردمان را به راه خدا فرا خواند بيشتر از هركس لبخند بر لب 
تر رتر و بزرگوا تر و وجودش از همه شريف درونش از همه مردمان پاك داشت،

  .بود
بردن و  و به پايانبه خاطر وفاداريش در حسن عهد و پيمان : دليل هفتم

  .هايش دادن وعده انجام



   

  
    

  
  

 

  ﴾22﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

داد و ستد كردم و  پيش از بعثت با پيامبر : عبداهللا بن ابي الحمساء گفت
مقداري از طلبم پيش او مانده بود و با او قرار گذاشتم كه در همان محل خريد 
براي وصول مطالبه نزد او آيم، پس فراموش كردم به آن محل بروم، پس از سه 

دم آمد، به آنجا رفتم و با شگفتي ديدم كه پيامبر در آنجا منتظر است، پس روز يا
است روز  3سر انداختي كه مدت  به راستي مرا به زحمت و درد !اي جوان: فرمود

  .باشم در اينجا منتظر تو مي
آن را به خانه : فرمود آوردند مي هرگاه براي پيامبر هديه مي: گفت انس 

آمد و دوست خديجه  در زمان حيات خديجه پيش ما ميفالن زن ببر، زيرا وي 
  .داشت و به راستي خديجه را دوست مي ،بود

شخصاً از ايشان  ن حضرت نمايندگان نجاشي به مدينه آمدند، آوقتي 
ما كارهاي شما و پذيرايي از مهمانان را : يارانش به او گفتند كرد، پذيرايي مي
دارم خودم از آنان پذيرايي  ت ميدوس: فرمود دهيم، آن حضرت  انجام مي

  .نمايم، زيرا آنان ياران ما را در حبشه گرامي داشتند
ه بيفرستاد، زيرا ثو ب لباس و پول ميبراي ثويبه خدمتكار ابوله آن حضرت 

 رفت، پيامبر  ير داده بود، و چون ثويبه از جهاندر كودكي ش به پيامبر 
نه، از بستگانش كسي : است؟ گفتندآيا از خويشان وي كسي در حيات : پرسيد

اي كه  هاي پسنديده زنده نيست، چون كه بسياري از صفات واال و اخالق و روش
آن آراسته بود و نيز پاكي و پاكيزگي گويايي و سخنوري و  هب آن حضرت 

شرم و حيا و دادگري و پاكدامني و نظير او و هم  شجاعت و دالوري بي
هاي سيره بيان نموده اند،  خصايل ديگرش را كتابراستگويي و نيكويي گفتار و 

انگيز  بخش و روح ارم برخي از سيرت و زندگاني حياتفقط من اينجا قصد د
المثلي بيانگر و توضيح مطالب گفته شده  برا بيان كنم تا مانند ضر پيامبر 
  .باشد

عالي آراسته بود،  به صفاتي بس خالصه كالم اين كه آن حضرت 
  .و را نيكو و خوب پرورش نمود و او را ادب آموختپروردگارش ا



   

  
    

  
  

 

  ﴾23﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

y7﴿: فرمود خداوند متعال در اين باره خطاب به آن حضرت  ¯ΡÎ)uρ 4’ n?yè s9 @,è= äz 

5ΟŠÏàtã ∩⊆∪﴾)1( .»و همين  »عظيم و بزرگي هستي به راستي تو بر اخالق بس
جاي  ها ها بود كه مردمان را به او نزديك گردانيد و محبت او را در دل خصلت
خوي و طبيعت سركش قومش را پس از نفرت و بيزاري رام او كرد و آنان  داد، و

را واداشت تا گروه گروه به دين اسالم بگرايند و يارو ياور و دوستدار اسالم 
  .اي كه خود و ثروت و هرچه داشتند در راه اسالم فدا كردند به گونه ،شوند

موجود باشد، محبت و تمجيد و  هرگاه برخي از اين صفات پسنديده در انساني
كه به  انگيزاند، چه برسد به آن حضرت  تقدير ديگران را نسبت به خود برمي

  .هاي عالي و كاملترين آنها آراسته بوده است هاي نيك و منش تمام خصلت
و نيز  ،را دوست بدارد ني الزم و واجب آيد كه پيامبر پس بر هر مسلما

. ارد، دوست بداردرا كه پيامبر ايشان را دوست دواجب و الزم است همه كساني 
گرامي است و دوست، محبوب زيرا دوست.  

                                           
  .4سورة قلم، آية  -)1(



   

  
    

  
  

 

  ﴾24﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

  :فصل سوم
  اي از شرح حال اهل صفّه گوشه

اهـل صـفه را دوسـت     و به ويژه اهل بيـت رسـول خـدا     به يقين اصحاب 
داشـت و بـه    دوست مـي  ايشان را كردند، زيرا پيامبر  داشتند و آنان را تكريم مي

  .كرد نشيني مي داشت و با آنان هم شان مي زيد و گراميرو نان مهر ميآ
از جملـه كسـاني بودنـد كـه دوسـت       و عبداهللا بن جعفـر   حسن بن علي 

نشيني با آنان را شـرف بزرگـي بـه     دانستند و هم داشتند اهل صفه را كمال دين مي
كسب فضـيلت كننـد   رفتند تا از اخالق و رفتارشان  آوردند و نزد آنان مي شمار مي
  .مند گردند و بهره
  

  :اولين آسايشگاه در اسالم
اهل صفه كساني از فرزندان اشراف و بزرگان قريش بودند كه از مكه به مدينه 

داشـتند و در مدينـه بـا    شان باز ن را از بردن مال و ثروتهجرت كردند و قريش آنا
دسـتي  يز فقـر و ته و بسـياري از آنـان ا   ،زندگي ناگواري روبرو شدند تنگدستي و

ها و مشقات زيادي را تحمـل نمودنـد، و چـون شـرف و بزرگـواري بـه آنـان         رنج
براي  داد به عنوان سائل و گدا دست به سوي كسي دراز كنند، پيامبر  اجازه نمي

دار  مكاني سـايه  پيامبر .  هم آيند آنان محل و مكاني ايجاد كرد تا در آنجا گرد
و . آنان برگزيد و به همين مناسبت آن را صفه نام نهـاد  ايردر پايين مسجد مدينه ب

يـده بودنـد بـه اهـل صـفه مشـهور شـدند، نزديـك بـه          مؤمنيني كه در آن سكنا گز
گـاهي در ميـان ايشـان كسـاني     و  ،صد نفر از مهاجرين قريش در آنجا بودنـد چهار

ا ن و يـ آمدند و چون آنجـا خانـه و مسـك    مي هاي عرب كه به مدينه از گروهبودند 
داد، و  ايشان را در آنجا پنـاه مـي   آوردند، پيامبر  خويشاوند نداشتند، و اسالم مي

ستان يداين اولين خوابگاه و آسايشگاهي بود كه در تاريخ اسالم براي بينوايان و ته
  .درنظر گرفته شد

ــي داشــت    ــوانين و مقررات ــن آسايشــگاه ق ــه  (اي ــي ك ــوانين و مقررات ــد ق همانن
) ها وضع نمـوده انـد   ها و خوابگاه ر در برخي از آسايشگاهكشورهاي پيشرفته معاص

  .كردند كه مناسب با شرايط و مقرراتي بود كه در شهر مدينه بدان عمل مي



   

  
    

  
  

 

  ﴾25﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

  :نظام و قوانين آسايشگاه
از قوانين اين آسايشگاه يكي آن بود كه جز تهيدسـتان كـه تـوان كسـب و      -1

هـايي   ز دريافـت صـدقات و وام  و نيز كساني كه درآمدشان آنان را ا ،كار نداشتند
كرد، كساني ديگـر بـه آنجـا وارد     نياز نمي گرفت بي از ثروتمندان مي كه پيامبر 

نقش مهمي را در رسانيدن آنان به خود كفايي ايفـاء نمـود،    شدند، و پيامبر  نمي
د، در آينـده الگـو و رهنمـودي باشـد بـراي كشـورهاي       وتا آنچه را كه ترسيم فرم

  .كشورشان امور رهاسالمي در ادا
اي شبانه بود كه در آن قـرآن و   و از ديگر قوانين آن محل دايرشدن مدرسه -2
گرفتند، و ايـن گـروه در روز كارهـاي ديگـري داشـتند       هاي ديگر را فرا مي دانش

  .كه بعداً بيان خواهد شد
اول كسي بود كه در خوابگاه مدرسه ايجـاد   به واسطه آن اقدام، رسول خدا 

و مردمـان در آنجـا از    ،هايي براي كسب دانش و آموختن باشـد  آنجا محلكرد تا 
رسانيدن صدقه به ايـن جايگـاه خيـر و نيكـي      مند شوند، سائل ديني و دنيوي بهرهم

  .آمد بزرگي به شمار مي
كـاري بـراي مـردم     ها اين كه رسول خـدا   از مقررات ديگر آن خوابگاه -3

ي خود را تأمين كننـد تـا آنـان را وابسـته بـه      آنجا فراهم آورد تا از درآمد آن روز
و ايـن   -رسيد ننمايد، چـون آن صـدقات هميشـگي نبـود،      صدقاتي كه به آنجا مي

آوردنـد و وي هنگـام    مـي  صدقات مازاد بر نيـاز مسـلمانان بـود كـه نـزد پيـامبر       
اسـالم ديـن كـار و     زيرا –فرمود  فرارسيدن شب آن را به ساكنين خوابگاه عطا مي

پـس  . دهد از كـار و كوشـش بازمانـد    شش است و به كسي اجازه نميوو كتالش 
هـاي خرمـا را جمـع آورده،     رفتند و هسـته  ها بيرون مي اهل صفه روزها از خوابگاه

  .فروختند آن را به شترداران مي پس از خردكردن هسته
از آنان براي امور مسلمين  آن خوابگاه اين كه پيامبر  تو ديگر از مقررا -4
 آورد، و آنان در هر سـريه و مـأموريتي كـه پيـامبر      بازاني داوطلب فراهم ميسر

تشريف داشتند آنـان   هايي كه پيامبر  و در غزوه ،فرمود شركت داشتند روانه مي
و مانند راهبان مسيحي  ،نيز بودند، و در اين مورد با مسلمانان ديگر تفاوتي نداشتند

  .ا مردم و دنيا قطع رابطه نمايندشان بمانند و ب نبودند كه در ديرهاي



   

  
    

  
  

 

  ﴾26﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

داد،  داير بود و كار خودش را انجام مـي  اين آسايشگاه در زمان رسول خدا 
عهـده گرفـت، آن را بـا همـان      خالفـت مسـلمانان را بـر    پس از اين كه ابوبكر 

بعـد از ابـوبكر    پس وقتي كه عمر بـن خطـاب   . وضعي كه بود برجاي گذاشت
 چون در زمان او فتوحات اسالمي گسترش يافت و خالفت را بر عهده گرفت ،

هاي ايران و روم به دست مسلمين افتـاد و ابـزار و اسـباب كسـب و كـار و       گنجينه
بـه بسـتن ايـن آسايشـگاه فرمـان داد و بـه        شدن سهل و آسان گرديد، عمر  غني

ن نيـازي و مالدارشـد   هاي سهل و آسان را جهت بي تا راهساكنان آن دستور فرمود 
و حـال آن   ،كنند مايند، زيرا تنها افراد تنبل و بيكاره به فقر و تهيدستي بسنده ميپيب

كه اسالم دينِ كار و كوشش اسـت و هرگـز اجـازه تنبلـي و بيكـاري را بـه كسـي        
  .دهد نمي

در  گمـان رسـول خـدا     بـي : بـه آنـان گفـت    روايت شده است كـه عمـر   
يافتيـد، امـا    رزق و روزييـي نمـي   فرمود كه هيچگونـه  اي از شما نگهداري مي دوره

پس به دنبال كـار خـود برويـد و همـراه      ،امروز درهاي روزي بر شما گشاده است
  .ديگر مسلمانان كار كنيد

را ببخشايد كه با ايـن اقـدام و كـارش گـام بزرگـي       خداوند ابوحفص عمر 
بـود بازگردانيـد و    برداشت و اهل صفه را به راهي كه خواسـت و قصـد پيـامبر    

اسـت كـه از مسـلمانان     و ايـن هـم گـامي بـا دسـتورهاي پيـامبر        ،هدايت نمـود 
و ديگران بايد امثـال عمـر    ،خواهد توانا و نيرومند باشند و سربار ديگران نباشند مي
 را سرمشق و الگوي خود قرار دهند.  



   

  
    

  
  

 

  ﴾27﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

  :باب چهارم
  .نسبت به پيامبر  در باره محبت ياران پيامبر 
  :تاين باب را شش فصل اس

  .در تعريف ياران پيامبر : فصل اول
  .در بارة محبت ابوبكر صديق : فصل دوم
  .در مورد محبت عمر : فصل سوم

  .در مورد محبت عثمان : فصل چهارم
  .در بارة محبت علي : فصل پنجم
  .نسبت به پيامبر  در محبت اصحاب پيامبر : فصل ششم



   

  
    

  
  

 

  ﴾28﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

  :فصل اول
  در تعريف اصحاب رسول 

ول خـدا آن بزرگواراننـد كـه خـداي تعـالي بـه آنـان توجـه كـرد و          ياران رسـ 
و سپس ايشان را به عنوان ياريگران دين  ،هايشان را به نور هدايت روشن فرمود دل

و ايشان را از نظر مهربـاني و خـوبي نيكـوترين و     و مشاوران وي برگزيد، پيامبر 
ظر هزينه و مؤنت كمتـرين  از ن ،ترين مردمان گردانيد از نظر دانش بيشترين و آگاه

به دنيا چندان عالقه نداشتند و به آخرت دلبسـته  . رنج و زحمتي براي پيامبر داشتند
بودن، و جان و زندگي خويش را در محبت و راه خدا و رسولش تقديم داشـتند و  

  .فاني گشتند در دوستي و عشق به خدا و پيامبر 
﴿×Α% ỳ Í‘ (#θ è% y‰|¹ $ tΒ (#ρ ß‰yγ≈ tã ©!$# Ïμ ø‹n= tã﴾ » بودند كه به آنچه با آنان مردماني

و ايشان را اينگونه  قرآنكريم پيامبر  »خدا پيمان بستند، صادقانه وفا كردند
Ó‰£ϑ﴿: توصيف و تعريف فرموده است pt’Χ ãΑθ ß™ §‘ «!$# 4 t⎦⎪Ï% ©!$#uρ ÿ…çμ yè tΒ â™!#£‰Ï©r& ’ n?tã 

Í‘$ ¤ä3ø9$# â™!$ uΗ xqâ‘ öΝæη uΖ÷ t/ ( öΝßγ1 ts? $ Yè©.â‘ #Y‰£∨ß™ tβθäó tG ö6 tƒ WξôÒ sù z⎯ÏiΒ «!$# $ ZΡ≡uθ ôÊ Í‘ uρ ( 

öΝèδ$ yϑ‹Å™ ’ Îû ΟÎγ Ïδθ ã_ãρ ô⎯ÏiΒ ÌrO r& ÏŠθ àf¡9$# 4 y7 Ï9≡sŒ öΝßγ è= sVtΒ ’ Îû Ïπ1 u‘ öθ −G9$# 4 ö/àSè= sVtΒ uρ ’ Îû 

È≅Š ÅgΥM}$# ?í ö‘ t“ x. yl t÷zr& …çμ t↔ôÜx© …çνu‘ y—$ t↔sù xán= øó tG ó™$$ sù 3“uθ tFó™ $$ sù 4’ n?tã ⎯Ïμ Ï%θ ß™ Ü=Éf÷è ãƒ 

tí#§‘ –“9$# xáŠÉó u‹Ï9 ãΝÍκÍ5 u‘$ ¤ä3ø9$# 3 y‰tã uρ ª!$# t⎦⎪Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9$# Νåκ÷]ÏΒ 

ZοtÏøó ¨Β #·ô_r&uρ $ Jϑ‹Ïàtã ∩⊄®∪﴾)1(. » ي كه با اويند بر و كسان ،محمد پيامبر خدا است
فضل  بيني، آنان را در ركوع و سجود مي و باهم ديگر مهربانند،گير  كافران سخت

آنان بر اثر سجود در ] مشخصه[و خشنودي خدا را خواستارند عالمت 
چون  ،اين صفت ايشان است در تورات و مثَل آنها در انجيل ،هايشان است چهره
هاي  شود و بر ساقه ا برآورد و آن را مايه دهد تا سبزاي كه جوانة خود ر كشته

كافران را به ] خدا[آنان ] انبوهي[د و دهقانان را به شگفت آورد تا از خود بايست

                                           
  .29سورة فتح، آية  -)1(



   

  
    

  
  

 

  ﴾29﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

كارهاي شايسته كرده اند  خدا به كساني از آنان كه ايمان آورده و خشم دراندازد،
  .»تآمرزش و پاداش بزرگي وعده داده اس

هاي آنان از ايمان و  اصحاب را اينچنين ستايش كرد كه دل عبداهللا بن عمر 
  .عقيده به خدا و رسولش آكنده و مانند كوه استوار و محكم بود

اصحاب را اينگونه ستوده است كه سوگند به  سرور ما علي بن ابي طالب 
همتاي ايشان  را ديده ام، و امروز هيچ چيز را خدا به راستي كه اصحاب محمد 

داري با رنگ زرد و موي  زنده به يقين از كثرت عبادت و فراواني شب ،بينم نمي
شب را  و براي رضاي خدا. جود نمايان بودشان اثر س ژوليده و غبارآلود در پيشاني

 ،خواندند بردند و پيوسته قرآن مي در نماز به صورت سجده و ايستاده به سر مي
رسيد  و چون صبح فرا مي ،ايستادند د و گاه بر پاي ميگذاشتن گاه سر بر زمين مي

كردند و از بزرگي نام او آنگونه كه درختان بر اثر وزش باد  خدا را ياد مي
شد تا آنجا كه  شان غرق در اشك مي لرزيدند و چشمان جنبند بر خود مي مي

را به آنان  اينان كساني هستند هنگامي كه پيامبر . كرد هايشان را خيس مي لباس
خواند، دعوت خدا و پيامبرش را  گردانيد فرا مي سوي آنچه كه ايشان را زنده مي
: و گفتند. دستي كردند آوردن بر همديگر پيش با جان و دل پذيرفتند و در ايمان

﴿!$ oΨ−/§‘ $ oΨ̄ΡÎ) $ oΨ ÷è Ïϑ y™ $ Zƒ ÏŠ$ oΨãΒ “ÏŠ$ oΨ ãƒ Ç⎯≈ yϑƒ M∼ Ï9 ÷β r& (#θãΨ ÏΒ#u™ öΝä3În/tÎ/ $ ¨Ψ tΒ$ t↔sù﴾)1(. 
پروردگار خواند كه به  گري به ايمان فرا مي ما شنيديم كه دعوت !پروردگارا«

دست در دست رسول خدا نهادند و با او  »خود ايمان آوريد، سپس ايمان آورديم
بيعت كردند بر اين كه در جهاد و فداكاري فرمانبردار باشند، پس فداكردن خود 

را ها  ها و دشواري نمود و تلخي شان بر آنان سهل و آسان مي و دارايي و خانواده
و به غيب ايمان  بخش يافتند، در راه دعوت خدا نه تنها آسان بلكه گوارا و لذت

 براي نشر جيبي به نُصرت و ياري خدا داشتند،انگيزي داشتند و باور ع شگفت
ها  را در آن سرزمين هاي ديگر رفتند و تعاليم اسالم رسالت خدا به سرزمين

ا انسان را از بندگي انسان برهانند و او را به سوي بندگي خدا ت گسترش دادند،

                                           
  .193سورة آل عمران، آية  -)1(



   

  
    

  
  

 

  ﴾30﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

 به سوي عدالت اسالمي دعوت نمايند،و از نابرابري و ستم اديان آنان را  ،بخوانند
  .برسانند) معنوي(ي و دشواري زندگي دنيا به آسايش و از سخت

هاي زندگي را فراموش كردند و از آسايش خويش گذشتند،  در اين راه لذت
 وطن و سرزمين خود را به سوي ديار غربت ترك كردند، از جان خود گذشتند و

پوشي كردند تا اين كه دين  از قسمت بزرگ ثروت خويش در اين راه چشم
ي و پرست و دولت توحيد و يگانه ،اسالم و شريعت آن فراگير شد و استقرا يافت

گرويدند و  خدا ميو مردم گروه گروه به دين  تقوي و پرهيزگاري برپا گرديد،
به ايشان روشن گرديد؛ همچنان كه خداي تعالي در اين باره  چشم رسول خدا 

öΝçGΖä. uöyz >π﴿: فرمود ¨Β é& ôM y_Ì÷zé& Ä¨$ ¨Ψ=Ï9﴾ » شما بهترين امتي هستيد كه براي مردم
  .»پديدار شده ايد

هايشان محكم و  در دل اينان كساني هستند كه محبت و دوستي پيامبر 
ايي كه نزدشان بود فداي ترين چيزه وار گشت تا آنجا كه عزيزترين و گرامياست

همان كساني كه ابوسفيان از كار ايشان شگفتي كرد و از ديدن محبت  او كردند،
آنگونه كه ياران محمد : آنان نسبت به پيامبرشان، سرگشته و متحير بود و گفت

يگري را چنين دوست دارند، هرگز كسي را نديده ام كه د وي را دوست مي
  .داشته باشد
هاي گذشته اين كتاب بارها بيان كرده ام كه محبت اصحاب نسبت به  در بحث

و اين محبت در تمسك و چنگ در زدن ايشان  ،پيامبر محبت واقعي و راستين بود
و  به دين وي و رفتار بر شريعت وي و پيروي از سنت و شيوه آن حضرت 

دين او در سراسر زمين به مدت بيست و پنج سال  دعوت و فراخواني مردمان به
  .نمودي راستين يافته بود

  
  :مدعيان محبت

ادعايي است  ولي امروزه محبت بسياري از مسلمانان نسبت به رسول خدا 
و رهاكردن سنت و  شدن از دين آن  كه هيچ پايه و اساسي ندارد، زيرا بيگانه

رسد و  ميچه از دشمنان اسالم به ما دانستن هرآن شريعت وي و زيباشمردن و نيك



   

  
    

  
  

 

  ﴾31﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

بودن  همه اينها دروغ هاي پيامبر  دادن اين كارها بر تعاليم و راهنمائي برتري
سازد كه اين ادعا  و آشكار مي نمايد، حبت اين مدعيان را ثابت ميادعاي م

  .اي ندارد واقعيتي ندارد، و اين محبت تو خالي و دروغين فايده و بهره
هاي ما را از  و آرزومندانه از خداي تعالي مسالت داريم كه دلو ما خاشعانه 

اي كه هم  محبت خويش و پيامبرش آكنده نمايد، محبت صادقانه و خالصانه
خداي تعالي و هم پيامبر بزرگوارش را از ما خرسند گرداند، تا خوشبخت و 

  .سعادتمند دو جهان باشيم
ن وعده كرده بودم، يعني يااكنون هنگام آن است تا آنچه را كه پيش از 

را نسبت به وي بيان نمايم كه بيانگر  هايي از محبت اصحاب رسول خدا  نمونه
  .عظمت محبت و اطاعت و فرمانبرداري و فداكاري آنان است

نوشته شده است  قصد ندارم تمام آنچه را كه در باره محبت اصحاب پيامبر 
  .ست كه ساحل و كرانه آن ناپيدا استبنويسم و بيان كنم، زيرا آن دريايي پهناور ا

هايي است كه از اين كتاب و آن  ها و گزيده تنها نوشته) مطالب گذشته(آنها 
و  .زده بودم خواندم بسيار شگفت كه آنها را ميكتاب انتخاب كرده ام، هنگامي 

داشتم تا تو را در اين شگفتي با خود شريك  من نيز دوست مي ،اي برادر مسلمان
شايد همچنانكه مرا به شگفتي واداشت، ترا هم به شگفتي بيفكند تا همه گردانم، 

  .كردن به آنها الگوي ديگران گرداند ما را در عمل



   

  
    

  
  

 

  ﴾32﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

  :فصل دوم
  در محبت ابوبكر صديق 

صحابي نخستين در روز اول هجرت انجام داد، براي بزرگ  آنچه را ابوبكر 
و تمـام ثـروتش را بـراي     مقامش بسنده است، وسايل الزم هجـرت را آمـاده كـرد   

بود، تا اين كـه پيـامبر او را    هجرت ذخيره نمود و پيوسته در انتظار فرمان پيامبر 
از پيـامبر   آگاه گردانيد كه خداوند اجازه هجرت به او داده است، پس ابـوبكر  

 پيامبر . خواست تا همسفر او باشد ابـوبكر  . تو همسفرم هستي: به او فرمود 
سـوگند بـه   : فرمـود  لبه گريه افتاد، حضرت عايشه  ادماني فراوانور و شاز سر

گريسـت، تصـور    را ديدم كـه از شـادي مـي    خدا تا پيش از آن روز كه ابوبكر 
  .كردم كسي از شادماني به گريه افتد نمي

بـه رسـول    و هنگامي كه اين دو مهاجر بزرگوار به غار ثور رسيدند، ابوبكر 
مان، تـا بـه خـاطر حفـظ سـالمتي تـو در داخـل غـار         در جاي خود ب: فرود خدا 

داخل غار شد تا داخل غار را از آنچه به رسول خـدا   جستجو كنم، پس ابوبكر 
  .وارد غار شد، و هردو در آنجا ماندند سپس پيامبر . آزار برساند، پاك گرداند

  
  رسيدن به پيامبر  از آزار حزن و اندوه زياد ابوبكر 

قريش به نزديك آنان رسيدند، اندوه شديدي و سختي  وقتي جستجوكنندگان
. را آرام گردانيد با او اطمينان داد و او در آن حال پيامبر  ،ابوبكر را فرا گرفت

ترسم، ترس من از آن است كه  به خدا سوگند كه برخود نمي: گفت ابوبكر 
با اين آيه به او پس پيامبر . دارم در باره تو اتفاق بيفتد ببينم آنچه را كه خوش نمي

Ÿω ÷β﴿پاسخ گفت كه  t“ øtrB χ Î) ©!$# $ oΨ yè tΒ﴾)1(. »و  »اندوه مدار، خدا با ماست
سومين ايشان است، چه  نسبت به دو نفر كه خداي !ابوبكر اي : همچنين فرمود

نواخت و برايش سكينه و آرامش را از  او را سپس رسول گرامي  انديشي؟ مي
ز سوي خداي آرامش و سكوني بر او نازل شد و خداوند درخواست كرد، سپس ا

tΑt“Ρr'sù ª!$# …çμ﴿. مند گرديد نزول اين آيه بهره فاز شر ابوبكر صديق  tG t⊥‹Å6y™ 

                                           
  .40سورة توبه، آية  -)1(



   

  
    

  
  

 

  ﴾33﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

Ïμ ø‹n= tã …çνy‰−ƒ r&uρ 7Šθ ãΨàfÎ/ öΝ©9 $ yδ÷ρ ts? Ÿ≅ yèy_uρ sπ yϑ Î= Ÿ2 š⎥⎪Ï% ©!$# (#ρ ãxŸ2 4’ n?ø¡9$# 3 

èπ yϑ Î=Ÿ2 uρ «!$# š† Ïφ $ u‹ù= ãèø9$# 3 ª!$#uρ î“ƒ Í•tã íΟŠÅ3ym ∩⊆⊃∪﴾)1( .» خدا آرامش خود را پس
و كلمة كساني را  ،ديد تاييد كرد بر او فرستاد و او را با سپاهياني كه آنها را نمي

و كلمه خداست كه برتر است و خدا  ،تر گردانيد كه كفر ورزيدند پست
  .»ناپذير و حكيم است شكست

 نشيني و رفاقت پيامبر  و به سبب نزول اين آيه از شرف همدمي و هم
øŒÎ) ãΑθ﴿. برخوردار گرديد à)tƒ ⎯Ïμ Î7Ås≈ |Á Ï9 Ÿω ÷β t“ øtrB χ Î) ©!$# $ oΨ yètΒ﴾ » به همراه وقتي

ω﴿: امام قرطبي در تفسيرش بر آية »خدا با ماستگفت اندوه مدار،  خود مي Î) 

çνρ ãÝÁΖs? ô‰s)sù çνt|Á tΡ ª!$#...﴾ » پيامبر (اگر او (عاً خدا او را اري نكنيد، قطرا ي
را به وسيله رفيق و  به راستي كه خدا پيامبر : چنين گفته است »كرد ميياري 

ياري كرد، به اين صورت كه همدم و انيس او در غار بود، او را  يارش ابوبكر 
بر دوش گرفت، به او وفادار بود و با بذل مال و ثروت و جانش وي را محافظت 

  .كرد
 ز پيامبران يار و همدمي مانند ابوبكر صديق هيچيك ا: ليث بن سعد گفت

نداشته اند، و دوست دارم به همين مناسبت آنچه را كه قرطبي گفته است بيان 
  .باشد شدن از دشمن جايز و روا مي نمايم كه فرار به خاطر حفظ دين و پنهان

شدن انسان در  حادثه هجرت دليلي است كه پنهان: گفت) قرطبي(و هم او 
اهاي ديگر و فرار از دشمنان به خاطر حفظ دين جايز است، نه آن كه با غارها و ج

  .شدن به قضاي او، خود را به دشمن واگذارد صرف توكل بر خدا و تسليم
  

  :به فداكاري ابوبكر  اعتراف حضرت عمر 
براي  هاي بزرگي كه ابوبكر  به اين از خودگذشتگي و فداكاري عمر 

  .جام داد، اقرار نموددر روز هجرتش ان پيامبر 

                                           
  .40سورة توبه، آية  -)1(



   

  
    

  
  

 

  ﴾34﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

در دورة خالفت عمر گروهي : بيهقي از ابن سيرين نقل كرد كه گفت
 تر و بزرگتر از ابوبكر  را فاضل كردند كه گويا عمر  هايي را بيان مي خاطره

به خدا سوگند، كاري كه : گفت سيد، عمر ر دانستند، آن خبر به عمر  مي
بيشتر  ش از عمل تمام خاندان عمر در شب هجرت انجام داد، ثواب ابوبكر 
  .است

 لوگاهي در ج به غار ثور رفت، ابوبكر  همراه ابوبكر  شبي كه پيامبر 
 كرد، تا آنجا كه پيغمبر  حركت مي و زماني پشت سر حضرت رسول خدا 

ترا چه شده است كه گاه در جلو و گاه پشت!  اي ابوبكر : متوجه شد و فرمود
تو ياد  كنندگان هنگامي كه از جستجو: گفت ابوبكر  ني؟ك ميسر من حركت 

ني كه در كمين اكنم، اما زماني كه به ياد دشمن آورم پشت سرِ تو حركت مي مي
! اي ابوبكر: فرمود سپس پيامبر  .كنم افتم، در جلو تو حركت مي باشند مي مي

 و؟اي تداري آن آسيب براي من باشد يا بر اگر خطري پيش آيد، دوست مي
سوگند به خدايي كه ترا به حق به پيامبري برانگيخت و مبعوث : ابوبكر گفت

  .كرد، دوست دارم براي من باشد
در جاي خود  !اي رسول خدا: و هنگامي كه به غار ثور رسيدند، ابوبكر گفت

توقف كن، تا داخل غار را بررسي كنم، پس وارد غار شد و آن را بررسي كرد و 
هاي داخل غار را بازرسي نكرده است، ديگر  مد كه سوراخبرگشت، ناگاه يادش آ

ها را  در اين مكان بمان، سپس وارد غار شد و سوراخ !اي رسول خدا: باره گفت
وارد  به داخل غار فرود آي، سپس پيامبر  !خدا لواي رس بست، و بعد گفت

سوگند به كسي كه جان من در دست اوست، : سپس عمر گفت. غار شد
  .)1(از تمام كردار نيك خاندان عمر استوبكر در آن شب برتر فداكاري اب

  
  :گريه ابوبكر صديق از بيم سوء قصد سراقه به جان پيامبر 

ابوبكر صديق در غار ماند و با همه توانش مدت سه روز از پيامبر مواظبت 
شان نيستند و اوضاع آرام  كرد، در روز سوم هنگامي كه دانستند، ديگر به دنبال

                                           
  .حاكم و بغوي و ابن كثير آن را روايت كرده اند -)1(



   

  
    

  
  

 

  ﴾35﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

به معجزه مشهور غار ثور رسول گرامي را حفظ  ، و اين كه خداي تعالياست شده
  .كرد و نجات داد، دو مهاجر به قصد شهر مدينه غار را ترك كردند

قريش از اين كه به مراد خود نرسيدند و آنان را نيافتند، سرگردان و متحير 
شتر پاداش و و صد  ،شدند، خشم و كينه قريش بيشتر شد و به حالت انفجار رسيد

  .را به آنان بازگرداند، تعيين كردند مژدگاني براي كسي كه پيامبر 
باك قريش به نام سراقه بن مالك از اين جايزه بزرگي كه  يكي از پهلوانان بي
جنايتي  يافتنش آنها را به هر گناه و داد و براي دست مردمان را فريب مي

رد و سالح برداشت و در ميانه راه لباس رزم بر تن ك .انگيخت، آگاهي يافت برمي
رسيد، و يقين كرد كه به خواسته اش دست يافته ) پيامبر و ابوبكر(به آن دو مهاجر 

  .است، و به زودي اين جايزه فريبنده و جذاب را به دست خواهد آورد
  

  :گير كرد ناكامي و نااميدي سراقه را غافل
برد، زيرا او مطمئن  ه سر ميبا خوشحالي زياد ب سراقه در اين لحظات ناشناخته

و مسلماً آن دو را خواهد  ،بود كه در هدف و خواسته اش موفق و پيروز است
اع كنند آنها را به و اگر بخواهند از خود دف ،گرداند يافت و آنان را به مكه باز مي

هنگامي كه در اين آرزوي شيرين و گوارا بود ناگاه اسب را  رساند، قتل مي
مين خورد و سراقه از پشت آن به شدت فرو افتاد، سوار نامدار هوارش سخت بر ز

و دالور خود را بازيافت و عزمش را جزم كرد و كوشيد تا غنيمت از دستش 
. پس برخاست و بر اسبش نشست و براي تاختن بر آنها خود را آماده كردنرود، 

فاصله يك يا باك را ديد كه به اندازه  در اين هنگام ابوبكر چون سوار شجاع و بي
دو نيزه به آنها نزديك شده است، به گريه افتاد؛ پيامبر چون دوستش را گريان 

سوگند به خدا كه بر خود : ابوبكر گفت كني؟ از او پرسيد كه چرا گريه ميديد، 
به او اطمينان  كنم، پس پيامبر  كنم، اما به خاطر سالمتي تو گريه مي گريه نمي

هد رسيد، و روي به سوي سوار آورد و به زيان او دعا داد كه آسيبي به آنان نخوا
خواهي، ما را از گزند او در  به آنچه دوست داري و مي !پروردگارا: كرد و گفت

پاي اسب سراقه تا سينه و  در همين حال ياري الهي فرا رسيد و چهار. امان دار
  .شكم در زمين فرو رفت



   

  
    

  
  

 

  ﴾36﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

خود نرسيد و آرزوهايش  به مراد اينجا سراقه يقين پيدا كرد كه ناكام ماند و
  .كند گمان خداي تعالي پيامبرش را از هر آسيب و بدي حفظ مي و بي برباد رفت،

روي آورد و  دادن اين حادثه، سراقه به سوي پيامبر گرامي  هنگام روي
باشد، پس از  مي به سبب توبه يقين دانستم كه اين حادثه  !اي محمد : گفت

دارم مرا برهاند؛ سوگند به خدا كساني را كه  كه وضعيتيخداي بخواه، از اين 
خواهش  كنم، سپس از رسول خدا  پشت سرِ من در تعقيب تو هستند، گمراه مي

سپس پيامبر . بنويسد، تا پيماني و قراردادي ميان هردو باشد شاي براي كرد، نامه
واست تا بر براي او دعا كرد، و اسب سراقه را از زمين رها كرد و از ابوبكر خ

نامه را نوشت و به سوي او استخوان يا سفالي تعهدي برايش بنويسد، پس 
پس سراقه در حالي كه آرزوهايش برباد رفته بود، نامه را گرفت و انداخت، 

  .كردن كساني كه در تعقيب آن مهاجر بزرگوار بودند پرداخت شخصاً به گمراه
  

  :دهد اً فرمان پيامبر را انجام ميروابوبكر ف
آن است  نسبت به پيامبر خدا  از جمله محبت راستين و صادقانه ابوبكر 

  .كه پيش از هجرت به اشاره پيامبر بالل را از عذاب و شكنجه آزاد كرد
مشركان : گفت لعطا و ضحاك از ابن عباس روايت كردند كه ابن عباس 

راند، و  مي كردند، در حالي كه بالل اَحد، اَحد بر زبان را شكنجه مي بالل 
اَحد، يعني اين كه خداي تعالي ترا از عذاب : پيامبر از كنار او گذر كرد و فرمود

كه بالل در راه خدا شكنجه بدان ! اي ابوبكر: فرمود سپس پيامبر . رهاند مي
خواهد، پس ابوبكر به  ابوبكر دانست كه منظور پيامبر چيست و چه مي شود، مي

رفت ) مالك بالل(ال برداشت و نزد اميه بن خلف خانه اش بازگشت و مقداري ط
آري، پس ابوبكر بالل را خريد و : فروشي؟ او گفت آيا بالل را به من مي: و گفت

  .آزاد كرد
به اميه بن خلف  خبر يافتم كه آن وقت كه ابوبكر : سعيد بن مسيب گفت

نسطاس ازاي  بله او را در: فروشي، اميه در پاسخ گفت گفت، آيا بالل را به من مي
بود كه ده هزار دينار و غالمان و كنيزان و  بنده ابوبكر  و نسطاس. (فروشم مي

چهارپاياني داشت و مشرك بود؛ و ابوبكر او را در ازاي اين كه دارائي و ثروتش 



   

  
    

  
  

 

  ﴾37﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

پس ابوبكر او را با بالل ) از آن خودش باشد به اسالم فرا خواند و او نپذيرفت
ابوبكر اين كار را به اين سبب انجام داد كه بالل : ندمعاوضه كرد، پس از آن گفت

$﴿: و در اين باره آيه نازل شد ،ياور او باشد tΒ uρ >‰tnL{ …çνy‰Ψ Ïã ⎯ÏΒ 7πyϑ ÷è ÏoΡ #“t“ øgéB ∩⊇®∪ 

ω Î) u™!$ tó ÏG ö/$# Ïμ ô ùρ ÏμÎn/u‘ 4’ n?ôã F{$# ∩⊄⊃∪ t∃öθ |¡s9 uρ 4©yÌötƒ ∩⊄⊇∪﴾)1(. » هيچكس را به قصد
پروردگارش كه بسي برتر بخشد و جز خواستن رضاي  نمينعمت  يافتن پاداش

يعني به زودي در  »و قطعاً به زودي خوشنود خواهد شد ،است منظوري ندارد
و چندين برابر  شود كه از آن خوشنود گردد، اده ميبهشت پاداشي به ابوبكر د

  .دهد آنچه بخشيده بود، خدا به او پاداش مي
پيامبر : روايت كرد كه گفت ضرت علي ابوحيان تيمي از پدرش و او از ح

 ِمْن بالالً وأْعَتَق اِهلْجَرِة، َدارِ إىل وَحملنِي ابَنُته، زوَّجنِي َبكْرٍ، أبا اُهللا رحم«: فرمود 
خدا ابوبكر را ببخشايد كه دخترش را به عقد من درآورد و مرا بر دوش « .)2(»َمالِه

  .»ا آزاد كردگرفت و به مدينه برد و با دادن مالش بالل ر
تمام  ،آري، خدا ابوبكر را رحمت كند، به راستي محبتش بسيار صادقانه بود

رها ) به خاطر دين(ثروتش را در راه خدا تقديم كرد و بخشيد، خانواده اش را 
كرد و جانش را در خطر مرگي قطعي كه در كمين او بود نهاد، و حتي يك لحظه 

را فرا نگرفت، خوف و هراس او تنها هم به خاطر جان خويش ترس و هراسي او 
آنگونه كه در برخي از . و دين و شريعتش بود) رسول اهللا(به خاطر محبوبش 

سوگند به خدا اي : ها و سخنانش آن را آشكارا و واضح بيان كرد و گفت گزارش
شده است، گر من كشته شوم، فقط يك مرد كشته ترسم، ا بر جان خود نمي! پيامبر

  .شود آسيب و زياني برسد، همانا كه دين و شريعتي نابود مياما اگر به تو 
و  ،آگاه بود خداي تعالي به صدق و راستي و اخالص ابوبكر  بدان سبب

  .لذا خداي سبحانه و تعالي پاداشي كه او را خوشنود گرداند به او عطا كرد
و ي است كه خداي بزرگوار به بخششِ خالصانه افاو براي ابوبكر اين افتخار ك

و اين كه ابوبكر در اين كار تنها رضاي خدا را درنظر داشت، گواهي داد، زماني 
                                           

  .21تا  19سورة ليل، آية  -)1(
  .89، ص 20ر قرطبي، جلد تفسي -)2(



   

  
    

  
  

 

  ﴾38﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

ن بوده است كه كه مشركان ابوبكر را متهم كردند كه اقدامش در خريدن بالل اي
خداي بزرگوار آنان را تكذيب كرد و آياتي را نازل فرمود كه  بالل ياور او باشد،

  .گواه عمل خالصانه ابوبكر بود
آنگونه كه قبالً گفته شد، به راستي قصد من گفتگو و بحث از ! مسلمانمبرادر 

ايست كه  هاي و جهاد ابوبكر نيست، زيرا آن كوشش سپاس نهاده اعمال فداكاري
ها و  اينها تنها تكه. ها به تفصيل از آن بحث شده است هاي تاريخ و سيره در كتاب

و از كتابي  ،ر پيوسته استهايي است كه به محبت و از خودگذشتگي ابوبك قطعه
  .باشم برگزيده ام كه من در صدد تأليف آن مي

و خداوند ابوبكر آن رفيق دوم در غار آن دوستدار پيامبر و آن مجاهد در راه 
  .را رحمت كند خدا و آن وزير و خليفه پيامبر 



   

  
    

  
  

 

  ﴾39﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

  :فصل سوم
  سبت به رسول خدا ن در باره محبت عمر 
 پيـامبر   كند كه عمـر   ر با پيامبر ثابت ميآن گفتگوي مختصر و كوتاه عم

و مرا از نوشتن مطالبي در باره محبت  ،داشته است را بيشتر از جان خود دوست مي
  .كند نياز مي عمر نسبت به پيامبر خدا بي

ما همراه پيـامبر بـوديم،   : كند كه او گفت اهللا بن هشام روايت ميبخاري از عبد
 را گرفتـه بـود، در همـان موقـع عمـر بـه او       در حالي كه او دست عمر بـن خطـاب  

بـه راسـتي كـه تـو نـزد مـن جـز جـانم، از هـر چيــزي           !اي رسـول خـدا   : گفـت 
خير، سوگند به كسي كـه جـان   : فرمود پس پيامبر . تر و عزيزتري داشتني دوست

مگر اين كه من نزد تـو از  ) اين دوستي راست نيايد(من در دست و اختيار اوست، 
به خدا سوگند به راستي كـه اكنـون   : باشم، پس عمر به او گفت عزيزتر جانت هم

بـه  (اكنـون   !اي عمـر : فرمـود  پيـامبر   تـر هسـتي،   زد من از جانم نيز محبـوب تو ن
  .)1()محبت و دوستداري حقيقي رسيدي
شود كه عمر پيش از آن پيامبر را بيشـتر از   هم ميگاهي از اين گفتگو چنين تو

كنـد و روشـن    بررسـي واقعيـت بـراي مـا ثابـت مـي      خود دوست نداشته است، اما 
در قلب و دل عمر ثابت بوده و بـر هرچيـزي    نمايد كه محبت رسول گرامي  مي

  .برتري داشته است
و توضـيح   ،نكته تازه در اين مطلب دريافت و آگاهي عمر به ايـن محبـت بـود   

ي مـال و  امـر او خـود را در برابـر دوسـتدار     بيشتر اين نكته آن است كه در ابتداي
رسـول  خويشان و خانه و تجارت، آزمود و دريافـت كـه محبـت     فرزند و همسر و

و پس از آن هرگز سخن و داسـتان مقايسـه    ،بر حب همه اينها برتري دارد خدا 
و هرگز جسـارت   ،ميان محبت پيامبر و حب خويشتن به دل عمر خطور نكرده بود

را از اين مقايسـه برحـذر و جـدا    بلكه خود  ،كرد كه در اين امر قضاوت نمايد نمي
. به خاطر سكوت از داوري در بارة چيزي كه هنوز آن را نياز موده بـود : داشت مي

  .بر وجود خويشتن نبود به منزله نفي برتري محبت رسول خدا ) سكوت(و اين 

                                           
  .صحيح بخاري، در اوايل كتاب ايمان و نذور -)1(
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پس انديشيد و مقايسه كرد و بـه   كرد،او را از اين امر آگاه  زماني كه پيامبر 
اجعه نمود، ناگاه دريافت كه محبت پيامبر بر محبت خويش رجحان درون خود مر
و اين چيزي بود كه عمر از آن غفلت ورزيده بـود و تـاكنون آن را   . و برتري دارد
و اين بدان معني نيست كه وجـود عمـر از محبـت پيـامبر پرداختـه و       ،نيازموده بود

  .خالي بوده است
به ايـن معنـي   » محبت حقيقي رسيدي اكنون اي عمر به«ي پيامبر از  پس فرموده

  .است كه اكنون درست گفتي و آنچه را كه در درونت بود نيكو بيان كردي
از نتايج اين اظهار دوستي كه ميان پيامبر و عمر رد و بدل گرديد، اين است كه 
پيامبر از او درخواست كرد كه در دعـايش او را بـه يـاد آورد و فرامـوش نكنـد و      

از پيــامبر اجــازه حــج عمــره را : گفــت عمــر بــن خطــاب  .نصــيب نگردانــد بــي
در دعايــت مــا را  !اي بــرادرم: درخواســت كــردم، او بــه مــن اجــازه داد و فرمــود 

اي را فرمـود كـه ثـروت همـه دنيـا بـه        پيامبر كلمـه : فراموش نكن، پس عمر گفت
  .)1(اندازه اين سخن من را خرسند و خوشحال نگردانيد

  
  :انگيز مزاحي دل

آور نظـر كـن    انگيز و مهرباني عاطفي و شادي به اين مزاح دل !در گرامياي برا
  :كه پيامبر آن را به اطالع عمر رسانيد

بودم، خـود را در بهشـت   در حالي كه خواب : پيامبر فرمود: گفت ابوهريره 
ايـن  : گرفـت، پـس گفـتم    ديدم، و ناگاه زني را ديدم كه در كنار قصري وضو مي

از آن عمر بن خطاب اسـت، پـس غيـرت و    : جواب گفتنددر  ؟كاخ از آن كيست
اي رسول : حساسيت عمر را به ياد آوردم و به عقب برگشتم، عمر گريست، گفت

  آيا بر تو رشك برم و حسد ورزم؟! خدا 
در آن مجلس گريستيم، سـپس عمـر    عمر و همه ما با پيامبر : ابوهريره گفت

  .)2(آيا نسبت به تو رشك برم؟ ،پدر و مادرم به فدايت اي رسول خدا : گفت

                                           
  .ابوداود و ترمذي روايت كرده اند -)1(
  .روايت از بخاري و مسلم -)2(



   

  
    

  
  

 

  ﴾41﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

  :خواب نبوي
خوابي است كه پيامبر آن را ديده اسـت و بـر عظمـت و    ) آيد كه ذيالً مي(اين 

و نيـز برآنچـه كـه مسـلمانان از      ،بزرگي ايـن دو مـرد ابـوبكر و عمـر داللـت دارد     
نمايد، و  مند شده اند، داللت مي خالفت و امارت و نيكي رفتار و روش ايشان بهره

دمـي بـا پيـامبر و دوسـتداري وي بـه وجـود آمـده         نشيني و هم ن فقط به سبب همآ
  .است

 قَِليبٍ َعلَى َرأَْيُتنِى َناِئٌم أََنا َبْيَنا«: ه او فرمودكاز پيامبر شنيدم : گفت ابوهريره 
 أَْو ذَُنوًبا ِمْنَها فََنَزَع افَةَقَُح أَبِى اْبُن أََخذََها ثُمَّ اللَُّه، َشاَء َما ِمْنَها فََنَزْعُت َدلٌْو، َوَعلَْيَها
 الَْخطَّابِ، ْبُن ُعَمُر فَأََخذََها غَْرًبا، اْسَتَحالَْت ثُمَّ لَُه، َيْغِفُر َواللَُّه َضْعٌف َنْزِعِه َوِفى ذَُنوَبْينِ،

َوِفي  »بَِعطَنٍ النَّاُس َضَرَب َحتَّى الَْخطَّابِ، ْبنِ ُعَمَر َنْزَع َيْنزُِع النَّاسِ ِمَن َعْبقَرِيا أََر فَلَْم
  .)1(»َيَتفَجَُّر َوالَْحْوُض النَّاُس َتَولَّى َحتَّى َيْنزُِع، َيَزلْ فَلَْم«: روايٍة

در حالي كه خواب بودم، خود را كنار چاهي قديمي و سرنپوشـيده ديـدم كـه    
ب از آن بيرون كشيدم، سپس پسـر  تا آنجا كه خدا خواست آ سطلي كنار آن بود،

كشـيد، و  آن را گرفت، يك يا دو سطل آب از آن چاه بيـرون  ) ابوبكر( ابي قحافه
شد، خـدا او را ببخشـايد، سـپس     آوردن آب ضعف و ناتواني مشاهده مي در بيرون

تبديل به سطل بزرگي شد و عمر بن خطاب آن را گرفت و هرگز از مـردم كسـي   
كشـد، و تـا آنجـا     بيرونرا نديدم كه مانند عمر با اين توان و قدرت آب را از چاه 

شان  گاه ها را به استراحتب بيرون كشيد كه مردمان شترها را سيراب كردند و آنآ
پيوسته و مـدام آب را بيـرون   ) عمر(و در روايت ديگر گفته شده است كه  .راندند
  .ب لبريز شدهم از آ برگشتند و آبگير) سيراب(كشيد تا اين كه مردم  مي

اين خواب نمونة آشكاري اسـت برآنچـه   : ندعلما گفته ا: گفت /امام نووي 
ــوبكر و عمــر روي داد   ــان خالفــت اب ــز در نيكــي اخــالق  ،كــه در زم شــان و  و ني

شـدن مردمـان در مـدت     منـد  نتـايج مثبـت رفتـار و روش آنـان و بهـره      شـدن  نمايان
بـوده   نشيني و دوستداري صـادقانه پيـامبر    و همه اينها از بركت هم شان، خالفت
  .است

                                           
  .روايت از بخاري و مسلم -)1(



   

  
    

  
  

 

  ﴾42﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

ارع و صاحب امر و دستور بود، و آن را به بهترين وجه ممكن انجام پيامبر ش
هاي اسالم را تثبيت كرد و كارها را سر و سامان داد و اصول و  و اساس و پايه ،داد

و مردمان دسته دسته به دين خدا  ،فروع اسالم را آشكار كرد و روشن گردانيد
tΠöθ﴿: درآمدند و خداوند در اين باره فرمود u‹ø9$# àMù= yϑ ø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ àM ôϑ oÿøCr&uρ 

öΝä3ø‹n= tæ ©ÉL yϑ ÷èÏΡ àMŠÅÊ u‘ uρ ãΝä3s9 zΝ≈ n= ó™ M}$# $ YΨƒÏŠ﴾)1(. »برايتان كامل و دين شما را  امروز
و اسالم را براي شما به عنوان آئيني  ،نعمت خود را بر شما تمام گردانيدم

  .»برگزيدم
نـد مـاه جانشـين او شـد، و از     دو سـال و چ  پس پيامبر وفات يافت و ابوبكر 

بـوده و در زمـان    منظور مدت زمان خالفت ابـوبكر  ) در حديث ياد شده(ذَنوباً 
كن كردن آنها و گسترش اسالم روي  جنگ با اهل رِده و ريشه خالفت ابوبكر 

  .داد
پـس اسـالم در زمـان     پس از اين كه ابوبكر وفات يافت، عمر جانشـين او شـد،  

يافـت و او چيزهـايي را از قـوانين و امـور كشـورداري      گسـترش   خالفت عمر 
  .ايجاد نمود كه قبالً نظير و مانندي نداشت

امور مسلمين بود، زيـرا از آب زنـدگي و سـامان    ) چاه(و منظور پيامبر از قليب 
دهـد   مردمان مراد است، و امارات و فرمانروايي او به كسي كه به مردمـان آب مـي  

ي امنيـت و تـدبير كارهـاي مسـلمانان بـه سـقايت و       برا تشبيه شده است، و اقدام او
  .دادن به ايشان تشبيه گرديده است آب

وردن آب كـامالً  آ  و سخن پيامبر در باره ابوبكر به ايـن عبـارت كـه در بيـرون    
دادن عمر بـر او   به معني كاستن از شخصيت و بزرگي ابوبكر و يا برتري ،توانا نبود
شـان   نها بازگوكردن و خبـردادن از مـدت خالفـت   و منظور از اين عبارت ت. نيست

و استفاده بيشتر مردم در زمـان خالفـت عمـر بـه سـبب ايـن كـه طـول          ،بوده است
خالفت عمر بيشتر بـوده اسـت و نيـز بـه خـاطر گسـترش اسـالم و شـهرهاي آن و         

                                           
  .3سورة مائده، آية  -)1(



   

  
    

  
  

 

  ﴾43﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

ها و غنايم و فتوحات مسلمين و نيز ايجاد شهرها و تدوين دواويـن دولتـي و    ثروت
  .و لشكري امور كشوري

و ايـراد   خداي ابوبكر را ببخشايد، نقص: مودكه فر و اما در اين سخن پيامبر 
گناه او ندارد، و آن تنها سخن و كالم مصطلحي ه اي كه ب بر ابوبكر نيست، و اشاره

گـاهي   تكيـه  كردنـد و  كه مسلمانان به هنگام گفتگو بـاهم آن را ادا مـي   تبوده اس
در صـحيح   .هي زيبـا و نيكـويي بـوده اسـت    گا تكيه و چه شان، بوده است در كالم

اي بوده است كه مسلمانان هنگام آغـاز سـخن آن    مسلم روايت است كه آن كلمه
  .كردند كه چنين كاري انجام ده و خدا ترا ببخشايد را بر زبان جاري مي

دانايان استدالل كرده اند كه در تمام اين احاديث اعالم خالفت ابوبكر و عمـر  
منـدي مسـلمانان از آن    آن و نيز توصيف چگونگي خالفت آنـان و بهـره   و درستي

  .باشد مي
بـاد از او كـه    و نيز راضي ،بود راضي باد خداوند از عمر كه دوستدار پيامبر 

و نيز راضي بـاد   ،و راضي باد از او كه دلير و قهرمان بود ،بود روزير و ياور پيامب
  .بود و منصف مسلماناناز او كه امير عادل 
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  :فصل چهارم
  در بارة محبت عثمان 

اخـالقِ پسـنديده و روش    مـوي قريشـي، داراي  اعثمان بن عفان بـن ابوالعبـاسِ   
هـا   و از جمله پيشگامان به دين اسالم بود، در همه غـزوه  ،شرم و پارسا بودنيكو و با

دختـر  ) رقيـه (مگر در غزوة بدر كه به دليـل بيمـاري همسـرش     ،همراه با پيامبر بود
رقيـه و ام  (دو دختـر خـويش    و پيامبر . پيامبر نتوانست در آن غزوه شركت كند

اگر دختر سومي داشـتم او را بـه عقـد     : و فرمود. را به عقد وي درآورد) كلثوم
و در روايتي ديگر آمده است كه اگر چهل دختـر نيـز داشـتم     ،آوردم عثمان درمي

  .آوردم آنها را به عقد عثمان درمي
و نماينده ميان پيامبر و قريش در حج عمره حديبيـه بـود، و هنگـامي    و او سفير 

بيعـت كردنـد تـا پـاي مـرگ پايـداري كننـد و او را تنهـا          كه اصحاب با پيامبر 
و عثمان در آن وقت به عنوان نماينده پيـامبر در مكـه بـا قـريش در بـاره      (نگذارند 

بـه راسـتي   : فرمـود  پيـامبر  ) كرد و در آن بيعت حضور نداشت صلح مذاكره مي
كه عثمان به دنبال انجام كار و خواسته خدا و پيامبر است، و دسـت راسـتش را بـر    

اين به جاي دسـت راسـت عثمـان بـر روي دسـت      : روي دست چپش نهاد و گفت
هـاي   لذا دست پيامبر به جاي دست عثمان در آن بيعت بهتر از دسـت . چپ اوست

  .اصحاب در آن بيعت بود
قاطعي است، بر محبت بسيار عميق و ژرفي كه ميـان پيـامبر و    و همه اينها دليل
دارد كه دليل تازه ديگـري   ميه است، اما اين محبت عثمان را واعثمان وجود داشت

از دارائـي و ثـروتش   بنـابراين،  . را بر عالقه و شدت محبـتش بـه پيـامبر ارائـه دهـد     
ـ  پـر  را مـي  ةيش العسـر جـ مخارج و هزينه هنگفـت   ومه را خريـداري  دازد و چـاه ر

گرداند، تا در آن موارد  كند و آن را براي آشاميدن و شرب مسلمانان وقف مي مي
و نيز از ثروتش براي توسعه مسجد رسول خـدا   ،درخواست پيامبر باشد پاسخگوي
  .نمايد هزينه مي

در خـدمت پيـامبر   «: كند كه گفـت  ترمذي از عبدالرحمن بن حباب روايت مي
 او مسلمانان را به تهيه و تجهيز لشكر پرهزينه به نام جيش  بود در آن موقعي كه

اي : كرد، در آن هنگام عثمان به پا خاست و گفت داشت و تشويق مي العسره وامي
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گير و باروبنه سفر،  قزين، عر: تهيه و تجهيز صد شتر با وسايلي از قبيل !رسول خدا
را بـه تجهيـز لشـكر     بر عهدة من است، سـپس ديگـر بـار پيـامبر مـردم      در راه خدا

تهيه دويست شتر با همه وسـايل آن بـه    :تشويق فرمود، باز عثمان برخاست و گفت
 ،فرمـود  يـز لشـكر تشـويق مـي    هعهده من است، مرتبة ديگر پيامبر اصحاب را به تج

ازم، پـس  پـرد  صد شتر ديگر با همه وسايل مي: هم عثمان برخاست و گفت اين بار
پـس از ايـن   : فرمـود  از منبر پائين آمد در حالي كه مياز آن من پيامبر را ديدم كه 

يعني با اين كار خداوند عثمـان را  ( »دهد، گناهي بر او نيست انجام ميآنچه عثمان 
  ).بخشيده است

ه رومـه آبـي گـوارا و قابـل شـرب در آنجـا       قتي پيامبر وارد مدينه شد، جز چاو
دهد، تا با  مسلمانان قرار مي خرد و در اختيار چه كسي آن را مي: نبود، پيامبر گفت

داش بيشـتر  هاي مسلمانان ديگر در بهشت پا اين كار در برابر سطل خويش و سطل
و . پـس عثمـان آن را خريـد و در اختيـار مسـلمانان گذاشـت       د؟و بهتر از آنها بيابـ 

 ِمْنَهـا  لَُه َخْيرٍبِ الَْمْسجِِد ِفى فََيزِيُدَها فُالٍَن آلِ ُبقَْعةَ َيْشَترِى َمْن«: فرمـود  رسول خدا 
كسي هست كه بقعه آل فـالن را خريـداري و آن را بـه مسـجد اضـافه      « »الَْجنَِّة ِفى

پس عثمان آن را به بيسـت   »نمايد، تا پاداش بهتري از آن در بهشت دريافت دارد؟
  .)1(هزار يا بيست و پنج هزار خريد و آن را به مسجد پيامبر واگذار نمود

هـاي سـخاوتمندانه كـه بهشـت را بـه       بـذل و بخشـش   هـاي بـزرگ و   اين هزينه
قطعـاً   صاحبش واجب و قطعي كرده اسـت، شهادت رسول خدا و گواهي او براي 

و در  ،ايمان استوار و باور قـوي و ژرف بـه وعـدة خـدا و پيـامبرش داللـت دارد      بر
آن همه بخشـش بـا    نتيجه بر محبت بسيار نسبت به پيامبر نيز گواه است كه او را بر

ينان و خوشـنودي كامـل و آرزوي جلـب رضـايت محبـوب گرامـي واداشـته        اطم
  .است

آن شاهرگ مهم و اساس و پايه زندگي است كه  –چنانكه گويند  –و ثروت 
كردن از آن  ورزيدن و دفاع حرص و آزمندبودن و بخل نفس انسان را بر

يش آن و آدمي بر پايه سرشت و فطرتش مال را دوست دارد، و بر افزا. دارد وامي

                                           
  .روايت از ترمذي و نسايي -)1(



   

  
    

  
  

 

  ﴾46﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

و خداي  ،ورزد حريص و آزمند است و در بذل و بخششِ آن خست و بخل مي
çμ…﴿: فرمايد تعالي مي ¯ΡÎ)uρ Éb=ßsÏ9 Îösƒø: $# î‰ƒÏ‰t±s9 ∩∇∪﴾)1(. » و به راستي او سخت

è% öθ≅﴿: فرمايد و نيز مي »شيفته مال است ©9 öΝçFΡr& tβθä3Î= ôϑ s? t⎦É⎩!#t“ yz Ïπ yϑ ômu‘ þ’În1u‘ #]ŒÎ) 

÷Λä⎢ õ3|¡øΒ `{ sπ u‹ô±yz É−$ xΡM}$#﴾)2(. » هاي رحمت  شما مالك گنجينهبگو اگر
  .»ورزيديد كردن قطعاً امساك مي پروردگارم بوديد، بازهم از بيم خرج

و عثمان دستش را در بذل و بخشش مال گشود و با رضايت و اطمينان كامل 
گشت، مگر  ميمقادير فراوان از مال خويش را هزينه كرد و بخشيد و اين ممكن ن

رشت و فطرتش در مال دوستي و به سبب و علتي بسيار نيرومند كه او را بر س
  .آوري آن غالب و پيروز گردانيد اندوزي و جمع ثروت

و آن علت محرك و برانگيزاننده، جز محبت خدا و رسول او و يقين و باور 
نيكوترين كامل عثمان به وعده خدا و پيامبرش نبود، و بدان سبب حضرت عثمان 

و رهبري جامعه را در (آيند  پيشوا و راهنما براي كساني است كه پس از او مي
و حال اين كه مردم  ،كنند از كساني كه اموال را اندوخته مي) گيرند دست مي
و نيز براي منافع عمومي  ،هاي اقتصادي و امور خويش بدان نياز دارند براي طرح

در مقابل دشمنان غالب و و قدرت او را كند و توان  كه هستي ملت را حفظ مي
  .گرداند نيرومند مي

هايي كه عثمان در تهيه و تجهيز جيش العسره صرف كرد، و تاريخ  هزينهاين 
ات زيادي آمده است كه آن را ثبت و يادداشت كرده است، و در باره آن رواي

مخارج آن لشكر را فراهم  3بر  1او از ثروت خويش : يكي از آن روايات گويد
و حال آن كه تعداد آن لشكر سي هزار و به قولي چهل هزار و به گفته  ،آورد

  .ديگر هفتاد هزار نفر بود

                                           
  .8سورة العاديات، آية  -)1(
  .100اء، آية سورة اإلسر -)2(



   

  
    

  
  

 

  ﴾47﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

پس خدا از عثمان سومين خليفه راشدين خوشنود باد، و نيز خدا از عثمان 
 ،باد كه همسر دو دختر پيامبر و داماد سيد و سرور همه مردمان جهان بود خوشنود
  .در بذل و بخشش در راه خدا بود از او راضي باد كه بهترين پيشوا و نيز خدا



   

  
    

  
  

 

  ﴾48﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

  :فصل پنجم
  ة محبت علي در بار

و اول كسـي   ،اسـت  علي پسر ابوطالب پسر عبدالمطلب و پسر عموي پيامبر 
م را پذيرفت، براي او شـرف و افتخـار بزرگـي اسـت كـه      بود از نوجوانان كه اسال

هنگام مهاجرت پيامبر به مدينه در بسـتر او خوابيـد تـا آن كـه آنـان كـه در كمـين        
پي نبرند،  شا، به نبودن او در خانه نشسته بودند و قصد حمله به او را داشتند پيامبر

سپس به مدينه مهـاجرت  گردانيد و مبر بود، به صاحبانش بازو اماناتي را كه نزد پيا
اي  او از مقام واال و شايسـته  بود، علي داماد پيامبر و همسر دختر او فاطمه . كرد

پوشـيده نيسـت، زيـرا او شـجاع و     در همه غزوات برخوردار بود كه بـر هـيچكس   
شد و تـرس   ها و مشكالت ميدان جنگ وارد مي باكانه در سختي رو بود و بي پيش
  .و پس از آن خليفه چهارم مسلمانان شد دالوران نداشت،اسي از پهلوانان و و هر
  
  علي  آوردن اسالم

آور و دلپــذير بــود، و از او  اي شــگفت واقعــه وردن علــي آ و داســتان اســالم
  .سخناني است كه برانديشه استوار و منطق درست و سالم او داللت دارد

به ايـن ديـن   را  كنند كه هنگامي كه خداي تعالي محمد  مورخان روايت مي
، زيـرا  شدن شتافت اولين زني بود كه بر مسلمان جديد مشرف گردانيد خديجه 

  .ديد نيكو و مكارم بسياري مي او از همسرش اخالق بس
روزي در همان حالي كه محمد و خديجه مشغول خوانـدن نمـاز بودنـد ناگـاه     

دو در علي ابن ابي طالب وارد شد و آنهـا را در حـال ركـوع و سـجود ديـد و آن      
كردنـد،   نمازشان از آن آياتي كه در آن روز به پيامبر وحي شده بـود تـالوت مـي   

علي نوجوان در حالي كه شگفت زده و مبهوت بود، توقف كرد تا نمازشـان را بـه   
: گفـت  محمد  كرديد؟ چه كسي را سجده مي: پرسيدپايان بردند، سپس از آنان 

بـريم و او مـرا فرمـان داد كـه      ه مـي به خدايي كه مرا به پيامبري برانگيخـت، سـجد  
پسر عمويش را بـه پرسـتش    سپس محمد . مردمان را به سوي اسالم دعوت كنم

پرسـتي فـرا    همتا و ديني كه براي آن مبعوث شده بود، و نفي بت خداي يگانه و بي



   

  
    

  
  

 

  ﴾49﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

آنچه از قرآن را كه تا آن زمان بـه او وحـي شـده بـود، بـرايش       و پيامبر  خواند،
  .خواند

ها و اعجـاز آيـات قرآنكـريم     حضرت علي با خود انديشيد و زيبائي آن پس از
مهلت خواست تا بـا پـدرش    –پيامبر  –او را به شگفتي واداشت و از پسر عمويش 

شـفته بـه   را با اضطراب و نگراني و خاطري آ پس آن شب ،ابوطالب مشورت كند
كنـد و بـه    پيروي مـي  سر برد و زماني كه صبح فرا رسيد به پيامبر خبر داد كه از او

آورد،  آن كه به نظر ابوطالـب نيـازي باشـد ايمـان مـي      آنچه پيامبر آورده است، بي
  :گفت پي در پي مي پس علي 

اي پرستش خـداي  رآن كه با ابوطالب مشورت كند مرا آفريد، پس ب خداي بي
و بدينگونه حضرت علي اولـين مـرد يـا اولـين      .نيازي به مشورت با ابوطالب ندارم

و اولين انساني است كه خود و زندگي و جهـادش را   ،سي است كه اسالم آوردك
  .در راه ديني كه آن را گردن نهاد و به آن ايمان آورد، وقف كرد

  
  نسبت به پيامبر  نشانه محبت علي 

در روز هجرت پيامبر گرامي به مدينه انجـام داد از   عملي كه حضرت علي 
اســـت كـــه بـــه محبـــت و فـــداكاري و از   بـــارزترين و آشـــكارترين كارهـــايي

  .داللت دارد –كرم اهللا وجهه  –خودگذشتگي عظيم او 
به راستي عمل پرخطري كه علي در راه عقيده و ايمان در حادثه هجرت انجـام  

هاست كه تاريخ به ياد دارد و بـه   داد از نظر قدرت و دليري از بزرگترين فداكاري
  .ثبت رسانده است

كه پيامبر تصميم به هجرت و تـرك مكـه گرفـت، شـك و     به اينگونه هنگامي 
ترديد نداشت كه مسلماً قريش او را تعقيب خواهد كرد و به جستجويش خواهنـد  

براي مهاجرتش به مدينـه سـفر از بيراهـه را برگزيـد و      بنابراين، پيامبر . پرداخت
و آن جوانـاني كـه قـريش     نامشخصي را انتخاب كرد، همچنين براي سفرش زمان

راي كشتن او آماده كرده بودند، در همان شـب منـزل او را محاصـره كردنـد كـه      ب
  .مبادا پيامبر بگريزد



   

  
    

  
  

 

  ﴾50﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

نهاني به علي سفارش كـرد كـه   به طور سري و پ در آن شب هجرت، محمد 
و به او دستور داد كه  ،و سبزرنگ او را بپوشد و در جاي او بخوابد رَميلباس خَضْ

هـايي را كـه پـيش پيـامبر بـود، بـه صـاحبانش         ردههـا و سـپ   در مكه بماند تـا امانـت  
  .بازگرداند

ترديدي به خود راه نداد و از تقديم جـان   علي در پذيرش درخواست پيامبر 
  .خود را در راه محبوبش و به خاطر پيروزي هدف مهمش دريغ نورزيد

گيـري كـه آن محـل را     به راستي چهل شمشير در دست مردان قـوي و سـخت  
جـويي بـر محمـد و همـه      دلهايشـان از خشـم و كينـه و انتقـام    د و احاطه كرده بودن
ر بـود     پيروي ميكساني كه از او  و آرزو و خواسـت هريـك از    ،كردنـد لبريـز و پـ

  .فرو رود آنان اين بود كه شمشيرشان در خون پاك و مطهر محمد 
توز كه يـك شـب طـوالني را بـه      به راستي، موضع و خواست اين دشمنان كينه

تا هـدف   ح سپري كرده بودند چه خواهد بود؟و پاسداري تا فرارسيدن صبنگهبان 
. مهم خود را با كشتن اين مهاجر بـزرگ انجـام دهنـد و كـار را بـه اتمـام برسـانند       

يابند كـه   رسند، و كسي را مي شوند و به مراد نمي شان ناكام مي سپس از جستجوي
اداشت كه كسي كـه خوابيـده   شان گمراه كرد و به خيال و پندار و آنها را از هدف

  .است محمد 
ينه و دشمني آنها را آيا اين كار علي موجب خشم ايشان نبود تا همه خشم و ك

شود، مگر با  يرد و خاموش نميم آري، زبانه خشم و كينه آنان فرو نمي برانگيزاند؟
كردن اندام كسي كه باعث ناكامي ايشـان گرديـد تـا بـا ايـن عمـل كينـه         تكهتكه 

و همـه ايـن   . ايشان آرام يابد و عوضـي باشـد از شكسـت و ناكـامي ايشـان      دروني
رفت كه از اين جوانان سراسر كينه و خشم  كارها كمترين چيزي بود كه انتظار مي

بـه ايـن    ولي عليِ پهلوان، عليِ شجاع و عليِ محب و دوسـتدار پيـامبر   . سر بزند
يـد و در راه او فـداكاري   خطرها توجه نكرد و نهراسـيد و در بسـتر محبـوبش خواب   

  .و به اين فداكاري و از خودگذشتگي با جان و دل راضي و خُرسند بود ،كرد
كردنـد و   را نگـاه مـي   و اين جوانان قريش از شكاف در محل خواب پيامبر 

و يقـين داشـتند كـه او هنـوز      ،ديدنـد  پاييدنـد و مـردي را در بسـتر خـواب مـي      مي
  .نگريخته است



   

  
    

  
  

 

  ﴾51﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

ميان آنان بيرون رفت و هيچيك از ايشان او را نديدند، چون از  ولي پيامبر 
مشتي خاك بر روي آنان پاشيد و در همان لحظه خداوند  درآن هنگام پيامبر 

$﴿: ديد و بينايي ايشان را گرفت و اين آيه را خواند ¯ΡÎ) $ uΖù= yè y_ þ’ Îû öΝÎγ É)≈ oΨ ôãr& Wξ≈ n= øî r& 

}‘Îγ sù † n< Î) Èβ$ s% øŒF{$# Νßγ sù tβθ ßsyϑ ø)•Β ∩∇∪ $ uΖù= yè y_uρ .⎯ÏΒ È⎦÷⎫t/ öΝÍκ‰ É‰÷ƒ r& #t‰y™ ô⎯ÏΒ uρ 

óΟÎγ Ïù= yz #t‰y™ öΝßγ≈ oΨøŠt±øî r'sù ôΜ ßγ sù Ÿω tβρ çÅÇö7ãƒ ∩®∪﴾)1(.  
هايشـان زنجيرهـايي نهـاده ايـم، بـه طـوري كـه         هاي آنان تا چانـه  ما در گردن«

سدي و پشـت  و ما فراروي آنها . شان را باال نگه داشته و ديده فروهشته اند سرهاي
توانند  اي بر چشمان آنان فرو گسترده ايم، در نتيجه نمي سرشان سدي نهاده و پرده

  .»ببينند
رد خانـة او شـوند، زيـرا حرمـت     از هيبت و عظمـت پيـامبر جـرأت نكردنـد وا    

  .هاي مردم، حتي نزد اين جاهالن نيز محفوظ بود نشدن به خانهوارد
ساكنان آن و اين كه نيروهـاي پلـيس آن   ها و احترام  و قانون واردنشدن به خانه
  .هاي متمدن، قانوني معروف و مورد احترام است را محاصره نكنند، نزد ملت

كـرده انـد نـه از     و سرانجام صبحگاه آن گروه دريافتند كه از علي نگهباني مـي 
كننـدگان نااميـد و متحيـر     رسول خدا، هنگامي علي از خانـه بيـرون آمـد محاصـره    

عالي او را از آسيب و زيان آنان حفظ كرد و علي اشعاري سـرود  شدند، و خداي ت
  :و با اشاره به آنچه كه خدا بر او منت نهاد و نعمت داد فرمود

  َوقَْيُت بَِنفِْسي َخْيَر َمْن َوِطئَ احلََصـى 
  َوَمْن طَاَف بِالبيِت الَعِتْيقِ َوبـالِْحْجرِ 
  َرُسولُ ِالٍه َخـاَف أَنْ َيْمكُـُروا بِـهِ   

  اُه ذُو الطَّولِ إِال لُه ِمـَن املَكْـرِ  فََنجَّ
  َوَباَت َرُسولُ اللِّه ِفْي الَغـارِ آِمنـاً  
  َوقَْد َساَر ِفي ِحفِْظ إال لِه َوِفْي ِسـْترِ 

ــيهِْم َو ــا َيْتَهُمــوَنينَوبِــتُّ أُداِع   َم

                                           
  .9 – 8سورة يس، آية  -)1(



   

  
    

  
  

 

  ﴾52﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

  َوقَْد ُوِطَنْت َنفِْسي على القَْتلِ وِاِألْسرِ
  

هاي مكه پـا   ن كسي را كه بر ريگبا خطرانداختن جان خود نيكوترين و بهتري
  .همان كسي كه كعبه و بيت الحرام را طواف كرد ،نهاد حفظ كردم

پيامبر خدا كه ترسيد به او نيرنگ زنند، خداي قدرتمند و توانـا او را از نيرنـگ   
  .و فريب ايشان نجات داد

و پيامبر در غار بـه امـن و امـان بـه سـر بـرد و خوابيـد و در پوشـش و حفـظ و          
خوابيدم و با دشمنان روياروي شدم ) او(و در بسترِ اري و پناه خدا سفر كرد، نگهد

مرا متحير نكرد، و به راستي خو را در دام مـرگ و اسـارت قـرار    ) نيروي ايشان(و 
  .دادم

شبي كـه علـي بـر    : كند بيان مي) احياء علوم الدين(امام محمد غزالي در كتاب 
برئيل و ميكائيل وحي كرد كه شـما را بـرادر   بستر پيامبر خوابيد، خداي تعالي به ج

و عمر يكـي از شـما را بيشـتر از ديگـري قـرار دادم،       ،و دوست همديگر گردانيدم
دهـد، هـردو ادامـه     پس كداميك از شما زندگي دوستش را بـر خـود تـرجيح مـي    

: زندگي را برگزيدند و آن را دوست داشتند، پس خداي تعالي به آنان وحي كـرد 
دوسـتي و بـرادري    ميان او و محمـد   د علي فرزند ابوطالب نيستيد؟ماننچرا شما 

ايجاد كردم، در نتيجه علي در بستر او شب را به سر برد و خود را فداي او كـرد و  
حيات و زندگاني او را بر خـود تـرجيح داد، بـه زمـين فـرو آييـد و او را از گزنـد        

ر او و ميكائيـل در  دشمنانش حفظ كنيد، پـس از فرودآمـدن جبرئيـل در كنـار سـ     
  :طرف پاهايش قرار گرفتند، ندا دادند و گفتند

خوشا به حال كسي كه مانند تو است، خداوند نزد ! اي علي پسر ابوطالب
: و خداي تعالي اين آيه را در اين مورد نازل كرد ،فرشتگانش به تو مباهات كرد
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  ﴾53﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

از ميــان مــردم كســي اســت كــه جــان خــود را بــراي طلــب خوشــنودي خــدا «
  .»و خدا نسبت به اين بندگان مهربان است ،فروشد مي
رطبي از جمله كساني است كه اين حادثه و رويـداد را سـبب نـزول ايـن آيـه      ق
  .)1(داند مي

هنگـامي كـه پيـامبر ميـان     : روايت كرد كه گفـت   ترمذي از عبداهللا بن عمر
كرد، علي با چشمان گريان نـزد پيـامبر آمـد و     مي يارانش دوستي و برادري منعقد

ميان يارانت دوستي برقرار كردي و حال آن كه ميـان مـن و    !اي پيامبر خدا: گفت
پس شنيدم : گفت كسي ديگر دوستي و برادري منعقد نكردي؛ عبداهللا بن عمر 

تو در دنيا و آخـرت  « »أَْنَت أَِخْي ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرة«: فرمود كه مي ز رسول خدا ا
  .»برادر من هستي

بخاري و مسـلم و ترمـذي از سـعد بـن ابـي وقـاص روايـت كـرده انـد كـه در           
مـرا در   !اي رسـول خـدا   : اي پيامبر علي را جانشين خود كرد، علي گفـت  غزوه

 َتكُونَ أَنْ َتْرَضى أََما«: فرمـود  كني؟ پيـامبر   شين خود ميميان كودكان و زنان جان
آيـا خشـنود نيسـتي كـه مقـام و      « »َبْعِدى َنبِىَّ الَ أَنَُّه غَْيَر ،ُموَسى ِمْن َهاُرونَ بَِمْنزِلَِة ِمنِّى

كـه   منزلت تو نسبت به من مانند مقام و منزل هارون نسبت به موسي باشد، جز ايـن 
  .»؟خواهد بودپس از من پيامبري ن

از علـي  : مسلم و ترمذي و نسايي از زربن حبيش روايت كرده اند كه او گفـت 
سوگند به كسي كه دانـه را شـكافت و انسـان را    : گفت بن ابي طالب شنيدم كه مي

 إِالَّ ُيْبِغَضـنِى  َوالَ ُمـْؤِمنٌ  إِالَّ ُيِحبَّنِى الَ«به من سفارش كـرد كـه    آفريد كه پيامبر 
  .»دارد، و منافق با من دشمن است به راستي مؤمن مرا دوست مي« »ُمَناِفٌق

كنـد حـديثي    و آنچه كه محبت علي نسبت به خدا و پيامبر را ثابت و قطعي مي
در روز  است كه بخاري و مسلم از سهل بن سعد روايت كـرده انـد كـه پيـامبر     

 اللَُّه َوُيِحبُُّه َوَرُسولَُه، اللََّه ُيِحبُّ َيَدْيِه، َعلَى ُيفَْتُح َرُجالً غًَدا الرَّاَيةَ ُألْعِطَينَّ«: خيبر فرمـود 
هـاي او خيبـر    قطعا، فردا رايت را به كسي خواهم سپرد كه خدا به دست« »َوَرُسولُُه
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  ﴾54﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

گشايد، كسي كه خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و پيـامبرش نيـز او را    را مي
  .»دارند دوست مي

فكر آن بودند كه پيامبر پـرچم را بـه چـه     آن شب اصحاب سخت در انديشه و
  .كسي خواهد سپرد
علي بن ابي طالب كجاست؟ گفته شد كه اي رسـول  : فرمود روز بعد پيامبر 

كســي را نــزد او : فرمــود اســت، پيــامبر  علــي از درد چشــمانش آزرده !خــدا 
ن علـي  آوردند، و او آب دهـانش را بـر چشـما    بفرستيد، پس علي را نزد پيامبر 

، پس چشمان علي چنان بهبـود يافـت كـه گـويي اصـالً      ماليد و براي او دعا فرمود
اي : فرمـود  پرچم را به او داد و علـي   پس پيامبر . درد و بيماري نداشته است

: جنگم تا ماننـد مـا شـوند و ايمـان آورنـد، پيـامبر فرمـود        با آنان مي !پيامبر خدا 
قه آنها وارد شوي، سپس آنها را به اسـالم  شكيبايي و آرامش را پيش گير تا به منط

دعوت كُن و آنچه كه دستور خداي بزرگ اسـت و برايشـان الزم و واجـب بيـان     
كند،  سوگند به خدا همانا اگر به وسيله تو خدا مردي را به دين اسالم هدايت. كن

  .رنگ است براي تو بهتر از شتران سرخ
مـن رياسـت و   : گفتـه اسـت   و نيز از مسلم روايت است كه عمر بن خطاب 
  .فرمانروايي را جز آن روز هرگز دوست نداشته ام

و روشن و آشكار است كه عمر رياست را جهت مقـام و منزلـت آرزو نكـرده    
و آن ايـن اسـت    ،مند گـردد  بهره كرد كه از گواهي پيامبر  است، بلكه آرزو مي

امبر را دوست دارد، پرچم را به كسي خواهد داد كه خدا و پي«: فرمود كه پيامبر 
شـدن از آن  مند پس خواست عمـر بهـره  (» دارند پيامبر نيز او را دوست ميو خدا و 

  ).فيض معنوي بود
ين كسي كه ايمان آورد، سرور محبين خـدا  تسآري، اين علي بن ابي طالب نخ

پيشـواي پارسـايان و   ) س(پيشوا و راهبرِ سخنوران همسر حضرت زهرا  و پيامبر 
  .است، خداي از او خشنود باد و روي او را گرامي داردخليفه چهارم 



   

  
    

  
  

 

  ﴾55﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

  :فصل ششم
نسبت به پيامبر خدا  در بارة محبت بعضي ديگر از اصحاب 

:  
  

  :در باره محبت سعد بن معاذ نسبت به پيامبر  -1
روايت كرد كه سـعد بـن معـاذ در جنـگ      ابن اسحاق از عبداهللا بن ابي بكر 

بايـد برايـت سـايباني بسـازيم كـه در آن       مي !خد اي رسول : بدر به پيامبر گفت
نيم، ســپس بــا دشــمني گــردا اســتراحت كنــي و شــتران ســواري نــزدت آمــاده مــي

يم، اگر خدا ما را گرامـي دارد و بـر دشـمنان پيـروز گردانـد، آن      شو روياروي مي
اي ديگـر   داريم، و اگـر  بـه گونـه    چيزي كه خواست ماست و ما آن را دوست مي

شوي و به كساني كه پشت سـرمان قـرار    خورديم بر شتران سوار ميبود و شكست 
هايي پشت سرمان قرار دارند دوستي و محبت مـا   به راستي گروه. پيوندي دارند مي

داشتند كه تـو درگيـر جنـگ     و اگر آنان يقين مي ،نسبت به تو بيشتر از آنان نيست
ن تـو را از  واسـطه آنـا   خدا بـه . كردند ماندند و تأخير نمي شوي از تو عقب نمي مي

پـس  . كننـد  نان مشاور تو هستند و همـراه تـو مبـارزه مـي    دارد، آ گزند محفوظ مي
سـپس اصـحاب بـراي     رايش دعـاي خيـر كـرد،   او را به نيكـي سـتود و بـ    پيامبر 

  .سايباني ساختند استراحت پيامبر 
آور از صـداقت و وفـاي مسـلمين و محبـت      اين يكي از مـوارد بسـيار شـگفت   

شـان بـه پيـامبري و رسـالت      و ايمـان  ن و عظيم آنان نسبت بـه پيـامبر خـدا    فراوا
  .اوست

قريش از لحـاظ تعـداد برآنـان    » بدر«دانند كه در اين جنگ  آري، مسلمانان مي
باشند، و با اين وجود تصميم گرفتند در برابـر آنـان    برتري دارند و سه برابرشان مي
  .ايستادگي كنند و با آنان بجنگند

دادن غنائم قـريش هرگـز    كساني هستند كه با وجود از دست) مسلمانان(ايشان 
كسب منافع مادي آنان را بر جنگ تشويق و تحريض نكرد و با وجود اين در كنار 

  .ايستادند و او را تأييد و ياري كردند پيامبر 
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از شكسـت مـردد   اينان با وجود اين كه ميان اميد و آرزو بـه پيـروزي و تـرس    
به اين كه دو نيرويي كه در برابر هم بودند، از لحاظ نظامي هم طـراز و   بودند، نظر

پيـروز   مساوي نبودند، با وجود همه اينها از ترس اين كه مبادا دشمن بـر پيـامبر   
شود، در فكر ياري و حفظ جان او بودند و راه ارتباط او را با كساني كه در مدينه 

  .ايشان جهاد و مبارزه را باز ادامه دهد كردند تا با ياري مانده بودند، فراهم مي
پس كدام دوستي و محبت در شگفتي و فراواني فراتـر از ايـن محبـت اسـت و     

  .كند كدام ايمان مانند اين ايمان پيروزي را تضمين مي
اين جايگاه ديگري است كه بيانگر بزرگواري و محبت عميـق سـعد بـن معـاذ     

ــد ســخت و شــدي   ــدبادهاي حــوادث هرچن د باشــند، آن را از جــاي اســت كــه تن
  .كَنند نمي

آوردن ايشان به جانب مدينه  آمدن قريش از مكه و روي هنگامي كه خبر بيرون
و يـاران اوسـت،    رسيد و او دانست كه هدف آنـان نـابودي محمـد     به پيامبر 
مرا راهنمايي كنيد و هدف پيامبر از اين گفتارش مسلمانان انصار  !اي مردم: فرمود

پيامبر بيعت كرده بودند كه او را در برابر تجاوز دشمن به شهرشان يـاري  بود كه با 
  .در خارج از شهرشان بيعت نكرده بودند دهند، و در باره دفاع از پيامبر 

و سـعد بـن    -ايشان اسـت،   پس هنگامي كه انصار دريافتند كه منظور پيامبر 
گويـا   !رسول خدا  اي: سعد به پيامبر نگريست و گفت –معاذ پرچمدارشان بود 

 !اي رسـول خـدا   : سـعد گفـت  . آري: فرمـود  ت با ما بـود، پيـامبر   نروي سخ
و گـواهي داديـم كـه     ،گمان ما به تو ايمان آورده ايم و تو را تصديق نموده ايم بي

و پيمـان   اي راست و برحق است، و با تـو بـرآن عهـد    آنچه را از طرف خدا آورده
خواهي انجام بده، ما با تو هستيم،  مي پس آنچهباشيم،  مي فرمانبردار و مطيع، بستيم

سوگند به كسي كه ترا برانگيخت و مبعوث كرد، اگـر ايـن دريـا را بـر مـا عرضـه       
شـويم و حتـي يـك     ت وارد آن مـي نمايي و خود در آن فرو روي همراهداري و ب

د و و اگر فردا ما را به جنگ بـا دشـمن ببـري، ناخشـنو     ،كند نفر از ما سرپيچي نمي
مصاف و رويـاروي بـا   گرديم، ما در جنگ شكيبا و پايداريم و هنگام  ناراضي نمي

اميد است خدا از ما چيزي را بـه تـو بنمايانـد كـه     . كرداريم دشمن صادق و راست
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سبب روشني چشم تو و خرسندي تو گردد، پس به اميد ياري و بركت خـدا مـا را   
  .روانه جنگ كن

بـود كـه اثـر شـادي و خوشـحالي كامـل از       هنوز سعد سخنش را تمـام نكـرده   
نمايـان گرديـد و دسـتور حركـت سـپاه را صـادر كـرد و مـژده          صورت پيـامبر  

  .پيروزي به آنان داد
  

  :گر در اسالم سعد نخستين دعوت
جايگاه و افتخـار ديگـري اسـت بـراي سـعد كـه تـاريخ آن را واضـح و          و اين

شـدن تمـام    اسـطه مسـلمان  روشن ثبت كرده است، زيـرا او سـبب اوليـه و بـدون و    
  .اقوامش بود

گـوش فـرا   ) مصعب بـن عميـر  (گر اول  و آن هنگامي كه سعد به مبلغ و دعوت
او را به مدينـه فرسـتاد تـا مسـلمانان مدينـه را       و او كسي بود كه پيامبر  –داد  مي

در نتيجه دعوت مصـعب بـن عميـر، سـعد بـه ميـان قـومش         –مسائل ديني بياموزد 
نــي عبداألشــهل، مقــام و منزلــت مــرا در ميــان خــود چگونــه اي ب: رفــت، و گفــت

سرور و مهربانترين ما هستي از جهت پيونـد خويشـاوندي و بـه    : سنجيد؟ گفتند مي
سـعد  . تـرين فـرد مـا هسـتي     آوردن صله رحم و از نظر رهبري و رياست امين جاي
و گفتن با زنان و مردان شما بر من حرام است، مگر ايـن كـه بـه خـدا      سخن: گفت

  .پيامبر او ايمان بياوريد، پس همه مردان و زنان بني عبداالشهل مسلمان شدند
به راستي اين محبتي صادقانه و فراوان است، پيامبر خدا و ديني را كه از سـوي  

گران ايـن ديـن    درنگ از دعوت داشتند، و بي پروردگارش آورده بود، دوست مي
  .ندگرديد

  
  :محبت ثَوبان نسبت به پيامبر  -2

ثوبان غالم پيامبر يكي ديگر از محبان و دوستداران پيامبر خدا بود، او پيامبر را 
داشت و صبر و شكيباييش از دوري او كم بود، شبي رنگ پريده  بسيار دوست مي

حزن و اندوه شناخته با جسمي الغر و ضعيف نزد پيامبر آمد و در صورتش اثر 
 !اي پيامبر خدا : پريده است؟ گفتچرا رنگت  !اي ثوبان: پيامبر فرمود ،شد مي
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درد و رنجي ندارم، جز اين كه هرگاه ترا نبينم دلم شوريده و آرزومند تو 
و اگر . بينم گيرد تا آنگاه كه ترا مي گردد، و وحشتي فراوان مرا فرا مي مي

شد،  بود، يقين داشتم كه جان از بدنم خارج مي آمدن و نگريستنم به تو نمي شوق
دانم تو با پيغامبران  ترسم آنجا ترا نبينم، زيرا مي افتم مي آخرت ميسپس به ياد 

گيرم، و  تر از منزل تو جاي مي هستي، و اگر من وارد بهشت شوم در منزلي پايين
اگر وارد بهشت نشوم، پس آن زماني است كه هرگز نخواهم ديد، آن بر من بسيار 

پاسخ او را نداده  پيامبر  هنوز. سخت و ناگوار است، و دوست دارم با تو باشم
tΒ⎯﴿: بود كه خداي عزوجل اين آيه را نازل فرمود uρ ÆìÏÜãƒ ©!$# tΑθ ß™ §9$#uρ y7 Í×̄≈ s9'ρ é'sù 

yìtΒ t⎦⎪Ï% ©!$# zΝyè ÷Ρr& ª!$# ΝÍκö n= tã z⎯ÏiΒ z⎯↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# t⎦⎫É)ƒ Ïd‰Å_Á9$#uρ Ï™!#y‰pκ’¶9$#uρ t⎦⎫ÅsÎ=≈ ¢Á9$#uρ 4 
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كساني خواهند بود كه خدا دا و پيامبر اطاعت كنند، در زمره كه از خكساني «

ايشان را گرامي داشته، يعني با پيامبران و راستان و شهيدان و شايستگانند و آنان 
  .»دانا است است و خدا بسچه نيكو همدمانند، اين تفضل از جانب خد

  
  :كسي كه به پيمانش وفا كرد

ثوبان كسي است كه با پيامبر بيعت كرد كه از كسي چيزي را نخواهد و به 
  .پيمانش وفا كرد

: گفت پيامبر : روايت كرد كه گفت بي امامه اطبراني در كتاب الكبير از 
يزي را درخواست اين كه از كسي چ: بيعت كرديم، پيامبر فرمود! اي رسول خدا

: ودمپيامبر فر باشد؟ پاداش چنين كسي چه مي !اي پيامبر خدا: نكني، ثوبان گفت
ثوبان را در ميان گروهي : ابوامامه گفت. بهشت، پس ثوبان با پيامبر بيعت كرد

 ،انبوه از مردم در مكه ديدم، او سوار بر مركب بود كه ناگاه تازيانه از دستش افتاد

                                           
  .70و  69سورة نساء، آية  -)1(



   

  
    

  
  

 

  ﴾59﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

 گيرد ر شانه مردي افتد كه آن را به او بدهد، ثوبان آن را نميو امكان داشت كه ب
  .)1(دارد ن را برميشود و آ تا آنجا كه خود پياده مي

  
3- جنسبت به پيامبر  هرَمحبت كعب بن ع:  

 ي نزد پيامبر زرو: روايت كرد كه او گفت  بن عجره طبراني از كعب
پدر و مادرم فدايت  !پيامبر خدا  شفته ديدم، پس به او گفتم، ايرفتم و او را آ

مدت سه روز است چيزي نخورده : فرمود. بينم باد، چه شده كه شما را آشفته مي
  .ام

داد، پس  بيرون رفتم، ناگاه يهوديي را ديدم كه شترش را آب مي: كعب گفت
فت كردم، پس ب يك عدد خرما دريااو سقايت كردم و به ازاي هر سطل آبراي 

اينها را  !اي كعب: فرمود پيامبر . بردم و نزد پيامبر  ع كردمچند خرما را جم
اي : اي؟ پس آنچه را كه روي داده بود باز گفتم، پيامبر فرمود از كجا آورده

: فرمود پيامبر  –پدرم فدايت باد  –آري : داري؟ گفتم آيا مرا دوست مي !كعب
ه مرا دوست داشت، فقر و تنگدستي سريعتر از رسيدن سيل به پايانش به كسي ك

  .سرايت كرد
زي كه ترا از آن باز گمان دچار رنج و سختي خواهي شد، پس چي بي: و فرمود
  .ن روز فراهم كندارد، براي آ

: كند؟ گفتند كعب چه كار مي: كعب را نديد، فرمود پس مدتي پيغمبر 
ه مژد: از خانه بيرون آمد و پيش كعب رفت، و فرمود كعب بيمار است، پيامبر 
اين : فرمود اي كعب، بهشت بر تو مبارك باد، پيامبر : باد ترا، مادر كعب گفت

چه چيزي : او مادر من است، فرمود: گويد؟ گفتم چه كسي است كه از غيب مي
سود نرساند و دريغ دارد  را ترا آگاه كرد؟ شايد كعب چيزي گفته باشد كه او

  .نياز باشد چيزي را كه از انجام آن بي
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  ﴾60﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

  :بت طلحه بن البراء نسبت به پيامبر مح -4
طبراني از حصين بن وحوحِ انصاري روايت كرد كه طلحه بن براء وقتي به 

اي : گفت بوسيد و مي شد و پاي او را مي پيامبر رسيد، به آرامي به او نزديك مي
داري فرمان ده، از دستور و امر تو نافرماني  مرا بدانچه كه دوست مي پيامبر خدا 

از اين امر تعجب كرد و حال آن كه وي نوجواني  و پيامبر  ،و سرپيچي نكنم
  .بيش نبود

او به عقب . برو پدرت را به قتل برسان: فرمود پس در آن هنگام پيامبر 
او را فرا خواند و به او  برگشت و بيرون آمد تا آن را انجام دهد، پيامبر خدا 

رحم مبعوث شده ام، پس از اين واقعه  باز گرد، قطعاً من براي قطع صله: گفت
طلحه بيمار شد، و پيامبر در هواي سرد و ابري فصل زمستان به عيادت او رفت، 

بينم، پس مرا  طلحه را در حال مرگ مي: هنگام بازگشت به خانواده اش گفت
خبر دهيد تا شهادتين را بر او بخوانم و بر او نماز بگزارم و در اين امر شتاب كنيد، 

هنوز پيامبر به ميان قبيله بني سالم بن عوف ) ش از مرگش به من خبر دهيدپي(
مرا «نرسيده بود كه او فوت كرد و شب فرا رسيد، و بنابر آنچه كه طلحه گفته بود 

زيرا  را مخوانيد، دفن كنيد و به لقاي پروردگارم رسانيد و رسول خدا 
پس . او را دفن كردند» دترستم به خاطر من از سوي يهود به او آسيبي برس مي

آمد و بر مزار  چون صبح فرا رسيد خبر مرگ او به پيامبر داده شد، پس پيامبر 
دستهايش را بلند  سپس پيامبر  ،او ايستاد و مردم هم به همراه او صف بستند

لحه را بپذير ط !خدايا« »إِلَْيَك َوَيْضَحُك لَْيِهَتْضَحُك إِ طَلَْحةَ لَْقِا اللَُّهمَّ«: كرد و فرمود
  .دخوشنود با) بخشش و عفوت(و از وي خرسند باش، و او نيز از 

خداي ببخشايد و رحمت كناد طلحه نوجوان و محب پيامبر را كه با اين دعاي 
  .بزرگ رستگاري گرديد

  
  :گفته است بيان آنچه كه زيد بن دثينه در محبت رسول خدا  -5

كه بيانگر محبت فراوان و بسيار او نچه زيد گفته است براي توضيح و تبيين آ
باشد، ناگزير بايد از تمام رويدادي كه زيد در آن حادثه  مي به رسول خدا 

  .شهيد شد، سخن گفت



   

  
    

  
  

 

  ﴾61﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

 نزد رسول خدا » قاره«و » عضَل«نويسان نوشته اند كه گروهي از قبايل  سيره
يارانت را دين اسالم در ميان ما رايج شده است، پس چند تن از : آمدند و گفتند

همراه ما بفرست تا دستورهاي دين اسالم و قرآن را به ما بياموزند، و پيامبر گرامي 
فرستاد تا اين وظيفه  شد، گروهي از يارانش مي هرگاه چنين درخواستي از او مي

له مردم را به راه راست و دين حق يمهم ديني را به انجام برسانند، تا به اين وس
كه از  –كنند، و به اين ترتيب شش تن از يارانش  دعوت نموده و راهنمايي

فرستاد كه همراه آن گروه روانه آن ديار شوند، هنگامي  –بزرگان اصحاب بودند 
 –مشهور به رجيع  –كه همه آنان به كنار آبي متعلق به قبيله هذيل در ناحيه حجاز 

شورانيدند و از شكني كردند و قبيله هذيل را برآنان  رسيدند، ناگاه آن گروه پيمان
شان سوار بودند ترس به  و آن شش مسلماني كه بر شتران ،آنان ياري خواستند

كردند مرداني كه شمشير در دست داشتند  سجز اين كه احسا ،خود راه ندادند
بنابراين، شمشيرها را از غالف بيرون كشيدند تا با آنان  .ور شدند آنان حملهبر

  .بجنگند
فقط  ،خواهيم شما را بكشيم سوگند به خدا ما نمي: فتندبه آنان گ ها اما هذيلي

دادن شما به مردم مكه چيزي به دست آوريم و نفعي به ما  خواهيم با تحويل مي
برسد، مسلمانان به همديگر نگاه كردند و دريافتند كه بردن آنها جداگانه و 

و آن  ،دشان به مردم مكه خواري و ذلت آنان را به دنبال دار انفرادي و تحويل
ها را نپذيرفتند و آماده جنگ  چيزي است كه بدتر از مرگ پس وعدة هذيلي

باشد و ياراي مقابله را با آنان  دانستند كه تعدادشان كم مي شدند، هرچند مي
ديگر تسليم شدند، پس ها سه نفر از آنان را كشتند و لذا سه نفر  ندارند، هذيلي

سير كردند و سپس براي فروش به مكه كمند انداختند و آنان را ا] ها هذيلي[
  .بردند

 –اسير مسلمان  3يكي از  –هنگامي كه مقداري راه پيمودند عبداهللا بن طارق 
سپس شمير در دست گرفت و از دو نفر  ،زنجير اسارت را از دستش بيرون آورد

ها او را دنبال كردند و آنقدر سنگ بر وي پرتاب كردند تا  ديگر جدا شد، هذيلي
  .به قتل رسانيدند، اما دو اسير ديگر را به مردم مكه فروختند وي را



   

  
    

  
  

 

  ﴾62﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

و زيد بن دثينه سهم صفوان بن اميه شد و او نيز به شتاب او را خريد تا به انتقام 
 ،به قتل برساند –كه در جنگ بدر توسط مسلمانان كشته شده بود  -» اميه«پدرش 

و گروهي از قريش جمع شدند در آنجا بكشند  را پس زيد را به تنعيم بردند تا او
و هنگامي كه او را به  ،تا شاهد كشتن او باشد و ابوسفيان هم در ميان آنان بود

دهم، آيا  ترا به خدا سوگند مي !اي زيد: محل اعدام آوردند، ابوسفيان از او پرسيد
ه شود و تو سالم در دوست داري كه محمد جاي تو نزد ما باشد و گردنش زد

سوگند به خدا دوست ندارم، محمد در همان : زيد گفت! ت باشي؟ا ميان خانواده
جايي كه هست خاري به پايش فرو رود و او را بيازارد و من در ميان خانواده ام 

از ميان مردمان كسي را نديده ام : سالم نشسته باشم، ابوسفيان تعجب كرد و گفت
را دوست  وي آنگونه كه ياران محمد  ،كه يارانش او را دوست بدارند

  .دارند مي
  

  :خُبيب و محبت او نسبت به پيامبر  -6
خبيب . و اما خبيب تا هنگامي كه براي دارزدن بيرونش آوردند، زنداني بود

اگر موافق هستيد مرا مهلت دهيد تا دو ركعت نماز به جاي آرم، سپس كار : گفت
ركعت نماز  پس مكيان درخواستش را پذيرفتند و او نيز دو. خود را انجام دهيد

سوگند به خدا : پس به آنان روي كرد و گفت. كامل و خوب را به جاي آورد
نماز  نگما براي اين كه گمان نكنيد كه از ترس مرگ نماز را طوالني كرده ام، بي

بستند، فرزندان خواندم، پس او را بر چوبه دار گذاشتند، و چون او را  بيشتري مي
بودند، آمدند و به سويش تير انداختند و  مشركاني كه در جنگ بدر كشته شده

داري محمد در جاي تو  آيا دوست مي: دادند او را گفتند در حالي كه سوگند مي
سوگند به خداي بزرگوار دوست ندارم خاري در پاي : باشد و دارش بزنند، گفت

فرو كنند و آن خار بهاي آزادي و فديه رهايي من گردد، پس خنديدند  محمد 
  .شهيد كردندو او را 

  :كه هنگام برداركردنش گفت) ابياتي است(روايت شده  از آنچه او 
  ُمْسِلًما ِمتُّ إِذَا أَْحفَلُ َما لََعْمرِي
  َمْصَرِعي ِللَِّه كَانَ َحالٍ أَيِّ َعلَى



   

  
    

  
  

 

  ﴾63﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

  َيَشأْ َوإِنْ اِإللَِه ذَاِت ِفي َوذَِلَك
  ُمَمزَّعِ ِشلْوٍ أَْوَصالِ َعلَى ُيَبارِْك

  

گند زماني كه به مسلماني بميرم و كشتن در راه خدا باشد مرگ به به عمرم سو
  .دهم و باكي ندارم هرشك و صورتي باشد، به آن اهميتي نمي

به خاطر وجود خداست و اگر بخواهد آن را بر اندام پاره پاره و ) مرگ(و آن 
  .گرداند تكه شده مبارك مي

شهيد شدند و نامشان  ينگونه دو صحابه بزرگوار و محب رسول خدا و به ا
  .جاودانه و ابدي ماند

  
  :نوعي ديگر از دوستداري رسول خدا 

كساني از انصار كه از تهمت به دورند : كند كه گفت بيهقي از زهري نقل مي
آوردن آن بر يكديگر پيشي  مرا خبر دادند كه رسول خدا هنگامي كه براي بدست

 كردند، پيامبر خدا  ميشان را با آن مسح  گرفتند، سپس صورت و بدن مي
كنيم،  دهيد؟ گفتند به واسطه آن طلب بركت مي چرا اين كار را انجام مي: فرمود

هركس بخواهد كه خدا و رسولش او را دوست : بعد از آن رسول خدا فرمود
  .و امانت را ادا كند و همسايه اش را نيازاردبدارند، بايد راستگو باشد 

رسول خدا سرفه ! خداسوگند به : كه گفت و از عروه بن مسعود روايت است
افتاد و آن  كرد مگر اين كه آب دهانش در كف دست مردي از اصحاب مي نمي

و وقتي رسول . ماليد مي) براي تبرك(شخص آن آب دهان را بر چهره و بدنش 
راي اجراي آن بر همديگر پيشي و بداد،  خدا به ايشان فرمان انجام كاري را مي

ب وضويش يافتن به آ گرفت براي دست وضو مي و چون ،گرفتند سبقت مي
شان را پايين  گفت ايشان صداي و چون سخن مي. نزديك بود باهم بجنگند

 ،شدند زياد به او خيره نمي آوردند، و به خاطر احترام و بزرگداشت پيامبر  مي
سوگند به خدا كه من پيش پادشاهان و  !اي مردم: سپس عروه به همراهانش گفت

وكي چون قيصر و كسري و نجاشي به عنوان نماينده رفته بودم و به خدا سوگند مل



   

  
    

  
  

 

  ﴾64﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

هرگز پادشاهي را نديده ام كه اطرافيانش او را آنگونه كه اصحاب محمد، محمد 
  .)1(دارند، گرامي دارند و اكرام نمايند را گرامي مي

  
  :نوعي ديگر از دوستداري رسول خدا 
رفتم، اصحاب  نزد پيامبر : گفتاز اسامه بن شريك روايت است كه 

رام و مودب و موقر پيرامونش بودند، گويي بر سرشان اي آ آنحضرت به گونه
  .)2(پرنده نشسته است

روايت است كه پيامبر به ميان اصحاب از مهاجر و انصار درآمد،  و از انس 
ن جز و هيچيك از آنا ،و ايشان نشسته بودند و ابوبكر و عمر نيز ميان آنان بودند

 به رسول خدا  بنگريستند، ابوبكر و عمر  به پيامبر نمي بابوبكر و عمر 
نگريست و به همديگر لبخند  نيز به آنان مي كردند و رسول خدا  نگاه مي

  .)3(زدند مي
  

  :انجام داد در بارة آنچه ابن زبير  -7
: تروايت كرد كه گف ابو نعيم در حليه از كيسان غالم عبداهللا ابن زبير 

همانگاه عبداهللا بن زبير را همراه طشتي ديد كه  وارد شد و بر پيامبر  سلمان 
كارت : نوشيد، پس عبداهللا نزد پيامبر آمد، پيامبر فرمود چيزي را كه در آن بود مي

 آن چه بود؟ پيامبر اي رسول خدا  :آري، سلمان گفت: را انجام دادي؟ گفت
سوگند : سلمان گفت .و دادم كه بيرون ريزدچون حجامتم در آن بود به ا: فرمود

: پيامبر به عبداهللا فرمود. آن را نوشيد) عبداهللا(به كسي كه ترا به حق مبعوث كرد، 
دوست داشتم : چرا نوشيدي؟ عبداهللا گفت: آري، پيامبر فرمود: نوشيدي؟ گفت

  .كه خون پيامبر با خونم آميخته گردد
  

                                           
عروه اين سخنان را هنگامي بر زبان آورده بود كه به عنوان نماينده قريش در صلح حديبيه  -)1(

  .آمده بود ر نزد پيامب
  .بخاري و مسلم و نسايي و ترمذي آن را روايت كرده اند -)2(
  .ترمذي آن را روايت كرده است -)3(



   

  
    

  
  

 

  ﴾65﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

  :دانجام دا كاري كه مالك بن سنان  -8
روايت كرد كه پدرش مالك بن  از ابوسعيد خدري ) أَوسط(طبراني در 

در غزوه احد صورتش آسيب ديد، با شتاب فراوان  سنان هنگامي كه پيامبر 
آري، : نوشي؟ گفت آيا خون مي: به او گفته شد. خون پيامبر را مكيد و خورد

ن هركس خون من با خو: فرمود نوشم، پيامبر  را مي خون رسول خدا 
  .كند آميخته گردد آتش دوزخ او را لمس نمي

  
  :بداستان ابو ايوب و أمِ ايوب -9

به  هنگامي كه رسول خدا : روايت است كه گفت از ابو ايوب انصاري 
پدر و مادرم به فدايت باد، بر من  اي رسول خدا : خانه من فرود آمد، گفتم

آن سكونت  و تو در طبقه پايين ناخوشايند است كه من در طبقه باالي خانه باشم
تر است كه در طبقه پايين باشيم،  براي ما مناسبت: فرمود رسول خدا  .فرمايي

ديدم كه  شبي در خواب: گفت) ابو ايوب(پوشاند،  زيرا ما را از ديد مردم مي
ب ما شكست و آب آن ريخته شد، من و ام ايوب برخاستيم و با تنها كوزة آ

كرديم كه مبادا از طرف  را از كف اتاق خشك مي لحافي كه داشتيم آب
براي پيامبر غذا  ):و نيز گفت(سكونت ما چيزي به پيامبر برسد و او را بيازارد 

 داد، ما به جاي انگشتان پيامبر  مانده غذا را برگشت مي باقي پختيم و وقتي مي
سير  بر در غذاي پيامباري، . خورديم آن ميكرديم و به قصد تبرك از  توجه مي

را برآن نديديم، پس در بارة غذايي  يا پياز ريختيم، و اثر انگشتان رسول خدا 
كه پخته بوديم و نحوه برگشت آن و از  اين كه چرا پيامبر از آن نخورده است با 

در آن طعام بوي اين گياه را احساس كردم، و : فرمود پيامبر : او سخن گفتيم
رم كه بوي آن در اد ياز و مناجاتم و دوست نميباشم كه در راز و ن من كسي مي

  .)1(وجودم باشد، پس شما آن را بخوريد
  
  

                                           
  .روايت از طبراني و حاكم، و بنابر روايت مسلم حديث صحيحي است -)1(
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  :روي داد بچيزي كه ميان عمر و عباس  -10
ناوداني داشت كه در  عباس: روايت است كه گفت از عبداهللا بن عباس 
براي گزاردن  به مسجد قرار داشت، روز جمعه عمر مسير رفت و آمد عمر

اسش را پوشيد و از قضا همان روز براي عباس دو جوجه سربريده بودند، و نماز لب
كه در آن مجرا  ها به محل مجراي آب رسيد از خون جوجه هنگامي كه عمر

دستور كه آن را از جاي  پس عمر . ريخته شده بود جامه اش آلوده گشت
ديگر پوشيد،  اي بكنند، سپس به خانه بازگشت، جامه آلوده را بيرون آورد و جامه

پس براي گزاردن نماز آمد و نماز را براي مردم ادا كرد، پس از نماز عباس نزد 
نهاده و درست  سوگند به خدا آن ناودان را رسول خدا : عمر آمد و گفت

هاي من روي  خواهم كه باالي شانه از تو مي: كرده است، پس عمر به عباس گفت
پس عباس آن كار را انجام  بگذاري، نهاده و آن را همان جايي كه پيامبر 

  .)1(داد
  

  :عظيم و بزرگوار بس محمد  -11
  .است) از ديگر محبان آن حضرت(و اين عبداهللا بن عبداهللا بن ابي بن سلول 

شنود، آنجا كه خداوند  آنچه را در قرآنكريم در بارة پدر منافقش نازل شد، مي
$! È⌡s9⎦﴿: فرمايد از قول ابن سلول مي oΨ ÷è y_§‘ ’ n< Î) Ïπ oΨƒÏ‰yϑ ø9$#  ∅ y_Ì÷‚ã‹s9 –“ tã F{$# $ pκ÷]ÏΒ 

¤ΑsŒF{$#﴾)2( .» ًتر  زبونكه  آن كه عزتمندتر است، آن اگر به مدينه برگرديم، قطعا
همچنان كه خداوند تعالي از او خبر داد، عبداهللا نزد  »را از آنجا بيرون خواهد كرد

ه و آن را بر سر پدرش آيد، در حالي كه شمشيرش را از نيام بركشيد پدرش مي
گذارم، مگر اين كه  سوگند به خدا آن را در نيام نمي: گويد گذارد و به او مي مي

باشم، پدرش  تر مي تر و پست تر است و من زبون بگويي محمد عزتمندتر و گرامي
  .تر عزتمندتر است و من زبون محمد  !واي بر تو: گفت

                                           
  .باشد روايت از احمد و ابن عسكر و ابن سعد مي -)1(
  .8سورة منافقون، آية  -)2(



   

  
    

  
  

 

  ﴾67﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

تي و تعجب پيامبر گرديد و رسيد و سبب شگف پس اين خبر به رسول خدا 
  .راي اين كار از او سپاسگذاري كردب

  
  :آن پسر باايمان) عبداهللا(

شود،  ف نميمبر در اين حد و مرز متوقامحبت و دوستي عبداهللا نسبت به پي
بي نازل شده ُهايي در باره رسوايي پدرش عبداهللا بن أ يههنگامي كه شايع شد آ

 ده و شايع شده بودبي را در باره پيامبر بيان كرُو قرآن آشكارا دشمني ابن أ ،است
كه پيامبر او را خواهد كشت، پس اين عبداهللا كه مسلماني صادق و باايمان است و 

به  اي رسول خدا : گويد يد و ميآ د، نزد پيامبر ميسخت پيامبر را دوست دار
تو  هايي كه از او به خواهي پدرم را به سزاي بدي من خبر رسيده است كه مي

رسيده است به قتل برساني، اگر چنانكه قصد كشتن او را داري، به من فرمان ده تا 
دانند  شم و سرش را نزد تو بياورم، سوگند به خدا كه مردمان خزرج ميكاو را ب

و  ،نيكوكارتر نيستكه در ميان ايشان هيچ مردي از من نسبت به پدر و مادرش 
از من فرمان دهي كه او را به قتل رساند، ترسم از اين است كه به كسي ديگر غير 

و نفسم به من اجازه ندهد كه به قاتل پدرم كه در ميان مردم روان است نظر 
شم، و اين سبب شود كه به علت قتل كافري مردي مسلمان را به كافكنم، و او را ب

  .قتل رسانم و به سبب آن وارد دوزخ شوم
سخن گفت، و عبارتي  پيامبر گرامي با  بيُ بن أاينگونه عبداهللا بن عبداهللا

گوياتر و شيواتر از اين عبارات با وجود شيوايي و اختصار آن سراغ ندارم، اين كه 
ها و حاالت نفساني و عاطفي را بيان نمايد كه از نظر تأثير  بتواند خواسته

كند، و در  نيرومندترين عوامل آشفتگي و نابساماني را در خاطر آدمي ايجاد مي
كند، و  هاي نيكويي نسبت به پدر آشفتگي و نابساماني پيدا مي الئل و علتآن د

با جوانمردي و غرور عربيت و  صداقت و ايمان راستين و محبت رسول خدا 
تا اين كه ميان مسلمانان  ،نمايد حرص و آزمندي بر آرامش مسلمين روي مي

  .مورد ايجاد نشود هاي بي ها و خونخواهي فتنه
شته خواهد شد، با وجود اين از بيند، پدرش ك ي است كه ميالت پسراين ح

خواهد كه پدرش را نكشد، زيرا ايمان و يقين دارد كه هرآينه  نمي رسول خدا 



   

  
    

  
  

 

  ﴾68﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

دهد، او ميان نيكي و محبت به پدر  دستور و فرمان خدا را انجام مي رسول خدا 
تل پدر كند به خونخواهي از قا و آنچه كه نخوت و كرامت عربيت اقتضا مي

  .ناك است برخيزد، بيم
 خواهد بر خود وادارد كه پدرش را بكشد و سر وي را نزد رسول خدا  مي

شكافد، و حال اين  آورد، هرچند انجام اين كار دلش را پاره پاره و جگرش را مي
كند،  او را بر انجام آن كار وادار مي] پدرش منافق است[عدالتي كه  كه از اين بي

  .يابد در ايمانش ميصبر و شكيبايي 
تر و  كدام دژخيم و جالد ميان ايمان و عطوفت و خوي و منش اخالقي سخت

گردد  ني عبداهللا ابن سلول كه منافقي او سبب ميعي[شديدتر از اين دژخيم است 
؟ و كدام فاجعه و حادثه ]فرزند مؤمن و با محبتش را به قتل پدرش وادار كندكه 

تر و غافلگيرتر از اين مصيبت است؟  حبش كشندهناگوار روحي و رواني براي صا
  بعد از شنيدن سخن عبداهللا چه پاسخ گفت؟ داني رسول بزرگوار  آيا مي

كنيم و تا زماني  كشيم، بلكه با او مدارا مي قطعاً ما او را نه تنها نمي: به او فرمود
  .كنيم كه با ماست با  او به نيكي رفتار مي

نسبت به كسي كه مردم  عفو و بزرگي محمد  شكوه است اين چه زيبا و با
  .شوراند كند و مي مدينه را بر او و يارانش تحريك مي

آن حضرت نسبت به او بنابراين، مهرباني و عفو . كند با مدارا و نرمي رفتار مي
  .بيشتر است –رسانيد  اگر به انجام مي –دادن او اثرش از كيفر

آورد، قومش بر او  اي به وجود مي ي حادثهپس از اين رويداد اگر عبداهللا بن اُب
اي بوده است كه  گفتند كه هرآينه زندگي وي هديه و به او مي ،گرفتند خرده مي

  .به او بخشيده است محمد 
  

  :دلسوزي و مهرباني پيامبر بزرگوار 
عبداهللا با ايمان اختصاص داد، هنگامي اين جايگاه بزرگ را به  رسول خدا 
وقتي : ر رسيد كه عبداهللا ابن اُبي منافق در حال مرگ است، فرمودكه به پيامبر خب

يا . (مركه وسايل كفن و دفن او را فراهم آورديد مرا آگاه كنيد تا بر او نماز گزا



   

  
    

  
  

 

  ﴾69﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

به خاطر بزرگداشت  پيامبر  وجود مخالفت عمر  با) مشابه با اين سخن فرمود
  .و احترام پسر مؤمن او بر وي نماز خواند

 پيامبر خدا : روايت است كه گفت بخاري از قول ابن عباس در صحيح 
بر او نماز خواند، سپس بازگشت، و مدت زيادي از بازگشت او سپري نشده بود تا 

Ÿω﴿ :نازل شد) ةبراء(اين كه دو آيه از سورة مباركة  uρ Èe≅|Á è? #’n?tã 7‰tnr& Νåκ÷]ÏiΒ |N$ ¨Β 

#Y‰t/r& Ÿω uρ öΝà)s? 4’ n?tã ÿ⎯ÍνÎö9 s%...﴾)1( »اي از آنان نماز مگذار و بر سر  هرگز بر هيچ مرده
  .»قبرش نايست

  
  :بسيار و بخششي زيبا ينيك

دهـد   افزايد و پيراهن خود را به عبداهللا مي بر احسان و نيكويي مي پيامبر خدا 
رد،     : عبداهللا بن عمر گفت. تا با آن پدرش را كفن كند وقتي كه عبـداهللا بـن اُبـي مـ

آمد و از او خواست تـا پيـراهنش را بـه وي عطـا       نزد رسول خدا پسرش عبداهللا
پيـراهنش را بـه وي داد و    نمايد تا پدرش را در آن كفـن كنـد، و رسـول خـدا     

  .خواست تا بر او نماز بگزارد سپس عبداهللا از رسول خدا 
و آگـاهي پيـامبر    گمان محبت بسيار و شديد عبداهللا نسبت به رسول خدا  بي
 ن محبت و دوستي سبب گرديد تا رسول خدا از اي  نسبت به عبداهللا و در بارة

  .پدر منافقش تا اين اندازه نرمش بخرج دهد و مدارا كند
انگيـزي اسـت كـه فـرد عاشـق در دوسـتي بـه جـايي          عشق و عالقه امر شگفت

دهـد،   ي و محبت خود ترجيح ميترسد كه دوستي و محبت محبوب را بر دوس مي
 فرزند و همه مردمان، آنگونه كه در گفتگوي عمر با رسول خدا  حتي بر پدر و

رسد كه دشمنان خـويش را بـه    ه شد، بلكه گاهي حال عاشق به جايي مياشاربدان 
  :دارد، آنگونه كه شاعر گفته است دليل مشابهت با محبوبش دوست مي

  أَْشبِْهِت اَعداِئي فَِصرَت أُِحبُُّهْم
  ي ِمْنُهُموِاذْكانَ َحظّي ِمْنَك َحظّ

  
                                           

  .84، آية سورة توبه -)1(



   

  
    

  
  

 

  ﴾70﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

به دشمنانم همانند شدي و سبب گرديـدي كـه ايشـان را دوسـت بـدارم، زيـرا       
  .برم اي است كه از تو مي نصيب و بهره من از ايشان مانند بهره

پس خداي از عبداهللا بن اُبي راضي و خشنود باد و ايـن محبـت را بـر او گـوارا     
  .گرداند

  
رَق (مرا  رسول خدا  -12 را رهـا  ) نـام (ز آن نـام نهـاد و هرگـ   ) سـ

  :كنم نمي
برادر مسلمان، اين داستان را به خاطر بسپار كه بـر محبـت فـراوان اصـحاب بـه      

  .پيامبر سخنان و افعال و هرآنچه به او وابسته است داللت دارد
در «: از ابن ربيع و ابن سعد عبـدالرحمن بـن سـلماني روايـت اسـت كـه گفـت       

خـواهي كـه تـرا بـه مـردي از يـاران        يا مـي آ: كشور مصر بودم، مردي به من گفت
آري، پـس او بـه مـردي اشـاره     : راهنمايي كنم و نزد او برم؟ گفـتم  رسول خدا 

مـن سـراقه بـن اسـد     : كرد و نزد او رفتم، گفتم تو كيستي؟ خدايت ببخشايد گفت
، شايسته تو نيست كه به ايـن نـام   سبحان اهللا: باشم، پس گفتم الجهني االنصاري مي

 رسـول خـدا   : هسـتي، گفـت   و تو مردي از ياران رسول خدا مشهور گردي، 
  .خواهم آن را از خود دور كنم مرا سراقه نام نهاد و هرگز نمي

مـردي از صـحرا دو شـتر را    : تو را سراقه نـام نهـاد؟ گفـت    پيامبر  چرا: گفتم
تا  بيا با من: براي فروش به شهر آورده بود و من آنها را از وي خريدم و به او گفتم

م، سپس وارد خانه ام شد و از سوي ديگر آن خـارج شـدم   بهاي آن را به تو بپرداز
و شتران را فروختم و به بهاي آن شتران نيازهايم را برطرف كردم، و خود را پنهان 

سپس از نهانگاه كـردم تـا مطمـئن    . كردم تا مطئمن شدم كه مرد اعرابي رفته است
ز نهانگـاه بيـرون آمـدم، همـان لحظـه مـرد       شدم كه مرد اعرابي رفته است، سپس ا

بـرد، و جريـان را    اعرابي در آن محل ايستاده بود، مرا گرفت و نزد رسول خـدا  
انجـام ايـن كـار     چـه چيـزي تـو را بـر    : فرمـود  پيامبر . بازگو كرد براي پيامبر 

: با بهـاي آنهـا نيـازم را برطـرف كـردم، فرمـود       اي رسول خدا : واداشت؟ گفتم
 رسـول خـدا   . اصـالً چيـزي نـدارم   : گفتم. بهاي شتران را به وي بپردازدبدهي و 
. باشي، اي اعرابي او را ببر و بفروش تـا تمـام حـق تـو ادا گـردد      مي ددزتو : فرمود



   

  
    

  
  

 

  ﴾71﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

هريك از مردم بهاي او را پرسيدند تا وي را بخرند، اعرابـي بـه مـردم نگريسـت و     
خـواهيم در برابـر او بـه     م؟ مـي خواهي ما چه مي: خواهيد؟ آنان گفتند چه مي: گفت

  .تو فديه دهيم
تــر و  زادي او حــريصســوگند بــه خــدا هيچيــك از شــما بــه آ: اعرابــي گفــت

  .)1(نيازمندتر از من نيستيد، برو كه به راستي ترا آزاد كردم
در وجود اين شخص ريشه گسترانده و  اي محبت پيامبر  در حقيقت به اندازه

رَق (نشـد ايـن نـام    رسوخ يافته بود كه هرگـز حاضـر    را از خـود دور گردانـد،   ) سـ
  .خدايش او را ببخشايد و از او خرسند باشد

  
  :نااي از محبت فراو اطاعت و فرمانبرداري فوري نشانه و ثمره -13

بينـد،   انگشتري طال را در دست او مي و اين صحابي ديگري است كه پيامبر 
  .افكند ميكشد و بر زمين  انگشتري را از دست او بيرون مي

نـه تنهـا دلتنـگ و ناراحـت نشـد، بلكـه        پس آن مـرد از عمـل رسـول خـدا     
گشايش و شادي خاطرش را فرا گرفت و از آن خرسند گرديد، و نشانه اين شادي 

سـوگند   و سرور اين بود كه پس از دورافگندن انگشـتري توسـط رسـول خـدا     
شد بر رغبت و ميل رسول خورد كه هرگز آن برندارد، تا اين عمل تأكيد و تأييد با

  .ن كاراز آ و نهي آنحضرت  خدا 
انگشـتري طـال را در دسـت     روايت است كـه پيـامبر    از عبداهللا بن عباس 

هركس از شـما كـه قصـد و    : و فرمود. مردي ديد، آن را بيرون آورد و دور افكند
از پـس  . آن را در انگشـت كنـد   ي برافروخته از آتش دوزخ را دارد،ا آهنگ توده

به آن مرد گفته شد كه انگشتريت را بـردار و بـا فـروش آن از     رفتن آنحضرت 
آن را به  سوگند به خدا پس از آن كه پيامبر : گفت) آن مرد. (بهايش فايده گير

ــي  دو ــز آن را برنمـ ــد، هرگـ ــز آن را    ،دارم ر افكنـ ــد، هرگـ ــه دور افكنـ آن را بـ
  .)2(دارم برنمي

                                           
  .، از سيوطيةفي تاريخ مصر و القاهر ةاز كتاب حسنُ المحاضر -)1(
  .مسلم در باب لباس و زينت آن را روايت كرده است -)2(



   

  
    

  
  

 

  ﴾72﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

  
  :نشست برآن مي احترام فرشي كه رسول خدا  -14

را تا  دختر ابوسفيان بن حرب است كه زيرانداز رسول خدا ) اُم حبيبه(و اين 
و عقيده دارد كه او نسبت به رسول خـدا  . كرد، تا پدرش ابوسفيان روي آن ننشيند

 كند كه به هرچه كه به رسول خـدا   به او حكم مي    ارتبـاط و پيوسـتگي دارد
  .ورزد ردرش پيوسته بر شرك اصرار مياحترام بگذارد، به ويژه كه پ

قصد فـتح   هنگامي كه رسول خدا : ابن سعد از زهري روايت كرد كه گفت
رفت تا در بارة صلح حديبيـه   مكه را داشت، ابوسفيان به مدينه آمد و نزد پيامبر 

ــر مــدت زمــان آن بيفزايــد  درخواســت وي را  رســول خــدا . مــذاكره كنــد و ب
و وقتي خواسـت   ،رفت) ام حبيبه(برخاست و نزد دخترش پس ابوسفيان . نپذيرفت

. بنشيند، ام حبيبه آن را پيش پاي او تا كرد و درهم پيچيـد  كه بر زيرانداز پيامبر 
داني؟ ام  از آن مي آيا اين فرش را بر من ترجيح دادي يا مرا باالتر: ابوسفيان گفت

ت و تو مردي مشرك اس خير، بلكه اين زيرانداز از آنِ رسول خدا : گفت حبيبه
كرد  پس ابوسفيان با خشم بسيار در حالي كه خانه را ترك مي. )1(باشي و نجس مي

  .اي دخترم، پس از رفتن من شر و بدي نصيبت باد: گفت
  

  :گردد پس از اطالع از سالمتي تو هر مصيبتي خوار و ناچيز مي -15
شـنود و خبـر    را مـي  شـدن محمـد    ي از انصار اسـت كـه شـايعه كشـته    اين زن

آيـد تـا در صـدد كشـف      آزارد و از مدينه بيرون مـي  او را مي شدن پيامبر  كشته
گردد و در ميان شهيدان، پدر، فرزند، همسر و  حقيقت برايد، و در رزمگاه اُحد مي

ايسـتد،   كنـد و حتـي نـزد آنـان نمـي      و هيچ توجهي به آنها نمي ،يابد رش را ميبراد
پـردازد و بـه    مـي  بيشتر بـه جسـتجوي رسـول خـدا      و عجله هرچه ببلكه با شتا
: گوينـد  چـه شـد؟ در پاسـخ او مـي     گويد كه پيامبر خـداي   ميرسد  هركس مي
 گيرد تـا ايـن كـه بـه پيـامبر       خاطرش آرام نمي. روبروي تو است رسول خدا 

                                           
آري، اين است محبت و ايمان راستين و صادقانه كه دختري پدر مشركين را از نشستن بر  -)1(

  .دارد باز مي زيرانداز رسول خدا 



   

  
    

  
  

 

  ﴾73﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

گيـرد و   را مـي  يابد، پس گوشه جامه پيـامبر   رسد و بر سالمت او اطمينان مي مي
تو سالمت هستي و بعد از اطالع از سالمتي تو هر درد و رنج و مصـيبتي  : گويد مي

  .)1(ارزش است ناچيز و بي
اد د خواهم در ذكر محبـت زنـان مسـلمان نسـبت بـه رسـول خـدا         و نيز نمي

اوان و زيرا كتب محدثان و مورخان از مـوارد فـر   سخن دهم و بيشتر بدان بپردازم،
و تمسك به دين او و دفاع  نسبت به رسول خدا ايمان باارزشي از محبت زنان با

  .از آن آكنده است
و به راستي خداي تعالي به پيغامبرش امر فرمود كه با زنان نيز بيعت نمايد و 

$﴿: براي آنان طلب بخشش و استغفار كند pκš‰ r'̄≈ tƒ ©É<̈Ζ9$# #sŒÎ) x8u™!% ỳ àM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# 

y7 uΖ÷è Îƒ$ t7ãƒ #’ n?tã β r& ω š∅ ø.Îô³ç„ «!$$ Î/ $ \↔ø‹x© Ÿω uρ z⎯ø% Îô£tƒ Ÿω uρ t⎦⎫ÏΡ÷“ tƒ Ÿω uρ z⎯ù= çFø)tƒ 

£⎯èδ y‰≈ s9÷ρ r& Ÿω uρ t⎦⎫Ï?ù'tƒ 9⎯≈ tFôγ ç6 Î/ …çμ uΖƒ ÎtIøtƒ t⎦÷⎫t/ £⎯Íκ‰ Ï‰÷ƒ r&  ∅ Îγ Î= ã_ö‘ r&uρ Ÿω uρ šoΨŠÅÁ ÷ètƒ ’Îû 

7∃ρ â÷êtΒ   £⎯ßγ ÷è Îƒ$ t6 sù öÏøó tG ó™ $#uρ £⎯çλm; ©!$# ( ¨βÎ) ©!$# Ö‘θ àxî ×Λ⎧Ïm§‘ ∩⊇⊄∪﴾)2( » اي پيامبر! 
با تو بيعت كنند كه چيزي را با ) كه با اين شرط(مان نزد تو آيند ايچون زنان با

هاي  فرزندان خود را نكشند و بچه ،خدا شريك نسازند و دزدي نكنند و زنا نكنند
) كار(به شوهر نبندند و در ) حيله(اي را كه پس انداخته اند با بهتان و  حرامزاده
تو نافرماني نكنند، با آنان بيعت كن و از خدا براي آنان آمرزش بخواه، نيك از 

  .»زيرا خداوند آمرزندة مهربان است
آمدند و شفاهاً با او بيعت كردند،  ايمان نزد رسول خدا و به راستي زنان با

فهميدن دست زني تماس يابد، و براي بهتر آن كه دست مبارك آن حضرت با بي
آنحضرت  ه برآن بيعت كرده بودند با صراحت و آزادي باو آگاهي از آنچه ك
داد و به  شان گوش فرا مي هم به سخنان كردند و رسول خدا  بحث و گفتگو مي

و آنان نيز گاهي به مزاح مطالبي خوشايند، بيان . فرمود هايشان پاسخ مي سوال
  .كردند مي

                                           
  .ني و بزارروايت از طبرا -)1(
  .12سورة ممتحنه، آية  -)2(



   

  
    

  
  

 

  ﴾74﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

دان خود را روايت شده است هنگامي كه زنان بيعت كردند بر اين كه فرزن
ش داديم و در روز در كودكي آنان را پرور: گفت) يانهمسر ابوسف(نكشند، هند 

 و از ترس اين كه مبادا پيامبر . با اين كه بزرگ شده بودند، آنان را كشتيد بدر
او را بشناسد و به خاطر كاري كه با حضرت حمزه انجام داده بود، از او انتقام 

: او را شناخت و فرمود اما رسول خدا  يخته بود،رد، روي بندي بر چهره آوبگي
  باشي؟ تو هند مي

و روايت شده است وقتي هند اين سخن را بيان كرد، عمر آنچنان خنديد كه 
پرسيد كه جايز است از مال و ثروت ابوسفيان  به پشت افتاد، نيز هند از پيامبر 

ندان خويش بخل ال بر زن و فرزكردن م صرف كند، زيرا ابوسفيان از هزينهم
خود و فرزندانت آنگونه كه پسنديده است و براي : فرمود وزيد، رسول خدا  مي

  .رادكند، بر كفايت مي
سپس هند سخناني را بر زبان آورد كه نشان فرمانبرداري و اطاعت آنان بود، و 

مان چنين بگذرد كه در چيزي  ما در اينجا ننشسته ايم كه در ذهن و انديشه: گفت
  .فرماني كنيمترا نا

سپس از ذكر مطالبي كه گذشت، بايد دانست كه بيگمان محبت پيوند استوار 
ها  كند و كينه هاي مؤمنان ايجاد مي و محكمي است كه مودت و برادري را در دل

و به . دارد اندوزي را از ميان برمي پرستي و ثروت هاي اجتماعلي و مال و بيماري
و درست فرمود خداوند  ،گوار استراستي محبت عطا و بخشش خداي بزر

uθ﴿بزرگ كه  èδ ü“Ï% ©!$# š‚ y‰−ƒ r& ⎯ÍνÎóÇuΖÎ/ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/uρ  ∩∉⊄∪ y#©9r&uρ š⎥ ÷⎫t/ öΝÍκÍ5θ è= è% 

4 öθ s9 |Mø)xΡr& $ tΒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ YèŠÏΗ sd !$ ¨Β |Mø©9r& š⎥ ÷⎫t/ óΟÎγ Î/θ è= è% £⎯Å6≈ s9uρ ©!$# y#©9r& öΝæη uΖ÷ t/ 4 

…çμ ¯ΡÎ) î“ƒ Í•tã ÒΟŠÅ3ym ∩∉⊂∪﴾)1( » ؤمنان نيرومند مهم او بود كه ترا با ياري خود و
هايشان اُلفَت انداخت كه اگر آنچه در روي زمين است همه را گردانيد و ميان دل

توانستي ميان دلهايشان الفت برقرار كُني، ولي خدا بود كه  نمي ،ديرك خرج مي
  .چرا كه او تواناي حكيم است ،ميان آنان الفت انداخت

                                           
  .63و  62سورة انفال، آيات  -)1(



   

  
    

  
  

 

  ﴾75﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

به راستي محبت نيرويي است كه از روح خدا ياري گرفته است و اسالم دين 
صورت با فطرت آدمي همراه و  و ديني است كه در زيباترين ،خداي تعالي است

و اسالم تنها . آيد رود، و از آن زيباترين نتايج به دست مي پيش مي همگام
مترين و اولين پيودي كند و آن مه اي است كه پيوند محبت را برقرار مي وسيله

است در زندگي مسلمانان تا از آن عبادات و طاعات و بندگي خداي در وجود 
  .آيد

قرار ده و  ات محمد  ما را از جمله محبان و دوستان خود و فرستاده !خدايا
لطف و رحمت و نعمتت را به ما عطا فرما، آنگونه كه نعمت دين را بر ما كامل 

  .اي و بخشاينده فرمودي، قطعاً تو بخشنده
هايي از محبت و  در اينجا به پايان آمد، آنچه كه امكان داشت از ذكر نمونه

و با اين فرمانبرداري  پيامبر گرامي و پذيرفتن فرمان او،احترام اصحاب نسبت به 
  .از كاميابان بودند بود كه ياران وي 



   

  
    

  
  

 

  ﴾76﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

  :باب پنجم
  :در بارة محبت مسلمانان به همديگر

كند و دلها را  انان نسبت به همديگر محبتي است كه اعجاز ميمسلم اما دوستي
ها كاخي  و نيز ميان دل ،كند دهد و ميان دلها اُنس و الفت پديدار مي باهم پيوند مي

 ، و ايـن پيونـد از  كنـد  نمـي دارد كه هيچ چيز آن را ويران  رفيع و استوار بر پاي مي
  .و ايجاد برادري و دوستي استوادگي، تعاون و ياري به يكديگر انيل ارتباط خقب

هـا را گشـاده    درون كنـد،  محبت است كه شادي و لبخنـد را در دل ايجـاد مـي   
از و گشـاده بـا   كند، و انسان با لب خندان و رويي بـ  ها را باز مي گرداند و چهره مي

  .كند د ميروبرادر ديني اش برخ
فـراوان اسـت،    ها و ارشادهاي رسول خدا  و به راستي در اين مورد راهنمائي

دانست، اُمتـي كـه بـرادري محبـت و تعـاون و يـاري آن را        مي زيرا رسول خدا 
ريزنده است و از بخشايش ها و اساس آن خراب و فرو د، پايهاداره و راهنمايي نكن

اي اسـت كـه او    بهره است، زيرا خداوند يار و ياور بنـده  و ياري خداوند بزرگ بي
و اينك با خواست خدا برخي از سخنان و احاديث  ،ديني اش را ياري نمايدبرادر 

ارزش را برايمـان  هاي بزرگ و مهم و بـا  كرد كه راه را بيان خواهم رسول خدا 
  .ترسيم كرده است تا بدان راه محبت و دوستي و برادري را پيش گيريم

 و او از رسول خدا  و از آنجمله حديثي است كه مسلم از انس بن مالك 
 –أَْو قَالَ ِلجِارِِه  –كُْم َحتَّى ُيِحبَّ ِلأَِخيِه الَ ُيؤِمُن أََحُد«: ت كه فرمـود روايت كرده اس
گردد مگر ايـن كـه آنچـه بـراي      ايمان هيچيك از شما كامل نمي« »َما ُيِحبُّ ِلَنفِْسِه

  .»دوست بدارد –يه اش سايا هم –درش رادارد، براي ب خود دوست مي
اطبين و شـنوندگان اسـت، امـا مفهـوم آن همـه      ويژه مخ »كُْمأََحُد« اگرچه واژه

  .شود مسلمانان را در هر عصري و در هر زماني شامل مي
آمده است كه به صراحت و آشكارا  »الَ ُيؤِمُن أََحٌد، أَْو َعْبٌد«و در روايت ديگر 

  .بر اين عموميت داللت دارد
مسلمانان  برادر در اين حديث، برادري اسالمي است كه همه=  »أَْخ«ز منظور ا

  .را از هر نژادي شامل است



   

  
    

  
  

 

  ﴾77﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

 .»َحتَّى ُيِحبَّ ِلأَِخْيِه الُْمْسِلمِ«همانگونه كه برخي روايات بدان داللت دارد كه 
بنابراين، مسلمانان با وجود تفاوت و اختالف در مليت و نژاد و سرزمين و زبان 

yϑ̄ΡÎ) tβθãΖÏΒ÷σ$﴿ ،روند يك خانواده و يك ملت واحد به شمار مي ßϑø9 $# ×ο uθ÷zÎ)﴾)1( 
  .»باهم برادرند –مسلمان  –به راستي كه مؤمنان «

ُيِحبَّ  َحتَّى أََحُدكُْم ُيْؤِمُن لَا بَِيِدِه َنفِْسي َوالَِّذي«: و در روايت نسايي آمده است
سوگند به خدا، ايمان هيچ يك از شما كامل « »ِلأَِخْيِه َما ُيِحبُّ ِلَنفِْسِه ِمَن اخلَْيرِ

داري از كارهاي خير و نيك،  گر اين كه آنچه براي خود دوست ميگردد م نمي
  .»براي برادرش نيز دوست بدارد

و اين قيد و شرطي است كه بايد در حديث آورده شود، زيرا كسي كه ميل و 
رغبت به شهوات و منكرات و محرمات دارد، هرگز ايمانش كامل نيست كه آن 

ت بدارد، و نص صريح بر آن داللت دارد را نيز براي ديگر برادران مسلمانش دوس
و اين  ،كارهاي خوب و نيك استاز نظر شرع  داشتني كه منظور از دوست

است، و كارهايي است كه تماماً بهره و  هاي خيري است كه منطبق با شريعتكار
علمِ سودمند، عمل شايسته و عاقبت و سرانجام نيك، : پاداش اُخروي دارند از قبيل

 ،دنيايي تنها چيزهايي حالل و نهي نشده را شامل استهاي  ها و بهرهو اما از كار
توسعه و گسترش روزي حالل و پاك و داشتن فرزندان نجيب و باادب و  :مانند

  .ها و امثال آن ها و آلودگي نيكوكار و برخورداري از عمر دراز و دوري از زشتي
روايت  عمر  كه ترمذي از عبداهللا بن و از آنجمله فرمودة آن حضرت 

 َخْيُرُهْم اللَِّه ِعْنَد الْجَِرياِن َوَخْيُر ِلَصاِحبِِه َخْيُرُهْم اللَِّه ِعْنَد اَألْصَحابِ َخْيُر«: كرده است
نزد خداوند بهترين ياران نيكوكارترين ايشان است نسبت به دوستش و « )2(»ِلَجارِِه

  .»ابطه با همسايه اشبهترين همسايگان بهترين و نيكوكارترين ايشان است در ر
 اللََّه إِنَّ«روايت مسلم از ابوهريره است كه  و از جمله ارشادات آن حضرت 

به « »ِظلِّى إِالَّ ِظلَّ الَ َيْوَم ِظلِّى ِفى أُِظلُُّهْم الَْيْوَم بَِجالَِلى الُْمَتَحابُّونَ أَْيَن الِْقَياَمِة َيْوَم َيقُولُ

                                           
  .10سورة حجرات، آية  -)1(
  .ابن خزيمه و ابن حبان آن را روايت كرده اند -)2(



   

  
    

  
  

 

  ﴾78﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

كجايند كساني كه به خاطر عظمت : فرمايد يراستي خداي تعالي در روز قيامت م
دارند كه امروز آنان را در سايه پناه  همديگر را دوست مي و بزرگي و اطاعت من

  .»خود جاي دهم، روزي كه هيچ سايه و پناهي جز سايه و پناه من موجود نيست
روايت  است كه مسلم از ابوهريره  و از آنجمله فرمايش رسول خدا 

 َملَكًا َمْدَرَجِتِه َعلَى لَُه اللَُّه فَأَْرَصَد أُْخَرى قَْرَيٍة ِفى لَُه أًَخا َزاَر َرُجالً نَّأَ«: كرده است
 نِْعَمٍة ِمْن َعلَْيِه لََك َهلْ قَالَ. الْقَْرَيِة َهِذِه يِف ِلى أًَخا أُرِيُد قَالَ ُترِيُد أَْيَن قَالَ َعلَْيِه أََتى فَلَمَّا
 قَْد اللََّه بِأَنَّ إِلَْيَك اللَِّه َرُسولُ يفَإِنِّ قَالَ. َوَجلَّ َعزَّ اللَِّه يِف أَْحَبْبُتُه يأَنِّ ْيَرغَ الَ قَالَ َتُربَُّها
كه مردي از برادرش در روستايي ديگر ديدن كرد و « »ِفيِه أَْحَبْبَتُه كََما أََحبََّك

پايد و چون فرشته اي را بر نگهباني مسير و راه او گماشت تا او را ب خداوند فرشته
به ديدن  خواهم مي: خواهي به كجا روي؟ مرد گفت پرسيد كه مي ،او را دريافت

آيا ثروت و نعمتي نزد او داري : است بروم، فرشته گفت برادري كه در اين روستا
به  اخير، جز اين كه او ر: روي؟ گفت آوري آن نزد وي مي كه به خاطر جمع

به راستي من : دارم، فرشته گفت دوست ميخاطر رضا و خرسندي خداي عزوجل 
او را  دارد آنگونه كه تو د ترا دوست ميفرستاده خداي بر تو هستم، و قطعاً خداون

  .»دوست داري
داشت برادر ديني به خاطر رضاي  محبت و دوست :گفت /امام نووي 

خداي تعالي فضيلت فراواني دارد، و نيز سببي است كه خداوند بنده اش را 
و  ،بدارد و نيز مزيت و فضيلت ديدار صالحان و پارسايان را دربر دارددوست 

  .بينند ها نيز فرشتگان را مي داللت ديگر اين حديث آن است كه گاهي انسان
و از آنجمله فرمودة ديگر رسول خداست كه امام احمد و ابويعلي و حاكم با 

 رسول خدا : روايت كرده اند كه گفت اسناد صحيح از ابي مالك اشعري 
 َوالَ بِأَْنبَِياَء لَْيُسوا ِعَباًدا َوَجلَّ َعزَّ ِللَِّه أَنَّ َواْعلَُموا َواْعِقلُوا اْسَمُعوا النَّاُس أَيَُّها َيا«: فرمود
 َنِم َرُجلٌ فََجاَء. اللَِّه ِمَن َوقُْربِهِْم َمَجاِلِسهِْم َعلَى َوالشَُّهَداُء اَألْنبَِياُء َيْغبِطُُهُم ُشَهَداَء

 َنبِىَّ َيا فَقَالَ -وسلم عليه اهللا صلى- اللَِّه َنبِىِّ إِلَى بَِيِدِه َوأَلَْوى النَّاسِ قَاِصَيِة ِمْن اَألْعَرابِ
 َمَجاِلِسهِْم َعلَى َوالشَُّهَداُء اَألْنبَِياُء َيْغبِطُُهُم ُشَهَداَء َوالَ بِأَْنبَِياَء لَْيُسوا النَّاسِ ِمَن َناٌس اللَِّه
 عليه اهللا صلى- اللَِّه َرُسولِ َوْجُه فَُسرَّ - لََنا ِصفُْهْم َيْعنِى - لََنا اْنَعْتُهْم اللَِّه ِمَن بِهِْمَوقُْر

 أَفَْناِء ِمْن َناٌس ُهْم -وسلم عليه اهللا صلى- اللَِّه َرُسولُ فَقَالَ اَألْعَرابِىِّ ِلُسَؤالِ -وسلم



   

  
    

  
  

 

  ﴾79﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

 اللَُّه َيَضُع َوَتَصافَْوا اللَِّه ِفى َتَحابُّوا ُمَتقَارَِبةٌ أَْرَحاٌم َبْيَنُهْم لَْتِص لَْم الْقََباِئلِ َوَنَوازِعِ النَّاسِ
 َيفَْزُع ُنوراً َوِثَياَبُهْم ُنوراً ُوُجوَهُهْم فََيْجَعلُ َعلَْيَها فَُيْجِلُسُهْم ُنورٍ ِمْن َمَنابَِر الِْقَياَمِة َيْوَم لَُهْم

 ُهْم َوالَ َعلَْيهِْم َخْوٌف الَ الَِّذيَن اللَِّه أَْوِلَياُء َوُهْم َيفَْزُعونَ َوالَ الِْقَياَمِة َيْوَم النَّاُس
اي مردم بشنويد و بينديشيد و بدانيد كه به «: فرمود رسول خدا  .)1(»َيْحَزُنونَ

راستي خداي تعالي را بندگانيست كه نه از پيامبرانند و نه از شهيدان كه پيامبران و 
و آرزو  ،برند و منزلت و قربت آنان به خدا تعالي رشك مي شهيدان بر جايگاه

  .دارند از آن جايگاه و منزلت برخوردار باشند
روي زانوانش ايستاد و دستش را  –كه دورتر از مردمان بود  –مردي از اعراب 

ها است كه نه  آيا انساني از انسان !يا رسول اهللا : بلند كرد و اشاره نمود و گفت
و نه از شهيدان است، و حال اين كه پيامبران و شهدا بر منزلت و  از پيامبران

ايشان را بر ما  د و آرزوي اين قربت را دارند؟ پسبرن جايگاه آنان رشك مي
ايشان : بي شادمان گرديد و فرموداراز سوال مرد اع رسول خدا . توصيف فرماي

باهم ندارند، و به مردماني غريب و گمنام هستند كه پيوند و وابستگي خانوادگي 
خاطر رضا و خرسندي و فرمانبرداري از خداي تعالي است كه همديگر را دوست 

ها و  دارند و باهم صميمي و يكرنگند، خداي تعالي در روز رستاخيز تخت مي
نشينند،  ها مي ها و تخت هايي از نور برايشان نهاده است و آنان برآن صندلي صندلي

تن ايشان  اي از نور بر ق در نور كرده و جامهو خداوند صورت ايشان را غر
و آنان ترسي و هراسي  ،پوشانيده است، و در روز رستاخيز همه در بيم و هراسند

ندارند و ايشان دوستان خدايند و هيچ بيم و هراسي برايشان نيست و نيز اندوهي 
  .»ندارند

، در وارد مسجد دمشق شدم: و از ابي ادريسِ خوالني روايت است كه گفت
هاي سفيد و براقي داشت، ديدم و مردمان  همان لحظه جواني را كه دندان
كردند نظر خود را با او  اي اختالف پيدا مي پيرامونش بودند و چون در مسأله

: شدند، پس در باره او سؤال كردم، گفتند مند مي گفتند و از رأي و نظر او بهره مي
  .اين جوان معاذ بن جبل است

                                           
  .48، ص 4الترغيب و الترهيب از منذري ج  -)1(



   

  
    

  
  

 

  ﴾80﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

كه براي نماز آمدم، آن جوان را ديدم كه در گزاردن نماز  چاشت روز بعد
چاشتگاه از من پيشي گرفته و او را در حال نمازخواندن يافتم، پس در انتظار ماندم 
تا نمازش را به پايان برد، سپس از مقابل نزد او رفتم و بر او سالم كردم و گفتم، به 

آيا فقط : رم، چند بار گفتدا خدا سوگند ترا به خاطر رضاي خداوند دوست مي
نه  آري، فقط براي رضاي خدا، و: داري؟ در پاسخ گفتم براي خدا مرا دوست مي

گوشة عبايم را گرفت و مرا به سوي خود كشيد . به خاطر هدف و خواست ديگر
: شنيدم كه فرمود شاد و خرسند باش به راستي كه از رسول خدا : و گفت

به كساني كه به خاطر رضاي من همديگر را : فرمايد خداي تبارك و تعالي مي
و نيز به كساني كه  ،دارند، دوستي و محبت خويش را واجب گردانيدم دوست مي

رسانند و به  كنند و بهم ياري مي نشيني مي به خاطر رضاي من باهم همدمي و هم
بخشند محبتم را الزم و قطعي  روند و در راه من مي ديدار هم ديگر مي

  .)1(گردانيدم
 أََحبَّ َمْن«: فرمود روايت كرده است كه رسول خدا  ابوداود از ابي امامه 

كسي كه به خاطر خدا « »اِإلَميانَ اْسَتكَْملَ فَقَِد ِللَِّه َوَمَنَع ِللَِّه َوأَْعطَى ِللَِّه َوأَْبَغَض ِللَِّه
دوست بدارد، و به خاطر خدا خشم گيرد و به خاطر خدا نيكي و احسان و به 

  .»اطر خداي باز دارد، به راستي ايمانش را كامل گردانيده استخ
گـرفتن اسـت،    داشتن و خشم بخشش و يا خودداري از آن از پيامدهاي دوست

اصـالح دل اصـالحِ جسـم اسـت و فسـاد دل      زيرا دل فرمانرواي جسم است، پـس  
  .سبب فساد و تباهي جسم است
فتنش به خاطر خدا و گر داشتنش به خاطر خدا و خشم پس هركس كه دوست

ورزيدنش براي رضاي خدا باشد، نه به اميد پاداش به كسي  بخشش يا دريغ
بخشد و نه به خاطر چشم داشت ستايش ايشان و نه به خاطر محبوبيت و  مي

و ). نظر داردبلكه تنها رضاي خدا را در(دمان، نما شدن ميانِ مر انگشت
مال دنيا نيست و به خاطر عالقه و  ورزيدن او به خاطر كينه و دشمني بر سر دريغ

ورزد كه او را از  دلبستگي به مال و ثروت نيست، بلكه از كسي دريغ مي

                                           
  .46، ص 4الترغيب، ج  -)1(



   

  
    

  
  

 

  ﴾81﴿  حبت پيامبر در قلب يارانشم

بنابراين، با اين كار ايمانش را كامل . بردن و اطاعت از دستورِ خدا باز دارد فرمان
گردانيده است و به مقام مؤمني راستين دست يافته است، و فرمان خداي تعالي را 

ö≅è% ¨β﴿ رده است كهبكار ب Î) ’ÎAŸξ |¹ ’ Å5Ý¡èΣ uρ y“$ u‹øtxΧuρ † ÎA$ yϑ tΒ uρ ¬! Éb> u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# 

مرگ من براي ز من و ساير عبادات من و زندگي و بگو در حقيقت نما«. )1(﴾∪⊅∌⊆∩
  .»خدا، پروردگار جهانيان است

دارد كه به برادر ديني اش در  مي هنگامي كه اين دوستي و محبت او را وا
هاي دنيوي ياري برساند، چه برسد به اين كه از او دريغ ورزد و يا اين  ازمنديني

آن را چنين بيان فرموده  او ستم رساند يا او را بيازارد، رسول گرامي  به كه
 عَِبْي َعلَى َبْعُضكُْم َيبِْع َوالَ َتَداَبُروا َوالَ َتَباغَُضوا َوالَ َتَناَجُشوا َوالَ َتَحاَسُدوا الَ«: است
. َيْحِقُرُه َوالَ َيْخذُلُُه َوالَ َيظِْلُمُه الَ الُْمْسِلمِ أَُخو الُْمْسِلُم. إِْخَواًنا اللَِّه ِعَباَد َوكُوُنوا َبْعضٍ
 َيْحِقَر أَنْ الشَّرِّ ِمَن اْمرِئٍ بَِحْسبِ – َصْدرِِه إِلَى َوُيِشُري – ُهَناَه ، التَّقْوىاُهَنَه التَّقَْوى
به همديگر حسد « .)2(»َوِعْرُضُه َوَمالُُه َدُمُه َحَراٌم الُْمْسِلمِ َعلَى الُْمْسِلمِ كُلُّ َمالُْمْسِل أََخاُه

يكديگر خريد و فروش  بر نورزيد و رقابت ناروا نكنيد و باهم دشمني مكنيد و
برادر همديگر باشيد، در حقيقت مسلمان  !اي بندگان خدا .خريد و فروش ننماييد

گرداند و او را حقير و  كند او را خوار نمي اشد، به او ستم نميب برادرِ مسلمان مي
و به وسينة مباركش اشاره  –شمارد، تقوي و پرهيزگاري اينجاست  كوچك نمي

با توجه به موقعيت هر انساني زشت و ناروا است كه برادر مسلمانش را  –ود مفر
د بر مسلمان و تمام آنچه كه به مسلمان تعلق دار ،تحقير كند و كوچك شمارد

گفتن  خوردن مال و ثروت او و سخن ،از جمله ريختن خون او: ديگر حرام است
  .»از ناموس او

 هاي نيك كه رسول گرامي  ها و خصلت هيچ ترديدي نيست كه اين صفت
در اين حديث صحيح ترسيم فرموده است، محبت و دوستي را تقويت و نيرومند 

  .گرداند و پابرجا مي

                                           
  .162سورة انعام، آية  -)1(
  .را روايت كرده اندمسلم و بخاري آن  -)2(
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آن را روايت كرده است  حديثي است كه مسلم از ابوهريره و از اين قبيل 
 ؟اللَِّه َرُسولَ َيا ُهنَّ َما: ، ِقْيلَِستٌّ الُْمْسِلمِ َعلَى الُْمْسِلمِ َحقُّ«: فرمود كه رسول خدا 

 َعطََس َوإِذَا لَُه فَاْنَصْح اْسَتْنَصَحَك َوإِذَا فَأَجِْبُه َدَعاَك َوإِذَا َعلَْيِه فََسلِّْم لَِقيَتُه إِذَا :قَالَ
  .»فَاتَّبِْعُه َماَت َوإِذَا فَُعْدُه َمرَِض َوإِذَا فََسمِّْتُه اللََّه فََحِمَد
آنهـا چـه    حق مسلمان بـر مسـلمان شـش چيـز اسـت، گفتنـد يـا رسـول اهللا         «
كـه تـرا دعـوت كـرد،     هنگـامي   .چون به او رسـيدي سـالم كـن   : فرمود باشند؟ مي

و  .ا نصــيحت كــرد، نصــيحت و انــدرز او را بپــذيرو چــون تــر .دعــوتش را بپــذير
َيْرَحُمَك و بگـوي  (امي كه عطسه كرد و خداي را سپاس گفت، او را دعا كـن  گهن
و چـون فـوت كـرد جنـازه اش را تشـييع       ،چون بيمار شود از او عيادت كن و) اللُّه
  .كن

ات بسـيار   ست كه به حال و وضـعيت بـرادر دينـي   هاي اين محبت آن ا از نشانه
. كنـي و او را يـاري نمـايي    خواهد، تـالش  توجه نمايي و دربرآوردن آنچه كه مي

و تـرين   اگر در اين موارد تالش و كوشش به عمل آوردي، بـه راسـتي بـه شايسـته    
  .اي بزرگترين طاعات و عبادات به درگاه خداوند تقرب جسته

است بسنده و تنها به آنچه از ابن عباس روايت  ،گذارم و پا از اين فراتر نمي
مردي نزد  ،معتكف بود د پيامبر جس، و آن اين است كه ابن عباس در مكنم مي

ترا اندوهگين و  !او آمد و سالم كرد، سپس نشست، ابن عباس به او گفت اي فالن
فالني بر من  !آري، اي پسر عموي رسول خدا : بينم، آن مرد گفت دلتنگ مي

تربت پاك رسول خدا ( رگي اين مرقدسوگند به حرمت و بز حقي و طلبي دارد و
 (خواهي در  آيا مي: توان و قدرت پرداخت آن را ندارم، ابن عباس گفت
آري، اگر دوست داري كه حرف بزني، ابن : اي تو با او گفتگو كنم؟ گفت باره

آيا فراموش : عباس كفشش را پوشيد و از مسجد بيرون آمد، آن مرد گفت
ابن عباس در حالي كه اشك در ) اعتكاف(داري؟  اي در چه موقعيتي قرار كرده

ب اين حاصخير، يادم نرفته است، اما از : دچشمانش پديدار شده بود جواب دا
 ىَشَم ْنَم«: كه فرمود –هرچند از شنيدن آن بسيار نگذشته است  –شنيدم  مرقد 

 غاَءِتْبِا ماَْوَي َفكََتْعِا ْنَمَو َنْينِِس َرَشَع اِفكِتْعِا ْنِم ُهلَ رياًخَْ انَكَ اَهْيِف غَلََبَو ِهيِِخِأ ِةاَجَح ْيِف
 َنْيَب امَِّم ُدَعْبأَ ، كُلُّ َخْنَدقٍَقاِدَنَخ ةَاثَلَثَ ارِالنَّ َنْيَبَو ُهَنْيَب ُهاللّ لََعَج ىالََعَت ِهاللّ ِهْجَو
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اين هركس به دنبال نياز برادرش رود و براي رفع آن تالش نمايد، . )1(»نِْيقَاِفَخالْ
كار از اعتكاف ده سال ثوابش بيشتر است، و اگر كسي روزي براي رضاي خدا 
اعتكاف كند خداوند به اندازه سه خندق ميان آن شخص با دوزخ فاصله ايجاد 

دارد، و فاصله هر خندق دورتر از فاصله مشرق و  كند و او را از دوزخ دور مي مي
  .مغرب است

گردانـد كـه بـه     ديث بـزرگ وابسـته مـي   چه چيزي است كه انسان را به اين ح
مانـدن   راستي آن حديث دعوت روشن و آشكاري اسـت بـراي اسـتواري و ثابـت    

هرچـه   هاي دوستي و محبت و سر و سامان دادنِ اسـالم بـه پيونـدهاي بـرادري     پايه
  .تر زيباتر و شايسته

هت خدمت انواع خدمات عمومي كه مسلمانان جو در همان حال، اسالم براي 
ترين پـاداش را نهـاده اسـت، و ايـن ابـن عبـاس        آورند، عالي مديگر فراهم ميبه ه

كند در حـالي كـه كـامالً بـه      رها مي است كه اعتكاف را در مسجد رسول خدا 
ن واقـف اسـت، امـا بـه خـاطر دسـتگيري از       و درجـات عـالي آ  ثـواب بـزرگ آن   

  .كشد خواهد، از اين ثواب عظيم دست مي برادري كه از او ياري مي
بـه مـا آموخـت كـه ديگـران را       بـه راسـتي پيـامبر خـدا     ! اي خواننده گرامي

و نيز  ،داشتن را براي ما روشن فرموده است دوست بداريم و چگونگي اين دوست
. ترسـيم و بيـان فرمـوده انـد     م آن دوسـتي راهكارهاي مفيـد بـراي اسـتواري و دوا   

بيـانگر محبتـي اسـت     زدن و تبسم را آموخت، زيرا لبخندبه ما لبخند آنحضرت 
  .كه در دل ما پنهان است

 »َوَتَبسُُّمك ِفْي َوْجِه أَِخْيَك َصَدقٌَه«گوينده اين قول نيست كه  مگر رسول خدا 
و آيـا ايـن فرمـودة رسـول      »ستلبخند تو در روي برادرت بسان صدقه و احسان ا«

 الَْوْجـهِ  َبْسطُ ِمْنكُْم ِلَيَسْعُهْم َولَِكْن بِأَْمَواِلكُْم النَّاَس َتَسُعونَ لَا إنَّكُْم«نيست كه  خدا 
توانيد با ثروت و اموال خـويش خـوب بـه مردمـان      پس شما نمي«؟ »الُْخلُقِ َوُحْسُن
رويي و خوي نيك شما براي ايشان مفيد و سودمند است، مگر  ولي گشاده ،برسيد

  به ما نياموخت كه محبت ما تنها براي خدا و در راه او باشد؟

                                           
  .روايت از بيهقي -)1(
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كنـد و لبهـا بـه     شائبه است كه در دل لبخند را ايجاد مي بت راستين و بياين مح
ات بـا روي گشـاده و درخشـان     شود و در پي آن بـا بـرادر دينـي    ميواسطه آن باز 
اي جلـب محبـت مردمـان و    گردي، به راستي كه ثروت به تنهايي بـر  روياروي مي
آنچنان اسـت كـه    درداي كه لبخند نان كافي و بسنده نيست، زيرا اثردلجويي از آ

لبخند توان آن دارد كه بـه دل راه يابـد و   . مال و ثروت توان و قدرت آن را ندارد
  .بر احساسات و عواطف چيره گردد

خوانده است تـا بـر    ترا به خوشرويي فرا به راستي كه رسول ناصح و دلسوز 
محبت و دوستي چيره شـوي و مالـك آن گـردي، و مردمـاني هسـتند كـه هرگـز        

كشـند و   گردند، چهره درهـم مـي   خندند و چون با مردمان ديگر روياروي مي ينم
كننــد، و بــه  كننــد، اينــان بــه نيكــي عــادت ندارنــد و بــدان توجــه نمــي تبســم نمــي
نيـز   - رسـول خـدا    –هاي راد مرد بزرگ بشـريت و سـرور مسـلمانان     راهنمايي

ي و آموزگـار بشـريت   گمان پيامبر عظيم الشأنِ مـا بزرگتـرين مربـ    توجه ندارد، بي
دانسـت كـه پيونـد محبـت پايـدارترين و اسـتوارترين        مـي  است، و آن حضرت 

دادي و بدانچه كه خداي او با فطرت خدا پيوندها در زندگي انسان است هم او 
دانست كه محبت و مهرباني و  مي –و چه نيك ادب آموختني  –را ادب آموخت 

. اي نيرومند و متحد و پابرجا بسـازد  جامعه تواند كه دوستي و برادري به تنهايي مي
گردانـد، فـرا    دهد و صاف مـي  و را به سوي محبتي كه دلها را صيقلي ميتبنابراين، 

جويي تا دوست بداري و  اي مي جوشد و تو وسيله خواند، پس محبت در تو مي مي
رت رويي و لبخند بـا بـراد   نيز از تو خواست كه با گشاده دوستت بدارند، پيامبر 

رويي اثري سحرآميز دارد، خوشـرويي   به راستي اين لبخند و گشاده. برخورد كني
اي خوش باشد،  و مهرباني با مردمان را بيازماي و امتحان كن، و چون بر لبت خنده

  .هرگز از اين تجربه و آزمايش پشيمان نخواهي شد
و و هـاي اخمـ   دار اسـت كـه انسـان   به راستي ايـن لبخنـد از آن توانـايي برخـور    

يـابي و بـه دل آنـان     ها راه مي و بدانوسيله به درون انسان ،رو را رامت گرداند ترش
  .گردد كني، در نتيجه ارتباط و همبستگي ايجاد مي نفوذ مي
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  :سخن پاياني
را  منـدي از ديـدار رسـول خـدا      هرچنـد مـا سـعادت بهـره     !خواننده گرامـي 

ادت برخـوردار بودنـد، مبـادا كـه     نداشتيم، آنگونه كه ياران بزرگوار او از آن سـع 
و يـاران   و ياران او و محبت همه كساني كه پيـامبر   هرگز محبت رسول خدا 

  .شان برود دارند از دست او را دوست مي
 ن حضـرت  برخورداري از ديدار وجود مبارك آو چون سعادت   را نداشـته

پيش ماست نبايد پس مطالعه و نگريستن به آثار و اقوال آن حضرت را كه فرا ،ايم
  .از دست دهيم

سـعادتمند و   به راستي كـه مـا بـا آگـاهي از سـخنان گوهربـار رسـول خـدا         
  :شويم كه و با گوينده اين ابيات همراه مي ،باشيم خوشبخت مي

  لَْم أَْسَع ِفْي طَلَبِ الَْحِدْيِث ِلُسمَعٍة
ــهِ  ــِه َوَحِدْيِث ــاعِ قَِدْيِم   أَْو ِلاْجِتَم

  لُْمِحبَّ ِلقـاُء َمـنْ  ِلِكْن إِذْ افَاَت ا
  َيْهوي َتَعلَّـلَ بِاْسـِتماعِ َحِدْيِثـهِ   

  
آوردن كهنـه و جديـد آن بـه     سعي و كوشش من به جستجوي حديث و فراهم

  .تيسخاطر آوازه و شهرت ايجادكردن و به گوش مردم رسانيدن ن
فـاني گـردد، بـه شـنيدن      –كه دوستدار اوست  –چون ديدار معشوق از عاشق 

  .پردازد مي –عشوق م –سخنان وي 
  :گويم و باز مي

  َيا َعـْيُن إِنْ َبُعـَد احلَبِْيـُب َوَداُرهُ   
ــَزاُرُه ــُه َوَشــطَّ َم ــأَْت َمرابُِع   َوَن
  فَلَقََد ظَِفْرَت ِمَن الزَّمـاِن بِطَاِئـلٍ  
ــاُرهُ  ــِذِه آثَ ــِه فََه ــْم َتَرْي   إِنْ لَ

  

ور، بـه  اي چشم، اگرچه معشوق و جايگاه او دور است و ديـدار او دشـوار و د  
هـاي اوسـت    اي اگر او را نبيني اين نشـانه  راستي كه بر مدت فراواني از زمانه چيره

  ).هاي او به جاي او بنگر به نشانه(
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و اما آنچه فراهم آمده، آن است كه خداي نوشتن آن بر مـن آسـان گردانيـد،    
ايـن از منـت و فضـل خـداي      ،اگر حق آن را آنگونه كه بايسته اسـت ادا كـرده ام  

و اگـر در آن لغزشـي دچـار شـده ام يـا كوتـاهي كـرده ام و يـا          ،بر بنده اش است
دمي است كه بنيان آن است، اين برخاسته از سرشت ناقص آ دستم رفته خطايي بر

  .بر خطا و فراموشكاري است
وان من برآنان كه مرا بر خطاها و سپاس و آفـرين فـراوان   و سپاس و آفرين فرا

قص و عيب كـار  و لغزشهايم آگاه كنند و كوتاهي و ن من برآنان كه مرا بر خطاها
و در پايان به خداونـد بـزرگ و   . و مرا دستگير و راهنما باشند من را به من بنماين،
و از حضرتش مسألت داريم كه ما را از جملـه محبـان و    ،آوريم بلندمرتبه روي مي

  .دمحشور فرماي هد و ما را زير رايت مهتر رسوالنش قرار دندوستدارا
  .و ستايش پروردگار جهانيان است اسو آخري دعاي ما سپ

  
  دمشق احمد نصيب المحاميد

  
  مترجم سيد سعد الدين شيخ احمدي

  


