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 ��م ا� ا����ن ا����م

 ما بعد: أكفی والسالم علی عباده الذين اصطفی، احلمد اهللا و

صور اسرافيل  بر هر ي  نت و جماعت اجماعاً از صدر اول گرفته تا نفخهاهل سنزد 
مومن و مؤمنه براي حفظ ايمان خود و نجات اخروي، اعتقاد به اين چند چيز نسبت به 

 واج  و لزم است:   ها و م�حظه و مراعات  آن صاهل بيت و صحابه رسول اهللا
 اي ايمان است.محبت داشتن به هر فرد اياان كه لزمه و از اجز -1
  اعتقاد به ناجي بودن هر فرد اياان. -2
 صاعتقاد به اين كه مخالف و دشمن اياان، دشمن خداوند تعالي و رسول او -3
 باشد. مي
 باشد. مي صانتقاد از اياان، انتقاد از خود رسول اكرم -4
 است. صقيام در برابر آنان، به معني قيام بر تنقيص مكت  و شاگردان نبي كريم -5
 آنها  واج  و جزء ايمان است.ي  عدالت همه اعتقاد به -6
اعتقاد به اين كه در فضل صحابيت، آنان  و اهل بيت  در يك رديف  قرار دارند.  -7

آري، بعضي از اهل بيت به اعتبار قرب نس  و تخصيص فضل و كمالت، بر بعضي 
 ديگر برتري دارند. 

بايد ديد و  را از ديدگاه قرآن و حديث كمالت و فضايل و عدالت صحابه -8
 سنجيد، نه از ديدگاه عقل و تاريخ و روايت ديگران.

زيرا راويان هر  ،، انتقاد بر صحت قرآن وحديث استانتقاد بر عدالت صحابه -9
شرع و عقل است كه چون راوي مجروح ي  مسلمهي  دو براي بقيه امت اياانند و قاعده

. بنابراين، چنين فكري نسبت به گردد مي باشد، لزماً روايتش هم مجروح و غير قابل قبول
دهد كه تمام دين و ايمان و اس�م ومسلمانان مجروح و غير  مي اين نتيجه را صحابه

 قابل اعتماد هستند.
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لو اين كه امام  امت وي  به مقام صحابيت  خويش از همه صحابههرفرد از   -10
اگر  ،رسد نمي است.  هيچ فردي از امت به فضل صحابيت تر وغوث و قط  باشند، افضل

 هم از ياد خدا غافل نباشد.اي  چه عمر نوح داشته باشد و لحظه
اگر چه از  ،قابل قبول نيست و بلكه مردود است انتقاد هيچ فردي عليه صحابه  -11

ائمه دين و علماي رباني و اولياي كبار باشد. در چنين صورتي انتقاد، او را زيباست و 
دانيم و  مي ود. ما مسلمانان چنين كسي را خاطيبايد نقدش را به طرف خودش پرتاب نم

 بايد معتقد بود كه او از طريق مستقيم منحرف است.
 خ�صه، رساله برادر عزيزم حافظ محمد سليم آزاد كه در مورد عدالت صحابه

ترتي  داده،  بسيار جامع و مانع است، مطالعه آن بر هر فرد مؤمن خصوصاً بر قار 
 ن لزم است. تحصيل كرده و داناجويا

خداوند كريم اين رساله را شرف قبوليت و جامه نور معرفت و ايمان بپوشاند و 
 موج  نجات نويسنده و خوانندگان و رسانندگان گرداند. آمين.

 
 محمد عمر نقابندي مجددي 

][دامت بركاتهم 



 
 

 مقدمه 

 به نام خداوند جان و خرد
معقول و قابل تفسير شود. حتي  تواند به طريق نمي هيچ گاه اس�م منهاي صحابه

از اس�م و جست وجوي علل و اي  يك نفر نامسلمان هم قادر نيست در راستاي مطالعه
به سادگي رد شود. چون او  »صحابه«اسباب پيارفت و موفقيت اين دين، از كنار مقوله 

 گويند، مي »اصحاب«يا  »صحابه«كند كه آنچه مسلمانان  مي يش كافها در نخستين گام
و مبلغ دين و دعوت او  صافرادي هستند كه گرويده و مصاح  و حامي رسول اس�م

 باشد. مي همين دسته از مسلماناني  به جهانيان بودند و اس�مي كه مطرح است، نقل شده
ي قرآن و احاديث رسول ها بر همين مبنا و نيز به دللت صريح آيه »صحابه«
روه ممتاز از امت آخرين رسول هستند و كه مملو از توصيف و تمجيد اين گ صخدا

چيزي جز بيان فضايل و امر به اتباع از اين افراد در اين دو مرجع اساسي اس�م راجع به 
بالترين مرتبه را دارا هستند و عدالت و  صآنان نيست، در عقيده اس�مي پس از پيامبر

 باشد. مي امانت و صداقت آنان به منزله ستون فقرات پيكره تنومند اس�م
بديهي است كه سخن گفتن در اين باب، مستلزم مجال وسيع و تفصيل شافي است. 

» كوزه«با تق� در يك را ي  »بحر«ولي ما در اين مقال با رعايت اختصار در هر مطل ، 
بدين غرض كه خواننده عزيز بدون احساس م�ل، اين موضوع بسيار مهم  ،ايم جمع كرده

خواننده با خواندن اين وجيزه إن شاءاهللا در خواهد يافت كه عقيده را تا آخر دنبال نمايد. 
كام�ً منطبق با قرآن كريم و سنت اش  اهل سنت در اين ماده هم مثل تمام مواد عقيدتي

از اين دو منبع اصلي دين اس�م انحراف ندارد و همين اي  است و ذره صرسول اهللا
بنابراين، عق�ً هم پذيرفتني است كه  براي اثبات حقيت اين موقف عقيدتي كافي است.
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اهل سنت و جماعت در برابر اين دو دليل رباني و نبوي، دليل ديگر را در نفي و 
 تضعيف اين عقيده فاقد اعتبار بدانند.

اميد است كه كوشش حاضر در اثبات عدالت و معرفي ارزش و جايگاه واقعي 
ثر و براي گردآورنده، توشه براي عموم مسلمانان، مفيد و مؤ صاصحاب رسول خدا

ٰ  َوَما﴿ مقبول آخرت افتد. ِ ٱ َ�َ  لَِك َ�  .]20[ابراهيم:  ﴾٢ بَِعزِ�زٖ  َّ
 محمد سليم آزاد     
 نقابندي مجددي عمري   

 . شه 1385 |. ق ه 1427بهار  –چابهار      



 
 

 عدالت صحابه وخش اول: ب

 صحابه يا اصحاب
» صاح «و » صحابي«است. » صاح «مع ، ج»اصحاب«و » صحابي«، جمع »صحابه«

اس�مي، اين الفاظ بر ي  گويند. در اصط�ح حديث و محاوره مي به دوست و همراه
 ايمان آوردند وهمراه و مصاح  او شدند.  صگردد كه به رسول خدا مي كساني اط�ق

ابن حجر رحمه اهللا عليه تعاريف متعدد اين دسته از مسلمانان صدر اول را در 
 ين جم�ت چنين جمع بندي كرده است: رت جامع
را م�قات نموده در حالي كه به وي ايمان  صصحابي كسي است كه رسول اهللا«

برابر است وتفاوتي ندارد كه مدتي طولني با رسول  ،داشته وبر اس�م وفات كرده است
 اه مجالست داشته يا خيلي كم، از او حديث روايت كرده يا نه، با او در غزوه صاهللا

شركت داشته يا خير، او را يك بار ديده ولي با اياان مجالست نداشته است و همچنين 
همه اين كسان صحابه هستند.  .0F1»ا نديده استكسي كه به عارضي مانند كوري او ر
و آنان  اند ايمان نداشته صچون قلباً به رسول خدا ،بنابراين، منافقان جزو صحابه نيستند

ا پس از وي مرتد شدند و در حال كفر مردند نيز صحابي ي صكه در زمان رسول خدا
 شوند. نمي محسوب

 مرتبه صحابيت
ين رتبه كمال انساني پس از نبوت و رسالت است. اصولً پس از تر صحابيت، شامخ

كه در زمان آنان به دعوتاان لبيك گفتند و از  اند كساني ها ، برترين انسان‡انبيا و رسل
 صاحبت و همكاري داشتند.نزديك با آنان تماس و م

                                           
 .1/6: االصابةابن حجر عسق�ني  -1
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زيرا  ،هستند تر از همه افضل صي برتر، ياران رسول اهللاها از ميان اين دسته انسان
پيامبر اس�م، افضل رسل و امت او، افضل امم است، بنابراين، اولين افراد امت اياان از 

 اولين افراد امم پيامبران گذشته برتر هستند.
شود و به همين  نمي نصي  هيچ كس صت نبياست كه پس از فواي  صحابيت مرتبه

دليل هيچ كس از ساير افراد امت ولو اين كه در بالترين مدار  كمالت انساني قرار 
 رسد. نمي ين مدار  صحابيتتر داشته باشد، به پايين

فضيلت صحابيت به هر حال و در هر شرايطي براي صاحبش بر قرار است و هيچ 
 ،كاهد نمي از آناي  كند و ذره نمي م در آن خلل واردچيز حتي گناه به فرض وقوع ه

 چون اين فضل مخصوص، منصوص قرآن و حديث است.
فقط يك لق  تاريخي و  صبر يار و همراه رسول خدا »صحابي«پس، اط�ق  

 محض براي تاخيص نيست، بلكه يك وصف استثنايي و امتياز دهنده و جامع است كه
كند. به همين  مي انساني را براي موصوف خود ثابت تمام كمالت و صفات مطلوب الهي

ازعظمت و قداست و شرافت غير قابل اي  آيد، هاله مي دليل وقتي اسم صحابي به ميان
ه پيروي از خداوند متعال توصيف دور شخصيت وي در ذهن مسلمان ايجاد مياود و او ب

 .كند مي ابراز) نسبت به وي مرات  احترام ومحبت و اعتماد خويش را (با گفتن

 تعداد صحابه
 . اند يي طبقه بندي كردهها را براي شناخت بهتر به گروه صحابه

اصحاب بيعت رضوان (اصحاب ي مهاجر، انصار، اهل بيت، بدري، ها مانند گروه
مسلمانان قبل ي  ين تقسيم، دسته بندي آنان به دو دستهتر )، عاره مباره و.... كليحديبيه

گردد. از كع  بن  مي باشد كه شامل جمعيتي بزرگ مي نان بعد از آناز فتح مكه و مسلما
بيش از آن هستند كه در يك  اصحاب رسول خدا«مروي است كه فرموده:  مالك

سخنان مؤيد به وحي حضرت ي  آنجا كه درباره حضرت علي  ».كتاب نوشته شوند
و هيچ يك از ما زياد بوديم  صما اصحاب رسول اهللا«گفت، فرمودند:  مي سخن عمر
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زوه تبوك خوانيم كه در غ مي در تواريخ .1F1»كند مي منكر نبود كه وحي به زبان عمر تكلم
) حدود سي هزار نفر و به روايتي هفتاد هزار نفر هم ركاب (ماه رج  سال نهم هجري

ربيع الول سال يازدهم ( صبودند. اين تعداد تا زمان وفات رسول خدا  صرسول خدا
برابر افزايش يافت كه بنا به اخت�ف آراي محققان، هفتاد هزار، صد هزار،  به چند )هجري

 هزار يا دويست هزار قيد شده است.صد و بيست هزار، صد و چهل 
 قول محقق از اين ميان به اعتبار تيقن و اكتفا به حداقل، سخن ابوزرعه رازي رحمإل

، صد هزار نفر و به صارا هنگام وفات رسول خد اهللا عليه  است. او جمعيت صحابه
2Fصد و چهارده هزار نفر گفته است روايتي

افراد صحابه كه ي  بقيهاي  ولي با م�حظه .2
عليه معتبر است. او آنان را صد و  /ياان مطرح نبود، سخن دار قطنيها عموماً گروه

 بيست هزار نفر گفته است.
را يقيناً صد و چهل  مناظر اس�م، ع�مه باير احمد حسيني جالندري، تعداد صحابه

گويي  دانسته و آن را مؤيد به پيش - كه يكي ديگر از اقوال دار قطني نيز است –هزار 
3Fگفته است ).م 1951طبع  – 1/14تورات: مكاشفه (كتاب قديم 

3. 

 يك سخن در تمام صحابه
و  ها امري مسلم است. قطع نظر از آيه فضايل، فرق مرات  ميان صحابهي  در جنبه

توان اين امر را دريافت. مؤمني كه در  مي ي كه مبين اين نكته هستند، به سادگي هماحاديث
ايمان آورده بود و فقط چند لحظه يا چند روز با آن  صاواخر زندگي رسول خدا

ديدار و مصاحبت داشته، در فضل با اصحابي كه از ابتداي دعوت اس�م،   صحضرت
بوده و   صو جنگ در كنار رسول خدادر سفر و حضر، در خوشي و سختي و در صلح 

                                           
 .81ي  پي نوشت شماره بنگريد به منابع -1
 ).2/202خطي  بغدادي به اسناد خود آن را تخريج كرده است (تقري  نووي:  -2
 .113 –ق  114ر. ك: خطبات انور:  -3
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 شود. نمي از جان و مال خويش براي اياان و دعوت او مايه گذاشته بودند، مقايسه كرده
 )سال هاتم هجري(پس برترين فضيلت متعلق به اصحابي است كه قبل از فتح مكه 

 ايمان آوردند. چون تا آن موقع، هجرت كه اصل فضايل برتر بود ادامه داشت و در آن
مدت ايمان آوردن مساوي با دست شستن از همه چيز و حتي از زندگي بود. خداوند 

نَفقَ  ّمنۡ  ِمنُ�م َتوِي�َسۡ  َ� ﴿ فرمايد: مي متعال در همين مورد
َ
ٰ  حِ َفتۡ لۡ ٱ لِ َ�بۡ  ِمن أ ۚ َوَ�  تََل

 ٰ ََ و�
ُ
�ۡ  �َِك أ

َ
ِينَ ٱ ّمِنَ  َدرََجةٗ  َظمُ أ َّ  � نَفُقوا

َ
ٰ  دُ َ�عۡ  ِمنۢ  أ � َوَ� در فضل و شرف «  .]10لحديد: [ ﴾َتلُوا

كساني از شما كه قبل از فتح انفاق و كارزار نمودند با كساني كه بعد از آن انفاق و كارزار 
 . »كردند، برابر نيستند

عرب ي  ين سازمان ديني و اجتماعي و سياسي شبه جزيرهتر با فتح مكه، اس�م نيرومند
 باز گرديد. آنان كه پس از فتح مكه ايمانگرديد و راه براي اس�م آوردن قبايل و افراد 

ي هجرت را پيش رو نداشتند و بالطبع فضيلت هجرت را هم ها آوردند، دشواري مي
پس از فتح هجرتي نيست، فقط «نيز فرموده بودند:  آن حضرت كردند. نمي كس 

براي اين دسته از مسلمانان فضل صحبت نبوي و جهاد در ركاب  .4F1»جهاد ونيت است
و خدمت به اس�م برقرار بود و چون صحبت، اصل  صخدا يا به امر اياانرسول 

فضايل كلي بود، اينان نيز مثل اصحاب قبل از فتح مامول فضايلي كه عموماً در حق 
شد، قرار گرفتند. از اين گروه كساني تمام  مي نازل و وارد صاصحاب رسول خدا

ي يا در ارتباط با وي بودند و را در كنار و صي باقيمانده زندگي رسول خداها سال

الوداع (سال يازدهم هجري  ةحجكساني ديگر فقط چند ماه يا مثل مسلمان شدگان زمان 

) فقط چند روز يا چند لحظه شرف صحبت يا فقط ديدار صسال وفات رسول خدا –
 گرديد. شان  آن حضرت نصي 

                                           
 و....  1، ح )...وجوب النفري( 27باب  /و جهاد 409)، ح الحيل القتال به مكه( 190باب  /صحيح بخاري : حج  -1
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و فضايل آن را مهمي از صحابه كه ضرورت دارد به طور ويژه به آن توجه ي  دسته
 هستند. اين دسته به دو قسمت تقسيم صهمياه در ذهن داشت، اهل بيت رسول خدا

زيستند و  مي صشود: يك قسمت آن، شامل كساني است كه در زمان رسول خدا مي
، حضرت علي مرتضي، عباس، )صازدوا  پاك رسول اهللا(ماتمل بر امهات المؤمنين 

و ساير  زهرا، حسن، حسيني  النساء فاطمه حمزه، جعفر، عبداهللا بن عباس، سيده
اهل ي  باشد. اين قسمت از اهل بيت به عقيده مي صي رسول خداها فرزندان و نوه

چون ع�وه بر دارا بودن فضايل  ،ي برتر آنان هستندها سنت، جزو اصحاب و از دسته
قسمت قرآني و حديثي مربوط به اصحاب، فضايل مخصوص اهل بيت را نيز دارا هستند. 

ي افراد مذكور ها در خانواده صديگر اهل بيت شامل كساني است كه بعد از رسول خدا
متولد شدند. افراد اين قسمت در فضايل اصحاب داخل نيستند، اما فضايل كلي 
مخصوص اهل بيت مانند لزوم دوستي اهل بيت، اتباع از آنان، يكي از دو ميراث 

 گيرد. مي ن را نيز تا قيامت در بربودن و...، اينا صرسول خداي  گرانمايه
است، آنچه از فضايل و خصوصيات و مقام  »صحابه« در اين رساله چون بحث از

به عنوان  صگردد، از اين ميان فقط به اهل بيت زمان رسول خدا مي بزرگ اصحاب بيان
 .گردد مي اياان بري  صحابه

ُّهْم ُعُدوٌل « ُُ َةل ل   .»َّّحال
محفوظ و ماخص از عقايد و تعاليم و آداب و اعمال در قال   اي اس�م كه مجموعه

ي پس از ها به نسل صاست، توسط اصحاب رسول خدا )حديث(و سنت  )قرآن(كتاب 
 وضوعي عقيدتي و مهم در باب صحابهآنان منتقل شده است. اين حقيقت، سر فصل م

و در اين مورد شود  مي مطرح »عدالت صحابه«شده كه در علم روايت و رجال به نام 

ُّهْم ُعُدوٌل « شود: مي به طور قاعده و اصل گفته ُُ َةل ل  صحابه همه عادل « :يعني .»َّّحال
 . »هستند
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افرادي مطمئن و صادق بودند و هيچگاه بر رسول  دارد كه صحابه مي اين قاعده بيان
 صخداچه آنان از رسول بنابراين، بايد يقين داشت كه آن كردند. نمي افترا صخدا 

 باشد. مي ، عين حقيقتاند روايت كرده و به ما رسانده

 ؟عدالت به چه معناست
عدالت در لغت، به معني برابري و دادگري و راست بودن است. در اصط�ح، وصف 
كسي است كه شخصيت دروني و بيروني او با موازين شرع برابر و مطابق است و 

يعني تقوا، پاكي، وارستگي و دور بودن  »عدالت«: تر ورزد. به عبارت مصطلح نمي انحراف
توان بر  مي گويند، بنابراين مي »عادل«از گناهان. به كسي كه داراي اين وصف باشد، 

چون كسي كه م�زم تقوا و جوانمردي است، از « ،سخنش اعتماد نمود و آن را باور كرد
گذارد كذب  ينم به وجود آمده كه هيچ گاهاي  ترسد و در وجودش هيأت راسخه مي خدا

بگويد. بر عكس فردي كه از خدا به حدي كه او را از كذب باز بدارد، ترس ندارد، كه بر 
 .5F1»شود نمي قول چنين كسي اعتماد

 او پذيرفته است. )گواهي(كسي كه عدالتش ثابت شده باشد، روايت و شهادت  
، عصمت از تمام گناهان شرط نيست. كافي است شخص از »عدالت«براي تحقق 

6Fنزند و بر گناه صغيره مصر نباشدبه گناه كبيره اص�ً دست  ،گناهان اجتناب ورزد

اگر  .2
مگر  ،مرتك  كبيره شد ولي بعد توبه كرد و راه ص�ح در پيش گرفت، باز هم عادل است

ورزد كه در  مي پروا بر گناهان صغيره اصرار بي اين كه بدون توبه ارتكاب كباير دارد يا
هر «برد. خ�صه  مي را از بين »عدالت«، »فسق«شود و  مي گفته »فاسق«اين هر دو صورت 

چه دللت بر ضعف ديانت شخص كند به حدي كه به اغراض دنيوي بر كذب جرأت 

                                           
 .1/157: )غزالي( مستصفیـالر. ك:  -1
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روايت چنين كسي قابل  و شهادت وگواهي و .7F1»گرداند مي نمايد، عدالت او را ساقط
 قبول نيست.

 !عدالت به معني عصمت نيست
تصور كرده و  »عصمت«، آن را مترادف با »عدالت«دانستن مفهوم  به دليل ناي  عده

. برخي ديگر نيز اند سپرده ك و سؤالتي راجع به عدالت صحابهذهناان را به باد شكو
 صاصحاب رسول خداي  كه اگر قرار باشد همه اند به همين دليل به اين وحات افتاده

بايد تفسير شود و سپس با مهميز  تكليف در حق آنان چگونهي  عادل باشند، پس پديده
وآن را غير قابل قبول  اند افتاده »عدالت صحابه«قرار دادن همين منطق از پايه غلط به جان 

 .!اند قلمداد كرده
نيازي به اثبات تفصيلي نيست كه اين يك برداشت و استدلل نادرست است. زيرا 

است وبا  ‡پيامبران فرشتگان وي  كافي است به خاطر داشته باشيم: عصمت خاصه
نبوت، بساط عصمت شرعي از دنيا بر چيده شده است و اكنون از ي  اختتام سلسله
به معني  »عادل«چنين نيست.  »عدالت«! اما قط فرشتگان را معصوم داريممخلوقات ف

اس�مي در هيچ برهه از زمان ي  گويند كه جامعه مي همان فرد متقي و صالح را تر عاميانه
نياز است ونه خالي. زيرا همياه براي گرداندن امورقضايي به  بي رادي نهاز چنين اف

شاهداني عادل و براي امور روايتي و علمي به رواياني عادل ضرورت هست. اين چنين 
افرادي در هر مملكت و شهر و روستاي اس�مي وجود دارند. پس اگر شاگردان ب� 

گفته شوند و اين عدالت از عادل  صواسطه و دست پرورده و خصوصي رسول خدا
اين حقيقت  ؟نيازهاي اساسي اس�م هم باشد، چه چيز آن عجي  و غير قابل قبول است

نه سؤال بر انگيز و نه  نه مخالف با قانون تكليف الهي است، است كه عدالت صحابه
 وحات زا.

                                           
 .1/157: مستصفیـال -1
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 مفهوم عدالت صحابه
وايت راوي است، فقط در علم روايت، چون دليل صحت وقبول روايات، اعتماد بر ر

در  .8F1»به طور عمد و دانسته صدوري از كذب بر رسول خدا«شود:  مي به يك چيز ثابت
گردد.  مي ثابت صحابهي  پرتو اين تعريف، عدالت به راحتي و روشني در حق همه

چون در اين صورت، گناه به فرض وقوع هم منافي عدالت و مانع قبول روايت راويان 
چه برسد به  ،گفتند نمي هيچ گاه كذب ي تام ثابث شده كه صحابهه استقرانيست و ب

در  هر چند صحابه ،و اين براي عدالت عموم آنان كافي است صكذب بر رسول خدا
در اصل به تمام  گي بودند. بنابراين، عدالت صحابهتمام جوان  مزين به تقوا و وارست

 آنان ثابتي  ود اين عدالت همه جانبهش مي معاني است و از دليلي كه إن شاء اهللا ارايه
 گردد.  مي

علم «علمي ظريف و پر دامنه به نام ي  ضرورت ثبوت عدالت راويان، به وجود آورنده

 شده است. »علم جرح و تعديل«و متمم آن  »سامء الرجالأ

چون آنان همه عادل هستند و جرح و «اين ضرورت وجود ندارد.  صحابهي  درباره
آيد. زيرا خداوند متعال ورسول او آنان را تزكيه و تعديل نموده  نمي وارد انتقاد بر آنان

 ومورد اتفاق تمام اهل سنت.  .9F2»استاست و اين ماهور 
اين است كه وقتي اسم صحابي بيايد، بدون بحث و  مقتضاي قبول عدالت صحابه«

، بر 10F3»ستيتش با اطمينان خاطر پذيرفته اجست وجوي اسباب عدالت و طل  تزكيه، روا
از هر نظر مورد شان  شخصيت »تعديل جرح و«خ�ف راويان ديگر كه با معيارهاي علم 

 شود. مي ضعيف يا مردود اع�مشان  گيرد و بعضاً ناموثق و روايات مي ارزيابي قرار

                                           
 .216 و 2/215: تدريب الراویذيل  -1
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بايد گفت كه قرآن  -آنجا كه بحث از دليل براي اثبات قرآن و حديث باشد  -اساساً 
عصمت و صداقت قطعي پيامبر ثبوت يافته و احاديث پيامبر، با عقيده كريم، با عقيده به 

 اصحابش.به عدالت و صداقت قطعي 

 اصحاب عادل هستندي  همه
كند، چون خداوند متعال در قرآن كريم آنان را به  مي صدق صحابهي  عدالت بر همه

 عديل نموده است. به عنوان نمونه:اط�ق و بدون استثنا تزكيه و ت

َ ٱ ِ�نّ َوَ�ٰ ﴿ آنان فرموده:ي  به همهخطاب  ّبَب  َّ ّ�َنهُ  نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ ُ�مُ إَِ�ۡ  ََ ََ  قُلُو�ُِ�مۡ  ِ�  ۥَو
هَ  َّ ََ ٰ  َيانَۚ عِۡص لۡ ٱوَ  ُفُسوَق لۡ ٱوَ  ََ ُ�فۡ لۡ ٱ ُ�مُ إَِ�ۡ  َو ََ و�

ُ
ٰ ٱ ُهمُ  �َِك أ َّ  .]7[الحجرات:  ﴾ِشُدونَ ل

كرد آن را در قلوبتان و زشت نمود در ليكن خدا محبوب ساخت به نزدتان ايمان را و مزين «
 .»نظرتان كفر و گناه و نافرماني را. آنانند هدايت يافتگان

ُ ٱ َمنّ  لََقدۡ ﴿ و فرموده: ۡ ٱ َ�َ  َّ نُفِسِهمۡ  ّمِنۡ  رَُسوٗ�  �ِيِهمۡ  َ�َعَث  إِذۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
َ
� َ�تۡ  أ  ِهمۡ َعلَيۡ  لُوا

ِيِهمۡ  ۦتِهِ َءاَ�ٰ  َّ  .]164عمران:  [آل ﴾...َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َوُ�َعّلُِمُهمُ  َو�َُز
شان مبعوث كرد كه  محققاً خداوند بر مؤمنان احسان فرمود كه پيامبري از خودشان در ميان«

 .»آموزد نمايد و كتاب و حكمت مي شان مي كند و تزكيه آيات او را بر آنان ت�وت مي

ِينَ ٱوَ ﴿فرموده:  و َّ  � �  َءاَمُنوا وا َُ � َوَ�ٰ  وََهاَج ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َهُدوا ِينَ ٱوَ  َّ َّ  � وٓ  َءاَووا � ّونََ�ُ ٰ  ا ََ و�
ُ
 �َِك أ

ۡ ٱ ُهمُ  قّٗ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل ََ ۚ ٞ ّمغۡ  لُّهم ا ة ََ َۡ  فِ ِينَ ٱوَ  ٧ َكَِ�مٞ  قٞ َورِ َّ  � �  دُ َ�عۡ  ِمنۢ  َءاَمُنوا وا َُ � َوَ�ٰ  َوَهاَج  َهُدوا
ٰ  َمَعُ�مۡ  ََ و�

ُ
 .]75-74[األنفال:  ﴾...ِمنُ�مۡ  �َِك ََُ

] و كساني مودند و در راه خدا جهاد كردند [مهاجرانو كساني كه ايمان آوردند و هجرت ن«
انصار]، آنان حقيقتاً مؤمن هستند. براي آنان مغفرت و رزق [كه جاي دادند و نصرت نمودند 

كريم نزد پروردگار هست. و كساني كه بعداً هجرت كردند و همراه شما جهاد نمودند از شما 
 .»...هستند.

نَفقَ  ّمنۡ  ِمنُ�م َتوِي�َسۡ  َ� ﴿ فرموده: و
َ
ٰ  حِ َفتۡ لۡ ٱ لِ َ�بۡ  مِن أ ۚ َوَ� ٰ  َتَل ََ و�

ُ
�ۡ  �َِك أ

َ
 ّمِنَ  َدرََجةٗ  َظمُ أ
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ِينَ ٱ َّ  � نَفُقوا
َ
ٰ  دُ َ�عۡ  مِنۢ  أ �ۚ َوَ� ُ ٱ وََعدَ  َوُ�ّٗ  َتلُوا � سۡ �ُۡ ٱ َّ ُ ٱوَ  َ�ٰ  .]10[الحديد:  ﴾َخبِ�ٞ  َملُونَ َ�عۡ  بَِما َّ

اند با ديگران  انفاق و كارزار نموده-] [فتح مكه -از شما مؤمنان كساني كه قبل از فتح «
ي بزرگتري دارند  آنان از كساني كه بعد از فتح مكه انفاق و كارزار كردند، درجه ،مساوي نيستند

 .»دهيد، خبر دارد كنيد وانجام مي ي حسني داده است و به آن چه كه مي و خداوند به همه وعده

بهات است و تخصيص انفاق و مقاتله بر ي  حسناي الهي، وعدهي  منظور از وعده
 است كه قبل از فتح مكه، نياز به آن شديدتر بود. تر سبيل ذكر اهم و شاخص

. مث�ً اند نيز به اط�ق و تعميم اين اسلوب الهي را پيروي كرده صرسول خدا

ِهم َقتدي« :اند فرموده ِّ ِِ  ة� به  ،اصحاب من مانند ستارگانند«  .»تم َهتديتميباَك لجوم

َِك «: ونيز فرموده. »يابيد هر كداماان اقتدا كنيد، هدايت مي ْبال
ل
ي ِِ  ول ْْ

َل ََل عل
ل
َ ي َل تنها « .»ممم

ه در آنها امر به اقتدا از و ساير احاديثي ك .»مسير رستگاري، راه من و اصحاب من است...
 ن، مطلقاً و بدون تبعيض آمده است.و ذكر فضايل مربوط به آنا صحابه

بالخص بزرگان آنان مانند حضرت علي مرتضي و ابن  از اقوال خود صحابه
ي متعددي از هر ها كه نمونه - . و همچنين از اقوال اهل بيتمسعود و ابن عباس و..

د شود. اصولً در نز مي نيز همين عموميت ثابت -دسته را در بخش دوم نقل خواهيم كرد 
افراد قروني كه (گرفته تا تابعين و اتباع تابعين  زرگان صدر اس�م از خود صحابهب

در موضوع عدالت  ، تبعيض ميان صحابه)اند به خيريت آن شهادت داده صرسول خدا
بر مبناي فضل قرآني و  و جاي طرح نداشت و نگرش به صحابهو صداقت، معنا 
 حديثي آنان بود.

هم وجود ندارد كه موج  شود بعضي از اصحاب را اي  نهاز طرف ديگر، دليل و قري
 فاقد عدالت بدانيم. 

بر عدم عدالت آنان، ناموجه است.  ي طبيعي برخي صحابهها استدلل از لغزش
ثابت نيست  )عدالتي  از بين برنده(، لغزش قادح چون از اكثر قري  به اتفاق صحابه

به شهادت قرآن و حديث و تاريخ و به ي برخي روايت شده، ها و آنچه هم كه از لغزش
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توبه و عمل نيك و به دنبال آن مغفرت در پي  صاقتضاي بركت صحبت رسول خدا
بر عدالت اي  داشته است يا اص�ً از نوع خطاي اجتهادي بوده كه نه گناه بود و نه خدشه

خن گفته از اين موضوع س تر كرد. در اين مورد در مبحث پاياني رساله شافي مي آنان وارد
در بيان منزلت  )هجري 260(خواهد شد. فع�ً به نقل قول جامع امام ابو زرعه رازي 

 كنيم:  مي صحابه وشئامت بد گويي آنان اكتفا
كند، بدان كه او زنديق  مي را تنقيص صوقتي ديدي كسي يكي از اصحاب رسول«

 حق و قرآن هم حق است و قرآن و حديث را اصحاب رسول صاست. چون رسول
خواهند شهود ما را جرح كنند تا كتاب  مي . بدون ترديد آناناند به ما رسانده صاهللا

جرح هستند زيرا كه زنديق ي  وسنت را باطل نمايند در حالي كه آنان خود شايسته
 .11F1»هستند

 دو اما وجود منافقان و ظهور ارتدا
 صز رسول خداهمين جا شايد اين شبهه همه دامنگير شود كه آيا بقاي منافقان پس ا

اتفاق افتاد، بر آن  كه ب�فاصله پس از رحلت آن حضرت و ارتداد بعضي از مسلمانان

ولٌ «عمومي ي  قاعده دُ مْ عُ لَّهُ ةَ كُ ابَ حَ ؟ خصوصاً بر صحت كلي كند نمي خدشه وارد »الصَّ

روايات اهل سنت با وجود اين احتمال كه منافقان نيز رواياتي به مذاق خود و عليه اس�م 
 ؟اند راشيده و به خورد مردم دادهت

اساس است. چون تعريف صحابي، هر دو دسته از اين كسان را از  بي اين شبهه هم
، منظور »صحابه همه عادل هستند«گوييم  مي كند. پس وقتي مي خار  صحابهي  زمره

 هر آن كسي است كه به معناي واقعي و اصلي كلمه صحابي بوده است. 
به شهادت قرآن و حديث و تاريخ از نفاق و ارتداد  ر صحابهي ماهوها تمام گروه

مرتد شدند،   - اولي  در زمان خليفه -  صمصون ماندند. آنان كه پس از رسول خدا
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باديه ناينان نو مسلمان مدينه و مكه بودند كه ارتدادشان در قرآن پيش گويي شده بود. 
ر بود از اين جريان كام�ً مسلمانان مدينه و مكه كه مسكن و مأواي اصحاب ماهو

اري به رهبري محفوظ ماندند و بلكه باعث سر كوب اين فتنه شدند. از اين مرتدان بسي
نابود شدند و بعضي فرار كردند و بعضي هم  توسط صحابه حضرت ابوبكر صديق

دوباره به اس�م بر گاتند و تا آخر پيرو مخلص اس�م گرديدند. به گواهي تاريخ، پس از 
 ر ميان عرب به وقوع نپيوسته است.ارتداد كه زياد به طول نينجاميد، ارتدادي ديگر دآن 

به راهنمايي  ماكلي در پي نداشت. صحابه قان هم با وجود صحابهوجود مناف
شناختند. اين  مي منافقان در قرآن آنان راي  و در پرتو اوصاف بيان شده صرسول خدا

يي معين با عادات و خصايل ها راد و گروهاف صكسان اصولً در زمان رسول خدا
در برخورد با  صحابهي  ماخصي بودند. ع�وه بر اين، با تدابير بسيار حساب شده

ي ماكوك و تنظيم قواعد دشوار براي روايت و قبول حديث، فرصت دروغ ها پديده
 كردند، دانش مي پردازي براي منافقان وجود نداشت، و اگر هم حديثي اختراعي بيان

كرد. اين در تاريخ حفظ و تدوين  مي در سنت ب�فاصله مچ آنان را باز وسيع صحابه
حديث سر گذشتي خواندني و مخصوص به خود دارد. اين را هم بايد اضافه كرد كه آن 

روايت شده، همه از صحابياني است كه  صچه از شرايع و احكام دين از رسول خدا
ز روشن است. در هر صورت از اين ناحيه شناخته شده هستند و حالتاان مثل رو

ي مذه  اهل سنت وارد ها و شالوده بر كليت و عموميت عدالت صحابهاي  خدشه
 نيست. 

 كوتاه سخن اين كه: 
عادل هستند و عدالت آنان معيار حقيت و محكمي  صاصحاب رسول خداي  همه

 قوي است كه: اي  اس�م است. اين عدالت به اندازه
به  ،در قطعيت مانند حكمي است كه به كتاب و سنت ثابت است اجماع صحابه« 
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 .12F1»ين قسم اجماع استتر شود و اين (اجماع صحابه) قوي مي كه منكر آن تكفيراي  گونه

 تفسير يك آيه و شرح يك حديث:
يك آيه و يك حديث ضروري است تا معناي ي  در پايان اين مبحث، توضيحي درباره

 سؤال و اشكال ايجاد ننمايد. »عدالت صحابه«ر موضوع براي بعضي د ها ظاهري آن
 :تفسير آيه )الف

ٰ ﴿ خوانيم: مي حجرات اين آيه راي  در سوره ّ�َهاََ
َ
ِينَ ٱ َ � َءاَمُنوٓ  َّ ٓ  إِن ا  بِنََبإٖ  ََاِسقُۢ  َءُ�مۡ َجا

� َ�َتبَّيُنوٓ  ن ا
َ
�  أ � َ�ُتۡص  لَةٖ ِ�ََ�ٰ  �َمۢ قَوۡ  تُِصيُبوا ٰ  بُِحوا  .]6[الحجرات:  ﴾٦ ِدِم�َ َ�ٰ  ُتمۡ َ�َعلۡ  َما َ�َ

اگر يك فاسق برايتان خبري آورد، تحقيق كنيد تا نا دانسته بر قومي حمله نكنيد  !اي مؤمنان«
 .»شويد كه بعد به سب  كاري كه كرديد پايمان مي

 آن بدين قرار است: ي  كه خ�صه اند نوشتهاي  مفسران سب  نزول اين آيه را واقعه
را شان  مصطلق وقتي اس�م را قبول كردند، حاضر شدند زكات اموال بنيي  مردم قبيله

در موعد  صفرستد، تحويل دهند. رسول خدا مي به نزدشان صبه كسي كه رسول خدا
در جاهليت  فرستاد. وليدرا براي اين هدف به سوي بني مصطلق  مقرر وليد بن عقبه

آنان بر خود بيمناك بود. وقتي ي  با بني مصطلق عداوت داشت و به همين سب  از ناحيه
به نزديكي آبادي آنان رسيد، افراد آن جا براي استقبال او بيرون آمده بودند. وليد فكر كرد 

آيند. او به قصد نجات خويش از  مي و به سوي او اند آنان براي كاتن او چنين جمع شده
ن زكات، در گفت آنان به جاي داد صآن جا بر گات و به مدينه آمد و به رسول خدا

صدد قتل او بر آمده بودند. آن حضرت ناراحت شد و لاكري به قصد تأدي  آنان فراهم 
نمود. اما به زودي حقيقت آشكار گات و همه فهميدند كه مؤمنان بني مصطلق چنين 

ي  . به دنبال اين جريان بود كه آيهاند نداشته صنسبت به قاصد رسول خدااي  اراده
 مذكور نازل گرديد.

                                           
 .1/318اصول سرخسي:  -1
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هم وجود فاسق ثابت است  كه در ميان صحابه اند خي از ظاهر آيه استدلل كردهبر

 منافات دارد. »َّحاَة  ُهم عدول«مجمع عليه ي  و اين با قاعده
 در رفع اين اشكال به طور خ�صه بايد گفت: 

اولً، فاسق شدن يك نفر، به معني دوام فسق او نيست. چون ممكن است توبه كند يا 
عمال نيك بزند و به سب  آن، گناه و فسق محو گردد كه خداوند متعال قانون دست به ا

ها، گناهان را از بين  ترديد نيكي بي« .]114[هود:  ﴾اتِ  َٔ لّسّ�ِ ٱ هِۡ�َ يُذۡ  ِت َسَ�ٰ �َۡ ٱ إِنّ ﴿ نهاده:

كه به نص قرآن و حديث صاح  فضايل و كمالت  و اين در حق صحابه. »برد مي
هم اين  ودند، ب� ري  است. در مورد وليدوص رضاي الهي ببزرگ و علي الخص
 تواند برطرف گردد. مي سؤال به همين جواب
بوده باشد. چون طبق قانون قرآني  ت كه در آيه منظور از فاسق، وليدثانياً، دليلي نيس

داراي سب  نزول خاص، اما حاوي حكم عام هستند، اين جا نيز همين  ها بسياري از آيه
قرار  )تبيين خبر فاسق(كه وليد مسب  آن بود، سب  نزول اين حكم اي  ست. واقعهطور ا
توان مفهوم آيه را با سب  نزول آن  مي بدون اين كه شخص او فاسق گفته شود. ،گرفت

چنين پيوند داد: وقتي خبر يك نفر صالح هم گاهي اوقات به قراين قوي ماتبه و غير 
سق به طريق اولي در معرض چنين اشتباهاتي قرار گردد، خبر يك نفر فا مي قابل عمل

 آن تحقيق شود. ي  دارد و بايد درباره
گناهي كه او را فاسق گرداند، صادر ناده  ه گواهي روايات و تاريخ، از وليدثالثاً، ب

 به وي اعتماد كامل داشت و بر وي مسئوليت نهاد.   صبود و براي همين رسول خدا
 :شرح حديث )ب

من قبل از شما در كنار حوض «فرمودند:  صخوانيم، رسول خدا يم در حديثي
شوند. ولي همين كه بخواهم به آنان آب  مي خواهم بود. مرداني از شما به سوي من آورده

 فرمايد: تو مي !اصحاب من !گويم: پروردگارا مي شوند و من مي بدهم، به عق  كايده
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 .13F1»آوردندعد از تو چه چيزهايي پديد داني كه اينان ب نمي
شود بعضي از اصحاب  مي گويند از اين حديث ثابت مي مخالفان عدالت صحابه

ي  گردند كه با اين معنا، نافي عموميت عدالت بر همه مي در آخرت ناكام صرسول خدا
است. اما اين معنا، مقصود حديث نيست. براي تبيين مقصود و مصداق حديث،  صحابه

 ي كرد: حتماً بايد دو احتمال را بررس
 اصحاب مقصود هستند.ي  همه

 باشند. مي گروهي خاص مقصود
 صاحتمال اول صد در صد باطل است. چون اولً، اگر بپذيريم بعد از رسول خدا

چنان چه چند نفر  ؟ماند مي صحابه همه مرتد يا حداقل فاسق شدند، از اس�م چه باقي
ي  قيست و به دليلي كه دربارهاستثنا شوند، باز هم اين سؤال و ايراد به قوت خود با

نيز اي  شود، اين احتمال به هيچ وجه پذيرفته نيست. ثانياً، قرينه مي ارايه عدالت صحابه
براي اين تعميم وجود ندارد. ثالثاً، الفاظ حديث خود دال بر اين است كه فقط گروهي 

 شوند.  مي از حوض طرد )مرداني(
هي خاص هستند. به نظر بعضي از علما، اين احتمال دوم را بايد پذيرفت. آنان گرو

مرتد شدند و با آنان  تند كه در اول خ�فت ابوبكر صديقگروه همان نو مسلمانان هس
پيكار شد و از دم تيغ گذشتند و در حال كفر مردند. برخي از محققان همين توجيه را 

ان به سب  اعمال آن ،اند . بعضي ديگر، منافقان را منظور حديث دانستهاند ترجيح داده
شوند ولي در لحظات سرنوشت ساز قيامت به همين  مي اس�مي، اول با مسلمانان حار

14Fگردند مي طريق به آن حضرت عليه الس�م معرفي و از گروه مخلصان جدا

اين توجيه  .2
 در احاديث ديگر هم مؤيد دارد و بعضي از احاديث، بعضي ديگر از احاديث را تفسير
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از يارانش به اي  همراه با عده ص: روزي رسول خدااند روايت كردهكند. محدثان  مي
 ».ديدم مي دوست داشتم برادرانمان را«مقبره رفت و پس از دعا براي اموات، فرمود: 

شما اصحاب من هستيد. «فرمودند:  ؟! مگر ما برادران شما نيستيمگفتند: يا رسول اهللا
و بعداً خواهند آمد. من در روز قيامت پيش از  اند برادران ما كساني هستند كه هنوز نيامده

15Fشدن بعضي از آنان را بيان فرمودو ماجراي طرد  »آنان بر سر حوض خواهم بود...

چنان  .1
اصحاب خود را صراحتاً مستثني فرمود و  كه ظاهر است در اين حديث آن حضرت

16Fگفت ها آن حالت اخروي را براي بعدي

2. 
توجيهات مذكور است كه ي  ين سه توجيه يا جمعاً به همهبه هر حال، تنها به يكي از ا

نازل و  ي كه در بيان مقام و فضايل صحابهو احاديث صحيح ديگر ها حديث با آيه
كند. ع�وه بر اين، با عنايت به حقايق برجسته و محفوظ و  مي وارد شده است، وفق پيدا

 منظور آن حديث قطعاً گردد كه مي هم ثابت ظر به تاريخ زندگي و حالت صحابهن
فاصله داشت.  ها فرسنگ زيرا بدعت از حريم ايماني صحابه تواند اينان باشند. نمي

مثال آنان در حفظ و  بي است و حرص و ولع اس�م كه تماماً ارمغان صحابهي  مجموعه
ي ها اجراي دقيق سنت و تنفرشان از بدعت و مخالفت شديد با هر امر نو پديد كه نمونه

 . به طور مثال عنواناند ي اين حقيقتها سيار فراوان و غير قابل حصر است، گواهآن ب
در  ها و آيات قرآن از مصاحف پراكنده و گرد آوري و ترتي  آن ها شود: جمع سوره مي

در اوايل از ترس اين  اس�م و مسلمانان بود. اما صحابهيك مصحف اصلي، واقعاً نياز 
از مبادرت  - آن را انجام نداده بود صچون رسول خدا - كه مبادا اين كار بدعت باشد

امري نا گزير  ر زمان امير المؤمنين حضرت عثمانكردند تا آن گاه كه د مي به آن امتناع
در امور مهم و  بالخره عملي گرديد. وقتي صحابه ي پياپيها ثابت شد و با مااورت
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 پديد آوردن بدعت از سوي آنان راداشتند، ارتكاب و  مي اساسي با ترس و تقوا قدم بر
 توان حتي تصور كرد.  نمي





 
 

 داليل عدالت و صداقت صحابهبخش دوم: 

 »عادل هستند صحابه«شود عقيده داشته باشيم  مي دليلي كه باعثي  مجموعه
 ماتمل است بر: 

 ي قرآن كريم،ها آيه

 ،صاحاديث رسول خدا
 ريخي.نهايت از دليل عقلي و علمي و تا اي بي سلسله

 ديگر.ي  ... و شواهد متفرقه
 رويم. مي ذهني، اول به سراغ دليل عقليي  براي هموار شدن زمينه

 داليل عقلي -1
ي حقيقي است، عقل سليم به ها از آنجا كه قانونگذاري در اس�م كام� بر مبناي نياز

حابه عدالت ص«كند.  مي يابد و ضرورت آن را توجيه  مي بداعت حسن احكام آن را در
ي متعدد قابل ها نيز حكمي ديني است كه از دريچه عقل از جنبه »وضرورت اتباع از آنان
 توان گفت: مي اثبات است. به طور مثال

نه در قرآن، نه در حديث ونه در  ،ثابت نيست فاسق شدن احدي از صحابه -اول
باع  آنان تاريخ. بلكه آنچه ثابت است تقوا،  فضل، برتري، وارستگي، زهد ووجوب ات
 است. براي نفي عدالت از كسي، شرط اول اثبات فسق دايم و مستمر اوست.

شود كه آنان در مسلمان  مي آشكار اهي به داستان ايمان آوردن صحابهبا نگ -دوم
شدن كوچكترين انگيزه و طمع دنيوي نداشتند كه عدم حصول آن باعث تزلزل ايمان يا 

خوانيم كه در قبال قبول اس�م تحت  مي آنان عق  گردشان گردد. در داستان زندگي
ي جسمي و روحي قرار گرفتند و با اين حال از اس�م دست ها ين شكنجهتر طاقت فرسا
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ي ايمان واستقامت را از جا بر كند ها بر نداشتند. اين كدامين مورد بود كه بالخره اين كوه
 .!؟وص�ح وخلوصاان را پايمال كند

بوده است چنين  ها آخرين پيام الهي براي انسانحامل  صحضرت محمد -سوم
بايست در تربيت شاگردان وارائه الگوهاي زنده براي تبليغ و اشاعه آن  مي پيامبري قاعدتاَ

رافاقد  ين بوده باشد. حال اگر صحابهتر پيام به تمام جهانيان از همه پيامبران، موفق
همه مرتد شدند يا  - تني چندجز - عدالت و احيانا كساني بدانيم كه پس از اياان

عدالت و تقواياان را از دست دادند، عقل چطور اين امتياز بزرگ را براي آخرين  رسول 
 ؟كند مي و آخرين دين ثابت

وقتي شاگردان يك مدرسه و يك معلم همه يا اكثرشان آخراألمر رفوزه شوند،  -چهارم
شود.  مي مدرسه يا معلم متوجه پيكان اولين تير سؤالت وانتقادات به سوي مسئولن آن

، پس از او در معرض چنين قضاوتي قرار گيرند، صشاگردان رسول خدا صحابهاگر 
را ناقص  ها ين معلم و مرشد انسانتر آيا اين مطل  شيوه تربيتي و سازندگي آن بزرگ

 ؟و آيا اين منافي با شأن بلند آن برترين پيامبر خدا نيست ؟كند نمي ثابت
ماخص كرده شان  از مسيري كه او براي صپس از رسول خدا صحابهاگر  -پنجم

در اداي رسالت  صبود منحرف شدند، بايد شرمگينانه اذعان كرد كه رسول اس�م
! وحتي فراتر از آن عقيده بايد داشت كه خداوند متعال آن همه توصيف خويش نا كام شد

يقي نا بجا گفته است. معاذ و تمجيد از صحابه را در قرآن و تضمين گسترش اس�م  حق
 .هللا

تثبيت احكام اس�م و پيش برد آن به طرف هدف  در كار نبوت و صحابه -شام
موفقيت خويش را در مقابله  صآن گونه كه اياان ،بودند صنهايي، شريك رسول خدا

با دشمنان دين و اداي رسالت، پس از توفيق و امداد خداوند متعال در نصرت و تعاون 

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿نمود:  مي ديد. پيام آسماني اين حقيقت را چنين براي وي تبيين مي آنان يَّدكَ  َّ
َ
َ 

ِ بَِنۡ�ِ  ِ  ۦه ۡ ٱَو� ي  اوست آن ذاتي كه تو را به ياري خويش و به وسيله« .]62[األنفال:  ﴾ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
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ٰ ﴿ و نيز فرموده:. »مؤمنان كمك نمود ّ�َهاََ
َ
ّ ٱ َ ِِ سۡ  ّّ ُ ٱ ُبَك ََ ۡ ٱ مِنَ  ّ�َبَعَك ٱ َمنِ وَ  َّ  مِنِ�َ ُمؤۡ ل

 .»! تو را خدا كافي است و مؤمناني كه از تو پيروي كردنداي نبي« .]64[األنفال:  ﴾٦
حال چگونه صحيح خواهد بود كه گفته شود اين شركاي آخرين رسالت آسماني كه 

أكيد و براي رسول از جان  خداوند متعال مورد تشان  شركت و همراهي صادقانه و مؤثر
 ؟تأييد صريح قرار گرفته بود، بعد از او همه يا اكثرشان فاقد ص�حيت و عدالت شدند

در طول زندگي خويش تا واپسين دم نسبت به اصحاب  صرسول خدا -هفتم 
خويش مطمئن بود و نظر مثبت داشت و براي همين با اطمينان خاطر وظايف مهم 

كرد.  مي نمود و توصيف مي از آنان تمجيد كرد و مي تقسيمشان  رسالت خويش را در ميان
همان وحي كه كارها و اهداف پنهان  ،شد مي همه در حالي بود كه وحي نازل ها اين

نماياند. نزول وحي خود  مي كرد و آنان را به وي مي منافقان را مو به مو براي اياان بر م�
گر صحابه معتمد زيرا ا ،بود از اصحاب صدليلي محكم بر صحت اطمينان رسول خدا

شدند و چنانچه پس از رسول  مي و حقيقتاً مؤمن نبودند، مثل منافقان به وحي معرفي
ورزيدند نيز در ك�م الهي مطالبي در خصوص  مي انحراف شان از موقف صخدا
  طورنيست.در قرآن كريم براي اصحاببينيم كه اين مي گرديد. اما مي ثبتشان  آينده
نيز شان  و توصيف نازل شده ودر مورد آيندهمورد تمجيد  خ�ف منافقان، در هربر

قتال با مرتدين كه در آن ي  حقايقي مثبت و غيرقابل شك نازل شده است. مانند آيه
 و... . اند معرفي شده »محبوب خدا مح  و«

به ديگران رسيده است. اگر آنان در تبليغ اين  اس�م به تمامه توسط صحابه -هاتم
و آميختن دروغ شدند يا حداقل تصور شود كه چنين احتمالي وجود  دين دچار خيانت

دارد، بايد به كلي از اس�م دست شست. چون در اين صورت با يك دين سرتا پا 
 ماكوك سرو كار داريم و اص� شايستگي دل بستن وتبليغ كردن را ندارد.

يك رنگ رسيد، به يك شكل و يك اندازه و مي هر جا كه دين توسط صحابه -نهم
بودند  )قرآن وحديث(پيام آور يك حقيقت  كند كه آنان فقط مبلغ و مي بود. اين ثابت
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ودر اب�غ آن نه كمي روا داشتند نه بياي. اگر آنان براي پياده كردن اهداف خويش، هر 
كردند، آن وقت اين يكپارچگي و  مي كدام حقايقي را مخفي يا مطالبي از خود اضافه

 شد. نمي يني متحققوحدت شگفت انگيز د
عادل نبودند، قرآن كه ستون فقرات و پيكره عظيم اس�م است نيز  اگر صحابه -دهم

ريخت. چون ناق�ن  مي ماند وهمان زمان در هم فرو نمي به اين ص�بت جاودانه پا بر جا
 اعتمادي نسبت به آنان، قرآن كريم را هم غيرقابل اعتماد بي بودند و قرآن، صحابه

توانست بگويد: ازكجا مطمئن شويم كه در اين كتاب سخنان من  مي ت. هر كسساخ مي
 ؟در آوردي اصحاب وجود ندارد يا چيزي از آن توسط آنان كم يا تحريف ناده است

چون  ،قرآن از خيانت محفوظ مانده«تواند بگويد:  نمي مطمئنا در جواب اين اشكال كسي

َ  نُ َ�ۡ  إِنّا﴿ خداوند متعال خود اع�م فرموده: ّۡ ِكۡ ٱ انَّز  .]9[الحجر:  ﴾٩ فُِظونَ لََ�ٰ  ۥَ�ُ  ننّا ََ َّ
و او تعالي اين وعده، يعني حفظ كامل آن را بر خويش نهاده است. چون آن اشكال روي 

صحابه نيست تا ي  شود كه اين آيه هم پرداخته مي داد: از كجا ثابت مي همين آيه نيز رخ
 !.ن تحريف كرده خويش دل خوش سازند؟بر قرآبتوانند بدين بهانه مردم را 

اس�م كه مظاهر جذاب و فطري آن قلوب را فريفته و اثرات شگرف  تعاليم   -يازدهم
از  ين واداشته، در اصل ارمغان صحابهوقوانين آن در هر زمان ارباب عقول را به تحس

 -معاذاهللا  -ن اين دين باشد. اگر آنان مورد اعتماد نبودند و در رساند مي شارع آن منبع  و
آسماني و ي  زدند مطمئناً اس�م هيچ گاه وجهه مي يي از قبيل دروغ و...ها دست به خيانت

 كرد وهيچ كس را تا به امروز به تحسين و نمي معقول و فطري بودن خويش را حفظ
داشت. چون آن وقت، اس�م ديني نبود كه كام� آسماني و بر مبناي فطرت  نمي تقليد وا

تحريف شده و شامل مطال  دروغين و تصرفات ناموجه اي  استوار باشد، بلكه مجموعه
بود كه باعث شد دين به نوعيت و كيفيت و ميزاني كه  بود. اين عدالت صحابهانساني 

 از طرف خدا و رسول او ترتي  يافته و كامل شده بود به ما برسد.
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هللا عليه به طريقي ديگر اين امام رباني، خواجه احمد سرهندي رحمه ا -دوازدهم
از  صحقيقت را ثابت كرده است و اياان آنجا كه در بيان پاكي اصحاب رسول خدا

جماعتي كه در صحبت اولياي «گويد:  مي راند، در آخر مي رذايل نفساني محققانه سخن
يابند، جمعي كه در صحبت افضل  مي نمايند از اين رذايل نجات مي اين امت زندگاني

ييد و أليه و عليهم الصلوات و التسليمات عمر خود را صرف كرده باشند و براي تالرسل ع
شان  نصرت دين او بذل اموال و انفس نموده بودند چه احتمال دارد كه ذمائم در حق

السالم و خري البرش عليه وعلی آله الصلواة ومگر آن كه عظمت و بزرگي  ؟توهم نموده آيد

از السالم عليه وعلی آله الصلواة و! و صحبت او باهللا سبحانهز نظرساقط شود عياذ ا ةالتحي

! و حال آنكه مقرر است كه وهم گردد. نعوذ باهللا سبحانه منهمت تر صحبت ولي امت ناقص
 .17F1»آن امت نرسد، فكيف به نبي آن امتولي امتي به مرتبه صحابي 

ين تر تابع صدر برابر اوامر و احكام خداوند متعال و رسول او صحابه -سيزدهم
هيچ ملل و آن گونه كه در باب فرمانبري كامل از رهبر، تاريخ نظير آن را در  ،افراد بودند

 اين مورد فقط كافيست بدانيم براي هر حكم قرآني كه نازل مكتبي سراغ ندارد. در
دادند و در مقابل اوامر و  مي ين امتثال را از خود ناانتر برجسته شد، صحابه مي
ندارند و مصداق اي  نيز چنان بودند كه گويا اص�ً از خود اراده صسول اهللاي رها اراده

بودند. همين تابعيت  »مثل مرده در اختيار شستاو دهنده« .»يد َلغسَل يْ  فـلل«بارز 
بود. وقتي  صمحض، اصل و راز محبوبيت آنان در نزد خداوند متعال و رسولش

 ن را ديد، به شگفت آمد و از عباسآنادر روزهاي فتح مكه اين پيروي  ابوسفيان
! اياان فرمودند: آري، به ؟دهند مي دهد، انجام مي پرسيد: مگر هرچه كه او به اينان دستور

18Fكنند مي خدا سوگند اگر به ترك غذا و آب دستورشان دهد اطاعتش

به  صرسول خدا .2

                                           
 .24ي هاتم، مكتوب  مكتوبات امام رباني، دفتر دوم، حصه -1
 . 81و   80، ح 21باب  /صحيح مسلم: ايمان -2
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كمال به ديگران  اين تابعان مطيع خود اين دستور را هم داده بودند كه دين را تمام و
كنيم كه آنان در اين  مي به خدا سوگند ياد د. پس، ما به پيروي از حضرت عباسبرسانن

 امر نيز اطاعتش كردند.
از ميان مطال  تاريخي مربوط به عرب دوران جاهليت، اين هم يك   -چهاردهم

ن كردند. چو مي حقيقت مسلم است كه آنان از دروغ و تحريف سخنان شديداً اجتناب
دانستند. عرب در اين خصلت  مي اين كار را خ�ف مروت و مردانگي و عربيت خويش

شدند به نفع خويش و براي ضرر دشمن،  نمي چنان پيش رفته بودند كه حتي حاضر
معروف است. او زماني كه هنوز با مسلمانان   ابوسفياني  دروغ بر زبان بياورند. قصه

رفت و هرقل پادشاه روم از وي جوياي احوال سر جنگ و دشمني داشت، وقتي به روم 
به ضرر  ها در حالي كه بسياري از آنان گفته ،آنان و پيامبر اس�م شد، واقعيات را باز گفت
ترسيدم وصف دروغ گويي بر شخصيتم  مي خودش بود. اما متذكر شده است كه چون

 سبد، مجبور بودم حقايق را بگويم.بچ
-ن خصلت را دارا بودند و بلكه به علت س�مت طبع اي ها ، مانند بقيه عربصحابه

در اين خصلت از ديگران بالتر بودند. در اس�م اين  -كه اس�م آوردن دليل آن بود-
بزرگترين مزكي ي  آسماني و ديني يافت و به سب  تزكيهي  خصلت انساني، وجهه

نه و مستارقان و افزون گرديد. اگر چنين نباشد، حداقل مورخان بيگا تر باريت خالص
توانستند بگويند: اس�م در اين جنبه نتوانست اثرش را بيش از اثر  مي نامتعهد به راحتي

عصبيت جاهلي يا مثل آن برگرويدگانش ثابت كند و بلكه بالعكس، به علل و عواملي 
 معاذاهللا. !راستگوياني در آن، دروغگو بار آمدند

پذيرفتند و به نظرات و  مي مديگر راهمه بدون استثنا روايات ه صحابه -پانزدهم
ي فقهي يك ديگر احترام قايل بودند. اين احترام و اعتماد متقابل در ها برداشت
دوم ي  كه همان دوران مااجرات در اواخر نيمه ي عهد صحابهها ين زمانتر حساس



  31بخش دوم: دإليل عدالت و صداقت صحابه

 

به طوري كه در حين جنگ و پس از آن  ،خ�فت راشده بود نيز به قوت خود باقي بود
 كرد. مي شنيد، بالوفور قبول مي مقابلي  كدام از آنان هر گاه حديثي از افراد دستههر 

توان با قضاوت شخصي در ميان آنان  مي با اين وصف، به چه دليل و كدام بهانه
 ؟ديگر را مردود دانستاي  را مقبول و روايات دستهاي  تفكيك قائل شد و روايات دسته

در هيچ مقطعي از زمان آرام سر  صول خداپس از رحلت رس صحابه -شانزدهم
را صرف نار و شان  نناستند. آنان با گرد آمدن پيرامون خلفاي وي زندگيشان  جاي
اس�م كردند، از ديار و كاشانه و آسايش بيرون آمدند و به اطراف عالم پراكنده ي  اشاعه

در مصاي  و ي دشمنان و كاته شدن و گرفتار آمدن ها ي سفر و شكنجهها شدند، ماقت
به خود راه اي  بدون اينكه خسته شوند يا از كسي واهمه ،را تحمل نمودند ها دشواري

ي س�طين مغلوب و عظمت ها ط�هاي خزانهي  دهند يا در مقابل برق خيره كننده
بلرزد، بلكه به حصول چيزي شان  پاي اخ�ص و وارستگياي  فتوحات و غنائم، ذره

 باشد، از آن دوريشان  و از اين كه مبادا جزاي زحماتافتادند  مي دنيوي به وحات
 كردند. مي جستند و استغفار مي

اين، كار منافقان و كساني كه اهداف پنهان و اغراض دنيوي دارند نيست. مگر ممكن 
است جنگ جويان و كاورگاايان دنياطل  پس از رسيدن به هدف، از آن بهره نگيرند و 

كساني كه ظاهر و  ،خلصان و صادقان و عادلن استآري، اين كار م ؟متمتع ناوند
دنيوي قادر نيست آنان را به نفاق و خيانت و ي  تصفيه شده و مظاهر فريبندهشان  باطن

 دروغگويي مبت� سازد.
در ب�د مختلف دنيا، ياد آور صداقت و   شمار صحابه بي به راستي كه وجود قبور

 باشد.  مي خويش داشتند،پاكبازي آنان و ايماني كه به هدف الهي 
براي جهاد و تعليم قرآن و حديث به هر طرف پراكنده شدند.در  صحابه -هفدهم

حالي كه م�زم ساده زيستي بودند و زندگياان مالمال از زهد و قناعت و بسندگي به 
 مزد طل شان  قوت ليموت بود و هيچ گاه از مردم در ازاي زحمات و تعليم و تدريس
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ي صداقت و عدالت است كه خداوند متعال در قرآن به اتباع ها اين از ناانهكردند.  نمي
 فرمايند: مي واجدين اين وصف چنين امر

� ٱ﴿  جۡ  لُُ�مۡ  َٔ �َۡ�  ّ�  َمن تّبُِعوا
َ
هۡ  َوُهم �َٗ أ پيروي كنيد كساني را كه « .]21[يس:  ﴾٢ َتُدونَ ُّ

 .»كنند و خود هدايت يافته هستند از شما مزدي طل  نمي
خداوند متعال بر اين هدف متمركز بود كه اس�م را بر تمام اديان ي  اراده -هجدهم

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ ديگر چيرگي بخاد. قرآن به اين هدف چنين تصريح فرموده است: رۡ  َّ
َ
 َسَل أ

ِ  ۥرَُسوَ�ُ   ٱب
ۡ هُ ِ�ُظۡ  قِّ �َۡ ٱ َودِينِ  ُهَدىٰ ل ََ َ�ٰ  ۦۚ ُ�ِّهِ  ّ�ِينِ ٱ َ�َ  ۥِه ََ ِ  َو ِ ٱب  .]9[الصف:  ﴾٢ اِهيدٗ شَ  َّ

ي اديان غال   اوست آن ذاتي كه فرستاد رسولش را به همراه هدايت و دين حق تا آن را برهمه«
 .»سازد ولو اينكه بر ماركان اين موضوع ناگوار افتد

 اگر تصور شود دست پروردگان آن رسول پيروز و اولين مبلغان آن دين غال ،
آن رسالت عظمي ناتوان ماندند وغير قابل اقتدا، ي  در ادامهو   اند اعتماد از آب در آمده بي

بايد پذيرفت كه آن اراده خداوند متعال در همان مراحل ابتدايي  نقش بر آب شد و اثري 
نبخايد. اما ديديم كه چنين ناد. چنان كه خداوند فرموده بود، دين غال  شد و كافران و 

 قي بود كه خداوند متعال به صحابهفيماركان در آتش حسادت سوختند و اين همه تو
تحقق و ظهور گذاشت. به عبارت ديگر: رسول ي  داد و آن اراده را توسط آنان بر منصه

 بر آورده ساخت. را با تربيت دلخواه صحابه صخدا
را بدون استثنا به تبليغ آن چه كه از وي شنيده اش  اصحاب صرسول خدا  -نوزدهم
بسي والتر و فراتر از اين تصور شوم بودند  . مطمئناً صحابهغايبان امر فرمودبودند به 

رسول  - معاذ اهللا - كه در اداي آن وظيفه مرتك  خيانت شوند. مگر اين كه بپذيريم
كند! در حالي كه  مي يش مأمورها دانست چه كساني را براي تبليغ فرموده نمي صخدا

دانست كه اصحاب  مي اين را همدانست و  مي اياان مسايل و ضروريات دين را به وحي
صادق پيامش به جهانيان باشند و ي  تا ياور او و رساننده اند او از طرف خدا انتخاب شده

هيچ پيامبري نيست مگر اين كه «خود به اين حقيقت چنين يادآوري فرموده بودند كه: 
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 ردنزنند و امرش را گ مي آنان به سنتش چنگ ،باشد مي داراي ياران مخلص و اصحاب
گويند كه خود به آن  مي گيرند كه چيزهايي مي نهند. بعد از آنان، كساني جاياان را مي
 .19F1»...اند دهند كه به آن دستور داده ناده مي كنند و كارهايي انجام نمي عمل

يكي از وظايف خلفاي رسول، ارسال مبلغان كه صحابي بودند به تمام اكناف  -بيستم
را باز گويند و از طرف   صن بياموزند و احاديث رسول خداعالم اس�مي تا مردم را قرآ

كردند سخنان آنان را بپذيرند و به آنان اقتدا نمايند. آيا اين پندار  مي ديگر به مردم نيز امر
گفتند و بدين طريق مردم دنيا  مي موجه است كه آن مبلغان فاقد عدالت بودند و كذب هم

 ؟ندشنيد مي اس�م را وارونه و خ�ف اصل
و امت او هستند. بعد از رسول،  صواسطه ميان پيامبر صحابه -يكم بيست و

حامل و مبلغ تمام تعليمات اس�م آنان بودند. حال اگر آنان از اين وسط حذف شوند، 
س�م و مهبط وحي و مصدر اصلي پيام الهي ي  امت به چه طريق خود را به سرچامه

علت كنجكاوي «به همين معنا گفته:   /ي جوينيامام حرمين ابوالمعال ؟سازند مي مرتبط
نكردن درباره عدالت صحابه اين است كه آنان حام�ن شريعت بودند. اگر در روايت آنان 

گرديد وبه  مي صشد، در نتيجه شريعت منحصر و محدود در عصر رسول اهللا مي توقف
 .20F2»رسيد نمي ساير اعصار
جايي را فتح و  صحابهكند كه: چون  مي تاريخ اين حقيقت را فرياد -دوم  بيست و

 آوردند، در مدت بسيار كوتاه محبوب قل  مردمان آن ديار مي تحت اداره خويش در
شدند از زير سايه آنان خار  گردند.  نمي شدند. مردم ديگر به هيچ قيمتي حاضر مي

ل فسق حكام ومل خيانت و داند كه دغل و مي خواننده در پرتو تجربه تاريخي به خوبي
ملل مغلوب نداشته  جز ايجاد تنفر وانزجار وبد نامي در ميان رعايات واي  غال ، نتيجه

                                           
 .2/214(سيوطي):  تدريب الراوی -1

 سنن ترمذي: تفسير . -2 
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افرادي با چنين اوصاف هرگز در اداي رسالت پاكي مانند اس�م موفق  وندارند  و
 نخواهند شد.

اولَ برگزيدگي آنان از طرف خدا و رسول  دانيم كه علت محبوبيت صحابه مي ما
سنت. در واقع بزرگترين عامل مقبوليت  وعمل كامل  آنان بر قرآن و ثانياَ تعهد بود و

 بود. صحابه ي  وپيارفت سريع اس�م در ممالك مفتوحه در آن زمان، همين خصيصه
شمار ثابت است. اين كرامات  بي كرامات صاز صحابه رسول خدا -سوم بيست و

توان  آنها را در قيد حصر  نمي منحصر به يك يا چند فرد بود كه هيچ گاه گاه خصوصي و
شد  مي صادر كه از دسته چند هزار نفري صحابهوذكر در آورد وگاه عمومي 

ي صدر اس�م براي نار و تبليغ دين به ها آن در تاريخ جهادي  ي برجستهها ونمونه
از  وفورثابت وثبت شده است. كرامت دال بر وارستگي و وليت الهي و قبوليت بنده و

 را و فتوحات صحابه ها باشد. اگر كسي فقط تاريخ جنگ مي امتاوصاف اولياي 
مطالعه كنند، به اين نوع خوارق عادات آنان كه در بسياري موارد موج  مسلمان شدن 

گرديد، يقين پيدا خواهد كرد كه اين افراد، لاكري از اولياي خداوند متعال بودند  مي مردم
 د.و در عدالت و برگزيدگي آنان شك نخواهد كر

تواند اعجاب آور و بدين طريق دليل  آيا كسي پس از مرگ هم مي -چهارم بيست و
 افتخار باشد، با اطمينان و صاگر استناد از اصحاب رسول اهللا ؟حقيقت اس�م باشد

مثل روز اول  ها ها و قرن مث�ً: جسد پاك بسياري از آنان پس از سال !گوييم: آري مي
گرم كاف شده وجهانيان را به حيرت فرو برده است و  وفات يا شهادت همچنان سالم و

 جاي دارد.  !اين موضوع تا حال هم در ليست عجاي  غير قابل توجيه طبيعت
ي پاك و سالم شهداي احد و از جمله حضرت حمزه و حضرت ها تحويل جسد

سال مدفون بودن و انتاار بوي  46پس از  بن عبداهللا و حضرت عمرو بن جموحجابر
  انتقال پيكر مطهرو همچنان سالم حضرت طلحهي  ياان، واقعهها خاك قبر خوش از

در   سال پس از شهادت، نمايان شدن قسمتي از پاي مبارك حضرت فاروق اعظم 63
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 - كه او مارف به بوسيدنش گرديد - زمان سلطنت سلطان نورالدين زنگي عليه الرحمه
ي پاك و بسيار سالم دو صحابه ها دن پيكرانگيز و ايمان افروز بيرون آور و رويداد شگفت

سال (در قرن بيستم  ببزرگ، حضرت حذيفه بن يمان و حضرت عبداهللا بن جابر
زيادي گرديد و ي  در مدائن عراق كه دنيا را تكان داد و موج  اس�م عده )مي�دي 1929

از جمله خيره كنندگي نور چامان بازشان باعث مسلمان شدن يك چام پزشك مسيحي 
21Fگرديد

ي  ي معروف و انكار ناپذير تاريخي در اين مورد هستند و اين به نوبهها از نمونه ،1
 باشد. مي خود از دليل مقبوليت اين بندگان در نزد پروردگار

كنند،  مي پيروان تمام اديان آسماني از ياران پيامبر خود با احترام ياد -بيست و پنجم
نمايند و در صورت اهانت  مي زرگداشت منعقدي مختلف مراسم بها براياان به مناسبت

ل شود مصاحبان و ياران حضرت كنند. مث�ً اگر از يهود سؤا مي با تمام توان از آنان دفاع
حواريان ي  چه گونه افرادي بودند يا چون از مسيحيان پرسيده شود درباره موسي

 مجيد آنانداريد: بي درنگ شروع به توصيف و تاي  چه عقيده حضرت عيسي مسيح
كنند. اين طرز  مي نمايند و آنان را پس از پيامبرشان برترين افراد روي زمين معرفي مي

ولو اين كه غير آسماني و  -ي گذشته، برپيروان تمام مكات  ها نگرش نسبت به شخصيت
كند. به نظر  مي صدق - ها كام�ً هم مسخره آميز باشند مانند بوداييان و حتي كمونيست

بايد  صن ميان، طرز نگرش ما مسلمانان در خصوص اصحاب پيامبرمانشما در اي
 ؟چگونه باشد

را به بهترين   بيست و شام ـ خداوند متعال در ك�م ازلي و ابدي خويش صحابه
يي بهجت زا كه زيرشان نهرها جاري است، داده ها بهات و باغي  اوصاف ستوده و وعده

 صباز اين فضل و شرف در ك�م رسول خداو اع�م فرموده كه از آنان راضي است و 
تي حبه طوري كه  ،كه ناشي از وحي بود، در توضيح و بسط به او  خود رسيده است

عظيمي از آنان فضايلي به طور انفراد و تخصيص وارد شده است. اين ي  براي دسته

                                           
 ).2/61در منثور: (ج عبد بن حميد به تخري  -1
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نصي  هيچ يك از افراد امت و بلكه جز انبيا عليهم   فضيلتي است كه جز صحابه
توان  مي را چگونه ناده است. انكار عدالت صحابه ها �م نصي  هيچ يك از انسانالس

 ؟با اين حقايق قرآني و حديثي پيوند داد
رضاي خداوند متعال از كسي و ثبت آن در قرآن كريم حايز توجه  -بيست هفتم

 است. كسي كه خداوند متعال از او راضي باشد و اضافه بر آن، اين رضايت خويش را در
ماند، اع�م  مي شود و تا ابد برقرار مي ك�م ازلي و ابدي خويش كه تا قيامت ت�وت

نمايد، به قضاوت عقل بايد از نظر ايمان و عمل و ظاهر و باطن فردي فوق العاده و كام� 
فرمايد  مي كسي اع�م رضايتي  مؤيد اله العالمين باشد. چون خداوند متعال فقط درباره

 داند او تا آخر عمرش موجبات رضاي او تعالي را فراهم مي خودكه به علم محيط 
اع�م فرمايد هيچ گاه اش  كند. پس آن كس كه خداوند متعال رضايت خويش را درباره مي

شود. همچنين اگر اع�م فرمايد كه او را مغفرت كرده يا  نمي مورد نارضايتي او تعالي واقع
 نجات داده يا تزكيه كرده و.... چنين فرديبهات را براي او مهيا ساخته و از دوزخ 

ين در قرآن كريم هم تباع است. بارزترين خصوصيت صحابههيچ ترديدي قابل ا بي
 رضاي دايمي خداوند متعال است.

بر » شاهد«خداوند متعال در قرآن كريم اصحاب رسول خويش را  -بيست و هاتم
» امت عادل«كه به معني » طامت وس«مردمان ديگر در روز قيامت خوانده و با وصف 

  است. فرموده است: قرار دادهشان  است، متوجه موقعيت خطير و بزرگ

﴿ ٰ�َ ََ ّمةٗ  ُ�مۡ َ�ٰ َجَعلۡ  لَِك َو
ُ
�  اوََسطٗ  أ َُكونُوا ِ�ّ  ٓ َُّسوُل ٱ َوَ�ُ�ونَ  ّّاِس ٱ َ�َ  ءَ ُشَهَدا  ُ�مۡ َعلَيۡ  ل

ا امتي وسط تا گواهاني بر مردم شويد و و همچنين قرار داديم شما ر« .]143: ة[البقر ﴾...اَشِهيدٗ 

 .»رسول بر شما گواه شود
22Fاست »عدل«در اينجا به معني  »وسط« به تفسير صحابه

كه شرط صحت و قبوليت  1

                                           
/ سنن نسائي: ط  ،2576، ح 15/ باب ةالصلالرب وصحيح  مسلم   ،5652، ح  6باب  /يح بخاري: مرضيصح -1
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� َوَ�ٰ ﴿ فرمايد: مي ديگر به مؤمنان همراه رسول خويشاي  باشد. در آيه مي شهادت  ِ�  ِهُدوا
ِ ٱ قّ  َّ ََ  ِ ٰ جۡ ٱ ُهوَ  ۦۚ ِجَهادِه ٖج�  ِمنۡ  ّ�ِينِ ٱ ِ�  ُ�مۡ َعلَيۡ  َجَعَل  َوَما مۡ �ُ تَبَٮ ََ �ِيُ�مۡ  ّمِّلةَ  ََ

َ
ٰ إِبۡ  أ  هِيمَۚ ََ

ٰ  ُهوَ  ۡ ٱ ُ�مُ َسّمٮ َُّسوُل ٱ ِ�َُكونَ  َذاَ�ٰ  َوِ�  ُل َ�بۡ  ِمن لِِم�َ ُمسۡ ل �  ُ�مۡ َعلَيۡ  َشِهيًدا ل ٓ  َوتَُ�ونُوا  ءَ ُشَهَدا
�  ّّاِس� ٱ َ�َ  �ِيُموا

َ
� وََءاتُ  ةَ لّصلَوٰ ٱ ََُ � �ۡ ٱوَ  ةَ لّزَكوٰ ٱ وا ِ  تَِصُموا ِ ٱب وۡ  ُهوَ  َّ َُ ٰ ۡ ٱ مَ ََنِعۡ  ُ�ۡمۖ لَٮ  مَ َونِعۡ  َ�ٰ َموۡ ل

 دهد:  مي را با اين انعامات و وظايف تذكر اين خطاب، صحابه .]78[الحج:  ﴾٧ ِّّص�ُ ٱ
 در راه خدا جهاد كنيد، آن چنان كه حق جهاد است، با مال و جان و تمام وجود.  -1
 تعال شما را براي دين خود برگزيده است. خداوند م  -2
را آيين شما قرار داده و در اين دين  او تعالي ملت توحيدي پدرتان، ابراهيم  -3

 هيچ حر  و ماكلي بر شما نيست.
نام نهاد. او پس از اتمام بناي  »مسلمان«پيش از اين شما را  خليل خدا، ابراهيم  -4

 ، پيدا كردن يك امت مسلمه از نسل او بود:ها نبيت اهللا، سه دعاي جامع كرد كه يكي از آ

سۡ  َناَعلۡ جۡ ٱوَ  َرّ�َنا﴿ ٓ  َوِمن لََك  لَِمۡ�ِ ُُ ّمةٗ  ُذّرِّ�تَِنا
ُ
 .]128: ة[البقر ﴾...ّلَك  لَِمةٗ ّمسۡ  أ

شما مسلمان و منقاد حقيقي خداوند قرار داده شديد تا رسول بر شما گواه باشد و   -5
 ها شويد. د گواهاني بر ساير انسانشما خو
و بر ساير عبادات فرض و (تان را بپردازيد  را  قائم نگه داريد، زكات اموال نماز  -6

 .)واج  عامل گرديد
 اعتماد و اعتصام تان در تمام كارها به خداوند متعال باشد و بس.   -7
بهترين مولي و بهترين  خداوند متعال ياري دهنده و كارساز شماست، ذاتي كه  -8

 ناصر است.
ي خداوند حكيم ها شود كه يكي از اهداف و حكمت مي آيه به وضوح ثابت از اين دو

در ايجاد اين امت، ايجاد يك امت عادل و مؤمن واقعي و موحد راستين بوده است تا در 
را به شان  روز قيامت بر امم پياين گواه باشند و با شهادت خويش نگذارند مردم پيامبران
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و در اين وصف عالي بدان پايه باشند كه رسول او عدم اب�غ حكم خداوند متهم سازند 
 هم با اطمينان بر شهادتاان گواهي دهد. 

هستند. چون آنان  بودند  صدر اين دو خطاب، مخاطبان اصلي، اصحاب رسول اهللا
  كه ب� واسطه طرف ك�م الهي قرار داشتند و ساير مؤمنان حقيقي امت به تبع صحابه

 د.باشن مي در اين خطاب ملحوظ
يي ها هر مكت  دعوتگري براي تسخير عقول و قلوب، نياز به نمونه -بيست و نهم

و اثرات مطلوب خود دارد. هيچ كس با  ها برجسته و پايدار به عنوان شواهدي بر خوبي
مساوي  ،كند نمي شنيدن صرف ادعاي هيچ مكتبي سر تسليم و خضوع در برابر آن خم

يش همه يا اكثر پس از مدتي ريخت ها اشد يا نمونهاست كه آن مكت  اص�ً فاقد نمونه ب
ين و تر عوض كنند و از آثار ادعا شده تهي گردند. اس�م به عنوان آخرين، سازنده

ين دين آسماني، از هر مكت  ديگر بياتر به اين شواهد نياز داشت. به اعتقاد تر جامع
نده و پايدار هد قانع كني  كامل و شواها نمونه تاريخ، صحابهي  مسلمانان و به تجربه
 أثرات اس�م بودند.

ي زندگي در تمام عالم است، ها مكتبي كه مدعي نفوذ و حركت در تمام زمينه -ام سي
نيازمند الگوهاي مجسم و محكم كثيري است تا اولً مكت  پس از مرگ بنيانگذار، فاقد 

اً در هر كجاي دنيا اسوه و الگوي زنده و عيني ناود و به بن بست مواجه نگردد، و ثاني
گروه زيادي از آنان مبلغ علمي و نظري آن مكت  شوند. مكت  اصيل و آسماني اس�م 

قانون جاويد خود در آورد، به تعداد ي  كه همچنين قرار بود تمام دنيا را تحت سيطره
نياز داشت. خداوند متعال با انتخاب ويژه و ساختن و  ها كثيري از اين الگوها و اسوه

در شان  به نام اصحاب پيامبر و سپس پراكنده ساختن ها كثيري از انساني  تن عدهپرداخ
اين نياز را به بهترين وجه بر آورده ساخت.  صاكناف دينا پس از رحلت رسول اس�م

فله الحمد و المنه. به عنوان دليل آخر در اين سلسله دليل، بايد پرسيد: اص�ً انكار 
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براي اس�م يا امت اي  رت است و اين كار چه فايدهبراي كدام ضرو عدالت صحابه
 ؟اس�مي دارد

كه هرگز چنين نيست. چون تنقيص و غيبت افراد  - ؟آيا عبادت و مؤجد ثواب است
و تهمت بر آنان نه فرض و واج  است نه مستح  و بلكه برعكس، در تمام اديان و 

فاسق گفتن  - ؟حت استآيد. يس آيا مصل مي ي اخ�قي گناهي بزرگ به حسابها نظام
جز اين كه با اين كار يقيناً  ؟تواند استوار باشد مي بر كدام مصلحت  صياران رسول خدا

ين انتقادات را به تر شود تا با اين بهانه لجواب مي آب به آسياب دشمنان اس�م ريخته
دين ين ضربه را بر اين تر سوي اصالت و قداست اس�م ناانه روند و با اين حربه بزرگ

ين دين تر ين و موفقتر وارد سازند. كسي كه به ادعاهاي اس�م به عنوان آخرين و كامل
ظهور آن، شناخت كافي داشته باشد، اين سري دليل و ي  آسماني، اعتقاد و به فلسفه

 را براي وي مسلم وارستگي و عدالت ياران رسول خدا مقتضيات عقلي و علمي به تنها
وند متعال و بيان رسول او براي هر مؤمن اين حقيقت را مثل آفتاب سازد. اما ك�م خدا مي

 كند و غبارهاي شك و شبهه را از مقابل آن مي نيمروزي در دل آسمان صاف، روشن
 زدايد. مي

 : نبوي در خصوص منزلت واقعي صحابه پس اينك فرازهايي از ك�م الهي و اقوال

 )ي قرآن كريمها آيهداليل قدسي: ( -2
 ! ل، اعتقاد است و يقينشرط او

اين دسته از مسلمانان ي  به طور كلي آن چه در قرآن كريم و احاديث نبوي درباره
روي و امر به پيروي ثابت است، فقط تمجيد و توصيف و اكرام و بيان درجات بزرگ اخ

 از آنان است.
 ته باشيد: وحي الهي را در ذهن داشي  عقيدتي دربارهي  ، اين مادهها قبل از خواندن آيه
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ذاتي كه در  ،و زمين و تمام كائنات است ها شود، ك�م خالق آسمان مي آن چه خوانده
كند، بر مبناي حكمت و علم، و  مي فعل و ك�م و تدبير او عبث و خطا راه ندارد و آن چه

 فرمايد، عين حقيقت و قطعي و ب�ري  است: مي آن چه

 ﴿ ٰ ي ها بنابراين، قضاوت و پيش گويي .]2: ة[البقر ﴾...�ِيهِ�  َبۛ َر�ۡ  َ�  ُب ِكَ�ٰ لۡ ٱ لَِك َ�
پذيرد و خ�ف آن محال است. بر عكس سخن بندگان  نمي انحرافاي  خداوند متعال ذره

كه به خودي خود هيچگاه داراي چنين قطعيتي نيست مگر اين كه ناشي از وحي خداوند 
تعيين بهاتي گفت  . پس وقتي او تعالي كسي را بهصمتعال باشد، مانند اقوال رسول

حتماً بهاتي است و محال است به دوزخ رود. چون اولً مقتضاي ك�م محكم و قطعي او 
چنين است و ثانياً او تعالي بر علم به گذشته كه چگونه بود و به حال او كه چگونه است 

فرمايد. علم كامل و حكمت  مي و به آينده او كه چگونه خواهد شد، اين ك�م را اظهار
ي  خداوند متعال بر احوال ظاهري و باطني وگذشته وحال و آيندهي  غه و احاطهبال

 دهد. مي بندگان، ك�م او تعالي را از ديگران امتياز
خداوند متعال در قرآن كريم اصحاب رسول خويش را كه گروهي معين بودند ستوده، 

موده و باز اين ي نيك داده، بهاتي گفته و رضايت خويش از آنان را اظهار نها و وعده

 ﴾�ِيَها ِ�ِينَ َ�ٰ ﴿ موارد را نه به صورت مطلق و ساده، بلكه با قيودات محكمي مانند

بَدٗ ﴿
َ
ّقا﴿ ﴾اَ ََّما﴿ ﴾إِنّ ﴿ ﴾ََ و ساير قواعد لغوي و ب�غي كه در تثبيت و تحكيم  ﴾إِ

 ،مطل  مؤثر است، محكم نموده تا اين قضاوت از هر نظر قطعي و ب�نقص ثابت شود
بودند، با چنين  طور كه براي معرفي و اثبات فرجام بد منافقان كه در ميان صحابههمان

به  صقيوداتي آيه نازل فرموده و آنان را نمايانده است. بنابراين، اصحاب رسول خدا
ي خداوند متعال همه بهاتي هستند و محال است كه بر خ�ف آن، ها دليل اين فرموده

گردند كه آنان را فاسق گرداند و حتماً به دوزخ ببرد. از  دوزخي باشند يا مرتك  گناهاني
منظر عقل هم بايد اين طور باشد. فكرش را بكنيد خداوند متعال در كتاب جاويد خويش 
اع�م رضايت از كساني فرموده و آنان را با صفات نيك ستوده و جزماً بهاتي گفته است، 
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در  ،ي منفي و ليق قهر و عذاب شدنديها اما به مرور زمان آن افراد تبديل به شخصيت
 !گردد مي شود و تدريس مي حالي كه ك�م الهي باقي است و كماكان در حق آنان خوانده

مستلزم نقص در دين خداوند متعال و ضعف در  -اگر فرضاً تصور شود  -آيا اين پديده 
طل  ايماني در فراموش ناود كه اين م !بريم مي از اين تصور به خدا پناه ؟ك�م او نيست

مطال  مربوط به  صكند. زيرا پيامبر خدا مي هم صدق صمورد احاديث رسول خدا
كرد و به همين سب  به سنت  مي دين و شريعت را از طرف خداوند متعال اخذ و عنوان

 شود. مي گفته )شود نمي قراني كه ت�وت( »وحي غير متلو«اياان در اصط�ح 
 -د عقيده داشت كه موصوفان و ممدوحان او تعالي خ�صه ك�م اين كه ضرورتاً باي
در هر زمان  ممدوح و داراي شرف و قطعاً بهاتي  -در قال  قرآن باشد يا حديث 

ف و رضايت خداوند هستند و بر همين مبناي محكم عقيده داريم كه تمجيد و توصي
 به بقاي جاويد و ابدي قرآن باقي است.  متعال از صحابه

به شان  آنان كه درباره ول خداوندي است كه از ميان صحابهق روي همين قطعيت 
مواجه بودند. رسول  تر طور خصوص آيه وجود داشت، نزد بقيه با احترام  مخصوص

ي ديگر را به ها ، مهاجران و انصار و همچنين بدريان و اصحاب حديبيه و گروهصاهللا
 .داد مي ي قرآني بر ديگران برتريها دليل همين نوع تخصيص

در عين  ك�م خداوند متعال است كه صحابه و باز روي همين قطعيت و ب�ريبي
ي نبوي مربوط به خويش اميد به ها و باارت ها خوف شديد از خداوند متعال، به دليل آيه

نُتمۡ ﴿: ي پس از خواندن آيه بودن خود داشتند. حضرت ابن عباس بهاتي َُ ٰ  َو  َشَفا َ�َ
فۡ  َُ ٖ� نَقَذُ�م ّّارِ ٱ ّمِنَ  ََ

َ
خداوند ما را از آتش جهنم «گفت:  .]103عمران:  [آل ﴾َهاّمِنۡ  ََُ

 .23F1»كند نمي نجات داده و اميدوارم كه ديگر هرگز مارا در آن داخل
به من گفت: آيا به تو زني از اهل بهات  گويد: ابن عباس /عطا بن ابي رباح

                                           
 الفاظ مختلف و معناي ماترك. با اسانيد متعدد و 41/310تاريخ  كبير دماق  (ابن عساكر):  -1
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نزد رسول اهللا آمد و گفت من  او ؟بيني مي گفتم: بله.گفت: اين زن سياه را ؟ناان ندهم
كني و  مي يا صبر«شوم، براي من دعا كنيد. آن حضرت فرمودند:  مي صرعي  دچار عارضه

 گفت: پس صبر .»كنم كه خداوند تورا شفا دهد مي در عوض به جنت خواهي رفت يا دعا
برايش دعا  صحجاب ناوم. آن حضرت بي كنم، فقط دعا كنيد چون عارضه پيش آيد مي
يقينا بدانند كه آن زن به  كافي بود كه صحابه صهمين سخن رسول اهللا .24F1دكردن

 رود. مي بهات
نافع بودم.  ي  در خانه عليه مي گويد: روزي با حضرت علي ابن حاط  رحمه اهللا

به   ند. در اثناي سخن ذكر حضرت عثمانعمار و مالك و صعصعه هم با اياان بود
يي صادر ها عثمان مطال  نيك و باارتي  درباره صاز رسول اهللا«ميان آمد. فرمودند: 

 .25F2»اه خداوند او را عذاب نخواهد دادشده كه بعد از آن هيچ گ
از يك طرف، و طلحه و  حضرت عليپس از جنگ جمل كه ميان اميرالمؤمنين 

اميد دارم كه من و «فرمود:  مي از طرف ديگر اتفاق افتاد، اميرالمؤمنين همياه بزبير

 ِ�  َما َناَونَزَ�ۡ ﴿ فرموده: شان  بيراز كساني باشيم كه خداوند متعال دربارهطلحه و ز
ٰ إِخۡ  ِغّلٍ  ّمِنۡ  ُصُدورِهِم ٰ  نًاَ� رٖ  َ�َ ] بهاتدر و بيرون آورديم [«. ]47[الحجر:  ﴾٤ بِلِ�َ ّمَتَ�ٰ  ُ�ُ

رو به روي  هايي  آنچه از بغض و كدورت كه در سينه داشتند در حالي كه چون برادراني بر تخت

  .26F3»اند يكدگر ناسته
 اين سخن را به فرزند حضرت طلحه يك مرتبه، پس از اينكه حضرت علي

از اين  تر گفت، دو نفر منافق كه حضور داشتند، به اعتراض گفتند: خداوند عادل
! اگر وفرمود: برويد گورتان را گم كنيدشديداً ناراحت شد  ست! آن حضرتها حرف

                                           
 .191و  190و  189ي   رههاي شما نگاه كنيد: مراجع پا نوشت -1

 .مسلولـالصارم ال -2

 ).153دره الناصحين: ( معامل التنزيل -3
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 .27F1؟شيم، چه كساني باشنداين افراد ما نبا
و احاديث مربوط به شأن و منزلت  ها آيهي  محكم ترجمهي  شما نيز با همين عقيده

 اينيد.را به قضاوت بن» عدالت صحابه«را بخوانيد و بعد با اطمينان خاطر   صحابه
 ان در اين دو مضمون كلي جاي داد:تو مي را ي مربوط به فضايل صحابهها آيه
 فضيلت صحابه -1
 امر به اقتداي صحابه -2

چون بحث از دليل قطعي و ب�ري  قرآن است، گزيده گويي و اجمال اين دليل هم 
 براي اثبات مطل  كافي خواهد بود.

 ي فضيلتها آيه )الف
و  دعاي حضرت ابراهيم خليل اهللاي  و اصحاب اياان ثمره  صرسول خدا -1

و حضرت اسماعيل عليهما بودند: حضرت ابراهيم خليل   فرزندش حضرت اسماعيل

� َ�تۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  رَُسوٗ�  �ِيِهمۡ  َعۡث �ۡ ٱوَ  َرّ�َنا﴿ الس�م وقتي بناي كعبه را تمام نمودند، دعا كردند:  لُوا
ِيِهمۡ  َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َوُ�َعّلُِمُهمُ  تَِك َءاَ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  َّ پروردگارا، مبعوث فرما « .]129[البقرة:  ﴾َوُ�َز

سولي از خودشان تا ت�وت كند بر آنان آيات تو را و بياموزد آنان را كتاب و در نسل ما ر
  .»شان نمايد حكمت و تزكيه

اين دعا به طور كامل مستجاب شد. خداوند عزيز و حكيم خطاب به اصحاب آخرين 

رۡ ﴿ فرمايد: پيامبرش مي
َ
� َ�تۡ  ّمِنُ�مۡ  رَُسوٗ�  �ِيُ�مۡ  َناَسلۡ أ ِيُ�مۡ  اتِنَ َءاَ�ٰ  ُ�مۡ َعلَيۡ  لُوا َّ  َو�َُز

فرستاديم در ميان شما رسولي از خودتان كه « .]151: ةالبقر[ ﴾َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َوُ�َعّلُِمُ�مُ 

دهد شما را كتاب و  كند شما را و آموزش مي كند بر شما آيات ما را و تزكيه مي ت�وت مي
 .»دانستيد حكمت و آنچه كه قب�ً نمي
ل اس�م، از آثار دعاي حضرت مانند خود رسو در اس�م پس وجود صحابه

                                           
 .13624و  13623، ح 12/342معجم كبير طبراني:  ،3950، ح 8باب  /ابن ماجه: فتن سنن  -1
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، آنان افرادي مزكي و است. بنابراين، چنان كه او از خداوند متعال خواسته بود خليل
 عادل شدند.

 َمنّ  لََقدۡ ﴿ ديگر آنان را در اثر اين دعا مؤمن گفته و چنين متذكر شده است:اي  در آيه
ُ ٱ ۡ ٱ َ�َ  َّ نُفِسِهمۡ  ّمِنۡ  رَُسوٗ�  �ِيِهمۡ  َ�َعَث  إِذۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

َ
� َ�تۡ  أ ِيِهمۡ  ۦتِهِ َءاَ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  لُوا َّ  َوُ�َعّلُِمُهمُ  َوُ�َز

شان  و محققاً خداوند بر مؤمنان منت نهاد كه در ميان« .]164عمران:  آل[ ﴾َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ
نمايد و  شان مي تزكيهكند و  رسولي از خودشان مبعوث كرد كه بر آنان آيات او را ت�وت مي

 .»آموزد كتاب و حكمت مي
درخت نبوت و وصف شده در ي  يي از تنهها نهالني از رياه و جوانه  صحابه -2

 ،خداوند متعال آنان را براي كوري چام كافران پرورانده بود ،تورات و انجيل بودند

َّمدٞ ﴿ ِۚ ٱ رُّسوُل  ّّ ِينَ ٱوَ  َّ ٓ  ۥٓ َمَعهُ  َّ ِشّدا
َ
ٓ  ُكّفارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ ٰ  َنُهۡمۖ بَيۡ  ءُ رَُ�َا ٮ ََ دٗ  اُرّكعٗ  ُهمۡ تَ َّ  َتُغونَ يَبۡ  اُس

ِ ٱ ّمِنَ  ٗ� ََۡض  ٰ َورِۡض  َّ ۖ نٗ َ� ثََِ  ّمِنۡ  وُُجوهِِهم ِ�  ِسيَماُهمۡ  ا
َ
� ٱ َ ودِ َُ ٰ  لّس ٰ ّ�وۡ ٱ ِ�  َمَثلُُهمۡ  لَِك َ� � َرٮ  َوَمثَلُُهمۡ  ةِ

خۡ  ٍع َكَزرۡ  ِ�يلِ ۡ�ِ ٱ ِ� 
َ
جَ أ َرهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ َشۡ�  ََ ََ ٰ  َتَوىٰ سۡ ٱََ  لََظ َتغۡ سۡ ٱََ  ۥا ُب ُ�عۡ  ۦُسوقِهِ  َ�َ  لّزّراعَ ٱ َِ

ۗ لۡ ٱ بِِهمُ  ِ�َغِيَظ  ُ ٱ وََعدَ  ُكّفاَر ِينَ ٱ َّ َّ  � �  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا َّ ََةٗ ّمغۡ  ُهمِمنۡ  ِت لَِ�ٰ ل جۡ  فِ
َ
اَوأ ًَ  ۢ  �َعِظيَم

اند  اند بر كافران و مهربان كه با اويند، سخت محمد رسول خداست و كساني« .]29[الفتح:  ﴾٢
خواهان فضل و رضاي الهي هستند.  ،بيني آنان را در حال ركوع و سجده بين يكديگر. مي

شان هويداست. اين مثال آنان در تورات است و  هاي ها در چهره ع�مت عبادتاان بر اثر سجده
اش را سپس قوي  آورد نهال و جوانهاي است كه بيرون  شان در انجيل مانند كاشته شده مثل

اش استوار و راست گرديد و دهقانان را شاد  گردانيد آن را و آن نو روييده ستبر گات و بر ساقه
ي خام كافران گرداند. خداوند به اين  همراهان رسول را مايه ]خداوند بدين طريق[كند تا  مي

ي مغفرت و پاداش بزرگ داده  دند، وعدهها كه ايمان آوردند و عمل نيك انجام دا دسته از انسان
 .»است

جال  توجه است.  )در آيه است »شطأ«ي  كه ترجمه(به نهال يا جوانه  تابيه صحابه
ي درخت را از لحاظ كيفيت و ها درخت، تمام خواص و ويژگيي  زيرا نهال وجوانه
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بر عكس تخم درخت كه اغل  چنين نيست و دهقانان اين  ،كند مي مرغوبيت كس 
 صفهماند كه اولً، اصحاب نبي اس�م مي دانند. آيه با اين تمثيل مي مطل  را به خوبي

پروردگان كامل وتمام عيار نبوت بودند و ثانياً، خداوند متعال براي به خام آوردن كفار 
ي به ها آنان را به كمال رسانده بود. پس، به دللت صريح اين آيه، اساساً يكي از حكمت

همين مطل  است: مؤمنان از آنان  صدر اطراف رسول اهللا ابهوجود آوردن صح
 د و....بدارند و كافران بدشان بيايشان  بيايد و دوستشان  خوش

توضيح  ار و منافقان را چنين براي صحابهي ديگر اين غيظ و غض  كفها در آيه

مۡ  نَذا...﴿ داده است: َُ � قَالُوٓ  لَُقو � َخلَوۡ  نَذا َءاَمّنا ا � عَ  ا  ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  ّضوا
َ
َُِل ۡ�  قُۡل  ِظ� َغيۡ لۡ ٱ مِنَ  نَا

 � وتُوا َ ٱ إِنّ  ِظُ�ۡمۗ بَِغيۡ  ُُ َّ  ۢ َسَنةٞ  ُ�مۡ َسسۡ َ�مۡ  إِن ١ لّصُدورِ ٱ بَِذاتِ  َعلِيُم  نن ُهمۡ �َُسؤۡ  ََ
� َ�فۡ  َسّيَِئةٞ  ُ�مۡ تُِصبۡ  وا َُ ََ  ۖ � تَۡص  نن بَِها وا ُ�ِ  � ُّ�مۡ  َ�  َوَ�ّتُقوا ُُ ۗ  ًٔ َشۡ�  ُهمۡ دُ َكيۡ  يَ َ ٱ إِنّ  ا  بَِما َّ

ِيٞط  َملُونَ َ�عۡ  هر گاه به  ]اهل كتاب منافقان و كفار و[... و آنان « .]120-119عمران:  [آل ﴾١ ُّ
شوند از شدت غيض بر شما،  ايم و چون تنها مي گويند: ما ايمان آورده رسند مي شما مي
يقيناً  !: به سب  اين غيظ خود بميريد]صمدتو اي مح[بگو  !گيرند ها را زير دندان مي انگات

كند و  هاست، داناست. هر گاه به شما خيري برسد آنان را ناراحت مي خداوند به آن چه در سينه
گردند و شما اگر صبر و تقوا پياه نماييد، مگر آنان  چون به شما بدي برسد به آن خوشحال مي

 .»كنند، احاطه دارد ه كه آنان ميرسانند. محققاً خداوند به آن چ ضرري به شما نمي
بهات داده و ي  راضي است و به همه وعده صحابهي  خداوند متعال از همه -3

باشد كه در ك�م ازلي و ابدي اله العالمين ثبت  مي اصحاب كرامي  اين برترين خاصه

ٓ ﴿ شده است:  ٱ تَِهاَ�ۡ  ِمن َِيَ�ۡ  نٖ َعدۡ  ُت َجّ�ٰ  َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ  ؤُُهمۡ َجَزا
َ
ٓ  ِ�ِينَ َ�ٰ  َُ َ�ٰ نۡ ۡ� بَدٗ  �ِيَها

َ
َ ۖ� 

ُ ٱ رِّ�َ  �  ُهمۡ َ�نۡ  َّ  ]ايمان آوردند صكساني كه به رسول[جزاي آنان «. ]8: البينة[ ﴾هُ َ�نۡ  َورَُضوا

مانند.  تا ابد در آن مي ،هايي است كه از زير درختان آن نهرها جاري است نزد پروردگارشان باغ
 .»از خداوند راضي شدند خداوند از آنان راضي شد و آنان
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از اوصاف  »رضا«اس�مي است، ي  چنان كه ابويعلي رحمه اهللا عليه  گفته و عقيده
 خداوند متعال است، و او تعالي فقط براي كسي رضايتش را اع�م )ليتغير(ي  قديمه
داند او تا دم مرگ متمسك به  مي فرمايد كه به علم ازلي و ابدي و محيط خويش مي

28Fميرد مي شود و به همان اعمال مي اي او تعاليموجبات رض

1. 
بر انتقام خون  صكساني كه در پيمان حديبيه زير درخت با رسول خداي  درباره

ِينَ ٱ إِنّ ﴿: بيعت نمودند، به رسولش فرمود حضرت عثمان ََّما ُ�َبايُِعونََك  َّ ِ  ُ�َبايُِعونَ  إ
َ ٱ و ( .»كنند كنند، در حقيقت با خدا بيعت مي ت ميشك آنان كه با تو بيع بي« .]10[الفتح:  ﴾َّ

ُ ٱ َرِ�َ  ّلَقدۡ ﴿ اع�م فرمود: ۡ ٱ َعنِ  َّ ِ ٱ َت َ�ۡ  ُ�َبايُِعونََك  إِذۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ة ََ ََ َّ  ِ�  َما َ�َعلِمَ  ل
نَزَل  قُلُو�ِِهمۡ 

َ
 محققاً خدا راضي شد از مؤمنان آنگاه كه« .]18[الفتح:  ﴾ِهمۡ َعلَيۡ  لّسِكيَنةَ ٱ ََُ

 .»بيعت كردند با تو در زيردرخت. او دانست آن چه در دلها داشتند، پس نازل كرد سكينه بر آنان
 نفر بودند.  1500اين اصحاب 

ِيَن ﴿ فرمايد: مي در جايي ديگر َّ نَصارِ َوٱ
َ
َِ�َن َوٱۡ� َِ ّولُوَن ِمَن ٱلُۡمَ�ٰ

َ
ٰبُِقوَن ٱۡ� ّٰ َوٱل

ٰنٖ  َٰ َۡ ِ ُ رِّ�َ ٱ ٱّ�َبُعوُهم �ِإ َعّد لَُهۡم َجّ�ٰٖت َّ
َ
� َ�ۡنُه َوأ َُ   َ�ۡنُهۡم َورَُضوا ٰ نَۡ�

َ
َ�ِٰ�ِيَن َ�َِۡي َ�َۡتَها ٱۡ�

بَدٗ 
َ
َ ٓ َُ ٱۡلَعِظيُم �ۚ �ِيَها مهاجران و  -و سبقت كنندگان نخستين « .]100: التوبة[ ﴾١َ�ٰلَِك ٱلَۡفۡو

ن راضي شد و آنان از خدا راضي و كساني كه به خوبي پيروي كردند از آنان، خدا از آنا -انصار 
هايي كه جاري است در زير درختانش نهرها، تا ابد در آنجا  شدند و مهيا كرده خدا براي آنان باغ

تبوك نازل شد كه تعداد ي  اين آيه در دوران غزوه .»مانند و اين كاميابي بزرگي است مي
رسيد. و براي همه  مي مسلمانان در آن غزوه به سي هزار و به روايتي هفتاد هزار نفر

 تَوِي�َسۡ  َ� ﴿ فرمايد:  مي -اصحاب قبل از فتح مكه و اصحاب بعد از فتح  -اصحاب 
نَفقَ  ّمنۡ  ِمنُ�م

َ
ٰ  حِ َفتۡ لۡ ٱ لِ َ�بۡ  ِمن أ ۚ َوَ� ٰ  َتَل ََ و�

ُ
�ۡ  �َِك أ

َ
ِينَ ٱ ّمِنَ  َدرََجةٗ  َظمُ أ َّ  � نَفُقوا

َ
 دُ َ�عۡ  ِمنۢ  أ

 ٰ �ۚ َوَ� ُ ٱ وََعدَ  َوُ�ّٗ  َتلُوا � سۡ �ُۡ ٱ َّ ُ ٱوَ  َ�ٰ از ميان شما آنان كه «. ]10[الحديد:  ﴾َخبِ�ٞ  َملُونَ َ�عۡ  بَِما َّ
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قبل از فتح انفاق نمودند و جهاد كردند با كساني كه بعد از فتح انفاق نمودند و جهاد كردند، 
ت] بها[ي حسني  مساوي نيستند. آنان از اينان داراي درجات برتري هستند و خدا به همه وعده

اين وعده را چنين ي  ديگر ثمرهاي  و در آيه. »كنيد با خبر است داده و خدا به آن چه كه مي
 متذكر شده است:

ِيَن َسَبَقۡت لَُهم ّمِّنا ٱۡ�ُۡسَ�ٰ ﴿  َّ ٰ�َِك َ�ۡنَها ُمۡبَعُدوَن  إِّن ٱ ََ و�
ُ
شك  بي« .]101[األنبياء:  ﴾١أ

ي مقدر و ماخص شده است، از دوزخ دور كرده ي حسن كساني كه براياان از طرف ما وعده
 .»شدگانند
 و مؤمنان و متقيان حقيقي بودند:  صهمه پيرو واقعي خدا و رسول او صحابه -4

ِ ٱ ُل ََۡض  َ� َولَوۡ ﴿ آنان فرمود:ي  خداوند خطاب به همه  ُتمُ ّ�َبعۡ َ�  ۥُتهُ َورَۡ�َ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َّ
يۡ ٱ َّ شد، جز  اگر فضل خدا و رحمت او شامل حالتان نمي« .]83 [النساء: ﴾قَلِيٗ�  إِّ�  نَ َ�ٰ ل

شامل حالتان شده يعني فضل و رحمت خدا  .»كرديد ي شما شيطان را پيروي مي اندكي همه
 هستيد. صتان پيرو واقعي خداوند متعال و رسول او و براي همين همه

ِينَ ٱ َجَعَل  إِذۡ ﴿ فرمايد: مي در جايي ديگر َّ  � وا َُ  ِهلِّيةِ َ�ٰ لۡ ٱ َ�ِّيةَ  ِمّيةَ �َۡ ٱ و�ِِهمُ قُلُ  ِ�  َ�َف
نَزَل 

َ
ُ ٱ ََُ ٰ  ۥَسِكينََتهُ  َّ ۡ ٱ َوَ�َ  ۦرَُسوِ�ِ  َ�َ ۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ل

َ
ُهمۡ َوَ َُ � َوَ�نُوٓ  َوىٰ ّ�قۡ ٱ َ�َِمةَ  َز قّ  ا ََ َ

 بَِها أ
هۡ 
َ
دادند خداوند  آنگاه كه كافران در قلوباان حميت جاهلي را جاي مي« .]26[الفتح:  ﴾لََهاَوأ

كه  »ال اهللاإله إال «ي  كلمه[ي تقوا  اش را بر رسول خود و بر مؤمنان نازل كرد و كلمه سكينه

تر ازهركس  ي تقوا شايسته را بر آنان ثابت كرد وآنان به كلمه ]اساس ايمان وتقوا وطهارت است
  .»ديگر و اهل آن بودند

ِينَ ٱوَ ﴿ فرمايد: مي و َّ  � � وََعِملُ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وا َّ �  ِت لَِ�ٰ ل ٰ  نُّزَِل  بَِما َوَءاَمُنوا َّمدٖ  َ�َ  قّ �َۡ ٱ َوُهوَ  ُّ
ََ  ّرّ�ِِهمۡ  ِمن ۡص  اتِِهمۡ  َٔ َسّ�ِ  ُهمۡ َ�نۡ  َ�ّف

َ
كساني كه ايمان آوردند و  و« .]2[محمد:  ﴾٢ بَالَُهمۡ  لَحَ َوأ

ز جان  و آن حق است ا -اعمال نيك انجام دادند و به آنچه كه بر محمد نازل شده 
 .»گناهاناان را بخايد و احوالاان را اص�ح نمود - پروردگارشان

 را انتخاب كرده بود: خداوند متعال صحابه -5
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ّمةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ ﴿ به آنان فرمود:
ُ
خۡ  أ

ُ
  لِلّناِس  ََِجۡت أ

ۡ
ونَ تَُ َُ ُُ  ِ  ٱب

ۡ وِف َمعۡ ل ۡ ٱ َعنِ  نَ َهوۡ َوَ�نۡ  َُ  ُمنَكَِ ل
ِ  ِمُنونَ َوتُؤۡ  ِ ٱب شما بهترين امت هستيد. براي مردم بيرون آورده شديد، به « .]110ن: عمرا [آل ﴾َّ

در تفسير اين آيه  صرسول خدا. »نمائيد و به خدا ايمان داريد نيكي امر و از بدي منع مي
با شما هفتاد امت كامل شده است و شما نزد پروردگار، عزيزترين و «فرمودند: 

 .»ين هستيدتر گرامي

ٰ تَبَ جۡ ٱ ُهوَ ﴿و فرمود:   .»شما را انتخاب كرده است ]خدا[او «. ]78[الحج:  ﴾ُ�مۡ ٮ

وۡ  ُُمّ ﴿و فرمود: 
َ
ُۡ أ ِينَ ٱ َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َناَر و سپس سپرديم «. ]32[فاطر:  ﴾ِعَبادِنَا ِمنۡ  َناَطَفيۡ ۡص ٱ َّ

كه منظور از آن، دادن قرآن كريم   .»كتاب را به گروهي از بندگان خويش كه آنان را برگزيديم
باشد، به امت  مي ي پياين و حاوي آخرين دين و شريعتها مام كتابكه جامع ت

 است. صو در رأس آنان، اصحاب رسول اهللا صمحمد
نعمت بزرگ خداوند متعال بر رسول و عامل موفقيت او در  وجود صحابه -6

بود: پيارفت دعوت و شوكت اس�م مولود دو قدرت بود: يكي، اش  اداي رسالت آسماني
بي و ديگر، قدرت ظاهري. قدرت غيبي، نصرت خداوند متعال به قدرت معنوي و غي

در تمام مراحل  صحابهي  و قدرت ظاهري، همراهي مخلصانه .ي مختلف بودها صورت
 دعوت. خداوند متعال اهميت اين دو نعمت بزرگ را چنين به پيامبرش يادآوري

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ فرمايد: مي يَّدكَ  َّ
َ
ِ بَِنۡ�ِ  َ ِ  ۦه ۡ ٱَو� اوست آن كسي كه تو را « . ]62[األنفال:  ﴾نِ�َ مِ ُمؤۡ ل

ٰ ﴿ و: .»ي مومنان كمك نمود به نصرت خويش و به وسيله ّ�َهاََ
َ
ّ ٱ َ ِِ سۡ  ّّ ُ ٱ بَُك ََ  َوَمنِ  َّ

ۡ ٱ ِمنَ  ّ�َبَعَك ٱ اي نبي، تو را خدا كافي است و مؤمناني كه از تو « .]64[األنفال:  ﴾٦ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
 .»كنند پيروي مي

 دفاع كرده است: داوند متعال از صحابهخ -7
 خرد گفتند: بي را به دليل ايمان آوردن به او، سفيه و صرسول خداي  كافران صحابه

�  لَُهمۡ  �ِيَل  نَذا﴿ ٓ  َءاِمُنوا � قَالُوٓ  ّّاُس ٱ َءاَمنَ  َكَما نُؤۡ  ا
َ
ٓ  ِمنُ َ ٓ ٱ َءاَمنَ  َكَما  .]13: ة[البقر ﴾ءُ لّسَفَها
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خردان ايمان آوردند، ما  گويند آيا همچنان كه بي ان كه ايمان بياوريد، ميو چون گفته شود به آن«
آگاه باشيد و بدانيد كه آنان «فرمود:  خداوند متعال در دفاع از صحابه. »!؟هم ايمان بياوريم

 .»دانند خرد هستند، اما نمي خود بي
گاتيم چون به مدينه باز «هنگام برگات از غزوي بني مصطلق، منافقان گفتند: 

كه منظورشان از عزيزترين »!را از آنجا بيرون خواهند كرد ها ينتر عزيزترين مردمان ذليل
بودند. خداوند متعال از  صين، ياران مخلص رسول خداتر مردم، خودشان و از ذليل

ِ ﴿ ياران پيامبرش چنين دفاع فرمود: ّ َِ ََُسوِ�ِ  عِّزةُ لۡ ٱ َو ِ ۡ ٱ ِ�نّ َوَ�ٰ  ِمنِ�َ ُمؤۡ َولِلۡ  ۦَول  َ�  فِقِ�َ ُمَ�ٰ ل
و عزت براي خداست و براي رسولش و براي مومنان و ليكن « .]8[المنافقون:  ﴾لَُمونَ َ�عۡ 

 ..»دانند منافقان نمي
دادند. در ك�م سرمدي اين موضوع  مي بعضي  از كفار با دو رنگي مسلمانان را فري 

�  نذَا﴿ چنين بيان شده است: ِينَ ٱ لَُقوا َّ  � � قَالُوٓ  َءاَمُنوا � َخلَوۡ  نَذا َءاَمّنا ا � قَالُوٓ  ِطينِِهمۡ َشَ�ٰ  إَِ�ٰ  ا  إِنّا ا
ََّما َمَعُ�مۡ  سۡ  نُ َ�ۡ  إِ گويند:  كنند مي وقتي با مسلمانان م�قات مي« .]14: ة[البقر ﴾١ زُِءونَ َتهۡ ُُ

اييم، ما فقط گويند: ما با شم شوند مي ما ايمان آورده ايم وچون با سركردگان شيطان خود تنها مي
 خداوند متعال جواب اين فري  و استهزا را خود داد و فرمود: .»كرديم آنان را استهزا مي

ُ ٱ﴿ خدا در مقابل، آنان را « .]15: ة[البقر ﴾١ َمُهونَ َ�عۡ  نِِهمۡ َ�ٰ ُطغۡ  ِ�  َوَ�ُمّدُهمۡ  بِِهمۡ  زِئُ َتهۡ �َسۡ  َّ

هاياان حيران و سرگردان  ر را در سركايدهد تا روزگا هاي طولني مي كند و فرصت استهزا مي
 .»بسر برند
ولو اينكه پيامبر  ،ديگر اين مسخره كنندگان را غير قابل مغفرت ناميده استاي  در آيه

ةٗ ﴿براي آنان مغفرت جويد:  َّ َُ َۡ لَُهۡم َسۡبعَِ�  َۡ لَُهۡم إِن �َۡسَتۡغفِ ۡو َ� �َۡسَتۡغفِ
َ
َۡ لَُهۡم أ ََلَن  ٱۡسَتۡغفِ

 ََ ُ َ� َ�ۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱلَۡ�ِٰسقَِ� َ�ۡغفِ َّ ِ َورَُسوِ�ۦِۗ َوٱ َّ � بِٱ وا َُ َُّهۡم َ�َف ُ لَُهۡمۚ َ�ٰلَِك بََِ َّ  ﴾٨ٱ
تو اي [مساويست كه آمرزشي طل  كني  ]براي آنان عذاب دردناكي وجود دارد[«. ]80: التوبة[

اي آنان مغفرت بخواهي هرگز خدا آنان براي آنان يا آمرزش طل  نكني. اگر هفتاد بار بر ]پيامبر
كند. چون آنان به خدا و رسول او كافر شدند و خدا فاسقان را راهنمايي  را مغفرت نمي
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تهمت بستند، خداوند متعال هفده آيه  لوقتي منافقان بر ام المؤمنين عاياه . »كند نمي
 آن بانوي پاك اس�م نازل فرمود. در برائت )نوري  درسوره(

قولي و فعلي براي اصحاب ي  نيز در دو جنبه صدفاعيات را رسول خدا اين سري
 يي از آن را خواهيم آورد. ها ظاهر ساخته است كه ان شاء اهللا در فصل سوم نمونه

 صپس از رسول صحابهي  شرايط محبوبانهي  خداوند متعال در باره -8

ٰ ﴿ ي خود قرار داد:ها گويي فرمود وآنان را مجري وعده پيش ََ ّ�
َ
ِينَ ٱ َهاَ َّ  � َۡ  َمن َءاَمُنوا  تَدّ يَ

  َف َََسوۡ  ۦدِينِهِ  َعن ِمنُ�مۡ 
ۡ
ُ ٱ ِ� يَُ ِّبُهمۡ  �ٖ بَِقوۡ  َّ ذِّلةٍ  ۥٓ َو�ُِحّبونَهُ  ُُ

َ
ۡ ٱ َ�َ  أ ِعّز�ٍ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

َ
 َ�َ  أ

ٰ لۡ ٱ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ِهُدونَ يَُ�ٰ  فَِِ�نَ َ� ٰ  �ِٖ�� َ�ٓ  َمةَ لَوۡ  َ�َاَُونَ  َوَ�  َّ ِ ٱ ُل ََۡض  لَِك َ� ٓ  َمن �ِيهِ يُؤۡ  َّ ا ََ َ � ۚ  ُء
ُ ٱوَ  هر كه از شما از دين خود مرتد شود بزودي !اي مؤمنان« .]54: ة[المائد ﴾٥ َعلِيمٌ  ِسعٌ َ�ٰ  َّ

كه آنان را دوست دارد و آنان نيز  ]كند و بر شما مرتدان مسلط مي[آورد  خدا قومي را  مي
كنند در راه  اند و بر كافران سخت و شديد. پيكار مي و شفيقبر مؤمنان نرم  ،دوستدار او هستند

خواهد  هراسند. اين فضل خداست كه هر كس را مي اي نمي خدا و از م�مت هيچ م�مت كننده
 .»دهد و خدا وسيع الفضل و داناست مي

در ميان نو مسلمانان قبايل بني مدلج   صاين ارتداد متص�ً پس از رحلت رسول خدا
قوم (و بنو اسد  )با سركردگي مسيلمه كذاب(و بنو حنيفه  )گي اسود عنسيبا سركرد(

فولدين با اين فتنه ي  صورت بست و آن كه با عزم راسخ و اراده )طليحه بن خويلد متنبي
و لاكر  حضرت ابوبكر صديق صب�فصل رسول خداي  به مبارزه بر خاست، خليفه

خدا كه از هيچ محبان و محبوبان  ،بودند صپيكار گر همراه او، اصحاب رسول خدا
 .م�متي نترسيدند!

خداوند وعده داده به كساني از شما كه ايمان آوردند و كارهاي نيك كردند كه حتما آنان را «
 .»همانطور كه خ�فت بخايد به كساني كه قبل از آنان بودند ،دهد در زمين خ�فت مي

تحقق  راشد و به توسط صحابه�فت خلفاي ي الهي در زمان خها اين وعدهي  همه
 يافت.
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 كند: مي را با احترام و اعزاز استقبال خداوند متعال، روز قيامت صحابه -9

ُ ٱ زِيُ�ۡ  َ�  مَ يَوۡ ﴿ ّ ٱ َّ ِِ ِينَ ٱوَ  ّّ َّ  � يۡ  َ�ۡ�َ  َ�ٰ �َسۡ  نُورُُهمۡ  ۥۖ َمَعهُ  َءاَمُنوا
َ
. ]8[التحريم:  ﴾ِديِهمۡ َ

نبي و كساني را كه ايمان آوردند با او. نورشان در جلو و در  كند آن روز كه خدا سرافكنده نمي«
 .»كند] شان روشنايي پخش مي و براي[شتابد  قسمت راستاان مي

ايمان را محبوب گردانيد و  ص خداوند متعال در قل  اصحاب رسول خويش -10

َ ٱ ِ�نّ َوَ�ٰ ...﴿فرمود:  مي هر لحظه بياتر ّبَب  َّ ّ�َنهُ وَ  نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ ُ�مُ إَِ�ۡ  ََ  قُلُو�ُِ�مۡ  ِ�  ۥََ
هَ  َّ ََ ٰ  َيانَۚ عِۡص لۡ ٱوَ  ُفُسوَق لۡ ٱوَ  ََ ُ�فۡ لۡ ٱ ُ�مُ إَِ�ۡ  َو ََ و�

ُ
ٰ ٱ ُهمُ  �َِك أ َّ ِ ٱ ّمِنَ  ٗ� ََۡض  ٧ ِشُدونَ ل َّ 

ۚ َونِعۡ  ُ ٱوَ  َمٗة ِكيمٞ  َعلِيمٌ  َّ ليكن خدا ايمان را در نزدتان محبوب  و« .]8-7[الحجرات:  ﴾٨ ََ
را در قلوبتان و زشت و ناپسند نمود به نزدتان كفر و بدكاري و سركاي را. كرد و زينت داد آن 

 .»ي فضل و نعمت خداست و خدا دانا و با حكمت است اينانند راشدان و اين نتيجه

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ نَزَل  َّ
َ
ۡ ٱ قُلُوبِ  ِ�  لّسِكيَنةَ ٱ أ � َداُدوٓ لَِ�ۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل . ]4ح: [الفت ﴾نِِهمۡ إِيَ�ٰ  ّمعَ  انٗ إِيَ�ٰ  ا

او آن ذاتي است كه نازل كرد سكينه را در قل  مؤمنان تا بيفزايند ايماني ديگر بر ايمان «
 .»خويش

 صاين آيه راجع به مسلماناني است كه در زمان فتح و ماجراي حديبيه با رسول خدا
 بودند.

﴿ ٞ نزِلَۡت ُسوَرة
ُ
ٓ أ ََاَدتُۡه  نَذا َما يُّ�ۡم 

َ
� ِذهِۦٓ إِيَ�ٰنٗ َ�ٰ ََِمۡنُهم ّمن َ�ُقوُل َ ِيَن َءاَمُنوا َّ ّما ٱ

َ
ََُ ۚ ا

وَن ا َوُهۡم نٗ َََزاَدۡ�ُهۡم إِيَ�ٰ  گردد بعضي از  اي نازل مي و چون سوره«. ]124: التوبة[ ﴾١�َۡستَۡبِ�ُ

! بدانند آنان كه ايمان آوردند ؟گويند اين سوره ايمان چه كسي را زياد كرد مي ]به استهزا[منافقان 
 .»گردند افزايد و آنان مسرور مي اناان ميسوره به ايم

لو اين كه از  و ،در دنيا و آخرت مامول فضل و رحمت خدا بودند صحابه -11

ِ ٱ ُل ََۡض  َ� َولَوۡ ﴿ شد: مي بعضي از آنان به مقتضاي سرشت باري خطايي سرزده  ُ�مۡ َعلَيۡ  َّ
َۡ ٱ ِ�  ۥُتهُ َورَۡ�َ  ةِ �ٱوَ  َياّ� ََ ٓ  ِ�  لََمّسُ�مۡ  ِخ ََۡض  َما

َ
اگر « .]14[النور:  ﴾١ َعِظيمٌ  َعَذاٌب  �ِيهِ  ُتمۡ أ
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ترديد در ازاي موضوعي كه در آن داخل  فضل و رحمت خدا در دنيا و آخرت بر شما نبود، بي
 .»رسيد شديد، عذاب بزرگي به شما مي

اين آيه درباره سه تن از مومنان كه در موضوع تهمت بر ام المؤمنين حضرت 
شان  ليغات منافقان افتادند، نازل شد. بر آنان حد جاري گرديد و توبهدر دام تب لعاياه

بر  -بنا به روايتي  -بر خ�ف منافقان كه حساباان جدا بود و به همين دليل  ،پذيرفته شد
 آنان حد هم جاري ناد. 

در دنيا و آخرت  صرسول خداي  دارد كه صحابه مي ين اسلوب بيانتر آيه به روشن
چند نفر نيز بخايده اع�م  غفرت او تعالي بودند و به همين دليل آنمامول رحمت و م

 شدند.
بايست  نمي دو نعمت بزرگ خداوند متعال را هيچ گاه صاصحاب رسول خدا -12

ي ديرينه مياناان ختم گرديد و جاي خود را به ها به بركت اس�م كينه -1فراموش كنند: 
قرار داشتند و  )جهنم(گاهي از آتش پرتي  قب� بر لبه -2الفت قلبي و برادري داد، 
 :)بهاتي گردانيد(خداوند آنان را نجات داد 

� ذۡ ٱوَ ﴿ وا َُ ِ ٱ َمَت نِعۡ  ُك عۡ  ُكنُتمۡ  إِذۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َّ
َ
ٓ أ ّلَف  ءٗ َدا

َ
ۡص  قُلُو�ُِ�مۡ  َ�ۡ�َ  َََ

َ
 ۦٓ َمتِهِ بِنِعۡ  ُتمَبحۡ ََُ

ٰ إِخۡ  نُتمۡ  انٗ َ� َُ ٰ  َو فۡ  َشَفا َ�َ َُ ٖ� نَقَذُ�م ّّارِ ٱ ّمِنَ  ََ
َ
و ياد كنيد نعمت «. ]103عمران:  [آل ﴾َهاّمِنۡ  ََُ

خداوند بر خويش را كه دشمن يكديگر بوديد، ولي او در قلوبتان الفت ايجاد كرد و بدان سب  
 .»ي گودالي از آتش قرار داشتيد، ولي او شما را از آن نجات داد با هم برادر شديد و در لبه

نيك اس�مي بودند: كسي كه قرآن را  ، جامع و حامل تمام صفاتصحابه -13
كه مخاطبان مستقيم قرآن  )صحابه(كند به وضوح درباره مومنان نخستين  مي مطالعه

بيند: ايمان كامل و حقيقي، خلوص، قداست، طهارت،  مي بودند اين صفات عالي را
 رفعت، تقوي، راشديت، صداقت، ف�ح، صاحبان اعمال نيك، گفتار شايسته، نيت پاك و

شائبه، هدايت يافتگي، راضي بودن خدا از آنان و رضامندي خدا از آنان، مهرباني در  بي
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ميان هم، شدت بر كافران، عبادت گذاران مخلص، مجاهدان نستوح، ياوران رسول 
 دردعوت اس�م، انتخاب شده از جان  خدا، بهاتي، صاحبان كاميابي بزرگ و غيره....

 نان است توجه كنيد:آيانگر نه صفت بزرگ به طور مثال فقط به يك آيه كه ب

وِف ﴿ َُ وَن بِٱلَۡمۡع َُ ُدوَن ٱ�ُِ َِ ٰ ّٰ ٰكُِعوَن ٱل َّ �ُِحوَن ٱل ٰبُِدوَن ٱۡلَ�ِٰمُدوَن ٱلّ�ٰ َِ �ُِبوَن ٱۡل ٰ ِّ ٱل
ِ ٱلُۡمۡؤمِنَِ�  ِۗ َو�َّ�ِ َّ  ]آنان[« .]112 :التوبة[ ﴾١َوٱّّاُهوَن َعِن ٱلُۡمنَكَِ َوٱلَۡ�ٰفُِظوَن ِ�ُُدودِ ٱ

اند، پرستندگان خداي حقيقي، ثناگويان او، قطع تعلق كنندگان براي او، ركوع  توبه كنندگان
ي حدودي كه  كنندگان، سجده كنندگان، امر كننده به معروف، نهي كننده از منكر و پاس دارنده

 .»مؤمنان را ]تو اي رسول[خدا تعيين كرده و باارت ده 
چون  ،هستند »عادل«فضايل و صفات و خصايل ممتاز،  و آنان به سب  اين همه -14

كه شاهداني بر امم گذشته باشند و چنانكه مسلم است براي  اند براي اين انتخاب شده
 شهادت، عدالت شرط است:

َ�ٰ ﴿ در يك سخن فرمود: خداوند براي اثبات وصف عدالت در صحابه ََ  لِكَ َو
ّمةٗ  ُ�مۡ َ�ٰ َجَعلۡ 

ُ
�  اوََسطٗ  أ َُكونُوا ِ�ّ  ٓ َُّسوُل ٱ َو�َُ�ونَ  ّّاِس ٱ َ�َ  ءَ ُشَهَدا : ة[البقر ﴾اَشِهيدٗ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ل

و همچنين قرار داديم شما را امتي وسط تا شاهداني بر مردم باشيد و رسول بر شما گواه « .]143
 .»باشد

و نظر اكثر گفته  »عدل«را در اين آيه به معني  »وسط« حضرت ابو سعيد خدري
 ين است.مفسران نيز هم

ٰ  ُهوَ ﴿و فرمود:  ۡ ٱ ُ�مُ َسّمٮ َُّسوُل ٱ ِ�َُكونَ  َذاَ�ٰ  َوِ�  ُل َ�بۡ  ِمن لِِم�َ ُمسۡ ل  ُ�مۡ َعلَيۡ  َشِهيًدا ل
 � ٓ  َوتَُ�ونُوا ۡ ٱ مَ ََنِعۡ ...  ّّاِس ٱ َ�َ  ءَ ُشَهَدا خداوند از قبل بر «. ]78[الحج:  ﴾ِّّص�ُ ٱ مَ َونِعۡ  َ�ٰ َموۡ ل

ين كتاب نيز، تا رسول بر شما گواه باشد و شما گواهاني بر مردم... شما مسلمان نام نهاد و در ا
 .»خداوند بهترين يار و بهترين مدد كار شماست

از فضل و شرف و بهاتي  ها يي، چند آيه آورديم كه در آنها قبل از اين هم به مناسبت
 سخن به ميان آمده بود. بودن عموم صحابه
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 ي اقتداها آيه )ب
 ي متعدد گاه به صراحت و گاه به اشاره مسلمانان را دستورها آيهخداوند متعال در 

 :ها دهد كه از اولين مؤمنان پيروي كنند. مث�ً اين آيه مي

�  ََإِنۡ ﴿ ٓ  لِ بِِمثۡ  َءاَمُنوا �ۖ هۡ ٱ َ�َقدِ  ۦبِهِ  َءاَمنُتم َما � تََوّلوۡ  �ن َتَدوا َما ا َّ ِ : ة[البقر ﴾ِشَقاقٖ  ِ�  ُهمۡ  ََإ

137[. 
ايمان آورديد ايمان بياورند، محققاً  ]رسول و اصحاب او[ان به مثل آن چه كه شما اگر ديگر«

 .»ترديد در بدبختي و گمراهي بزرگي هستند اند و اگر روي گردانند، بي هدايت يافته

ن شود كه ايما مي ين وجه ثابتتر است و از آن به صريح خطاب آيه متوجه صحابه
 خيص صحت و سقم ايمان ديگران است.اين و تنها معيار تتر دقيق صحابه

اقِقِ  َوَمن﴿ ََ ُ َُّسوَل ٱ � ۡ ٱ َ�ُ  تَبَّ�َ  َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ  ل ۡ ٱ َسبِيلِ  َ�ۡ�َ  َوَ�ّتبِعۡ  ُهَدىٰ ل ِ  مِنِ�َ ُمؤۡ ل  َما ۦنَُوّ�ِ
ٓ  َجَهّنَمۖ  ۦلِهِ َونُۡص  تََوّ�ٰ  ِصً�ا َءۡت وََسا  .]115[النساء:  ﴾١ َُ
رسول بعد از اين كه راه هدايت براي او روشن شده و راهي  و هر كس مخالفت ورزد با«

غير از راه مؤمنان در پيش گيرد، ما او را به همان مسير كه در پيش گرفته رها ساخته و در آتش 
 .»رود سوزانيم و بد جايي است آن جا كه او مي جهنم مي

ف�ح و راه هدايت و اتباع آن، موج   صاخدشود كه راه پيروان رسول  مي ثابت
 باشد. مي عدم اتباع آن، موج  ورود به جهنم

َعّد لَُهۡم َجّ�ٰٖت رِّ�َ ٱ﴿
َ
� َ�ۡنُه َوأ ُ َ�ۡنُهۡم َورَُضوا َّ  َُ ٰ نَۡ�

َ
بَدٗ َ�َِۡي َ�َۡتَها ٱۡ�

َ
َ ٓ �ۚ َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

َُ ٱۡلَعِظيمُ   .]100: التوبة[ ﴾َ�ٰلَِك ٱلَۡفۡو
ابق و كساني كه به خوبي از آنان پيروي كردند و و راضي شد خدا از مهاجران و انصار س«

آنان هم راضي شدند از خدا، و خدا مهيا كرد براي آنان باغهايي كه جاري است در زير درختان 
 .»مانند. اين است كاميابي بزرگ آن نهرها و آنان تا ابد در آن جا مي

وي شايسته از شود كه خداوند متعال از مهاجران و انصار راضي است و پير مي ثابت
آنان ي  را هم در زمرهشان  آنان موج  جل  رضاي الهي است و او تعالي پيروي كنندگان
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هرها جاري است و رضاي متقابل الهي، در جناتي كه زيرشان ني  در دايره ،كند مي داخل
 .!در كاميابي بزرگ

� مَ ﴿  -4 ونُوا َُ َ َو َّ � ٱ � ٱّ�ُقوا ِيَن َءاَمُنوا َّ ّ�َها ٱ
َ
َ ٰ ِٰد�َِ� ََ َّ اي ايمان «. ]119: التوبة[ ﴾١َع ٱل

 .»از خدا بترسيد و با صادقان شويد !داران
 ؟اند اين صادقان چه كساني

را  صمسلماً در هر زمان بايد وجود داشته باشند. گروه صادقان زمان رسول خدا

َما﴿ فرمايد: مي خداوند متعال خود در قرآن معرفي فرموده است. َّ ۡ ٱ إِ ِينَ ٱ ُنونَ مِ ُمؤۡ ل َّ  �  َءاَمُنوا
 ِ ِ ٱب َۡ  لَمۡ  ُُمّ  ۦَورَُسوِ�ِ  َّ � يَ � َوَ�ٰ  تَابُوا مۡ  َهُدوا

َ
ٰ بُِ نُفِسِهمۡ  لِِهمۡ َ�

َ
ِۚ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َوأ َّ  ٰ ََ و�

ُ
ٰ ٱ ُهمُ  �َِك أ َّ  ِدقُونَ ل

مؤمنان واقعي كساني هستند كه به خدا و رسول او ايمان آوردند و پس « .]15[الحجرات:  ﴾١
 .»آن شك نورزيدند و با اموال و ابدان خود در راه خدا جهاد نمودند. آنانند صادقان از

فرمايد كه البته اوصاف بيان  مي و در بيان مصرف صدقات، فقراي مهاجر را معرفي

ٓ لِلۡ ﴿ فرمايد: مي شده مربوط به تمام مهاجران است. ا ََ ۡ ٱ ءِ ُفَق َِ�نَ ُمَ�ٰ ل ِينَ ٱ َِ خۡ  َّ
ُ
� أ  ِمن َُِجوا

 ٰ مۡ  َِهِمۡ دَِ�
َ
ٰ َوأ ِ ٱ ّمِنَ  ٗ� ََۡض  َتُغونَ يَبۡ  لِِهمۡ َ� ٰ َورِۡض  َّ ونَ  انٗ َ� َ ٱ َو�َنُ�ُ ٰ  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  َّ ََ و�

ُ
 ُهمُ  �َِك أ

ٰ ٱ َّ براي فقراي هجرت  ]مال غنيمت كه خدا به شما داده همچنين[« .]8[الحار:  ﴾٨ ِدقُونَ ل
موال خود. خواهان فضل و رضاي پروردگار آنان كه بيرون رانده شدند از ديار و ا ،كننده است

  .»كنند خدا و رسول او را. اينانند صادقان هستند و مدد مي
فقط با پيروي از  ص: اصحاب رسول خداتر همراهي با صادقان و به عبارت واضح

 يابد. مي آنان تحقق

ِينَ ٱ َمعَ  َسَك ََفۡ  ِ�ۡ ۡص ٱوَ ﴿  دهد: مي خداوند به پيامبرش دستور -5  َرّ�ُهم ُعونَ يَدۡ  َّ
 ِ ِ َغَدوٰ لۡ ٱب و خوياتن را با كساني نگاه دار كه روز « .]28[الكهف:  ﴾ۥَههُ وَجۡ  يَُِ�ُدونَ  َعِ�ِّ لۡ ٱوَ  ة

 .»خوانند و هدفاان فقط رضاي اوست مي و ش  پروردگارشان را
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اصحاب صفه كه هفتاد تن بودند ي  قتاده رحمه اهللا عليه گفته است: اين آيه درباره
سپاس خدايي را كه در امتم «فرمودند:  ص. وقتي آيه نازل شد، رسول اهللانازل گرديد

 .29F1»من به بودن با آنان مأمور گرديدمكساني را پيدا فرموده كه 
مأمور است با ياران برگزيده و مخلص و خدا جوي خويش  صوقتي رسول خدا

گران با است. به سر بردن دياين حكم در حق ديگران كام�ً روشن ي  بسر برد، درجه
 گردد. مي فقط با اتباع و تقليد از آنان متحقق صحابه

 )صاحاديث رسول اهللا(داليل روايتي:  3
احاديث فضيلت و احاديث  -نيز در اين مورد به دو دسته  صسخنان رسول خدا

 شود.  مي تقسيم -اقتدا 
هست و سخناني  )كل اصحابي  درباره(از ميان اين طيف احاديث، سخناني عمومي 

گروهي خاص يا يك صحابي بيان شده است. در اينجا ي  نيز كه درباره تر خصوصم
 كنيم: مي بعضي از اين روايات را ذكر

 :»جماعت«و  »سواد اعظم«روايات التزام به  -1
، و به 30F2»كند نمي امت من هرگز بر گمراهي اجتماع«: صروايت ماهور از رسول خدا

هرچه اجماع آنان است، از (. 31F3»كند نمي معخداوند امت مرا بر گمراهي ج«روايتي ديگر: 
ت طرف خدا و عين هدايت و بر مسلمانان حجت است. مانند جمع شدن آنان بر خ�ف

و خ�فت عثمان  و پس از او به ترتي  بر خ�فت عمر فاروق ابوبكر صديق

                                           
 .151ي  خطبه /3: جزء ةهنج البالغ  -1

 .39 /جزء سوم 1ابن ابي حديد:  ةرشح هنج البالغ -2

 5/218 جممع الزوائدهيثمي در  13623، ح 342/ 12معجم كبير طبراني:  .2167، ح 7باب  /جامع ترمذي: فتن -3

 روايتش را توثيق كرده است.سند آن را حسن گفته و 
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 عثماني  و اجماع آنان بر مصحف ترتي  داده و خ�فت علي مرتضي ذوالنورين
 .)شماره ديگري از اين اجماع بي يها و نمونه

لزم «تفسير همين حديث نبوي است:  »ةهنج البالغ«در  اين سخن حضرت علي

اياان در ي  و اين فرموده .»ريسمان جماعت به آن محكم شده استگيريد آنچه را كه 

 .»كند نمي و خداوند آنان را بر گمراهي جمع: «... ةهنج البالغشرح 

برگمراهي  -يا امت محمد  -امت من «: صرسول خدا از روايت ابن عمر -2
شود و دست خدا با جماعت است و هر كس تنها شود و كنار گيري كند، در  جمع نمي

 .32F1»افتاد آتش دوزخ مي
هر كس يك وج  از «: صاز رسول خدا روايت ابن عباس و ابوهريره -3

 ر روايت ابوذر ود .33F2»!ميرد، به مرداري جاهليت مرده استجماعت فاصله گيرد، چون ب
ي اس�م از گردن گفته شده  اين فاصله گرفتن مترادف با بازكردن حلقه حارث اشعري

ي اس�م را از گردن باز كرده  هركس يك وج  از جماعت فاصله بگيرد، حلقه«است: 
 .34F3»مگر اين كه دوباره رجوع كند ،است
شام:  ي ي معروفش در جايبه در خطبه صاز رسول خدا روايت حضرت عمر -4
كنم. پس از آن دروغ شايع  آيند، توصيه مي شما را به اصحابم و كساني كه بعد از آنان مي«

                                           
و  1847، ح 13/ باب م: امارمسل صحيح ،7143، ح 4/ باب حكامأو  7054، 7/ باب صحيح بخاري: فتن -1

1849. 

سنن كبراي  ،7/123سنن نسايي:  ،وقال: حسن صحيح غريب 6328سنن ترمذي: ح  ،صحيح مسلم: اماره -2

 ،7494، ح 50، باب 6/59: يامنشعب اإل ،17581...، ح ةلزوم اجلامع الرتغيب يف/ باب هل البغیأقتال بيهقي: 

 .5/344مسند احمد: 

، ح 1/8) مسند احمد: 102( 1/1تاريخ كبير بخاري:  ،2091، ح »لزوم اجلامعه ما جاء يف«باب  /سنن ترمذي: فتن -3

باب لزوم / اجلامعكتاب ( 296/ 10) مصنف عبدالرزاق: 109: ح ةمبرشين باجلنـال ةمسند العرش( 174و  114

 /1ابويعلي:  مسند  2282صحيح ابن حبان: ح  2929، ح 2/175) معجم اوسط طبراني: 20876/ ح ةاجلامع

 .138 و 136ح
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چون شيطان با يك نفر  !گردد... بر شما باد جماعت و مبادا كه راه تفرقه در پيش گيريد مي
تنهاست و از دو نفر دورتر از يك نفر است. هر كس خواهان بهات است، بايد همراه با 

 .35F1»ود....جماعت ش
 ]ترين گروه مسلمانان بزرگ[از سواد اعظم «: صاز رسول خدا روايت انس -5

. عين اين وصيت از 36F2»افتد پيروي كنيد. هر كس كناره گيري كند، در آتش جهنم مي

ي  نيز مروي است، با اضافه )127: جزء دوم / خطبه يةهنج البالغدر (  حضرت علي

دور ماندن از جماعت و سواد [ر كس به اين شعار ! هآگاه باشيد«اين فرمان اياان كه: 
 .»]خود من باشم[ي من باشد  اگر چه در زير عمامه !دعوت دهد، بكايدش ]سواد اعظم

سه چيز هست كه قل  مؤمن در آن دچار «: صاز رسول خدا روايت انس -6
به روايتي:  -شود: اخ�ص عمل براي اهللا و نصيحت اولوالمر  حسد و شقاوت نمي

 .»و چنگ زدن به جماعت مسلمانان -براي هر فرد مسلمان  نصيحت
 تاكيل براي همه روشن است كه اولين جماعت و سواد اعظم مسلمانان را صحابه

 اند دادند و بنا بر اين، بنياد جماعت و سواد اعظم آنانند و بعد از آن هم همواره كساني مي
ن كس كه مدعي ديانت اس�م ، آصكه پيرو آنان باشند. پس با اين هادار رسول خدا

 نياز بداند و جدا نگه دارد.  بي عت صحابهتواند خود را از جما نمي است، هيچگاه
 .37F3»من اثر دعاي خليل هستم«: صاز رسول خدا  روايت عرباض -7

و فرزندش حضرت  انديم كه حضرت ابراهيم خليل اهللادر آيه قرآني خو
از خودشان مبعوث گردد تا آنان را  دعا كردند در ذريت آنان پيغمبري اسماعيل

                                           
يعلي مسند ابو ،3950، ح8باب /ه: فتنسنن ابن ماج ،2093، ح»ةلزوم اجلامع ما جاء يف«/ باب سنن ترمذي: فتن -1

 .3944 و 3938، ح 8/36از چند صحابه: 

 حلية ،631و  630و 629، ح 18/253براني: معجم كبير ط ،72الي 1/86: ةدالئل النبو ،5/262مسند احمد:  -2

 .4895ح  /23تاريخ كبير دماق (ابن عساكر):   90و  6/89ابو نعيم:  ولياءاأل

 .96: الكفاية ،جممع الزوائد ،معجم طبراني ،مستدرك حاكم -3
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آموزش دهد و تزكيه كند و براياان آيات الهي را ت�وت نمايد. همچنين خوانديم كه 
مانند   صخداوند متعال دعا را به طور كامل اجابت فرمود. بنابراين، اصحاب رسول خدا
ر آن رسول خود اياان اثر دعاي آن پيامبر حنيف بودند و به بركت دعا و صحبت كيميا اث

تعليم  صتعليم يافتند و تزكيه شدند. ظاهر است آن كس كه از رسول خدا صمبعوث
يافته و در ضمن آن تزكيه نيز شده، درون و برون و ظاهر و باطنش روي معيار شرع قرار 

 بدون شك عادل و قابل اتباع است. دارد و
براي من  خداوند مرا بر گزيد و«: صاز رسول خدا  روايت رعوهم بن ساعده -8

اصحاب مرا بر گزيد و از آنان براي من وزيراني و پدر زناني و دامادهايي نيز انتخاب 
 . 38F1»ها همه بر او باد.... فرمود. هر كس آنان را بد گويد، لعنت خدا و م�يك و انسان

آتش جهنم به كسي كه مرا ديده و «: صاز رسول خدا روايت جابر بن عبداهللا -9
 .39F2»رسد ا ديده، نميي مر آن كس كه بيننده

 .)رود نمي و تابعين حقيقي آنان به دوزخ صرسول خداي  هيچ يك از صحابه(
امت من به هفتاد و سه فرقه «: صاز رسول خدا  بن عمرروايت عبداهللا -10

. پرسيدند: آنان چه كساني »ها دوزخي هستند، مگر يكي ي آن همه ،متفرق خواهد شد
 .40F3»دارند من و اصحاب من قدم بر ميكساني كه بر راه «فرمودند:  ؟هستند
به هر  ،اصحاب من مانند ستارگانند«: صاز رسول خدا روايت ابن عباس -11
 .41F1»اقتدا كنيد، هدايت خواهيد يافتشان  كدام

                                           
 .3858، ح 57/ باب جامع ترمذي: مناق  -1
 1/129 مستدرك حاكم: ،3393و  3992، 17/ باب ماجه: فتنسنن ابن  ،2641، ح 18/ باب جامع ترمذي: ايمان -2

 و وافقه الذهبي. 128 –

مح  طبري  )مصابيحـ(مشكاة الرزين  .)»ةتعديل اهللا و رسوله الصحاب ما جاء يف«باب ( 95: )از خطي ( الكفاية -3

بعضي روي سند اين حديث بحث  ....9: جلد ةالرياض النضر  314مسامره:   2/492: مع الفوائدجمي  در حاشيه

ي حسن صحيح است و دارمي و ابن عساكر و بيهقي و محدث  يت به درجهاند. نزد محققان اين روا كرده
 اند. و بسياري ديگر آن را روايت كرده سجزي
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از حضرت رضا رحمه اهللا  »ستفسارجامع اإل«از علماي اماميه، م� حيدر علي آملي در 

نيز اين حديث را  ادق رحمه اهللا عليهاز حضرت جعفر ص »حتجاجاإل«عليه و طبرسي در 

42Fروايت كرده است

2. 
مثال اصحاب من در امت من، مانند نمك «: صاز رسول خدا روايت انس -12

 .43F3»آيد است كه غذا بدون آن خوب در نمي )در غذا(
وجود «: صاز رسول خدا و موسي اشعري و ابو برده از پدرشروايت اب -13

گاه كه ستارگان از بين بروند،  ن است. آنآسماي امنيت  ستارگان در آسمان، ناانه
هايي كه در مورد آسمان شده، براي او پيش خواهد آمد. به همين ترتي  من براي  وعده

شود كه وعده  اصحاب خويش سب  امن هستم. پس از من بر اصحابم چيزهايي وارد مي
امت من  اند. اصحاب من براي امت من سب  امن هستند، چون آنان بروند، بر داده شده

 .44F4»اند دهد كه وعده داده شده چيزهايي رخ مي
گذرد كه در آن  بر مردم زماني مي«: صاز رسول خدا روايت جابر و ابو سعيد -14

شود آيا در شما كسي هست كه با رسول  روند. از آنان پرسيده مي گروهي به جهاد مي
فتح و پيروزي شود بله و خداوند به بركت او به آنان  گفته مي ؟صحبت داشته صاهللا

شود آيا در ميان شما  آيد كه از گروه جهاد گر پرسيده مي كند. سپس زماني مي عنايت مي
شود بله و خداوند به  گفته مي ؟صحبت داشته صكسي است كه با اصحاب رسول اهللا

                                                                                                             
 .ه. ق 1403سال  -نار مرتضي-طبع سعيد، ماهد   2/355احتجا :  -1

بدالرزاق از حسن: مصنف ع ،4/267مسند احمد:  )419ق  – 2/420: موقعنيـأعالم ال(به تخريج ابن بطه  -2

 .)القل ( 179باب   /جامع

صحيح ابن  ،18219ح  /)(مسند مغيره 6مسند احمد:  ،2531، ح 51/ باب فضائل الصحابةصحيح مسلم:  -3

 .7258، ح 282 – 6/383: )با ترتي  ابن بلب�ن فارسي(حبان 

ح  52اب / بفضايل الصحابةصحيح مسلم:  .3649و  3594، ايضاً، ح 2897، ح 76باب  /صحيح بخاري: جهاد -4

 .7 /3مسند احمد:  .20546ح  18): جامع/ باب به همين مفهوم(مصنف عبدالرزاق . )209و  208( 2532



  61بخش دوم: دإليل عدالت و صداقت صحابه

 

شود  آيد كه از لاكر مجاهدان پرسيده مي دهد. سپس زماني مي بركت او به آنان فتح مي
مصاحبت   صشما كسي است كه با ياران و مصاحبان اصحاب رسول اهللا كه آيا در ميان

  .45F1»كند شود بله و خداوند به بركت او به آنان فتح و پيروزي عطا مي گفته مي ؟داشته
شما دو چيز گرانقدر  من در ميان«: صاز رسول خدا پروايت زيد بن ارقم  -15

ك بنگريد كه بعد از من با اين دو اهل بيتم را. پس ني ،ام: كتاب خدا وعترتم باقي گذاشته
اين كه در حوض بر من  شوند تا كنيد. چون اين دو هرگز از هم جدا نمي چگونه رفتار مي

 .46F2»وارد گرديد
وقتي كه در مرض وفات از ( صاز رسول خدا روايت عبدالرحمن بن عوف -16

 - ارمهاجران و انص -شما را به نيكي با سابقان اول  «وصيت خواستند):  آن حضرت
شود  كنم. اگر چنين نكنيد، نه فرايض تان قبول مي شان توصيه مي و پس از آنان با فرزندان

 .47F3»نه نوافل تان
كردند  دور مدينه خندق حفر مي : زماني كه مهاجران و انصارروايت انس -17

نمودند، اين شعر را  هاياان حمل مي ها را در دامن و خاك ]براي مقابله با احزاب[
 :خواندند مي

 نحن الذين بايعوا حممداً 
 

 سالم ما بقينا ابداً علی اإل 
 

ي ها بر اس�م و خواسته اند كه تا زنده اند بيعت كرده صما كساني هستيم كه با محمد«
 .»آن پايبند باشند
 فرمود: مي در جواب، اين بيت را زمزمه صو رسول اهللا

                                           
 .8464، ح 27/ باب 5ي نسايي: سنن كبرا -1

 .1/17: جممع الزوائد ،مسند بزار با رجال ثقات ،8329، ح 6/151و  874، ح 1/255ي: معجم اوسط طبران -2

، ح »حزاباأل يهاخلندق و غزوة«باب  /و مغازي 2835، ح »حفر الخندق« 34/ باب صحيح بخاري: جهاد -3

 .18391، ح »ما يفعله االمام من احلصون...«/ باب سنن كبراي بيهقي: سير ،4100
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 اللهم ال عيش اال عيش اآلخرة
 

48Fهاجرةمـاالنصار و ال يف كفبار 

1 
 

پس بركت  ،جز زندگاني لذت بخش آخرت، زندگي گواراي ديگري نيست !خدايا«
 .»فرست در انصار و مهاجران

داشت شان  بسيار دوست انصار، كه آن حضرت -ميزبانان جان نثار اس�م ي  درباره
و   .49F2»ياان در گذريدها ياان را قبول كنيد و از بديها نيكي«به طور خصوص فرمودند:  -
 مردم به راهي بروند و انصار به راهي ديگر، من راه انصار را انتخابي  اگر همه«رمودند: ف

 .50F3»كنم مي
اصحاب [با شما «: صاز رسول خدا وايت بهز بن حكيم از پدرش از جدشر -18

خداوند بهترين و عزيزترين  هفتاد امت كامل شده است و شما نزد ]و پيروان من
 .51F4»هستيد
در حق اصحاب من از خدا «: صاز رسول خدا لروايت عبداهللا بن مغف -19

بترسيد و پس از من آنان را هدف اعتراض و انتقاد قرار ندهيد. هر كس آنان را دوست 
و هر كه آنان را  ]دارد مرا دوست مي[دارد  داشته باشد، به دوستي من دوستاان مي

در حديثي  .52F5»]دارد مرا مبغوض مي[دارد  شان مي مبغوض بدارد، به بغض من مبغوض
 .»اصحاب مرا بد مگوييد«ديگر آمده است: 

                                           
، 62اب ب /سنن كبراي نسايي: مناق  3799ح  11باب  /)مناق  انصار(صحيح بخاري از انس: مناق  اصحاب  -1

 .8328، ح 63و باب  8324ح 

مصنف  ،6665ح  /7معجم كبير طبراني:  ،164، ح 11/ باب »السنة«سنن ابن ماجه: مقدمه  ،بعهمان منا -2

 .20087، ح 18/ باب عبدالرزاق: جامع

صفة «/ باب سنن ابن ماجه: زهد .»هذا حديث حسن«و گفته:  3001/ ح سنن ترمذي: تفسير/ سوره آل عمران -3

مستدرك حاكم:  .19809و  19171و  19162/ ح صرييناحمد: مسند ب مسند .4288و  4287، ح »امة حممد

 ... . 2763، ح 47باب  /رمي: رقاقسنن دا ،با تصحيح ذهبي 4/84
 .3862، ح 59باب  /جامع ترمذي: مناق  -4

 .182، صفحه 125: فصل جامع األخبار -5
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يي ها تواند بزرگتر از اين باشد كه چنين شخصيت مي به راستي كدام اهانت و بدگويي
از كت  معتبر  - »جامع الخبار«در  !اعاذنا اهللا منها ؟غير عادل يعني فاسق گفته شوند

هر كس مرا بد بگويد، «دند: به رستم فرمو صاين روايت نقل شده كه رسول اهللا- اماميه
 .53F1»اصحاب مرا بد بگويد، ش�قش بزنيدكافر شده است و هر كس 

ي ها هيچ كدام تان نزد من بدي«: صاز رسول خدا روايت عبداهللا بن مسعود -20
چون من دوست دارم به ميان شما بيايم در حالي قلبم نسبت به  ،ديگري را تعريف نكند

 .54F2»صاف باشد ]اصحاب[شما 
از رسول  سلمان فارسي و جابر و ابوهريره و ام المؤمنين عاياه و... روايت  -21
در  ،شوم مي الها، من يك انسان هستم و مثل ساير مردم در مواردي ناراحت«: صخدا

حالي كه تو مرا رحمتي براي عالميان مبعوث فرموده اي. پس به هر كس از امتم كه در 
آن را روز قيامت براياان رحمتي قرار تندي بگويم يا لعنت كنم، ي  حالت غض  كلمه

 .55F3»!ده
از آنان كه زير درخت بيعت «: صاز رسول خدا روايت حضرت جابر -22

 .56F4»رود نمي نمودند، يك نفر هم به دوزخ
عين همين روايت  و كساني ديگر »منهج الصادقين«از اماميه، ع�مه كاشاني در تفسير 

يك كس بدوزخ نرود «ي با اين الفاظ: و ع�مه كاشان اند نقل كرده را از حضرت جابر

                                           
، 64/ باب ن ترمذي: مناق سن .»مجالسـباب رفع احلديث من ال«/ ادب، السنة: سنن ابو داود از ابن مسعود  - 1

 .1/13: ةالرياض النضر .3896ح 

سنن ابوداود:  ،2063الي  2060، ح 25/ ة: الرب والصلصحيح مسلم ،6361، ح 34/ باب ح بخاري: دعواتصحي -2

 .4494/ ح السنة

/ باب ي: مناق ع ترمذجام ،4653و  4488/ ح السنةسنن ابوداود:  ،2496، ح 37/ باب يح مسلم: فضائلصح -3

 .3/350مسند احمد:  ،528تفسير سوره فتح، ح  /ن نساييسن ،3860، ح 58

 مجلسي به روايت از شيخ طبرسي. حيات القلوب ،8/865: منهج الصادقني -4
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 .57F1»نان كه در زير شجره بيعت كردنداز آن مؤم
ي  حديث به اصحاب بيعت رضوان در جريان صلح حديبيه است. در ترجمهي  اشاره

مربوط به آن ماجرا خوانديم كه خداوند متعال رضايتش را از تمام بيعت كنندگان ي  آيه
نيز خبر داشت كه صادق هستند و براي همياه شان  اع�م و يادآوري فرمود كه از قلوب

 .]26[الفتح:  ﴿﴾ كرده است:شان  ايمان و وصف تقوا را م�زم و قرين شخصيت
آمد و از  صديگر نزد رسول اهللاي  : جبريل يا فرشتهرافع بن خديجروايت  -23

انسانها آنان نزد ما برترين «فرمود:  ؟اياان پرسيد: اهل بدر نزد شما چه جايگاهي دارند
فرشته گفت: نزد ما نيز فرشتگاني كه در آن جنگ شركت كرده بودند،  ».محسوب هستند

58Fاند چنين

2. 
كه دچار لغزشي شد و  در مورد حاط ( صاز رسول خدا روايت علي -24
خداوند از حالت  ؟آيا او از اهل بدر نيست«: )اجازه خواست گردنش را بزند عمر 

 .59F3»ام كنيد كه من شما را مغفرت كردههر چه خواستيد باهل بدر خبر داشته كه فرموده: 
شكايت  صهمين صحابي گويد: غ�م حاط  از او نزد رسول اهللاي  درباره جابر

گويي. او به  مي دروغ«فرمودند:  صرود. رسول اهللا مي كرد وگفت: حاط  به دوزخ
 .60F1»در بدر و حديبيه شركت داشته است رود. چون نمي دوزخ

                                           
با ترتي  ابن بلب�ن (صحيح ابن حبان  ،3693و  3692ح » بدراً  ةمالئكـشهود ال«/ باب صحيح بخاري: مغازي -1

 .156، ح »هل البدرأفضل « 30/ باب . سنن ابن ماجه: مقدمه7233، ح 6/375: )فارسي

 2494، ح 36/ باب فضائليح مسلم: و در چند جاي ديگر  صح 3982، ح 9/ باب صحيح بخاري: مغازي -2

سنن نسايي:   98باب  /و جهاد 4489ح  /السنةسنن ابوداود:   3305/ سوره ممتحنه، ح جامع ترمذي: تفسير

 4804، ح 5/105صحيح ابن حبان:   3/350مسند احمد:   1ممتحنه، باب  /ترمذي: ابواب تفسيرمناق   جامع 
 .6/7128و 

، ح 180باب  /مصنف عبدالرزاق: جامع )2495( 162، ح 36باب  /صحاب النبیأفضائل صحيح مسلم:  -3

 .6/7129و  4806، ح 106/ 5صحيح ابن حبان:  ،3864، ح 59/ جامع ترمذي: مناق   20586
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كه معروف به  صاز رسول خدا زيد و عبدالرحمن بن عوف سعيد بن روايت -25
رود، عثمان به  مي رود، عمر به بهات مي ابوبكر به بهات«است:  »حديث عاره مباره«

رود،  مي رود، زبير به بهات مي رود، طلحه به بهات مي رود، علي به بهات مي بهات
رود، سعيد بن  مي ترود، سعد بن ابي وقاص به بها مي عبدالرحمن بن عوف به بهات

 .61F2»رود مي رود و ابو عبيده به بهات مي زيد به بهات
بر شما باد سنت من و سنت «: صاز رسول خدا روايت عرباض بن ساريه -26

 .62F3»هدايت يافته، آن را محكم بگيريد خلفاي راشد
ر اطاعت كنند، اگر مردم از ابوبكر و عم«: صاز رسول خدا روايت ابو قتاده -27

 .63F4»افتهدايت خواهند ي
: )بخطاب به ابوبكر و عمر( صاز رسول خدا روايت ابن غنم اشعري -28

 .64F5»كنم نمي تان ا بر چيزي اتفاق كنيد، من مخالفتاگر شما دو ت«
 به دو نفري كه بعد از من«: صاز رسول خدا بروايت حذيفه و ابن مسعود -29
 .65F6»اقتدا كنيد –ابوبكر و عمر  –آيند  مي

                                                                                                             
 /)السنة(سنن ابن ماجه: مقدمه   4648ح  اخللفاء،باب  /السنةسنن ابوداود:   3757ح  /سنن ترمذي: مناق  -1

 .1629، ح 108- 3/109مسند احمد:  133، ح 11باب 

ح  /السنةسنن ابوداود:  42، ح 6باب  /سنن ابن ماجه: مقدمه 2676، ح »ةخذ بالسناأل«باب  /جامع ترمذي: علم -2

 .96، ح 16باب  /ن دارمي: مقدمهسن  4607
ابن (تاريخ كبير دماق  6910، ح 6/255: )به ترتي  ابن بلب�ن فارسي(صحيح مسلم صحيح ابن حبان  -3

 .10732، ح 189/ 47: )عساكر
 .9/71مجمع الزوائد:  6543، 32/76: )ابن عساكر(تاريخ كبير دماق  -4
، ح 11باب  /حيح ابن حبان: فضايل سنن ابن ماجه: مقدمهص 3663و  3662، ح 16باب  /جامع ترمذي: مناق  -5

 .10731الي  10718/ ح 47: )ابن عساكر(تاريخ كبير دماق  97
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ه خداوند حق را بر زبان و قل  عمر نهاد«: صاز رسول خدا روايت ابوذر -30
 .66F1»است

 رد شد. آن حضرت وزي جواني صالح از جلوي حضرت عمرروايت شده كه ر
كه حضور داشت، برخاست و او را دنبال  حضرت ابوذر !فرمود: چه جوان خوبي است

تو صحابي  !جوان گفت: ابوذر !نمود. چون به او رسيد، گفت: براي من آمرزش بخواه
! فرمود: آري، براي من آمرزش ؟هستي. من براي تو آمرزش بخواهم صول اهللارس

توانم براي تو استغفاركنم.  نمي بخواه. جوان ابا ورزيد و گفت تا حقيقت را به من نگويي،
و من  !تو گفت: چه جوان صالحي استي  فرمود: تو بر عمر گذشتي و او درباره ابوذر

و ( »خداوند حق را بر زبان و قل  عمر نهاده است«د: ام كه فرمو نيدهش صاز رسول اهللا
 .67F2)شود مي تو حق گفته و بنابراين، دعايت اجابتي  براي همين مطمئنم درباره

بعد از من، «روايت كرده كه فرمودند:  از آن حضرت حضرت فضل بن عباس
 .68F3»هر جا كه باشد ،حق با عمر است

، هرجا كه ا علي داير گردانالها، حق را ب«: صاز رسول خدا روايت علي -31
 .69F4»باشد
و امين ما  براي هر امت اميني بوده است«: صاز رسول خدا روايت انس -32

 .70F5»ابوعبيده بن جراح است
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و ما باز هم در  - تمام اين دليل حديثي كه نظاير صحيح آن به كثرت روايت شده
، اولين مطلبي -م شوي مي را متذكر ها ي ديگر بعضي ديگر از آنها طول كتاب به مناسبت
 باشد. مي ، تقوا و عدالت بسيار عالي صحابهكند، فضل، ص�ح مي را كه در ذهن محكم

 داليل و شواهد متين ديگر -4
 ، مؤثرترين عامل رشد انسان است صصحبت نبي

و احاديث اين مطل  به دست آمد كه در اين امت بزرگترين فضيلت مختص  ها از آيه
وبعد كساني كه با  اند از نزديك مصاحبت داشته صداكساني است كه با رسول خ

و به همين ترتي  تا طبقات  اند به نيكي مصاحبت نموده صمصاحبان رسول خدا
بهترين «بيان شده است:  ص. اين مطل  به الفاظ كلي در اين حديث رسول خداتر پايين

تص�ً پس از كنم، بعد كساني كه م مي امت من، افراد قرني هستند كه من در آن زندگي
تي : صحابه، تابعين و يعني به تر .71F1»آيند مي آيند و بعد كساني كه به دنبال آن افراد مي آنان

بود و بنابراين، هر كس به  صهمه بركت و اثر صحبت رسول خدا ها . اينتبع تابعين
 بود، بهره و امتياز بياتري كس  كرده است.  تر نزديك )صحبت رسول(اصل آن 

در صحبت رسول خويش اثري كيميا آسا نهاده بود تا شاگردان او به  خداوند متعال
سب  آن به بالترين مدار  ايماني و انساني ارتقا يابند و ليق حمل بار امانتي گردند كه 

رسالت و مبلغ تعليمات او به ي  بر دوش رسول گذاشته بود و ادامه دهندگان شايسته
را از ساير افراد امت  شوند. آن چه صحابهاخ�ق و احوال جهانيان با علم وعمل و 

همين صحبت ي  برتر گردانيده و مقتدا و واج  التباع ساخته، همين هدف الهي به وسيله
 بوده است.

كه مولود صحبت  زوايايي از فضل و برگزيدگي صحابهاكنون به طور متفرق به 
 پردازيم: مي ،نبوي بود و مثبت ايمان حقيقي و تقوا وعدالت در وجود آنان است
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 اس�م:  و  صح  شديد به رسول اهللا -1
هيچ كس از شما مؤمن نيست مگر اينكه من به نزدش از «فرمودند:   صرسول خدا

 .72F1»باشم تر اهل و مال او و از همه مردم محبوب
اصل  صبودن) رسول خداتر  به فرمان اين حديث و احاديث ماابه، أحبيت (محبوب

ين مظاهر اين ح ، تر رود. برجسته مي ن به شمارهو شرطي مسلم براي كمال ايما
بودند. آنان با فداي جان و مال و تمام هستي خويش در راه اس�م و  كرامي  صحابه

ي ثابت كردند كه محبان پاكباز و مخلص صو اهداف رسول خدا ها براي اجراي اراده
 براي اياان و دين اس�م هستند.

َّ « فرمودند: صگويد: وقتي رسول اهللا حضرت انس َل
ل
ْْ ي َل َل  َل  ُُ ْْ ْيل َّ«73F2 .

به قدري شاد شدند  صاصحاب رسول خدا، »هركس با كسي خواهد بود كه دوستش دارد«
ي  شايبه بي چون همه در دوستي عميق و(كه پس از نعمت اس�م، چنان شاد ناده بودند. 

 .)متيقن و مطمئن بودند صخود نسبت به آن حضرت
اين دوستي راستين بود كه مردان به فرمان محبوب خويش از مصاديق شواهد ظاهري 

با تعداد و تجهيزات نظامي كم بدون درنگ براي  مبارزه با لاكرهاي جرار بزرگ و سر 
و ضربات  ها بدناان را در مقابل تيرها و نيزه ها شدند. در جنگ مي تا پا مسلح آماده

ذشتند. اسراء در دست گ مي دادند واز جاناان مي قرار صشماير، سپر رسول خدا
شدند براي حفظ جان خويش حتي به زبان آن حضرت را توهين   نمي دشمن حاضر

 نمايند. در حالي كه هنوز جراحت يك جنگ  مداوا ناده بود، با اع�ن جنگي ديگر بپا
شتافتند، زنان، فرزندان و پدران و شوهراناان  مي خواستند و عاشقانه  به مسلخ عاق مي

بود  صبراي وجود رسول خدا شان  دادند اما بزرگترين دلاوره مي ز دسترا درغزوات ا
 . و....
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 صپس از مسلمان شدن روزي به رسول خدا دختر عتبه زن ابوسفيان لهند
ا بوديد، اما اكنون ين افراد نزد من شما و بستگان نزديك شمتر قبل از اين مغبوض«گفت: 

به نزد من هم «آن حضرت فرمودند:  .»دارمتان را بياتر از هركسي دوست  شما و بستگان
اكنون به سب  ايمان،  قبل از شما به سب  كفرتان شديدا نفرت داشتم و( .74F1»همين طور

 .)تان دارم بسيار دوست
كند. اين  مي را خيلي روشن بازگو صاين روايت ميزان تاثير صحبت رسول خدا

شوهر معروف و ماهورش سخن از زني است كه رسول خدا دشمن ديرينه و مؤثر او و 
است و زماني كه اين سخن را گفت، بيش از چند صباحي بر ايمان او و درك محضر 

توان ميزان اثر اين صحبت را بر  مي نگذشته بود. از اين به خوبي صرسول خدا
 كه قديم اليام با آن حضرت همراه بودند، حدس زد.اي  صحابه

اي  كليهي  در ميان صحابه به مثابه صاز جايگاه رسول خدا سخن عروه بن مسعود
در اين باب است. او در زمان صلح حديبيه به عنوان سفير قريش به اردوگاه مسلمانان 

من به  !اي معار قريش«رفت و چون نزد قريش باز گات، به آنان چنين گزارش داد: 
نزد ام. سوگند به خدا كه هيچ شاهي را  فارس و شاه روم و شاه حباه رفته دربار شاه

او در اين سفر با   .75F2»ام م مثل محمد در ميان اصحابش نديدهقومش در محبوبيت و احترا
گيرد، همه براي بهره مند شدن  مي وضو صكمال حيرت ديده بود كه وقتي رسول خدا

از آن بر زمين بيفتد. چون اي  گذارند قطره نمي كنند و مي ازدحاماش  از آبهاي مصرف شده
مالند. اگر تار مويي از سرش  مي قاپند و به صورت وبدن مي ن رااندازد، آ مي آب دهن

اياان و آداب عالي ي  دارند. به سب  عظمت فوق العاده مي كنده شود، محفوظش نگه
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شود و... غرض اين كه اگر فقط ميزان  نمي خودشان، هيچ كس به صورتش خيره
توان به امانت  مي آنمورد نظر قرار گيرد، از  در نزد اصحاب  صمحبوبيت رسول خدا

توان پذيرفت  نمي و صداقت آنان در نقل بار دين و شريعت مطمئن شد. زيرا هرگز
بر زمين بريزد و براي   صكساني كه حاضر نبودند آب دهن و آب وضوي رسول خدا

با كردند، در حفظ و نقل تعاليم وي خيانت ورزد. اين پندار  مي حفظ وجودش خود را فدا
 منافات دارد. آن محبت صادقانه

 ل به مدار  علياي علم نبوي:وصو -2
علم در ي  ي جهالت را از بين برد. جنبهها اس�م با بر افروختن ماعل علم، تاريكي

چنان اهميت داشت كه اصحاب، قسمت اعظم اوقات  و صحابه صزمان رسول خدا
و زن در  خويش را به تعليم و تعلم قرآن و احاديث اختصاص داده بودند و مردي  روزمره

بزرگ ديني را داشت، مساوياً شركت داشتند. در آن زمان ي  اين كار كه عنوان يك فريضه
گرديد. زيرا حديث بود كه قرآن را  مي به طور خصوص بر حديث اط�ق »علم«ي  واژه
 كرد. مي كرد و براي تمام شئون زندگي احكام و دستور العمل روشن صادر مي تفسير

ان فضايل علم و تأكيد به فراگيري آن، اصحاب خويش را در كنار بي صرسول خدا
نمود. مث�ً روزي دو نفر براي رفع  مي به مؤثرترين طرق آموزشي، تدري  و آموزش

محول كرد  ضرت كار قضاوت را به عمرو بن عاصخصومت نزد اياان آمدند. آن ح
 مخامصه را حل كند و او چنين كرد.و تاويق نمود كه در محضر خودش 

 ي پرورش استعداد علمي اصحاب بود.يي، تمريني مؤثر براها ن چنين آموزشاي
ي ها اين از يك سو، و از سويي ديگر عرب در آن روزگار در قوت حفظ و يادداشت

ذهني، ضرب المثل بود. با آمدن اس�م و تابيدن نور ايمان در قلوب، اين نعمت در مؤمنان 
ن و حديث در آمد. قوت حفظ و اشتياق به مضاعف گرديد و به طور كامل در خدمت قرآ

احاديث كه ي  و در كنار اين دو، مذاكره صفراگيري تعاليم قولي وعملي رسول خدا
كرد، باعث شده بود كه هر يك از اصحاب، حافظ  تر مي علم حديث را وسيعي  دامنه
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توانست يك زندگي اس�مي كامل  مي كهاي  حداقل به اندازه ،گردد صسنت رسول خدا
نماياند و به هر دو ميزان،  تر مي داشته باشد و حداكثر به ميزاني كه او را از ديگران فقيه

شدند كه به صحبت نبوي دسترسي نداشتند.  مي قابل اتباع مسلمانان جاهاي دور دستي
 بود: اظر به همين جنبه از شخصيت صحابه، ن»ما أنا عليه و اصحابي« .«»: حديث

آن اعتماد داشت و به «بر  صبود كه رسول خدا دليل موفقيت علمي اصحاب
خويش جهت تبليغ دين و ارشاد مردم براي كوتاه مدت ي  كثرت آنان را به عنوان نماينده
ن، ابن مسعود، نمود و به برخي ديگر مانند خلفاي راشدي مي و دراز مدت به اطراف اعزام

ديگر اجازه داده بود در مسايل ديني به مردم فتوا دهند  و كساني لام المومنين عاياه
چنان كه در حديث  ،گرفت مي و اين چنين كارهايي گاهي در حضور خود وي صورت

ديگر: در ماجراي اي  از آن اشاره كرديم. به عنوان نمونهاي  به نمونه عمرو بن عاص
ه مسلمانان غدر و به يهود كه در جنگ احزاب عليي  بني قريظهي  محاصره و فتح قلعه

خوانيم كه آنان به ناچار گفتند حاضريم  به آنچه كه سعد  مي كفار مهاجم كمك نمودند،
 صاز ديرباز دوستاان بود. رسول خدا حكم كند، تن دهيم و سعد بن معاذ
را فرا خواندند و اجازه داد فتوايش را صادر كند. او گفت: مردانش از دم تيغ رد  سعد

 صاان مصادره و تقسيم گردد و زنان و كودكاناان اسير شوند. رسول خداشوند، اموال
 .76F1»ي هفت آسمان به آن حكم كرده استبه چيزي حكم كردي كه خداوند در بال«فرمود: 

به حال خود برقرار  صاين نعمت خدادادي در وجود اصحاب پس از رسول خدا
اب�غ قرآن و ي  وظيفهرسالت و  صتوان گفت چون بعد از رسول خدا مي بود و حتي

 ي آنان را چند برابر ساخت. ها سنت بر دوش آنان قرار گرفت، خداوند حكيم اين آمادگي
او نقل شده: مردم تا يك ماه براي دريافت حكم زني كه شوهرش بدون تعيين مهر 

د. حديثي در دست نبود. ابن كردن مي آمد و شد مرده بود، نزد حضرت ابن مسعود
كنم. اگر درست باشد از  مي گفت: در اين مورد من به رأي خود حكم در آخر مسعود
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جان  خداست و اگر خطا باشد، از جان  من و از طرف شيطان است و خدا و رسول او 
گيرد و لزم است  مي از آن بري هستند. به نظرم به اين زن مهر مثل كامل و ميراث تعلق

 اشجع به پا خاستند و گفتند: گواهيي  يلهاز قباي  عدت وفات نگه دارد. در اين وقت عده
 در مورد زني از ما بنام بروع بنت اوشق مثل قضاوت تو، صدهيم كه رسول اهللا مي

ه بود كه جز باي  از شنيدن اين خبر به اندازه قضاوت فرمود. خوشحالي ابن مسعود
77Fمسلمان شدن چنان شاد ناده بود

1. 
گاه به  هيچ ابهبود كه تير ارشاد صحچنين اقتضا كرده  تدبير حكيمانه خداوند

 صهمياه موافق با روح اس�م و منطبق با تعليمات رسول خداشان  خطا نرود و سخنان
 ن براي تمام قرون و اعصار گردند.يي كامل و مقتداياني مطمئها از آب در آيد تا الگو

 ارشادي نبوت: ي  حصول جنبه -3
زرگ پديد آمده بود. موفقيت آنان ارشادي بي  به سب  اين صحبت، قوه در صحابه

مخالف دين، گواه  يها در تعليم و تبليغ دين و پايمردي و حق گويي ومبارزه با جريان
 اين حقيقت است.
اصحاب به تفاوت ميزان وجود داشت. در بعضي از ي  ارشاد در همهي  توانايي و ملكه

لفاي راشد از اين دسته آنان به حدي بود كه خصايل نبوت را نيز به وجود آورده بود. خ
اگر مردم از ابوبكر «راشد اول فرمودند: ي  دو خليفهي  درباره صافراد بودند. رسول خدا

اگر بعد «فرمودند:  حضرت عمري  و درباره »و عمر اطاعت كنند، رشد خواهند يافت
خداوند حق را بر زبان و قل  «و فرمودند:  .78F2»شد مي آمد، حتما عمر مي از من پيامبري

 .»است عمر نهاده
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بود كه بعضي از تقاضاهاي قلبي و اي  در اين جنبه به اندازه كمال حضرت عمر
زباني او موافق با حكم و وحي الهي افتاد و در چند مورد وحي به عين الفاظ وي نازل 

ماهور بود. حضرت علي و حضرت ابن  در ميان صحابه گرديد. اين كمال عمر
 هيچ بعيد -كه تعدادمان زياد بود  - صاب محمد ما اصح«: اند گفته بمسعود
 .79F1»و سكينه به زبان عمر تكلم نمايد دانستيم كه هر آن ممكن است وحي نمي

اول در قتال با مرتدان و مانعان زكات حاصل شد و ي  شرح صدري كه براي خليفه
ي ها پايهدوم در امر خ�فت و نار اس�م و تحكيم ي  خليفهاي  ي پاينده و رياهها موفقيت

در مورد اين دو صحابي بزرگ  صي رسول خداها دين، شواهد ظاهري حقيقت فرموده
 بود.

حق را با وي داير  !خداوندا«فرمودند:  درباره حضرت علي صآن حضرت
تو «و به خود وي فرمودند:  .»حق با اوست، هر جا كه باشد«. و به روايتي ديگر: »گردان

كه پس از من پيامبري نخواهد  موسي هستي، با اين فرق رون برايها ي براي من، به منزله
به مومنان اش  در مورد چهار خليفه صبر مبناي همين جنبه بود كه رسول خدا .80F2»آمد

بر شما باد اتباع از سنت من و سنت خلفاي راشد هدايت يافته بعد از من. «توصيه فرمود: 
 .»!آن را محكم بگيريد

 يقين و اخ�ص: حصول معرفت و -4
ين مدار  صفاي باطن و اخ�ق تر به نهايي صدر أثر صحبت با رسول خدا ابهصح

تزكيه شدند. از آثار تزكيه و اخ�ص و يقين آنان بود كه پيوسته در ياد و عبادت خداوند 
آن گريزان بودند، چون فايده و متاعي دنيوي ي  متعال مستغرق و از دنيا و مظاهر فريبنده
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 باشد به هراسشان  م آن كه شايد جزاي عاجل اعمالرسيد از بي شان مي به دست
چون مرغ نيم بسمل  صافتادند، با خواندن و شنيدن آيات انذار و مواعظ رسول خدا مي

اين وصف دنيا گريزي  »ةهنج البالغ«در  غلتيدند و.... حضرت علي مرتضي مي بر زمين

ساير  ما آن را همراه باو استغراق دروني و معنوي آنان را چه زيبا ترسيم كرده است و 
 نقل خواهيم كرد. سخنان اياان در خصوص صحابه

در  صاصحاب رسول«چون از تابعي بزرگ، حسن بصري رحمه اهللا عليه پرسيدند: 
آري  »!پنداشتيد ديوانه هستند مي ديديد، مي اگر شما آنان را«گفت:  »ظاهر چگونه بودند؟

لبا شوريدگي و ژوليدگي ع�مت ظاهري ديوانگان معرفت و محبت خداوند متعال كه غا
 هم صآيا اصحاب رسول خدا«پرسيدند:  ست و چون از حضرت عبداهللا بن عمرآن ا
و اين خنده ( .81F1»بود ها از كوه تر بزرگشان  آري، اما ايمان در قلوب«گفت:  »؟خنديدند مي

 .)نداشتشان  ضرري بر ايمان
وير كاملي از حقيقت حال تص و حضرت حنظله به نظر ما قصه ابوبكر صديق

را  روزي حنظله  دهد: حضرت صديق  مي در بعد معنوي آنان به دست ما صحابه
گفت:  ؟ديد كه سراسيمه و گريان از خانه خار  شده است. پرسيد: تو را چه شده است

 صوقتي در محضر رسول اهللا !گفت: ابوبكر ؟پرسيد: به چه علت !گرفتار نفاق شده ام
بينم. اما  مي گيرم كه گويا بهات و دوزخ را با چامان خود مي تي قرارهستم، در حال

گردد. آيا اين دورنگي ع�مت  مي شوم، آن حالت مفقود مي ماغول ها وقتي با زن و بچه
ويم. حضرت روم تا اين حالتم را به وي باز گ مي صدارم نزد رسول اهللا ؟نفاق نيست

م بخدا كه فرزند ابوقحافه هم منافق شده به او گفت: اگر اين طور است پس قس صديق
آيم. بدين ترتي  اين دو صحابي با بيم و هراس  مي صاست. من هم با تو نزد رسول اهللا
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وارد شدند. آنان جريان خود را باز گفتند. رسول  صاز وضع ايماني خود، بر رسول خدا
ه به همان خير اين نفاق نيست. قسم به خداوند كه اگر شما هميا«فرمودند:  صخدا

 بر شما وارد ها مانديد، فرشتگان آشكارا بر بسترهاي خوابتان و در كوچه مي حالت باقي
 .82F1»!كردند مي شدند و با شما مصافحه مي

 كند: مي در اين حديث دو حقيقت به وضوح خود نمايي
به حدي كه از  ،از كوچكترين مظهر نفاق هراسناك بودند اول، صحابه

 افتادند و آن را ع�مت نفاق تصور مي ني هم به وحاتي طبعي دروها دگرگوني
در اثر مجالست با  �مت اخ�ص كامل است. دوم، صحابهكردند كه اين خود ع مي

در بعد روحاني چنان رفعت و ملكوتيت يافته بودند كه به عين اليقين و  صرسول خدا 
به آن حد كه  ،دغيبي و كفام روحاني بسيار عالي دست يافته بودني  يك نوع مكاشفه

ن حالت فوق كرد، كما اين كه براي بعضي از آنان اي مي حكمت خداوند متعال اقتضا
 العاده پيش آمده بود.

ع�وه بر اين دو نكته، مطلبي ديگر هم در حديث مذكور حايز تدبر است و آن اين كه 
بي رسول ين صحاتر مزبور مربوط به دو صحابي است كه يكي از آنان بلند مرتبهي  واقعه

. از اين مطل  و »ولكل فضل بني«قرار داشت  تر پاييناي  بود و ديگر در رتبه صخدا

به اين  - بدون تخصيص اين دو صحابي - صهمچنين از جواب عام رسول خدا
ي ملكوتي و ها يابيم كه ترس واجتناب از نفاق و حصول قوا و آمادگي مي حقيقت راه

 اصحاب بود.ي  همهروحاني از خصايل متقيانه و عرفاني 
چه كرامات در  ،نيز دليل بر رشد معنوي آنان بود شمار از صحابه بي ثبوت كرامات

بود كه  باشد. به سب  اخ�ص عميق صحابه مي اوليا و خواص امتي  اصل خاصه
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رسد ولو اينكه به اعتبار ظاهر و كميت  نمي اعمال هيچ فرد از امت به پاي اعمال آنان
اصحاب مرا بد «فرمودند:  صل آنان باشند. در اين مورد رسول خداچندين برابر اعما

كوه احد ط� انفاق كند، به اندازه يك مد انفاق ي  مگوييد. چون اگر يكي از شما به اندازه
اين پاداشي بود كه به سب  قبول و نصرت اس�م در  .83F1»رسد نمي صحابه و حتي نصف آن

و تحمل  صس�م و مااركت با رسول خداعمر اي  ين و طاقت فرساترين دورهتر سخت
 به آنان اعطا گرديد. ها و از خود گذشتگي ها ماقات و شكنجه

 يل و معجزات بسيار و امداد غيبي:احوال تنزي  مااهده -5
پذيرد  مي صورت ‡كه فقط در زمان پيامبراناي  احوال و اتفاقات خارق العاده

دعوت توحيدي آنان دارد اين بزرگترين اثر را در جذب قلوب و جذب مردم به طرف 
باعث ايمان به صداقت پيامبران و پختگي يقين در قلوب مومنان شده است.  ها نوع پديده

زيسته و از  مي كه در عصر او اند ين پيروان هر پيامبر، كساني بودهتر به همين دليل خالص
 .اند نزديك با وي ارتباط داشته و احوالش را مااهده كرده

و اب�غ وحي الهي بر پيامبر بوده  ادره، فرود آمدن حضرت جبرئيلال نيكي از احو
است. نازل شدن پيام سنگين آسماني بر پيامبر با آثار و ع�يمي ظاهري همراه بود كه 

 نازل صبراي همه حاضران قابل درك و احساس بود. وقتي فرشته وحي بر رسول خدا
 يدند و رنگ چهره اشان تغييرلرز مي شدند، مي شد، اياان از حالت عادي خار  مي
غلتيد و فضاي آكنده از سنگيني  مي يافت، قطرات عرق از پيااني مباركاان به پايين مي

آورد و  مي سر بر صآمد و بعد از تمام شدن وحي رسول خدا مي معنويت به وجود
همه به طور مستقيم شاهد اين  فرمود. صحابه مي آيات نازل شده را براي مردم ت�وت

 ده ايمان ساز بودند.پدي
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و اتفاقي  ‡معجزه بود. معجزه مخصوص پيامبران ها يكي ديگر از اين طيف پديده
كام�ً خار  از قلمرو اسباب خارق عادات و قوانين طبيعي دنيا است و براي همياه 

 باشد. مي شگفت انگيزترين رويداد واقعي تاريخ جهان
 تر در قوه اعجاز و اثرگذاري قوي از همه پيامبران بياتر و صمعجزات رسول اس�م

 كردند. مي همه آن معجزات را با چامان سر مااهده و مؤثرتر بوده است. صحابه
ي مختلف كه ها امدادهاي الهي در شرايط دشوار و در ميادين نبرد با كفار به صورت

در  براي مؤمنان محسوس و ماهود بود، از حالت يقيني آور ديگري بود كه صحابه 
شدند آنان در  مي به بهترين و كاملترين صورت از آن بهره مند صب رسول خداركا

شان  بسياري از غزوات وجود و صداي فرشتگاني را كه از طرف خداوند متعال به كمك
شنيدند كه خداوند  مي خواندند يا مي كردند و همه دست كم مي آمده بودند، احساس

ي بدر و حنين خبر ها ينه بر آنان در غزوهمتعال در قرآن از شركت فرشتگان و نزول سك
 داده است.

 ز نادرترين وقايع مربوط به صحابهديدن فرشتگان و احساس حضور آنان هم يكي ا
 گزيدگي آنان است. در حديث جبرئيلو دليلي بر ايمان و يقين كامل و تقوي و بر

از صحابه حضور كه بسياري اي  خوانيم كه اين فرشته بزرگ خداوند متعال در جلسه مي
وارد شد و از اياان درباره اركان و  صداشتند، به شكل مردي مسافر بر رسول خدا

را  رئيلمسايل مهم ايمان و اس�م و ع�يم قيامت سوال نمود، در آن مجمع همه جي
84Fديدند

1. 
در غزوه بني قريظه و مااهده آن فرشته توسط بسياري از مسلمانان  نزول جبريل

بر رسول خدا  ، جبرئيل)در غزوه احزاب(از پيروزي بر احزاب ماهور است. پس 
وارد شد و او را به جنگ با يهوديان خائن بني قريظه فرا خواند و خود پيااپيش بدان سو 
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ار آلود در گويد: او را ديدم كه به صورت مردي غب مي لشتافت. ام المؤمنين عاياه
85Fآمد صخانه من نزد رسول اهللا

1. 
ت: هنوز منظره گرد و غباري كه از موك  جبريل در گف مي حضرت انس

86Fي بني غنم ساطع شده بود جلوي چامانم هستها كوچه

2. 
ديدند كه سوار  و را به شكل دحيه كلبيدر آن روز گروهي از مسلمانان بني غنم ا

  بر قاطري تيزرو از كنارشان عبور كرد.
، گفتند: چرا »؟نكرد كسي از كنار شما عبور«از آنان پرسيد:  صوقتي رسول خدا

امين ابرياي  دحيه كلبي را ديديم. او سوار بر قاطري خاكستري رنگ كه بر پاتش پارچه
 نهاده بود، از اينجا رد شد.

رس ايجاد اين جبريل بود كه بسوي بني قريظه فرستاده شده تا در قلوباان ت«فرمودند: 
 .87F3»نمايد و متزلزلاان سازد

شمار خصوصيات، از امتيازات  بي يها متياز و نمونهاينها و صدها موارد ما به ال
با آنان شريك نيست. خداوند  ها بود كه احدي از افراد امت در آن منحصر بفرد صحابه

 كند. مي متعال در قرآن كريم، دوام ايمان اصحاب رسول خويش را به همين اسباب مستند

يۡ ﴿ فرمايد: مي ََ ونَ تَ�ۡ  َف َو َُ نُتمۡ  ُف
َ
ٰ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  َوأ ِ ٱ ُت َءاَ�  َوَمن ۥۗ رَُسوُ�ُ  َو�ِيُ�مۡ  َّ

ِ  َتِصمَ�عۡ  ِ ٱب ٰ  إَِ�ٰ  ُهِديَ  َ�َقدۡ  َّ ََ چگونه به كفر مبت� « .]101عمران:  [آل ﴾١ تَقِي�ٖ ّمسۡ  ٖط ِص
 .»!؟شود و رسول او در ميان تان هست شويد در حالي كه آيات خدا بر شما ت�وت مي مي

 ي سخت:ها موفق شدن در آزمايش -6
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آزمايد تا صدق و كذب يا قوت و  مي خداوند متعال مؤمنان را به اسالي  مختلف
آيا مردم گمان (ضعف ايمان آنان را براي همه ماخص سازد، اياان فرموده است: 

 شوند و مورد امتحان قرار مي كه وقتي گفتند ايمان آورديم، به حال خودشان رها اند كرده
كرديم كساني را كه قبل از آنان بودند. بدين طريق خداوند  و ما امتحان ؟گيرند نمي

 .3و  2. عنكبوت: )كند مي راستگويان و دروغگويان را ماخص
يي كه قابل تصور باشد ها با شديدترين آزمون ،نيز مورد امتحان قرار گرفتند صحابه

يمردي در و همه ديدند كه نتيجه چه از آب در آمد. از طرف صحابه، استقامت آهنين و پا
ايمان و عقيده و از طرف خداوند متعال، رضاي كريم دايم و ساير توصيف و تمجيدهايي 

ي افتخاري همياه بر سينه ها نازل فرمود و در حكم مدالشان  كه به كثرت در قرآن براي
درخاد. اين موفقيت شگفت آور نيز اثري از آثار صحبت و تربيت  شان مي شخصيت
 نبوي بود.
داند كه هر يك از امتيازات ياد شده عاملي مؤثر در  مي سلمان به خوبيمي  خواننده

باشد و  مي پرورش و ترفيع شخصيت ظاهري و باطني مؤمنان تا حد اع�ي انسانيت
اين شانس را داشتند كه از همه آنها محفوظ  صدر مصاحبت رسول خدا صحابه

ه ساير افراد عادل امت هيچ در حالي ك !گرديدند و اثر پذيرفتند و شدند آنچه كه شدند
ين تر صحابه عادل«يك از اين امتيازات را ندارند. به همين دليل عقيده بر اين است كه 

 .»افراد امت هستند
 ميثاق صداقت بسته بودند: صبا رسول اهللا صحابه -7

 فرمايد: مي عباده بن صامت
ت هر شرايطي بر اين امر بيعت نموديم كه حق را هر كجا و تح صما با رسول اهللا«

 .88F1»نترسيماي  كه باشيم، بگوييم و در راه خدا از م�مت هيچ م�مت كننده

                                           
 .596/. ترجمه و شرح فيض اةس�م: جزء سوم118ي  نهج الب�غه: خطبه -1
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از اين اي  ي بسيار برجستهها آنان اين عهد را عم�ً ايفا كردند.تاريخ زندگي آنان نمونه
بر بعضي از  . من باب مثال حضرت ابوسعيد خدريكاد مي حق گويي را به رخ آدمي
بر  انكار ورزيد. حضرت عمرو بن عبسه مدينه بود با جراتكارهاي مروان كه امير 

مخالفت ورزيد، در حركت او به سوي دشمنان رومي قبل از اتمام مدت پيمان  معاويه
 خليفه بود، اطاعتش كرد. در حالي كه معاويه
بر حجا  ظالم با آن سطوت و جبروتش اعتراض كرد و عمرو  بحضرت ابن عمر

قاد قرار داد. حضرت عائذ بن ني والي مدينه بود، مورد تذكر و انتبن سعيد را نيز كه زما
وارد شد و او را از ظلم و   بن زياد قاتل حضرت حسين بن عليبر عبيداهللا عمرو

دفاع نمود. حضرت معقل  صرسول خداي  تعدي ترسانيد و با جرأت از حريم صحابه
 قرار داد و.... نيز با بيان يك حديث ابن زياد را مورد اندرز بن سيار

كردند و طبق پيمان  نمي ي خطرناك پرواي جاناان راها در موقعيت وقتي صحابه
ساختند، در بيان احكام و مسايل ديگر چه ترسي بالتر از  مي حق را ظاهر صرسول خدا

! در حالي كه ع�وه بر اين ميثاق، همه ؟كرد مي آن، آنان را وادار به كذب و نقض ميثاق
هر كس دانسته بر من «فرمودند:  صكردند كه رسول خدا مي و خود روايت شنيده بودند

 .»!دروغ بندد، منتظر جايگاهي آتاين در جهنم باشد

 : اند خود گفته چه صحابهآن
حقيقتي كه در صدد اثبات آنيم و تاكنون آن را پي  تر مناسبت دارد براي كاف كامل

در اين موضوع هم  ان خود صحابهه سخن، ب)عدالت و صداقت صحابه(گيري كرده ايم 
با تذكر پيااپيش اين نكته كه از ميان آنان زيباترين جم�ت را در  ،نگاهي داشته باشيم

به كار برده است. قسمتي از اين سخنان اياان و چند  اين مورد حضرت علي مرتضي
 صحابي بزرگ ديگر را بخوانيم: 
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دردا از رفتن «: »غهنهج الب�«ي ها در خطبه سخنان حضرت علي مرتضي -1
آنان كه قرآن را خواندند و محكم گرفتند. فرايض را با تدبر بر پا نمودند. سنت  !برادرانم

 .89F1»را زنده كردند و بدعت را محو نمودند...
ي تو ها كجايند آن قوم... با چامان سفيد شده از گريه به سب  خوف خدا، شكم«

ي ها و صورت ها خوابي بي ي زرد ازها رنگ ي خاكيده از دعاها،ها ، ل ها رفته از روزه
غبار آلود از فرط تواضع. آنان برادران من بودند كه گذشتند و رفتند. پس حق داريم ما كه 

 .90F2»انگات حسرت به دهان گيريمشان  در فقدان آنان تانه باشيم و در فراق
ن روزها آنا ،بينم نمي را ديدم و هيچ يك از شما را مانند آنان صمن اصحاب محمد«

گذراندند. ميان  مي را بيدار به سجده و قيام ها ژوليده مو و غبار آلود بودند و ش 
نوبت گذاشته بودند و از ياد بازگات به آخرت مانند اين كه شان  يها و رخسار ها پيااني

مانند  ها ياان بر اثر طول سجدهها بر اخگر ايستاده باشند، سوزان و لرزان بودند. پيااني
شان  آمد، اشك چامان مي بزها پينه بسته بود. هر گاه ذكر خداوند به ميانزانوي 

چنان كه درخت در  ،لرزيدند مي گات و تر مي ي شانها كه گريباناي  به اندازه ،ريخت مي
 .91F3»لرزد مي روز وزيدن باد تند

 فرمايد:  مي چنين )جماعت اصحاب( »جماعت«يي براي چنگ زدن به ها و در خطبه
كند  مي شيد كه مردم يك جماعت دارند. خداوند بر اين جماعت رحمت نازلآگاه با«

 .»نمايد مي و بر كسي كه با آن مخالفت ورزد غض 
 .92F4»كند نمي خداوند هيچگاه آنان را بر گمراهي جمع«

                                           
 .121ي  همان: خطبه -1

 ،138امالي شيخ مفيد:  17/420حار: مجالس ب  290/: جزء دومسالمفيض اإل. ترجمه و شرح 96ي  همان خطبه -2

 .... 8/7: البداية والنهاية. اين اثر در منابع اهل سنت هم آمده است. مانند ك 2/301عيون الخيار: 

 .)339 /)جزء سوم( 1شرح ابن ابي الحديد بر منهج: ( الكاملابوالعباس مبرد،  -3

 .392 /: جزء دومسالمفيض اإلترجمه و شرح ( 127: خطبه ةهنج البالغ -4



 دانيم؟ چرا صحابه را عادل مي  82

 

 بنابراين:
لزم گيريد بر خود سواد اعظم را، كه دست خدا بر جماعت است. و از جدا شدن «

همانطور كه گوسفند جدا افتاده  ،جدا افتاده، شكار شيطان خواهد شد بپرهيزيد كه انسان
 .93F1»شود مي طعمه گرگ
براي اثبات ماروعيت خ�فت خويش، انتخاب شوراي مهاجران و انصار اي  و در نامه

برد و اجماع آنان را موج  رضاي خدا و منحرف از آن را واج  القتال و  مي را نام
94Fفرمايد مي جهنمي

2. 
به خدا سوگند «به طور خصوص فرمودند:  -محبوب خدا و رسول   -انصار در مورد 

نياز بودند  بي شود، در حالي كه مي همانطور كه بچه شتر پرورانده ،آنان اس�م را پروراندند
 .»)در اس�م آوردن طمع دنيوي نداشتند(

و «در يك جمله مختصر ديگر فرمودند:  و در بيان فضل عموم مهاجران و انصار
از اياان تخصيصاً فضايل بعضي از اصحاب من جمله خلفاي  .95F3»اند همه آنان داراي فضل

 و... نيز نقل شده است. ، طلحه، زبير، أم المؤمنين عاياهث�ثه
 :سخن حضرت عبداهللا بن مسعود -2
را بهترين  صخداوند متعال در قلوب بندگان نگاه كرد و از آن ميان، قل  محمد«

ا براي خود انتخاب فرمود و براي رسالتش برانگيخت. بعد از آن به قل  يافت، فلذا او ر
ي ديگر بهتر ها قل ي  را از همه صقلوب بندگان نگريست و قلوب اصحاب محمد

پردازند. پس  مي قرار داد كه براي دين او به قتال  افت. فلذا آنان را وزراي نبي خودي
، نزد خدا هم محبوب است و خوب دانستند ]صاصحاب رسول اهللا[هر چه مسلمانان 

                                           
 .840 – 841 /: جزء پنجمسالمفيض اإلهمان: نامه شام. ترجمه و شرح  -1

 .266ي  خطبه /همان: جزء سوم -2
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 .96F1»ن بد دانستند، نزد خدا هم بد استهر چه آنا
پيروي كند. چون  صخواهد پيرو سنت باشد، بايد از اصحاب رسول اهللا مي هر كس«

ين تر ين تكلف، محكمتر ين علم، كمتر ين قل ، عميقتر آنان در اين امت صاح  پاك
ه خداوند متعال براي مصاحبت پيامبرش سيرت و بهترين حال بودند. آنان قومي بودند ك

ياان ها دينش انتخاب فرمود. پس فضل آنان را بدانيد و قدم بر نقش قدمي  و اقامه
 .97F2»آنان بر هدي مستقيم قرار داشتند بگذاريد. زيرا

خداوند اصحاب مرا بر عالميان جز انبيا و «روايت شده كه فرمود:  از جابر -3
ابوبكر و عمر و عثمان و علي) (مود و از اصحابم چهار نفر مرس�ن امتياز داد و انتخاب فر

اصحاب ي  را مخصوصاً براي من انتخاب فرمود و آنان را اصحاب من قرار داد. در همه
 .98F3»من خير وجود دارد

 مباره:ي  از گروه عاره سخن حضرت سعيد بن زيد  -4
در آن  كه صبه خدا سوگند كه يك مرتبه همراهي يكي از آنان با رسول اهللا«

صورتش غبار آلود شده، از عمل تمام عمر شما بهتر است، اگر چه داراي عمر نوح 
 .99F4»شود
 : بسخن حضرت عبداهللا بن عباس -5
چون يك لحظه همراهي آنان با  !را بد و بيراه مگوييد صاصحاب محمد !اي مردم«

 .100F1»چهل سال شما بهتر استي  آن حضرت از اعمال حسنه

                                           
 رشح السنةو به همين معنا در:  )فصل سوم /مصابيح: اعتصامـال ةمشكو(ت�ف رزين با اندكي اخ مسند احمد -1

 بغوي سنن دارمي.

  8476، ح 41/76: )ابن عساكر(تاريخ كبير دماق   صحيح از جابرمسند بزار به سند  10/16: جممع الزوائد -2

 .33094: ح كنز العامل

 .63ي  ن. ك: مراجع حديث عاره مباره در پي نوشت شماره -3
 .)81شرح فقه اكبر: (به تخريج ابن بطه  -4
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 : بسخن حضرت عبداهللا بن عمر -6
آنان با رسول ي  را بد مگوييد كه همراهي يك لحظه صاصحاب محمد !اي مردم«
 .101F2»ست، از اعمال نيك تمام زندگي شما بهتر اصاهللا

است كه در بيان  در واقع پژواك همين نظر صحابه /اين سخن عبداهللا بن مبارك
داخل شده، از  غباري كه در بيني معاويه«مقام غير قابل قياس آن بندگان مقبول گفت: 

 .102F3»اويس قرني و عمر مرواني بهتر است
برتر  رسيده بودند آيا معاويهاياان اين سخن را در جواب كساني ايراد كرد كه پ

مروانيان ي  عادل و معروف سلسلهي  است يا عمر بن عبدالعزيز رحمه اهللا عليه كه خليفه
 ؟بود و به عمر دوم شهرت داشت )امويان(

 حريم صحابيت حساس بودندصحابه خود در حفظ 
 صرساندند كه برخي نسبت به اصحاب رسول اهللا به سمع حضرت عمر فاروق

يكي از اوصاف بد براي هر «گويند. اياان در رد آن سخنان فرمود:  مي مطال  نا پسندي
كس اين است كه بگويند او مصاحبان و رفقاي بدي دارد. اينان با اين سخناناان گويا 

 .103F4»با ياران بد مصاحبت داشته است صرسول اهللا گويند مي دارند
 گويد: /رباح بن حارث

ن بودند. در مسجد كوفه ناسته بودم و مردم كوفه نيز نزد اياا ره بن شعبهنزد مغي«
بن عمرو بن نفيل آمد. مغيره به او خوش آمد گفت و تحيت  در آن اثنا سعيد بن زيد

ييد كه مردي از اهل كوفه كه به او قيس بن نمود و نزد خود روي تخت ناانيد. ديري نپا

                                                                                                             
 .1/8: الرياض النرضه 158، ح 30باب  /سنن ابن ماجه: مقدمه -1

 .10-11: )ابن حجر هيثمي( اللسانتطهري اجلنان و ،)60 سنةحوادث ( 8/146: ةالنهايو ةايالبد -2

 .47/290: )ابن عساكر(تاريخ كبير دماق  -3
 .63ي  اره در پي نوشت شمارهن. ك: مراجع حديث عاره مب -4
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گفتند وارد شد و رو به جان  مغيره نمود و شروع به بدگويي كرد. سعيد از  مي علقمه
گفت: علي را. سعيد متغير شد وگفت:  ؟گويد مي مغيره پرسيد: اين مرد چه كسي را بد

 د و تو نه انكارگيرن مي در نزد تو مورد بدگويي قرار صاصحاب رسول اهللا !بينم مي چه
شنيدم و نيازي نيست بر او دروغ  ص! خودم از رسول اهللا؟شوي مي كني و نه ناراحت مي

ابوبكر در جنت «بر بندم تا فردا چون با وي م�قات كنم از من سؤال كند، كه فرمود: 
است. عمر در جنت است، عثمان در جنت است، علي در جنت است، طلحه در جنت 

ست، سعد ابن ابي وقاص در جنت است، عبدالرحمن بن عوف در است، زبير در جنت ا
او نفر دهم را كه خودش بود متواضعاً نام نبرد [ ».جنت است، ابوعبيده در جنت است

در  صولي مردم دانستند]. سپس گفت: يك بار همراهي يكي از آنان با رسول اهللا
ولو اين  ،شما بهتر استگردآلود شده از عمل تمام عمر هر يك از اش  كه چهرهاي  غزوه

 .104F1»كه عمر نوح داده شود
 گويد: /عمرو بن ابو قره

گفت كه رسول  مي در مداين بود. گاهي در جلسات دوستان سخناني را باز حذيفه«
در حين ناراحتي به بعضي از اصحابش گفته بود. بعضي از شنوندگان نزد  صخدا 
گفت: حذيفه به آن  مي ندند. سلمانرسا مي رفتند وآن احاديث را به گوش او مي سلمان
گفتند: ما روايت تو را به  مي آمدند و مي است. آنان سپس نزد حذيفه تر گويد، آگاه مي چه

سلمان گفتيم، ولي او تو را نه تصديق نمود ونه تكذي . روزي حذيفه نزد سلمان آمد و 
سخناني كه من از  چه چيز تو را از تصديق !كرد. به او گفت: سلمان مي او در مزرعه كار

هم [چون بار بود]  صدارد؟ سلمان گفت: رسول اهللا مي ام باز شنيده صرسول اهللا
گفت، همانطور كه  مي شد و در حالت به بعضي از يارانش چيزهايي مي گاهي ناراحت

 گفت. از اين سخنانت باز مي شد و در حالت سرور چيزهايي به يارانش مي مسرور
بعضي مردان ح  بعضي اصحاب و در بعضي ديگر، بغض آيي تا باعت شوي در  نمي

                                           
 . قسمت آخر كه بيان حديث نبوي است، متفق عليه است.4494ح  /السنةسنن ابوداود:  -1
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بعضي ديگر به وجود آيد و بدين طريق در ميان مردم اخت�ف و تفرقه ايجاد كني، در 
من يك انسان هستم و  !الها«فرمود: اي  در خطبه صداني رسول اهللا مي حالي كه به خوبي

براي عالميان مبعوث  شوم، در حالي كه تو مرا رحمتي مي مانند ساير مردم دچار غض 
تند بگويم يا لعنت كنم، اي  فرموده اي. پس هر كس از افراد امتم را در حال غض  كلمه

به خدا سوگند يا «، و به حذيفه گفت: »!آن سخنان را در قيامت براي آنان رحمت قرار ده
. اين در 105F1»نويسم مي داري يا اين موضوع را حتماً به عمر مي از اين سخنانت دست بر

د دو دستگي نبود، ولي حضرت به هيچ وجه ايجا حالي بود كه قصد حضرت حذيفه
 نپسنديد. بنا بر احتياط آن را در حق صحابه سلمان

در موضوع اندكي با هم  بحضرت سعد بن ابي وقاص و حضرت خالد بن وليد
حرف زدند.  همان موضوع از خالدي  درباره اخت�ف پيدا نمودند. بعضي نزد سعد

چون آن چه ميان من و  !خودت را از اين سخنان باز بدار«سخن گفت: ي  د به گويندهسع
 .106F2»آمده، به دين ما سرايت نكرده استاو پيش 

از كساني بود كه در  در ايامي كه جنگ جمل در شرف وقوع بود، حضرت عمار
كرد. در آن جمع شنيد  مي تاويق بصره مردم را به خرو  براي كمك حضرت علي 

كند. فوراً به طرف او رو بر گرداند و گفت:  مي را توهين لي ام المؤمنين عاياهيك
رسول ي  سوگند به خداوند كه او در دنيا و آخرت زوجه !ساكت شو سگ پست فطرت«
 .107F3»است صاهللا

در  بميان حضرت علي و حضرت معاويهي  در مااجره بحضرت ابن عباس
ي يكي به او خبر داد كه معاويه وتر را يك جان  امام علي قرار داشت. با اين وصف وقت

                                           
 .5: اللسانتطهري اجلنان و -1

ح  /12راي بيهقي: سنن كب 7101و  7100، ح 18باب  /و فتن 2772، ح 30باب  /صحيح بخاري: مناق  -2
 .19629ح  ،5/264شيبه:  ف ابن ابيبه همين معنا در: مصن 17184و  17183

 .4902ح  /ةسنن كبراي بيهقي: ص� باب فضل معاويه /ح بخاري: مناق صحي -3
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مصاحبت  صاو خود با رسول اهللا !بگذارش«خواند، از او چنين دفاع نمود:  مي ركعت
 .108F1»داشته است

سخن به ميان آوردند. شايد  از امير المؤمنين عثمان گروهي نزد حضرت ابوذر
كه خودم شاهد بودم، اي  هپس از واقع«بدين غرض كه از او گله نمايند. اما اياان فرمود: 

تسبيح ي  و سپس در سخني طويل واقعه ».هيچ گاه از عثمان به بدي ياد نخواهم كرد
  در دستان ابوبكر و عمر و و سپس به ترتي صدر دستان رسول خدا ها سنگ ريزه

109Fرا تعريف نمود عثمان

2. 
اهللا بر والي خون ريز، عبيد  - از اصحاب بيعت رضوان - حضرت عائذ بن عمرو

تو چيزي بيش از  !بن زياد وارد شد و او را اندرز نمود. عبيداهللا به او گفت: بناين
مگر در ميان اصحاب رسول «گفت:  نيستي. عائذ صي اصحاب رسول اهللاها آشغال
بعد از آنان و در كساني ديگر  ها ! آشغال و تفاله؟آشغالي هم وجود داشته است صاهللا

 .110F3)!امثال تويعني تو و ( ».پيدا شده است
 را بد صاصحاب رسول اهللاي  خبر رساندند كه عده لبه ام المؤمنين عاياه

 مگر از اين تعج «برند. فرمود:  مي هم اسم بگويند و حتي از ابوبكر و عمر مي
بسته شد، وليكن خداوند  ]صحابه[عمل به روي آنان ي  پس از مرگ، دروازه ؟كنيد مي

جر وبه سب  غيبت ديگران ا[به روياان بسته ناود  اجر و ثوابي  دوست داشت دروازه
 .111F4»]آنها همچنان ادامه داشته باشد

آيد. فوراً گفت:  مي گفت: من از عثمان بدم شخصي به امير المؤمنين حضرت علي
نازل شان  آن افراد كساني هستند كه خداوند درباره !خودتان را از اين افكار بيرون آورديد«

                                           
 : (بيهقي).داليل النبوة ،35409: ح كنز العامل  8487الي  8485، ح 41/78تاريخ ابن عساكر:  -1

 .4697...، ح ماماإل ةفضيلصحيح مسلم: اماره/ باب  -2

 .47/293 )ابن عساكر( تاريخ كبير دماق -3
 .310- 41/311: )ابن عساكر(تاريخ كبير دماق  -4
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ِينَ ٱ﴿فرموده:  َّ  ۡ َۡ لۡ ٱ ِملُونَ َُ وۡ  َوَمنۡ  َش َع  ۦبِهِ  ِمُنونَ َوُ�ؤۡ  َرّ�ِِهمۡ  دِ ِ�َمۡ  �َُسّبُِحونَ  ۥَ�ُ ََ
ونَ َتغۡ َو�َسۡ  َُ ِينَ  فِ َّ ِ �ۖ  ل ّ  َت وَِسعۡ  َرّ�َنا َءاَمُنوا َۡ غۡ ٱََ  امٗ وَِعلۡ  ةٗ رّۡ�َ  ءٖ َ�ۡ  ُُ ِينَ  فِ َّ ِ �  ل � ٱوَ  تَابُوا  ّ�َبُعوا

فرشتگان حامل عرش و اطراف آن، «. ]7[غافر:  ﴾٧ ِحيمِ �َۡ ٱ َعَذاَب  َوقِهِمۡ  َسبِيلََك 
گويند و به او ايمان دارند و براي كساني كه ايمان آوردند  پروردگارشان را به حمد تسبيح مي

بر هر چيز رحمت و علمت گسترده است، پس  !گويند پروردگارا كنند و مي دعاي استغفار مي
 .»را اتباع نمودند، و آنان را از عذاب جهنم نجات دهمغفرت كن كساني را توبه كردند و راه تو 

از شرك توبه كردند و از  صاصحاب نبي«و به عنوان تفسير و مصداق آيه، فرمودند: 
دعاي نيك فرشتگان ي  نهم همان سوره را كه ادامهي  و سپس آيه »رسول پيروي نمودند

ز بغض داشتن نسبت به پس خودتان را ا«براي آنان است، قرائت كرد و در آخر فرمود: 
 .112F1»از همان افراد است، دور نگهداريدو بغض داشتن نسبت به عثمان كه  صاصحاب نبي

اصحاب نبي ي  درباره«ين وصاياي خويش فرمودند: تر ين و طويلتر اياان در يكي از مهم
ق و احترام آنان وصيت فرموده چون آن حضرت به حفظ حقو ،خود از خداوند بترسيد

 .113F2»است
چنان كه  -شود كه آنان  مي كه نظاير آن فراوان است ثابت ين سخنان صحابهاز ا

مظهر مودت و احترام في مابين بودند و به هيچ كس به  - است خداوند متعال خبر داده
ه سخن گستاخان صدادند عليه احدي از اصحاب رسول خدا نمي هيچ بهانه اي اجازه

 بگويد.
 
 

                                           
) حديث را مرسل و اسناد آن را حسن گفته 9/149( جممع الزوائد. هيثمي در 168/ ح 1معجم كبير طبراني:  -1

 است.

 3ح  ) باب اخت�ف الحديث،فضل العلمكتاب ( 1/84.: )با ترجمه و شرح سيد جواد مصطفوي(اصول كافي  -2

 طبع تهران، كتابفروشي علميه اس�ميه. )190و به شماره مسلسل (
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 داشتند را پاس مي ي صحابه بزرگان اهل بيت مرتبه
براي كاف و درك بسياري  صااهل سنت هيچگاه از مرور سخنان عترت رسول خد

نياز نيستند و افتخار دارند آرا و عقايد  بي از موضوعات و مقولت ديني و عقيدتي خويش
 است.و اعمالاان منطبق با سيرت و عقايد و اعمال آنان 
منحصر به فرد بود و آنان به نوبه  نيز صمرتبه صحابيت در نظر اهل بيت رسول خدا

. در اند خود در دفاع از آن مقام با سخنان بسيار جامع اين حقيقت را به مردم نمايانده
يي از اين سخنان جامع را خوانديم. در اينجا اقوالي از ها نمونه سخنان حضرت علي

 كنيم:  مي ساير اهل بيت را نيز نقل
به ابو عبداهللا «است: منصور بن حازم گفت: روايت كرده  »اصول كافي«كليني در 
بگوييد. آنان در روايت   ص] گفتم: براي من درباره اصحاب رسول اهللا/[جعفر صادق
. پرسيدم: پس چرا در اند فرمودند: راست گفته ؟يا دروغ اند راست گفته صاز رسول خدا

از رسول داني كه گاهي يكي  نمي فرمودند: مگر ؟بعضي از رواياتاان اخت�ف هست
 داد و بعد جوابي ديگر به او مي پرسيد و آن حضرت به او جواب مي چيزي  صاهللا
 .114F1»ضي از احاديث ناسخ بعضي ديگر استكرد. بع مي داد كه جواب قبلي را نسخ مي

زيد [از ابو سلمه «ابن عبدالبر رحمه اهللا عليه آورده: ابراهيم بن سعيد جوهري گويد: 
 تر از ميان معاويه و عمربن عبدالعزيز چه كسي افضل ] پرسيدم:بن علي بن حسين

 .115F2»دانيم نمي برابر صفرمودند: ما هيچ كس را با اصحاب محمد ؟است
معروف به سجاد و زين العابدين رحمه اهللا  از پدرشان حضرت علي بن حسين

ي  نقل شده است. در صحيفه ين و زيباترين الفاظ در وصف صحابهتر عليه جامع
خداوندا: به «جاديه اين جم�ت محبانه از مناجات اياان ثبت شده است: سي  كامله

                                           
 .2/185: فضلهالعلم وابن عبدالبر، جامع بيان  -1

ي انتاارات امير  . با ترجمه و نگارش جواد فاضل طبع تهران، موسسه82الي  76ي سجاديه:  ي كامله صحيفه -2
 .1356كبير ارديبهات 
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و تكليف دوستي و ياري  اند اصحاب گرامي محمد درود بفرست كه حق صحبت ادا كرده
و در پيكارهاي خونين  ها و ماقت ها . آنانكه در رنجاند كردن او را به درستي ايفا داشته

. آنان كه به تصديق وي سبقت اند از كردهپروانه صفت در پيرامون شمع وجودش پرو
و در راه اع�ي كلمه  اند و در برابر حجت الهي از مكابره و عناد پرهيز داشته اند جسته

و حتي تيغ به روي پدران و پسران خويش  اند توحيد چام از زن و فرزند فروپوشيده
و  اند داشته مي دوستش تا نام محمد را به عنوان نبوت تثبيت كنند. از جان و دل اند كايده

پذيرد به پيش  نمي و تجارتي كه هرگز زيان اند كالي عاق و محبت او ببازار آورده
علياي خويش از همه نزديكان و كسان خود بريدند و ي  . آنان كه به خاطر عقيدهاند گرفته

ر راه دين اس�م را قربت و قرابت شمردند. خدايا به آنان در مقابل آنچه كه بخاطر تو و د
پاداش نيك ارزاني فرما، و چون قدم به قدم همراه با رسول تو مردم را  اند تو ترك گفته

، از درياي رضوانت آنان را سيراب از رضا گردان و به خاطر اند به جان  تو خوانده
ي آن و تحمل ستم در ها هجرت از ديار و اقوام و خار  شدن از آسايش زندگي به تنگي

 .»ماكور بدارراه تو سعياان را 
ي  رحمه اهللا عليه اين ماجراي ماهور و آموزنده )محمد باقر(حضرت ابو جعفر 

از عراق نزد اياان اي  عده«پدرش زين العابدين رحمه اهللا عليه را حكايت كرده است: 
تمام شد، از شان  ابوبكر و عمر و عثمان بدگويي كردند. وقتي سخناني  آمدند. آنان درباره

ٓ لِلۡ ﴿ فرموده است:شان  آيا شما از گروه مهاجران هستيد كه خداوند درباهآنان پرسيد:  ا ََ  ءِ ُفَق
ۡ ٱ َِ�نَ ُمَ�ٰ ل ِينَ ٱ َِ خۡ  َّ

ُ
� أ ٰ  ِمن َُِجوا مۡ  َِهِمۡ دَِ�

َ
ٰ َوأ ِ ٱ ّمِنَ  ٗ� ََۡض  َتُغونَ يَبۡ  لِِهمۡ َ� ٰ َورِۡض  َّ ونَ  انٗ َ�  َوَ�نُ�ُ

َ ٱ ٰ  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  َّ ََ و�
ُ
ٰ ٱ ُهمُ  �َِك أ َّ گفتند: نه. پرسيد: پس آيا از گروه  .]8[الحار:  ﴾٨ قُونَ دِ ل

ِينَ ٱوَ ﴿ فرموده:شان  انصار هستيد كه خداوند درباره  لِِهمۡ َ�بۡ  ِمن نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱوَ  ّ�ارَ ٱ َ�َبوُّءو َّ
ِّبونَ  ََ  َمنۡ  ُُ اَجةٗ  ُصُدورِهِمۡ  ِ�  َ�ُِدونَ  َوَ�  ِهمۡ إَِ�ۡ  َهاَج ََ  ٓ ِّما ُّ  � وتُوا

ُ
ونَ َوُ�ؤۡ  أ َُ ِ ٰ  ث نُفِسهِمۡ  َ�َ

َ
 َولَوۡ  أ

ۚ  بِِهمۡ  َ�نَ  ٰ  ۦِسهِ ََفۡ  ُشحّ  يُوَق  َوَمن َخَصاَصةٞ ََ و�
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك ََُ گفتند: نه.  .]9[الحار:  ﴾٩ لُِحونَ ُمفۡ ل

فرمود: پس نيك بدانيد كه با اين سخنان، خودتان را از هر دو گروه گسسته ايد و من هم 
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ِينَ ٱوَ ﴿ فرمود:شان  ي نيستيد كه خداوند دربارهدهم كه شما از كسان مي گواهي َّ  ٓ  ِمنۢ  ُءوَجا
َۡ غۡ ٱ َرّ�َنا َ�ُقولُونَ  ِدهِمۡ َ�عۡ  َا فِ ٰ َوِ�ِخۡ  َّ ِينَ ٱ نَِناَ� ِ  َسبَُقونَا َّ  ِغّ�ٗ  قُلُو�َِنا ِ�  َعۡل َ�ۡ  َوَ�  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب

ِينَ  َّ ِ �  ّل ٓ  َءاَمُنوا يمٌ  رَُءوٞف  إِنَّك  َرّ�َنا َِ بيرون اش  سپس آنان را از خانه  .]10[الحار:  ﴾١ ّر
 .116F1»راند

كسي كه به سب   -مغيره بن سعيد «گويد:  مي حضرت حسن بن حسن بن علي
نزد من آمد و شروع كرد به بيان قرابت و شباهت من  - !زندقه زنده در آتش افكنده شد

رد. ناراحت شدم و تا اينكه به ابوبكر و عمر رسيد و آن دو را لعن ك صبه رسول اهللا
! سپس به گلويش چنگ انداختم و ؟كني مي نزد من آنان را لعن !گفتم: اي دشمن خدا

 .117F2»!ميان دو پنچه ام چنان فاردم كه زبانش از دهان بيرون آمد
از حضرت جعفر صادق رحمه اهللا عليه نقل شده كه چون از اياان  »اصول كافي«در 
ان ترتي  درجات اصحاب و تبيين افضل بودن درجات ايمان سؤال شد، با بيي  درباره

ي قرآن كريم با حالت ها آنان بالخص مهاجران و انصار و سپس ت�وت و تطبيق آيه
118Fنيك اصحاب، جواب را مدلل و شافي ارايه فرمود

3. 

ِِ  يباَك«: از حضرت رضا رحمه اهللا عليه سؤال شد: حديث ِهم لجوم ِّ  َقتديتم ة�
 .119F4»صحيح است«فرمود:  ؟اند چگونه »وا ل  اصحابي...دع«و حديث  .»َهتديتم

 ماهور در فضل صحابهي  از همين شخصيت بزرگ خاندان نبوي در مورد آن آيه

� َ�ۡنهُ رِّ�َ ٱ﴿ كه آمده: ُ َ�ۡنُهۡم َورَُضوا يعني «اين تفسير مروي است:  .]100: التوبة[ ﴾َّ
براياان ثبت نموده راضي شد و آنان  خداوند متعال به دليل عنايت و توفيقي كه پيااپيش

                                           
 .2/78: )اردبيلي( كشف الغمة )54-55محرقه: صواعق (به تخريج دار قطني  -1

 .4/486 عالم النبالءأسري  -2

 . 70الي  67، ترجمه و شرح سيد مصطفوي: 1، ح يامنلی اإلإالسبق باب  /اصول كافي: كتاب ايمان -3

 م� حيدر آملي.  رسارجامع األ، نواربحار األ  خبارعيون األ ،شيخ صدوق خبارمعانی األ -4
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به سب  احساني كه خداوند به دليل متابعت از رسول خدا و قبول هر چه كه اياان آورده 
 .120F1»دبه آنان كرده، از او راضي شدن

خدا راضي شد از آنان به قبول «اين تفسير از اياان نقل شده:  »تفسير صافي«و در 
و ي ديني ها راضي شدند از خدا به سب  نعمت كردن طاعت و پسنديدن اعمالاان و آنان

 .121F2»دنيوي كه او ارزاني فرموده بود
 .كردند مي تقليد و از بزرگان صحابه

طلبد. در اينجا به عنوان نمونه، چند  مي يتر بحث پيرامون اين موضوع مجال وسيع
بيت و در نظر اهل  عدالت صحابهي  را كه ثابت كننده ها مورد از اين اتباع و احتجا 

 شويم. مي باشد، يادآور مي صاعتماد آنان بر سيرت ياران پاك رسول خدا
قرآن كريم به اندازه و ترتيبي كه از صدر اس�م تاكنون ميان مسلمانان رايج است، 

است. اين جمع و ترتي  به كمك ساير  حضرت عثماني  جمع كرده و ترتي  يافته
كه  عي قرار گرفت. حضرت عليانجام و مورد تأييد اجما صاصحاب رسول خدا

خود در آن عمل بديع و بسيار مستحسن مااور و معاون بود، بر همان ترتي  عامل بود و 
پس از روي كار آمدن نيز آن را به حال خود برقرار داشت. ساير افراد اهل بيت نيز در 

تيبي و ثابت نيست مصحفي با تر اند طول تاريخ، همين قرآن را به همين ترتي  خوانده
و  ها در باب تعداد آيه ديگر نزدشان باشد. اين خود دليل بر اتباع آنان از اصحاب

 باشد.  مي ي قرآنها ترتي  سوره
به تدبير  ي رمضان به صورتي كه تاكنون ادامه دارد،ها تنظيم سنت نبوي تراويح در ماه

 ليي خلفاي ديگر و من جمله حضرت عبود. بعد از و اميرالمؤمنين حضرت عمر
آن را به همان ترتي  برقرار داشتند. اياان با ديدن تأثير اين سنت مدون شده در احياي 
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ي پر فضيلت رمضان و حفظ قرآن و ازدياد شكوه مساجد، همواره براي آن ها ش 
 نمود. مي حكيم دعاي خيري  خليفه

سؤال شد: آيا  )بحضرت حسن و حسيني  نوه( /از حضرت عبداهللا محض
سايل گفت: من از  »آري، چون عمر مسح كرده است.«فرمود:  ؟كنيد مي شما مسح موزه
اين جواب براي تو قانع كننده تراست؟ من از عمر «فرمود:  !كنم مي خود شما سؤال

بدان كه عمر از من و يك دنيا پر از من  ؟كني مي دهم و تو از رأي من سؤال مي خبرت
ما در بين «يد. حضرت ناراحت شد و فرمود: فرماي مي حتماً تقيه !گفتند: جناب »بهتر است.

اين سخن من در نهان و آشكار  !خداوندا )!؟فرصت تقيه كجا بود(قبر و منبر قرار داريم. 
 .122F1»!است و بعد از من سخن كسي ديگر را از طرف من قبول مكن

قسم به «گفت:  مي »نفس زكيه«معروف به  /فرزند اياان، حضرت محمد بن عبداهللا
افتاد، در موضوع فدك به قضاي ابوبكر  مي اگر امر مسلمانان در دست منخداوند كه 

 .123F2»كردم مي قضاوت
شماير ي  حكم ط�كوب كردن قبضهي  درباره /يكي از حضرت جعفر صادق

 »شماير ابوبكر صديق ط�كوب بوده است.ي  جايز است، چون قبضه«پرسيد. فرمودند: 
! آن حضرت چون متوجه منظور آن ؟صديقگوييد ابوبكر  مي او پرسيد: جناب، شما هم

بله،  !بله، ابوبكرصديق !بله، ابوبكرصديق«مرد شد، با ناراحتي از جا جست و فرمود: 
از همين  124F3»ابوبكرصديق، كسي كه او را صديق نگويد، خداوند تا قيامت تصديقش نكند!

ين ز(از پدرش از پدرش )/محمد باقر(امام بزرگوار منقول است كه فرمود: پدرم 
 )زين العابدين(كرد: يكي نزد اياان  مي اين واقعه را تعريف )العابدين علي بن حسين

مرد متعجبانه پرسيد:  »؟درباره صديق«آمد و گفت: به من درباره ابوبكر بگوييد. فرمودند: 
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و  صاو را رسول اهللا !مادرت به عزايت بنايند«! فرمودند: ؟ناميد مي شما هم او را صديق
. هركس او را صديق نگويد، خداوند جل ج�له در دنيا اند انصار صديق گفتهمهاجرين و 

 .125F1»!برو و ابوبكر و عمر را دوست داشته باش !و آخرت سخنش را تصديق نكند
شود كه حضرت زين العابدين رحمه اهللا عليه و فرزندان و  مي از اين واقعه ثابت

دانسته  و از آنان  مي صل خدايش فعل مهاجرين و انصار را در رديف فعل رسوها نوه
 .اند كرده مي تقليد

 اين هم نامگذاري فرزندان و پيوندهاي زواجي اهل بيت: 
تواند يكي از بهترين دليل محبت اهل بيت به  مي هتسميه فرزندان به نامهاي صحاب

آنان باشد. چون اسم، معرف و معين شخص در بين ساير افراد اجتماع است و تسميه به 
باشد. معمولً هيچ كس براي  مي ايش به آنانگذشتگان دال بر محبت و گراسماي 

 كند. نمي فرزندش اسم كسي را كه از او نفرت دارد، انتخاب
بسياري از اهل بيت بر فرزندان خود نام بزرگان صحابه را نهاده بودند. ما در تاريخ 

ر بن علي بن ابي ابوبك«بزرگ، به چنين اسامي برمي خوريم: ي  ها زندگي اين شخصيت
اين سه نفر با برادر (طال   بن ابيطال ، عمربن علي بن ابي طال ، عثمان بن علي 

، ابوبكر بن حسن بن علي بن ابي طال ، )خويش حسين در ميدان كرب� شهيد شدند
اين سه برادر نيز در كرب� با عموي (عمربن حسن بن علي، طلحه بن حسن بن علي 

، عمر بن حسين بن علي بن ابي طال ، عاياه بنت علي بن )شان، حسين همراه بودند
. در نسل عباس و جعفر و مسلم علي بن حسن حسين بن علي بن ابي طال ، عمر بن
از  بعاياه بنت جعفر صادق126F2 »وجو دارند. ها بن عقيل و ديگر اهل بيت نيز اين نام
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 زنان ماهور زمان خود بودند.
ين حقيقت جلوه دارد. آنان با برقراري پيوند در پيوندهاي زواجي اهل بيت نيز هم

هستند. به طور  ثابت كرده بودند كه دوستداران صحابه مناكحت با فرزندان صحابه
بود و  لو فاطمه زهراء داماد حضرت علي مثال اميرالمومنين عمر بن خطاب
 در خود داشت. فاطمه بنت حسين بن علينكاح ي  دخترشان ام كلثوم را در حباله

 بود..... ، عبداهللا بن عمر بن عثمانضرت عثمانحي  نكاح نوه

 محبوب تمام مخلوقات آسماني و زميني بودند صياران رسول خدا
گيرد، اين مقبوليت  مي مقبول و محبوب اله العالمين قراراي  روايت شده كه چون بنده

حتي ماهيان  و محبوبيت به تمام فرشتگان و ساير مخلوقات آسماني و موجودات زميني
شود و همه  مي دريا و حيوانات خاكي و پرندگان و انسانها اب�غ و در قلوب آنان القاء

كنند و چون خداوند متعال بخواهد هر كدام از  مي براي صاح  وليت و محبوبيت دعا
 زنند. مي كرامت انساني را رقم

در  ها ترين انساناز اين زمره افراد و بلكه پس از پيامبران، بال صاصحاب رسول خدا
بزرگ خداوند متعال در ي  با وعده اين محبوبيت و وليت بودند. اين فضل صحابه 

موكد و براي همه مبرهن گرديد. در آن آيه خداوند متعال مجاهدان » قتال مرتدين«ي  آيه

ِّبُهمۡ  �ٖ بَِقوۡ ﴿ عليه ارتداد را كه صحابه بودند به وصف فرموده  .]54: ة[المائد ﴾ۥَو�ُِحّبونَهُ  ُُ
 است.

انگيز متعددي از احترام مخلوقات آسماني  جابدر احاديث و تاريخ، شواهد و وقايع اع
 و زميني نسبت به اين اولياي خداوند متعال ثبت شده است.

شتافتند. اين  مي صخوانديم كه فرشتگان در غزوات به كمك اصحاب رسول خدا
كردند. حضرت  مي عيادترا  صمخلوقات مقرب بعضي از ياران رسول خدا

بر بسياري از آنان خود را ظاهر ساخته بود. برخي از آنان در محبوبيت و  جبرييل
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 بر آنان س�م صبه توسط رسول خدا بر مدارجي قرار داشتند كه جبرييلاحترام 
127Fكرد مي گفت يا س�م خداوند متعال را اب�غ مي

1. 
اسم يك شهر در ديار  »قيروان« يك جريان ماهور تاريخي است. »قيروان«ي  واقعه

به  در زمان خ�فت حضرت عثمان »تونس«است.   »تونس«شمالي آفريقا در كاور 
ي ها فتح شد. اياان قبل از آغاز فعاليت بن نافع دست سردار بزرگ، حضرت عقبإل

جهادي تصميم گرفت مركزي براي مسلمانان برپا دارد و براي اين كار ايجاد يك شهر 
زندگي در شهرهاي بربر ترجيح داد. وي يك جنگل را در نظر گرفت كه از  جديد را بر

قضا پر از حيوانات وحاي و درنده و خزندگان خطرناك بود. اياان براي پاكسازي آن، 
صحابه موجود در لاكر را يك جا فراخواند و با آنان دعا كرد و سپس با صداي بلند 

م باَب رسمل َهللايَرشَت! �ْ ويتهَ َّسبَع ي« خطاب به حيوانات جنگل گفت:
َمَ عنَ فإََ ََزّمنم فيْ وجدََه ةعد قتَنَه با شما هستيم درندگان و حارات « .»ََر

چون ما قصد داريم همين  !هستيم. از ما دور شويد و برويد صما اصحاب رسول اهللا  !جنگل

 .128F2»!جا منزل كنيم. از اين لحظه به بعد هركس را ببينيم، خواهيم كات
سابقه و عجي   اي بي لحظاتي بعد از اين اع�م، همه شاهد منظره اند رخان نوشتهمو
را در شان  يها بچه ها را به دندان گرفته بودند و گرگشان  يها ديدند درندگان توله ،شدند

بدين ترتي   !ي ريز و دراز خود خزان خزان، از جنگل خار  شدندها كنار و مارها با بچه
ز حيوانات و حارات موذي خالي و براي سكونت آماده گرديد. جنگل به طور كامل ا

از » قيروان«اكنون  129F3باعث اس�م بسياري از بربرها گرديد. كه كرامت صحابه اند گفته
 رود. مي شهرهاي تاريخي و مهم تونس به شمار
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بود. او در يكي از سفرهاي دريايي  صرسول اهللا )غ�م آزادكرده(، مولي »سفينه«
 شكسته توسط اموا  به ساحل افكنده شد.اي  غرق شد، بر تختهشان  اتيكه در ك

گويد: راه را گم كرده بودم. در اين اثنا شيري به من نزديك شد. به او گفتم: من مولي  مي
هستم. راهم را گم كرده ام. شير چند بار سرش را بال برد و پايين آورد و  صرسول اهللا

رفتم با  مي ا هم حركت كرديم. جايي كه انحرافسپس در پهلوي من قرار گرفت و ب
كااند تا اينكه راه را يافتم. وقتي  قدم در  مي كايدن بدن بر پهلويم مرا به مسير صحيح
كنم با اين كار مرا وداع نمود و بعد از آن  مي راه گذاشتم، چند بار آهسته غريد. من فكر

130Fراهش را گرفت و رفت

1. 
حضرت عبداهللا ي  واقعه  خي مربوط به عهد صحابهين وقايع تاريتر يكي از جال 

است. اياان در سفر بودند. جايي متوجه ازدحامي گرديدند. پرسيدند: چه  ببن عمر
خورد و  نمي گفتند: شيري از بياه خار  گاته و در اينجا از جايش تكان ؟خبر است

شير رفت. موج  ترس مردم شده است. اياان از حيوان پياده شده و مستقيم به سوي 
كرد از  مي چون كام�ً به شير نزديك شد، گوشش را گرفت و در حالي كه او را سرزنش

 .131F2!آنجا دور ساخت
خوريم كه ماحون از شناخت  مي هم بر ها يي به وقايعي مربوط به جنها ما در كتاب
راشد شهيد، ي  است. مث�ً ثابت است كه آنان در رثاي سه  خليفه منزلت صحابه
 اند شعر گفته رت عثمان و حضرت علي بن ابي طال بن الخطاب و حض حضرت عمر

قات مكلف كند كه اين دسته از مخلو مي را به مردم رساندند. اين ثابتشان  و صداي
نگريسته و به آنان  مي را به چام بزرگواري و محبوبيت خداوند متعال نيز صحابه

 احترام قايل بودند.
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 ي آسماني گذشته بودندها ابي كتها صحابه مصداق پيش گويي
را مااهده  توان به وضوح شخصيت پاك و مقدس صحابه مي از روزنه ديگر نيز

ي وارسته و پاكباز را برگزيدگان الهي براي مصاحبت ها كرد. در آن روزنه، باز اين انسان
اين ي  بينيم و اولين نتيجه مي آخرين رسول او به غرض نصرت و تبليغ آخرين دين الهي

ي آسماني پياين ها اه، عادل و لزم التباع بودن آنان خواهد بود. اين روزنه كتابنگ
در آنها به معجزه پيش گفته شده است.  صهستند كه اوصاف و فضايل اصحاب محمد

ٰ ﴿ دارد: مي خود چنين بياني  قرآن كريم اين حقيقت را با الفاظ جاودانه  ِ�  َمَثلُُهمۡ  لَِك َ�
ٰ ّ�وۡ ٱ � َرٮ ] در تورات و صياران محمد[اين مثل آنان «.]29[الفتح:  ﴾ِ�يلِ ۡ�ِ ٱ ِ�  لُُهمۡ َوَمثَ  ةِ

 .»شان در انجيل است مثل
قبل از آفريده شان  يعني وصف«در تفسير اين جمله فرمودند:  بحضرت ابن عباس

 .132F1»شته شده استو زمين، در تورات و انجيل نو ها شدن آسمان
رحم تحريف احبار و رهبان مسخ  بي در چنگال ها حقيقي اين كتابي  هر چند چهره

كه هنوز آنان اميدوار بودند، حقايقي  صشده است، ولي تا زمان بعثت رسول خدا
و  صزد و رسول خدا مي ي سياه تحريف برقها مربوط به اين مورد در لبه لي لكه

 دادند. مي مسلمانان به همان حقايق گاهي آنان را مورد احتجا  قرار
 گويد: بعباست ابن حضر

ـ از محمد رسول خدا،  بسم اهللا الرمحن الرحيم«به يهود خيبر نوشت:  صرسول خدا

دين او. آگاه شويد، يقيناً خدا به شما اي گروه ي  صاح  و برادر موسي و تصديق كننده
بينيد كه: محمد رسول خداست و  مي اهل تورات خبر داده و شما اين را در كتاب خود

ي  با در  آيه[تند، شديد هستند بر كافران و مهربانند در ميان خود... كساني كه با او هس

                                           
 .31634، ح 11/372تفسير طبري:  -1



  99بخش دوم: دإليل عدالت و صداقت صحابه

 

 .133F1»]فتحي  پاياني سوره
ي كلي نبود، بلكه در كتاب ها ي تورات و انجيل محدود به بيانها گويي اين پيش

برجسته نيز وجود ي  عظيمي مانند تورات خصايل و ع�يم بسيار جزيي بعضي از صحابه
 داشت.

خوردند. به يكي  مي رفتم. نزد او چند نفر غذا وزي نزد عمر فاروقابوبكره گويد: ر
خوانديد چه  مي يي كه قب�ًها كه در آخر ناسته بود نظر انداخت و از او پرسيد: در كتاب

ام كه  ي گذشته خواندهها در كتاب«گفت:  -اهل كتاب بود  كه قب�ً -آن مرد  ؟ايد ديده
 .134F2»شدرسول خدا، صديق او خواهد ي  خليفه

در كتاب اول [تورات] نوشته شده بود: مثال ابوبكر صديق «گويد:  ربيع بن انس
 .135F3»دهد مي مثل باران است كه هر جا ببارد نفع

 صقبل از بعثت نبي«كرد:  مي تعريف گويد: ابوبكر صديق حضرت ابن مسعود
كت  سابقه  به يمن رفته بودم. در آن جا مهمان يك شيخ ازدي سيصد و نود ساله شدم. او

را خوانده بود و دانش وسيعي داشت. به من گفت: به نظرم از اهل مكه هستي. گفتم: 
زنم قرياي باشي. گفتم: بله. گفت: به نظرم از خاندان تيم  مي درست است. گفت: حدس

هستي. گفتم: درست است. گفت: پس فقط يك ع�مت ديگر باقي مانده است كه بايد به 
شود شكم تان را براي من ظاهر  مي گفت: ؟نظورت چيستمن ناان بدهي. گفتم م

ام كه پيامبري در حرم  ديده ]كتاب آسماني[گفت: در علم صادق  !؟پرسيدم چرا ؟سازيد
و يك جوان قوي كه دافع ماك�ت است،  )ميان سال(گردد و يك مرد كهل  مي مبعوث

همين صفات خواهد خيزند. كهل مردي سفيد و لغر با  مي در اداي رسالت به كمكش بر
يابم و بر شكمش هم ع�متي هست. پس ضرري ندارد كه شكمت را به  مي بود كه در تو
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بينم. من پيراهنم را  مي من ناان دهي. چون همه صفات آن مرد را جز همين يكي در تو
كنار زدم و شكمم را به وي ناان دادم. او ع�مت سياهي در قسمت فوقاني نافم يافت و 

 .136F1»!پروردگار كعبه كه تو هماني گفت: قسم به
صورت  ، حضرت عمر فاروق صدوم رسول خداي  فتح شام بزرگ توسط خليفه

گرفت و اين هم مطلبي بود كه در كت  پياين با تمام جزييات مهم پيش گويي شده بود 
 دانستند. مي و دانايان اهل كتاب از قبل آن را به خوبي

در سفري كه قبل از اس�م «گفت:  عمركند كه حضرت  مي تعريف زيد بن اسلم
ي  خسته و كوفته از يك معبد قديمي سر در آوردم. در سايهاي  به شام داشتم در حادثه

چه  !ديوار معبد به استراحت پرداختم. كاياي مرا ديد وبه نزدم آمد. پرسيد: اي بنده خدا
م. او برايم آب وغذا آورد گفتم همراهانم را گم كرده ا ؟چيز تو را وادار ساخته اينجا بيابي

اندازد. سپس به من گفت:  مي شود و باز نگاهش را پايين مي ومتوجه بودم كه به من خيره
به كتاب  تر دانند كه اكنون بر روي زمين هيچ كس از من عالم مي تمام اهل كتاب !اي مرد

ه چنين ام ك ام. خوانده د و من اوصاف تو را در كتاب ديدهوجود ندار ]كتاب آسماني[
شود. آن گاه از  مي سازد و بر اين سرزمين غال  مي كسي ما را از اين دير قديمي خار 
پرسيد: اسمت  !روي راه  مي بنويسم. گفتم: به بيراهاي  من خواست تا براي او امان نامه

چيست؟ گفتم: عمر بن خطاب. گفت: قسم به خدا كه آن كس تويي و در اين شك 
چيزهايش به نام من ثبت كني. گفتم: نيكي كردي، ي  دير را با همهندارم. اكنون بايد اين 

 كنم مكدرش مكن. اما او اصرار كرد و گفت: در نوشتن اين عهد نامه ضرر مي خواهش
 كني. اگر آن كس تو باشي، من به مقصد رسيده ام و اگر تو نباشي، ضرري متوجه تو نمي
و عهدنامه نوشتم و بر آن مهر پس براي اقلم و كاغذ بياور و س«شود. به ناچار گفتم  نمي
 .»زدم
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زيد بن اسلم در ادامه گويد: وقتي عمر در ايام خ�فت خويش به شام رفت، در آن جا 
همان راه  با همان عهدنامه نزد اياان آمد. وقتي عمر او را ديد، با ياد آوردن آن واقعه 

شرطش وفا كند. خواست به  آن مرد قصه را باز گفت و از عمر متعج  گرديد.
 .137F1»نه عمر و نه فرزندش چنين اختياري در اين كار ندارند!«گفت:  عمر

 ين عالم يهود در زمان خود بود. او در شامتر ين و معروفتر بزرگ /كع  احبار
به اس�م گرويد و بعد به مدينه آمد. او منبع بسياري از  زيست و در زمان صحابه مي

بود. وقتي عمر  و صحابه صم و حضرت محمدحقايق كت  پياين راجع به اس�
ي ها نوشته شده كه سرزمين ها در اين كتاب«به شام رفت، كع  به اياان گفت:  فاروق

شود كه از صالحان است. با مومنان مهربان و بر كافران  مي اين جا به دست كسي فتح
انگان سخت است. باطنش مثل ظاهر و قولش هماهنگ با كردارش است. خوياان و بيگ

 )شوند مي كه ماغول عبادت(پارساياني هستند  ها . پيروانش ش اند نزد او در حق مساوي
، و با همديگر مهربان و معاون )برند مي كه با شجاعت بر دشمن حمله(و روزها شيراني 

گفت: سوگند به خدا آري.  ؟گويد صحت دارد مي پرسيد: آن چه را كه هستند. عمر
مت و شرف عزت و كرا  صكه ما را به لطف نبي مان محمد فرمود: ستايش خدايي را
 .138F2»بخايد و بر ما رحم نمود

هنوز  : عمر بن خطاباند عبيد بن آدم و ابو مريم و ابو شعي  رحمه اهللا عليهم گفته
با سپاهش به بيت المقدس رسيد. در آنجا از او  بود كه خالد بن وليد در جابيه شام

گفت: عمر  ؟خالد بن وليد. پرسيدند: اسم اميرتان چيستگفت:  ؟پرسيدند: اسمت چيست
صفات و  بن خطاب. از او خواستند عمر بن خطاب را براياان وصف كند. خالد 

شرح داد. آنان به او گفتند: بيت المقدس به دست شان  را براي ي عمر فاروقها ويژگي
، ما در كتاب مان شود. فاتح اين شهر كسي است كه توصيف نمودي. بع�وه نمي تو فتح
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شوند. پس قيساريه قبل از  مي خوانده ايم كه تمام شهرهاي اين سرزمين به ترتي  فتح
شود. برويد و اول قيساريه را فتح كنيد بعد اميرتان را بياوريد تا اين  مي بيت المقدس فتح
139Fجا را فتح كند

1. 
شما در  !ر المؤمنينپرسيد: يا امي اهللا عليه از امير المومنين عمر يك روز كع  رحمه

از اين سؤال برآشفت. كع  به اياان گفت:  حضرت عمر ؟بينيد مي خواب چيزهايي
140Fبيند مي بينم كه مردي تدابير امور امت را در خوابش مي منظوري نداشتم. فقط در كتاب

2. 
شد،  مي سوار بر اس  گويد: يك مرتبه كه حضرت عمر حضرت ابن مسعود
چون  )يمن(تي از ران او ظاهر گات. يكي از مسيحيان نجران اتفاقاً از زير قبا قسم

ي ها بر پاي اياان افتاد، فوراً گفت: اين همان كسي است كه در كتاباي  چامش به لكه
نين و چ( 141F3!كند مي ايم كه چنين كسي ما را از ديارمان خار  مان اين پيش گويي را خوانده

 .)از يهود و نصاري پاكسازي شد عرب شبه جزيره شد: در زمان خ�فت عمر فاروق
در حال خواندن نماز بود، دو نفر يهودي به او خيره شدند  يك روز كه عمر فاروق

و ديگري  ؟ايم... خواندهاش  و بعد يكي از ديگري پرسيد: آيا او همان نيست كه درباره
142Fسخنش را تصديق نمود

4. 
شورشيان ي  صرهدر محا سوم حضرت عثمان ذوالنوريني  در ايامي كه خليفه

عالم تورات كه در زمان هجرت به رسول  مصري قرار داشت، عبداهللا بن س�م
از او پرسيد: به نظرت از ميان جنگ و  مان آورد ـ بر وي وارد شد. عثماناي  صخدا
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 گفت: صبر براي اتمام حجت بهتر است. ما در كتاب خداوند ؟صبر كدام يك بهتر است
، اند ت، هم امير قات�ن و هم امير كساني كه به قتل امر كردهبينيم كه شما روز قيام مي

143Fخواهيد بود

1. 
ي  پرسيدند: در كت  سابق درباره گويد: از عبداهللا بن س�م /حضرت طاووس
هم امير كساني  ،گفت: خوانده ايم كه او در قيامت نيز امير است ؟عثمان چه خوانده ايد

144Fنان كه از ياري كردنش شانه خالي كردندكه او را به شهادت رساندند و هم امير آ

2. 
گفت: زماني كه قصد عراق را كردم پايم را در  ابو اسود دوئلي گويد: علي مرتضي

ركاب اس  نهاده بودم كه عبداهللا بن س�م آمد و گفت: به عراق نرويد. اگر آن جا برويد 
 ه خدا كه راستگفتم: قسم ب !كند مي خواهد بود كه شما را لمس ها شمايري  تيزي ل 

145Fهم به من گفته بودند...  صگويي. اين را قبل از تو رسول اهللا مي

3. 
در كت  سابق وجود داشته  صشواهدي بود كه براي ياران برتر رسول خدا  ها اين

است. در مورد جميع اصحاب آن حضرت نيز به طور كلي چنين اوصاف و فضايلي پيش 
زدايد. در اين  مي دالت عموم آنان از قل گفته شده است كه شك در فضل و شرافت و ع

 كنيم:  مي را ذكر ها جا تنها چند نمونه از اين پيش گويي
بغوي و ابن نعيم اصفهاني رحمه اهللا عليهما از كع  احبار رحمه اهللا عليه روايت 

اوصاف ممتاز و مخصوص امت  كه وقتي نبي خدا حضرت موسي اند كرده
بودم. اما  مي صرد كه اي كاش من از اصحاب محمدرا در تورات ديد، دعا ك صمحمد

را ياد آوري كرد و او راضي و اش  خداوند متعال به وي اوصاف و فضايل خاص پيامبرانه
146Fخوشنود گرديد

همچنين از او در روايات ديگري نقل شده كه وصف اين امت در  .4
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147Fتورات جهاد، نمازهاي پنجگانه و... ذكر شده است

1. 
داد كه در اين امت مرداني هستند كه چون در  مي رات خبربا علم به تو /كع 

افتند، سر از سجده برنمي دارند مگر اين كه تا آن لحظه تمام  مي بارگاه خدا به سجده
و اين فضل خدا بر آنان است.  اند ، مغفرت شدهاند كساني كه در پات سرشان قرار داشته

كرد در  مي براي همين كوشش دانست و مي را چنين كساني صكع ، اصحاب رسول اهللا
148Fقرار گيرد نمازها پات صفوف صحابه

2. 
اجازه خواست تا همراه با  ان شد، از اميرالمؤمنين حضرت عمروقتي كع  مسلم

مجاهدان اس�م براي جهاد به روم رود. عمر به او اجازه داد. وقتي وارد خاك روم شدند، 
لت گزيده بود. كع  او را صدا زد. رسيدند كه در آن راهبي چهل سال عزاي  به صومعه

گفت: من كع  احبار هستم. گفت: اسمت را  ؟راه  سر كايد و پرسيد: چه كسي هستي
خودت از تو سؤال كنم. تو را به ي  ام تا درباره كع  گفت: آمده ؟خواهي مي شنيده ام، چه
ست كه در دهم كه بگويي آيا اين عزلت گزيني تو در اين مكان براي آن ني مي خدا سوگند

ي سفيد در روز قيامت بهترين بندگان خدا خواهند ها تورات خوانده اي ساكنان صومعه
دهم كه آيا در تورات آن آيه را  مي گفت: بله. كع  گفت: باز هم به خدا سوگندت ؟بود

شان يتيم هستند چون  آن مردان پراكنده مو وغبارآلود هستند، فرزندان« گويد: مي كهاي  نخوانده
اند و  شان غاي  شان بيوه هستند چون شوهران بينند و حقيقتاً يتيم نيستند، زنان شان را نمي پدران

حقيقتاً بيوه نيستند، گاهي در يك سرزمين هستند و گاهي در سرزميني ديگر، در راه خدا جهاد 

گفت: بله. كع  گفت: بدان كه اين از آن  ؟.»كنند و آنان بهترين بندگان خدا هستند مي
ي امت ها نيست كه تو خود را در آن محبوس ساخته اي. آن صوامع، خيمه ها صومعه
كنند. راه  چون اين حقيقت را دريافت از  مي است كه در راه خدا جهاد صمحمد

كفار روم صومعه پايين آمد و اس�م آورد و با كع  به حق گواهي داد و همراه با او با 
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از اس�م اين دو نفر بسيار خوشش  رشتافت. گويند عم جنگيد و بعد به سوي عمر
149Fآمد. 

به هم  صاصحاب رسول خداي  ين عالم تورات با ارايهتر بدين طريق، بزرگ 1
ي آن كتاب بزرگ، آنان را به ها كياان قبلي خود به عنوان مصاديق حقيقي پيش گويي

 خواند. مي قبول اس�م فرا
ني اين فضايل عام به طور ضمدر كتاب تاريخ خويش  /ع�مه ابن كثير دماقي

 را از كت  پياين نقل كرده است: صحابه
، وصف خاص اين امت، جهاد و عبادت ذكر شده است. در زبور داود -1

ٓ ﴿: ي نمايان بود و آيه صورت فقط در صحابه ينتر وصفي كه به كامل« ِشّدا
َ
 َ�َ  ءُ أ

ٓ  ُكّفارِ لۡ ٱ كه قب�َ نقل  يف حضرت علي و نظاير آن و توص .]29[الفتح:  ﴾َنُهمۡ بَيۡ  ءُ رَُ�َا
 ».نموديم به آن صريحاً دللت دارد

شان  دهد كه در ميان خداوند متعال به بني اسراييل خبر مي در صحف شعيا -2
امت او «فرمايد:  كند. پس از بر شمردن صفات او مي پيامبري با صفات بزرگ مبعوث مي

شوند، با اهداي خون به  رده ميدهم كه براي ارشاد مردم بيرون ك را بهترين امت قرار مي
ان روز هاياان خواهد بود، پارسايان ش  و شير جويند، قرآن در سينه خداوند تقرب مي

 .»خواهند بود
شاد باش اي مكه به اين فرزند «اين باارت نيز آمده است:  در صحف شعيا -3

ها برايت  بركت او سرزمين بهزودا كه  !)صمحمد(بخاد  كه پروردگارت به تو مي
شود و  هايت بلند مي ي خانه گردد و دروازه هايت بر زمين ثابت مي يابد و ميخ وسعت مي

شتابند و از يكديگر سبقت  پادشاهان شهرها و اقاليم از هر طرف با هدايا به سويت مي
 .»گيرند.... مي
مكرمه شرافت مقدرش را باز يافت و پس از ي  بود كه مكه صدر زمان رسول خدا(

مكه بر  ،بود كه اين پيش گويي به طور كامل به حقيقت پيوست ابهاو در زمان صح
                                           

 .6-6/7همان:  -1
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تمام شهرهاي جهان برتري يافت، پادشاهان بزرگ دنيا در برابر نيروي اس�م، زانوي 
 .)مانان بر اكثر ب�د فرمان راندندتسليم خم كردند و مسل

وقتي  آمده كه او با گروهي از اصحابش به سير ب�د پرداخت. ـ در صحف الياس4
را ديد، به يارانش فرمود: به اين مردم خوب بنگريد.  ها به سرزمين حجاز رسيد و عرب
آورند.  مي ي عظيم تان را در اختيار خويشها و كاخ ها اينان كساني هستند كه قلعه

فرمود:  ؟چه چيزي خواهند بودي  اين مردم در آن وقت پرستنده !پرسيدند: اي پيامبر خدا
150Fتعظيم خواهند كرد پروردگار بزرگ را

ر زمان خ�فت راشده به دست گويي د اين پيش( .1
 .)مصداق يافت اصحاب

آورديم كه در تورات حتي تعداد  )»تعداد صحابه«تحت عنوان (در بخش دوم 
 اصحاب آخرين رسول خداوند پيش گويي شده است. 

ي وارد شام شدند، علماي مسيحي با شگفت است وقتي صحابه در تواريخ آمده
، به هيچ وجه از اينان برتر ]حواريان[آنان كه با مسيح صحبت داشتند «فراوان گفتند: 

اهللا كه اينان و«و طبق روايتي كه امام مالك رحمه اهللا عليه آورده، اعتراف كردند:  .151F2»!نبودند
 )29ي  فتح، تحت آيهي  تفسير ابن كثير: سوره( .»از حواريين برترند

شود. اما يك  مي تا همين جا ختم »دالت صحابهع«سخن در اثبات و توضيح 
يي انساني ها موضوع جانبي هست كه نبايد در اين بحث ناگفته بماند و آن صدور لغزش

باشد كه معلوم  مي صو بروز مااجراتي در ميان آنان پس از رسول خدا از صحابه
 است. عدالت صحابه متضاد آمده ي  با مقوله ها نيست به چه دليل در ذهن بعضي

مهمي است و براي تكميل بحث و اثبات مطل ، بالجبار بايد در ي  به هرحال نكته
در  »عدالت صحابه «ديگر ولو به طور فارده به آن پرداخت تا خورشيد ي  چند صفحه

 به تأللؤ در آيد.  تر آسمان عقيده روشن

                                           
 به بعد.   6/179: البداية والنهايةر. ك:  -1

 . 6/75همان:  -2



 
 

   بهمشاجرات برخي صحاي  بخش سوم: درباره

 به عنوان دليل نفي عدالت روي آن انگات صحابه مواردي كه مخالفان عدالت
 : اند گذارند، عمدتاً در دو قال  نمود يافته مي

كه رياه در سرشت آدمي دارند و بني  )ي انسانيها لغزش(موارد انفرادي و شخصي 
 از آن لزوماً معصوم و مصون نيست.  - ‡جز انبيا  -نوع بار 

رت اخت�ف نظرها آغاز گرديد و در اثر كه به صو )مااجرات(موارد نسبتاً عمومي 
ي نهايي اين ها صورت »صفين«و  »جمل«منافقان به جنگ انجاميد. دو جنگ ي  توطئه

 مااجرات بود.  
عزيز با خواندن مبحث اول كتاب، اين نكته را دريافت كه: درست است كه ي  خواننده

ام به اط�ق چنين نيست. برد، ام مي را از بين »عدالت«است و  »فسق«گناه به خودي خود 
عدالت است، ي  چون انسان جايز الخطاست و در آيين آسماني، هر چند گناه از بين برنده
راستين در پي ي  اما اگر نادانسته و به فراموشي صورت گيرد يا بر آن اصرار ناود و توبه

افزون  كند و دوباره براي شخص ثابت ميگردد. مي عود »عدالت«داشته باشد، بدون ترديد 
. بنابراين، به صرف اين كه از اند گناهاني  بر اين، عدالت و اعمال صالحه نيز از بين برنده

توان براي همياه به جزم او را فاسق دانست، مگر اين كه  نمي كسي گناه ثابت است،
به اين  نكرده است. حضرت علي مرتضياي  ثابت شود بر گناه اصرار دارد و توبه

گويي هيچ كس به سب  گناهي كه  در عي  !اي بنده خدا«رموده است: درس چنين تاكيد ف
 .»ب مكن كه شايد بخاوده شده باشدكرده شتا

براي ارباب خرد همين نكته اصولي هم جهت حصول يقين بر عدالت اصحاب رسول 
كافي است. اما  -ين افراد امت تر ين و عاملتر ين مستغفران و پاكتر آن صادق - صخدا

 يم: بياتر بگوي
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  ،اصولي درباره صحابهي  تذكر چند نكته
با آن همه فضل و بزرگواري و تقدس و عظمت كه در قرآن و حديث  صحابه -1

 در حقاان ثابت است، هيچ زمان و در هيچ مورد خودشان را از خطاها مأمون

ٰ ﴿ :اند پنداشتند. خوانيدم كه آنان در قرآن چنين وصف شده نمي ٮ ََ َّ  اُرّكعٗ  ُهمۡ تَ  تَُغونَ يَبۡ  ادٗ ُس
ِ ٱ ّمِنَ  ٗ� ََۡض  ٰ َورِۡض  َّ ۖ نٗ َ� ثََِ  ّمِنۡ  وُُجوهِِهم ِ�  ِسيَماُهمۡ  ا

َ
� ٱ َ ودِ َُ و اين اوصاف  .]29[الفتح:  ﴾لّس

 متقيان و خائفان است.
كردند كه از  مي بر مبناي تقواي خويش به صراحت اعتراف صاصحاب رسول خدا

مث�ً از عار  صز برترين يارن رسول خدالغزشهاي انساني معصوم نيستند و اين سخن ا
مباره و بالخص از خلفاي راشده ثابت است. من باب مثال، وقتي حضرت صديق 

من  !اي مردم«... كه ايراد فرمود، گفت: اي  به خ�فت برگزيده شد، در اولين خطبه اكبر
آن بود.  قادر به حمل صهم مثل شما هستم. شايد تكاليفي برمن نهيد كه فقط رسول اهللا

در  فات معصوم نگه داشته بود.آرا انتخاب و از   صاما بدانيد كه خداوند عزوجل محمد
حالي كه من يك پيرو هستم و آغاز گر هيچ چيز نيستم. اگر استقامت ورزيدم و راه 

(راه صحيح را به من  درست پيمودم، دنبالم بياييد و اگر منحرف شدم، راستم نماييد
 .152F1»متذكر شويد)
به صراحت  -در نهج الب�غه  -يش ها در يكي از خطبه علي مرتضي حضرت

ي صحيح تان را از من دريغ مداريد. چون من خودم را ها سخنان حق و ماوره«فرمود: 
مگر اينكه خداوند  ،دانم كه خطا كنم و در كارهايم از لغزش ايمن نيستم نمي بالتر از اين

يش از من است. من و شما بندگان و مملوكان مرا ياري رساند كه قدرت او در آن كار ب
 .153F2»يم كه جز او پروردگاري ديگر نيستپروردگاري هست

                                           
 .6/300همان:  -1

 .207ي  خطبه /: جزء چهارمةهنج البالغ -2
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راشد و قطعاً بهاتي و نظاير آن از ساير صحابه ي  به يقين اين سخنان از آن دو خليفه
شود، بيان گر كمال تقوا و خايت آنان  مي روايات اس�مي به وفور يافتي  كه در ذخيره
سازد كه صدور لغزش از چند نفر  مي عتراف به حقيقت باري، براي ما روشناست. اين ا

از خلفاي راشدين، هيچ هم عجي  و مخل عدالت آنان  تر ي پايينها معدود اصحاب رده
 نيست.
شود، بدون  كه در قرآن روي آن انگات گذاشته مي هاي صحابه آنچه از لغزش -2

ر آن ثبت شده است. در احاديث نيز همين استثنا عفو ومغفرت خداوند متعال نيز در كنا
 پذيرفت. شان اعتقاد داشت و عذرشان را مي به توبه ،روايت شده صرويه از پيامبر 

به  در ميان بعضي از صحابه صآنچه كه زماني دراز پس از رسول خدا -3
بود كه  صهاي رسول خدا ها و پيش گويي نمود، نيز تحقق وعده صورت مااجره رخ مي

ي آن  شد تا امت به وسيله ير الهي حتماً بايد از آن افراد پاك وعادل صادر ميمقتضاي تقد
قرار گيرد، تاريخ هم ثابت كرد كه  »آزموني امتياز دهنده«حوادث نخستين اس�م، مورد 

 منافقان و به نفع اس�م تمام شد.اين حوادث، روي هم رفته به ضرر دشمنان و 
و تفسير رويدادها كه مستقيماً به اس�م و  ها مسلمان نبايد در شناسايي شخصيت -4

پيوند دارند، خود را از قيد قرآن وحديث رها سازد و آزادانه به  صقرآن و رسول خدا
جولن در اين ميدان حساس بپردازد. زيرا شرعاً فرض است كه هرگونه نتيجه گيري او 

سلف ي  باشد. رويه منطبق با ك�م خداوند متعال و ك�م رسول او و سازگار با روح اس�م
ي قرآن ها به كمك آيه ن در بررسي وقايع مربوط به صحابهما چنين بوده است آنا
را در عظمت و فضل و شرف،  يي كه اصحابها آيه ،رفتند مي واحاديث نبوي پيش

، ها كنند، و احاديثي كه ع�وه بر تأكيد و تفسير آن آيه مي ثابت ها فراتر از مرز ساير انسان
آن ي  را نيز در مورد مااجرات آنان پيااپيش براي امت روشن ساخته تا دربارهحقايقي 

به عنوان  صانسانهاي برگزيده، مثل ساير مردم قضاوت ناود و مزيد بر آن، پيامبر خدا
رحمت ي  اخت�ف اصحاب من براي شما مايه«: اند كلي در اينگونه موارد فرمودهي  قاعده



 دانيم؟ چرا صحابه را عادل مي  110

 

قتي ذكر اصحاب من به ميان آيد، خودتان را از هر گونه و«: اند و هادار داده  .154F1»است
در حق اصحاب من از خدا بترسيد و پس از من آنان را «و:  155F2»!ادب باز داريدي  اسائه

 .»هدف اعتراضات قرار مدهيد...
صحابيت يكسان و مساوي بودند، ي  همه در مرتبه از آن جايي كه صحابه -5

رد موج  جرح و مجوز نقد و نافي تقوا و اخت�ف نظر هيچ يك از آنان در هيچ مو
نفساني ي  اين حقيقت كه در آن اخت�فات كوچكترين انگيزهي  با اضافه ،عدالت وي نبود

 بر مبناي اكتااف و اثبات حق بود.و دنيوي دخالت نداشت و تماماً 
ي جمل و صفين ثبت شده، ها مربوط به جنگ آنچه از وقايع وحالت صحابه -6

و حكايات تاريخ محض است كه در صورت تعارض با قرآن وحديث  اه از سري گزارش
 شود. مي ارزد و واج  الرد نمي به پايزي

در همين خصوص نبايد اين واقعيت را از نظر دور داشت كه تاريخ در اس�م، علمي 
 داند كه در باب صحابه مي تدوين گرديد و خدا پس از عهد صحابه ها بود كه مدت
صحيح است و چه اندازه ماوه به تحريف يا آلوده به اغراض. بنابراين، آن ي  چه اندازه

اكتفا به تاريخ صد در صد، كاري  اصلي و واقعي صحابهي  براي كاف هويت و مرتبه
اين انسانهاي برگزيده را بايد در ك�م ب�ري  ي  غلط و احياناً گمراه كننده است. مرتبه

                                           
نصر مقدسي در كتاب  ،ديلمي در مسند فردوس ،مطبراني در معج ،روايت بيهقي در مدخل از ابن عباسبه  -1

-47سخاوي در مقاصد حسنه ( ، 95: الكفاية خطي  در ،العلم واحلكمةأبان بن ابي عياس در كتاب  ، احلجة

) روي آن بحث 160، تحت حديث 53الي  51ي در موضوعات كبري () و م� علي قار39، تحت حديث 46
طبع سعيد، ماهد، نار  – 2/355(» احتجا «كرده و به وجوه متعدد آن را صحيح گفته اند. طبرسي شيعي در 

نيز صحت اين حديث را يادآور  المؤمن انصاري از حضرت جعفر صادقاز عبد ). قه1403مرتضي، سال 
 شده است. 

احيا علوم  2127/ ح 6ابن عدي:   68/ 6: )ابن عبد البر(تمهيد  . :2/93ير طبراني از ابن مسعودمعجم كب -2

 . عراقي در ذيل احياء، حديث مذكور را حسن گفته است. )العلمكتاب (  50/ 1الدين: 
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156Fيعني قرآن و حديث جستجو كرد

1. 
سخنان درشت مربوط به زمان جنگ كه در بعضي تواريخ به اي  ل از پارهاستدل -7

شود، براي نفي تقوا و عدالت آنان موجه نيست.  مي برخي از آن بزرگواران نسبت داده
. ثانياً، به فرض اند چون اولً، محققان اغل  آن روايت را مخدوش و تحريفي ثابت كرده

 نسان بودند و اين مخلوق در شرايطيهم ا توان گفت صحابه مي صحت آن سخنان
گويد كه قلباًً به آن راضي نيست و در شرايط عادي هرگز آنها را  مي اختيار چيزهايي بي

شود و  مي آورد. وقتي دست كسي به شماير رفت، عادتاً زبان هم تيز و برنده نمي بر زبان
حقيقت را ناديده گرفت ن نبايد اي !شود نمي معمولً غير قابل اعتنا. در جنگ حلوا تقسيم

در آن ايام در شرايط حساس و نازكي قرار گرفته بودند. خ�صه، اين نوع  كه صحابه
تواتر ثابت است اين سخنان از پيامدهاي طبيعي جنگ است. با اين همه، آنچه به يقين و 

چون از طرف خداوند متعال داراي محبت و ارادت قلبي متقابل  است كه صحابه
 مان شرايط غير عادي نيز، نسبت به هم زيباترين الفاظ محبت آميز را به كاربودند، در ه

دارد. شايد خواست خداوند متعال بود  مي بردند و اين آدمي را به تعج  و تحسين وا مي
تا با اظهار اين سخنان زيبا از زبان آنان، براي آيندگان ثابت كند كه مااجرت آنان از 

 وارد نكرده بود. شان  بت و اتحاد ديني في ما بينجنسي ديگر بود و ضرري بر مح
 - خبر داده بود چنان كه حضرت -اي  شود كه اين اتفاقات از جنبه مي تكرار

رحمت براي مسلمانان و اس�م و موجد ضرر براي دشمنان بود. چون در طي اين ي  مايه
ضربه زدن  اتفاقات، آب سردي روي دست منافقان فرصت طل  ريخته شد و آنان را از

يي كج رو مانند خوار  و... هم ها مايوس كرد و فرقهاش  به اس�م و تغيير مجراي اصلي
مثل قبل با هم برادر و  ها ي در حالي كه مومنان حقيقي دو طرف درگير ،مجبور شدند

 جماعت و سواد اعظم باقي ماندند.ي  همچنان در دايره

                                           
ترجمه ( 48الي   :28ندي رحمه اهللا را در: مقام صحابهبخوانيد بحث انيق مولنا مفتي محمد شفيع ديوب -1

 .)مولنا عبدالرحمن سربازي



 دانيم؟ چرا صحابه را عادل مي  112

 

ي برگزيده و ها انساني آن انساني ها به هر حال، نگاه به كيفيت و نوعيت لغزش
ي  ي مااجرات آنان و نگاه به حقايق پات صحنهها بررسي و كنكاش علل و انگيزه

 نبردها، هماهنگي شخصيت آنان با ك�م الهي و اقوال نبوي را در اذهان شكاك مبرهن
 سازد.  مي

    ي برخي صحابهها لغزشي  در باره
هيچ مخلوق ديگري  ‡نبيا و م�ئكاهل سنت و جماعت عقيده دارند كه جز ا
پيامبران و فرشتگان است و جز اين دو ي  معصوم نيست. به عبارت ديگر: عصمت خاصه

مساوي است كه صحابه  ،دسته مخلوق، هيچ كس ديگر از گناهان بالكليه معصوم نيست
اي  درجهباشند يا ساير اولياء و مقربان امت. به عقيده مسلمانان، بعضي از افراد امت نيز به 

آيد و از گناه  مي رسند كه نفساان كام�ً از امارگي به در مي از تقوا و تزكيه و وليت
ي  مانند. اين افراد، اولياء و مقربان و متقيان كامل امت هستند كه با م�حظه مي محفوظ

گويند. برخي از محفوظان هم  مي )محفوظ از گناه(همين خصوصيت غالباً به آنان محفوظ 
ل بار بودن و فقدان عصمت ممكن است گاهي خطا بكنند و ليكن منبع جوشان به دلي

صادقانه در پي ي  كند و گناهي كه توبه مي تقوا و وليت آنان را موفق به توبه صادقانه
شود و بنابراين، عدالت او  نمي داشته باشد، گناه محسوب نيست و فرد تاي  فاسق گفته

توبه كننده از گناه، مانند «همين مورد فرمودند:  در صكماكان برقرار است. رسول خدا
 .157F1»گناهي مرتك  ناده استكسي است كه اص�ً 
از آنان، كساني  تر جاي بحث ندارد، چون عدالت افراد پايين )اولياء(عدالت محفوظان 

م و روايات و شوند و بر گناهان مصر نيستند نيز مسلّ مي كه فقط افراد صالح گفته
 است. شهادتاان مقبول 

                                           
سنن كبراي  ،4817و  4/10: الرتغيب والرتهيب ،4/210: حلية األولياء .4250، ح 30باب  /ابن ماجه: زهد سنن -1
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براي هيچ كس «هستند. اهل سنت عقيده دارند:  كرامي  سرخيل محفوظان، صحابه
هر كس چنين كند  ي آنان به سب  عيبي يا نقصي طعن روا دارد.ها جايز نيست از بدي
 .158F1»تأديبش واج  است
چه بايد گفت در حالي كه  ي انساني چند تن از صحابهها لغزشي  به راستي درباره

در قرآن كريم توبه و اعمال صالحه را موج  عفو گناهان و توبه كنندگان  خداوند متعال
يقيناً توبه كنندگاني  صرسول اوي  را افرادي صالح گفته است و ياران دست پرورده

راستين و عام�ني مخلص بودند. خداوند متعال به بيان اين قاعده اكتفا نفرموده، بلكه 
در ك�م ازلي و جاويد خويش ظاهر ساخته تا  و مغفرت آنان را صحابهي  قبول توبه

خوانيم كه  مي منزلت آنان براي همه واضح و براي همياه محفوظ گردد. در قرآن

ُ  ﴿ تبوك وقتي كه توبه كردند، فرمود:ي  متخلفان غزوهي  درباره َّ ُُّم تَاَب ... ّلَقد تّاَب ٱ

� َعلَۡيِهۡم ِ�َُتوُ�وٓ   .]118-117: التوبة[ ﴾..ا
 احد به قهقرا رفتند، اع�م فرمود:ي  در مورد افرادي كه در لحظات سخت غزوهو 

ُ ٱ َ�َفا َولََقدۡ ﴿  .]155عمران:  [آل ﴾ُهمۡ َ�نۡ  َّ
خويش تا اين حد كفايت نكرده، بلكه ي  خداوند تواب و رحيم براي اين بندگان برگزيده

َۡ َتغۡ سۡ ٱوَ  ُهمۡ َ�نۡ  ُف �ۡ ٱََ ﴿ي آنان در گذرد: ها به پيامبرش نيز دستور داده از لغزش  لَُهمۡ  فِ
 ٱ ِ�  ُهمۡ وََشاوِرۡ 

َ
آنان را عفو كن و براياان از خدا آمرزش طل  نما و « .]159عمران:  [آل ﴾َُۡ ۡ�

 .»در كارها با آنان مااوره كن
براي هيچ كس ديگر مغفرت و رضاي الهي در قال  وحي اع�م ناده  جز صحابه

 .!م خصوصي راجع به صحابه براي ماستاست و اين مطل  مسلماً حامل پيا
هم داراي كيفيت و اثري مخصوص به خود بود و از اين  صحابهي  اصولً توبه

ساير افراد امت هيچ قابل مقايسه با آن نيست. در سرگذشت حضرت ماعز ي  لحاظ توبه

                                           
 .389: )ي واسطيه شرح عقيده( مضيئةـالدرة ال -1
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ي خوانيم كه او پس از اين كه لغزيد، ب�فاصله نادم گات و توبه كرد و نيرو مي اسلمي
ايمان صحابيت، او را با پاي خود به پياگاه قضاوت خداوند متعال در محضر رسول 

اعتراف كرد و تقاضا نمود حد را بر  كااند. او به گناهش نزد آن حضرت صخدا
او را براي ي  توبه صوي جاري دارد. او رجم شد و از آن لغزش پاك شد. رسول خدا

كرده كه اگر بين يك امت تقسيم گردد، اي  او توبه«چنين توصيف فرمود:  صحابه 
 .159F1»!براياان كافي خواهد بود

ماابه پيش آمد. او هم فوراً توبه نمود و خود را اي  غامد نيز حادثهي  براي زني از قبيله
را به دنيا آورد و كودك اش  عرضه كرد و پس از اين كه بچه صبراي حد به رسول خدا

ي  توبهي  درباره صرد، رجم گرديد. رسول خداتوانست نان به دست گيرد و به دهان بب
كرده كه اگر يك صاح  مكس (گرفتن اموال مردم به حرام وظلم) اي  او توبه«او فرمود: 
كرده كه اگر بر اهل اي  توبه«و به روايتي ديگر: . 160F2»شد مي كرد، بخاوده اي مي چنان توبه

    .161F3 »شوند مي حجاز تقسيم گردد، همه بخايده
ين گناهان هم با تر ي مسلمان عقيده دارند كه بزرگها معتزله تمام فرقهجز خوار  و 

 شوند.  مي صادقانه بخاودهي  توبه
منافي با عدالت آنان نيست. چون اولً، براي صحت  حابهي صها به هر حال لغزش

دروغ  ي صحابهها و ثبوت عدالت، چنانكه گفتيم عصمت شرط نيست. ثانياً، در لغزش
اعتمادي گذاشته شود.  بي موج  شود مخصوصاً بر روايت آنان انگات نبوده است كه
كند و در مقابل جمعيت بالغ بر  نمي از چند نفر و از چند فقره تجاوز ها ثالثاً، آن لغزش
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صد و بيست هزار نفري آنان حقيقتاً مثبت يا نافي هيچ مطلبي نيست. رابعاً، آن چند نفر 
مورد تأييد خداوند متعال و شان  انه نمودند و اين توبهصادقي  هم پس از لغزش فوراً توبه

رسول او قرار گرفت. خامساً، آنان روز و ش  عامل بر فرايض و واجبات ديني و ساير 
در حقيقت بنا  ها اعمال حسنه بودند كه خود موج  محو گناهان است. سادساً، اين لغزش

كفارات و تعزيزات عم�ً در به مصلحت و مايت الهي بود تا احكام مربوط به حدود و 
اس�مي آن روز به وحي تبيين و به سنت پياده گردند و براي مسلمانان ي  جامعه
 يي از آن دوره براي تقليد و تمسك وجود داشته باشد. ها نمونه

س از تر خايت وي  از نقاب آن گنجينهاي  گوشه ها ع�وه بر اين وجوه، اين لغزش
 مقام را كنار زد تا جهانيان به عظمت ايماني آنان پي ببرند ي والها خدا در قل  آن انسان

تبوك را بخوانيد. ي  متخلفان غزوهي  و ميزان خدا ترسي و خايت آنان را بسنجند. قصه
ي مسجد ها پايماني و ترس الهي چنان بر آنان فاار آورد كه بعضي خود را به ستون

د. برخي ديگر در غلبات اين ندامت و بستند و چند روز را در همان حال به گريه گذراندن
رفتند و روزهاي متمادي به آه و زاري و توبه  مي ترس ديوانه وار به اين طرف و آن طرف

 در قرآن نازل گرديد. شان  گذراندند تا اين كه قبول توبه
نيز اين حالت ايماني شگرف را در خود داشتند و  صپس از رسول خدا صحابه

 خ�ف آن ثابت نيست. 
اين فضل بزرگ را هم داشتند كه به سب  هجرت در راه خدا و نصرت دين  حابهص

در حساس ترين مراحل دعوت با جان و مال، از جان  خداوند متعال مغفور بودند. در 
زوجه   - لخوانيم كه چند نفر مسلمان در اتهام بر ام المؤمنين  عاياه مي واقعه افك

ماجرا، سخن منافقان را تكرار كردند. اما خبر از حقيقت  بي - صطيبه رسول طي  
ديديم كه خداوند متعال آنان را به دليل شمول رحمت و فضل خويش در دنيا و 

  را پذيرفت و فرمود:شان  آخرتاان، از عذاب عظيم معاف داشت و توبه
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ِ ٱ ُل ََۡض  َ� َولَوۡ ﴿ َۡ ٱ ِ�  ۥُتهُ َورَۡ�َ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َّ ََةِ �ٱوَ  َياّ� ٓ  ِ�  ُ�مۡ لََمسّ  ِخ ََۡض  َما
َ
 َعَذاٌب  �ِيهِ  ُتمۡ أ

اگر فضل خداوند و رحمت او در دنيا و آخرت بر شما نبود، به سب  « .]14[النور:  ﴾١ َعِظيمٌ 
. »شديد شك دچار عذابي بزرگ مي ، بي]ي رسول تهمت بر زوجه[آنچه كه در آن وارد شديد 

مبت� گرديد. او به سب  شدت  يكي از مهاجران تازه وارد شده در مدينه به مرضي شديد
مرض دست به خود كاي زد و در حديث، سزاي شديد براي اين كار وارد شده است. 

او را درخواب با هيئتي نيك ديد. از او پرسيد:  بعد از مرگ، طفيل بن عمرو دوسي

162Fگفت: به سب  هجرتم به سوي پيامبرش، مرا مغفرت فرمود ؟پروردگارت با تو چه كرد

1 .
 .كند مي از صحابه خود دفاع صارسول خد

خوانديم كه خداوند تعالي در ك�م محكم خويش از ياران پيامبر خود در برابر 
 صاز رسول خدا ها ي كفار دفاع فرمود و گفتيم كه اين نوع دفاعها انتقادات و تمسخر

نيز در احاديث قولي و فعلي متعدد نقل شده است كه لزم است مورد توجه و تقليد قرار 
 گيرد.

 !در مورد اصحاب من از خدا بترسيد«در هاداري فرمودند:  صآورديم كه اياان
دوستي ي  پس، بعد از من آنان را هدف انتفادات خويش قرار ندهيد. دوستي با آنان، ناانه

 .»دشمني با مني  با من است، و دشمني با آنان، ناانه
 .»اصحاب مرا بد مگوييد«و خوانديم كه فرمودند: 

از بزرگان يهود بني نظير كه ضمناً شاعري چيره دست  -كع  بن اشرف يهودي وقتي 
و بالخص زنان مسلمان سرود، آن  ص، شعرهايي در هجو اصحاب رسول-بود 

 برسانند و اين دستور عملي گرديد.دستور داد او را به قتل  حضرت
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 ريي مختلف به خود صحابه نيز ياد آوها اين درس را به مناسبت آن حضرت
فرمود تا قداست خدادادي و فضل صحابيت هر كدام در ميان خودشان هم م�ك و  مي

 مورد م�حظه قرار گيرد.
از خالد  صگويد: عبدالرحمن بن عوف نزد رسول اهللا مي عبداهللا بن أبي اوفي

 آيا مردي را كه از اهل بدر است، ناراحت«به خالد گفتند:  شكايت نمود. آن حضرت
گويند كه مجبورم جواباان  مي در مورد من چيزهايي !گفت: يا رسول اهللا خالد »؟كني مي

او شمايري از شمايرهاي خداوند  !خالد را ميازاريد«فرمودند:  را بدهم. آن حضرت
 .163F1»يده استاست كه بر كافران كا

اش  خواست به خانه صروايت شده كه مردي از انصار نابينا شد و از رسول خدا
بدآنجا اي  همراه با عده زي براي او ماخص نمايد. آن حضرتبيايد و مكان نما

يكي  »؟پس ف�ن كس كجاست«پرسيدند:  صرفت. يكي از ياران غاي  بود. رسول خدا
مگر او در «فرمود:  وي. آن حضرتي  از حاضران شروع كرد به گفتن مطالبي درباره

ان است و چنين است. آن گفتند: بله يا رسول اهللا، اما او چن »؟بدر شركت نداشته است
خداوند از اهل بدر خبر داشته كه به آنان گفته هر چه خواستيد «فرمودند:  حضرت

 .164F2»ام كنيد كه من شما را مغفرت كردهب
از او شكايت نمود  صنزد رسول خدا مان حضرت حاط آورديم كه يكي از غ� 

 دروغ«فرمود: رود. آن حضرت  مي ، حاط  حتماً به دوزخصو گفت: يا رسول اهللا
رود. چون او در بدر و حديبيه شركت داشته  نمي گويي، حاط  هرگز به دوزخ مي

 .165F3»است
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در مكه، راز نظامي اش  زماني به غرض حفظ خانواده )حاط (همين صحابي 
اما قضيه به وحي رو شد. وقتي مخفيانه به مكه گسيل داشت. اي  مسلمانان را در نامه

مگر «فرمودند:  خواست گردنش را بزند، آن حضرتاجازه  صاز رسول خدا عمر
دانسته كه به آنان گفته هر چه  مي خداوند حالت اهل بدر را ؟او از اهل بدر نيست

روايتي ديگر: شما را  و به –ام  هرا برايتان واج  كردخواستيد بكنيد كه من بهات 
شديداً نادم اش  دهاز كر در ادامه اين روايت آمده كه حضرت حاط  .166F1»ام مغفرت كرده
 شده بود.

آموزيم كه: اولً، در شنيدن يا خواندن  مي در اين واقعات صاز سخن رسول خدا
شان  نبايد موقعيت و فضل اصلي آنان را از نظر دور داشت و درباره هي صحابها لغزش

مثل ساير افراد قضاوت كرد، و ثانياً، چون خداوند متعال در حق آنان رضايت خويش را 
م و براياان مغفرت و دخول حتمي جنت را بيان داشته، اين ك�م الهي به قوت خود اع�

پذيرد، اگر چه كساني از آنان  نمي در  تمام ازمنه و حالت براي آنان باقي است و تغيير
 گردند. مي بلغزند، كه در چنين صورتي حتماً موفق به توبه راستين

و اجراي وصاياي اياان نيست.  صهللاجز اتباع از رسول ااي  براي مسلمان چاره
خداوند متعال در قرآن كريم، رسول خويش را بهترين اسوه براي مسلمانان معرفي فرموده 

ِ ٱ رَُسولِ  ِ�  لَُ�مۡ  َ�نَ  ّلَقدۡ ﴿است:  سۡ  َّ
ُ
َسَنةٞ  َوةٌ أ َۡ  َ�نَ  لَِّمن ََ � يَ َ ٱ ُجوا ََ �ٱ مَ وۡ ۡ�َ ٱوَ  َّ ََ  ِخ  َوذََك

َ ٱ و شرط حصول محبوبيت و مغفرت از طرف خود را نيز . ]21[األحزاب:  ﴾ ٢ �َكثِ�ٗ  َّ

َ ٱ ُ�ِّبونَ  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل ﴿چنين عنوان فرموده:  ۡ  تّبُِعوِ� ٱََ  َّ ُ ٱ ُ�مُ بِبۡ ُُ َۡ َوَ�غۡ  َّ  لَُ�مۡ  فِ
ُ ٱوَ  ُذنُوَ�ُ�مۚۡ  يمٞ  َ�ُفورٞ  َّ َِ ن بگو اگر خداي را اي پيامبر) به مومنا(«. ]31عمران:  [آل ﴾ ٣ ّر

از . »بخاد دارد و گناهانتان را مي دوست داريد، از من پيروي نماييد كه خدا شما را دوست مي
براي تأسي جستن، روش «مروي است:   )159خطبه (در نهج الب�غه  حضرت علي

                                           
 .61ر. ك: مراجع و منابع پانوشت شماره:  -1
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براي تو كافي است... پس به نبي پاك و طاهر خود تأسي كن. زيرا اياان  صرسول اهللا
باشد... بهترين بنده نزد خداوند، متاسي به پيامبرش  مي ي كننده بهترين اسوهبراي تاس

خود نيز در اين  و خوانديم كه صحابه .»دارد مي كسي كه در نقش قدم او گام بر ،است
كردند. پس  مي عموماً و خصوصاً از هم دفاع صمورد به امتثال قرآن و پيروي از رسول

ت كه در اين موضع، روشي جز دستور قرآن و سنت آيا مسلمانان ديگر را شايسه اس
سي  واثبات لغزش چند تن از كوتاه سخن اين كه با برر ؟خود اتخاذ كنندي  اسوه

با وجود فضل منصوص قرآني و حديثي و همچنين توبه و اعمال نيك كه در  صحابه
 ،دتوان عدالت كسي از آنان را مخدوش ثابت كر نمي حق آنان يقيني است، هيچ گاه

 توان بدين دليل چنين قضاوتي پياده كرد.  نمي چنانكه در حق افراد عادي امت هم

بود، به اين حقيقت  ن كينه توز معاويه و طلحه و زبيرحارث اعور كه خود از مخالفا
 اشاره به سخنان كساني كه معاويه از صفين برگات با اعتراف كرده كه وقتي علي

امارت معاويه را بد تصور مكنيد. چون اگر  !اي مردم«فت: گفتند، گ مي را در امارتش بد
شما او را از دست بدهيد، سرها را خواهيد كه از گردن جدا شده و مثل حنطل بر روي 

 .167F1»گردند مي زمين پخش
رسيد، گريست و گفت:  به حضرت معاويه وقتي كه خبر شهادت حضرت علي

 .168F2»علم و فقه از دنيا رفت«
را بيان كند.  اصرار تقاضا كرد مناق  طويل عليبه  رت ضراراياان يكبار از حض

خدا بر «با شنيدن مناق  اياان اشك از چامان اياان سرازير گرديد و در آخر فرمود: 
 .169F3»ند. به خدا سوگند كه او چنين بودابوالحسن رحم ك
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داد و گفته بود شعري در مدح علي كه  مي جايزه اياان به مداحان حضرت علي
 دهم. وقتي شعرها ارايه مي ر شايسته او باشد بگوييد، و براي هر بيت آن هزار دينارآنطو
از شعري كه حضرت . »علي بهتر از آن است«گفت:  مي شد، پس از شنيدن هر بيت آن مي

ه او هفت تنظيم كرده بود، چنان خوشش آمد كه ب در مدح علي عمرو بن عاص
 هزار دينار انعام نمود.

ز محبت في ما بين آن بزرگواران در ميان خودشان در ايام مااجرات و اين مظاهري ا
ميان فرزندان و نسل آنان هم هيچ گاه چيزي جز همين نوع  پس از آن بود. بعد از آن در

 برخوردهاي برادرانه در تاريخ ثبت نيست.
از ( صيكي ديگر از دليل محكم در همين باب اين است كه اهل بيت رسول خدا

، با ايجاد پيوند صمحبت قلبي با اصحاب رسول خدا ع�وه بر )علي نسل حضرت
عم�ً هم ثابت كردند كه با آنان به  بمناكحت با فرزندان اصحابي مانند طلحه و زبير
به دل ندارند و آن اي  ، كينهاند داشته سب  مااجراتي كه با جدشان حضرت علي

رات وا گذاشته بودند. به طور اخت�فات را بر محمل صحيح و مخصوص به خود آن حض
مثال، ام الحسن دختر حسن بن علي، زن عبداهللا بن زبير بود و پس از شهادت عبداهللا 
برادر او زيد، وي را تحت كفالت خود گرفت. دختر ديگر حسن، رقيه تحت نكاح عمرو 
ه بن زبير بود. حسين اصغر پسر زين العابدين، خالده دختر حمزه بن مصع  بن زبير را ب

170Fزني گرفت خود مصع  بن زيبر، سكينه دختر حسين را تحت نكاح خود داشت

1. 
171Fخواهر سكينه، فاطمه دختر حسين، زن عبداهللا بن عمرو بن عثمان بود

2. 
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قرار داشت رضي اهللا عنهم  ام اسحاق دختر طلحه در نكاح حضرت حسن بن علي
172Fاجمعين

 و... .1
، مقاتله با ي ما بين صحابهمااجرات في  با اين تفصيل روشن شد كه در حيطه

ي  مااجرات خويش را در محدوده داشته است. صحابه محبت و احترام متقابل اجتماع
برادري و اتحاد ديني و محبت قلبي كه ي  مخصوص به خود نگاه داشته بودند و در دايره
و مااجرات ي  دادند. آنان خود درباره نمي خداوند متعال هديه فرموده بود، مجال بروز

كردند و بنابراين نيازي نيست پس از  مي دادند و قضاوت مي ي خويش توضيحها درگيري
آنان كسي ديگر قاضي شود و احيانا چيزي استنتا  كند كه مخالف با رأي و قضاوت 

يي بود كه خداوند متعال ها آن خون«خود آنان باشد. به قول شيخ اةس�م ابن تيميه 
ي خودمان را هم ها ه آن پاك نگه داشت، پس ما بايد زباني ما را از آلوده شدن بها دست

 .»ز آلوده شدن به آن پاك نگه داريما
بايستي  وضيح و توجيه مااجرات صحابهالبته اين تمام آن چيزي نيست كه در ت

واقع شدني بود.  ها گفته شود. حقيقت قابل ذكر ديگر اين است كه تقدير الهي اين رويداد
ي ها و طريقه ها دانست و به مناسبت مي ين حوادث مقدر رابه وحي ا صرسول خدا

 مختلف به اط�ع صحابه رسانده بود. 
ي  به او اجازه«فرموده بود:  ، به نافع بن حارثدرباره شهادت حضرت عثمان

و به  .173F2»رود مي آيد به بهات مي دخول بده و باارتش ده كه با بلوايي كه بر وي فرود
 تو را ملبس به لباس عمارت[كند  مي داوند پيراهني بر تنتخ«خود وي فرموده بود: 

وتا سه مرتبه اين سخن  ». اگر كسي بخواهد از تنت بيرون آورد، آن را بيرون مكن]كند مي

                                           
 .4/269: ةرياض النرض -1
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174Fرا تكرا نمود

 يادآور شدند و با اشاره به عثمانرا اي  ديگر وقوع فتنهاي  مرتبه .1
 .175F2»شود مي اين مرد در آن فتنه مظلوم كاته«فرمودند: 
 نبرد كه دوستانه با علي وع جنگ جمل، يك روز خطاب به زبيروقي  درباره

او گفت: آيا پسر خاله و پسر عمو وهم  »؟آيا علي را دوست داري !زبير«كرد پرسيدند:  مي
واهللا كه روزي تو با او پيكار خواهي  !زبير«فرمودند:  ؟كيش خود را دوست نداشته باشم

قبل از شروع جنگ، به حضرت  حضرت علي .176F3»او خواهد بود د در حالي كه حق باكر
 همين حديث را يادآوري كرده بود كه او با به يادآوردن آن، از جنگ كناره گرفت. زبير
شود، تا اينكه دو گروه بزرگ با هم مقابله  نمي قيامت بر پا«چنين اين حديث: هم 

گويي هم در جنگ جمل  پيش و اين .177F4»حالي كه هر دو مدعي يك چيز هستندكنند، در 
بر سر قات�ن  و حضرت علي اخت�ف نظر حضرت معاويهي  تحقق يافت. درباره

نهايي آن را ي  در بيان نتيجه صكافي است اين حديث رسول خدا حضرت عثمان
را كه هنوز كودكي بيش نبود،   روزي حضرت حسن صپيش رو داشت. رسول خدا

او ي  اين پسر من يك سردار است و خداوند به وسيله«در برگرفت و به اصحاب فرمود: 
اين دو گروه بزرگ مسلمانان،  .178F5»كند مي بين دو گروه بزرگ از مسلمانان صلح برقرار

مسلمانان عراق و حجاز از يك طرف و مسلمانان شام از طرف ديگر بودند كه بالخره در 
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فت و سپردن از خ� ري با دست كايدن حضرت حسن بن عليسال چهل و يكم هج
 مانان براي همياه صلح برقرار شد.،  ميان مسلآن به معاويه

را با  ي صحابهها توان مااجرات و درگيري نمي با اين دليل روشن به هيچ وجه
ي ها اخت�فات و مقات�ت خونين ديگران كه همياه بر مبنا و اهداف دنيوي و انگيزه

را منتفي يا ماكوك شان  ه آن عدالتشخصي و نفساني قرا ر دارد، مقايسه كرد و ب
يي بودند كه در دستان تقدير حركت كردند، براي اثبات حق اجتهاد ها دانست. آنان مهره

 صصريح رسول خداي  نبود. بنا به فرمودهشان  نمودند و اتفاقاتي كه افتاد اص�ً دلخواه
برقرار شان  ميانهر دو طرف، مسلمان كامل بودند و الفت و محبت و اتحاد قلبي كماكان 

بود. ع�وه بر اين، آنان افرادي تاي  بودند و با اين وصف، آن سرگذشت موقت هيچ گاه 
 سازد. نمي را منتفيشان  عدالت

داشت،  مي رياه در اغراض نفساني واهداف شخصي ي صحابهها اگر درگيري
 زي آن از حركت باها شد و چرخ مي مكت  اس�م در همان زمان فداي اين اوضاع

 ايستاد. مي
به طور فارده و جامع  ي انساني و مااجرات صحابهها در توضيح و توجيه لغزش

ادب در ساحت پاك آن محبوبان خدا و رسول ي  كه اسائهاي  و در عين حال به گونه
قلم اين جا رسيد و سر «توان گفت.  نمي نباشد، چيزي بيش از آن چه كه گفته شد،

  .»باكست
 كه جاها سپر بايد انداختن ن تاختننه هر جاي مرك  توا

 مباحث كتاب را با ذكر يك حديث و چند اثر و درس آموزنده از بزرگان دين به پايان
 بريم: مي

ي  از پروردگارم درباره«فرمود:  صگويد: شنيدم رسول اهللا * حضرت عمر فاروق
نزد  اصحاب تو !اخت�ف اصحابم پس از خويش پرسيدم. به من وحي فرمود: اي محمد

 . بعضي پرنورتر از بعضي ديگر هستند و همه داراي نوراند ستارگان آسماني  من به منزله
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د، نزد من هدايت يافته باشند. هر كس چيزي از آنچه كه نزد آنان است اخذ كن مي
 .179F1»محسوب است

ي منقول در نهج الب�غه، اهميت و جايگاه ها در يكي از نامه * حضرت علي
 چون كارزار سخت«را با اين كلمات نمايان كرده است:  صول خدادر نزد رس صحابه
فرستاد و  مي اهل بيتش را جلو صشدند، رسول اهللا مي شد و مردم دست پاچه مي

كرد. شهادت عبيده بن  مي حفظ ها آنان اصحابش را از داغ شمايرها و نيزهي  بوسيله
حمزه در روز احد  در روز بدر و ]صپسر عموي رسول خدا –بن عبدالمطل  [حارث 

 و جعفر در روز موته گواه اين فداكاري است. از اهل بيت او كسي ديگر كه من اسمش را
نيز دوست داشت مثل آنان به چنين شهادتي نايل شود، اما  ]يعني خود وي[گويم  نمي

 .180F2»د و اجل اين به تأخير افتاده استاجل آنان فرا رسيده بو
فلفله جعفي در كوفه اين سخن حضرت حسن * ابو مريم رضيع و طحرب عجلي و 

ام  كه ديدهبعد از خوابي  !اي مردم«كرد، شنيدند:  مي را كه بر بالي منبر بيان ببن علي
دستانش را بر عرش نهاده و پات   صهرگز جنگ نخواهم كرد. خواب ديدم رسول اهللا

ثمان دستانش و عمر دستانش را بر ابوبكر و ع صسرش، ابوبكر دستانش را بر رسول اهللا
 ها دريايي از خون مااهده كردم. پرسيدم: اين خونشان  و جلوي اند را بر عمر نهاده

بعضي به  .»خواهند مي گفتند: خون عثمان است كه از خداوند انتقام آن را ؟چيست

                                           
ابن  اريخ كبير دماقابن عساكر در ت )ةباب تعديل اهللا و رسوله الصحاب( 95: ةالكفايخطي  در  به روايت رزين -1

بيهقي در مدخل از   استيعاب از ابن عباس  دارمي در سننن  ابن عبدالبر در .1/9: ةعدي در رياض النضر

در بعضي طرق حديث (. جممع الزوائدهيثمي در  دار قطني در فضايل صحابه ،ستدركحاكم در م  ابن عباس

 .)ك�م شده ولي به دليل تعدد طرق، حسن لغيره است و از نظر معنا كام�ً صحيح

 . )845، ص سالميض اإلفترجمه و شرح (  ي نهم به معاويه نامه /جزء پنجم -2



  125ي صحابهاجرات برخي مش بخش سوم: درباره

 

 او آن چه كه ديده است،«فرمود:  ؟گويد مي شنوي پسرت چه مي گفتند: حضرت علي 
 .181F1»گويد مي

حضرت سعد بن ابي يكي از منافقان در جمعي كه «گويد:  /مسي * سعيد بن 
كه مااجرات ي  به بهانه هم حضور داشت، از عثمان و علي و طلحه و زبير وقاص

گفت:  مي كرد و مي به تكرار او را از آن سخنان منع با هم داشتند بدگويي كرد. سعد
 صكه در اثر دعاي رسول خدا –برادرانم چنين مگو. اما او باز نيامد. سعد ي  درباره

برخاست و دو -به اين ويژگي شهرت داشت  مستجاب الدعوة بود و در ميان صحابه
گويد موج  خام  مي اگر آنچه اين مرد !الها«ركعت نماز خواند و سپس چنين دعا كرد: 

آن  »توست، امروز آيتي از خويش بر وي به من ناان ده و آن را عبرتي براي مردم گردان.
د از جمع برخاست. در همين حين شتري مست ديوانه وار راهش را از ميان مردم مر

گاود و يك راست به سوي آن مرد رفت و او را بر زمين زد و بعد با سينه  محكم بر 
من مردم را «سعيد بن مسي  گويد:  »روي سنگ فرش ماليد تا اين كه مرد ه�ك شد.

عايت مستجاب د !گفتند: بارك اهللا ابو اسحاق مي راه افتاده بودند و ديدم كه دنبال سعد
 .182F2»گرديد

ناسته بودم. به من گفت: همراهت را  /نزد سعيد بن مسي «* علي بن زيدگويد: 
كنم. او به دنبال آن مرد  مي دنبال آن مرد بفرست تا ببيندش، بعد برايت جرياني تعريف

ه اما رنگ بدنش سفيد بعد برگات و گفت: مردي ديدم كه صورتش سيااي  رفت و لحظه
گفت. گفتم اگر  مي را بد مرد علي و عثمان و طلحه و زبير بود. سعيد به من گفت: اين
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در سخنانش كاذب است خداوند رويش را سياه گرداند، ديري نگذشت كه زخمي در 
 .183F1»!ظاهر شد و به تدريج تمام صورتش را سياه كرداش  چهره

 ص، ستر وحفاظ اصحاب رسول اهللامعاويه« * ابو توبه ربيع بن نافع حلبي گويد:
 .184F2»ورزد مي است. هر كس آن را بدرد، بر اصحابي كه در پات آن قرار دارند نيز جرأت

خواب ديدم قيامت  «گويد:  مي پارسا و عادل امويي  خليفه، /* عمر بن عبد العزيز
اتاق را آوردند و داخل  باست و من در جايي مانند محكمه بودم. علي و معاويه

 از اتاق بيرون آمد در حالي كه با خوشحالي بعد ديدم علياي  قضاوت نمودند. لحظه
مه خار  ناده از محك ... هنوز علي!حق به من داده شد !گفت: حق به من داده شد مي

 !گفت: مغفرت شدم مي هم از اتاق بيرون آمد و با خوشحالي بود كه ديدم معاويه
 .185F3»....!مغفرت شدم
خواب ديدم كه مرا وارد بهات كردند. در آنجا «ن شرحبيل گويد: * عمرو ب

گفتند: متعلق به ذي  ؟متعلق به چه كساني است ها يي برافراشته ديدم. پرسيدم: اينها خيمه
است. پرسيدم: پس عمار و يارانش  - از شهداي لاكر معاويه -ع و حوش  ك�
اينان چطور با هم  !م: سبحان اهللاگفتند: جلوترند. گفت ؟] كجايندشهداي لاكر علي  [

به من جواب داده شد:  !در حالي كه قاتل ومقتول يكديگرند؟ ،در بهات جاي گرفتند
اينان، چون به خداوند رسيدند، او را واسع المغفرة يافتند. پرسيدم: پس سرنوشت اهل 

 .186F4»فتار شدندگفتند: آنان به سختي و ماقت گر ؟چه شد ]خوار [نهروان 
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نوشته است:  در توجيه مااجرات صحابه /باني، خواجه مجدد الف ثاني* امام ر
البار و عليهم الصلوات و التسليمات پاك و مزكي  نفوس اين بزرگواران در صحبت خير«

شده بود. اين قدر هست كه در آن مااجرت ومحاربات كه در خ�فت حضرت امير واقع 
لفان او مخطي بودند به خطاي ومخا شده بود، حق به جان  حضرت امير بوده است

اجتهادي كه مجال م�مت وطعن ندارد تفسيق خود چه گنجايش دارد كه صحابه همه 
و مرويات همه مقبول ومرويات موافقان امير و مخالفان امير هر دو در صدق و  اند عدول

وثوق برابرند و علت مااجرات ومحاربات، باعث جرح احدي ناده است. پس همه را 
د داشت كه دوستي اياان دوستي پيغمبر است عليه و عليهم الصلوات و دوست باي

و از بغض و دشمني اياان اجتناب » من أحبهم فبحبي أحبهم« .«» التسليمات كه فرموده:
بايد نمود كه بغض اياان بغض آن سرور است عليه و عليهم الصلوات و التحيات كه 

تعظيم و توقير آن بزرگواران، تعظيم و . و در »من ابغضهم فبغضي ابغضهم« .«» فرموده:
توقير آن خيرالبار است عليه و عليهم الصلوات و الس�م و در عدم تعظيم اياان، عدم 
تعظيم او. و همه را تعظيم و توقير بايد نمود از جهت تعظيم خيرالبار. شيخ شبلي 

ْسمل َهللا«فرموده:  ْ ة را  صاهللاكسي كه اصحاب رسول « .»َْ ّم يمقْ َباَةِ ََ َآ

 .187F1»تعظيم نكند، به او ايمان ندارد
 اهل سنت را در مورد صحابهي  در يك سخن نمادين عقيده /* ايوب سختياني
دوستي با ابوبكر، موج  برپايي دين و دوستي با عمر، باعث روشنايي «چنين گفته است: 

نگ زدن به راه و دوستي با عثمان، منور شدن به نور خدا و دوستي با علي، مترادف با چ
گمان  صجميع اصحاب رسول اهللا ي  ريسمان محكم خداوند است و هركس درباره

 .188F2»بگويد، بدون شك از نفاق رسته استنيك داشته باشد و سخن نيك 
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يي كه از ها را با وجود لغزش مقام محفوظ صحابه /* مولنا اشرف علي تانوي
بديهي ثابت كرده است:  بعضي از آنان بر حس  سرشت باري سرزده، چنين براي ما

فرض كنيد آقايي در بدنش زخمي عميق ايجاد شده كه خيلي خطرناك است و به نظر «
پزشك متخصص، بايد زخم با تمام گوشت فاسد آن قسمت بدن برداشته شود و گوشت 

شود گوشت  مي سالمي روي آن پيوند زده شود. آن آقا غ�مي مخلص دارد كه حاضر
كنند. حال بگوييد اگر اين غ�م  مي بدن آقايش پيوند زنند و چنينبدنش را بردارند و بر 

اش  كرده مؤاخذهاش  مرتك  لغزشي شود، آيا آقايش با آن احسان بزرگي كه او در حق
چنين جان نثاراني براي خدا و رسول بودند. پس آن چه از  صحابه !هرگز ؟كند مي

ين هم باشد، معاف است. باعث مااجرات اياان مروي است اگر ده برابر بياتر از ا
كنيد و خطاي آنان را قابل  مي تأسف است كه شما خود را قدردان جان نثاران خود تصور

 .189F1»دانيد نمي را اين اندازه هم قدردان صدانيد، اما خدا و رسول او مي بخاش
ما مستقيماً مسئول تمام «* مولنا عبدالرحمن سربازي حفظه اهللا نوشته است: 

ناروا و روايات مجعول و ساختگي را كه امروز به مقام منيع حضرات اصحاب ي ها نسبت
دانيم كه  مي گردد، كساني مي از طرف دشمنان منسوب صو ياران گرامي رسول اهللا

ما آنها موظف ي  ياان منبع و مأخذ اين گونه روايات هستند. به عقيدهها و نوشته ها كتاب
ام پر ار  و شخصيت با عظمت سبت به مقهيچ روايت و حكايتي را كه ن اند بوده

عين دين است، لطمه شان  و محبت با آنها و حفظ حرمت اند كه مدار دين بوده صحابه
زند، بدون بررسي دقيق و تطبيق با معيارهاي سنجش و موازين مقرره از  مي و ضربه

از  جان  محدثين در باب جرح و تعديل اص�ً نپذيرند. زيرا... موضوع ديني است كه
پيوسته و جزء دين شمرده  قرآن و سنت و اجماع امت اس�مي به ثبوتي  نصوص قطعيه

 .190F2»شده است
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