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  مقدمه

ت أعمالنا اذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئاحلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوإن 
من يهد اهللا فهو املهتد، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن 

  حممداً عبده ورسوله.
  

  فرمايد: ستايش خداوندي راست كه در كتابش مي

﴿šχθà) Î6≈¡¡9$# uρ tβθä9̈ρ F{$# zÏΒ t Ì�Éf≈ yγßϑ ø9$# Í‘$|ÁΡF{ $# uρ t Ï%©!$# uρ Ν èδθãèt7 ¨?$# 9≈ |¡ôm Î* Î/ 

š†ÅÌ §‘ ª!$# öΝ åκ÷]tã (#θàÊ u‘uρ çµ ÷Ζtã £‰ tãr& uρ öΝ çλm; ;M≈ ¨Ζy_ “Ì� ôfs? $yγ tFøtrB ã�≈yγ ÷ΡF{$# tÏ$ Î#≈yz !$pκ�Ïù #Y‰ t/r& 

4 y7 Ï9≡sŒ ã—öθx� ø9$# ãΛÏà yèø9$# ∩⊇⊃⊃∪﴾                    ١٠٠: ة[التوب[   

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

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

رضايت نموده اسـت، آيـا    نرا ستوده و از آنان اعال شد صحابهآري، خداون
  رضايتي فراتر از آن هم هست؟ نستايش و اعال

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

  گويد: بلكه خداوند در مورد آنان مي

﴿â !#£‰ Ï© r& ’ n?tã Í‘$¤� ä3 ø9$# â!$ uΗxq â‘ öΝ æη uΖ÷� t/ ﴾         :٢٩[الفتح[   

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

﴿$tΒ uρ ö/ä3 s9 āωr& (#θà) Ï�Ζè? ’Îû È≅‹ Î6y™ «! $# ¬! uρ ÛW≡ u�� ÏΒ ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚö‘F{ $#uρ 4 Ÿω “ ÈθtG ó¡ o„ 

Οä3Ψ ÏΒ ô ¨Β t,x�Ρr& ÏΒ È≅ö6s% Ëx÷Gx� ø9$# Ÿ≅tG≈s%uρ 4 y7Í× ‾≈s9 'ρé& ãΝsà ôãr& Zπy_u‘yŠ z ÏiΒ tÏ% ©!$# (#θà) x�Ρr& . ÏΒ ß‰÷èt/ 

(#θè=tG≈ s% uρ 4 yξä.uρ y‰tãuρ ª! $# 4 o_ó¡çtø: $# 4 ª! $#uρ $yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷ès? ×�� Î7 yz ∩⊇⊃∪﴾             ] :١٠احلديد[   

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

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

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

﴿öΝ çGΖä. u�ö� yz >π̈Βé& ôM y_Ì� ÷z é& Ä¨$¨Ψ=Ï9﴾                      :١١٠[آل عمران[   
  .»ايد شما بهترين امتي هستيد كه براي مردم پديد آمده«



    

  7        مقدمه

يـا فرمـوده   تواند پروردگارش را تكذيب كنـد؟ و   مسلماني ميآيا بعد از اين 
كـه در   كسـاني انـد  مت من ابهترين افراد «گويد:  پيامبرش را تكذيب كند كه مي

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

قهرمانـان فـاتح    انمهاجرين و انصار نبودند، و آيا آن انزيسته اند، مگر آن قرن مي
  آيند؟ ه شاخ و برگ يك گل دسته به شمار نمينيستند، و هم

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

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

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

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

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

را  �كه اصحاب همواره وصيت پيامبرگرفته است، چرا چنين نباشد؟ و حال آن 

                                         

  .�باب فضائل أصحاب النبي ،ةالصحاب] كتاب فضائل 3651،  3650بخاري [ -1
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در رفتار با اهـل  «فرمود:  )1(در مورد اهل بيتش به خاطر داشتند كه روز غديرخم
  .)2(سه بار اين جمله را تكرار كرد» بيتم خداوند را مد نظر داشته باشيد

دانستند كه اصحاب اين دين را يـاري كـرده انـد و     همانطور كه اهل بيت مي
براي اعال و سـربلندي ديـن زن و فرزنـد خـويش را تـرك      هجرت نموده اند و 

  اند. گفته
ي از آنـان را بـه همـه مـا عطـا      وو پير شخداوند محبت صحابه و اهل بيت

  .در بهشت جمع نمايد. آمين �نمايد، و ما را به آنان در كنار پيامبر

                                         
 جايي است بين مكه و مدينه. -1

 .2408مسلم  -2



  

 

 ج

  فصل اول:

  ند؟ابيت و صحابه چه كسانياهل 

  اهل بيت چه كساني هستند؟

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

)1(حرام است
روزي «... كند كه گفت:  روايت مي �چون مسلم از زيد بن ارقم ،

واقع بين مكه و مدينه در ميان ما ايستاد و  "خم"در كنار آبي به نام  �پيامبر
سخنراني نمود، ايشان بعد از حمد و ستايش خدا موعظه نمود و سپس گفت: 

هستم و به زودي به فرستاده پروردگارم اجابت  همانا من انسان اي مردم!
گذارم: اول كتاب خدا كه سرشار از  ا دو چيز گران را ميكنم، و در ميان شم مي

هدايت و نور است، پس به كتاب خداوند تمسك بجوئيد. و به تمسك به كتاب 
خدا تشويق نمود، سپس گفت: و اهل بيت من، در رفتار با اهل بيت من خداوند 

باشيد، را مد نظر داشته باشيد، در رفتار با اهل بيت من خداوند را مد نظر داشته 
در رفتار با اهل بيت من خداوند را مد نظر داشته باشيد، حصين (يكي از راويان 

ش از اهل ا اي زيد؟ آيا زنان كساني اندحديث) به او گفت: اهل بيت او چه 

                                         
 127اسـتجالب ارتقـاء الغـرف للسـخاوي ص     «تفصيل بيشتر در اين مورد به كتاببراي  -1

 ».مراجعه شود
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ش از اهل بيت او هستند، ولي اهل بيت او يت او نيستند؟ گفت: زنان اب
كساني است، گفت: و آنان چه صدقه بر آنان حرام  ند كه بعد از ايشانا كساني

  .)1(»باشند... ؟ گفت: آنان آل علي و آل عقيل و آل جعر و آل عباس مياند

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

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

  .)2(»محمد نيست، و صدقه و زكات چرك اموال مردم است
عفر امثال فرزندان علي و ج �هاي پيامبر شود كه عموزاده و از اين معلوم مي

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

  از اهل بيت اند �همسران پيامبر

  فرمايد: خداوند متعال مي

﴿tβ ö� s% uρ ’Îû £ ä3Ï?θã‹ ç/ Ÿωuρ š∅ ô_§�y9s? yl•�y9s? Ïπ ¨ŠÎ= Îγ≈yfø9 $# 4’n<ρ W{ $# ( z ôϑÏ% r& uρ nο4θn= ¢Á9$# šÏ?# uuρ 

nο4θŸ2¨“9$# z ÷èÏÛ r&uρ ©!$# ÿ… ã&s!θß™ u‘uρ 4 $ yϑ‾ΡÎ) ß‰ƒÌ�ãƒ ª! $# |=Ïδõ‹ ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζtã }§ô_ Íh�9$# Ÿ≅÷δr& ÏMø�t7 ø9 $# 

ö/ä. t� ÎdγsÜ ãƒuρ #Z�� Îγ ôÜ s? ∩⊂⊂∪﴾                             :٣٣[األحزاب[  

                                         
  �باب فضائل علي ابن ابي طالب ،ةالصحاب] كتاب فضائل 2408صحيح مسلم [ -1

 ة.الصدق]. باب ترك استعمال آل النبي 1072صحيح مسلم[ -2
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ي دوران جاهليـت پيشـين، اظهـار     و به شـيوه  بگيريدقرار هايتان  و در خانه«
زينت نكنيد و نماز را برپـا داريـد و زكـات دهيـد و از اهللا و پيـامبرش اطاعـت       

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

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

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

  نازل شده است. �در مورد زنان پيامبر 
كنم كه ايـن آيـه    ميمن با او مباهله  خواهد هركسي مي«سپس عكرمه گفت: 

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

در اهل بيت او داخل اند، ذكر كـرده   �گويند همسران پيامبر دليل كساني كه مي
در آل بيـت ايشـان داخـل انـد چـون       �گويد: به خصوص همسران پيامبر و مي

ارتباط آن با پيامبر دايم است و در زندگي و بعد از حيات پيامبر بر ديگران حرام 
و پيوسـتگي   باشند، پس اين ارتبـاط  مي �پيامبر انهمسر اند. و در دنيا و آخرت

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

                                         
 گفته است.. و محقق آنرا صحيح االسناد 208/  2سير أعالم النبالء  -1
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اين است كـه صـدقه و زكـات بـر آنـان       –به آن تصريح نموده  احمد رحمه اهللا
شـدن بـه    از آلـوده را   �باشد، و خداوند متعـال سـاحت واالي پيـامبر    حرام مي

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

در  �وفرموده او )1(! ندنمي شو »خدايا! روزي آل محمد به اندازه قوت بگردان
بار خدايا! اين از جانب محمد و خاندان «)2(»اللهم هذا عن حممد وآل حممد«اضحيه 
و  )3(»اند شدهآل محمد از نان گندم سير ن: «ه استگفت ل، و عائشه»محمد

 علَى صلِّ اللَّهم«كه  �پيامبر ياست، و در گفته �گوئيم: مراد همسران پيامبر مي
دمحلَى معآلِ و دمحصدقه «شدند، اما در اين جمله كه فرمود:  شامل مي )4(»م

  شوند! شامل نمي )5(»براي محمد و آل محمد حالل نيست

و دور  به صيانت �همسران پيامبربا اين كه زكات چرك اموال مردم است و 
  از آن سزاوارترند. بودن

                                         
 كتاب زكات. ،�] بروايت ابوهريره1055مسلم [ -1

  ] كتاب مناسك.175ابوداود [ -2
 ]2970و در صحيح مسـلم [  ،ةألطعم] كتـاب ا 5416لفظ نزديك به اين حديث در بخاري [ -3

 كتاب الزهد آمده است.

  ] كتاب التفسير.4797صحيح بخاري [ -4
 ].1072صحيح مسلم [ -5
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بود بـر كنيـزان    حرام مي �اگر گفته شود: اگر استفاده از زكات بر زنان پيامبر
هـاي بنـي هاشـم ماننـد خودشـان       شد، چون بر موالي و بـرده  آنان نيز حرام مي

قه استفاده از زكات حرام بوده است، در روايت صحيح آمده كه گوشـتي از صـد  
منع نكـرد، بـا ايـن كـه بريـره كنيـز        �به بريره دادند و او آن را خورد، و پيامبر

  بود. لعائشه
گوينـد: اسـتفاده از    نماينـد كـه مـي    اين شبهه را كساني مطرح مـي  :گفته شده

جايز است، پاسخ اين شبهه اين است كـه حرمـت    �صدقه براي همسران پيامبر
به طريق اصالت نيست و بلكه تابع تحـريم آن بـر    �صدقه براي همسران پيامبر

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

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

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

tΒ *﴿فرمايد:  گفته اند: خداوند مي uρ ôMãΖø) tƒ £ ä3ΖÏΒ ¬! Ï&Î!θß™ u‘uρ ö≅yϑ ÷ès? uρ $[s Î=≈|¹ 

!$yγ Ï?÷σœΡ $ yδt� ô_ r& È÷ s?§� tΒ $tΡô‰tG ôãr&uρ $oλm; $]% ø—Í‘ $Vϑƒ Ì�Ÿ2 ∩⊂⊇∪ ﴾             :٣١[األحزاب[   

و هر كس از شما، از اهللا و پيامبرش فرمان ببرد و كار شايسته انجـام دهـد،   «
  .»ايم آماده كردهدهيم و برايش روزي نيكي  پاداشش را دو بار به او مي
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�šχö﴿فرمايد:  و مي à2øŒ$# uρ $tΒ 4‘ n=÷F ãƒ ’ Îû £ à6Ï?θã‹ ç/ ô ÏΒ ÏM≈tƒ#u «! $# Ïπ yϑò6 Ïtø: $#uρ 4 ¨βÎ) 

©! $# šχ%x. $̧�‹ÏÜ s9 #��� Î7 yz ∩⊂⊆∪﴾                           :٣٤[األحزاب[   

هايتـان خوانـده    و ياد كنيد آنچـه را كـه از آيـات اهللا و حكمـت، در خانـه     «
  .»كران است گمان اهللا، آگاه و داراي لطف بي شود. بي مي

از اهل بيت قرار گرفتنـد چـون در همـه ايـن      همسران ايشان پسمي گويد: 
جايز نيست كه آنان را در هيچ موردي خارج از هستند، پس  مخاطبآيات آنان 

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

  دارند بسياري و مناقب اهل بيت فضائل

yϑ$﴿فرمايد:  خداوند مي ‾Ρ Î) ß‰ƒÌ� ãƒ ª!$# |=Ïδ õ‹ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζtã }§ ô_Íh�9 $# Ÿ≅ ÷δr& ÏMø� t7 ø9$# ö/ ä.t�Îdγ sÜãƒuρ 

#Z�� Îγ ôÜs? ∩⊂⊂∪ ﴾                                   :٣٣[األحزاب[  

خواهـد پليـدي را از شـما دور كنـد و      راستي اهللا مي بهي پيامبر!  اي خانواده«
  .»كه بايد شما را پاكيزه سازد چنان

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

اي، به راسـتي اي   اي و پشت سر ايشان نماز خوانده و همراه ايشان به جهاد رفته
اي براي ما بگـو،   آنچه شنيده �اي، اي زيد از پيامبر هاي فراواني ديده زيد خوبي
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ي ام و بعض ام! سوگند به خدا سن من باال رفته و پير شده زيد گفت: اي برادرزاده
ام، پس آنچه برايتان گفتم  سپردم از ياد برده را كه به خاطر مي �از سخنان پيامبر

در  �بپذيريد، و آنچه نگفتم مرا بدان مكلف نكنيد، سپس گفـت: روزي پيـامبر  
محل آبي به نام خم كه بين مكه و مدينـه قـرار دارد در ميـان مـا بـه سـخنراني       

پند داد، سپس گفت: امـا بعـد!    ايستاد، حمد و ستايش خدا را گفت و موعظه و
انساني بيش نيستم شايد به زودي فرستاده پروردگارم بيايـد و مـن   من اي مردم 

گذارم: اول كتاب خـدا كـه    مايه مي اجابت كنم، و من در ميان شما دو چيز گران
و بـه تمسـك   » پس به كتاب خدا تمسك بجوئيد سرشار از هدايت و نور است،

بيتم خدا را  و اهل بيتم در مورد اهل«و سپس گفت: بر كتاب خدا تشويق نمود 
آنگاه حصين به او گفت: اهـل بيـت او    »سه بار تكرار كرد «مد نظر داشته باشيد

از اهل بيت او نيستند؟ گفـت: همسـرانش از    آيا زنانش اي زيد؟ كساني اندچه 
است، ند كه صدقه بر آنان حرام ااهل بيت ايشان هستند، ولي اهل بيت او كساني

ند؟ گفت: آنـان آل علـي و آل عقيـل و آل جعفـر و آل     اگفت و آنان چه كساني
  .)1(گفت: بله ها حرام است؟ صدقه بر همه اينآيا باشند، گفت:  عباس مي

كند كه آنان گفتند: اي رسول  روايت مي �و بخاري از ابي حميد ساعدي
 علَى صلِّ اللَّهم«بگوئيد: «فرمود:  �خدا! چگونه بر شما درود بفرستم؟ پيامبر

                                         
 .�باب فضائل علي ،كتاب فضائل صحابه ]2408صحيح مسلم [ -1
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دمحم اجِهوأَزو ،هتيذُرا وكَم تلَّيلَى صآلِ ع ،يماهرإِب ارِكبلَى وع دمحم اجِهوأَزو 
،هتيذُرا وكَم كْتارلَى بآلِ ع يماهرإِب كإِن يدمح جِيد1(»»م(.  

و همسران و فرزندانش درود بفرست همچنان كه  �بار الها! بر محمد «
و همسران و فرزندانش بركت نازل   �درود فرستادي بر آل ابراهيم. و بر محمد

گردان همچنان كه بر آل ابراهيم نازل فرمودي. همانا تو ستوده و با عظمت 
  » هستي.

خداوند بر ما فرض نموده كه بر اهـل   –نماز  –ترين ركن اسالم  پس در مهم
 �درود بفرستيم. و از آن جملـه حـديثي كـه اميرالمـؤمنين عمـر      �يت پيامبرب

گـردد   هر سبب و نسبي روز قيامت قطع مـي «فرمود:  �كند كه پيامبر روايت مي
  .)2(»جز سبب و نسب من

  شمسلمين در مورد اهل بيت و صحابه بيان اعتقاد

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

بينند، مسـلمين بنـي هاشـم را دوسـت      كه مسلمين به خاطر انجام آن پاداش مي

                                         
 ] كتاب الدعوات.3660صحيح بخاري[  -1

گويـد:   ) مي2036( 58/  5 السلسلة الصحيحة] و آلباني در 5606طبراني المعجم االوسط [ -2

 شو عبداهللا بن عمر مخرمةاين حديث از عبداهللا بن عباس و عمر بن خطاب و مسور بن 
 روايت شده است.
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دارند چون آنان اسالم آورده انـد و در اسـالم پيشـگام شـده و از خويشـاوندان      
  است.در مورد آنان توصيه كرده  �هستند و پيامبر �پيامبر

 :انـد  شدهبه دو دسته تقسيم  �مردم در مورد بني هاشم و خويشاوندان پيامبر
بعضي در محبت خويشاوندان پيامبر افراط كرده و بعضي كوتاهي ورزيـده انـد،   

، اما ايـن  واجب استآنان  ست و سخن درست اين است كه محبت بهاما راه در
نيـز از اهـل بيـت     �يـامبر محبت بايد به دور از افراط و تفريط باشد، همسران پ

ايشان هستند، و گرچه اهل بيت داراي فضائل بزرگي بوده اند، اما كساني وجود 
نـد، چـون   ا دارند كه با توجه موارد ديگري از بعضي از اهل بيت افضل و برتـر 

  معصوم است. �فقط پيامبر
  

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

 اگـر مسـلمان نبودنـد بـا آنـان محبـت و دوسـتي        وآنان مسلمان باشند،  -
ب بـه سـبب   هكافي بود ابول �پيامبربا شود، و اگر تنها خويشاوندي  نمي

 يافت. خويشاوندي ايشان نجات مي

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

  .)1( »مؤمناني صالح هستند

                                         
 كتاب االيمان.] 215مسلم[ -1
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هاي اعتقادي به اين واجب اشاره كرده انـد، از آن   علماي اهل سنت در كتاب
 ت) در كتاب عقيده معروفش، و امـام بربهـاري   هـ 321جمله امام طحاوي ت (

، و هـــ) 471( تو اســفرايين  در الشــريعه هـــ) 360ت ( يو آجــر هـــ) 329(
 عـة لمدر  هــ)  620( ت و ابن قدامه مقدسـي  اش هـ) در نونيه 378ت ( قحطاني

 تو ابن كثير دمشقي ةسطيدر الوا هـ) 728( ت سالم ابن تيميهال، و شيخ ااالعتقاد
در ايثار الحق علـي  هـ)  840ت( در تفسيرش و محمد بن وزير يماني هـ) 774(

ــدين الخــالص و  هـــ) 1307( تالخلــق، و صــديق حســن خــان  ــاب ال در كت
ـ در التنبيهـات ا  هــ)  1376( تعبدالرحمن بن ناصر السعدي  و غيـره در   ةللطيف

  .)1(هايشان اين مطلب را بيان كرده اند كتاب

  ند؟اصحابه چه كساني

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

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

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

                                         
 ].178 – 165استجالب ارتقاء الغرف با اندكي تصرف [ -1

 .8االصابه ص  -2
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  استدالئل فضائل صحابه زياد 

öΝ﴿فرمايد:  مي اهللا تعالي çGΖä. u�ö� yz >π ¨Βé& ôMy_Ì� ÷z é& Ä¨$̈Ψ=Ï9 tβρâ÷ß∆ù' s? Å∃ρã� ÷èyϑ ø9$$Î/ šχöθyγ ÷Ψs? uρ 

Ç tã Ì� x6Ζßϑø9$# tβθãΖÏΒ÷σè? uρ «!$$Î/ 3 öθs9uρ š∅ tΒ#u ã≅÷δr& É=≈tG Å6ø9$# tβ%s3 s9 #Z�ö� yz Νßγ ©9 4 ãΝ ßγ ÷ΖÏiΒ 

šχθãΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# ãΝ èδ ç�sY ò2r&uρ tβθà) Å¡≈x�ø9$# ∩⊇⊇⊃∪ ﴾            :١١٠[آل عمران[   

ايد؛ امر به معروف و نهي از  شما بهترين امتي هستيد كه براي مردم پديد آمده«
آوردند، برايشان  مىكنيد و به اهللا ايمان داريد. و اگر اهل كتاب ايمان  منكر مي

  .»بهتر بود. برخي از ايشان ايمان دارند و بيشترشان، فاسق و گمراهند
اگر صحابه مشمول اين آيه نباشند پس غير از آنان چـه كسـي مشـمول آيـه     

  خواهد بود؟

y7﴿فرمايد:  و مي Ï9≡ x‹x. uρ öΝ ä3≈ oΨù= yèy_ Zπ ¨Βé& $VÜ y™ uρ ﴾               :١٤٣[البقرة[   

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

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

‰ô *﴿فرمايد:  و مي s)©9 š_ÅÌ u‘ ª!$# Ç tã š ÏΖÏΒ ÷σßϑø9$# øŒ Î) š�tΡθãèÎƒ$ t7 ãƒ |MøtrB Íοt� yf¤±9$# 

zΝÎ= yèsù $tΒ ’ Îû öΝ ÍκÍ5θè= è% tΑt“Ρr'sù sπ uΖŠ Å3 ¡¡9$# öΝ Íκö�n= tã öΝ ßγ t6≈rO r&uρ $ [s÷G sù $Y6ƒÌ� s% ∩⊇∇∪﴾         :١٨[الفتح[   

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

  .»پيروزي نزديكي به آنان پاداش داد
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هرگز خداوند از او ناراضي هركسي كه خداوند از او راضي و خوشنود باشد 
  داند و امكان ندارد كه خلف وعده كند. نخواهد شد، چون خداوند غيب مي

(šχθà﴿فرمايد:  و مي Î6≈¡¡9$# uρ tβθä9̈ρ F{ $# zÏΒ t Ì� Éf≈yγ ßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{ $#uρ t Ï%©!$# uρ Ν èδθãèt7 ¨?$# 

9≈ |¡ôm Î*Î/ š† ÅÌ §‘ ª!$# öΝåκ ÷]tã (#θàÊu‘uρ çµ÷Ζtã  ﴾                    :١٠٠[التوبه[   

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

  فرمايد:  و مي

﴿$pκš‰r' ‾≈tƒ ÷ É<̈Ζ9$# š�ç7 ó¡ym ª! $# Ç tΒuρ y7yèt7 ¨?$# z ÏΒ š ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩∉⊆∪﴾          :٦٤[األنفال[  

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

﴿Ï !#t� s) à� ù=Ï9 tÌ�Éf≈yγ ßϑø9 $# tÏ% ©!$# (#θã_ Ì� ÷zé& ÏΒ öΝ ÏδÌ�≈tƒÏŠ óΟ ÎγÏ9≡ uθøΒ r& uρ tβθäótG ö6tƒ WξôÒsù zÏiΒ «!$# 

$ZΡ≡ uθôÊ Í‘uρ tβρ ç�ÝÇΖtƒ uρ ©! $# ÿ… ã& s!θß™ u‘uρ 4 š�Í× ‾≈ s9'ρ é& ãΝ èδ tβθè%Ï‰≈¢Á9$# ∩∇∪ ﴾       :٨[احلشر[  

ء) از آنِ فقيـران مهـاجري اسـت كـه از ديـار و       (و نيز بخشي از اموال فـي «
طلبنـد و   اند؛ فضل (و نعمت اهللا) و خشنودي او را مي اموالشان بيرون رانده شده
  .»كنند. ايشان، همان راستگويانند اهللا و پيامبرش را ياري مي

پس وقتي خداوند آنـان   ،خداوند خبر داده است كه آنان صادق و راستگويند
  را به صدق وصف نموده اين دليلي است بر اين كه آنان منافق نيستند.
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و اگر فقط هجرت و جهاد و جانفشاني و فداكردن اموال و كشـتن پـدران و   
هـا را   يقين، آنقوت ايمان و و  ،صبر و بردباري در دينفرزندان به خاطر دين و 

  در نظر بگيريم همين فضائل آنان را كافي است.

    داليلي از سنت مطهر در مورد فضايل صحابه

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

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

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

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

  .)2(»رسد مشت آنان نمي

                                         
  .�باب من سب أصحاب النبي]. 3862ترمذي [ -1

  ] كتاب فضايل الصحابه.2540صحيح مسلم [ -2
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ند ابهترين مردم كساني«به تواتر روايت است كه فرمود:  �و اين گفته پيامبر 
  .)1(...»آيند  ها مي كنند و سپس كساني كه بعد از آن كه در قرن من زندگي مي

جـدش روايـت ميكنـد كـه گفـت: شـنيدم        از بهز بن حكيم از پدرش او از 
 همانا كه شما هفتادمين امت هستيد كه بوسيله شـما تعـداد   « :فرمودند �پيامبر 
. امتي كه شما بهترين و گرامي ترين آن ها در نزد خداوند به اتمام مي رسدامتها 

  .)2(»عز و جل هستيد

  �اعتقاد مسلمين در مورد صحابه پيامبر

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

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

را و تعيين كرده بود افـراد شـو   �خويش انتخاب نمود و سپس شورايي كه عمر
سلمين با علي را به عنوان خليفه پذيرفتند، و بعد از او م �ساير مسلمين عثمان

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

                                         
] كتـاب  2533و صـحيح مسـلم [   �]كتاب فضـايل اصـحاب النبـي   3650صحيح بخاري[ -1

 فضايل الصحابه.

 گفته است.] و شعيب االرناؤوط سند آن را حسن  20041ام احمد[مسند ام -2
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‰ô *﴿ فرمايد: و معتقدند صحابه افضل و برترند، چون خداوند مي s) ©9 š_ÅÌu‘ 

ª! $# Çtã šÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# øŒÎ) š�tΡθãèÎƒ$t7 ãƒ |M øtrB Íοt� yf¤±9$#﴾                :١٨[الفتح[  
  »با تو بيعت كردند، راضي شده است يقين اهللا از مؤمنان كه زير درخت به«

(šχθà﴿فرمايد:  و مي Î6≈¡¡9$# uρ tβθä9̈ρ F{ $# zÏΒ t Ì� Éf≈yγ ßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{ $#uρ t Ï%©!$# uρ Ν èδθãèt7 ¨?$# 

9≈ |¡ôm Î*Î/ š† ÅÌ §‘ ª!$# öΝåκ ÷]tã﴾                    :١٠٠[التوبه[   

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

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

پيروي كنند، پس كساني كه بعـد از   شبه شرط آن است كه به نيكويي از صحابه
اي از  دهنـد بهـره   جويي قرار مـي  آيند و صحابه را مورد طعن و عيب صحابه مي

  .)1(رضايت الهي ندارند
ر مورد جنگ صحابه با يكديگر پرسيدند چه زيبـا  داز حسن بصري  و وقتي

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

  ».نمائيم نموده ايم و در آنچه اختالف كرده اند توقف مي

                                         
] و شـرح  171/ 1» [قدامة االعتقاد ابن لمعة« ا:گ] و ن17/ 1الحديث اسماعيلي [ أئمةاعتقاد  -1

 ] و غيره.485/ 1ابن ابي العز [ يةعقيده الطحاو
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هاي صـدر اسـالم سـخني     ا برگزيده اند كه در مورد فتنهو سلف اين نظريه ر
ما را بـه آن آلـوده نكـرده،      هايي بوده كه خداوند دست نگويند و گفته اند: خون

  .)1(كنيم پس ما زبان خود را نيز به آن آلوده نمي

=Ÿωuρ ö≅yèøgrB ’Îû $uΖÎ/θè﴿و صحابه بهترين الگو براي ما هستند:  è% yξÏî tÏ% ©#Ïj9 (#θãΖtΒ# u 

!$oΨ −/u‘ y7 ¨ΡÎ) Ô∃ρ âu‘ îΛÏm§‘ ∩⊇⊃∪ ﴾             :١٠[احلشر[   

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

  اند را داشته �خويشاوندي با پيامبرو همراهيافتخار  كساني از اهل بيت كه 

صحبت پيامبر نايل آمـده انـد و   هم  همراهي و افتخاركساني از اهل بيت كه به 
خويشاوندي با ايشان را داشته اند از مردان عبارتند از: عباس و حمزه  افتخار هم

فرزندان عبدالمطلب، جعفر و علي فرزندان ابوطالب، حسن و حسـين فرزنـدان   
ـ    دان علي، عبداهللا و محمد فرزندان جعفر، ابوسفيان نوفل و ربيعـه و عبيـده فرزن

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

كلثوم و زينب، و دختران دخترانش أم كلثوم و زينب دختران علي بن ابي طالب. 
نت خزيمه و ام سلمه و همسرانش خديجه و سوده و عائشه و حفصه و زينب ب

هند بنت اميه و زينب بنت جحش و جويريه مصـطلقي و ام حبيبـه رملـه بنـت     

                                         
  ]274/  12عون المعبود [ -1
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هـايش   ابوسفيان و صفيه بنت حيي بن اخطب و ميمونه بنـت حـارث و از عمـه   
دختـر ابـي طالـب و دره     صفيه و أروي و عاتكه، و از دختر عموهايش ام هاني

  .)1(و غيره رضي اهللا عنهن بنت ابي لهب

                                         
والنسب، مسـاعد   لصحبةلمن جمع بين شرفي ا معالي الرتب«براي آگاهي بيشتر به كتاب:  -1

 مراجعه كنيد.» األسماء والمصاهرات استاد اسماعيلي«و كتاب » سالم العبد الجادر





  

 

 ج

  فصل دوم:

  ستايند اهل بيت صحابه را مي

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

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

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

(šχθà﴿فرمايد:  مي Î6≈ ¡¡9$# uρ tβθä9 ¨ρF{ $# zÏΒ tÌ� Éf≈ yγßϑ ø9$# Í‘$|ÁΡF{ $# uρ tÏ% ©!$#uρ Ν èδθãèt7 ¨?$# 

9≈ |¡ôm Î*Î/ š† ÅÌ §‘ ª!$# öΝåκ÷] tã (#θàÊ u‘uρ çµ ÷Ζtã £‰ tãr& uρ öΝ çλ m; ;M≈̈Ζy_ “Ì� ôfs? $yγ tFøtrB ã�≈yγ ÷ΡF{ $# tÏ$Î#≈yz 

!$ pκ� Ïù # Y‰t/r& 4 y7Ï9≡ sŒ ã—öθx� ø9 $# ãΛÏàyèø9$# ∩⊇⊃⊃∪﴾                    :١٠٠[التوبه[   

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

                                         
و عجلوني در كشف الخفـاء و   3600، مسند احمد �روايت معروفي است از ابن مسعود -1

 آلباني در شرح عقيده طحاويه آن را حسن دانسته است.
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مانند. اين است  كرده كه از فرودستش جويبارها روان است و جاودانه در آن مي
  .»رستگاري بزرگ

خداوند از مهاجران و انصار و كساني كـه بـه    ر اين آيه تصريح شده كهكه د
كنند راضي اسـت، و آنـان را بـه رسـتگاري بـزرگ و       نيكويي از آنان پيروي مي

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

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

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

  مانند و رستگار هستند. در آن بهشت مي خواهند كرد و براي هميشه
داننـد كـه    و راست گفته اند كه فضل و برتري اهل فضل را فقط كساني مـي 

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

  شو تمجيد از صحابه �علي بن ابي طالب

نمايـد:   اصـحاب رسـول خـدا را اينگونـه توصـيف مـي       �علي بن ابـي طالـب  
ام هيچكسي از شما بـا آنـان مشـابهت نـدارد، آنـان       را ديده �اصحاب محمد «

رآلود بودند، زيرا شب را با نماز و سـجده بـه صـبح    مو و غبا صبحگاهان ژوليده
گـر و آتـش   خافتادنـد گويـا بـر ا    رسانده بودند، و وقتي به ياد آخرت و معاد مي
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هاي طوالني  ايستاده اند، گويا در پيشاني ايشان زانوي شتر بود. از بس كه سجده
ي كه شد تا جاي شان سرازير مي شد اشك از چشمان كردند، هرگاه ياد خدا مي مي

شد و از ترس عذاب و اميد به ثواب چون درخت در روز  شان خيس مي گريبان
  .)1(»لرزيدند طوفاني، به خود مي

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

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

افرادي را ديده اند كه كساني را ديده كه پيامبر را ديده اند، چنين فضيلت بزرگي 
دهيم كه در حق اين نسل بزرگي كه خدا و  دارد، پس چگونه به خود جرأت مي

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

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

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

كوشيد طرف مقابل را به كـام مـرگ    بردند و هريك با تمام قدرت مي يورش مي
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شـديم و گـاهي دشـمن، و وقتـي خداونـد ديـد كـه         بفرستد، گاهي ما پيروز مي
ست داد و ما را پيروز گردانيـد تـا   جنگيم دشمنان ما را شك صادقانه با دشمن مي

كارهـاي كـه    آن كه تا اين كه اسالم مستقر و استوار گرديد، سوگند به خدا! اگر
دوشـيد و   گرفت و سوگند به خدا خون مي كرديم دين پا نمي كنيد ما مي شما مي

  .)1(»پشيمان خواهيد شد
در مورد جنگ با روميان مشوره كرد او گفت: اگر  �با علي  �عمر و وقتي

خودت به سوي اين دشمن بروي و در رويارويي با آنان كشته شـوي مسـلمين   
پناهگاه و مركزي نخواهند داشت، و بعد از تو مرجعي نخواهند داشت كه به آن 

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

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

خود به حركت دربياور، انان را به معركه جنگ بفرست و خـودت بـاقي بمـان،    
هـاي ايـن    ها از اطراف و گوشـه  اين سرزمين بيرون بروي عرب چون اگر تو از

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

ـ    تو را ببينند خواهند گفت: اين اساس و پايه عرب د هاست، اگـر آن را قطـع كني
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آورند و به كشتن تو طمـع   شود، و به خاطر اين بيشتر به تو هجوم مي راحت مي
  .)1(ورزند مي

 بـه «گويـد:   ستايد و مـي  او را مي �بعد از وفات عمر بن خطاب  �و علي 
ي را راست نمود و بيمـاري را دوا كـرد و   راستي او چه كارهاي خوبي كرد، كج

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

و  يقينبه  يافتهو راه  يابد گم گشته در آن راهى نمىرها كرد كه  هاي مختلف راه
  .)2(»رسد باور نمى

 گويد: (هللا بالء اين متن در شرح نهج البالغه مي در توضيح )3(ابن ابي الحديد
ديـدم   )4(خط رضي ابوالحسـن اي با  فالن) منظور عمر بن خطاب است، و نسخه

                                         
 ].146] خطبه [203نهج البالغه ص [ -1

 ]222نهج البالغه ص [ -2

المدائني ابن ابي الحديد: نام او عز الدين عبد الحميد بن محمد بن الحسين بن ابي الحديد  -3
است. اديب و شاعر است كه بزرگترين شرح نهج البالغه و نيز القصائد السبع العلويـات  

هجري وفـات يافـت. شـيخ     655هجري بدنيا آمد و در سال  586از آن اوست. در سال 
نوشـته و از او   192ص  1عباس قمي دربـاره زنـدگي او در كتـاب الكنـي و االلقـاب ج     

 تمجيد كرده است.

و الحسن: او محمد بن الحسين بن موسي بن ابراهيم بن موسي الكـاظم اديـب و   رضي اب  -4
 هجري از ان درگذشته است. 456هجري بدنيا و در سال  359دانشمند است كع در سال 
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كلمه (فالن) نوشته بود عمر، اين را فخار بن معد موسوي اودي شاعر به  كه زير
  .)1(من گفت

سـتايد و   را مـي  �در جـايي ديگـر عمـر    �و همچنين علي بن ابي طالـب 
و فرمانروايي بر آنان فرمانروايي كرد، او همه چيز را راست و درست «گويد:  مي

  .)2(»نمود تا آن كه دين استوار گرديد
  .)3(گويد: اين فرمانروا عمر است الحديد ميابن ابي 

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

β¨﴿گفت:  مي Î) š Ï% ©!$# ôM s) t7 y™ Νßγ s9 $̈Ψ ÏiΒ # o_ó¡ ßs ø9$#﴾ 4(عثمان از آنان است(.  
به علي خبـر رسـيد كـه عائشـه قـاتالن      «و از محمد بن حنفيه روايت است: 

هايش را بلنـد كـرد و گفـت: مـن هـم       را لعن كرده است، آنگاه او دستعثمان 
كنم. دو بار يا سـه بـار ايـن جملـه را تكـرار       قاتالن  عثمان را همه جا لعنت مي

  .)5(»كرد

                                                                                              
نوشته و ثابت  272ص  2شيخ عباس قمي درباره زندگي او در كتاب الكني و االلقاب ج

 است. كرده كه جمع آوري نهج البالغه دستاورد او

 ]108/  4شرح نهج البالغه ابن ابي الحديد [ -1
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  33    ستايند يصحابه را م يتفصل دوم: اهل ب

درآورد، چنانكـه   �كلثوم را به ازدواج عمر بن خطابم ادخترش  �و علي
ذكر شـده   )1(فقهانساب و سيرت و حديث و هاي شرح حال و تاريخ و  در كتاب

 ، و اين بهترين دليل روابط خوب و محكم علي و عمر است.است

گويد:  ستايد و مي مالك اشتر نخعي از ياران نزديك علي ابوبكر و عمر را مي
گرامي داشت و آنان را متحـد   �اما بعد خداوند اين امت را با پيامبرش محمد «

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

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

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

اش را انجام داده بود، پـس از آن   در حالي وفات يافت كه وظيفه �سپس پيامبر
و به سـنت ايشـان اقتـدا كـرد، و      ابوبكر خليفه شد و در راه پيامبر حركت نمود

                                         
گويند عمر بن اين پيوند و ازدواج تمام روايات دروغين ر را رد مي كند. رواياتي كه مي  -1

الخطاب فاطمه را آنقدر كتك زد تا وقتي جنين اش سقط شد. اگر فرض كني كه مـردي  
بيايد و  همسرت را كتك بزند و باعث شود فرزندت از بين برود آيا حاضر هستي آن را 
به دامادي خود قبول كني يا اينكه فرزندت را به نام او بخواني.براي اطالع يـافتن از ايـن   

ازدواج عمر بن الخطاب با ام كلثوم دختر علي بن ابـي طالـب   « يخي به كتابواقعيت تار
  نوشته احمد ابراهيم مراجعه نماييد.» حقيقت است نه بهتان

 .385/  1الفتوح ابن اعثم  -2
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ابوبكر عمر را به عنوان جانشين خود انتخاب كرد، و او همان سـنت و شـيوه را   
  .)1(»پيش برد

  شالمطلب از صحابه عبد تمجيد عبداهللا بن عباس بن

 �در مورد صحابه پيـامبر   بدانشمند امت و ترجمان قرآن عبداهللا بن عباس
برگزيـد كـه جـان و مـال      �خداوند ياراني را براي پيـامبرش محمـد    گويد: مي

كردند، و خداوند در كتابش در توصيف يـاران پيـامبر    �خويش را فداي ايشان 
  گويد:   مي

﴿â!$ uΗxq â‘ öΝ æηuΖ÷� t/ ( öΝ ßγ1t� s? $ Yè©. â‘ # Y‰ £∨ß™ tβθäótG ö6tƒ WξôÒ sù zÏiΒ «!$# $ZΡ≡uθôÊ Í‘uρ ( öΝèδ$ yϑ‹ Å™ ’ Îû 
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بيني؛ فضل  حال ركوع و سجده مي . آنان را درهستند با يكديگر مهربان«
كاري) آنان از اثر سجده در  (ي درست جويند. نشانه شنودي اهللا را ميوخ

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

ي آنان  وسيله سازد تا به زده مي هايش ايستاده است و كشاورزان را شگفت ساقه
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كافران را به خشم آورد. اهللا به اينها كه ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام 
  .»دهد نويد آمرزش و پاداش بزرگي مي اند، داده

هاي دين را برپا داشتند در راه خدا جهاد و تالش نمودند تا آن كه دين  نشانه
هـاي   استوار گرديد و شرك به وسيله آنان خوار شد، و سران شرك و پايـه  الهي

آن از بين رفت و كلمه خداوند برتر قرار گرفت و كلمه كافران سقوط كرد، پس 
هاي پـاك و ارواح طيبـه بـاد، آنـان در زنـدگي       درود و رحمت خدا بر آن نفس

، قبل از رسـيدن بـه   اند و خيرخواه بندگان اولياي خدا بودند و بعد از مرگ زنده
آخرت به سوي آن كوچ كردند، و از دنيا رفته بودند در حـالي كـه هنـوز در آن    

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

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

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

هاي شرك را از بين برد، از ايـن رو آنـان پـاك و ارواحـي      وار گردانيد و پايهخ
  طاهر بودند، و در اين دنيا اولياي خدا بودند، خداوند از آنان خوشنود باد.
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خداونـد رحمـت كنـد ابـا عمـرو را! او از      «گويد:  مي �و در ستايش عثمان
و وقتـي از دوزخ يـاد    بهترين ياوران و نيكان بود در سحر به عبادت بيدار بـود، 

قدم بود محبوب و باوفـا   كرد در انجام هر كار خوبي پيش شد خيلي گريه مي مي
  .)1(بود �را تأمين كرد، و او داماد پيامبر  »العسرة«بود لشكر 

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

  شتمجيد امام علي بن حسين از صحابه

كـرد و در   را يـاد مـي   �اصـحاب پيـامبر   زامام علي بن حسين (زين العابدين) ا
نمود، چون آنان در نشـر دعـوت توحيـد و     نمازش براي آنان دعاي مغفرت مي

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

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

شـان   شان را رها كردند و براي تثبيت نبوت ايشان با پـدران و فرزنـدان   فرزندان
 �و با كساني كه با محبت آنان خوي گرفته بودند در حمايت از پيامبرجنگيدند 

شـمردند كـه زيـان را     رودرو قرار گرفتند، آنان دوستي پيامبر را داد و ستدي مي
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قبيله انداختند قبيله آنان را طرد كـرد و   يهشناسد، و وقتي دست به دستگير نمي
ندي آنـان قطـع شـد،    هاي بمانند خويشـاو  چون خواستند در سايه خويشاوندي

آنچه آنان از آن بريدند براي خدا و در راه خدا بود، بـار خـدايا از آنـان راضـي     
باش، و در برابر اين كه در راه تو ترك ديار كردند و زندگي مرفه را رها نمـوده  
و تنگدستي را پذيرفتند و در راه سربلندي دينت از توده و كثـرت جـدا شـده و    

آنان بهترين پاداش را بده، و خدايا بـه كسـاني كـه بـه      قلت را اختيار كردند، به
گويند: بار خدايا ما را بيامرز  نيكي از آنان پيروي كرده اند پاداش بده، آنان كه مي

و برادران ما را كه قبل از ما بوده اند، آنان كـه راه صـحابه و جهـت آنـان را در     
آنان ترديدي بـه خـود   پيش گرفته و كوشيده اند با آنان همسو باشند و در بينش 

شـان نيامـده    برداشتن در راه آنان و اقتدا به آنان شـكي بـه دل   راه نداده و در گام
دارنـد و صـحابه را    است، و اينگونه بر دين آنان هستند و در سير آنان گام برمي

  .)1(كنند) در آنچه به آنان رسانده اند متهم نمي
اهانت  شعمر و عثمان و از او روايت شده كه وقتي بعضي به ابوبكر و

خداوند ها گفت: به من بگوئيد آيا شما از مهاجرين هستيد كه  كردند به آن

�tÌ﴿:فرموده Éf≈yγ ßϑø9$# tÏ% ©! $# (#θã_Ì� ÷zé&  ÏΒ öΝ Ïδ Ì�≈tƒÏŠ óΟÎγÏ9≡ uθøΒ r&uρ tβθäótG ö6tƒ WξôÒ sù z ÏiΒ «!$# 

$ZΡ≡ uθôÊ Í‘uρ tβρ ç�ÝÇΖtƒ uρ ©! $# ÿ… ã& s!θß™ u‘uρ 4 š�Í× ‾≈ s9'ρ é& ãΝ èδ tβθè%Ï‰≈¢Á9$# ∩∇∪﴾            :٨[احلشر[   
 رانده خدا خوشنودي و فضل طلب در اموالشان و سرزمينشان از كه مهاجران«

  .»راستگويانند اينان كنند، مي ياري را پيامبرش و خدا و اند شده
                                         

 ]13صحيفه سجاديه كامله/ از زين العابدين [ص -1
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%tÏ﴿ اين كساني هستيد كه شما از آيا گفتند: نه، گفت پس ©!$# uρ ρ â§θt7 s? u‘#¤$! $# 

z≈yϑƒM} $# uρ ÏΒ ö/Å‰ Ï= ö7 s% tβθ™7 Ïtä† ôtΒ t� y_$ yδ öΝÍκö� s9Î) Ÿωuρ tβρß‰ Ågs† ’Îû öΝ ÏδÍ‘ρ ß‰ ß¹ Zπ y_%tn !$£ϑ ÏiΒ (#θè?ρ é& 

šχρ ã�ÏO ÷σ ãƒuρ #’n?tã öΝÍκ Å¦à�Ρr& öθs9uρ tβ% x. öΝ ÍκÍ5 ×π |¹$|Á yz 4 tΒ uρ s−θãƒ £xä© Ïµ Å¡ø� tΡ š� Í×‾≈s9 'ρé' sù ãΝ èδ 

šχθßsÎ= ø�ßϑ ø9$# ∩∪ ﴾                         :٩[احلشر[   
 اند، آورده ايمان و اند بوده خود ديار در مهاجران آمدن از پيش كه كساني و«

 مهاجران آنچه از و دارند يم دوست اند كرده مهاجرت سويشان به كه را آنهايي
 ترجيح خويش بر را ديگران و كنند، نمي حسد احساس دل در شود مي داده را

 مانده امان در خويش بخل از كه آنان و باشند نيازمند خود چند هر دهند مي
دهم كه شما از كساني نيستيد  ؟ گفتند: نه، گفت: گواهي مي»رستگارانند. باشند

%šÏ﴿فرمايد:  خداوند در بارة آنان مي كه ©! $#uρ ρ â!% ỳ .ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰÷èt/ šχθä9θà) tƒ $uΖ−/u‘ 

ö� Ï�øî$# $oΨ s9 $oΨ ÏΡ≡uθ÷z \} uρ š Ï%©!$# $tΡθà) t7 y™ Ç≈yϑƒ M}$$Î/ Ÿωuρ ö≅ yèøg rB ’Îû $ uΖÎ/θè= è% yξÏî tÏ%©#Ïj9 (#θãΖtΒ# u 

!$oΨ −/u‘ y7 ¨ΡÎ) Ô∃ρ âu‘ îΛÏm§‘ ∩⊇⊃∪ ﴾             :١٠[احلشر[  

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

  .....! حساب شما با خداونداز اينجا بيرون برويد .....  
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ام، از  تر از علي بن حسين نديده هيچ هاشمي را فقيه«گويد:  ابوحازم مدني مي
چه جايگاهي نزد رسول خدا داشتند؟ با دستش  باو پرسيدند: ابوبكر و عمر

  .)1(»اشاره كرد و گفت: جايگاهي كه اكنون دارند �به سوي قبر پيامبر

  شتمجيد امام محمد باقر از صحابه

كند كه گفت: ابوجعفر را در مورد ابوبكر و  ابن سعد از بصام صيرفي روايت مي
سوگند به خدا كه آنان را دوست دارم و برايشـان  «پرسيدم؟ او گفت:  بعمر

ام مگـر ايـن    نمايم، و هيچكسي از اهل بيتم را نيافته از خداوند طلب آمرزش مي
  .)2(»داشته است ها را دوست مي كه آن

بني فاطمه بر اين اجماع دارند كه در مورد ابوبكر و عمر سخني «گفت:  و مي
  .)3(»ن سخني باشدرا بگويند كه بهتري

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

بله صديق، هركسي نگويـد صـديق   «باقر از جا پريد و رو به قبله نمود و گفت: 
  .)4(»ا و آخرت صادق و راست نگرداندخداوند هيچ سخني از او را در دني

                                         
 .]394/ 4سير أعالم النبالء [ -1

 .]321/  5الطبقات [ -2

 .]406/ 4سير أعالم النبالء [ -3

 .]408سير أعالم النبالء [ص  -4
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ها در  شمشيرها كشيده نشده و صف«و همچنين از او روايت است كه گفت: 
شكارا گفته نشد و خداونـد  آاي انجام نگرفت و اذان  نمازي برابر نشدند و حمله

﴿$yγ •ƒr' ‾≈tƒ šÏ% ©! $# (# þθãΨ tΒ# u﴾   نــازل نكــرد مگــر وقتــي كــه اوس و خــزرج مســلمان
  .)1(»شدند

گويد: محمد بن علي به من گفت: اي جابر! بـه مـن خبـر     و جابر جعفي مي
كنند كه ما را دوست دارنـد، و بـه ابـوبكر و     رسيده كه گروهي در عراق ادعا مي

ام،  گويند كه من آنان را به اين كار فرمـان داده  كنند و به دروغ مي عمر توهين مي
اوسـت   ه كسي كه جانم در دستها بيزارم، سوگند ب به آنان خبر ده كه من از آن

اگر براي ابوبكر و عمر طلب آمرزش نكنم و براي آنان رحمت خـدا را نجـويم   
هركسـي فضـيلت ابـوبكر و    «نصيب من نخواهد شد، و گفت:  �شفاعت محمد

  .)2(»عمر را نداند از سنت خبري ندارد

  � تمجيد امام زيد بن علي بن حسين از صحابه

امام شكرگذاران بود،  �كند كه گفت: ابوبكر  ايت ميوهاشم بريد از امام زيد ر

Ì“ôf“﴿اين را تالوت نمود: سپس  uΖy™ uρ t Ì� Å3≈ و ما پاداش «  ]١٤٥: عمرانآل[ ﴾ ¤±9$#

                                         
 .]312/  22بحار األنوار [ -1

 .]211/  9[ البداية والنهاية -2
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برائت از ابوبكر برائت از علي «و سپس گفت:  ».شكرگزاران را خواهيم داد
  .)1(»است

از هيچكسي از اهـل بيـتم   «گفت:  مي بو در مورد شيخين ابوبكر و عمر 
  .)2(»كرده است ام مگر آن كه از آنان به خوبي ياد مي نشنيده

گويـد كـه    مـي » ةالمسـتطاب الريـاض  «و يحيي بن ابي بكر عامري در كتـابش  
جـواب  «در كتـابش   –يكي از ائمه بزرگ زيديه  –منصور باهللا عبداهللا بن حمزه 

را در مورد صحابه، چنين بيان كرده اسـت كـه   ديدگاه امام زيد » ةالتهاميالمسائل 
هايي كـه صـحابه بـر     ستوده و خصوصيت به صورت اجمالي آنان را مي �او 

گويد: پس آنان بهترين مردم در زمـان   ديگران دارند را برشمرده است، سپس مي
پيامبر و بعد از ايشان بوده اند، خداوند از آنان راضي باد و به آنان پـاداش نيكـو   

گويد: اين مذهب ماست و براي اظهار آن تحت هيچ فشار و  د، سپس ميعطا كن
خشونتي قرار نگرفته ايم و چيزي ديگـر نيسـت كـه تقيـه كنـيم و آن را پنهـان       

گوينـد و نفـرين    نمائيم، و آنان كه از ما جايگاه و قدرت كمتري دارند ناسزا مـي 
كنيم، و پدران  ائت ميزنند، و ما از كار چنين كساني اظهار بر كنند و طعنه مي مي

گويـد: در ايـن جهـت     همين را فرا گرفته اند... تا جايي كـه مـي   �ما از علي 
جسـتن از آنـان    كنند والي محض ناسزاگفتن به صحابه و بيزاري بعضي فكر مي

                                         
 .]5/390سير أعالم النبالء [ -1

  .]180/  7تاريخ األمم والملوك طبري [ -2
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جويند، و اين شعر را  بيزاري مي �است، و اينگونه بدون آن كه بدانند از محمد 
  سرود:

���������� ��������	 
 ������� ��� ����������  
 

�������� ����� ������� �������� �����  
 

  �امام عبداهللا بن حسن بن حسن بن علي تمجيد 

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

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

  .)2(.)1(»رحمت خويش نگرداند

                                         
 .]256– 255/  29تاريخ دمشق [ -1

يعنـي  » وصل عليهم إن صالتك سكن لهـم : « آمده كه )103(در قرآن كريم سوره توبه آيه -2
كه فرموده اند (اللهم صل علي آل أبي أوفي)  �و سخن رسول گرامي  .براي شان دعا كن

صحيح بخاري كتاب زكات باب نماز امام و  ».بفرست بر آل أبي أوفي خدايا درود «يعني
ز جابر بن عبداهللا هم روايت شـده كـه   ). ا63(براي كسي كه صدقه مي دهد دعاي ايشان

صـلي اهللا عليـك و    : «فرمودنـد  �پيـامبر » نبراي همسرم دعا ك «گفتند: �زني به پيامبر 
ابوداوود در كتاب سجود قـرآن بـاب نمـاز    ». و همسرت درود خدا بر تو«يعني » زوجك

 .تبا اسناد صحيح روايت كرده اس درود بر غير نبي صلي اهللا عليه وسلم 

و از اين نصوص بر مي آيد كه نماز معنايش دعا هست و اين همان مقصود امام عبداهللا بن 
 حسن رحمه اهللا بوده است
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كـنم، و بـا دعـاكردن     افتم و برايشان دعا مي به ياد آنان مي«و همچنين گفت: 
  .)1(»جويم براي آنان به خدا تقّرب مي

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

هايش مسح كرده است و هركسي بين خـود و   گفت: بله عمر بن خطاب بر موزه
، يعني عمر در نقل شـريعت  )2(خدايش عمر را قرار دهد كار محكمي كرده است

  مورد اعتماد است.
تاريخ دمشق آمده است كه حفـص بـن قـبس از عبـداهللا بـن      و همچنين در 

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

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

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

ست، اهانت بزرگـي  به او اوامري نموده و او اجرا نكرده ا �قرار گرفته، و پيامبر
  .)3(گويد: پيامبر او را فرماني داده و او اجراء نكرده است به علي روا داشته كه مي

                                         
 .]255/  29تاريخ دمشق [ -1

 .]255/  29[تاريخ دمشق  -2
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مي آمـده كـه   يو همچنين در تاريخ دمشق از محمد بن قاسم اسدي ابي ابراه
شدن عثمان را ياد كرد و چنـان   گفت: عبداهللا بن حسن بن علي را ديدم كه كشته

  .)1(شدگريست كه ريش و لباسش تر 

  �امام جعفر صادق و ستايش صحابهتمجيد 

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

 جئهمر بعد از فتح مكه مسلمان شده بودند، هيچكسي از آنان از فرقه قدريه و يا
شان حروري و معتزلـي و اهـل رأي نبـود، شـب و روز گريـه       ود و هيچكدامنب

هـاي مـا را بگيـر پـيش از آن كـه نـان خميـر         گفتند: خدايا جان كردند و مي مي
  .)2(بخوريم

و  جئهكسي نبوده كه داراي انحراف عقيدتي مانند مر شپس وقتي در صحابه
  حروريه و معتزله باشد، چگونه در ميان آنان منافق وجود داشته است؟!

آنچه امام صادق در اين روايت گفته است، درسـت همـان تزكيـه و تائيـدي     
است كه قرآن در مورد صـحابه ارائـه كـرده و آنـان را سـتوده و بـه رضـامندي        

كه ادعا  هاي ضعيفي ها كجا و روايت خداوند و بهشت مژده داده است، پس اين
  به جز چند نفر انگشت شمار، كجا! اند شدهكند صحابه همه مرتد  مي

                                         
 .]256/  29تاريخ دمشق [ -1

  ]15حديث ش  683الخصال ص[  -2
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پرسيد  �منصور بن حازم روزي از امام جعفر صادق در مورد اصحاب پيامبر
گويي، امـا   پرسم پاسخ آن را به من مي اي را از شما مي و گفت: چرا وقتي مسئله

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

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

داد، و سـپس بعـد از آن    رسـيد و ايشـان پاسـخ او را مـي    پ و از پيامبر چيزي مي
 )2() 1( .كرد مي احاديث يكديگر را منسوخ

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

الوداع در مسجد  حجةكند كه در  روايت مي �و امام صادق از جدش محمد 
 سخنراني نمود و بعد از حمد و ستايش خداوند فرمود:يف در مني براي مردم خ

اي را كه سخنم را شـنيد و آن را حفـظ    بندهخداوند نگاه دارد  شاداب و سرزنده

                                         
 .]52/ 1اصول كافي[ -1

در زمان تشريع احكام يعني در طول زندگي پيامبر احكام و اوامـر بـدنبال هـم نـازل مـي      -2
س امكان دارد شدند و بعضي از احكام متاخر  بعضي از احكام سابق را نسخ مي كردند.پ

بعضي از اصحاب از احكامي قديمي كه حكم ان منسوخ شده باخبر باشند ولي از حكـم  
جديدي كه بعد از آن نازل شده و حكم سابق را نسخ كرده بـا خبـر نشـده باشـد بـراي      

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

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

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

  .)1(واحدي هستند
در اين كه سخن ايشان را به ديگران برسانند دليـل   شاعتماد پيامبر به صحابه

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

اصـحابي   نم به آنان ناسزا نگوئيد،ك شما را در مورد اصحاب پيامبرتان توصيه مي
گذاري را پناه ندادند، و پيـامبر در   كه بعد از پيامبر بدعتي ايجاد نكردند و بدعت

  .)2(مورد آنان سفارش كرده است
گويد: جعفر را در مورد ابـوبكر و عمـر پرسـيدم، گفـت:      و بسام صيرفي مي

سوگند به خدا كه آنـان را دوسـت دارم و برايشـان از خداونـد طلـب آمـرزش       

                                         
  .182حديث ش  150 – 149الخصال  -1
 .]306/  22بحار األنوار[  -2
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داشـته   ام مگر اين كه آنان را دوست مي كنم، و هيچكسي از اهل بيتم را نيافته مي
  .)1(است

فرمـود:   �كـه پيـامبر   كنـد  و از جعفر بن محمد و او از پدرانش روايت مـي 
ترين شما بر پل صراط كسي است كه اهـل بيـت و اصـحابم را بيشـتر      قدم ثابت

  .)2(دوست داشته باشد
بار خدايا! ما را از كساني بگردان كه صحابه و اهـل بيـت را خيلـي دوسـت     

  دارند.

  مام موسي كاظمتمجيد ا

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

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

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

هـا   كـه فرمـود: قـرن    نـد كن و همچنين از پدرانش از رسول خدا روايـت مـي  
باشم و سـپس بعـد از آن قـرن دوم بهتـر      چهارتا هستند، من در بهترين قرن مي

                                         
 .]403/  4سير أعالم النبالء [ -1

 .]133/  27بحار األنوار [ -2

 ].6466و صحيح مسلم  23نوادر الراوندي [ص  ،] و ن گ 309/  22بحار األنوار[  -3
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زنـان بـا    است و پس از آن قرن سوم، و سپس در قرن چهارم مردان با مـردان و 
بـرد و آنگـاه    نمايند و خداوند كتابش را از سينه مردم بيرون مي زنان برخورد مي

در  .)1(مانـد  فرستد، و هيچكسي پس از آن جز خداوند بـاقي نمـي   باد سياهي مي
پس  ،اين حديث به صراحت وارد شده كه بهترين زمان و قرن قرن صحابه است

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

  امام رضاتمجد 

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

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

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

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

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

                                         
 ]2533[ ] و مسـلم 2509[  ] و حديثي نزديك به اين در بخـاري  309/  22بحار األنوار[  -1

 است. روايت شده
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هاي بهشت شادي  نعمتها را خواهي ديد كه در فردوس برين همراه در ميان  آن
  .)1(خواهند كرد

شود كه اين فضـيلت فقـط مخصـوص     چنين معلوم مي ماماو از اين روايت 
شود، و اگـر همـه صـحابه را     است و همه صحابه را شامل مي �اصحاب پيامبر

  شد، اصحاب پيامبر بر اصحاب و ياران ديگر انبياء فضيلتي نداشتند. شامل نمي

  كريامام حسن بن محمد عستمجيد 

وقتـي خداونـد موسـي بـن عمـران را       �گويد كه رسول خدا  امام عسكري مي
فرستاد و او را برگزيد و دريا را بـراي او شـكافت و بنـي اسـرائيل را نجـات و      
تورات و الواح را به موسي داد، خداوند جايگاهش را بـه او نشـان داد، موسـي    

ا قبـل از مـن چنـان    اي كه هيچكسـي ر  گفت: پروردگارا! مرا چنان گرامي داشته
داني كه محمد نـزد   اي. خداوند عزوجل فرمود: اي موسي! آيا نمي گرامي نداشته

  ام برتر است؟ من از همه آفريدهايم و از همه مالئكه
تـر   موسي گفت: اي پروردگار! اگر محمد نزد شما از همـه پيـامبران گرامـي   

تـر اسـت؟ خداونـد     گرامين من است، آيا در خاندان پيامبران خانداني از خاندا
 انداني كه فضيلت آل محمد بـر خانـدان همـه پيـامبر     : اي موسي! آيا نميفرمود

  مانند فضيلت محمد بر همه پيامبران است؟

                                         
 .]411يات ص[، تأويل اآل] 340/  13بحار األنوار [ -1
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موسي گفت: پرودگارا! وقتي آل محمد چنين جايگاهي نزد شما دارند، آيا در 
  باشند؟تر  ميان اصحاب پيامبران كساني هستند كه از اصحاب من گرامي

دانـي كـه فضـيلت اصـحاب محمـد بـر        ! آيا نمـي خداوند فرمود: اي موسي
اصحاب همه پيامبران، مانند فضيلت آل محمد بر همـه انبيـاء و ماننـد فضـيلت     

  .)1(محمد بر همه رسوالن است؟
  اين اندكي از بسيار تمجيد و ستايش اهل بيت از صحابه بود.

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

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

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

  براي وحدت آماده خواهد شد.

                                         
 .]31تفسير امام عسكري [ص  -1



  

 

 ج

   فصل سوم:

  ستايند پيامبر را ميصحابه اهل بيت 

  شاهل بيتبر ،�خليفه پيامبر �ابوبكر صديق ستايش 

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

  .)1(»رعايت خويشاوندي خودم است
كه گفت: در مورد اهل  دكن روايت مي �از ابوبكر بو همچنين ابن عمر

  .)2(بيت پيامبر رعايت ايشان را بكنيد
چنـد   �و در مسند ابي يعلي از عقبه بن حارث روايـت اسـت كـه ابـوبكر    

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

را بر دوش خود گذاشت و گفت: به پيـامبر شـباهت دارد و بـه علـي شـباهت      
  .)3(خنديد مي �ندارد، و علي

                                         
  .]43/301وبحاراالنوار [ �، ] باب مناقب خويشاوندي با رسول اهللا3712صحيح بخاري[-1
 .ب] باب مناقب حسن وحسين 3713صحيح بخاري[ -2

روايت شده و همچنين  3542و اصل حديث در بخاري به شماره  38مسند ابي يعلي ش  -3
 روايت شده است. 16/  2 في معرفة األئمة ةكشف الغمدر 
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، دليلي است بـر  »چند شب بعد از وفات پيامبر«و اين كه در حديث آمده كه 
بيعـت نكـرد و تـا     �هاي تاريخ آمده كه علـي   اين كه آنچه در بعضي از كتاب

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

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

كند كـه گفـت:    روايت مي �او بيعت كردند، چنانكه بيهقي از ابي سعيد خدري
وفات يافت و مردم در خانه سعد بن عباده گرد هـم آمدنـد، ابـوبكر و     �پيامبر

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

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

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

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

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

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

را در كاغذي براي او نوشتم و آن را برايش خواندم، او گفت: اين حـديث يـك   
اسـت، و   )1(با بدره يك شتر است خير بلكه برابر شتر ارزش دارد، گفتم: برابر با

اين حديث اين حديث را در مسند به طـور مختصـر و حـاكم در مسـتدرك از     
  .)2(ن بن مسلم از وهيب به صورت مطول روايت كرده استطريق عفا

تا شش مـاه   �روايت كرده كه علي بروايت مذكور با حديثي كه عائشه
بيعت نكرد منافاتي ندارد، چون عائشـه براسـاس آگـاهي خـود سـخن گفتـه و       

داند  ابوسعيد خدري براساس آگاهي خود سخن گفته است و سخن كسي كه مي
  داند و خبر ندارد حجت است: بر كسي كه نمي

روايـت   �شان از عبـداهللا بـن جعفـر    قطني در فضائل صحابه و مناقبو دار
رحمت خدا بر ابـوبكر بـاد او فرمـانرواي مـا بـود، او بهتـرين       كند كه گفت:  مي

ايم، روزي در خانه  بهتر از او نديده )3(اي دهنده فرمانرواي ما بود هيچگاه پرورش
 او يك -رسم اجازه گرفتن سه بار بود -نزد او نشسته بوديم كه ناگهان عمر آمد،

                                         
 بدره به نوعي شتر نفيس مي گويند و يا به ده هزار درهم قديم. -1

 ].301/  6[ البداية والنهاية -2

با اسماء مادر عبـداهللا بـن جعفـر ازدواج كـرد، و از او      �ابوبكر �بعد از شهادت جعفر -3
ازدواج كرد و  شصاحب فرزندي به نام محمد شد، و پس از وفات ابوبكر علي با اسماء

 از او صاحب فرزند گرديد.
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جازه ورود خواسـت و  اجازه گرفت و به او اجازه داده نشد، سپس بار دوم ا بار
به او اجازه داده نشد و در بار سوم به او اجازه دادند، ابوبكر بـه او گفـت: وارد   
شو، او به همراه تني چند از صحابه وارد شد و به ابوبكر گفت: اي خليفه رسول 
خدا! چرا ما را پشت درب نگاه داشتي؟ ما دو بار اجازه ورود خواسـتيم اجـازه   

وم بود كه اجازه خواسـتيم و بـه مـا اجـازه دادنـد. گفـت:       داده نشد و اين بار س
فرزندان جعفر مشغول خوردن غذا بودنـد، ترسـيدم كـه شـما وارد شـويد و در      

  غذايشان با آن شريك شويد.
بـوده و از   �خيلي مراقب فرزنـدان جعفـر   �بينيم كه ابوبكر و در اينجا مي
  كرده است. آنان مواظبت مي

  و اهل بيت �اميرالمؤمنين عمر بن خطاب 

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

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

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

  .)1(شويم پس ما را باران بده عموي پيامبر متوسل مي
                                         

در قيد حياتش بوده است. واما پس از مـرگ  �اين توسل در واقع توسل به دعاي پيامبر   -1
 بودند. �يرا ايشان از بستگان پيامبرميشد ز �ايشان توسل به عباس
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گفـت:   �عبـدالمطلب  به عباس بن  �و در طبقات ابن سعد آمده كه عمر 
آوردن  آوردنـت بـرايم از اسـالم    سوگند به خدا! روزي كه مسلمان شدي اسالم«

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

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

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

  .)2(»اي كينه داشته باشي اين را در قبرش آزار داده
تـرين مـا    آگاه«روايت است كه گفت:  �از عمر و در االستيعاب ابن عبدالبر

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

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

  .)4(»عمر براي هريك پنج هزار مقرر كرد

                                         
  .]298/ 2[البداية والنهاية] ، 23/ 4الطبقات [ -1
 محقق كتاب روايت را صحيح دانسته است. -2

 .]1871االستيعاب [ -3
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و ابن سعد از جبير بن حويرث بن تقيد روايت كرده كه عمر بن خطـاب بـا   
ه تدوين ديوان مشوره كرد، علي به او گفت: هر سال مالي كه نزد مسلمين در بار

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

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

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

و جبيـر بـن مطعـم كـه از      بن نوفل مةمخرطالب و تشكيل داد، و عقيل بن ابي 
شـان   نسب دانان قريش بودند فرا خواند و گفت: اسم مردم را براسـاس جايگـاه  

بنويسيد، آنان نوشتند و از بني هاشم شروع كردند، سپس اسامي ابوبكر و قومش 
ومش وقتي عمر بـه ايـن نوشـته نگـاه كـرد، گفـت:       قرا نوشتند و سپس عمر و 

 �شد، امـا از خويشـاوندان پيـامبر    طور ميسوگند به خدا دوست داشتم كه همين
  شروع كنيد تا عمر را در جايگاهي قرار دهيد كه خداوند او را قرار داده است.

كند كه گفت: اسامه بن زيد بن اسلم از پدرش  و از محمد بن عمر روايت مي
كند كه گفت: وقتي نوشته را بـه عمـر تقـديم كردنـد او را      از جدش روايت مي

به دنبال بني هاشم و بني عدي به دنبال بني تيم ثبت شده بودنـد،   يمتديدم، بني 
تـرين   گـاهش قـرار دهيـد، و از نزديـك    ياز عمر شنيدم كه گفت: عمر را در جا

شروع كنيد، آنگاه بني عدي نزد عمر آمدنـد و گفتنـد: تـو     �خويشاوندان پيامبر
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اسـت،   �مبرخليفه رسول خدا هستي يا خليفه ابوبكر هستي و ابوبكر خليفه پيا
دادي بهتر بود،  پس اگر خود را در جايگاهي اين قوم تو را قرار داده اند قرار مي

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

يعنـي حتـي    –اساس آن با شما رفتار كـنم  و طبق آنچه در دفتر ثبت شده ايد بر
دو دوست دارم كه راهي را رفته اند اگر با آنان مخالفت  –اگر آخرين نفر باشيد 
شود، سوگند به خدا كه ما فضيلت را در دنيا و آخرت به  كنم با من مخالفت مي

پـس او افتخـار ماسـت و قـومش      �ايم مگـر بـه سـبب محمـد      دست نياورده
  .)1(باشند رب ميترين مردم ع شريف

بـه فرزنـدان صـحابه     �عمر«عالم النبالء ذهبي آمده است: ا و در كتاب سير
لباس داد و لباسي كه مناسب حسن و حسين باشد نبود، به يمن فرستاد و بـراي  

. ببينيـد  )2(»خوشحال و راحت شـدم  آنان لباسي آوردند، آنگاه عمر گفت: اكنون
داد، و آنان نزد عمر مانند  اهميت مي بحتي به لباس حسن و حسين �عمر

  ديگران نبودند.
به حسين گفت: فرزندم، نزد  �عمر«گويد:  و ابن عساكر در تاريخ دمشق مي

گويد: روزي آمدم او با معاويه تنها نشسته بودند و ابن عمـر   مي �ما بيا، حسين
ديـد   دم درب بود و به او اجازه ورود داده نشد من هم برگشتم، بعداً عمـر مـرا  
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آيي؟ گفتم: آمدم و تو و معاويه تنهـا نشسـته بوديـد و     گفت: فرزندم! نزد ما نمي
ديدم كه به پسرت ابن عمر برگشت من هم برگشتم. تو به اجازه وروديـافتن از  
ابن عمر سزاوارتري آنچه در سر ما روئيده از خدا و سپس شماست. و دسـتش  

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

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

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

  .)2(دانيد آوري؟ گفت: اين از كساني است كه شما مي ما مي
 بكنـد كـه او در بـاره ابـن عبـاس      روايـت مـي   �و ابن عبدالبر از عمر

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

  .)3(»آمد
 �و در مستدرك حاكم از علي بن حسين روايت است كه عمر بن خطـاب 

دخترش ام كلثوم را خواستگاري كرد. و گفـت: او را بـه نكـاح مـن      �از علي

                                         
 .]179/ 14تاريخ دمشق [ -1

 .]4294بخاري [ -2

 .]1447[ االستيعاب -3
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ام عبـداهللا بـن جعفـر     زاده خواهم او را به ازدواج بـرادر  دربياور. علي گفت: مي
خـواهم   سوگند به آنگونه كه مـن سـعادت او را مـي   دربياورم، آنگاه عمر گفت: 

خواهد او را به ازدواج من دربياور، سپس عمر نـزد مهـاجرين آمـد و     كسي نمي
  گوئيد؟ گفت: آيا به من تبريك نمي

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

  .)1(گردد جز نسب و سبب من قطع مي
و در سير أعالم النبالء از محمد بن علي (ابن الحنفيه) روايت است كه گفت: 

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

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

  شاز اهل بيت �ستايش عثمان بن عفان 

اش قدر و جايگاه اهل بيت  نيز مانند ديگر برادران صحابه �خليفه راشد عثمان
گويد: (...  ستود، چنانكه ابن كثير در البدايه والنهايه مي دانست و آنان را مي را مي

                                         
 .]2036[لسلسلة الصحيحةو آلباني ا 153/  3) 4684حاكم ( -1
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و گفته اند عمر بن خطاب و عثمان هرگاه از كنار عباس در حال سواري عبـور  
  .)1(شدند) كردند به احترام عباس پياده مي مي

  گويد: مي / و ابن كثير
داشـت،   را گرامـي و دوسـت مـي    بحسن و حسـين  �عثمان بن عفان«

اش محاصره بود حسن شمشير به دست از عثمان دفاع  روزي كه عثمان در خانه
اش  كرد، عثمان از بيم اين كه مبادا كشته شود به حسن قسم داد كه بـه خانـه   مي

  .»برگردد، تا دل علي خوش شود

  شاز اهل بيت طلحه بن عبيداهللا و تمجيد

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

  .)2(شده است

  شو بزرگداشت اهل بيت �سعد بن ابي وقاص 

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

                                         
 .]162/ 7[ البداية والنهاية -1

  .]370/ 2الطبقات [ -2
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شوي  گذاري؟ پيامبر فرمود: آيا راضي نمي ها مي رسول خدا آيا مرا با زنان و بچه
  .)1(يامبري نيستكه براي من به منزله هارون براي موسي باشي؟ اما بعد از من پ

ستايد، چنانكه در الطبقات ابن سعد از سعد بن  را مي بو سعد ابن عباس
تـر و   تر و دانـاتر و عـالم   ابي وقاص روايت است كه گفت: هيچكسي را فهميده

ام، عمر را ديدم كه بـراي مسـائل مشـكل او را فـرا      بردبارتر از ابن عباس نديده
گفـت:   ده، و سـپس از آنچـه او مـي   گفت: مشكلي پيش آم خواند و سپس مي مي

  .)2(رفت، و حال آن كه مهاجرين و انصار اهل بدر اطراف عمر بودند فراتر نمي

  بجابر بن عبداهللاتمجيد 

كند كه گفت: نزد جابر بن عبداهللا رفتيم  ابن ابي شيبه از عطيه بن سعد روايت مي
ـ  رو چشمدر حالي كه ابروهايش  ن ابـي طالـب   هايش افتاده بود، گفتم: از علي ب
هايش ابروهـايش را بلنـد كـرد و گفـت: او از بهتـرين       براي ما بگو. او با دست

    .)3(ها بود انسان
حسـين وارد  روزي آنچه روايت شده كـه   بو از تمجيد جابر بر حسين 

هر كس دوسـت دارد بـه سـرور جوانـان بهشـت      « پس جابر گفت: ،مسجد شد
  .)4(از رسول اهللا نقل كرد واين روايت را». بنگرد پس به اين نگاه كند
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وفات يافت جـابر   بآمده كه وقتي ابن عباس �و در الطبقات ابن سعد 
ترين مردم و بردبارترين مردم وفات يافته است،  گفت: امروز عالم �بن عبداهللا 
  .)1(دادن آن امت دچار مصيبت جبران ناپذيري گرديده است و با دست

كنـد كـه    حسين از پدرش روايت ميو مسلم از جعفر بن محمد بن علي بن 
گفت: نزد جابر بن عبداهللا رفتيم از يكايك افراد پرسيد تا به من رسيد، گفتم: من 
محمد بن علي بن حسين هستم، او دستش را به سوي سرم كج كـرد و پيـراهنم   

ام گذاشت و من در آن روز جوان بودم،  را باز كرد و سپس دستش را روي سينه
  .)2(خواهي بپرس... ام هرچه مي ي اي برادرزادها و گفت: خوش آمده

  شاز اهل بيت لستايش و تمجيد ام المؤمنين عائشه 

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

  روابط صميمانه و محبت بزرگي كه با يكديگر داشتند روشن گردد.
گفت: سوگند بـه خـدا كـه در     بدر تاريخ طبري روايت است كه عائشه

هـاي شـوهرش    من و علي چيزي نبوده مگر آنچه بـين زن و فاميـل  گذشته بين 
ما مالمت هايي وجود داشت ولي علي از ديدگاه مـن از   كه بين ينو با اهست. 
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و علي گفت: اي مردم! سوگند به خدا او راست گفته بين من و برگزيدگان است.
  .)1(در دنيا و آخرت است �او چيزي جز اين نبوده است، او همسر پيامبرتان

گفـت: چـه    لابن عبدالبر اندلسي آمده است كه عائشه )2(و در االستيعاب
گرفتن روز عاشورا فتوا داده است؟ گفتند: علـي. گفـت: او    كسي شما را به روزه

  ترين مردم است. به سنت آگاه
كند كه گفـت: هيچكسـي را    روايت مي لو ابوداود از أم المؤمنين عائشه 

كسـي   �در نشستن و بلندشدن از فاطمه به پيـامبر  در هيئت و زيبايي و رفتار و
  .)3(ام تر نديده را شبيه

گفت: هيچكسي را نديـدم   لو در مستدرك حاكم روايت است كه عائشه
  .)4(تر باشد جز پدرش اش صادق كه از فاطمه لهجه

كند كه وقتي به عائشه خبر رسيد كه خـوارج علـي    و بحار األنوار روايت مي
گفت: بـار خـدايا! آنـان     شنيدم كه مي �را كشته اند، عائشه گفت: از پيامبر  �

كشند، و بـين مـن و    بدترين امت من هستند كه بهترين افراد امت من آنان را مي
  .)5(هاي شوهرش هست نبود علي چيزي جز آنچه بين زن و فاميل
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دند بلند شـ  بعمر بن ود را به قتل رسانيد ابوبكر و عمر  �و وقتي علي
  .)1(و سر ايشان را بوسيدند

و همچنين عائشه به فاطمه گفت: آيا تو را مژده نـدهم، مـن از رسـول خـدا     
گفت: سرور زنان بهشت چهارتا هستند، مـريم دختـر عمـران، و     ام كه مي شنيده

  .)2(فاطمه دختر رسول خدا، و خديجه بنت خويلد، و آسيه زن فرعون
داشتند عائشه به او چنـين   كوچكترين اختالفي مي باگر عائشه و فاطمه 

  داد. اي نمي مژده

  شو اهل بيت �عبداهللا بن مسعود 

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

بهترين مفسر و ترجمان قـرآن ابـن عبـاس    «و همچنين در آن آمده كه گفت: 
  .)4(»كرد يافت هيچكسي از ما با او زندگي نمي را درمياست، اگر ما 
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  بعبداهللا بن عمر تمجيد 

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

گفـت، و گفـت: شـايد از او    هـاي عثمـان    بارة عثمان پرسيد، ابن عمر از خوبي
آيد. گفت: بله، گفت: خداوند تو را به بدي گرفتار نمايد. سپس آن  خوشت نمي

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

  .)1(ابن عمر گفت: خداوند بدي را برايت بياورد...كند؟ گفت: بله،  ناراحت مي
و در بخاري از ابن ابي نعم روايت است كه گفت: نزد عبداهللا بن عمر بـودم  
مردي او را در مورد خون پشه پرسيد، ابن عمـر بـه او گفـت: از كجـا هسـتي؟      

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

  .)2(هاي من از دنيا هستند دو ريحانه
 بي صميمانه با عبداهللا بن جعفر بن ابـي طالـب    و عبداهللا بن عمر رابطه

عبداهللا بن عمر نزد عبداهللا بـن  «داشت، چنانكه در تاريخ ابن عساكر آمده است: 
آيـي،   آمد، مردم به او گفتند: شما زياد نزد عبداهللا بن جعفـر مـي   مي بجعفر 
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داشتيد، پـدرش از   ديديد اين را دوست مي ابن عمر گفت: شما اگر پدر او را مي
  .)1(»سر تا پا هفتاد ضربه شمشير و نيزه خورده بود

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

  .)2(»دارد)

  � همخرمسوره بن متمجيد 

ي نوشـت و از   بـه مسـور نامـه    )3(حسـن بـن حسـن   «كند:  امام احمد روايت مي
دخترش خواستگاري كرد، او گفت: شب نزد من بيـا، شـب وقتـي حسـن آمـد      

گفـت: هـيچ سـبب و نسـب و وصـلتي را از نسـب و       مسور بعد از حمد خـدا  
ي تـن مـن   وصلت شما بيشتر دوست ندارم، اما رسول خدا فرمود: فاطمـه پـاره  

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

ست، اگر دخترم را به ازدواج شما دربياورم ايـن عمـل او را ناراحـت    ا )4(فاطمه
  .)5(»كند، و اينگونه با عذرخواهي از او جدا شد مي
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دارد  را گرامي مي �نگاه كنيد چقدر اين صحابي بزرگوار فاطمه دختر پيامبر 
اش  گذارد و احساسات او را در بارة نـوه  كه حتي بعد از مرگش به او احترام مي

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

  شو ستايش از اهل بيت �ابوهريره

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

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

 �و در مسند ابي يعلي از سعيد مقبري روايت است كه گفت: بـا ابـوهريره  
آمد او سالم كـرد و مـا جـواب سـالم را گفتـيم،       ببوديم كه حسن بن علي

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

  .)2(»او سيد است«گفت:  وعليك السالم يا سيدي. از پيامبر شنيدم كه مي
مالقـات   بكند كه او با حسن بن علـي  روايت مي �ابوهريرهو حاكم از 

 �كرد و گفت: پيامبر را ديدم كه شـكمت را بوسـيد، همـان جـا را كـه پيـامبر      
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بوسيده بياور تا ببوسم، آنگاه حسن پيراهنش را دور كرد و ابوهريره بر شـكم او  
  .)1(بوسه زد

روزي كـه  و در سير أعالم النبالء ذهبـي از ابـن اسـحاق روايـت اسـت كـه       
! : اي مـردم گفت ميكرد و با صداي بلند  وفات يافت ابوهريره گريه مي �حسن

  .)2(وفات يافت �امروز محبوب رسول خدا
اي بـوديم   در جنـازه «و در سير أعـالم النـبالء از ابـي مهـزم روايـت اسـت:       

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

  .)3(كرد بود ابوهريره چنين نمي نمي �نيشناخت حق حس

  �زيد بن ثابت تمجيد 

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

 ابن عبـاس  .باش اي پسر عموي رسول خدا كنارگفت:  زيد، ثابت را گرفتبن 
  .)4(كرديم گفت: ما با بزرگان و علماي خود اينگونه رفتار مي
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  �اهل بيت از و تمجيد �انس و براء بن عازب و ابي سعيد خدري

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

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

  �براء بن عازب

كند كه گفت: رسول خدا حسن و حسين را  ترمذي از براء بن عازب روايت مي
  .)2(»دوست بدارديد فرمود: بار خدايا! من آن دو را دوست دارم تو آنان را 

  �ابوسعيد خدري

فرمـود:   �كنـد كـه گفـت: پيـامبر     روايت مـي  �امام احمد از ابوسعيد خدري 
  .)3(»حسن و حسين سرور جوانان اهل بهشت هستند«

  بعبداهللا بن عمرو بن عاص

 سـتايد،  را مـي  بعلي بن حسين بـن علـي   بعبداهللا بن عمرو بن عاص 
چنان از رجاء بن ربيعه روايت است كه گفت: در مسجد رسول خـدا بـودم كـه    
حسين بن علي از آنجا گذشت او سالم كرد و مردم به او سالم گفتند، و عبداهللا 
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بن عمرو سكوت اختيار كرد، پـس از آن كـه مـردم سـاكت شـدند ابـن عمـرو        
سـپس رو بـه    اهللا وبركاتـه.  حمةصدايش را بلند كرد و گفت: وعليك السالم ور

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

داني كه در جايي كـه معصـيت خـدا باشـد      آنگاه حسين به او گفت: آيا نمي
  .)1(فته استاز او پذيرنبايد از مخلوق اطاعت كرد؟ گفت: بله. گفت: گويا 

    شعلي و سائر اهل بيت از �معاويهتمجيد 

را  بهم اينك در بعضي از نصوص مشاهده خواهيد كـرد كـه معاويـه علـي    
  ستايد، چنانكه در االستيعاب ابن عبدالبر آمده است: مي

هر وقت با مساله يا مشكلي مواجه ميشد به علي بن ابي طالب نامه  �معاويه
 ،مي نوشت و از او مي پرسيد. وقتي كه خبر قتل علي بن ابي طالب به او رسـيد 

  .)2(»همانا فقه و علم با مرگ علي بن ابي طالب از دنيا رفت« گفت: 

                                         
وسـط روايـت   در األ ار طبرانـي آن  :«هيثمي گفته اسـت   ).5109( 299/  9الزوائد مجمع  -1

در اسناد اين حديث علي بن سعيد بن بشير وجود دارد كه لين دارد و ايشان   ،كرده است
مجمـع  همچنـين در  ». حافظ هستند. و اما بقيه راويان اين حديث مـورد اعتمـاد هسـتند   

و  ،اين حديث را از حسن بن علي روايت كرده است گفته است كه بزار 281/  9الزوائد 
  همه راويان اين سند قابل اعتماد  هستند بجز هاشم بن بريد.
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پيامبر را ديدم كه زبان يا «كند كه گفت:  روايت مي �و امام احمد از معاويه 
مكيد و زبان و لبـي كـه پيـامبر آن را مكيـده عـذاب نخواهنـد        لب حسين را مي

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

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

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

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

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

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

  .)2(خدا كه علي چنين بود، رحمت خدا بر ابالحسن باد

                                         
  .. وارناووط اسناد آنرا صحيح گفته است16894مسند امام احمد  -1
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كنـد كـه گفـت: وقتـي ابـن       از عكرمه روايت مي هالنهايو هالبدايابن كثير در 
سـوگند بـه خـدا كـه     گفـت:   وفات يافت از معاويه شنيدم كـه مـي   بعباس

  .)1(وفات يافت شخصترين  فقيه
و در سير أعالم النبالء ذهبي آمده است كه يزيد بن معاويه به حسن به علـي  

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

  .)2(توست
حسن نزد معاويه رفـت، معاويـه   و همچنين از ابن ابي شيبه روايت است كه 

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

كند كه عبدالملك بن مـروان گفـت:    و ابن عساكر در تاريخ دمشق روايت مي
گفـت: بنـي هاشـم دو مـرد      گفت: از معاويه شنيدم كه مـي  از پدرم شنيدم كه مي

شود، و عبـداهللا بـن    هايي است كه گفته مي كه داراي همه خوبي �هستند، پيامبر
سوگند به خدا او از همگان در به كه داراي هر افتخار و شرافتي است،  �جعفر
سر  �پيامبر و او سر نيز از ، آوردن هر افتخاري گوي سبقت را بوده است دست

   .است چشمه گرفته
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شرافت در جايي اسـت كـه هيچكسـي بـه آن     سوگند به خدا گويا افتخار و 
  .)1(دسترسي ندارد، اما عبداهللا در وسط آن قرار دارد
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 ج

  خاتمه

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

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

است، و توهين به آنان انحراف از شيوه و راه آنان است  ض و واجبصحابه فر
و انسان با توهين به آن بزرگان در حقيقت خود را در معرض عذاب الهي قـرار  

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

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