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 ��م ا� ا����ن ا����م

 ي جناب شيخ صالح بن عبداهللا الدرويش مقدمه

 صحبه وسلمآله و عىلالنبي األمني و اهللا وسلم عىل صىلاحلمدهللا رب العاليمن و

 ما بعد:أ

يا ت زيادي وجود در اين باره آ ،دشمني شيطان با انسان، بر هيچ كس پوشيده نيست

َّ ﴿ فرمايد: دارد، خداوند متعال مي يۡ ٱ ِن َّ نُذوهُ ٱفَ  َعُدوّٞ  لَُ�مۡ  نَ َ�ٰ ش َما َعُدّو�ۚ  َّ َّ ْ يَدۡ  ِن  ۥَ�هُ حنزۡ  ُعوا
 ْ َُكونُوا ۡص  مننۡ  �ن

َ
عن�ن ٱ بن َ�ٰ أ َّ  .]6فاطر: [ ﴾٦ ش

كند  عوت ميالبته شيطان دشمن شماست پس او را دشمن بدانيد، او فقط حزبش را به اين د«
 .»كه اهل آتش سوزان جهنم باشند

ي انسان، براي به بيراهه كشاندن و منحرف كردن  شيطان، اين دشمن قسم خورده
گيرد و خداوند متعال آن ابزار را نام برده است،  ي ابزار و وسايل را به كار مي انسان، همه

َّ ٱ يَعنُدُهمُ  َوَما َو�َُمّننيهنۡمۖ  يَعنُدُهمۡ ﴿ فرمايد: مي َّ  نُ َ�ٰ يۡ ش  .]120النساء: [ ﴾١ ُغُروًرا ِن
سازد، در حالي كه جز نيرنگ و فريب  دهد و به آرزوها سرگرم مي شيطان به آنها وعده مي«

 .»دهد به آنها وعده نمي

نَصوۡ  ُهممننۡ  َت َتَطعۡ سۡ ٱ َمنن  زنزۡ َتفۡ سۡ ٱوَ ﴿ فرمايد: و نيز مي نَك ب جۡ  ت
َ
َيۡ  هنمَعلَيۡ  لنۡب َوأ  لنَك َورَجن  لنَك �ن

 ٱ �ن  ُهمۡ وََشارن�ۡ 
َ
ٰ مۡ ۡ�  ٱوَ  لن َ�

َ
يۡ ٱ يَعنُدُهمُ  َوَما ُهمۚۡ وَعندۡ  دن َ�ٰ وۡ ۡ� َّ َّ  نُ َ�ٰ ش ن  .]64اةسراء: [ ﴾٦ ُغُروًرا ِ

ات را بر آنان  تواني با صدايت تحريك كن و لشكر سواره و پياده هر يك از آنها را مي«
ها سرگرم كن! ولي شيطان  را با وعدهدار و در ثروت و فرزندانشان شركت جوي و آنها  گسيل

 .»دهد اي به آنها نمي جز فريب و دروغ وعده

هر كس دنبال شبهات و شهوات باشد، در پي شيطان رفته است، عداوت شيطان بسيار 
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گويند، اما عم�ً بسياري از مردم كه خود از  واضح و آشكار است و همه از آن سخن مي
 افتند، چه رسد به ديگران. يطان ميگويند، در دام ش آن دشمني سخن مي

كند،  هاي خود را شكار مي هاي بزرگ شيطان كه با آن، طعمه ها و دام يكي از پرتگاه
اتباع و پيروي از متشابهات است كه خداوند متعال ما را از آن برحذر داشته است، 

ّما﴿ فرمايد: مي
َ
نينَ ٱ فََ نهنمۡ  �ن  َّ ََ  غٞ َز�ۡ  قُلُو� َّبنُعو َي ٓ بۡ ٱ هُ مننۡ  َبهَ �ََ�ٰ  امَ  ََ ٓ بۡ ٱوَ  َنةن فنتۡ لۡ ٱ ءَ تنَغا  ءَ تنَغا

 
ۡ
 .]7عمران:  آل[ ﴾ۦۖ ون�لنهن تََ

انگيزي كنند و تفسير   ست، به دنبال متشابهاتند تا فتنهاما آنها كه در قلوبشان انحراف ا«
 .»طلبند (نادرستي) براي آن مي

محكم باز گرداند و اين  يكي از اصول مسلم نزد علماء اين است كه متشابه را بايد به
هاي شيطاني بسيار مفيد و كار ساز است،  قاعده براي گشودن راز متشابهات و ابطال قياس

۠  قَاَل ﴿ فرمايد: شيطان نخستين كسي است كه قياس كرد، خداوند متعال مي نَا
َ
 هُ ّمننۡ  َخۡ�ٞ  �

 .]12األعراف: [ ﴾٧ طن�ٖ  منن ۥَتهُ وََخلَقۡ  نّارٖ  منن َت�ن َخلَقۡ 
 .»من از او (آدم) بهترم، مرا از آتش آفريدي و او را از گل«

ابليس لعنه اهللا به ماده آفرينش خود و آدم، نظر داشت و آفريدگار را و اين كه همه 
مخلوق او هستند و اين كه خداوند او را به سجده امر كرده است به فراموشي سپرد، 

موش كرد و به امري نامطلوب نظر آفريدگاري را كه او را به سجده امر كرده است فرا
 انداخت.

همراه با شيخ عبداهللا بن حمود  ه 1426اين كتاب، داستاني دارد و آن اين كه تابستان 
التويجري و عبداهللا حيدري و محمد الباروت در مسجد الحرام بوديم كه تعدادي از 

راه با شاگردان شيخ يحيي كه در ك�س حفظ صحيحين ايشان، شركت كرده بودند، هم
گذراند، نزد ما آمدند، آن مرد خود را دانشجو  مردي كه ظاهراً دهه چهارم عمرش را مي

خواهد در آن موارد پرس و جو  معرفي كرد و گفت: يك سري اشكالتي دارد و مي
پس از گفتگويي كه از نماز عصر تا عشاء طول كشيد، معلوم شد كه او آخوندي  كند،
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مردي ديگر كه همراهش بود، كارگزار سفارت ايران در ) است، و االسالم حجةشيعه (

هاي شيعه در آن كشور بود، آن آخوند،  يكي از كشورهاي آفريقايي و مسؤول فعاليت
كرد و از صحيح بخاري و احاديث آن اشكالتي  شبهاتي را براي دانشجوها طرح مي

هاي حفظ  ك�س كرد كه دوست دارد در كرد و وانمود مي گرفت و خود را معرفي نمي مي
 شركت كند.

و واقعيتش را  -كنم كه صادقانه بود گمان مي–پس از گفتگوي طولني اع�م توبه كرد 
 ي ما را موفق بگرداند. خواهم كه همه برم� كرد، از خداوند مي

من آن اشكالت را با برادرم شيخ عبداهللا بن عبشان در ميان گذاشتم و وي را براي 
كردم و در مراحل تأليف نيز از نزديك بر كار وي نظارت  نوشتن اين كتاب تشويق

نظير است و  كردم تا اين كه فضل خداوند، به پايان رسيد، اين كتاب در باب خود بي مي
نمايد و از حريم  اي فراگير مطرح كرده است، و حق را آشكار مي مسائل را به گونه

كنيم، خداوند نويسنده را  مي كند، اكنون اين كتاب را به شما تقديم دفاع مي صحابه
 توفيق روزافزوني عنايت بفرمايد.

 مجعني.أصحبه آله و نبينا حممد وعىل اهللا وسلم عىل وصىل



 
 

 ��م ا� ا����ن ا����م

 مقدمه

رشيك له يف  الاهللا وحده الإله إ ن الأأشهد م أفضاله وعظيو ةنعم تواىل احلمدهللا عىل

نبيه و ىمجتبـأشهد أن حممداً عبده الئه وصفاته ويف أسام اليف ألوهيته و الربوبيته و

 .ىمصطفـال

 ما بعد:أ

اي  هاي بسيار و عطاياي گسترده را ويژگي صخداوند متعال پيامبر ما رسول اهللا
يكي از آنها كه با احاديث صحيح ثابت است، حوض كوثر، در  ،عنايت فرموده است
و امت  صهي است به رسول اهللاباشد، كه آن تكريم و بزرگداشت ال صحراي قيامت، مي

 هاست. ايشان كه برگزيده امت
اند كه تعدادي از امت ايشان از حوض  در آن احاديث اع�م فرموده صرسول اهللا

اند،  زيرا پس از ايشان تغيير ايجاد كرده و مرتد شده ،شوند مباركش، رانده و دور كرده مي

، و عباراتي ديگر تعبير »منكم«، »أعرفهم«، »أصحايب«و از آن دسته با الفاظي مانند: 

باشد، آنهايي كه هدفي جز طعن  اند كه گوياي شناخت ايشان، از آن دسته مي فرموده
ندارند و هميشه در پي خورده گرفتن از آنان هستند، اين گونه  صاصحاب محمد

اند و آن را ناظر بر (صحابه) بهترين نسل بشريت  احاديث را دستاويز خود قرار داده
 دانند. مي

تا سخني با آنان در ميان گذاشته شود، پيش از هر چيز، اين گونه احاديث را به عنوان 
ي مردم نيز از آن  كنند و از طرفي ديگر، بسياري از دانشجويان و عامه دليل، عنوان مي
اند و به هيچ گونه  كنند، اهل علم، مفاهيم آن احاديث را تبيين كرده پرس و جو مي
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 كند. يطاني و برداشت نادرست آنان، دللت نميهاي ش برخواسته
اگر اين نص نبوي نبود، به نوشتن پيرامون موضوع ارتداد صحابه نيازي نبود، اين يك 

تواند در ميان زندگان، زندگي  جاني است كه مرده به دنيا آمده است و مرده نمي ادعاي بي
 كند.

ها هستند با  ريب شخصيتها و تخ ي شكار لغزش در اين دوران، افرادي كه شيفته
اند، آغاز اين ادعا سفسطه  طرفانه)! در آن روحي تازه دميده ادعاي (بحث علمي آزاد و بي

ديني است! خداوند امام سيوطي را رحمت كند كه در موردي شبيه  و نهايتش زندقه و بي
برخي ها مانند دواء و  خدا شما را رحمت كند، بدانيد كه برخي دانش«اين ادعا، فرمود: 

 .0F1»ها، مانند اجابت مزاج هستند كه بايد فقط، هنگام نياز از آن ياد شود انديشه
شان،  ي نظريات عمامه به سرها و يا باورهاي ديني اگر از اينان خواسته شود كه درباره

 روند. كنند و از آن طفره مي بحث و گفتگو بشود، انگشت در گوش فرو مي
اند،  است، كه آنان را پرورش داده و ستوده صطعن در رسول اهللا طعن در صحابه

بلكه طعن در خداوند متعال است كه در قرآن آنان را بسيار ستوده و در تورات و انجيل 
 برايشان مثال زده است.

نيٱ ُهوَ ﴿ فرمايد خداوند متعال مي  ٱ �ن  َ�َعَث  َّ
ُ
َٗ  نَ  ّۧمنّ�ن ۡ� ْ َ�تۡ  ُهمۡ ّمننۡ  رَُسو  ۦتنهن َءاَ�ٰ  هنمۡ َعلَيۡ  لُوا

نيهنمۡ  ْ  �َ َمةَ كۡ ۡ�ن ٱوَ  َب كنَ�ٰ لۡ ٱ َوُ�َعّلنُمُهمُ  َوُ�َزّ�  .]2: اجلمعة[ ﴾٢ ّمبن�ٖ  لٖ َضَ�ٰ  لَ�ن  ُل َ�بۡ  منن َ�نُوا
او كسي است كه در ميان جمعيت درس نخوانده، پيامبري از خودشان برانگيخت كه آياتش «

آموزد و مسلماً پيش از  اب و حكمت ميكند و به آنها كت خواند و آنان را تزكيه مي را بر آنها مي
 .»آن در در گمراهي آشكار بودند

بنيادي و سستي آن  زند و بر بي شواهد و حقايق تاريخي، بر اين نظريه مهر بط�ن مي
اهميتي دين در دل  دهد، چه رسد به نصوص قرآن و سنت، اين نظريه نشان بي شهادت مي

                                           
 .5ص:  مفتاح اجلنة يف االحتجاج بالسنة. 1
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هاي آسماني پيشين  م چنين راه پيروان كتابهواداران آن و انحراف از راه مؤمنان و ه
 اند. است، زيرا آنان نيز به خود جرأت چنين كار زشتي را نداده

ــــــي و ــــــاع النب ــــــك أتب ــــــهأولئ  حزب

 

ـــوالهم مـــا كـــان يف األرض مســـلمو   ل
 

ــــاً بو ــــت ظالم ــــوالهم كان ــــاأل  هله
 

 أنجـــــمولكـــــن هـــــم فيهـــــا بـــــدور و 
 

ـــــا ـــــد بأهله ـــــت متي ـــــوالهم كان  ول
 

ـــــيها و  ـــــن رواس ـــــمأوتاولك ـــــا ه  ده
 

پيامبرند، اگر آنان نبودند، اكنون در زمين مسلماني   آنان (اصحاب) پيروان و گروه«
 وجود نداشت.

اگر آنان نبودند، دنيا يكدست، تاريكي و ظلمت بود، اما آنان ماه و ستارگان دنيا 
 هستند.

گه هاي (ثابت ن هاي استوار و ميخ آنان كوه ،گرفت اگر آنان نبودند، زمين آرام نمي
 .»ي) زمين هستند دارنده

من مدعي نيابت علما براي نوشتن نيستم، منتها با توجه به نياز شديد مردمي كه دنبال 
پردازند، اما باز هم كتابي مستقل  حقيقت هستند، خصوصاً آنهايي كه به مسايل شيعه مي

گونه كه در كه به اين موضوع بپردازد، سراغ ندارم، مگر بسيار نادر و ناياب، هم چنين آن 
هاي ديگر خواهيد ديد، كسي را سراغ ندارم كه از احاديثي  بحث اولِ فصل سوم و بحث

ام، استدلل كرده باشد، اگر در اين بحث  كه من از آن، بر بط�ن اين نظريه استدلل كرده
ي  ترديد آن محض فضل الهي است و بر همه ام، بي راه درست و حقيقت را پيموده

كنم، او برايم  برم و استغفار مي شاكرم و اگر جز آن باشد به او پناه مي هايش از او نعمت
 كافي و بهترين كارساز است.

 رحمت كند، شاعري را كه گفته است:خداوند 

 راء الركـــــــب ذا عـــــــرجأســـــــري و

 

ـــرج  ـــن ع ـــت م ـــا القي ـــرب م ـــؤمالً ج  م
 

ــ  ن حلقــت هبــم مــن بعــد مــا ســبقواإف
 

 يف النــاس مــن فــرج فكــم لــرب الــور 
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 رض منقطعــــاً للــــت بقفــــر األن ظوإ
 

 عـــرج يف ذاك مـــن حـــرجأ یفـــام علـــ 
 

 تا از بيراهگي رهايي يابم.   روم، در پي اين كاروان انبوه، مي«
 آورد.  اگر با آن پيشتازان رسيدم، حقا كه آفريدگار براي مردم فرج مي

 ».و اگر از آنان بريدم و در بيابان گم شدم، در اين زمينه بر لنگ م�متي نيست
زيرا انسان هميشه در  ،گويم كه اين نوشتار، از هر عيب و نقصي پاك است ن نميم

هايش بر  معرض سهو و فراموشي است، خصوصاً با دانش كم و بار گناه، همين كه خوبي
 .»خطاهايش بيشتر باشد، كمال اوست

ناميدم، خدا رحمت كند، كسي را كه با » حاديث احلوضأتأمالت يف «من آن را 

ز در انصاف در آيد و در برابر زحمتي كه متحمل شده است دعاي خير كند و با برادرش ا
 ها و كمبودها را پر نمايد. خير انديشي و راهنمايي خلل

از خداوند متعال خواستاريم كه اين كار را خالصانه براي رضاي خود، بگرداند و به ما 
در بهشت  صهللاو ادب عنايت كند و ما و انان را با رسول ا صحب اصحاب محمد

گرد هم آورد، و اميدوارم كه سبب رهايي آنهايي باشد كه در دام مظلوميت و بند اوهام 
 گرفتارند.

 صحبه وسلمآله و عىلعبده ورسوله حممد و اهللا وسلم عىل وصىل

 منيـهللا رب العال دمواحل

 عبداهللا بن عبشان الغامدي 

 ه 1427شوال  –دمام     



 
 

 بخش اول

 ي حوض اهل سنت و جماعت درباره ي عقيدهبحث اول: 
اهل سنت و جماعت بالتفاق به حوضي كه خداوند متعال در ميدان قيامت به رسول 

دهد، ايمان دارند، مؤمنان امت ايشان بدون هيچ مانعي از آن حوض آب  ، ميصاهللا
نوشند و آن گونه كه احاديث صحيح تصريح دارند، پس از آن هرگز درمانده و بيمار و  مي
 شوند. نه نميتش

ي حوض را  اند، مسأله ي اهل سنت را اجمالً يا تفصي�ً بيان كرده همه كساني كه عقيده
ي حوض يكي از مسايل اعتقادي متفق عليه اهل سنت و جماعت  اند، بنابراين مسأله آورده
 است.

اد ي اثبات اين عقيده كه مسلمانان، جز افر اي از سخنان آنان را درباره در ادامه گوشه
جويي و ذكر تمام اقوال   كنم، البته هدفم پي انگشت شماري به آن ايمان دارند، ذكر مي

علما در اين باره نيست، زيرا گفتار آنان در اين باره مشهور است و در دسترس 
مندان قرار دارد، بلكه هدفم استشهاد از ك�م آنان در اين زمينه است، خداوند ما و  ع�قه

 وش آنان رهنمون گردد.شما را به راه و ر
 آورم: اكنون اقوال آنان را به ترتيب سال وفاتشان مي

و «گويد:  اش به عبدوس بن مالك مي در نامه /)ه 241امام احمد بن حنبل (ت:  -
در قيامت حوضي دارند كه اصحاب ايشان بر آن  صايمان به حوض و اين كه رسول اهللا

 .1F1»شوند... وارد مي

                                           
 .2/201 ةمام أمحد يف العقيدمروية عن اإلـالرسائل المسائل وـال -1
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باب: در ذكر «آورده است كه:  السنةدر كتاب  /)ه 287(ت: امام ابن أبي عاصم  -
در پي آن رواياتي در اثبات آن ذكر كرده است و در پايان آن چنين  2F1»صحوض پيامبر

ذكر كرديم، موجب آن است كه از  صحوض پيامبري  اخباري كه درباره«گويد:  مي
اهي پيدا كنيم، ما اند، آگ توصيف فرموده صحقيقت حوض با همان صفاتي كه رسول اهللا

كنيم و اميدواريم خدايي كه ما را به  بدون هيچ شك و ترديدي، ايشان را تصديق مي
و منكران آن را توفيق تصديق نداد تا آنان را از لذت –تصديق آن توفيق داده است 

به آن حوض راه دهد تا از آن بنوشيم و هرگز تشنه نشويم،  -نوشيدن آن محروم بگرداند
 ».و اميدوار اين هستيمو از كرم ا

و حوضي كه خداوند متعال براي سيراب «گويد:  مي /)ه 321امام طحاوي (ت:  -
 .3F2»نمودن امت وي به ايشان عنايت نموده، حق است

عنايت  صايمان به حوضي كه به رسول اهللا«گويد:  مي /)ه 360امام آجري (ت:  -
از كسي كه به «پس افزوده است: و پس از آن رواياتي در اين باره آورده و س» شده است

ي  بريم، با آنچه ما درباره كند به خداوند پناه مي حوض ايمان ندارد و آن را تكذيب مي
ايم، نيازي به روايات  عنايت نموده است، آورده صحوضي كه خداوند به رسول اهللا

 .4F3»بيشتر نيست
ايمان به : «گويد ي مشهورش مي در رساله /)ه 386امام ابوزيد قيرواني (ت:  -

يابند و هر كس از آن بنوشد ديگر تشنه  كه امت ايشان به آن راه مي صحوض رسول اهللا
 .5F4»شود شود و هر كس (در دين) تبديل و تغييري ايجاد كرده است از آن باز داشته مي نمي

                                           
 .374-307ص:  السنةكتاب  -1

 .227ص:  ةيرشح العقيدة الطحاو -2

 .368-363ص:  الرشيعة -3

 .47ص:  قطف اجلني الداين -4
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ي حوض از رسول  ذكر احاديثي كه درباره«گويد:  مي /)ه 418امام للكايي (ت:  -
ي حوض  را درباره و در پي آن روايتي چند از صحابه 6F1»ده استروايت ش صاهللا

 آورده است.
به حوض و كوثر ايمان  -اهل سنت-«گويد:  مي /)ه 449امام صابوني (ت:  -
 .7F2»دارند
ي حوض صحيح است و  احاديث درباره«گويد:  مي /)ه 456امام ابن حزم (ت:  -

 .8F3»يابند مت ايشان به حوض راه ميو آناني كه از ا صآن كرامتي است براي رسول اهللا
بنا به نظر علماي مسلمانان ايمان به «گويد:  مي /)ه 463امام ابن عبدالبر (ت:  -

 .9F4»حوض واجب و اقرار به آن لزم است
حديث حوض صحيح است و ايمان به آن «گويد:  مي /)ه 544قاضي عياض (ت:  -

و جماعت با همان كيفيتي كه واجب است و تصديق به آن جزو ايمان است و اهل سنت 
در احاديث آمده است، بدون هيچ گونه تأويل و تغيير معناي ظاهري، به آن ايمان 

 .10F5»دارند...
كه امتش  صحوض رسول اهللا«گويد:  مي /)ه 728شيخ الس�م ابن تيميه (ت:  -

 .11F6»شوند، در ميدان قيامت قرار دارد بر آن وارد مي
ي  علم، محدثان و فقيهان مذاهب مختلف دربارهآنچه گذشت برخي از گفتار اهل 

بود، اين مسئله مورد توافق تمامي مسلمانان است و نيازي  صاثبات حوض رسول اهللا

                                           
 .6/1188 اجلامعةو ةهل السنأصول اعتقاد أرشح  -1

 .61ص:  أصحاب احلديثعقيدة السلف و -2

 .2/370 األهواء والنحلملل وـالفصل يف ال -3

 .2/291 التمهيد -4

 7/260 معلمـإكامل ال -5

 .28ص:  العقيدة الواسطية -6
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 /آويزي ندارد، همان گونه كه ابن حزم، به اثبات بيشتر ندارد و منكر آن هيچ گونه دست
و عدم آشنايي براي كسي كه حوض را انكار كند هيچ دست آويزي جز جهل «گويد،  مي

 واهللا الموفق. .12F1»با احاديث سراغ نداريم

13Fتواتربحث دوم: 

 احاديث حوض 2

رسد، تعداد زيادي از  ي حوض وارد شده است به حد تواتر مي احاديثي كه درباره
اند و متون آن احاديث همگي بر اثبات  روايت كرده صآن را از رسول اهللا صحابه

گويد:  مي /آن متفاوت است، قاضي عياضحوض دللت دارد و برخي از تفاصيل 
حديث (حوض) ثابت و روايت آن متواتر است و گروهي از صحابه آن را روايت «

برخي از اين احاديث «و در پي آن راويان آن را نام برده و سپس افزوده است: » اند كرده
و  برد و به حد حديث مستفيض چنانند كه اين حديث (حوض) را از خبر واحد فراتر مي

 .14F3»رساند متواتر مي
ي حوض وارد شده است، به حد  احاديثي كه درباره«گويد:  مي /العز حنفي ابن ابي

 .15F4»رسد تواتر مي
ي تعداد راويان حديث  حافظ ابن حجر در نقدي بر قاضي عياض و نووي درباره

نفر  25ي كساني كه قاضي عياض ذكر كرده است  همه«گويد:  مي حوض از صحابه
نووي سه نفر به آنان افزوده است و من به اندازه تعدادي كه هر دوي آنان ذكر هستند و 

نفر رسيد... و به من خبر رسيده  50ام كه تعداد راويان به بيش از  اند، به آن افزوده كرده
                                           

 .2/370 النحلملل واألهواء وـالفصل يف ال -1

شمار كه توافق آنان بر دروغ عادتاً محال باشد، روايت كنند.  حديث متواتر: حديثي است كه آن را گروهي بي -2

معجم  18/50، 20/258 جمموع الفتاوي، 2/626 تدريب الراوي، 58ص:  النكتو شروطي نيز دارد. نگا: 

 .348ص:  مصطلحات احلديث

 .7/260 كامل املعلمأ -3

 .227ص:  رشح العقيدة الطحاوية -4



 نگرشي به احاديث حوض  16

 

صحابي رسانيده  80است كه يكي از متأخرين تعداد صحابه راوي حديث حوض را به 
 .16F1»است

 صاحاديث حوض را تعداد زيادي از صحابه رسول اهللابينيد  همان طور كه مي
اند و  روايت كرده و علماي حديث آن را در جوامع، مسانيد و صحاح خويش ثبت كرده

سازد و به اين خاطر  اين امر هر مسلمان را به صحت و قطعي بودن اين اخبار مطمئن مي
اي جز پذيرفتن آن  چارهگويند كه: خبر متواتر مفيد علم ضروري است، كه انسان  علما مي

يابد و معناي علم ضروري اين است كه: آن برعكس علم نظري نيازي به استدلل  نمي
 كنند، واهللا اعلم. ندارد و حتي عامه مردم كه اهليت نظر و تحقيق را ندارند، آن را درك مي

 منكرين حوضبحث سوم: 
ثبات حوض اتفاق بر ا صاهل سنت و جماعت به مقتضاي احاديث متواتر رسول اهللا

اند كه با دو چيز بر  گرا و هواپرست ثبوت حوض را انكار كرده نظر دارند، و برخي بدعت
 شود: آنان رد مي

 ي حوض. درباره صاحاديث متواتر رسول اهللا -1

 ي اهل سنت. اجماع همه -2

بر هر مكلف واجب است كه بداند و باور داشته باشد كه «گويد:  مي /قرطبي
عنايت كرده است. گروهي از  صوثر را به رسول اهللاخداوند متعال حوض ك

آن كه حمل آن بر ظاهرش مستلزم محالي عقلي و يا  گرايان آن را انكار كرده و بي بدعت
اند، پس تأويل آن  با دليلي نقلي تناقضي داشته باشد كه تأويل آن را بطلبد، تأويل كرده

اجماع سلف را ناديده گرفته و تحريفي است كه از عقلي سخيف سرچشمه گرفته و با آن 
 .17F2»اند ي خلف نيز جدا شده از مذهب ايمه

                                           
 .11/570 فتح الباري -1

 .6/90 مفهمـال -2



 17  بخش اول

 

خوارج و برخي از معتزله آن را انكار «گويد:  در توضيح ك�م قرطبي مي /ابن حجر
 .18F1»اند كرده

 صبا اين كه احاديث حوض از طرق مختلفي از رسول اهللا«گويد:  مي /اشعري
اند، معتزله آن را انكار  آن را نقل كردههيچ اخت�في  بي روايت شده است و اصحاب

 .19F2»اند كرده
اند و اهل حق  بدعتگرايان خوارج و معتزله آن را نفي كرده«گويد:  مي /ابن عبدالبر

 .20F3»كنند روايت شده است، تصديق مي صآن را همان گونه كه از رسول اهللا
متواتر و ثابتي  كنند و احاديث معتزله بنابر اصول فاسدي كه دارند، حوض را انكار مي

پذيرند و اكثر دليل سمعي را تأويل و از معناي  را كه با اصول آنان هماهنگ نباشد، نمي
پندارند كه دليل سمعي برعكس دليل عقلي مفيد يقين  زيرا مي ،كنند ظاهري تحريف مي

ها و پندارهايي كه آن را تقديم  اي است از تخمين نيست و بدين خاطر منهج آنان آميزه
 نامند. قل بر نقل ميع

كنند و عقيده و اصول  گرايان امروزي بر مذهب معتزله هستند و از آن دفاع مي عقل
ي فاسدشان به  دانند و غيبيات را با سليقه ي عق�ني و ماديگرايانه مي اس�م را تابع انديشه

 كنند كه با مفاهيم عق�ني محدود بشري سازگاري داشته باشد. اي تفسير مي گونه

 وجه:ت
ي اثنا عشري در عقايدشان در باب مسايل صفات و قدر بر نقش قدم  متأخرين اماميه

گاه آنان در نظر و عقليات: متأخرين آنها بر  تكيه«گويد:  الس�م مي روند، شيخ معتزله مي
و نيز » هاي معتزله اعتماد كرده اند و در مسايل صفات و قدر با آنان موافق هستند كتاب

                                           
 .11/569 فتح الباري -1

 .164ص:  اإلبانة -2

 .2/291 التمهيد -3
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 .21F1»ي سوم برخي از شيعه اقوال معتزله را پذيرفتند .. ليكن در اواخر سده«.گويد:  مي
هاي اماميه نوشته  چه در كتاب به اين دليل در بسياري از مسايل ميان آراي معتزله و آن

22Fشود شده است، تفاوت چنداني ديده نمي

ي اين، آن است كه مانند معتزله  آيا لزمه 2
 حوض را نيز انكار كنند؟

پذيرند، اما آن را براي خدمت  را مي صي اماميه حوض رسول اهللا ر، شيعهپاسخ: خي
 كنند.  گيرند و از آن بر دو مطلب استدلل مي مذهب خويش به كار مي

ْكتُْم بِِه «: صاول: اثبات اماميه در اين حديث رسول اهللا َّ َس َس  ْْ َس  ِِ ْم  ُُ � ِِ   ٌ ِِ  
ّ  َس ِِ

َس  ُدُه حس
س
ُّوا �سْعِدي أ ِِ ْْ َس

ِِْض َس
س ْ
 األ

س
ِِ ِِل َس  َّ ْْ اَ َِ    ٌ ُد َْ  مس

لْ   ِ حس ِّ َِتس ُا ا ِك  ِس
ْ
ْْ اَ َِ ُم  ُس َْ

س
  أ

َس  �ِه ِِ ُُُْفوِ� 
س
َس ت ْ� َس ٌا  ُك ُُ ْْ سوْضس َس 

ْ
ّ اْ س َس ا  ّر َسكِ س ّكتس  حس تسفس ّس  ْْ َس ٌس  ِْ

ْ ْهُ  بَس
س
ِ  أ س ْْ َِ  .23F3»ٌس

ايد، گمراه نخواهيد شد:  ه تا به آن چنگ زدهام ك من پس از خود در ميان شما چيزي گذاشته«
يكي از ديگري بزرگتر است: كتاب اهللا، ريسمان كشيده شده از آسمان تا زمين و عترتم، اهل 

پس ببينيد كه بعد از من  ،شوند تا آن كه بر حوض نزد من بيايند بيتم، آن دو از همديگر جدا نمي
 .»كنيد با آن دو چگونه رفتار مي

نيد كه در حديث، جز توصيه براي عترت كه شامل همسران رسول ك مشاهده مي
ي  است، چيزي درباره -پذيرند كه آنان اين مطلب را نمي –و بقيه اهل بيت  صاهللا

پس هر كس بر توصيه عمل كند و با خوش رفتاري «گويد:  امامت نيست، مباركفوري مي
هاي  شوند و در صحنه دا نميبا آن دو از اين احسان سپاسگزاري كند، هرگز از همديگر ج

از او  صكه بر حوض وارد شود و نزد رسول اهللا كنند تا اين قيامت او را رها نمي
دهند و خداوند متعال به وي  كنند و آنگاه ايشان شخصاً به او پاداش مي سپاسگزاري مي

                                           
 .1/70،72 منهاج السنة النبوية -1

 .1/193 النحلملل وـال، 65-44ص:  سالمينيمقاالت اإلنگا:  -2

 ).1761: (الصحيحهرا صحيح گفته است، نگا؛  ) آلباني آن11104ند احمد () مس3788ترمذي ( -3
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او  كند، و هر كس اين وصيت را ناديده گيرد و ناسپاسي كند با تري عنايت مي پاداش كامل
 .24F1»برعكس رفتار خواهد شد

پردازيم. انكار حوض در  كه ما در فصل دوم به آن مي دوم: اثبات ردت صحابه
25Fپديد آمد و عبيداهللا بن زياد اواخر دوران صحابه

يكي از امراي عراق در دوران  2

او بر «روايت كرده است كه:  ةكرد، ابوداود از ابوبرز و پسرش، آن را انكار مي معاويه
بيداهللا بن زياد وارد شد ف�ني (مسلم از او نام برده است) كه در مجلس بود. برايم ع

حديث گفت، وقتي كه عبيداهللا او را ديد گفت: شيخ كه سخن او را شنيد گفت: گمان 
طعنه بزنند، عبيداهللا گفت:  صكردم كه در قومي باشم كه مرا به همراهي رسول اهللا نمي

زينتي است نه عيب، سپس گفت: من تو را فرا خواندم  براي تو صهمراهي رسول اهللا
اي؟  چيزي شنيده صي آن از رسول اهللا ي حوض از تو بپرسم كه آيا درباره تا درباره

را  ابوبرزه گفت: آري، نه يك بار و دو بار و سه بار و چهار بار و پنج بار، هر كس آن
 .26F3»جا خارج شد آنتكذيب كند، خداوندا او را از آن ننوشاند، و خشمگين از 

اما احمد در مسندش از طريقِ يزيد بن حيان از زيد بن أرقم آورده است كه وي 
عبيداهللا بن زياد مرا فراخواند، من نزد او رفتم، او به من گفت: اين چه احاديثي «گفت: 

گويي كه  كني كه در قرآن از آن سراغي نداريم؟ مي روايت مي صاست كه از رسول اهللا
به ما چنين فرمودند و آن را به ما  صهشت حوضي دارند؟ گفت: رسول اهللايشان در ب

گويي، تو پيرمردي فرتوت و خرف هستي،  وعده دادند، (عبيد اهللا) گفت: تو دروغ مي
هر كس «فرمودند:  صگفت: اين گوشهايم شنيد و قلبم حفظ نموده است كه رسول اهللا

                                           
 .397-393، 7/318 منهاج السنة، نگا: 10/197 األحوذي حتفة -1

عبيداهللا بن زياد بن أبيه، به وليت بصره و خراسان رسيد و او نخستين عربي است كه از جيحون گذشت و  -2
شد كه نزد مردم مبغوض گردد، او فاتحي شجاع و جبار بود، توسط لشكر او باعث  tفاجعه شهادت حسين

 او را كشت. ه 67ابن الشتر در عاشوراي سال 

 .صححه آاللباين) 4749( – احلوضابوداود، باب  -3
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دروغ  صو من بر رسول اهللا» ده كندقصداً بر من دروغ بگويد، جايش را در جهنم آما
 .27F1»ام... نگفته

گفتند، چون مرا  ي حوض سخن مي گويد: بر ابن زياد وارد گشتم كه درباره مي انس
گويي؟ گفتم: واهللا  ي حوض چه مي ديدند، گفتند: انس آمد، گفتند: اي انس! درباره

ض شك داريد، من پيرزنان ي حو مانم تا امثال شما را ببينم كه درباره دانستم زنده مي نمي
 صكردند كه بر حوض رسول اهللا خواندند، دعا مي ديدم كه هرگاه نماز مي مدينه را مي

 .28F2»وارد شوند
ي حوض شك  از كساني كه درباره بينيد كه انس بن مالك گويد: مي مي /آجري

 زيرا به نظر او خواص و عوام همه به حوض ايمان دارند و حتي ،كند دارند، تعجب مي
آب بنوشاند، از  صخواهند كه آنان را از حوض رسول اهللا پير زنان از خداوند متعال مي

 ».بريم كند، به خدا پناه مي كسي كه به حوض ايمان ندارد و آن را تكذيب مي
خداوند منكران حوض را تباه كند و شايسته است كه روز «گويد:  مي /ابن ابي العز

 .29F3»شته شوندتشنگي بزرگ از رسيدن به حوض بازدا
اقوامي خواهند آمد «است كه فرمود:  تكذيب حوض مصداق گفتار عمر بن خطاب

 .30F4»كنند كه تقدير، حوض، شفاعت و اين كه گروهي از جهنم خارج گردند، را تكذيب مي
شنيده است، واهللا  صچنين سخني اجتهاد شخصي نيست، قطعاً آن را از رسول اهللا

 اعلم.
اند بازگشت ابن زياد از اين قول  حمد و آجري روايت كردهدر اين روايتي كه امام ا

                                           
 .رشط مسلم اسناده صحيح عىل) محقق آن افزوده است: 699)، ابن ابي عاصم (19266( 32/13احمد  -1

) و سند وي ابن جدعان 13405( 21/96) مسند احمد 698( السنةابي عاصم،  )، ابن852( الرشيعهآجري،  -2

 .: اسناده صحيحگويد ضعيف است، آلباني درباره ي أسناد آجري و ابن ابي عاصم مي

 .229ص:  رشح الطحاوية -3

 .حديث موقوف حسن، و رواه غريه بدون ذكر احلوضگويد:  ) آلباني مي697( السنةابن ابي عاصم،  -4
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پرسد و گفت: من آن را  ابوسبره بن سلمه شنيد كه ابن زياد از حوض مي«نقل شده است: 
كه از ابوبرزه اسلمي، براء بن عازب و عابد بن عمرو المدني  حق نمي دانم، پس از آن

اين باره حديثي شفادهنده برايت، بيان  پرسيد، گفت: من باور ندارم، ابو سبره گفت: آيا در
عمرو را ديدم، عبداهللا بن  بن فرستاد، عبداهللا نكنم؟ پدرت با مقداري مال نزد معاويه

كه حرفي از آن  آن شنيده بود، بي صچه وي از رسول اهللا عمرو حديثي گفت و من آن
من حديثي ض -صبكاهم و يا حرفي بيفزايم، با دست خود نوشتم، وي گفت: رسول اهللا

فرمودند: ميعادگاه شما حوض من است كه عرض آن برابر با طولش است، ابن  -طولني
ي حوض، برايم بيان نشده است، گواهي  زياد گفت: تاكنون حديثي استوارتر از اين درباره

 .31F1»اي را كه ابو سبره آورده بود، گرفت دهم كه حوض حق است و صحيفه مي

 ان حوض دارند؟آيا تمامي پيامبربحث چهارم: 
 ي پيامبران دارند؟ است يا همه صهاي رسول اهللا آيا حوض يكي از ويژگي

در احاديث آمده است كه هر پيامبر حوضي دارد و «گويد:  مي /شارح طحاويه
 .32F2»تر و نوشندگان از آن بيشتر هستند از همه بزرگ صحوض پيامبر ما

حسن، از سمره روايت كرده  شارح طحاويه به حديثي اشاره دارد كه ترمذي از طريق

ّْ «فرمودند:  صاست كه رسول اهللا ِِ   ُُ وًْض  َسِبّ  َِ ُّْهمْ , حس ِِ ْس  ٌس ْو َّهمْ  َستسلس هس
س
ْْثس  أ

س
ة أ ِِ س ا ّ  , ٌس ِِ  ٌس

ُِْجو
س س
ْْ  أل

س
ُْوْ أ

س
همْ  أ ْْثس

س
ِِ سة أ ا كنند كه بيشتر از  هر پيامبر حوضي دارد و آنان افتخار مي« .»ٌس
خود وارد شونده داشته باشند و من اميدوارم كه واردشوندگان بر حوض من  ديگران بر حوض

 .»از همه بيشتر باشند
عبدالملك اين حديث را از  بن گويد: اين حديث غريب است و اشعث ابوعيسي مي

                                           
زء ما روي يف احلوض نگا: ج صححه األلباين)، 839)، آجري (719( السنة)، ابن ابي عاصم، 6514مسند احمد ( -1

 .104ر، بقي بن مخلد ص: و الكوث

 .228 ص: ةاويرشح العقيدة احل -2
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مرس�ً روايت كرده و در آن از سمره يادي نكرده است و آن  صحسن از رسول اهللا
 .33F1»تر است صحيح

ي ضعيفي است و  كه سلسلهه سمري آل  ) از طريق سلسله7/256» (لكبريا«طبراني در 

) اين حديث را از 734» (ةالسن«عاصم در  أبي ) و ابن1/44» (التاريخ الكبري«بخاري در 

ي سماع حسن از سمره اخت�ف مشهوري  اند، و درباره طريق حسن از سمره روايت كرده
در روايت اين حديث، عنعنه نموده و به وجود دارد و حسن مدلس است و اضافه بر آن 

گويد: آن مرسل و  ي روايت حسن مي لذا ترمذي درباره ،سماع هيچ تصريحي نكرده است
 صحيح است.

اختصاص دارد،  صمشهور است كه حوض به پيامبر ما«گويد:  مي /حجر ابن حافظ
مبري هر پيا«ليكن ترمذي در حديث سمره كه مرفوعاً روايت كرده، آورده است كه 

و افزود كه موصول و مرسل بودن حديث مورد اخت�ف است و مرسل آن » حوضي دارد
الدنيا با سندي صحيح، از حسن  أبي  گويم: كه آن حديث مرسل را ابن تر است. مي صحيح

حوضه  ِْ َُ َب حوض  ٌهو ت  م ع«فرمودند:  صچنين آورده است كه رسول اهللا
ِجو َلع ، ٌأ  َِهم َتل هوْ أَهم أْث ب�ده َص  َدَو َْ َكف َْ أَته،  أْ أْوْ ِّ أ

 .»ْثهم َلع أ
هر پيامبري، حوضي دارد و عصا بدست بر حوض خود ايستاده و امت خود را كه «

كنند كه بيش از ديگران پيرو داشته باشند و من  خواند، بدانيد كه آنان افتخار مي شناسد فرا مي مي

طبراني اين حديث را از طريقي ديگر موصول و  .»داشته باشم اميدوارم كه از همه بيشتر پيرو
مرفوعاً از سمره آورده است، البته در سند آن لين هست، ابن أبي الدنيا نيز با سندي كه 

َُ َب حوض   َب َدَو أَته ٌٌ«لين دارد از ابو سعيد مرفوعاً چنين آورده است: 
َنهم َْ َأَ�ه احد ٌَنهم َْ َأَ�ه اَولة ٌََنهم َْ َأَ�ه اَفئ م ٌَنهم َْ َأَ�ه اَعص

                                           
 ).2443، (ما جاء يف صفة احلوض، باب القيامةترمذي، كتاب  -1



 23  بخش اول

 

هر پيامبري امت « .»َب� ِ َلع ً َوم اَق� َةِّ ألْث األَأَ�ه أحد ٌ َنهم َْ  ثن ْ ٌاأل
آيند و  هاي زيادي مي ي پيامبران حوض دارند، نزد برخي گروه خويش را فرا مي خواند و همه

آيند و نزد بعضي هيچ  ضي دو نفر مينزد بعضي فقط يك دسته و نزد بعضي يك نفر و نزد بع
 .»آيد و من در روز قيامت از همه بيشتر پيرو دارم كس نمي

اختصاص دارد، كوثر است كه آب نهر  صاگر اين ثابت باشد، حوضي كه به پيامبر ما
ي كوثر  ريزد و نقل نشده كه كسي نظير آن را داشته باشد و در سوره كوثر در آن مي

34Fمنت نهاده است صل اهللاخداوند به آن، بر رسو

1. 
حديث سابق ترمذي اضافه بر تدليس حسن و آن هم از سمره كه عنعنه نموده است، 
مسلسل بالعلل است و ارسالي كه ترمذي ترجيحش داده است، در آن (سعيد بن 

ي او  درباره» التقريب«بشيرازدي) وجود دارد كه او نيز متكلم فيه است، حافظ در 

ز آن گذشته، شيخ ترمذي (احمد بن محمد بن نيزك) نيز متكلم فيه و ا» ضعيف«گويد:  مي

و ديگران به ناچار او » يف امره نظر«گويد:  ي او مي است، ذهبي آورده كه: ابن عدي درباره

35Fپذيرند را مي

 . 36F3»صدوق في حفظه شئ«و حافظ گفته است:  .2
زيرا  ،تن نيستاين سند قابل حسن گف«گويد:  ي سند ترمذي مي درباره /لذا آلباني

و آن همان است كه ما قب�ً يادآور شديم، سپس افزوده » در آن سه علت وجود دارد...
است كه اسناد طبراني نيز ضعف دارد، البته براي حديث دو شاهد موصول و يك شاهد 

كه: اين حديث با  كوتاه سخن اين«مرسل نيز ذكر كرده است و در پي آن گفته است: 
 .37F4»طرق آن، حسن و يا صحيح است. واهللا اعلمي  توجه به مجموعه

                                           
 .11/568 فتح الباري -1

 .1/296 ميزان االعتدال -2

 .98ص:  التقريب -3

 ) با اندكي تلخيص.1589: (الصحيحه -4
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38Fنيز به اين نظريه كه هر پيامبر حوضي دارد، تمايل دارد هتذيب السننابن قيم در 

1. 

گردد،  ي طرق آن، قوي و مفهوم آن تأييد مي يابيم كه اين حديث با مجموعه بنابراين درمي
و عدل خويش همان خداوند با حكمت «گويد:  مي /عثيمين ابن گونه كه ع�مه همان

حوضي عنايت كرده است تا مؤمنان امت ايشان از آن آب  صگونه كه به رسول اهللا
مند شوند،  دهدتا پيروان مؤمن آنان، بهره بنوشند، به هر كدام از پيامبران نيز حوضي مي

 .39F2»خواهد بود صليكن حوض بزرگ، همان حوض رسول اهللا
ي آن از ديگران، بزرگتر و  رد و اندازهبيشتر نوشنده دا صبنابراين حوض پيامبر ما

ريزد، به ايشان  تر است، بويژه كه كوثر كه آبش در آن حوض مي اش شيرين ذايقه
اختصاص داده شده است، و هر پيامبري حوضي خواهد داشت كه مؤمنان امتش از آن 

زيرا  ،كنند هايي را كه از امت ايشان نيستند، از آن دور مي نوشند، و پيامبر ما غريبه آب مي
پيروان خويش را با درخشش پاها و پيشاني كه ع�مت اختصاصي اين امت است و 

اند كه  روايت كرده گونه كه مسلم و غيره از ابوهريره شناسند، همان هايي ديگر، مي نشانه

ِ  ...« فرمودند: صرسول اهللا ِِ دّ  ٌس ُُ
س
َّ سس  أل نْهُ  ا َس  َس َّ  ِِبِ س  اَكُّجُ   َسُصدّ  َس ْْ   ِس ا  َس

وِْضهِ  رانم، همان گونه كه كسي شتران ديگران را از حوض خود  من مردم را از آن مي« .»حس

شناسيد؟ فرمودند: آري، شما سيمايي  گفتند: يا رسول اهللا! آيا در آن روز ما را مي .»راند مي
ر اثر هايي درخشنده ب هاي ديگر ندارد، شما با پاها و پيشاني داريد كه هيچ كدام از امت

 .40F3»وضو، نزد من خواهيد آمد
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 نكته:
رانند،  گويد: حكمت آن كه ايشان مردم را از حوض خويش مي مي /حافظ بن حجر

زيرا كه قب�ً گفتيم كه همه  ،آن است كه هر ملتي را به حوض پيامبرشان راهنمايي كنند
س اين نشانه كنند كه پيروان بيشتري داشته باشند، پ پيامبران حوض دارند و افتخار مي

انصاف و مصلحت انديشي ايشان، براي ديگر پيامبران است، نه اين كه از روي بخل 
ورزيدن به آب، آن را برانند و نيز احتمال دارد كساني را كه لياقت نوشيدن از آب حوض 

 .41F1»رانند، والعلم عنداهللا تعالي را ندارند، از آنان مي

 آيا حوض اكنون وجود دارد؟بحث پنجم: 

ْم «فرمودند:  صآمده است كه رسول اهللا حديث عقبه بن عامردر  ُُ ّ  َسكسط  َس ِِ
ْس  وِْض اَ  حس

س
ُك ِِل ُُ

ْْ ِ ألس ِّ ا ٌس  
 ّ
ِِ ٌس ْم، 

ُُ ُس�ْ َس ِه�د   َس  يس
س
 .42F2»ٌسأ

 .»بينم رسم و من بر شما گواهم، واهللا من اكنون حوضم را مي من پيش از شما بر حوض مي«

ّ  « ست:و در حديثي ديگر آمده ا ِِ كُ  ٌس ُُ ْْ
س
ْهِ  أل ْْ  ِِلس قس ِ�  َِ ا َس من از همين جا « .43F3»هذس

ما در مسجد نشسته بوديم «آمده كه:  و در حديث ابوسعيد خدري .»بينم حوضم را مي
اي به سر پيچيده بودند،  در مرض وفات خويش در حالي كه پارچه صكه رسول اهللا

ٌافي َفي ب�ده أّ َق  م  َ اْوض « تشريف آوردند و بر منبر نشستند و فرمودند:
 .»ام... سوگند به آن كه جانم در دست اوست، من هم اكنون بر حوض ايستاده«. 44F4»اََ َة...

�س ِض «فرمودند:  صگويد: رسول اهللا مي ابوهريره ِِ  
ْْ َِ ة   ِسٌْضس ِي  نْبس َِ ٌس  ِْ

ْ س بَس َْ َس  �س
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وِْض  س حس ِي عس نْبس َِ ٌس سّنِة، 
ْ
 .45F1»اّ

 .»ميان خانه و منبرم گلزاري است از گلزارهاي بهشت و منبر من بر حوضم واقع است«

ْس « فرمودند: صگويد: اين كه رسول اهللا مي /ابن حجر وِْض اَ  حس
س
ُك ِِل ُُ

ْْ ِ ألس ِّ ا . »ٌس
احتمال دارد كه هنگام ايراد خطبه برايشان نمايان شده باشد كه ظاهراً اين گونه است و نيز «

 .46F2»دارد كه رويت، قلبي باشداحتمال 
زيرا اصل آن است كه ك�م بر حقيقت حمل شود كه  ،بعيد است كه رويت قلبي باشد

همان رؤيت با چشم و آلت ديدن، است كه از نظر عقلي هيچ ممانعتي ندارد و شرع نيز 
هاي نبوت است،  بر آن صحه گذاشته است و به اين ترتيب، حديث مذكور يكي از نشانه

ه به اين كه آن مقرون به (للي) است، كه دللت بر رؤيت چشم، دارد و در حديث با توج
تأكيداتي همچون قسم و نون و لم تأكيد به كار رفته است، و اين نظريه را ع�مه 

حديث گوياي آن است كه حوض آفريده شده «نيز توجيح داده و گفته است:  /عيني
 صاي از رسول اهللا نيز بيانگر معجزه است  و امروز وجود دارد و آن واقعي است و

واهللا  47F3»باشد و آن اين كه ايشان حوض را در دنيا مشاهده فرمودند و از آن خبر داند مي
 اعلم.

وِْض «ي ايشان:  ي فرموده و اما درباره س حس ِي عس نْبس َِ نقل كرده است كه  /نووي .»ٌس
همين منبري است كه در دنيا  اكثريت علما معتقدند كه مراد عيناً«گويد:  قاضي عياض مي

اند، و  افزايد: برخي ديگر آن را نپذيرفته گويد: و ظاهر نيز همين است، و مي داشتند، مي
گفته شده است كه: ايشان آنجا بر حوض خويش منبري دارند، و گفته شده است كه: 

رد قصد نمودن منبر و حضور نزد آن به خاطر انجام كارهاي نيك، انسان را بر حوض وا
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 .48F1»كند و به معناي نوشيدن از آن است مي

 صهاي حوض رسول اهللا ويژگيبحث ششم: 
در احاديث متعددي كه پيرامون آن حوض مبارك  صهاي حوض رسول اهللا ويژگي

موجب هيچ گونه  روايت شده، بيان گرديده است، و اخت�ف عبارت برخي از روايات،
دين صحابي كه در اماكن مختلف از زيرا آن احاديث از چن ،تناقض و اضطرابي نيست

هايي را بكار  با هر قومي مثال صاند، روايت شده است و رسول اهللا شنيده صرسول اهللا
ي روايات از نظر معنا با هم نزديك هستند،  برايشان قابل فهم باشد، و همه بردند كه مي

 واهللا اعلم.
ان شده، چنين بي صهاي حوض مبارك آن گونه كه در احاديث رسول اهللا ويژگي

 است: 

 اوإلً: آب حوض: 
ْ��سُض  َس ُؤهُ « آب حوض از شير سفيدتر است و در روايتي از مسلم آمده كه:

س
ْس  أ َِ 

ِِقِ 
 .»آب آن از نقره هم سفيدتر است« .49F2»اَْوس

 ».ترديد آب آن از برف بسيار سفيدتر است بي«و در روايتي ديگر آمده است كه: 

 ثانياً: بوي آن:
 تر است. ك هم خوشبوي آن از مش
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 هاي حوض: ثالثاً: جام
در آن «هاي آن به اندازه ستارگان آسمان است، و در روايتي ديگر آمده است:  جام

 .50F1»هايي همانند تعداد ستارگان، خواهي يافت ليوان

�ُق  ِِ�هِ  َُكسى« و در روايتي از مسلم آمده است كه: ِِ  
بس
س
ِب  أ ةِ  اّفهس ِّ ِف

ْ
دس ِ  ٌساَ عس ُو َس

ُ
 مِ �

 ِِ َس  َّ  .51F2»اَ
 .»اي خواهي يافت هاي ط�يي و نقره در آن، به اندازه ستارگان آسمان جام«

ِى« و در روايتي ديگر آمده است:
ّ
دٍ  ْسْفُس  ٌساف َّ س ُ  َََِستُهُ  �ِ�سِدهِ  ُُ ْْثس

س
ْْ  أ دس ِ  َِ ُومِ  َس

ُ
� 

 ِِ َس  َّ َِِلهس  اَ ا وس
�س  س  ٌس

س
ةِ  اَُّ�ُْسةِ  ِف  أ َس ُِ ُْ َُ

ْ َُ  اَ ْ  .52F3»ْصِح�سةِ اَ
هاي آن از ستارگان آسمان آن هم در  سوگند به او كه جان محمد در دست اوست، جام«

 .»شبي تاريك با آسماني صاف، نيز بيشتر است

 صذكر شده است، كه رسول اهللا بهاي فوق در حديث عبداهللا بن عمر ويژگي

ْس اَُّ «فرمودند:  َِ ْ��سُض 
س
َس ُؤُه أ ْهٍك،  ُة يس َس َِ وِْض مس �ِ�ساَُُه حس ٌس ِك،  َْ َِ

ْ ْس اَ َِ ْط�سُب 
س
ِِ�ُُه أ ٌس  ، ِ

بس
بسًدأ
س
 أ
ُ
أ َس ُْ ّس نْه َسال  َِ ِاس  ْْ شس َس  ، ِِ َس  َّ نُُووِم اَ  .53F4»َس

تر و  مسافت حوض من يك ماه راه است، آبش از شير سفيدتر و بويش از مشك خوش«
 .»شود نميهايش همچون ستارگان آسمان است، هر كس از آن بنوشد، هرگز تشنه  ليوان

 رابعاً: تأثير آن: 
شود، در روايتي آمده  تأثير آب آن، اين است كه هر كس از آن بنوشد، هرگز تشنه نمي

 .54F1»شود ي او هرگز سياه نمي چهره«... است كه: 

                                           
 ).2298: (الفضائل)، مسلم، 6592متفق عليه، بخاري، الرقاق: ( -1

 ). 2303: (الفضائلمسلم،  -2

 t) حديث ابوذر2300: (الفضائلمسلم،  -3

 )2292: (الفضائل)، مسلم، 6579: (الرفاقبخاري،  -4



 29  بخش اول

 

 خامساً: طعم آن:
55Fتر است طعم آن از عسل شيرين

2. 

 سادساً: سردي آن:
56Fآب آن از يخ سردتر است

3. 

 ي آن: سابعاً: سرچشمه
دو ميزاب از بهشت در آن «فرمودند:  صآمده است كه رسول اهللا در حديث ابوذر

ريزد كه  دو ميزاب از بهشت در آن مي«آمده است كه:  و در حديث ثوبان» ريزد مي
 .57F4»اي است يكي ط�يي و ديگري نقره

معناي آن اين است كه پي در «ع�مه نووي از هروي رحمهما اهللا نقل كرده است كه: 
 .58F5»ريزند... و با فشار در حوض آب مي پي

 اما حوض همان كوثر است يا خير؟
عنايت شده است،  صي كوثري كه به رسول اهللا مفسران درباره«گويد:  مي /قرطبي

كوثر نهري است در بهشت...  -1نظريه وجود دارد:  16اخت�ف نظر دارند و در اين باره 
ر است، اين نظريه عطاء است، در در ميدان محش صكوثر همان حوض رسول اهللا -2

بوديم كه ايشان  صما نزد رسول اهللا«روايت شده است كه:  صحيح مسلم از انس
اي به خواب رفتند و سپس سر خويش را بلند فرمودند و لبخندي زدند، گفتم: يا  لحظه

اي نازل گشت، سپس  اي قبل بر من سوره خنديد؟ فرمودند: لحظه رسول اهللا! از چه مي
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ٓ ﴿ت�وت فرمود:  چنين ا َّ �ۡ  ِن
َ
نَك  فََصّلن  ١ ثَرَ َكوۡ لۡ ٱ َك َ�ٰ َطيۡ أ نَرّ� َّ  ٢ رۡ ۡ�َ ٱوَ  ش نئََك  ِن  ُهوَ  َشان

 ٱ
َ
دانيد كوثر چيست؟ گفتيم: خدا و  و سپس فرمودند: آيا مي. ]3-1الكوثر: [ ﴾٣َ�ُ �ۡ ۡ�

است، بر آن، نهري است كه پروردگارم به من وعده داده «دانند. فرمودند:  رسولش بهتر مي
شوند،  آن خير كثيري هست، آن حوضي است كه امت من روز قيامت بر آن وارد مي

گويم كه: او  شوند، مي هاي آن به تعداد ستارگان است، برخي از حوض باز داشته مي ظرف
 .59F1»داني كه پس از تو چه كرده است   گويند: تو نمي از امت من است، مي

 60F2»التذكرة«بسيار است و ما آن را در كتاب  ي حوض در ميدان محشر احاديث درباره

ي آن قرار دارند و هر  ايم و خلفاي اربعه ايشان رضوان اهللا عليهم بر چهار گوشه آورده
61Fدهد نمي  كس با يكي از آنان دشمن باشد، آن ديگري نيز به او آب

و در آنجا كساني را  3
هم آن نهر و هم حوض را، توان  ايم... و مي شوند ذكر كرده كه از حوض باز داشته مي

و نيز نظر به  صكوثر ناميد، به خاطر كثرت وارد شوندگان و نوشندگان از امت محمد
 ».خير كثير و آب كثيري كه دارد...
ي اول و دوم  ترين نظريه در اين باره نظريه صحيح«گويد:  قرطبي پس از ذكر اقوال، مي

 .62F4»داردكوثر وجود   نصي درباره صزيرا از رسول اهللا ،است
كوثر نهري است در بهشت كه آب آن در حوض «گويد:  مي /حافظ ابن حجر

ي آن است، و مسلم به  زيرا كه سرچشمه ،گويند ريزد و خود حوض را نيز كوثر مي مي
و حديث ثوبان نيز » ريزد دو ميزاب از بهشت در آن مي«آورده است كه:  روايت ابوذر
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63Fبه روايت امام احمد، سعودكند و در حديث ابن م آن را تأييد مي

آمده است كه:  1
 .64F2»شود نهري از كوثر در حوض گشوده مي«

دو ميزاب «در وصف حوض روز قيامت آمده است كه: «گويد:  مي /حافظ ابن كثير
آب آن از «و در وصف كوثر آمده است كه:  .65F3»ريزد... از آسمان از نهر كوثر در آن مي

 ،هاي حوض است و اين برخي از ويژگي .66F4»تر و از برف سفيدتر است عسل شيرين
ريزد، پس آن  هايي است كه از نهر كوثر فرو مي بنابراين حوض محل جمع شدن آب

 ي آن همان كوثر است، واهللا اعلم. چيزي ير از كوثر است، گرچه سرچشمه

 ثامناً: وسعت حوض:
راً روايت شده است كه ظاه صي وسعت حوض احاديث زيادي از رسول اهللا درباره

 با هم متعارض هستند، و در واقع بحمداهللا هيچ تعارضي ندارند، آن روايات چنين هستند: 
 از جرباء تا اذرح. -1

 از عدن تا عمان. -2

 از ايله تا صنعاء يمن -3

 از مدينه تا صنعاء. -4

 از ايله تا جحفه. -5

 از عمان تا ايله. -6

 از مدينه تا عمان و در روايتي: از اين جا تا عمان -7

 .األسودحجراز كوفه تا  -8
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 المقدس. از كعبه تا بيت -9

 دورتر از ايله تا عدن.  -10

 دورتر از ايله تا مكه.  -11
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1. 
روز از يكديگر فاصله دارند.  (جرباء و اذرح) دو روستا هستند در شام كه سه شبانه

ا تا مدينه يك (ايله) شهر معروفي است ميان مصر و شام در ساحل درياي سرخ و از آنج
 ماه راه است.

 ي شام به طرف حجاز. ) شهر معروفي است كنارهبرصي(

 ): نزديك ربذه، شهر معروفي است ميان مكه و مدينه.البيضاء(
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 اي است در دمشق. ): محلهاجلابيه(

هاي حج است، و تا مدينه هشت مرحله، و در راه  ): روستا و يكي از ميقاتاجلحيفة(

 است.مكه و همان (مهيعه) 

ْهٍك ٌ «فرمودند:  صگويد: اين كه رسول اهللا مي /قاضي عياض ُة يس َس َِ وِْض مس حس
اند كه  يعني اين كه چهار ضلع آن برابرند و برخي، از اين، استدلل كرده. »زٌاَ ه سواِ
از علوم و فنون ديگر نيز آگاهي داشتند و اين از علم هندسه و حساب  صرسول اهللا

اين است كه حوض چهار ضلع دارد و همه با هم برابرند، آن  است و معناي اين سخن،
 .68F1»باشد گونه كه در حديثي ديگر فرمودند: عرض آن همانند طولش مي

 .69F2»يعني: هر چهار ضلع آن با هم برابرند«گويد:  مي /قرطبي
ي اين مسافات با هم نزديك است و تقريباً همه به نصف  همه«گويد:  مي /ابن حجر

گويد: اين  عياض مي ،اند رسند، علما اين مسئله را توجيه كرده يا بيش ميماه اندكي كم 
گردد و در يك حديث واقع نشده است كه اضطرابي محسوب  اخت�ف به تخمين برمي

اند و در  گردد، بلكه در احاديث متعدد است و بيش از يك صحابي آن را روايت كرده
هر كدام از آن احاديث، براي بيان  در صاند، رسول اهللا اماكن مختلفي آن را شنيده

اند و هدف دوري شهرها از همديگر بوده است نه بيان  وسعت حوض مثالي بيان فرموده
گويد: پس اين گونه الفاظ متفاوت حديث از حيث معنا با هم متفق  قطعي مسافت، مي

 ».گردد مي
ك به هم البته اين سخن اشكال دارد و آن اين كه تشبيه و تخمين در دو شئ نزدي

گذرد و گاه به سه روز كاهش  گيرد اما اين تفاوت فاحش كه گاه از يك ماه مي صورت مي
پندارند كه اخت�ف در تعيين  گويد: برخي كوتاه نظران مي يابد، موجه نيست، قرطبي مي مي
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و   اندازه حوض، اضطرابي است، كه اين گونه نيست، و سپس ك�م عياض را آورده
ن اخت�في نيست، بلكه همه روايات گوياي آن هستند كه حوض بسيار افزوده است كه: اي

به خاطر مخاطبان خويش كه  صگويد: شايد رسول اهللا وسيع و گسترده است، سپس مي
اند كه  اند، در خطاب به هر مخاطبي، مسافتي را مثال زده ها آشنايي داشته با آن مسافت

 ».شنونده از آن آگاه بوده است
است كه: ذكر مسافت كوتاه هرگز به معناي رد مسافت طولني  نووي پاسخ داده

تر با احاديث صحيح ثابت است، و هيچ گونه تناقضي در آن  نيست، مسافت طولني
كه، ابتدا مسافت كوتاه به اط�ع ايشان رسيده است و سپس از  نيست، كوتاه سخن اين

گويا خداوند متعال به پاس  تر اط�ع يافتند و آن را نيز بيان فرمودند، مسافت طولني
احترام ايشان، مسافت حوض را در چندين مرحله توسعه داده است و آن رواياتي كه بر 

 ».تر دللت دارد، مورد اعتماد است مسافتي گسترده
گويد: جمع بين روايات اين گونه است كه اين اخت�ف  ابن حجر پس از آن مي

بار، و نيز به اين گونه كه  و سير سواري سبك بار گردد به سير كند كارواني سنگين برمي
ترين مدت كه همان سه روز است بر سير پيك حمل شود كه اتفاق افتاده  روايت كوتاه

است كه مسافت يك ماه را در سه روز طي كند ولو اين كه اين امر بسيار به ندرت اتفاق 
 .70F1»افتاده است

 نكته:
مْ « مودند:فر صدر روايت صحيح آمده است كه رسول اهللا ُُ َس َس 

س
وْض   أ َس  حس س  َس َْ  �س

ِس  ْك�س  ُِحس  جس ْذ
س
 .»شما حوضي در پيش رو داريد به مسافت ميان جربا و اذرح« .»ٌسأ

اشكال اين روايت اين است كه جرباء و أذرح دو روستاي مجاور در شام هستند، 
بي كه حافظ ضياء الدين مقدسي در كتا«گويد:  در رفع اين اشكال مي /حافظ ابن حجر
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گويد: به سبب اختصار  ي حوض فراهم نموده است، در مورد روايت سه روز مي درباره
برخي راويان، در متن حديث اشتباهي صورت گرفته است، و سپس حديث كامل را از 

 با سندي صحيح تا ابوهريره» عبدالكريم بن هيثم الدير عاقولي«از فوائد  ابوهريره

پهناي « ،»أذِح�َ جك� ِ ٌم ٌَكضه َث  َ  بَنُ« است: مرفوعاً اين گونه روايت كرده

شود كه در  گويد: بنابراين معلوم مي ضياء مي ،»ي شما تا جرباء و اذرح است آن مانند فاصله

َس «حذفي صورت گرفته است و روايت در واقع چنين بوده است:  حديث ابن عمر  َس
س  َْ ِس  �س ْك�س  ُِحس  جس ْذ

س
«... گويد:  از آن افتاده است، و حافظ ع�لي مي» بين«و » مقامي«كه  . »ٌسأ

جك� ِ َدَنة ٌـَ  بَ اَ« عبارت حذف شده نزد دارقطني و ديگران اين گونه، ثابت است:
گويد: با اثبات اين مطلب، پس اخت�ف بر  سپس حافظ ابن حجر در پي آن مي .»أذِحٌ

 .71F1»گردد به سير آهسته و كند و سير سريع و شتابان مي

 »أنا فَرَطُكم علي الحوض«معناي فتم: بحث ه

با تواتر نقل شده است و معناي  صاز رسول اهللا »اْوض أَ  َسكسُطُم ع«ي   جمله
 ي اهل علم چنين است:  آن براساس گفته

يعني من پيش از شما بر حوض  .»اْوض أَ  َسكسُطُم ع«گويد:  مي /ابن الثير

ط، فهوگويد:  رسم، مي مي رِ فْ ط يَ رَ ط فَ رَ ، وفَ طٌ : در صورتي كه از ديگران جلوتر باشد فارِ

آمده » اللسان«و در » و براي طلب آب زودتر برسد تا براي آنان دلو و ريسمان آماده كند
 .72F2»الفارط: جلو افتاده، سابق«است 

گويند: الفَرَط، با فتح فاوراء و الفارط، كسي است كه  گويد: اهل لغت مي مي /نووي

َكطُم َ «ر آب برسد تا حوض و دلو و ديگر ابزار را فراهم كند پيش از ديگران ب
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 .73F1»كنم رسم و آن را آماده مي يعني: پيش از شما به حوض مي .»اْوض
نسبت به امت خويش، دللت  صاين حديث بر كمال شفقت و مهرباني رسول اهللا

 دارد.

 حوض در كجاي قيامت قرار داردبحث هشتم: 
 محل حوض در قيامت دو نظريه دارند: ي جايگاه و علما درباره

اول: اين كه حوض بعد از صراط و عبور از آن، قرار دارد و طرفداران اين نظريه از 
گويد: از  كنند، و مي اند، استدلل مي روايت كرده حديثي كه احمد و ترمذي از انس

را خواهم  تقاضا كردم كه روز قيامت برايم شفاعت كنند، فرمودند: اين كار صرسول اهللا
كرد، پرسيدم: يا رسول اهللا! در قيامت شما را در كجا پيدا كنم؟ فرمودند: نخست بر بالي 
صراط دنبالم بگرد، گفتم: اگر آن جا نبوديد؟ فرمودند: آنگاه كنار ميزان (ترازو)، سراغم را 

 و من ،بگير، گفتم اگر آنجا شما را نيافتم؟ فرمودند: آنگاه كنار حوض مرا جستجو كن
 ».حتماً در يكي از اين سه جا خواهم بود

گويد: اين حديث حسن غريب است، فقط از اين طريق آن را  ابوعيسي مي
74Fشناسيم مي

2. 
برخي از علما كه در باب حديث و عقيده تأليف دارند، امثال: امام بخاري، امام ترمذي 

هاي خود احاديث  زيرا در كتاب ،كنند و ابن أبي زيد و ديگران اين نظريه را تأييد مي
 اند. حوض و مسايل آن را پس از احاديث صراط و ميزان و شفاعت آورده

گويد: اين كه بخاري احاديث حوض را پس از احاديث شفاعت و  مي /ابن حجر
نصب صراط آورده، اشاره به آن است كه نوشيدن از آب حوض پس از نصب صراط و 

 ».گذر از آن، خواهد بود
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با توجه به برخي از احاديث «را آورده و افزوده است،  نسپس از آن حديث سابق ا
اين باب كه گوياي آن است كه گروهي كه نزديك است به حوض برسند، از آن رانده و 

شود و آن،  شوند، در قرار گرفتن حوض بعد از صراط اشكالي ايجاد مي به جهنم برده مي
واقع از جهنم نجات پيدا  اين است كه هر كس از صراط عبور كند و به حوض برسد در

شود؟ احتمال دارد كه منظور نزديك  گردانيده مي پس چگونه به جهنم باز  ،كرده است
اي كه آن را ببينند و قبل از اين كه از انتهاي صراط عبور  شدن به حوض باشد به گونه

 .75F1»شوند كنند، در جهنم انداخته مي
يدن آب حوض پس از حساب رساند كه نوش ظاهر آن مي«گويد:  مي /قاضي عياض

 .76F2»و نجات يافتن از جهنم خواهد بود
رسيدن به حوض و نوشيدن از آن، پس از نجات از «گويد:  مي /ابوالعباس قرطبي

زيرا رسيدن به آن محل شريف و نوشيدن از آن و  ،هاي آن خواهد بود جهنم و سختي
ن تكريم و بالترين در آنجا تشريف دارند، بزرگتري صرسيدن به مكاني كه رسول اهللا

شود و  انعام است و هر كس به چنان جايگاهي برسد، چگونه به حساب باز گردانيده مي
بنيادتر  چشد؟! چنين نظري از سراب نيز بي يا پس از آن چگونه عذاب و رسوايي را مي

 .77F3»است
دوم: اين كه حوض قبل از صراط خواهد بود، و اين ظاهرِ عملكرد بسياري از علما، 

اند، برخي آن را پس از  تأليفاتشان است، چرا كه حوض را قبل از صراط ذكر كردهدر 

و آجري » ةاالبان«اند مانند: امام للكائي در كتاب العتقاد و اشعري در  شفاهت قرار داده

كنند  و ابوداود در سنن و ابن حزم و ديگران، آنان به اين ترتيب، اشاره مي» الرشيعة«در 
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پس از انتظار طولني در ميدان محشر و تشنگي آن، بر حوض وارد  به اين كه، مردم
 شوند، و اين مناسب حال آنان است، واهللا اعلم. مي

اند كه مردم تشنه  برخي ديگر آن را قبل از شفاعت و پس از بيرون آمدن از قبر دانسته
بن ماجه و عاصم و ا روند، مانند: ابن حبان و ابن ابي خيزند و سر حوض مي از قبر بر مي

آورند، و برخي ديگر امثال  اين گروه از علما صراط و ميزان را پس از حوض نمي

دانند. و برخي نيز آن مطلقاً قبل از  را پس از صراط و ميزان مي آن» احلجة«اصفهاني در 

رحم اهللا » ةالواسطي«و شيخ الس�م در » التذكرة«اند. امثال: قرطبي در  صراط قرار داده

 الجميع. 
گويند:  و ديگران مي» القوت«گويد: صاحب  داري از اين نظريه مي با جانب /قرطبي

بعد از پل صراط است، صحيح اين است كه ايشان دو حوض  صحوض رسول اهللا
دارند يكي در ميدان محشر قبل از طراط و دومي در بهشت، و هر دو كوثر نام دارند، 

ي ميزان و حوض كه كدام يك  و دربارهشود  كوثر در زبان عربي به خير كثير گفته مي
نظر وجود دارد، گاه گفته شده كه ميزان قبل از حوض  جلوتر از ديگري است، اخت�ف

گويد: صحيح آن است كه حوض قبل از ميزان  است و گاه عكس آن، ابوالحسن قابسي مي
 قرار دارد. 

پس حوض قبل از  خيزند زيرا مردم تشنه از قبر برمي ،به نظر من نيز اين مناسب است

» كشف علوم اآلخرة«شود، واهللا اعلم، ابوحامد در كتاب  طراط و ميزان قرار داده مي

گويد: يكي از نويسندگان سلف گفته است كه حوض قبل از صراط است. و اين  مي
 گويد: سخن ابوحامد درست است، بخاري از ابوهريره سخن اشتباه است. مؤلف مي
ام كه گروهي به من  من بر حوض ايستاده«فرمودند:  صهللاروايت كرده است كه رسول ا

شناسم، ناگاه شخصي مانع رسيدن آنان به من  شوند تا جايي كه آنان را مي نزديك مي
 .»گويد: به سوي جهنم.... گويم به كجا؟ مي گويد: برويد، مي شود و مي مي
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ل از صراط كه حوض در ميدان محشر و قب اين حديث دليل قاطعي است مبني بر اين
كنند و  زيرا صراط پلي است كه بر جهنم كشيده شده است كه مردم از آن عبور مي ،است

هاي ديگر پيامبران  چنين حوض كند، و هم هر كس از آن عبور كند از جهنم نجات پيدا مي
ي وقوف در  روايت شده است كه درباره نيز در ميدان محشر قرار دارد، از ابن عباس

آري، «جا آب هست؟ فرمودند:  پرسيده شد كه آيا آن صاز رسول اهللا پيشگاه خداوند،
جا آب هست، و اولياي خدا از  سوگند به خدايي كه جانم در دست اوست، آن

هاي پيامبران آب خواهند نوشيد و خداوند هفتاد هزار فرشته را كه عصاهايي  حوض
 .78F1»بران برانندهاي پيام گمارد تا كافران را از حوض آتشي در دست دارند، مي

» دو حوض دارند صكه رسول اهللا«در پانوشتي بر سخن قرطبي  /ابن حجر
زيرا كوثر نهري است در بهشت كه آب آن در حوض  ،اشكال دارد  گويد: اين سخن مي
اش كوثر است، سخن  گويند كه، سرچشمه ريزد و به اين خاطر حوض را كوثر مي مي

صراط است، مردم تشنه به ميدان محشر  رساند كه حوض قبل از قرطبي اين را مي
كه اظهار تشنگي  نوشند و كفار پس از اين جا از حوض، آب مي روند و مؤمنان آن مي
شود، مگر شما آب  شود و به آنان گفته مي كنند، سرابي در برابر ديدگانشان آشكار مي مي

كنند، امام مسلم  روند كه از آن بنوشند كه سرانجام در جهنم سقوط مي خواهيد؟ و مي نمي
و » ريزند دو ميزاب از بهشت در حوض فرو مي«روايت كرده است كه:  از ابوذر

زيرا  ،حديث ثوبان نيز شاهد آن است، و اين حديث حجتي است عليه قرطبي نه له او
گونه كه گذشت، صراط پلي است بر روي جهنم حد فاصل ميدان محشر و بهشت و  آن

بود،  كنند، اگر حوض قبل از پل صراط مي ز ان عبور ميمؤمنان براي ورود به بهشت ا
رساند كه حوض  شد، و ظاهر حديث اين را مي جهنم مانع رسيدن آب به حوض كوثر مي

در كنار بهشت است، تا فرو ريختن آب نهر كوثر از بهشت، در آن ممكن باشد، و در 
ن در حوض فرو شود تا آب آ نهر كوثر گشوده مي«آمده است كه:  حديث ابن مسعود

                                           
 .1/457 التذكرة -1
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سپس حافظ حديث لقيط بن صبره را كه از زيادات عبداهللا بن احمد بر مسند » ريزد
لقيط با همراهي رفيقش نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق «باشد، آورده است كه:  مي

كه  شويد در حالي شما بر خدا عرضه مي -در حديث آمده كه -رفت صنزد رسول اهللا
داوند آشكار است و هيچ چيزي از شما بر او پوشيده نيست، صفحات شما كام�ً بر خ

پاشد، سوگند به  دارد و بر شما مي آنگاه پروردگار تو با دست خويش يك كف آب برمي
چكد، آن قطره صورت مسلمان  اي از آن آب مي خداي تو بر صورت هر كدام شما قطره

كند،  مانند زغال، سياه ميگرداند و صورت كافر را  اي روشن، سفيد مي را مانند پارچه
افتند و بر پلي از آتش  كند و نيكوكاران، در پي ايشان راه مي آنگاه پيامبر شما حركت مي

شنود،  نهد و صداي خاموش شدن آن را مي كنند و كسي از شما بر اخگر پا مي عبور مي
 ايد بر حوض رسول گويد: آگاه باشيد كه شما در حالي كه تشنه آنگاه خداي تو مي

اين حديث تصريح دارد كه حوض قبل  79F1»رسيد و از آن آب خواهيد نوشيد... مي صاهللا
 .80F2»حوض در ميدان صاف قبل از صراط است«گويد:  از صراط است، و شارح طحاويه مي

                                           
هذا حديث غريب گويد:  ، ابن كثير ميمجاهيلـسلسل بالم، إسناده ضعيفگويد:  محقق آن مي 26/121 مسندـال -1

گويد:  ي عاصم بن لقيط مي تحت ترجمه 2/260. التهذيب، حافظ در 5/82 جداً، والفاظه يف بعضا نكارة، البداية

 )2810: (الصحيحه، نگا: هو حديث غريب جداً 

 .277ص/ رشح العقيدة الطحاوية -2



 
 

 بخش دوم

 تمهيد
به علت تغيير و تبديل كه پس از ايشان،  صثابت است كه مردماني از امت رسول اهللا

 شوند. اند از حوض بازداشته و طرد مي رتد شدهاند و م ايجاد كرده
اند و اين احاديث  خواستند، پيدا كرده اي را كه مي برخي از مردم در اين احاديث سوژه

اند و تنها هدفشان به كرسي نشاندن  را براساس گرايش، سليقه و نظر خويش تفسير كرده
ول هم ابايي ندارند و نظر باطلشان است و در اين راستا از دروغ بستن بر خدا و رس

ّما﴿ فرمايد: مصداق اين آيه هستند كه خداوند متعال مي
َ
نينَ ٱ فََ نهنمۡ  �ن  َّ ََ  غٞ َز�ۡ  قُلُو� َّبنُعو َي ََ 

ٓ بۡ ٱ هُ مننۡ  َبهَ �ََ�ٰ  َما ٓ بۡ ٱوَ  َنةن فنتۡ لۡ ٱ ءَ تنَغا   ءَ تنَغا
ۡ
 .]7عمران:  آل[ ﴾ۦون�لنهن تََ

ال متشابهات هستند تا فتنه انگيزي كنند (و اما آنان كه در قلوبشان انحراف است، به دنب«
 .»طلبند مردم را گمراه سازند) و تفسير (نادرستي) براي آن مي

اما آنان كه خدا به آنان نور بصيرت عنايت كرده است نه در اثبات حوض ترديدي 
اند، آنان روش راسخين  بيان فرموده صدارند و نه در اثبات ممانعت مذكور كه رسول اهللا

نهن  َءاَمّنا﴿  گويند: گيرند و مي علم را در پيش ميفي ال نَنا عنندن  ّمننۡ  ُ�ّٞ  ۦب  .]7عمران:  آل[ ﴾َرّ�
آنگاه هيچگاه نصوص . »ي آن ايمان داريم، همه از جانب پروردگار ماست و ما به همه«

دهند بلكه وظيفه و مقتضاي ايمان آنان، تسليم و  قرآن را رو در روي يكديگر قرار نمي
 ق و دوري از مبارزه با حق است.تصدي

احاديث حوض با آن كه بحمداهللا هيچ اشكالي ندارد، براي برخي سؤال برانگيز شده 
اند، اينان  قرار داده صاي براي طعن اصحاب رسول اهللا است و برخي ديگر، آن را حربه

از  اي به آن كافي است و اگر غير اگر دنبال حق هستند، پس حق واضح و آشكار و اشاره
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ايم باعث بيداري عقل و وجدان  اين باشد اميدوارم كه اين كتاب و دليلي كه در آن آورده
 آنان گردد و به فطرت الهي باز گردند.

شوند، با اتمام  هدف ما احقاق حق و ابطال باطل است تا آنها كه ه�ك و گمراه مي
برهان باشد، واهللا شوند از روي دليل و  حجت ه�ك شوند و آنان كه زنده و هدايت مي

 المستعان.

 »الذَّود«معناي كلمه بحث اول: 

ود«در اللسان آمده است كه:  ه گويي:  : سوق دادن، طرد و دفع كردن، ميالذَّ دتُ عن ذُ

، و ياداً :و  بازدارنده...: رجل ذائدكذا وزاده عن الشئ ذوداً و ذِ  ذدت االبل، أذودها ذوداً

شود و نيز  گفته مي 10تا  3الذود: به يك گله شتر از هنگامي كه آن را طرد كني و براني. و
 2و يا ميان  30تا  3و اندكي بيشتر و يا از  20و تا  15تا  3و يا از  10تا  3گفته شده: از 

9و  81F

1. 

 احاديث ممانعت از حوضبحث دوم: 
ي زيادي آن را از  قب�ً گفتيم كه احاديث حوض به حد تواتر رسيده است و صحابه

داند و  اند و حافظ بن حجر تعداد آنان را پنجاه صحابي مي روايت كرده صرسول اهللا
گفته است كه يكي از متأخرين تعداد راويان احاديث حوض را به هشتاد صحابي رسانيده 

 است.
بايد دانست كه مسأله ممانعت از حوض در تمام آن احاديث نيامده است، بلكه 

 شوند: احاديث حوض به چند گونه تقسيم مي
 هاي حوض. ول: احاديث بيانگر ويژگيا

 رسند. پيش از همه بر حوض مي صدوم: احاديث بيانگر اين مطلب كه رسول اهللا

                                           
 .626ص:  محيطـالقاموس ال، 332ص:  ريب احلديثالنهاية يف غنگا:  5/70 لسان العرب -1
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يابند و چه كساني از  دارند كه چه كساني به حوض راه مي سوم: احاديثي كه بيان مي
در شوند و صفات آن افراد، ما قب�ً احاديث نوع اول و دوم را بيان كرديم و  آن طرد مي

اين جا فقط به احاديث نوع سوم اشاره خواهيم نمود و تنها به احاديث صحيحين اكتفا 
كنيم مگر در مواردي اندك كه نيازي به ديگران باشد و گاه به خاطر اختصار فقط  مي

 كنيم. موضع استدلل حديث را ذكر مي

ْم ع«فرمودند:  صگويد: رسول اهللا مي عبداهللا -1 ُُ َس  َسكسُط
س
ّْ اْس  أ َع َُ وْض، ٌ َس

ّْ  ٌ�، َأتول: َ  ِّا أُح ب؟ َ�ق ل: َِك   َدِي َ  أحدثوا  سُو َُتُس ِج ل َنُم ثم لس
 .82F1»بعدٌ
شوند و ناگاه از ميان ربوده  رسم و مرداني از شما نمايان مي من پيشاپيش شما بر حوض مي«

داني كه پس از تو چه  نمي شود گويم: پروردگارا! اصحاب مرا كجا بردند؟ گفته مي شوند، مي مي
 .»اند كرده

ّْ اتواَ ً ثم أللُب َُ�هم«و در روايت مسلم آمده است كه:  َس  .»ٌألَ ز
 .»گردم كنم و سرانجام مغلوب مي از گروهي دفاع مي«

َّ َ س َْ أُح ب اْوض، «فرمودند:  صگويد: رسول اهللا مي انس -2  ّْ ِ س َس َ
 .»: أُح ب؟ َ�قول:   َدِي َ  احدثوا بعدٌحْ َكَتهم اِتُووا  ٌ�، َأتول

شناسم ناگاه از ميان ربوده  آيند تا آن كه آنان را مي مردماني از اصحاب من بر حوض مي«
 .»اند داني كه پس از شما چه كرده گويد: نمي گويم: اصحاب مرا چي شد؟ مي شوند، مي مي

ْْ  ِِجس ل  «: در روايت مسلم آمده است َّ لسِ�  ِم ّر  ُس حس تُُهمْ  ِِذسا حس ّْ
س
َُِعوا ِسأ ُِ ّ  ٌس

س
مرداني « .»ِِل

و در آن  .»شوند... بينيم و بر من عرضه مي كه آنان را مي اند تا اين از آنان كه همراه من بوده

83Fبا تصغير و تكرار وارد شده است» أُ�ح ب أُ�ح ب«

2. 

                                           
 ).2297: (الفضائل)، مسلم، 6576: (الرقاقبخاري،  -1

 ).2304: (الفضائل)، مسلم، 6582: (الرقاقبخاري،  -2
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ِ  «فرمودند:  صگويد: رسول اهللا مي سهل بن سعد -3 مْ  ِِ ُُ ُط س  َسكس سوِْض  عس
ْ
ْْ  ، اْ  َس

كّ  ّ  مس س ِاس  عس
ْْ  ، شس َس ِاس  ٌس سمْ  شس َ  

ْ
أ َس ُْ بسًدا ّس
س
ّْ  ، أ ِ س َس ّ  َس س تْوسام   عس

س
ُهمْ  أ ُِ ِك َْ

س
�سْعِكَُوِ�  أ ِْ�  ُ�س ُل  ُُمّ  ، ٌس  بَس

�سَْنسُهمْ  نوشد و هر  رسم، هر كس نزد من بيايد از آن مي من پيشاپيش شما بر حوض مي« .84F1»ٌس
شناسد،  شناسم و آنان نيز مرا مي شود، اقوامي كه آنها را مي از آب آن بنوشد تا ابد تشنه نميكس 

 .»شود آيند كه ناگاه ميان من و آنان فاصله انداخته مي نزد من مي
گويد: نعمان بن ابي عياش اين (حديث) را از من شنيد و گفت آيا تو  ابوحازم مي -4

دهم كه من آن حديث را  ري، آنگاه گفت من گواهي مياي؟ گفتم: آ آن را از سهل شنيده

تُوُل « فرمودند: صابوسعيد خدري با اين زيادتي شنيدم كه رسول اهللا
س
ُّْهمْ  َسأ ِِ   � �ُقس ُل .  َِ  ِس

ثُوا َس  َسْدِِى  س  َِِّكس  ْحدس
س
ٌس  أ تُوُل .  �سْعدس

س
ْْ  ُسْحًق  ُسْحًق  َسأ َس ِ س  َ َّ  .»�سْعِدى َس

اند،  دانيد كه پس از شما چه كرده شود: شما نمي از من هستند، گفته مي گويم كه آنان مي«
 .»گويم: دور باد كسي كه پس از من تغيير ايجاد كرده است پس من مي

عداً  به معناي سحقاً گويد:  مي ابن عباس يعني بعيد و  سحيق(دور باد) است و  بُ

 يعني: او را دور گردانيد.  أسحقه

ّ  َسكِ ُ «فرمودند:  صرسول اهللا گويد: مي ابوهريره -5 س ةِ  َسْومس  عس َس ِق�س 
ْ
85Fِسْهط   اَ

2  ْْ َِ 
حس ِب  ُْ ْس  أس ُّئُو �ُحس ِْ  ِس

سوِْض  َس
ْ
تُوُل  اْ

س
حس ِب  ِسا   َس  َسأ ُْ �سُقوُل .  أس ُْمس   س  َِِّكس  ِس سكس  َِ َس  َ ثُوا بِ ْحدس

س
 أ

ٌس  ُّْهمُ  ، �سْعدس َسّدٌا ِِ ِْ س  ا ْ بس ِِِهمُ  عس
س
ْهقس  أ قس

ْ
 .86F3»كسىاَ

شوند،  شوند كه ناگاه از حوض بازداشته مي گروهي از اصحابم روز قيامت بر من وارد مي«
گويد: تو اط�ع نداري كه پس از تو چه  گويم: پروردگارا! اينان اصحاب من هستند، مي مي

 .»اند اند، آنان به پشت سر خود بازگشته كرده

                                           
 ).2291: (الفضائل). مسلم، 6584، 6583بخاري، ارقاق: ( -1
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َس  َْنس بس «فرمودند:  صگويد: رسول اهللا مي ابوهريره -6
س
ة ، ِِذسا تس  ِم   أ ّر  ُزْمكس  ِِذسا حس

تُُهمْ  ِْ كس جس  َس كس ْْ  ِسُج    ِس َِ  �ِْ �سَِْنِهمْ  بَس قس لس  ٌس ُُمّ  ِس ُقُُْت . هس ْس  ِس ّْ
س
  تس لس  أ

س
ِِ  ِِل  َّ ِ  ا ِّ ا َس  تُُُْت .  ٌس  ٌس

ُُْهمْ 
ْ
أ ُّْهمُ  تس لس  يس َسّدٌا ِِ ِْ ٌس  ا س  �سْعدس ْ بس ِِِهمُ  عس

س
ْهقس  أ قس

ْ
ا ُُمّ . كسىاَ ة   ِِذس ّر  ُزْمكس تُُهمْ  ِِذسا حس ِْ كس جس  َس كس  ِس

ْْ  ِسُج    َِ  �ِْ �سَِْنِهمْ  بَس قس لس  ٌس ُُمّ  ِس ْس  تُُُْت .  هس ّْ
س
  تس لس  أ

س
ِِ  ِِل  َّ ِ  ا ِّ ا ُُْهمْ  َس  تُُُْت .  ٌس

ْ
أ ُّْهمُ  تس لس  يس ِِ 

َسّدٌا ِْ ٌس  ا س  �سْعدس ْ بس ِِِهمُ  عس
س
كسى أ ْهقس قس

ْ
ِساهُ  َسالس .  اَ

ُ
ُُُْص  أ نُْهمْ  �س ثُْ   ِِ ّ  َِ َِ   ِ َس مِ  هس َّعس  .87F1»ا

شناسم مردي ميان  كه آنان را مي شوند تا اين ام گروهي به من نزديك مي كه ايستاده درحالي«
گويد: به خدا قسم به جهنم،  گويم: كجا؟ مي گويد: برويد، مي آيد و مي من و آنان بيرون مي

اند، سپس گروهي  گويد: آنها پس از تو به پشت سر برگشته يگويم: داستانشان چيست؟ م مي
گويد:  شود و مي شناسم مردي ميان من و آنان خارج مي كه آنان را مي شود تا اين ديگر نمايان مي

گويم: داستانشان چيست؟  گويد: به خدا سوگند، به جهنم، مي برويد: مي گويم: كجا؟ مي
اند، از آن جز افراد معدودي (به ندرت  يش بازگشتهگويد: آنان پس از تو به پشت سر خو مي

 .»يابد شتر سر گشته) نجات پيدا نمي

ِ  « فرمودند: صگويد: رسول اهللا مي ببكر اسماء بنت ابي -7 س  ِِ سوِْض  عس
ْ
ّر  اْ  حس

كُ  ُُ ْْ
س
ْْ  أ ّ  َسكِ ُ  َس س ْم، عس ُُ نْ ذُ  َِ ِس �ُْؤ تُوُل  ُ ٌِ�  َس س   ٌسسس

س
�   ِسا   َس  َسأ ْْ ٌس  َِ ِر  َِ َّ �ُقس ُل . أُ ْ   ِس  هس

ْكتس  عس ُُوا َس  يس َِ ٌس  َس ِ  �سْعدس ِّ ا ْس  بسكُِحوا َس  ٌس س  َسكِْجُعو قس بِِهمْ  عس َْ
س
 .88F2»أ

آيد، مردماني قبل از رسيدن  ايستم تا ببينم كه چه كسي از شما نزد من مي من سر حوض مي«
شود: آيا  امت من هستند، گفته ميگويم: پروردگارا! آنان از من و  شوند، مي به من ربوده مي

 .»گشتند اند؟! واهللا آنان پس از تو همواره به عقب بر مي داني پس از تو چه كرده مي

 در جمع اصحاب خويش فرمودند: صگويد: شنيدم كه رسول اهللا مي لعائشه -8

»  ِ س  ِِ سوِْض  عس
ْ
كُ  اْ ُِ ْْتس

س
ْْ  أ ّ  َسكِ ُ  َس س مْ  عس ُُ نْ َِ  ِ ِّ ا ُ  َسوس ّْ لس عس َس ّْ  ِِجس ل   ُ ٌِ�  ْقتس تُوَس

س ىْ  ََس
س
 َِ�   ِسا   أ

 ْْ َِ ِر  ٌس َّ �سُقوُل  .أُ ُُوا َس  َسْدِِى  س  َِِّكس  ِس َِ ٌس  َس ْس  زساَُوا َس  �سْعدس س  َسكِْجُعو قس بِِهمْ  عس َْ
س
 .89F1»أ

                                           
 ).6587: (الرقائقبخاري،  -1
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به آيد، واهللا مرداني از رسيدن  من سر حوض منتظرم تا ببينم كه چه كسي از شما نزد من مي«
من باز داشته خواهند شد و من خواهم گفت: پروردگارا! اينان از من و امت من هستند، 

 .»گشتند اند، آنان هموراه به عقب باز مي داني كه پس از تو چه كرده گويد: تو نمي مي

ِ  « شنيدم كه فرمودند: صگويد: از رسول اهللا مي لسلمه ام -9 مْ  ِِ ُُ س  َسكسط   َس  عس
سوِْض 

ْ
إِ  اْ

ّ   س  َّ ىس َس َس َِ
ْ
ُدُ�مْ  َسأ حس

س
ّا  أ �ُذس �   ِس َس  َس ّا  َس َُ  َُذس سِع

ْ
ِّ ّل  ال تُوُل  اَ

س
ا ِِ�مس  َسأ ذس �ُقس ُل  هس  ِس

ثُوا َس  َسْدِِى  س  َِِّكس  ْحدس
س
ٌس  أ تُوُل . �سْعدس

س
 .90F2»ُسْحًق  َسأ

شده،  رسم، مبادا كسي از شما نزدم بيايد و مانند شتر گم من پيش از شما بر حوض مي«
اند، و  داني كه پس از تو چه كرده رانيد؟ و بگويند: تو نمي رانده شود و من بگويم: چرا او را مي

 .»من بگويم: دور باد

ّْ ...« فرمودند: صگويد: رسول اهللا مي ابن عباس -10 ِِ ْْ  َس ًس  ٌس حس ِب  َِ ُْ ذُ  أس ِس  َُْؤ
َس ِل، ذساتس  بِِهمْ   ِ تُوُل  اَ

س
�ْحس ِب،: َسأ ُس

ُ
  أ

ُ
�ْحس ِب،أ �سُقوُل  ُس ُهمْ : ِس ّْ سمْ  ِِ اَُوا َ ْس  َسزس َ س  ُمْكَسد  قس بِِهمْ  عس َس

س
 أ

نْذُ  ْ�تُُهْم، َُ ِس تُوُل  َس 
س
َس  َسأ لْدُ  تس لس  َس عس

ْ
َِحُ  اَ  فَلَّما َنيهنۡمۖ  ُت ُدمۡ  ّما اَشهنيدٗ  هنمۡ َعلَيۡ  َوُ�نُت ﴿ .»اَّص 

يۡ  َّ نَت  ُكنَت  ََ�ن تََو
َ
نَت  هنمۚۡ َعلَيۡ  شّر�نيَب ٱ أ

َ
ٰ  َوأ ن  َ�َ

�ۡ  َِن ١ َشهنيدٌ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ّ َُّهمۡ  ُهمۡ ُ�َعّذن ن  عنبَاُدَكۖ  فَِ
نَت  فَِننَّك  شَُهمۡ  فنرۡ َ�غۡ  �َ

َ
 .]119-118: ةالمائد[ ﴾١ كنيمُ �َۡ ٱ َعزن�زُ لۡ ٱ أ

گويم: اصحاب من، اصحاب من،  برند، مي ... مردماني از اصحاب مرا به سمت چپ مي«
ي  گشتند، من همانند بنده آن كه از آنان جدا شدي، همواره به عقب برميگويد: پس از  مي

ولي  ،تا زماني كه ميان آنها بودم، مراقب و گواهشان بودم«گويم:  ) ميu نيكوكار خدا (عيسي
هنگامي كه مرا از ميانشان برگرفتي، تو خود مراقب آنها بودي، و تو بر هر چيز گواهي، اگر آنها 

 .»ندگان تواند و اگر آنان را ببخشي، توانا و حكيميرا مجازات كني، ب
ذُ  ُُمّ  ...« و در روايتي ديگر آمده است: ِس ْْ  بِكِجس لٍ  َُْؤ حس ِب  َِ ُْ َِ  ذساتس  أس َِ س

ْ
 ٌسذساتس  ال

َس لِ   ِ تُوُل  اَ
س
حس ِب  َسأ ُْ  .»... أس

                                                                                                             
 )2294: (الفضائلمسلم،  -1
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 .»گويم: اصحاب من... برند، پس مي سپس مرداني از اصحاب مرا راست و چپ مي«
گويد: از ابوعبداهللا از قبيصه نقل شده است كه گفت: آنان كساني  حمد بن يوسف ميم

 با آنان جنگيد. مرتد شدند و ابوبكر هستند كه در دوران ابوبكر

ْْ  بِكِجس لٍ  ...«: در روايتي ديگر آمده است ِر  َِ َّ ذُ  أُ ِس �ُْؤ َس ِل، ذساتس  بِِهمْ  ِس  ِ تُوُل  اَ
س
 ِسا   َس  َسأ

�ْحس ِب  ُس
ُ
 .91F1»...أ

گويم: پروردگارا! اصحاب من  برند، پس من مي ... مرداني از امت مرا سمت چپ مي«
 .»هستند...

 معناي ممانعت از حوض چيست؟بحث سوم: 
ترين افراد و  پاك صي رسول اهللا اين احاديثي است كه طعنه زنندگان به صحابه

برداشت غلطشان، بهترين قرن كنند و نادانسته و يا با  بزرگان اين امت، از آن استناد مي
ي فاسد خود و با به فراموشي سپردن  كنند و با اين عقيده دار مي تاريخ بشريت را لكه

اند، بنيان و تاريخ درخشان اين امت، از  عظمت و افتخاري كه آنان براي اين امت رقم زده
خن دربر دارد، كند، مفاسدي كه اين س گرفته تا پايان دنيا را نابود مي صدوران رسول اهللا

فراتر از حصر و شمارش است و ما با عدالتخواهي و حق جويي و با توفيق الهي حق را 
 ،پردازيم با نقل گفتار علما در اين زمينه بيان خواهيم نمود و از رد باطل با باطلي ديگر مي

زيرا عدالت بر همگان در مقابل هر كسي ديگر در همه حال واجب و ظلم و بيداد مطلقاً 
 رام است و تحت هيچ شرايطي مباح نخواهد بود.ح

                                           
 ).4625، 3447) و (3349: (نبياءاحاديث األبخاري،  -1
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اند و ما با توفيق خداي يگانه  علما رحمهم اهللا معناي ممانعت از حوض را بيان كرده
كنيم تا مقصود روشن شود و رانده شوندگان نمايان  اي از گفتار آنان را نقل مي گوشه

گو و  حق طلب و حق اي علمي، گردند و از خداي متعال خواستاريم كه ما را با روحيه
 بيزار از جاه�ن، بيارايد.

 گفتار علما پيرامون ممانعت از حوض
اين از مواردي است كه علما در تعيين مراد آن نظرهاي «گويد:  مي /امام نووي
 متفاوتي دارند:

هايي  اول: اين كه منظور منافقان و مرتدان هستند كه احتمال دارد با پاها و چهره
92Fدرخشان

به خاطر ع�متي كه دارند، آنان را صدا زند و به  صو رسول اهللاحشر شوند  1
ايشان گفته شود كه: اينان از گروهي كه به شما وعده داده شده نيستند، زيرا پس از شما 

 كردند، نمردند. تغيير يافتند، يعني بر اس�مي كه به آن تظاهر مي
د و پس از ايشان مرتد ان بوده صو دوم: منظور كساني هستند كه در زمان رسول اهللا

در حيات خويش آنان  صاي ندارند، چون كه رسول اهللا اند، گرچه سيماي درخشنده شده
شود كه: آنان پس از شما مرتد  زدند و گفته مي اند، آنان را صدا مي دانسته را مسلمان مي

 اند. شده
ه بدعتشان اند و بدعتگراياني ك سوم: منظور گناهگاراني هستند كه به اصل توحيد مرده

 ي اس�م خارج نكرده است. آنان را از دايره

                                           
شوند و  امت من بر حوض وارد مي«فرمودند:  rگويد: رسول اهللا كند كه مي اشاره مي tبه حديث ابوهريره -1

كند، گفتند: يا  كنم همان گونه كه مردي شتران ديگران را از شتران خود جدا مي من مردم را از حوض دور مي
هايي  شناسيد؟ فرمودند: آري شما سيمايي داريد كه ديگران ندارند، شما با پاها و چهره آيا ما را مينبي اهللا! 

گويم:  شويد و من مي شويد، گروهي از شما از رسيدن به من بازداشته مي درخشان بر اثر وضو، بر من وارد مي
» اند؟ اني كه پس از شما چه كردهد دهد كه: مي اي بر مكن پاسخ مي يا رب! اينها اصحاب من هستند، فرشته

 )249-246: (الطهارةمسلم، 
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شوند اين، الزاماً به معناي جهنمي بودن  بنابراين نظريه، آنهايي كه از حوض رانده مي
آنان نيست، و امكان دارد كه رانده شدن از حوض مجازات آنان باشد و پس از آن 

93Fخداوند بر آنان رحم كند و بدون عذاب به بهشت ببرد،

گويند:  داران اين نظريه ميطرف 1
هايي درخشان داشته باشند و نيز امكان دارد كه آنان  بعيد نيست كه اين افراد پاها و چهره

آنان را با سيمايشان  صو يا پس از ايشان باشند و رسول اهللا صدر زمان رسول اهللا
 بشناسند.

د كند امثال: هر كس در دين بدعتي ايجا«گويد:  مي /امام حافظ ابوعمر بن عبدالبر
خوارج، روافض و ديگر هواپرستان، از رانده شوندگان از حوض هستند، و همچنين ستم 

شوند، بيم  كوشند حق را بپوشانند و آنهايي كه علناً مرتكب گناه كبيره مي هايي كه مي پيشه
 .94F2»رود كه همه آنان منظور اين حديث باشند آن مي

گويند: هر كس از دين برگردد و يا در  ميعلماي ما رحمهم اهللا «گويد:  مي /قرطبي
آن بدعتي ايجاد كند كه خداوند نه به آن راضي است و نه به آن اجازه داده است، از رانده 

تر آنهايي هستندكه از جماعت مسلمانان كناره  شوندگان از حوض خواهد بود، و رانده
هاي  روافض با ض�لتهاي متعددشان،  روند، خوارج با فرقه گرفتند و به راهي ديگر مي

ها متفاوتشان، همه آنان از كساني هستند كه تغيير ايجاد  گوناگونشان، معتزله با گرايش
كوشند حق را نابود كنند و اهل آن را به قتل  كردند و همچنين ظالمان ستم پيشه كه مي

ا شوند و معاصي ر برسانند و مقهورشان سازند و آنهايي كه علناً مرتكب گناه كبيره مي
ي گمراهان، هواپرستان و بدعتگرايان، و امكان دارد اين طرد  شمارند و همه سبك مي

شدن فقط در يك حالتي باشد و در صورتي كه تغيير ايجاد شده در اعمال باشد نه عقايد، 
پس از مغفرت الهي دوباره نزديك گردند، با اين احتمال، آنان با نور وضو شناخته 

باشند  صند: دور شويد، و اگر از منافقان عصر رسول اهللاشو شوند و سپس گفته مي مي

                                           
 .32ص:  الوسيلةكنند،  ي اهل حق كه با ارتكاب مطلق گناه اهل قبله را تكفير نمي بر اساس عقيده -1

 .137-3/136مسلم با شرح نووي  -2
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كردند و در دل كافر بودند، ابتدا با توجه به ظاهر، با آنان رفتار  كه به ايمان تظاهر مي
شود: دور شويد، و جز  گاه به آنان گفته مي شود و سپس پرده برداشته خواهد شد و آن مي

نيز ايمان نداشته باشد، كسي ديگر براي هميشه كافر باطل گرايي كه به اندازه دانه خردلي 
 ماند. در جهنم نمي

بساامكان داردكه مرتكبين گناه كبيره كه ازحوض نوشيده باشند،درصورتي كه به جهنم 
 بروند، با تشنگي عذاب نشوند، واهللا اعلم.

95Fترمذي

به من  صگويد: رسول اهللا روايت كرده است كه مي از كعب بن عجره 1

َِ « فرمود:
ُ
ٌس أ ِ  �ُذ ِّ ْعُب  َس  بِ  ْس  َس ةس  ْ� ْوكس َُ  ْْ ِس  َِ ا كس مس

ُ
ْس  أ وَُو ُُ ْْ  َس ْْ  �سْعِدى َِ َس بْوسا�سُهمْ  لسِشس  ِس

س
 أ

ُهمْ  ّد�س ِذبِِهمْ  ِف  َسصس ْسُهمْ  َس عس
س
س  ٌسأ ِهمْ  عس َِ

ْسس  ُظُْ َس ُت  َِ�   َُس َْ س َ نْهُ  ٌس ّ  َسكِ ُ  ٌس س  َِ س سوْضس  عس
ْ
ْْ  اْ َس  ٌس

ِشس  بْوسا�سهُ  لس
س
ٌْ  مْ أ

س
سمْ  أ سمْ  ّسْغشس  َ ْ�ُهمْ  َُس د  ِذبِِهمْ  ِف  َُصس سمْ  َس َ س  َُِعنُْهمْ  ٌس ِهمْ  عس َِ

ُهوس  ُظُْ �   ِس َس  َِ
س
نْهُ  ٌسأ َِ 

 ُ ِ َس ّ  ٌسسس س سوْضس  عس
ْ
 .96F2»...اْ

سپارم، هر كس  آيند، به خدا مي اي كعب بن عجره! من تو را از اميراني كه پس از من مي«
شان ياري دهد، از من نيست و من از  ن را تصديق كند و آنان را بر ستمنزدشان برود و دروغشا

او نيستم و بر من سر حوض وارد نخواهد شد، هر كس نزدشان نرود و يا اص�ً نزدشان نرود، بر 
دروغشان را تصديق نكند و بر ستم، آنان را ياري ندهد، او از من است و من از او و بر من سر 

 .»حوض وارد خواهد شد

به نظر من قطعاً اين احاديث راجع به آنهايي است كه پس از «گويد:  مي /ابن هبيره
با آنان  مرتد شدند و از پرداخت زكات ممانعت ورزيدند و ابوبكر صرسول اهللا

را تكفير  و علي جنگيد و همچنين خوارج، همان اهل نهروان كه صحابه امثال عثمان
97F».آنان كردند و امثال اين دو گروه و پيروان

3 

                                           
 .صححه االلباين) 18126)، احمد: (4218)، نسائي: (614ترمذي: ( -1
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مرتد  صگردد كه پس از رسول اهللا اين حديث قطعاً به آنهايي برمي«افزايد:  و نيز مي
شدند و با انكار وجوب زكات از پرداخت آن، سرباز زدند و دليل آن اين كه، هنگامي كه 

شناختند بدين جهت، هنگامي  رحلت فرمودند، آنان را به عنوان صحابي مي صرسول اهللا

داني  نمي«شود:  آنگاه به ايشان گفته مي »ُح بأ«فرمايند:  شوند مي اشته ميكه از ميان برد

اعمال امتم بر من عرضه «، »َْأأََ ل  َعكض عّ «و حديث: » اند ه كه پس از تو چه كرد

زيرا آنان بر اثر ارتداد از امت ايشان خارج  ،با اين توجيه هيچ تضادي ندارد، »گردد مي
98Fاند گشته

 اند) از اعمال آنان مطلع نشده صت رسول اهللا(و بدين جه 1

در روايت  .»ِج ل مْ ُ حل�«: صي رسول اهللا گويد: فرموده مي /عياض

سحق ً «به اين خاطر ايشان فرمودند:  ،بر صحت تفسير آن به اهل رده دللت دارد انس
 به گناهكاران امت خويش چنين صزيرا رسول اهللا .»دور شويد، دور شويد« .»سحق ً 

نمايند و از خداوند معتال  كنند و به آنان توجه مي فرمايند بلكه برايشان شفاعت مي نمي
خواهند كه آنان را مورد عفو و بخشش قرار دهد. و نيز گفته شده است كه آنان دو  مي

گروهي گناهكاراني هستند كه از راه استقامت مرتد شدند و اعمال صالح را  ،صنف هستند
تبديل كردند و گروهي ديگر آنانند كه: با كافر شدن مرتد شدند و  به اعمالي ناشايسته

 .99F2»گردد ي تبديل شامل هر دو گروه مي كلمه
از فربري نقل نموده است كه: از ابوعبداهللا بخاري از فبيصه روايت شده  /ابن حجر

با آنان  از دين برگشتند و ابوبكر است كه، آنان كساني هستند كه در دوران ابوبكر
اد كرد، تا اين كه كشته شدند و بر كفر مردند، اسماعيلي اين روايت را از طريقي جه

گويد: هيچ كس از صحابه از دين  ديگر، متص�ً از قبيصه آورده است. خطابي مي
برنگشتند، و آنان كه مرتد شدند، گروهي از باديه نشينان سخت دل بودند كه هيچ نقشي 
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كند، و لفظ:  چ گونه ايرادي بر صحابه مشهور وارد نميدر ياري دين نداشتند و اين امر هي
با تصغير دللت بر اندك بودن آنان دارد، و نيز گفته شده است كه مراد همان » اصيحابي«

 امت دعوت است نه امت اجابت و حديث ابوهريره» أمتي«كفر است و منظور از 

از حال  صكه رسول اهللاسبب ترجيح آن است و اين نكته  .»َأتول: بعداً لم ٌ سحق ً «
بودند،  زيرا اگر از امت اجابت مي ،كند آنان اط�ع پيدا نكردند، اين احتمال را تأييد مي

گردد، البته  زيرا اعمال آنان بر ايشان عرضه مي ،شدند از حال آنان آگاه مي صرسول اهللا

 كند.  اين نظريه را رد مي بدر حديث انس و ابوهريره .»ذا َكَتهمِ حر«ي:  جمله
گويد: شايد آنان منافقان و يا مرتكبين گناهان كبيره باشند و نيز گفته شده  ابن التين مي

است كه: آنان گروهي از اعراب سخت دل هستند كه از روي بيم و يا اميد به اس�م 
 اند. گرويده

، سپس »بعيد نيست كه اصحاب كباير و بدعتگرايان، از آنان باشند«گويد:  داودي مي
عياض و باجي و ديگران «را نقل كرده و افزوده است:  /، قول سابق نووي/جرابن ح

گويد: آنان كساني هستند كه پس از  اند كه مي قول قبيصه راوي حديث را ترجيح داده
آيد كه حتماً آنان داراي سيماي  مرتد شدند، و از شناختن آنان، لزم نمي صرسول اهللا

ي آن، اعمالشان  مي است براي مسلمانان كه به وسيلهزيرا آن سيما تكري ،مسلمانان باشند
شود اما مرتد هر عملي كه داشته حبط شده است، و امكان دارد كه رسول  نمايان مي

شخص آنان را بدون سيماي مخصوص، بر اساس همان حالتي كه قبل از ارتداد  صاهللا
نيز شامل باشد، همان را  صاند، بشناسند، و بعيد نيست كه منافقان زمان رسول اهللا داشته

َسلْقس « گونه كه در حديث شفاعت آمده است: ِذهِ  ٌس ةُ  هس َّ
ُ
نس َُِقوهس  ِِ�هس  األ َُ«100F1.  كه دللت بر

شخص آنان را  صشوند و رسول اهللا آن دارد كه منافقان نيز همراه با مؤمنان حشر مي
بشناسند بنا به  شناسند و هر كسي را كه ولو اين كه سمياي مخصوص را نداشته باشند، مي
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دانند  زنند، برخي بعيد مي اند، آنان را صدا مي همان حالتي كه پيش از وفات ايشان، داشته

تعبير شده است » صحايبأ«زيرا در حديث به:  ،كه اهل بدعت مشمول اين حديث باشند

اند، اين اشكال چنين پاسخ داده شده است كه:  و اهل بدعت پس از آنان پديد آمده
اند  گردد، و گروهي نيز از اين جهت آن را بعيد دانسته معناي عام آن، حمل ميصحبت به 

101Fشود، گفته نمي» سحقاً «كه مسلمان، گرچه مبتدع باشد، به او 

به آن پاسخ داده شده است  1

كه: كسي كه به خاطر ارتكاب معصيتي محكوم به عذاب شده است و بعداً با شفاعت 

و همانند مرتكبين گناه » سحقاً «كه به او گفته شود: كند، اشكالي ندارد  نجات پيدا مي

به معني سپردن آنان به حكم الهي، همراه با آمد نجات است، بيضاوي » سحقاً «كبيره، 

قطعاً دللت بر ارتداد از اس�م ندارد و فقط يكي از احتمالت » مرتدين«گويد: لفظ:  مي
باشند كه از راه استقامت برگشته و است و نيز احتمال دارد كه منظور، مؤمنان گناهكاري 

 ».اند اعمال صالح خويش را با اعمال ناشايسته آميخته
گويد: از رسول  روايت نموده است كه مي ابويعلي با سندي حسن، از ابوسعيد

ِج : َإاْوض َ َه  اَ س ِّ َكطُم عأَ  «شنيدم كه فرمود:  صاهللا   ذا جئتم ت ل 
ك: أَ  َالْ بْ َالْ، َأتول: ْ، ٌِسول اهللا أَ  َالْ بْ َال َ  اَنَب َقد َكَته أت ل ِآ

رسم، وقتي  اي مردم! من پيش از شما بر حوض مي« .102F2»اَِد َمَعُُم أحدثتم بعدي ٌٌ
گويد: من ف�ني فرزند  گويد: من ف�ني فرزند ف�ني هستم و ديگري مي آييد، مردي مي شما مي

                                           
نيست، بلكه برگرفته از لفظ: » اصحايب«قرار دادن اهل بدعت از مطرودين بيان شده در حديث برگرفته از لفظ:  -1

ي جديد  گويد: الحدث: پديده مي 192ص:  النهايهاست، ابن اثير در » أمتي«و معناي عام لفظ: » احدثوا بعدك«

و ناپسندي است كه در سنت از آن سراغي نباشد، و المحدث: همان پديده جديد است و به همين معني در 

شود كه در قرآن  محدثات: جمع محدثإل است و به چيزي گفته مي» مورحمدثات األياكم وإ«حديث آمده است: 
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دانم، لبد شما پس از من بدعت ايجاد  را كه ميگويم: نسب شما  ف�ني هستم، آنگاه من مي
 .»ايد كرديد و مرتد شده

103Fاند احمد و بزار شبيه آن را از جابر روايت كرده

1. 
 .104F2»آنان يا مرتدان هستند و يا گناهكاران«گويد:  به نقل از كرماني مي /عيني

ِساهُ  َسالس « و در توضيح:
ُ
ُُُْص  أ نُْهمْ  �س ثُْ   ِِ ّ  َِ َِ   ِ َس َّ  هس مِ ا يعني: فقط افراد «گويد:  مي .»عس

رساند كه آنان، دو گروهند: كارفان و  يابند و اين مطلب مي اندكي از آنان از جهنم نجات مي

 .105F3»گناهكاران
گويد: برخي از علما آن  مي» فليذادن رجال عن حوضي...«ي حديث:  درباره /شاطبي

 از اس�م. اند و گروهي ديگر بر مرتدان را بر اهل بدعت حمل كرده
آيد كه  از حديث يزيد الرقاشي كه خيثمه بن سليمان آن را روايت كرده است، بر مي

پرسيدم كه: نزد ما گروهي هستند  گويد: از انس بن مالك آنان اهل بدعت هستند، مي
ي آنان  كنند، آيا درباره دانند و حوض و شفاعت را تكذيب مي كه ما را كافر و مشرك مي

شنيدم كه فرمودند:  صاي؟ گفت: آري، از رسول اهللا چيزي شنيده صاز رسول اهللا
ي ميان بنده و كفر و شرك، ترك نماز است، هر كس آن را ترك كند، كافر است و  پرده

هاي خشكيده بر آن وارد  ي أيله تا مكه است... گروهي با لب حوض من به اندازه
آن را تكذيب كند، در آن روز نوشند، هر كس امروز  شوند، و يك قطره هم از آن نمي مي

 ».از آن نخواهد نوشيد
اين حديث دللت بر آن دارد كه آنان، از اهل قبله هستند، و كافر خواندن مسلمانان از 

 صفات خوارج و تكذيب حوض از صفات معتزله و ديگران است.

ا زير ،كند در حديث مؤطا نيز بر همين مطلب دللت مي .106F1»أالهلمّ «اضافه بر آن، لفظ 

                                           
 .469 – 11/468 الباري فتح -1

 .23/206 عمدة القاري -2

 .23/214 عمدة القاري -3



 55  بخش دوم

 

هاي اين امت هستند،  آنان را با درخشندگي پيشاني و پاها كه از ويژگي صرسول اهللا
با ع�مت مذكور آنان  صبودند، رسول اهللا شناسند، بنابراين اگر آنان از اين امت نمي مي 

را آورده است كه در آن آمده  بشناختند. سپس شاطبي حديث سابق ابن عباس را نمي

�ُقس ُل « بود: ُؤ س  ِس سمْ  ِِ هس اَُوا َ ْس  َسزس َ س  ُمْكَسد  قس بِِهمْ  عس َْ
س
نْذُ  أ ْ�تسُهمْ  َُ ِس گويد: احتمال دارد  و مي« .»َس 

كه منظور اين حديث همانند حديث موطاء، اهل بدعت باشند، و نيز احتمال دارد كه  منظور 
 .107F2»اند مرتد شده صكساني باشند كه پس از رسول اهللا

اگر گفته شود: چگونه آنان با آن كه «... گويد:  ميابن العربي در شرح حديث سابق 
گوييم: اين دو  شود: سحقاً؟ در پاسخ مي داراي درخشندگي وضو هستند، به آنان گفته مي

شوند و در وضعيتي ديگر، پس  احتمال دارد، يكي اين كه: آنان در يك وضعيت رانده مي
است كه ايجاد تبديل در اعمال  شوند، البته اين در صورتي از مغفرت دوباره راه داده مي

باشد نه در عقايد. و نيز گفته شده است كه: آنان منافقاني هستند كه ظاهراً مسلمان و در 
اي  كنند كه به مرتبه شود و گمان مي اند، ابتدا به هر كدامشان نوري داده مي باطن كافر بوده

گويد: حديث:  و مي» دگرد شود و حقيقت آشكار مي اند، آنگاه پرده برداشته مي رسيده
دهد، يكي: تغيير و  زيرا از دو چيز خبر مي ،اي است معجزه» فليذادن رجال عن حوضي«

شود، دوم: اتفاقي كه در قيامت  تبديلي است كه پس از وفات ايشان در مردم ايجاد مي
 .108F3»داند افتد و كسي غير از او، آن را نمي مي

احتمال دارد كه منافقان و مرتدان و هر «يد: گو زرقاني به نقل از باجي رحمهما اهللا مي
 صشوند، و به اين خاطر رسول اهللا كس وضو بگيرد با درخشش پيشاني و پاها حشر 

آنان را به گمان اين كه از  بود، زند، اگر اين سيما مخصوص مؤمنان مي آنان را صدا مي
تند كه رسول زدند و نيز احتمال دارد كه منظور كساني هس امت وي هستند، صدا نمي
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با توجه  صاند و رسول اهللا اند و مرتد شده اند و پس از ايشان تغيير كرده را ديده صاهللا
به شناخت قبلي ولو اين كه درخشندگي پيشاني و پا نداشته باشند، و به صرف اين كه در 

 گويد: نظر زنند، عياض مي اند، آنان را صدا مي شده حيات ايشان به نام مسلمان شناخته مي
شود و وقتي كه به آن  روايت شده است كه ابتدا به منافقان نور داده مي ،تر است اول وجيه

شود، پس همان گونه كه خداوند با توجه به ايمان  كنند، خاموش مي نياز پيدا مي
شود، بعيد نيست  دهد و هنگام نياز بر پل صراط، خاموش مي شان به آنان نور مي ظاهري

به منظور   نيز درخشنده باشد و هنگام نياز و رفتن سر حوض،كه پيشاني و پاهايشان 
 شوند. عذاب و تمسخر از آن رانده 

گويد: دليلي وجود ندارد كه رانده شوندگان از حوض حتماً جهنمي هستند،  داودي مي
بلكه احتمال دارد كه در يك مرحله رانده شوند و دچار سختي گردند و به آنان گفته 

 قرار گيرند. صمورد لطف و رحمت خداوند و شفاعت رسول اهللاشود: سحقاً، و سپس 
داند و  ي مؤمنان مرتكب گناه كبيره مي گويند: گويا آنان را از جمله عياض و باجي مي

اند، و  هايي هستند كه از دايره اس�م خارج نگشته عياض افزوده است: و يا از بدعتي
يز داراي درخشندگي پيشاني و پاها باشند، گويند: بنابراين بعيد نيست كه آنان ن ديگران مي

109Fشوند زيرا آنان از مسلمانان شمرده مي

1. 
شوند، و  معناي راندن از حوض و كساني كه رانده ميي  اين است اقوال علما درباره

 ي آن چنين است:  خ�صه
 كردند. به اس�م تظاهر مي صآنان منافقاني هستند كه در عهد رسول اهللا -1
با آنان  مرتد شدند و ابوبكر صديق صهستند كه پس از رسول اهللا آنان كساني -2

 اند. جهاد كرد و با كفر از دنيا رفته
 اند. آنان گناهكاران و مرتكبان كباير هستند كه با موحد در گذشته -3
اند، و يا  آنان اهل بدعت و هواپرستاني هستند كه با بدعتشان از دين خارج نگشته -4
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 اند.  شان از اس�م خارج شدهآنهايي كه با بدعت
آنان حكام و واليان ستمگري هستند كه در ظلم و نابود كردن حق و كشتن اهل  -5

اند، آنان گرچه از  اند و همچنين كساني كه با آنان همكاري كرده آن، از حد گذشته
گناهكاران و اهل معاصي هستند، به خاطر شر عظيمي كه براي مسلمانان دارند، ي  جمله

 حديث، مخصوصاً از آنان ياد شده است.در 
 در اعصار مختلف هستند. صآنان منافقان و مرتدان امت رسول اهللا -6
 آنان كافران هستند، (آن گونه كه خواهد آمد) -7

 اند كه دو نوع ممانعت از حوض، وجود دارد: برخي از علما گفته
منظور راهنمايي آنان، باشد كه به  هاي ديگر مي اول: ممانعت عام: كه شامل همه امت

 صهاي پيامبران خود بروند، همان گونه كه رسول اهللا گيرد تا به حوض انجام مي
رانم، همان گونه كه شخصي شتران ديگران را از حوض  من مردم را از آن مي«فرمودند: 
 صگويد: حكمت ممانعت مذكور آن است كه رسول اهللا مي /ابن حجر» راند خود مي

گونه كه قب�ً گذشت كه  به حوض خودش راهنمايي كنند، هماني را خواهند هر شخص مي
ي  كنند، پس اين نشانه هر پيامبري حوضي دارد و همه به كثرت پيروان خود افتخار مي

انصاف ايشان و رعايت حقوق ديگر پيامبران است نه اين كه از روي بخل آنان را برانند و 
 .110F1»يدن از حوض را ندارند، برانند، واهللا اعلمنيز احتمال دارد، كساني را كه ص�حيت نوش

باشد،  مي صدوم: ممانعت خاص: كه مخصوص مردماني مشخص از امت رسول اهللا

ْْ  َِ�  «همان گونه كه در احاديث گذشته آمده بود: امثال:  َِ ِر  ٌس َّ و غريه، واهللا . »...أُ

 علم.أ

و احاديث گرچه عموماً  ،شوند جزو كساني باشند كه از حوض رانده مي  شايد همه،

دللت  صاند، اما الزاماً بر تخصيص زمان رسول اهللا آمده» منكم«، »صحايبأ«بالفظ: 
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كنند، بلكه بنا بر اشاره برخي از نصوص، شامل تمام امت تا قيام قيامت خواهد بود،  نمي
 واهللا اعلم.

 كنند الفاظي كه مخالفان از آن استدالل ميبحث چهارم: 
برخي از الفاظي را كه بدخواهان و هواپرستان براي طعن اصحاب  در احاديث حوض

اند مشاهده كرديد، آنان گاه با صراحت و گاه  آن را دستاويز خود قرار داده ،صرسول اهللا
كردند، زشتي  اند، اگر آنان براساس اصول علمي اين كار را مي با كنايه به اين كار پرداخته

فتيم: صاحب آن مجتهدي است كه به حقيقت رسيده و گ كارشان قابل توجيه بود و ما مي
هاي  يا به خطا رفته و معذور است! اما ناگاه با كاري ناجوانمردانه و دور از واقعيت

اساس،  ها بي ها و تخمين تاريخي مواجه شديم و دريافتيم كه طعن آنان بر برخي گمان
 استوار است.

 آن الفاظ عبارتند از:

مني  –أعرفهم و يعرفوين  –عرفتهم  –ممن صاحبني  –يب صيحاأ –صحايب أ –منكم «

ل النَّعمأفال  –أحدكم  – َ  .»راه خيلض منهم إال مثل مهَ

اند و آن را شاخ  ها الفاظي است كه بدخواهان و طعنه زنندگان، به آن استدلل كرده اين
ور آن را بيان اند كه بحمداهللا هيچ دستاويزي براي آنان، ندارد، و براي شما منظ و برگ داده

گويند بسيار بعيد است، و پس از آن از  كنيم و خواهيد ديد از آن چه طعنه زنندگان مي مي
دو راه بايد يكي را بپذيرند و راه سومي در كار نخواهد بود. يا به حق باز گردند و دليل 

كار ترين  شرعي و عقلي را بپذيرند و واقعيت را آن گوه كه هست دريابند و اين عاق�نه
 است.

شان با نصوص قرآن و سنت و  و يا اين كه باز هم در تضاد موجود ميان ميراث كاسد
بمانند،   كه تا دنيا هست باقي خواهد ماند، اسر افتخار و آثار جاويدان صحابهتاريخ سر

ي آنان ممتنع لذاته است!! آن هم پس از تزكيه و  و اجتماع ضدين (مدح و ذم درباره



 59  بخش دوم

 

 ل از آنان و اجماع امت بر آن.تعريف خدا و رسو

 ).ممن صاحبني –أصيحايب  –أصحايب ولً، لفظ: (

صحبت: اسم جنسي است كه از نظر شرعي و لغوي براي آن حد و مرز مشخصي 
 تعيين نشده است و در اين زمينه عرف متفاوت است.

درباره تعريف آن چندين نظريه وجود دارد، و تعريف مستند آن از اين قرار است: 
را م�قات كرده باشد و با ايمان از دنيا  صصحابي كسي است كه با ايمان رسول اهللا

111Fبرود، چه آن م�قات كوتاه باشد و يا طولني، اين نظر جمهور علما است

1. 
اند و براي آن حدي مشخص  صحبت را به شرطي مقيد نفرموده صرسول اهللا

زيرا  ،آن همان رؤيت محض استاند و مطلق  اند بلكه آن را مطلق بيان فرموده نكرده

ِأ َْ ِآّ ٌطو�ـَ طو�«ايشان فرمودند:   .112F2»َْ ِآّ... ىلْ 
 .»خوشا براي آن كه مرا ديده و يا كسي كه مرا ديده، م�قات كرده است«

دانيم  اند، و مي صحبت را به رؤيت مطلق معلق فرموده صدر اين حديث رسول اهللا
 اند. رخي ديگر مدتي كوتاه، در خدمت ايشان بودهكه برخي از صحابه مدتي طولني و ب

و گاه مراد از صحبت، معناي لغوي آن، يعني: معاشرت و م�زمت و مرافقت است و 
113Fطولني و يا كوتاه بودن مدت، در آن نقشي ندارد

و اين نكته در قرآن و حديث و ك�م  3
 عرب شواهد بسياري دارد.

بُ  َوَما﴿ فرمايد: مث�ً خداوند مي نَمجۡ  ُ�مَصاحن َٖ ب بۡ ﴿ .]22التكوير: [ ﴾٢ ُنو  �ن  ُهَماَوَصاحن
َۡ ٱ باشد،  و بسياري آيات ديگر و اين شامل هر نوع مصاحبت مي. ]15لقمان: [ ﴾اُروفٗ َمعۡ  َياُّ

 چه طولني و يا كوتاه.
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ٓ  َكَما﴿فرمايد:  و آن گونه كه مي ۡص  لََعّنا
َ
بۡ ٱ َب َ�ٰ أ َّ وز چون آنان در ر. ]47النساء: [ ﴾تن ش

شنبه مرتكب آن كار ناشايسته شدند، خداوند آنان را اصحاب السبت ناميد، و جايي ديگر 

�َيۡ ﴿فرمايد:  مي
َ
ۡص  هُ َ�ٰ فََ

َ
فنيَنةن ٱ َب َ�ٰ َوأ َّ در حالي كه آنان فقط مدت . ]15العنكبوت: [ ﴾ش

 سفر در كشتي بودند، اما باز هم آنان را اصحاب السفينه ناميد.

َقاَل ﴿ :ي و آشكارتر از همه آيه بنهن لنَ�ٰ  ََ است كه  .]34الكهف: [ ﴾ۥُ�َاونُرهُ  َوُهوَ  ۦحن
خداوند متعال با وجود متفاوت بودن دين كه موجب عداوت است، او را صاحب ناميده 

َ�ن َ�ٰ َ�ٰ ﴿: ي است و هم چنين است آيه جۡ ٱ حن ن َّ  .]39يوسف [ ﴾نن ش

 اما در حديث:
ِب  اَّصحس بسةُ « فت:گ در حديث هجرت وارد شده است كه ابوبكر صديق

س
َْتس  بِأ

س
 َس  أ

ِ  ِسُسولس  ِّ  .»طلبم يعني: همراهي را مي«گويد:  در توضيح آن مي /ابن حجر .114F1»ا

حس ِب  ف«و نيز روايت شده است كه فرمودند:  ُْ ُْنس  أس س  ا نس ًَِق  َسشس ِْ�سة   ِِ�ِهمْ  َُ َس    س  ُس
ْس  ُُو ُِ سّنةس  َسْد

ْ
ّر  اّ ُِجس  حس ُ   َس َس س

ْ
م   ِف  اّ ِ�س ِط  سس

ْ
 .115F2»ال

كساني كه به صحبت من منسوب «گويد: يعني:  مي» أصحايب«ي لفظ  درباره /نووي

 .»آمده است» في أمتي«هستند آن گونه كه در روايت ديگر 
 س « و اين كه فرمودند:

س
ُ�مْ  أ ِبُ ِْ

ُ
دّ  أ يس

س
ّكا بِأ نْهُ  حس ةِ  َسْومس  َِ َس ِق�س 

ْ
َِْنكس  اَ ذس ِ  هس َْ ِ اَكّ  اَكُّجُس َْ َِلس  ا

 ِ َْ �س ف  قس َُ ْ ِ . اَ َْ ْْ  ِح�نسئِذٍ  َِكسُجُس حس بِهِ  َِ ُْ  .116F3»أس
آن دو نفر را به اين جهت از اصحاب خويش بر شمردند كه «گويد:  مي /نووي

 ».اند كردند و همراه ايشان بودند، نه اين كه فضيلت صحبت را يافته تظاهر به اس�م مي
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منافقان را ديده و آنان نيز ايشان  صول اهللاهيچ كس در اين باره سخني ندارد كه رس
اند، رسول  شناخته و آنان نيز ايشان را مي  شناخته آنان را مي صاند، رسول اهللا را ديده

دانستند، صحبت آنان يك  با آنان اجتماع فرمودند و اشخاص و نسب آنان را مي صاهللا
نه به قصد ايمان و  صحبت لغوي به معناي معاشرت و همراهي و ديدار محض بوده است

 دانند. ها كه صاحب زبانند كام�ً مي اطاعت، اين مطلب را عرب
دهند كه منظور از آنان  اين مطلب و احاديثي كه خواهد آمد، اين نظر را ترجيح مي

ي  (رانده شوندگان از حوض)، همان مرتدان هستند كه جزو صحابه نيستند و واژه
به  صگردد، به اين جهت رسول اهللا ان نميصحبت و حقيقت شرعي آن، شامل حال آن

رييس منافقان را به قتل  ،خواست عبداهللا بن أبي بن سلول را كه مي عمر بن خطاب
رهايش كن، مبادا « 117F1»دعه، ليتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه«برساند، فرمودند: 

 ».رساند مردم بگويند: محمد اصحاب خود را به قتل مي

زيرا منافقان از «گويد:  مي /و نووي» اتباعه«: اصحابه يعني گويد مي /ابن حجر

در صورتي كه تاكنون هيچ كس نگفته است  .118F2»شدند شمرده مي صي رسول خدا صحابه
 .بوده است! صكه ابن سلول صحابي رسول اهللا

بديهي است كه كلمه (الصاحب) در لغت به معني كسي «گويد:  مي /شيخ الس�م
اه شده است خود لفظ هيچ گونه دللتي بر دوستي و يا دشمني، است كه با ديگري همر

 مگر اين كه قراين ديگري گوياي آن باشد. مسلمان و يا كافر بودن، ندارد، 

ن  شّصاحنبن ٱوَ ﴿ فرمايد: خداوند متعال مي بنيلن ٱ نن بۡ ٱوَ  بن ��َۡ ٱب َّ و كلمه  .]36النساء: [ ﴾ش
همسر را، و هيچ دللتي بر ايمان و كفر  گيرد و هم الصاحب هم رفيق سفر را در بر مي

 فرمايد:  ندارد، و هم چنين مي
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ُبُ�مۡ  َضّل  َما ١ َهَوىٰ  ِنَذا من َّجۡ ٱوَ ﴿  فرمايد: و مي .]2-1[النجم:  ﴾٢ َغَوىٰ  َوَما َصاحن

ُبُ�م َوَما﴿ نَمجۡ  َصاحن َٖ ب  .]22[التكوير:  ﴾٢ ُنو
اند،  م مصاحبت و همراهي نمودهزيرا ايشان با مرد ،هستند صمنظور از آن رسول اهللا

و از اين جهت ميان ايشان و مردم هماهنگي و مشاركتي حاصل شده است كه به مردم 
را  دهد كه وحي را از ايشان دريافت كنند و سخنان ايشان را بشنوند و معناي آن امكان مي

نند... اما در بفهمند، اما فرشته با مردم همراه نبوده است تا بتوانند سخني از وي دريافت ك

َ َمَعَنا﴿: ي مانند آيه ،به ايشان مضاف شده است» صحبت«جايي كه َّ َّ ٱ َۡ ِن َۡز َۡ  ََ
﴾ 

ّلوا  س «: و حديث. »غم مخور خدا با ماست« .]40: التوبة[ َُ س حس ِب  َ ُْ اصحاب مرا بد «. »أس

داشتن به رساند و اين بدون ايمان  صحبت و همراهي، موالت و دوستي را مي، »نگوييد
 ممكن نيست.     صرسول اهللا

شود كه: با ف�ني يك  صحبت عموم و خصوص دارد، مث�ً گفته مي« گويد: در ادامه مي
ساعت، روز، ماه و يا سال همراهي و مصاحبت كرده و يا يك عمر همراه و مصاحب او، 

ن  شّصاحنبن ٱوَ ﴿ فرمايد: بوده است، خداوند متعال مي در تفسير آن . ]36[النساء:  ﴾بن ��َۡ ٱب
گفته شده كه: منظور از آن رفيق سفر است و همسر نيز گفته شده است، همراهي اين هر 

جا  ، آنناميده است» صاحبه«شود، خداوند متعال همسر را دو، گاه كوتاه و گاه طولني مي
  فرمايد: كه مي

﴿ ٰ َّ
َ
�  َُ ٞ  ۥَ�ُ  يَُ�و َُ ۖ َ�ٰ  ۥّ�ُ  تَُ�ن َوشَمۡ  َو بَةٞ چگونه « .]101[األنعام:  ﴾ءٖ َ�ۡ  ُ�ّ  قَ وََخلَ  حن

 .»ممكن است فرزندي داشته باشد، حال آن كه همسري ندارد
ترديد محض ديدن يك انسان، به معناي مصاحبت و همراهي او نيست، مگر در  بي

 .119F1»صورتي كه با اتباع و پيروي از وي، او را ديده باشد و به او اختصاص يافته باشد
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كه در احاديث حوض وارد شده است بر » اصحابي، ممن صاحبني«بنابر اين، تعبير
زيرا حمل نمودن آن بر معناي  ،گردد معناي لغوي و عام كه از نظرتان گذشت، حمل مي

ي  شرعي به معناي منهدم كردن دين از بنياد است و آن هم بدون دليل!! و كلمه
كند، و اين بدان  للت ميدانيد، بر قلت د گونه كه مي (اصيحابي) كه تصغير است، همان

گونه كه توضيح خواهيم داد) اندك  شوند، (آن معناست كه افرادي كه از حوض رانده مي
 هستند.

 »:عرفتهم -أعرفهم، يعرفوين« ي: ثانياً: كلمه

كند يا معرفت اوصاف است و يا  معرفت و شناختي كه كلمات فوق به آن اشاره مي
معرفت اوصاف مانند حديث ابو  ،ان شده استمعرفت اعيان، اين نكته در احاديث بي

ّ  َسكِ ُ « فرمودند: صگويد: رسول اهللا كه مي هريره س ِر  عس َّ سوْضس  أُ
ْ
َس  اْ

س
ٌ ُ  ٌسأ ُذ

س
َّ سس  أ نْهُ  ا  َس

َس  ٌ ُ  َس ْْ  اَكُّجِ   ِِبِ س  اَكُّجُ   َسُذ ُِهِ  َس ّ  َس  تس َُوا. ِِبِ ِِ
ِ  َس ِّ نس  ا ُِ َسْعِك

س
مْ   تس لس  أ مْ  ْسعس ُُ َس  َس ْت  ِس� َس ْ  ََس

دٍ  حس
س
ُ�مْ  أل ِ

َْ ْس  َس ّ  َسكُِ ٌ س َس  ُلّكا عس ُِ سّو ُُ  ْْ َِ  ِِ ِِ  آثس  و سيماي وضوء مخصوص  .120F1»اَْوُُضو
است كه اين ويژگي مبارك را  صي امت رسول اهللا نيست، بلكه براي همه صحابه
 دارند،

 صكه رسول اهللاكه در آن آمده است  و معرفت اعيان مانند حديث ابو سعيد

ْس  ِِجس لٍ  بس ُل  َس « فرمودند: ُقوَُو ّْ  ّس ِ  ِسُسولِ  ِسِحمس  ِِ ِّ عُ   س  ا هُ  َسنْفس َس ِ  بس�س  تسْو ِّ ا ّْ  ٌس  ِسِحِ�  ِِ
وَسة   ُُ ْو ْْ�س  ِف  مس ُّ ةِ  ا كس ِِ ِ   ٌساَ ِِ هس  ٌس ّّ

س
َّ ُس  َ مْ  َسكسط   ا ُُ س  َس سوِْض  عس

ْ
  َ ِسُج    تس لس  ِجئْتُمْ  َسإِذسا اْ

ِ  ِسُسولس  ِّ َس  ا
س
ُْ  أ ُْ  َُالس �ْ  ٍْ تس لس  َُالس كُ  ٌس ِس ُْ  �سَس  آ ُْ  َُالس �ْ  ٍْ سُهمْ  تس لس  َُالس َ  َّ

س
ُب  أ َس دْ  اَنّ قس ِْتُهُ  ِس كس  َس

مْ  ُُ َسِكّن ُْتُمْ  ٌس ْحدس
س
َُمُ  �سْعِدى أ  ْ َسدس ِْ ا كسى ٌس ْهقس قس

ْ
 .»اَ

قوم ايشان سودي ندارد، آري واهللا، ، براي صگويند: خويشاوندي رسول اهللا چرا مرداني مي«
ي خويشاوندي من در دنيا و آخرت برقرار است، اي مردم! من سر حوض پيشواز شما  رشته
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گويد: يا رسول اهللا! من ف�ني فرزند ف�ني هستم و ديگري  آييد، يكي مي هستم، شما كه مي
ناسم، اما شما پس از من ش گويم: نسب شما را كه مي گويد: من ف�ني فرزند ف�ني هستم، مي مي

   .»گزاري كرديد و به قهقرا باز گشتيد بدعت

شناسند و  امت خويش را با آثار وضوء غره و تحجيل مي صبينيم كه رسول اهللا مي
هاي ديگر اين ع�مت را ندارند، به اين  شناسند، و امت را مي صآنان نيز رسول اهللا

و  .»شناسم و آنان مرا من آنان را مي« .»�عكَو�أَكَهم ٌ«فرمودند:  صخاطر رسول اهللا

ْ  «ي:  جمله ْكتس  هس عس ُُوا َس  يس َِ ٌس  َس گوياي اين است كه  .»اند داني كه پس از تو چه كرده مي«. »�سْعدس
دانند كه از امت  شناسند، گرچه با ع�متي كه دارند مي اشخاص آنها را نمي صرسول اهللا

 وي هستند،
ايد منظور معرفت عيني و شخصي با شناخت نسب گونه كه قب�ً بيان شد، ش و آن

دانند،  باشد، اين احتمال، نظريه آنهايي را كه رانده شوندگان از حوض را، مرتدان مي
با آنان   صپس از رحلت رسول اهللا كند، همان مرتداني كه ابوبكر صديق تقويت مي
را پيش از رحلت كنند كه، آنان  اي خطاب مي را به گونه صزيرا رسول اهللا ،جهاد كرد

 شناخته است. خويش مي
نيست و اين احاديث تمام  كه، در اين كلمه هيچ دستاويزي عليه صحابه خ�صه: اين
 گيرند. واهللا الموفق. را در بر مي صامت رسول اهللا

 ):مني، منكم، أحدكمي: ( ثالثاً: كلمه

ّْ «ي:  در جمله عس ِس ْ َُ َس مْ  ِِجس ل   ٌس ُُ نْ تُوُل « و. »َِ
س
ْْ  َِ�   ِسا    َس  :َسأ َِ ِر  ٌس َّ كه رسول اهللا . »أُ

 فرمودند. ص
اين الفاظ صراحتاً دللت بر اين دارند كه منظور از آن افراد، عموم امت هستند نه فقط 

ْْ  َِ�  «زيرا فرمودند:  ،صمعاصران و اصحاب رسول اهللا َِ ِر  ٌس َّ از من و امت من « .»أُ

 گونه كه در حديث آمده است: نافقان هستند، آنمنظور تمام امت به همراه م .»هستند
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» ُ َّ ُس  ُ�ْشس ِة، َسْومس  ا َس ِق�س 
ْ
�سُقوُل  اَ ْْ  ِس ْس  َس ْعلُدُ  كس َْئً  ّس ْ�ستِّلعْ  يس نُْهمْ .  َُس َِ ْْ  َس َْسس  َستِّلعُ  َس ِّ  ، اَ

نُْهمْ  َِ ْْ  ٌس كس  َستِّلعُ  َس َس قس
ْ
نُْهمْ  اَ َِ ْْ  ٌس �تس  َستِّلعُ  َس َِ وسا َّ َس  ، اَ ِذهِ  لْقس ٌس ةُ  هس َّ

ُ
نس َُِقوهس  ِِ�هس  األ َُ«121F1. 

پرستيده است، دنبال  گويد: هركس چيزي را مي گردند، مي مردم در روز قيامت محشور مي«
روند و اين امت  ها مي طاغوت آن برود، بعضي در پي خورشيد و برخي در پي ماه و برخي در پي

 .»مانند با منافقاني كه دارد، مي

شوند،  گويند كه: آنهايي كه از حوض رانده مي برخي از علما مي: «گويد مي /نووي
 .122F2»شود: سحقاً سحقاً همانند منافقان هستند كه به آن گفته مي

چه قب�ً  كنند، پس اين الفاظ بر آن يكديگر را تصديق مي صاحاديث رسول اهللا 

، يا معرفت شود، بنابراين، منظور از آن حمل مي» أصحايب...«و » اعرفهم...«گذشت: 

را جرو امت قرار داده است و يا  اوصاف و همان درخشندگي پا و پيشاني است كه آنان 
 اند. شناخته آنان را به آن نام مي صمعرفت نام و شخص آنان است كه در دنيا رسول اهللا

إَِّ ىس « اما جمله:
ّ   س  َس َس َِ

ْ
ُدُ�مْ  َسأ حس

س
ّا  أ �ُذس �   ِس ايد و از من رانده مبادا كسي از شما بي« .»َس

اصحاب خويش را از بازگشت بيم  صدر سياق تحذير آمده است كه رسول اهللا .»شود...
اند و اين نشان كمال محبت  اند و آنان را به استقامت و پايداري بر دين تشويق فرموده داده

 ،است اما براي تمام امت عام است نان است، اين خطاب گرچه به صحابهو شفقت با آ
 عبرت به عموم لفظ است نه به سبب مخصوص. زيرا

 فرمايد: اين اسلوب در ك�م شارع حكيم رواج دارد، خداوند متعال به پيامبرش مي

﴿ ٰ ّ�َهاََ
َ
ّ ٱ َ َ ٱ تّقن ٱ َّ�ن َّ  ََ عن  َو ٰ لۡ ٱ تُطن ۡ ٱوَ  فنرن�نَ َ�  .]1حزاب: [األ ﴾فنقن�َ ُمَ�ٰ ش
 .»ان پيروي مكناي پيامبر! از خدا بترس و از كافران و مناقف«

اين تنبيه بالعلي، علي الدني است، خداوند متعال كه پيامبرش «گويد:  مي /ابن كثير
 .123F1»دهد، ديگران به طريق اولي بايد آن دستور را به جا آورند را چنين دستور مي
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نهي از يك چيز، دليل وقوع آن نيست، بلكه گوياي آن « گويد: مي /شيخ الس�م
و پس از  -كار در آينده رخ ندهد  ي آن شخص ممنوع است، تا آناست كه آن كار برا

از آنان  صاين، دللت بر اين مطلب ندارد كه رسول اهللا -گويد: ي سابق مي ذكر آيه
 .124F2»اند كرده پيروي مي

در احاديث حوض، براين محمل بايد حمل گردد و هم چنين  صخطاب رسول اهللا

ُُُوسس  َِِّ ُ�مْ « حديث:
ْ
س  ٌساّ ُكتس ِت  عس َّ و بسياري  .»ها بپرهيزيد... از نشستن سر راه« .125F3»اَ

بر امت، دللت دارد، كه امت خويش را  صديگر از احاديث كه بر شفقت رسول اهللا
اند، اين  ها بر حذر داشته از اين قبيل امور نيز هشدار داده همان گونه كه از دجال و فتنه

ُ�ۡم َعزن�زٌ  َجآَءُ�ۡم رَُسولٞ  لََقدۡ ﴿ ي: را مصداق آيه صهمه، رسول اهللا َن نُف
َ
َعلَۡيهن َما  ّمنۡن أ

نٱشُۡمۡؤمنننَ� رَُءوٞف  يٞم  َعننّتۡم َحرن�ٌص َعلَۡيُ�م ب  دهد. قرار مي .]128: التوبة[ ﴾١رّحن
گمان پيغمبرياز خود شما به سويتان آمده است. هرگونه درد و رنج و ب� و مصيبتي كه  بي«

ورزد و اصرار به هدايت شما دارد و  آيد. به شما عشق مي ت و گران ميبه شما برسد بر او سخ
 .»نسبت به مؤمنان داراي محبت و لطف فراوان و بسيار مهربان است

آيا تحذير و هشدار از كاري، مستلزم ارتكاب آن كار ممنوع است؟! آيا نهي از كاري 
لت و منتهاي شفقت و ي تبليغ كامل رسا به معناي ارتكاب آن است؟! بلكه اين نشانه

 رحمت بر امت است.

ِساهُ  َسالس « ي: رابعاً جمله
ُ
ُُُْص  أ نُْهمْ  �س ثُْ   ِِ ّ  َِ َِ   ِ َس مِ  هس َّعس  .»ا

 /گويند، و آن گونه كه ابن حجر چوپان مي همل النعم، به شتران گم شده و بي
چيزي شوند، و  گويد، منظور افرادي هستند از جمله كساني كه به حوض نزديك مي مي

شوند.... يعني از آن ميان فقط تعداد اندكي بر  نمانده كه برسند، اما از آن باز داشته مي
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تر  چوپان و گم شده، نسبت به بقيه شتران كم زيرا شترهاي بي ،شوند حوض وارد مي
 .126F1»هستند

همان گونه كه حديث از نظرتان گذشت، در حديث از دو زمره ياد شده است كه 
كنند، يعني: از افرادي كه از حوض رانده  از آن نجات پيدا مي» لنعمهمل ا«تعداي مثل 

كنند، اكنون كه دانستيم،  چوپان، نجات پيدا مي شوند، فقط افرادي اندك مانند شتران بي مي
تر هستند  رسند كم شوند به نسبت آنهايي كه سر حوض مي آنهايي كه از حوض رانده مي

اين حديث دستاويزي براي طعنه زنندگان نخواهد بود، رسند بيشترند، قطعاً  و آنها كه مي

) اصيحايب)، (رهط)، (زمرهخصوصاً كه مشاهده كرديد، احاديث حوض الفاظي از قبيل: (

كنند، همان گونه كه  ) وارده شده است كه همه آنها بر قلت دللت ميالبعري الضالو (

 آمده است. )زمرة) هم گوياي قلت است، و در اين حديث لفظ (الذودلفظ (

 به معناي گوسفند كم مو است.» شاة زمرة«، يعني: گروه اندك و زمرة

شود كه ميان آنان زني  : بر گروهي سه يا هفت تا ده نفره و يا، زير ده اط�ق ميالرهط

 نباشد.

 كند. : بر سه تا ده و يا از دو تا نه، دللت ميوالذود

م بود، خطاب نمودند و از ك�م مردم را با سخناني كه برايشان مفهو صرسول اهللا
خويش معناي حقيقي آن را مد نظر داشتند، مبادا كسي بگويد: حقيقت اين الفاظ، منظور 

اين طعني است در تبليغ شريعت پروردگار، توسط رسول  ،نبوده است صرسول اهللا
ديني، و رد نمودن حق است بدون هيچ دليل و  اي است براي زندقه و بي و دروازه صاهللا

 رهاني.ب
اگر آنان در «گويد:  ابن قتيبه در رد صاحبان اين نظريه و تأييد آن چه ما گفتيم، مي

كردند كه منظور  فهميدند، از آن چنين استدلل مي كردند و الفاظ آن را مي حديث تدبر مي
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 از آن، فقط تعداد اندكي بوده است. صرسول اهللا

ّْ «ي  جمله ِ س َس ّ  َس س سوْضس  عس
ْ
تْوس  اْ

س
زيرا اگر  ،نيز بر همين مطلب دللت دارد. »ام  أ

ْ ْ ع« فرمودند: منظورشان همه بودند، جز افراد اندكي، آن گاه مي اْوض ثم  َ
توام َْ أ ََ�م ٌأَ ّ الوم أتوام َْ ب�«بيني اگر كسي بگويد:  ، مگر نمي»لَتُوْ  ٌ�
ندكي آمدند و اگر بخواهد منظورش اين است كه از مجموع آنان، تعداد ا .»أه  اَكوَة

و روا  .»ه  اَكوَةأأَ ّ أَ ّ بنو ََ�م ٌ«گويد:  اند جز تعداد اندكي، مي بگويد، همه آمده
اند، هم چنين  هايي هستند كه نيامده زيرا قوم همان ،نيست لفظ (قوم) را به كار گيرد

تقليل عدد است، كند و مراد از آن  با تصغير، بر آن دللت مي» يا رب اصيحايب«ي:  جمله

ميعة«و  »مررت بأبيات متفرقة«گويي:  آن گونه كه مي ها... و  اك از خانه« .»مررت بجُ

 .»گروهكي گذشتم
دانيم كه منافقان براي به دست آوردن غنيمت و بردگان براي پرداخت وام و حتي  مي

 كردند. را همراهي مي صها رسول اهللا افراد دو دل و مشكوك هم، در جنگ
جز شش نفري كه آنان –مرتد شدند... اما عموم صحابه  صپس از رسول اهللاتعدادي 

 .127F1»شوند چگونه از حوض بازداشته مي -برند نام مي
كوتاه سخن اين كه: همان گونه كه در احاديث آمده است آنهايي كه از حوض 

يابند، پس باز هم  شوند اندكند و تعدادي نيز مثل (همل النعم) نجات مي بازداشته مي
 شوند. كمتر مي
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 نكته:
اند كه اين نكته  در اين حديث لفظ (منهم) وارد شده است، نه (منكم)، برخي خواسته

128Fرا بر مردم وارونه و ملبس كنند

و اين لفظ دليل بر اين است كه منظور از حديث  1
 .ديگرانند نه صحابه

اي، نزديك  اشاره كنند، هيچ گرايان از آن بسيار استدلل مي اين حديث با آن كه بدعت

است كه ما » ذا عرفتهمإ یحت«ي:  ندارد، تنها چيزي كه دارد جمله و يا دور به صحابه

كه ناظر بر اعرابي است » بعدك ارتدوا«ي:  از آن معرفت، سخن گفتيم و هم چنين جمله

و نيز گفته شده است كه منظور همه مرتدان  مرتد شدند،  صكه پس از رحلت رسول اهللا
 ا به قيامت.هستند ت

 توجه: 
كنند كه خداوند متعال  از اين آيه استدلل مي طعنه زنندگان، براي ارتداد صحابه

َّمدٌ  َوَما﴿ فرمايد: مي ُُ  َّ ن ۚ ٱ لنهن َ�بۡ  منن َخلَۡت  قَدۡ  رَُسولٞ  ِ َفِنيْن شّرُسُل
َ
وۡ  ّماَت  أ

َ
ٰ  ُتمۡ نَقلَبۡ ٱ قُتنَل  أ عۡ  َ�َ

َ
 بنُ�مۚۡ َ�ٰ أ

ٰ  يَنَقلنۡب  َوَمن ّ  فَلَن هن َعقنَبيۡ  َ�َ ُُ َ ٱ يَ ۗ  ٔٗ َشۡ�  َّ ُ ٱ زنيَوَسَيجۡ  ا  .]144عمران:  آل[ ﴾١ كنرن�نَ لّ�ٰ ٱ َّ
آيا اگر او بميرد يا كشته  ،اند محمد جز پيغمبري نيست و پيش از او پيغمبراني بوده و رفته«

رساند  ي به خدا نميگرديد و هر كس به عقب باز گردد كوچكترين زيان شود، شما به عقب بر مي
 .»دهد و خدا سپاسگزاران را پاداش مي

اثبات كرده است!  صگويند: خداوند ردت صحابه را پس از وفات رسول اهللا مي
پاسخ اين است كه اين آيه دليل آشكاري است مبني بر اين كه منظور از مرتداني كه در 

مرتد شدند و  صحديث آمده است، همان اعرابي هستند كه پس از وفات رسول اهللا

                                           
، از خياراالنتصار للصحب األو  63، از حسن فرحان ص: الصحابة بني الصحبة اللغوية و الصحبة الرشعيهنگا:  -1
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ي اين شكر  ابوبكر و همراهانش كه بر دين ثابت ماندند، با آنها جنگيدند و نتيجه ،شاكرين
 الرض بود كه خداوند به آنان عنايت فرمود. تمكين في
شاكرين: آنهايي هستند كه قدر نعمت را شناختند و تا دم مرگ «گويد:  مي /اين قيم

ر اين عتاب و حكم اين خطاب روزي آشكار شد كه و يا شهادت بر آن استوار ماندند، اث
درگذشت و مرتدان از دين برگشتند و شاكران بر دين استوار ماندند و  صرسول اهللا

خداوند آنان را غالب نمود و ياري داد و بر دشمنان پيروز گردانيد و عاقبت نيكو را به 
 .129F1»آنان بخشيد

يد، مرتد شده بودند، چگونه گوي آن گونه كه شما مي بايد پرسيد: اگر صحابه

ُ ٱ زنيوََسَيجۡ ﴿خداوند به آنان تمكين بخشيد، مگر نه اين است كه خداوند فرمود:  َّ 
دانيم كه پس از  و پيروانش هستند، همه مي گوييد شاكران علي شما مي ﴾كنرن�نَ لّ�ٰ ٱ

 .خداوند به آنان تمكين نداد! پس پاداش شاكران چه شد؟! صرسول اهللا
130Fبه همين آيه بر تمام صحابه استدلل كرد صروز وفات رسول اهللا صديقابوبكر 

2 
كند و كسي سخني  ي ارتداد خود، استدلل مي عجبا! آيا مرتد در جمع صحابه به آيه

 .گويد؟ پس شاكران كجايند؟! نمي
اين آيه دليل آشكاري است بر فضيلت صديق اكبر و «گويد:  مي /ع�مه سعدي

با مرتدان جهاد كردند و آنان سرور شاكران  صت رسول اهللايارانش كه پس از وفا
 .131F3»هستند

احد كه ي  اند كه، سبب نزول اين آيه، آن است كه در غزوه برخي از علما گفته
ميان مردم شايعه شد و بسياري آن را  صمسلمانان شكست خوردند و قتل رسول اهللا

 ن بر آن عملكرد نازل فرمود.گاه خداوند اين آيه را براي سرزنش آنا باور كردند، آن

                                           
 .1/515 بدائع التفسري -1

 ).) :3668ئل اصحاب النبيفضابخاري،  -2

 1/248تفسير السعدي:  -3
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ٰ  ُتمۡ نَقلَبۡ ٱ﴿ گويند كه منظور از آيه: مفسران مي عۡ  َ�َ
َ
ارتداد  .]144عمران:  آل[ ﴾بنُ�مۡ َ�ٰ أ

اعراض و » انقالب عيل االعقاب«گويد: منظور از  مي /از اس�م نيست، زمخشري

برخي به انجام دادند و  صگرداني از جهاد و كارهاي ديگر است كه رسول اهللا روي
 .132F1»ي احد هيچ كس از مسلمانان مرتد نشد... اند، در روز غزوه معني ارتداد گفته

ُ ٱ زنيوََسَيجۡ ﴿ ي روايت شده است كه درباره صاز علي«گويد:  مي /شوكاني َّ 
ابوبكر و  ،فرمود: يعني: آنهايي كه بر دين استوار ماندند. ]144عمران:  آل[ ﴾كنرن�نَ لّ�ٰ ٱ

 .133F2»فرمود: ابوبكر امير شاكران بود مي اصحابش، علي
گردد كه اين آيه دليل آشكاري است بر ايمان  پس از اين بررسي، براي شما نمايان مي

صحابه و عدم ارتداد آنان، و استدلل مخالفان از آن دليل لجاجت در فهم آيات و پيروي 
 از متشابهات است.

                                           
 .1/631 الكشاف -1

 .1/584 يرالقد فتح -2



 
 

 :بخش سوم

 تمهيد
اند كه اصحاب ايشان، نخستين افرادي  هدر احاديث بسياري تصريح كرد صرسول

نوشند و ايشان در انتظار آنهايند و از آمدنشان  آيند و از آن مي هستند كه بر حوض مي
گردند، اين مطلبي است كه قرآن و سنت صراحتاً بر آن دللت دارد و ماسواي  شادمان مي

 آن طعني است در قرآن و سنت از طريق متّهم ساختن حام�ن آن.
اند و در پي آيات متشابه هستند،  هان كه آيات قطعي و محكم قرآن را رها كردهگمرا

  فرمايد: خواهند در ك�م شارع تناقض ايجاد كنند، خداوند متعال مي مي

نيٓ ٱ ُهوَ ﴿ نَزَل  َّ
َ
ۡ  تٞ َءاَ�ٰ  هُ مننۡ  َب كنَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  أ ُّ  ُهنّ  ٌت َكَ�ٰ ُّ

ُ
َخرُ  بن كنَ�ٰ لۡ ٱ أ

ُ
 ٞتۖ بنَ�ٰ ُمَََ�ٰ  َوأ

ّما
َ
نينَ ٱ فََ نهنمۡ  �ن  َّ ََ  غٞ َز�ۡ  قُلُو� َّبنُعو َي ٓ بۡ ٱ هُ مننۡ  بَهَ �ََ�ٰ  َما ََ ٓ بۡ ٱوَ  َنةن فنتۡ لۡ ٱ ءَ تنَغا   ءَ تنَغا

ۡ
 لَمُ َ�عۡ  َوَما ۦۖ ون�لنهن تََ

 
ۡ
َّ  ۥٓ ون�لَهُ تََ ۗ ٱ ِن ُ ٰ ٱوَ  َّ َّ ََ ل ُخو ََ  من عنلۡ لۡ ٱ �ن  سن نهن  َءاَمّنا َ�ُقوشُو ن  عنندن  ّمننۡ  ُ�ّٞ  ۦب ۗ َرّ� ٓ  يَّذّكرُ  َوَما َنا َّ ن ِ  ْ ْوشُوا

ُ
 أ

 ٱ
َ
 .]7عمران:  آل[ ﴾٧ بن َ�ٰ لۡ ۡ�

است كه » محكمي«بخشي از آن آيات  ،او كسي است كه اين كتاب را بر تو نازل كرد«
هايشان  است، اما آنهايي كه قلب» متشابه«باشند و بخشي ديگر از آن  اساس اين كتاب مي

طلبند،  اند، تا فتنه انگيزي كنند و تفسير (نادرستي) براي آن مي انحراف دارد، به دنبال متشابهات
گويند: ما به آن ايمان  داند، و راسخان در علم، مي در حالي كه تفسير آن را جز خدا كسي نمي

 .»شوند آورديم، همه از طرف پروردگار ماست، و جز صاحبان عقل (كساني ديگر) متذكر نمي

اني كه دلهايشان مملو از بيماري، گمراهي وانحراف گويد: بد انديش ع�مه سعدي مي
اساس خود استدلل  هاي بي است، در پي متشابهات هستند و از آن بر گفتار باطل و ايده

ها و مذاهب خود تأويل  كنند و در پي فتنه انگيزي و تحريف قرآنند وآن را طبق ايده مي
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اما آنان كه در علم و  134F1»بكشانند كنند تا خود گمراه شوند وديگران را نيز به گمراهي مي
دانند كه نظريه رده صحابه تا چه مقدار سخيف و بي بنياد  ايمان پايه استواري دارند، مي

  .ي دين عوامل شيطانند! است و قائلين به آن در انهدام شالوده
 يك سؤال مهم:
از جز سه و يا پنج نفر، مرتد شده باشند،  صاصحاب رسول اهللاي  راستي، اگر همه
 ماند؟ اس�م ديگر چه مي

آورد،  به دين جديدي در مي -والعياذ باهللا -ي اين سخن، انسان را  انديشيدن به لزمه
تواند بپذيرد كه مردمان ديگر بر حوض  عاقلي كه از بند هواي نفس رها باشد، چگونه مي

همراه  وارد شوند، اما آنهايي كه ايشان را نصرت نمودند و پناه دادند و صرسول اهللا
ها توسط آنان ايمان  ايشان هجرت كردند، از حوض باز داشته شوند؟! آيا مگر بعدي

نياوردند و مگر آنان حام�ن قرآن و سنت نيستند؟ صدها آيه و حديثي كه صحابه را 
شود؟ اين همه فتوحات در شرق و غرب به دست چه كساني انجام  ستايد، چه مي مي

گروه به دين اس�م گرويدند؟ چه كساني سلطنت  شد؟ مردم به دست چه كساني گروه
ها به  كسري را برچيدند و به عمر قيصر، پايان دادند، آيا كساني غير از صحابه بودند؟ اين

خواهيد  گويند پيامبري كه مي گويند؟ آيا مي كسي كه بخواهد تازه مسلمان شود، چه مي
و كتاب الهي را تحريف  اند اش پس از ايشان مرتد شده به دين وي درآييد، صحابه

اند، و جهادشان با پيامبر منافقانه بوده است و جز پنج نفر يا كمتر از تربيت و  كرده
خواهند به جاي آن  اي نبردند؟! شما بگوييد اينان چه ديني را مي ي وي بهره تزكيه

آزاد خواهيم كه تقليد را رها كنند و با  ها كه چنين نظري دارند، مي برگزينند؟! ما ازآن
ها تضاد دارد و تاريخ  اي روايات كه با واقعيت انديشي و صادقانه و دور از تأويل افسانه

                                           
 .1/208 تيسري الكريم الرمحن -1
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كند، و آن خواسته شيطان و اعوان اوست، حق و حقيقت را جستجو  آن را تكذيب مي
 كنند.

ُ ٱ يُرندن  َوَمن﴿ ن ٱ مننَ  ۥَ�ُ  لنَك َ�مۡ  فَلَن ۥنََتهُ فنتۡ  َّ ۚ  ًٔ َشۡ�  َّ ٰ  ا ََ ْو
ُ
نينَ ٱ �نَك أ ُ ٱ يُرندن  شَمۡ  َّ َّ َ

َ
 ُ�َطّهنرَ  أ

َۡ ٱ �ن  شَُهمۡ  قُلُوَ�ُهمۚۡ  زۡ  َياُّ َرةن �ٱ �ن  َوشَُهمۡ  ٞيۖ خن يمٞ  َعَذاٌب  خن  . ]41: ةالمائد[ ﴾َعظن
هر كسي را خدا بخواهد دچار فتنه كند، قادر به دفاع از او نيستي، آنها كساني هستند كه «

پاك كند، در دنيا رسوايي و در آخرت عذابي بزرگ نصيبشان  هايشان را خداوند نخواسته دل
 .»خواهد شد

نخستين كساني هستند كه بر حوض  صاصحاب رسول اهللابحث اول: 
 نوشند روند و از آن مي مي

من بر كناره حوض خودم مردم را با «فرمودند:  صگويد: رسول اهللا مي ثوبان -1
باز كنند، پرسيدند: عرض حوض چه مقدار  زنم تا براي اهل يمن جا عصاي خود كنار مي

است، فرمودند: از اينجا تا عمان، پرسيدند آب آن چگونه است، فرمودند: سفيدتر از شير 
تر از عسل، دو ميزاب از بهشت در آن مي ريزند يكي از ط� و ديگري از نقره  و شيرين

 .135F1»است
براي اهل يمن جا باز كنم تا  گويد: يعني: مردم ديگر را از آن دور مي مي /نووي

شود و اين كرامتي است براي اهل يمن كه به پاس خدمتشان به اس�م وايمان آوردن پيش 
 صاز ديگران، كه انصار از آنهايند، پيش از ديگران آب خواهند نوشيد، رسول اهللا

كند تا اهل يمن آب بنوشند، همان گونه كه آنان در دنيا دشمنان و  ديگران را دور مي
136Fدور كردند صرا از رسول اهللا ها بدي

2. 
را ياري دادند  صمنظور پيشتازان اهل يمن هستند كه رسول اهللا«گويد:  مي /قرطبي

                                           
 .)2301( – الفضائلكتاب  -مسلم -1

 .15/62مسلم، شرح نووي  -2
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و خداوند توسط آنان دين را برتري و غلبه عنايت نمود، قب�ً گفتيم كه مدينه از يمن 
يش از زيرا كه آنان پ ،دارتر هستند است و اهل مدينه از هر كس ديگر به اين كرامت حق

و جان نثاري در راه ايشان قيام كردند و به اين خاطر  صهمه كس به ياري رسول اهللا 

ِبٌُا« به آنان فرمودند: صرسول اهللا ُْ ّر  ا ْوِ�  حس ْقس س  َُس سوِْض  عس
ْ
صبر كنيد تا سر « .137F1»اْ

 .»حوض با من م�قات كنيد
حاكم است كه رسول  و صحابه تا چه مقدار محبت و وفا صببينيد كه ميان رسول اهللا

كند تا اهل يمن كه همان انصارند، از آن بنوشند، چه  مردم را از حوض دور مي صاهللا
  .دهند؟! تر از اين؟ مخالفان چگونه آن را پاسخ مي دليلي واضح

وِْض « فرمودند: صگويد: رسول اهللا مي ثوبان -2 ْْ  حس ْس  َِ دس   َس
س
ْس  ِِل  َّ ِِ  َس ْقس  ُس

ْ
 ال

دّ  َس ُؤهُ  يس
س
ْس  �س�س ًض  أ َِ  ِ ْح�س  اَُّبس

س
ْس  ٌسأ َِ   ِ َس عس

ْ
�لُهُ  اَ ٌِ  

ْس دس ُ  ٌسأس ُومِ  َس
ُ
�  ِِ َس  َّ ْْ  اَ ِاس  َس

نْهُ  شس َِ 
�سةً  ْ سمْ  شس َ  

ْ
أ َس ُْ هس  ّس بسًدا �سْعدس

س
ُل  أ ٌّ

س
َّ ِس  أ ًٌ ا ا ُِ ُس�ْهِ  ٌُ ُِ  َس ا كس قس ْس  ُِ هس ِجِك� َُ ْ ْعُث  اَ ِّ ًٌس  اَ ُِ �ُْس  ُِ ُّ  ا

ِ  ُِ�س بً 
ّ
ْس اف ْس   س  َ نِْكُحو َس ِت  ّس تسنسع  َُ ْ سُهمُ  َُْفتسحُ  ٌس س  اَ دس ُ  َ َّ  .138F2»اَ

تر  ي) از عدن تا عمان... است، آبش از شير سفيدتر و از عسل شيرين (به اندازه حوض من«
اي بنوشد، پس از آن هرگز  هاي آسمانند، هر كس از آن، جرعه هايش به تعداد ستاره است، جام
شوند، مهاجران فقير هستند، آنهايي كه سر و  ين كساني كه بر آن وارد ميشود، اول تشنه نمي

كنند، و درها  شان لكّه دار است، آنهايي كه زنان ناز پرورده را نكاح نمي شان ژوليده و لباس موي
 .»گردد به رويشان باز نمي

فرمودند: مهاجرن فقير نخستين كساني هستند كه بر حوض وارد  صآري! رسول اهللا
منظور از مهاجرين كساني هستند كه از مكّه به مدينه «گويد:  مي /شوند، مباركفوري مي

 .139F3»سرور آنان است صهجرت كردند و رسول اهللا

                                           
 .6/96 املفهم -1

 .صححه األلباين)، 14303)، ابن ماجه(2444ترمذي( -2

 .7/115 حتفةاالحوذي -3
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نلۡ ﴿فرمايد:  اي است كه خداوند متعال مي و اين مصداق آيه ٓ ش ۡ ٱ ءن ُفَقَرا رن�نَ ُمَ�ٰ ش نينَ ٱ جن َّ 
خۡ 

ُ
ْ أ مۡ  رنهنمۡ دنَ�ٰ  منن رنُجوا

َ
ٰ َوأ نهنمۡ َ� ََ بۡ يَ  ش ن ٱ ّمننَ  ٗ� فَۡض  َتُغو ٰ َورنۡض  َّ ََ  انٗ َ� و َ ٱ َوَ�نُ�ُ ٰ  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  َّ ََ ْو

ُ
 �نَك أ

ََ لّ�ٰ ٱ ُهمُ  قُو  .]8الحشر: [ ﴾٨ دن
(اين اموال) براي فقيران مهاجري است كه از خانه و اموال خود بيرون رانده شدند در حالي «

 .»كنند و آنهايند راستگويان ولش را ياري ميطلبند و خدا و رس كه فضل الهي و رضاي او را مي

تصريح فرمودند كه مهاجرين وانصار بر حوض  صآيا با اين دو حديث كه رسول اهللا
 .ماند؟! وارد خواهند شد، باز هم جايي براي شك وترديد باقي مي

شوند و سخن  مانند مؤمنان تسليم مي صي رسول اهللا آيا مخالفان با شنيدن فرموده
دهند و به بخشي از  پذيرند، يا باز هم به لجاجت و عناد خود ادامه مي ل را ميخدا و رسو

 .كنند؟! آورند و بخشي ديگر را رها مي قرآن ايمان مي
خواستم كه در قيامت برايم شفاعت كند،  صگويد: از رسول اهللا مي انس -3

فرمودند: ابتدا بر فرمودند: چنين خواهم كرد، گفتم: يا رسول اهللا! شما را كجا پيدا كنم؟ 
صراط سراغم را بگير گفتم: اگر آنجا نبوديد؟ فرمودند: كنار ميزان، گفتم: اگر آنجا هم 
شما را نيافتم؟ فرمودند: آنگاه كنار حوض سراغم را بگير، من قطعاً در يكي از اين سه جا 

 .140F1»خواهم بود
ند و در درخواست شفاعت نمود، و ايشان موافقت فرمود صاز رسو ل اهللا  انس

وعده و قرار ديدار گذاشتند، پس  يكي از سه جا كه حوض يكي از آنهاست، با انس
شود واز  وارد مي صبر حوض رسول اهللا اين حديث گوياي اين مطلب است كه انس

 است كه وي مشمول حديث ثوبان آن خواهد نوشيد، اين حديث گرچه ويژه انس
ته اين حديث نكات ديگري نيز دارد، منجمله باشد، الب نيز كه درباره انصار است، مي

از اصحابي است كه از جانب شيعه مورد طعن و بغض قرار گرفته است و  كه: انس اين

                                           
 .صححه األلباين) 2433ترمذي( -1
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به وي وعده دادند و ايشان  صكه: رسول اهللا كند، ديگر اين اين حديث، آنان را رد مي
 ،گردد بت ميثا گر اينكه: از اين حديث ايمان انسكنند. و دي هرگز خلف وعده نمي

بنابراين،  اي نخواهند داشت بهره صزيرا كه منافقان و كافران از شفاعت رسول اهللا
مي باشد و اين شفاعت خاص و ع�وه از شفاعت كلّي براي  حديث گوياي ايمان انس

 عموم امت است، واهللا اعلم.
در جايي براي  صدر سفري به همراهي رسول اهللا«گويد:  مي زيد بن ارقم -4

استراحت منزل گرفتيم، ايشان فرمودند: شما بخشي از صد هزار بخش هستيد كه نزد من، 
گويد: از وي پرسيدم كه در آن روز شما چند نفر  شوند، راوي مي بر حوض وارد مي

141F» بوديد؟ گفت: هفتصد يا هشتصد نفر

1. 
وارد  صبر حوض رسول اهللا صراحتاً دللت دارد كه اصحاب حديث زيد

شوند و در اين  و آنان بخشي از افراد كثيري هستند كه بر حوض وارد مي خواهند شد
به هفتصد يا هشتصد نفر اين مژده را دادند و ديگران كه در آن  صحديث رسول اهللا

 شود، واهللا اعلم. سفر همراه ايشان نبودند عموميت احاديث سابق آنان را شامل مي
ل اهللا! شما حوضي داريد؟ گفتم: يا رسو«گويد:  مي 142F2لخوله بنت حكيم -5

 .»شوند، قوم تو هستند ترين كساني كه نزد من وارد مي فرمودند: آري، و محبوب
شوند قوم تو  ترين مردم نزد من كه از آن سيراب مي و در روايتي آمده كه: محبوب

143Fهستند

3. 
وارد خواهند  صاين حديث نيز دللت بر اين دارد كه انصار بر حوض آن حضرت

                                           
 صححه األلباين)4747ابوداوود( -1

اند، گفته  خوله بنت قيس بن قهد و خوله بنت ثامر نيز گفته شده است، ابن مديني و ابوعمر آن را نقل كرده -2
ي  هي خزرج و تير شده كه آنان دو نفر هستند و وي همسر حمزه بن عبدالمطلب، است كه انصاري و از قبيله

  .119، 8/113 ةاالصاب، 893ص:  االستيعاببني نجار بوده است. نگاه: 

 ) آلباني گفته: لسناده صحيح.705-704( عاصم ابن ابي ،ةالسن - 3
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ترين مردمي هستند كه بر  محبوب صهاي رسول اهللا و به ويژه بني نجار، داييشد و آنان 
 اند. كرده صهايي است كه به رسول اهللا شوند و اين پاداش خوبي حوض وارد مي

گفت: يا  صمردي انصاري در خلوت به رسول اهللا«گويد:  مي اسيد بن حضير -6
اي؟ فرمودند: شما پس از  ني را گماشتهگونه كه ف� گماري، آن رسول اهللا! مرا به كاري نمي

ترجيح خواهيد بود، آنگاه صبر كنيد تا آن كه سرحوض با من ديدار  من شاهد نوعي 
 ».ي من و شما سر حوض من است وعده« و در روايتي ديگر از بخاري آمده كه: 144F1»كنيد

در اش را در مقابل نوعي ترجيح  آن مرد انصاري و قبيله صبينيم كه رسول اهللا مي
كه سر حوض با ايشان  فرمايد تا آن تن داري توصيه مي امور دنيوي به صبر و خويش

آنان را با نوشانيدن  صم�قات كنند، اين بزرگترين دليلي است مبني بر اينكه رسول اهللا
به آنان كه  صاز آب حوض تكريم خواهند فرمود و گرنه چگونه ممكن است رسول اهللا

ي حوض بدهند و آنگاه آنان از حوض رانده  اند، وعده كرده بنابرتوصيه ايشان صبر پيشه
 شوند.
بن زياد منكر حوض شد، گفت: هنگامي كه عبيداهللا  زيد بن ارقم -7

 .145F2»به ما چنين فرمودند و ما را به آن وعده دادند... صاهللا رسول«
به  صما را به حوض وعده دادند، و قطعاً رسول اهللا صگويد رسول اهللا آري! مي

 ده خويش وفا خواهند نمود.وع
فرمودند: ميعادگاه شما حوض  صرسول اهللا « گويد: مي بعبداهللا بن عمرو -8

  .146F3»من است...
كه آن وعده مخصوص انصار نيست،  اين حديث همانند حديث قبل است با بيان اين

 بلكه براي تمام صحابه عام است.

                                           
 )، اين الفاظ از اوست. 1845، (مارةاإل)، مسلم، 3792،3993( -نصارمناقب األبخاري،  - 1

 صحيح، قب�ً ذكر شد. -2و1
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ض من وارد خواهيد شد و فرمودند: شما بر حو صرسول اهللا «گويد: مي ثوبان -9
 .147F1»كنم... من مردم را با عصايم از حوض دور مي

يك «گفت:  گويد: از عتبه بن عبد سلمي شنيدم كه مي عمرو بن زيد بكالي مي -10
كه از آن سخن مي گوييد، چيست؟  پرسيد: حوضي صاعرابي برخاست و از رسول اهللا 

هايي را  سپس خداوند به من كرانه ي فاصله صنعاء تا بصري است، فرمودند: به اندازه
دانند كه كدام طرف حوض است،  بخشد كه هيچ بشري از مخلوقات الهي نمي مي
فرمودند: مهاجران فقير كه در راه خدا كشته  صگويد: عمر تكبير گفت، رسول اهللا مي
ميرند، سر حوض ازدحام خواهند كرد اميدوارم كه خداوند مرا بر حوض  شوند و مي مي

 .148F2»ند از آن بنوشموارد ك
دليلي » كنند فقراي مهاجرين بر حوض ازدحام مي«كه:  صاين فرموده رسول اهللا

ميرند، بر  شوند و في سبيل اهللا مي است براين كه، مهاجران فقير كه در راه خدا كشته مي
آيد كه آنان از حوض  تجمع خواهند كرد و از اين حديث بر مي صحوض رسول اهللا

را در حديث، به ايمان، هجرت، پايداري، جهاد و شهادت آنان في زي ،خواهند نوشيد
 ترين ع�يم صداقت و راستي با خداست. سبيل اهللا اشاره شده است كه اين يكي از بزرگ

ابوبكر را امير كاروان حجاج قرار داد،  صرسول اهللا «گويد:  ابو صالح مي -11
بتداي سوره براءت گسيل فرمودند، كه حركت كرد در پي او علي را با آياتي از ا هنگامي

ابوبكر بازگشت وگفت: يا رسول اهللا! مگر مرا چه شده است؟ ايشان فرمودند: خير است، 
تو در غار همراه من بودي و سر حوض هم همراه من خواهي بود، ابوبكر گفت: خشنود 

                                           
م بن الجهد در سند آن، ثقه است البته از ثوبان سماع نكرده است، واحاديث سابق شاهد ) ، سال837آجري: ( -3

 1/674 التهذيبآنند، نگا: 

 . صححه األلباين، 29/191) احمد با اختصار ذكر كرده است 6450، ابن حبان: (316،ص: السنهعاصم،  ابن ابي - 2
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149Fگشتم

1«. 

َْتس « به ابوبكر فرمودند: صگويد: رسول اهللا مي ابن عمر
س
ِِ  أ  ِح

س  ُس سوِْض  عس
ْ
 اْ

 ِِ  ِح
ُس ِِ  ِف  ٌس غس 

ْ
 .150F2»تو سر حوض همراه من خواهي بود و در غار همراهم بودي« .»اَ

 ي اين حديث گفته است: هذا حديث حسن، صحيح، غريب. ترمذي درباره
 به گورستان تشريف بردند و فرمودند: صرسول اهللا « گويد: مي ابوهريره -12

السمُ « َّ مْ  اَ ُُ ُس�ْ ِس  َس ا َس  ْومٍ تس   س ِن َِ َِِّ  ُمْؤ ْْ  ٌس ِس  ِِ ُ  يس  ِّ مْ  ا ُُ ْس  بِ َّ  ٌسِ ْ ُت   سِحُقو
س
نس  تسدْ  َ ّْ

س
 ِسأ

ْسنس  ا وس ِْ مؤمنان اين ديار، ما هم ان شاء اهللا به شما خواهيم پيوست، دوست  س�م بر شما اي« .»ِِ

ا برادران شما مردم گفتند: يا رسول اهللا! مگر م .»ديديم دارم كه كاش برادران خود را مي
اند،گفتند:  اند كه هنوز نيامده نيستيم؟ فرمودند: شما اصحاب من هستيد، برادران ما آنهايي

شناسيد؟ فرمودند: ببينيد! اگر  اند، چگونه مي هايتان را كه هنوز نيامده آن دسته از امتي
ن مردي اسبي پيشاني سفيد كه دست و پايش نيز سفيد است، داشته باشد، آيا در ميا

شناسد؟ گفتند: آري يا رسول اهللا! فرمودند:  هايي سياه و تيره، اسب خود را باز نمي اسب
ها و پاهايي سفيد، نزدم خواهند آمد و من پيش از آنان بر حوض  آنان بر اثر وضو با دست

گونه كه شتر گم شده  شوند، همان خواهم بود، آگاه باشيد! مرداني از حوض من رانده مي
اند،  شود! آنان پس از تو تغيير كرده ، آنان را صدا مي كنم كه بياييد، گفته ميشود رانده مي

 .151F3»گويم: دور شويد! دور شويد! گاه مي آن
اين حديث گوياي آن است كه هر كس وضو بگيرد و «گويد:  شيخ الس�م مي

خواهد بود و جمهور آنان  .152F4»غرّ محجلين«ها و پاهايش را بشويد او از صورت، دست

                                           
را موصولً از ابي صالح از علي مرفوعاً   بري مانند آن) مرس�ً از ابي صالح، ط177( ،ةفضائل الصحاباحمد،  -1

 آورده است. 8/404ذكر كرده است، حافظ ابن حجر آن را در فتح 
 )3670ترمذي( -2

 )249( الطهارةمسلم،  -3

 درخشد. آن كه پيشاني و پاهايش از سفيدي مي -4
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شويند  ها پاهاي خود را نمي دارند، رافضي وبكر و عمر رضي اهللا عنهما را مقدم مياب
 نخواهند بود. 153F1»محجلين« بنابراين از

اين حديث به همراه احاديث سابق دللت بر اين دارند كه: صحابه بر اثر وضو 
دين گردد و ب ترين افرادي هستند كه اين منقبت شامل آنان مي و شايسته» غرّمحجلين«

َس «فرمودند:  صخاطر رسول اهللا
س
ُطُهمْ  أ س  َسكس سوِْض  عس

ْ
يعني: من پيش از آنان بر حوض . »اْ

گونه كه ميزبان هنگامي كه ميهمان به همراه دارد،  را برايشان آماده كنم همان روم تا آن مي
شوند،  ي آنهايي كه از حوض رانده مي درباره صكند، رسول اهللا اين گونه عمل مي

دند، (مرداني) و نفرمودند: اصحاب من، و يا تعدادي از شما، تا دست آويزي براي بد فرمو
خواهان، كه به دنبال تأويل يا بزرگنمايي هستند، نباشد، در حديث قبل كه مسلم آن را 

و لني ألصد الناس عنه كما يصد الرجل ابل الناس عن «روايت نموده است، آمده بود كه: 
دارم آنگونه كه شخصي شتران مردم را از حوض خود  آن باز مي ، (من مردم را از»حوضه
شناسيد؟ فرمودند: آري شما سيمايي  دارد) گفتند يا رسول اهللا! آيا آن روز ما را مي باز مي

اي  هاي ديگر ندارند، شما بر اثر وضو (غرّ محجلين) با دست و پا و پيشاني داريد كه ملت
 .154F2»آييد سفيد نزد من مي

(مردم) استفاده فرمودند و اصحاب  ،»الناس«ي  جا از كلمه در آن صرسول اهللا

خويش را با ع�مت درخشندگي دست وپا و صورت، از آنان مستثني كردند، و اين 
ويژگي كساني است كه بر حوض وارد خواهند شد، و در روايت ديگري كه از رانده 

ل: يا رب هؤلء من منكم ف� يصلون فأقو طائفةوليصدن عني «شوندگان با تعبير: 
ترد علي امتي «در اول حديث فرمودند:  صياد شده است، رسول اهللا» اصحابي...
كند كه رانده شوندگان از  (امت من بر حوضم خواهند آمد) اين دللت مي» الحوض...

                                           
 .7/388 منهاج السنة النبوية -1

 )247( ،الطهارةمسلم،  -2
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گاه اصحاب خويش را كه  هيچ صي امت هستند نه از اصحاب، زيرا رسول اهللا  عامه
اي كه  جا و در يك روايت به گونه د و رانده شوندگان را در يكهمان غرّ محجلين هستن

 را تبيين نفرموده باشند، ياد نفرموده اند. واهللا اعلم. اشكالي به جا گذاشته و يا صورت آن
 

 توجه:
از  در احاديث سابق صراحتاً نفرمودند كه اصحاب صاگر كسي بگويد: رسول اهللا

گونه كه در احاديث وارد  آيند، اما همان ض مينوشند، نهايتاً اين كه سر حو حوض مي
 .شوند!! جا رانده مي شده است، از آن

 كه: پاسخ اين

اند كه هر كس سر حوض برود، از آن  به وضوح بيان فرموده صرسول اهللا اوإلً:
شوند، قبل از رسيدن، از آنان ممانعت  خواهد نوشيد و آنهايي كه از آن باز داشته مي

روند و از آن آب  اصحاب اولين گروهي هستند كه سر حوض مي شود، بنابراين مي
رسد، و اين نشانه منزلت آنان نزد رسول  نوشند و پس از آنان، نوبت ديگران مي مي
 صمي باشد، دليل اين گفتار در كنار دليل سابق، اين است كه رسول اهللا صاهللا

َس « فرمودند:
س
مْ  أ ُُ ُط س  َسكس سوِْض  عس

ْ
ْْ  اْ ِس س  َس ِاس  ٌس ْْ  شس َس ِاس  ٌس

سمْ  شس َ  
ْ
أ َس ُْ بسًدا ّس
س
ّْ  أ ِ س َس َس ّ  ٌس س تْوسام   عس

س
 أ

ُهمْ  ُِ ِك َْ
س
�سْعِكَُوِ�  أ ِْ�  ُ�س ُل  ُُمّ  ٌس �سَْنسُهمْ  بَس روم، هركس سر  من پيش از شما سر حوض مي«. 155F1»...ٌس

من خواهند شود، اقوامي نزد  نوشد و هر كس از آن بنوشد هرگز تشنه نمي حوض برود، از آن مي
 .»شناسند، سپس از آنان جلوگيري به عمل مي آيد... شناسم و آنان نيز مرا مي آمد كه آنان را مي

َس « و نيز فرمودند:
س
مْ  أ ُُ س  َسكسُط سوِْض  عس

ْ
ْْ  اْ َس ِس س  ِس َُْسحس  ٌس

س
من پيش از شما سرحوض « .156F2»أ

 .»روم، هر كس آن جا برمن وارد شود، رستگار شده است مي

                                           
  .)2290( ،ضائلالفمسلم، -1

 .صححه األلباين)773( ابن ابي عاصم، -2
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روند،  اين حديث تصريحي است كه آنهايي كه سر حوض مي«گويد:  مي /نووي
شود،  شوند و از ورود آنان ممانعت مي نوشند، و آنهايي كه از آن رانده مي همه از آن مي

 .157F1»به سبب ارتداد آنان است
هايي  همان ،يعني ممنوع شدگان از نوشيدن حوض« گويد: مي /چنين عياض هم

باز داشته شده و ميان آنان و حوض پرده انداخته شده  هستند كه وارد نشده و از آن
 .158F2»است، و هركس وارد شود، از آن خواهد نوشيد

كنند ذكر  ما در بحث چهارم الفاظي را كه طعنه زنندگان از آن استدلل مي ثانياً:
 جا بيان كرديم كه آن الفاظ به هيچ وجه بر مذهب باطل آنان دللت ندارد. نموديم و آن

قاعدتاً هر منصفي كه جوياي حق است بايد به تمام دليل توجه كند و منصفانه  ثالثاً:
كنند و پس از آن  اي را انتخاب مي وعادلنه به آن بينديشد، نه مانند كساني كه ابتدا نظريه

 اي كارگر است و نه هشداري. گردند با چنين افراد نه موعظه دنبال دليل مي
از همه در قيامت پيروان بيشتري  صرسول اهللا در احاديث آمده است كه رابعاً:

خواهند داشت و ايشان اميدوارند كه بيش از ديگر پيامبران افرادي بر حوض ايشان وارد 
هاي ديگر است، و خداوند متعال اين خواسته  شوند و اين، مايه افتخار اين امت بر امت

وارد  صحوض رسول اهللايي كه بر  عمل پوشانيد، بنابراين آنها  را جامه صرسول اهللا
زيرا ايشان  ،شوند شوند بيش از افرادي هستند كه بر حوض ديگر پيامبران وارد مي مي

سبب  صبعد از رسول اهللا بيش از ديگران پيرو دارند، مطلب اين است كه صحابه
اند و هر خيري كه به مسلمان رسيده بر اثر جهاد و دعوت و نشر علم  هدايت امت بوده

وده است، بنابراين آنان به ترتيب افضليت نخستين افراد اين امت خواهند بود توسط آنان ب
شوند، اين نظريه را نصوص شرعي و انديشه صحيح  وارد مي صكه بر حوض رسول اهللا

                                           
 .15/54مسلم، شرح نووي  -1
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ٰ ٱوَ ﴿ فرمايد: كند، خداوند متعال مي تأييد مي َّ ََ ل ٰ ٱ بنُقو َّ ََ ل ٰ  ١ بنُقو ََ ْو
ُ
ۡ ٱ �نَك أ ََ ش  �ن  ١ ُمَقّرُ�و

 ٱ ّمننَ  ثُّلةٞ  ١ َّعنيمن ٱ تن َجّ�ٰ 
َ
رن�نَ �ٱ ّمننَ  َوقَلنيلٞ  ١ ّولن�َ ۡ�  .]14-10: الواقعة[ ﴾١ خن

هاي پر نعمت بهشت، گروه زيادي از پيشينيان و اندكي  و پيشگامان... آنها مقربانند، در باغ«
 .»ها از آخرين

فراد معدودي به تعداد به استثناي ا اين است نظر مسلمانان، اما آنهايي كه صحابه
 صاند كه چگونه رسول اهللا دانند! راستي! آيا از خود پرسيده انگشتان دست را، مرتد مي

كند؟! آنهايي كه نسل اول مسلمانان و همچنين  با آنان بر كثرت امت خويش افتخار مي
افر پذيرند، ك عموم مسلماناني را كه اعتقادات آنان را پيرامون صحابه و مسائل ديگر نمي

دانند، اعتقاداتي كه در قرآن هيچ اثري از آن نيست، بنابراين نزد آنان چگونه رسول  مي
 .بيش از ديگران پيرو خواهند داشت؟،  صاهللا

 فرمودند: صگويد: رسول اهللا مي ابو سعيد خدري

» ّْ وًْض  ِل  ِِ س  َس  حس َْ ْعلسةِ  �س كس
ْ
�س�ِْت  اَ ْقِدِس  ٌس َس ْ ْ��سضس  اَ

س
ثْ س  أ َِ  ِ دس ُ  آََِستُهُ  اَُّبس َُّوومِ  َس ِ   ا ِِ  ٌس

 ُ ْْثس
س
ِِ  أل َِْب�س 

س
ةِ  َسْومس  َسلسًع  األ َس ِق�س 

ْ
 .159F1.»اَ

هايش به تعداد ستارگان  من حوضي دارم از كعبه تا بيت المقدس، سفيد مثل شير، جام«
 .»ي پيامبران در روز قيامت پيرو خواهم داشت است، من بيش از همه

ّْ «فرمودند:  صگويد: رسول اهللا مي هسمر ِِ   ُُ وًْض  َسِبّ  َِ ُّْهمْ  حس ِِ ْس  ٌس ْو ُهمْ  َستسلس هس ّّ
س
َ 

 ُ ْْثس
س
ةً  أ ِِ س ا ّ   ٌس ِِ ُِْجو ٌس

س
ْْ  أ

س
ْس  أ و ُْ

س
سُهمْ  أ ْْثس

س
ةً  أ ِِ س ا  .160F2»ٌس

كنند، و  هر پيامبر حوضي دارد و آنان به اينكه وارد شوندگان بيشتري داشته باشند افتخار مي«
 .»بيش از آنان وارد شونده(ي برحوض) داشته باشم من اميدوارم كه

ّْ « و نيز فرمودند: س ِِ ْ س ْس ِذهِ  َس ةُ  هس َّ
ُ
س  األ سوِْض  عس

ْ
ِس سْت  ِِبٍِ   ازِْ حس مس  اْ ٍس  ٌس َْ س اين امت « .161F1»ِل

 .»همانند شتراني كه پس از پنج روز به آب برسند، بر حوض ازدحام خواهند كرد

                                           
 )3949: (الصحيحه، نگا: صححه األلباين)،4301ابن ماجه،( -1

 )1589( :ةالصحيح، نگا: صححه األلباين)، 2433ترمذي،( -2
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اين تعبيرات در احاديث حوض، وارد شده است و  ي فرماييد كه همه م�حضه مي
كند، كه صحابه نخستين كساني هستند كه بر حوض  چه را ما گفتيم تأييد مي صحت آن

روند و پس از آنان، پيروانشان خواهند بود، كه هم در قديم و هم اكنون سواد اعظم  مي
انش را كافر و فاسق اند و هستند، اما آنهايي كه صحابه و پيرو بوده صامت رسول اهللا

 آيند.  شمار نمي صدانند، عددي از امت رسول اهللا مي
كه از اصحاب ايشان جز تعدادي به اندازه انگشتان دست  صراستي! رسول اهللا

ي بر حوض، بر ديگر  تر باقي نمانده است، چگونه به كثرت پيرو و وارد شونده بيش
 .كنند؟! پيامبران افتخار مي

ي ارتداد آنان را  و سنت صحابه را مي ستايد و نظريهنصوص كتاب بحث دوم: 
 كند نفي مي

است، اين مطلب نيازي  صقرآن وحديث سرشار از مدح و ثناي اصحاب رسول اهللا
به بيان ندارد، كافي است كه مخالفانِ صحابه، تقليد كوركورانه و هوا پرستي را رها كنند و 

 صفحات قرآن كريم را ورق بزنند.

 شود:  دي و مهم مطرح ميآنگاه سؤالي ج
آيا شايسته است خدايي كه نهان و آشكار را مي داند، اشرار را پارسا و مورد اطمينان 

را بستايد، تا مردم فريبشان را بخورند  معرفي كند؟ و در كتاب خود و با زبان پيامبرش آنان
آن اشرار، وزراي دهد كه  و به مشتي جنايتكار اقتدا كنند؟ آيا خداي قادر و توانا اجازه مي

باشند كه با آنان معاشرت و روابط خانوادگي برقرار كند و از آنان مشورت  صرسول اهللا
بخواهد و فرماندهي سپاهيانش را به آنان واگذارد و آنان را مورد ستايش قرار دهد، و 

 خداوند واقعيت را براي رسولش آشكار نسازد؟
                                                                                                             

حسنه األلباين يف ، 123ص: يف احلوض والكوثربقي ابن مخلد، طبراني، الكبير، ابن بشكوال در الذيل علي جزء  -1
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شود كه  ايراد وارد مي صبر رسول اهللاگونه كه  آيا اين ايرادي برخداوند نيست، آن
 .اي براي خود برنگزيدند؟! شايسته ايشان ياران

سال نادانسته،  23در مدت  صآيا اين معنايي غير از اين دارد كه، رسول اهللا

 جنايتكاراني تربيت نمودند!
162F

ْ يُرن�ُدوٓ  �َ﴿ فرمايد: خداوند مي 1 َ ا
َ
َّ  َدُعوكَ َ�ۡ  أ ن َۡ  فَِ  بََك َح

ۚ ٱ ُ نيٓ ٱ ُهوَ  َّ يَّدكَ  َّ
َ
نَنۡ�ن  � ن ب ن  ۦه ۡ ٱَو�  .]62األنفال: [ ﴾٦ مننن�َ ُمؤۡ ش

اگر بخواهند تو را فريب دهند، خدا براي تو كافي است، او همان كسي است كه تو را با «
 .»ياري خود و مؤمنان تقويت كرد

نفر  نمايد؟! آيا پيروزي با يكي يا دو  آيا خداوند، با مرتدين ايشان را حمايت مي
  .صحابي به دست آمد يا با مجموعه آنان؟!

اكنون برخي از نصوص قرآن و حديث را كه شاهد عدالت صحابه است، يادآوري 
 كنيم تا به آن بينديشيد: مي

 الف: قرآن كريم:

ني﴿ فرمايد: خداوند متعال مي -1 َّ نَصارن َوٱ
َ
رن�َن َوٱۡ� ََ منَن ٱشُۡمَ�ٰجن ّوشُو

َ
ََ ٱۡ� ٰبنُقو َّ َن َوٱل

ٰنٖ  ََ نۡح َ ٱ ٱّ�َبُعوُهم �ِن َعّد شَُهۡم َجّ�ٰٖت رّ�ن
َ
ُ َ�ۡنُهۡم َورَُضواْ َ�ۡنُه َوأ نَۡ�ُٰر  َّ

َ
َۡتَها ٱۡ� َۡ نيَن َ�ۡرني  َ�ٰ�ن

بَدٗ 
َ
يُم �ۚ َنيَهآ � نَك ٱلَۡفۡوُز ٱۡلَعظن  .]100: التوبة[ ﴾١َ�ٰش
كي از آنها پيروي كردند، خداوند پيشگامان نخستين از مهاجرين و انصار و كساني كه به ني«
هايي از بهشت براي آنان فراهم ساخته  ها خشنود گشت و آنها نيز از او خشنود شدند، و باغ ازآن

جاودانه در آن خواهند ماند و اين است رستگاري  ،ها از زير درختانش جاري است است كه نهر
 .»بزرگ

                                           
كنند با عهد الهي  ماند، و هر كاري كه مي دانند و چيزي بر آنان پوشيده نمي گويد: امامان غيب مي شيعه مي -1

اشند، و اين كار با منزلتي برتر از امامان دارند، پس لزماً بايد از حال اصحاب آگاه ب صاست!! رسول اهللا

 .335، 1/316 الكايفعهدي از جانب خداوند صورت گرفته باشد!! نگا: 
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بيني كه خداوند متعال  يش، ميدر اين آيه با روحي مؤمن وآزاد همراه با من، بيند
هاي سعادتمند را كه رضايت خود را برايشان تثبيت كرده است،  چگونه آن انسان

163Fو تا قيامت پيروان راستين ايشان، هستند صستايد، آري آنان اصحاب رسول اهللا مي

1. 

َ ٱ﴿ فرمايد: ببين كه خداوند مي ُ َ�ۡنُهۡم َورَُضواْ َ�ۡنهُ رّ�ن ت كه خداوند آيا ممكن اس ﴾َّ
از گروهي راضي شود و برايشان بهشتي جاودانه كه در آن ماندگار خواهند بود، فراهم 
كند و پس از آن فوز عظيم و رستگاري بزرگ، بر آنان خشم گيرد؟! گواهي شاهد عادل، 

 صي اصحاب رسول اهللا در دنيا قابل رد نيست، كسي كه گواهي خداوند متعال را درباره
 .ي دارد؟!رد كند، چه حكم

  خداوند متعال مي فرمايد: -2

َ  لَّقدۡ ۞﴿ ُ ٱ رَ�ن ۡ ٱ َعنن  َّ نُعونََك  ِنذۡ  مننن�َ ُمؤۡ ش ۡ  ُ�َباي َجَرةن ٱ َت َۡ َّ َعلنمَ  ش نهنمۡ  �ن  َما ََ نَزَل  قُلُو�
َ
 فََ

كنيَنةَ ٱ َّ َ�ٰ  هنمۡ َعلَيۡ  ش
َ
تۡ  َبُهمۡ َوأ   َكثنَ�ةٗ  َوَمَغاننمَ  ١ اقَرن�بٗ  احٗ ََ

ۡ
ۗ يََ َََها ََ  ُخُذو ُ ٱ َوَ�  ١ اَحكنيمٗ  َعزن�ًزا َّ

ُ ٱ وََعَدُ�مُ  نمَ  َّ   َكثنَ�ةٗ  َمَغان
ۡ
َََهاتََ َعّجَل  ُخُذو ن َ�ٰ  لَُ�مۡ  ََ ه َّ  ۦذن يۡ  َوَ�

َ
 َعنُ�مۡ  َّاسن ٱ دنيَ �

 ََ َُكو يَُ�مۡ َو�َهۡ  مننن�َ ُمؤۡ ّلنلۡ  َءايَةٗ  َو�ن ٰ  دن ََ َۡ  اطٗ صن  .]20-18الفتح: [ ﴾٢ اَتقنيمٗ ّم
چه در  گاه كه زير درخت با تو بيعت كردند، خدا آن  اوند از مؤمنان راضي شد، آنقطعاً خد«

هايشان  رو آرامش را بر دل دانست، از اين هايشان (از ايمان و صداقت) نهفته بود، مي درون دل
را به دست  چنين) غنايم بسياري كه آن نازل كرد و پيروزي نزديكي نصيب آنان فرمود و (هم

داوند شكست ناپذير و حكيم است، خداوند غنايم فراواني به شما وعده داده كه آوريد و خ مي
آوريد، ولي يكي را زودتر براي شما فراهم ساخت و دست تعدي مردم را  آن ها را به دست مي

 .»اي براي مؤمنان باشد و شما را به راه راست هدايت كند از شما باز داشت تا نشانه

َّمدٞ ﴿ -3 نۚ ٱ رُّسوُل  ُّ نينَ ٱوَ  َّ ٓ  ۥٓ َمَعهُ  َّ ّدا شن
َ
ٓ  ُكّفارن لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ ٰ  َنُهۡمۖ بَيۡ  ءُ رَُ�َا  اُسّجدٗ  اُرّكعٗ  ُهمۡ تََرٮ

ََ يَبۡ  ن ٱ ّمننَ  ٗ� فَۡض  َتُغو ٰ َورنۡض  َّ ۖ نٗ َ� يَماُهمۡ  ا ثَرن  ّمننۡ  وُُجوهنهنم �ن  سن
َ
� ٱ � ُجودن َّ ٰ  ش نَك َ� ٰ ّ�وۡ ٱ �ن  َمَثلُُهمۡ  ش � َرٮ  ةن

                                           
 .2/372 بدائع التفسري -1
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خۡ  ٍع َكَزرۡ  �نيلن ۡ�ن ٱ �ن  ُهمۡ َوَمَثلُ 
َ
ٰ  َتَوىٰ سۡ ٱفَ  لََظ تَغۡ سۡ ٱفَ  ۥاَزَرهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ َشۡ�  َرجَ أ ُب ُ�عۡ  ۦُسوقنهن  َ�َ  جن

َغنيَظ  شّزّراعَ ٱ نهنمُ  �ن ۗ لۡ ٱ ب ُ ٱ وََعدَ  ُكّفاَر نينَ ٱ َّ َّ  ْ ْ  َءاَمُنوا جۡ  فنَرةٗ ّمغۡ  ُهممننۡ  تن لنَ�ٰ لّ�ٰ ٱ وََعمنلُوا
َ
 ًراَوأ

 ۢ يَم  . ]29[التفح:  ﴾٢ �َعظن
ي خداست و كساني كه با او هستند در برابر كافران تند و سرسخت و  محمد فرستاده«

بيني، آنان همواره  نسبت به يكديگر مهربان و دلسوزند. ايشان را در حال ركوع و سجده مي
هايشان  نيي ايشان بر اثر سجده در پيشا طلبند. نشانه جويند و رضاي او را مي فضل خداي را مي

نمايان است، اين، توصيف آنان در تورات است و اما توصيف ايشان در انجيل چنين است كه 
هاي) خود را بيرون زده، و آنها را نيرو داده و  هاي (خوشه همانند كشتزاري هستند كه جوانه

رد، اي كه برزگران را شگفت آو به گونه هاي خويش راست ايستاده باشد،  سخت نموده و بر ساقه
تا كافران را به سبب آنان خشمگين كند. خداوند به كساني از ايشان كه ايمان آورده و كارهاي 

 .»دهد اند آمرزش و پاداش بزرگي را وعده مي شايسته كرده

َ ٱ﴿ بيا با هم درباره اين كلمات بينديشيم: ُ رّ�ن َعلنمَ ﴿ ﴾َّ نهنمۡ  �ن  َما ََ نَزَل ﴿ و ﴾قُلُو�
َ
 فََ

كنيَنةَ ٱ َّ گويد:  مي /بختان پي خواهيد برد، ابن قيم گاه به واقعيت آن نيك آن ﴾هنمۡ لَيۡ عَ  ش
هاي آنان وجود داشت،  خداي سبحان از ايمان و خير و محبت خدا و رسول كه در قلب«

 .164F1»را تثبيت فرمود آگاه بود و با انزال سكينه هنگام پريشاني و اضطراب، آن
ي شود و برايشان بهشتي فراهم كند كه در آيا معقول است كه خداوند از گروهي راض

ها جاريست، و در تورات و انجيل برايشان مثالي بزند و آنها را به صراط  زير آن نهر
مستقيم هدايت كند و سپس آنها را به جهنّم ببرد؟! راستي! يهود و نصاري در برابر اين 

ضعي خواهند گرفت، آيا هايشان هست، چه مو هاي(دروغين)! العياذ باهللا، كه در كتاب مثال
هاي بيان شده براي اهل كتاب، دارد، آيا اين به معناي  اين، معنايي غير از دروغ بودن مثال

هايي كه  پشيماني از تزكيه الگوها، آن هم پس از اقتداي مردم به آنان، نيست؟! با ارتداد آن
كه  س از آنبهشت برايشان فراهم شده بود، بهشت از آن چه كساني خواهد بود؟ آيا پ
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ها، بردن به جهنم است؟! و  ) پاداش آناثابةهاي آنان آگاه شد( خداوند متعال از حال دل
 .گردد؟! گرداند و با آن همه بدي و قبح از آنان راضي مي چرا خداوند مرتدان را پيروز مي

ادبي است، خداوند متعال از آن چه  حقاً كه اين سخن منتهاي گمراهي و نهايت بي

چگونه جايز است كه : «گويد مي /قتيبه پاك است، ابنه او نسبت دهند، بسيار ظالمان ب
خداوند از گروهي راضي شود و آنان را بستايد و در تورات و انجيل برايشان مثال بزند و 

شوند؟ مگر اينكه معتقد باشند كه:  مرتد مي صداند كه پس از رسول اهللا كه مي حال آن
 .165F1»ين شخصي قطعاً بدترينِ كافران استدانسته است، و چن خداوند نمي

َغنيَظ ﴿: ي در تفسير آيه /سيد قطب نهنمُ  �ن خشمگين كردن « گويد: مي ﴾ُكّفارَ لۡ ٱ ب
ي رسول اوست و  ي خدا و يا كاشته عمدي كافران بيانگر اين است كه اين كشتزار كاشته

، بلكه در آن پرده قدرت و ابزار خشمگيني دشمنان خداست، اين مثال امروزي نيست
كه محمد و همراهانش به  صفحه تقدير موجود و ماندگار است، به اين خاطر پيش از آن

و  صجا كه به آمدن محمد دنيا پا بگذارند، از آن ياد و در انجيل ثبت شده است، آن
همراهانش مژده داده است، اين گونه خداوند در كتاب جاويدانش وصف اين جماعت 

گرداند تا در پهناي هستي ماندگار شود و  را ثبت مي صبرگزيده و اصحاب رسول اهللا
نوا گردد، و به عنوان  هايش با آن هم شنود، تمام كرانه را از آفريدگار خود مي گاه كه آن آن

ها بماند تا در عملي نمودن آن بكوشند تا بدين وسيله ايمان در  نمونه براي تمام نسل
 .166F2»بالترين درجاتش تحقق يابد

 توجه:
گرفته و براي هميشه،  صكتاب و ديگر دشمنان اين دين، از بعثت رسول اهللا اهل

اند و خواهند كوشيد، و اگر موردي  براي هدم دين و خاموش گردانيدن نور آن، كوشيده
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و يا قرآن و يا صحابه كه خداوند  صبراي ايرادگرفتن از دين، چه در شخص رسول اهللا
كردند، حال  را ظاهر و بر م� مي يافتند، حتماً آن د، ميهايشان ياد نموده بو از آنان در كتاب

كه در اين مدت طولني و گذشت زمان چنين چيزي اتفاق نيافتاد، بنابر اين هر عاقلي  آن
 صرسد كه مثال و صفتي كه در تورات و انجيل براي اصحاب محمد به اين نتيجه مي

گونه كه بدخواهان و طعنه زنندگان  ناليقين است و اگر آنان آ بيان شده، بسيار دقيق و عين
گويند، تبديل و تغييري ايجاد مي كردند، اين بزرگترين طعن و ايراد در دين اس�م  مي
 .بود...! مي

نلۡ ﴿ فرمايد: خداوند متعال مي -4 ٓ ش ۡ ٱ ءن ُفَقَرا رن�نَ ُمَ�ٰ ش نينَ ٱ جن خۡ  َّ
ُ
ْ أ مۡ  رنهنمۡ دنَ�ٰ  منن رنُجوا

َ
ٰ َوأ نهنمۡ َ�  ش

ََ يَبۡ  ن ٱ ّمننَ  ٗ� فَۡض  َتُغو ٰ َورنۡض  َّ ََ  انٗ َ� و َ ٱ َوَ�نُ�ُ ٰ  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  َّ ََ ْو
ُ
ََ لّ�ٰ ٱ ُهمُ  �نَك أ قُو نينَ ٱوَ  ٨ دن َّ 

ارَ ٱ َ�َبوُّءو ََ  لنهنمۡ َ�بۡ  منن نَ يَ�ٰ ۡ�ن ٱوَ  ُّ ََ  هنمۡ ِنَ�ۡ  َهاَجرَ  َمنۡ  ُ�نّبو ََ  َو ٓ  َحاَجةٗ  ُصُدورنهنمۡ  �ن  َ�نُدو نّما ّّ 
 ْ وتُوا

ُ
ََ ؤۡ َو�ُ  أ نُرو ٰ  ث هنمۡ  َ�َ َن نُف

َ
ََ  َوشَوۡ  أ نهنمۡ  َ� ۚ  ب َّ  يُوَق  َوَمن َخَصاَصةٞ هن ََفۡ  ُش ٰ  ۦَن ََ ْو

ُ
 ُهمُ  �نَك فََ

ۡ ٱ ََ ُمفۡ ش  .]9-8الحشر: [ ﴾٩ لنُحو
و اموال خود بيرون رانده   همچنين غنايم از آن فقراي مهاجريني است كه از خانه و كاشانه«
خواهند و خدا و پيغمبرش را ياري  خشنودي او را مي اند. آن كساني كه فضل خدا و شده
ي (آيين اس�م) را آماده  دهند، اينان صادقانند آناني كه پيش از آمدن مهاجران خانه و كاشانه مي

دارند كه به پيش ايشان  كردند و ايمان را (در دل خود استوار داشتند) كساني را دوست مي
كنند به چيزهايي كه به مهاجران داده  غبت نيازي نمياند و در درون احساس و ر مهاجرت كرده

دهند، هر چند كه خود سخت نيازمند باشند، كساني كه  شده است و ايشان را بر خود ترجيح مي
 .»از بخل نفس خود، نگاهداري و مصون و محفوظ گردند، ايشان قطعاً رستگارند

ََ لّ�ٰ ٱ﴿ آيا قُو انده شدند، براي چه بود؟ زيرا هايشان ر يي كه از وطن و دارائيآنها ﴾دن
 دادند و در پي فضل و رضايت الهي بودند، و نه تنها اين، بلكه خدا و رسولش را ياري 

ۡ ٱ﴿ ََ ُمفۡ ش شود كه  آنهايي كه در مدينه مسكن داشتند و ايمان را برگزيدند، مگر مي ﴾لنُحو
از جان ومالشان آنها اهل رده و نفاق باشند؟! پس چرا بيرون رفتند؟! و چرا جنگيدند و 
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مايه گذاشتند؟! از اس�م و پيامبر آن، كه هر دو در حال ضعف آشكاري بودند، چه منفعت 

ََ لّ�ٰ ٱ﴿ و مصلحتي انتظار داشتند، اما نه! آنها به راستي قُو ۡ ٱ﴿ و ﴾دن ََ ُمفۡ ش  بودند.  ﴾لنُحو

ارَ ٱ َ�َبوُّءو﴿ آيا در آيه يعني سراي «گويد: مي /اي؟ سيد قطب انديشيده ﴾نَ يَ�ٰ ۡ�ن ٱوَ  ُّ
هجرت... كه انصار پيش از مهاجرين در آن قرار گرفتند، همان گونه كه در ايمان جاي 
گرفتند، گويا كه ايمان منزل و سراي آنان است، و اين تعبير بسيار گسترده و پرمحتواست، 

 كند، ايمان سرا و است كه موضع انصار را در برابر ايمان، بيان مي ترين تعبيري  و دقيق
زيست و ارواحشان در آن مسكن  هايشان در آن مي منزلگاه و وطن آنان بود، كه قلب

گونه كه مردم به سراي  كردند، همان بردند و اطمينان حاصل مي داشت، و به آن پناه مي
  .167F1»يابند برند و اطمينان مي خود پناه مي

168Fها جز سه نفر ي اين نمونه تو را به خدا! اگر همه

ساقط و مردود شده  همگي از اعتبار 2
باشند، مسلمانان ديگر از چه كساني پيروي كنند؟! و آيا مسلماناني كه نياكانشان در عصر 

شوند؟! اينان درباره اين آيه  اند، امروزه كامياب وپيروز مي رسالت و نزول وحي ناكام مانده

نينَ ٱوَ ﴿ گويند: آيد، چه مي كه بعد از آن مي َّ  ٓ هنمۡ َ�عۡ  مننۢ  ُءوَجا ََ  دن َا فنرۡ غۡ ٱ َرّ�َنا َ�ُقوشُو ََ 
نخۡ  ٰ َو�ن نَناَ� نينَ ٱ ن ن  َسَبُقونَا َّ ََ  نن يَ�ٰ ۡ�ن ٱب نَنا �ن  َعۡل َ�ۡ  َو نينَ  غنّ�ٗ  قُلُو� َّ ن ْ  ّل ٓ  َءاَمُنوا  رَُءوٞف  ِننَّك  َرّ�َنا
يمٌ   .]10الحشر: [ ﴾١ رّحن
د: پروردگارا! ما را و برادران ما گوين آيند، مي كساني كه پس از  مهاجرين و انصار به دنيا مي«

هايمان جاي  اي نسبت به مؤمنان در دل اند، بيامرز و كينه را كه در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفته
 .»مده، پروردگارا! تو داراي رأفت و رحمت فراواني هستي
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نينَ ٱ﴿ ي آيا از مؤمنان در دل خود كينه داريد؟! موضع آنان در برابر آيه  ونَاَسَبقُ  َّ
ن  و آيا اين  اند، چيست؟ خداي عالم الغيب، ثابت كرده است كه آنان با ايمان مرده ﴾نن يَ�ٰ ۡ�ن ٱب

 آيه فقط به همان سه نفر اختصاص دارد؟

نينَ ٱوَ ﴿ فرمايد: خداوند مي -5 َّ  ْ ْ  َءاَمُنوا ْ َوَ�ٰ  وََهاَجُروا ن ٱ َسبنيلن  �ن  َهُدوا نينَ ٱوَ  َّ َّ  ْ  َءاَووا
وٓ  ْ ّونََ�ُ ٰ  ا ََ ْو

ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �نَك أ ََ ُمؤۡ ش ۚ َحقّٗ  مننُو ٞ ّمغۡ  شُّهم ا نينَ ٱوَ  ٧ َكرن�مٞ  قٞ َورنزۡ  فنَرة َّ  ْ  دُ َ�عۡ  مننۢ  َءاَمُنوا
 ْ ْ َوَ�ٰ  َوَهاَجُروا ٰ  َمَعُ�مۡ  َهُدوا ََ ْو

ُ
ْ  مننُ�مۚۡ  �نَك فََ ْوشُوا

ُ
 ٱ َوأ

َ
ُن رۡ ۡ� وۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  َحا

َ
نَبعۡ  َ�ٰ أ  بن كنَ�ٰ  �ن  ٖض ب

نۚ ٱ َّ  َّ َ ٱ ِن نُ�ّلن  َّ ۢ  ءٍ َ�ۡ  ب  .]75-74األنفال: [ ﴾٧ َعلنيُم
و آنها كه ايمان آوردند و هجرت نمودند و در راه خدا جهاد كردند و آنها كه پناه دادند و «

اي است و كساني كه  براي آنها آمرزش و روزي شايسته ،اند ياري نمودند، آنان مؤمنان حقيقي
با شما جهاد نمودند، از شما هستند، و خويشاوندان نسبت بعداً ايمان آوردند و هجرت كردند و 

 .»خداوند به همه چيز داناست ،به يكديگر سزاوارترند

نينَ ٱوَ  ﴿ بياييد با هم در اين تعبيرات بينديشيم: َّ  ْ ْ  َءاَمُنوا ْ َوَ�ٰ  وََهاَجُروا ن ٱ َسبنيلن  �ن  َهُدوا َّ 
نينَ ٱوَ  َّ  ْ وٓ  َءاَووا ْ ّونََ�ُ ٰ  ا ََ ْو

ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �نَك أ ََ ُمؤۡ ش ۚ َحقّٗ  منُنو ٞ ّمغۡ  شُّهم ا نينَ ٱوَ  ٧ َكرن�مٞ  قٞ َورنزۡ  فنَرة َّ  ْ  َءاَمُنوا

ها تعبيراتي صادق و حقيقي هستند كه منظور از آن هم، حقيقت و  تمام اين ﴾...دُ َ�عۡ  مننۢ 
ها از كسي سرچشمه گرفته كه به همه چيز داناست، به اين  واقعيت است، و همه اين

ٰ ﴿ خداوند متعال:فرموده  ََ ْو
ُ
دوستي  ،بينديش، يعني: آنها در موالت ايماني ﴾مننُ�مۡ  �نَك فََ

در اين آيه مورد توجه قرار نگرفته است و  ﴾مننُ�مۡ ﴿ از شمايند، چه شد كه و نصرت،
اند، در صورتي كه در احادث  طعنه زنندگان از آن چشم پوشيده و قصداً اعراض كرده

چه غوغايي كه به پا نكردند و هزاران صحابه را مشمول  ﴾مننُ�مۡ ﴿ حوض به خاطر آن
آن گردانيدند؟! اما در سياق اين آيه قرآني، برايش هيچ ارزشي قايل نشدند، اين تحكّمي 

 .است بر اساس همان منطق نه بر اساس حق و باطل!
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َّ  لَُ�مۡ  َوَما﴿ فرمايد: خداوند متعال مي -6 َ�  ْ ن ٱ َسبنيلن  �ن  تُنفنُقوا ن  َّ ّ َن ٰ  َو ََ َ�ٰ ٱ ُث مني َّ ٰ ش  تن َ�
 ٱوَ 

َ
�ۡ� � َۡ  ََ  ضن َ نَفقَ  ّمنۡ  مننُ�م َتوني�

َ
ٰ  َن َفتۡ لۡ ٱ لن َ�بۡ  منن أ ۚ َوَ� ٰ  َتَل ََ ْو

ُ
�ۡ  �نَك أ

َ
نينَ ٱ ّمننَ  َدرََجةٗ  َظمُ أ َّ 

 ْ نَفُقوا
َ
ٰ  دُ َ�عۡ  مننۢ  أ ْۚ َوَ� ُ ٱ وََعدَ  َوُ�ّٗ  َتلُوا � َۡ �ُۡ ٱ َّ ُ ٱوَ  َ�ٰ نَما َّ ََ َ�عۡ  ب  . ]10الحديد: [ ﴾١ َخبن�ٞ  َملُو
ها و زمين همه از آن خداست، كساني از  كه ميراث آسمان چرا در راه خدا انفاق نكنيد در حالي«

آنها درجه و مقامشان برتر از كساني  ،شما كه پيش از فتح انفاق كردند و جنگيدند يكسان نيستند
ي پاداش نيك داده و  ، وعده خداوند به همهو  ،است كه پس از فتح انفاق نمودند و جهاد كردند

 .»دهيد، آگاه است خدا به آنچه انجام مي
آن كسي كه در وضعي انفاق و جهاد كند كه دين، مورد «گويد:  مي /سيد قطب

قدرت و ثروتي  تهاجم است و چندان ياوري ندارد و چشم انتظار هيچ گونه منفعت، 
امنيت و انبوه ياري كنندگان و در حالي كه  نيست، تفاوت بسيار دارد با آن كسي كه با

 .169F1»كند... انفاق و جهاد مي  پيروزي و غلبه نزديك است،

ُ ٱ وََعدَ  َوُ�ّٗ ﴿ گويد: مي /قرطبي خداوند متعال پيشتازان سبقت گرفته و  ﴾َ�ٰ َۡ �ُۡ ٱ َّ
بهشت  اند، همگي را با تفاوت درجاتي كه دارند، به همچنين متأخرين كه با آنان پيوسته

 .170F2»مژده داده است
از اين آيه سهم بزرگي  مؤمنان ترديدي ندارند كه ابوبكر«گويد:  مي /ابن كثير

 ،اند هاي پيامبران، سرور آنهايي است كه بر آن آيه عمل كرده دارد، او در ميان تمام ملت
ي احسان  كه شرمنده آن اش را براي رضاي خداوند صرف نمود، بي زيرا او تمام سرمايه

 .171F3»كرد) كسي باشد و بخواهد آن را جبران كند (خالصانه براي خدا انفاق مي

                                           
 .6/3484 يف ظالل القران -1

 .17/207 اجلامع الحكام القرآن -2

 . 4/394ر تفسير ابن كثي -3
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وعده داده است، خلف وعده  ﴾َ�ٰ َۡ �ُۡ ٱ﴿ آيا پس از آن كه خداوند آنان را به بهشت

ُ ٱوَ ﴿ فرمايد: راند؟! خداوند متعال درباره خود مي كند و آنان را مي مي نَما َّ ََ َ�عۡ  ب  َملُو
 بندگان بر خداي خبير و آگاه پوشيده است؟آيا اعمال  ﴾َخبن�ٞ 

تفاوتي ندارد كه منظور از فتح، فتح مكه باشد يا حديبيه، در اين مورد با آنان اخت�في 
حقين را به ي بالحسني است كه خداوند سابقين و ل نيست، بلكه اخت�ف در معناي وعده

 .است! حسني وعده داده

نيَن ّلَقد تّ ﴿ فرمايد: خداوند متعال مي -7 َّ نَصارن ٱ
َ
رن�َن َوٱۡ� ن َوٱشُۡمَ�ٰجن ّ ُ َ�َ ٱَّ�ن َّ اَب ٱ

ن منۢن َ�ۡعدن َما َ�َد يَزن�ُغ قُلُوُب فَرن�قٖ  ة نهنۡم ّمنۡنُهۡم ُمّم تَاَب َعلَۡيهنۡمۚ ِننُّهۥ  ٱّ�َبُعوهُ �ن َساَعةن ٱۡلُعۡ�َ ب
يٞم  رَُءوٞف   .]117: التوبة[ ﴾١رّحن
توبه پيغمبر و توبه مهاجرين و انصار را پذيرفت، مهاجرين و انصاري كه در  مسلماً خداوند«

كه نزديك بود دلهاي گروهي از  روزگار سختي (جنگ تبوك) از پيغمبر پيروي كردند، بعد از آن
آنها، از حق منحرف شود، سپس خدا توبه آنها را پذيرفت، چرا كه او نسبت به آنان مهربان و 

 .»رحيم است

 ه:چند نكت
زيرا تمام  ،لزمه توبه اين نيست كه پيش از آن شخص مرتكب گناهي شده باشد -1

172Fبندگان نيازمند توبه و استغفار هستند

1. 
خداوند متعال مهاجرين و انصار را مطلقاً نام برده است، سابقين و متأخرين را از  -2

ةن ﴿ دانيم كه هم تفكيك نكرده است و مي  م هجري بود.در سال نه ﴾َساَعةن ٱۡلُعۡ�َ
جا ذكر نموده  و مهاجرين و انصار را يك صخداوند متعال از توبه رسول اهللا -3

 است. صاست و اين گوياي اتصال روحي ميان صحابه و رسول اهللا

                                           
 .2/599 القدير فتح -1
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تكرار توبه در ابتدا و انتهاي آيه توسط خداوند، جاي تأمل «گويد:  مي /ابن قيم -4
نياً توبه آنان را پذيرفت، خداوند آنان را موفق به توبه دارد، اولً به آنان توفيق توبه داد و ثا

نمود و سپس به فضل خويش توبه را از آنان پذيرفت، پس خير همه از جانب او و 
توسط او و مال او و در دست اوست، به فضل و احسان خويش به هر كس بخواهد، 

173F».دارد بخشد، و با حكمت و عدل خويش، هر كس را بخواهد از آن محروم مي مي

1 

ُ ﴿ آيا با وجود َّ ي توبه (خداوند) اع�م داشته است، باز هم  كه پذيرنده ﴾لَّقد تّاَب ٱ

باز هم  ﴾تّاَب ﴿ ي آنان پذيرفته نشده است؟ آيا با تأكيد شود كه بگويد: توبه كسي پيدا مي
هست؟ آن هم پس از آن كه خداوند متعال در آخرين  جايي براي طعنه زدن به صحابه

 ي آنان را اع�م نموده است؟ ، رضايت و پذيرش توبهو صحابه صي رسول اهللا وهغز

نهنۡم رَُءوٞف ِننُّهۥ ﴿ آيا پس از يمٞ  ب دارد و آنان را  باز مي صآنان را از حوض پيامبر ﴾رّحن

نهنۡم رَُءوٞف ِننُّهۥ ﴿ گاه چرا آيه را با برد؟، آن به جهنم مي يمٞ  ب ختم كرد، آيا گوياي  ﴾رّحن
ايت مضاعف خداوند به آنان نيست؟ آن جا كه آنان را به توبه موفق گردانيد، و عن

هاي آنان را از انحراف و كجي مصون داشت، اين سنت الهي است كه هنگام سختي  قلب
 كند. با اولياي خود، اين گونه رفتار مي

 توجه:
اشته وي را در مدينه گذ صزيرا رسول اهللا ،حضور نداشت» سرةعجيش ال«در  علي

بود، اين را گفتم تا كسي نگويد كه: علي و همان سه يا چهار نفري كه بعد از رسول 
174Fشود را شامل نمي ي صحابه مرتد نشده بودند، مخاطب آيه هستند و بقيه صاهللا

2  ،
امتي كه ب�فاصله پس از وفات پيامبرش، جز سه نفر همگي مرتد شوند در آن، چه خيري 

ّمةٍ  َخۡ�َ ﴿ د بهترين امت برگزيده براي مردمتوان هست؟! آيا آن امت مي
ُ
خۡ  أ

ُ
نلّناسن  رنَجۡت أ  ﴾ش

                                           
 .2/381 بدائع التفسري -1

 .3/529بودند، زادالمعاد  ص. در غزوه تبوك سي هزار نفر در ركاب رسول اهللا2
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175Fگويد: باشد؟! اين دقيقاً سخني است كه شيعه مي

1 

ٰ ﴿ فرمايد: خداوند متعال مي -8 ّ�َهاََ
َ
نينَ ٱ َ َّ  ْ وۡ  ۦدنيننهن  َعن مننُ�مۡ  تَدّ يَرۡ  َمن َءاَمُنوا ََ  َف فَ

 
ۡ
ُ ٱ �ن يََ نَقوۡ  َّ ّبونَهُ  ُ�نّبُهمۡ  �ٖ ب ذنلّةٍ  ۥٓ َوُ�حن

َ
ۡ ٱ َ�َ  أ عنّز�ٍ  مننن�َ ُمؤۡ ش

َ
ٰ لۡ ٱ َ�َ  أ ََ يَُ�ٰ  فنرن�نَ َ� ن ٱ َسبنيلن  �ن  هنُدو َّ 

 ََ ََ  َو ٓ  َمةَ شَوۡ  َ�َافُو نٖ�� ََ �  ٰ نَك َ� ن ٱ ُل فَۡض  ش ٓ  َمن �نيهن يُؤۡ  َّ ا ََ َ � ۚ ُ ٱوَ  ُء عٌ َ�ٰ  َّ  .]54: ةالمائد[ ﴾٥ َعلنيمٌ  سن
س از شما از آيين خود بازگردد، خداوند جمعيتي را خواهد آورد كه اي مؤمنان! هر ك«

دارد و آنان هم خدا را دوست مي دارند، نسبت به مؤمنان نرم و  خداوند آنان را دوست مي
كنند و از سرزنش هيچ  متواضع و در برابر كافران سخت و نيرومند، در راه خدا جهاد مي

دهد، و (فضل) خدا  ت كه به هر كس بخواهد ميم�متگري هراسي ندارند، اين فضل خداس
 .»وسيع و خداوند داناست

 خداوند آنان را با شش ويژگي ذكر نموده است: «گويد:  مي /ابن قيم
 الف: خدا را دوست دارند.

 ب: خدا آنها را دوست دارد.
 ج: در مقابل دوستان خدا، نرم و م�يم هستند.

 تند.د: در مقابل دشمنان خدا، تند و شديد هس
 كنند. هـ : در راه خدا جهاد مي

 .176F2»كنند گران را تحمل مي و: در اين راه م�مت م�مت

                                           
نٱشَۡمۡعُروفن ﴿: ي . قمي از ابوعبداهللا رواييت كرده است كه نزد وي آيه1 ََ ب ُرو ُّ نلّناسن تََۡ ۡخرنَجۡت ش

ُ
ّمٍة أ

ُ
 ُكنُتۡم َخۡ�َ أ

ن َو�َ  َّ نٱ ََ ب ََ َعنن ٱشُۡمنَكرن َوتُۡؤمنُنو قرائت شد، ابوعبداهللا گفت: بهترين امت!: كه  .]110عمران:  [آل ﴾....ۡنَهۡو
را بكشند؟ قاري پرسيد: فذايت شوم، پس آيه چگونه است؟ گفت: اين  باميرالمؤمنين و حسن و حسن

نل﴿گونه نازل شده است،  ۡخرنَجۡت ش
ُ
ّمٍة أ

ُ
نٱشَۡمۡعُروفن ُكنُتۡم َخۡ�َ أ ََ ب ُرو ُّ ََ  ّناسن تََۡ ََ َعنن ٱشُۡمنَكرن َوتُۡؤمنُنو َوَ�ۡنَهۡو

ن  َّ نٱ  .1/110ايد) تفسير قمي  (بهترين اماماني هستيد كه براي مردم برگزيده شده  ﴾....ب

 .2/114 بدائع التفسري -2
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دارد و آنان خدا  گروهي كه خداوند آنها را دوست مي«گويد:  مي /محمد رشيد رضا
دارند، ابوبكر و يارانش هستند، آنان كه با اهل رده جهاد كردند... اما  را دوست مي

اي كه همراه وي بودند كه سواد اعظم  پندارند كه ابوبكر و صحابه يگر م هاي افراط رافضي
اند، و علي همراه ابوبكر بود نه عليه  اند، موضوع را كام�ًبرعكس كرده هستند، مرتد شده

 .177F1»او و با او نجنگيدند...
 اي صورت گرفت؟  رده صبايد بپرسيم: آيا پس از رسول اهللا

اي صورت گرفت،  ايد، و اگر بگويد: رده كرده اگر بگوييد: خير، واقعيت را تكذيب
178Fپرسيم: چه كساني مرتد شدند؟ اگر بگوييد: صحابه مي

پرسيم: آيا علي و يارانش با  مي 2
پرسيم: كه علي  ايد و اگر بگوييد: خير، مي آنان جنگيدند؟ اگر بگوييد: آري، دروغ گفته

ست! و اگر بگوييد مرتدان غير زيرا با مرتدين جهاد و قتال نكرده ا ،مشمول اين آيه نيست
و همراهانش كه  بودند، كه واقعيت نيز همين است، پس ابوبكر صديق از صحابه

 نيز جزو آنان است، مراد اين آيه هستند. علي
 ي گرامي... خواننده

زيرا هدف، بيان تمام آياتي كه در  ،كنيم به همين مقدار از آيات قرآن كريم، بسنده مي
شده است، نيست، به آن اميد كه اين آيات چراغي فرا روي  نازل فضل صحابه

 پويندگان راه حقيقت باشد. 

﴿ َّ ٰ  �ن  ِن نَك َ� ن�ۡ  ش نَمن َرىٰ ََ ََ  ش وۡ  ٌب قَلۡ  ۥَ�ُ  َ�
َ
لۡ  أ

َ
مۡ ٱ َ� � َّ  .]37ق: [ ﴾٣ َشهنيدٞ  وَُهوَ  عَ ش

                                           
 .6/361 تفسري الـمنار -1

كه ابوجعفر در روايتي  شود، و آن، اين ص عجيبي ديده ميهاي شيعه تناق ي ارتداد صحابه در كتاب درباره -2
گويد: (هنگامي كه مردم با ابوبكر بيعت كردند، تنها چيزي كه اميرالمؤمنين را از ادعاي خ�فت بازداشت،  مي

ها روي آورند..) در روايت بعدي عبدالرحيم  مصلحت مردم بود و اين كه مبادا مرتد شوند و به عبادت بت
شوند، گفت: عبدالهيم!  اند، مردم سراسيمه مي گفتم: اگر بگوئيم، مردم مرتد شده يد به ابوجعفرقيصر مي گو

 234ند...)؟! روضه كافي ص:تبه جاهليت بازگش صاهللا مردم پس از رسول
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فرا در اين، تذكري است براي آن كسي كه دلي (آگاه) دارد و يا با حضور قلب گوش «
 .»دهد

 :صاحاديث رسول اهللا -ب

ِت «فرمودند:  صگويد: رسول اهللا مي ابوسعيد خدري -1
ْ
س  َسأ َّ ِس  عس ْ   ا َس  �سْغُزٌ زس  ِس

ْس  َِئس م   َّ ِس  َِ ْس  ، ا �سُقوَُو مْ  ِس ُُ �ِِ  ْْ بس  َس ِ  ِسُسولس  ُس حس ِّ ْس  ا �سُقوَُو مْ  ِس �ُْفتسحُ .  ْسعس سُهمْ  ِس  ُُمّ .  َ
ِت 
ْ
س  َسأ َّ ِس  عس ْ   ا َس  �سْغُزٌ زس ْس  َِئس م   ِس َّ ِس  َِ �ُقس ُل  ، ا ْ   ِس مْ  هس ُُ �ِِ  ْْ بس  َس حس اس  ُس حس ُْ  ِسُسولِ  أس
 ِ ِّ ْس  ا �سُقوَُو مْ  ِس �ُْفتسحُ .  ْسعس سُهمْ  ِس ِت  ُُمّ  ، َ

ْ
س  َسأ َّ ِس  عس ْ   ا َس  �سْغُزٌ زس ْس  َِئس م   ِس َّ ِس  َِ �ُقس ُل  ، ا  ِس

  ْ مْ  هس ُُ � ِِ  ْْ بس  َس ْْ  ُس حس بس  َس حس اس  ُس حس ُْ ِ  ِسُسولِ  أس ِّ ْس  ا �سُقوَُو مْ  ِس �ُْفتسحُ . ْسعس سُهمْ  ِس َ«179F1. 
گويند: آيا با شما كسي هست  كنند، مي هايي جهاد مي بر مردم زماني خواهد آمد كه، گروه«

شود سپس  گويند: آري، پس برايشان گشوده (فتح) مي همراه بوده است؟ مي صكه با رسول اهللا
شود: آيا كسي از شما با اصحاب رسول  كنند، گفته مي هايي جهاد مي آيد، گروه اني بر مردم ميزم
شود، سپس زماني بر مردم  گويند: آري، پس برايشان گشوده مي همراه بوده است، مي صاهللا
شود: آيا با شما كسي هست كه با همراهان  كنند، گفته مي هايي از مردم جهاد مي آيد ) گروه مي

من از  .»شود گويند: آري، پس برايشان گشوده مي همراه بوده است؟ مي صاب رسول اهللاصح
اند، فتح  ها براي مرتداني كه از دين برگشته پرسم: آيا سرزمين اين طعنه زنندگان مي

بودند، پس از مرگشان به بركت ديدار آنان، فتح حاصل  شود؟! آيا اگر آنان منافق مي مي
، فقط در زمان خ�فت خلفاي صانيم كه فتوحات بعد از رسول اهللاد شد؟! و قطعاً مي مي

بوده، آنها بودند كه كشورها را گشودند و گروه، گروه مردم  ث�ثه، ابوبكر، عمر و عثمان
را در دين الهي وارد كردند، و هم اكنون نيز آثار فتوحاتشان براي همه نمايان است! در 

جا كه دشمن  هاي داخلي بود، تا آن رج و جنگفتحي نبود، بلكه هرج و م خ�فت علي

                                           
كنند،  هايي از مردم جهاد مي ) گروه2532( ةفضائل الصحاب)، مسلم،  )3649صحاب النبيأفضايل بخاري،  -1

گويند: آري،  همراه بوده است؟ مي صشود: آيا با شما كسي هست كه با همراهان اصحاب رسول اهللا گفته مي
 شود. پس برايشان گشوده مي
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گويم، تاكسي نپنداردكه: منظور اين حديث،  به مسلمانان چشم طمع دوخت، اين را مي
دانيم كه، ديگر امامان شيعه  و پيروانش هستند كه در ركاب او جنگيدند، و همه مي علي

ان خلفاي ث�ثه اند، بلكه برخي از آنان سرباز حكومت و سپاهي نداشته پس از علي
زيرا نه او رسول اهللا را ديده  ،ي امام غائب و معدوم هم نيست اند، اين حديث درباره بوده

اند، در  اند و نه آنهايي را كه صحابه را ديده را ديده صاست و نه آنها را كه رسول اهللا
 .اين نكته بينديش، حق و اهل حق را خواهي شناخت

َِ اَقكٌْ تك� ثم « فرمودند: صول اهللاگويد: رس مي بعمران بن حصين -2
 .180F1»افَْ َُوَهم، ثم افَْ َُوَهم...

بهترين مردم، مردم هم قرن من هستند، سپس آناني كه پس از آنهايند، سپس آنهايي كه پس «
 .»از آنهايند...

شوند؟!! آيا  رانده مي صآيا بهترين مردم آنهايي هستند كه از حوض رسول اهللا
مرتد شدند؟! آيا اين، طعني به  صنهايي هستند كه پس از رسول اهللابهترين مردم، آ

ّمةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ ﴿ خداوند متعال نيست كه سرنوشت:
ُ
خۡ  أ

ُ
نلّناسن  رنَجۡت أ را  .]110عمران:  آل[ ﴾ش

نيست كه قرني را كه اين مرتدان  صبه اينان سپرده است؟! آيا اين طعني در رسول اهللا
ت؟! راستي! بهترين قرن، ناكام باشند، آنهايي كامياب و رستگار و ستوده اس در آن بودند، 

ّْ « اند: شان فرموده درباره صشوند كه رسول اهللا كامياب مي ُ�مْ  ِِ ًَ  �سْعدس ْس  تسْو ُوَُو  ٌس س  �س
ْس  نُو َس َس ْس  ، َُْؤ ُدٌ هس ِْ س � ْس  ٌس س  ، ٌس ُدٌ هس ِْ تس َْ ُ ْس  � ٌُِ �سنِْذ ْس  ٌس س  ٌس ُفو كُ  ، ّس هس ُْ �س ُْ  مُ ِِ�هِ  ٌس َس  َ  .181F2»اَ

دار، بي آن كه از آنان خواسته شود،  پس از شما مردمي خواهند آمد، خيانتكار نه امانت«
ي چاقي، آشكار  شان پديده كنند، و در ميان كنند، اما به آن وفا نمي دهند، نذر مي گواهي مي

 .»گردد مي
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َُّوومُ «فرمودند:  صگويد: رسول اهللا مي ابوموسي اشعري -3 َس  ا
س
ِِ  نسة  أ َس  َّ إِذسا َُِ

 َس
لسِت  تس  اَُّوومُ  ذسهس

س
ِس  أ َس  َّ دُ  َس  اَ َس َس  َُو

س
نسة   ٌسأ َس

س
حس ِب  أ ُْ إِذسا ألس

لُْت  َس تس  ذسهس
س
حس ِب  أ ُْ ْس  َس  أس ُدٌ َس  َُو

حس ِب  ُْ نسة   ٌسأس َس
س
ِر  أ َّ إِذسا ألُ

حس ِب  ذسهسبس  َس ُْ تس  أس
س
ِر  أ َّ ْس  َس  أُ ُدٌ َس  .182F1»َُو

اي كه به آسمان داده شده  امان آسمانند، هرگاه ستارگان نابود شوند، وعده ستارگان موجب«
اي كه به اصحاب  يابد، و من موجب امان اصحابم هستم، هرگاه من بروم،  وعده است، تحقق مي

رسد، و اصحاب من موجب امن امتم هستند هرگاه اصحاب من بروند،  داده شده است، فرا مي
 .»يابد شده است تحقق مياي كه به امتم داده  وعده

غير  چگونه ممكن است، با خيانت، امنيت به وجود آيد؟ آيا خ�فت خلفاي ث�ثه 
از امنيت، افتخار و فتوحات، چيزي ديگر بود؟ آيا مگر دوران صحابه با شهادت رسول 

است، زيرا اين حديث عام  خيرالقرون نبود؟ اين حديث شامل تمامي اصحاب صاهللا
 دي را تخصيص نكرده است.است و هيچ فر

وجود فساد در برخي حكام و امرا پس از دوران خلفاي راشدين، هيچ اشكالي بر اين 
 زيرا معيار مجموع امت است نه چند فرد. ،كند حديث و حديث قبلي، وارد نمي

ّلوا  س «فرمودند:  صگويد: رسول اهللا مي ابوسعيد خدري -4 َُ س حس ِب  َ ُْ سوْ  ، أس ّْ  َُس
س
 أ

حس 
س
ُ�مْ أ قس  دس ْْفس

س
ثْ س  أ ُحدٍ  َِ

ُ
لً  أ سغس  َس  ذسهس دّ  بُس ِدِهمْ  َُ حس

س
هُ  ٌس س  أ  .183F2»َسِص�فس

اصحاب مرا بد نگوييد، اگر كسي از شما هم سنگ كوه احد ط� صدقه دهد، به اندازه يك «
 . »مشت و يا نصف آن، از صدقه اصحاب من نخواهد رسيد

چه رسد به لعن و نفرين آنان، نهي فرمودند،  از بد گفتن صحابه صرسول اهللا
ترين مورد  با ذكر كم صتر است، رسول اهللا مرتد و كافر دانستن آنان كه خيلي سنگين

تواند سبب لعن و تكفير باشد، ما را هشدار دادند، اين حديث شامل  (بد گفتن) كه مي
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آوردند،  تمام صحابه است هم آنهايي كه زود ايمان آوردند و هم آنهايي كه با تأخير ايمان
 و مخصوص سبب ورود حديث نيست.

از بد گفتن و  صشدند، چرا رسول اهللا مرتد مي صاگر آنان واقعاً پس از رسول اهللا
نفرين آنان، منع فرمودند؟ آيا در آن صورت آنان از برخي گناهكاران كه در احاديث لعهن 

 .بودند؟! اند، به لعن و نفرين سزاوارتر نمي و نفرين شده
هرقل) «(پيرامون داستان هرقل و ابوسفيان آمده كه:  بث ابن عباسدر حدي -5

كنند يا ضعيفان؟ گفتم: ضعيفان، پرسيد: پيروانش  پرسيد: اشراف از او (محمد) پيروي مي
گردند يا كم؟ گفتم: افزون، پرسيد: آيا كسي از آنان پس از مسلمانان شدن،  افزون مي

تم: نه...، آنگاه هرقل گفت: پرسيدم كه پشيمان شده و از اين دين برگشته است؟ گف
كنند يا ضعيفان؟ گفتي: ضعيفان، پيروان پيامبران (هميشه)  اشراف از او پيروي مي

شوند يا زياد؟ گفتي: زياد، ايمان كه كامل شود اين گونه  ضعيفانند، پرسيدم: آنان كم مي
گاه كه  : خير، آنخواهد بود، پرسيدم: آيا كسي با ناراضگي از دينش برگشته است؟ گفتي

 .184F1»گردد... ايمان با قلب در آميزد، ديگر (پشيمان و) ناراض نمي
بن  عروةدر حديث مسور بن مخرمه و مروان پيرامون داستان حديبيه، گفتار  -6

عروه اصحاب «... با قريش، چنين آمده است،  صمسعود در وصف اصحاب محمد
انداخت، حتماً در  بلغمي مي صاهللاگويد واهللا هرگاه رسول  پاييد، مي را مي صمحمد

ماليد و هرگاه به كاري دستور  افتاد و با آن صورت و بدنش را مي دست يكي از آنان مي
گرفت، نزديك بود كه بر آب وضويش  دادند، و چون وضو مي داد، ب�فاصله، انجام مي مي

وي كردند، به تعظيم  گفت، همگي سكوت مي با هم درگير شوند، و هرگاه سخن مي
شدند، عروه در بازگشت به قومش گفت: واهللا من نزد پادشاهان،  هيچگاه به وي خيره نمي

ام كه اطرافيان كسي، وي را آن گونه  ام، واهللا تاكنون نديده قيصر و كسرا و نجاشي بار يافته
انداخت، حتماً  تعظيم كنند، هرگاه بلغمي مي  ،كنند حاب محمد، محمد را تعظيم ميكه اص

                                           
 ).2941: (اجلهاد و السريبخاري،  -1



 نگرشي به احاديث حوض  102

 

ي انجام  ماليد، و همه تن آماده افتاد و با آن صورت و بدنش را مي يكي ميدر دست 
گرفت، نزديك بود بر آب وضويش با هم درگير شوند و  دستور وي بودند و اگر وضو مي

 .185F1»شدند... كردند و هرگز، به احترامش به او خيره نمي گفت، سكوت مي هرگاه سخن مي
تر از انصاف موافق خواهد بود و گرنه كسي انصاف مخالف در دل، بسيار تأثير گذار

كند و نه مذمتش  پروين رسيده است، نه ثناي كسي او را بلند ميي  كه عظمتش به ستاره
 .آورد! او را فرود مي

در  اصحابي  آيا اين طعنه زنندگان كه پيش از اين گواهي خدا و رسول را درباره
پسندند، ترسيم  را آن گونه كه خود ميو آن را بر محمل نادرستي حمل كردند، تا تاريخ 

ي عدالت صحابه و جايگاه بلند آنان و محال بودن  كنند، اين شهادت دشمنان را درباره
 پذيرند؟ ارتدادشان، مي

ُ    س « شنيدم كه فرمود: صگويد: از رسول اهللا مبشر مي ام -7 ُِ ِس  َسْد  َّ ْْ  ا ِس  ِِ ُ  يس  ِّ  ا
 ْْ حس ِا  َِ ُْ ةِ  أس كس وس ِّ   اَ

س
د  أ ْس . حس َ ِ

ّ
ُعوا اف ّس ْتسهس  بس 

س
 .186F2.»...ت

 .»رود... ان شاءاهللا كسي از اصحاب شجره كه زير آن (درخت) بيعت كردند، به جهنم نمي«

ْْتُمْ « روز حديبيه به ما فرمودند: صگويد: رسول اهللا مي بجابر بن عبداهللا
س
ُ  أ َْ  ِس

ْهِ  
س
ِِْض  أ

س
هايم  نفر بوديم، اگر امروز چشم 1400و ما  .»شما بهترين اهل زمين هستيد«. »األ

 .187F3»دادم ديد، جاي درخت را به شما نشان مي مي
اند: معنايش اين است كه قطعاً كسي از آنان به جهنم  علما گفته«گويد:  مي /نووي

 .188F4»رود و گفتن انشاءاهللا براي تبرك است نه شك نمي
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ب شكايت كرد و از حاط صيكي از بردگان حاطب نزد رسول اهللا«گويد:  مي جابر

بْتس « فرمودند: صگفت: يا رسول اهللا! حاطب به جهنم خواهد رفت، رسول اهللا ذس   س  َس
ُُهس  ُِ إَِّهُ  َسْد
ِهدس  تسدْ  َس ًِا يس َِْب�سةس  بسْد ُدس

ْ
زيرا در بدر و  ،رود گويي، او به جهنم نمي دروغ مي« 189F1.»ٌساْ

َس ...«و نيز فرمودند:  .»حديبيه حضور داشته است ّ   ِِ�كس َُدْ  ٌس س  َسعس ِّ س  اّطُسعس  ا ْْ  عس ِهدس  َس ًِا يس  بسْد
ُُوا تس لس  َس َْ دْ  ِيئْتُمْ  َس  ا قس ْكُت  ِس فس مْ  َس ُُ شناخت و  داني! خداوند اهل بدر را مي تو چه مي« .190F2»َس

اند:  گويد: علما گفته مي /نووي» ام من شما را بخشوده ،خواهيد، بكنيد باز هم فرمود: هر چه مي

 .191F3»ران و بخشودگي آخرت استمعنايش، غف
رفتند و بر شهداي احد نماز خواندند،  صگويد: روزي رسول اهللا مي عقبه -8

ِ  «سپس برگشتند و به منبر رفتند و فرمودند:  ْم، َسكسط   ِِ ُُ َس  َس
س
ِه�د   ٌسأ ْم، يس ُُ ُس�ْ ِ   َس ِِ ِ  ٌس ِّ ا  ٌس

كُ  ُُ ْْ
س
  أل

س
وِْض  ِِل ، حس ْس ِ   اَ ِِ �ُت  ٌس َِ َْ

ُ
َِ�حس َس  أ ِْ  فس  ا ِ

زس ِِْض  ِس
س
ٌْ  - األ

س
َِ�حس  أ فس  ِِْض  َس

س
ِ   - األ ِِ  ٌس

 ِ ِّ ا ِس ُف  َس  ٌس
س
مْ  أ ُُ ُس�ْ ْْ  َس

س
ُ�وا أ ْْ  ، �سْعِدى َُْشِ ُِ

َس ِس ُف  ٌس
س
مْ  أ ُُ ُس�ْ ْْ  َس

س
وا أ َُ  .192F4»ِِ�هس  َسنس َس

هاي  هكنم، كليد گنجين من پيشواز و گواه شما هستم، واهللا اكنون من حوضم را مشاهده مي«
ترسم كه براي كسب  دنيا به من داده شده است، من بيم ندارم كه پس از من شرك كنيد، اما مي

 .»دنيا با هم به رقابت بپردازيد

زيرا خبر داده است  ،است صاين حديث از معجزات رسول اهللا«گويد:  مي /نووي
كه آنان  اينهاي زمين خواهد شد، و اين اتفاق، افتاد، و ديگر  كه امتش مالك گنجينه

شوند و خداوند آنان را از اين مورد مصون داشته است، البته در كسب  جملگي مرتد نمي
 .193F5»ها تحقق يافته است پردازند، كه همه اين پيشين گويي دنيا با هم به رقابت مي
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از شرك  صاين حديث گوياي اين است كه بر امت رسول اهللا«گويد:  مي /عيني
 .194F1»شوند ت در دنيا وجود دارد و آنان دچار حسد و بخل ميبيمي نيست، بلكه بيم رقاب

اند، مردود است،  اند كه، صحابه جملگي مرتد شده بنابراين، آن كه طعنه زنندگان گفته
 كند، واهللا اعلم. اين حديث كه در آن از حوض هم ياد شده است، آن را رد مي

د: شنيدم كه رسول گوي بهز از طريق پدرش از جد خود روايت كرده است كه مي -9

 س « فرمودند: صاهللا
س
مْ  أ ُُ ْس  َِِّ َس  َُوَُو لِْع ةً  سس َّ

ُ
ْْتُمْ  أ

س
ُهس  أ َْ ُمهس  ِس كس ْْ

س
س  ٌسأ ِ  عس ِّ  .«195F2ا

 .»بدانيد كه شما هفتادمين امت و بهترين آنها و عزيزترينشان نزد خداوند هستيد«
مبران است، امتش نيز بهترين از آن جا كه پيامبر ما بهترين پيا«گويد:  مي /ابن العربي

 .196F3»ها است، ما نيز با برتري پيامبرمان، برتر شديم امت

ّمةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ ﴿ پس از ت�وت آيه: صترمذي آورده است كه رسول اهللا
ُ
خۡ  أ

ُ
 رنَجۡت أ

نلّناسن   اين را فرمودند. .]110عمران:  [آل ﴾ش
دللت دارد،  صول اهللاچه ذكر شد، برخي از احاديثي است كه بر فضل اصحاب رسآن

هدف ما جمع آوري تمام آن احاديث كه بسيار هم زيادند، نيست، هدف ما فقط تذكري 
اند، تا شايد در آن انديشه كنند و  است به آنان كه دشمني صحابه را دين خود قرار داده

بدون تعصب در قرآن كريم تدبر كنند و اين آيات و احاديث را با عقول خود بسنجند نه 
گاه خواهند ديد كه ابرهاي  عقول ديگران و با چشم خود بنگرند نه با چشم ديگران، آن با

هايشان كه يك عمر دچار  رود، و دل شك و ترديد و تهمت از ديدگانشان كنار ميي  تيره
كرده است، از شك و گمان و  اضطراب و شك بوده و ظلمي موهوم را تصور مي

گماني بيش واهند دانست كه ادعاي آنان وهم و يابد و خ پندارهاي نادرست رهايي مي
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ي  گاه با دلي آرام و مطمئن سيره گونه هم خواني، نداشته است، آن نبوده و با واقعيت هيچ
عطر آگين صحابه را كه با آثار موجود و مشاهد آن سيره، كام�ً هماهنگ است، درك 

نينَ ٱوَ ﴿ فرمايد: پذيرند. خداوند متعال مي كنند و با دل و جان مي مي َّ  ٓ  دنهنمۡ َ�عۡ  مننۢ  ُءوَجا
 ََ َا فنرۡ غۡ ٱ َرّ�َنا َ�ُقوشُو نخۡ  ََ ٰ َو�ن نَناَ� نينَ ٱ ن ن  َسبَُقونَا َّ ََ  نن يَ�ٰ ۡ�ن ٱب نَنا �ن  َعۡل َ�ۡ  َو نينَ  غنّ�ٗ  قُلُو� َّ ن  لّ
 ْ ٓ  َءاَمُنوا  .]10الحشر: [ ﴾١ رّحنيمٌ  رَُءوٞف  ِننَّك  َرّ�َنا
گويند: پروردگارا! ما را و برادران ما  آيند، مي رين و انصار به دنيا ميكساني كه پس از مهاج«

اي نسبت به مؤمنان در دلهايمان جاي  اند بيامرز و كينه را كه در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفته
 .»مده، پروردگارا! تو داراي رأفت و رحمت فراوان هستي

 بحث سوم: نكات مهم
 كنم: ي منصف تقديم مي نندهاكنون اين نكات را به شما خوا

 ي اول: نكته
هر كس به قرآن، ايمان دارد به فضل صحابه، سابقين اولين اعم از مهاجرين و انصار و 
آناني كه به نيكويي از آنان پيروي كردند، ايمان دارد، و به سابقه، جهاد، حق مداري و 

كوشد تاريخ صحابه  ينهد، و از هر گونه دعوت مخالفي كه م عدالت محوري آنان، ارج مي
جويد،  اي بزند، بيزاري مي دار كند و يا از ارزش آن بكاهد و در عدالتشان طعنه را خدشه

زيرا قرآن كريم كه ك�م الهي، پادشاه مطلق و علّام الغيوب است، حق و حقيقت است، و 
و  مدح و ثنايي كه در آن آمده از روي علم و آگاهي است، نه جهل، و ايمان به آن لزم

آيد، كه  ضروري است و هيچ اختياري غير از آن نيست، و گرنه تناقض ك�م الهي لزم مي
 آن محال است. 

 نكته دوم:
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اند، اگر آن احاديث مسلماني آنان  روايت كرده احاديث ممانعت از حوض را صحابه
كردند،  هان ميكرد، حتماً آن را پن برد و يا آنان را به نفاق و يا رده متهم مي را زير سؤال مي

و نصوص امامت  گويند كه صحابه، قرآن و فضائل علي آن گونه كه بدخواهان آنان مي
 هايي از اين قبيل كه دروغ بودنش آشكار است. ب�فضل وي را كتمان كردند، و ياوه

 ي سوم: نكته
عليه مرتدان و  به فرماندهي ابوبكر صديق صهاي رده كه پس از رسول اهللا جنگ
ات صورت گرفت، بزرگترين دليل اين است كه، آنهايي كه از حوض رانده مانعان زك

 شوند، همان مرتدان هستند، و آن گونه كه قب�ً گفتيم مانع از شمول ديگران نيست.  مي

 ي چهارم: نكته
دانند، در مورد  آيات نفاق كه بدخواهان و طعنه زنندگان، صحابه را مصداق آن مي

كند و حوادث آن روزگار، آن را كام�ً  را مذمت مي گروه مشخصي است و فقط آنان
تفسير كرده است، آن آيات در وقايعي نازل شده كه قرآن آن را ذكر نموده و احاديث 

هاي سير و تاريخ ثبت شده است، آن وقايع و  تفاصيل آن را بيان نموده است و در كتاب
مجالي براي بوالهوسان، باقي  هاي عملي، صحابه را از منافقان متمايز نموده و گيري موضع

 پسندند، ترسيم كنند. نگذاشته است تا تاريخ را آن گونه كه خود مي

 ي پنجم: نكته
اي  در قرآن كريم از نفاق و منافقان بسيار سخن به ميان آمده است، زيرا نفاق پديده

نيست و تا قيام قيامت استمرار دارد، كثرت اين گونه  صمخصوص زمان رسول اهللا
 نيست، و صحابه صبيانگر كثرت منافقان در زمان رسول اهللا آيات

كه در كنار ايشان  صتواند بپذيرد كه اصحاب رسول اهللا يك فرد عاقل، چگونه مي
از منافقان اعراض فرمودند  صدانند كه رسول اهللا اند، با آن كه همه مي بودند، منافق بوده
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به آنان بها ندادند و كسي از آنان را ي براءت ديگر  ي تبوك و نزول سوره و پس از غزوه

ۡ ٱ يَنَتهن  ّلمۡ  ّل�نن﴿ فرمايد:  به خود نزديك نفرمودند، خداوند متعال مي ََ ُمَ�ٰ ش نينَ ٱوَ  فنُقو  �ن  َّ
نهنم ۡ ٱوَ  ّمَرٞض  قُلُو� ََ ُمرۡ ش ُفو ۡ ٱ �ن  جن يَنةن ش ُغۡ  َمدن نهنمۡ  رنَ�ّنَك ََ ٓ  ُ�َاونُرونََك  ََ  ُممّ  ب َّ  َنيَها ن  ٦ لنيٗ� قَ  ِ

�ۡ  ُعوَنَ�ۖ ّملۡ 
َ
ْ ثُقنُفوٓ  َنَما� ْ  ا ُذوا خن

ُ
ْ  أ نلُوا  .]61-60األحزاب: [ ﴾٦ تنيٗ� َ�قۡ  َوُ�ّت

گردند، از كار خود دست  اگر منافقان و بيمار دلن و كساني كه در مدينه باعث اضطراب مي«
مدت اندكي در  گاه جز گردانيم آن شورانيم و بر آنان مسلط مي نكشند، تو را بر ضد ايشان مي

مانند، نفرين شدگان و رانده شدگان، هر كجا يافته شوند گرفته  جوار تو در شهر مدينه نمي
 .»خواهند شد و به سختي به قتل خواهند رسيد

ي همان نسلي است كه خداوند متعال آنان را  ستايد، ويژه را مي اما آياتي كه صحابه
ف گردانيده است، همان گونه كه آنان را به و ايمان به ايشان مشر صبه ديدار رسول اهللا

خشنودي و محبت خويش مشرف گردانيد و آنان نيز از خداوند خشنود شدند و وي را 
 هاي بعدي متعدي نيست. دوست داشتند، صحابه بودن مخصوص آنهاست و به نسل

 ششم:ي  نكته
تطبيق اگر طعنه زنندگان مصرانه بخواهند احاديث ممانعت از حوض را بر صحابه 

197Fكنند، يك فرد ناصبي

 ي علي درباره صگوييد: رسول اهللا تواند بگويد: شما كه مي مي 1

بنابراين، منظور  -كه در آن شكي نيست -» ِْ َُ� ً َ�...«و » هذا َ�...«فرمودند: 

 .خواهد بود! علي »َأتول: َ�...«كه در احاديث حوض فرمودند:  صرسول اهللا

كند و اثبات جهل با جهلي ديگر  كه باطلي ديگر را رد مي البته اين سخن باطلي است
ي تلخ  ي تلخ يك نظريه است و هيچكدام از آن دو بر ديگري برتر نيست، و اين ثمره

َُّهمۡ ﴿ است �  ََ  .]2: الـمجادلة[ ﴾�َوُزورٗ  لن َقوۡ لۡ ٱ ّمننَ  �ُمنَكرٗ  َ�َُقوشُو
 .»گويند آنها سخني زشت و باطل مي«

                                           
 .14/157اللسان، 1720ص:  محيطـالقاموس الداند  را دين خود مي tكسي كه بغض علي -1
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 ي هفتم: نكته
امكان ندارد كه  ،گيرد دانند كه در اخبار و فضايل، نسخي صورت نمي اق�ن ميع

خداوند متعال گروهي را بستايد و فضايل آنان را برشمارد و بر موالت و دوستي آنان 
تأكيد كند، سپس دستور به جنگ و دشمني با آنان بدهد و يا اين كه ابتدا به كار نيكي امر 

به جاي آن به كار بدي امر كند، خدايي كه عليم بذات كند سپس آن را نسخ كند و 
 كند و اين به معناي نسبت دادن جهل به خداوند است. الصدور است چنين نمي

اگر فردي، شخصي ديگر را بستايد و اندكي بعد سخن خود را نسخ كند و ديگر بار 
رد افراد، اين آن فرد را نكوهش كند، اين نشان از جهل و ناتواني وي دارد، البته در مو

زيرا هيچ فردي از باطن و فرجام كسي  ،مسأله عق�ً و شرعاً قابل توجيه و امكانپذير است
ديگر آگاه نيست، اما آيا چنين چيزي براي خداوند متعال شايسته و امكانپذير است؟! آيا 

ند، ا آگاه نبوده اند، از صحابه با آن كه مويد با وحي بوده صاگر بپذيريم كه رسول اهللا
 .اما آيا خداوند متعال نيز از آن آگاه نبوده است؟!

﴿ ََ َُ ٱ َوُهوَ  َخلَقَ  َمنۡ  لَمُ َ�عۡ  �َ ي  .]14: لملك[ ﴾١ بن�ُ �َۡ ٱ شّلطن
آيا آن كسي كه موجودات را آفريده از حال آنها آگاه نيست در حالي كه او دقيق و باريك «

 .»بين و آگاه است

 ي هشتم:  نكته
اي از  گردد و يا به خاطر خواسته اي از ايمان برمي يا به خاطر شبهه دانيم كه مرتد مي 

قبيل پست و مقام، و اين هر دو انگيزه در ابتداي اس�م قوي بوده است، اما كسي كه در 
ابتداي اس�م، ايمانش هم چون كوه استوار بود، پس از ظهور آن همه آيات و معجزات، 

 .ديگر چگونه خواهد بود؟!
هاي قلبي اعم از حب رياست، مال، زن و يا جز آن، در ابتداي  از خواستهاما پيروي 
رسد، اما آنهايي كه در ابتداي اس�م خانه و كاشانه و دارايي  تر به نظر مي اس�م، وجيه
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خود را رها كردند و از شرافت و عزت و مقامي كه در مكه داشتند  خاطر محبت خدا و 
خدا و رسولش  توانند براي پست و مقام با چگونه ميرسول، با ميل خود از آن گذشتند، 

 .به دشمني برخيزند؟!
از اين گذشته، علما همه بر اين اتفاق نظر دارند كه در ميان مهاجرين، منافقي وجود 

 گاه كه اس�م در مدينه ظهور كرد، پديد آمد. نداشته است، و نفاق در ميان قبايل انصار، آن
هايي بودند كه با شمشير  مرتد شدند، همان صاهللا هايي كه پس از رحلت رسول آن

مسلمان شدند، و از مهاجران كه با ميل خود مسلمان شده بودند حتي يك نفر هم مرتد 
198Fنشد،

 به اين نكته بينديش، حق و اهل حق را خواهي شناخت. 1

 ي نهم: نكته
ثُوا  َس  َسْدِِي   َِِّكس « :صي رسول اهللا هرگاه بدخواه صحابه (شيعه) فرموده ْحدس

س
 أ

ٌس  اي است كه پس از  را ناظر بر داستان سقيفه بداند، و بگويد كه آن نخستين حادثه .»�سْعدس
رخ داد و منظور حديث حوض همان صحابه هستند، در مقابل او كسي  صرسول اهللا

ارتداد اعراب از اس�م و خودداري از  صگويد: نخستين حادثه پس از رسول اهللا مي
ت، كه ابوبكر صديق و صحابه از جمله علي رضي اهللا عنهم اجمعين با پرداخت زكات اس

 آنان جهاد كردند، بنابراين منظور حديث آنها خواهند بود.
 شود كه: در اين مورد گفته مي

تر، خصوصاً كه در داستان سقيفه  تر است و نه قوي نظر اول از نظر دوم نه پذيرفتني
دانيد، و كسي غير از  ت را به سبب آن مرتد ميكه همه ام -جز نزد شما -كسي مرتد نشد

 .شما چنين نظري ندارد!

                                           
 478 - 7/476 منهاج السنة -1
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گونه كه  ي امت به وقوع آن اذعان دارند، همان ي ارتداد عرب از اس�م همه اما درباره
گذارند، جز شما كه صحابه را كافر  عليه آنان صحه مي بر جهاد ابوبكر صديق و صحابه

 عملكرد صحابه را ترديد كرديد.گفتيد و عملكرد مرتدان را تأييد و 
و يا  –تصميم و انتخاب اهل سقيفه را پذيرفت و با ميل خود  از اين گذشته، علي

بيعت كرد، در هر صورت او نيز مشمول  با ابوبكر صديق -گوييد با اكراه كه شما مي
 كنيد و العياذباهللا. شود كه براي صحابه اثبات مي اي مي رده

 
 
 

 ي دهم: نكته
ستايد، از حيث مجموعي  شمن صحابه، بگويد كه: آيات قرآن كه صحابه را مياگر د

199Fاست نه احادي،

پرسم: آنهايي را كه اين  ي صحابه مشمول آن نيستند، مي بنابراين همه 1
ي  بيني كه حتي تعدادي به اندازه شود، براي ما نام ببر، مي تزكيه و ثنا شامل آنان مي
آيا با اين تعداد اندك ديني كه تا قيامت بايد بر دنيا حكم برد!!  انگشتان دست هم نام نمي

گردد؟! اخت�ف ما با آنان در مورد يك يا دو نفر نيست، بلكه در  كند، پيروز و مسلط مي
است،  ي عشره و مبشره و اصحاب بدر و شجره امثال: ابوبكر، عمر، عثمان و بقيه

ريت از آنان سرزده است، كه به ي اعمالي نيست كه به مقتضاي بش اخت�ف ما درباره
دانيم، بلكه اخت�ف ما با آنان  خاطر آن دنيا را زير و رو كرده اند! ما كه آنها را معصوم نمي

 .اند!! ي آنان مرتد شده اند و از اس�م برگشته گويند: همه در اين است كه مي

                                           
شيخ احمد سعد » حوار هادي مع الدكتور القزويني«، جعفر سبحاني و »ار مع الشيخ صالح الدرويشحو«نگا:  -1

 الغامدي.



 
 

 پايان سخن

 ي ارجمند...  خواننده
اي و به آن دقت  ه و احاديث نبوي بسيار انديشيدكنم كه تو بر اين آيات  من گمان مي

 اي... اي و ترازوي عدل را در ميان نهاده كرده
برايم همين كافي است كه تو طالب حق و پيروي دليل هستي و كوركورانه از كسي 

سنجي نه با عقول  اي، تو با عقل خود مي كني.. و عقل خود را حاكم كرده تقليد نمي
نگري نه با چشم ديگران، اگر واقعاً چنين باشد، مطمئن هستم  ميديگران و با چشم خود 

هاي رسيدن به مقصد نمايان  خواهد آمد و ديگر نشانه كه سپيده دم حقيقت به زودي بر
ستايد و آنان را به  را مي صهاي قرآن كريم كه اصحاب محمد است و با شنيدن نغمه

ها را  ازد و برترين جايگاه و رتبهنو وصف ايمان، صدق، رستگاري و ديگر صفات وال مي
كه به دنيا بيايند و هم  هايشان را، حتي قبل از آن دهد و خصال و ويژگي به آنان نويد مي

هاي حقد و كينه ديگر  ها و تاريكي كند، تيرگي بعد از آن، براي پويندگان حقيقت بيان مي
 رود. كنار مي

آنان  را به عنوان وزرا و اصحاب و  اي كه آنهايي را كه خداوند متعال حتما انديشيده
خويشاوندان رسول خود پسنديده است، چگونه ما آنان را نپسنديم؟! آنهايي را كه 

گردند! آنهايي كه  هاي بهشت مژده داده است، چگونه از دين برمي خداوند متعال به باغ
هاي خود را  براي رسيدن به رضاي الهي، وطن، فرزندان، دوستان، خانه و كاشانه و سرمايه

شوند؟! حقا كه آنان به حوض  رانده مي صاهللا رها كردند، چگونه از حوض رسول
 سزاوارترند.

قطعا ديگر دانسته ايد كه متهم ساختن صحابه و معتقد بودن به اين كه آنان از حوض 
تهمتي  صاهللا شوند، و مرتد شمردن آنان پس از رحلت رسول رانده مي صاهللا رسول
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 شيطاني است كه حسرتي ابدي به دنبال خواهد داشت. اي سبايي و حيله
اي، پس  اگر با آيات رباني و احاديث نبوي و براهين عقلي كه برايت آوردم، قانع شده

 طلبم. اين همان چيزي است كه اميدوار آنم و از خداوند متعال آن را مي
يت روشن و اگر خ�ف آن باشد، همين برايم كافي است كه حجت آورده و راه را برا

 رود. ام و هر كس گرايشي دارد كه به سوي آن مي كرده

 صحبه...آله و یعلنبينا حممد و یعلاهللا وسلم و یصلو
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