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 مقدمه

ت أعمالنا اذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئإن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعو
تد، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن من يهد اهللا فهو امله
 .حممداً عبده ورسوله

 

 :فرمايد ستايش خداوندي راست كه در كتابش مي

﴿                      

                             

        ﴾               ]۱۰۰: ةالتوب[  

اهللا، از پيشگامان نخستين مهاجران و انصار و كساني كه به نيكي از آنان «
ند و اهللا، ا و آنان نيز از اهللا خشنود .استو خشنود پيروي نمودند، راضي 

هايي آماده كرده كه از فرودستش جويبارها روان است و جاودانه در  برايشان باغ
 .»اين است رستگاري بزرگ. مانند آن مي

رضايت نمـوده اسـت، آيـا     نرا ستوده و از آنان اعال شآري، خداوند صحابه
 رضايتي فراتر از آن هم هست؟ نستايش و اعال

را ستوده بلكه پيروي نيكـو از آنـان را نشـانه هـدايت و      انوند نه تنها آنخدا
 .قرار داده است خودرضامندي 
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اي به دروغ مدعي هسـتند كـه    يكي از موارد تحريف تاريخ اين است كه عده
با يكديگر دشمني داشته اند، و حال آن كه چنين نبـوده و   شصحابه و اهل بيت

 :گويد بلكه خداوند در مورد آنان مي

﴿           ﴾    ]۲۹: الفتح[  

 .»در برابر كافران سرسختند و با يكديگر مهربان«
 :فرمايد و در سوره حديد خطاب به آنان مي

﴿                         

                                

                   ﴾            ]١٠: احلديد[  

ها  كنيد و حال آنكه ميراث آسمان شده كه در راه اهللا انفاق نميو شما را چه «
انفـاق كردنـد و   ) مكـه (و زمين از آنِ اهللا است؟ آن دسته از شما كه پيش از فتح 

كسـاني كـه   ) بلكه اجر و پـاداش (جنگيدند، همسان ديگران نيستند؛ ) در راه اهللا(
از ايـن  (هللا به هـر يـك   و ا. تر است پس از فتح، انفاق نمودند و جنگيدند، بزرگ

 .»و اهللا به كردارتان آگاه است. بهشت را وعده داده است) دو گروه
 :فرمايد كند، و آيا بعد از آن كه خداوند مي و خداوند هرگز خالف وعده نمي

﴿         ﴾                   ]۱۱۰: آل عمران[  

 .»ايد ه براي مردم پديد آمدهشما بهترين امتي هستيد ك«
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يـا فرمـوده   تواند پروردگارش را تكذيب كنـد؟ و   مسلماني ميآيا بعد از اين 
كـه در   كسـاني انـد  مت من ابهترين افراد «: گويد پيامبرش را تكذيب كند كه مي

 .)0F1(»...كنند قرن من زندگي مي
بهتـرين   نيسـتند كـه در   اناز سابقين اولين نيستند، آيا آن شآيا آل و اصحاب

قهرمانـان فـاتح    انمهاجرين و انصار نبودند، و آيا آن انزيسته اند، مگر آن قرن مي
 آيند؟ نيستند، و همه شاخ و برگ يك گل دسته به شمار نمي

سوگند به خدا كه آنان با يكديگر روابطي دوستانه داشتند و براساس احتـرام  
نمودنـد و در اعـالي    مينمودند و با همديگر وصلت  متقابل با يكديگر رفتار مي

گرايـان در كنـار هـم و در شـادوش      و جهاد با باطـل  كردن پيامبر دين و ياري
 شنمودند، همه به اين آگاه هستند، پـس آل و اصـحاب   يكديگر انجام وظيفه مي

منـد   باشند، از اين رو هر عاقلي كه به دينش عالقه همه از اهل فضل و برتري مي
آنان به شدت بيزاري و ناسپاسي در حق از بپرهيزد و است بايد از اهانت به آنان 

در كتابي كه پيش روي داريد بخشي از نصوصي را كه در آن اهـل  . برحذر باشد
را مـورد   شبيت صحابه را ستوده اند و نصوصي كـه در آن صـحابه اهـل بيـت    

كنيم، ايـن احتـرام و سـتايش متقابـل از      تمجيد و ستايش قرار داده اند، ارائه مي
اين دو گروه نسبت به يكديگر و گراميداشت هريك ديگـري را، نشـأت    محبت

را  گرفته است، چرا چنين نباشد؟ و حال آن كه اصحاب همواره وصيت پيامبر

                                           
 .ئل أصحاب النبیباب فضا ،ةالصحابکتاب فضائل ] ٣۶۵١،  ٣۶۵٠[بخاری  -١
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(در مورد اهل بيتش به خاطر داشتند كه روز غديرخم
1F

در رفتار با اهـل  «: فرمود )1
(كرار كردسه بار اين جمله را ت» بيتم خداوند را مد نظر داشته باشيد

2F

2(. 
دانستند كه اصحاب اين دين را يـاري كـرده انـد و     همانطور كه اهل بيت مي

هجرت نموده اند و براي اعال و سـربلندي ديـن زن و فرزنـد خـويش را تـرك      
 .اند گفته

ي از آنـان را بـه همـه مـا عطـا      وو پير شخداوند محبت صحابه و اهل بيت
 .آمين. بهشت جمع نمايد در نمايد، و ما را به آنان در كنار پيامبر

                                           
 .جايی است بين مکه و مدينه -١
 .٢۴٠٨مسلم  -٢



 
 

 ج

 :فصل اول
 ند؟ااهل بيت و صحابه چه كساني

 اهل بيت چه كساني هستند؟

هاي متعددي دارند، اما قول راجح اين است  علما در اين مورد اقوال و ديدگاه
ند كه گرفتن زكات بر ايشان اكه اهل بيت بني هاشم هستند، چون آنان كساني

(حرام است
3F

روزي ... «: كند كه گفت روايت مي بن ارقمچون مسلم از زيد  ،)1
واقع بين مكه و مدينه در ميان ما ايستاد و  "خم"در كنار آبي به نام  پيامبر

: سخنراني نمود، ايشان بعد از حمد و ستايش خدا موعظه نمود و سپس گفت
هستم و به زودي به فرستاده پروردگارم اجابت  همانا من انسان !اي مردم

اول كتاب خدا كه سرشار از : گذارم ميان شما دو چيز گران را مي كنم، و در مي
و به تمسك به كتاب . هدايت و نور است، پس به كتاب خداوند تمسك بجوئيد

و اهل بيت من، در رفتار با اهل بيت من خداوند : خدا تشويق نمود، سپس گفت
ر داشته باشيد، را مد نظر داشته باشيد، در رفتار با اهل بيت من خداوند را مد نظ
يكي از راويان (در رفتار با اهل بيت من خداوند را مد نظر داشته باشيد، حصين 

ش از اهل ا اي زيد؟ آيا زنان كساني انداهل بيت او چه : به او گفت) حديث
ش از اهل بيت او هستند، ولي اهل بيت او زنان ا: يت او نيستند؟ گفتب

                                           
اس��تجالب ارتق��اء الغ��رف للس��خاوی ص  «ب��رای تفص��يل بيش��تر در اي��ن م��ورد ب��ه کت��اب   -١

 .»مراجعه شود ١٢٧
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كساني و آنان چه : ان حرام است، گفتصدقه بر آن ند كه بعد از ايشانا كساني
 .)4F1(»...باشند آنان آل علي و آل عقيل و آل جعر و آل عباس مي: ؟ گفتاند

و از جمله داليل اين مطلب كه اهل بيت بني هاشم هسـتند، ايـن اسـت كـه     
نـزد   بعبدالمطلب بن ربيعه بن حارث بن عبـدالمطلب و فضـل بـن عبـاس    

قرار دهـد  ) زكات(ها را مسئول صدقه  كه آن رفتند و از ايشان خواستند پيامبر
صدقه شايسته آل «: ها گفت به آن تا مالي به آنان برسد و ازدواج نمايند، پيامبر

 .)5F2(»محمد نيست، و صدقه و زكات چرك اموال مردم است
امثال فرزندان علي و جعفـر   هاي پيامبر شود كه عموزاده و از اين معلوم مي

و فرزندان ابولهب و فرزندان حارث بن عبدالمطلب و  و عقيل و فرزندان عباس
 .اند اهل بيت هستند كه مسلمان شده ديگر كساني از خاندان پيامبر 

 از اهل بيت اند همسران پيامبر

 :فرمايد خداوند متعال مي

﴿                                 

                        

     ﴾                        ]۳۳: األحزاب[ 

                                           
 باب فضائل علی ابن ابی طالب ،ةالصحابکتاب فضائل ] ٢۴٠٨[صحيح مسلم  -١

 .ةالصدقلنبی باب ترک استعمال آل ا]. ١٠٧٢[صحيح مسلم -٢
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ليـت پيشـين، اظهـار    ي دوران جاه و به شـيوه  قرار بگيريدهايتان  و در خانه«
زينت نكنيد و نماز را برپـا داريـد و زكـات دهيـد و از اهللا و پيـامبرش اطاعـت       

خواهد پليدي را از شما دور كنـد و   راستي اهللا مي  به! ي پيامبر اي خانواده. نماييد
 .»كه بايد شما را پاكيزه سازد چنان

ستند، و ايـن  گويد كه همسران پيامبر از اهل بيت ايشان ه آيه به صراحت مي
نشانه آن نيست ديگران از اهل بيت پيامبر نيستند، چون عموم لفظ اعتبار دارد نه 

 .سبب خاص آن
ايـن آيـه   : كند كه در مورد اين آيه گفت روايت ميبعكرمه از ابن عباس

 .نازل شده است در مورد زنان پيامبر 
يـن آيـه   كنم كـه ا  ميخواهد من با او مباهله  هركسي مي«: سپس عكرمه گفت

 .)6F1(»نازل شده است در باره زنان پيامبر 
اين نظريه را به عنوان ] 333 – 331[و ابن قيم در كتاب جالء األفهام صفحه 

در اهل بيت او داخل اند، ذكر كـرده   گويند همسران پيامبر دليل كساني كه مي
در آل بيـت ايشـان داخـل انـد چـون       به خصوص همسران پيامبر: گويد و مي
ط آن با پيامبر دايم است و در زندگي و بعد از حيات پيامبر بر ديگران حرام ارتبا
و پيوسـتگي   باشند، پس اين ارتبـاط  مي پيامبر انهمسر و در دنيا و آخرت. اند

تصـريح   گيـرد، و پيـامبر   كه آنان با پيامبر دارند به جاي ارتباط نسبي قرار مـي 
كـه امـام    –ايـن رو قـول صـحيح    كرده است كه بر آنان درود فرستاده شود، از 

                                           
 .و محقق آنرا صحيح االسناد گفته است. ٢٠٨/  ٢سير أعالم النبالء  -١
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اين است كـه صـدقه و زكـات بـر آنـان       –به آن تصريح نموده  احمد رحمه اهللا
شـدن بـه    از آلـوده را   باشد، و خداوند متعـال سـاحت واالي پيـامبر    حرام مي

 .»هاي اموال مردم مصون داشته است چرك
بار «: كه فرمود گفته پيامبرهمسران او شامل اين چگونه ! و تعجب است

(! ندنمي شو »روزي آل محمد به اندازه قوت بگردان! خدايا
7F

در  وفرموده او )1
اين از جانب محمد و خاندان ! بار خدايا«)8F2(»اللهم هذا عن حممد وآل حممد«اضحيه 
و  )9F3(»اند شدهآل محمد از نان گندم سير ن«: ه استگفت ل، و عائشه»محمد

 علَى صلِّ اللَّهم«كه  پيامبر يگفته است، و در مراد همسران پيامبر: گوئيم مي
دمحلَى معآلِ و دمح10(»مF4( صدقه «: شدند، اما در اين جمله كه فرمود شامل مي

 !شوند شامل نمي )11F5(»براي محمد و آل محمد حالل نيست
و دور  به صيانت با اين كه زكات چرك اموال مردم است و همسران پيامبر

 .رترنداز آن سزاوا بودن
بود بـر كنيـزان    حرام مي اگر استفاده از زكات بر زنان پيامبر: اگر گفته شود
هـاي بنـي هاشـم ماننـد خودشـان       شد، چون بر مـوالي و بـرده   آنان نيز حرام مي

استفاده از زكات حرام بوده است، در روايت صحيح آمده كه گوشـتي از صـدقه   

                                           
 .کتاب زکات ،بروايت ابوهريره] ١٠۵۵[مسلم  -١
 .کتاب مناسک] ١٧۵[ابوداود  -٢
 ]2970[و در صحيح مسلم  ،ةألطعمکتاب ا] ۵۴١۶[لفظ نزديک به اين حديث در بخاری  -٣

 .کتاب الزهد آمده است
 .کتاب التفسير] ۴٧٩٧[بخاری  صحيح -٤
 ].١٠٧٢[صحيح مسلم  -٥
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نع نكـرد، بـا ايـن كـه بريـره كنيـز       م به بريره دادند و او آن را خورد، و پيامبر
 .بود لعائشه

اسـتفاده از  : گوينـد  نماينـد كـه مـي    اين شبهه را كساني مطرح مـي  :گفته شده
جايز است، پاسخ اين شبهه اين است كـه حرمـت    صدقه براي همسران پيامبر
به طريق اصالت نيست و بلكه تابع تحـريم آن بـر    صدقه براي همسران پيامبر

شدن آنان بـه پيـامبر بـراي آنـان حـالل       گرنه صدقه قبل از مرتبطپيامبر است، و 
بوده، پس آنان در اين تحريم فرع قرار گرفته اند و تحريم صـدقه بـر غالمـان و    

شان است، و از آن جا كه صـدقه اصـالتاً بـراي     موالي فرع تحريم آن براي ارباب
، و ام اسـت هايشان به تبع آنـان صـدقه برايشـان حـر     بني هاشم حرام است غالم

باشـد، از   اصالتاً نيست و با تبـع مـي   چون حرمت صدقه براي همسران پيامبر 
 .فرع هستند شدند، چون فرعِ يشان تبع آنان نميها اين كنيزان و غالم

 ﴿: فرمايد خداوند مي: گفته اند                  

                ﴾          ]۳۱: األحزاب[  

و هر كس از شما، از اهللا و پيامبرش فرمان ببرد و كار شايسته انجـام دهـد،   «
 .»ايم دهيم و برايش روزي نيكي آماده كرده پاداشش را دو بار به او مي

﴿: فرمايد و مي                       

        ﴾                       ]۳۴: األحزاب[  

هايتـان خوانـده    و ياد كنيد آنچـه را كـه از آيـات اهللا و حكمـت، در خانـه     «
 .»كران است گمان اهللا، آگاه و داراي لطف بي بي. شود مي
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از اهل بيت قرار گرفتنـد چـون در همـه ايـن      همسران ايشان پس: مي گويد
جايز نيست كه آنان را در هيچ موردي خـارج از  هستند، پس  مخاطبآيات آنان 

و در آنچـه   ،واهللا تعـالي اعلـم   .سخن ابن قيم رحمه اهللاپايان  .اهل بيت قرار داد
 .اهللا كفايت است ءگفتيم ان شا

 نددار بسياري و مناقب اهل بيت فضائل

﴿: فرمايد خداوند مي                

   ﴾                             ]۳۳: األحزاب[ 

خواهـد پليـدي را از شـما دور كنـد و      راستي اهللا مي به! ي پيامبر اي خانواده«
 .»ا پاكيزه سازدكه بايد شما ر چنان

من و حصين بـن سـبره و   : كند كه گفت و مسلم از يزيد بن حيان روايت مي
اي : رفتيم، وقتي نشستيم، حصين به او گفت عمر بن مسلم نزد زيد بن ارقم 
اي  اي و سخن ايشان را شنيده را ديده پيامبر: اي زيد خوبي و خير فراواني ديده

اي، به راسـتي اي   پشت سر ايشان نماز خواندهاي و  و همراه ايشان به جهاد رفته
اي براي ما بگـو،   آنچه شنيده اي، اي زيد از پيامبر هاي فراواني ديده زيد خوبي
ام و بعضي  سوگند به خدا سن من باال رفته و پير شده! ام اي برادرزاده: زيد گفت

رايتان گفتم ام، پس آنچه ب سپردم از ياد برده را كه به خاطر مي از سخنان پيامبر
در  روزي پيـامبر : بپذيريد، و آنچه نگفتم مرا بدان مكلف نكنيد، سـپس گفـت  

محل آبي به نام خم كه بين مكه و مدينـه قـرار دارد در ميـان مـا بـه سـخنراني       
! امـا بعـد  : ايستاد، حمد و ستايش خدا را گفت و موعظه و پند داد، سپس گفـت 
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ي فرستاده پروردگارم بيايـد و مـن   انساني بيش نيستم شايد به زودمن اي مردم 
اول كتاب خـدا كـه   : گذارم مايه مي اجابت كنم، و من در ميان شما دو چيز گران

و بـه تمسـك   » پس به كتاب خدا تمسك بجوئيد سرشار از هدايت و نور است،
بيتم خـدا را   و اهل بيتم در مورد اهل«: بر كتاب خدا تشويق نمود و سپس گفت

اهـل بيـت او   : آنگاه حصين به او گفـت  »سه بار تكرار كرد «مد نظر داشته باشيد
همسـرانش از  : از اهل بيت او نيستند؟ گفـت  آيا زنانش اي زيد؟ كساني اندچه 

ند كه صدقه بر آنان حرام است، ااهل بيت ايشان هستند، ولي اهل بيت او كساني
آل آنـان آل علـي و آل عقيـل و آل جعفـر و     : ند؟ گفتاگفت و آنان چه كساني

(بله: گفت ها حرام است؟ صدقه بر همه اينآيا : باشند، گفت عباس مي
12F

1(. 
اي رسول : كند كه آنان گفتند روايت مي و بخاري از ابي حميد ساعدي

 علَى صلِّ اللَّهم«: بگوئيد«: فرمود چگونه بر شما درود بفرستم؟ پيامبر! خدا
دمحم اجِهوأَزو ،هتيذُرا وكَم تلَّيلَى صآلِ ع ،يماهرإِب ارِكبلَى وع دمحم اجِهوأَزو 

،هتيذُرا وكَم كْتارلَى بآلِ ع يماهرإِب كإِن يدمح جِيد13(»»مF2(. 
و همسران و فرزندانش درود بفرست همچنان كه  بر محمد ! بار الها«

و همسران و فرزندانش بركت نازل   حمدو بر م. درود فرستادي بر آل ابراهيم
همانا تو ستوده و با عظمت . گردان همچنان كه بر آل ابراهيم نازل فرمودي

 » .هستي

                                           
 .باب فضائل علی ،کتاب فضائل صحابه] ٢۴٠٨[صحيح مسلم  -١
 .کتاب الدعوات] ٣۶۶٠[صحيح بخاری  -٢
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خداوند بر ما فرض نموده كه بر اهـل   –نماز  –ترين ركن اسالم  پس در مهم
 و از آن جملـه حـديثي كـه اميرالمـؤمنين عمـر     . درود بفرسـتيم  بيت پيامبر
گـردد   هر سبب و نسبي روز قيامت قطع مـي «: فرمود د كه پيامبركن روايت مي

 .)14F1(»جز سبب و نسب من

 شمسلمين در مورد اهل بيت و صحابه بيان اعتقاد

ترديدي نيست كه شجره هاشمي بهترين نسب است، و محبت مسلمين بـا بنـي   
است، و اين محبت فرض و واجبي اسـت   هاشم به دنبال محبت آنان با پيامبر

بينند، مسـلمين بنـي هاشـم را دوسـت      سلمين به خاطر انجام آن پاداش ميكه م
دارند چون آنان اسالم آورده انـد و در اسـالم پيشـگام شـده و از خويشـاوندان      

 .در مورد آنان توصيه كرده است هستند و پيامبر پيامبر
 :انـد  شدهبه دو دسته تقسيم  مردم در مورد بني هاشم و خويشاوندان پيامبر

ضي در محبت خويشاوندان پيامبر افراط كرده و بعضي كوتاهي ورزيـده انـد،   بع
، اما ايـن  واجب استآنان  ست و سخن درست اين است كه محبت بهاما راه در

نيـز از اهـل بيـت     محبت بايد به دور از افراط و تفريط باشد، همسران پيـامبر 
، اما كساني وجود ايشان هستند، و گرچه اهل بيت داراي فضائل بزرگي بوده اند

                                           
ــحيحة و آلب��انی در ] ۵۶٠۶[طبران��ی المعج��م االوس��ط   -١ ــلة الص ) ٢٠٣۶( ۵٨/  ۵ السلس

و  مخرمــةخط��اب و مس��ور ب��ن  اي��ن ح��ديث از عب��داهللا ب��ن عب��اس و عم��ر ب��ن : گوي��د م��ی

 .روايت شده است شعبداهللا بن عمر
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نـد، چـون   ا دارند كه با توجه موارد ديگري از بعضي از اهل بيت افضل و برتـر 
 .معصوم است فقط پيامبر

 
 :ترين آن عبارت است محبت اهل بيت شرايطي دارد كه مهم

 اگـر مسـلمان نبودنـد بـا آنـان محبـت و دوسـتي        آنان مسلمان باشـند، و  -
ب بـه سـبب   هـ كافي بود ابول امبرپيبا شود، و اگر تنها خويشاوندي  نمي

 .يافت خويشاوندي ايشان نجات مي

هـان  : چنانكه در صحيح مسـلم آمـده اسـت    ؛باشند پيرو رهنمود پيامبر -
و  اهللاآگاه باشيد خاندان فالني اوليا مـن نيسـتند ولـي دوسـت مـن فقـط       

 .)15F1( »مؤمناني صالح هستند
اره كرده انـد، از آن  هاي اعتقادي به اين واجب اش علماي اهل سنت در كتاب

 تدر كتاب عقيده معروفش، و امـام بربهـاري   ) هـ 321(جمله امام طحاوي ت 
، و )هـــ 471( تو اســفرايين  در الشــريعه )هـــ 360(ت  يو آجــر )هـــ 329(

 عـة لمدر  )هــ  620( ت و ابن قدامه مقدسـي  اش در نونيه) هـ 378(ت  قحطاني

 تو ابن كثير دمشقي ةسطيدر الوا )هـ 728( ت سالم ابن تيميهال، و شيخ ااالعتقاد

در ايثار الحق علـي  ) هـ 840(ت در تفسيرش و محمد بن وزير يماني )هـ 774(
ــق، و صــديق حســن خــان   ــدين الخــالص و  )هـــ 1307( تالخل ــاب ال در كت

                                           
 .کتاب االيمان] ٢١۵[مسلم -١
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ـ در التنبيهـات ا  )هــ  1376( تعبدالرحمن بن ناصر السعدي  و غيـره در   ةللطيف

(كرده اند هايشان اين مطلب را بيان كتاب
16F

1(. 

 ند؟اصحابه چه كساني

بهترين تعريف واژه صحابه ايـن اسـت كـه صـحابي     «: گويد حافظ ابن حجر مي
را ديده و به ايشان ايمان آورده و بر اسالم وفـات يافتـه    كسي است كه پيامبر

 .)17F2(»است
بـوده انـد و مسـلمان     پس بنابراين، كساني از اهل بيت كه در زمان پيـامبر 

ها صحابه را ذكـر   به خاطر اين بسياري از كتاب ان نيز صحابي هستند،آن اند شده
 .كند بدون آن كه اهل بيت را از آنان جدا نمايد مي

 دالئل فضائل صحابه زياد است

﴿: فرمايد مي اهللا تعالي                  

                                

           ﴾        ]۱۱۰: آل عمران[  

ايد؛ امر به معروف و نهي از  شما بهترين امتي هستيد كه براي مردم پديد آمده«
آوردند، برايشان  مىو اگر اهل كتاب ايمان . نيد و به اهللا ايمان داريدك منكر مي
 .»برخي از ايشان ايمان دارند و بيشترشان، فاسق و گمراهند. بهتر بود

                                           
 ].١٧٨ – ١۶۵[استجالب ارتقاء الغرف با اندکی تصرف  -١
 .٨االصابه ص  -٢
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اگر صحابه مشمول اين آيه نباشند پس غير از آنان چـه كسـي مشـمول آيـه     
 خواهد بود؟

 ﴿: فرمايد و مي      ﴾            ]۱۴۳: البقرة[  

 .»قرار داديم روو ميانهچنين شما را امتي برگزيده  و اين«
وسط يعني برگزيدگان مردم، و صحابه و اهل بيت نخستين مخاطبان اين آيه 

 .ترند شدن در مفهوم آيه اولي هستند و از همه امت به شامل

  ﴿: فرمايد و مي                 

                       ﴾        ]۱۸: الفتح[  

يقين اهللا از مؤمنان كه زير درخت با تو بيعت كردند، راضي شده است؛ او  به«
پس آرامش را بر آنـان نـازل كـرد و    . گذشت، آگاه بود يشان ميها از آنچه در دل

 .»پيروزي نزديكي به آنان پاداش داد
هركسي كه خداوند از او راضي و خوشنود باشد هرگز خداوند از او ناراضي 

 .داند و امكان ندارد كه خلف وعده كند نخواهد شد، چون خداوند غيب مي

﴿: فرمايد و مي                    

           ﴾                ]۱۰۰: التوبه[  

اهللا، از پيشگامان نخستين مهاجران و انصار و كساني كـه بـه نيكـي از آنـان     «
 »اهللا خشنودندو آنان نيز از . پيروي نمودند، راضي است

 : فرمايد و مي
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﴿                  ﴾         ]۶۴: األنفال[ 

 .»، كافي استاند كه از تو پيروى كرده يمؤمناناهللا براي تو و ! اي پيامبر«
 : فرمايد و مي

﴿                      

                   ﴾    ]۸: احلشر[ 

از آنِ فقيـران مهـاجري اسـت كـه از ديـار و      ) ء و نيز بخشي از اموال فـي («
طلبنـد و   و خشنودي او را مي) و نعمت اهللا(اند؛ فضل  ن رانده شدهاموالشان بيرو

 .»ايشان، همان راستگويانند. كنند اهللا و پيامبرش را ياري مي
پس وقتي خداوند آنـان   ،خداوند خبر داده است كه آنان صادق و راستگويند

 .را به صدق وصف نموده اين دليلي است بر اين كه آنان منافق نيستند
ط هجرت و جهاد و جانفشاني و فداكردن اموال و كشـتن پـدران و   و اگر فق

هـا را   قوت ايمان و يقين، آنو  ،صبر و بردباري در دينفرزندان به خاطر دين و 
 .در نظر بگيريم همين فضائل آنان را كافي است

  داليلي از سنت مطهر در مورد فضايل صحابه

از خداوند در مورد صـحابه  «: ودفرم كند كه پيامبر  عبداهللا بن مغفل روايت مي
صحابه من بترسيد، بعـد از مـن آنـان را نشـانه      يهمن بترسيد، از خداوند در بار

قرار ندهيد، هركس آنان را دوست بدارد از دوستي مـن آنـان را دوسـت داشـته     
است و هركسي با آنان دشمني نمايد از دشـمني مـن بـا آنـان دشـمني ورزيـده       
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ر رسـاند مـرا آزار رسـانده و هركسـي مـرا آزار دهـد       است، وهركسي با آنان ازا
ــد      ــه زودي او را خواه ــد ب ــدا را آزار ده ــي خ ــد را آزار داده و هركس خداون

 .)18F1(»گرفت
به اصحاب و يـارانم ناسـزا   «: فرمود روايت است كه پيامبر  از ابوهريره

نگوئيد، به اصحابم ناسزا نگوئيد، سوگند به كسي كه جانم در دست اوست اگـر  
به اندازه مشت آنـان و نصـف   صدقه بدهد ردي از شما به اندازة كوه احد طال ف

 .)19F2(»رسد مشت آنان نمي
ند ابهترين مردم كساني«: به تواتر روايت است كه فرمود و اين گفته پيامبر 

 .)20F3(»...آيند  ها مي كنند و سپس كساني كه بعد از آن كه در قرن من زندگي مي
شـنيدم  : جـدش روايـت ميكنـد كـه گفـت      ش او ازاز بهز بن حكيم از پدر 

همانا كه شما هفتادمين امت هستيد كه بوسيله شـما تعـداد    « :فرمودند پيامبر 
امتي كه شما بهترين و گرامي ترين آن ها در نزد خداوند . به اتمام مي رسدامتها 

(»عز و جل هستيد
21F

4(. 

 اعتقاد مسلمين در مورد صحابه پيامبر

                                           
 .باب من سب أصحاب النبی]. ٣٨۶٢[ترمذی  -١
 .کتاب فضايل الصحابه] ٢۵۴٠[صحيح مسلم  -٢
کت�اب  ] ٢۵٣٣[و ص�حيح مس�لم    ايل اص�حاب النب�ی  کتاب فض]٣۶۵٠[صحيح بخاری -٣

 .فضايل الصحابه
 .گفته استو شعيب االرناؤوط سند آن را حسن ]  ٢٠٠۴١[ام احمدمسند ام -٤



   

 شاحترام و تقدير متبادل بين صحابه و اهل بيت    22 

قرآنـي و نبـوي و غيـره كـه گذشـت مسـلمين معتقدنـد كـه          با توجه به داليـل 
 .ها هستند بعد از پيامبران بهترين انسان شصحابه

را بـه عنـوان    ابـوبكر  و معتقد كه مسلمين بعد از وفـات رسـول اكـرم    
را به عنـوان جانشـين    خليفه انتخاب كردند، و سپس ابوبكر بعد از خود عمر

را و تعيين كرده بود افـراد شـو   عمرخويش انتخاب نمود و سپس شورايي كه 
را به عنوان خليفه پذيرفتند، و بعد از او مسلمين با علـي   ساير مسلمين عثمان

د كه كساني در جنگ بدر حضور داشتند مانند عمار بيعت كردن بن ابي طالب 
 .بن ياسر و سهل بن حنيف و سائر صحابه با او بيعت نمودند

  ﴿ :فرمايد ند، چون خداوند ميو معتقدند صحابه افضل و برتر  

              ﴾             ]۱۸: الفتح[ 

 »با تو بيعت كردند، راضي شده است يقين اهللا از مؤمنان كه زير درخت به«

﴿: فرمايد و مي                    

     ﴾               ]۱۰۰: التوبه[  

اهللا، از پيشگامان نخستين مهاجران و انصار و كساني كـه بـه نيكـي از آنـان     «
 »و آنان نيز از اهللا خشنودند و اهللا،. پيروي نمودند، راضي است

كـه بعـداً    اند از آنان اعالم رضايت نموده اينگونه نبوده و كساني كه خداوند
كاري كنند كه موجب نارضايتي خداوند شود، و در مورد تابعين رضـايت الهـي   

پيروي كنند، پس كساني كه بعـد از   شبه شرط آن است كه به نيكويي از صحابه
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ز اي ا دهنـد بهـره   جويي قـرار مـي   آيند و صحابه را مورد طعن و عيب صحابه مي
(رضايت الهي ندارند

22F

1(. 
در مورد جنگ صحابه با يكديگر پرسيدند چـه زيبـا   از حسن بصري  و وقتي

جنگي بوده كه اصحاب محمد در آن حضور داشته اند و ما نبوده ايـم و  «: گفت
آنان اتفـاق كـرده انـد مـا از آنـان پيـروي        آنان دانسته و ما ندانسته ايم، در آنچه

 .»نمائيم كرده اند توقف مي نموده ايم و در آنچه اختالف
هاي صـدر اسـالم سـخني     و سلف اين نظريه را برگزيده اند كه در مورد فتنه

ما را بـه آن آلـوده نكـرده،      هايي بوده كه خداوند دست خون: نگويند و گفته اند
(كنيم پس ما زبان خود را نيز به آن آلوده نمي

23F

2(. 

 ﴿: و صحابه بهترين الگو براي ما هستند              

       ﴾      ]۱۰: احلشر[  

! اي نسبت بـه مؤمنـان قـرار مـده؛ اي پروردگارمـان      هايمان هيچ كينه در دل«
 .»ي مهرورزي گمان تو، بخشاينده بي

 اند را داشته يامبرخويشاوندي با پو همراهيافتخار  كساني از اهل بيت كه 

                                           
و ] ١٧١/ ١[» قدامـة  االعتقاد ابن لمعة« :اگو ن] ١٧/ ١[الحديث اسماعيلی  أئمةاعتقاد  -١

 .و غيره] ۴٨۵/ ١[ابن ابی العز  يةشرح عقيده الطحاو

 ]٢٧۴/  ١٢[عون المعبود  -٢
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صحبت پيامبر نايـل آمـده انـد و    هم  همراهي و كساني از اهل بيت كه به افتخار
عباس و حمـزه  : خويشاوندي با ايشان را داشته اند از مردان عبارتند از افتخار هم

فرزندان عبدالمطلب، جعفر و علي فرزندان ابوطالب، حسن و حسـين فرزنـدان   
ان جعفر، ابوسفيان نوفل و ربيعـه و عبيـده فرزنـدان    علي، عبداهللا و محمد فرزند

حارث بن عبدالمطلب، و بعضي از فرزندان عباس بن عبدالمطلب، و عقيـل بـن   
فاطمـه و رقيـه و أم    دختـرانش  :جمعين، و از زناناابي طالب رضي اهللا عنهم 

. كلثوم و زينب، و دختران دخترانش أم كلثوم و زينب دختران علي بن ابي طالب
مسرانش خديجه و سوده و عائشه و حفصه و زينب بنت خزيمه و ام سـلمه  و ه

هند بنت اميه و زينب بنت جحش و جويريه مصـطلقي و ام حبيبـه رملـه بنـت     
هـايش   ابوسفيان و صفيه بنت حيي بن اخطب و ميمونه بنـت حـارث و از عمـه   

 دختـر ابـي طالـب و دره    صفيه و أروي و عاتكه، و از دختر عموهايش ام هـاني 
(و غيره رضي اهللا عنهن بنت ابي لهب

24F

1(. 

                                           
والنس�ب،   لصـحبة مع�الی الرت�ب لم�ن جم�ع ب�ين ش�رفی ا      «: برای آگ�اهی بيش�تر ب�ه کت�اب     -١

مراجع�ه  » األسماء والمصاهرات اس�تاد اس�ماعيلی  «و کتاب » مساعد سالم العبد الجادر
 .کنيد



 
 

 ج

 :فصل دوم
 ستايند اهل بيت صحابه را مي

هاي همه مردم  از دل دل محمد پس هاي بندگان نگاه كرد خداوند به دلهمانا 
بهتر ديد، از اين رو آن را برگزيد و ايشان را به عنوان رسول مبعوث كرد، سپس 

هـاي صـحابه بهتـرين     ز دل محمـد دل هاي بندگان نگاه كرد ديد كه بعـد ا  به دل
ـ    دل ان پيـامبرش قـرار داد كـه بـراي ديـن خـدا       رهاست از ايـن رو آنـان را وزي
(جنگند مي

25F

1(. 
خداوند از باالي هفت آسمان صحابه را تائيد و تزكيه كرده است و 

﴿: فرمايد مي                   

                          

             ﴾               ]۱۰۰: التوبه[  

كساني كه به نيكي از آنان پيروي  اهللا، از پيشگامان نخستين مهاجران و انصار و«
هـايي آمـاده    و آنان نيز از اهللا خشنودند و اهللا، برايشان بـاغ . نمودند، راضي است

اين اسـت  . مانند كرده كه از فرودستش جويبارها روان است و جاودانه در آن مي
 .»رستگاري بزرگ

                                           
و عجلونی در کشف الخفاء  ٣۶٠٠، مسند احمد روايت معروفی است از ابن مسعود -١

 .لبانی در شرح عقيده طحاويه آن را حسن دانسته استو آ



   

 شاحترام و تقدير متبادل بين صحابه و اهل بيت    26 

ه بـه  خداوند از مهاجران و انصار و كساني كـ  كه در اين آيه تصريح شده كه
كنند راضي اسـت، و آنـان را بـه رسـتگاري بـزرگ و       نيكويي از آنان پيروي مي

ماندن در بهشت مژده داده است، پس چه زباني بعـد از ايـن رضـامندي     جاودانه
 !كند؟ فرستد، يا به بدي از آنان ياد مي خداوندي بر آنان لعنت مي

دهـد و   جـويي قـرار مـي    و آن كدام وجدان است كه صـحابه را مـورد عيـب   
نويسد، و حال آن  زدن به آنان با دست خودش مي صفحات مسمومي را در طعنه

وعده داده اسـت كـه بـه زودي     –كند  كه هرگز خالف وعده نمي –كه خداوند 
هـاي آن روان اسـت تـرك     صحابه دنيا را به سوي بهشتي كه رودها از زير كـاخ 

 .ر هستندمانند و رستگا در آن بهشت مي خواهند كرد و براي هميشه
داننـد كـه    و راست گفته اند كه فضل و برتري اهل فضل را فقط كساني مـي 

در شناخت جايگاه صحابه  خود داراي فضل باشند، از اين رو اهل بيت پيامبر
 .نزد خدا و پيامبرش از ديگران پيشگام بودند

 شو تمجيد از صحابه علي بن ابي طالب
: نمايـد  نگونـه توصـيف مـي   اصـحاب رسـول خـدا را اي    علي بن ابـي طالـب  

ام هيچكسي از شـما بـا آنـان مشـابهت نـدارد، آنـان        را ديده اصحاب محمد «
مو و غبارآلود بودند، زيرا شب را با نماز و سـجده بـه صـبح     صبحگاهان ژوليده

گـر و آتـش   خافتادنـد گويـا بـر ا    رسانده بودند، و وقتي به ياد آخرت و معاد مي
هاي طوالني  از بس كه سجده. ايشان زانوي شتر بودايستاده اند، گويا در پيشاني 

شد تا جايي كه  شان سرازير مي شد اشك از چشمان كردند، هرگاه ياد خدا مي مي
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شد و از ترس عذاب و اميد به ثواب چون درخـت در روز   شان خيس مي گريبان
 .)26F1(»لرزيدند طوفاني، به خود مي

وشا به حال كسي كـه مـرا   خ«: فرمود روايت است كه پيامبر  و از علي 
ديده يا كسي را ديده كه او مرا ديده يا كسي را ديده كه كسي را ديده كه او مـرا  

 .)27F2(»ديده است
و ديدن كساني كه ايشان را ديده اند و ديدن كساني كـه   وقتي ديدن پيامبر

افرادي را ديده اند كه كساني را ديده كه پيامبر را ديده اند، چنين فضيلت بزرگي 
دهيم كه در حق اين نسل بزرگي كه خـدا و   ارد، پس چگونه به خود جرأت ميد

 .پيامبرش آنان را تزكيه كرده اند جسارت كنيم
و قهرمـاني آنـان در    در بيان حالت خود و حالت اصحاب پيامبر و علي

پــدران و فرزنــدان و بــرادران و  مــا همــراه پيــامبر«: گويــد برابــر دشــمن مــي
دادن راه و  تيم، و اين كار به ما جز ايمـان و تسـليم و ادامـه   كش عموهايمان را مي

افزود، هـر   هاي درد و جديت در جهاد دشمن چيزي نمي بردباري در برابر تلخي
مانند دو شتر نـر بـر يكـديگر     شد فردي از ما وقتي با فردي از دشمن روبرو مي

ام مـرگ  كوشيد طرف مقابل را به كـ  بردند و هريك با تمام قدرت مي يورش مي
شـديم و گـاهي دشـمن، و وقتـي خداونـد ديـد كـه         بفرستد، گاهي ما پيروز مي

جنگيم دشمنان ما را شكست داد و ما را پيروز گردانيـد تـا    صادقانه با دشمن مي
كارهـاي كـه    اگر! آن كه تا اين كه اسالم مستقر و استوار گرديد، سوگند به خدا

                                           
 ].١۴٣[نهج البالغه  -١
 ].٢٨٢– ٢٨١[امالی ابن الشيخ ص  :اگو ن] ٣١٣/  ٢٢[ألنوار مجلسی بحار ا -٢
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دوشـيد و   سوگند به خدا خون مي گرفت و كرديم دين پا نمي كنيد ما مي شما مي
 .)28F1(»پشيمان خواهيد شد

اگر : در مورد جنگ با روميان مشوره كرد او گفت با علي  عمر و وقتي
خودت به سوي اين دشمن بروي و در رويارويي با آنان كشـته شـوي مسـلمين    
پناهگاه و مركزي نخواهند داشت، و بعد از تو مرجعي نخواهند داشت كه به آن 

بفرسـت و افـراد مـاهر و     كنند، پس فردي جنگجو را به سـوي روميـان   مراجعه
دلسوز را همراه او روانه كن، اگر خداوند پيروزي آورد كه خوب اسـت، و اگـر   

 .)29F2( »گاه و مرجع مسلمين خواهي بود غير از اين شد تو پناه
ها را پيرامون  خود محور باش و عرب: گويد مي و همچنين خطاب به عمر

ركت دربياور، انان را به معركه جنگ بفرسـت و خـودت بـاقي بمـان،     خود به ح
هـاي ايـن    ها از اطـراف و گوشـه   چون اگر تو از اين سرزمين بيرون بروي عرب

سرزمين عليه تو بلند خواهند شد، و چنـان خـواهي شـد كـه آنچـه پشـت سـر        
دا ها فر تر خواهد بود، اگر عجم اي برايت از آنچه روبه رويت هست مهم گذاشته

هاست، اگـر آن را قطـع كنيـد     اين اساس و پايه عرب: تو را ببينند خواهند گفت
آورند و به كشتن تو طمـع   شود، و به خاطر اين بيشتر به تو هجوم مي راحت مي

(ورزند مي
30F

3(. 

                                           
 ].١٠۵[نهج البالغه  -١
 ].١٣۴[نهج البالغه  -٢
 ].١۴۶[خطبه ] ٢٠٣[نهج البالغه ص  -٣
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 بـه «: گويـد  ستايد و مـي  او را مي بعد از وفات عمر بن خطاب  و علي 
راست نمود و بيمـاري را دوا كـرد و   ي را راستي او چه كارهاي خوبي كرد، كج

او پـاكيزه و بـا عيـب    ! سنت را برپا داشت و فتنه را براي بعد از خـود گذاشـت  
اندك رفت، خير را به دست آورد و از شرّ پيشي گرفت، طاعت الهي را بـه جـا   
آورد و تقواي الهي را به گونه شايسته رعايت كـرد، رحلـت كـرد و آنـان را در     

و  يقينبه  يافتهو راه  يابد گم گشته در آن راهى نمىكرد كه هاي مختلف رها  راه
 .)31F1(»رسد باور نمى

(ابن ابي الحديد
32F

 هللا بالء: (گويد اين متن در شرح نهج البالغه مي در توضيح )2
(خط رضي ابوالحسـن اي با  منظور عمر بن خطاب است، و نسخه) فالن

33F

ديـدم   )3
خار بن معد موسوي اودي شاعر به نوشته بود عمر، اين را ف) فالن(كلمه  كه زير

(من گفت
34F

4(. 

                                           
 ]٢٢٢[نهج البالغه ص  -١
نام او عز الدين عبد الحميد بن محمد بن الحسين بن ابی الحديد الم�دائنی  : ديدابن ابی الح -٢

ادي��ب و ش��اعر اس��ت ک��ه بزرگت��رين ش��رح نه��ج البالغ��ه و ني��ز القص��ائد الس��بع      . اس��ت
هج�ری وف�ات    ۶۵۵هج�ری ب�دنيا آم�د و در س�ال      ۵٨۶در سال . العلويات از آن اوست

 ١٩٢ص  ١لکن��ی و االلق��اب ج ش��يخ عب��اس قم��ی درب��اره زن��دگی او در کت��اب ا  . ياف��ت
 .نوشته و از او تمجيد کرده است

او محمد بن الحسين بن موسی بن اب�راهيم ب�ن موس�ی الک�اظم ادي�ب      : رضی ابو الحسن  -٣
هجری از ان درگذشته  ۴۵۶هجری بدنيا و در سال  ٣۵٩و دانشمند است کع در سال 

 ٢٧٢ص  ٢اب جش��يخ عب��اس قم��ی درب��اره زن��دگی او در کت��اب الکن��ی و االلق��     .اس��ت
 .نوشته و ثابت کرده که جمع آوری نهج البالغه دستاورد او است

 ]١٠٨/  ۴[شرح نهج البالغه ابن ابی الحديد  -٤
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سـتايد و   را مـي  در جـايي ديگـر عمـر    و همچنين علي بن ابـي طالـب  
و فرمانروايي بر آنان فرمانروايي كرد، او همه چيز را راست و درست «: گويد مي

 .)35F1(»نمود تا آن كه دين استوار گرديد
(اين فرمانروا عمر است: گويد ابن ابي الحديد مي

36F

2(. 
از علـي شـنيدم كـه    : كند كه گفت امام احمد از محمد بن حاطب روايت مي

﴿: گفت مي         ﴾ عثمان از آنان است)
37F

3(. 

به علي خبـر رسـيد كـه عائشـه قـاتالن      «: و از محمد بن حنفيه روايت است
مـن هـم   : د كـرد و گفـت  هايش را بلنـ  عثمان را لعن كرده است، آنگاه او دست

دو بار يا سـه بـار ايـن جملـه را تكـرار      . كنم قاتالن  عثمان را همه جا لعنت مي
 .)38F4(»كرد

درآورد، چنانكـه   كلثوم را به ازدواج عمر بن خطابم ادخترش  و علي
(هاي شرح حال و تاريخ و انساب و سيرت و حديث و فقه در كتاب

39F

ذكر شـده   )5
 .بط خوب و محكم علي و عمر استاست، و اين بهترين دليل روا

                                           
 ]١٠٨/ ۴[نهج البالغه  -١
 ].٢١٨/  ٢٠[حواله پيشين  -٢
 .و محقق اسناد آن را صحيح دانسته است] ٧٧١[فضائل الصحابه  -٣
 ]٧٣٢[فضائل الصحابه  -٤
رواياتی که می گويند عمر . وند و ازدواج تمام روايات دروغين ر را رد می کنداين پي -٥

اگ�ر ف�رض کن�ی ک�ه     . بن الخطاب فاطمه را آنقدر کتک زد تا وقتی جنين اش س�قط ش�د  
مردی بيايد و  همسرت را کتک بزند و باعث ش�ود فرزن�دت از ب�ين ب�رود آي�ا حاض�ر       

ب�رای  .فرزن�دت را ب�ه ن�ام او بخ�وانی     هستی آن را به دام�ادی خ�ود قب�ول کن�ی ي�ا اينک�ه      
ازدواج عم�ر ب�ن الخط�اب ب�ا ام کلث�وم      « اطالع يافتن از اين واقعي�ت ت�اريخی ب�ه کت�اب    
 .نوشته احمد ابراهيم مراجعه نماييد» دختر علی بن ابی طالب حقيقت است نه بهتان
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: گويد ستايد و مي مالك اشتر نخعي از ياران نزديك علي ابوبكر و عمر را مي
گرامي داشت و آنان را متحـد   اما بعد خداوند اين امت را با پيامبرش محمد «

و بر مردم پيروز گردانيد، بعد از وفات پيـامبر گروهـي صـالح و شايسـته زمـام      
عمل كردند، خداونـد   رفتند كه به كتاب و سنت پيامبر حكومت را به دست گ

 .)40F1(»بهترين پاداش را به آنان بدهد
 خداوند پيامبرش محمد ! اي مردم«: گويد اي ديگر مي و همچنين در خطبه

دهنـده و ترسـاننده مبعـوث كـرد، و كتـاب را       را در ميان شما به عنوان بشـارت 
، و انـد  شـده م و فرائض و سنن بيـان  برايشان نازل فرمود كه در آن حالل و حرا

اش را انجام داده بـود، پـس از آن    در حالي وفات يافت كه وظيفه سپس پيامبر
ابوبكر خليفه شد و در راه پيامبر حركت نمود و به سـنت ايشـان اقتـدا كـرد، و     
ابوبكر عمر را به عنوان جانشين خود انتخاب كرد، و او همان سـنت و شـيوه را   

 .)41F2(»پيش برد

 شالمطلب از صحابه عبد مجيد عبداهللا بن عباس بنت
 در مورد صحابه پيـامبر   بدانشمند امت و ترجمان قرآن عبداهللا بن عباس

برگزيـد كـه جـان و مـال      خداوند ياراني را براي پيـامبرش محمـد    :گويد مي
كردند، و خداوند در كتابش در توصيف يـاران پيـامبر    خويش را فداي ايشان 

 : گويد مي

                                           
 .٣٨۵/  ١الفتوح ابن اعثم  -١
 .٣٩۶/  ١الفتوح ابن اعثم  -٢
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﴿                       

                               

                              

                 ﴾  ]۲۹: الفتح[ 

بيني؛ فضل  حال ركوع و سجده مي آنان را در. هستند با يكديگر مهربان«
آنان از اثر سجده در ) كاري ي درست( نشانه. جويند شنودي اهللا را ميوخ

و وصفشان در انجيل . هايشان پيداست؛ اين، وصف آنان در تورات است چهره
ه و ستبر و ضخيم شده و بر مانند زراعتي است كه جوانه زده و تنومندش ساخت

ي آنان  وسيله سازد تا به زده مي هايش ايستاده است و كشاورزان را شگفت ساقه
اهللا به اينها كه ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام . كافران را به خشم آورد

 .»دهد اند، نويد آمرزش و پاداش بزرگي مي داده
هاد و تالش نمودند تا آن كه دين هاي دين را برپا داشتند در راه خدا ج نشانه

هـاي   استوار گرديد و شرك به وسيله آنان خوار شد، و سران شرك و پايـه  الهي
آن از بين رفت و كلمه خداوند برتر قرار گرفت و كلمه كافران سقوط كرد، پس 

هاي پـاك و ارواح طيبـه بـاد، آنـان در زنـدگي       درود و رحمت خدا بر آن نفس
اند و خيرخواه بندگان، قبل از رسـيدن بـه    عد از مرگ زندهاولياي خدا بودند و ب
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آخرت به سوي آن كوچ كردند، و از دنيا رفته بودند در حـالي كـه هنـوز در آن    
(كردند زندگي مي

42F

1(. 
همـه   ،را بـه آن توصـيف نمـوده    شاين صفاتي كه عبداهللا بن عباس صـحابه 

، و آنـان همـانطور   شـوند  مناقب و فضائل نيكويي هستند كه صحابه با آن ياد مي
نايل آمدنـد   به شرافت صحبت و همراهي پيامبر: گويد مي بكه ابن عباس
هـاي ديـن را برپـا داشـتند و      كردند و نشـانه  شان را فداي پيامبر و جان و مال

هاي اسالم تالش نمودنـد تـا ايـن كـه      خيرخواه امت بودند و در راه تحكيم پايه
وند به وسيلة آنـان شـرك و مشـركين را    اسالم روي زمين استوار گرديد، و خدا

هاي شرك را از بين بـرد، از ايـن رو آنـان پـاك و ارواحـي       خوار گردانيد و پايه
 .طاهر بودند، و در اين دنيا اولياي خدا بودند، خداوند از آنان خوشنود باد

او از ! خداونـد رحمـت كنـد ابـا عمـرو را     «: گويد مي و در ستايش عثمان
يكان بود در سحر به عبادت بيدار بـود، و وقتـي از دوزخ يـاد    بهترين ياوران و ن

قدم بود محبوب و باوفـا   كرد در انجام هر كار خوبي پيش شد خيلي گريه مي مي

(بود را تأمين كرد، و او داماد پيامبر  »العسرة«بود لشكر 
43F

2(. 

سوگند به خدا با وفات «: وفات يافت، ابن عباس گفت وقتي زيد بن ثابت
 .)44F3(»و دانش فراواني به خاك سپرده شد او علم

 شتمجيد امام علي بن حسين از صحابه
                                           

 ]. ٧۵/ ٣[ادن الجواهر مروج الذهب ومع -١
 .۶۴/  ٣مروج الذهب ومعاون الجواهر  -٢
 .١٨٧٣فضائل الصحابه احمد بن حنبل  -٣
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كـرد و در   را يـاد مـي   اصـحاب پيـامبر   زا) زين العابدين(امام علي بن حسين 
نمود، چون آنـان در نشـر دعـوت توحيـد و      نمازش براي آنان دعاي مغفرت مي

امـام زيـن العابـدين    تبليغ رسالت خدا به بندگنش پيامبر را ياري كـرده بودنـد،   
همراهــاني خــوب بــراي پيــامبر بودنــد كــه در  اصــحاب محمــد: (گويــد مــي

كردن ايشان امتحان خوبي پس دادنـد، آنـان در پـذيرفتن دعـوت پيـامبر از       ياري
دار بودنـد و در راه سـربلندي و پيـروزي ديـن همسـران و       ديگران گوي سبقت

شـان   شان بـا پـدران و فرزنـدان   شان را رها كردند و براي تثبيت نبوت اي فرزندان
 جنگيدند و با كساني كه با محبت آنان خوي گرفته بودند در حمايت از پيامبر

شـمردند كـه زيـان را     رودرو قرار گرفتند، آنان دوستي پيامبر را داد و ستدي مي
قبيله انداختند قبيله آنان را طرد كـرد و   يهشناسد، و وقتي دست به دستگير نمي

هاي بماننـد خويشـاوندي آنـان قطـع شـد،       در سايه خويشاونديچون خواستند 
آنچه آنان از آن بريدند براي خدا و در راه خدا بود، بـار خـدايا از آنـان راضـي     
باش، و در برابر اين كه در راه تو ترك ديار كردند و زندگي مرفه را رها نمـوده  

ت جـدا شـده و   و تنگدستي را پذيرفتند و در راه سربلندي دينت از توده و كثـر 
قلت را اختيار كردند، به آنان بهترين پاداش را بده، و خـدايا بـه كسـاني كـه بـه      

بار خدايا ما را بيامرز : گويند نيكي از آنان پيروي كرده اند پاداش بده، آنان كه مي
و برادران ما را كه قبل از ما بوده اند، آنان كـه راه صـحابه و جهـت آنـان را در     

ه اند با آنان همسو باشند و در بينش آنان ترديدي بـه خـود   پيش گرفته و كوشيد
شـان نيامـده    برداشتن در راه آنان و اقتدا به آنان شـكي بـه دل   راه نداده و در گام
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دارنـد و صـحابه را    است، و اينگونه بر دين آنان هستند و در سير آنان گام برمي
 .)45F1()كنند در آنچه به آنان رسانده اند متهم نمي

اهانت  شروايت شده كه وقتي بعضي به ابوبكر و عمر و عثمان و از او
خداوند به من بگوئيد آيا شما از مهاجرين هستيد كه : ها گفت كردند به آن

﴿:فرموده                   

                  ﴾           ]۸: احلشر[  

 رانده خدا خوشنودي و فضل طلب در اموالشان و سرزمينشان از كه مهاجران«
 .»راستگويانند اينان كنند، مي ياري را پيامبرش و خدا و اند شده

﴿ هاين كساني هستيد ك شما از آيا نه، گفت پس: گفتند      

                             

                         

    ﴾                   ]۹: احلشر[  

 اند، آورده ايمان و اند بوده خود ديار در مهاجران آمدن از پيش كه كساني و«
 مهاجران آنچه از و دارند يم دوست اند كرده مهاجرت سويشان به كه را آنهايي

 ترجيح خويش بر را ديگران و كنند، نمي حسد احساس دل در شود مي داده را
 مانده امان در خويش بخل از كه آنان و باشند نيازمند خود چند هر دهند مي

دهم كه شما از كساني نيستيد  گواهي مي: نه، گفت: ؟ گفتند».رستگارانند باشند

                                           
 ]١٣ص[از زين العابدين / صحيفه سجاديه کامله -١
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﴿: فرمايد خداوند در بارة آنان مي كه              

                                

       ﴾      ]۱۰: احلشر[ 

 را ما برادران و ما ،ما پروردگار اي: گويند مي اند، آمده ايشان پس از كه كساني«
 دل در ،اند آورده ايمان كه را كساني كينه و بيامرز اند آورده يمانا ما از پيش كه
 .»هستي مهربان و مشفق تو ،ما پروردگار اي مده جاي ما

 .....! حساب شما با خداوند..... از اينجا بيرون برويد  
ام، از  تر از علي بن حسين نديده هيچ هاشمي را فقيه«: گويد ابوحازم مدني مي

چه جايگاهي نزد رسول خدا داشتند؟ با دستش  ببكر و عمرابو: او پرسيدند
 .)46F1(»جايگاهي كه اكنون دارند: اشاره كرد و گفت به سوي قبر پيامبر

 شتمجيد امام محمد باقر از صحابه
ابوجعفر را در مورد ابـوبكر و  : كند كه گفت ابن سعد از بصام صيرفي روايت مي

نان را دوست دارم و برايشـان  سوگند به خدا كه آ«: پرسيدم؟ او گفت بعمر
ام مگـر ايـن    نمايم، و هيچكسي از اهل بيتم را نيافته از خداوند طلب آمرزش مي

 .)47F2(»داشته است ها را دوست مي كه آن

                                           
 .]٣٩۴/ ۴[سير أعالم النبالء  -١
 .]٣٢١/  ۵[الطبقات  -٢
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بني فاطمه بر اين اجماع دارند كه در مورد ابوبكر و عمر سخني «: گفت و مي
 .)48F1(»را بگويند كه بهترين سخني باشد

اشكالي ندارد، : و را در مورد تزئين شمشير پرسيد، گفتا عروه بن عبداهللا
گويي صديق؟ امـام   تو مي: ابوبكر صديق شمشير را با زيورات آراسته بود، گفت

بله صديق، هركسي نگويـد صـديق   «: باقر از جا پريد و رو به قبله نمود و گفت
 .)49F2(»خداوند هيچ سخني از او را در دنيا و آخرت صادق و راست نگرداند

ها در  شمشيرها كشيده نشده و صف«: همچنين از او روايت است كه گفت و
شكارا گفته نشد و خداونـد  آاي انجام نگرفت و اذان  نمازي برابر نشدند و حمله

﴿       ﴾   ــازل نكــرد مگــر وقتــي كــه اوس و خــزرج مســلمان ن

 .)50F3(»شدند
بـه مـن خبـر    ! اي جـابر : من گفت محمد بن علي به: گويد و جابر جعفي مي

كنند كه ما را دوست دارنـد، و بـه ابـوبكر و     رسيده كه گروهي در عراق ادعا مي
ام،  گويند كه من آنان را به اين كار فرمـان داده  كنند و به دروغ مي عمر توهين مي

اوسـت   ها بيزارم، سوگند به كسي كه جانم در دست به آنان خبر ده كه من از آن
ابوبكر و عمر طلب آمرزش نكنم و براي آنان رحمت خـدا را نجـويم   اگر براي 

                                           
 .]۴٠۶/ ۴[سير أعالم النبالء  -١
 .]۴٠٨ص [سير أعالم النبالء  -٢
 .]٣١٢/  ٢٢[بحار األنوار  -٣
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هركسـي فضـيلت ابـوبكر و    «: نصيب من نخواهد شد، و گفت شفاعت محمد
 .)51F1(»عمر را نداند از سنت خبري ندارد

  تمجيد امام زيد بن علي بن حسين از صحابه

ذاران بود، امام شكرگ ابوبكر : كند كه گفت ايت ميوهاشم بريد از امام زيد ر

﴿: اين را تالوت نمودسپس        ﴾ ]و ما پاداش «  ]۱۴۵: عمرانآل

برائت از ابوبكر برائت از علي «: و سپس گفت .»شكرگزاران را خواهيم داد
 .)52F2(»است

از هيچكسي از اهـل بيـتم   «: گفت مي بو در مورد شيخين ابوبكر و عمر 
 .)53F3(»كرده است ن به خوبي ياد ميام مگر آن كه از آنا نشنيده

گويـد كـه    مـي » ةالمسـتطاب الريـاض  «و يحيي بن ابي بكر عامري در كتـابش  

جـواب  «در كتـابش   –يكي از ائمه بزرگ زيديه  –منصور باهللا عبداهللا بن حمزه 

ديدگاه امام زيد را در مورد صحابه، چنين بيان كرده اسـت كـه   » ةالتهاميالمسائل 

هـايي كـه صـحابه بـر      ستوده و خصوصيت ي آنان را ميبه صورت اجمال او 
پس آنان بهترين مردم در زمـان  : گويد ديگران دارند را برشمرده است، سپس مي

پيامبر و بعد از ايشان بوده اند، خداوند از آنان راضي باد و به آنان پـاداش نيكـو   
اين مذهب ماست و براي اظهار آن تحت هيچ فشار و : گويد د، سپس ميعطا كن

                                           
 .]٢١١/  ٩[ البداية والنهاية -١

 .]۵/٣٩٠[سير أعالم النبالء  -٢
 .]١٨٠/  ٧[تاريخ األمم والملوک طبری  -٣
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خشونتي قرار نگرفته ايم و چيزي ديگـر نيسـت كـه تقيـه كنـيم و آن را پنهـان       
گوينـد و نفـرين    نمائيم، و آنان كه از ما جايگاه و قدرت كمتري دارند ناسزا مـي 

كنيم، و پـدران   ائت ميزنند، و ما از كار چنين كساني اظهار بر كنند و طعنه مي مي
در ايـن جهـت   : گويـد  تا جايي كـه مـي  ... همين را فرا گرفته اند ما از علي 

جسـتن از آنـان    كنند والي محض ناسزاگفتن به صحابه و بيـزاري  بعضي فكر مي
جويند، و اين شعر را  بيزاري مي است، و اينگونه بدون آن كه بدانند از محمد 

 :سرود

 كنــــانتي وإن كنــــت ال أرمــــي وترمــــي
 

 تصــب جائحــات النبــل كشــحي ومنكبــي
 

 امام عبداهللا بن حسن بن حسن بن علي تمجيد 

جايگـاه  هماننـد اهـل بيـت    نزد عبداهللا بـن حسـن    شخلفاي راشدين و صحابه
كنـد كـه    چنانكه حافظ ابن عساكر از ابي خالد احمر روايت مـي . بزرگي داشتند

درود و «: ر پرسـيدم، گفـت  عبداهللا بـن حسـن را در مـورد ابـوبكر و عمـ     : گفت
رحمت خدا بر آنان باد و هركس بر آنـان درود نفرسـتد خداونـد او را مشـمول     

 .)54F1(.)55F2(»رحمت خويش نگرداند

                                           
 .]٢۵۶– ٢۵۵/  ٢٩[تاريخ دمشق  -١
» وص�ل عل�يهم إن ص�التک س�کن له�م     «:  آمده ک�ه  )١٠٣(در قرآن کريم سوره توبه آيه -٢

الله�م ص�ل عل�ی آل    (که فرموده اند  خن رسول گرامی و س .يعنی برای شان دعا کن
ص�حيح بخ�اری کت�اب زک�ات      .»بفرست بر آل أبی أوف�ی  خدايا درود «يعنی) أبی أوفی

ز ج�ابر ب�ن عب�داهللا    ا). ۶٣(برای کسی که صدقه می ده�د  باب نماز امام و دعای ايشان
: فرمودند برپيام» نبرای همسرم دعا ک «:گفتند هم روايت شده که زنی به پيامبر 

اب��وداوود در . »درود خ��دا ب��ر ت��و و همس��رت «يعن��ی » ص��لی اهللا علي��ک و زوج��ک  «
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كـنم، و بـا دعـاكردن     افتم و برايشان دعا مي به ياد آنان مي«: و همچنين گفت
 .)56F1(»جويم براي آنان به خدا تقّرب مي

عبـداهللا بـن   : گويـد  بـن حسـن مـي    و همچنين حفص بن عمر موالي عبداهللا
كني؟  مسح مي: هايش مسح كرد، گفتم حسن را ديدم كه وضوء گرفت و بر موزه

هايش مسح كرده است و هركسي بين خـود و   بله عمر بن خطاب بر موزه: گفت
(خدايش عمر را قرار دهد كار محكمي كرده است

57F

، يعني عمر در نقل شـريعت  )2
 .مورد اعتماد است
تاريخ دمشق آمده است كه حفـص بـن قـبس از عبـداهللا بـن      و همچنين در 

مسح بكـن، عمـر بـن خطـاب     : ها پرسيد، او گفت حسن در مورد مسح بر موزه
برايت از : كني؟ گفت پرسم، شما مسح مي من از شما مي: مسح كرده است، گفت

پرسي، عمر از من و از هـزاران كـس ماننـد مـن      گويم و تو رأي مرا مي عمر مي
كنيد و ايـن حـرف را    شما تقيه مي: گويند اي با محمد مردم مي: گفتم بهتر است،

در نهـان و  ! بـار خـدايا  : زنيد، او در حالي كه مابين منبر و قبـر بـوديم گفـت    مي
علي مورد ستم : گويد هركسي كه مي: سپس گفت. آشكار سخن من همين است

                                                                                                  
ب�ا اس�ناد ص�حيح     کتاب سجود قرآن باب نماز درود بر غير نب�ی ص�لی اهللا علي�ه وس�لم     

 .تروايت کرده اس
و از اين نصوص بر مي آيد كه نماز معنايش دعا هست و اين همان مقصود امام عبداهللا بن 

 مه اهللا بوده استحسن رح
 .]٢۵۵/  ٢٩[تاريخ دمشق  -١
 .]٢۵۵/  ٢٩[تاريخ دمشق  -٢
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ست، اهانت بزرگـي  به او اوامري نموده و او اجرا نكرده ا قرار گرفته، و پيامبر
(پيامبر او را فرماني داده و او اجراء نكرده است: گويد به علي روا داشته كه مي

58F

1(. 
مي آمـده كـه   يو همچنين در تاريخ دمشق از محمد بن قاسم اسدي ابي ابراه

شدن عثمان را ياد كرد و چنـان   عبداهللا بن حسن بن علي را ديدم كه كشته: گفت
 .)59F2(دگريست كه ريش و لباسش تر ش

 امام جعفر صادق و ستايش صحابهتمجيد 

دوازده هزار نفـر   اصحاب پيامبر : گفت او روزي در توصيف صحابه پيامبر
بودند، هشت هزار از مدينه و دو هزار از مكه و دو هزار نفر كسـاني بودنـد كـه    

 جئـه مر بعد از فتح مكه مسلمان شده بودند، هيچكسي از آنان از فرقه قدريه و يا
شان حـروري و معتزلـي و اهـل رأي نبـود، شـب و روز گريـه        د و هيچكدامنبو
هـاي مـا را بگيـر پـيش از آن كـه نـان خميـر         خدايا جـان : گفتند كردند و مي مي

(بخوريم
60F

3(. 
و  جئهكسي نبوده كه داراي انحراف عقيدتي مانند مر شپس وقتي در صحابه

 !داشته است؟ حروريه و معتزله باشد، چگونه در ميان آنان منافق وجود
آنچه امام صادق در اين روايت گفته است، درسـت همـان تزكيـه و تائيـدي     
است كه قرآن در مورد صـحابه ارائـه كـرده و آنـان را سـتوده و بـه رضـامندي        

                                           
 .]٢۵۶/  ٢٩[تاريخ دمشق  -١
 .]٢۵۶/  ٢٩[تاريخ دمشق  -٢
 ]١۵حديث ش  ۶٨٣[ الخصال ص -٣



   

 شاحترام و تقدير متبادل بين صحابه و اهل بيت    42 

هاي ضعيفي كه ادعـا   ها كجا و روايت خداوند و بهشت مژده داده است، پس اين
 !نگشت شمار، كجابه جز چند نفر ا اند شدهكند صحابه همه مرتد  مي

پرسيد  منصور بن حازم روزي از امام جعفر صادق در مورد اصحاب پيامبر
گويي، امـا   پرسم پاسخ آن را به من مي اي را از شما مي چرا وقتي مسئله: و گفت

پرسد پاسـخ ديگـري بـه او     آيد و همان سوال را از شما مي وقتي كسي ديگر مي
در مورد اصحاب : گفتم. به بعضي زياد گوئيم و به بعضي كم مي: دهي؟ گفت مي

مرا خبر ده كه آيا بر پيامبر راست گفته اند يا برايشان دروغ بسته انـد؟   پيامبر 
آمـد   فردي مي: پس چرا اختالف كردند؟ گفت: آنان راست گفته اند، گفتم: گفت

داد، و سـپس بعـد از آن    پرسـيد و ايشـان پاسـخ او را مـي     و از پيامبر چيزي مي
() 61F1( .كرد مي يكديگر را منسوخ احاديث

62F

2( 

صـادق و   دهد كه اصـحاب پيـامبر   بينيم كه امام جعفر صادق گواهي مي مي
  .راستگو بوده اند

الوداع در مسجد  حجةكند كه در  روايت مي و امام صادق از جدش محمد 

 :يف در مني براي مردم سخنراني نمود و بعد از حمد و ستايش خداوند فرمودخ
اي را كه سخنم را شـنيد و آن را حفـظ    بندهخداوند نگاه دارد  سرزندهشاداب و 

                                           
 .]۵٢/ ١[اصول کافی -١
در زمان تشريع احکام يعنی در طول زندگی پيامبر احکام و اوامر بدنبال هم ن�ازل م�ی   -٢

پ�س امک�ان   .بعضی از احکام متاخر  بعضی از احکام سابق را نسخ می کردندشدند و 
دارد بعضی از اصحاب از احکامی قديمی که حکم ان منس�وخ ش�ده ب�اخبر باش�ند ول�ی      
از حکم جديدی که بعد از آن نازل شده و حکم سابق را نسخ ک�رده ب�ا خب�ر نش�ده باش�د      

 .برای همين برا اساس علم خودش روايت می کند
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كرد و سپس آن را به كسي رسانيد كه آن را نشنيده اسـت، چـه بسـا كـه فـردي      
حامل فقه باشد و فقيه نباشد، و چه بسا كه فردي فقه را به سوي كسي ببرد كـه  

: ورزد نمـي  تر باشد، سه چيز اسـت كـه قلـب مسـلمان بـه آن خيانـت       از او فقيه
اخالص عمل براي خداوند و خيرخواهي براي فرمانروايان مسلمين و همرابودن 

تـرين آنـان    شان برابر است و پائين شان، مسلمين با يكديگر برابرند خون با گروه
دادنش معتبر است، و مسلمين در برابر ديگر همه يـد    اگر كسي را پناه دهد، پناه

(واحدي هستند
63F

1(. 
در اين كه سخن ايشان را به ديگران برسانند دليـل   شبه صحابه اعتماد پيامبر

 .واضحي بر راستگويي و پاكي ايشان است
: را به خاطر داشت كه فرمود صادق همواره توصيه پدرش امام عليو امام 

اصـحابي   كنم به آنان ناسزا نگوئيد، شما را در مورد اصحاب پيامبرتان توصيه مي
گذاري را پناه ندادند، و پيـامبر در   يجاد نكردند و بدعتكه بعد از پيامبر بدعتي ا

(مورد آنان سفارش كرده است
64F

2(. 
: جعفر را در مـورد ابـوبكر و عمـر پرسـيدم، گفـت     : گويد و بسام صيرفي مي

سوگند به خدا كه آنـان را دوسـت دارم و برايشـان از خداونـد طلـب آمـرزش       
داشـته   اين كه آنان را دوست ميام مگر  كنم، و هيچكسي از اهل بيتم را نيافته مي

(است
65F

3(. 

                                           
 .١٨٢حديث ش  ١۵٠ – ١۴٩الخصال  -١
 .]٣٠۶/  ٢٢[ بحار األنوار -٢
 .]۴٠٣/  ۴[سير أعالم النبالء  -٣
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: فرمـود  كنـد كـه پيـامبر    و از جعفر بن محمد و او از پدرانش روايـت مـي  
ترين شما بر پل صراط كسي است كه اهـل بيـت و اصـحابم را بيشـتر      قدم ثابت

(دوست داشته باشد
66F

1(. 
ما را از كساني بگردان كه صحابه و اهـل بيـت را خيلـي دوسـت     ! بار خدايا

 .ددارن

 مام موسي كاظمتمجيد ا

مـن مايـه   : كنـد كـه فرمـود    روايت مي امام موسي كاظم از جدش رسول خدا 
شـود   ه داده مـي عدامنيت اصحابم هستم و هرگاه از دنيا بروم آنچه به اصحابم و

آن را خواهند ديد، و اصحاب من مايه امنيت امتم هستند و چون اصحاب من از 
داده شده نزديك خواهد شد، و اين ديـن همـواره    دنيا بروند آنچه به امتم وعده

بر همه اديان چيره خواهد بود تا وقتي كه در ميان شما كسي باشد كه مـرا ديـده   
(است

67F

2(. 
هـا   قـرن : كـه فرمـود   نـد كن و همچنين از پدرانش از رسول خدا روايـت مـي  

باشـم و سـپس بعـد از آن قـرن دوم بهتـر       چهارتا هستند، من در بهترين قرن مي
و پس از آن قرن سوم، و سپس در قرن چهارم مردان با مـردان و زنـان بـا     است

بـرد و آنگـاه    نمايند و خداوند كتابش را از سينه مردم بيرون مي زنان برخورد مي

                                           
 .]١٣٣/  ٢٧[بحار األنوار  -١
و ص����حيح مس����لم   ٢٣ص [ن����وادر الراون����دی   ،و ن گ]  ٣٠٩/  ٢٢[ بح����ار األن����وار  -٢

۶۴۶۶.[ 
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(مانـد  فرستد، و هيچكسي پس از آن جز خداوند بـاقي نمـي   باد سياهي مي
68F

در  .)1
پس  ،قرن صحابه استاين حديث به صراحت وارد شده كه بهترين زمان و قرن 

 .به هيچ وجه جائز نيست به زمان آنها طعن يا تهمتي وارد شود

 امام رضاتمجد 

او  موضع امام رضا در برابر صحابه با موضع پـدران و نياكـانش تفـاوتي نـدارد،    
وقتي خداوند موسي بن عمران را مبعـوث كـرد و برگزيـد، و دريـا را     : گويد مي

ل را نجات داد و تورات و الواح را بـه موسـي   براي ايشان شكافت و بني اسرائي
اگـر  ! اي پروردگار: داد، جايگاهش را نزد پروردگارش مشاهده كرد موسي گفت

يـا در ميـان اصـحاب پيـامبران كسـاني هسـتند كـه از        آآل محمد چنين هستند، 
! اي موسـي : تر باشد؟ خداوند متعال فرمـود  اصحاب و ياران من نزد شما گرامي

بر اصحاب ديگر پيامبران مانند فضيلت  كه فضيلت صحابه محمدداني  آيا نمي
بر همه پيامبران است، آنگاه موسـي   و فضيلت محمد انل محمد بر آل پيامبرآ

خداوند به موسي وحـي كـرد كـه شـما     ! ديدم كاش آنان را مي! پروردگارا: گفت
بهشـت  هرگز آنان را نخواهي ديد، و اين وقت ظهور آنان نيسـت، امـا بعـداً در    

هاي بهشت شادي  ها را خواهي ديد كه در فردوس برين همراه در ميان نعمت آن
(خواهند كرد

69F

2(. 

                                           
 و مس��لم] ٢۵٠٩[  و ح��ديثی نزدي��ک ب��ه اي��ن در بخ��اری   ]  ٣٠٩/  ٢٢[ بح��ار األن��وار  -١

 .است روايت شده ]٢۵٣٣[
 .]۴١١[يات ص، تأويل اآل] ٣۴٠/  ١٣[بحار األنوار  -٢
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شود كه ايـن فضـيلت فقـط مخصـوص      چنين معلوم مي ماماو از اين روايت 
شود، و اگـر همـه صـحابه را     است و همه صحابه را شامل مي اصحاب پيامبر

 .ن ديگر انبياء فضيلتي نداشتندشد، اصحاب پيامبر بر اصحاب و يارا شامل نمي

 امام حسن بن محمد عسكريتمجيد 

وقتـي خداونـد موسـي بـن عمـران را       گويد كه رسول خدا  امام عسكري مي
فرستاد و او را برگزيد و دريا را بـراي او شـكافت و بنـي اسـرائيل را نجـات و      

وسـي  تورات و الواح را به موسي داد، خداوند جايگـاهش را بـه او نشـان داد، م   
اي كه هيچكسـي را قبـل از مـن چنـان      مرا چنان گرامي داشته! پروردگارا: گفت

داني كه محمد نـزد   آيا نمي! اي موسي: خداوند عزوجل فرمود. اي گرامي نداشته
 ام برتر است؟ من از همه آفريدهايم و از همه مالئكه

 تـر  اگر محمد نزد شـما از همـه پيـامبران گرامـي    ! اي پروردگار: موسي گفت
تـر اسـت؟ خداونـد     ن من گرامـي است، آيا در خاندان پيامبران خانداني از خاندا

 انداني كه فضيلت آل محمد بـر خانـدان همـه پيـامبر     آيا نمي! اي موسي: فرمود
 مانند فضيلت محمد بر همه پيامبران است؟

وقتي آل محمد چنين جايگاهي نزد شما دارند، آيا در ! پرودگارا: موسي گفت
 تر باشند؟ پيامبران كساني هستند كه از اصحاب من گرامي ميان اصحاب
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دانـي كـه فضـيلت اصـحاب محمـد بـر        آيـا نمـي  ! اي موسي: خداوند فرمود
اصحاب همه پيامبران، مانند فضيلت آل محمد بر همـه انبيـاء و ماننـد فضـيلت     

(محمد بر همه رسوالن است؟
70F

1(. 
 .ه بوداين اندكي از بسيار تمجيد و ستايش اهل بيت از صحاب

بين صحابه و اهل بيت صميمانه و دوستانه بوده است و اگر  و اينگونه روابط
بـردن و   اي از بـين كسي اندكي به اين مطالب توجه نمايد و آن را بـاور كنـد بـر   

هـاي بعضـي از مسـلمين درسـت      كه در دل دكن كفايت مي كردن كوه يخي ذوب
دانند، و اينگونه  ل بيت ميرا راه دوستي اه ششده كه متأسفانه دشمني با صحابه

اش آن را بيان  كه هم اينك توضيح داديم و از منابع اصلي شبا رهنمود اهل بيت
و هرگاه اين كوه يخي ساخته شـده ذوب شـود امـت    . ورزند كرديم مخالفت مي

 .براي وحدت آماده خواهد شد

                                           
 .]٣١ص [تفسير امام عسکری  -١





 
 

 ج

  :فصل سوم
 ستايند صحابه اهل بيت پيامبر را مي

 شاهل بيتبر ،يفه پيامبرخل ابوبكر صديق ستايش 

سوگند به «: گفت به علي كند كه ابوبكر بخاري در صحيح خود روايت مي
تـر از   بـرايم مهـم   رعايت خويشاوندي پيـامبر ! كسي كه جانم در دست اوست

 .)71F1(»رعايت خويشاوندي خودم است
در مورد اهـل  : كه گفت دكن روايت مي از ابوبكر بو همچنين ابن عمر

(رعايت ايشان را بكنيد بيت پيامبر
72F

2(. 
چنـد   و در مسند ابي يعلي از عقبه بن حـارث روايـت اسـت كـه ابـوبكر     

روزي بعد از وفات پيامبر نماز عصر را خواند و سپس بيرون رفت و شـروع بـه   
كنـد، او حسـن    ها بازي مي را ديد كه همراه با بچه زدن نمود، آنگاه حسن قدم

يـامبر شـباهت دارد و بـه علـي شـباهت      بـه پ : را بر دوش خود گذاشت و گفت
(خنديد مي ندارد، و علي

73F

3(. 

                                           
وبح���اراالنوار  ، ب���اب مناق���ب خويش���اوندی ب���ا رس���ول اهللا] ٣٧١٢[ص���حيح بخ���اری-١

]۴٣/٣٠١[. 
 .بباب مناقب حسن وحسين ] ٣٧١٣[صحيح بخاری -٢
رواي��ت ش��ده و   ٣۵۴٢ص��ل ح��ديث در بخ��اری ب��ه ش��ماره    و ا ٣٨مس��ند اب��ی يعل��ی ش    -٣

 .روايت شده است ١۶/  ٢ في معرفة األئمة ةكشف الغمهمچنين در 
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، دليلي است بـر  »چند شب بعد از وفات پيامبر«و اين كه در حديث آمده كه 
بيعـت نكـرد و تـا     هاي تاريخ آمده كه علـي   اين كه آنچه در بعضي از كتاب

از نيست كـه   چند ماه از جماعت جدا شد صحت ندارد، و شايسته مقام علي 
اش جدا شود، و يا جماعت مسلمين را متفرق نمايـد و همچنـين    برادران صحابه

سزد كه از حق شرعي خويش دست بكشد، چون در آن وقت صـحابه   به او نمي
با  و زبير بن عوام  به اتفاق با ابوبكر بيعت كردند حتي علي بن ابي طالب 

: كند كـه گفـت   ت ميرواي او بيعت كردند، چنانكه بيهقي از ابي سعيد خدري
وفات يافت و مردم در خانه سعد بن عباده گـرد هـم آمدنـد، ابـوبكر و      پيامبر

دانيد كه مـا انصـار و    آيا مي: سخنران انصار بلند شد و گفت. عمر نيز آنجا بودند
. انصار و يـاوران خليفـه پيـامبر هسـتيم     ران رسول خدا هستيم پس همانطورياو

گفتيـد بـا    گوئيد و اگر غير از ايـن را مـي   مي راست: آنگاه عمر بن خطاب گفت
با اين بيعت كنيـد و  : آنگاه دست ابوبكر را گرفت و گفت. كرديم شما بيعت نمي

سپس عمر با او بيعت كرد و مهاجرين و انصار با او بيعـت نمودنـد، پـس از آن    
 هاي مردم نگاه كرد و زبير را نديـد، زبيـر را فـرا    ابوبكر بر منبر رفت و به چهره

خواهي در ميان مسلمين تفرقـه   پسر عمه رسول خدا آيا مي: خواند و به او گفت
و بلند شـد  ! عالمتي بر شما نيست اي خليفه رسول خدا: ايجاد شود؟ زبير گفت

علـي را نديـد و   : هاي مردم نگاه كرد و گفـت  و با او بيعت كرد، سپس به چهره
خواهي در ميـان   مي! شپسر عموي رسول خدا و داماد: علي را صدا زد، و گفت

خليفه رسول خدا و بـا  مالمتي نيست اي : مسلمين تفرقه ايجاد شود؟ علي گفت
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از ابـن خزيمـه شـنيدم كـه     : گويـد  حافظ ابـوعلي نيشـابوري مـي    .او بيعت كرد
مسلم بن حجاج نزد من آمد و مرا در بارة اين حديث پرسـيد، مـن آن   : گفت مي

اين حـديث يـك   : رايش خواندم، او گفترا در كاغذي براي او نوشتم و آن را ب
(با بدره يك شتر است خير بلكه برابر برابر با: شتر ارزش دارد، گفتم

74F

اسـت، و   )1
اين حديث اين حديث را در مسند بـه طـور مختصـر و حـاكم در مسـتدرك از      

(طريق عفان بن مسلم از وهيب به صورت مطول روايت كرده است
75F

2(. 
تا شش مـاه   روايت كرده كه علي بروايت مذكور با حديثي كه عائشه

بيعت نكرد منافاتي ندارد، چون عائشـه براسـاس آگـاهي خـود سـخن گفتـه و       
داند  ابوسعيد خدري براساس آگاهي خود سخن گفته است و سخن كسي كه مي

 :داند و خبر ندارد حجت است بر كسي كه نمي
وايـت  ر شان از عبـداهللا بـن جعفـر    قطني در فضائل صحابه و مناقبو دار

رحمت خدا بر ابـوبكر بـاد او فرمـانرواي مـا بـود، او بهتـرين       : كند كه گفت مي
(اي دهنده فرمانرواي ما بود هيچگاه پرورش

76F

ايم، روزي در خانه  بهتر از او نديده )3
 او يك -رسم اجازه گرفتن سه بار بود -نزد او نشسته بوديم كه ناگهان عمر آمد،

ه نشد، سپس بار دوم اجـازه ورود خواسـت و   اجازه گرفت و به او اجازه داد بار

                                           
 .بدره به نوعي شتر نفيس مي گويند و يا به ده هزار درهم قديم -١

 ].٣٠١/  ۶[ البداية والنهاية -٢

واج ک�رد، و از  با اس�ماء م�ادر عب�داهللا ب�ن جعف�ر ازد      ابوبکر بعد از شهادت جعفر -٣
ازدواج  شاو صاحب فرزندی به نام محمد شد، و پس از وفات اب�وبکر عل�ی ب�ا اس�ماء    

 .کرد و از او صاحب فرزند گرديد
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وارد : به او اجازه داده نشد و در بار سوم به او اجازه دادند، ابـوبكر بـه او گفـت   
اي خليفه رسول : شو، او به همراه تني چند از صحابه وارد شد و به ابوبكر گفت

چرا ما را پشت درب نگاه داشتي؟ ما دو بار اجـازه ورود خواسـتيم اجـازه    ! خدا
: گفـت . داده نشد و اين بار سوم بود كه اجازه خواسـتيم و بـه مـا اجـازه دادنـد     

فرزندان جعفر مشغول خوردن غذا بودنـد، ترسـيدم كـه شـما وارد شـويد و در      
 .غذايشان با آن شريك شويد

بـوده و از   خيلي مراقب فرزنـدان جعفـر   بينيم كه ابوبكر و در اينجا مي
 .كرده است آنان مواظبت مي

 و اهل بيت لمؤمنين عمر بن خطاب اميرا

با اهل بيت روابط بسـيار خـوبي داشـت، چنانكـه      ترديدي نيست كه فاروق 
ستودند و عمر با أم كلثوم  كرد و آنان نيز او را مي از اهل بيت تمجيد مي عمر 

شـان را عمـر    اسـم فرزنـدان   شدختر علي ازدواج كرد، و بسياري از اهـل بيـت  
شـد عمـر از    سـالي مـي   روايت است كه هرگـاه قحـط  ري گذاشتند، و در بخا مي

بـه  ! بـار خـدايا  : خواست براي باران دعا كنـد و گفـت   عباس بن عبدالمطلب مي
دادي و اينـك بـه دعـاي     شديم و شما به ما باران مـي  دعاي پيامبرت متوسل مي

(شويم پس ما را باران بده عموي پيامبر متوسل مي
77F

1(. 

                                           
وام�ا پ��س از  . در قي�د حي�اتش ب�وده اس�ت    اي�ن توس�ل در واق�ع توس�ل ب�ه دع�ای پي�امبر          -١

 .بودند ميشد زيرا ايشان از بستگان پيامبر مرگ ايشان توسل به عباس
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: گفـت  به عباس بن عبـدالمطلب   مر و در طبقات ابن سعد آمده كه ع
آوردن  آوردنـت بـرايم از اسـالم    روزي كه مسلمان شدي اسـالم ! سوگند به خدا«

شدن خطـاب   شدن شما را از مسلمان تر بود، چون پيامبر مسلمان خطاب پسنديده
 .)78F1(»بيشتر دوست داشت

از عروه بن زبيـر روايـت اسـت    ] 1089[و در فضائل الصحابه امام احمد ش 
صـاحب  : مردي در حضور عمر به علي توهين كرد، عمر به او گفـت «: ه گفتك

شناسي او محمد بن عبداهللا بن عبدالمطلب است و علـي بـن ابـي     اين قبر را مي
طالب بن عبدالمطلب است، پس علي را به بدي ياد مكن، اگر نسـبت بـه علـي    

 .)79F2(»اي كينه داشته باشي اين را در قبرش آزار داده
تـرين مـا    آگاه«: روايت است كه گفت يعاب ابن عبدالبر از عمرو در االست

 .)80F3(»به قضاوت علي است
عمر بن خطاب وقتي ديوان را «و در تاريخ دمشق ابن عساكر روايت شده كه 

اي بـه انـدازه    تدوين كرد و عطاء را مقـرر كـرد بـراي حسـن و حسـين سـهميه      
بودنـد، از ايـن رو    پيـامبر هاي  مقرر كرد، چون نوه ر بوددپدرشان كه از اهل ب

 .)81F4(»عمر براي هريك پنج هزار مقرر كرد

                                           
 .]٢٩٨/ ٢[البداية والنهاية، ] ٢٣/ ۴[الطبقات  -١

 .محقق کتاب روايت را صحيح دانسته است -٢
 .]١٨٧١[االستيعاب  -٣
 .]١٧٩/ ١۴[تاريخ دمشق ابن عساکر  -٤
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و ابن سعد از جبير بن حويرث بن تقيد روايت كرده كه عمر بن خطـاب بـا   
هر سال مالي كه نزد : ه تدوين ديوان مشوره كرد، علي به او گفتمسلمين در بار

و  نـدار، شود آن را تقسيم كن و از آن چيزي در دسـت خـود نگـاه     تو جمع مي
كنـد حتـي اگـر     به نظرم مال زيادي مـردم را كفايـت مـي   : عثمان بن عفان گفت

شمرده نشوند تا كسي را كه گرفته از كسي كه نگرفته بداني، وليد بن هشـام بـن   
و پادشـاهان آنجـا را ديـدم كـه      اي اميرالمؤمنين به شام رفتم«: گفتمغيره به او 

داده اند، پس ديواني تـدوين كـن و   ديواني درست كرده اند و سربازاني تشكيل 
لشكري درست نما، پس سخن او را پـذيرفت و ديـوان درسـت كـرد و سـرباز      

و جبيـر بـن مطعـم كـه از      بن نوفل مةمخرطالب و تشكيل داد، و عقيل بن ابي 

شـان   اسم مردم را براسـاس جايگـاه  : نسب دانان قريش بودند فرا خواند و گفت
هاشم شروع كردند، سپس اسامي ابوبكر و قومش  بنويسيد، آنان نوشتند و از بني

: ومش وقتي عمر بـه ايـن نوشـته نگـاه كـرد، گفـت      قرا نوشتند و سپس عمر و 
 شد، امـا از خويشـاوندان پيـامبر    سوگند به خدا دوست داشتم كه همينطور مي

 .شروع كنيد تا عمر را در جايگاهي قرار دهيد كه خداوند او را قرار داده است
اسامه بن زيد بن اسلم از پدرش : كند كه گفت بن عمر روايت ميو از محمد 

وقتي نوشـته را بـه عمـر تقـديم كردنـد او را      : كند كه گفت از جدش روايت مي
يم به دنبال بني هاشم و بني عدي به دنبال بني تيم ثبت شده بودنـد،  تديدم، بني 

تـرين   يـك گـاهش قـرار دهيـد، و از نزد   يعمـر را در جا : از عمر شنيدم كه گفت
تـو  : شروع كنيد، آنگاه بني عدي نزد عمر آمدنـد و گفتنـد   خويشاوندان پيامبر
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اسـت،   خليفه رسول خدا هستي يا خليفه ابوبكر هستي و ابوبكر خليفه پيـامبر 
دادي بهتر بود،  پس اگر خود را در جايگاهي اين قوم تو را قرار داده اند قرار مي

رشـدن بـر پشـت مـن نـان بخوريـد و       خواهيـد بـا سوا   بني تيم مـي : عمر گفت
مگر آن كه فرا خوانده شـويد  ! هايم را برايتان از بين ببرم نه سوگند به خدا نيكي

يعنـي حتـي    –و طبق آنچه در دفتر ثبت شده ايد براساس آن با شما رفتار كـنم  
دو دوست دارم كه راهي را رفته اند اگر با آنان مخالفت  –اگر آخرين نفر باشيد 

شود، سوگند به خدا كه ما فضيلت را در دنيا و آخرت بـه   مخالفت مي كنم با من
پـس او افتخـار ماسـت و قـومش      ايـم مگـر بـه سـبب محمـد       دست نياورده

(باشند ترين مردم عرب مي شريف
82F

1(. 
بـه فرزنـدان صـحابه     عمر«: عالم النبالء ذهبي آمده استا و در كتاب سير

باشد نبود، به يمن فرستاد و بـراي  لباس داد و لباسي كه مناسب حسن و حسين 
ببينيـد  . )83F2(»خوشحال و راحت شـدم  اكنون: آنان لباسي آوردند، آنگاه عمر گفت

داد، و آنان نزد عمر ماننـد   اهميت مي بحتي به لباس حسن و حسين عمر
 .ديگران نبودند

فرزندم، نزد : به حسين گفت عمر«: گويد و ابن عساكر در تاريخ دمشق مي
روزي آمدم او با معاويه تنها نشسته بودند و ابن عمـر  : گويد مي سينما بيا، ح

دم درب بود و به او اجازه ورود داده نشد من هم برگشتم، بعداً عمـر مـرا ديـد    
آمدم و تو و معاويه تنهـا نشسـته بوديـد و    : آيي؟ گفتم نزد ما نمي! فرزندم: گفت

                                           
 .]٢٩۶ – ٢٩۵/  ٣[الطبقات الکبری  -١
 .]١٨٠/ ١۴[ و تاريخ دمشق ] ٢٨۵/ ٣[سير أعالم النبالء  -٢
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ه اجـازه وروديـافتن از   تو ب. ديدم كه به پسرت ابن عمر برگشت من هم برگشتم
و دسـتش  . ابن عمر سزاوارتري آنچه در سر ما روئيده از خدا و سپس شماسـت 

 .)84F1(»را بر سرش گذاشت
در نظر بگيريد كه چقدر كوچك بـود،   را در زمان عمر شما سن حسن

ورزيـد، آيـا ايـن     به او عالقه شديدي داشت و به او اهتمام مي اما بازهم عمر
 اروق به اهل بيت نيست؟دادن ف دليل اهميت

داد  عمر به من اجازه مي« : كند كه گفت روايت مي و بخاري از ابن عباس
چرا اين جوان را در جمع : كه همراه او و بزرگان بدر بنشينم، يكي از آنان گفت

(دانيد اين از كساني است كه شما مي: آوري؟ گفت ما مي
85F

2(. 
 بدر بـاره ابـن عبـاس    كنـد كـه او   روايـت مـي   و ابن عبدالبر از عمـر 

و وقتـي ابـن    »عبداهللا بن عباس چه ترجمان خوبي است بـراي قـرآن  «: گفت مي
ان پرسشگر و دل عاقل بجوان بزرگسال و داراي ز«: گفت آمد عمر مي عباس مي

 .)86F3(»آمد
 و در مستدرك حاكم از علي بن حسين روايت است كه عمر بـن خطـاب  

او را بـه نكـاح مـن    : و گفـت . كـرد دخترش ام كلثوم را خواستگاري  از علي
ام عبـداهللا بـن جعفـر     زاده خواهم او را بـه ازدواج بـرادر   مي: علي گفت. دربياور

خـواهم   سوگند به آنگونه كه مـن سـعادت او را مـي   : دربياورم، آنگاه عمر گفت

                                           
 .]١٧٩/ ١۴[تاريخ دمشق  -١
 .]۴٢٩۴[بخاری  -٢
 .]١۴۴٧[ االستيعاب -٣
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خواهد او را به ازدواج من دربياور، سپس عمر نـزد مهـاجرين آمـد و     كسي نمي
 گوئيد؟ يك نميآيا به من تبر: گفت

م كلثوم دختر علـي و فاطمـه   ابه : به چه كسي اي اميرالمؤمنين؟ گفت: گفتند
هر نسب و ارتباطي روز قيامـت  : گفت ، من از پيامبر شنيدم كه ميدختر پيامبر

(گردد جز نسب و سبب من قطع مي
87F

1(. 
: روايت است كه گفت) ابن الحنفيه(و در سير أعالم النبالء از محمد بن علي 

: عمر وارد شد و من نزد خواهرم ام كلثوم بودم، او مرا به آغوش گرفت و گفت«
 .)88F2(»به او حلوا بده

را  داشت محمد بن علـي   و فرزندانش را دوست نمي  علي اگر عمر
 .حلوا و شيريني بدهد او خواست كه به م كلثوم نمياگرفت و از  به آغوش نمي

 شاز اهل بيت ستايش عثمان بن عفان 

اش قدر و جايگاه اهل بيـت   نيز مانند ديگر برادران صحابه يفه راشد عثمانخل
: (... گويد ستود، چنانكه ابن كثير در البدايه والنهايه مي دانست و آنان را مي را مي

و گفته اند عمر بن خطاب و عثمان هرگاه از كنار عباس در حال سـواري عبـور   
 .)89F3()شدند كردند به احترام عباس پياده مي مي

 :گويد مي /و ابن كثير 

                                           
 .]٢٠٣۶[لسلسلة الصحيحةو آلبانی ا ١۵٣/  ٣) ۴۶٨۴(حاکم  -١

 .]١١۵/ ۴[سير أعالم النبالء  -٢
 .]١۶٢/ ٧[ البداية والنهاية -٣
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داشـت،   را گرامـي و دوسـت مـي    بحسن و حسـين  عثمان بن عفان«
اش محاصره بود حسن شمشير به دست از عثمان دفاع  روزي كه عثمان در خانه

اش  كرد، عثمان از بيم اين كه مبادا كشته شود به حسن قسم داد كه بـه خانـه   مي
 .»برگردد، تا دل علي خوش شود

 شبيداهللا و تمجيد از اهل بيتطلحه بن ع

سـتايد، و در   طلحه ابن عباس را كه يكي از افراد برجسـته اهـل بيـت بـود مـي     
به ابن عباس فهم و درك و عمـل داده  : گفت طبقات ابن سعد آمده كه طلحه مي

(شده است
90F

1(. 

 شو بزرگداشت اهل بيت سعد بن ابي وقاص 

در غـزوة  «: كند كه گفـت  يستايد، مسلم از سعد روايت م را مي علي  سعد
اي : علي را به عنوان جانشين خود در مدينه گذاشت، علي گفـت  تبوك پيامبر

شوي  آيا راضي نمي: گذاري؟ پيامبر فرمود ها مي رسول خدا آيا مرا با زنان و بچه
(كه براي من به منزله هارون براي موسي باشي؟ اما بعد از من پيامبري نيست

91F

2(. 
ستايد، چنانكه در الطبقات ابن سعد از سعد بن  ا مير بو سعد ابن عباس

تـر و   تر و دانـاتر و عـالم   هيچكسي را فهميده: ابي وقاص روايت است كه گفت
ام، عمر را ديدم كه بـراي مسـائل مشـكل او را فـرا      بردبارتر از ابن عباس نديده

                                           
 .]٣٧٠/ ٢[الطبقات  -١
 .]٢۴٠۴[مسلم  -٢



 59   ستايند یرا م يامبرپ يتصحابه اهل ب: فصل سوم

: گفـت  مشكلي پيش آمده، و سـپس از آنچـه او مـي   : گفت خواند و سپس مي مي
(رفت، و حال آن كه مهاجرين و انصار اهل بدر اطراف عمر بودند ر نميفرات

92F

1(. 

 بجابر بن عبداهللاتمجيد 

نزد جابر بن عبداهللا رفتيم : كند كه گفت ابن ابي شيبه از عطيه بن سعد روايت مي
از علي بـن ابـي طالـب    : هايش افتاده بود، گفتم رو چشمدر حالي كه ابروهايش 

او از بهتـرين  : هـايش ابروهـايش را بلنـد كـرد و گفـت      او با دست. براي ما بگو
(ها بود انسان

93F

2(.  
حسـين وارد  روزي آنچه روايت شده كـه   بو از تمجيد جابر بر حسين 

هر كس دوسـت دارد بـه سـرور جوانـان بهشـت      « :پس جابر گفت ،مسجد شد
(واين روايت را از رسول اهللا نقل كرد. »بنگرد پس به اين نگاه كند

94F

3(. 
وفات يافت جـابر   بآمده كه وقتي ابن عباس طبقات ابن سعد و در ال
ترين مردم و بردبارترين مردم وفات يافته است،  امروز عالم: گفت بن عبداهللا 
(دادن آن امت دچار مصيبت جبران ناپذيري گرديده است و با دست

95F

4(. 
كنـد كـه    و مسلم از جعفر بن محمد بن علي بن حسين از پدرش روايت مي

من : زد جابر بن عبداهللا رفتيم از يكايك افراد پرسيد تا به من رسيد، گفتمن: گفت
محمد بن علي بن حسين هستم، او دستش را به سوي سرم كج كـرد و پيـراهنم   

                                           
 .]٣۶٩/ ٢[، الطبقات ٣٠٣/  ٨ البداية والنهاية -١

 .]٣٢١٢٠[شيبهمصنف ابن ابی  -٢
 ).١٨٧۴(ابويعلی آن را روايت کرده است ش  ،٢٨٢/ ٣سير اعالم النبالء -٣
 .٣٧٢/  ٢الطبقات  -٤
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ام گذاشت و من در آن روز جوان بودم،  را باز كرد و سپس دستش را روي سينه
(...سخواهي بپر ام هرچه مي اي اي برادرزاده خوش آمده: و گفت

96F

1(. 

 شاز اهل بيت لستايش و تمجيد ام المؤمنين عائشه 

باشـد، امـا    از آن جا كه همسر پيامبر است از اهل بيت مـي  لبا اين كه عائشه
اي از آنچه در ستايش از بقيه اهل بيت گفته را ذكر كنيم، تا  ترجيح داديم كه پاره

 .دروابط صميمانه و محبت بزرگي كه با يكديگر داشتند روشن گرد
سـوگند بـه خـدا كـه در     : گفت بدر تاريخ طبري روايت است كه عائشه

هـاي شـوهرش    گذشته بين من و علي چيزي نبوده مگر آنچـه بـين زن و فاميـل   
ما مالمت هايي وجود داشت ولي علي از ديدگاه مـن از   كه بين ينو با ا. هست

ن من و سوگند به خدا او راست گفته بي! اي مردم: و علي گفت.برگزيدگان است
(در دنيا و آخرت است او چيزي جز اين نبوده است، او همسر پيامبرتان

97F

2(. 
(و در االستيعاب

98F

چـه  : گفـت  لابن عبدالبر اندلسي آمده است كه عائشه )3
او : گفـت . علـي : گرفتن روز عاشورا فتوا داده است؟ گفتند كسي شما را به روزه

 .ترين مردم است به سنت آگاه

                                           
 .١٢١٨مسلم  -١
 .]۵۴۴/ ۴[تاريخ طبری  -٢
 .]١٨٧١[االستيعاب -٣
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هيچكسـي را  : كند كه گفـت  روايت مي لؤمنين عائشه و ابوداود از أم الم
كسـي   در هيئت و زيبايي و رفتار و در نشستن و بلندشدن از فاطمه به پيـامبر 

(ام تر نديده را شبيه
99F

1(. 
هيچكسي را نديـدم  : گفت لو در مستدرك حاكم روايت است كه عائشه

(تر باشد جز پدرش اش صادق كه از فاطمه لهجه
100F

2(. 
كند كه وقتي به عائشه خبر رسيد كه خـوارج علـي    روايت مي و بحار األنوار

 از پيامبر : را كشته اند، عائشه گفت آنـان  ! بـار خـدايا  : گفـت  شنيدم كه مي
كشند، و بـين مـن و    بدترين امت من هستند كه بهترين افراد امت من آنان را مي

(هاي شوهرش هست نبود علي چيزي جز آنچه بين زن و فاميل
101F

3(. 
بلند شـدند   بعمر بن ود را به قتل رسانيد ابوبكر و عمر  علي و وقتي

(و سر ايشان را بوسيدند
102F

4(. 
آيا تو را مژده نـدهم، مـن از رسـول خـدا     : و همچنين عائشه به فاطمه گفت

سرور زنان بهشت چهارتا هسـتند، مـريم دختـر عمـران، و     : گفت ام كه مي شنيده
(و آسيه زن فرعون فاطمه دختر رسول خدا، و خديجه بنت خويلد،

103F

5(. 
داشتند عائشه به او چنـين   كوچكترين اختالفي مي باگر عائشه و فاطمه 

 .داد اي نمي مژده

                                           
 .]۵٢١٧[ابوداود -١
 .]۴٧۵۶ش  ١٧۵/  ٣[مستدرک حاکم  -٢
 .]١۵٨/ ١[،کشف الغمه ] ٢٣٢/  ٣٣[بحار األنوار  -٣
 .۵۵االرشاد المفيد  -٤
 ]۴٨۵٣[مستدرک حاکم  -٥
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 شو اهل بيت عبداهللا بن مسعود 

ترين فرد مدينه به قضـاوت علـي    آگاه«: روايت است كه گفت از ابن مسعود 
 .)104F1(»بن ابي طالب است

مفسر و ترجمان قـرآن ابـن عبـاس    بهترين «: و همچنين در آن آمده كه گفت
 .)105F2(»كرد يافت هيچكسي از ما با او زندگي نمي است، اگر ما را درمي

 
 

 بعبداهللا بن عمر تمجيد 

دفاع  زد از علي مي وقتي كسي به علي طعنه در نبود علي  بابن عمر 
كند كه مردي نـزد ابـن عمـر آمـد و از او در      كرد، چنانكه بخاري روايت ميمي 

شـايد از او  : هـاي عثمـان گفـت، و گفـت     مان پرسيد، ابن عمر از خـوبي بارة عث
سـپس آن  . خداوند تو را به بدي گرفتار نمايد: بله، گفت: گفت. آيد خوشت نمي

او : هاي علي را ذكـر كـرد، مـرد گفـت     مرد او را از علي پرسيد، ابن عمر خوبي
د اين تو را شاي: است، سپس ابن عمر گفت هاي پيامبر اش در وسط خانه خانه

(...خداوند بدي را برايت بياورد: بله، ابن عمر گفت: كند؟ گفت ناراحت مي
106F

3(. 

                                           
 ]١٨٧١[االستيعاب  -١
 ]١٠٠/ ٧[فتح الباری  -٢
 .باب فضايل علی بن ابی طالب] ٣٧٠۴[صحيح بخاری  -٣
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نزد عبداهللا بن عمر بـودم  : و در بخاري از ابن ابي نعم روايت است كه گفت
از كجـا هسـتي؟   : مردي او را در مورد خون پشه پرسيد، ابن عمـر بـه او گفـت   

پرسـد و حـال    را در بارة خون پشه مياين را نگاه كنيد، م: از عراق، گفت: گفت
آن : گفـت  و من از پيامبر خدا شنيدم كه مـي . آن كه پسر رسول خدا را كشته اند

(هاي من از دنيا هستند دو ريحانه
107F

1(. 
 بي صميمانه با عبداهللا بن جعفر بن ابـي طالـب    و عبداهللا بن عمر رابطه

بن عمر نزد عبـداهللا بـن   عبداهللا «: داشت، چنانكه در تاريخ ابن عساكر آمده است
آيـي،   شما زياد نزد عبداهللا بن جعفـر مـي  : آمد، مردم به او گفتند مي بجعفر 

داشتيد، پـدرش از   ديديد اين را دوست مي شما اگر پدر او را مي: ابن عمر گفت
 .)108F2(»سر تا پا هفتاد ضربه شمشير و نيزه خورده بود

هرگـاه بـه ابـن     بابن عمـر : و در بخاري از شعبي روايت است كه گفت
كسـي كـه دو بـال    (سـالم اي پسـر ذوالجنـاحين    «: گفت كرد مي جعفر سالم مي

 .)109F3(»)دارد

  همخرمسوره بن متمجيد 

(حسـن بـن حسـن   «: كند امام احمد روايت مي
110F

ي نوشـت و از   بـه مسـور نامـه    )4
شب نزد من بيـا، شـب وقتـي حسـن آمـد      : دخترش خواستگاري كرد، او گفت

                                           
 .کتاب ادب. ۵٩٩۴صحيح بخاری  -١
 .٢٩/  ١٧٩تاريخ دمشق  -٢
 .باب مناقب جعفر بن ابی طالب. ٣٧٠٩صحيح بخاری  -٣
 .مشهور به حسن مثنی بود بن علی ابن ابی طالباو حسن بن حسن  -٤
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هـيچ سـبب و نسـب و وصـلتي را از نسـب و      : گفـت مسور بعد از حمد خـدا  
ي تـن مـن   فاطمـه پـاره  : وصلت شما بيشتر دوست ندارم، اما رسول خدا فرمود

كند و آنچه او را ناراحت كند مرا ناراحـت   است آنچه او را شاد كند مرا شاد مي
گردد جز سبب و نسب من، و زن تو دختر  قيامت اسباب قطع مي كند، و روز مي

(فاطمه
111F

ست، اگر دخترم را به ازدواج شما دربياورم ايـن عمـل او را ناراحـت    ا )1
 .)112F2(»كند، و اينگونه با عذرخواهي از او جدا شد مي

دارد  را گرامي مي نگاه كنيد چقدر اين صحابي بزرگوار فاطمه دختر پيامبر 
اش  گذارد و احساسات او را در بـارة نـوه   كه حتي بعد از مرگش به او احترام مي

  .كند مي رعايت
 .دهد و وصلت با يكي از سران بني هاشم را از دست مي

 شو ستايش از اهل بيت ابوهريره

 بعـد از پيـامبر   «:روايـت كـرده انـد كـه گفـت      ترمذي و حاكم از ابوهريره
نعال نپوشيده و بهتـر از ايشـان سـوار بـر     بهتر از جعفر بن ابي طالب  هيچكسي

 بخـاري آمـده   صـحيح  در همان است كهمنظور ايشان » استنشده اسب يا شتر 
 .)113F3(»بهترين كس براي فقيران و تنگدستان جعفر بن ابي طالب است «:است

                                           
 .بود همسرش فاطمه بنت حسين  -١
 .]۴٧۴٧[و مستدرک حاکم ] ١٣۴٧[ فضائل الصحابه -٢
 .]٣٧٠٨[بخاری  -٣
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 بـا ابـوهريره  : و در مسند ابي يعلي از سعيد مقبري روايت است كه گفـت 
آمد او سالم كـرد و مـا جـواب سـالم را گفتـيم،       ببوديم كه حسن بن علي

ي ابوهريره اين حسن بن علـي اسـت كـه    ا: ابوهريره متوجه نشد و رفت، گفتيم
: و خود را بـه او رسـانيد و گفـت    رفت ابوهريره به دنبال حسن. به ما سالم كرد

 .)114F1(»او سيد است«: گفت از پيامبر شنيدم كه مي. وعليك السالم يا سيدي
مالقـات   بكند كه او با حسن بن علـي  روايت مي و حاكم از ابوهريره

 كـه شـكمت را بوسـيد، همـان جـا را كـه پيـامبر        پيامبر را ديدم: كرد و گفت
بوسيده بياور تا ببوسم، آنگاه حسن پيراهنش را دور كرد و ابوهريره بر شـكم او  

(بوسه زد
115F

2(. 
و در سير أعالم النبالء ذهبـي از ابـن اسـحاق روايـت اسـت كـه روزي كـه        

! اي مـردم : گفت ميكرد و با صداي بلند  وفات يافت ابوهريره گريه مي حسن
(وفات يافت امروز محبوب رسول خدا

116F

3(. 
اي بـوديم   در جنـازه «: و در سير أعـالم النـبالء از ابـي مهـزم روايـت اسـت      

، بـا توجـه بـه    »كـرد  ن را دور مـي يهاي پاي حس ابوهريره آمد و با لباسش خاك
بينيم كـه اگـر محبـت و بزرگداشـت و      مي نيو حس تفاوت سني ابوهريره

(كرد وهريره چنين نميبود اب نمي نيشناخت حق حس
117F

4(. 

                                           
 .]۶۵۶١[المسند ابی يعلی  -١
و ارن��اووط اس��ناد آن را ص��حيح گفت��ه    . ٩٣۴٢و مس��ند احم��د   ۴٧٨۵مس��تدرک ح��اکم   -٢

 .است
 .]٢٧٧/ ٣[بالء سير أعالم الن -٣
 .]٢٨٧/ ٣[سير أعالم النبالء  -٤
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 زيد بن ثابت تمجيد 

داشـت كـه اجـازه نـداد او      را گرامي مـي  بچنان ابن عباس زيد بن ثابت
او ركـاب زيـد   از ابن عباس روايت است كه . ركابش را با دست خود نگاه دارد

 ابـن عبـاس   .باش اي پسر عموي رسول خدا كنار: گفت زيد، بن ثابت را گرفت
(كرديم ن و علماي خود اينگونه رفتار ميما با بزرگا: گفت

118F

1(. 

 اهل بيت از و تمجيد انس و براء بن عازب و ابي سعيد خدري

بـا روايـت احـاديثي در     براء بن عازب و ابوسعيد خدري و انس بـن مالـك   
 .و فضائل اهل بيت محبت خود با آنان را ابراز داشته اند صفات

 بـه پيـامبر   بـن علـي    هيچكسي از حسـن «: گويد مي انس بن مالك 
 .)119F2(»تر نبود شبيه

 براء بن عازب

رسول خدا حسن و حسـين را  : كند كه گفت ترمذي از براء بن عازب روايت مي
 .)120F3(»من آن دو را دوست دارم تو آنان را دوست بدار! بار خدايا: ديد فرمود

 ابوسعيد خدري

: فرمـود  برپيـام : كنـد كـه گفـت    روايـت مـي   امام احمد از ابوسعيد خدري 
 .)121F1(»حسن و حسين سرور جوانان اهل بهشت هستند«

                                           
 .]۴٧٨/ ٣[ ۵٧٨۵مستدرک حاکم  -١
 .بباب مناقب حسن وحسين ،فضايل صحابه ٣۵۴٢صحيح بخاری  -٢
 .بکتاب مناقب حسن وحسين.٣٧٨٢سنن ترمذی  -٣
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 بعبداهللا بن عمرو بن عاص

 سـتايد،  را مـي  بعلي بن حسين بـن علـي   بعبداهللا بن عمرو بن عاص 
در مسجد رسول خـدا بـودم كـه    : چنان از رجاء بن ربيعه روايت است كه گفت

گفتند، و عبـداهللا   حسين بن علي از آنجا گذشت او سالم كرد و مردم به او سالم
بن عمرو سكوت اختيار كرد، پـس از آن كـه مـردم سـاكت شـدند ابـن عمـرو        

سـپس رو بـه    .اهللا وبركاتـه  حمةوعليك السالم ور: صدايش را بلند كرد و گفت

آيا شما را خبر ندهم كه اهل آسمان از اهل زمين چه كسي را : مردم كرد و گفت
رود،  مرد كه پشت به ما نموده و مـي  اين: بله، گفت: بيشتر دوست دارند؟ گفتند

ام و نـه او بـا مـن     سوگند به خدا از روزهاي جنگ صفين نـه بـا او حرفـي زده   
سخني گفته است، سوگند به خدا اگر از من راضي شود از آن كه به اندازه كـوه  

آيا : شوم، آنگاه ابوسعيد خدري به او گفت احد طال داشته باشم بيشتر راضي مي
پس وعده گذاشـتند و نـزد او رفتنـد ابوسـعيد     . بله: روي؟ گفت به سوي او نمي

اجازه خواست، او اجازه داد و ما وارد شـديم و ابـن عمـرو اجـازه خواسـت و      
. خواست تـا ايـن كـه حسـين اجـازه ورود داد و او وارد شـد       همچنان اجازه مي

ابوسعيد كه در كنار حسين نشسته بود تكاني خورد تا جـا را بـراي ابـن عمـر و     
خالي كند و حسين او را به سوي خود كشـاند، ابـن عمـرو ايسـتاد و ننشسـت،      

تـر   وقتي حسين ديد كه چنين است ابي سعيد را گذاشـت و ابوسـعيد آن طـرف   
رفت و جا براي ابن عمرو خالي كرد و ابن عمرو در ميان آن دو نشست، آنگـاه  

                                                                                                  
 . ١١٧٩۴مسند احمد  -١
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عمرو؟ آيـا   آيا چنين است اي ابن: ابوسعيد داستان را تعريف كرد، حسين گفت
: ترين اهل زمين به پيشگاه اهل آسمان هسـتم؟ گفـت   داني كه من محبوب تو مي

بله، سوگند به پروردگـار كعبـه كـه تـو از همـه اهـل زمـين نـزد اهـل آسـمان           
پس چرا روز صفين با من و پـدرم جنگيـدي؟ سـوگند بـه     : تري، گفت پسنديده

من به پيامبر شكايت بـرد   از وبله، ولي عمر: گفت. خدا كه پدرم از من بهتر بود
كند، آنگـاه پيـامبر    گيرد و شب را با نماز سپري مي عبداهللا روز روزه مي: و گفت
 .نماز بخوان و بخواب روزه بگير و افطار كن، و از عمرو پيروي كن: فرمود

روز صفين سوگند خورد، سوگند به خدا سياهي لشكر آنان را بيشـتر نكـردم   
 .ام اي نزده يزهو شمشيري نكشيدم و تير و ن

داني كه در جايي كـه معصـيت خـدا باشـد      آيا نمي: آنگاه حسين به او گفت
(از او پذيرفته استگويا : گفت. بله: نبايد از مخلوق اطاعت كرد؟ گفت

122F

1(. 

  شعلي و سائر اهل بيت از معاويهتمجيد 
را  بهم اينك در بعضي از نصوص مشاهده خواهيد كـرد كـه معاويـه علـي    

 :چنانكه در االستيعاب ابن عبدالبر آمده استستايد،  مي

                                           
وس��ط ر األد ار طبران��ی آن «:هيثم��ی گفت��ه اس��ت    ).۵١٠٩( ٢٩٩/  ٩مجم��ع الزوائ��د   -١

در اسناد اي�ن ح�ديث عل�ی ب�ن س�عيد ب�ن بش�ير وج�ود دارد ک�ه ل�ين             ،روايت کرده است
. »و ام��ا بقي��ه راوي��ان اي��ن ح��ديث م��ورد اعتم��اد هس��تند       . دارد و ايش��ان ح��افظ هس��تند  

گفته است که بزار اين حديث را از حسن بن علی  ٢٨١/  ٩مجمع الزوائد همچنين در 
 .اين سند قابل اعتماد  هستند بجز هاشم بن بريدو همه راويان  ،روايت کرده است
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هر وقت با مساله يا مشكلي مواجه ميشد به علي بن ابي طالب نامه  معاويه
 ،وقتي كه خبر قتل علي بن ابي طالب به او رسـيد . مي نوشت و از او مي پرسيد

 .)123F1(»همانا فقه و علم با مرگ علي بن ابي طالب از دنيا رفت« : گفت
پيامبر را ديدم كه زبان يا «: كند كه گفت روايت مي ز معاويه و امام احمد ا
مكيد و زبان و لبـي كـه پيـامبر آن را مكيـده عـذاب نخواهنـد        لب حسين را مي

 .)124F2(»شد
حزار بن ضمره نهشلي نزد معاويه : و از اصبغ بن نباته روايت است كه گفت

مرا ببخش؟ : گفت او! علي را برايم توصيف كن: بن ابي سفيان آمد و به او گفت
سوگند به خدا ! رحمت خدا بر علي باد: نه او را توصيف كن، ضرار گفت: گفت

آمديم ما را به خـود نزديـك    او در ميان ما مانند يكي از ما بود و وقتي نزد او مي
كرد و هيچ مانعي از رسيدن به او نداشتيم و ما سوگند به خدا با اين كه او به  مي

زديم؟ و بـه خـاطر عظمـت و     و عظمت با او حرف نمي ما نزديك بود از هيبت
لبخنـدش   كـرد؛  گشوديم، هرگاه او تبسم مـي  هيبتش قبل از او لب به سخن نمي

: ضـرار گفـت  . بيشـتر از او بگـو  : معاويه گفت. چون مرواريد به هم پيوسته بود
خوابيـد، شـب و روز قـرآن     رحمت خدا بر علي باد، خيلي بيدار بود و كـم مـي  

 .خواند مي
سـوگند بـه   ! كافي اسـت اي ضـرار  : آنگاه معاويه گريه كرد و گفت: گويد مي

(خدا كه علي چنين بود، رحمت خدا بر ابالحسن باد
125F

1(. 

                                           
 .١٨٧١االستيعاب  -١
 .وارناووط اسناد آنرا صحيح گفته است. ١۶٨٩۴مسند امام احمد  -٢
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وقتـي ابـن   : كنـد كـه گفـت    از عكرمه روايت مـي  هالنهايو هالبدايابن كثير در 
سـوگند بـه خـدا كـه     : گفـت  وفات يافت از معاويه شنيدم كـه مـي   بعباس

(وفات يافت شخصترين  فقيه
126F

2(. 
و در سير أعالم النبالء ذهبي آمده است كه يزيد بن معاويه به حسن به علـي  

اي؟  آيا خـود را بـاالتر از حسـن شـمرده    : فخرفروشي كرد، پدر يزيد به او گفت
كني كه مادرش مانند مادر توست و جدش ماننـد جـد    بله، شايد گمان مي: گفت

(توست
127F

3(. 
يت است كه حسن نزد معاويه رفـت، معاويـه   و همچنين از ابن ابي شيبه روا

ام، و چهـار صـد هـزار بـه      دهم كه به هيچكسـي نـداده   اي به تو مي جايزه: گفت
(حسن داد و او قبول كرد

128F

4(. 
: كند كه عبدالملك بن مـروان گفـت   و ابن عساكر در تاريخ دمشق روايت مي

دو مـرد   بنـي هاشـم  : گفـت  از معاويه شنيدم كه مـي : گفت از پدرم شنيدم كه مي
شود، و عبـداهللا بـن    هايي است كه گفته مي كه داراي همه خوبي هستند، پيامبر

سوگند به خدا او از همگان در به كه داراي هر افتخار و شرافتي است،  جعفر
سر  پيامبر و او سر نيز از ، آوردن هر افتخاري گوي سبقت را بوده است دست

  .است چشمه گرفته

                                                                                                  
 .]۶۶۴[و امالی الصدوق ١۴/  ۴١بحار األنوار  -١
 .]٣٠١/  ٨[ البداية والنهاية -٢

 .٢۶٠/  ٣سير أعالم النبالء  -٣
 .٢۶٩/  ٣سير أعالم النبالء  -٤
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تخار و شرافت در جـايي اسـت كـه هيچكسـي بـه آن      سوگند به خدا گويا اف
(دسترسي ندارد، اما عبداهللا در وسط آن قرار دارد

129F

1(. 

                                           
 .١٧٩/  ٢٩تاريخ دمشق  -١





 
 

 ج

 خاتمه

بعد از بررسي اين نصوص خجسته به وضوح روشن است كه چقـدر صـحابه و   
اهل بيت روابطي محكم و صميمانه داشته اند، و چقدر يكديگر را براي رضـاي  

 .داشتند دوست و گرامي مي خدا و رعايت خويشاوندي پيامبر 
د كه محبت اهـل بيـت و   هركس كه دين و ايمانش را دوست دارد، بايد بدان

است، و توهين به آنان انحراف از شيوه و راه آنان اسـت   صحابه فرض و واجب
و انسان با توهين به آن بزرگان در حقيقت خود را در معرض عذاب الهـي قـرار   

هراسـند و بـه    براي آناني كـه از عـذاب مـي    آنچه گفته شد پندي است. دهد مي
 .دانند كه بازگشت به سوي خداست پاداش الهي اميد بسته اند و مي

جـوئيم و مـا را    محبت و اطاعت از صحابه و اهل بيت را از تو مي! بار خدايا
 .آمين........... با آنان محشور بگردان 
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