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  مقدمه

آور رحمـت و   اميـ نثار پو سالم  درودان را و يش خداوند جهانيشكر و ستا
ت و يهـدا  يهـا  ت او كـه مشـعل  يـ بر اهل ب و انيجهان يت و نور برايهدا

 يآسمان ياران پاك او كه حامالن وحيز بر يبودند و ن يكيبخش تار يروشن
  دارد. يامت بر منهج آنها گام برميبودند و درود بر هر آنكس كه تا ق

  اما بعد:  
 يامبريـ خداوند، فرستادن پ يمنتها يكامل و فضل ب يها از جمله نعمت

ه ما و نجات يو هدف دعوت او تزك و غم نسل بشر بوده و هم است كه از
نكـه مـا را از شـقاوت و    ينور بوده اسـت و ا  يت به سويو هدا يكياز تار
  رهنمون سازد. يا و عقبيسعادت دن يبه سو يبدبخت
ن دعوت مبـارك  يت، پرچم افاشت» يق اعليرف« شگاهيپنكه به يز اس اپ

واال و بلند مرتبه بودنـد   يده خدايبرافراشتند كه منتخب و برگز يرا گروه
 داشـت، پـس   يمورد توجه و عالقه آنها بـود آگـاه   ها و و از آنچه در قلب

  حالشان بود بر آنها نازل كرد. ش را كه در شأنيرضوان و غفران خو
آنان نگشـت،   حال شامل يرا به سادگيو مغفرت گ مين نعمت عظياما ا

بـود، كـه   گـروه وارسـته    نينت پاك اياز آشكار شدن معدن و طبلكه پس 
زده كرد، البتـه   دوستان شگفت دشمنان را قبل از آنانافعال  و اقوالاحوال، 

 يثارهـا يهـا و ا  هرچنـد كـه تـالش    .»از كوزه همان تراود كـه در اوسـت  «
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د ييمورد تأدر راه نشر اسالم كه جان و مال خود را فدا كردند ها غ آنيدر يب
ا به خاطر جهالت آنها به مقام و منزلت صحابه و يقرار نگرفت،  ينظر برخ

ن يـ دو ن چون تازه مسلمان شده بودند يد در آنها ينگر يا به خاطر سطحي
بـا  ن برخورد نامناسب ي. در هر حال، ان نشده بوديگزيخدا در قلوبشان جا

گـر  يد ي، عالمانه و عامدانه و از جانب گروهيشأن صحابه از جانب گروه
ــه و متعصــبانه و  ــهجاهالن باطــل و  يدور از شــعور و براســاس ســخنان ب

ن از اساس و بركندن ياساس صورت گرفت. كه هدف آن انهدام اركان د يب
ن كار بـا خدشـه وارد   يخطرناك بود. ا يا و توطئهع يسر ينهال آن با حركت

  ن هستند، صورت گرفت.يد يردن به مقام صحابه كه ناقالن اصلك
نمودار كردن منزلـت مـردان و زنـان    ز در جهت يناچ ين كتاب تالشيا

 يرا هـر كسـ  يـ م زيـ دار ين گروه را دوسـت مـ  ين گروه محبوب است؛ ايا
با دشـمنان او در   ينه و دشمنيمحبت محبوبش را با محبت محبوبان او و ك

نگونه است و جـز  يز اين مردمان نيب يو روش جار زد و حكم منطقيآم يم
ز ين خاطر ما نيند. بدتسين قاعده خارج نيتوز و گمراه از ا نهيك يتعداد اندك

و  يرا كه تا لحظه وفـات از آنهـا راضـ    ص امبريپصحابه و تمام محبوبان 
ان گرفته اسـت،  ين اساس بنين ما بر هميم و ديدار يخشنود بوده دوست م

خدا را به خاطر خدا دوست داشتن و دشمنان او را به خاطر  : دوستانيعني
  او رها كردن.

ام بـه   ل نـداده يان منزلت صحابه)، تفصين قسمت (بيح ايو اگر در توض
كـه آن   شود يح واضحات ميمسئله بوده و در واقع توض يخاطر وضوح ذات
كـه   يمانند كسـ ندارد.  يا جهيفهم نت يو دشوار يدگيچيهم جز تشتت و پ
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  آب همان آب است. :ف آب پس از شرح و مناقشه فراوان گفتيتعر در
ل در آن بازداشت اما خـود را  ين جنبه مرا از تفصيهر چند كه وضوح ا

دانـم   يمـ  يشـمند يرخواه انديهر خ يها يح و راهنمائيافت نصايازمند درين
ت پـاك  يو اهل ب ص امبريپمرا در راه محبت  ين منطقيل و براهيكه با دال
  تر بدارد. قدم ثابت ش ده و خالص اوياصحاب برگزو  و مطهر





  
  
 

  شگفتاريپ

ـ «لفـظ   يو اصـطالح  يلغـو  ين دو معنـ ياز مردم ب ياريبس صحبـه  » هب
    :از جمله ،شوند يمنفرق قائل  يليدال

ن يـ م و اطـالع انـدك در ا  هف و يقواعد لغت عرب و يجهل به مبان - 1
  .نهيزم

ن بـه خـاطر   يـ و ا آن دو؛بين ز ييص و تميدر تشخ يشناخت ناكاف - 2
  است.   يدانش كم آنها در زبان عرب

ر فهـم درسـت   يآنها از مسـ  يها ن دو مسئله سبب شده است كه گاميا
 ياز ادعاهـا  ياريبسـ  -والسـالم ةه الصالیعل- امبريبه اصحاب پمنحرف شود و 

 يدتيـ نفاق و ارتداد و انحرافـات عق  يو حتباطل و اقوال و افعال نادرست 
كـه   ياتيـ آ به فهمي نادرسـت از آن هم با استدالل  د،را نسبت دهن يگريد

  است. آن بر آنها مشتبه شده يمعن
ل يـ ث متـواتر و تأو يـ در احاد يا ن جهـت از كلمـات پراكنـده   يو در ا

  آنهاست. يفهم بر كج يليند كه خود دليجو ينادرست آنها سود م
استدالل آنها را شـناخت كـم نسـبت بـه زبـان       ياز مبان يگريبخش د

 يقـ يدهـد. هماننـد غر   يل ميف و باطل تشكيات ضعياستناد به روا و يعرب
وه هنگام بحث و گفتگو با آنها ين شيزند. و ا يال چنگ ميسمان خيكه به ر

گونه شـناخت   چيافت كه هيتوان در يم يز به راحتيكامالً مشخص است و ن
كه انسـان را از اشـتباه مصـون     يديم و مفينسبت به علم عظ يكامل ق ويدق
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ه) و علـم  يـ ث (درايعلـم شـناخت اصـطالحات حـد     يعنيدارد ندارند.  يم
  ه).يث (روايشناخت رجال حد

 ص امبريـ پعدالت اصحاب  يعنين اساس قبل از ورود به اصل بحث يبر ا
    :ح دهمير توضيرامون سؤاالت زيرا پ يالزم است كه مطالب

  است؟ يبه چه معن» صحابه«لفظ  -
 ند؟ز در شمار صحابه هستيا منافقان نيآ -

ز يـ مرتد شده اسـت ن  ص مكرم يكه پس از وفات نب يا شخصيآ -
 شود؟ يمشمول كلمه صحابه م

به چـه صـورت آمـده     ص امبريت در باره اصحاب پيگفتار اهل ب -
 ؟است

نمـوده   يت و خشـنود ياگر خداوند متعال از اصحاب اظهار رضـا  -
 ان آنها اختالف افتاد؟ياست، چرا در م

  با صحابه وجود دارد؟ ‡تياهل بباط ا عدم ارتيبر ارتباط  يليچه دل - 
ها بـا اسـتدالل    ن سؤاالت و شبههينده به ايد خدا در صفحات آيو به ام

 اتيـ روا اب خدا وتك يعني(ت ين و معتبر هدايسنگ ي دو وزنه يها به گفته
ر يـ ز يها م گفت و در خالل بحثيپاسخ خواه )ص امبريپت پاك ياهل ب

    :اختم پرديبه عدالت و منزلت اصحاب خواه
  در لغت و در اصطالح.» صحابه«ف لفظ يتعر :بحث اول
 .تيگفتار اهل ب در كالم خدا ومنزلت اصحاب  :بحث دوم

  از نظر قرآن و عترت ص امبريپمنزلت اصحاب  :مطلب اول
  فه اول از نظر قرآن و عترتيمنزل سه خل :مطلب دوم
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  ن و عترتآاز نظر قر ش ن و انصاريمهاجر :مطلب سوم
  ن و عترتاز نظر قرآ ش اهل بدر :ممطلب چهار
ن يكننـدگان و مجاهـد   نظر قرآن و عترت در مورد انفـاق  :مطلب پنجم
  .ز بعد از فتحيقبل از فتح و ن

ـ ها در م  ظهور فتنه يچگونگ :بحث سوم نكـه چـه   ياو  ش اصـحاب ان ي
  .ها را برافروخت ن فتنهين بار آتش اياول يبرا يكس

  ن.يو مسلمه اسالم يتوطئه بر عل :بحث چهارم
  .ص امبريپدرست و مناسب راجع به اصحاب  يريگ موضع :بحث پنجم
  .‡تيب اهلو  اصحابان يم يشاونديو روابط خو يان اساميب :بحث ششم
  ها و جواب آنها. شبهه يطرح برخ :بحث هفتم
هـا و   دن شـبهه يدن و شنيرا كه پس از د ياز اشكاالت يبرخ ،انيپا و در

ـ  يـ ه ممكن است به هنگام مطالعه اك يز شبهاتين آراء باطل و ش ين كتـاب پ
و  هنمانـد  يبـاق  يا نه عدالت اصـحاب شـبهه  يم تا در زميا كرده يبررس ،ديآ

  دا كند.ينان خاطر پيخواننده اطم
ن يـ ر قناعت به ايو اضطراب در مس ينكه نگرانيبه ا افترعبا ا و اكنون
و مكان وجـود   ها و طرح مجدد آنها در هر زمان اد شبههيل ازديمسئله به دل
كـن كـردن اسـاس آنهـا و      شهيدوارم آنچه كه در رد شبهات و ريدارد اما ام
كـه بـر    يزدودن زنگـار غفلتـ   يكـه بـرا   يبه سؤاالت و تالشـ  ييپاسخگو

ت خداوند واقع شده و يام مورد عنا غافل نشسته است به خرج داده يها دل
  نماند. يباقهم  يو نگران شين مقدار تشويراه را درست رفته باشم تا ا





  
  
 

  بحث اول
  »يصحاب«ف لفظ يتعر

 و م الزم است قبل از ورود به بحث عدالت صـحابه يان كرديهمانگونه كه ب
را يـ م، زيان كنـ يـ را ب» صحابه«مفهوم كلمه  ،ن در اثبات آنيبراه ان ادله ويب

ر يـ كـه ز  يره كسـان يـ ان حـدود آن و دا يـ ن كلمـه و ب يا يواضح شدن معن
  دهد. يم ياريما را در فهم مطالب مترتب بر آن  رنديگ يمجموعه آن قرار م

    :ميپرداز ين كلمه ميا يو اصطالح يلغو يان معانيحال به ب

  ) در لغت  يف لفظ (صحابيتعر :اول
كه در تمـام   ،آمده است يمتعدد يبمعانمنسوب به صاحب است  :يصحاب
  .1و اطاعت، مشترك است ينيآن، مالزمت و همنش يمعان

الزم به ذكر  )،الصحبة( يلغو يمعان يبردهااز كار يبرخان يو قبل از ب
را يگنجند ز يآن نم ياصطالح ياز آنها در ضمن معن ياست كه برخ

ستند، لذا من هم ين يلغو يد به دربرداشتن همه معانيمق يف اصطالحيتعار
مرتبط هستند  ياصطالح يآن كه با معن يمعان يان برخيصرفاً به ب

   :ز شوديپرهپردازم تا از اطالق آن  يم
صف مشترك باشند ك وي يكه دارا يشخصبر  :يمجاز صحبت -1

انشان باشد اطالق يهم در م يطوالن يزمان  هر چند كه فاصله

                                                   
 .٥١٩، ص ١لسان العرب، ج  - ١
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از همسرانش  يبه برخ ص امبر اكرميشود، همانگونه كه پ يم
  .1د)يهست ÷ وسفي(شما صاحبان  :فرمود

گـر بـه   يد يا ن كلمه بـه كلمـه  ياضافه شدن ا يعني :يصحبت اضاف -2
(صاحب مـال،   :شود يگفته منكه ين آنها، مانند ايب يل وجود تعلقيدل

  ..)..صاحب علم
  :ر آمده استيه زيآنچنانكه در آ ت است:يمسئول يكه بر مبنا يصحبت - 3

ٓ َجَعلۡ  َوَما﴿ ۡص  َنا
َ
َّ  لَّارِ ٱ َب َحٰ أ ِ   . ]٣١[المدثر:    ﴾ئَِكةٗ َمَلٰٓ  إ

  .»ميا دهيگان بر نگزفرشت )انياز م(مأموران دوزخ را جز «
ـ  يزمان ين معنيكاربرد ا: (مالقات) داريد صحبت -4 ن دو ياست كه ب

ل، يـ ك بـار و بـه هـر دل   يـ  يبرااگر رد، يصورت گ يداريشخص د
اند  ر اشاره كردهيث زيدر حد ص امبريپآنگونه كه  .دوسپس قطع ش

َِيارِ َما لَْم َفَتَفرََّقا«كه 
ْ
ْو َفُقـوُل  ،اْكَيَِّعاِن بِاخل

َ
َحـُدُهَما لَِصـاِحبِِه: اْخـرَتْ  أ

َ
 2»...أ

ار يـ كـه در مجلـس هسـتند اخت    يدار تا زمانيفروشنده و خر« :يعني
ار را بـه صـاحبش   يـ از آنهـا اخت  يكـ ينكه يا ايفسخ معامله را دارند 

را  يث مشـتر ين حـد يـ در ا ص امبريـ پ. »اش) بدهد (طرف معامله
ك بـار  يه فقط دار او با فروشنديكه ديده است در حالي(صاحب) نام
  رد.يگ يد كاال صورت ميبه هنگام خر

ا يـ كه هم در ارتباط مـؤمن بـا كـافر و     :تقابل مجاورت وصحبت  -5

                                                   
 .١٣٧، ص ٢٨بحار األنوار: ج  - ١
  .٢٢٩، ص ١٣مستدرک الوسائل: ج  - ٢
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ان يـ ن فرمـوده خداونـد ب  يـ مصداق اوآن كافر با مؤمن كاربرد دارد، 
  :شده است

َكَفرۡ  ۥٓ ُيَاوُِرهُ  وَُهوَ  ۥَصاِحُبهُ  ۥَلُ  قَاَل ﴿
َ
ِ  َت أ ِيٱب  ُثمَّ  بٖ تَُرا ِمن َخلََقَك  لَّ

ٰ  ُثمَّ  َفةٖ نُّطۡ  ِمن ٗ  َك َسوَّ   . ]٣٧[الکهف:    ﴾٣٧ رَُج

بـه آن   يـا به او گفـت: آ  - كرد يگفتگو م با او كه يدر حال - يدوست و«
(كامـل)   يآنگاه تـو را مـرد   يد،تو را از خاك، سپس از نطفه آفر كه يكس

  .»!ي؟قرار داد، كافر شد
۠  ۥٓ ُيَاوُِرهُ  وَُهوَ  ۦِحبِهِ لَِصٰ  َفَقاَل ﴿ نَا

َ
كۡ  أ

َ
ٗ  ِمنَك  َثُ أ َعزُّ  َما

َ
    ﴾اَنَفرٗ  َوأ

   . ]٣۴[الکهف:   

مـن  «گفت:  كرد يبا او گفتگو م كه يدر حال (مؤمن) خود دوستبه پس «
  .»ترم يرومندو از لحاظ نفرات ن يشترماز لحاظ ثروت از تو ب

ده يـ شناسد و او را ند يرا نم يگريكه د ين كلمه بر كسيز اطالق ايو ن
عـوف بـه دو نفـر از     بـن ز درست است، آنگونه كـه عبـدالرحمن   ياست ن

كه بـه   يل به خاطر دشنامهكشتن ابوج يجوانان انصار كه در غزوه بدر برا
(صاحب شما كه دنبـال   :گشتند، گفت يم يداده بود، به دنبال و ص امبريپ

  .1د آنجاست)يگرد ياو م
 يعنـ صـحبت بـه م   يلغـو  يمـدلول همـه معـان    ،بنابر آنچه گفتـه شـد  

اسـاس همـه    را بـر  يشود و اگر لفظ صـحاب  يم داده نميآن تعم ياصطالح
 هـود و يم بود و يز جزو صحابه خواهيم، همه ما نيكن يآن معن يلغو يمعان
انـد در شـمار صـحابه     دهيـ امبر را ديـ ز كـه پ يو منافقان و مشركان ن ينصار

                                                   
 .٣٢٧، ص ١٩بحار األنوار: ج  - ١
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 يشگيدار هميمانند د يلفظ صحابه، شروط يرا در لغت برايخواهند بود، ز
  مان به خدا تا دم مرگ لحاظ نشده است.يا اي

 س، عمـر ص امبريپ منافق به ياب بنعبداهللا  يحرمت  ان بييدر جر :نكته
او را « :فرمـود  ص امبريپاجازه خواست تا گردنش را بزند،  ص امبريپاز 

  .1»كُشد يش را ميند كه محمد اصحاب خويبه خود واگذار؛ تا مردم نگو
ث ين حديدر ا ص امبريپآن منافق توسط  يبرا ياستعمال كلمه صحاب

ن از بالغـت و  يـ ، و ايآن بوده است، نه اصـطالح  ياستعمال لغو يبر مبنا
چ يوهـ هاسـت   عـرب ان يـ ممتعارف  يقواعد لغو يشان و بر مبنايحكمت ا
  :دو آنهم به آمد و يش نميپ يدر فهم اطالقات لغو ياشتباه مشكل و
ست؛ يمان و نفاق نين ايب ييلزم جدامست يلغو يبه كار بردن معنا :اول

  ست.ين آن يبرا يا را قاعدهيز
در كشـتن منـافق    سعمـر از اقـدام   يريجلـوگ  يبـرا  ص امبريپ :دوم
گروه مخالف اصحاب » ناس«. استعمال كلمه »نزنند يتا مردم حرف«فرمود: 

 يدارد، كـه بـرا   خـود را در  ينگونـه خطـاب  يشود؛ و قرآن هم ا يرا شامل م
  :ريعبتمؤمنان از 

َهاَيٰٓ ﴿ يُّ
َ
ِينَ ٱ أ ْ  لَّ ا يـ خطاب قرار دادن كفـار   يو برا .]١۵٣[البقـرة:  ﴾َءاَمُنوا

َهاَيٰٓ ﴿ از خطاب ،عموم مردم از جمله كفار و مؤمنان يُّ
َ
 ]٢١ :ةبقـرال[ ﴾لَّاُس ٱ أ

  كند. ياستفاده م
 ص امبريپلطمه زدن به  يرا برا ين دشمنيشتريواضح است كه كافران ب

                                                   
، سید جعفر ة. والصحیح من السیر٤٨٧، ص ١٢، ج یمحمد سالم مازندران یشرح اصول کافي/ مول - ١

  .١۶٣، ص ۶، ج یمرتض
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ـ  عبداهللا بن داشتند و اگرشان يو دعوت ا ارانش يـ و  ص امبريـ پتوسـط   ياب
ش را ياران خـو يـ كردنـد كـه او اصـحاب و     يعه مينگونه شايشد، ا يكشته م

 ين خبـر ينكه شخص مستحقِ قتل را كشته است. و انتشار چنيكُشد، نه ا يم
قبول دعوت و توجه مـردم بـه    يبرا ياهداف كفار بوده و به مانع يدر راستا

  شد. يل ميبدت ص امبريپ
ن سـخت و مشـكل   يكفار و منافق يبرا يكلمه صحاب يلغو يفهم معان

 البتـه  ر كننـد). و يات و مقاصد خود را براساس آنها تفسيد نننبود، (كه نتوان
را در  الزم ينه برخوردار بودند برترين زميدر ا يمؤمنان كه از شناخت كاف

رك و بـا  يـ بـاهوش و ز  يها كه اكثر آنها جزو انسان ن مجال داشتند. چرايا
كـه هـر كـس از فهـم و     يتجربه در عرصه لغت و ادب عرب بودند به طور

فهـم   يق خدا بـرا يه برخوردار شود، توفين قضينوع نگرش آنها نسبت به ا
ده يچيل پيحل مشكالت و مسا يبرا يكاف ييح و توانايصح يدرست و رأ
  خواهد شد. شامل حال او

  در اصطالح يف لفظ صحابيتعر :دوم
  

ن يتر ن و روشنيتر قيان شده است كه دقيب يصحاب يمعن يبرا ير مختلفيتعاب
را مالقات  ص امبريپند كه يرا گو ي(كس :ر استيف زين آنها تعريتر و شامل

  رد).يمان آورده و مسلمان بميكرده، به او ا
ده و يـ را د ص امبريـ پند كه يگو يرا صحاب ي(كس :ديگو يم 1يد ثانيشه
ش و در يرد هر چند كـه قبـل از وفـات خـو    يه و مسلمان بممان آورديبه او ا

                                                   
 است. یجبع یمنظور عالمه زین الدین بن نور الدین عامل - ١
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 ،ص امبريـ پو مراد از مالقات با  .طول عمر خود هم دچار ارتداد شده باشد
اگـر   يشود، حت يز شامل مير راه را نيدار در مسيد يو حت ي، همراهينيهمنش

  .1ده و با او گفتگو ننموده باشد)يرا ند يو ص امبريپ
اگـر   :م كـه يگـو  يم »ص امبريپدار با يد«ر شتيح بيبنده در جهت توض

 يكـاف  يصـحاب  يبـرا شـان بـوده باشـد،    يات ايح در ص امبريپمالقات با 
ام مكتـوم؛   بـن عبـداهللا   :همانندده باشد، يشان را هم ندياست، هرچند كه ا

  ده است.يرا ند يشان، ويمحروم بوده و در مالقات با ا يينايرا او از بيز
شـان  يمان آورده و قبل از دفن ايا ص امبريپكه پس از وفات  ياما كس

  د.يآ يبه شمار نم يده باشد از جمله صحابيرا د يو
 يشان و آنچه بـر و ينست كه به خود ايا ص امبريپمان به يمنظور از ا

شان را مالقـات كنـد   يمان آورده باشد، پس هر كس كه اينازل شده است ا
د و ين درآيمنافق ي در زمرها ياما بر كفر خود بماند، چه از اهل كتاب باشد 

  اصحاب محسوب نخواهد شد. شان مسلمان شود، جزويبعد از وفات ا
نست كه اگر پس از وفـات  يتا دم مرگ ا يمنظور از مسلمان بودن و و

رد، جـزو صـحابه نخواهـد بـود و     يـ ن حال بميمرتد شود و درا صامبريپ
  ست.يه او نياسالم اول يبرا يارزش

  
  
  

                                                   
 .٣٣٩ص  الرعایة: - ١
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  خالصه بحث
ن يـي در تب يو اصطالح يلغو يبا معان يم كه همراهيافتيذشت دراز آنچه گ

عت اسالم براساس فهم دانشـمندان متخصـص و بـه    يها و كلمات شر واژه
تـا چـه انـدازه مـا را در      ،وهـوس  يهـو  دور ازر مغرضانه و يدور از تفاس

ت يـ ل اهميـ به دل پسدهد.  يم ياريآن  ياينگرش درست به اسالم و قضا
نده به يح از اسالم و آنچه كه در فصول آيه در فهم صحن قسمت از مسئليا

را بـه عـرض    يكه مطـالب  مديشود، الزم د يان ميكتاب ب يعنوان بحث اصل
دوارم مورد قبول واقع شده باشد). حـال بـه   يبرسانم (كه ام يخواننده گرام

  پردازم. يكتاب م يبحث اصل





  
  
 

  بحث دوم
  كنند يش مياصحاب را ستا ،قرآن و عترت

  

مقـام اصـحاب    يواجب است كه معترف به بلندمرتبگ يفرد مسلمان بر هر
ن ينكه دوره آنها بهتـر يو ا ر افراد امت باشديآنها بر سا يو برتر صامبريپ

رش يآنهـا در پـذ   يشـتاز يل پيـ بـه دل ن مقام يكه ادوران اسالم بوده است. 
و  صبخش رسـوالن، حضـرت محمـد    انيبا پا يصحبت اسالم و افتخار هم

غ يـ نـدگان و تبل يعت بـه آ يت انتقال شـر يو انجام مسئول همراه او بارزه بهم
ز الزم است كه هر فـرد مسـلمان   يز آن) بوده است. و نيآم تيكامل (و موفق

ان آنها معتقـد باشـد كـه    يم ت دريب افضليبه اختالف درجات و وجود ترت
ها و هجرت و برحسب  رش اسالم، شركت در غزوهيبراساس سبقت در پذ

  ن شده است.يين اسالم، تعيو د ص امبريپآنها در قبال  يريگ موضع
كننـدگان در   ن را بـر انصـار و شـركت   يبه عنوان نمونه، مسلمانان، مهاجر

ن قبل از فـتح مكـه را بـر    ين و مجاهديالرضوان و مسلم عتيغزوه بدر را بر ب
دن يبخش يبرتر نيا دهند. و يح مين پس از فتح مكه، ترجين و مجاهديمسلم

، بلكـه بـر   باشـد  هوا و هوس مي يا بنا بر سليقه شخصي واساس و  يبز، نه ين
 ÷امبريـ الت وارده در كتـاب خـدا و عتـرت پـاك پ    يتفصـ  ل ويـ دال يمبنا
  م.يآنها را دوست بدار كه اند ه فرمودهيتوص ص امبر اكرميباشد. پ  مي

ز از شهادت بر عـدالت اصـحاب و   يلبر تيهل باات يروا م ويقرآن كر
ـ ياز آنهاست و روا يت ذات باريرضا ش آنهـا در  يبـر سـتا   يشـمار  يات ب
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  شان، وجود دارد.يكوين يك و پندارهايكردار ن
ن بحـث اسـت   يـ ن محـور ا ياصحاب در اقوال ثقل يثنا ل مدح ويتفص

    :ديآ يكه م يبراساس مباحث

  ت  يگفتار اهل ب وقرآن  دراصحاب  يمنزلت واال :مطلب اول
ن مطلب با مراجعه به يح ايافت صحيدر يشمند و عاقل برايهر مسلمان اند

ان فضـائل و رتبـه   يـ ابد كـه از ب ي يم و با تفكر و تدبر در آن در ميقرآن كر
 يب و ترقـ يـ ترت ،نشيگـز  ،انتخاب يو چگونگ ص امبريپاصحاب  يواال

  باشد. يز ميآنها لبر يتيشخص

  در قرآن  اصحاب كرام يمنزلت واال
  :ديفرما يخداوند متعال م

َمَّدٞ ﴿ ِۚ ٱ ُسوُل رَّ  مُّ ِينَ ٱوَ  َّ ٓ  ۥٓ َمَعهُ  لَّ ا ِشدَّ
َ
َ  ءُ أ ارِ لۡ ٱ َ ٓ  ُكفَّ ٰ  َنُهۡمۖ بَيۡ  ءُ رَُحَا عٗ  ُهمۡ تََر  اُركَّ

دٗ  ِ ٱ ّمِنَ  ٗ فَۡض  َتُغونَ يَبۡ  اُسجَّ ٰ َورِۡض  َّ ۖ نٗ َو ثَرِ  ّمِنۡ  وُُجوهِِهم ِف  ِسيَماُهمۡ  ا
َ
ۚ ٱ أ ُجودِ  لسُّ

 ٰ ٰ لَّوۡ ٱ ِف  َمَثلُُهمۡ  لَِك َذ ۚ َر خۡ  ٍع َكَزرۡ  ِنيلِ ۡلِ ٱ ِف  َوَمَثلُُهمۡ  ةِ
َ
 ۥاَزَرهُ  َٔ َف  ۥهُ  َٔ َشۡط  َرجَ أ

ٰ  َتَوىٰ سۡ ٱفَ  لََظ َتغۡ سۡ ٱفَ  َ رَّاعَ ٱ ِجُب ُيعۡ  ۦُسوقِهِ  َ ۗ لۡ ٱ بِِهمُ  ِلَغِيَظ  لزُّ اَر ُ ٱ وََعدَ  ُكفَّ َّ 
ِينَ ٱ ْ  لَّ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا غۡ  ُهمِمنۡ  ِت لَِحٰ لصَّ جۡ  فَِرةٗ مَّ

َ
ۢ  ًراَوأ   .]٢٩[الفتح:  ﴾٢٩ اَعِظيَم

هســتند در برابــر كــافران تنــد و  كــه بــا او يمحمــد فرســتادة خداســت، و كســان«
حال ركوع و سجود  در شان رايگر مهربان و دلسوزند. ايكديسرسخت، و نسبت به 

 شانيطلبند. نشانة ا ياو را م يند و رضايجو يرا م ي. آنان همواره فضل خداينيب يم
ف آنان در تـورات اسـت، و   ين، توصيان است. ايشان نمايها يشانيپ اثر سجده در بر

 يهـا  هستند كه جوانـه  ين است كه همانند كشتزاريل چنيشان در انجيف اياما توص
 يهـا  رو داده و سخت نموده و بر سـاقه يرون زده، و آنها را ني) خود را بيها (خوشه
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تـا از  آورد  يشـگفت مـ  را بـه   كشـاورزان كه  يا ستاده باشد، بگونهيش راست ايخو
آوردنـد و   يمانها كه ا از آن يبه كسان خداوندها كافران را به خشم آورد،  ) آنيدن(د

  .»است داده يميآمرزش و پاداش عظ ةانجام دادند وعد يستهشا يكارها
    :ديفرما يم يخ محمد باقر ناصريش
َمَّدٞ ﴿ ِۚ ٱ رَُّسوُل  مُّ ِينَ ٱوَ  َّ ٓ  ۥٓ َمَعهُ  لَّ ا ِشدَّ

َ
َ  ءُ أ ارِ لۡ ٱ َ ٓ  ُكفَّ ٰ  َنُهۡمۖ بَيۡ  ءُ رَُحَا  ُهمۡ تََر

عٗ  دٗ  اُركَّ ِ ٱ ّمِنَ  ٗ فَۡض  َتُغونَ يَبۡ  اُسجَّ ٰ َورِۡض  َّ ن يكه در ا يبا صفات :يعني  ﴾انٗ َو
شتر خداوند و طالب يان شده است خواستار نعمت بيه بيقسمت از آ
  ّمِنۡ  وُُجوهِِهم ِف  ِسيَماُهمۡ ﴿  باشند، يرضوان او م

َ
ُجودِ ٱ ثَرِ أ نشانه و  يعني ﴾لسُّ

و د يسف اريبسنست كه مواضع سجده آنها يامت ايشان در روز قيعالمت ا
ٰ ﴿است،  ينوران ٰ لَّوۡ ٱ ِف  َمَثلُُهمۡ  لَِك َذ شان يآنچه كه از اوصاف ا :يعني ﴾ةِ َر

». لينجاإل«ز در يان شده است وني، همان است كه در تورات، بان شدهيب
جه، آن زرع ينت ت كرده است و دريآنرا محكم و تقو يعني ﴾ۥاَزَرهُ  َٔ َف ﴿

 ي. واحداستستاده ياراست اش  شهيساقه و ر يمستحكم شده و بر رو
و اصحاب او  ص ن مثال را در مورد حضرت محمديخداوند ا :ديگو يم
و منظور  ص امبريپ، خود »رعز«ن مثال منظور از يان كرده است و در ايب

مرحله اول  شان است كه دريرامون ايمنان پشان و مؤياصحاب ا» شطأ«از 
در اوائل رشد  ياندك بودند، همانگونه كه هر نهال ف ويدعوت، ضع

تا آنجا  ت كرده ويگر را تقويهمد آن ينگونه است، سپس اعضايش ايخو
ارَ لۡ ٱ بِِهمُ  ِلَغِيَظ ﴿دند كه يرس اد تعداد مؤمنان و وحدت و يازد :يعني   ﴾ُكفَّ

  .1شده بود راكف يناراحت عت خداوند اسباب خشم وانسجام آنها در اطا
                                                   

 .٢٩مختصر تفسیر مجمع البیان، و نیز، جامع الجوامع من وحي القرآن، ذیل سوره فتح، آیه  - ١
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  :ديفرما يگر ميد يا هيخداوند متعال در آ
ٰ ٱوَ ﴿  ٱ بُِقونَ لسَّ

َ
لُونَ ۡل ۡ ٱ ِمنَ  وَّ  ٱوَ  ِجرِينَ ُمَهٰ ل

َ
ِينَ ٱوَ  نَصارِ ۡل َبُعوُهمٱ لَّ  نٖ َسٰ بِإِحۡ  تَّ

ُ ٱ رَِّضَ  ْ  ُهمۡ َعنۡ  َّ    . ]١٠٠التوبة: [   ﴾هُ َعنۡ  َورَُضوا
روش آنان را در  ،يكيكه به ن ين مهاجران و انصار، و كسانين نخستشگامايپ«
مودند، خداوند از آنان خوشنود است و يپ يشان را بخوبيش گرفتند و راه ايپ
  .»شان هم از خدا خشنودنديا

 يه كسـان يـ ن آيـ مـراد از ا  :ديـ فرما يم يطبرس ين ابوعلين الديخ اميش
منظـور   :انـد، وگفتـه شـده كـه     هستند كه به سمت هر دو قبله نماز گزارده

، و از انصار مشاركت داشتند حاضر شدند وغزوه بدر  درهستند كه  يكسان
ت عقبـه  يـ عت عقبه اول كه دوازده نفر و اهل بيهستند كه اهل ب يهم كسان

ر، يـ عم بنكه توسط مصعب  يز كسانيباشد و ن يدوم كه هفتاد مرد بودند م
  .1شود يز شامل مين را آموختند را نآقر

  :نكته
ل يـ ه را از تأويـ ن آيـ كنند كـه ا  يان و هواپرستان تالش ميجو از فتنه يبرخ
ش بـر اصـحاب   يخود كه همان مـدح و سـتا   و واضح آن حيح و صريصح

ات يـ ن آيـ ا :نديگو يگر سوق دهند، آنها ميد ياست خارج نموده و به سو
را خداونـد متعـال در   يـ شـود؛ ز  يت و اكرام همه صـحابه را شـامل نمـ   يمز

  :ديفرما يه اول مير آيت اخقسم
ُ ٱ وََعدَ ﴿ ِينَ ٱ َّ ْ  لَّ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا غۡ  ُهمِمنۡ  تِ لَِحٰ لصَّ جۡ  فَِرةٗ مَّ

َ
ۢ  ًراَوأ     ﴾اَعِظيَم

                                                   
 ).١٠٠، عیاشي، (سوره توبه، آیه »من وحي القرآن«تفسیر جامع الجوامع، ونیز: تفسیر  - ١
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  :ه دوم هم فرموده استيو در آ
ٰ ٱوَ ﴿  ٱ بُِقونَ لسَّ

َ
لُونَ ۡل ۡ ٱ ِمنَ  وَّ  ٱوَ  ِجرِينَ ُمَهٰ ل

َ
  .]١٠٠التوبة: [   ﴾نَصارِ ۡل

ض است يتبع يه به معنيكار رفته در هر دو آ و (من) به(منهم)  :و لفظ
 ين شـبهه مسـائل  ياب از در جويما ن از اصحاب نه كل آنها، ياز بعض :يعني
  :  ميكن يان ميب

را كـه   يات محكمـ يم آيم كه خداوند متعال در قرآن كريد بدانيبا :اول
 ل قرار داده است كه هـر كـس خواسـتار   ير قابل تأوياند و هم غ حيهم صر

ر محـل خـود باشـد، رسـوا و     يآنها در غ يريل نادرست آنها و به كارگيتأو
از مـردم   ياريمتشابه را قرار داده كه بسـ  را ياتيز آين مفتضح خواهد شد. و

 گـر اشـتباه  يد يليق آن را بـا مسـا  ي، حقـا يدر وهله اول و بـا نگـاه سـطح   
 يعنـ يول ات دسـته ا يات به آين گونه آيا رند، كه راه حل آنها، ارجاعيگ يم

  خواهند شد. يژصورت دچار انحراف و ك نيا ريباشد، در غ يمحكمات م
توبه، از  100ه يسوره فتح و كلمه (من) در آ 29ه يكلمه (منهم) در آ :دوم
   :م در دو مورد به كار رفته استين كلمه در قرآن كريو ا ست يه نيضينوع تبع

  گر.ياء و اجناس دياش ا مشابهيگر. ياء دياز جنس اش :يعنيمنْ  :مورد اول
  :هيكاربرد در آن ينمونه ا

﴿ ٰ مۡ  َوَمن لَِكۖ َذ ِ ٱ تِ ُحُرَمٰ  ُيَعّظِ ُ  َخۡيٞ  َفُهوَ  َّ ِحلَّۡت  ۦۗ َرّبِهِ  ِعندَ  ۥلَّ
ُ
 لَُكمُ  َوأ

 ٱ
َ
َّ  مُ َعٰ نۡ ۡل ِ ْ جۡ ٱفَ  ُكۡمۖ َعلَيۡ  َلٰ ُيتۡ  َما إ  ٱ ِمنَ  َس لرِّجۡ ٱ َتنُِبوا

َ
ٰ وۡ ۡل ْ جۡ ٱوَ  نِ َث  َل قَوۡ  َتنُِبوا

ورِ ٱ   .]٣٠الحج: [   ﴾ ٣٠ لزُّ

 يكه گذشت، برنامه و مناسك حج بود) و هر كس اوامر و نـواه  يزيآن (چ«
او بهتـر اسـت.    يبـرا  ين كـار يخدا را بزرگ و محترم دارد. از نظر خدا چنـ 
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ــ) چهارپات(خــوردن گوشــ ــراي شــما حــالل گشــته اســت. مگــر آن   يان ب
ـ  يعنـ يهـا،   يدي) پلشود. و از (پرستش يان ميتان بيكه برا يانيچهارپا هـا   تب
  .»ديزيد، و از گفتن افتراء بپرهيكن يدور

 ٱ ِمنَ ﴿ :توان يه نمين آيپس در ا
َ
ٰ وۡ ۡل  يها معن بت يبرخ يرا به معن ﴾نِ َث

هاسـت و مـا از طـرف خداونـد متعـال       جنس بت يمعن به» منْ«كرد بلكه 
ه يـ آدرسـت   يو معن از آنها يم، نه برخيها هست از همه بت يمأمور به دور

ن يـ است و هر آنچـه كـه از جـنس و مشـابه ا     يدينست كه از هر چه پليا
  د.يكن يدور ها باشد بت

  د به كار رفته است.يتأك يبرا» منّْ«لفظ  :مورد دوم
  :هين مورد هم در آيو نمونه ا

ُِل ﴿ ٓ  ُهوَ  َما َءانِ ُقرۡ لۡ ٱ ِمنَ  َوُنَنّ َ  ِمنِيَ ُمؤۡ ّلِلۡ  ةٞ َورَۡحَ  ءٞ ِشَفا ٰ ٱ يَِزيدُ  َو َّ  لِِميَ لظَّ ِ  إ
 .]٨٢اإلسراء: [   ﴾٨٢ اَخَسارٗ 

و رحمـت مؤمنـان    يبهبـود  ي هيـ م كـه ما يفرست ياز قرآن را فرو م ياتيما آ«
  .»ديافزا يان نميبر ستمگران جز ز ياست، ول

چ مسـلمان  يا هيم، آيريض بگيتبع يرا به معن» منْ«ه ين آيحال اگر در ا
 و رحمـت  از قـرآن شـفاء   يه بعضـ نست كـ يه ايآ يرد كه معنيپذ يم يعاقل

  ست؟ين نگونهياگر يد ياست و برخ
ه شفاء و يات قرآن مايداند كه همه آ يعتاً هر مسلمان صاحب فكر ميطب

نْ «كلمه  يريبكار گرحمت است و خداوند متعال با  ن يـ د ايـ قصـد تأك » مـ
  ه است.تمسئله را داش

صـحابه   يفقط شامل مدح و ثنـاء بـر تمـام    يه اولياق آيس :سوممورد 
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    :ديفرما يست، خداوند مياز اصحاب ن ياز مذمت برخ يچ بحثياست و ه
﴿ ٓ ا ِشدَّ
َ
َ  ءُ أ ارِ لۡ ٱ َ ٓ  ُكفَّ ٰ  َنُهۡمۖ بَيۡ  ءُ رَُحَا عٗ  ُهمۡ تََر دٗ  اُركَّ  ّمِنَ  ٗ فَۡض  َتُغونَ يَبۡ  اُسجَّ
ِ ٱ ٰ َورِۡض  َّ   . ]٢٩الفتح: [   ﴾انٗ َو

ند سجود و ركوع و اصحاب مان يان، اعمال ظاهرين بيخداوند با ا
ِ ٱ ّمِنَ  ٗ فَۡض  َتُغونَ يَبۡ ﴿ انيآنها را ستوده، سپس با ب خشوع اظهار َّ 
ٰ َورِۡض    ش كرده است.يآنان را ستا يحالت پاك درون . ]٢٩الفتح: [ ﴾انٗ َو

نگونه است كـه هـم ظـاهر و هـم     يز ايروش خداوند در مذمت اقوام ن
  :مينيب ين ميورد منافقونه كه در مدهد همانگ يباطن را مدنظر قرار م

ۡ ٱ إِنَّ ﴿ َ ٱ ِدُعونَ يَُخٰ  فِقِيَ ُمَنٰ ل ْ قَاُموٓ  َذا ِدُعُهمۡ َخٰ  وَُهوَ  َّ َ  ا ِ لَوٰ ٱ إ ِ لصَّ ْ  ة  قَاُموا
 ٰ َ ٓ  ُكَسا َ  لَّاَس ٱ ُءونَ يَُرا َ ٱ ُكُرونَ يَذۡ  َو َّ  َّ ِ ٗ  إ   .]١۴٢النساء: [   ﴾١٤٢ قَلِي

ال خـود بـا پنهـان    يـ نفاق هستند اما بـه خ  يها نشانه يگمان منافقان (دارايب«
كه خداوند اسـت كـه (بـا     يزنند درحال يش) خدا را گول ميكردن نفاق خو

شـان را گـول   ي) ايا و آمـاده كـردن عـذاب اخـرو    يجهت دادن به آنها در دن
حال بـه نمـاز    يزند، سست و بيخ ينماز برم يكه برا يزند. منافقان هنگام يم
را  يكنند (و نمازشان به خاطر مردم است) و خدا يم ايستند و با مردم ريا يم

  .»پردازند يبه عبادت او نم يكنند و جز اندك ياد ميكمتر 
سـوره   100فـتح و   29ه يـ م كه منظـور از آ يابي يحات در مين توضيبا ا
 ياريـ و هم يد صفت اطاعت و كمال همكـار يتأك يا برايان جنس يتوبه، ب

  باشد. يم ص امبريپبا 
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  ‡تياهل ب ديدگاهاز  ش باصحامنزلت 
 ي مـژده  ،ص امبر اكـرم يـ پر بركت قرآن از اصـحاب پ  ستايشن يبخاطر ا

از آنها  يكيا ي كه با اصحاب هم عصر شده و يبه كس اند داده يار بزرگيبس
ده يـ كـه مـرا د   يخوشا به حـال كسـ  « :ديفرما يم ص امبريپ. ده باشديرا د

  .1»ده استينندگان مرا ديان بنندگيا بيده است و ينندگان مرا ديا بياست و 
كو دهد كه بـرادران  يرا پاداش ن ÷يعلن يرالمؤمنيخداوند حضرت ام

نكـه اهـل كوفـه را    يبعـد از ا  ،شـناخت  يم ار خوبيش را بسيخو يصحاب
خـود عمـل    يهـا  هبه وعد شان را تنها گذاشتند ويد كه چگونه ايد آزمود و
امبر يـ اصحاب پ و شد يور مادآيشان يها هوعده كه آنها را بيدر حال«نكردند 

شـما   نايـ ام در م دهيـ را د ص من اصحاب محمد :فرمود يم ستود و يرا م
 و يمـو  دهيـ شـان باشـد. آنـان روزهـا را ژول    يرا كه همانند ا ينم كسيب ينم

ها را  شب و اهللا) ليسب يقتال ف غبارآلود بودند (در اثر حضور معركه جهاد و
گـاه   سـتودند و ي ن مـ يزمـ  بـر  هچهـر  ام، گاهيا در قي ا در سجده بودند وي
در اخگر دارند،  يپا ييد گويرس ي، چون سخن معادشان به گوش ميشانيپ

 و نه بسـته بـود  يشان چون زانوان بز پيها يشانيپ يطوالن يها هودر اثر سجد
كرد،  يرا تر م شانيها بانياز خدا اشك چشمانشان گر ياديدن يهنگام شن هب

آنسـان كـه درخـت در روز     دنـد يلرز يود مد ثواب برخيام م عذاب وياز ب
  .2لرزد) يبادناك م و يطوفان

                                                   
و بحار األنوار، ج  ٣٤٢، ص ٢و الخصال، ج  ٤٤٠و امالي طوسي، ص  ٤٠٠ي صدوق، ص امال - ١

  . ٣٠٥، ص ٢٢
  .٣٠٧، ص ٦٦و بحار األنوار، ج  ٢٣٦، ص ٢و: کافي، ج  ١٤٣نهج البالغه، ص  - ٢
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 -والسـالم ةه الصـالیعل - امبرياصحاب پ حال خويش و ÷ حضرت علي
نـين  چدشـمن در وقـت كـارزار     جوانمرديشان را در برابـر  رشادت و را و

    :كنند وصف مي

و م. پـدران، پسـران، بـرادران    يدان كارزار با رسول خـدا بـود  يما در م(
مـان مـا   ين كـار جـز بـر ا   يم و ايكشت ين ميش را به خاطر ديخو يعموها

با و در جهـاد بـا   يهـا شـك   يم، در سختيراست پابرجا بودراه افزود، در  ينم
از ما و از دشمن، چون دو گاو نر، سر و تن هم را  يدشمن كوشا. گاه فرد

بنوشـاند. گـاه    يگـر يد جـام مـرگ را بـه د   يكوشـ  يك ميگرفتند و هر  يم
د، ياز آنِ ما بود و گاه از آنِ دشمن. چون خداوند صدق را در ما د يروزيپ

كه  يا را به ما عطا كرد. به گونه يروزيدشمن ما را خوار ساخت و پرچم پ
د. يـ گرد ياسالم جار حكمار برافراشته شد و يپرچم اسالم در هر شهر و د

برجا بود و نـه   نيبه جانم سوگند، اگر رفتار ما همانند شما بود، نه ستون د
د خورد و ين پس خون خواهيمان شاداب. سوگند به خدا كه از ايدرخت ا

  .1)د برديخواه يمانيپش
هم يلـ (ع تياهل بله مبارك سسلرا م يكو و منهج مستقيوه نين شيو هم
اصـحاب   از ÷يعلـ  يكـو از دوسـتان ورفقـا   ين يدر مدح و ثنـا  )السالم

  .ش گرفتنديپ ص امبريپ
كه در نماز  ÷ نين العابدين زيبن الحس يام علام يبايش زيايبه ن

 :ديفرما يم كه ميده يكند گوش فرا م يدعا مش داصحاب ج يش برايخو
ات قرار  توجه ت ويو اصحاب محمد را به طور خاص مورد عنا !(بارالها

                                                   
 .٥٤٩، ص ٣٢و بحار األنوار، ج  ٩١نهج البالغه، ص  - ١
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داشته و  ص امبريپبا  ينيوه را در همنشين شيكه بهتر يهمان كسان ،بده
را  ياند، و ت گذراندهياو به موفق ياريدر راه شات را ين آزمايباالتر
رش دعوت يت كرده و با شتاب به حضور او مشرف شدند و در پذيحما

ع و متقاعد يل رسالتش مطيدن داليگرفته و با شن يشيگر پياو از همد
نشان رها كردند، با پدران و يشدند. زنان و فرزندانشان را در راه اظهار د

ت و نصرت امر نبوت، به مبارزه يجهت تثب مان خود و دريا يپسران ب
 يكه به خاطر محبت او گردهم آمده و تجارت پر سود يبرخاستند، كسان
بودند كه  يامبر كسانيخواهان بودند. خداوندا، اصحاب پ را در محبت او

نكه به يا جرمرون كردند، به يش بيعرب آنها را از كاشانه خو يها لهيقب
را  يشاوندين خاطر روابط خويدند و به همزان شده بويسمان نبوت آوير
درآمدند، پس بار  صمحمد يشاونديه خوير سايهم گسستند و در ز از
تو و در راه تو رها كردند فراموش مكن و با عطا از  يآنچه را كه برا !الها

تو و به  يامبر تو و برايكه همراه پ چرا ،ش خشنودشان سازيرضوان خو
شان ين اجداديرا به خاطر ترك كردن سرزم كردند. آنها يتو دعوت م يسو

ر و يآسوده و خروج از جمع كث يزندگ يسخت به جا يرفتن زندگيو پذ
به  ،كو عطا بفرما. خداوندايل پاداش نيجمع مظلوم و قل ياد به سويز
  :نديگو يز كه ميك روش آنها نيروان نيپ

ٰ َوِلِخۡ  َلَا فِرۡ غۡ ٱ َربََّنا﴿ ِينَ ٱ نَِناَو ِ  نَاَسَبُقو لَّ   . ]١٠الحشر: [ ﴾نِ يَمٰ ۡلِ ٱب
انـد   گرفتـه  يشـ يمان آوردن بر مـا پ يپروردگارا! ما را و برادران ما را كه در ا«
  .»امرزيب

دن به مقام يكه قصدشان رس يبه كسان ،ت كنيها را عنا ن پاداشيبهتر
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نش يدر ب يچ شكيل آنها در حركتند، هير آنها و با شمايآنهاست و در مس
شوا قرار دادنشان يت آنها و پير تبعيمودن مسيدر پ ته ونداش آنان وجود

 نين آنها تدييبه آاند و  بان اصحابيو پشت يجاد نكرده است، حاميا يمانع
القول  نظر و متفق مورد آنها هم كرده و در يرويت آنها پيهدا ، ازكنند مي

تا  روزاز امن يبر تابع !ايخدا ر. و بازنند يآنها نم در كردار ياتهام وهستند 
 تو يرويكه در اطاعت و پاز آنها امت و بر ازواج و اوالد آنها و هر كس يق

ت محافظت كرده و يچنان فرست كه آنها را از خطر معص يدرود ،هستند
طان يله شيآنها در بهشت مقرر نموده و از مكر و ح يرا برا يعيوس يجا
  .1)امان نگه دارد در

ت كرده است يروا ÷ يعلق اجدادش از حضرت يامام صادق از طر
كنم،  يسفارش م ص امبريپا به احترام و اكرام اصحاب رشما « :كه فرمود

 در يبدعت ص امبريپبودند كه پس از  يد، آنها كسانيمبادا دشنامشان ده
به رفتار  ص امبريپت نكردند و يحما يچ بدعتياوردند و از هيد نين پديد
  .2»كو در قبال آنها سفارش نموده استين

ر و يخ ين كره خاكياهل ا يبرا ص مكرم ياست كه وجود نب واضح
را ياند؛ ز نگونهيز هميشان نيا يها پرورده بركت است، پس شاگردان و دست

ن نشانه يشان كامالً ملتزم بودند و ايدستورات ا از يرويت و پيدر تبع
امت  ير آنها برايخ ين خاطر دعايعظمت شأن و مقام آنهاست. و به هم

  رفته شده است.يپذ نزد خداوند
                                                   

  . ٤٢صحیفه سجادیه، ص  - ١
 .٣٠٥، ص ٢٢بحار األنوار، ج  - ٢
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من مورد « :ت كرده استيروا ص امبريپاز  ÷ جعفر بن يموس
من، آنچه كه به  تش هستم و پس از وفايگاه اصحاب خو هيتك و اعتماد

گاه امت  هيابد، سپس اصحاب من تكي يآنها وعده داده شده است تحقق م
موعود به امت  يها شدن دوران آنها وعده يمن خواهند بود و با سپر

 من وجود صحابهاز  يكيان امت من يكه در م يابد و تا زماني يتحقق م
  .1»گر ظاهر و مسلط خواهد بوديان دين بر تمام ادين ديداشته باشد، ا
ت ياز اجدادش رواشان يا وجعفر  بن يموساز  يگريت ديدر روا

كه امت من در  ييها قرن« :ندفرمودكه  ص امبريپز از يآنان ن اند و كرده
است كه من  ين آنها قرنيست چهار قرن خواهد بود، بهترياهند زآنها خو

و به هنگام قرن چهارم  برم، سپس قرن دوم و آنگاه سوم يدر آن به سر م
كنند (منظور  يبا مردان و زنان با زنان روبرو شده و رابطه برقرار م مردان

رود) و در اثر  يان ميت از ميو زوج يشاونديست خورنست كه روابط ديا
و  رديگ يآدم م ينه بنيش را از سيت كتاب خوين حالت خداوند نور هدايا

ها را قبض روح كرده و جز خود  تمام انسان فرستد و ياه عذاب را ميباد س
  .2»ماند ينم يباق يكس يو

ر و رحمت كرده يخ يش دعاينده خوين آيجانش يبرا ص امبريپ
ن ييتع امت ييشوايپ يارا صراحتاً بر يهر چند شخص خاص .است

 ش را بريخو يان نموده كه آن شخص روش زندگين را بيفقط ا و نفرموده
ن عدم صراحت يكند. و ا يم ميتنظ ص امبريپم اسالم و روش ياساس تعال

                                                   
 .٢٣و نیز: نوادر راوندي، ص  ٣٠٩، ص ٢٢بحار األنوار، ج  - ١
 .٣٠٩، ص ٢٢بحار األنوار، ج  - ٢
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كه اصحاب  ياعتبار شخص ياست برا يرهنمود ،ن شخص خاصييدر تع
  در مورد او اتفاق نظر خواهند داشت.

ت كرده است كه يروااز اجدادش  ÷ ن مورد حضرت رضايا در
. »ش قرار بدهينان مرا مورد رحمت خويجانش !خداوندا« :فرمود ص امبريپ

نان شما يامبر خدا، جانشيپ يا :دندين دعا را تكرار فرمود، پرسيو سه بار ا
ث و يند و احاديآ يمن م كه پس از يكسان« :هستند؟ فرمود يچه كسان

ل يمان بعد از من تحوبه مرد كنند و يت ميرواان ممرد يسنت مرا برا
  .1»دهند يم

آرزو  يمنزلت واال است كه حضرت موس ع وين مقام رفيبخاطر ا
  .نديكند آنان را بب يم

  آنگاه كه خداوند «: است كه فرمودهن باره يا در ÷ رضا ماما
ل ير نبحقومش قرار داد و  يد و ناجيبن عمران را برگز يموس - عزوجل - 

گر را به يل را رها ساخت و تورات و الواح دياسرائ يش شكافت و بنيرا برا
(و به عظمت ش را نزد خداوند مشاهده كرد ياو عطا كرد، مقام و مرتبه خو

من،  يخدا يا :به خداوند گفت برد)، يز پين )هم السالميل(ع تياهل بمقام 
 بان اصحايا در مياء برترند) آياند (كه بر آل تمام انب اگر آل محمد آنگونه

 - جل عزو - هست كه مانند اصحاب من باشد؟ خداوند  يران كسامبير پيسا
ر ياران سايكه فضل اصحاب محمد بر  يدان يا نمي، آيموس يا :فرمود

گر و مانند فضل و يامبران ديآل محمد بر آل پ يامبران همانند فضل و برتريپ
خداوندا، كاش آنها را  :گفت ياء است. موسير انبيخود محمد بر سا يبرتر

                                                   
 .١٤٤، ص ٢بحار األنوار، ج  - ١
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ا ين دنيهرگز در ا را آنها ،يموس يا :فرستاد كه يم! خداند وحديد يم
 -بهشت  يها ده است، اما در باغيرا دوران ظهور آنها فرا نرسيد زيد ينخواه

كه غرق در يو در حضور محمد و در حال - و در جنات عدن و فردوس 
  .1»ديد يرات بهشتند، آنها را خواهينعمت و لذات و خ

  سؤاالت يطرح برخ
ن يسبب شده است كه اصحاب به چن يزيكه چه چ بپرسد يخصاگر ش
  ت برسند؟يدر نزد اهل ب يت و ثناء و رتبه عالياز محبوب يا مرحله

آمده است كه داللت ت ياهل ب از ياديات زيروا :مييگو يدر جواب م
آنها  يكوين اد ويار زير بسيتقد احترام ومانه و يبر اخالق و ادب واال و كر

   امبر اكرم است.يشار آنها به پسرانگر محبت يخود ب كه ص امبريپ از
در مورد اض؛ يع يقاض» الشفاء«در بحاراالنوار از كتاب  يعالمه مجلس

را از  يتي، رواص امبريپاصحاب در بزرگداشت و احترام  يكويوه نيش
رفتم،  ص امبريپ(به نزد  :ت كرده است كه او گفتيك روايشر بناسامه 

 يا رويؤدبانه در حضور او نشسته بودند كه گودم اصحاب او چنان ميد
امبر يسشان به پاهو تمام هوش يعني( نشسته است يا سر هر كدام پرنده

  .2)اكرم بوده

                                                   
 .٤١١و تأویل اآلیات، ص  ٣١و تفسیر امام حسن عسکري، ص  ٣٤٠، ص ١٣بحار األنوار، ج  - ١
 .٣٢، ص ١٧بحار األنوار، ج  - ٢
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ةِ «كند كه در  يم نقل يگريد يابيت زيروا يعالمه مجلس  )1(»َعام اْلَقِضیَّ
رفت (تا با او  ص امبريپمسعود به نزد  ش، عروه بنيم قريطبق تصم
ارانش را يشان آمد و برخورد اصحاب و يا كه نزد يند). اما هنگامگفتگو ك
د كه اصحاب ياو د .زده شد) رتيار حيد (بسيم و بزرگداشت او ديدر تعظ
مبارك او  بدنكه از  يافت قطرات آبيدر يهنگام وضو برا ص محمد

، وهرگاه 2ديكش يكارشان به نزاع م يشتافتند و گاه يد به سرعت ميچك يم
سرفه كردن و صاف كردن  دا قصيكرد و  يمبارك را پرت مآب دهان 

 ير اعضايش آن را گرفته و بر چهره و سايبا دستان خو ،داشت اش را نهيس
شان ياز وجود مبارك ا ييا اگر تار مويدند و يمال يش ميبدن خو

آنان را امر  يهرگاه به كارشتافتند  يگرفتن آن م يبه سرعت برا ،ختير يم
شان يا از زبان ي. اگر سخندنديورز يبه آن مبادرت م درنگ يكرد ب يم

ر يتقد م وياز فرط تعظت سكوت و آرامش بودند و يشد در نها يم يجار
به  ين حاالت و مناظريدن چني. عروه با دشدند يره نميشان خيبه چهره ا

فه يطا ي(ا :نكهيد جز اينتوانست بگو يزيش چيهنگام بازگشت به نزد قر
روم  صرينطور قيهمام،  دهيرا در بارگاهش د يه من كسرد كيدان يش، ميقر

                                                   
با اصحاب شان یک سال بعد از صلح  صویند که رسول اللهآن سالی را گ عام القضیة: -١

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

اللت دارند که عروه بن مسعود ثقفی در سال تمامی روایات مربوط به صلح حدیبیه بر این د
ی حدیبیه آمد و بعد از  در منطقه صحدیبیه جهت مذاکره در مورد صلح نزد رسول الله
  برگشت، این داستان را نزد قریش بیان کرد. (مترجم)   

 یقتتلون، یقتلون، آمده است. یدر اصل متن، به جا - ٢
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ان يرا در م يچ پادشاهيهرا، اما به خدا سوگند پادشاه حبشه  يو نجاش
  .1)دميان اصحابش نديقومش بمانند عظمت محمد در م

ن يبه ا ينست كه عالمه مجلسياصحاب برتر از ا ياما كرامت واال
را در  ص امبريپ( :كند كه يت ميمقدار قناعت كند و باز از اَنَس روا

او  اطراف شان دريدم و اصحاب ايد ديتراش يكه حلّاق، سرش را ميحال
 نيپائ ص مكرم امبريپاز سر  ييچ مويبودند. آنها در تالش بودند كه ه

  .2از آنها باشد) يكينكه در دستان يافتد مگر اين
را در حالت  ص امبريپكه  ي: (هنگاممده استآ ديگرث يدر حد

دو  ده ويش چسبانيها رانبه شكمش  ن نشسته ويسر (برنشسته  اءقرفص
 بت ويدم از شدت خوف از هيد دستش را بدور ساقها حلقه كرده بود)

  .3)تمام اندامم افتاد وقار حضرتش لرزه بر
ت يبه خاطر رعا ص امبريپ(اصحاب  :ره آمده است كهيث مغيدر حد

  .4زدند) يخود م يها شان را با ناخنيادب و احترام، درِ خانه ا
از  يا خواستم در مورد مسأله ي(م :ديگو يز مين س عازب بنبراء 

ا، چند سال يشان و شرم و حيبت ايخاطر ه سؤال كنم اما به صامبراكرميپ
م يتعظ ر ويبدان كه توق( :ديگو ياض ميع يقاض .ر انداختم...)يآنرا به تأخ

                                                   
 همان منبع. - ١
 همان منبع. - ٢
 .همان منبع - ٣
 یدن صدایشد، لذا شن یهمان منبع. چون خانه ایشان در مسجد بود و دِر خانه مستقیمًا به اتاق باز م - ٤

  آن مشکل نبود (مترجم).
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ز الزم يشان نيوفات اات بودند بعد از يد حيهمانگونه كه در ق ص امبريپ
ت يروا يثيا حدي اد شود ويشان يكه از ا ير هنگاميتقد اظهار احترام و، است
ان شرح يب و شانيا درود فرستادن بر شان وكدن نام مباريهنگام شن و گردد

از آنان  يكيبه ن وت ين تعامل محترمانه با آل بيهمچن و شانكرت مباريس
احترام  يها از نشانه ص امبرياران پي ور از اصحاب يتقد ل ويتجل ادكردن وي
  .1)شان استيا

د؟ پر واضح يا دهيا دي و ديا دهياحترام شن م وين تعظيا هرگز مثل ايآ
 صامبر اكرميبه پ  ق اصحابينها همه نشانه محبت عمياست كه ا

   .است

  از نظر قرآن و عترت ش فه اوليمنزلت سه خل :مطلب دوم
اهل به طور عموم از نظر قرآن و  ش مگاه اصحاب كراياكنون كه به جا

نسبت به  ران يدگاه ثقليم الزم است كه به طور خاص ديبرد يپ ‡ تيب
  م. يكن يفه اول بررسيسه خل

ان نموده، عموم اصحاب را يآنچه كه قرآن در مورد منزلت اصحاب ب
شود. اما  يشامل م يق اوليرا به طر ص امبريپفه اول يدر برگرفته و سه خل

اد شده ي ش فهين سه خلياز ا ،به طور مخصوص ‡تياهل بات يدر روا
ن گروه از اصحاب يا يان منزلت وااليات به بياز روا يادياست و بخش ز

ن يصحاب چنار يكه نسبت به سا يا به گونه ،ختصاص داردا ص امبريپ
ن سه ياست كه ب ياستوار و محكم هل رابطين به دلياست و ا نشده يتوجه

                                                   
 همان منبع. - ١
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 يكه از آتش رو يرابطه روشن .وجود دارد ‡تيب اهلفه اول با يخل
 صهشه و حفيبا عا ص امبريپازدواج  ،به عنوان نمونهنمودارتر است.  رقيب

ش يچ زن هم شاخه و نسب خويكه با هيدر حال ش عمردختران ابوبكر و 
شان بر يبر اعتماد ا يل محكمي، خود دلنسب) ازدواج نكرده يهاشم يعني(

ز به يه و ام كلثوم را نيش، رقيشان دو دختر خويا نكهيا كمااصحاب است. 
  .1درآورد ش عقد حضرت عثمان

 س عمرش ام كلثوم را به عقد يدختر خو زين س يعلحضرت 
فه نام نهاد كه فرزندان يش را به اسم آن دو خلي. و فرزندان خو2درآورد

ن يكردند. در ا يش استفاده ميفرزندان خو يبرا ين اساميز از هميشان نيا
ز نام برد ين ‡تياهل بو  ش اصحابن يب يكويتوان از روابط ن يراستا م

گر محبت و مودت يكديبا  ص راه اطاعت خدا و رسول او كه چگونه در
كه پرده روشن  يچشم و ميسل يصاحبان قلب ين مسئله برايداشتند. و ا

ار يبس يثيات حديخ و روايدر كتب تار ،فتاده باشديتعصب جاهالنه بر آن ن
ات كه دانشمندان در ين رواياز ا ينجا به برخيان است. بنده در اينما

   :كنم ياند اشاره م ت كردهيروا ‡ائمهخود از  يها كتاب
سوگند به جانم كه منزلت آن دو (ابوبكر و « :ديفرما يم س يعلامام 

لطمه  ،ار واالست و رحلت و كوچ آنها به آخرتيعمر) در اسالم بس
را رحمت  انباشد، خداوند آن ياسالم م يبرا يديو درد شد ينيسنگ

                                                   
 .١٤١، ص یو اعالم الور ٢٠٢، ص ٢٢نگا: بحار األنوار، ج  - ١
 .١٩٩، ص ٢١العقول، ج  ةو مرآ ١١٥، ص ٦نگا: کافي، ج  - ٢
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  .1»وه پاداش دهدين شيكوتريكند و به ن
ش يپفه يهر سه خل ش بريگر از سخنان خويد يدر فراز يحضرت عل

  :ديفرما يان انتخاب آنها درود فرستاده و مياز خود و بان
عت يام كه با ابوبكر و عمر و عثمان ب عت كردهيب يمن با قوم«
بوده  يفه قبليعت من با آنها همان است كه با سه خليبمفاد  اند و كرده

بند حق انتخاب ينجا حاضرند و نه آنانكه غاياست. نه آنانكه در ا
 يل شوريفه منتخب مردم را ندارند و حق تشكيجز خل يا فهيخل

اتفاق نظر  ين و انصار است. و اگر بر هر شخصيمهاجر يمنحصر برا
 يآن شخص مورد پسند و رضا حاصل كردند و او را امام خواندند،

جاد يا يا بدعتيرد و يب گيكار آنان را ع يكسز هست. و اگر يخداوند ن
از منهج  يروير حق و پيرا به عدالت و بازگشت به مس يو يشور كند

كند، و در صورت بازنگشتن به منهج  يه ميمؤمنان خدا خواه توص
گر يد يانرپرستبه س را يز ويكنند و خداوند ن يمبارزه م يبا و ،حيصح
  .2»گذارد يوامر از خود يغ

ك يپاداش ن« :ديفرما يم س عمرش حضرت يدر ستا ÷ يعلامام 
ماران را يرا راست كرده و ب يرا كجي) نزد خداست، زس عمر( يفالن

مداوا ساخت، سنت را برپاداشت و فتنه و (بدعت) را پشت سر 
ودش كم زه و وجيامانش پاكدا رفت كه ياز دن يانداخت و در حال

                                                   
 .٧٦، ص ١٥و شرح نهج البالغه، ج  ٨٨فین، ص نگا: وقعه ص - ١
 .٧٦، ص ٣٣و بحار األنوار، ج  ٣٦٦نهج البالغه، ص  - ٢
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 يخت. طاعت حق را بجايد و از شر آن گريا رسير دنيبه خ ب بود.يع
  .1»ديته بود تقوا گزسيآورد و آنگونه كه شا

 س يان رود با علينكه خود به نبرد روميا يبرا س عمركه  يهنگام
، اگر يخود با دشمن روبرو شواگر شخصاً « :شان گفتي، امشورت كرد
ندارند  يبعد از تو مرجع ابند وي ينم يمسلمانان پناهگاه يمغلوب گرد

نها آ يآزموده را بسو جنگ سلحشور و يكه به آن بازگردند، پس مرد
رخواه يهم خ آزموده و او كن كه هم جنگگران همراه  يسپاه بفرست و

است كه تو  ين همانيروزشان گرداند اياسالم است، اگر خداوند پ
مرجع  و پناه مردم وگر افتاد تيد يا گونهبه واگر كار  يا خواسته

  .2»ماند يمسلمانان خواه
 ‡تيب اهل) توسط ب عمرفه اول (ابوبكر و ياحترام دو خل ر ويتقد

ر يكه بر مس يا ادامه داشت، به گونه ياديز تا مدت زيبعد از وفات آنها ن يحت
، بلكه از ر ندادييل انجام شده توسط آنها را تغيحركت آنها تداوم داشته و مسا

ر يات زين ادعا روايل ما بر ايبردند. دل يآنها استفاده م يو فتاواروش و علم 
   :است

كه چرا باغ فدك را پس نگرفت،  يدر پاسخ سؤال شخص ÷يعلامام 
را بازستانم كه ابوبكر آن را  يزيمن از خداوند شرم دارم كه چ« :فرمود

                                                   
» فالن«دارد که منظور از  یان میالحدید در شرح نهج البالغه ب . ابن ابي٣٥٠نهج البالغه، ص  - ١

  است (مترجم). سعمر
 .١٣٥، ص ٣١و بحار األنوار، ج  ١٩٢نهج البالغه، ص  - ٢
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  .1»د كرده استييز همان را تأيمنع كرد و عمر ن
كرد  يه ميش توصيروان خوياران و پيه به شيهم ÷ امام محمد باقر

كنند،  يرويپ يابوبكر بهره گرفته و از وكه همانند او از علم و دانش 
ر با جواهرات از ين شمشيبود كه در مورد جواز تزئ يه زمانين قضينمونه ا

ش را ير خويز شمشيق ني، ابوبكر صديآر :شان فرمودنديشان سؤال شد! ايا
د ييگو يا شما ميآ :ديت. شخص سائل با تعجب پرسن كرده اسيبا نقره تزئ

بله « :ش برخاست و فرموديخو يجان از جاي؟ امام باقر با ه»قيصد«
 ،ن صفت وصف نكنديرا به ا يق و هر كس كه ويق، بله صديصد

  .2»ق نخواهد كرديامت كالمش را تصديا و نه در قينه در دن ،خداوند
ن فاصله يكتريكه نزد )‡( تياهل بانگر نحوه برخورد ين موارد بيا
باشد كه عملكرد آنها را فراموش نكرده و  ين داشتند ميخيرا با ش يزمان

و نظر ائمه در مورد  ين وجود گواهيا با اياند. آ ده نگرفتهيرفتار آنها را ناد
را  )‡( ائمها روش ي؟ ستين يما كاف ين سه نفر از خلفاء برايا
  م؟يدار يمم و بر منهج گمراهان گام بريريپذ ينم

  ن و انصار از نظر قرآن و عترتيمنزلت مهاجر :مطلب سوم
 يخاص يبرتر ش اصحابر ين و انصار را بر سايخداوند متعال مهاجر

و  ص امبريپآنها در قبول دعوت  يشتازيل پين به دليده است و ايبخش
ن راه بود. از يها در ا بتيها و مص ره اسالم و تحمل انواع مشقتيورود به دا

                                                   
 .٢٥٢، ص ١٦نهج البالغه، ج شرح  - ١
 .١۴٧، ص ٢، ج کشف الغّمة - ٢
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داده است،  ين را بر انصار برتريز خداوند متعال مهاجرين دو گروه نين اايم
كند، خانه و ين خدا شريد يرا آنان هم در هجرت و هم در نصرت برايز

هجرت كردند كه  ينيبانه به سرزميش را رها كرده و غريخانواده و وطن خو
  نداشتند. يگريچ چشم داشت ديامبرش هيجز نصرت خدا و پ ،در آن

و  ص امبريپن خود و نصرت يسته در سرزميشا يشوازيز با پير نانصا
  دارند. ير صحابه برترين بر سايخود با مهاجر ييم مال و دارايتقس

ده يلت را ناديت و فضين مزيز اين )‡ت(ياهل بقرآن و عترت 
م ياز قرآن كر ياديات زياند. آ داده يآنها گواه ينگرفته و بر فضل و برتر

آنها را نزد  يم و وااليگاه عظيحاب پرداخته و جاح صفات اصيبه توض
ر يز در شرح و تفسيت نيان نموده است، كه امامان اهل بيخداوند متعال ب

  اند. ش را به كار بردهيخو ييوايات بالغت و شين دسته آيا

  م  ين وانصار در قرآن كريفضل مهاجر
  :ديفرما يخداوند متعال م

ٓ لِلۡ ﴿ ۡ ٱ ءِ ُفَقَرا ِينَ ٱ ِجرِينَ ُمَهٰ ل خۡ  لَّ
ُ
ْ أ ٰ  ِمن رُِجوا مۡ  رِهِمۡ ِدَي

َ
ٰ َوأ  ّمِنَ  ٗ فَۡض  َتُغونَ يَبۡ  لِِهمۡ َو

ِ ٱ ٰ َورِۡض  َّ ونَ  انٗ َو َ ٱ َويَنُصُ ْوَلٰٓ  ۥٓۚ َورَُسوَلُ  َّ
ُ
ٰ ٱ ُهمُ  ئَِك أ ِينَ ٱوَ  ٨ ِدقُونَ لصَّ  لَّ

ارَ ٱ َتَبوَُّءو َ  ِهمۡ إَِلۡ  َهاَجرَ  َمنۡ  ُيِبُّونَ  لِِهمۡ َقبۡ  ِمن نَ يَمٰ ۡلِ ٱوَ  لَّ  ِف  َيُِدونَ  َو
ٓ  َحاَجةٗ  ُصُدورِهِمۡ  ا ْ  ّمِمَّ وتُوا

ُ
ٰٓ  ثُِرونَ َويُؤۡ  أ َ نُفِسِهمۡ  َ

َ
ۚ  بِِهمۡ  َكنَ  َولَوۡ  أ  َخَصاَصةٞ

ْوَلٰٓ  ۦِسهِ َنفۡ  ُشحَّ  يُوَق  َوَمن
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  ئَِك فَأ   . ]٩- ٨الحشر: [ ﴾٩ لُِحونَ ُمفۡ ل

خانه و كاشانه و اموال  كه ازاست  ينيمهاجر يقراآن ف از )ن غنائميهمچن(«
او را  يفضل خدا و خوشنود )كه يآن كسان(اند.  رون رانده شدهيخود ب
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كه  يآنان و نان راستانند.يدهند. ا يم ياريغمبرش را يخدا و پ و خواهند يم
مان را يا ن اسالم) را آماده كردند ويش از آمدن مهاجران خانه و كاشانة (آئيپ

شان يش ايدارند كه پ يرا دوست م يند) كسان(در دل خود استوار داشت
كه به  يزهاييكنند به چ ياز نميو در درون احساس ن اند مهاجرت كرده

دهند، هرچند كه خود  يح ميشان را بر خود ترجيو ا مهاجران داده شده است
و مصون و  يكه از بخل نفس خود، نگاهدار يازمند باشند. كسانيسخت ن

  .»رستگارند شان قطعاًيمحفوظ گردند، ا
   :ديگو يم يخ محمد باقر ناصريش
ٓ لِلۡ ﴿ ۡ ٱ ءِ ُفَقَرا ِينَ ٱ ِجرِينَ ُمَهٰ ل  تاس يمهاجران يرانفق ياموال برا ينا  ﴾لَّ

خۡ ﴿
ُ
ْ أ ٰ  ِمن رُِجوا مۡ  رِهِمۡ دَِي

َ
ٰ َوأ  يرونكه از خانه و كاشانه و اموال خود ب ﴾لِِهمۡ َو

ِ ٱ ّمِنَ  ٗ فَۡض ﴿ كه طلب كنند  ﴾َتُغونَ يَبۡ ﴿ و آمدندرانده شدند  ٰ َورِۡض  َّ   ﴾انٗ َو
ِينَ ٱوَ ﴿ ن خدا را انجام دهند،يفضل و كرم خدا را و نصرت د  َتَبوَُّءو لَّ

ارَ ٱ ده يگز ين در آنجا سكنيمهاجر انصار قبل از نه است كهيمنظور مد ﴾لَّ
از اهل آن در شب  يا ن كه عدهيمان آوردن مهاجريا ا قبل ازي بودند و

د يعت جنگ و نبرد با سرخ و سفيامبر بيمرد بودند به پعت عقبه كه هفتاد يب
منظور انصار است كه به  ﴾ِهمۡ إَِلۡ  َهاَجرَ  َمنۡ  ُيِبُّونَ ﴿ ه از نژاد) را دادند،ي(كنا

شان اسكان داده و در يها ن رفتار كرده و آنها را در خانهيبا مهاجر ييكوين
شتر به يمقدار بر كه ينض يم بنيم غنايك كردند و موقع تقسياموالشان شر

 از آنها به دل نگرفتند، يچ گونه حسد و خشمين داده شد، هيمهاجر
ٰٓ  ثُِرونَ َوُيؤۡ ﴿ َ نُفِسِهمۡ  َ

َ
شدت فقر و  با وجود يعني   ﴾َخَصاَصةٞ  بِِهمۡ  َكنَ  َولَوۡ  أ

ش را دفع يكه بخل درون يكس يعني  ﴾ِسهِ َنفۡ  ُشحَّ  يُوَق  َوَمن﴿ ،ازشانين
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ْوَلٰٓ ﴿ كند يم
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  ئَِك فَأ   .1ند)يروزمندان و رستگاران نزد خدايپ ﴾لُِحونَ ُمفۡ ل

   :ديگو يه مين آيل هميز ذين ينجف يخ محمد سبزواريش
ٓ لِلۡ ﴿ ۡ ٱ ءِ ُفَقَرا است كه مكه را ترك كرده و  يمنظور كسان ﴾ِجرِينَ ُمَهٰ ل

آنها  ،نه و فرار از دارالكفر به داراالسالم را كردنديقصد هجرت به مد
خۡ ﴿ كههستند  يكسان

ُ
ْ أ ٰ  ِمن رُِجوا مۡ  رِهِمۡ دَِي

َ
ٰ َوأ را  شيخومال و مملكت   ﴾لِِهمۡ َو

 به يابيبه خاطر دست  ﴾َتُغونَ يَبۡ ﴿ كه مالك آن بودنديترك كردند در حال
ِ ٱ ّمِنَ  ٗ فَۡض ﴿ ٰ َورِۡض  َّ ونَ ﴿ ...ت خداونديرحمت و رضافضل،  ﴾انٗ َو  َوَينُصُ
َ ٱ امبر او بود يو پ   ﴾ۥٓ َورَُسوَلُ ﴿ خدان ينصرت د يهجرت آنها برا يعني ﴾َّ

ْوَلٰٓ ﴿ دن به او در برابر دشمنانشيقدرت بخش يو برا
ُ
ٰ ٱ ُهمُ  ئَِك أ  ﴾ِدُقونَ لصَّ

ن را داشتند و به يرا قصد نصرت ديدر عمل خود صداقت را نشان دادند، ز
ش اهل مكه يك گفتند. خداوند پس از مدح و ستايخدا و رسولش لب يندا

ش انصار يه به مدح و ستايدند در ادامه آيجرت را برگزو اطراف آن كه ه
 يكرده و آن را برا يخوددار» ءيف«افت يرا از دريپردازد، ز ينه ميدر مد
ِينَ ٱوَ ﴿ د:يفرما يح دادند، خداوند سپس مين محتاج ترجيمهاجر  َتَبوَُّءو لَّ

ارَ ٱ ن را ن آيرفتند كه انصار قبل از مهاجر ينين به سرزميمهاجر :يعني ﴾لَّ
مان يمان انصار بعد از اينست كه ايانگر ايب  ﴾نَ يَمٰ ۡلِ ٱوَ ﴿ آماده كرده بودند

از  يجز عده كم ص امبريپن بوده است. در واقع بعد از هجرت يمهاجر
  اورده بودند.يمان نينه اياهل مد
پس آن مان را بر خانه عطف كرده است يا كردن ايه مهينكه در آيا

                                                   
 .١٠تا  ٨کاشف و المنیر، سوره حشر، آیات التفسیر مختصر مجمع البیان، و نگا: تفسیر  - ١
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 يمان مفهوم واضحيكردن اا يرا مهيز ؛ينه معنو ست وا يظاهر عطف
 ِمن﴿ ح دادند،يمان را بر كفر ترجينگونه است كه ايه اير آيو تقد ندارد

انصار با  يك رفتارينه و نين به مديمهاجر يابيقبل از راه :يعني ﴾لِِهمۡ َقبۡ 
 ك كردند،يخود شر يخود، اسكانشان داده و در دارائ يها آنان كه در خانه

﴿ َ ٓ  َحاَجةٗ  ُصُدورِهِمۡ  ِف  َيُِدونَ  َو ا ْ  ّمِمَّ وتُوا
ُ
 يشك و حسادترچ يه :يعني  ﴾أ

ار ين در دل آنها وجود ندارد، بلكه بسيم به مهاجرياد غنايز يبه خاطر اعطا
ٰٓ  ثُِرونَ َوُيؤۡ ﴿ خشنود شدند َ نُفِسِهمۡ  َ

َ
انصار،  :يعني  ﴾َخَصاَصةٞ  بِِهمۡ  َكنَ  َولَوۡ  أ

هر چند  ﴾َخَصاَصةٞ  بِِهمۡ  َكنَ  َولَوۡ ﴿ دهند يح ميبر خود ترجن را يمهاجر
 يو برا يمانيآنها با برادران ا ياما مهربان ،محتاج و در فقر باشند خود هم

 بخشندبز يحق خود را ن آنان را واداشت كه يكسب اجر و ثواب اخرو
به فوز و  ،كوين صفات نيا ي جهينت و در ﴾ۦِسهِ َنفۡ  ُشحَّ  يُوَق  َوَمن﴿

  .1افتند)يآن دست  يها ده و به بهشت و نعمتل شينا يرستگار
  :ديفرما يخداوند م

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ  لَّ ْ  َءاَمنُوا ْ َوَجٰ  وََهاَجُروا ِ ٱ َسبِيلِ  ِف  َهُدوا ِينَ ٱوَ  َّ ْ  لَّ وٓ  َءاَووا نََصُ ْ وَّ  ا
ْوَلٰٓ 
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  ئَِك أ ۚ َحقّٗ  مِنُونَ ُمؤۡ ل َُّهم ا غۡ  ل ٞ مَّ ِينَ ٱوَ  ٧٤ َكرِيمٞ  قٞ َورِزۡ  فَِرة ْ  لَّ  دُ َبعۡ  مِنۢ  َءاَمنُوا

 ْ ْ َوَجٰ  وََهاَجُروا ْوَلٰٓ  َمَعُكمۡ  َهُدوا
ُ
ْ  مِنُكمۚۡ  ئَِك فَأ ْولُوا

ُ
 ٱ َوأ

َ
وۡ  ُضُهمۡ َبعۡ  َحامِ رۡ ۡل

َ
 َلٰ أ

ِۚ ٱ بِ كَِتٰ  ِف  ٖض بِبَعۡ  َ ٱ إِنَّ  َّ ۢ  ءٍ َشۡ  بُِكّلِ  َّ   . ]٧۵- ٧۴األنفال: [ ﴾٧٥ َعلِيُم

انـد و در راه خـدا جهـاد     اجرت كـرده اند و مه مان آوردهيكه ا يگمان كسان يب«
 تاًقياند، (هردو گروه) حق كرده يارياند و   كه پناه داده ين كسانيو همچن اند نموده
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 صحابه از ديدگاه قرآن و اهل بيت  44

كه پس از (نزول  يسته است. و كسانيشا يزش و روزرآنان آم يمانند و برايبا ا
از  آنـان  ،انـد  اند و با شما جهاد نموده اند و مهاجرت كرده مان آوردهيات) اين آيا

 يبرخـ  يبـرا  يبرخ هستند شاوندير خوگيكديكه با  يد و كساننزمرة شما هست
ان شده است و حكم خدا بر يكتاب خدا (ب گر سزاوارترند و (حقوق آنان) دريد

  .»است يزيگمان خداوند آگاه از هر چيآن رفته است و) ب
    :ديفرما يم ينجف يخ محمد سبزواريش
ِينَ ٱوَ ﴿ ْ  لَّ ْ وََهاَجرُ  َءاَمُنوا ْ َوَجٰ  وا را  ص امبريپام يكه پ يكسان :يعني  ﴾َهُدوا
ن ين كردنـد و سـرزم  يقـ يت او يق كرده و بـه وجـود خـدا و وحـدان    يتصد
ترك نموده و بـه همـراه او    ص امبريپبه همراه  نيحفظ د يش را برايخو

ْوَلٰٓ ﴿ مبارزه كردند
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  ئَِك أ ه هستند ك يقيحق مؤمنان :يعني   ﴾اَحقّٗ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل

 ين واقعـ يش را با براهيمان خويت ايكسان است و حقانيقول و عمل آنها 
َُّهـم﴿ ن گـروه يق رساندند، پس ايات به تحقيو در عرصه ح غۡ  ل ٞ مَّ  قٞ َورِزۡ  فِـَرة

شـان در  يها يكـه از بـد   ،خداوند به آنان وعده مغفرت داده اسـت   ﴾َكرِيمٞ 
آنرا نـاگوار   يا دهنيچ آاليبزرگ عطا كند كه ه ار فراخ ويبس يروز گذرد و

ِينَ ٱوَ ﴿ ...نخواهد كرد ْ  لَّ ْ  دُ َبعۡ  ِمنۢ  َءاَمُنوا ْ َوَجٰ  وََهاَجُروا مؤمنـان   يعنـ ي ﴾َهـُدوا
است كه پـس از   يآمده كه منظور كسان يفيضع يو در رأ .پس از فتح مكه

ْ ﴿ مان آوردنديشما ا نه هجـرت  يپس از هجرت شما به مد :يعني  ﴾وََهاَجُروا
ْ َوَجٰ ﴿ كردنــد     ن مبــارزه كردنــديبــا كفــار و مشــرك :يعنــي   ﴾َمَعُكــمۡ  َهــُدوا

ْوَلٰٓ ﴿
ُ
هجـرت و جهـاد جـزو    ، مانيآنها هم از جهت ا يعني  ﴾ِمنُكمۡ  ئَِك فَأ

راث و نصرت هم همـان  يم ،يز در احكام دوستيند و نيآ يشما به حساب م
ن يت آنها از ايمان و هجرت سبب محرومير آنها در ايحكم را دارند و تأخ
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  .1شود) يمحكم ن
  :ديفرما يخداوند متعال م

ِينَ ٱ﴿ ْ  لَّ ْ  َءاَمُنوا ْ َوَجٰ  وََهاَجُروا ِ ٱ َسبِيلِ  ِف  َهُدوا مۡ  َّ
َ
ٰ بِأ نُفِسِهمۡ  لِِهمۡ َو

َ
عۡ  َوأ

َ
 َظمُ أ

ِۚ ٱ ِعندَ  َدرََجةً  ْوَلٰٓ  َّ
ُ
ٓ لۡ ٱ ُهمُ  ئَِك َوأ    . ]٢٠التوبة: [ ﴾٢٠ ئُِزونَ َفا

اند و در راه خدا با جـان و   ت پرداختهاند و به مهاجر مان آوردهيكه ا يكسان«
نـد، و  يشـگاه خدا يدر پ يمنزلت واالتر و بزرگتـر  ياند، دارا مال جهاد نموده

  .»باشند يا و آخرت) ميآنان رستگاران و به مقصود رسندگان (سعادتمندان دن
    :ديگو يمن فضل اهللا يد محمد حسيس
ِينَ ٱ﴿ ْ  لَّ ْ  َءاَمُنوا ْ َوَجٰ  وََهاَجُروا از  يتمام مشقات دور يكسان :يعني  ﴾َهُدوا

ر دعـوت و  يحركت در مسـ  يوطن را تحمل كردند تا آنجا كه بتوانند آزاد
ب يكه منجر بـه فتنـه و آسـ    يير بار فشارهايجهاد را به دست آورند و از ز

اد آنهـا  يز و پاكي ن عمل آنها نشانه اخالصيند. اابي نجاتشود  ين ميدر د
احساسات و عواطـف   يبا كنار نهادن تماما به خاطر خدكه آن را  مي باشد

ش يخـو  يـي جهاد كردنـد و از مـال و دارا   كه يو كسان نشان دادند  يدرون
را در  ياديـ ز يو معنـو  يكردند و خطرات ماد انفاقدعوت و جهاد  يبرا
ش را يخو يشخص يزندگ يايكه تمام زوا يا ن راه تحمل كردند به گونهيا

بـا   مـرتبط  يرهاينصر فعال كه در تمام مسك عين اهداف كرده و به ينثار ا
عۡ ﴿ يند، دارادل شيدر تكاپوست تبد يخدا و زندگ

َ
ِ ٱ ِعنـدَ  َدرََجةً  َظمُ أ َّ﴾  

در راه خـدا ارزش   يگـر يچ حركـت د يو هـ  نـد ين پاداش نزد خدايبزرگتر

                                                   
  انفال. ٧٤تفسیر جدید، و نگا: الصافي، الوجیز، تقریب القرآن، ذیل آیه  - ١



 صحابه از ديدگاه قرآن و اهل بيت  46

ْوَلٰٓ ﴿ اعمال آنها را ندارد
ُ
ٓ لۡ ٱ ُهمُ  ئَِك َوأ  به كمـال  ،نان هستنديو فقط ا  ﴾ئُِزونَ َفا

  .1ابند)ي يرحمت و رضوان و جنات خدا دست م
  :ديفرما ين باره ميباز هم خداوند در ا

﴿ ٓ بََّنا نۡ  نِ يَمٰ لِۡلِ  ُيَنادِي اُمَنادِيٗ  َناَسِمعۡ  إِنََّنا رَّ
َ
ْ  أ ۚ  َٔ َف  بَِرّبُِكمۡ  َءاِمُنوا  َربََّنا اَمنَّا

َناَوتَ  اتَِنا َٔ َسّيِ  َعنَّا َوَكّفِرۡ  ُذنُوَبَنا َلَا فِرۡ غۡ ٱفَ   ٱ َمعَ  َوفَّ
َ
 َما َوَءاتَِنا َربََّنا ١٩٣ َرارِ بۡ ۡل

ٰ  وََعدتََّنا َ َ  رُُسلَِك  َ ۡ ٱ لُِف ُتۡ  َ  إِنََّك  َمةِۖ قَِيٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  ِزنَاُتۡ  َو  ١٩٤ ِميَعادَ ل
ّنِ  َربُُّهمۡ  لَُهمۡ  َتَجاَب سۡ ٱفَ 

َ
ٓ  أ ِضيعُ  َ

ُ
ٰ  َعَمَل  أ وۡ  َذَكرٍ  ّمِن ّمِنُكم ِملٖ َع

َ
ۖ  أ نَثٰ

ُ
 أ

ِينَ ٱفَ  ٖضۖ َبعۡ  ّمِنۢ  ُضُكمَبعۡ  ْ  لَّ خۡ  َهاَجُروا
ُ
ْ َوأ ٰ  ِمن رُِجوا ْ  رِهِمۡ ِدَي وُذوا

ُ
 ِف  َوأ

ٰ  َسبِيِل  ْ َوَق ْ  َتلُوا َكّفَِرنَّ  َوقُتِلُوا
ُ
دۡ  اتِِهمۡ  َٔ َسّيِ  ُهمۡ َعنۡ  َل

ُ
ٰ  ِخلَنَُّهمۡ َوَل  ِريَتۡ  تٖ َجنَّ

 ٱ تَِهاَتۡ  ِمن
َ
ِۚ ٱ ِعندِ  ّمِنۡ  اثََوابٗ  رُ َهٰ نۡ ۡل ُ ٱوَ  َّ    ﴾١٩٥ لََّوابِ ٱ نُ ُحسۡ  ۥِعنَدهُ  َّ

   . ]١٩۵- ١٩٣عمران:  آل[  

بـه  «كـه:   خوانـد،  يفـرا مـ   يمـان بـه ا  يا كه ندا دهنده يديمپروردگارا! ما شن«
پروردگارا! پس گناهـان مـا    يم،آورد يمانپس ا »ياوريدب يمانپروردگار خود ا

آنچه  ،پروردگارا * .يرانبم يكانو ما را با ن ما را بپوشان هاي يو بد را ببخش
، به ما عطـا فرمـا و در روز   يا غمبران خود به ما وعده دادهيپ )زبان(را كه بر 
گمان تـو خـالف    يان، بدز ما را (با بردن به دوزخ) خوار و زبون مگريرستاخ

و پاسخشـان  (رفت يشـان را پـذ  يا ي* پس پروردگارشان دعا يكن يوعده نم
؛ -خواه زن باشـد يـا مـرد    -از شما را،  يا دهعمل كنن يچمن عمل ه كه )داد

. آنان كه هجـرت  )يد(و همنوع يگريدد ياز برخ يبرخ كنم. ينم يعتباه و ضا
ت و آزارشـان  يـ ند. و در راه مـن اذ دخـود رانـده شـ    يهـا  كردند، و از خانه

                                                   
  ).٢٠القرآن، و نگا: التبیان، تقریب القرآن (سوره توبه، آیه  تفسیر من وحي - ١
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بخشـم و بـه    ينه گناهانشـان را مـ  يدند و كشته شدند، هر آيرساندند، و جنگ
ن يـ ر آن روان اسـت. ا يـ هـا در ز  كـه رودخانـه   ي. بهشتآورم يبهشتشان در م

  .»كو تنها نزد خدا استيخدا است و پاداش ن ياز سو يپاداش
    :ديگو يه مين آير اير در تفسبد عبداهللا شُيس
ّنِ ﴿ آنچه را كه خواستند َربُُّهم لَُهمۡ  َتَجاَب سۡ ٱفَ ﴿

َ
ٓ ﴿ كه من  ﴾أ ِضيعُ  َ

ُ
 أ

ٰ  َعَمَل  وۡ  رٍ َذكَ  ّمِن ّمِنُكم ِملٖ َع
َ
نَثٰ  أ

ُ
  ﴾ٖض َبعۡ  ّمِنۢ  ُضُكمَبعۡ ﴿ هر كه باشد ﴾أ
ِينَ ٱفَ ﴿ است و يكيذكور و اناث شما در اسالم  ْ  لَّ از  يدور ﴾َهاَجُروا

خۡ ﴿ نيشرك و ترك اوطان و اقوامشان را به خاطر د
ُ
ْ َوأ ٰ  ِمن رُِجوا  رِهِمۡ دَِي

 ْ وُذوا
ُ
َكّفِ ﴿ و به سبب آن ن منيدر راه د  ﴾َسبِيِل  ِف  َوأ

ُ
محو و پاك   ﴾َرنَّ َل

دۡ ﴿ كنم، يم
ُ
ٰ  ِخلَنَُّهمۡ َوَل  ٱ تَِهاَتۡ  ِمن ِريَتۡ  ٖت َجنَّ

َ
ِ ٱ ِعندِ  ّمِنۡ  اثََوابٗ  رُ َهٰ نۡ ۡل َّ﴾ 

ُ ٱوَ ﴿ استحاق آن را دارند كه  يپاداش اعمال يبرا  ﴾لََّوابِ ٱ نُ ُحسۡ  ۥِعنَدهُ  َّ
  .1آن را ندارند) يگران توان جزايد

ار يمطالب گفته شـده بسـ   در )‡ت(ياهل بر خواننده دوستدا يپس ا
ات وارده در يـ ات و آيـ از روا ين مطالب مقدار اندكيدقت كن و بدان كه ا

  باشد. يم شاصحابلت يفض

  ن و انصاريلت مهاجريان فضيدر ب ‡و عترت صامبريپات وارده از يروا
ت وارد شـده  يـ و اهـل ب  ص امبريپن رابطه از جانب يدر ا ياديات زيروا

    :ميكن ياز آنها را ذكر م يرخاست كه ب
ن و ي(مهـاجر  :كند كه فرمود ينقل م ص امبريپاز  س عبداهللا بنر يجر
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ده يا و هـم در آخـرت و رهـا و بخشـ    يـ گرنـد هـم در دن  يكدياء يانصار اول
  .1گرند)يكدياء يا و آخرت اوليز در دنيف نيش و آزادشدگان ثقيشدگان قر
ان ي(م :آمده است كه ،دهعجره نقل ش كه از كعب بن يگريت ديدر روا

 ص امبريپك نزد ينكه كدام يهاشم بر ا ين و انصار و بنيمهاجر
 ،گروه انصار يشما ا :فرمود ص امبريپجاد شد، يمحبوبترند نزاع و بحث ا

اد اهللا اكبر سر داده و يفر يد كه من برادر شما هستم، آنها با شاديبدان
 ص امبريپ ،ميش كرديخوكعبه سوگند كه او را از آنِ  يبه خدا :گفتند

ام  ان شما برخاستهيد كه من از ميبدان ،نيگروه مهاجر يو شما ا :ادامه داد
كعبه  ياهللا اكبر! به خدا :گفتند يز با شادي(و به شما تعلق دارم)، آنها ن

هاشم،  يبن يو شما ا  :ادامه دادند ص امبريپا شد. از آنِ م سوگند كه
د:) سپس همه در يگو يم يمن. (راو ياد و بريد كه شما از من هستيبدان
م از مجلس يخرسند بود ص امبريپش با يكه از نسبت خويحال

  .2م)يبرخاست
 :فرمود يدم كه ميشن ص امبريپد كه از يگو يم س يد خدريابوسع

 يگرياز د يكيعت نهادم، البته يء گرانبها به وديان شما دو شيمن در م«
ل دارم و يم ه آنهاستند كه بت من چشم من هياهل ب و... بزرگتر است

كوكار يد و نيپس از خطا كار آنها در گذر ،ن هستنديه استحكام ديانصار ما
  .3»ديده ياريآنها را 

                                                   
 .٣١١، ص ٢٢و بحار األنوار، ج  ٢٦٨امالي طوسي، ص  - ١
 .٣١٢، ص ٢٢و بحار األنوار، ج  ٣٣١، ص ٣المناقب، ج  - ٢
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بلكه آنهـا را   ،ت پنهان نمانده استين نصوص مبارك از اذهان اهل بيا
  اند. دهيفهم

ز آن را فراموش نكـرده و در جـواب   ين ÷يعلامام از آن جمله آنكه 
ه يـ دند و مهـاجران اول يرسـ  ين به رسـتگار يسابقان در د« :ديگو يم هيمعاو

  .1»ا را ترك كردنديش دنيخو ياسالم با فضل و بزرگ
م، ين مشاهده كـرد يرا در مهاجر يادير و بركت زي(خ :ديامفر يز ميو ن

  .2ن پاداش را دهد)يخداوند به آنها بهتر
س كه به هر ك« :كند كه فرمود يت ميروا ص امبريپامام حسن از 

اگر به  يزد حتيگر بگرين ديبه سرزم ينينش از سرزميخاطر حفظ د
اران يشود و جزو  يك وجب باشد، بهشت بر او واجب ميمسافت 

ر آن ي. ارزش هجرت به تأث3»ديآ يبه حساب م ص ) و محمدم(يابراه
 ير بر قلبت اگيهدا يايچند از در يك و قطراتاند ياست، چراكه مقدار

رهم شفا دهنده و نور روشنگر آن شده و آنرا از غفلت به ابد، ميان يجر
ها نازل شود، آنان  از انسان يز اگر بر گروهيو ن دهد يسوق م يداريب يسو
ت را يگران باشند، خداوند اهل بيشوا و سرور قرار داده كه راهبر ديرا پ

مهاجران و انصار  ،تين نور و هدايك دهد كه با درك منزلت ايپاداش ن
چكدام را از يش گنجانده و هيفات ارزشمند كالم خويرا در توصصحابه 

  اند.  خارج ندانسته آن
                                                   

 .١٤٩و وقعه صفین، ص  ١٠٤، ص ٣٣ر األنوار، ج و بحا ٣٧٤نهج البالغه، ص  - ١
  .١١٠، ص ٣٣و بحار األنوار، ج  ٨٨صفین، ص  ةوقع - ٢
و تفسیر  ٤٩٠، ص ١و تفسیر صافي، ج  ٣٣، ص ١و مجموعه ورام، ج  ٣١، ص ٩بحار االنوار، ج  - ٣

  .٥٤١، ص ١نور الثقلین، ج 
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  ت  يهل باگفتار  وقرآن  درمنزلت اهل بدر  :مطلب چهارم
 يعنيو سپس مدح دو گروه برتر آنها  ش اصحاب يش عموميبعد از ستا

ده ياز اصحاب رس يكوچكتر يها نوبت به گروه ش ن و انصاريمهاجر
باال و  يا منحصر به خود به مرتبه يليخاص و دل يسبب است كه به

  اند. دهيگران رسيز از ديمتما يا درجه
مراتب واال را  ت ويخداوند افضل، اهل بدر هستند ن موارد،ياز ا يكي
. اند داده است كه در غزوه بدر شركت داشته يان اصحاب به كسانيدر م
ن كم بود يوه تعداد مسلمن غزينست كه هنگام اتفاق ايل فضل آنها هم ايدل

ن يسنگ يش امريان قريمواجه با سران و لشكر يبرا ص امبريپ يو ندا
  آمد. يبه شمار م

ن گروه يش هميم كه خداوند با فضل و كمك خوينيب يجه ميو در نت
سبب شدند  يد و حتيروز گردانيش پيقر ياندك را بر لشكر مسلح و توانا

ان يسابقه افكنده و در م يب م ويعظ يكه در دل كل عرب خوف و هراس
  كسب كنند. يا ژهيگاه ويجا آنهال يقبا

ت فرمود و به آنها ين مردان پاك را عنايز بالفاصله مزد ايخداوند ن
 يها لغزش يبشارت داد كه تا آخر عمر از كفر در امان خواهند بود و تمام

  آنان مورد مغفرت خداوند قرار خواهد گرفت.
كه قصد  س عمربه  يرا در خطابطلب ن ميز اين ص امبر اكرميپ

تو چه  ،عمر يا« :د كرده و فرموديبلتعه را داشت، تأك يكشتن حاطب بن اب
اهل بدر است و مورد غفران واقع شده باشد و خداوند در  كه او از يدان

د، چراكه همه گناهان يد انجام دهيخواه يهر چه م :مورد آنها فرموده است
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  .1»ه شده استديشما آمرز
موقت نبوده و اهل بدر  ي، امرييه خداين غفران و تزكيضح است كه اوا
  اند. ت خداوند متعال قرار گرفتهيامت مورد رضايتا روز ق ص امبريپان يطبق ب

  كنندگان قبل از فتح مكه و بعد از آن ن و انفاقيمنزلت مجاهد :مطلب پنجم
ر مبارزه به آنها د يشتازيپ گاه اهل بدر به خاطريان ارزش و جايب بعد از
گر را يد يتر شده تا گروه اصحاب گسترده يابيره ارزيدا ص امبريپهمراه 

ز يگر صحابه متمايكه با انفاق و قتال، قبل از فتح مكه و بعد از آن از د
  رد.يز در برگياند را ن شده

ت و يمز يگريبر د زين دو گروه نياز ا يكيد بداند كه يبا يهر مسلمان
كه انفاق و قتال قبل از فتح وصف آنان  يگروه دارد كه يشتريب يبرتر

  اند. ت را از آنِ خود كردهياست، آن مز
باشد كه خداوند آن  يه ميبيد دانست كه منظور از فتح، صلح حديو با

   :ده استيرا فتح نام
بِينٗ  احٗ َفتۡ  لََك  َناَفَتحۡ  إِنَّا﴿    . ]١الفتح: [ ﴾١ امُّ

  .»ميا هرا فراهم ساخت يتو فتح آشكار يما برا«
در » عت الرضوانيب«مكه است كه  يكيدر نزد يز اسم چاهيه نيبيو حد

در همان محل  ير درختيز در زيه نيبيآنجا صورت گرفت و صلح حد
را به  ص غمبرين راه ورود پين بود كه مشركيانجام شد. و علت آن هم ا

تا  يرويعت پيب ص امبريپز مجدداً با يمكه سد كرده بودند. و اصحاب ن

                                                   
 .٨٩، ص ١٧و شرح نهج البالغه، ج  ٩٢، ص ٢١نگا: بحار االنوار، ج  - ١



 صحابه از ديدگاه قرآن و اهل بيت  52

ن يان حضور داشتند به اين جريكه در ا ينكه اصحابيل ايگ دادند. و دلمر
و  ص امبريپبه  يانيكمك شا عتين بيا ن بود كهيز شدند ايصفت متما

شتر كرد و يارانش در جذب مردم و انتشار دعوت و كسب قدرت بي
 آنچه كه قبل و ن صلح وياشان هموار نمود. ياز مشكالت را برا ياريبس

م يار عظيج بسينتا امبر ويعت اصحاب با پيوست از بيوقوع په بعد از آن ب
مسلمانان  يبود برا يآشكار يروزيدر واقع پ هداشت يكه در پ يگريد
  .ده شده است)ين ناميل فتح المبين دليبهم(

با اصحاب كه  ص امبريپعت يجالب توجه است كه به هنگام ب
 يبرا ص امبريپنده يكه نما س عثمان ،بودنفر  1000 شتر ازيب تعدادشان

مسلمانان از آمدن به  امبر ويپ قصد نكهيح ايتوضش در مورد يگفتگو با قر
برد و در  يعت در مكه به سر ميدر هنگام ب ،ارت عمره استيمكه انجام ز

ش را به يك دست خوي ص امبريپعت حضور نداشت، لذا يجلسه ب
 س انعت عثميتا ب ،گر گذاشتيدست د ياز دست عثمان رو يندگينما
ن با توجه به مكانت عثمان نزد ياز مسلم يو برخ ز انجام گرفته باشدين

كه در حال طواف  چرا ،عثمانبردند كه خوشا به حال  يش، گمان ميقر
 .باشد يم عمره ر مناسكين صفا و مروه و انجام سايب يخانه كعبه و سع

هنگام . »دهد يرا انجام نم عمرهاو مناسك دانم كه  يم« :فرمود ص امبريپ
ا كعبه را طواف يآ :ديپرس ياز و ص امبريپ ،از مكه س بازگشت عثمان

چگونه به خود اجازه دهم كه قبل از شما و  :؟ و عثمان پاسخ گفتيكرد
  .1بدون شما، كعبه را طواف كنم

                                                   
 .٣٦٥، ص ٢٠و بحار األنوار، ج  ٣٢٥، ص ٨نگا: کافي، ج  - ١
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ار يج بسيل آثار و نتايبه دل» فتح«عت به ين بيا يپس علت نامگذار
ن يبه هم .ن كرديب مسلميصرا ن يواقع يروزيارزشمند آن است كه پ

ه يكو را ستوده است و از تزكيزه و نين مردان پاكيخداوند متعال ا ،خاطر
  :ديفرما يدهد و م يظاهر و باطن آنها خبر م

ُ ٱ رَِضَ  لََّقدۡ ﴿ ۡ ٱ َعنِ  َّ ِ ٱ َت َتۡ  ُيَبايُِعونََك  إِذۡ  ِمنِيَ ُمؤۡ ل َجَرة  ِف  َما َفَعلِمَ  لشَّ
نَزَل  قُلُوبِِهمۡ 

َ
ِكيَنةَ لٱ فَأ ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  سَّ َث

َ
  .]١٨الفتح: [   ﴾ ١٨ اقَرِيبٗ  احٗ َفتۡ  َبُهمۡ َوأ

عت ير درخت با تو بيد همان دم كه در زيگرد يخداوند از مؤمنان راض« 
مان يشان (از صداقت و ايدانست آنچه را كه در درون دلها يكردند. خداوند م

شان يها به دل يخاطرنان يبه اسالم) نهفته بود. لذا اطم يو اخالص و وفادار
  .»آخرت) پاداششان كرد يرا (گذشته از نعمت سرمد يكيداد، و فتح نزد

   :ديگو يه مين آير ايدر تفس يطبرس ين ابوعلين الديخ اميش
اصحاب،  1را)يده است، (زينام »الرضوان ةعیب«عت مذكور را يه بين آي(ا

 كردندعت يب ص امبريپه با يبيواقع در حد »ةر ُم السَّ «ر درخت معروف يز
 و آنها اقت و اخالص در قتال و صبر و وفااز صد  ﴾قُلُوبِِهمۡ  ِف  َما َفَعلِمَ ﴿

نَزَل ﴿ ند.نفر بود 1300ا ي 1500كه  داشت يتعدادشان آگاه
َ
ِكيَنةَ ٱ فَأ  لسَّ

 ينه، آرامش و لطفيگردد و منظور از سك ين برمير به مؤمنيضم  ﴾ِهمۡ َعلَيۡ 
 بخشد ينان ميشده و به آنان اطم بشانمان در قلويات ياست كه سبب تقو

﴿ ٰ َث
َ
  .2ر)يفتح خب :يعني  ﴾اقَرِيبٗ  احٗ َفتۡ  َبُهمۡ َوأ

                                                   
 اضافه شده است.  ین کلمه به خاطر وضوح معنیا - ١
  .١٨تفسیر جامع الجوامع. و نگا: مقتنیات الدرر و تقریب القرآن، ذیل سوره فتح، آیه  - ٢
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  :ديفرما يگر ميد يا هيخداوند در آ
نۡ  ِمنُكم َتوِييَسۡ  َ ﴿ نَفقَ  مَّ

َ
ٰ  حِ َفتۡ لۡ ٱ لِ َقبۡ  ِمن أ ۚ َوَق ْوَلٰٓ  َتَل

ُ
عۡ  ئَِك أ

َ
 َدرََجةٗ  َظمُ أ

ِينَ ٱ ّمِنَ  ْ  لَّ نَفُقوا
َ
ٰ  دُ َبعۡ  ِمنۢ  أ ْۚ َوَق ّٗ  َتلُوا ُ ُ ٱ وََعدَ  َو ۚ سۡ لُۡ ٱ َّ ُ ٱوَ  َنٰ  بَِما َّ

  . ]١٠الحدید: [   ﴾َخبِيٞ  َملُونَ َتعۡ 

اند و از اموال  ش از فتح (مكه به سپاه اسالم كمك كردهياز شما كه پ يكسان«
كسان يگران) برابر و ياند (با د  دهياند و (در راه خدا) جنگ دهيخود) بخش

است كه  يان درجه و مقامشان فراتر و برتر از درجه و مقام كسانستند. آنين
اند. اما به  دهياند و جنگ بعد از فتح (مكه در راه اسالم) بذل و بخشش نموده

 يزيدهد، و او آگاه از هر چ يكو ميهر حال، خداوند به همه، وعدة پاداش ن
  .»دينك ياست كه م

 َتوِييَسۡ  َ  ﴿ د:يگو يه مير آيتفسدر  ينجف يخ محمد سبزواريش
نۡ ﴿ ،ستندين يمساو يعني ﴾ِمنُكم نَفقَ  مَّ

َ
 انش ياز مال و دارايكه يكسان ﴾أ

ٰ  حِ َفتۡ لۡ ٱ لِ َقبۡ  ِمن﴿ انفاق كردند در راه خدا ز كردند قبل يست با كفارو  ﴾َتَل َوَق
ْوَلٰٓ ﴿را يز ،از فتح مكه

ُ
جهاد در راه خدا قبل از فتح  ن انفاق ويعامل  ﴾ئَِك أ

وْ ﴿ مكه
ُ
عۡ َلٰٓ أ

َ
ِينَ ٱ ّمِنَ  َدرََجةٗ  َظمُ ئَِك أ ْ  لَّ نَفُقوا

َ
ٰ  دُ َبعۡ  ِمنۢ  أ ْ َوَق : بلند يعني  ﴾َتلُوا

پس  -ا عزت دهد خدا بدانه-بعد از فتح مكه  كه  ييترند از آنها مرتبه
ار ارزشمندتر از انفاق و يانفاق بر سپاه اسالم و جهاد قبل از فتح مكه بس

ّٗ ﴿ جهاد پس از فتح آنجاست ُ ُ ٱ وََعدَ  َو هر چند كه  يعني  ﴾َنٰ سۡ لُۡ ٱ َّ
 ب درجات آنها متفاوت است اما هر دو گروه در بهشت خواهند بود.يترت
ُ ٱوَ ﴿ او به عملكرد شما آگاه بوده و رفتار و  يعني  ﴾َخبِيٞ  َملُونَ َتعۡ  بَِما َّ

مال ات و اعيبلكه او تمام ن ،ستيده نيگفتار و انفاق و جهاد شما بر او پوش
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  .1شما را در كنترل دارد)
به آنها داده شده  يرا كه وعده حسن ير كسانيه زيخداوند متعال در آ

  :كرده استزيبنده ر ياست را به صفات ز
ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ْوَلٰٓ  َنٰٓ سۡ لُۡ ٱ ّمِنَّا لَُهم َسَبَقۡت  لَّ

ُ
 َ  ١٠١ َعُدونَ ُمبۡ  َهاَعنۡ  ئَِك أ

ۖ  َمُعونَ يَسۡ  نُفُسُهمۡ  َتَهۡت شۡ ٱ َما ِف  وَُهمۡ  َحِسيَسَها
َ
ونَ َخٰ  أ  ُزُنُهمُ َيۡ  َ  ١٠٢ ِلُ

 ٱ َفَزعُ لۡ ٱ
َ
ٰ  َبُ كۡ ۡل ۡ ٱ ُهمُ َوَتَتلَقَّ ِيٱ ُمُكمُ يَوۡ  َذاَهٰ  ئَِكةُ َمَلٰٓ ل  ُكنُتمۡ  لَّ

  . ]١٠٣- ١٠١األنبیاء: [   ﴾١٠٣تُوَعُدونَ 

ده) قبالً يخوب و پسند يمان درست و انجام كارهايآنان كه (به خاطر ا«
نگاه  ازدوزخ (و عذاب آن) دور ين كسانيم، چنيا ك دادهين وعدة نشايبد

شنوند و بلكه در  يآتش دوزخ را هم نم يصدا يشوند * آنان حت يداشته م
 هراسبرند *  يند جاودانه به سر مخواهند و آرزو دار يان آنچه خود ميم

 نديشان آ نسازد، و فرشتگان به استقبال ينها را اندوهگ ) آنيامتبزرگ (ق
  .»شد يهمان روز تان است كه به شما وعده داده م ين:) ايند(گو

  د:يگو ين باره ميدر ا يابوجعفر طوس
ِينَ ٱ إِنَّ ﴿   ﴾َنٰٓ سۡ لُۡ ٱ ّمِنَّا لَُهم َسَبَقۡت  لَّ
داشته  ين صفتيهر كس كه چن :ديگو ي.. سپس م.وعده به بهشت يعني

  .2باشد از آتش جهنم دور خواهد بود)
و حرج  يه مسلمانان را كه در سختيبيم كه صلح حديافتيتاكنون در

                                                   
 ١٠وهر الثمین، ذیل آیه تفسیر جدید، و نگا: تفسیر صافي و تفسیر شبر و مقتنیات الدرر والج -١

  سوره حدید.
  سوره انبیاء. ١٠١تفسیر التبیان، و نگا: تفسیر الحدید، ذیل آیه  - ٢
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كارساز رساند، اما غزوه  يروزيد بودند به چه صورت به فتح و پيشد
 ،نيمخلص ك آنها ازين و تفكيكردن نفاق منافق انيز با نمايتبوك ن
ر ياز مردم تحت تأث ياريرا بسيز .ش را دارديات خاص خويخصوص

ت يان اهميار شفاف به بيم بسيقرآن كر. ندآنان قرار گرفته بود يها رنگين
ن غزوه يدر ا صخدا ن همراه رسوليف مجاهديغزوه تبوك و توص

  :پردازد يم
ُ ٱ تَّاَب  لََّقد﴿ َّ  َ ۡ ٱوَ  لَِّبِّ ٱ َ  ٱوَ  ِجرِينَ ُمَهٰ ل

َ
ِينَ ٱ نَصارِ ۡل َبُعوهُ ٱ لَّ  َساَعةِ  ِف  تَّ

ِ ُعۡسَ لۡ ٱ  بِِهمۡ  ۥإِنَّهُ  ِهمۚۡ َعلَيۡ  تَاَب  ُثمَّ  ُهمۡ ّمِنۡ  فَرِيقٖ  قُلُوُب  يَزِيغُ  َكدَ  َما دِ َبعۡ  ِمنۢ  ة
 . ]١١٧التوبة: [   ﴾١١٧ رَِّحيمٞ  رَُءوٞف 

غمبر (از اجازه دادن منافقان به عدم شركت در جهاد) و توبه يخداوند توبه پ«
ن يمهاجر(=  آنان رفت،يجنگ تبوك) را پذ يها ن و انصار (از لغزشيمهاجر

بعد  ،كردند يرويغمبر پي(جنگ تبوك) از پ يسخت كه در روزگار )يو انصار
مانده بود كه منحرف شود، باز هم  ياز آنان اندك يا دسته يها از آنكه دل

  .»وف و مهربان استؤار ريرفت. چراكه او بسيخداوند توبه آنان را پذ
ُ ٱ تَّاَب  لََّقد﴿د يگو يه مين آير ايدر تفس يمدرس يتقد محمد يس َّ  َ َ 

ۡ ٱوَ  لَِّبِّ ٱ  ٱوَ  ِجرِينَ ُمَهٰ ل
َ
ر يخ ياعطا ص امبريپتوبه خدا بر  منظور از  ﴾نَصارِ ۡل

ن و انصار ممكن يشان است، اما توبه خدا بر مهاجريشتر به ايو بركات ب
 ينجاست كه سبب و چگونگياست بخشش گناهان آنها باشد. اما سؤال ا

است كه مغفرت آنها چگونه است؟ جواب سؤال در عملكرد اصحاب نهفته 
ت يار بزرگ بود تبعيبس ين مراحل جهاد كه كاريتر تدر سخ ص امبريپاز 

و طهارت از  يارزشمند را سبب پاك و كويز اعمال نيكردند و خداوند ن
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ِينَ ٱ﴿ هين بخش از آيدهد و ا يگناهان قرار م ِ ُعۡسَ لۡ ٱ َساَعةِ  ِف  تََّبُعوهُ ٱ لَّ ن يا  ﴾ة
ها نزد خداوند يا صبر بر مصائب و سختريكند. ز يد ميحاً تأكيمضمون را صر

  .1شود) يو ارزشمند است كه سبب مغفرت گناهان م ميچنان عظ
غزوه روم  يدر ماه رجب برا ص امبريپ( :ديفرما يم يخ طبرسيش

 يكيل عرب كه مسلمان شده بودند نامه نوشت و پيآماده شده و به قبا
ل داشت و موقع يا گسجهاد به نزد آنه يق و آماده كردن آنها برايتشو يبرا

ق يخدا و تشو يخواند و پس از حمد و ثنا يا جهاد خطبه يحركت برا
 ين شخصياول از فقراء و بخشش در راه خدا يريگو دست ياريآنها به هم

پر از  يبود كه با ظروف ان اصحاب قصد انفاق كرد، عثمان بن عفانيكه از م
از  يا خت، و عدهيشان ريآمد و آن را در دامان ا ص امبريپنقره نزد 

كو ين يبه دنبال او عباس آمد و مال .دير را ساز و برگ پوشانين فقيمجاهد
ر و يزب انصار و بعد از آنها عبدالرحمن، ز كرد، سپسيتجه را يا داد و عده
ز به خاطر ين نياز منافق يا دند. عدهيز آنچه در توان داشتند بخشيطلحه ن

  .2دند)يرا بخشش ياز اموال خو ير مقدارياء و تزوير
شأن و منزلت  يان شد به طور روشن و كافيكه ب ياتيات و روايتمام آ
 يدارند كه چگونه همه ثروت و دارائ يان ميدهند و ب يح ميرا توض شاصحاب

نثار  ص امبريپن خدا و اطاعت از اوامر يو نصرت د ياري يش را برايخو
  كردند.

تحقيق  تياهل بباره س كه در اقوال و نظرات دانشمنداني كه درهر ك
                                                   

 .١١٧، و نگا: تفسیر الجدید و تفسیر من وحي القرآن، ذیل سوره توبه، آیه »من هدي القرآن«تفسیر  - ١
 .٢٤٤، ص ٢١و بحار األنوار، ج  ١٢١، ص ینگا: إعالم الور - ٢
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اهل بيت و صحابه متوجه مي شود كه  عاقالنه و منصفانه تأمل كنداند  كرده
چه  ين گروه مبارك دارايابد كه اي يدر مهمچنين  ،اند دوستدار هم بوده

 آنان را به ص يآنها از سنت محمد مصطف يروياند و پ بوده ييكوياعمال ن
كتاب خدا و  يكوينرد شهادت است و چگونه مو رسانده ييچه منزلت واال

  اند. واقع شده ص ينبعترت 



  
  
 

  بحث سوم
  ان اصحابيمدر  اختالفظهور  يچگونگ

را كه در  ش ات مربوط به فضل صحابهيروا ،نكه با كمك خداونديپس از ا
ر دانشمندان يو سا ‡ائمهان شأن و منزلت آنها نزد خداوند متعال و يب

م، الزم است به يان كرديح بيصح اتيات قرآن و روايبود با استناد به آ
جاد شود پاسخ ين اياز مسلم يمهم كه ممكن است در ذهن برخ يسؤاالت

 چنان صفات و ين پرسش كه اگر اصحاب دارايت ايم، با محوريده
  داد؟ ين آنها اختالف و تفرقه رويكو بودند، چگونه در بيخصال ن

  فتنه يمنشأ اصل :اوال
 ش اصحابكه در جامعه  يا و آسودهآرام  يد بتوان گفت كه زندگيشا

كه بر دشمنان خدا  يبزرگ يها يروزيحاكم بود و فتوحات مبارك و پ
نه و سپس از كل يان از مديهودي يعنيحاصل شده بود و دشمن اول خدا 

و  روم و ديگر كشورهاشدند و به دنبال آن مملكت  اخراجالعرب  ةريجز
ات ياسالم و ح ةريوارد دا ياريبس يها شه كن گشته، گروهيآن ر يپادشاه
 يها تفكرات و عادات و عرف يهر كدام دارا ند كهدمسلمانان ش ياجتماع

، بود ينها همچنان باقآافكار  قبل از اسالم بودند كه در اذهان ون يشيپ
  شد. جاديا جاد اختالف و تفرقه در صف امت اسالميا يبرا يبستر مناسب
پرستان هوا، ترش فتوحاتن و گسيآسوده مسلم يدگزن ،گريد ياز سو

ز در كاشتن بذر تفرقه و اختالف در جامعه يلذا آنها نامد يرا خوش ن
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ور  در شعلهو  از هيچ تالشي فروگذاري نكردند مبارك و نمونه اصحاب
جاد شكاف در صفوف يق اين از طريدر د يگذار كردن آتش فتنه و بدعت
   كردند. كوشش مياصحاب تا سر حد جان 

 كاشتن تخم شك و ساختن آتش تفرقه و ور شعله ،شر ن قدم درياول
ن ياز ا النفس، فيضع يها ب انسانيان مردم بود وآن از راه فريم در هشبه

 والسالم ةه الصالیعلامبر يپ اصحاب يرو بدعت طعن در صداقت و درست
 ان محكم جمع صحابه را سست سازند ويله بنينوسيشد تا بد يگذار هيپا

  .ل به ضعف شوديقوتشان تبد جاد كرده وياان مردم تفرقه يدر م
و پرچمدار آن،  ها در جامعه ن توطئهيا يت محور اصلسالزم به ذكر ا

 س فه سوم، عثمانيقتل خل يباشد كه مردم را برا يم يهوديعبداهللا بن سبأ 
از  يپرداز گر شروع به دروغيد يا كرد. و در مرحله يب ميق و ترغيتشو

به او كرد و آن  يهوديادن اقوال و اعتقادات و نسبت د ÷ يعلزبان امام 
مان و دوستداران فتنه اشاعه داده و يا فكران كم از كوته ياريان بسيرا در م

 يدارا يج كرد كه ويو تروا .باال برد ييت و خدايشان را تا حد الوهيامقام 
ن ييخالفت تع يبرا ص امبريپبوده و از جانب  و وصيت حق خالفت

ب كرده و حق او را غص يآن را از و ص امبريپبه اما صحا ،استشده 
  اند. مال نمودهيپا

ر قرار يخطرناك و تحت تأث يها ن بدعتيبا گسترش ا ÷ يعلامام 
شان يز درباره ايل غلوآمين حالت كه مسايدن اياز مردم و د ياريگرفتن بس

توجه نبود، بلكه  يج است، آرام ننشسته و نسبت به آن بيبر سر هر زبان را
ش يرا در پ يا سابقه يو ب يار جديت فراوان اقدامات بسيخشم و جد با
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از آتش حفر كرده  ييها ش دستور دادند تا چالهياران خويشان به يگرفت، ا
را يد بسوزانند، زيشان بگشايت ايو هر كس را كه زبان به اغراق در شخص

در كامل بود. امام  ن در تضاديعات با اصول و اساس ديها و شا ن گفتهيا
  رون كرد.يز از وطن بيرا ن يا را سوزاند و عده يا ه عدهين قضيا يريگ يپ

نزد  يمرد :كند كه يت ميدر بحاراالنوار روا يعالمه مجلس
از مردم جمع شده و در  يا مسجد عده بابكنار  :ن آمده و گفتيرالمؤمنيام

آنها را فراخواند و  يرانند! امام عل يتو سخن م ييت و خدايمورد ربوب
خورم و آب  يستم، غذا ميش نيمثل شما ب يا بر شما! من بنده يوا :فرمود

  د.ين باور زشت دست برداريد و از اينوشم، از خدا بترس يم
بعد  يش در روزهايباطل خو ياما آن عده از مردم دوباره به تكرار ادعا

آمد، شان ينزد ا يا به همراه عده يد. وينكه امام، قنبر را طلبيادامه دادند تا ا
حفر كنند و آن را پر  ييها ن مسجد و دارالخالفه گوداليامام دستور داد تا ب

ا از گفتة ي :ند، سپس آن گروه گمراه را خواست و به آنها گفتياز آتش نما
د يسابقه جان خواه يب يا با عذابيد يمان شده و از آن دست كشيش پشيخو

  د.يم آنها را سوزانكردند و اما يش پافشاريداد. آنها بر موضع باطل خو
د، بلكه فقط با يكه آن گروه را نسوزان :نديگو ياران امام مياز  يبرخ

  :ر به امام منسوب استيا را آزار داد. شعر زآنهآتش  يدود و گرما
 منکـــراً  لمـــا رأیـــت األمـــر أمـــراً 

 ثــم احتفــــرت حفـــرًا وحفـــرا
  

 أوقـــت نـــاري ودعـــوت قمبـــرا
 وقنبــر یحطــم حطمــًا منکـــرا

  

ور كرده و  شعله يبردم آتش ين امر پيا يكه به شناعت و زشتيگامهن«
 يز با تالشيو قنبر ن جاد كردميآن ا يبرا ييها قنبر را بانگ زدم سپس چاله
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  ».شكست يزم ميآن ه ير براينظ يب
اند از  ان شرح حال عبداهللا بن سبا پرداختهياز علماء به ب ياريبس
   :جمله
كه به  يا فرقه( :ديگو يم )  ه 301( يقم يعبداهللا اشعر بنسعد  -1
 يوهب راسب هللا بن سبا هستند. او عبداهللا بناران عبدايه مشهورند يسبئ

ش يها ز او را در توطئهياسود ن و ابن يحرس بناست كه عبداهللا  يهمدان
ن يبودند. ابن سبا اول يك وياران نزدين دو نفر از يكردند و ا يم ياري

اهانت  و ييبدگور اصحاب يعثمان و سا مر،ود كه به ابوبكر، عب يشخص
  .1)نمود ائتاز آنها اعالن بركرد و 
است  يعبداهللا بن سبا از جمله كسان( :ديگو يم)   ه 310( ينوبخت -2

 ير صحابه تهمت بست و از آنها دوريعثمان و سا كه بر ابوبكر، عمر،
ش يادعاباره ررا فراخواند و از او د يو ÷ يعل( :ديگو يسپس م )...ديگز
دستور قتلش  ÷ يعل جواب مثبت داد و به آن اعتراف كرد و يد. ويپرس

را كه  يا شخصين! آيرالمؤمنيام يا :اد برآوردنديرا صادر كرد كه مردم فر
 يكند و از دشمنان شما دور يت شما را ميت و واليحب اهل ب يادعا
ب يفرز يبه خاطر آن جمع (كه خود آنها ن ي؟ امام عليشكُ يمد، يجو يم

دهد كه ...  يادامه م يبه مدائن اكتفا كرد. نوبخت يد ويخورده بودند) به تبع
شما دروغ  :گفت ،يدن خبر شهادت حضرت عليعبداهللا بن سبا با شن

د و ياوريم بيبرا ،دهيچيغز سر امام را در هفتاد پارچه پد، اگر ميگوي يم

                                                   
 .٢٠ت والفرق، ص المقاال - ١
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او وفات نكرده و م كه ين داريقيد ما يريهفتاد مرد عادل را گواه قتل او گ
  .1ن نشود نخواهد مرد)يكه مالك كل زميكشته نشده است و او تا زمان

ت است كه گفت: ياز ابان بن عثمان روا( :ديگو ي) م  ه 369( يكش - 3
لعنت كند خداوند عبداهللا بن سبا را   :فرمود يدم كه ميشن ÷ از اباعبداهللا

 ÷نيرالمؤمنيامخدا قسم ب كرد، يمت يربوب يادعان يرالمؤمنيام در بارهكه 
  خدا بود و بس. يع برايمط يا فقط بنده

كنند،  يپرداز نسبت به ما دروغكه است  يكسان يعذاب سخت برا
م. ما يپسند ياز مردم در مورد ما چنان نقل كنند كه هرگز آن را نم يا عده

  .)ميبر يم، ما از آنان به خدا پناه ميبر ياز آنان به خدا پناه م
 يهودياند كه عبداهللا بن سبا  ان كردهياز علما ب يبرخ( :ديگو يز ميو ن

كه يد، او در هنگاميش گزيخو يرا موال يبود، اما مسلمان شده و عل
كرد و در  يبود غلو م ين موسيوشع بن نون كه جانشيبود در مورد  يهودي
 ين ادعا را در مورد عليز همين ص امبريپپس از وفات  يام مسلمانيا

را فرض  يبود كه اعتقاد به امامت عل ين شخصيو اولانجام داد. ا
ه آنان جبهه گرفت و يبرائت جست و بر عل يدانست و از مخالفان و يم

  .2)آنها را كافر دانست
 ) كه در باب (اصحاب علي)  ه 460( يخ الطائفه ابوجعفر طوسيش -4

 او( :ديگو يان شرح حال عبداهللا بن سبا پرداخته، ميش به بياز كتاب خو
  .)غلو كرد يو سپس در مورد عل برگشت به كفر است از اسالم يكس

                                                   
 .٢٢فرق الشیعه، ص  - ١
 .١٠٨و  ١٠٧نگا: رجال کشي، صص  - ٢
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نقطه و  يب» نيس«با  -عبداهللا بن سبا ( :ه كتاب آمده است كهيو در حاش
و ملعون  يغال يشخص -شود  ير آن نقطه است خوانده ميخوانا كه ز» باء«

 ÷ يعلبرد كه  يرا گمان ميز ،را سوزاند ين ويرالمؤمنياست كه ام
  .1امبرش)يو او پخداست 

 :سدينو يدر كتاب رجال خود م :)  ه 1016( يقهبائ يعالمه عل -5
 مورد در واز اسالم به كفر برگشت است كه  يعبداهللا بن سبا كس(
  .2مرتكب غلو شد) ÷يعل

و ملعون  يغال يابن سبا شخص( :ديگو ي) م  ه 1101( يعالمه اربل -6
  .3قد بود)ش معتيو نبوت خو يت علي... او به الوهاست
ل در يالوسا در كتاب مستدرك يو :)  ه 1320( يطبرس يرزا نوريم -7

ت يروا يرا از عمار ساباط يتيه) روايان و جماعت قدريباب (حكم غال
شد. به  يوان كسريبه مدائن آمده و وارد ا ÷نيرالمؤمنيام( :كند كه يم

ز حضور داشت. بعد ا ،يشناس كسر ر كه ستارهيدلف پسر مج يهمراه و
 يا سپس نگاهش به جمجمه ا...يبا من ب ز ويبرخ :ظهر به دلف فرمود

وان يد، سپس در اياوريآن را ب :ارانش گفتياز  يكيبه  .ده افتاديپوس
 :ختند، سپس فرمودياورند و در آن آب ريب ينشست و دستور داد طشت

تو را قسم  :د و آنگاه خطاب به آن فرموديجمجمه را در طشت بگذار
؟ جمجمه به سخن درآمد و يستيك ستم؟ و تويمن ك ييبگو دهم كه يم

                                                   
 .٥١رجال طوسي، ص  - ١
 .٢٨٤، ص ٣رجال قهبائي، ج  - ٢
 .۴٨۵، ص ١، ج ةجامع الروا - ٣
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ز يكن رو من بنده خدا و پس يائيصاود يكه س ين هستيرالمؤمنيتو ام :گفت
  روان هستم.يانوش يخدا، كسر
ش يخو يها ن ماجرا بودند به خانهياز اهل ساباط كه شاهد ا يافراد

ردند. مردم درباره ده بودند آگاه كيده و شنيبازگشتند و مردم را به آن چه د
از آنها همانند  يا و اختالف شدند و عده يدچار شگفت ÷يعلحضرت 

ز آنگونه معتقد ين ÷يعلح غلو كردند در مورد يمورد مس ان كه دريحيمس
به او  ÷يعلاران يارانش حركت كردند. يشده و بر منهج عبداهللا بن سبا و 

ز در يگر را نيردم د، كفر آنها مين مردم گمراه را رها كنياگر ا :گفتند
ن سخن از آنها مشوره خواست كه چگونه يدن ايبرخواهد گرفت. امام با شن

ز ينان را نيا يهمانگونه كه عبداهللا بن سبا را سوزاند :م؟ گفتنديباآنها رفتار كن
  .1بسوزان)
ن و يمفسدقت يان حقيدر بم كه برخورد علما يديات دين روايان ايبا ب

شه امثال يو اگر هم چگونه بوده است. آنها يها يپرداز غو درو زيآم افكار اغراق
 ق روشن و واضح،يحقاهرگز در صحنه حضور داشته باشند  يين علمايچن
 ÷ يعلز در حق يآم اغراق يچون باورها يليش را به اباطيخو يجا
  .خواهند دادن

  آغاز فتنه يچگونگ :دوماً
كينه نسبت به هاي عبداهللا بن سبأ يهودي براي نشر و گسترش  توطئه

ايمان  اصحاب و انتشار افكار زهرآلود در ميان مردم عوام و كم

                                                   
 .٢٢۶، ص ١، ج مدینة المعاجزو  ١٦٨، ص ١٨مستدرک الوسائل، ج  - ١
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ثمره و  هاي مختلف، بستر مناسبي براي ايجاد فتنه فراهم كرده بود. سرزمين
ن يفه مسلميبر خل ،ل و اوباش و سفهاءاذرا يا كه عدهآن بود  ها ن فتنهيا

ن ياول ،يآر ش به شهادت رساندند،يخانه خو را در يهجوم برده و و
  بود. س ن طرح شوم، عثمان بن عفانيا يقربان

كه يدر زمان يعنيباال گرفت،  س ت امر با شهادت عثماناعنو ش
ن پراكنده شده تا سموم يان صفوف مسلميشر و فساد در م يها ثومهجر
  ن كنند.يگزيان آنان جايش را در ميخو

فه، ين خلبه عنوا يبا مردم و انتخاب و ÷يعلعت امام يبه هنگام ب
ت يرو مسلك سبئيبه عنوان خوارج كه پ ياز همان عوامل تباه يا عده

ن النه كرده ينه و سپاه مسلميان شهروندان مديش ميد خويبودند با افكار پل
به خاطر  س يعلبودند و چنان اوضاع را در كنترل داشتند كه امام 

ون اهل ختن خياز ر يريها و جلوگ ت امر و ترس از آثار شوم فتنهيحساس
قصد مبارزه را در حال با آنان  ،گذشت س همانند آنچه كه بر عثمان ،نهيمد

فه مقتول يش را از عامالن قتل خليتوانست كه سپاه خو ينداشت و نم
  رد.يرا بگ كرده و حق او يپاكساز
 س عثمان يبر دادخواه ينه مبنيبا درخواست اهل مد ين بود كه وقتيا

ز به آنچه يمن ن برادران من! ي(ا :فرمودن او مواجه شد، يو قصاص قاتل
ست كه آنها با قدرت يا د آگاهم، اما چه كنم كه اوضاع به گونهييگو يشما م

م، يندار يلطو ما بر آنان تس بر ما تسلط دارند شيخو ساز و برگو 
اند،  دهشهمسو  با آنانل عرب يقبابرخي همراه و  آنانز با يان شما نبردگ

كنند و شما  يش عمل ميان شما به خواست خويدر منه و يدر مد يآنان حت
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در اين حالت، چه كاري از دست شما بر ست. يمقابله با آنان ن يارايرا 
ز يمردم ن آيد؟ چه بسا اين كار شما از فرهنگ جاهليت شمرده شود. مي

با شما هماهنگ،  يگروه :اند م شدهيبه چند گروه تقسه ين قضينسبت به ا
ند و نه با آنان. پس ينه با شما يهماهنگ و گروهبا دشمنانتان  يگروه
ر كه خواهند يرند و قلوب آنها در هر مسيد تا مردم آرام گيشه كنيصبر پ

د. پس به من مهلت فراهم گرد يمكان گرفتن حقوق به آسانثابت شود و ا
د كه قدرت ما را تباه ينكن يد و كاريقرار ده بولمرا مورد ق يد و رأيده

 افتد و ترس و ذلت حاكم شود. من امور را دريدستمان بساخته و كار از 
چ يرم و اگر هيگ يش خواهم گرفت و تمام تالشم را به كار ميار خوياخت
  .1)كنم يرا انتخاب م جنگ و مرگم نماند يش رويپ يراه

م يدن گرفت و سبب تقسين اصحاب جوشيها ب ن زمان بود كه فتنهياز ا
خواستار  يشد، گروه يجتهادو ا يمختلف فكر يها آنها به گروه

گر يد يشدند و گروه س ، عثمانديفه شهيعتر خليهر چه سر يخونخواه
تا استقرار كامل  ير خونخواهيهماهنگ بوده و معتقد به تأخ يبا امام عل
ن دو گروه يان ايز در ميو فساد ن يبودند، اهل تباه ÷ يعلحكومت 

  ن بودند.يگرفته و در كم يجا
ت موجود قناعت نكرده و از هر فرصت يه وضعاهل تفرقه و فساد ب

ج شر و فساد يبر پا نمودن آتش تفرقه و اختالف و ترو يممكن برا
از اصحاب از مكه به  يان خروج گروهين ميكردند كه در ا ياستفاده م

به دست آنان داد تا احساسات مردم را با  يعراق فرصت خوب يسو
                                                   

 .٥٠٢، ص ٣١و بحار األنوار، ج  ٢٤٣نهج البالغه، ص  - ١
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... كه زنديبه هم درآو ن رايك كنند و صنوف مسلميعات دروغ تحريشا
  ها بود. ن تالشيجه ايحادثه جنگ جمل نت

  جنگ جمل
ر و ينست كه حركت طلحه و زبيدال بر ا يخيمعتبر تار يها تيروا
جنگ  هدفاز مكه به سمت عراق به  ان آنانياطراف و ش شهين عايالمؤمن ام

فت از حضرت نزع خال يآنان نه داع اساسا و نبوده سيعلبا حضرت 
بلكه به قصد اصالح و حل اختالف  به آن داشتند، يند نه طمعبود يعل
ن يفه مسلمين خليز انتقام از قاتليان مسلمانان و متحد كردن آنها و نيم

ن يلمانان عراق بوده است. اسان ميرون راندن آنها از ميو ب س عثمان
م ياند و الزم است بدان ان نمودهيب يخيتار يها از كتاب ياريمطلب را بس

  ه بوده است.ين قضيهم يريگ ز دنبالهين نينگ صفكه ج
   :ر استيه به شرح زيخالصه قض

 ل شهيعان ير و ام المؤمنيبا سپاه طلحه و زب يان علينكه سپاهيپس از ا
از  س ن عثمانيده و بر اخراج قاتليبه هم رس عادگاهيمدر  يطبق قرار قبل

ندگان دو يو نما دنديگر به توافق رسيكدي يبا كمك و هماهنگ س يعللشكر 
با تعجب و اندوه فراوان كه ش بازگشتند، خوارج يخو يها لشكر به قرارگاه

را متوجه يز ،د بودنديجد يا است در فكر چاره يزحمات آنها رو به نابود
ا قصد جنگ نداشته و يگو نان است وين آرامش و اطميشدند كه دو سپاه در ع

ان آنها يافق دو لشكر به ضرر و زدانستند كه تو ياند. آنان م دهيبه توافق رس
ده و از غفلت سربازان دو سپاه استفاده يد چيجد يا خواهد بود، لذا توطئه

از  يا كرده و شعله جنگ را روشن كردند. خوارج با به قتل رساندن عده
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ك كرده و جنگ ير سربازان را تحريسا  انه،يان هر دو لشكر به طور مخفيسپاه
گرفت و به سرعت تمام بدنه دو لشكر را در ان آنان پايم يبه طور جزئ
  انت كرده است.يبردند كه طرف مقابل خ يرا هر دو لشكر گمان ميبرگرفت. ز

  نيجنگ صف
نداشت، به  يز از نظر شكل و هدف با جنگ جمل تفاوتين نيجنگ صف

ه به ين جنگ، طمع معاوياند كه علت ا ان كردهيبن يرخمول ين دليهم
ن يا يمدعسندگان ياز نو يبرخچند كه  نبوده است هر يخالفت عل

چ يدن به خالفت هيرس يه براي، اما معاوكنند يج ميآنرا ترو اند و هيقض
عت نكرده يك نفر هم با او بر سر خالفت بي ينشان نداده و حت يليتما

د. بلكه علت اختالف، يل تملك خالفت نجنگيز به دلين يعلاست و با 
عت نكردن با او يردن امارت شام و بدر رها ك يعلنكردن از حكم  اطاعت

  بود.
ن يه از دو مسئله مذكور قصاص نشدن قاتليمعاو يچيل سرپيو دل
نكه به يبا وجود ا ÷يعلعه شده بود كه يرا در شام شايبود، ز س عثمان

كرده و  يخوددار س ن عثمانيده است اما از قصاص قاتليخالفت رس
اند مبارزه  عثمان را داشته ين كه قصد خونخواهيبا سپاه ام المؤمن يحت

نه را ترك كرده و كوفه را كه محل تجمع يمد ن اويكرده است. عالوه بر ا
ن يده است و قاتليش برگزيبه عنوان مركز خالفت خو ن عثمان استيقاتل

  برند. يبه سر م ÷يعلآزادانه در سپاه  س عثمان
ل يار دوست داشت كه دليچون بس ÷ يعلجه حضرت يدر نت

ش يفه سابق و رها كردن آنها را در لشكر خوين خلين قاتلقصاص نكرد
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ان ين پاينادرست را باطل كرده، به اختالف مسلم يها دهد و گمان حيتوض
ش پرداخته يت خالفت خويه نوشته و به اثبات حقانيبه معاو يا دهد، نامه
با من  ي(همان افراد :ديفرما يشان ميتبرئه جست. ا عثمانن يو از قاتل

اند و مفاد  عت كردهيز با ابوبكر و عمر و عثمان بيناند كه قبالً  هعت كرديب
ن حق انتخاب يعت و نه غائبيبن در يعت هم همان موارد است، نه حاضريب

ن و يمهاجر منحصراً از آنِ يل شوريندارند و حق تشك را يگريفه ديخل
اتفاق نظر حاصل كردند و او را امام  يانصار است، اگر آنها بر شخص

 يكساگر  است. و يخداوند تعال يندند آن شخص مورد پسند و رضاخوا
 يخارج شد و جمع يد آورد و از رأيپد يا بدعتيرد يب گيكار آنان را ع

كنند كه اگر باز هم به  يه ميتوص روش مؤمنانت يرا به اعتدال و رعا
كنند و  يجنگ م ين با ويبازگشت به راه مسلم يانحراف ادامه داد برا

به جانم سوگند اگر با  ،هيمعاو يگذارد. ا يگران واميرا به د يز ويخداوند ن
دانست كه من نسبت به خون  ي، خواهياز هو يرويو نه با پ يتعقل بنگر
كه در زمان قتل او در عزلت بودم.  يدان يندارم و خود م يچ گناهيعثمان ه

و  يمرا متهم گردان نكهيتو روشن است) مگر ا يدانم كه حق برا ي(م
  .1، و السالم)يپنهان كن قت آشكار رايحق

ش ير خوياز قبل تأثق يوارونه جلوه دادن حقا يبران ااما (تالش مفسد
ان صفوف مسلمانان درگرفت و يرا بر اذهان گذاشته بود) و جنگ م

ها بر سر  ه با قرار دادن قرآنيخته شد و سپاه معاوير ياديز يها خون
ان خود قرار دهند، يرا حكَم و داور م ان دادند. تا قرآنيها جنگ را پا زهين

                                                   
 .٧٦، ص ٣٣و بحار األنوار، ج  ٣٦٦نهج البالغه، ص  - ١
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شد و به كوفه بازگشت،  يه راضين قضيز به اين ÷ يعلن يفه مسلميخل
  بر آن اتفاق كردند به شام بازگشت. كه هر دو يز با شروطيه نيمعاو
 يبالد اسالم ين را برايداستان جنگ صف ÷ يعلن يرالمؤمنيام
ما  يشن است كه خدام و روي(ما با اهل شام به جنگ پرداخت :نوشت
است ما از آنها در  يكيدعوت ما هم در اسالم واحد و امبر ما يواحد، پ

ما. اختالف ما  م و نه آنها ازياضافه نداشت يزيامبرش چيمان به خدا و پيا
  .1م)يه مبرائين قضيهم فقط به خاطر خون عثمان بود و ما از ا

ر جنگ د اصحابن ياختالف ب سببگونه نبوده است كه  نيپس ا
ه روشن و يده باشد، بلكه قضيپوش ‡تياهل با ين و ين بر مسلميصف

 جمل و يها بوده است، (كه سبب جنگ يز جاريبر زبان ائمه ن آشكار و
  .)ن بوده استيقصاص قاتل قتل حضرت عثمان و ،نيصف

ان يبه جنگجو ÷ يعل :كند كه يت ميجعفر صادق از پدرش روا ماما
كافر دانستن  ه و سپاه اويمعاو ل جنگ ما بايلد كه دي(بدان :گفت يش ميخو

ن خاطر است كه يست. بلكه به ايا كافر شمرده شدن ما توسط آنها نيآنها 
  .2دانند) يز خود را بر حق ميم و آنان نيدان يما خود را بر حق م

بر  يگروهو شورش ان اصحاب، يم موجود يها اختالفات و فتنه
رش آن يشدن به حكم خدا و پذ يضان آنها و رايم و سپس اصالح يگريد

اندازد كه خداوند  يل ميفه ذيه شرياد آيتوسط هر دو طرف ما را به 
  :ديفرما يم

                                                   
 .٣٠٦، ص ٣٣و بحار األنوار، ج  ٤٤٨نهج البالغه، ص  - ١
 .٣٢٤، ص ٣٢و بحار األنوار، ج  ٤٥قرب اإلسناد، ص  - ٢
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ٓ  ن﴿ ۡ ٱ ِمنَ  ئَِفَتانِ َطا ْ قۡ ٱ ِمنِيَ ُمؤۡ ل ۡص  َتَتلُوا
َ
ْ فَأ ۖ بَيۡ  لُِحوا ٰ إِحۡ  َبَغۡت  فَإِنۢ  َنُهَما  ُهَماَد

 َ  ٱ َ
ُ
ْ فََقٰ  َرىٰ خۡ ۡل ٰ  ِغ َتبۡ  لَِّت ٱ تِلُوا ٰٓ  ءَ تَِفٓ  َحتَّ َ ِ مۡ  إ

َ
ِۚ ٱ رِ أ ٓ  فَإِن َّ  َءۡت فَا

ۡص 
َ
ْ فَأ ِ  َنُهَمابَيۡ  لُِحوا قۡ  لِ َعدۡ لۡ ٱب

َ
ْۖ ِسُطوٓ َوأ َ ٱ إِنَّ  ا ۡ ٱ ُيِبُّ  َّ َما ٩ ِسِطيَ ُمقۡ ل  إِنَّ

ۡ ٱ ٞ إِخۡ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل ۡص  َوة
َ
ْ فَأ َخَويۡ  َبۡيَ  لُِحوا

َ
ْ ٱوَ  ُكمۚۡ أ ُقوا َ ٱ تَّ      ﴾١٠ونَ َحُ تُرۡ  لََعلَُّكمۡ  َّ

 . ]١٠- ٩الحجرات: [
ان آنان صلح يهرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند، در م«

ورزد (و  يستم كند و تعد يگرياز آنان در حق د يكيد. اگر يبرقرار ساز
د يورزد بجنگ يم يتعد كند و يكه ستم م يا دسته را نشود)، با آنيصلح را پذ

را يو حكم او را پذ(گردد  يز فرمان خدا برماطاعت ا يكه به سو يتا زمان
شان يان اي، در م)را شديا را پذو فرمان خد(. هرگاه بازگشت )شود يم

د، چرا كه خدا عادالن را يد و عدالت بكار بريگرانه صلح برقرار سازداد
خود صلح و  دو برادر انيگرند، پس ميدارد. فقط مؤمنان برادران همد دوست

  .»د، تا به شما رحم شوديخدا ترس و پروا داشته باش ازد، و يصفا برقرار كن
  : ديگو يه مين آير ايدر تفس يناصر خ محمد باقريش
ٓ  ن﴿( ۡ ٱ ِمنَ  ئَِفَتانِ َطا ْ قۡ ٱ ِمنِيَ ُمؤۡ ل دو گروه از مؤمنان كه به  :يعني  ﴾َتَتلُوا

ۡص ﴿ اند، جنگ هم برخاسته
َ
ْ فَأ رار برق يان آنان آشتيم يعني ﴾َنُهَمابَيۡ  لُِحوا

ٰ إِحۡ  َبَغۡت  فَإِنۢ ﴿ د،يكن َ  ُهَماَد  ٱ َ
ُ
 يزيچخواستار  يگروه يعني ﴾َرىٰ خۡ ۡل

د، مظلوم را كمك يجنگ يگر ميو ظالمانه با گروه د است كه حق او نبوده
ْ فََقٰ ﴿ د،يكن  ظالم است، كه اريزد يبا گروه متجاوز بجنگ   ﴾ِغ َتبۡ  لَِّت ٱ تِلُوا
﴿ ٰ ٰٓ  ءَ تَِفٓ  َحتَّ َ ِ مۡ  إ

َ
ِ ٱ رِ أ ظلم  وبازگردد  خدا اطاعت از فرماننكه به يتا ا  ﴾َّ

 يز براين شماكرد  توبه، پس اگر بازگشت نمود و ترك كند تجاوز را  و
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ِ ﴿ ،ديآنها اقدام كنن يدر بصلح جاد يا  عادالنه و دور از جور،  ﴾لِ َعدۡ لۡ ٱب
قۡ ﴿
َ
ْ ِسُطوٓ َوأ ۡ ٱ إِنََّما﴿ د،يعدالت را اجر كن  ﴾ا ِ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل ٞ خۡ إ ن يمؤمنان در د ﴾َوة

د و مظلوم ين دو گروه برادر عدالت و صلح برقرار كنيبا هم برادرند پس ب
  .1د)يداده و ظالم را از ظلم منع كن ياريرا 

ن و يدن به مسلميآرامش بخش يجاد صلح و تالش برايو حرص بر ا
 ÷ يعلن يرالمؤمنيدور كردن خشونت و تفرقه از مسلمانان خواست ام

ن كامالً يز و اسباب تفرقه مسلميآم نهيل از مسائل كين دليبه هم بوده است
 يين و ناسزاگويش را از گفتار ناپسند، نفريلذا سربازان خو ،كرد يز ميپره

 بنكرد. عبداهللا  يم ينكه در جنگ بودند نهيه با وجود ايان معاويبه سپاه
نفرت  ان انزجار ويق با بمح بنو عمرو  يعد بن(حجر  :ديگو يك ميشر

غام يبه دنبال آنها فرستاد و پ ÷يعلان مردم آمدند، يدر م 2انين شاميو نفر
ر يام يا :آمده و گفتند ÷يعلنزد  انن كار دست بكشند. آنيداد كه ازا

ستند؟ يا آنان بر باطل نيو آ :. گفتنديآر :مودرستم؟ فيا ما برحق نيآ ،مؤمنان
 :؟ فرموديكرد ين نهآنا يپس چرا ما را از بدگوئ :. گفتنديآر :گفت

 يها يد و اگر بديان باشيكنندگان و بدگو دوست ندارم كه جزو لعن
ن كار يد، ايراند يد و از اعمال بد آنها سخن ميكرد ياعمالشان را ذكر م

 :ديگفت يكردن و ناسزا گفتن م نينفر يبهتر و مناسبتر بود و اگر بجا
 صلح وآنان  ن ما ويدر بز و يآنها را از هدررفتن بپرهخون ما و  ،خداوندا

                                                   
و مقتنیات الدرر و  ةو نگا: تفسیر المعین و بیان السعاد ٣٠٨، ص ٣تفسیر مختصر مجمع البیان، ج  - ١

  سوره حجرات. ١٠- ٩کاشف، ذیل آیه المیزان و ال
 در اصل متن: من اهل الشام آمده است. - ٢
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 ،نجات بده تا جاهالن آنها يآرامش برقرار فرما و آنها را از گمراه و يآشت
نصورت يدر ا ،ننديتوبه را برگز ،آنان يقت را و قائالن به باطل و دشمنيحق

  .1شما هم بهتر بود) يو برادم يپسند يشتر ميكار شما را ب
ان را يسپاه يه بلكه تمامان نبوديعيامام فقط مخصوص ش ين نهيالبته ا

ها و  شان تمام زمانيا ين قصد كه نهيمورد خطاب قرار داده است به ا
ش را خطاب قرار ين سپاه خويشان در جنگ صفيرد، ايها را در برگ مكان

 يد ناخشنودم وليباش يينكه اهل دشنام و ناسزا گوي(من از ا :داده و فرمود
ت يكوتر است و به واقعيد نياگر به وصف اعمال و احوال آنها بپرداز

خون ما و آنها را از  ،خداوندا :دييدشنام به آنها بگو يكتر و اگر به جاينزد
  .2كوتر بود)يز و رابطه ما را با آنان اصالح فرما نيرفتن بپرهرهد

  اتفاق افتاد ÷ يعلآنچه كه پس از شهادت امام 
به اسم  از خوارج فاسد يكيبه دست  ÷ يعلمؤمنان  ريپس از شهادت ام
عت كردند و او را يپسر امام ب س ، مردم با حضرت حسنيابن ملجم مراد
جاد وحدت يا يش را در راستايشان تمام تالش خويدند. ايبه خالفت برگز

افت يشان تحقق يدر مورد ا ص امبريپن مبذول داشتند و وعده يان مسلميم
  رود. يز به شمار مين ص امبريپگر از معجزات يد يكيكه خود 

 يروز :ديگو يت شده كه ميروا يحارث ثقف بنع يز ابوبكره نفا
فرمود:  يدم كه خطاب به جمع ميدبه همراه حسن  يرا در جمع صامبريپ

                                                   
 .١٠٢صفین، ص  وقعةو  ٣٩٩، ص ٣٢و بحار األنوار، ج  ٣٠٦، ص ١٢مستدرک الوسائل، ج  - ١
 .٥٦١، ص ٣٢و بحار األنوار، ج  ٣٢٣نهج البالغه، ص  - ٢
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دوارم كه خداوند او را سبب اصالح يد و سرور است و اميسن پسر من يا
  .1ن قرار دهد)ين دو گروه بزرگ مسلميب

قرار داد كه براساس  ن شرط رايه ايصلح با معاو يبرا ÷حسن امام 
  .2ن حكم كند)يامبر خدا و بر روش خلفاء راشديپكتاب خدا و سنت 

و  ير مؤمنان عليان اميم ينيبرادرانه و عطوفت د يل هماهنگياز دال
نست كه بعد از يا - ان آنها يم يبا وجود اختالفات اجتهاد - بهيمعاو

اده و اظهار ه افتيكرد، به گر ياد مي يه از ويهرگاه معاو يشهادت عل
  نمود. يمحبت م

رفت  س هينزد معاو يضمره نهشل بن(ضرار  :ديگو ينباته م بنصبغ ا
شود مرا از وصف  يم :م وصف كن؟ گفتيرا برا يعل :به او گفت هيمعاو

ضرار  .يف كنيم توصيارا بر يد عليبا !نه :د؟ گفتييمعاف فرما يكردن عل
د! به خداوند سوگند دار يارزان يش را بر عليخداوند رحمت خو :گفت

كرد و  يك ميم ما را به خود نزديديد يست، هرگاه او را ميز يهمانند ما م
دار او يگفت و هر گاه به د يم، ما را جواب ميديپرس يم ياگراز او سؤال

شه يشد (هم يبر او بدون ما بسته نم يچ دريكرد و ه يم ما را اكرام ميرفت يم
سوگند با ا از او منع نكرده و به خداوند ما ر يچ نگهبانيه )ميمالزم او بود

بت او توان سخن يل هيك بود اما به دليشان نزديبا انكه رابطه ما يوجود ا
 يها د دندانيخند يم و هرگاه ميم و آغازگر سخن نبوديگفتن با او را نداشت
  گشت. يدا ميده شده بود هويمنظم چ يدهاياو كه همانند مروار

                                                   
 .١٠٢، ص ١والي الآللي، ج و ع ٢٩٨، ص ۴٣و بحار األنوار، ج  ۵١٩، ص ١١، ج کشف الغمة - ١
 .۶۴، ص ۴۴و بحار األنوار، ج  ۵٧٠، ص ١، ج کشف الغمةنگا:  - ٢
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: خداوند غرق شتر بگو. ضرار گفتيباز اوصاف او  :ه گفتيمعاو
ار و خواب او كم بود و در ياو بس يردايرحمتش كند به خدا سوگند ب

  پرداخت... . ياوقات مختلف شب و روز به تالوت كتاب خدا م
ضرار! به خدا  يست ايكاف :ست و گفتيه گريمعاو :ديگو ياصبغ م
  .1نگونه بود، خداوند غرق رحمتش كند)يا يسوگند عل
 ينگونه بوده است، كه اختالفات اجتهاديآن برادران در گذشته ا رفتار

اين اختالفات نشده و  ان آنهايكو و رحم و عطوفت ميآنها مانع ارتباط ن
گر ما يارين يز بهتريخ نيتار .باعث كينه و كدورت بين آنها نشده است

 ييمستند، از باورها يخيات تاريرا روايدرك اتفاقات گذشته است، ز يبرا
 يو جهت يصرف دارند و انسان را در هر واد يو احساس يعاطف يه مبناك

جاد شبهه، يو ا يطانيو انحراف ش يت جز گمراهيدهند كه در نها يقرار م
  كند. پناه بر خدا. يدر برندارد ما را منع م يا جهينت

                                                   
 .٦٢٤و امالي صدوق، ص  ١٤، ص ٤١بحار األنوار، ج  - ١



  
  
 

  بحث چهارم
  نيتوطئه بر ضد اسالم و مسلم

ان يواقع شده م يها فتنه از ين خدا و بدخواهان وحدت اسالميدشمنان د
هجمه بر  يبرا يله خوبيان آنها وسيم يو اختالفات و كشتارهااصحاب 

م يد و قديندگان جدسياز نو يا افتند. و عدهيت و عدالت آنها يشخص
ز ين منوال حركت كرده و آنچه را كه خود نيز بر هميار و گمراه نذگ بدعت

ان اصحاب داور يخود را در م اند، فهمند ساخته و پرداخته يدانند و نم ينم
 يد و برخيياصحاب را تأ ي، برخيه و اساس درستيچ پايقرار داده و بدون ه
به  يقين عناصر نااليچن يابياند. واضح است كه علت راه را مردود شمرده

آنان  يخرد يجهل و ب ص امبريپعرصه قضاوت در مورد اصحاب پاك 
ر يگذار و سا ض بدعتتوزان مغر نهيك يها وار گفته ياست كه طوط

 1اتين در آياز مسلم ياريكه بس يكنند، تا جائ ياه را تكرار مرسندگان گمينو

                                                   
االسالم محمد بن  ةقهای مشایخ (ره) از جمله ث گوید: آنچه را که از ظاهر گفته کاشانی می -١

ریف و نقص قرآن اعتقاد دارد، زیرا روایاتی را در یابیم اینست که به تح در مییعقوب کلینی 
کند و کلینی آنها را مورد جرح قرار نداده  کافی نقل کرده که مسئله تحریف قرآن را مطرح می

است و در اول کتاب هم بیان کرده که هر چه در کتاب وارد شده جزو روایات صحیح است. 
در تفسیرخویش بسیاری از این روایات را استاد کلینی، یعنی علی بن ابراهیم قمی (ره) نیز 

طالب طبرسی نیز در کتاب االحتجاج  همراه با غلو بیشتر ذکر کرده است. شیخ احمد بن ابی
، ص ١و نگا: تفسیر قمي، ج  ٥٢همین روش را دارد. (تفسیر صافي، مقدمه چاپ ششم، ص 

، میرزا حبیب البالغة منهاج البراعة في شرح نهجو  ٨٨و آراء حول القرآن، اصفهاني، ص  ٢٣
  .)١٩٧، ص ٢خوئي، ج 
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  اند. د كردهيكنند، شك و ترد يكه بر عدالت صحابه داللت م ياتيو روا
 يهـا  شتر اعتقادات باطل و نوشتهياعتبار ب يسندگان براين دسته از نويا

 يرا بـرا  يطانيده شيچيپ يها شها و رو ههاز شب يش برخيز خويآم مسخره
اند كه از  ن به كار گرفتهيان مسلمينه ميخ و كاشت بذر فتنه و كيف تاريتحر

    :شود يان مير بيجمله آنها موارد ز

  ص امبريپد در عدالت اصحاب يترد -الف 
 ص امبريپچگونه قرآن و سنت  :اند عه كردهيان مردم عوام شاين افراد در ميا

نمان را از يچگونه د اند؟ ت شدهيم كه مرتكب گناه و معصيريبگ يرا از افراد
  خداوند حكم نفاق بر آنها صادر نموده است؟ م كهيريبگ يكسان
قصد  ين سمومينشر چن و ين شبهاتيم كه هنگام طرح چنيد بدانيبا
ع يكه شرح حال وقا يفرد ،از اصحاب نبوده ينا شخص گمناميقين آن يمروج
 يا زنيخ را به خود اختصاص نداده ياز تار ياوراق او يان نشده و زندگانياو ب

 ص امبريپاز اصحاب كه مرتكب زنا شده باشد سپس توبه كرده و نزد 
كه مرتكب  يا كسيش شده است ياعتراف نموده و خواستار مجازات خو

 ين شبهات افراديا يو حت اند، ساخته يده و حد را بر او جارشرب خمر ش
ش يرا به قر ص امبريپهم كه خبر حركت  س هتعبل ياب بنمانند حاطب 

ز از آنها خشنود شده ين گونه افراد توبه كرده و خداوند نيرا ايست، زيرساند ن
 يا بر آنها جاريدر دن يا حد و حدود شرعيرفته و يا استغفار آنها را پذياست، 

  شده است.
م آنها خدشه وارد يها و هدف مستق  ن شبههيطرح ا ياما مقصود اصل

از اصحاب همانند ابوبكر و عمر و  يبزرگانت يدر منزلت و شخصكردن 
ها و  يپرداز با داستاندشمنان اسالم باشد كه  يم ش رهيعثمان و غ
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ان آنها، قصد خاموش كردن نور يم ياختالفات اجتهاد ييبزرگنما
كه پس از  را با لطمه وارد كردن بر عدالت اصحاب دارند. چرا يخداوند

جاد شبهه در كتاب خدا يا يدر عدالت اصحاب راه برا ديجاد شبهه و ترديا
ند هموار شده و در ا هكه آنها حافظ و ناقل آن بود ص امبريپو سنت 

 يان مسلمانان هدفينه در ميفتنه و ك جه كاشتن بذر اختالف، تفرقه،ينت
  خواهد شد. يافتنيدست 
ن يمان مسليپراكنده در م يها عهيدقت در شا يد با اندكين هدف پليو ا

ج ين هدف ترويوصول به ا ين راه برايتر را مهميز ،قابل شناخت است
 يانيث است كه كمك شاياساس در كتب حد يب يها و داستان  ث دروغياحاد

و سوزاندن  ل كند، مانند داستان ضربه خوردن حضرت زهرا يبه آنها م
توسط  يب خالفت از علصا غيكتك خوردن شوهر او  شان ويخانه ا

  .ييو روا يثيوارد شده در كتب حد يها ير دروغ پردازيحابه و سابزرگان ص
كه يافته در حاليت يان مردم مقبوليات مين روايتعجب است كه ا يجا

كه به امام  يا مرفوعيو از سند متصل  هح نبوديز صحياز آنها ن يكي يحت
 ‡تياهل بعه يان عادل شيا راويگر از اصحاب و يد يكيا ي ÷يعل

  باشد. ينم برسد برخوردار
   :ميل متذكر شوين مسايمهم را در برخورد با ا ينجا الزم است كه نكاتيا

ان يب نح و روشيم به طور صريات قرآن كريلت اصحاب در آيفض -1
 ف ويدر تعرز يات ائمه نيو روا ص امبريپسنت شده است، همچنانكه 

  .1ا هستنديكامالً گود از آنها يتمج

                                                   
 .١١ -  ٣٩نگا: همین کتاب، صص  - ١
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 ياند، دروغ منافق وجود داشته يدان اصحاب افراينكه در ميا -2
ن جزو اصحاب يان شد، منافقيف بيرا همانطور كه در تعاريمحض است، ز

 يان صفات براين هم شخصاً و هم با بيشوند و اغلب منافق يشمرده نم
م تمام حركات و يرا قرآن كريو اصحاب شناخته شده بودند. ز ص امبريپ

  ته بود.آنان را فاش ساخ يات درونين يسكنات و حت
ن يم كه جزو آخرياورياگر به عنوان نمونه از غزوه تبوك مثال ب و
مثل  يل واهيبا دال يم كه افرادينيب يبوده است م ص امبريپ يها غزوه

گر كه عادت منافقان است از يل زشت ديا داليو  يترس از فتنه زنان روم
ن يان ايات به بيآ ياريم در بسينمودند. قرآن كر يجهاد خوددار شركت در

ا اصحاب معذور، يمردم منافق  يكه جز برخيل پرداخته است، جائيمسا
نه را ترك يمد ،شركت در غزوه يبرا ص امبريپر اصحاب به همراه يسا

  كرده بودند.
رب  -نست كه خداوند يستند، اين جزو اصحاب نينكه منافقيل اياز دال

عذر به جهاد نه را كه بدون يتوبه و بازگشت سه نفر از اهل مد - هالعز
م آنها را سبب بخشش آنها يمان عظين و ايرفت و توبه راستينرفته بودند پذ

  :ديفرما يقرار داد. خداوند م
ُ ٱ تَّاَب  لََّقد﴿ َّ  َ ۡ ٱوَ  لَِّبِّ ٱ َ  ٱوَ  ِجرِينَ ُمَهٰ ل

َ
   . ]١١٧التوبة: [   ﴾نَصارِ ۡل

در جهاد) و غمبر (از اجازه دادن منافقان به عدم شركت يپ ي هخداوند توب«
  .»رفتيجنگ تبوك) را پذ يها ن و انصار (از لغزشيمهاجر ي هتوب
  :ه كهين قسمت از آيتا ا
﴿ َ َ ٰ ٱ َو ِينَ ٱ َثةِ لََّل ْ  لَّ ٰٓ  ُخّلُِفوا  ٱ ِهمُ َعلَيۡ  َضاقَۡت  إَِذا َحتَّ

َ
 رَُحَبۡت  بَِما ُض ۡرۡل
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نُفُسُهمۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  َوَضاقَۡت 
َ
ْ َوَظنُّوٓ  أ ن ا

َ
 َملۡ  َّ  أ

َ
ِ ٱ ِمنَ  َجأ َّ  ٓ َّ ِ  تَاَب  ُثمَّ  هِ إَِلۡ  إ

ْۚ ِلَُتوُبوٓ  ِهمۡ َعلَيۡ  َ ٱ إِنَّ  ا   . ]١١٨التوبة: [   ﴾١١٨ لرَِّحيمُ ٱ لَّوَّاُب ٱ ُهوَ  َّ
لطف و خداوند كه (از جنگ تبوك) تخلف نمودند، ( يو به آن سه نفر«

، و از ها تنگ شد ش بر آنا يفراخ ةبا هم يناحسان نمود)؛ تا آنگاه كه زم
 يست،او ن يجز به سو خدااز  يگاه خود به تنگ آمدند، و دانستند كه پناه
را  نآنا ي ها نمود، تا توبه كنند (و توبه سپس رحمت خود را شامل حال آن

  .»مهربان است يرپذ اهللا است كه توبه گمان ي) بيرفتپذ
به وه تبوك را بعد از غز نهيات سوره توبه، اهل مديان ذكر است كه آيشا

 ص امبريپد كه يگو يكند و از گروه چهارم سخن نم يم ميسه گروه تقس
 يكسانكه عبارت بودند از  كت نكردن در جهاد را به آنان داد،اجازه شر

كه به خاطر عدم  يام مكتوم و فقرائ بنو عبداهللا  ÷ يعلامثال امام 
   .توان جهاد نداشتند ياستطاعت مال

ت توبه گروه اول اصحاب كه در غزوه يان قبوليه اول به بيخداوند در آ
نه جدا ين را از اجتماع مديه دوم منافقيپردازد و در آ يتبوك شركت داشتند م

ر معذور يكرده و جزو گروه دوم به حساب آورده و عدم خروج آنها را غ
ت گروه سوم كه سه نفر از اصحاب يان وضعيشمارد و پس از آن به ب يم

پردازد كه به خاطر صداقت و  يبودند مبوده و در جهاد شركت نكرده 
  اند. مورد عفو و گذشت خداوند واقع شده ص امبريپآنها با  ييراستگو

اگر  ين را از صف اصحاب (حتيات، صف منافقين آيم كه اينيب يپس م
 ش اصحابسازد و در واقع  ياند) جدا م بدون عذر هم در جهاد شركت نكرده

و  يتمام حاالت درون ز داشتند ويرهشتر از همه مردم نسبت به نفاق پيب
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  نفاق دچار نشوند. دادند كه به يرا مورد دقت قرار م شيخو يرونيب
نشسته  ÷نزد ابوجعفر ي(روز :ت شده كهير روايمستن بناز سالم 

د، موقع رفتن به يپرس ين نزد او آمد و سؤاالتياع بنبودم كه حمران 
د و ما را با وجود يمافر يشما را طوالن عمرخداوند  :گفت ÷ ابوجعفر
خواهم بپرسم كه چگونه است ما به هنگام حضور  يمند سازد، م شما بهره

ا و يرغبت به دن يب ينرم و عطوف و نفس يقلب يدر خدمت شما دارا
اما به هنگام خروج و ترك  ،ميباش يمردم م ييايدن يها يتفاوت به دارائ يب

م؟ ابوجعفر در يردا يگرير مردم، احوال ديرت با تاجران و ساششما و معا
قلب شماست كه  ير حالت شما وابسته به دگرگونيين تغيا :جواب فرمود

شان يز از ايشود، و اصحاب رسول خدا ن ينرم م يسخت و گاه يگاه
ن يچرا چن« :فرمود ص امبريپ؟ ينيب يا شما نفاق را در ما نميآ :دند كهيپرس

تذكرات  ارشاد و و از پند، ميهرگاه كه نزد شما هست :گفتند »د؟يكن يفكر م
بهشت و جهنم  يرغبت شده، گوي يآنها ب يا و داراييم، به دنيمند شما بهره

ترك شما و مراوده و معاشرت با زن  م، اما بايكن يرا با چشم سر مشاهده م
آن حاالت  ييم و گويك است كه دگرگون شويا، نزدياموال دن و فرزند و

هرگز، « :فرمود ص امبريپ؟ ينيب يرا نفاق نمن يا ايم، آيا ده را نداشتهيپسند
ا يدن يسو طان است كه شما را بهيش يها ز تالشر حاالت ايين تغيبلكه ا

شه بر آن ياگر هم ،اد خدا غافل كند و به خدا سوگنديمشتاق سازد و از 
دن و مصافحه با مالئكه و يد توان ديد بمانينزد من دار كو كه دريحاالت ن

د كه اگر شما مرتكب گناه يد داشت و بدانيب را خواهآ يراه رفتن بر رو
 يگريد، خداوند مخلوقات ديد و سپس با استغفار آن را محو نكنينشو
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ن شما خواهد كرد كه گناه كنند و سپس از خدا مغفرت بطلبند. و يجانش
 يد كه مؤمن كسيو بدان :امام در ادامه فرمود .»ز آنها را ببخشديخداوند ن

ه ين آيا ايكند، آ يتوبه م اريشده و در مقابل بس ار لغزشار دچياست كه بس
  :ديامفر يد كه خداوند ميا دهيرا نشن
َ ٱ إِنَّ ﴿ ٰ ٱ ُيِبُّ  َّ ۡ ٱ َوُيِحبُّ  بِيَ لَّوَّ     . ]٢٢٢البقرة: [ ﴾ُمَتَطّهِرِينَ ل

  .»كاران و پاكان را دوست دارد گمان خداوند توبه يب«
ْ َتغۡ سۡ ٱ﴿ ْ تُوُبوٓ  ُثمَّ  َربَُّكمۡ  فُِروا   .١]٣هود: [ ﴾هِ إَِلۡ  ا
  .)»دياو برگرد يد و به سويطلب آمرزش كن تاناز پروردگار«
اصحاب معصوم است و امكان ندارد  جمعي و همگيو نظر  يرأ -3

ره را حالل دانسته و آن را انجام يا كبيره و يك گناه صغيآنها  يكه همگ
لت بر عدم عصمت گناهان توسط افراد آنها دالنكه ارتكاب يدهند. اما ا

  كند. يبه عدالت و منزلت آنها وارد نم يا آنها دارد لطمه يفرد
است كه امامان  يقيو تحق يز بررسياصحاب ن يل عدالت عموميدل
 كي يان حتين مياند كه در ا داده ات از آنها انجامينقل روا يت براياهل ب
ده غمبر نسبت دايث دروغ به پيك حديافت نشده كه ي صامبريپ يصحاب

از  يديجد يها نكه در اواخر عصر اصحاب بدعتيباشد و با وجود ا
ه و كج فكر به يه، خوارج و مرجئه در اثر حكومت افراد سفيجمله قدر

هم نقش  يك صحابي يروان آنها حتيپن افكار و يان ايوجود آمد اما در م

                                                   
و  ١٠٩، ص ١و تفسیر عیاشي، ج  ٤١، ص ٦و بحار األنوار، ج  ٤٢٣، ص ٢کافي کلیني، ج  - ١

  .٢١٠، ص ٢مجموعه ورام، ج 
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 يار واضحيل بسين خود دليا نداشته و در جرگه آنها وارد نشده است و
هم  يبرا ،نش آنها توسط خداونديو انتخاب و گز يت عمومير هدااست ب
ن و ابالغ كامل و درست يح ديو درك و فهم صح ص امبريپبا  يصحبت

  آن.
دوازده هزار نفر بودند،  ص امبريپ(اصحاب  :ديفرما يم ÷ ابوعبداهللا

ز ينه و دو هزار نفر از مكه و دو هزار نفر نيهشت هزار نفر آنها اهل مد
ا ي يا مرجئي يچ َقدرين تعداد هيان ايآزاد شده بودند، اما در م بردگان
ها و روزها را در  وجود نداشت، شب يا اهل رأيو  يمعتزلا يو ، يحرور

روح ما را قبل از  ،پروردگارا :گفتند يستن و اندوه آخرت بودند و ميگر
  .1)م به نزد خود ببريابير دست ين خمنكه به نايا

دالت اصحاب اعتقاد داشته و صداقت آنها را در ز به عيامام صادق ن
  كردند. يد مييتأ ص امبريپث يت احاديروا

 :به ابوعبداهللا گفتم :ت شده است كه گفتيحازم روا بناز منصور 
 يپرسم، مرا جواب ياز شما م يا چگونه است كه هرگاه من در مورد مسأله

د؟ يگوي يم گر پاسخيد يا همان را پرسد، گونه يگريد و اگر ديده يم
پس  :دميم! پرسييگو ياساس سطح فهم آنها پاسخ م ما مردم را بر :فرمود

ام)  دهيشن ياند جواب دهي(كه از شما پرس ص مورد اصحاب رسول خدا در
ر؟ امام يا خيبستند  يدروغ م صا بر محمديد، آييگو يمرا چگونه پاسخ م

گر يكديا با دم: پس چرياند. پرس ن كه هرگز دروغ نبستهيقيبه  :فرمود
در  يگاه ص كه رسول خدا يدان يا نميآ :دا كردند؟ فرمودياختالف پ

                                                   
 .٣٠٥، ص ٢٢و بحار األنوار، ج  ٦٣٩، ص ٢الخصال، ج  - ١
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گفت و در جواب همان  يپاسخ م يا ك شخص گونهيجواب سؤال 
فرمود كه جواب اول را نسخ  يمتضاد م يگر جوابيد يا شخص در مرحله

  .1است) ين معنيث به ايان احاديكرد و نسخ م يم
از  يكيا نفاق ي يپرداز دروغ يادعا يل اگر شخصين تفاصيپس با ا

 ياستثنا يل تو برايدل :شود ياصحاب را مطرح كرد بالفاصله به او گفته م
  .ندارد) يليچ دليست؟ (و واضح است كه هيگران چياز د يآن صحاب

را آنها يز ،ستيعصمت آنها ن ياعتقاد به عدالت صحابه به معن -4
آنان در  يما اشتباهات و خطاهاا ،ز هستنديخطا و اشتباه ن يبشرند و دارا

چنان سابقه  يداست، آنان دارايشان ناپيها يكيكران نيب درياي انيم
رسد. آنان بودند كه  يآنها نم يچ كس هرگز به پايهستند كه ه يدرخشان

 نشينان باديهرا به هنگام هجوم  ص امبريپبا ايثار مال و جان و اوالدشان 
ن راه يدر ا شيگمراه خو رهيقوم وعشو  و با پدران و برادران ،دادند ياري

اثبات كردند، و در  ص امبريپش را به خدا و ي، اخالص خودنديجنگ
نام اهللا  يباال نگه داشتن و اعتال يش را برايخو يها ندگر محبتت ينها

وه ين شيكوتريبود كه توانستند به ن ييها ين جان افشانيعطا كردند. و با چن
ن ين تا به امروز را فراهم آرند. همين ديا غياسباب نشر و گسترش و تبل

 - ره آنها يره و كبيگناهان صغ ياست كه با لطف خدا تمام ياعمال آنها كاف
  آنان پاك سازد. يرا از صفحه زندگ - انجامد يكه به كفر ن يمادام

  :ديفرما يخداوند م

                                                   
 .٢٢٨، ص ٢ار األنوار، ج و بح ٦٥، ص ١کافي کلیني، ج  - ١
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ِ ٱ ّمِنَ  ةٖ رَۡحَ  فَبَِما﴿ ا ُكنَت  َولَوۡ  لَُهۡمۖ  ِلَت  َّ ْ َ  بِ َقلۡ لۡ ٱ يَظ َغلِ  َفظًّ وا  ِمنۡ  نَفضُّ
 ٱ ِف  ُهمۡ وََشاوِرۡ  لَُهمۡ  ِفرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ  ُهمۡ َعنۡ  ُف عۡ ٱفَ  لَِكۖ َحوۡ 

َ
ۡ  َت َعَزمۡ  فَإَِذا رِۖ مۡ ۡل  َفَتَوكَّ

 َ ِۚ ٱ َ َ ٱ إِنَّ  َّ ۡ ٱ ُيِبُّ  َّ ِيَ ل   . ]١۵٩عمران:  آل[   ﴾١٥٩ ُمَتَوّكِ
ده بودند) يه سر از خط فرمان كشاست كه تو با آن (ك ياز پرتو رحمت اله«

رامون تو پراكنده ياز پ يدل بود و سنگ يخو . و اگر درشتينرمش نمود
شان طلب آمرزش نما و در كارها با آنان يدر گذر و برا انشدند. پس از آن يم

م به يكه (پس از شور و تبادل آراء) تصم يكن. و هنگام يزنيمشورت و را
بر خدا توكل كن؛ چراكه خدا  ت بكار شو و)(قاطعانه دس يگرفت يانجام كار

  . »كنندگان را دوست دارد توكل
چ يآنچه كه از ظاهر اقوال علماء بدون ه( :ديفرما يم يعالمه مجلس

با ارتكاب گناه  يك صحابياگر عدالت  ست كها نيان شده ايب ياختالف
 يشود. حت يز دوباره ثابت مين يعدالت و ،دار شود، با توبه از آن خدشه

حد باشد، پس از آن توبه او قبول شده و  ياگر گناه او مستلزم اجرا
رفته يبوده و شهادت او هم پذ يباق يو يهمانند گذشته برا يعدالت و

  .1اند) ت كردهيه رواين قضياران ما اجماع علماء را بر اياز  يشود. برخ يم
 (به محض ارتكاب گناه عدالت :ديفرما يم يد ابوالقاسم خوئيس

نكه گناه يشود و ا يشود،  با انجام توبه، اثبات م يم مخدوش مشخص ه
  .2ره باشد همان حكم را دارد)يا كبيره يصغ

ن فضل اهللا فراتر رفته و عدالت امامان جمعه و يدمحمد حسيس

                                                   
 .٣٠، ص ٨٥بحار األنوار، ج  - ١
 .١٢، ص ٢منهاج الصالحین، ج  - ٢
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 ،كه نسبت به اصحاب يكسان ،ده استيش كشيجماعت عصر حاضر را پ
درجه  ،رده بودندافت كيرا از خدا در ص امبريپبا  يصحبت كه شرف هم

ست، چه يعصمت ن ي(عدالت به معن :ديگو يم يدارند. و ينترييار پايبس
ن وصف يو سپس توبه كرده باشد و ا هعادل مرتكب گناه شد يبسا فرد

   :ديفرما ياهل تقواست كه خداوند م يبرخ
ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ْ تََّقوۡ ٱ لَّ ُهمۡ  إَِذا ا يۡ ٱ ّمِنَ  ئِٞف َطٰٓ  َمسَّ ْ تََذكَّ  نِ َطٰ لشَّ  ُهم فَإَِذا ُروا
بۡ  ونَ مُّ  . ]٢٠١األعراف: [  1﴾٢٠١ِصُ

  شود؟ يك شخص چگونه ثابت مياما عدالت 
ك ي يو رفت و آمد و معاشرت عموم يد گفت كه سنجش ظاهريبا

 اخالقِ يدارا و نيمتد يرا فرد يكه مردم و يا شخص در اجتماع به گونه
 ،شخص است مالك عدالت مشروع بدانند يمثبت و اخالق اجتماع يفرد

نان ياطم د علم ويكه مف يكيشود با شهرت ن يعدالت فرد ثابت مهمانگونه 
اما  ،شود يثابت م يز عدالت ويد شخص مطمئن نييا با تأيو  خاطر باشد

د عدالت و چه در رد عدالت افراد فاقد يينظر شخص فاسق چه در تأ
  .2ارزش است)

  ش اصحابره يف سيتحر -ب 
به هم زدن  يم كه دشمنان اسالم برايافتيشده دران يبا توجه به مطالب ب

                                                   
و  افتند؛ یاو) م یفر(خدا و پاداش و ک یادشوند، به  یطانش یها که گرفتار وسوسه یهنگام یزگارانپره« - ١

  .»گردند یم یناو) ناگهان ب بینند یاو، راه حق را م یاد(در پرتو 
 .١٧۴، ص ٢، ج قهیةالمسائل الف - ٢
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 يها را به كار گرفته و راه يده و خطرناكيچيپ يها روش ،نيوحدت مسلم
ل و امكانات استفاده بردند. اما يرا تجربه نمودند و از انواع وسا يمختلف

ن محور تالش آنها ياصحاب مهمتر يزندگ يمايف سيد دانست كه تحريبا
را  يج ناگوار و دردناكيآنها آثار و نتا ياست كه تالشهانه بوده ين زميدر ا
ج ين نتايبه آنان از جمله ا ييداشته كه جواز لعن و دشنام و ناسزاگو يدر پ

  است.
ن دشمنان در يگر از اقدامات زشت و ننگيد يا ان پارهياكنون به ب

از چنين اقداماتي  م تا هر فرد مؤمن و مسلمانيپرداز ينه مين زميا
  رزد.دوري و

از  يا افراديكذب از زبان فرد  يها و نقل داستان يپرداز دروغ -1
  .ش صحابه

ا ي، يحوادث و اتفاقات واقعدر اخبار ا كم كردن ياقدام به اضافه و  -2
كه اساسا در آنها  يثيمراجع حد و ها نسبت دادن آنها به كتاب

  .باشد يموجود نم
ا يكه در قرآن  يعيوقا حوادث و نادرست از باطل ول يتأو اقدام به -3

ان فضل يكه در ب والسالم ةه الصالیعلامبر اكرم يح از پيصحث يداحدر ا
ز و يآم هوس ياند، براساس اعتقادات و باورها اصحاب نازل شده

ه يماردالن را كه خداوند در آيش. در واقع همان نقش بيباطل خو
  :كنند يم يباز ،ر وصف نموده استيز
ا﴿ مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ ٓ بۡ ٱ هُ ِمنۡ  َبهَ تََشٰ  َما َفَيتَّبُِعونَ  غٞ َزيۡ  قُلُوبِِهمۡ  ِف  لَّ  َنةِ فِتۡ لۡ ٱ ءَ تَِغا

ٓ بۡ ٱوَ    ءَ تَِغا
ۡ
    . ]٧عمران:  آل[   ﴾ۦوِيلِهِ تَأ
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 يايز از حق، زواياست (و گر يژشان كيها كه در دل يو اما كسان«
ل (نادرست) به يو تأو يزيانگ فتنه يوجودشان را فرا گرفته است) برا

  .»افتند يمتشابهات م دنبال
دنشان يگرواوايل در كه  ش اصحاب ياحتمال يخطاها نمايي بزرگ -4

از آنها به خاطر نازل شدن تدريجي احكام و تعاليم اسالم  به اسالم
ثار و يها، ا يمحاسن و خوب ناديده گرفتنن ياست و همچن سر زده
، يتيو ترب ي، معنويكه پس از تكامل علم يميو جهاد عظ يفداكار

  از آنان صادر شده است.
د آنها، ياشعار خاص كه در جهت اهداف پل ياقدام به سرودن برخ -5

باشد و نسبت دادن  ين ميان مسلمي، تفرقه و اختالف ميپراكن فتنه
آن همانند  ش بارز و مطرح از صحابه ييها تيآن اشعار به شخص

  .1د)ان  نسبت داده ÷ يعلكه به دروغ به   يات شعريهمه اقوال واب

  ‡ تياهل ب دروغ بستن به و ...غلو  -ج 
د يبا برخورد شدهورش ظ يدر ابتدا ‡ تيببهتان بستن به اهل  دروغ و

 يضاللت نه ين واديش را از ورود در ايخو انياطرافائمه مواجه شده و 
  كردند. يزد مخطورت آن را گوش و ،اند كرده

دم كه يشن ÷ از ابوعبداهللا :ديگو يت شده كه مير رواياز ابوبص
را كه ما را محبوب مردم قرار  ي(خداوند پاداش دهد كس :فرمود يم

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

  .٧٥، ص ١٣و ج  ١١٩، ص ٨الوسایل ج 
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ت يك ما را رواين يها دهد، نه مبغوض، به خدا سوگند اگر مردم گفته يم
به آنها  يدروغتواند  ينم يشوند و كس يش ميكنند موجب عزت خو

كلمه  هشنوند و د يم يا از آنها هستند كه از ما كلمه ينسبت دهد، اما كسان
  .1ند)يافزا يرا به آن م

 يرويپ ياز افراد كه ادعا ي(برخ :ديفرما يگر ميد يتيابوعبداهللا در روا
دروغ  يطان برايبندند كه ش يبر ما دروغ م يت را دارند به حدياز اهل ب

  .2كند) يدا مياز پيگفتن به آنها ن
ارند، بر ما د يپرداز به دروغ يادياق زي(مردم چنان اشت :ديفرما يباز م
ر از آن يغ يزيو چ ستا  خداوند همان را بر آنها فرض كرده ييكه گو

هنوز مرا ترك  ،كنم يان ميب يثياز آنها حد يكي يبرا يخواهد، گاه ينم
نست كه يل آن هم ايزند، دل يآن م يف معنيل و تحريدست به تأو ،نكرده

د قرار ا را مقصيبلكه دن ،ستيت ما نيمحبوب ،ثيت احاديهدف آنها از روا
  .3اند) داده

ش يروان خويپ )‡ت(ياهل بت دارد كه يان اهمدچن يصداقت و راست
 :ديفرما يم ÷ اند. ابوعبداهللا ه كردهيكو توصين رفتار نيرا به آراسته شدن به ا

هستند كه قصد  يشه افراديم، لذا هميهستار راستگو يبس يت افراديما اهل ب
هم از لحاظ  ص امبريپ .ا دارنددار كردن ما را با دروغ بستن بر م خدشه

ن خالئق بود، لذا در يكوترين و نيتر صادق ،لهجه و هم از لحاظ سخن

                                                   
 .٢٢٩، ص ٨کافي کلیني ج  - ١
 .٢٩٧و رجال کشي، ص  ٢٩٦، ص ٢٥و بحار األنوار، ج  ٢٥٤، ص ٨کافي کلیني، ج  - ٢
 .٢٤٦ ، ص٢بحار األنوار، ج  - ٣
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ز ين ÷ رمؤمنانيبست. ام يدروغ م يدا شد و بر ويمه كذاب پليمسمقابلش 
ز يشان نيبود كه در راه ا ص امبريپن آنها بعد از ين مردم و پاكتريراستگوتر

  .1دروغ بست) يت شد و بر وافيمانند عبداهللا بن سبأ  يشخص
دم كه يشن ÷ابوعبداهللا ت است كه از يز روايعثمان ن بناز ابان 

ر يبه ام ييخداوند عبداهللا بن سبأ را لعنت كند كه نسبت خدا( :فرمود يم
 يبه حال كس يع نبود، وايمط يا بنده شان جزيكه ايداد، در حال منانمؤ

ما بندند و در مورد  يما دروغ مهستند كه بر  يكه بر ما دروغ بندد، افراد
م. ما از آنها به يا ش آن را نگفتهيكنند كه ما در حق خو يت ميروا يمطالب

  .2م)يبر يم، ما از آنها به خدا پناه ميبر يخدا پناه م
 :مرا فراخواند و فرمود ص امبريپ ي(روز :ديفرما يم ÷ ر مؤمنانيام

بر يان خيهودي، يبهت دارمشا ص امبريپ يسيبا ع يا تو از جنبه ،يعل يا«
را  يز ويان نيحيتهمت زدند و مس ينه داشتند و باالخره به مادر ويك يبا و

ل يقا يو يبرا يكه چنان مقام يبه طور افراط دوست داشتند به طور
د كه در يبدان ،مردم يپس ا :امام سپس فرمود .»نبود يسته ويشدند كه شا

كه از شدت محبت در  يهروند، گرو يم يمورد من دو گروه به گمراه
 يزند، ا يت به من بهتان مينها كه در يتوز نهيكنند و ك يمقام من افراط م

 يا شود، من فقط بنده ينم يستم و به من وحيامبر نيد كه من پيبدان ،مردم
هستم و حق من بر  ص امبريپفرمانبردار و عامل به كتاب خدا و سنت 

د و يچه دوست داشته باشخداست،  يشما فقط در چارچوب فرمانبردار
                                                   

 .٢٨٧، ص ٢٥و بحار األنوار، ج  ١٠٨رجال کشي، ص  - ١
 .٢٨٦، ص ٢٥و بحار األنوار، ج  ١٠٧رجال کشي، ص  - ٢
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  .1د)يچه بد بدان
ا در ياست خواه در فعل باشد  يرانگريو يماريب يرو ادهيغلو و ز

و اگر حب  ن باشد، ويخطر آن دوچندان خواهد بود اگر در امر د و قول،
خواهد  يميعظ يبياثر تخر قناًيكند  يافراط رهبر بغض انسان را غلو و

  .داشت
 ÷ يعلاند، امام  كرده يغلو در حق آنها نهن خاطر ائمه به شدت از يبد

پسر  يسيم همانند عيجو يم يزاريمن از غلو كنندگان ب ،(خداوندا :ديفرما يم
ناكام  خوار وشه يهم يآنان را برا ،جست، خداوندا يزاريب يم كه از نصاريمر
  .2)ق نگردانفو هرگز آنها را مو ساز

خدا را  يند، بزرگيت خدان مخلوقايان بدتري(غال :ديفرما يامام صادق م
ل هستند، يقا ييت و خدايبندگان خدا حق ربوب يكوچك شمارده و برا

ز بدتر و يمجوس و مشركان ن ،ينصار هود،يقسم به خدا كه آنان از 
  .3ترند) پست

در  يمذكور، اسباب يها م كه تمام روشيشو يان باز متذكر ميو در پا
از آنان و ...  يجوئ بيو ع يريگ ، خردهش اصحاببه  ييجهت ناسزاگو

  باشد. يبوده و هنوز هم م

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



  
  
 

  بحث پنجم
  ص امبريپبا اصحاب  درست در رابطه يريگ موضع

ان آنها يداده م يدرست درباره اصحاب و اتفاقات رو يريگ طبعاً موضع
ط و دور از غلو و يهمان حد وسط و معتدل است كه دور از افراط و تفر

  :ديفرما يجفاست، طبق ارشاد خدا كه م
﴿ ٰ ةٗ  ُكمۡ َنٰ َجَعلۡ  لَِك َوَكَذ مَّ

ُ
  . ]١۴٣البقرة: [ ﴾اَوَسطٗ  أ

  .»ميا قرار داده يرو انهيا را ملت مگمان شم يو ب«
ن يرا، مخصوصاً سابق ص امبريپد تمام اصحاب ينست كه بايان ما ايب
محبت و  ي رهيسرشت آنها را در دا كيروان نيه مهاجر و انصار و پياول
آنها شناخت  ي، و به فضل و مقام و رتبه واالميش قرار دهيت خويوال

اند  ان شدهين مورد بيرا كه در ا ص امبريپث يات قرآن و احاديداشته و آ
ان آنها چشم يداده م يش قرار داده و از اختالفات رويسرلوحه رفتار خو

ان يسرا افسانه يها ات مجهول و دروغ و داستانيده و با استناد به روايپوش
ان آنها و ظروف و يداده م يحوادث رو يخود را قاض ،نيو دشمنان د

  م.يط حاكم بر آن روزگار قرار ندهيشرا
ان آنها پس از شهادت حضرت يداده م يم كه تمام اختالفات رويو بدان

بوده كه هر كدام خود را بر  يل و اجتهاد نظريتأو يبر مبنا سعثمان
به  ÷ يعلرا بر خطا. همانگونه كه امام  يگريقت دانسته و ديحق

نه  هيلشكر معاو يعني(جنگ ما با لشكر رو در رو  :ش گفتيان خويلشكر
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ن يه بدكبه خاطر كافر دانستن آنهاست و نه به خاطر كافر دانستن ما بل
ز خود را بر حق يخاطر است كه آنان خود را برحق دانسته و ما ن

  .1م)يدان يم
ن و يو نفر م و از لعنياقتدا كن )‡ت(ياهل بروش امامان  به ديبا

ه قرار ين آين اينموده و جزو مخاطب يكامالً خوددار ش اصحابدشنام به 
  د:يفرما يم كه ميريگ

ِينَ ٱوَ ﴿ ٓ  لَّ ٰ َوِلِخۡ  َلَا فِرۡ غۡ ٱ َربَّنَا َيُقولُونَ  ِدهِمۡ َبعۡ  مِنۢ  ُءوَجا ِينَ ٱ نِنَاَو  َسبَُقونَا لَّ
 ِ َ  نِ يَمٰ ۡلِ ٱب ّٗ  قُلُوبِنَا ِف  َعۡل َتۡ  َو ِينَ  ِغ ْ  لِّلَّ ٓ  َءاَمنُوا     ﴾١٠ رَِّحيمٌ  رَُءوٞف  إِنََّك  َربَّنَا

   . ]١٠الحشر: [   
: گويند يها (بعد از مهاجران و انصار) آمدند، م بعد از آن كه ي) كسانيزو (ن«

و در  يامرز،گرفتند ب يشيبر ما پ يمانمان را كه در ا پروردگارا! ما را و برادران
اند قرار مده، پروردگارا!  آورده يمانا كه يكسان نسبت به اي ينهمان ك يها دل
  .»يتو رؤوف و مهربان گمان يب

  :ديگو يه مين آير ايدر تفس يناصر خ محمد باقريش
ِينَ ٱوَ ﴿ ٓ  لَّ ن و انصار هر كس يمهاجر پس از :يعني  ﴾ِدهِمۡ َبعۡ  ِمنۢ  ُءوَجا

 :يعني   ﴾َلَا رۡ فِ غۡ ٱ َربََّنا َيُقولُونَ ﴿ ديآ يات ميامت به عرصه حيكه تا روز ق
َ ﴿ كنند ير و طلب مغفرت ميخ يان و خودشان دعاينيشيپ يبرا  ِف  َعۡل َتۡ  َو

ّٗ  قُلُوبَِنا را نسبت به گذشتگان  ينه و دشمنيو ك دما حق يو در دلها  ﴾ِغ
 ين مسئله اختالف نظر ندارند كه هر كس فرد مؤمنيو علما در ا .قرار مده

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



  95  قرآن و اهل بيت صحابه از ديدگاه

 ياز و يگريل دياگر به دل داند كافر است ومان او منفور بيل ايرا به دل
  .1نفرت داشته باشد فاسق است)

   :ديفرما يم ينجف يخ محمد سبزواريش
ِينَ ٱوَ ﴿ ٓ  لَّ ند، يآ يكه پس از آنان م يكسان :يعني  ﴾ِدهِمۡ َبعۡ  ِمنۢ  ُءوَجا

 َلَا فِرۡ غۡ ٱ َربََّنا َيُقولُونَ ﴿ است، تاميروان آنان تا قيو پ نيمنظور تابع
ٰ خۡ َوِلِ  ِينَ ٱ نَِناَو ِ  َسَبُقونَا لَّ خود و  گذشتگان مؤمن  يآنان برا :يعني  ﴾نِ يَمٰ ۡلِ ٱب
َ  ﴿ كنند يمغفرت و بخشش گناهان م يش دعايخو ّٗ  قُلُوبَِنا ِف  َعۡل َتۡ  َو  ِغ

ِينَ  ْ  ّلِلَّ  يغش نه و غل ويما ك يها در دل ،خداوندا :نديگو يم :يعني  ﴾َءاَمُنوا
و محبت آنان را در دل  يرخواهيو خ يكيرار مده و جز نبه آنان ق نسبت
ٓ ﴿ مده يما جا تو نسبت به  ،خداوندا :يعني   ﴾رَِّحيمٌ  َرُءوٞف  إِنََّك  َربََّنا
  .2يمغفرت و رحمت هست يآنان بخشنده و دارا يخطاها

ب امام عابد و زاهد، يخداوند اجر و پاداش فراوان نص
دوستداران و  يرا برا يمباركد كه سنت و روش يفرما ÷نيالعابد نيز
كه  كه از عراق يدار افراديشان به هنگام ديفرمود، ا يش جاريروان خويپ

بر  يسخنان زشت ش عمر و عثمان ان آمده بودند و در مورد ابوبكر،شينزد ا
 يا شما از جمله كسانيد كه آييبه من بگو :به آنان فرمود ،زبان راندند

  :رموده استدر مورد آنها فد كه خداوند يهست
ٓ لِلۡ ﴿ ۡ ٱ ءِ ُفَقَرا ِينَ ٱ ِجرِينَ ُمَهٰ ل خۡ  لَّ

ُ
ْ أ ٰ  ِمن رُِجوا مۡ  رِهِمۡ دَِي

َ
ٰ َوأ  ٗ فَۡض  َتُغونَ يَبۡ  لِِهمۡ َو

                                                   
 .١٠تفسیر مختصر مجمع البیان، و نگا: تفسیر کاشف و المنیر، ذیل سوره حشر، آیه  - ١
  .١٠تفسیر الجدید، سوره حشر، آیه  - ٢
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ِ ٱ ّمِنَ  ٰ َورِۡض  َّ ونَ  انٗ َو َ ٱ َوَينُصُ ْوَلٰٓ  ۥٓۚ َورَُسوَلُ  َّ
ُ
ٰ ٱ ُهمُ  ئَِك أ    ﴾٨ ِدقُونَ لصَّ

   . ]٨الحشر: [  
است كه از خانه و كاشانه و اموال  ينيمهاجر يفقرااز آنِ ) يءاموال فَ ين(ا«

او را  ينودكه فضل خدا و خش ياند. آن كسان رون رانده شدهيخود ب
   ؟»نان راستاننديدهند. ا يم ياريغمبرش را يخواهند، و خدا و پ يم

  م.يستير ما جزو آنها نيخ :در جواب گفتند
  :ردشان فرمودهد كه خداوند در موين دسته هستيا جزو ايپس آ :فرمود

ِينَ ٱوَ ﴿ ارَ ٱ َتَبوَُّءو لَّ َ  ِهمۡ إَِلۡ  َهاَجرَ  َمنۡ  ُيِبُّونَ  لِِهمۡ َقبۡ  ِمن نَ يَمٰ ۡلِ ٱوَ  لَّ  َو
ٓ  َحاَجةٗ  ُصُدورِهِمۡ  ِف  َيُِدونَ  ا ْ  ّمِمَّ وتُوا

ُ
ٰٓ  ثُِرونَ َوُيؤۡ  أ َ نُفِسِهمۡ  َ

َ
 بِِهمۡ  َكنَ  َولَوۡ  أ

 ۚ ْوَلٰٓ  ۦِسهِ َنفۡ  ُشحَّ  يُوَق  َوَمن َخَصاَصةٞ
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  ئَِك فَأ  . ]٩الحشر: [ ﴾٩ لُِحونَ ُمفۡ ل

ن اسالم) را يخانه و كاشانة (آئ )مهاجرانآنها (= ش از آمدن يكه پ يآنان«
را دوست  يمان را (در دل خود استوار داشتند) كسانيآماده كردند و ا

 و ند، و در درون احساس رغبتا شان مهاجرت كردهيش ايدارند كه به پ يم
شان را بر يكه به مهاجران داده شده است، و ا يزهائيكنند به چ ينم يازين

كه از  يازمند باشند. كسانيدهند، هر چند كه خود سخت ن يح ميخود ترج
شان قطعاً يو مصون و محفوظ گردند، ا يبخل نفس خود نگاهدار

  .؟»رستگارند
  م.يستيز نين دسته نير جزو ايخ :در جواب امام گفتند

 ش از هر دو گروهيشما با اعتراف خو :ن فرموديلعابدا نيامام ز
د، پس من يدان يد و خود را جزو آنان نميجست يدور ن و انصار)ي(مهاجر
تيد كه خداوند در موردشان سيآن دسته نيز ندهم كه شما از  يم يهم گواه
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  :فرموده
ِينَ ٱوَ ﴿ ٓ  لَّ ٰ َوِلِخۡ  َلَا فِرۡ غۡ ٱ َربََّنا َيُقولُونَ  ِدهِمۡ َبعۡ  ِمنۢ  ُءوَجا ِينَ ٱ نَِناَو  َسَبُقونَا لَّ
 ِ َ  نِ يَمٰ ۡلِ ٱب ّٗ  قُلُوبَِنا ِف  َعۡل َتۡ  َو ِينَ  ِغ ْ  ّلِلَّ ٓ  َءاَمُنوا  رَِّحيمٌ  رَُءوٞف  إِنََّك  َربََّنا
  . ]١٠الحشر: [   ﴾١٠
: گويند يها (بعد از مهاجران و انصار) آمدند، م بعد از آن كه ي) كسانيزو (ن«

و در  يامرز،گرفتند ب يشيبر ما پ يمانو برادران مان را كه در ا پروردگارا! ما را
اند قرار مده، پروردگارا!  آورده يمانا كه ينسبت به كسان اي ينهمان ك يها دل
د، خداوند شما يرون برويپس از نزد من ب. »يتو رؤوف و مهربان گمان يب

  .1را مجازات كند)
  :م كهيآور يم داينجا فرموده خداوند را به يدر ا
ةٞ  َك تِلۡ ﴿ مَّ

ُ
ا َولَُكم َكَسَبۡت  َما لََها َخلَۡتۖ  قَدۡ  أ َ  ُتۡمۖ َكَسبۡ  مَّ ا لُونَ  َٔ تُۡس  َو  َعمَّ

 ْ   . ]١٣۴البقرة: [   ﴾١٣٤ َملُونَ َيعۡ  َكنُوا
بودند كه  ينان امتيا دربارة آنان چرا؟!)به هر حال، جنگ و جدل («

اند وآنچه شما  دهرفتند، متعلق بخودشان است هرچه كه كر درگذشتند و
(و  شود. يده نمياز كرده آنها از شما پرس د متعلق بخود شما است ويا كرده

  .»رنديگ ينم يگريرا به گناه د يست و كسين يگريچكس مسؤول اعمال ديه
   :ديگو يه مين آينه درباره ايمحمد جواد مغ

 ج و آثارينست كه نتاياشاره دارد و آن ا يعموم ي ك قاعدهيه به ين آيا
 يك به شخصين يد خود شخص خواهد شد و اگر كارياعمال فقط عا

ندارد و اگر  يو يبرا يا دهيچ فايدر آن نداشته ه ينسبت داده شود كه نقش
                                                   

  .٧٨، ص ٢، ج کشف الغمة - ١
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و  .نخواهد داشت يدر پ يو يبرا يچ ضرريز هيآن عمل ناپسند باشد ن
ح شده است، از يمختلف تصر يها ر و روشين قاعده در اسالم به تعابيا

  د:يفرما يسوره انعام كه م 164ه يآجمله در 
﴿ َ ٞ  تَزِرُ  َو خۡ  رَ وِزۡ  َوازَِرة

ُ
     . ]١۶۴األنعام: [ ﴾َرىٰ أ

  .»كشد يرا بر دوش نم يگريچكس گناه ديو ه«
  :ديفرما يسوره نجم كه م 39ه يز آيو ن
ن﴿
َ
َّ  نِ نَسٰ لِۡلِ  َس لَّيۡ  َوأ ِ   . ]٣٩النجم: [ ﴾٣٩ َسَعٰ  َما إ

 كرده ي و تالشجز آنچه سع نيست )يا بهره اداش و پانسان ( يبرا ينكهو ا«
  . »است
از  ،فاطمه يا« :1فرمود لبه فاطمه ص امبريپكه  يا ز جملهيو ن
 خودت اندوخته فراهم كن و گمان نكن كه چون دختر يك براياعمال ن

افت). ي ينجات خواه يذاب واز خشم و ع ،يمحمد هست (بهترين پيامبران)
از ذكر آنها  روشن بودن اين مسالهل ينه كه به دليزم نيگر در ايد يثيو احاد
ا ين خواهد بود كه گويه نشانه اين قضيبسط دادن االبته و  ميكن يم يخوددار

  .2»ميا ش غافل بودهين خويد ياين قضايتر ما تا به امروز از روشن
اهل شتر و بهتر منهج يصدد شناخت ب اگر در ،يو تو خواننده گرام

ان يم يكويبت و ارادت نسبت به اصحاب و روابط ندر اظهار مح ‡تيب
   :ر را به دقت بخواني، مطالب زيآنها هست

                                                   
 .١٣٤تفسیر کاشف، سوره بقره، آیه  - ١
 .١٣٤تفسیر کاشف، سوره بقره، آیه  - ٢



  
  
 

  بحث ششم
و روابط  تيان اهل بياصحاب در م يرواج اسام
  ان آنهايو ازدواج م يشاونديخو

و  يقو يا به گونه ‡تيو اهل ب ش اصحابان يم يشاونديروابط خو
  ند.ياند آن را انكار نما ز نتوانستهياز دشمنان ن ياريسب يگسترده بوده كه حت

ا انتخاب يفرزندان خود، و  ينامگذار ،واضح است كه آن مردان پاك
و  ييايدن يها دن به مطامع و خواستهيآنانرا را با هدف رس يهمسر برا

مان و اشگياند. بلكه نام پ ثروت، انجام نداده يآور پست و مقام و جمع
 ازدواج ش را بهيشان نهاده و دختران خوش را بر فرزندانيرهبران اسوة خو

 ين واقعيدت  ده از جملهيكو و پسنديصفات ن يكه دارا در آوردند يمردان
را  يدن به چنان حاالتيز قصد رسيبوده و خود ن ين اسالم و پاك دليبه د
ان ين كار در ميت و عالقه به الن خصيآنان داشتند. ناگفته نماند كه ا يبرا

كردن  يرويپ يعنيدر آنان  يار قويزه بسيو انگشمه سرچ يت داراياهل ب
ش را يروان مخلص خوين خاطر پيبود. و به هم ص امبر اكرمياز روش پ

  كردند. يه ميز به انجام آن توصين
به  يا نامه :ت است كهيروا يمحمد همدان بنم ين رابطه از ابراهيدر ا

 يپس از مدت خواستم، ييابوجعفر نوشتم و از او درباره ازدواج راهنما
ن يرا به ا يثيحد ص امبريپم فرستاد كه از يش برايبا خط خو را يا نامه

 ين برايكو و متديبا اخالق ن يمرد هرگاه :مضمون در آن نوشته بود
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صورت، فتنه و فساد  نيدر ا«د كه يرا جواب رد نده يآمد، و يخواستگار
  .2»1)73 :انفال(ن را در بر خواهد گرفت. يزم يتمام

 ي(اگر مرد :نگونه آمده استين مسئله ايز اين ÷رضا ه امام در فق
ت شما يمورد رضا ين و اخالق ويشما آمد و د نزد يخواستگار يبرا

د، يو باعث نشود كه با درخواست او مخالفت كنا ياز ماديبود، فقر و ن
  :ديفرما يز ميخداوند ن
قَا ن﴿ ُ ٱ نِ ُيغۡ  َيَتَفرَّ َّ  ّٗ   .3]١٣٠النساء: [ ﴾ۦَسَعتِهِ  ّمِن ُ

فزودند و كار بدانجا يافتند و جز نفرت نيصلح و سازش ن يبرا ياگر (راه و«
ك از آنان را با فضل فراوان و يد كه) از هم جدا شوند، خداوند هر يرس

  .»كند ياز مين يلطف گستردة خود ب
 ي(خداوند هر چه را كه برا :ت است كه فرموديروا ÷ابوعبداهللاز 

 ينازل فرمود و به و صامبر اكرميت الزم بود بر پيعبود ل برنامهيتكم
از  يكيمنبر رفت و  يباال يروز صامبريپ از آن جمله؛ ،م دادهيتعل
 يا :ان فرمودينگونه بيا ،و ثناء بر خداوند حمدن را بعد از يمات ديتعل

بكر  دختران :غام آورد كهير پيف و خبيل از طرف خداوند لطيجبرئ ،مردم
ده نشوند، يده شده اما چيدرختان هستند كه اگر رس يوه رويمانند م
 يز اگر به سنيكند، آنان ن ياش م پراكنده دع نموده و بايد آن را ضايخورش

ن راه حل و يبهتر ل زنان را درك كنند، شوهر دادنشانيبرسند كه مسا

                                                   
َّ ﴿اشاره باین آیه کریمه دارد:  - ١ ِ  ٱ ِف  َنةٞ فِتۡ  تَُكن وهُ َعلُ َتفۡ  إ

َ
  ]٧٣[األنفال: ﴾ َكبِيٞ  َوفََسادٞ  ِض ۡرۡل

 .٧٧، ص ٢٠و وسایل شیعه، ج  ٣٩٦، ص ٧و تهذیب االحکام، ج  ٣٤٧، ص ٥کافي، ج  - ٢
 .٣٧٢، ص ١٠٠و بحار األنوار، ج  ١٨٨، ص ١٤و مستدرک الوسائل، ج  ٢٣٥فقه الرضا، ص  - ٣
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چ يه نصورتير ايو ... است. در غ ي، روانيروح يازهايتمام ن يدرمان برا
ن اثنا يز بشر هستند. در ايرا آنها نيست، زيآنها ن نشدن دسفا يبرا يضمانت
؟ ميزن بده يبه چه كسانرسول خدا!  يا :ديبپا خواست و پرس يمرد

هستند؟  يچه افرادآنان  ،امبر خدايپ يا :دي. پرسهمتا به كُفء و :فرمود
  .1)گرنديكدي يهمتا مؤمنان كفء و :فرمود

است كه پاك  يشخص مناسب يهمتا و كفء(با  :ديفرما يامام صادق م
  .2)مال داشته باشد يدامن بوده و مقدار

افراد  ت (نواصب)،يان اهل بيشان با بدگواز ازدواج فرزندان ‡تياهل ب
  .اند كرده ين، نهين و مرتديره، مخصوصاً كافران، منافقيمرتكب گناهان كب

ه (انسان مؤمن با شخص مشهور ب :ت است كهيروا ÷ابوعبداهللا از 
  .3كند) يازدواج نم بودن يناصب

ك يا با يآ :ديل كه از او پرسيت است كه در جواب فضيروا شانيباز از ا
 :ست. گفتمين تو يبرا در آن ينه، و فضل :؟ فرمودكنم ازدواج  يناصبدختر 

من در  راين بود كه نظر شما را بدانم، زيت شوم، به خدا قسم قصدم ايفدا
ت است كه يروا زيو ن .4كنم ين كار را نميز اينپر از درهم  يا برابر خانه

  .5است) يبهتر از ازدواج با فرد ناصب يو نصران يهودي(ازدواج با زن  :فرمود

                                                   
 .۶١، ص ٢٠، ج ل الشیعةئوساو  ٣٩٧، ص ٧م، ج و تهذیب األحکا ٣٣٧، ص ٥الکافي، ج  - ١
  .٣٩٤، ص ٣من ال یحضره الفقیه، ج  - ٢
 .۵۴٩، ص ٢٠، ج وسائل الشیعة و ١٨٣، ص ٣و االستبصار، ج  ٣٤٨، ص ٥کافي، ج  - ٣
 .٣٤٨، ص ٥کافي، ج  - ٤
 .٣٥١، ص ٥کافي، ج  - ٥
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آورده است كه: (هر  ÷ابوعبداهللا از  يت مرفوعيمحمد روا احمد بن
با  هماناخوار عقد كند  شراب يمرد ش را بايك كردار خويكس كه دختر ن

  .1)كرده است رحم قطع صله دخترش
ش را با يك كردار خوي(هر كس دختر ن :ت است كهيروا ص امبريپاز 

چ عمل ينازل شده و ه يفاسق عقد كند هر روز هزار لعنت بر و يمرد
 شود و يرفته مياش پذ ست نه توبهيرفته نيش پذيقبول نشده، دعام يك وين

  .2)اش مقبول گردد هينه فد
با شارب « :فرمود كه ص امبريپ :ديفرما يگر ميد ييبداهللا در جاابوع

ك يهركس كه دختر ن« :ديفرما يم ص امبريپ .3»شود يخمر عقد بسته نم
زنا  يرا به سو يقت ويكردارش را به عقد شارب خمر درآورد، در حق

  .4»حركت داده است
به ابوالحسن  يا (نامه :تت است كه گفيروا يبشار واسط بنن ياز حس

از  ،نامناسب دارد يرفتارها ين من كه برخشاياز خو يكينوشتم كه  رضا 
اگر در اخالق  :ست؟ فرموديشما چ يرأ ،كرده است  يدخترم خواستگار

  .5ر)يرا نپذ يناپسند هست، درخواست و يامر يو
                                                   

و عوالي  ٧٩، ص ٢٠ج ، وسائل الشیعةو  ٣٩٨، ص ٧و تهذیب االحکام، ج  ٣٤٧، ص ٥کافي، ج  - ١
  .٣۴١، ص ٣الآللي، ج 

 .٢٧٩، ص ٥و مستدرک الوسائل، ج  ١٧٤، ص ١ارشاد القلوب، ج  - ٢
و  ٧٩، ص ٢٠، ج وسائل الشیعةو  ٣٩٨، ص ٧و تهذیب األحکام، ج  ٣٤٨، ص ٥کافي، ج  - ٣

  .٣۴١، ص ٣عوالي الآللي، ج 
 .٢٧٢، ص ١و عوالي الآللي، ج  ١٩١، ص ١٤مستدرک الوسائل، ج  - ٤
و  ٨١، ص ٢٠وسائل الشیعة، ج و  ٤٠٩، ص ٣و من ال یحضره الفقیه، ج  ٥٦٣، ص ٥کافي، ج  - ٥

 .٢٣۴، ص ١٠٠و بحار األنوار، ج  ١٩٢، ص ١۴مستدرک الوسایل، ج 
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در امر ازدواج و  ‡تياز اهل بات يروان جمله از ياان يب بعد از
نه ين زميت را در ايمنهج و روش اهل ب ،يشاونديجاد روابط خويا

م كه عقالً و شرعاً محال است يابي يمنصفانه در م يم. حال با قضاوتيشناخت
 ينيدر آورند كه از لحاظ د يدخترانشان را به عقد ازدواج كسانشان يكه ا

  .داشته باشند يراديا اشكال و يا اخالقي
ت و روابط ناصحانه و ين مسئله نزد اهل بيت ايل اهمياز جمله دال

عمر و عثمان  م ابوبكر،ينيب ينست كه ميا ،با اصحاب ان آنهايش ميرانديخ
  ار نمودند.يبا فاطمه تالش بس يعقد عل يبرا

 طالب ياببن  ياز عل :ديگو يت است كه مياحم روامز از ضحاك بن
 صامبريپكاش نزد  :نزد من آمدند و گفتند عمر(ابوبكر و  :گفت يدم كه ميشن
  .1)يكرد يم يخواستگار را و فاطمه يرفت يم

بزرگوار نسبت به  يدو صحاب يرخواهياست از خ يا ت نمونهين روايا
 صامبريپبا  يجاد رابطه داماديآنها به ا ي دهندة عالقه كه نشان يعلامام 

 يبداشت، برادران صحا يدر تنگنا بوده و مال اندك يعلباشد. و چون  يم
غ يدر يچ كمكيشان از هيبه هنگام ازدواج ا او از جمله عثمان بن عفان

 يا« :شان فرموديبه ا ص امبريپكند كه  ينقل م يتيروا يعلنكردند. امام 
 تو و ياور تا براياآلن برو وزره خود را بفروش و پول آن را ب ،اباالحسن
زره را برداشته و در بازار با ( :گفت ي. عل»ه كنميته يء مناسبيفاطمه ش

اد و زره را درهم به عثمان بن عفان فروختم، او پول را به من د 400
ن معامله وجود يا يبهتر از من و تو برا يا كسيآ ،يعل يا :گرفت و گفت

                                                   
 .٩٣، ص ٤٣و بحار األنوار، ج  ٣٩نگا: أمالي طوسي، ص  - ١
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) من يتسه يپس (اكنون كه از معامله راض :ر. آنگاه گفتيخ :داشت؟ گفتم
و زره نزد  لدهم!. من هم قبول كرده و با پو يه مين زره را به تو هديا
 يز برايشان نيان مطلع ساختم. ايرا از جر يبازگشتم و و ص امبريپ

  .1ر فرمود)يخ يعثمان دعا
و  يحضرت عل يجهت عروس ص امبريپن نكته هم مهم است كه يا
اجات ياحت سابوبكراصحاب دستور داد كه با نظارت  يبه برخ لفاطمه
  .2كنند هيرا ته لفاطمه يعروس

گانه نقش  سه يپس واضح است كه اصحاب و مهمتر از همه خلفا
داشتند و  يعلمبارك فاطمه و  يجام عروس، در انيار مهم و فعاليبس
  آن سه نفر را جزو شاهدان نكاح قرار داده بود. صامبريپ

انس، بشتاب و  ي(ا :كند كه فرمود يت ميروا ص امبريپاز  اَنَس
از انصار را فراخوان.  يتعدادر و يطلحه و زب ،يعل ابوبكر، عمر، عثمان،

شان يرفتم. ا ص امبريپه مجلس كار را انجام داده و با آنها ب :ديگو يانس م
ه چهارصد مثقال يرم كه من فاطمه را با مهريگ يشما را به شهادت م :فرمود

  .3درآوردم) ينقره به عقد عل
 تياهل بده نمانده است كه يز پوشين مطالب بر توخواننده عزيپس با ا
داشته و به  يبه ازدواج فرزندانشان با صالحان و اهل تقو يديعالقه شد

ن نفرت را از رابطه با فاسقان و منافقان و نواصب و يشتريزان بيمهمان 

                                                   
 .١٣٠، ص ۴٣و بحار األنوار، ج  ٣۵٨، ص ١کشف الغمة، ج نگاه:  - ١
 .٩٤، ص ٤٣و بحار األنوار، ج  ٤٠نگا: امالي طوسي، ص  - ٢
 .١١٩، ص ۴٣و بحار األنوار، ج  ٣۴٨، ص ١کشف الغمة، ج  - ٣
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ن ظلم را در يبزرگتر ،كند ن را ادعاير از ايمرتدان داشتند و هر كس كه غ
در افكار و اقوال با اعمالشان  يحق آنان روا داشته و آنها را به دوگانگ

ة يش را در آيدانسته كه خداوند خشم خو يمتهم ساخته و مرتكب گناه
  :ر بر آن اعالم نموده استيز

﴿ 
ۡ
تَأ
َ
ِ  لَّاَس ٱ ُمُرونَ أ ِ لۡ ٱب نُفَسُكمۡ  نَ َوتَنَسوۡ  ِبّ

َ
نُتمۡ  أ

َ
َ  َبۚ ِكَتٰ لۡ ٱ لُونَ َتتۡ  َوأ فَ

َ
 أ

  ]۴۴[البقرة:    .﴾٤٤ قِلُونَ َتعۡ 
شتر به يد كه بيخواه يشان ميد (و از ايده يفرمان م يكوكاريا مردم را به نيآ«

و از گناهان دست بردارند) و خود را فراموش  ندها بپرداز يكياطاعت و ن
 يد)؟ در حاليكن يد، خودتان عمل نميگوئ يگران ميد (و به آنچه به ديكن يم

ن يتا شما را از ا( ،ديد و عقل نداريفهم يا نميآ ،ديخوان يكه شما كتاب م
   .»كردار زشت باز دارد)

بوده و  ن ادعا مخالفيت با ايپس فرد معتقد به كرامت و فضل اهل ب
رعادل و صالح يش را به عقد شخص غيباور دارد كه آنان هرگز فرزند خو

  اند. اوردهيدر ن
فرزندان اهل  ياز اسام يه برخيشتر قضين بييتب ياكنون الزم است برا

 يم تا خواننده گراميآنان با اصحاب را ذكر كن يشاونديت و روابط خويب
ت به يوشن شود كه اهل ببرده و ر يان آنان پيبه عمق رابطه و محبت م

ل با ين دليبه هممعتقد بودند و  ص امبريپت كامل اصحاب يصالح
جاد رابطه با آنها يش به اسم اصحاب و اقدام به ايفرزندان خو ينامگذار

  اند. دهين باور را استحكام بخشيا
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  ص امبريپ -1
ق، حفصه دختر عمر يشه دختر ابوبكر صديشان عاياز جمله همسران ا

  باشد. يان ميو رمله دختر ابوسف بن خطاب
، كه با فاطمه ازدواج طالب ياببن  يعل :ص امبريپ يدامادها ياسام

  كرده است.
 ص امبريپه ازدواج كرد و پس از مرگ او، يعفان كه با رق بنعثمان 

  شان درآورد.يكلثوم را به عقد ا ام
  نب ازدواج كرد.يع كه با زيرب ابوالعاص بن

  ÷طالب يبن اب يعل -2
 يس (زن قبليعم بنت ، اسماءشان پس از وفات فاطمهيهمسران ااز جمله 
  .بود ص امبرينب دختر پيع و زيدختر ابوالعاص بن رب كه ابوبكر)، امامه

  ابوبكر، عمر و عثمان. :شانياز جمله فرزندان ا
   :يعلحضرت  يدامادها ياسام
  كلثوم را به عقد عمر بن خطاب درآورد. ام

 يز امويا به عقد عبدالرحمن بن عامر بن كرگرش ريجه دختر ديخد
  درآورد.

  ه بن مروان بن حكم در آورد.يز به عقد معاويرمله را ن
  ج كرد.ير بن عوام تزويزب بن دهيفاطمه را به منذر بن عب

  طالب يل بن ابيعق -3
  شان عثمان نام دارد.ياز فرزندان ا يكي
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  طالب يبن اب يحسن بن عل -4
   :شانياز جمله همسران ا

  .يميداهللا تيام اسحاق دختر طلحه بن عب -
  حفصه دختر عبدالرحمن بن ابوبكر. -

  ابوبكر، عمر و طلحه هستند. :شانياز جمله فرزندان ا
ر بن عوام كه با ام الحسن يعبداهللا پسر زب :شانيا يدامادها ياسام

  ازدواج كرد.
  ه ازدواج كرد.ير بن عوام كه با رقيپسر زب وعمر

  كه ازدواج كرد.ير كه با مليبن زب جعفر پسر مصعب
  طالب يبن اب ين بن عليحس -5

مونه يدختر ابومره است كه مادرش م يليل :شانياز جمله همسران ا
  ان است. يدختر ابوسف

  .1ز همسر او بودين يميتداهللا يام اسحاق دختر طلحه بن عب
  بودند. ابوبكر و عمر :نياز جمله فرزندان امام حس

عبداهللا بن عمرو بن عثمان بن عفان كه با فاطمه  :ماما يدامادها ياسام
  ازدواج كرد. 

  نه ازدواج كرد.ير بن عوام كه با سكيمصعب پسر زب
  طالب ياسحاق پسر جعفر بن اب -6

م است كه دختر قاسم پسر محمد پسر يحك ام :شانياز جمله همسران ا

                                                   
 ازدواج امام حسین با ام اسحاق به توصیه امام حسن صورت گرفت. - ١
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  ق است.يابوبكر صد
  طالب يعبداهللا پسر جعفر بن اب -7

  ه هستند.يابوبكر و معاو :شانيان ااز فرزند
  ها ازدواج كرد.ياب عبدالملك بن مروان است كه با ام :يداماد و

ن) ين العابدي(مشهور به ز طالب يبن اب ين بن عليبن حس يعل -8
  .1شان ابوبكر بوديه ايكه كن

  است به اسم عمر. يشخص :شانياز فرزندان ا
  طالب يبن اب يد بن الحسن بن عليز -9

  سه ازدواج كرد.يد پسر عبدالملك بن مروان است كه با نفيول :يو داماد
  طالب يبن اب ين بن حسن بن عليحس -10

  عوام است. بن رينه دختر حمزه بن منذر بن زبيام :شانياز همسران ا
  طالب) يبن اب ي(پسر حسن بن عل يحسن مثن -11

  است. يول عديد بن عمرو بن نفيد بن زيرمله دختر سع :شانياز همسران ا
  نب ازدواج كرد.يد پسر عبدالملك بن مروان است كه با زيول :شانيداماد ا

  طالب يبن اب يمحمد پسر عمر بن عل -12
  ش را عمر نام نهاده است.ياز فرزندان خو يكي

  طالب) يبن اب ين بن عليحس بن يامام محمد باقر (پسر عل -13
  طالب يبن اب ي(الجون) پسر عبداهللا محض پسر حسن بن عل يموس - 14

  كه با ام كلثوم ازدواج كرد. است يبرادر زاده منصور عباس :شانيداماد ا

                                                   
 .۵٣، ص الشیعةنوبختي، فرق  - ١
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  طالب يبن اب ين بن عليبن حس ين اصغر پسر عليحس -15
  ر بن عوام است.يخالده دختر حمزه پسر مصعب پسر زب :شانياز همسران ا

  طالب يبن اب يداهللا پسر محمد پسر عمر (االطرف) بن عليعب -16
  عمة ابوجعفر منصور است. :شانيسران ااز هم

  طالب يبن اب يجعفر بن محمد بن عمر بن عل -17
  شان عمر نام دارد.ياز فرزندان ا يكي

  نين بن حسين العابديز ين اصغر پسر عليحس -18
ر بن يپسر مصعب پسر زبحمزه شان، خالده دختر ياز جمله همسران ا

  عوام است.
  طالب ياب بن يبن حسن بن عل يحسن بن عل -19
  از فرزندانشان عمر نام دارد. يكي

  طالب يبن اب ين بن عليبن حس يامام صادق پسر محمد بن عل - 20
شان ين خاطر ايو بد .1)ا آوردي(ابوبكر دوبار مرا به دن :ديفرما يشان ميا

  شان است.يا يمنظور كرامت و شرافت نسب .2به عمود شرف مشهود بودند
  نين بن حسين العابديز يعلبن  يحسن (افطس) پسر عل -21

 بن دختر خالد پسر ابوبكر بن عبداهللا بن عمر :شانياز همسران ا
  خطاب است.

                                                   
امام (و مادر ام فروه) هر دو از نسل نست که ام فروه مادر امام صادق و اسماء مادر بزرگ یمنظور ا - ١

  ق است.یرا اسماء دختر عبدالرحمن پسر ابوبکر صدیق هستند. زیابوبکر صد
 .١٩۵ص  طالب، عمدة الطالب في أنساب آل أبيو  ٣٣ص  ة:یِسرُّ السلسلة العلو - ٢



 صحابه از ديدگاه قرآن و اهل بيت  110

  طالب يبن اب ين بن عليبن حس يمحمد بن عمر بن عل -22
  شان عمر نام دارد.ياز فرزندان ا يكي

  طالب  يبن اب ين بن عليبن حس يپسر عمر بن عل يموس -23
ر بن عوام ير بن هشام بن عروه بن زبيتر زبده دخيعب :شانياز همسران ا

  است.
  طالب يبن اب ين بن عليبن حس يجعفر اكبر بن عمر بن عل -24

  باشد. ير بن عوام ميفاطمه دختر عروه بن زب :شانياز همسران ا
  طالب يبن اب ين بن عليبن حس ين بن عليعبداهللا بن حس -25

ر بن عوام بن عمر بن يبرو پسر زمرو دختر عمام ع :شانياز همسران ا
  باشد. ير ميزب

  طالب يبن اب يعلبن بن محمد  يمحمد بن عوف بن عل -26
  باشد.  ير ميه دختر محمد بن مصعب بن زبيشان صفياز همسران ا

  طالب يبن اب يبن حسن بن عل يمحمد بن عبداهللا بن حسن مثن - 27
ر يح بن محمد بن منذر بن زبيفاخته دختر فل :شانياز همسران ا

  باشد. يم
بن  يبن حسن بن عل يالجون بن عبداهللا بن حسن مثن يسمو -28

  طالب ياب
سلمه دختر محمد بن طلحه بن عبداهللا بن  ام ،شانياز همسران ا يكي

  ق است.يعبدالرحمن بن ابوبكر صد
  طالب يبن اب ين بن عليبن حس يجعفر بن عمر بن عل -29
  باشد. ير بن عوام ميبشان فاطمه دختر عروه بن زياز همسران ا يكي



  111  قرآن و اهل بيت صحابه از ديدگاه

  طالب يبن اب ين بن عليبن حس ين بن عليعبداهللا بن حس -30
ر ير بن عروه بن زبيام عمرو دختر عمرو بن زب ،شانياز همسران ا يكي

  باشد. يبن عوام م
  طالب يبن اب يبن محمد بن عل يمحمد بن عوف بن عل -31

  باشد. ير ميه دختر محمد بن مصعب بن زبيصف ،شانياز همسران ا
  طالب يبن اب ين بن عليبن حس يد بن علين بن زيحس -32
  شان عمر نام دارد.ياز فرزندان ا يكي

  طالب يبن اب يبن عمر بن عل ين بن عليبن حس يعل -33
  شان عمر نام دارد.ياز فرزندان ا يكيكه 
  ين بن عليبن حس يكاظم پسر جعفر بن محمد بن عل يموس -34

  است.» شهيعا«و » عمر«ن شاياسم دو تن از فرزندان ا
  طالب يبن اب ين بن عليبن حس يبن عل يبن حسن بن عل يعل - 35

ر بن عوام يفاطمه دختر عثمان بن عروه بن زب :شانياز جمله همسران ا
  است.

  طالب يبن اب ين بن عليبن حس يد بن علين بن زيسح بن ييحي - 36
  .نام نهاده استر معش را از فرزندان يكي

  1شان ابوبكريه اي. كن(امام رضا) بن جعفر صادق يموسبن  يعل - 37
  است. يب دختر مأمون عباسيام حب ،شانياز همسران ا يكي

                                                   
از  یکی د: ابوبکریگو یم» ألقاب وأسماء الحجة الغائب یالنجم الثاقب ف«در کتاب  یطبرس ینور - ١

 ن آن را ذکر کرده است.یدر مقاتل الطالب یامام رضا است و ابوالفرج اصفهان یها هیکن



 صحابه از ديدگاه قرآن و اهل بيت  112

شه يك دختر هستند كه اسم دختر را عايپنج فرزند پسر و  يدارا
  .1اند گذاشته
  كاظم بن جعفر صادق يجعفر بن موس -38
  اند. شه نام نهادهيش را عاياز دختران خو يكي

  (امام جواد) بن جعفر يبن موس يبن عل محمد -39
  .2باشد يم يام فضل دختر مأمون عباس :شانياز همسران ا يكي

  )ي(امام هاد يبن موس يبن محمد بن عل يعل -40
  .3اند شه نام نهادهيش را عاياز دختران خو يكي

ار ياست بر رابطه بس يار روشنيل بسيان شد دليكه تاكنون ب يموارد
با  گران، كهيد يو حت ص امبريپبا صحابه  تيهل بادار يمستحكم و پا

به  يو واقع يگر شكل عمليكديافراد به اسم  يان آنها و نامگذاريازدواج م

                                                   
 .٢۶٧، ص ٢کشف الغمة، ج  - ١
 - قم - یش: (تواریخ النبي واآلل)چاپ انتشارات اسالمیدر کتاب خو یتستر یخ محمد تقیش - ٢

م، یافتیدختر مأمون را ن بیحب د: و اما همسران امام رضا بجز امیگو یقاموس الرجال م یالحاق
) و اما امام جواد هم بجز ١٩، ح ۴٠، باب ٢/١۴۵، ÷ون أخبار الرضا یهمانگونه که در کتاب: (ع

  م.یافتیفضل دختر مأمون را ن ام
ر یتواند به آنها رجوع کند به شرح ز یم ین جهت استفاده شده و خواننده گرامیکه در ا یمنابع -٣

ابن عتبه و األصیلي في أنساب الطالبیین، اثر  اثر طالب، آل أبيعمدة الطالب في أنساب است: (
 یاآلمال شیخ عباس قم یطقطقي و سر السلسلة العلویة، اثر ابي نصر بخاري و ارشاد شیخ مفید و منته

و انوار  یو کشف الغمة في معرفة األئمة اثر اربل یحائر یو تراجم أعالم النساء، اثر محمد حسین اعلم
و تاریخ یعقوبي اثر احمد  یرضا حکیم و أعیان النساء، اثر شیخ محمد یر نعمة الله جزائرنعمانیه، اث
و مقاتل الطالبیین، اثر ابوفرج  ین جعفر بن وهب بن واضح و بحار األنوار مجلسب یعقوب  بن ابي
 .یو نسب قریش، اثر مصعب زبیر یو أنساب األشراف، اثر بالذر یاصفهان
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 يليق ازدواج دلياز طر يشاونديجاد روابط خويخود گرفته است. و ا
ك جهت و يان آنها و يم ياست بر وجود مودت و دوست يو قو يمنطق

باطن، نه آنكه دشمنان و  ده و در ظاهر ويعق و يندارير بودن در ديك مسي
  به هوش باش. يدهند. پس تو خواننده گرام يان رواج داده و ميجو فتنه





  
  
 

  بحث هفتم
  سؤاالت و پاسخ به آنها يطرح برخ

 ييها از سؤاالت و پرسش يا مجموعه ي! اكنون به بررسيخواننده گرام
م كه يشنو يم يپردازان روغزان و ديانگ ههاز زبان شب يم كه گاه گاهيپرداز يم

ش را داشته و با يو نفرت خو ينه قلبيله قصد اظهار كين وسيبه ا
ابط گرم و ودادن ر ش جلوهزار ياساس قصد ب يو ب يواه يها يريگ خرده
ت با صحابه را دارند. و ين با صحابه و خصوصاً اهل بيان مسلميم يميصم

ن يا به اصحاب قصد توهزشت و نسبت دادن آنه يان رفتارهايبا ب ياز جهت
فهمند كه  ينمن ابلهان يكه ايآنها را دارند، در حال يو استهزاء به مقام واال

 ش اصحابچون  يبهتان و دشنام آنها به خودشان بازگشته و بر ابر مردان
ت با يخ اسالم و بلكه بشرير و بركت در بستر تاريخ يها كه همانند كوه

نخواهد داشت. رفتار  ين اثريند كمترا شتر استوار ماندهيصالبت هر چه ب
  :گانين فرومايا

 كناطح صـخرة يومـاً ليوهنهـا
  

 فام رضهـا وأوهـى قرنـه الوعـل  
  

  

بزرگ قصد  يا است كه با شاخ زدن به صخره يمانند كار بز كوه«
به آن  ير صخره را داشته باشد، اما نه تنها ضررياظهار قدرت و تحق

  .»شكند يزند بلكه شاخ خودش را م ينم
از شبهات  يا است مجموعه يشما خواننده گرام يش رويآنچه كه پ

توز شده و قصد  نهيافراد جاهل و ك يز برخيآو ن است كه دستين چنيا
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 ص امبريپكردن از  يرويرا دارند كه در پ يت افراديدار كردن شخص لكه
  اند. گرفته يشياز همه افراد امت پ

ا را به صورت سؤال ه وضوح و سهولت كار همه شبهه يبنده برا
پروردگار به  ياريام تا با كمك و  ان كردهيدرآورده و پاسخ مناسب آن را ب

  م.يابيقت دست يحق

  ال اولؤس
كه يم در حاليچگونه ممكن است كه به عدالت همه اصحاب معتقد باش

 ص امبريپپس از وفات  ،همه آنها را به جز سه نفر خداوند متعال ارتداد
  :1ن مطلب استير گواه ايه زياعالم كرده است و آ

َّ  ُمَمَّدٌ  َوَما﴿ ِ ۚ ٱ لِهِ َقبۡ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ  رَُسولٞ  إ فَإِيْن لرُُّسُل
َ
اَت  أ وۡ  مَّ

َ
 قُتَِل  أ

ٰٓ  ُتمۡ نَقلَبۡ ٱ َ عۡ  َ
َ
ٰ  يَنَقلِۡب  َوَمن بُِكمۚۡ َقٰ أ َ َ ٱ يَُضَّ  فَلَن هِ َعقَِبيۡ  َ ۗ  ٔٗ َشۡي  َّ  ا

ُ ٱ ِزيوََسَيجۡ  ٰ ٱ َّ  . ]١۴۴عمران:  آل[   ﴾١٤٤ ينَ ِكرِ لشَّ
ا اگر او ياند؛ آ بوده و رفته يغمبرانيش از او پيست و پين يغمبريمحمد جز پ«

ا كشته يرد ي) بميوقت يگريا مثل هر انسان ديشد،  ي(در جنگ اُحد كشته م
او اسالم را رها  د (و با مرگيگرد يد و به عقب برمينز يا چرخ ميشود، آ

د)؟! وهر كس به عقب يكن يبازگشت م يپرست تد و به كفر و بيساز يم
به  يانين زيتر ند) هرگز كوچكيمان را رها كرده و كفر را برگزيبازگردد (و ا

زند) و خدا به سپاسگزاران پاداش  يرساند، (بلكه به خود ضرر م يخدا نم
  .»خواهد داد

                                                   
و االختصاص،  ٢٢٠، ص ٧١و ج  ٢٥٩، ص ٢٨و بحاراألنوار، ج  ١١نگا: رجال کشي، ص -١

 .٦ص 
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   :جواب
 يپردازد الزم است كه مفسران ير ميكه به مطالعه كتب تفس يكس :اول
گر از جهت علم و فضل و آگاه يد مجتهدان دييح و مورد تأيد صحيبا عقا

 ات ناسخ و منسوخ، خاص ويآ ،از جمله اسباب نزول( ريبه اصول تفس
ر نادرست يل و تفسيكالم خدا را تأو جهل ياز رو تا ،نديرا برگز )عام
  .كندن

ر مورد ه دين آياند كه ا ان كردهيخ و مفسران بيدانشمندان علم تار :دوم
ن در غزوه احد است، كه يشكست مسلم يعنيع صدر اسالم، ياز وقا يكي
 يدر ابتدا كه يا هيه اسالم است و آياول يها ن غزوه از جمله غزوهيا

ل ارتداد اصحاب يتواند دل يمشخص نازل شده نم ياتفاق يهجرت و برا
  باشد؟! ص امبريپپس از وفات 

اين  شان نزول: :سدينو يمش ير خويدر تفس يرازيخ ناصر مكارم شيش
در همان  آيه نيز ناظر به يكى ديگر از حوادث جنگ احد است و آن اينكه:

ور بود  حال كه آتش جنگ ميان مسلمانان و بت پرستان به شدت شعله
  .1)ناگهان صدايى بلند شد و كسى گفت: محمد را كشتم... محمد را كشتم ...

 يا هيه به قضين آيا :ديوگ ير كاشف ميز در تفسينه نيمحمد جواد مغ
  .2غزوه احد اشاره دارد يعنيمشخص 
بر ارتداد اصحاب ندارد بلكه صرفاً به  يچ داللتيه هياق آيس :سوم

                                                   
 ).١٦٩، ص ٢(عربی آن بنام تفسیر األمثل: ج  ١١٤، ص ٣تفسیر نمونه ج -١
 .٥٥٤، ص ٢تفسیر کاشف، ج  -٢
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آنان  يقرار يو ب يتاب ياز اصحاب نسبت به ب يا عده ييسرزنش و راهنما
ن يپردازد. خداوند به ا يم ص امبريپدن خبر شهادت يدر جنگ احد با شن

 يبرا وي را ز همانند شما بشر است كه خداونديمحمد ن :ديافرم يعده م
ام يامبران مبعوث شده و پيمانند گذشته كه پ ،ده استيش برگزيرسالت خو

كوچ  يباق يان آنها رفته و به سرايش را به مردم رساندند و سپس از ميخو
ز همانند ين ص اند. محمد ز توسط اقوامشان كشته شدهين يكرده و برخ

  ست.ين يديز امر بعيقتل او ن يرد. مردن و حتمبران خدا خواهد ماير پيسا
  :كند كه يد مينگونه تأكيآنگاه خداوند مطلب را ا

فَإِيْن﴿
َ
اَت  أ وۡ  مَّ

َ
ٰٓ  ُتمۡ نَقلَبۡ ٱ قُتَِل  أ َ عۡ  َ

َ
  . ]١۴۴عمران:  آل[ ﴾بُِكمۡ َقٰ أ

بميرد شد، يا مثل هر انسان ديگري وقتي)  آيا اگر او (در جنگ اُحد كشته مي«
(و با مرگ او اسالم را  يدگرد زنيد و به عقب برمي يا كشته شود، آيا چرخ مي

  .»)؟!گرديد به راه و روش گذشتگان گمراه خويش باز مي سازيد و رها مي
و  يع ارتداد دگرگونقد. در وايشو  يمو مرتد  هآورد  يو به كفر رو

  ن آنهاست.يرن به بدتين ديرا ارتداد خروج از بهترياست؛ ز يتحول منف
فَإِيْن﴿كه در كلمه  يا همزه

َ
اَت  أ ، يآمده است، در اصطالح بالغ  ﴾مَّ

  :ر آمده استيه زيمانند آنچه كه در آ ،نام دارد ياستفهام انكار
ۖ لُۡ ٱ لَِك َقبۡ  ّمِن لِبََشٖ  َناَجَعلۡ  َوَما﴿ فَإِيْن ۡلَ

َ
ونَ َخٰ لۡ ٱ َفُهمُ  ّمِتَّ  أ    ﴾٣٤ ِلُ

  .]٣۴األنبیاء: [  

تو  يم (تا برايدان قرار نداديجاو يش از تو زندگيپ يچ انسانيه يراو ما ب«
آنان كه انتظار  يانگه رد. ويم يم مرده و يم. بلكه هر كسيقرار ده يجاودانگ

دانند) مگر اگر تو  يافته ميمرگ تو را دارند و با مرگ تو اسالم را خاتمه 
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  .»مانند؟! يدانه ميشان جاويا يريبم
اصحاب در جنگ را، ارتداد  يبرخ يروحچگونه شكست  :چهارم

ز مورد عفو قرار داده و يضعف آنان را ن نيكه خداوند ايم، در حالينام يم
   :ديفرما يم

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ْ تََولَّوۡ  لَّ َُّهمُ سۡ ٱ إِنََّما َعانِ مۡ لَۡ ٱ َق ۡلَ ٱ مَ يَوۡ  ِمنُكمۡ  ا ل يۡ ٱ َتَ  نُ َطٰ لشَّ
ْۖ  َما ِض بَِبعۡ  ُ ٱ َعَفا َولََقدۡ  َكَسُبوا َ ٱ إِنَّ  ُهۡمۗ َعنۡ  َّ    ﴾١٥٥ َحلِيمٞ  َغُفورٌ  َّ

  . ]١۵۵عمران:  آل[  

دو گروه (مسلمانان و كافران در جنگ احد) فرار  ياروئيآنان كه در روز رو«
از فرمان  ياز آنچه كرده بودند (كه سركش يا به سبب پاره شيطانگمان يكردند، ب

خداوند گمان  يبد، يشان را بخشياخدا بود) آنان را به لغزش انداخت و خداوند 
  .»استبردبار  ي آمرزنده
ح، شجاعت، قدرت يصح يريگ اد موضعيه ما را به ين آيا :پنجم

م يات قرآن و درك درست مفاهيتسلط بر آ ،مان واال به خدايت، ايعقالن
كه خبر ياندازد، زمان يافته بود مي يق تجليآن، كه در وجود ابوبكر صد

از جمله عمر بن  اصحاباز  يع شد و برخينه شايددر م ص امبريپوفات 
كردند و  يرا انكار م يشان مرگ ويخطاب به خاطر شدت عالقه به ا

شان يبه مرگ ا يو ناباور يرت و شگفتيهم ساكت مانده و در ح يبرخ
رسا  ييان جمع آمد و با صدايابوبكر به م يتين وضعيدند، در چنيشياند يم
د، بداند كه محمد مرده است و يپرست يرا م اد برآورد كه هر كس محمديفر

است. و  يشه زنده و باقيد، بداند كه خدا هميپرست يهر كس كه خدا را م
قاطعانه  يريگ آل عمران پرداخت. درك موضع 144ة يآسپس به تالوت 



 صحابه از ديدگاه قرآن و اهل بيت  120

ن بود يچنان سنگ ص امبريپم خبر وفات يديسر است كه ديم يابوبكر زمان
ز از دادن زكات ين ياسالم برگشته و برخ نياز اعراب از د يبرخ يكه حت
گرفت و آن  يو قو ياساس يز موضعيز كردند و ابوبكر در آنجا نيپره
  كن كرد. شهيز رين ها را فتنه

كه از اسالم  يم، كسيان كرديب يف صحابيهمانطور كه در تعر :ششم
 يم، صحابيگفت اريد. زيآ يب به شمار نمابرگشته و مرتد شده باشد جزو اصح

  رد.يمان آورده و مسلمان بميده، به او ايرا د ص امبريپاست كه  يكس

  دوم سؤال 
م كه خداوند يحكم ده يچگونه ممكن است به عدالت و صداقت افراد

ث يكه در حد يمانند مطلب ز اشاره دارد،يامت نيبه ارتداد آنها در روز ق
آنان ) و نگران يصحابأ يصحابأ( :ديفرما يم ص امبريپان شده كه يحوض ب

وسته در ارتداد يد كه آنان پس از تو پيكه از جانب خداوند ندا آ .است
  بودند، و اسالم را رها كرده بودند؟

   :جواب
هستند كه در  ينيث آمده، منافقين حديمراد از اصحاب كه در ا :اول

ز درباره آنان ياوند نبودند و خد در ظاهر مسلمان شده ص امبريپان زم
  :فرموده است

ٓ جَ  إَِذا﴿ ۡ ٱ َءكَ ا ْ  فُِقونَ ُمَنٰ ل ِۗ ٱ لَرَُسوُل  إِنََّك  َهدُ نَشۡ  قَالُوا ُ ٱوَ  َّ  إِنََّك  لَمُ َيعۡ  َّ
ُ ٱوَ  ۥلَرَُسوُلُ  ۡ ٱ إِنَّ  َهدُ يَشۡ  َّ ٰ  ِفقِيَ ُمَنٰ ل   . ]١المنافقون: [   ﴾١ ِذبُونَ لََك

 يما گواه :نديگو يخورند و م يند، سوگند ميآ يكه منافقان نزد تو م يهنگام«
داند كه تو فرستادة  يخداوند م -! يم كه تو حتماً فرستادة خدا هستيده يم
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دهد كه منافقان در گفتة خود دروغگو  يم يخدا گواه ي. وليباش يخدا م
  .»)مان ندارنديهستند (چرا كه به سخنان خود ا

ش يجزو اصاب خو شناخت و آنها را يز آنان را نمين ص امبريپاما 
طه قلب آنها يبود كه از ح يو سر يان چنان پنهانرا نفاق آنيشمارد، ز يم

حاً يصر زيكه خداوند ن افته بوديخارج نشده و به اعمال و رفتار آنان بروز ن
  :ديفرما يبه آنان اشاره م

 ٱ ّمِنَ  َلُكمَحوۡ  َوِممَّنۡ ﴿
َ
هۡ  َوِمنۡ  فُِقوَنۖ ُمَنٰ  َرابِ عۡ ۡل

َ
ۡ ٱ لِ أ ْ  َمِديَنةِ ل َ  َمَرُدوا َ 

ُبُهم َلُمُهمۚۡ َنعۡ  نُ َنۡ  َلُمُهۡمۖ َتعۡ  َ  لَِّفاقِ ٱ َتۡيِ  َسُنَعّذِ رَّ ٰ  يَُردُّونَ  ُثمَّ  مَّ َ ِ  َعَذاٍب  إ
  . ]١٠١التوبة: [   ﴾١٠١َعِظيمٖ 

نه، يان خود اهل مدين اطراف (شهر) شما، و در مينش هيباد يها ان عربيدر م«
 د. توان دا نمودهياند و در آن مهارت پ ن نفاق كردهيهستند كه تمر يمنافقان

ا) ين دنيشان را (در هميم. ايشناس يو بلكه ما آنان را م يشناس يشان را نميا
ة درد و يشما بر دشمنانتان كه ما يروزيك بار با پيم (: يده يدو بار شكنجه م

شان به يگردد، و بار دوم با رسوا كردن ا ين آنان ميحسرت و خشم و ك
  .»گردند يم ياب بزرگاز نفاقشان). سپس روانة عذ يبردار لة پردهيوس

ث مذكور جزو اصحاب خود يدر حد ص امبريپرا كه  ييپس آنها
از  ص امبريپنه هستند كه به گمان ين اهل مديشمرده است همان منافق
افراد و نسبت به  يشان نسبت به وضع درونيرا ايجمله اصحاب بودند، ز

داد) و  يم يشان خبريكه خداوند به ا يب مطلع نبودند (مگر در موارديغ
  ه دارد.يافراد تك يعت اسالم هم بر قضاوت ظاهريشر

مرتد  ص امبريپباشد كه پس از وفات  يد هم منظور كسانيشا :دوم
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كامل از اسالم دست  يت اسالميشده و به خاطر نداشتن فهم و ترب
  دند.يكش

كند كه گفته  يت ميد بن طاوس روايدر بحاراالنوار از س يعالمه مجلس
ت كرده يش روايخ خويدر كتاب تار يم مروزيدالرحعباس بن عب :است
نه و يان مردم اهل مديجز در م ص امبريپالم پس از وفات سمه ايخ :كه

  عرب مرتد شدند. يها فهير طاياهل مكه و اهل طائف پابرجا نماند و سا
ره ينو الك بنم و رباب مرتد شده و ميتم يله بنيقب :ديگو يسپس م

 يسه شاخه نظام يعه كه دارايله ربيقب .ندديبرگز يرا به رهبر يربوعي
كذاب در لمه يسم آنها را يها از شاخه يكيز كامالً مرتد شدند، يبودند ن

ل بود، معرور يوا له بكر بنيبان و قبيش يله بنيرا كه شامل قب يگريمامه، دي
من مرتد شدند. يكردند. اهل  يم يرهبر يم عبديرا حط يو آخر يبانيش

 يبن هليقبو ، ياهل مأرب به همراه اسود عنس ،دهس در كنياشعث بن ق
  مرتد شدند.  ي، همگ1عامر به جز علقه بن عالثه

تمام كساني باشند كه  )صحابيأكلمه ( زاممكن است منظور  :سوم
آنها را  ص امبريپكه  يافراد دشون همراه ايشان مي ورند وآ اسالم مي

ن مسئله را ي) ايمتأهم نإ( :تيز رواي) و نيمتأ، يمتأت (يده است. روايند
  كند. يد مييتأ

شناسم،  يث مذكور فرموده كه من آنها را ميدر حد ص امبريپنكه يو ا
امت ياز آثار وضو به امت در روز ق ص امبريپاست كه  يمنظور شناخت

                                                   
 .١١، ص ٢٨بحار األنوار، ج  -١
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  كند. يدا ميپ
  :ديامفر يم ص امبريپخداوند از زبان 

ٰ  لرَُّسوُل ٱ َوقَاَل ﴿ َ ٱ ِم قَوۡ  إِنَّ  َرّبِ َي ْ تَّ    ﴾٣٠ اُجورٗ َمهۡ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َذاَهٰ  ُذوا
  . ]٣٠الفرقان: [  

 كند: يت برخورد مردمان با قرآن) عرض ميفيكنان از ك غمبر (شكوهيو پ«
لة سعادت دو جهان بود) رها و از ين قرآن را (كه وسيپروردگارا! قوم من ا

  .»اند كرده يآن دور
ست بلكه ين ه اصحابين آيدر ا  ﴾ِم قَوۡ ﴿از  ص امبريپمنظور 

با قرآن خواهند  ين رفتاريل اصحاب است كه چنسپس از ن يها نسل
  داشت.

دارد و  ين افراديث اشاره به چنيدر حد »يصحابأ«پس مراد از كلمه 
آنان  :يعنياز تو چه كردند...  سكه پ يناد يتو نم :شود يشان اعالم ميبه ا
  .وسته در نفاق و ارتداد به سر بردنديپ

  سؤال سوم
كه خداوند در يتوان به عدالت صحابه معتقد بود، در حال ينه مچگو
است، از جمله از اعمال آنها را نكوهش كرده  يبعضات قرآن يآ از يتعداد

                                                   
هبه کتب ذیل در سایت کتابخانه عقید این شبهه،برای کسب معلومات بیشتر در مورد  -١

www.aqeedeh.com:رجوع کنید 
  یبی.بن محمد القض یعل یفهابوخلی  نوشتهین، ثقل یثحد یبررس -١
  ی.دهلو یزشاه عبدالعز ی نوشته ن،حدیث ثقلی -٢
  [ُمصحح]. سالوس یعلی  نوشتهیم، را بهتر بفهم ینثقل یثحد -٣
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  : ريات زيدر آ
  :كردند ينيسنگ و يكاهلرفتن به جهاد  يكه برا يهنگام

َهاَيٰٓ ﴿ يُّ
َ
ِينَ ٱ أ ْ  لَّ ْ نفِ ٱ لَُكمُ  قِيَل  إَِذا لَُكمۡ  َما َءاَمُنوا ِ ٱ َسبِيلِ  ِف  ُروا َّ 
َ  ُتمۡ ثَّاقَلۡ ٱ ِ  ٱ إ

َ
رَِضيُتم ِضۚ ۡرۡل

َ
ِ  أ ِ َيوٰ لَۡ ٱب نۡ ٱ ة ۚ ٱ ِمنَ  َيالُّ ِ ِ َيوٰ لَۡ ٱ عُ َمَتٰ  َفَما ِخَرة  ة

نۡ ٱ ِ ٱ ِف  َيالُّ َّ  ِخَرة ِ   . ]٣٨التوبة: [   ﴾٣٨ قَلِيٌل  إ

شما گفته  به كه ي! شما را چه شده، هنگاميدا آورده يمانا كه يكسان يا«
(و  چسپيد يم ينبه زم »يدجهاد) در راه اهللا حركت كن يبه سو: «(شود يم

! حال آنكه يد؟ا شده يراض يادن يآخرت به زندگ يبه جا يا) آكنيد يم يسست
  .»تيس) نيچ(ه يدر (برابر) آخرت، جز اندك يا،دن يمتاع زندگ
برحذر را  ز خداوند به آنان هشدار داده و از آنانيگر نيد يا هيو در آ

  :داشته
َهاَيٰٓ ﴿ يُّ

َ
ِينَ ٱ أ ْ  لَّ   َف فََسوۡ  ۦدِينِهِ  َعن ِمنُكمۡ  تَدَّ يَرۡ  َمن َءاَمُنوا

ۡ
ُ ٱ ِت يَأ  اٖ بَِقوۡ  َّ

ذِلَّةٍ  ۥٓ َوُيِحبُّونَهُ  ُيِبُُّهمۡ 
َ
َ  أ ۡ ٱ َ ةٍ  ِمنِيَ ُمؤۡ ل ِعزَّ

َ
َ  أ ٰ لۡ ٱ َ  ِف  ِهُدونَ يَُجٰ  فِرِينَ َك

ِ ٱ َسبِيلِ  َّ  َ ٓ  َمةَ لَوۡ  ونَ َيَافُ  َو ٰ  ئِمٖۚ َ ِ ٱ ُل فَۡض  لَِك َذ ٓ  َمن تِيهِ يُؤۡ  َّ ۚ يََشا ُ ٱوَ  ُء َّ 
 ٰ   .]۵۴المائدة: [   ﴾٥٤َعلِيمٌ  ِسعٌ َو

ن خود بازگردد (و از يهر كس از شما از آئ !يدا آورده يمانا كه يكسان يا«
نده) يرساند و در آ يبه خدا نم يانين زيتر د، كوچكيمان به كفر گرايا

ن) خواهد آورد كه خداوند يزم يشان بر رويا يرا (به جا يتيجمع خداوند
و  دارند. نسبت به مؤمنان نرم يدارد و آنان هم خدا را دوست م يدوستشان م

كنند  يرومندند. در راه خدا جهاد ميبوده و در برابر كافران سخت و نفروتن 
عت از ااط هرادر ( يا كننده چ سرزنشيستند و از سرزنش هيا يو به تالش م
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 ين هم فضل خدا است (كه كسيدهند. ا يخود راه نم به ي) هراسخدافرمان 
ر و يباشد)؛ خداوند آن را به هر كس كه بخواهد (به خ ين اوصافيچن يدارا
  .»فضل فراوان و آگاه است يكند. و خداوند دارا ينائل شود) عطاء م يخوب
هنگام ذكر خدا  ان عدم خشوع قلوب آنها بهيه كه به بين آيا ا دريو 

  :پردازد يم
لَمۡ ﴿
َ
  أ

ۡ
ِينَ  نِ يَأ ْ َءاَمُنوٓ  لِلَّ ن ا

َ
ِ ٱ رِ ِلِكۡ  قُلُوُبُهمۡ  َشعَ َتۡ  أ َ  قِّ لَۡ ٱ ِمنَ  نََزَل  َوَما َّ  َو

 ْ ِينَ ٱكَ  يَُكونُوا ْ  لَّ وتُوا
ُ
 ٱ ِهمُ َعلَيۡ  َفَطاَل  ُل َقبۡ  ِمن َب ِكَتٰ لۡ ٱ أ

َ
 َفَقَسۡت  َمدُ ۡل

ٰ  ُهمۡ نۡ مِّ  َوَكثِيٞ  قُلُوُبُهۡمۖ    .]١۶الحدید: [   ﴾١٦ ِسُقونَ َف

 يشان  برايها است كه دل يدهاند وقت آن نرس آورده يمانا كه يكسان يبرا ياآ«
نباشند كه  يذكر اهللا و آنچه از حق نازل شده است خاشع گردد؟ و مانند كسان

ها  بر آن ي) داده شد، پس مدت زمان طوالنيها كتاب (آسمان به آن يناز ا يشپ
  .»ها (گنهكار و) فاسقند از آن ياريسخت شد، و بس يشانها آنگاه قلب گذشت،
در وقت خطبه  ص امبريپز آنها را به خاطر رها كردن ير نيز ي هيدر آ

و  كند يآنها را نكوهش م نماز جمعه بخاطر بازگشت كاروان تجارتشان
  :ديفرما يم

وۡ  َذا﴿
َ
ْ َرأ وۡ  َرةً تَِجٰ  ا

َ
وٓ ٱ ًوالَهۡ  أ ْ نَفضُّ ٓ  َوتََرُكوكَ  َهاإَِلۡ  ا ۚ ئِمٗ قَا ِ ٱ ِعندَ  َما قُۡل  ا  َخۡيٞ  َّ

ۚ ّلَِجٰ ٱ َوِمنَ  وِ للَّهۡ ٱ ّمِنَ  ِ ُ ٱوَ  َرة ٰ ٱ َخۡيُ  َّ   . ]١١الجمعة: [   ﴾١١ زِقِيَ لرَّ

 ييا سرگرميتجارت و  كه يها) هنگام از جمعه يكياز اصحاب، در  ي(برخ«
ستاده (بر منبر، در حال يا ارامون تو پراكنده شدند، و تو ريدند از پيرا د

ش خدا (از فضل و ثواب) است، بهتر از يآنچه در پ :خطبه) رها كردند! بگو
  .»رسان است ين روزياست، و خدا بهتر يو بازرگان يسرگرم
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   :جواب
قت، از تعصبات يشناخت حق يالزم است كه برا يبر هر فرد مسلمان :اول
 ِدنَاهۡ ٱ﴿ :ديگو يكند كه مش در نماز عمل يزد و به قول خوي، بپرهيفكر
ٰ ٱ َر ۡ ٱ َط لّصِ  يخيا شيعالم  يد باطل هم اگرچه از فرديو از عقا ﴾٦ َتقِيمَ ُمسۡ ل

را خداوند افراد مقلد يد، زيجو يروشود د يكند صادر م يد ميكه از او تقل
  ند:يگو يپسندد كه م يمتعصب را نم

ٓ وََجدۡ  إِنَّا﴿ ٓ  نَا ٰٓ  َءنَاَءابَا َ ةٖ  َ مَّ
ُ
ٰٓ  انَّ  أ َ َ  ٰ قۡ  رِهِمَءاَث    . ]٢٣الزخرف: [ ﴾َتُدونَ مُّ

را بر همگان  يپرست م (كه بتيا افتهي ينياكان خود را بر آئيما پدران و ن«
  .»ميرو ياند) وما هم قطعاً بدنبال آنان م واجب كرده

از خطا و اشتباه معصوم نبوده و  ص امبريپم كه اصحاب يد بدانيبا :دوم
  .ت نجات داديج در دوران جاهليرا يل اخالقيا از رذااسالم بود كه آنان ر

خواند و با  يد فرا ميكه به توح ص امبريپام يدن پيز با شنيو آنان ن
آگاهانه و  ،ليمان آورده و از مفاسد و رذاياو، ا يكويدن افعال و اعمال نيد

 ين صداقت و راستيز ايدند و خداوند نيش دست كشيار كامل خويبا اخت
رهنمون ساخت و از محرمات و  يكير و نيخ يرفت و به سويآنان را پذ

َهاَيٰٓ ﴿ :يبايعبارت زآنان را با  وفرمود.  يها نه يزشت يُّ
َ
ِينَ ٱ أ ْ  لَّ در   ﴾َءاَمُنوا

  كرد. يم خطاب ميقرآن كر
 ياصحاب راه از يبعضداده توسط  يدر واقع خطاها و اشتباهات رو

را عمالً به يز ،منبع اسالمت آنها بر ين و تربيد يريادگيجهت  دربود 
ج التزام يماً آثار و نتايپرداختند و مستق ين ميات و دستورات ديتجربه واقع

افتند. ي يرا در م ير فرهنگ جاهليثأا تي ياز ناآگاه يو عدم التزام ناش
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ار و يت مانند عباس، حمزه، جعفر طيهمانگونه كه از اصحاب اهل ب
  است. ن اشتباهات صادر شدهيا ،زيگران نيد

را  ين هشدارها، اوامر و نواهيد ايو هرگز طبق حكم عقل و منطق نبا
م، يگران را از آن مبرا بدانيدانسته و د صامبريپفقط مخصوص اصحاب 

 ص امبريپرو يپ يها ل قاطع است بر تمام امتين موارد حجت و دليبلكه ا
  ه، در برگرفته است.يز به عنوان مخاطبان اوليكه اصحاب را ن

بخصوص  بعموم اللفظ ال العبرة« :علم الوصول يان علمايب و طبق
توان در شأن  يث را نميات و احاديگر، نصوص آيد يو به عبارت »السبب

و مفهوم  ينزول آنها حصر كرد و به موارد مشابه آن نسبت نداد. بلكه معن
  رد.يگ يم عمل قرار يث مبنايات و احاديآ يعموم

 مان را با كفار جدا ساخته است، لذاياهل ا خداوند متعال خطاب :سوم
َهاَيٰٓ ﴿ :ديفرما يمكند  يرا خطاب ممؤمنان كه يوقت يُّ

َ
ِينَ ٱ أ ْ  لَّ  يا«  ﴾َءاَمُنوا

م (چه مؤمن و چه دا عموم مري: و به كافران »ديا مان آوردهيكه ا يكسان
َهاَيٰٓ ﴿ كافر) خطاب يُّ

َ
  رد.يگ يمردم) را به كار م ي(ا  ﴾لَّاُس ٱ أ

ر نداشته يتفس از قرآن و يقيم ما فهم و درك عميفرض كن اگر :چهارم
ه يروبرو شده كه با استدالل به آ توز نهيكن ياز مستشرق يم و با شخصيباش
  :سوره احزاب 1

َهاَيٰٓ ﴿ يُّ
َ
َ ٱ تَّقِ ٱ لَِّبُّ ٱ أ َّ  َ ٰ لۡ ٱ تُِطعِ  َو ۡ ٱوَ  فِرِينَ َك َ ٱ إِنَّ  فِقَِيۚ ُمَنٰ ل  َعلِيًما َكنَ  َّ

   .1]١األحزاب: [   ﴾١ اَحِكيمٗ 

                                                   
  .»است یمحک یدانا خداوند مانگ یبترس، و از کافران و منافقان اطاعت نکن، ب خدا! از یامبرپ یا« - ١
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ن اطاعت كرده است، چه يمنافق از كفار و ص امبريپادعا كند كه 
  :ميسوره تحر 1ه يا اگر با استدالل به آي ؟م داشتيخواه يجواب
َهاَيٰٓ ﴿ يُّ

َ
ٓ  ُتَّرِمُ  لِمَ  لَِّبُّ ٱ أ َحلَّ  َما

َ
ُ ٱ أ زۡ  َضاَت َمرۡ  َتِغ تَبۡ  لََكۖ  َّ

َ
ٰ أ ُ ٱوَ  ِجَكۚ َو َّ 

   .1]١التحریم: [   ﴾١ رَِّحيمٞ  َغُفورٞ 

ش حالل خدا را بر يت همسران خويرضا يشان برايكه ا ،ادعا كند
قصد  ،نيو ترحم نسبت به منافق يدلسوز يا برايو  .خود حرام كرده است
  :سوره توبه 84ه يآنان را داشته و به آ يها نماز خواندن بر جنازه

﴿ َ ٰٓ  تَُصّلِ  َو َ َحدٖ  َ
َ
اَت  ُهمّمِنۡ  أ بَدٗ  مَّ

َ
َ  اأ ٰ  َتُقمۡ  َو َ ِ َقۡبِ  َ ْ  إِنَُّهمۡ  ۦٓۖ ه  َكَفُروا

 ِ ِ ٱب ْ  ۦَورَُسوِلِ  َّ ٰ  وَُهمۡ  َوَماتُوا   .2]٨۴التوبة: [   ﴾٨٤ ِسُقونَ َف

  م داشت. يخواه يچه جواب ،كنداستدالل 
 يان و نافرمانيات عصين آيا ،مييگو ينست كه در جواب مير از ايا غيآ

اشاره  ص امبريپت يخداوند و ترب ييد بلكه به راهنماكنن يان نميامبر را بيپ
ز با فهم و درك ين ص امبريپن خدا كامل و ملموس باشد و يدارد تا د

 ص امبريپرا خداوند يغ آنها بپردازد. زيبتواند به تبل ،اتيح و واضح آيصح
  خواهد كه ينگونه ميرا ا

َهاَيٰٓ ﴿ يُّ
َ
ٓ  لَِّبُّ ٱ أ ا رۡ  إِنَّ

َ
ٗ  اِهدٗ َشٰ  َك َنٰ َسلۡ أ    . ]۴۵األحزاب: [   ﴾٤٥ اَونَِذيرٗ  اَوُمبَّشِ

  .»ميدهنده فرستاد ميرسان و ب غمبر! ما تو را به عنوان گواه و مژدهيپ يا«
                                                   

همسـرانت (بـر  یبر تو حالل کرده اسـت بـه خـاطر خشـنود خدارا که  یزی! چرا چیامبرپ یا« -١
  .»آمرزندة مهربان است خدا! و کنی؟ یخود) حرام م

 گمـان یب یسـت،ها که مرده است، نماز نخوان، و بر (کنار) قبـرش نا از آن یک یچو هرگز بر ه« -٢
  .»فاسق (و نافرمان) بودند؛ مردند که یو رسولش کافر شدند، و در حالها به الله  آن



  129  قرآن و اهل بيت صحابه از ديدگاه

ز يداده شده ن ص امبريپات مختلف قرآن به يهم كه در آ يو دستورات
  :ريات زيمانند آ ،ن مفهوم را دارنديهم

َهاَيٰٓ ﴿ يُّ
َ
ۡ ٱوَ  ارَ ُكفَّ لۡ ٱ ِهدِ َجٰ  لَِّبُّ ٱ أ   . ]٩التحریم: [   ﴾ِهمۡ َعلَيۡ  لُۡظ غۡ ٱوَ  فِقِيَ ُمَنٰ ل

شان را از كفر و نفاق يكار كن (تا ايغمبر! با كافران و منافقان جهاد و پيپ يا«
  .»ري) و بر آنان سخت بگيبدور دار

َهاَيٰٓ ﴿ و يُّ
َ
زۡ  قُل لَِّبُّ ٱ أ

َ
ٓ  َوَبَناتَِك  ِجَك َوٰ ّلِ ۡ ٱ ءِ َونَِسا  ِهنَّ َعلَيۡ  نِيَ يُدۡ  ِمنِيَ ُمؤۡ ل

ٰ  ِمن   . ]۵٩األحزاب: [   ﴾بِيبِِهنَّ َجَل

خود  يغمبر! به همسران و دختران خود و زنان مؤمنان بگو كه رداهايپ يا«
  .»ش فرو افكننديرا جمع و جور بر خو

شخصيت علي بن از نواصب به قصد طعنه زدن به  يكيا اگر ي :پنجم
ات از جمله يروا يبرخ وظاهر آيات قرآن و با استناد به  ÷طالب أبي

(خداوند هر گاه فرموده  :ديفرما يت شده كه ميروا ص امبريپآنچه كه از 
َهاَيٰٓ ﴿ :است يُّ

َ
ِينَ ٱ أ ْ  لَّ   .1ن آن بوده است)ير مخاطبيرأس و ام يعل  ﴾َءاَمُنوا

استناد كند كه فرموده  ÷رضا فه امام يت وارده در صحيا به رواي
َهاَيٰٓ ﴿ (جمله :است يُّ

َ
ِ ٱ أ ْ  ينَ لَّ قرآن آمده باشد فقط ما  يدر هر جا  ﴾َءاَمُنوا

ات را يات و روايكه آيم؟ درحاليرا جواب ده ي، چگونه و2)را مدنظر دارد
م؟ لذا همانگونه كه در يريبر حسب آنچه كه در سؤال سوم مطرح شد بپذ

ز كه قصد دارند يت نيدشمنان اهل ب يان شد برايجواب دشمن اصحاب ب

                                                   
 .٢١، ص ۴٠و بحار األنوار، ج  ١٧٧و ص  ١٧۴، ص أمیر المؤمنین ةالیقین في إمرنگا:  -١
 .١٥٣و تفسیر البرهان، ذیل سوره بقره، آیه  ٥٣، ص ٣المناقب، ج  -٢
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گران يش را مؤمن و مسلمان دانسته و ديند كه آنان فقط خونگونه القا كنيا
  دانند، همان جواب داده شود. يمان ميره ايرا خارج از دا

  سؤال چهارم
 يكه در موضع يم در حاليو باز چگونه به عدالت اصحاب معتقد باش

آشكارا به مخالفت  ،هيبيدر صلح حد يعني ،ان شديدتر از آنچه بيشد
وانات يكردن ح يدن سرها و قربانيشان در تراشيو از ااقدام كرده  صامبريپ

مشركان و  با ص امبريپحاً به توافق يعمر صر ياطاعت نكردند؟ حت
بر حق خدا  ينب مگر شما( :كرده و گفت اعتراضنامه  مانيپ يامضا

نست كه ما بر حق و ير از ايا غيآ :هستم، عمر گفت ،يآر :ند؟ فرمودديستين
نصورت چرا يپس در ا :. عمر گفتيآر :ند؟ فرموداند دشمنان ما بر باطل

  م؟يكن يرا تحمل م ين ذلت و خواريا

  :جواب
ن ييقت بدون تبيحق يجستجو يالزم است كه برا يبر هر فرد مسلمان :اول

زدن و  ظروف آن اقدام به تهمت يق نسبت به علل حوادث و بررسيو تحق
قبل  وان حق است منصف عادل باشد اگر خواه و گران نكند،يكردن د متهم

ندهد  ينسبت زشت و رديسخت نگ يقت بر كسياز آشكار شدن حق
ن محبت يشتريباشند كه ب ص امبريپه اصحاب يمخصوصاً اگر طرف قض

شان يا يده آب وضويختن چكيكه از ر ياند، كسان داشته ص امبريپرا با 
 ا از آبيدند. و يمال يش ميبدن خو برتبرك  يكرده و آن را برا يريجلوگ

ز يشان نيا بدن يموها يبردند، حت ين استفاده را ميشان هميا يدهان و گلو
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ت عروه بن يمطالب در روا نيل ايشد. كه تفص يم يبركت نگهدار يبرا
  .ان شده است)يمسعود ب
ان اصحاب نبوده است. بلكه يو عص ينافرمان باعثه يبيصلح حد :دوم

با  شايدار كرده بود كه دويطواف كعبه، آنان را ام ياق آنان برايشدت اشت
به  از خدا و رسول نازل شود و بتوانند يا و تأمل دستور تازه صبر ياندك

بدون استثناء منتظر  يشده و خانه خدا را طواف كنند. لذا همگ مكه وارد
ر خدا به ياما تقد ،كوتاه منتظر ماندند يبودند و مدت يا افت دستور تازهيدر

دن يتراش با ص امبريپافت و يتحقق ن گر بود و خواست آنانيد يا گونه
ز يان داد و صحابه نيبه انتظار آنان پا يش و انجام قربانيسر خو يمو

ز با يمطمئن شدند كه دستور همان است كه قبالً نازل شده است، لذا آنان ن
را اطاعت كرده و به  ين صحنه بالفاصله دستور صادر شده قبليدن ايد

ات يز آيهمت گماردند. خداوند ن يقربان سر و انجام مراسم يدن مويتراش
  : ن حوادث نازل فرمودير را پس از ايز

ُ ٱ رَِضَ  لََّقدۡ ﴿ ۡ ٱ َعنِ  َّ ِ ٱ َت َتۡ  ُيَبايُِعونََك  إِذۡ  ِمنِيَ ُمؤۡ ل َجَرة  ِف  َما َفَعلِمَ  لشَّ
نَزَل  قُلُوبِِهمۡ 

َ
ِكيَنةَ ٱ فَأ ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  لسَّ َث

َ
  . ]١٨الفتح: [   ﴾١٨ اقَرِيبٗ  احٗ َفتۡ  َبُهمۡ َوأ

عت ير درخت با تو بيد همان دم كه در زيگرد يخداوند از مؤمنان راض«
نان يشان نهفته بود، لذا اطميدانست آنچه را كه در درون دلها يكردند. خدا م

 يرا (گذشته از نعمت سرمد يكيشان داد، و فتح نزديبه دلها يخاطر
  .»آخرت) پاداششان كرد

ز قصد معارضه و رد نظر ين س بواضح است كه عمر بن خطا :سوم
شان يش را به عنوان مشوره با ايرا نداشته است، بلكه نظر خو صامبريپ
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اصحاب بود كه از ارشاد قرآن و  يشگين كار عادت هميكند و ا يمطرح م
ز طبق دستور خداوند با ين امبريپكسب كرده بودند،  ص امبريپرفتار خود 

  :كرد. خداوند فرموده يوره مشه مشيمخصوصاً بزرگان آنها هم صحابه 
 ٱ ِف  ُهمۡ وََشاوِرۡ ﴿

َ
  . ]١۵٩عمران:  آل[ ﴾رِ مۡ ۡل

منظور مشاوره  :ديگو ين ماآل عمر 159ه ير آيدر تفس يض كاشانيف
اصحاب  ياز به شور دارد، تا رأياست كه ن يير كارهايدرباره جنگ و سا

ان يدر مابند و سنت مشاوره يش را دريدا شود و ارزش و اعتبارخويز هوين
 ييچ تنهايرا هيكن گردد. ز شهير يين شده و استبداد و تك رأيگزيامت جا

ست. در نهج البالغه آمده يبهتر از مشاوره ن يتيچ حمايبدتر از استبداد و ه
ش مستبد باشد نابود شده و هر كس با يخو ي(هر كس در رأ :است كه

جه مشوره ينتشه آنان بهره برده است، يعقل و اند گران مشوره كند ازيد
ش اكتفا كند به خطر افتاده يخو يت است و هر كس به رأين هدايع

ت شده است كه يروا از امام صادق  يخ طوسيالخصال شاست). در 
  .1با افراد خداترس مشوره كن) يامورات زندگ (در :فرمود

 عمرمشوره  ص امبريپه، يبيان صلح حديم كه در جريجالب است بدان
  رفت.يش پذيگفتگو با قر يبه مكه برا عثمان بن عفانبر فرستادن  ينرا مب
ه را به يبيان داستان صلح حديالب ر مجمعيز در تفسين يخ طبرسيش

(رسول  :كند كه گفت يت ميان كرده و از ابن عباس روايصورت مختصر ب
كه به يبه همراه اصحاب به قصد رفتن به مكه حركت كرد، هنگام ص خدا

                                                   
جوهر الثمین و تفسیر معین و تفسیر شبر، تفسیر صافي و نگا: تفسیر مجمع البیان و تفسیر ال -١

 ، سوره آل عمران.١٥٩ذیل آیه 
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ك يشتر را به ادامه راه تحر ص امبريپستاد، ياشان يدند، شتر ايه رسيبيحد
 ص امبريپشتر خسته شده است.  :اما شتر زانو زد. اصحاب گفتند كرد

ها را بازداشت، آنرا از  ليكه ف ينداشته است بلكه كس ين عادتيچن« :فرمود
عمر بن خطاب را خواست تا به مكه  ص امبريپ. »رفتن بازداشته است

ورود به مكه باز كنند و مراسم  يكند كه راه را براش گفتگو يبفرستد و با قر
ره و قربانعرسول خدا! در مكه دوست  يا :را انجام دهند، عمر گفت يم

را  يمناك كرده است. اما شخصيدم با آنها مرا بيشد يندارم و دشمن يميصم
 قدرت و مقبول است و او عثمان بن عفان يكنم كه در مكه دارا يشنهاد ميپ

  .1)»يراست گفت« :فرمود ص براميپاست! 
زشت دانسته و  ص امبريپرا با  چرا مشاوره عمر بن خطاب :رمچها

راد و طعنه بر يا يقلمداد كرده و آن را مبنا امبريپآن را مخالفت با دستور 
 يو ص امبريپچرا  ،نادرست بود يكه اگر كار ويم. در حاليده ياو قرار م
  ناپسند نشمارده است؟!ن كار منع نكرده و كارش را يرا از ا
رفتار با اصحاب داناتر و  يو چگونگ كردن تيا ما خود را در تربيآ
ده يپوش ص امبريپكه بر  ينكه به امريا ايم؟! يدان يم ص امبريپتر از  ميفه

  م؟يدار نه با عمريخشم و ك يگر برايد يليا دليم؟! يدار يبوده، آگاه
شان از جمله يروان ايو پ يعلان امام يم يا ن مشاورهيكه چنيدر حال

انش را يلشكر يعلكه امام يداد، هنگام ين رويدر غزوه صف يحجر بن عد
و  يحجر بن عد فرمود؛ يه و سربازانش نهياز لعن و ناسزاگفتن به معاو

                                                   
 .٣٢٩، ص ٢٠و بحار األنوار، ج  ١٩٤، ص ٩تفسیر مجمع البیان، ج  -١
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از جمله  يچ شخصين وجود هيگر با امام مناقشه كردند. اما با ايد يافراد
ناپسند ندانسته و او را را  يتا به امروز كار حجر بن عد يعلحضرت 

ت شده كه يك روايبن شر ل داستان توسط عبداهللاياند. تفص سرزنش نكرده
  .1ميكردان يقبالً ب

م يخالف ادب و شرع بدان ص امبريپبا  را س اگر گفتار عمر :پنجم
 ÷يعلن نسبت را به يهم يك شخص ناصبيم اگر يدار يپس چه جواب

وج از احرام درنگ كرد و امر خر يه برايبيكه چون در صلح حد ؟!بدهد
 ير اصحاب خودداريو او هم همانند سا را در ابتدا امتثال نكرد ص امبريپ

  نمود، پس سر دسته مخالفان است.
ش و يو قر ص امبريپان يم ،بلكه در مرحله كتابت و توافق قرارداد

عهد  يابتدا در »خدا امبريپ محمد«عبارت آنها به وجود  ةندياعتراض نما
دتر از مخالفت عمر بود. يار بدتر و شديسرزد كه بس ياز عل يعملنامه، 

از نامه پاك  را »پيامبر خدا«ي  كلمهرا امر كرد كه  يعل ص امبريپرا يز
  را اطاعت ننمود. ص امبريپكرد و امر  امتناع يكند، اما عل
ان شده يب يطوالن يثيدر حدعبداهللا  ين داستان توسط ابيا ليتفص
نوشت، كه مضمون  عهدنامه صلح رار مؤمنان ي(ام :ديمافر يشان مياست. ا

است كه محمد رسول  يمانين پيتو خداوندا، ا (با نام :ر استيآن از قرار ز
نده يعمرو (نما ل بنياند، سه حكم نموده ش بر آنياز قر يسراناهللا و 

، با تو يم كه تو رسول خدا هستيداشت اگر باور :ش) گفتيقر

                                                   
 .١٠٢صفین، ص  ةو وقع ٣٩٩، ص ٣٢و بحار األنوار، ج  ٣٠٦، ص ١٢مستدرک الوسائل، ج  - ١
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محمد تو كه نَسب  يعبداهللا، ا محمد بن :سيم، پس بنويديجنگ ينم
من رسول خدا هستم، اگرچه  :فرمود ص امبريپ؟ يكن يش را انكار نميخو

را پاك كن و  يلنوشته قب ،يعل يا :فرمود يد، آنگاه به عليب كنيمرا تكذ
ي كه دال بر نبوت اسم هرگز :ر مؤمنان گفتيمحمد بن عبداهللا، ام :سيبنو

ش آن را پاك يدست خو با ص امبريپلذا  كنم، يپاك نم شماست را
  .1كرد...)
م اگر امتناع يت را بدهين وصف چگونه جواب دشمن اهل بيبا ا

 ص امبريپاز  يا عليآ :ديكرده، بگو يان و نافرمانيرا حمل بر عص ÷يعل
 ص امبريپتر بوده است كه اسم  صيشان حريا  با تقواتر و داناتر و بر نبوت

ز تكرار شده ين يگريد يامبر در جاهايمر پأبا  يعل مخالفت ورا پاك نكرد؟ 
نه كرد و يرا امر به ماندن در مد يو ص امبريپانند غزوه تبوك كه م !است

نه را به قصد يو مد او امتناع كرده و پس از خروج لشكر به دنبال آنها رفت
را داشته  ص امبريپشركت در جهاد ترك كرد، دوباره قصد مخالفت با 

كند. از عبداهللا، از  يد ميينه تأيرا از مد يخروج عل ،حيت صحياست؟ كه روا
ت نشه بيعا بن عبدالرحمن از ديمان بن بالل از جعيد، از سلياز سع پدرش،

را اطاعت  ص امبريپامر  يكند كه عل يت ميسعد و او از پدرش سعد روا
رفته و  صامبريپه الوداع همراه لشكر رفت، سپس به نزد يننكرده و تا ث

؟ و يگذار  يا مرا به همراه بازماندگان و معذوران ميآ :شان گفتيان به ايگر
من مانند ه گاه تو را نسبت بيكه جا يشو يا خشنود نميآ :بر فرموداميپ
بعد از  ينبوت بود و ير از نبوت كه هارون نبيباشد غ يموسبه نسبت ارون ه

                                                   
 .٤٣٧، ص ٨الوسائل، ج  كمستدر -١
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  .1؟)ستيمن ن
نبوده و  يراض ص براميپاز امر و دستور  طالب ياببن  يپس چرا عل

ا به يرا قصد داشته است؟ و آ ص امبريپ يا نافرمانينه نماند؟ آيدر مد
ر؟ يا خيآگاه بود  ص امبريپن كار و اطاعت از دستور يت ايفضل و اهم

 آن دانستنعامدانه است و  يبتيمص يعل ن كاريجاهالنه پنداشتن اكه 
  بت بزرگتر.يمص

از  س عمره يقض بت بهنس چون آنچه كه ياگر نگرش ،واضح است
 انيدر م زين ÷ يعله ينسبت به قض ،ان شديجانب دشمنان صحابه ب

در  م،يكردان يب عمرر مؤمنان يباشد، همان جواب را كه در دفاع از مقام ام
اگر چه  ،قت واحد استيرا حقيم. زيكن يان ميز بين يعلمؤمنان  رياز امدفاع 

  ار.يباطل بس يها صورت

  سوال پنجم
داشت راجع به آنچه كه  يخواه يدفاع از صحابه چه جوابدر مقام 

در  ص امبريپمرتكب شدند.  ص امبريپاصحاب، چهار روز قبل از وفات 
د. اصحاب او در اطراف يچيپ يبود و از شدت درد به خود م يماريبستر ب

بر  يمبن را ص امبريپبلند مشاجره كرده و درخواست  يبا صدا يو
 يخواست مطلب يم ص امبريپگرفتند،  يم دهيآوردن قلم و دوات ناد

» هجر«نشوند. اما اصحاب او را به  يسد كه پس از او دچار گمراهيبنو
 يافته و بر وي(درد شدت  :ز گفتيو عمر ن نسبت دادند،ان يهز يعني

                                                   
 .١٢٧، ص ةو العمد ٢٦٢، ص ٣٧ بحار األنوار، ج -١
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از مشاجرة  ص امبريپ .است) يما كاف يغالب آمده است، كتاب خدا برا
رون روند، ابن عباس يشان بيخانه ا آنها ناراحت شده و دستور داد همه از

  ده است.يبت بزرگ نامين حادثه را مصيا

   :جواب
در واقع  ص امبريپ يت جسمانيم كه وضعيد بدانيز بايهر چ قبل از :اول

  شان چه بوده است؟ياصحاب نزد اچگونه بوده و علت اختالف 
داده  يرو ص امبرين حادثه چهار روز قبل از وفات پيم كه ايدان يم
مار بودند به يبوده و به شدت ب يماريشان در بستر بيكه ا يت، زماناس
ن هنگام به اصحاب يشدند، در ا يم يهوشيدچار اغماء و ب يكه گاه يحد

آن هرگز  سم كه پس ازيبنو يد تا مطلبياوريل نوشتن بيم وسايبرا :فرمود
 :اصحاب دو دسته شدند ص امبرين درخواست پيد. با ايگمراه نشو

از  يماريبه هنگام ب ص امبريافتادن پيبه زحمت و مشقت ن يابر يگروه
 ص امبريكرده و معتقد بودند كه درخواست پ يامر خوددار يانجام فور
پس از بهبود  يگريد توان آن را به وقت يندارد و م يو فور يجنبه حتم

ز معتقد بودند كه هر چه ين گريد يند. گروهيموكول نما ص امبريپ يماريب
ان يش را بيمطلب خو ص امبريتا پ ،د قلم و كاغذ آماده شوديزودتر با

  كنند.
ر از افراد حاضر در آن جلسه يغ يچ شخصيرفت كه هيد پذيبا :دوم

را حضور درجلسه، يبرده و آن را درك كند. ز يقت امر پيتوانند به حق ينم
 يكه تا حال برا يتيو قرار گرفتن در وضع ص امبرياالت پمشاهده ح
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مختص به آن حالت و ظروف بود. و  يابقه نداشته، امرز سياصحاب ن
امبر يرا از پ ين حالتين است كه قبال چنيا از يز ناشياختالفات اصحاب ن

  .ده بودنديند والسالم ة الصالعلیه 
راد بر اصحاب يطعنه و ا يبرا يزيآو ن حادثه را دستيوقوع ا :سوم

 يا چ كس جز عدهياست كه تاكنون سابقه نداشته و ه يقرار دادن، كار
ر اصحاب ياند. و سا آن نداشته از ين برداشتين چنيل مخصوصاً معاصريقل

ه برخورد كرده و در آن ين قضيش با ايخو ينآن با كرامت و فهم قريو تابع
ا اطاعت ي كفر و گر را به نفاق،ينكه اصحاب همديا دال بر يا چ شبههيه

ن و يا باور معاصريس آپ ،اند افتهيمتهم كرده باشند ن ص امبرينكردن پ
با  ين تماسيتر كه كم يآنها معتبر خواهد بود، در حال يرادهايها و ا شبهه

ن از علم يا معاصرياند. آ افت نكردهياز آن در يا چ تجربهيواقعه نداشته و ه
ر ياز آن گروه حاضر در جلسه و سا ،نسبت به مسئله يشترينش بيو ب

  صحابه برخوردارند؟
ر يرد زامو راد و خدشه بر اصحاب را دريات اتوان نك يم :چهارم
   :خالصه كرد

  .ص امبريپاطاعت نكردن اصحاب از دستور  -الف
و بلند كردن صدا نزد  ص امبريپاختالف و منازعه در حضور  -ب

  شان است.يبه ا ياحترام يب ي شان كه نشانهيا
به  يل در برداشتن نام عليشان به دلياجرا نكردن درخواست ا -ت

   .ص امبرين پيجانش عنوان
شان به يو وصف ا ص امبرينسبت به پ ،اصحاب يبرخ يادب يب -ج
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  .ييگو انيهذ
  كرد. يساز نهيزم ص امبريپتمرد از فرمان  يعمر بن خطاب برا - د

   :ميپرداز يها م ن شبههيحال به پاسخ و رد ا

  ص امبريپاطاعت نكردن اصحاب از  
ار سخت و يبس يدر مراحل آنان ،نداشتند يان و نافرانيصحاب قصد عصا

ده بودند، اكنون يرها را با جان و دل خ يها و سخت ناگوار همه مشقت
به شدت درد  نسبت يجهت دهند، آنان از يبه خود م ياجازه نافرمان چگونه

گر يل شده و دين تكميدانستند كه د يم ينگران بوده و از طرف ص امبريپ
ن داشتند كه مبادا به يرس انبودند، لذا ت يديع جديمنتظر دستور و تشر

ش يبر وجود مبارك خو ص امبريپل شدت درد و عدم تسلط كامل يدل
شان به صورت نامفهوم ادا شود و آنان مقصود آنرا در ياز زبان ا يمطلب

نده يافت و در آيشان بهبود خواهد يبردند كه مرض ا يابند. و گمان مين
  د.يشان خواهند پرسيمطلب را از ا

 ص امبريپو باال بردن صدا نزد  اختالف اصحاب  
 ص امبريپش را باال برده و به يخو ينكه آنان صدايبر ا يحيل صريچ دليه
خ آنان يتوب يبرا يا هين صورت آيكرده باشند وجود ندارد كه در ا يادب يب

ن ادب به آنها آموزش يگر قبالً در سوره حجرات ايد يشد. از طرف ينازل م
  داده شده بود.
، بلكه ص امبريپرفع صوت آنان نه بر  ميريدعا را هم بپذن ايو اگر ا

 يموافق اجرا يا مخالف و عده يا را عدهيان خودشان بوده است، زيدر م
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ان خواهد كرد. يرا ب يچه مطلب ص امبريپدستور بوده و كنجكاو بودند كه 
بوده و نوشتن  يشان اميكه اياند، در حال و چرا قلم و كاغذ خواسته

  .1دانستند ينم
ترك خانه را داد تا به  با شدت گرفتن اختالف آنها، دستور ص امبريپ

ناً يقيشد  يخدا ناپسند صادر م يان دهد و اگر از آنان امرياختالف آنان پا
  شد. ينازل م يا هيب آنها آيدر تأد

  بود يعل ينيان جانشيب يحاو ص امبريپدستور  
ن يز وقوع حادثه چنن قرن ايپس از چند يز است كه افراديآم ار تعجبيبس
هرگز به  ÷ يعلگر و نه خود يچ شخص ديكه هيكنند در حال يم ييادعا

ز ين ص امبريپرا يباطل است، ز يين ادعاياند. اساساً چن آن اشاره نداشته
به آن نداشته است و اگر امر خالفت پس از خود را  يا ن اشارهيتر كوچك

موكول  يا ن لحظهيبه چنپرداخت و  يها قبل به آن م مدنظر داشت، از مدت
  كرد. ينم

توان مشمول  ياز صحابه را م ياريم، بسيريرا بپذ يين ادعايالبته اگر چن
هر كدام از اصحاب وجود  يبرا يارين و شواهد بسيرا قرايآن دانست ز

  ده و ... .يد، ابوذر، ابوعبيمانند اسامه بن ز .نديداشت كه به آن تمسك جو

 َهَجرَ « ي صدور جمله
َ
  اصحاب ياز زبان برخ ...»يِبُّ اجَّ   أ

نسبت داده  ينين جمله به شخص معي، ايتيچ روايم كه در هيد بدانيبا

                                                   
 .١٣٢، ص ١٦و بحار األنوار، ج  ١٢٦، ص ١نگا: علل الشرایع، ج  -١
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آن را گفته  ص امبريپن حاضر در خانه ياز منافق يكينشده است، چه بسا 
از  ص امبريپدن درخواست يپس از شن از اصحاب يكسباشد و چه بسا 

ا يشود؟  يان ميما دچار هز ز هماننديا او نيده باشد، آيجهل پرس يرو
ا يد؟ آيكن يرا اطاعت نم ص امبريپچگونه امر  :گر گفته باشديد يشخص
شود؟  يان ميدچار هز يمارياز شدت بشان هم مانند ما يد كه ايبر يگمان م
سان بر آن يره نويكه تمام س صامبريپ يصدا يل گرفتگيد هم به دليو شا

قاً متوجه نشده و گمان برده باشد يشان را دقياتفاق نظر دارند، درخواست ا
  د.يگو يان ميكه هز

با زبان  ييآشنا يارند و با اندكين جمله بسيه ايتوج يها در هر حال راه
 يم چه كسانيببر يوجود ندارد كه پ يليچ جمله و دليم هيابي يدر م يعرب

بن  يم كه عمر بن خطاب و عليدان ياند، فقط م شان حضور داشتهينزد ا
ر يا خيگر بوده يد يا كسيو ابن عباس حضور داشتند اما آ طالب ياب

قت يگر حقبا اين معنا ان جمله يان ايهر حال ب ست. اما دريمشخص ن
چ يبزرگوار و شجاع در قبال آن ه ين سه نفر صحابي، چگونه اداشت
چ يا خداوند متعال كه از همه اسرار آگاه است، هياند و  نشان نداده يواكنش
  ش نكرده است؟يده خويبرگز از محبوب يدفاع

 بر زبان آورد س كه عمر يجمالت  
 يرا داشته و برا ص امبريپقصد مخالفت با  عمرم كه يريست بپذيممكن ن

كه در طول يشان امتناع ورزد، در حاليرش دستور اين ساده از پذيچن يكار
  ده است.يكوش ص امبريپدستورات  يش در اجرايعمر با تمام توان خو

ِ [ ي اما جمله  ]َقْد َغلََب َعلَْيِه الْوََجُع َوِعْنَدُكُم الُْقْرآُن، َحْسبَُنا كَِتاُب ابَّ
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است) كه از  يما كاف يغالب شده و كتاب خدا برا ي(درد بر و :يعني
ن را يحاضر يشانين خاطر بوده كه اصرار و پريان شده بديب سعمر جانب

صادر  ص امبريپ هم از يا اگر جمله يادآور شود كه حتيكنترل كرده و 
ن جمله از صحابه يد، لذا با ايآ يش نميپ يت آنها مشكليهدا يبرا ،نشود

  را آزار ندهند. ص امبريپ ،يدر پ يار و سؤاالت پيخواست كه با سخن بس
قصد  ص امبرينست كه پيداست ايه پيو آنچه كه از ظاهر قض

الزم كه  يد و مهميرا داشته و مطلب جد يادآوريحت و يو نص ييراهنما
جاد شود نبوده يا ين خلل و نقصيداشته و بدون آن در د يان حتميبه ب

مأمور بود كه همه دستورات را ابالغ كرده و از  ص امبريرا پياست، ز
ن آن را قبل از وفات يقيز به طور يو خداوند ن كند يكتمان آنها خوددار

 از درخواست ص امبريكرد. پس انصراف پ يم يشان وحيبه ا ص امبريپ
ه را ياما قض ،ات بودهيد حيز در قين گريكه چهار روز ديبا وجود ،شيخو
 يادآوريو  ييدهد كه مسئله صرفاً جنبه راهنما ينشان منكردند  يريگ يپ

  داشته است.
اران ينه و بغض نسبت به يش را از كيقلب خو يد هر مسلمانيبا :پنجم

 يرويائمه پ يبايپاك كرده و از روش ز ص امبريت شدگان مكتب پيو ترب
ر قابل حل بود و در عدالت يش غيمورد اصحاب برا كند و اگر مسئله در

در محبت او تا باشد  يه منطقيافتن توجيكرد، به دنبال  يجاد ميآنها شبهه ا
دارند كه  ييبايار زيجمالت بس جاد نشود. ائمهيا يخلل ص امبرياران پيبا 
برادر مؤمن  ي(برا :ريث زياز جمله حد ،رديز ما قرار گيآو د دستيبا

و (چشم و گوش خود را اگر بر  .كو داشته باش)يه نيش هفتاد توجيخو
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ن يحس كه از يت كافيا روايو  .ب كن)يضد برادر مؤمن شهادت داد، تكذ
شه ي(هم :فرمودند ر مؤمنانيام :ن كرده كه فرمودايب عبداهللا يبن مختار از اب
ه كن و حسن ظن داشته باش، يجل و تويكو تأويرا به ن يمانيكار برادران ا

ز بد يمه را از گفتار او نك كليو هرگز  يشال فراوان داشته بيمگر دال
  .1)يآن سراغ دار يبراه ياگر توجمپندار 
از برادرانتان را بر خصلت  يكياگر  :ت شده استيبن كعب روا ياز أب

   .ديل ذكر كنياو هفتاد تأو يد برايديد يزشت
باشد،  يم امبريسته اصحاب پيشا يفتارن ريچن يق اوليپس به طر

امبر از يزا قرار گرفته و پ رتيدردآور و ح يتيمخصوصاً كه آنها در موقع
  كردند. يو شدت درد مشاهده م يماريش را در بستر بيجان محبوبتر خو

 يكه خالق هستيم در حالين بنگريد دشمنان ديچگونه آنان را با د
  :ن فرمودهيدربارة آنان چن

ةٍ  َخۡيَ  ُكنُتمۡ ﴿ مَّ
ُ
خۡ  أ

ُ
  لِلنَّاِس  رَِجۡت أ

ۡ
ِ  ُمُرونَ تَأ  ٱب

ۡ ۡ ٱ َعنِ  نَ َهوۡ َوَتنۡ  ُروِف َمعۡ ل  ُمنَكرِ ل
ِ  ِمُنونَ َوتُؤۡ  ِ ٱب   . ]١١٠عمران:  آل[   ﴾َّ

د (مادام كه) امر يا ده شدهيها آفر د كه به سود انسانيهست ين امتيبهتر شما«
  .»ديدار مانيد و به خدا اينمائ ياز منكر م يبه معروف و نه

گذشت صدها سال؟ و از م، آنهم پس يريراد بگيبر آنان ا ديو چرا با
  م؟!ينكار دارياز ا يم؟ و چه هدفيتهمت قرار ده يرا مبنا يا ن حادثهيچن

اش كه تمام  اران از جان گذشتهيشتر از يب ص امبريپا ما نسبت به يآ

                                                   
 .٣٥٣، ص ١٥، ج ةحدائق الناضرالنگا:  -١
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بر  ره عربستان و لحظه به لحظة زمانيخ و تمام شبه جزيصفحات تار
  م؟!يتر و داناتر دهد، مشتاق يم ير آنان گواهينظ ياخالص و صداقت ب

اثبات و اظهار  يبرا يراه يتيه گصشتر از آنان كه در عريا ما بيآ
اند،  نكه آن را انجام دادهيمگر ا ،وجود نداشته ص امبريمحبت به پ

  م؟يتر هست مهربان
 يم كه اهل هويكن ياثبات م انراد و طعنه به ساحت پاك آنينكه با ايا اي

  م؟ينه هستيو حقه و ك يانحراف و گمراهو و هوس 
ل به جمله ابن عباس يدل يب ين ادعاياثبات ا يبرا ياگر شخص :ششم
د ياستدالل كند، در جواب با» بزرگ است يبتين حادثه مصيا« :كه فرمود

ان كرده و يب ص امبريپها پس از وفات  ن جمله را ساليابن عباس ا :گفت
آن را بر كرد  ياد ميو تألم فراق را گفت  يشان سخن مياز وفات ا هرگاه
  كنند. يد مييتأ ن مسئله رايات وارده ايو تمام روا .آورد يزبان م

 ين كسيم، اوليريراد بگيم بر اصحاب ايق بخواهين طرياگر از ا :هفتم
ن قرار خواهد گرفت، يسؤال نواصب و دشمنان در ين زيريشتر از سايكه ب
شان يه را به ايشه قضيار آسان است كه ريباشد و بس يم ÷ يعل

شان هم در جلسه حضور داشت و از برآوردن خواست يرا ايبازگردانند، ز
 ص امبريپه با فرمان يبيامتناع كرد و البته قبالً هم در صلح حد ص امبريپ

دن سر يز از تراشيو ن ،مخالفت كرد بر پاك كردن نبوت از اسم ايشان يمبن
ز آشكارا با يگر نيك بار دين امتناع كرد. و يريهمانند سا يربانو ذبح ق
را  صامبريپدر غزوه تبوك كه امر  يعني ،مخالفت نمود ص امبريپدستور 

وست. و اگر باز يت ننموده و به لشكر پينه رعايمد در باقي ماندنبر  يمبن
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ر ييز تغيعت را نيم كه حكم شرينيب يم ميدقت كن ÷يعلات يهم در ح
كنندگان در مقام  ان (افراطيبود كه در قصاص غال ياست و آن زمان داده
كه تا به حال در اسالم  يد، كاريآنان را سوزان ،يحدود شرع ي) بجايعل

  .1سابقه نداشته است)
نگونه وصف كردن يو اقدامات او را ا يو البته واضح است كه عل

ن كار يو ا وه نداردين شيو اقدامات او بد س عمربا وصف  يچ تفاوتيه
  د.يآ يد برنمياهكاران پليز جز از دست سين

  سوال ششم 
كه حق يد در حاليكن يدفاع م قيچگونه از ابوبكر صد :بپرسد ياگر شخص

نپرداخت و فاطمه تا  ص امبريارث فاطمه از فدك را پس از وفات پ
ده ا ابوبكر مخالفت قانون خدا را نكريسخن نگفت؟ آ يهنگام مرگ با و

  :ح شده استير تصريز اتيكه در آ
ُ ٱ يُوِصيُكمُ ﴿ وۡ  ِفٓ  َّ

َ
ٰ أ َكرِ  ِدُكۡمۖ َل  ٱ َحّظِ  ُل ِمثۡ  لِلَّ

ُ
  . ]١١النساء: [   ﴾نثََيۡيِ ۡل

بارة ارث بردن) فرزندانتان (و پدر و مادرانتان) به شما فرمان (خداوند در«
از  يو پسران يد و دخترانيچون مردگرداند كه  يو بر شما واجب م(دهد  يم

  . »دو زن است ي ي بهره ك مرد به اندازهيد) بهرة يگذاشت يبجا خود

                                                   
ریشه  ی. واضح است که تمام اقدامات ذکر شده عل٤١٤، ص ٣٤نگا: بحار األنوار، ج  -١

و جز دشمنان دین و اهل بیت  داشته و بر دالیل محکم کتاب و سنت استوار استی اعتقاد
نیز دقیقًا بر  تر آنکه اقدامات عمر از اقدامات ایشان نخواهند داشت و واضحی چنین فهم

هیچ گونه تردید نسبت به ایشان نیست. در واقع اگر اصحاب را در ی همین منوال بوده و جا
 کند. (مترجم). یدار م اول اهل بیت را خدشه ی هقرار دهیم در وهلی تیررس تهمت و دشمن
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  :ا گشته استيان انبيو قانون م
ۡ ٱ ُت ِخفۡ  ّنِ ﴿ ٰ ل َ َمَو ٓ  ِمن ِ ِت مۡ ٱ َوَكنَِت  ءِيَوَرا

َ
نَك  ِمن ِ  َفَهۡب  اَعقِرٗ  َرأ ُ  لَّ

   ﴾٦ ارَِضيّٗ  َرّبِ  هُ َعلۡ جۡ ٱوَ  ُقوَبۖ َيعۡ  َءالِ  ِمنۡ  َوَيرُِث  يَرِثُِن  ٥ اَوِلّٗ 
  . ]۶- ۵مریم: [  

شان يمناكم (چرا كه در اي(پروردگارا!) من از بستگانم بعد از خود ب«
نم) و همسرم هم يب ين را نميبدست گرفتن كار و بار د يستگيو با يستگيشا

به من ببخش از من  ينيش جانشياز اول نازا بوده است؛ پس از فضل خو
قدرت) ارث ببرد، و او را عقوب (ثروت و ي آل ن و دانش) و ازي(د

  . »ت گردانيگفتار و كردار) مورد رضاپروردگارا (در 
  :مان از داود ارث برده استيان فرموده كه سليو ب
  . ]١۶النمل: [   ﴾َوَورَِث ُسلَۡيَمُٰن َداوُۥدَ ﴿

فاطمه شده است و به تبع  يم كه عمل ابوبكر سبب ناخشنوديدان يو م
فاطمه پاره « :ديفرما يم ص امبريرا پيت، زز رنجانده اسيرا ن ص امبريآن پ

  . »ن سازد مرا رنجانده استيرا خشمگ يكه و يتن من است كس

  :جواب
را  يع و بلند فاطمه و عليگاه رفياهمواره بر ما الزم است كه ج :اول

بود كه  س ابوبكر .مياد داشته باشينزد اصحاب و از جمله ابوبكر به 
برود و  لفاطمه زهراء يواستگاركه به خ  ÷ يشنهاد كرد به عليپ

ازدواج آنها  ين تالش را برايشتريود كه ابوبكر را واداشت ببن امر يهم
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ز مأمور انجام امورات ازدواج آن دو ين ص امبريو از طرف پ 1انجام دهد
همواره  يس در روز عروسيعم بنت همسر ابوبكر، اسماء يحت .2گردد
ز كار غسل و ياو نوفات ر روز و د .3اور فاطمه بودين و يزم و همنشمال

   .4دارا انجام د يكفن و
از مسلمانان مطلع نباشند كه باغ فدك جزو  ياريممكن است بس :دوم

مت يست از غنا ياموال :[فيءبر گرفته شد يكه از اهل خء) است ي(فاموال 
تعلق گرفت كه  ص امبريپو به  شود] يكه بدون جنگ از دشمن گرفته م

ل در سوره حشر آمده است، خداوند متعال يتفصداستان آن به طور 
  :ديفرما يم

﴿ ٓ ا ٓ  مَّ فَا
َ
ُ ٱ ءَ أ َّ  ٰ َ هۡ  ِمنۡ  ۦرَُسوِلِ  َ

َ
 َبٰ ُقرۡ لۡ ٱ َوِلِي َولِلرَُّسولِ  فَلِلَّهِ  ُقَرىٰ لۡ ٱ لِ أ

ۡ ٱوَ  َمٰ َتٰ ۡلَ ٱوَ  بِيلِ ٱ نِ بۡ ٱوَ  ِكيِ َمَسٰ ل  ٱ َبۡيَ  ُدولَ يَُكونَ  َ  َكۡ  لسَّ
َ
ٓ غۡ ۡل  ءِ نَِيا

ٓ  ِمنُكمۚۡ  ٰ  َوَما ٰ  َوَما فَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱ ُكمُ َءاتَ ْۚ ٱفَ  هُ َعنۡ  ُكمۡ َنَه ْ ٱوَ  نَتُهوا ُقوا ۖ ٱ تَّ َ َّ 
َ ٱ إِنَّ    . ]٧الحشر: [   ﴾٧ عَِقابِ لۡ ٱ َشِديدُ  َّ

غمبرش ارمغان داشته يها به پ ين آباديا يرا كه خداوند از اهال يزهايچ«
غمبر) و مستمندان و يشاوندان (پيخوغمبر و ياست، متعلق به خدا و پ

ان ين بدان خاطر است كه اموال تنها در ميباشد. ا يمسافران در راه مانده م
ازمندان از آن محروم يو ن(اشخاص ثروتمند شما دست به دست نگردد 

                                                   
  . ١١٢، ص ١٩و ج  ٩٣، ص ٤٣بحار األنوار، ج  -١
  . ٤٠و امالي طوسي، ص  ٩٤، ص ٤٣بحار األنوار، ج  -٢
  . ١٣٨، ص ٤٣بخار األنوار، ج  -٣
 . ١٨٥، ص ٤٣بحار األنوار، ج،  -٤
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) آورده است اجراء يشما (از احكام اله يغمبر برايرا كه پ يزهايينشوند). چ
د از خدا يما را از آن بازداشته است، دست بكشكه ش يزهاييد، و از چيكن

  . »دارد يد كه خدا عقوبت سختيبترس
قرار داده است، مخصوص  ءيفَ ص امبريپ يو آنچه را كه خداوند برا

ن مخارج خود و خانواده قرار داد. يشان است كه آنرا مخصوص تأميخود ا
چ يراث هيا مكردند، اما آن ر يم يشان بر آن باغ نظارت داشته و سرپرستيا
ز اشاره ين يخيتار يها ش قرار ندادند، كه در كتابيت خويك از اهل بي
ان ياما با پا ،فه بوديز تحت نظارت خلينده است. در زمان خالفت ابوبكر ش
شان قرار يار ايدر اخت س يبه درخواست عل س افتن خالفت ابوبكري

، يعلضرت كرد. پس از ح يش آن را اداره ميگرفت و تا زمان خالفت خو
ن، يامام حس يب تحت اشراف و سرپرستيو از آن پس به ترتامام حسن 
 به اين شيوهد بن حسن بود و يت زين و در نهايبن حس يو عل يحسن مثن

  چ كس نبوده است. يدر تملك ه
اند  فرموده امبر اسالم يد دانست كه پيث باه اريضقاما راجع به  :سوم

كه در يند و اموالگذار يمرگ به ارث نما را پس از يامبران اموال دنيكه پ
ز يرد. ائمه نيگ يقرار م يار آنان بوده به عنوان صدقه جزو اموال عمومياخت
  اند.  ن مطلب پرداختهيان ايبه ب

 يهر كس كه راه( :كند كه فرمود يت ميروا ص امبريپابوعبداهللا از 
 ورود او به بهشت يبرا يرد، خداوند راهيش گيكسب علم در پ يبرا
ده و يش را گسترانيخو يها ر او باليكند و مالئكه خداوند در مس يجاد ميا

د يكنند. بدان يش طلب مغفرت ميا برايان دريماه ين حتياهل آسمان و زم
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ر ستارگان يشب چهارده بر سا هما يعالم بر عابد همانند برتر يكه برتر
را به ارث  يهمنار و درياء دياء هستند و چون انبيبران انب راثياست. علما م
پس هر كس كه سهم  .اند رث گذاشتهه ادانش را ب بلكه علم و ،نگذاشته اند

   .1)ا برده استياز انب يشترياز دانش برده باشد ارث ب يشتريب
ن يامبرانند، از ايپ برِ راثيعلما م( :ديفرما يگر ميد ييابو عبداهللا در جا

اء يث انبيبلكه احاد ،گذارند ينار به ارث نميدرهم و د پيامبران جهت كه
ارث  ،ث برده باشدياز دانش حد يشتريسهم ب يارث آنان است و هر عالم

  .2شتر است)يا بياو از انب
نار و درهم، برده يد ص امبريپ( :كنند كه يت ميامام جعفر از پدرشان روا

زره  ص امبري. به هنگام وفات پنگذاشترا به ارث  يز، گوسفند و شتريو كن
ة نفقة يته يجو برا مانهيست پيب ينه در ازايمد ياز اهال يهوديك ي شان نزديا

   .3بود)شده در گرو گذاشته  اش خانواده
ست يب يدارا باشد در ازابر را يباغ فدك و سهم خ يحال اگر كس

  گذارد؟!  يگرو م اش را زره نه جومايپ
(علم و دانش از هفت جهت بر مال و  :ديفرما يم ÷ يعلرمؤمنان يام

   :دارد) يترثروت بر

                                                   
و بصائر  ٦٠و امالي صندوق، ص  ١٦٤، ص ١و بحار االنوار، ج  ٣٤، ص ١کافي، ج   -١

  .٣الدرجات، ص 
و  ٢٩٩، ص ١٧و مستدرک الوسائل، ج  ٧٨، ص ٢٧وسائل الشیعة، ج و  ٣٢، ص ١کافي، ج  -٢

 .١٠و بصائر الدرجات، ص  ۴االختصاص، ص 
 . ٢١٩، ص ١٦و بحار األنوار، ج  ٤٤قرب اإلسناد، ص   -٣
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  ان. يراث فرعونيم مالامبران است و يراث پيدانش م - 1
اما ثروت با خرج كردن كاسته  ،كاهد يانفاق دانش از مقدار آن نم - 2

  شود.  يم
اما علم و دانش خود سبب  ،دارد يدار از به نگهيمال و ثروت ن - 3

 حفظ انسان است. 

ش ياما ثروت او تنها ،ز به همراه انسان استيدانش در گور ن - 4
 گذارد.  يم

كه علم و دانش  يدر حال ،رسند يكافر و مؤمن به ثروت م - 5
 مخصوص مؤمنان است. 

همه مردم اما  ،از دارندين به دانشمند نيامور د يهمة مردم برا - 6
 . ندستين ازمند مالدارين

اما ثروت عبور او  ،گر است ياريدانش در عبور انسان از پل صراط  - 7
  .1كند يرا مشكل م

   اتي) را با استدالل به آهايسالم اهللا عل( فاطمه ياگر كس :چهارم
ۡ ٱ ُت ِخفۡ  ّنِ ﴿ ٰ ل َ َمَو ٓ  ِمن ِ ِت مۡ ٱ َوَكنَتِ  ءِيَوَرا

َ
نَك  ِمن ِ  َفَهۡب  اَعقِرٗ  َرأ ُ  لَّ

  . ]۶- ۵مریم: [ ﴾٦ ارَِضيّٗ  َرّبِ  هُ َعلۡ جۡ ٱوَ  ُقوَبۖ َيعۡ  َءالِ  ِمنۡ  َوَيرُِث  يَرِثُِن  ٥ اَولِّٗ 

  :ي هيز آيو ن

  .]١۶[النمل:  ﴾َوَورَِث ُسلَۡيَمُٰن َداوُۥدَ ﴿

اساس  يباطل و ب يدالل وتاند، اسدراث پدر مستحق بيدر گرفتن م

                                                   
 . ١٨٥، ص ١بحار األنوار، ج  -١
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ات يكه در آ يرا وراثتياوست ز ينگر يانگر ضعف دانش و سطحياست و ب
نه مال و ثروت  ،در نبوت و علم و حكمت است ستا  ان شدهيمذكور ب

 كنند.  يد مييفته را تأن گيا يو عقل يل نقليا، كه داليدن

م و يان كرديب حثن بيات اول اين موضوع را در روايا يل نقليدال
  شود؛  يان مير بيدر موارد ز يل عقليدال

 َءالِ  ِمنۡ  َوَيرُِث  يَرِثُِن ﴿ ةير آين فضل اهللا در تفسيد محمد حسيس .1
 يامتداد خط رسالت برا يبرا ين ارث راهيا :ديفرما يم ﴾ُقوَب َيعۡ 
تا رسالت آنها در  ،باشد يگران و مجاهدان راه خدا م تالش ان ويداع

   .1ات باشديشه در تپش و حيهم ،روانيروح و روان و عمل پ
جاودانة  يها نعمت كه بزرگواري يامبريمعقول است كه پا يآ .2

را  يفان يايدن ،اوست از خداوند بخشنده در انتظار ،بهشت خداوند
ن ينان قرار دهد؟! چنارث آ ش طلب كرده ويفرزندان خو يبرا

ست تا چه يسته نيز شاين يك مرد مسلمان عادي يبرا يدرخواست
  . بزرگوار يامبريرسد به پ

ن الگو يك بهتريو كردار ن يكية مردم به نيامبران خدا در توصيپ .3
سته است كه آنان به انفاق و بخشش يحال چگونه شا ،باشند يم

نزد آنان تا پس از مرگ  ايل دنياما متاع قل ،ه نمودهيا توصياموال دن
 ﴿ بماند. يز باقين

ۡ
تَأ
َ
ِ  لَّاَس ٱ ُمُرونَ أ نُفَسُكمۡ  نَ َوتَنَسوۡ  ِبِّ لۡ ٱب

َ
[البقرة: ﴾ أ

ه نموده و خود را فراموش يتوص يك كرداريا مردم را به نيآ« ]۴۴

                                                   
 ، سوره مریم.٦، ذیل آیه »ِمن وحي القرآن«تفسیر  -١
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 ».؟!ديكن يم

  ]۶: مریم[ ﴾ُقوَب َيعۡ  َءالِ  ِمنۡ  َوَيرُِث ﴿ ةير آيتفس .4
مال و  ÷ ايازد كه ارث حضرت زكرس يما به وضوح روشن م يبرا

 يا نبوده بلكه علم و نبوت است، شما را به خدا سوگند چه كسيثروت دن
ا از خداوند طلب كرده يرا كه حضرت زكر يد، ثروتيتواند به ما بگو يم

عقوب بود؟ و سهم يكرد و چند مرد در خانة آل  يمصرف م يچه كس يبرا
 عقوب چه مقدار بود؟ يان آل يدر م ييحي

امبران يپ يم كه تماميابي يخ در ميمنصفانه به كتب تار يبا نگاه
عقوب را يامبر خدا يل، پيعقوب هستند و لفظ اسرائيل جزء آل ياسرائ يبن

ز وجود ين ير نبيل افراد غيان فرزندان اسرائيالبته در م و رد،يگ يمردر ب
عقوب و ياد از فرزندان ين تعداد زيان ايدر م ييحياند. حال حضرت  داشته

ه و با استفاده ين آيعالمانه در ا يآل او چه مقدار ارث داشت؟ پس با تفكر
م كه ارث مذكور در مال و يابي يدر م يخيات تارير معتبر و رواياز تفاس

امبر بودند و يا هر دو پيعقوب و زكريرا حضرت يز ،ثروت نبوده است
ست، ين يگريز ديز جز نبوت و علم و حكمت چيامبران نيان پيارث م

ارث  يبرا ير بوده است و ماليساده و فق يارنج ، اين زكريعالوه بر ا
 نداشت.  ييحي

  ةيبرند به آ يز ارث ميامبران نينكه پياثبات ا يبرا ياما اگر شخص
  .]١۶نمل: ال[ ﴾َوَورَِث ُسلَۡيَمُٰن َداوُۥدَ ﴿

در م يكن يان ميرا آنچنان كه بيز ،باز به اشتباه رفته است ،استدالل كند
  است.  حكمت و علم ،نبوت ،راثيم هدف زينجا نيا
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 يه بدان معنين آيا :ديگو ين رابطه ميدر ا ينجف يخ محمد سبزواريش
نوزده  يمان حكومت و نبوت را به ارث برده تا بجاياست كه حضرت سل

م كه طبق يدان يو م .1باشد ين ويجانش ، سليمانگر حضرت داووديفرزند د
 ياديار زيزان و فرزندان بسيوود همسران و كنحضرت دا يخيات تاريروا

مان ارث برده يان همة آنان فقط سليا ممكن است در ميپس آ ،داشته است
ك يص يتخص ؟! آيابرند يز از پدر ارث ميكه برادران ن يباشد و در حال

   !؟ستامانه يحك يشخص به ارث كار
در ذكر آن  ،داشته باشد يم كه ارث مذكور جنبة مادياگر فرض كن

نة توارث فرزندان يگر در زميانات متعدد ديكتاب جاودانة خدا و با وجود ب
   ؟خواهد داشت يا دهين چه حكمت و فاياز والد

   :پرسد يش ميتأمل از خو يقت با اندكيشخص دوستدار حق :پنجم
نكه يا ايكرد  يا فاطمه زهرا فدك را به عنوان ارث از ابوبكر طلب ميآ
بر به يت كه پس از فتح خدانس يمش يدر گراماز جانب پ يه و بخششيهد
  ده بود؟ يبخش يو

را همه يدهد. ز يم يارين سوال ما را در شناخت بهتر مسئله يپاسخ به ا
پس از طرح  لن باورند كه فاطمه ياسالم بر ا يدانشمندان و علما

بدون اعتراض و  ،شانيش با ابوبكر و پاسخ ابوبكر به ايدرخواست خو
م منع ابوبكر يبدان و اگر فدك را ارث فاطمه  كرد ترك را يگر ويد يسخن

ك ي ياء حتيات هم ذكر شد كه انبيدانند و در روا يرا همه ميبجاست ز
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و  .ك باغيتا چه رسد به  ،گذارند ينم ينار را هم به عنوان ارث به جايد
   :است ير الزاميم ذكر نكات زيبه فاطمه بدان ص امبريپه ياگر هم آن را هد

اتفاق افتاد. و  يل سال هفتم هجريبر در اوايست كه فتح خروشن ا .1
اند.  افتهيكلثوم در سال نهم وفات  ام و نب در سال هشتميحضرت ز

ه يهد فدك را به حضرت فاطمه ص امبرياگر قرار باشد كه پ حال
ن بخشش محروم يگرش را از ايز ديكرده باشد، چگونه دو دختر عز

 امبريم به پين مستقيه توهيضن قيرش ايساخته است. در واقع پذ
 معاذ«. ل شده استيش فرق قايان فرزندان خويباشد كه م يم ص

   .»لكالله من ذ
به فاطمه است، دو  ص امبريم كه فدك بخشش پياگر فرض كن .2

  ر!يا خيار گرفته است ينكه آن را در اختيا ايحالت دارد 
كند؟  يب مشان بوده، چرا نزد ابوبكر آمده و باغ را طلياگر در تملك ا
را يد به صورت ارث به ورثه برسد، زيشان نبوده پس بايو اگر در تملك ا

رد، يار نگيآن را در تملك و اخت يافت نشود و شخصيمال هبه شده اگر در
 رد. يگ ي. و پس از مرگ شخص بخشنده به ورثه تعلق مشود يم يتلق يملغ

توان  يمرا ن يكشاورز يها نيح شده كه زميتصر يدر فقه جعفر :ششم
ن شده و وجه آن ييمت آن تعيد قيبه صورت ارث به زنان داد بلكه با

   :ت شده استيروا ‡ائمهه از ين قضيپرداخت شود. و ا
ند نتوا يا زنان ميدم، آيپرست شده كه از اباعبداهللا يغ رواد صائيزياز 

 :كنند، گفتم يافت ميمت آن را درير، اما قيخ :ن را به ارث برند؟ فرموديزم
م يرياگر حكم را به دست گ :شوند، فرمود ينم ين كار راضيمردم به ا يول
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م و اگر باز هم يكن ين حكم را اجرا ميو مردم به آن تن در ندهند با شالق ا
   .1م)يدار يم وا مير آنان را به تسلينشوند، با شمش يآن راض يبه اجرا

 قيرطكه فقط از  يتيروادر ( :ت شده كهيز رواياز ابان بن احمر ن
 :دمياز اباعبداهللا پرس :آمده استام  دهيشن »ياع زطيبميسر «شخصي به نام 

ها و  ين ها، خشت يمت و بهاي، قيآر :؟ فرمودبرند يا زنان ارث نميآ
ن و يشود و اما از زم يبه كار رفته و كل بناء به آنها داده م يها چوب

سهم  :؟ فرمودبرند يا از لباس ارث ميپس آ :برند. گفتم يارث نم 2عقارات
مت ين قيمستغالت و زم يچگونه ممكن است برا :، گفتميش را آريخو
ن تفاوت بر چه يبرند و ا ين آن را به ارث ميلباس، ع ين شود اما براييتع
شود،  يق زن ثابت نميرا انساب خانواده از طريز :است؟ فرمود ييمبنا

است و اگر به  وستهيپگر يد يا به خانواده است كه يا گانهيشخص ب همانند
گر ازدواج كرده و يد يهر علت دوباره از آن خانواده جدا شود و با شخص

ن يزم يد او، ادعايجد يها ا بچهيد يدار شود، ممكن است شوهر جد بچه
  .3جادكنند)ياو مزاحمت ا يخانواده قبل يالت را كرده و براغو مست

و  لان حضرت زهراءيح شفاف آنچه كه مير و توضيتفس :هفتم
هرگز  ين گونه است كه فاطمه سرور بانوان بهشتيداد بد يرو س بوبكرا
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را طلب  يست، بلكه حقتعلق نداشته نكرده ا يرا كه به و يمال يادعا
به  انات ابوبكريدارد. اما پس از بتعلق  يش به ويمان خوكرده كه به گ

آن را  ،گر باريش منصرف شده و ديده و از مطالبه خواست خويقناعت رس
  ر نكرد. تكرا

 ÷ يعلنم امام يب يشود كه م يروشن م يه هم زمانين توجيصحت ا
از فدك را  يچ سهميش هيامر خالفت به فرزندان خو يهم به هنگام تصد
كه چرا فدك را به تصرف  يدر جواب سوال شخص ينداده است و حت
(من از خدا شرم دارم كه  :گفت ،يآور يدر نم ي خود خود و خانواده

ش اختصاص دهم كه ابوبكر آن را منع كرده و يخو ي خانوادهرا به  يزيچ
ا يم، آيحال اگر كار ابوبكر را ظالمانه بدان .1)بوده است هجز بر آن منيعمر ن

ش يها راث مادر بچهيكه م ميدان ينمز ظالمانه ين ين كار را توسط عليد اييتأ
) و ‡ت(يار واضح است كه دوستدار اهل بيرا به آنها باز نگرداند؟ بس

ز سوء ين ادعا مبرا دانسته و نسبت به ابوبكر نين همه اصحاب را از ايمسلم
  ن نخواهد داشت. ظ

  م. يشو يز در موارد هشتم و نهم متذكر ميگر را نينجا دو نكته ديدر ا
داشت و آزار  ياز تصرف فدك قصد سوئ س اگر ابوبكر :هشتم

چ كدام يا هي ل شهيت كرده بود، پس چرا آن را به عايرا ن لفاطمه
راث يم ميت تحريل عموميد؟ روشن است كه به دلين نبخشياز امهات مؤمن
ت هستند، يز جزو اهل بين ص امبريپرا زنان يز ،2ت استيبر همه اهل ب

                                                   
 ٢٥٢، ص ١٦ه، ج شرح نهج البالغ -١
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  157  قرآن و اهل بيت صحابه از ديدگاه

ن كار قصد عمل به ياند و ابوبكر با ا ز حق تملك آن را نداشتهيپس آنان ن
اشتباه  ص امبريپت يا عمل به وصيآ .را داشته است ص امبريپسفارش 

  است؟ 
ن است كه يا نه با فاطمه يو ك يتبرئه ابوبكر از دشمن يگر برايل ديدل :نهم

 يارگرفتن خدمتگذار برايدر اخت يز درخواست فاطمه را براين ص امبريپ
ل يدل ص امبريا منع پيمشروع و مباح است. آ يكه كاريكرد. در حال دخانه ر

ن داستان يان ايبه ب يطوالن يثيدر حد ÷ يعلشان است؟! امام يا يعدالت يب
 ،پدر يا :گفت شانياست، فاطمه به اوبرخ ص امبري.. آنگاه پ.( :پردازد يم

ن كن كه مرا ييتع ياوريم خدمتگذار و يتوان انجام كار خانه را ندارم. پس برا
به  ي؟ عليخواه يمنخدمتگذار  بهتر از ايآ :به او فرمود ص امبريدهد، پ ياري

 خدمتگذاربهتر از پدر  ،بله :، فاطمه گفتيآر :كه بگو فاطمه اشاره كرد
 33ح گو و يبار خداوند را تسب 33پس هر روز  :فرمود ص امبريخواهم؟ پ يم

و  ياد كرده باشير بگو، كه صدبار با زبان خدا را يبار تكب 34بار حمد بگو و 
   .1تو در كفه حسنات باشد) يبرا يكيهزار ن

 يشود. گفتار ين ميفاطمه، خشمگ با خشم ص امبرينكه پيا :دهم
د يد ندارد. اما بايچ كس در آن ترديح و بدون اختالف است كه هيصح

را ين ساختن فاطمه نبوده است زيخشمگ س دانست كه هدف ابوبكر
 يا هر شخصيبر او  يرادياو را اجرا كرده است كه ا يت پدر گراميوص
  ست. يداد ن يگر كه آن را انجام ميد
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است كه فاطمه هر گاه و به  ين معنينه به ا ص امبريه پن گفتيز ايو ن
ن شود و يز از آن متأثر شده و خشمگيامبر نين شود، پيل كه خشمگيهر دل

و  يعل ييزناشو يموارد در زندگ ياريشان هم نباشد. و بسيت ايمورد رضا
ن يفاطمه را ناراحت و غمگ ياست كه عل وجود داشته ب فاطمه

و  يرا محكوم نكرده و بر او عصبان يعل ص امبريساخته است اما پ
هم بوده كه حق را به فاطمه داده و با  يخشمناك نشده است. البته موارد

ان يم ص امبريت برخورد كرده است. در واقع پيبا خشم و عصبان يعل
عادالنه و  ياست، موضع يش كه سرور زنان بهشتيو دختر خو يپسر عمو

ر محبت پدرانه كه يو تحت تأث يعاطف يمنصفانه داشته است نه موضع
  اع حق شود! يسبب ض
ابوطالب  كه با جعفر بن ي: (زمانكند يم انيبرا  ييبايت زيروا س ابوذر

را به مبلغ چهار هزار  يزيم، كنيدبر يبه عنوان مهاجر در حبشه به سر م
ه داد، يهد يز را به عليز كنينه او نيدرهم به او دادم، كه در بازگشت به مد

قرار داد تا در انجام امورات منزل  ل ز او را خدمتگذار فاطمهين يعل
را در  يشود، عل ياز روزها كه فاطمه به اتاق داخل م يكيش دهد. در ياري

كند.  يمشاهده م ،ز گذاشته بوديكن ندام يكه سرش را بر رويحال
 :گفت ÷ يعل؟ يبا او چه كار كرد ،اباالحسن يا :پرسد يم لفاطمه

 ،ز نكردم، حال تو بگويبا كن يچ كاريدختر محمد! ه يبه خدا قسم، ا
منزل پدرم بروم؟ به تا  يده يا اجازه ميآ :گفت ل ؟ فاطمهيداشت يكار
كرده و  بر سر يز روسري. فاطمه نيبرو يتوان يم ،يآر :گفت ÷ يعل

ده بود كه ينرس ص امبريده و به راه افتاد. هنوز به منزل پيبرقع را پوش
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فرستد  يخداوند بر تو سالم م :نازل شد و به او گفت صامبريل بر پيجبرئ
ت كند اما تو يشكا يد كه از عليآ ياكنون فاطمه به نزد تو م ،ديفرما يو م
 يزيد، اما قبل از آنكه چيرس ص امبرير!! فاطمه به خانه پياز او نپذ يزيچ

بله،  :؟ فرموديت كنيشكا ياز عل يخواه يا ميآ: فرمود ص امبريد پيبگو
 يبگو، برا يفرمود: برگرد و به عل صامبريكعبه قسم! پ يدابه خ

   .1ن خورد)يم زميتو رو يخشنود
ك بار فاطمه نزد ي( :ت است كهيروا ÷ از جعفر بن محمد

چ وقت درآمد و يرسول خدا! ه يا :ت كرد و گفتيشكا ياز عل صامبريپ
 ص امبريبخشد! پ ين ميدارد بلكه به مساك يش را در خانه نگه نميزرو

م دارد يم كه حكم برادر را برايا مرا نسبت به پسر عمويآ ،فاطمه ي: افرمود
كه خشم او خشم من و خشم من خشم خدا را يدر حال !يكن ين ميخشمگ
   .2دارد)  يدر پ
 ين هدف دشمنان اسالم نابوديتر اد برد كه مهميد از ينبا :ازدهمي

 ياخبار دروغاساس و  يب يها ج داستانيق ترويوحدت مسلمانان از طر
م داللت دارد. و اگر از الان نسل اول اسينه مياست كه بر وجود بغض و ك

 يادآوري ياد بود، برايانه مجالس يل ساليش بپرسم كه تشكيخو
ه يك احساسات و عواطف مردم بر عليجة آن تحريكه نت ييها داستان

ز يجاد خشم و نفرت نسبت به آنها چيو ا ص امبريت پياهل ب و اصحاب
ن يجاد تفرقه و شكستن صف وحدت مسلميا جز ايست، آين يگريد
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  خواهد داشت.  يا جهينت
 يل شرعيجز با استناد به دل س ه فدك كه ابوبكرياز جمله قض يانداست
 يبر مبنا قطبه آن اقدام نكرد و برخورد او با فاطمه ف ص امبريه پيو توص

ر يتفس ل ويكه به تأو يكس ،بود ص امبريعت و پيانجام دستور شر
 تيدشمنان اهل بطعنه  يبرا يپردازد چه جواب يه مين قضينادرست ا

   :نگونه قضاوت كنند كهيخواهد داشت اگر آنان ا
عموم  و با ن شدهياست! خشمگ برانگيز ار تعجبيكار فاطمه بس

رساند كه  يم ييرا به جا يكند و خصومت و دشمن يمخالفت م مسلمانان
و هوس و  يهو ين كار او جز از رويكرده است، ا ياسالم از آن نه

ن كرد و يفه مسلميست. مانند آنچه كه او با ابوبكر خليا نياق به مال دنياشت
البته، او در  .ده گرفتيرا ناد صامبريد، و سفارش پيراث طلبياز او م
آورد  يرا فراهم م پيامبرار موجبات خشم يز بسين ص امبريات پيدوران ح

به  يعل يده كه او از فقر و تنگدستذكر ش ياريات بسيكه در روا
از حارث و  يعيكه ابواسحاق سب يتيبرد، مانند روا يت ميشكا صامبريپ

 يفاطمه برا يروز :گفت ي(عل :ت كرده است كهيروا ياو هم از عل
 ين كافيا ايآ ،فاطمه يا :رفت، من گفتم ص امبريت از من نزد پيشكا

ن آنان هستم؟ و تو سرور يترن و دانايصبورتر ،ن مسلمانيست كه من اولين
و دو  يم دختر عمران برتريو بر همه زنان جز مر يبانوان بهشت هست

   .1هستند) يز سرور جوانان بهشتيفرزند تو ن

                                                   
 . ٢٤٨ امالي طوسي، ص -١
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 يل گرسنگيكند كه فاطمه به دل يت ميز از ابن عباس روايو ابوصالح ن
به شوهرت  ،فاطمه يا :فرمود ص امبريكرد. پ يه ميو كمبود لباس گر

 ،لهين وسيد است. و بديا و آخرت سيت كن. به خدا قسم او در دنقناع
   .1..).داد يآشت ان آنهايم ص امبريپ

 يپسند يرا در مورد آنان م ين فكريا چنيآ ،تيدوستدار اهل ب يپس ا
نكه يا اي؟ يورزان و دشمنان آنان باش نهيدر جمله ك يده يو به خود اجازه م

ر ي، ائمه و ساص امبريپح و مبارك يطه آنان با تمسك به روش صحياز ح
ادت يره محبت و سيرا در دا ص امبرياران پيو  يكن ياصحاب، دفاع م

  ؟ يپسند يا كدام گروه را مي؟ آيده يش قرار ميخو

  سوال هفتم 
بن  عمر و خالد كند راجع به عمل ابوبكر، يكه از اصحاب دفاع م يكس
هجوم برده، او را  يبه خانه حضرت عل ص امبريپد كه پس از وفات يول

نش را سقط يش شكست و جنيزدند كه پهلو يبسته و همسر او را به حد
ه دارند، ربه آن اشاز ين يخيات تاريكرد و آنگاه خانه را آتش زدند و روا

  دارد؟  يحيچه توض

  :جواب
دن چند يبا شن يست كه شخصين يم، منطقيان كنيالزم است ب :اول

ش از دست نبه دوستان و محبوبا ش را نسبتيمحبت خو يخيت تاريروا
ش روشن يت برايكه درجه اعتبار و صحت و سقم آن روايداده در حال

                                                   
 . ٩٩، ص ٢٤، و بحار األنوار، ج ٣١٩، ص ٣المناقب، ج  -١
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تواند از هم  يم را تيروا ح و اشتباهيكه صح يست. تا چه رسد به كسين
م در برابر يضر به تسلاح يل تعصب جاهلياما فقط به دل ،ك كنديتفك
ان يات در ميآن دسته از روابر  يباطل مبتن يان باورهايست و با بيقت نيحق

  مانند اصحاب گردد.  ينه نسبت به افراديبغض و ك جاد فتنه،يمردم سبب ا
 يقيدق يات پرداخته و كوشش و سعيق در مورد روايد به تحقيبلكه با

ث يرش حديه باشد. قواعد و شروط پذتح داشيات صحيافت روايدر يبرا
  بد. يرا نفر يت باطل ويح را بداند و انتشار فراوان روايصح

ن داستان از اساس دروغ بوده و از زبان يم كه اييد بگويبا :دوم
ن يد وحدت مسلميدن جامه سفيان شده كه دريب يزيانگ ان فتنهيرو هيس

 ،ميكن ياعالم م ينجا به صورت تحديدشان بوده است. و ما در ايپل يآرزو
كه از  ،حيت صحيك رواي ين مورد حتيه در ااگر تمام علما تالش كنند ك

 يق خاليمذهب ضابط و دق يان عادل اماميلحاظ سلسله اسناد و وجود راو
  ابند هرگز نخواهند توانست. ياز اشكال باشد را ب

ن ين وجود باز هم به ايكه با ا يارند كسانيبس ،اما با كمال تأسف
ه يبا قض ياتو احساس يار عاطفيمان داشته و بسياساس ا يداستان دروغ و ب

را كه از زبان  ياتيدهند كه روا يكنند و به خود زحمت نم يبرخورد م
  كنند. ياز لحاظ صحت و ضعف بررس ،شوند يان ميافراد ب يبرخ

 هات وارده در مورد حادثيان روايپس از ب يد هاشم معروف حسنيس 
ات از آن دسته ين گونه روايا :ديگو يم لحضرت زهرا يان شده برايب

ث يتوان از ح يتعصب، نم يا نقد عادالنه و باز آنها را ب ياريهستند كه بس
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   .1سند به اثبات رساند)
راث يدر مورد فدك و مث يبهر صورت حد :ديگو يگر ميد ييدر جا

اد يار زياو در برابر دستگاه خالفت بس يريگ از پدرش و موضع لزهرا
از  ياريبس ،هم دوستان و هم دشمنان يديچ شك و تردياست و بدون ه

 ،عالمانه يق و نقديرا با تحقياند، ز خود ساخته و پرداختهات را ين روايا
   .2رفتيتوان پذ يات را نمين رواياز ا يار كميجز تعداد بس

دن يب ديزهرا و آس زدناما داستان  :ديگو يز ميعالمه كاشف الغطاء ن
نه عقل و نه احساسات من توان  ،است كه نه وجدان يگونه او از آن موارد

توانستند آن را انجام  ينكه آن قوم نميرد. نه به خاطر اآن را ندا نرفتيپذ
 يكيد نيتقال ول كه خو و سرشت عرب و عادات ين دليبلكه به ا ،دهند
 ،داد د قرارييز آن را مورد تأيعت اسالم نيكه شر قبل از اسالمت يجاهل

ك مرد عرب اجازه يرت و تعصب نسبت به زنان هرگز به يهمانند غ
   .3او مورد ضرب و شتم قرار دهد هرآن هم در برابر شورا  يداد كه زن ينم

 لو شكستن زهرالت پهيا روايكه آ :ده شديپرس ياهللا خوئ تيآاز 
ح يان علماء صحيمشهور م يطبق رأ :ح است؟ در پاسخ گفتيصح

   .4ستين
 ين اهانتيرفت، چنيچگونه پذ ÷ يعلبپرسد كه  ياگر شخص :سوم

                                                   
 . ١٣٣، ص ١، ج عشر یسیرة األئمة االثننگا:  -١
 . ١٤٠، ص ١همان، ج  -٢
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از جانب  يعل :دهند كه ينه جواب من گويرد. اياش انجام گ بر خانواده
به صبر در برابر صحابه و انفعال در قبال اعمال آنان امر شده  ص امبريپ

 يند و دولت مركزيب نبيآس يل اختالفات داخليبود، تا پرچم اسالم به دل
  از داخل دچار تفرقه نگردد. 

   :مييگو ياكنون ما م
و به فرض قبول اساس و دروغ است  يه هم جزو مطالب بين قضيكه ا
ام خالفت كامالً آن را باطل يدر طول ا ÷ يعل امامعملكرد  ،آن هم

و  يكار مأمور به محافظه ص امبريشان از جانب پيكه اگر ا چرا ،كند يم
كه  ياصحاب بود به حددرست و نادرست صبر در قبال هر حركت 

ز شود، پس يش نيناموس خوحرمت  هتك به يتوجه يب مرتكب (معاذاهللا)
و پس از آن  ر شديدرگ ريو زب شه و طلحهيعارا در جنگ جمل با سپاه چ

خته شدن خون ياسباب ر هيمعاوبا مبارزه با و ن پرداخت يبه جنگ صف
ن اقدامات او مخالف يا ايرا فراهم آورد؟ آ يرصحابيو غ يهزاران صحاب

   نبود؟ ص امبريت (مفروض) پيبا وص
شان يبه ا ص امبريانب پاز ج يتين وصيپس واضح است كه اساساً چن

رام آخدا و خلق خدا  يها ظلم و تجاوز به حرمت مقابلنشده بود كه در 
هتك حرمت را كه  م شود و آن ظلم و تجاوز بزرگيتسلز يند و خود نيبنش

 يقتاً بر هر فرد مسلمانيحق رد.يداشت، بپذ يرا در پ اش هوادخان خانه و
و نسبت دادن آن به  ييسوان ريچن راندنقبل از به زبان واجب است كه 

 يها را در عرصه يرت، شهامت و شجاعت وي، غر خدايشكرار و  دريح
اد آورد كه يت داشت، به يو اهل ب ن خدايبه د ، كه نسبتيمختلف زندگ
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است كه ائمه و از جمله  ياو همان شخص دار بود.يتا چه حد حساس و پا
ن مظلومش كشته ز ربه خاط(هر كس كه  :اند كه آموخته يامام صادق از و

ن ذلت و ي، اتربيت شده استن يكه چن يا كسيآ .1)د استيشود، شه
   رد؟!يپذ يرا م يرتيغ يب

و يك مسلمان عاقل بر عليه خودش دليل نمي آورد؛ آن هم دليلي كه 
هيچ نفعي براي آل بيت نداشته باشد. آنان مدعي هستند كه علي جنگجويي 

لحه بن عبيداهللا و اهل صفين بخاطر بسيار شجاع بوده است كه با لشكر ط
 مظلوم واقع شده بودند امامت جنگيده است، پس چرا هنگامي كه آل بيت

  ياري دهد در حق آنان كوتاهي كردند؟!و الزم بود آنان را 
و بدون سند  باشدح نيات صحيبه روا پايبندكه  ييجو هر فتنه :چهارم

 يث، مبنايكتب حدصرف انتشار آنها در  به رد ويح آنها را بپذيصح
كند كه ضربه خوردن  يپرداز ن داستانيتواند چن ياعتقادش قرار دهد، م

ان ابوبكر يمشترك م يا ن او و سوزاندن خانه، توطئهيو سقط جن لزهرا
ش دست يان بردارند و به اهداف خويبود، كه زهرا را از م يو عمر با عل

  : ديبگو ز استناد كرده،ير نيز يثيدل حيابند. آنگاه به دالي
ق يدق يا شنامهيش با ابوبكر و عمر، نمايتوطئه مشترك خو يبرا يعل - 1

به دستور  يكرده بود كه براساس آن رواج داده بود، و يطراح
ابوبكر و  يها توطئه يغمبر از مبارزه با اصحاب، منع شده و قربانيپ

                                                   
، ص ١۵ج  وسائل الشیعة،و  ١٦٧، ص ٦و تهذیب األحکام، ج  ٥٢، ص ٥نگا: کافي، ج  -١

١٢١ . 
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سال  60شتر از يابوبكر ب ،م كه در آن هنگاميدان يعمر است. اما ما م
در كرار مشهور بود، يكه به ح يسال سن داشتند و عل 53ز يعمر ن و

رون يش بيتوانست با آنان مبارزه كرده و از خانه خو يم يبه راحت
ش را با آنان اجرا كند. ين كار را نكرد تا طرح مشترك خويراند. اما ا

  !در كار بود يدر واقع دست خود عل
د با صحابه مقابله كند. يبان نيحفظ خون مسلم يگفته بود كه برا يعل - 2

ز ين بهانه نيبه ا ل م، دفاع نكردن او از زهرايدان يكه ما ميدر حال
ر از سه نفر، يات، همه اصحاب به غيروا ياريرا طبق بسيباطل بود، ز

ز يابوبكر و عمر ن و شرعاً قتال با آنان واجب است و مرتد شده بودند
ست داشت چرا با زهرا را دو ÷يعلپس اگر  .ن بودنديجزو مرتد
  بوده است.  يخود عل يپس توطئه با هماهنگ ؟!ديآنان نجنگ

 ،شبانه روز از وفات فاطمه زهرا 9تر آنكه با گذشت  ل واضحيدل - 3
ابن «فه ازدواج كرد و فرزند او را به يحن يفه بنياز طا يبا زن يعل
ازدواج دختر  با نكه پس از آن هميتر ا لقب داد. و جالب» فهيحن
ن بود موافقت يچ توطئه ياز اعضا يكيكلثوم با عمر كه  امش يخو

خود به انجام توطئه قتل زهرا كمك كرده است  ÷ يعلكرد. پس 
  ؟!شود كه دخترش با قاتل زهرا ازدواج كند يم يو اال چگونه راض

به هنگام خالفت ابوبكر و عمر نقش قضاوت و وزارت را  يعل - 4
كرد  يم ييداد و راهنما يره مداشت و به آنها در موارد مختلف مشو

ن يگاه و قدرت آن دو نفر داشت و ايت جايدر تثب يا و نقش عمده
داده به شرط  يقول همكار ي، عليدهد كه طبق توافق قبل ينشان م
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م كه يديكنند. و د ين توطئه همكاريرا در انجام ا يز ويكه آنان ن
  گونه شد.  نيهم

فرزندانش به اسم  ينامگذار به يدياق شدين راستا اشتيدر هم يعل - 5
ز ازدواج كرد يبا زن اول ابوبكر ن يعثمان دارد و حتو ابوبكر و عمر 

اد و يان آنها و جاودانه كردن يم ين خود داللت بر رابطه قويو ا
   ه زهرا تمام شود.يرسم آنان دارد هر چند كه بر عل

ا راث و حقوقشان را كه از مادر به آنهيفاطمه م دبه اوال يعل - 6
كه خالفت را به عهده گرفت و  يزمان يد نپرداخت، حتيرس يم

را كه ابداع عمر بود  حيز تراويو نآن حق را داشت.  يقدرت اعطا
پس  ؛دوباره رواج نداد ،تعه را كه عمر حرام كرده بودم و منع نكرد

 او با آنها همدست بوده است. 

  م.يده يان مينجا پايقان را در ايات زنديفرض[
شرم دارم. قلم و  ين مطالبينده كه از گفتن و نوشتن چنسيمن نو
ن ييتب يلرزند و به خدا سوگند اگر جز برا يز به خود ميكاغذ من ن

را هرگز به عرصه  يلين اباطيدانستم چن يقت نبود و اگر الزم نميحق
   ]آوردم. ينوشتار نم
اصحاب پيامبر با كه  يريپذ يا ميآ ،تيدوستدار اهل ب يا ...و تو

از وي دفاع  يعلطمه چنين كرده باشند و خانه وي را آتش زده باشند و فا
ها  ن استدالليكه تمام ا دهم تذكر ميان كردم و دوباره يقبالً ب ؟!نكرده باشد

ث ياست كه در كتب حد يات مجهول و مكذوبيث و رواياحاد يبر مبنا
 ،يانچ مسلميكه ه معتقدمرفته شده است. من يق پذيوارد شده و بدون تحق
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در و اصحاب ه يپس هر آنچه را كه بر عل .پذيرد ديدگاهي را نمي نيچن
  ر. ياد باشد، مپذيهر چند كه ز ،شود  يان ميمده و بآات يروا

  سوال هشتم  
ل يق وجود دارد كه در اوايابوبكر صد يريگ موضع يبرا يچه جواب

ال د به جنگ و قتيخالد بن ول ياز اصحاب را به فرمانده يخالفتش تعداد
 يل عدم اعطايمسلمانان فرستاد و خون آنان را مباح دانست، فقط به دل

فه يمانند آنچه كه در مورد طا .آنها يل جهل و ناآگاهيزكات، آن هم به دل
ره و كشته شدن او توسط خالد اتفاق افتاد كه در همان شب يمالك بن نو
  ز ازدواج كرد؟ يبا همسرش ن

   :جواب
ن و يركان اسالم است كه پس از شهادتن ايتر مهم يكيزكات  :اول

مال و ثروت ثروتمندان و  يابيهار يبرا ينماز مطرح شده است، و پل
ن يباشد، به هم ين زكات مير مستحقين و ساين به خانه فقراء و مساكيريسا
از موارد زكات را به  ياريش در بسيز خويز در كتاب عزيل خداوند نيدل

  :جملههمراه نماز مطرح نموده است، از 

﴿ ْ قِيُموا
َ
لَوٰ ٱ َوأ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ َوَءاتُوا ْ رۡ ٱوَ  ةَ لزَّ ٰ ٱ َمعَ  َكُعوا   . ]۴٣البقرة: [   ﴾٤٣ كِعِيَ لرَّ

  .»و نماز را بر پا داريد و زكات را بپردازيد، و با نماز گزاران نماز بخوانيد«
﴿ ْ قِيُموا
َ
لَوٰ ٱ َوأ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ َوَءاتُوا ۚ لزَّ ْ  َوَما ةَ ُموا ن ُتَقّدِ

َ
 َتُِدوهُ  َخۡيٖ  ّمِنۡ  ُفِسُكمِل

ِ ٱ ِعندَ    .]١١٠البقرة: [   ﴾َّ

خود  يرا كه برا يكيو هر كار ن يد،و زكات را ادا كن يدو نماز را بر پا دار«
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  .»يافت يدخواه خداآن را نزد  فرستيد، يم يشاز پ
ان ي(خداوند زكات را با نماز با هم ب :ت است كهيروا ÷ از ابوجعفر

اما زكات نپردازد، نمازش مقبول  ،نماز بخواند يگر كسكرده است، پس ا
   .1ست)ين

ت از ابوجعفر يچند روا ،ليو فض دير و برياز محمد بن مسلم و ابوبص
ه نماز مرا(خداوند زكات را ه :اند ت شده كه فرمودهيروا إ و ابوعبداهللا

   .2فرض كرده است)
باشد  يمانند حكم تارك نماز م ،ن خاطر حكم تارك زكاتيبه هم

  :ن مطلب در قرآن و عترت ثابت استيو ا ، قتل اويعني
  :ديفرما يخداوند م

 ٱ نَسلَخَ ٱ فَإَِذا﴿
َ
ْ قۡ ٱفَ  ُرمُ لُۡ ٱ ُهرُ شۡ ۡل ۡ ٱ ُتلُوا  وَُخُذوُهمۡ  وََجدتُُّموُهمۡ  ُث َحيۡ  كِيَ ُمۡشِ ل

وُهمۡ حۡ ٱوَ  ْ قۡ ٱوَ  ُصُ ْ  فَإِن َصدٖۚ َمرۡ  ُكَّ  لَُهمۡ  ُعُدوا ْ  تَابُوا قَاُموا
َ
لَوٰ لٱ َوأ ْ  ةَ صَّ  َوَءاتَُوا

َكوٰ ٱ ْ  ةَ لزَّ َ ٱ إِنَّ  َسبِيلَُهمۚۡ  فََخلُّوا  .]۵التوبة: [   ﴾٥ رَِّحيمٞ  َغُفورٞ  َّ
د يابيان گرفت، مشركان (عهد شكن) را هر كجا بيحرام پا يها كه ماه يهنگام«

(به دام انداختن)  يها برا گاه نيد و در همة كميد و محاصره كنيريد و بگيبكش
گر از زمرة يد. اگر توبه كردند و نماز خواندند و زكات دادند، (دينيآنان بنش

گمان خداوند يد. بيآنان باز گذار يد و) راه را برايشان را رها سازيند و ايشما
  . »توبه كنندگان (از گناهان،) و رحمت گسترده است يمغفرت فراوان (برا يدارا

(خون دو  :ن گفتبه م ÷ابوعبداهللا ت است كه ياز ابان بن تغلب روا

                                                   
 . ٢٢، ص ٩وسائل الشیعة، ج و  ١٠، ص ٢، و من ال یحضره الفقیه، ج ٥٠٦، ص ٣کافي، ج  -١
 . ١٣، ص ٩وسائل الشیعة، ج و  ٤٩٧ص  ٣کافي، ج  -٢
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ت را يقائم اهل ب ،كه خداوند يكس در اسالم حالل اعالم شده و تا زمان
اما با ظهور قائم اهل  ،كند يدر مورد آنها قضاوت نم يكس ،كند يمبعوث م

حكم در  ياجرا يت، طبق كتاب خدا با آنان رفتار خواهد كرد و برايب
شود و  يمسردار كه رجم مفرد زنا كار ه :خواهد ينم يلينه و دليمورد آنها ب

  .1شود) يكند كه گردنش زده م يم يكه از پرداخت زكات خوددار يكس
ل بن مراد و او از يم از پدرش و او هم از اسماعيبن ابراه ياز عل

 ÷ كه از ابوجعفر يرا از مرد يت مرفوعيونس و او از ابن مسكان رواي
مسجد نشسته  در ص سول خدار(نزد  :دارد كه يان ميب ،كند يت ميروا
رون يد و آنها را از مجلس بيزيبپا خ :م كه با اشاره به پنج نفر فرموديبود
د در يد و در آن نماز نخوانيرون روياز مسجد ما ب :آنگاه فرمود ،كرد
   .2د)يده يكه زكات نم يحال

از  ياريبس ،اند ت كردهيكه بزرگان علما روا يخيات تاريطبق روا :دوم
از آنها از دادن زكات  يمرتد شده و برخ ص مبرايپاعراب پس از وفات 

  كردند.  يخوددار
اشعث  :ت كرده كهيم روايم بن مهاجر از ابراهياز ابراه يدر امال يطوس

و  مرتد شدند ص امبريپگر از اعراب پس از وفات يد يا س و عدهيبن ق
ت م، كه ابوبكر با آنان مخالفيپرداز يم اما زكات نميخوان يگفتند، نماز م يم

                                                   
و  ٣٣، ص ٩وسائل الشیعة، ج و  ١٢، ص ٢و من ال یحضره الفقیه، ج  ٥٠٣، ص ٣کافي، ج  -١

 . ٣٢۵، ص ۵٢األنوار، ج و بحار  ٢۵، ص ٧مستدرک الوسایل، ج 
و  ٢۴، ص ٩وسائل الشیعة، ج و  ١٢، ص ٢و من ال یحضره الفقیه، ج  ٥٠٣، ص ٣کافي، ج  -٢

 . ١١١، ص ۴تهذیب األحکام، ج 
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از  ست. وسگ مبسته است نخواه ص امبريپرا كه  يمانيپ :كرد و گفت
كرد و  مگرفت كم نخواه ياز شما به عنوان زكات م ص امبريپكه  ياموال

ر را يه زيگرفتن پابند شتر باشد، آنگاه آ ياگر برا يكنم حت يم دبا شما جها
  تالوت كرد

َّ  ُمَمَّدٌ  َوَما﴿ ِ   .1]١۴۴عمران:  آل[   ﴾لرُُّسُل ٱ لِهِ بۡ قَ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ  رَُسولٞ  إ
  .»اند بوده و رفته يغمبرانيش از او پيست و پين يغمبريحمد جز پم«

 يد برايخالدبن ول ين را به رهبريكه سپاه مسلم س ابوبكرپس اقدام 
برخوردار  محكم ينآقرن حكم يچن يا ن فرستاد از پشتوانهيمبارزه با مرتد

ره يو، قوم مالك بن ند با آنان مبارزه كردكه خال ياز جمله كسان و است.
  پرداختند.  ير او نميبود كه زكات را به ابوبكر و غ

را به  س ابوبكراز اهل فتنه فرستادن خالد توسط  ياريبس :سوم
بزرگ بر ابوبكر  يبيآنها ع يزيكشتار مردم و خونر يها برا ها و جنگ غزوه

ن است كه نه يقت اياما حق ،اند تهمت قرار داده يجلوه داده و آن را مبنا
را به خالد واگذار  ياديز يها تيمأمور صامبريپتنها ابوبكر، بلكه خود 
 ،ني، بحريزمن، عياو را به طائف،  صامبريپنكه يكرده است، از جمله ا

  ز فرستاد. يگر نيدومه الجندل و چند مكان د
و خلفاء نسبت به او  ص امبريپكه  ين وجود و توجه خاصياما با ا

خ به يدر صفحات تار يشوند كه با كنجكاو يافت مي يافرادباز  ،داشتند
دروغ بسته،  يهستند كه بر و ياز و ييافتن اشتباه و خطايدنبال 

                                                   
 . ١١، ص ٢٨و بحار األنوار، ج  ٢٦٢امالي طوسي، ص  -١
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  ر سوال برند. يت و مقام او را زيش را پنهان كرده و شخصيها يكين
  :ديفرما يخداوند متعال م :چهارم

ُ ٱ وََعدَ ﴿ ِينَ ٱ َّ ْ  لَّ ْ  مۡ ِمنكُ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا  ِف  لَِفنَُّهمۡ َتخۡ لَيَسۡ  تِ لَِحٰ لصَّ
 ٱ
َ
ِينَ ٱ لََف َتخۡ سۡ ٱ َكَما ِض ۡرۡل ِيٱ دِيَنُهمُ  لَُهمۡ  َوَلَُمّكَِنَّ  لِِهمۡ َقبۡ  ِمن لَّ  تََضٰ رۡ ٱ لَّ
َلَُّهم لَُهمۡ  مۡ  فِِهمۡ َخوۡ  دِ َبعۡ  ّمِنۢ  َوَلَُبّدِ

َ
ۚ نٗ أ ۚ  ٔٗ َشۡي  ِب  ُكونَ يُۡشِ  َ  ُبُدونَِن َيعۡ  ا  َوَمن ا

ٰ  دَ َبعۡ  َكَفرَ  ْوَلٰٓ  لَِك َذ
ُ
  .]۵۵النور: [   ﴾٥٥ ِسُقونَ َفٰ لۡ ٱ ُهمُ  ئَِك فَأ

انجام دادند؛  يستهشا يآوردند و كارها يماناز شما كه ا يبه كسان خداوند«
(و حكمران) خواهد كرد،  ينجانش ينها را در زم وعده داده است كه قطعاً آن

(و حكمران)  ينها بودند جانش از آن يشرا كه پ يهمان گونه كه كسان
(و پا  وارها است آن ياست برا يدهها پسند آن يرا كه برا شان  ينساخت، و د

 كند، يمبدل م يتشان را به آرامش و امن (خوف و) ترس يقيناًبرجا) سازد، و 
بعد  كه يو كسان سازند، ينم يكرا با من شر يزيو چ كنند يتنها مرا پرستش م

شوندگان از دايرة  (و آنان كامالً بيرون كه فاسقند ينانندشوند، اكافر  يناز ا
  .»شوند) ايمان و اسالم شمرده مي

ن ساختن مؤمنان را يه به وضوح سه شرط استخالف و جانشين آيا
هر سه شرط تحقق  ص امبريپم كه در اصحاب ينيب يكند و ما م يان ميب
ن يگزيجه جاينت زين ص امبريبعد از وفات پ س افت و اقدامات ابوبكري

، ينيجانش :ست. و آن سه شرط عبارتند ازاون سه شرط در وجود يشدن ا
ان بردن ياز م و آن ياجرا طين و فراهم نمودن شرايدن به ديقدرت بخش

و ابوبكر به هنگام ارتداد  .ت و آرامشيل آن به امنيخوف و ترس و تبد
  ن راستا گام برداشت. يدر هم هم مردم

سه  س دين ولب ه توسط خالدريشته شدن مالك بن نوكدر مور  :پنجم
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نزد مالك بن  س دالخدارد كه  يان ميت اول بيروا :ت وجود دارديروا
زكات اموال شما كجاست؟ و چرا  :گفت انه و قوم او رفت و به آنرينو
  د؟ يا ل شدهين نماز و زكات فرق قايب

اتش يد حيقامبر شما در يه پش را بيما زكات خو :ه گفتريمالك بن نو
ن گفته يالد از اخخواهد؟  يم، حال كه وفات كرده، ابوبكر چه ميداد يم

امبر يپ امبر ماست ويپ )صاو (حضرت محمدا يآ :ن شد و گفتيخشمگ
؟ سپس به ضرار بن )ره دانستيل كفر مالك بن نويرا دلن يواست (يشما ن

  ازور دستور داد كه گردنش را بزند. 
ه از سجاح ريدارد كه مالك بن نو يان ميبلي ت دوم با استناد به قويارو

  كرده است.  يرويكرد پ ينبوت م يدختر حارث كه ادعا
از قوم مالك بن  كه خالدنيپس از ا :ت سوم آمده است كهيدر روا

 يا د كرد، عدهيه خواست كه زكات بپردازند و نسبت به امتناع آنان تهدرينو
از نگهبانان  يكيبود به  يز اسارت گرفت. و چون شب سردياز آنان را ن

د اما آن يرا گرم نگه دار تان رانياس :يعني »سراکمأدفئوا أ« :ش گفتيخو
كشتن  يبه معن »دفئواأ«ف بود و در زبان آنان لفظ يقثله ياز قب كه نگهبان

  ش به كشتن آنان اقدام كرد. يخواشتباه با برداشت  ،باشد يم
م و اقدام خالد را يريبپذات را ين رواياگر هر كدام از ا ،در هر حال

 از يرويا پيل امتناع زكات يور است، چه به دلذم باز معياشتباه بدان يكار
 يبرا يكدام مجوز چيل نادرست نگهبان باشد. در هر حال هيا تاوي سجاح
  ست. يحد و قصاص بر خالد ن ياجرا

ز ي) نب( دياسامه بن ز يبرا ص امبرين واقعه در زمان پيو مشابه ا
م كرد و يمشرك بود و او خود را تسل يب مرديكه در تعقيفتاد هنگاماتفاق ا
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ن را بر زبان آورد، اما اسامه گمان كرد يمان آوردم و لفظ شهادتيمن ا :گفت
مانش اعتبار ندارد و او را ين جمله را گفته، پس ايترس ا يكه چون از رو

  رر نكرد. مق يو يرا برا يا ا كفارهيو  هيگونه د چيه ص امبريكشت، اما پ
  :هير آيدر تفس يخ عباس قميش
َهاَيٰٓ ﴿ يُّ

َ
ِينَ ٱ أ ْ َءاَمُنوٓ  لَّ بۡ  إَِذا ا ِ ٱ َسبِيلِ  ِف  ُتمۡ َضَ َّ  ْ َ  َفَتبَيَُّنوا ْ  َو  لَِمنۡ  َتُقولُوا

لۡ 
َ
ٰ ٱ ُكمُ إَِلۡ  َقٰٓ أ َل ِ َيوٰ لَۡ ٱ َعَرَض  َتُغونَ تَبۡ  اِمنٗ ُمؤۡ  َت لَسۡ  مَ لسَّ نۡ ٱ ة  . 1]٩۴النساء: [ ﴾َيالُّ

بر ياز جنگ خ ص امبريپنازل شد كه  يه هنگامين آيا :ديفرما يم
 يروستاها يفرستاد تا برخ يد را به همراه گروهيبازگشت و اسامه بن ز

به اسم  يهودي يهد. مرده فدك به اسالم دعوت دين را در ناحينش يهودي
اش را با خود به  ن خبر خانه و خانوادهيدن ايبا شن يك فدكيهمرداس بن ن

ده به نزدش رفتند او شروع به گفتن يرا د يگروه اسامه و .ه بردكو
د و يگو يترس چنان م يكرد از رو ين نمود، اسامه كه احساس ميشهادت

بر او زد و او را كشت. اسامه پس از  يا زهيدارد) ن يزيانگ (بعداً قصد فتنه
 يا مرديآ :ت فرمودنديشان با عصبانيگزارش داد، ا ص امبريپبازگشت به 

رسول  يا :مان آورده بود؟! اسامه گفتيامبرش ايكه به خدا و پ يرا كشت
 :فرمود ص امبريپفرار از مردن چنان گفت!  يترس و برا ياو از رو ،خدا

، نه آنچه را كه با زبان يديو درون قلب او را د ياش را شكافت نهيا سيآ
گند خورد اسامه سو .يو نه آنچه را كه در درونش بود دانست يرفتيگفته پذ

                                                   
دا به مسافرت رفتید اید! هنگامی که در راه خ ای کسانی که ایمان آورده«: ینساء یعن ٩٤ترجمه آیه  - ١

جنگید. آیا مسلمانند یا کافر) و به کسی که به شما سالم کرد (و  تحقیق کنید (که با چه کسانی مي
 . »سالم نشانة پذیرش اسالم است) مگویید: تو مؤمن نیستی و جویای مال دنیای او باشید
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  .1سازد نكشد) ين بر زبان جاريرا كه شهادت يكه از آن پس كس
ن ادعا كه خالد مالك را كشته و در همان شب با زن او ياما ا :ششم

ت يچ رواياساس است و ه يدروغ، باطل و ب يازدواج كرده است داستان
ارزش است كه صرف قلم  يان نكرده است و چنان بيآن را ب يحيصح
با  :م كهيكن ير اكتفا ميست. لذا به مطلب زيبطال آن مناسب نا يقت برايحق

كرده  يم كه خالد چنان كاريريح بپذيت صحيل و استناد به كدام روايچه دل
دار  پرست در جهت خدشه يزان هويانگ ن است كه فتنهير ايا غياست؟ و آ

به  يبه آسان و كنند يغ نميدر يچ كوششياز ه ص امبريپكردن اصحاب 
دست  يگريات و هر كار ديف روايدروغ، جعل و تحر ،يپرداز داستان

را هدف  س خالدز يش برسند. اكنون نيد خويازند تا به اهداف پلي يم
افتن به زن مالك، يكنند كه به قصد دست  يش قرار داده و او را متهم ميخو

ف و مجهول كار هر نابخرد يات ضعيهمسرش را كشته است. استناد به روا
ندارند. به  ييگو اوهيو  يپرداز جز داستان ياست كه هدف يدوست دشمن

اند  ات مجهول توانستهين روايز با استناد به همين سبب مستشرقان نيهم
. از جمله نسبت دهند ص امبريپكرده و به  يآور را جمع يليها و اباط تهمت

د بن حارثه را در حال يامبر هم زن زيپ نكه:يا ها يسرا اوهين مزخرفات و يا
 ي، آنگاه او را از همسرش گرفت و براديتحمام مشاهده كرد و او را پسندسا

   :كنند كه ير استناد ميت زيش نكاح كرد. و به روايخو
بن  ديبه نزد ز يرسول خدا به خاطر انجام كار :ديفرما يم ÷رضا امام 

                                                   
 . ٧٩، ص ١٦ل، ج و مستدرک الوسای ١١، ص ٢١و بحار األنوار، ج  ١٤٨، ص ١، ج یتفسیر قم -١
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دن يد زن او در حال استحمام است، با ديرفت كه د يل كلبيحارثه بن شراح
از  ص امبريپده است! البته يكه تو را آفر يياك و منزه است خداپ :او گفت

او  يه او از دختر قرار دادن مالئكه برايخدا و تنزح ين گفته فقط قصد تسبيا
  :ز فرموده استيبود، كه خداوند ن

ۡص ﴿ 
َ
فَأ
َ
ٰ أ ِ  َربُُّكم ُكمۡ َف َذَ ٱوَ  نِيَ ۡلَ ٱب ۡ ٱ ِمنَ  تَّ ۚ إَِنٰ  ئَِكةِ َمَلٰٓ ل  ُقولُونَ َلَ  إِنَُّكمۡ  ًثا
  .]۴٠اإلسراء: [   ﴾٤٠ اَعِظيمٗ  ً قَوۡ 
 يپروردگارتان برا ياآ ند!) يفرشتگان دختران خدا :ديگوي يكه م يكسان يا(«

واقعاً است؟!  يدهو (خودش) از فرشتگان دختران را برگز يد،شما پسران برگز
  . »ديدار يان ميب يميو بهتان) عظ يزيار (بزرگ كفرآميشما سخن بس

خداوند پاك و  »كخلق يسبحان الذ« :دن او گفتيبا د ص امبريپ
 .ازمند طهارت و شستشو باشديداشته باشد كه ن ينكه فرزنديمنزه است از ا

شوهرش  يه را برايهمسر او قض ،اش بازگشت د به خانهيكه زيهنگام
 ييبايل كرد كه زينگونه تاويامبر را از آن جمله ايد منظور پيف كرد. زيتعر

 به قصد شادلذا  ده است،يو او را پسند زده كرده را شگفت امبريزن او پ
زن من  ،رسول خدا يا :شان رفت و عرض كردينزد ا ص امبريكردن پ

 ص امبرياست و من قصد دارم او را طالق دهم. پ ياخالق ناپسند يدارا
قبالً توسط خداوند از  ص امبريپ .دار از خدا بترس و او را نگه :فرمود

ز همسر او يدانست آن زن ن يش مطلع شده بود و ميتعداد همسران خو
س پ .نگفت يزيد چيل ترس از گفتار مردم به زيخواهد شد، اما به دل

  :ر را نازل فرموديات زيخداوند آ
ِيٓ  َتُقوُل  ذۡ ﴿ نۡ  لِلَّ

َ
ُ ٱ َعمَ أ   . ﴾هِ َعلَيۡ  َّ
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  .»ت كردهيعنا )اسالم را(كه خداوند نعمت  يكه به شخص يهنگام«
نۡ ﴿
َ
  .﴾هِ َعلَيۡ  َت َعمۡ َوأ

   ،»يا به او داده )را يآزاد(ز نعمت يو تو ن« 
   :ييگو يم
مۡ ﴿
َ
َ ٱ تَّقِ ٱوَ  َجَك َزوۡ  َك َعلَيۡ  ِسۡك أ ُ ٱ َما ِسَك َنفۡ  ِف  ِف َوُتۡ  َّ  ِديهِ ُمبۡ  َّ

ُ ٱوَ  لَّاَس ٱ َش َوَتۡ  َحقُّ  َّ
َ
ن أ

َ
ٰ َتۡ  أ    . ]٣٧األحزاب: [   ﴾هُ َش

كه  يداشت يرا در دل پنهان م يزيخدا بترس تو چ همسرت را نگاهدار و از«
كه خداوند  ي، در حاليديترس يسازد، و از مردم م يخداوند آن را آشكار م

  . »يسزاوارتر است كه از او بترس
شدن دوران عده او،  يش را طالق داد و با سپريد زن خويپس از آن ز
   .1ر را نازل كرديه زيغمبرش در آورد و آيخداوند به عقد پ

ا﴿ َ  يَُكونَ  َ  لَِكۡ  َكَهاَنٰ َزوَّجۡ  اَوَطرٗ  َهاّمِنۡ  دٞ َزيۡ  قََضٰ  فَلَمَّ ۡ ٱ َ  ِمنِيَ ُمؤۡ ل
زۡ  ِفٓ  َحَرجٞ 

َ
ٰ أ دۡ  ِج َو

َ
ٓ أ ْ قََضوۡ  إَِذا ئِِهمۡ ِعَيا مۡ  َوَكنَ  اۚ َوَطرٗ  ُهنَّ ِمنۡ  ا

َ
ِ ٱ رُ أ ٗ َمفۡ  َّ    ﴾ُعو

   . ]٣٧األحزاب: [  

و  ياو بر اثر سنگدل(ان برد يو به پاا ازاز خود را يد نيكه ز يهنگام«
 يرا رها كرد) ما او را به همسر ينب، مجبور به طالق شد و ويز يناسازگار

مؤمنان در ازدواج با همسران پسر خواندگان  يبرا يم تا مشكليتو در آورد
ان ببرند (و طالقشان دهند) ياز خود را بدانان به پايخود نباشد، بدانگاه كه ن

  . »د انجام شوديافرمان خدا ب

                                                   
، ص ٢٢و بحار األنوار، ج  ٤٣١، ص ٢و االحتجاج، ج  ٢٠٣، ص ١عیون أخبار الرضا، ج  -١

٢١٦ .  
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بال  يات و مزخرفاتمهن تويدن چنيتوز با شن نهيانسان كافر و ك
اما دوستدار و محبوب اهل  آورد. يپر در م يگشوده و از خوشحال

 يو اگر برا رديپذ ينم  امبريرا به پ يلين اباطينسبت چن هرگز ،تيب
م نسبت خطا ه  امبريهرگز به پ ،ل باشديقا ياصحاب هم خطا و اشتباه

از  يداند و البته اگرخطا و لغزش يشان را معصوم ميرا ايز ،دهد ينم
سته و يده اغماض نگريح ثابت شد، آن را با ديات صحيز با رواياصحاب ن

و هرگز زبان به  ختهيرآنان فرو يها يكين يايپوشد و در در ياز آن چشم م
 يچرا كه عفو و گذشت و بخشش نشانه محبت و دوست ،ديگشا يآن نم

  ت. اس
  :ديفرما ينگونه است كه خداوند ميات باطل هم ايو روا

ا﴿ مَّ
َ
َبدُ ٱ فَأ ٓ  َهُب َفَيذۡ  لزَّ   . ]١٧الرعد: [ ﴾ءٗ ُجَفا

   .»شود يهوده بوده دور انداخته ميوده و بسيها، ب اما كف«



  
  
 

  ن بخشيقيو  ييانات نهايب

 ص امبريپم كه اصحاب يافتيفراوان در يو نقل يل عقليتا كنون با دال
ده است و يامبران به خود دياء و پيخ انبيكه تار اند تين نسل بشريتر دهارزن
اند كه خالق  انسان را آنان ساخته يو اجتماع يات فرديام حين ايبهتر
  :داده است ين ادعا گواهيز بر اين يهست
ةٍ  َخۡيَ  ُكنُتمۡ ﴿ مَّ

ُ
خۡ  أ

ُ
  لِلنَّاِس  رَِجۡت أ

ۡ
ِ  ُمُرونَ تَأ  ٱب

ۡ ۡ ٱ َعنِ  نَ َهوۡ َوَتنۡ  ُروِف َمعۡ ل  ُمنَكرِ ل
ِ  ِمُنونَ َوتُؤۡ  ِ ٱب  . ]١١٠عمران:  آل[   ﴾َّ

امر به  كهد يا ده شدهيها آفر د كه به سود انسانيهست ين امتيبهتر شما«
  . »ديمان داريد و به خدا اينمائ ياز منكر م يمعروف و نه

مسلمانان خردمند  ،را ين افرادين وصف اعتقاد به ارتداد چنيبا ا
را از  يعتقدات باطلمن يشه چنيتوانند ر يپرسش ساده مرفته و با چند ينپذ

خطور  يطلب منصف قتيكه به ذهن هر حق ييها اساس بر كنند، پرسش
   :د، از جملهيجو يح ميش پاسخ صحيعقل كنجكاو او برا ،كرده
ن برگشته و كافر هستند، چگونه ياز د ص امبريپاگر اصحاب  -1

ت مباركش در يهل بو ا ص امبر اكرميخداوند متعال در قرآن و پ
و  يآنان پرداخته و بر راست يها يكيف نيح به توصيات صحيروا
  اند؟  داده يشان گواهاعمال ظاهر و باطن يپاك

ل يكه در اوا يا شهوات، دو عامليا شبهات است ين ياز د دمنشأ ارتدا -2
بودند و اصحاب كه  يياكثر قدرت و كارا حد يدارا ،ظهور اسالم
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 يطرف با آنها مبارزه درونك يست از يبا يم ،ندمان آورده بوديتازه ا
پا  ن تازهيگر با كل دشمنان آن ديد يو جهاد اكبر داشته و از طرف

كردند و در برابر  يگرفته در داخل و خارج عربستان مبارزه م
گوناگون از طرف  يو آزارها  شكنجه ،ها يزيانگ ها، فتنه توطئه
كردند. و  يمقاومت مك و سران و حاكمان عرب يشاوندان نزديخو
 يمثال زدن يتيو با كفا يم كه چگونه در هر دو جبهه با سرافرازيديد
رش اسالم و استقامت در راه يموانع پذ يدان گشته و تماميروز ميپ
ب را تحمل كردند. يا و مصايان بردارند. آنان تمام بالين را از ميد

افراد رها كرده ن يزتريشان را به همراه عزيها يخانه و كاشانه و دارائ
ح داده و هجرت كردند. يرا بر آنان ترج ص امبريپو محبت خدا و 

ار و يختثار و از خود گذشتن را نه با اجبار و زور كه با اين ايآنان ا
پنجه نرم  مشكالت دست و يشه انجام دادند و توانستند با تمامياند

شوكت  ا در دوران قدرت ويكرده و پرچم اسالم را باال نگه دارند، آ
 يكه خود آن را فراهم كرده بودند و دست آوردها و رفاه اسالم

كردند، با آن  يده و لمس ميش را با چشم سر دين زحمات خويريش
ش يكنند و به مخالفت با دستور رهبر خو يش ميمبارزه كرده و رها

ن كردن او) يبه جانش ص امبريپت يرا (به فرض وص يپرداخته و عل
كه يكنند؟ در حال يو آن را از او غصب م ش منع كردهياز حق خو

ا همه يخدا و رسول كفر است و ارتداد؟ آ باد مخالفت ندان يم
 يرويپ يمهاجران و انصار بر كفر ابوبكر سرپوش نهاده و از و

 كنند؟  يم
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 دهند؟  يانجام نم يبازگرداندن حق غصب شده عل يبرا يچ تالشيو ه

نثار كرده  ص امبريپ ياريه ش را در رايخو يآنان كه قبالً همه هست
ن نهد و به يدادند كه فرمان او را زم ياجازه م يبودند، اكنون به احد

  ش حكم كند؟ يخو يرأ
اند اما حضرت  م كه صحابه كافر و مرتد شدهيريم بپذيتوان يچگونه م -3

ن را يك نفر از شركت كنندگان جنگ جمل و صفي يحت ÷يعل
ا اموالشان را به يسزا نگفته و به طرفداران آنان نا و كافر ندانسته

ان ينكه از مي(قبل از ا :فرمود يكه خود م يدر حال ،مت نبرده استيغن
تان روشن كنم). حال كه با يق را برايتا حقا ،ديشما بروم از من بپرس

 ين بوده، با كسانين چنياند ا دهيجنگ ين كه با وياهل جمل و صف
داشته است (كه هرگز  يعمر و عثمان چگونه رفتار مانند ابوبكر،

ان نداشته است). و حاشا كه آنان را يدر اعتراض به آنان ب يا جمله
دانستند. در حكم  يرا مرتد م يشان اگر شخصيمرتد شمرده باشد. ا
ر يهمان گونه كه همراه با ابوبكر و سا ،كردند يارتداد او مسامحه نم

   .1درا مرتد شمر ن زكاتيمانع ريفه و سايحن ينله بيصحابه قب
ل ي(دل :ش اعالم كرديان خويدر جنگ جمل به سپاه يامام عل

همان گونه كه آنان  ،ستيدن ما با اهل جمل كافر دانستن آنان نيجنگ
ز خود يش را بر حق دانسته و آنان نيبلكه ما خو ،دانند يما را كافر نم
  .2ان ماست)يل جنگ مين دليدانند و ا يرا بر حق م

                                                   
 . ٢٥٢، ص ٣٢و بحار األنوار، ج  ٥٢، ص ١١نگا: مستدرک الوسائل، ج  -١
  . ٣٢٤، ص ٣٢و بحار االنوار، ج  ٤٥قرب اإلسناد، ص  -٢
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كردن از  يدور با افراد صالح و ينينش هم ما را به ص امبر اكرميپ  -4
شان با يحال چگونه ممكن است كه خود ا ،كند يافراد ناصالح امر م

و  ين شده و آنان را در مجالس خصوصينش مرتد و منافق هم يافراد
اسرار  انشان محرميقرار دهد و از م يهربانمورد رحمت و م يعموم
ا پس از مرگ او يت او و ايدانست آنان در ح يند، خداوند كه ميبرگز

ش را از آنان يامبر خويچگونه پ ،شوند ين خارج ميمرتد و از د
  برحذر نداشت؟! 

ازدواج  يخو برا كين ن ويشان ما را به انتخاب افراد متديو چگونه ا -5
كرده و از خانوادة  تن گفته مخالفياما خود در عمل با ا ،كند يامر م

ش را به نكاح يب و پاك خوا دختران محبوي ده ويمرتدان همسر گز
عمر و  اند كه با ابوبكر، ار اشتباه شدهشان دچيا ايآورد؟ آ يآنان در م
  اند.  ر كردهابرقر يشاونديگران رابطه خويعثمان و د

ن يو خالفت و از د يصحابه را غاصبان حق عل ‡ تياهل باگر  -6
 يسردمداران كفر و ارتداد را برا يچرا اسام ،دانستند يخارج م

 دند؟ يگز يش بر ميفرزندان خو يذارنامگ

عمر و عثمان بر  چون ابوبكر، (معاذاهللا) يز است نام مرتدانيو اگر جا
ت نهاده شود پس چرا از نام فرعون و قارون و يفرزندان اهل ب

 كيز يشه دارد و كافر نيك ريكفر  كهيدر حالم يكن يز ميگران پرهيد
 يبرا ،ميدان يت مياهل ب يروان واقعيحكم را دارد و اگر ما خود را پ

و اگر آنان  ،ميدر عمل دار يرويجزو پ يا راهيآ ،شيخو ياثبات ادعا
 يگذار ستة نامير اصحاب را شايابوبكر و عمر و عثمان و سا ياسام
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 م. يجوئ يم يدانستند ما چرا از آن دور يش ميفرزندان خو

ن يو نفررا لعن  يعلم كه مخالفان امام يده يچگونه به خود اجازه م -7
 يه نهياز لعن معاو يش را حتيروان خويشان پيكه ا يكرده در حال

كننده و ناسزاگو  نيپسندم كه شما نفر ينم :كرده است و فرموده
    .1ديباش

نشر  يبر تالش اصحاب برا يرا كه مبن يخ گزارشيتار يجاچ يدر ه -8
س اسالم يتأس ف اركان دولت تازهيا تضعين يافكار باطل و ضد د

ثار و تالش و از خود يان ايم بلكه هر چه هست بينيب يد نمباش
ن يچنا يآحال اگر آنان منافق بودند  ،د استينسل جد يبرا يگذشتگ

 يابيدست يرا برا ين فرصتيا كمتريو دادند  يرا از خود نشان م يثاريا
  دادند.  يش از دست ميبه اهداف خو

ل صداقت و يدل ،اصحاب يها ينيها و حماسه آفر يروزيا پيآ -9
ا خداوند نصرت و يو آ ؟!ستين ص امبريپ يرويآنان در پ يداريپا
   ؟!ش را شامل حال منافقان خواهد كرديخو ياري
ش يخو حكومت ت اركانيتثب يبرا ،معاصر يها گذاران دولت هيپا -10

ندة خدا يا نمايآ .رنديگ يم ياريسته و صادق يت و شاياز رجال با كفا
ها را بلكه  نين دولت حاكم كه نه تنها سرزميرت ن و بزرگيزم يبر رو
نشر  يمنافق و مزور را برا ير كرده است، مشتيز تسخيها را ن قلب

 يكه دولت مهر و محبت و راست ين دولت اسالميش و تمكين خويد
                                                   

ن، ص یالصف وقعةو  ٣٩٩، ص ٣٢حار األنوار، ج و ب ٣٠۶، ص ١٢رک الوسائل، ج نگا: مستد -١
١٠٢ . 
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ن مبارك ين ديكنندة ا كه الهام يا خالق هستيو آ ؟!نديگز يبر م ،است
نبوت گذاشته و  يپا يجا در ادهد كه پ يبه منافقان اجازه م ،است
   ؟!رنديرا بر عهده گ شبمحبوامبر يپ ينيجانش

 صامبريپ ي هاگر صحاب ،ز حق دارد كه بپرسدين يهر مسلمان عاد -11
ت يان بشريم يپس پل ارتباط ،ن خدايمرتد و منافق بودند و دشمن د

ف شده و باطل به دست يتحر ينيران بوده و ديو شالودهامبر از يو پ
عت يام شردعبادت خدا، ك ين صورت مبنايده است. در ايما رس

  است؟! 
كه همان گروه بودند كه  يم در حاليبدان ياله يو چگونه قرآن را وح

  اند؟!  ش حفظ و نقل كردهيپس از خو يها نسل يآن را برا

م كه طعنه در يالزم است بدان !يگرامو ار يخوانندة هوش يپس ا
 يكن كردن مبان شهين كار ريبوده و با ا امبر نقش دشمنان اسالمياصحاب پ

امبر را آنان به ما يرت پيچرا كه قرآن و س .اند هدف گرفته را ن اسالميد
به اندازة اسالم  ينيچ دير آن هيو غ يان آسمانيان تمام ادياند و در م رسانده

  باشد.  يات معتبر نقل شده نمياسناد متواتر و روا يدارا
كوكار آنان يروان نيو پ يعل ر، عمر، عثمان،چون ابوبك يدر واقع افراد

راد بر آن ياند و هر گونه خدشه و ا اند كه قرآن و سنت را به ما رسانده بوده
ن نقشة شوم و يبرد. لذا ا ير سوال مين را زيافراد به همان اندازه اساس د

و  يرويپ ين را براياسالم را هدف گرفته و مسلم نيد يد كه نابوديپل
خواهد همچنان ادامه دارد. و خداوند خود  ينصارا م و ودهيد از يتقل

  :فرموده است كه
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َ  ُهودُ ۡلَ ٱ َعنَك  َضٰ تَرۡ  َولَن﴿ ٰ  َرىٰ لََّصٰ ٱ َو   . ]١٢٠البقرة: [ ﴾ِملََّتُهمۡ  تَتَّبِعَ  َحتَّ
 آنها نيينكه از آيد شد. مگر انهرگز از تو خشنود نخواه نصاريان و يهودي«
  . »يكن يرويپ

(بار الها،  :م كه فرموديكن يرا تكرار م ص امبريپ يان دعايدر پاز يما ن
ن و يها و زم خالق آسمان يل، ايل و اسرافييكايل و ميپروردگار جبرئ يا
كو در اختالفات يكه به قضاوت ن يدا، فقط تو هستيآگاه به پنهان و پ يا
رو دار به ين گيش در اي، پس ما را به لطف خويا ستهيان بندگان شايم

  ت و راه راست). يهدا يراهنما به سو يقت رهنمون ساز، كه توئيحق
  

  ن ين آمين آميآم
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