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 مقدمه

ة والسالم على على أمره األرض والسماوات والصال احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات وقامت
 .وعلى آله وصحبه إىل يوم البعث والدين ،محة للعاملنياملبعوث ر

اي برگرفتـه   خالصه »همبر« ي اينك مؤسسه شادماني است كه هم ي بسي مايه :أما بعد

نمايد، به حـق   شده از بيش از سي كتاب از منشورات آن مؤسسه را تقديم خوانندگان مي
هـاي   يون حمايـت دن مـ كه موفقيت مؤسسه در زمينه مذكور لطف خدا بوده و پـس از آ 

آوري  هـا را جمـع   اي از اين كتاب مادي و معنوي شما برادران است، كوشيده ايم خالصه
نياز  ها شما را از اصل كتاب بي اي داشته باشيم هرچند اين خالصه كنيم و به هريك اشاره

 .كند نمي
 :هايي كه لب مطالب و خالصه آن در اين كتاب ارائه گرديده عبارتند از كتاب

 .شذي الياسمين في فضائل أمهات المؤمنين -

 .حسن مثني و فرزندش عبداهللا تاريخ درخشان عطرآگين و ي سيره -

 .فاطمه بنت حسين  -

 .ابوهريره  -

 .لأم المؤمنين خديجه  ي سيره... او را دوست دارم -

انتخـاب   را تراحم بين آل و اصـحاب : آل و اصحاب ي و از سلسله روابط صميمانه
 .ايم كرده

 :ضاياي آگاهي بخشي اسالمي موارد ذيل را انتخاب كرده ايمقسلسله  و از
 .صحبت پيامبر  -

 صحاب را بخوانيم؟اچگونه تاريخ آل و  -
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اين مطالب را بـراي مـا و شـما سـودمند قـرار دهـد و مـا را در         اهللا متعالاميد است 
 .برداشتن بدهد پسندد توفيق گام  مسيري كه دوست دارد و مي

 
 آمين

 اآلل واألصحاب ةمبر ي ن در مؤسسهبرادرانتا



 
 

 

 

 :ي نخست سلسله

 آل و اصحاب ي سيره
 

 شذي الياسمين في فضائل أمهات المؤمنين -

 رخشان حسن مثني و فرزندش عبداهللاسيرة عطرآگين و تاريخ د -

 بفاطمه بنت حسين  -

 ابوهريره  -

 لأم المؤمنين خديجه  تسير... او را دوست دارم -





 
 

 
 

 

 ي عطر ياسمين در سيره

 المؤمنين أمهات





 
 

 

 أمهات المؤمنين ي عطر ياسمين در سيره

 :وااله إىل يوم الدين وبعد والسالم على رسول اهللا وأهله وصحبه ومنة احلمد هللا والصال
 مسلمانان به طور عام و اهل سنت به طور خاص اهل بيـت را دوسـت دارنـد و آزار   

داننـد، چـون    ر را حرام مـي رساندن و اهانت به آنان به خصوص اهانت به همسران پيامب
واالي آنـان اسـت،    آيات و احاديثي در مدح امهات المؤمنين وارد شده كه نشـانگر مقـام  

﴿: فرمايـــد خداونـــد متعـــال مـــي                   ﴾ 

ان سزاوارتر اسـت و همسـرانش، مـادران    پيامبر نسبت به مؤمنان از خودش« ]۶: األحزاب[
 .»مؤمنان هستند

پس همسران پيامبر مادران هر مؤمني هستند و رسول اكرم پدر هـر مـؤمني اسـت، و    
 ي من برايتـان بـه منزلـه   «: فرمود پدربودن در اينجا پدربودن معنوي است، چون پيامبر 

 .)0F1(»پدر هستم
طعنـه بزنـد    همسـران پيـامبر    و هركس به همسري ازاست،  جي پيامبر  اين خانه

 ؛زد بود به أمهات المـؤمنين طعنـه نمـي    نسب ايماني او قطع گرديده، چون اگر مؤمن مي
 .زند زيرا پسر به مادرش طعنه نمي

احتـرام گذاشـت و بـه    به آنان يعني بايد  ،مانند مادري حقيقي است بودن آنانو مادر 
  .انتساب به چنين مادراني افتخار كرد

تر  به همسري خويش برگزيده شريف از زناني كه پيامبر  اني هستند كهآيا مادر
باشند؟ بلكه خداوند اين زنان را براي پيامبر به عنوان همسر انتخاب كرده است و به 

 ﴿: فرمايد پيامبرش مي                       

                     ﴾ ]از اين پس « ]۵۲: األحزاب

                                           
 .8: ابوداود، حديث شماره -1
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ديگر زنان برايت حالل نيستند و روا نيست زنان ديگري جايگزين اينها ) جز همسرانت(
و اهللا بر  ،ك آنها شويي آنها تو را به شگفت آورد، مگر كنيزاني كه مالزيبائكني؛ هرچند 

 .»همه چيز شاهد و نگهبان است
را حرام كرده است، همانطور كه  و خداوند براي مؤمنان ازدواج با همسران پيامبر 

﴿: فرمايد براي فرزند ازدواج با مادرش حرام است، چنانكه خداوند مي     

                                

                              

                                 

                           

                       ﴾ ]اي « ]۵۳: األحزاب

خوراكي به شما اجازه داده ) صرف(هاي پيامبر نشويد مگر آنكه براي  وارد خانه! مؤمنان
گاه كه دعوت شديد، وارد شويد و  ولي آن. آنكه منتظر آماده شدن غذا باشيد شود؛ بي

اين كار، پيامبر را آزار . ويدچون غذا خورديد، پراكنده گرديد و سرگرم گفتگو نش
و چون از همسران . و اهللا از بيان حقيقت شرم ندارد ،كند دهد و از شما شرم مي مي

تر  هاي شما و آنان پاكيزه اين، براي دل. خواستيد، از پشت پرده بخواهيد پيامبر، چيزي مي
رايتان جايز اهللا را بيازاريد و هرگز ب و براي شما روا و سزاوار نيست كه رسول. است

بس  )گناه(گمان اين كار، نزد اهللا  بي. نيست كه پس از او با همسرانش ازدواج كنيد
 .»بزرگي است

كند، تا  را ناراحت مي آميزي با همسران پيامبر ايشان  و هر گفتار و كردار اهانت
جايي كه خداوند به مؤمنان فرمان داده كه با همسران پيامبر فقط از پشت پرده سخن 

﴿: فرمايد ويند و ميبگ                        

                  ﴾ ]و چون از « ].۵۳: األحزاب



   

 15  ين أمهات المؤمن ي يرهدر س سمينياعطر 

هاي شما و  اين، براي دل. واهيدخواستيد، از پشت پرده بخ همسران پيامبر، چيزي مي
 .»اهللا را بيازاريد و براي شما روا و سزاوار نيست كه رسول. تر است آنان پاكيزه

چه برسد به اين كه كسي به آنان طعنه بزند يا آنان را به آنچه شايسته نيست توصيف 
توبه زند  طعنه مي و خداوند بيان كرده كه عذر كسي را كه به همسران پيامبر  !.كند

 ﴿: فرمايد كند، چنانكه مي نكند و بر همين حالت بميرد قبول نمي     

                                   

      ﴾ ]هايشان در آتش گردانيده  روزي كه چهره« ]۶۷ – ۶۶: األحزاب

ما ! پروردگارا: گويند و مي .كرديم اي كاش از اهللا و پيامبر اطاعت مي: گويند شود، مي مي
 .»از سران و بزرگانمان اطاعت كرديم؛ پس ما را گمراه كردند

 !از بدترين منكرات است؟يا ! همسران پيامبر كار درستي استزدن به  آيا طعنه
گوئيـد، امـا همـين كـه      يا حفصه ناسـزا مـي   ي صديقه تصور كن شما داريد به عائشه

... شنود كند و سخنانت را مي به تو نگاه مي رويت را برگرداندي ديدي كه رسول خدا 
 در آن لحظه چه موضعي خواهي داشت؟

 !د داشت؟ننسبت به شما چه موضعي خواه و پيامبر 

 برترين زنان دنيا پيامبر  همسران

﴿: فرمايد خداوند متعال مي                ﴾ ]األحزاب :

 .»اگر تقوا داريد. يك از زنان ديگر نيستيد شما مانند هيچ! اي زنان پيامبر« ]۳۲
از شما برتر باشد به شرطي كـه تقـوا را    يعني در جماعت زنان مطلقاً كسي نيست كه

بودن آنان از زنان جهـان در   پس وقتي تقواي آنان ثابت گرديد افضل. رعايت كرده باشيد
و زنان برترين پيامبر و برترين انسان بايد اينگونـه باشـند،    .هر زمان و مكاني ثابت است

يز خدا و پيامبر را انتخـاب  آنان زناني هستند كه خدا و پيامبرش آنان را برگزيده و آنان ن
 !اند كرده
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ي تخيير خدا و  ها بعد از آيه و تقواي زنان پيامبر به نص قرآن ثابت است، چون آن

﴿انتخاب نموده و بر زندگي و زينت دنيا ترجيح دادند،  رسول را           

                                

                             

﴾ ]زندگاني دنيا و تجمل و اگر : به همسرانت بگو! اي پيامبر« ]۲۹ – ۲۸: األحزاب

مند سازم و به طرز نيكويي  بهره) از متاع دنيا(خواهيد، بياييد تا شما را  زيورش را مي
گمان اهللا براي  خواهيد، پس بي و اگر اهللا و پيامبرش و سراي آخرت را مي. رهايتان كنم

 .»نيكوكارانتان پاداش بزرگي فراهم كرده است
و سراي آخرت را انتخاب كردند و زندگي دنيا و زينت  و پيامبرش اهللا ،و زنان پيامبر

اگر ايمان راستين آنـان نبـود   و متاع آن را رها نمودند، و اين انتخاب صادقانه بود، چون 
مند باشند و بر  اي وجود نداشت كه آنان به خاطر آن به ماندن با پيامبر عالقه انگيزه ديگر

 .اساس تقوا استوار بود نتخاب آنان برهاي زندگي فقيرانه صبر كنند، و اين ا سختي

 ي پيامبر رسحكمت چند هم

: ، چنانكه در قرآنكريم اشاره شدهبراي مؤمنان الگوست از آنجا كه زندگي پيامبر 

﴿                              

﴾ ]اهللا و روز قيامت ) پاداش(راستي براي شما، براي كسي كه به  به« ]۲۱: األحزاب

 .»اهللا، الگو و سرمشقي نيكوست كند، در رسول اميدوار است و اهللا را فراوان ياد مي
 .آئين اسالم استمهم تشريع و مصدري از مصادر  و كارهاي ايشان 

كردنـد،   پاك نبوي كارهاي ايشـان را نقـل مـي    ي  خانه از اين رو بايد افرادي از داخل
خـانوادگي و امـور    همسري پيامبر اين اسـت كـه احكـام   هاي چند  از حكمت يپس يك

 .برسدبه مردم ايشان  ي زندگي زناشويي و احكام مخصوص زنان مؤمن از خانه
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الگـو   تربيت شده بودند بهتـرين  ايشان  ي همچنين زنان پيامبر از آنجا كه به وسيله
هاي چندهمسري پيامبر است،  باشند، اين نيز از حكمت براي زنان مؤمن در هر زماني مي

است كه از بزرگتـرين راويـان حـديث پيـامبر      ل ي صديقه يكي از زنان پيامبر عائشه
 .باشد مي

هـا و طوايـف عربـي اسـتحكام      از آنجا كه اسالم بايد ارتباطـات خـود را بـا قبيلـه     -
، چنانكـه  نـد هـاي مختلفـي ازدواج كرد   شود، پيامبر با زن هموار عوتبخشيد تا راه د مي

 .شدن بني مصطلق گرديد سبب مسلمان لازدواج ايشان با جويريه 
هـا   بيشـتر شـود بـا دختـران آن     انبراي آن كه ارتباطش با يارانش و همچنين پيامبر 

را بـه نكـاح    نمود، چنانكه با دختر ابـوبكر و عمـر ازدواج كـرد و دختـرانش     ازدواج مي
 .درآورد شعثمان و علي 

گرديـد ماننـد    و همچنين ازدواج با بعضي از زنان سبب اثبات يك حكم شرعي مي -
 .و ازدواج با زينب بنت جحش اين حكم را اثبات كرد ،ابطال حكم پسرخواندگي

ي بـه  با آنان ازدواج نمود در وضـعيت خاصـ   و همچنين بعضي از زناني كه پيامبر 
اجتماعي بودند، مانند سـوده بنـت زمعـه كـه شـوهرش       د و داراي مشكالتبردن سر مي

كه شوهرش وفات نموده بود و فرزندانش يتيم شده بودند، و ام  وفات يافت، و ام سلمه
حبيبه كه شوهرش مرتد شد و او در سرزمين غربت تنها مانده بود، از ايـن رو پيـامبر بـا    

هـا بـراي    اگـر ايـن ازدواج  . همدردي كرده باشـد  از اين طريق با آنانازدواج كرد تا  هاآن
گوينـد همـه همسـران پيـامبر      شـان مـي   بود، چنانكه مستشرقين و پيروان اشباع عزيزه مي

اسـت و بقيـه    لبودند، اما وقتي دوشيزه فقـط عائشـه   دوشيزه و يا كم سن و سال مي
آيـد   عيد به نظر مـي هايي هستند كه چند فرزند دارند، بسيار ب يا بيوهو قه همه يا زنان مطلّ

 .راني با آنان ازدواج كرده باشد كه پيامبر به قصد شهوت
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 فضائل مخصوص أمهات المؤمنين

 ل خديجه بنت خويلد -1

اسـت،   قصـي جـد پيـامبر     :بن اسد بن عبدالعزي بـن قصـي  خديجه بنت خويلد  
ر از خديجه دومين زني است كه از جهت پدر نسبت نزديكتـري بـا پيـامبر دارد و پيـامب    

 .نسل قصي زني ديگر نداشت جز ام حبيبه دختر ابوسفيان
تـرين زنـان    و از ثروتمندترين و شريفبوده خديجه از زنان مهم قريش از نظر نسبي 

 .رفت قريش به شمار مي
در بيست و پنج سالگي با خديجه ازدواج كرد، خديجه قبالً همسر ابي هاله  پيامبر 

ايمان آورد و ايشـان را يـاري كـرد و     ديجه به پيامبرخ. ابن زراره تميمي بود شبن نبا
از خديجه هستند بـه   داد و همه فرزندان پيامبر او را از همه زنان برتر قرار مي پيامبر

است، تا وقتي خديجه زنده بود پيامبر با زني ديگـر ازدواج   لجز ابراهيم كه از ماريه 
 .يافتنكرد تا اين كه سه سال قبل از هجرت خديجه وفات 

 :داراي فضائل و مناقب بزرگي است ل خديجه
 .از اولين كساني است كه ايمان آورد ل خديجه -أ 

در بيسـت  با زني ديگر ازدواج نكرد و  زنده بود پيامبر  ل تا وقتي خديجه -ب 
تنهـا زن ايشـان    ، خديجـه سي و هشت سال زندگي زناشويي پيامبر و پنج سال از

 .بود

داده  اي الهي بـود كـه خداونـد بـه پيـامبر       بهره ل محبت پيامبر با خديجه -ج 
(بود

1F

1(. 

 .ستود كرد و او را مي ياد مي ل به كثرت از خديجه پيامبر  -د 

                                           
 .2435: صحيح مسلم، حديث شماره -1
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بـه هيچكسـي از همسـران پيـامبر چنـان رشـك و       : (گويد مي ل ي صديقه عائشه
بردم چون پيامبر به كثرت از او يـاد   اي كه بر خديجه غيرت مي بردم به اندازه غيرت نمي

 .)2F1()كرد مي

 لسوده بنت زمعه  -2

ود بن نضر بن مالك بـن حسـل بـن     بن قيس بن عبدشمس بن عبدسوده بنت زمعه 

مادرش شموس بنت قيس بن زيد بـن عمـرو انصـاري     :عامر بن لؤي بن غالب بن فهر
 .سوده قبل از ازدواج با پيامبر در نكاح سكران بن عمرو بود .بود

ابن عباس و يحيي بن عبداهللا بن عبدالرحمن او از پيامبر حديث روايت كرده و از او 
در مكه مسلمان شد و به همراه شوهرش به حبشه در . اند كردهبن سعد بن زراره روايت 

او اولـين زنـي اسـت كـه بعـد از      . دوم هجرت كرد و شوهرش آنجا درگذشت ي مرحله
ل او بـه  با او ازدواج كرد، ازدواج در مكه انجام شد و حدود چهار سـا  خديجه پيامبر 

وي بانويي بزرگوار و شريف بود و در آخر دوران خالفت عمر . تنهايي همسر پيامبر بود
 .ديده از جهان فرو بست سفاروق 

 :فضائل
باقي بماند، او نوبـت خـود را بـه     مند بود كه همچنان همسر پيامبر  سوده عالقه -أ

خواست كه در بهشت همسر عائشه هديه كرد و با اين كار به پيامبر ابراز محبت نمود، و 
 .پيامبر باشد

سوده بنت زمعه نوبت خود را به عائشـه  : (كند روايت مي لبخاري از عائشه امام 
 .)3F2()گذراند هديه كرد و پيامبر روز نوبت سوده و روز نوبت عائشه را با عائشه مي

 .كرد مانند او باشد آرزو مي ي صديقه عائشه -ب

                                           
 .2435: مارهصحيح مسلم، حديث ش -1
 .5212صحيح بخاري  -2
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همـه زنـان دوسـت داشـتم     بـين  از : ند كه گفتك روايت ميلهمسلم از عائشامام 
 .مانند سوده باشم

 بعائشه دختر ابوبكر صديق -3
اي بـرايش انتخـاب شـود، پيـامبر      خواست كه كنيـه  بود او از پيامبر  اش ام عبداهللا كنيه

 ؛اي بگذار و او كنيه ام عبداهللا را انتخاب كرد ات براي خود كنيه به اسم خواهرزاده: فرمود
 .است بن زبير بن عوام كه مادرش اسماء بنت ابوبكرعبداهللا 

عائشه در سال چهـارم بعثـت ديـده بـه     . رومان بنت عويمر كناني است مادر عائشه ام
لگي او را او را به عقد خود درآورد و در نه سـا  جهان گشود و در شش سالگي پيامبر 

و ازدواج كـرده، پـاكي   ر بـا ا اي است كه پيامب تنها زن دوشيزهلاش برد، عائشه به خانه
پيـامبر او را از همـه   لاز باالي هفت آسمان نازل گرديد، و بعد از خديجهلعائشه

ترين زن اسالم بود كه بزرگان صـحابه از او سـوال    زنانش بيشتر دوست داشت، وي فقيه
هــ   58هيجده ساله بود كه پيامبر وفات يافت، و خود در هفدهم رمضان سال . كردند مي

 .آفرين تسليم نمود و در قبرستان بقيع به خاك سپرده شدجان به جان 
 

 :كه در صحاح سته مذكور است ل فضائل منحصر به فرد عائشه
 .ترين همسر پيامبر بود عائشه بعد از خديجه محبوب )1

او را بـه عنـوان    كـه پيـامبر   (كنـد   روايـت مـي    بخاري از عمرو بن عاصامام 
چه كسـي  : نزد پيامبر آمدم و گفتم: گويد م كرد، او ميلشكر ذات السالسل اعزا ي فرمانده

پـدرش  : از مـردان؟ فرمـود  : عائشه را، گفتم: را بيشتر از همه مردم دوست داري؟ فرمود
(...)را

4F

1(. 

                                           
 .4358صحيح بخاري، حديث شماره  -1
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ابريشمي به پيـامبر   ي اي از پارچه قبل از ازدواج تصوير عائشه را جبرئيل در قطعه )2
 .نشان داد
سه : (فرمود پيامبر : ند كه گفتنك روايت ميلشهمسلم از عائامام بخاري و امام 

ايـن  : گفـت  آورد و مي اي از ابريشم مي شب تو را در خواب ديدم، فرشته تو را در قطعه
: گفتم ديدم كه تو هستي و مي كردم و ناگهان مي ات را نمايان مي همسر توست، من چهره

 .)5F1()رساند اگر از سوي خدا باشد آن را به انجام مي
چنانكه روايت است . در لحاف عائشه بود بر ايشان وحي نازل شد تي پيامبر وق )3

اي ام سلمه در مورد عائشه مرا آزار مده، سوگند به خـدا در لحـاف   : (... كه پيامبر فرمود
  .)6F2()هيچكسي از شما جز او بر من وحي نازل نشده است

گواهي داده  ي كبري شده كه خداوند در آن به پاكي صديقهآياتي در قرآن نازل  )4

﴿: است                                  

                         ﴾ ]۱۱: النور[ 

به ميان آوردند، ) المؤمنين عايشه ي ام درباره(راستي كساني كه آن تهمت بزرگ را  به«
ن آرا شر و زياني براي خود مپنداريد؛ بلكه  )تهمت(اين . گروهي از شما بودند

براي هر يك از آنان سهمي از گناهي كه . ، براي شما سراسر خير و نيكي است)تهمت(
و شخصي كه بيشترين سهم را در اين تهمت داشت، . است) محفوظ(اند،  مرتكب شده

  .»دارد) در پيش(مجازات بزرگي 

﴿: فرمايد تا آن كه مي                   

                        ﴾ ]النور :

و زنان پاك، . زنان ناپاك، سزاوار مردان ناپاك و مردان ناپاك، سزاوار زنان ناپاكند« ]۲۶

                                           
 .2438: صحيح مسلم، حديث شماره -1
 .3775: صحيح بخاري، حديث شماره -2
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گويند،  مي) مردم(ايشان از آنچه . سزاوار مردان پاكند و مردان پاك، سزاوار زنان پاك
 .»ش و روزي نيكي دارندمبرا و بدور هستند و آمرز

 بحفصه دختر عمر بن خطاب -4
مادرش زينب بنـت مظعـون خـواهر     خواهر عبداهللا از جانب پدرش است، ل حفصه

در سال سوم هجري بـا   پيامبر  عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافه است،
كـه   بودفه بدري اهمسر خنيس بن حذ  او ازدواج كرد، حفصه قبل از ازدواج با پيامبر

دار و  حفصـه روزه . وفات نمـود مدينه ي بدر برداشته بود در  بر اثر جراحتي كه در غزوه
 .هـ درگذشت 45پنج سال قبل از بعثت به دنيا آمد و در شعبان سال . گذار بود عبادت

 :فضائل
در  كـرد و همسـر پيـامبر    ها را با عبادت صبح مـي  گرفت و شب زياد روزه مي )1

 .بهشت است

يـك طـالق   حفصـه را  كه رسول خـدا : (كند قيس بن زيد روايت مي طبراني از
جبرئيـل نـزد   : فرمود نزد او آمد حفصه حجاب كرد، پيامبر آنگاه پيامبر... داد

دار اسـت و او   زنـده  دار و شـب  او روزه ،به حفصـه رجـوع كـن   : من آمد و گفت
 .)7F1()همسر تو در بهشت است

ي شد، قرآن تا زمان وفات ابوبكر نزد آور قرآن جمعصديق در زمان ابوبكر  وقتي )2
شد، و پس از آن نـزد حفصـه    نگهداري ميفاروق ايشان بود، پس از او نزد عمر 
آوري شد از قرآني كه  وقتي قرآن جمعالنورين  ذيبود، و سپس در دوران عثمان 

نزد حفصه بود كمك گرفتند و دوباره آن را به او برگرداندند و نزد او بود تـا آن  
(هـ در مدينه درگذشت 45سال كه در 

8F

2( . 

                                           
 .»934ش  365/  18المعجم الكبير « -1
 .4506صحيح ابن حبان  -2
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 خزيمه تزينب بن -5

زينب بنت خزيمه بن عبداهللا بن عمرو بن عبد مناف بن هالل بن عامر بـن صعصـعه   

كـرد،   داد و آنـان را كمـك مـي    گفتند، چون به فقرا غذا مـي  مي به او ام المساكين هاللي
بـا او ازدواج   ر پس از آن پيـامب . شوهرش عبداهللا بن جحش در احد به شهادت رسيد

سـپس زينـب در سـال چهـارم     . كرد، و زندگي پيامبر با او فقط دو يا سه ماه طول كشيد
 .هجري درگذشت

گرچه مناقب مخصوصي براي او ذكر نشده، اما فضائلي كه در حـق عمـوم همسـران    
بر او نماز خواند،  پيامبر آمده او را كافي است، و همچنين وقتي او وفات يافت پيامبر 

در دوران حيـات ايشـان فقـط     اين فضيلتي است براي او، چون از همسران پيـامبر   و
رحمـت واجبـي اسـت بـراي      خديجه و زينب وفات يافته اند، و نمازگزاردن پيـامبر  

 .مسلمين

 ل ام سلمه -6

زاد (پدرش به خاطر سخاوتش ملقب بـه   :مخزومي قريشي) حذيفه(هند بنت ابي اميه 
بـود، چـون مسـافري كـه همـراه او بـود توشـه بـا خـودش          ) انمسافر ي توشه( )الركب
بعد از آن كـه ابوسـلمه   . داشت، و مادرش عاتكه بنت عامر كنانيه از بني فراس بود برنمي

بن عبداألسد شوهر و پسر عموي أم سلمه كه همـراه او بـه حبشـه و سـپس بـه مدينـه       
 :اند هجرت كرده بود وفات يافت، پيامبر با او ازدواج كرد، و گفته

تـرين   شـريف  وارد مدينه شـد، او از زيبـاترين و   او اولين زني بود كه سوار بر كجاوه
و آخرين همسر پيامبر بود كه از دنيا رحلت كرد و بنابر قول راجـح در سـال   ه، زنان بود

 .هـ درگذشت 61
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 :فضائل
 روايـت  ل مسـلم از ام سـلمه  امـام  ازدواج پيامبر با او و دعاي ايشـان بـر او،    )1

بلتعـه را نـزد مـن فرسـتاد تـا مـرا        حاطـب بـن ابـي    پيـامبر  : كند كه گفـت  مي
و يعنـي نسـبت بـه هـو    (من دختري دارم و من بـاغيرتم  : خواستگاري كند، گفتم

كنـيم خداونـد دختـرش را از او     براي دخترش دعا مـي  :فرمود پيامبر) حساسم
(كنم خداوند غيرت و حساسيت او را دور كند نياز كند، و دعا مي بي

9F

1( . 

 در روز حديبيه به وضوح آشكار گرديد، آنگاه كه پيامبر  و درايت اوو حكمت  )2
قربـاني سـر ببريـد و موهـاي سـرتان را      ! اي مردم: (صحابه را فرا خواند و فرمود

هيچكس بلند نشد، باز پيامبر تكرار كرد ولي كسي بلند نشـد بـاز پيـامبر    . بتراشيد
اي ام سلمه مـردم را  : (د ام سلمه آمد و گفتآنگاه پيامبر برگشت و نز: تكرار كرد
بيني با هـيچكس سـخن نگـو، و بـه      همانطورند كه مي: ام سلمه گفت) چه شده؟

ات برو و آن را سر ببر و موهاي سرت را بتراش، و وقتي اين كـار را   سوي قرباني
شـده و بـدون آن كـه بـا     دهند، آنگاه پيامبر بيـرون   بكني مردم هم آن را انجام مي

اش را سر بريـد و سـپس نشسـت و موهـاي سـرش را       قرباني سخن بگويد كسي
كـردن نمودنـد و موهـاي     تراشيد، آنگـاه مـردم بلنـد شـدند و شـروع بـه قربـاني       

فـتح نـازل    ي سرهايشان را تراشيدند، تا آن كه در وسط راه مكـه و مدينـه سـوره   
(شد

10F

 .وستمندي و حسن تدبير ا اين مشوره ام سلمه به وضوح نشانگر عقل .)2

 ل زينب بنت جحش -7

از اولـين   :بن رباب بن يعمر األسـدي حليـف بنـي عبـد شـمس      زينب بنت جحش
اسـت،   پيـامبر   ي مهاجران زن بود و مادرش أميمه بنت عبـدالمطلب بـن هاشـم عمـه    

                                           
 .918: صحيح مسلم، حديث شماره -1
 .4/  323د امام احمد و مسن 2581: صحيح بخاري، حديث شماره( -2
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زينب در دينداري و پرهيزگاري و سخاوت سرآمد زنان بود و اولين زني اسـت كـه بـه    
 .هجري درگذشت 20سال زيرا وي در  ؛پيوست پيامبر

 :فضائل

   ﴿: فرمايد درآورد، چنانكه مي زينب را خداوند به ازدواج پيامبر  )1

                          

                               

                              

   ﴾ ]كه به كسي كه اهللا به او ) را به ياد آور(ني و زما« ]۳۷: األحزاب

همسرت را نگاه دار و «: گفتي نعمت داده بود و تو نيز به او نعمت دادي، مي
داشتي كه اهللا آن را آشكار  و در دلت چيزي را پنهان مي» تقواي الهي پيشه كن

و  .ترسيدي؛ و اهللا به اينكه از او بترسي، سزاوارتر است كند و از مردم  مي مي
جدا شد، اين بانو را به ازدواج تو درآورديم تا بر مؤمنان ) زينب(چون زيد از او 

هايشان پس از آنكه طالقشان  ي ازدواج با همسران پسرخوانده تنگنايي در زمينه
 .»شدني است و فرمان اهللا، انجام. دهند، نباشد
هايتـان بـه    نوادهشما را خا: (گفت كرد و مي همسران پيامبر افتخار مي و او بر ديگر

 سمان به ازدواج پيامبر آدرآورده و مرا خداوند از باالي هفت  ازدواج پيامبر 
  .)11F1()درآورده است

زينب را به خاطر صدقه و انفاق در راه خدا، در ميان همسرانش ستايش  پيامبر  )2
: فرمـود  پيـامبر  : كنـد كـه گفـت    روايت مي ي صديقه  مسلم از عائشهامام كرد، 
پيوندد كه دست درازتـري داشـته باشـد،     تان كسي از شما به من مي از همه زودتر

                                           
 .7420: صحيح بخاري، حديث شماره -1
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يـك   كردند كـه دسـت كـدام    هايشان را دراز مي زنان پيامبر دست: گويد عائشه مي
ما زينب بود، چـون زينـب بـا     ي دست و دل بازتر از همه: گويد مي. درازتر است

  .)12F1()داد كرد و صدقه مي دست خود كار مي

 ل نت حارثجويريه ب -8
ضرار بن حبيب بن جذيه الخزاعيه مصطلقي، در سال پنجم يا  بن ابي جويريه بنت حارث

ثابـت بـن قـيس     ي اسير شـد و سـهميه  ) مريسيع(بني مصطلق  ي ششم هجري در غزوه
گرديد، ثابت با او عقد مكاتبه بست يعني قرار گذاشت كه با پرداخت مبلغي به صـورت  

مبلغ مذكور را پرداخت نمود و بـا او ازدواج كـرد، او قـبالً     اقساطي آزاد شود، پيامبر 
همسر مسافع بن صفوان بود كه در همين جنگ كشته شد، و به سبب جويريـه مسـلمين   

ها بود، و  ترين زن صد تن از اسيران را آزاد كردند، از اين رو او براي قوم خود از بابركت
 .در سال پنجاه هجري درگذشت

 :فضائل
مسـلم از عبـداهللا بـن عبـاس از     امـام   .پرداخـت  ه ذكر و عبادت مـي او به كثرت ب )1

صـبح زود وقتـي نمـاز صـبح را خوانـد از       پيامبر : كند روايت مي لجويريه
پيش او بيرون رفت ظهر وقتي آمد ديد هنـوز او مشـغول ذكـر و عبـادت اسـت،      

بر پيـام . بلـه : ام؟ گفـت  هنوز بر همان حالتي هستي كه من از تو جدا شـده : فرمود
اي مقايسه  ام اگر به آنچه تو در طول روز گفته من بعد از تو سه كلمه گفته: فرمود

 وبِحمده، اِهللا سبحانَ«:) آن كلمات عباتنـد از (شوند وزن بيشتري خواهند داشت و 
ددع هلْقا خرِضو فِْسهةَ نزِنو هشرع اددمو هاتم13(»كَلF2(. 

 .ه بود جويريه نام نهادبعد از آن كه اسمش برّاو را  پيامبر  )2

                                           
 .2452: صحيح مسلم، حديث شماره -1
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 27  ين أمهات المؤمن ي يرهدر س سمينياعطر 

 لام حبيبه  -9

صـفيه   مـادرش  :سفيان بن صخر بن حرب بن اميه بن عبد شمس امـوي  رمله بنت ابي
هفده سال قبل از بعثت بـه دنيـا آمـد و بـه همـراه       ايشان ،است بنت ابي العاص بن أميه

آنجا  هجرت كردند، وهمسرش عبيداهللا بن جحش اسدي مسلمان شد و هردو به حبشه 
ك    حبيبه  امو  شوهرش مرتد شده د، سـپس بـه مدينـه    مانـ همچنان به ديـن خـود متمسـ

 ، آنگاه خداوند به او همسري بهتر يعني پيامبر را داد،از شوهرش جدا شدهجرت كرد و 
شـان   او از همه زنان پيامبر از لحاظ نسب به ايشان نزديكتر است، و در عبد مناف نسـب 

 .هـ درگذشت 44وي در سال  .شود يكي مي
 :فضائل

نه آمـده  يدمديد صلح بين مسلمين و قريش به مپدرش وقتي مشرك بود و براي ت )1
(نشست نداد بر آن مي بود، أم حبيبه به او اجازه نشستن بر فرشي كه پيامبر

14F

1(. 

 .در هجرت دوم به حبشه هجرت كرد )2

10- لي بن اخطب يصفيه بنت ح 

ب از نسل هارون بـن عمـران بـرادر    وقالوي بن يع از فرزنداناو  :بن سعيه از بني نظير
و پس از او با كنانه بـن   شدن با سالم بن مشكم ازدواج كرد موسي است، قبل از مسلمان

ابي الحقيق ازدواج نمود كه كنانه روز جنگ خيبر كشته شد، و صفيه همراه ديگـر زنـان   
پول  او پيمان مكاتبه بست، پيامبرو با  يه كلبي او را گرفتحيهود به اسارت درآمد و د

زادكردنش را مهريه او آاش را پرداخت كرد و آزادش نموده و با او ازدواج كرد و  مكاتبه
 .هجري درگذشت 52قرار داد، وي در سال 

 :فضائل
 .همسر پيامبري است و دختر پيامبري است و عمويش پيامبر بود )1

                                           
 .100، 99/  8طبقات ابن سعد  -1
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: بر رسيد كه حفصه گفته استبه صفيه خ: كند كه گفت ترمذي از انس روايت مي
آمـد و ديـد كـه صـفيه گريـه       صفيه دختر يهودي است، صفيه گريه كرد، پيامبر

حفصـه بـه مـن گفتـه اسـت كـه دختـر        : كني؟ گفت چرا گريه مي: كند، گفت مي
تو دختر پيـامبري هسـتي و عمويـت پيـامبر و همسـرت      : فرمود پيامبر. يهودي

، حفصـه  )موسي و همسرت من هستم يعني پدرت هارون و عمويت(پيامبر است
اي حفصه از خدا : كند؟ سپس پيامبر به حفصه گفت چيزي بر تو افتخار ميچه به 

(بترس
15F

1(. 

پيامبر او را به صدق و راستي وصف نموده، وقتـي كـه در بيمـاري پيـامبر صـفيه       )2
) ات مـرا گرفتـه بـود    دوست داشتم بيماري! سوگند به خدا اي پيامبر خدا: (گفت

گيريـد، سـوگند    آيا از او خرده مي: يامبر به او اشاره كردند، پيامبر فرمودهمسران پ
  .)16F2()به خدا كه او راستگوست

 ل ميمونه بنت حارث -11

ود بن عـوف  عوف است، با مسعمادرش هند بنت  :ليةهال صعصعةبن حزن بن عامر بن 

فـات يافـت و   أبورهم و .ازدواج كرد و سپس با أبورهم بن عبدالعزي ازدواج نمود ثقفي
او كـه بـا   مسـرف نزديـك    ي عباس او را به ازدواج پيـامبر درآورد، و پيـامبر در منطقـه   

بـا او   القضاء در سال هفتم هجري پيامبر ةعروسي كرد، او آخرين زني بود كه در عمر

 .ازدواج نمود
 :فضائل

 :به ايمان او شهادت داده است جمهربان پيامبر  )1

                                           
 .3892: ترمذي، حديث شماره -1
 .20922ش  431/  11مصنف عبدالرزاق  -2
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 :ايناننـد  خواهران بـا ايمـان  : فرمود پيامبر : (از ابن عباس روايت است كه گفت
حـارث و خـواهرش سـلمي بنـت      ميمونه همسر پيامبر و خواهرش ام فضل بنت

 .)17F1()حمزه و اسماء بنت عميس خواهر مادري آنان حارث زن

 .پيامبر او را ميمونه ناميد )2

 برميمونه بره بود پيـام  ام اسم خاله: (كند كه گفت حاكم از ابن عباس روايت مي
 .)18F2()اسم او را ميمونه گذاشت

اي از فضائل أمهات المؤمنين بود، باشد كه آن را در ميان أمـواج   آنچه بيان كرديم پاره
 .شود توشه راه خود قرار دهيم متالطم شبهاتي كه مطرح شده و مي

و الزم است كه دختـران و خـواهران و همسـران مـا ايـن فضـائل را بياموزنـد و در        
را به عنوان رفتار خود در پيش بگيرند و آنان را به عنـوان بهتـرين الگـو     هايشان آن خانه

داشـتن همسـران پيـامبر     قرار دهند و اينگونه أمهات المؤمنين را گرامي بدارند، و گرامـي 
 .گذاشتن به پيامبر  داشتن و احترام ييعني گرام

                                           
 .33 – 32/  4المستدرك  -1
 .2141: شمارهصحيح مسلم، حديث  -2





 
 

 
 
 

سيرة عطرآگين و تاريخ درخشان 

 حسن مثني و فرزندش عبداهللا
 





 
 

 

 سن مثني و پسرش عبداهللاح 

ة والسالم على خري خلق خرة، والصال، وبأمره سار الدنيا واآلتاحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلا
 .اهللا، حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم

بالد علماي بزرگوار آن  امت اسالمي به آن مي ي كهيكي از بزرگترين افتخارات: اما بعد
از جملـه علمـاي امـت ايـن دو      ،انـد  بـوده راه حقيقـت   ه چراغي برفـراز واراست كه هم

و پسرش عبـداهللا اسـت كـه     بزرگوار حسن بن حسن بن علي بن ابي طالب دانشمند 
اهـل بيـت    بزرگـان دارنـد و دو تـن از    صـي در تاريخ نزد اهل سنت و غيره جايگـاه خا 

 .باشند كه ما به محبت اهل بيت و رعايت حقوق آنان امر شده ايم مي

 كنيه و نسب و خانوادهنام و 

بن علي ) المثني چون اسم او حسن فرزند حسن است(او سيد بزرگوار حسن بن حسن 
اسـت و   پيـامبر   ي بن ابي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم قريشي هاشمي و فرزند نوه

 .اش ابومحمد مدني بود كنيه
سرور جهانيان است و پدرش سرور جوانان اهل بهشـت حسـن    اما جدش محمد 

يكي از ده نفري است كه مژده  بزرگش علي بن ابي طالب است و پدر ببن علي 
چهارم است، عمويش حسين بن علي شهيد كربالست كه  ي و خليفه اند دهبهشت داده ش

اسـت و  ) طيـار (باشد و عموي پدرش جعفر بن ابي طالب  سرور جوانان اهل بهشت مي
 .ردار شهداء استاست كه س حمزه بن عبدالمطلب  عموي جدش علي 

بزرگش فاطمه دختر محمد بن عبداهللا بن عبدالمطلب، سردار و بانوي زنـان و  و مادر
 .و مادرش خوله بنت منظور فزاري است. جهان است
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 برادران حسن

زيد و طلحه و ابوبكر و عبداهللا كه در كربالء همـراه بـا    :او چند برادر داشت از آن جمله
پسـر   بـه واسـطة   ند، و حسن بن حسن از اين معركـه عمويشان حسين به شهادت رسيد

(اسماء بن خارجه فزاري نجات يافت عموي مادرش
19F

1(. 
و همچنين از برادرانش عمرو و عبدالرحمن و حسن و محمد و يعقوب و اسـماعيل  

ثني و زيـد  ندان حسن مفقط ذريه و فرزبن علي و عمر و حمزه بودند، و از نسل حسن 
(بن حسن باقي مانده است

20F

2(.  

 همسران و فرزندانش

عمويش حسين فاطمه را به ازدواج او درآورد كه از او صـاحب   :فاطمه دختر حسين
هاي حديث احـاديثي از   كرد و در كتابدختر شد، فاطمه نود سال زندگي سه پسر و دو 

(او روايت شده و او ثقه بود
21F

3(. 
تر عمـوي  كه هردو دخ :ام فضل بنت محمد بن علي و أم موسي بنت عمر بن علي

زده شـدند   و با هردو در يك شب ازدواج كرده است، و زنان بني هاشم حيرت داو هستن
(كه نزد كداميك بروند

22F

4(. 

مبشره و  ي پدرش يكي از عشره :يةرمله بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدو

صحابي بزرگوار سعيد بن زيد است، حسن از او صاحب فرزندي به نام محمـد گرديـد   

                                           
 .230/  2ن ك تهذيب التهذيب  -1
و حسن مثني برادراني از مـادرش خولـه بنـت منظـور فـزاري دارد كـه        229/  3سير أعالم النبالء  -2

محمـد  (ملقـب بـه    عبارتند از ابراهيم و داود و أم قاسم فرزندان محمد بن طلحـه بـن عبـداهللا    
مل بـه شـهادت رسـيد، حسـن بـن علـي بـا        وقتي در جنگ ج) محمد بن طلحه(چون او ). سجاد

 .55/  15همسرش ازدواج كرد، تاريخ دمشق 
 .8652تقريب التهذيب  -3
 .319/  5الطبقات ابن سعد  -4
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و اين وصلت جديدي اسـت بـين اهـل بيـت و صـحابه كـه       . اش به اسم اوست يهكه كن
 .نشانگر محبت و دوستي است

 .هاي داود و جعفر شد كنيزي رومي بود كه از او صاحب دو فرزند به نامو اما حبيبه 

 مشكالت ايشان

اسفناك كربال و  ي اولين مصيبتي كه ايشان در معرض آن قرار گرفت حضورش در واقعه
به دليل كـم سـن     بود، حسن مثني  دت عمويش حسين و جمعي از اهل بيت شها

اسماء بن  اش و گفته اند با دخالت دايي ،از اين معركه جان سالم به دربردو سال بودنش 
 .هايش را معالجه كرد و او زخمخارجه نجات يافت 

ريخ اسـت كـه در تـا   آن  در معرض آن قـرار گرفـت   ايشان مصيبتهايي كهاز جمله و 
علي بـود، روزي او   ي حسن وصي پدرش و سرپرست صدقه: (اإلسالم ذهبي آمده است

حجاج در مدينه همراه بود حجاج در آن وقت امير مدينه بود، حجاج به حسن  ي با دسته
 ي علي شـريك كـن او عمويـت و باقيمانـده     ي عمويت عمر بن علي را در صدقه: گفت

دهم و كسي را در اين امـوال كـه علـي     يير نميشرط علي را تغ: ات است، گفت خانواده
دهـم، او نـزد    من او را شريك شما قرار مي: كنم، حجاج گفت شريك نكرده شريك نمي

آمد گفت و به حجاج فرماني نوشت كه فراتر از  عبدالملك به او خوش .عبدالملك رفت
سـتم حجـاج   بود كه خداونـد متعـال او را از ظلـم و    و اينگونه ) آن با حسن رفتار نكند

 .رهايي بخشيد
ه بود، اين است كه ابن عساكر در به آن گرفتار شدو از جمله مشكالتي كه وي 

خود در مدينه هشام بن اسماعيل  عبدالملك بن مروان به عامل: گويد تاريخ دمشق مي
كند، با رسيدن  نوشت كه به من خبر رسيده كه حسن بن حسن با اهل عراق مكاتبه مي

: او را آوردند، علي بن حسين بلند شد و گفت: گويد مي. و را احضار كنيدمن  ا ي    نامه
 الْعظيمِ، الْعلياللَّه  إِلَّا هإِل الْكَرِمي، لَا الْحليم اللَّه إِلَّا هإِل لَا« كلمات فرج را بگو! اي پسر عمو

: گويد مي » الْعالَمني رب للَّه ، الْحمدالْكَرِميِ شِالْعر ورب السبعِ، السموات رب اللَّه سبحانَ
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و بر او دروغي بسته اند او را رها كنيد و  اند دهاو را تهمت ز: هشام نگاهي كرد و گفت
د اين بنده صالح را با خداونو اينگونه  )بايد در اين مورد به اميرالمؤمنين مراجعه شود

(زيرا دعا عبادت است ،و كه شريكي ندارد نجات دادبردن به ا دعاي مخلصانه و پناه
23F

1(. 
رسـاند، چـرا    علي بن حسين و حسـن مثنـي را مـي    ةصميمان ي و اين عالقه و رابطه

كربال باهم بودنـد و از   ي چنين نباشد و حال آن كه آنان پسر عموي يكديگر و در معركه
كـرده بودنـد، همسـر     تعداد اندك افراد نجات يافته از آن معركه بودند و بـاهم وصـلت  

حسن فاطمه خواهر علي بن حسين و همسر علي بـن حسـين خـواهر حسـن مثنـي ام      
 .عبداهللا بود

 وفات

اندي سال سن داشت درگذشت، وقتـي   پنجاه و هـ در حالي كه 97در سال  رحمه اهللا او
اش هجـوم آوردنـد، آنگـاه ابـراهيم بـن       اش حمل شد طلبكارانش به تابوت جنازه جنازه

من ضامن بدهي او هستم، بدهكاري او چهل هزار درهم بـود، و  : ن طلحه گفتمحمد ب
 .دهد اين صحنه محبت اهل بيت و صحابه را نشان مي

دوست دارم در اينجا به اين اشاره كنيم كه آنچه به وليد بـن عبـدالملك نسـبت داده    
يـد  چون حسن مثني بعد از مرگ ول ،صحت ندارد شده كه او حسن مثني را مسموم كرد

هـ درگذشت و حسـن مثنـي در    96چون وليد در سال . بن عبدالملك وفات كرده است
. دانيم كه زينب دختر حسن همسر وليد بن عبدالملك بـود  هـ وفات يافت و مي 97سال 

رحمت خدا بر حسن مثني باد و خداوند مـا را از دوسـتداران او و دوسـتداران مؤمنـان     
 .بگرداند

 
 

                                           
 .1479: سنن ابوداود، حديث شماره -1
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 عبداهللا بن حسن مثني

 نام و كنيه و نسب و خانواده

رسـول   ي او عبداهللا بن حسن بن حسن بن علي بن ابي طالب هاشمي قريشي فرزند نوه
گفتـه  . ابومحمد مدني استو خدا، ابومحمد هاشمي مدني ملقب به محض يعني خالص 

 .چون پدر و مادرش هردو هاشمي بودند از اين رو او به محض ملقب گرديد: اند

 فضيلت و علم

(داراي شرافت و هيبت و گويايي بوداو از عبادتگذاران بود و او  :گويد دي ميواح
24F

1(. 
در  145سـال   او ثقه و بزرگوار بود، اوائل: ستو در تقريب التهذيب ابن حجر آمده ا

 .هفتاد و پنج سالگي درگذشت

 نزد عبداهللا بن حسن  جايگاه ابوبكر و عمر و عثمان 

حسن جايگاه وااليي داشتند، چنانكه حافظ ابن عساكر از خلفاي راشدين نزد عبداهللا بن 
ابـوبكر و   ي در بـاره عبـداهللا بـن حسـن    از : كنـد كـه گفـت    ابي خالد احمد روايت مـي 

ـ : پرسيدم؟ او گفتبعمر آنـان درود و   ردرود و رحمت خدا بر آنان باد و كسي كه ب
(فرستد رحمت خدا بر او مباد رحمت نمي

25F

2(. 
افتم و برايشان دعـا   به يادشان مي: كه او گفت: آمده است و همچنين در همين كتاب 
و همچنين در تـاريخ دمشـق   » جويم ب ميرّدعاكردن براي آنان به خداوند تق كنم و با مي

                                           
 .191تاريخ اإلسالم ص  -1
 .255/  29تاريخ دمشق  -2
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ها پرسـيد،   نمودن بر موزه را در باره مسح آمده است كه حفص بن قيس عبداهللا بن حسن
پرسـم كـه آيـا تـو      من مي: زيرا عمر بن خطاب مسح كرده است، گفت ؛مسح كن: گفت

پرسي، عمر از هـزاران   گويم و تو رأي مرا مي من از عمر برايت مي: كني؟ گفت مسح مي
اين سخنان : گويند بعضي مردم مي! اي ابامحمد: فرد مانند من و تو بهتر بوده است، گفتم

در ! دايابـار خـ  : شما تقيه است، آنگاه او در حالي كه مابين منبر و قبر پيامبر بوديم، گفت
علـي مـورد سـتم    : گويد كسي كه مي: پنهان و آشكار سخن من همين است، سپس گفت

به او فرمـاني داد و او آن را اجـرا نكـرد، بـه علـي تـوهين كـرده         قرار گرفته و پيامبر 
(است

26F

1(. 
عبـداهللا بـن   : گويد و همچنين در تاريخ دمشق از محمد بن قاسم روايت است كه مي

شدن عثمان را ياد كـرد و چنـان گريسـت كـه      ا ديدم كه كشتهحسن بن حسن بن علي ر
(ريش و لباسش خيس شد

27F

2(. 

 مصايب و وفات

پوشـي كـرد ودر    مشكالت عبداهللا بن حسن از دوران ابوالعباس سفّاح آغاز شد او چشم
و ) مثلث(عبداهللا بن حسن و حسن سوم  ،مورد قضيه سكوت نموده، اما ابوجعفر منصور

محمد و ابراهيم قصد شورش عليـه دولـت    ؛كرد، چون فرزندان عبداهللابراهيم را زنداني 
ابوجعفر را داشتند، به همراه عبداهللا برادرش محمد بن عبداهللا بن عمرو بـن عثمـان بـن    

هــ در   145آنان در سال . عفان ملقب به ديباج كه برادر مادري عبداهللا بود زنداني گرديد
ابن كثير اين داسـتان   حافظ  .سال بود  75اهللا زندان وفات يافتند، در آن روز سن عبد

منصور بر عبـداهللا فشـار آورد كـه    : كند انگيز را اينگونه براي ما تعريف مي اسفناك و غم
سـوگند بـه   : فرزندانش را پيدا كند، عبداهللا از اين فشار ناراحت و خشمگين شد و گفت

                                           
 .256/  29تاريخ دمشق  -1
2-  29  /256. 
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آنگاه منصور خشمگين گرديـد و   دهم، اگر زير پاهايم باشند آنان را به تو نشان نمي! خدا
و او سـه   غالمان و امـوال او را بفروشـند،  : دستور داد عبداهللا را زنداني كنند و فرمان داد

سال در زندان ماند و به منصور پيشنهاد كردند كه همه فرزندان حسن را زنـداني كنـد و   
لب آنان به او چنين كرد و به شدت به جستجوي ابراهيم و محمد پرداخت، با اين كه اغ

، منصـور  انـد  دههـا آمـ   دانسـت كـه آن   آمدند و كسي كه منصور را خبر كند نمـي  حج مي
كرد و هـر فرمانـداري را تحريـك     عزل مي يفرماندارانش را در مدينه يكي پس از ديگر

شان باشـد، و او امـوال فراوانـي در     كرد كه ابراهيم و محمد را دستگير كند و به دنبال مي
 .ستجو از آنان خرج كرد، اما تقدير الهي نبود كه آنان دستگير شوندراه دستگيري و ج

از فرماندهان منصور به نام ابوالعساكر خالد بن حسان با آنـان همآهنـگ بـود، و     يكي
در يكي از مراسم حج تصميم گرفتند منصور را در بين صفا و مروه از بين ببرند، عبداهللا 

از اين كار منع كرد، منصور از اين كـار مطلـع   بن حسن آنان را به خاطر شرافت جايگاه 
شد و از حمايت آن امير از آنان آگاه گرديد و آن فرمانده را چنـان شـكنجه كـرد كـه او     

چه چيزي شما را از اين : منصور گفت. خواسته اند به او حمله نمايند اعتراف كرد كه مي
خليفه دسـتور داد او را در   عبداهللا بن حسن ما را منع كرد، آنگاه: كار بازداشت، او گفت

زمين پنهان كردند و ديگر از او خبري نشد، و منصور با فرزندان و وزيران خود در مورد 
هايي به شهرها فرستاد، اما هـيچ   سكرد و جاسو تقضيه دو پسر عبداهللا بن حسن مشور

ي ا: حسن نزد مادرش آمـد و گفـت   خبر و اثري از آنان يافته نشد، محمد بن عبداهللا بن
م تـا  خود را به آنـان تسـليم كـن    خواهم د، ميزسو دلم به حال پدر و عموهايم مي! مردما

ام راحت شوند، آنگاه مادرش به زندان رفت و آنچه پسرش گفته بود را به اطالع  خانواده
هـاي او در   كنيم، شايد خداوند با دسـت  نه هرگز نه، ما صبر مي: آنان رسانيد، آنان گفتند

نمائيم و آزادي ما به دست خداوند است، اگر بخواهد مـا   و ما صبر مي خيري را بگشايد
دهد، و همه بر اين  كند و اگر بخواهد ما را در زندان و تنگنا قرار مي را آزاد و راحت مي

 .توافق كردند
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 شبهات و ردود

جويي و حسادت قرار گرفتـه   مانند هركسي از بزرگان اين دو سيد شريف نيز مورد عيب
م اينك ما ابتدا شبهاتي كه پيرامون حسن مثنـي و سـپس آنچـه در بـارة فرزنـدش      ، هندا

 :گوئيم عبداهللا مطرح شده را پاسخ مي
 :به چند چيز متهم شده است كه برخي عبارتند از حسن مثني 

ناسزا گفته است، پس عدالت او به گمان  او متهم است كه به علي بن حسين  -1
 .آنان مخدوش است

او بـه يهوديـت   : كه در مـورد حسـن مثنـي گفـت     اند دادهنسبت به جعفر صادق  -2
اگـر  : گويند كـه صـادق گفتـه اسـت     و مي!! خورد سزاوارتر است و او شراب مي
مـرد بهتـر از آن چيـزي     خواري و رباخواري مـي  حسن بن حسن با زنا و شراب

 .است كه او بر آن مرده است
، در انـد  كـرده زرگوار را به آن متهم اين امام ب ،اتهاماتي بود كه به دروغ ي اين خالصه

اختالف بين حسن مثني و علي بن حسين را مفيد كـه يكـي از    ي گوئيم، واقعه پاسخ مي
 :علماي اماميه است اينگونه ذكر كرده است

كند كه  ابومحمد حسن بن محمد از جدش از محمد بن جعفر و غيره روايت مي
السالم در كنار او ايستاد و به او فحش مردي از اهل بيت علي بن حسين عليهما : گفتند

علي بن حسين به او چيزي نگفت، وقتي آن فرد رفت، علي بن حسين به . و ناسزا گفت
شما سخنان اين مرد را شنيديد، دوست دارم همراه من خود را به : (همنشينان خود گفت

تيم تو به او كنيم ما دوست داش چنين مي: گفتند) او برسانيد تا پاسخم را به او بشنويد
آنگاه علي بن حسين : گويد بگوئيم، راوي مي جوابش را بگويي و ما هم چيزهايي به او

﴿: گفت هايش را گرفت و رفت و مي كفش                   

     ﴾ ]خورند و از  فرو مي خشمشان راآنان كه و « ]۱۳۴: آل عمران

 .»و اهللا نيكوكاران را دوست دارد ،نمايند خطاي مردم گذشت مي
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گويد، آنگاه آن مرد در حالي كه قصد شر  آنگاه ما دانستيم كه او به آن فرد چيزي نمي
داشت به سوي ما آمد و شكي نداشت كه علي بن حسين براي تالفي آمده، اما علي بـن  

هم اكنون چيزهايي به من گفتي، اگر آنچه مرا بـدان مـتهم   برادرم تو : حسين به او گفت
كـنم، و اگـر آن چيزهـا را نـدارم،      كرده در من وجود دارد از خداوند طلب آمرزش مـي 

بلكـه  : آنگاه آن مرد پيشاني علـي بـن حسـين را بوسـيد و گفـت      )زدرخداوند تو را بيام
: گويد راوي حديث مي. رمچيزهايي به تو گفتم كه از آن پاك هستي و من به آن سزاوارت

 .)28F1()يعني حسن مثني بود(آن مرد حسن بن علي 
گيريم كه بين علي بن حسين و پسر عمويش حسن مثني اختالف بـوده  : و بايد گفت

و روايـت  ! طلبد كه او را براي هميشه كنار بزنيم؟ است، آيا وجود اين اختالف اين را مي
صلح و آشـتي كردنـد و حسـن از پسـر      ها گويد كه آن مي –اگر صحيح باشد  –مذكور 

اش را بوسيد، آيا بعد از اين همه درست است كه به  ذرخواهي نمود و پيشانيععمويش 
او اعتراض و اهانت شود و تمام خويشاوندي آن دو امام كه پسر عمو و دامـاد يكـديگر   

 .افراد منصف نيست ي شايسته يبودند به فراموشي سپرده شود، چنين كار
من و معلي بن : كند كه گفت يعفور نقل مي حتجاج و او از ابيز صاحب اإلو تستري ا

ما را از آنچه جعفر بن محمـد در  ! اي يهودي: م او گفتيحسن بن حسن را ديد ،خنيس
او به يهوديـت از شـما دوتـا سـزاوارتر     ! سوگند به خدا: خبر كن و گفتبامورد ما گفته 

 .يهودي كسي است كه شراب بنوشد! است
اگر حسن بن حسن بر زنا و رباخواري : (جعفر بن محمد روايت است كه گفتو از 
 .)29F2()مرد از آنچه بر آن مرده برايش بهتر است خواري مي و شراب
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 :گوئيم در رد اين قول مي
 ي هاي طبرسي در كتاب اإلحتجاج بدون سـند آمـده چنانكـه خـودش در مقدمـه      روايت

زد امت اسـالم پوشـيده نيسـت، عبـداهللا بـن      كتاب تصريح كرده است، و اهميت اسناد ن
خواسـت   بـود هـركس هرچـه مـي     اسناد از دين است و اگر اسناد نمي( :گفت مبارك مي

 !).گفت مي
(دانيم كه حسن مثني ثقه و مورد اعتماد اسـت  و ما مي

30F

پـس ايـن اوصـاف كجـا و     . )1
 پرهيزگاري و ديانت كجا؟

صـادق از   شـت و زمـان  هـ درگذ 97در سال  حسن مثني و سپس مشخص است كه
فراتـر از ايـن    :و همچنين جعفر صـادق ) قاموس الرجال( !شود هـ آغاز مي 116سال 

خواري يا  است كه فردي از بزرگان اهل بيت را به يهوديت نسبت دهد يا او را به شراب
 .مرگ بد متهم كند

ه نبيذي است كه از ديدگا شراب همان: (گويد خوردن او مي و تستري در مورد شراب
 .)31F2()دانند ما شراب است و غير از آنان بيشتر علما آن را حالل مي -ي ائمه

 قـرار گرفتـه اسـت كـه خالصـه آن      هـاي بيشـتر   مورد طعنه بداهللا بن حسناما امام ع
 :ها عبارتند از طعنه

 :تهمت اول
 .نزد اوست و جعفر صادق او را تكذيب كرده است كند كه شمشير پيامبر  او ادعا مي
به ابوعبـداهللا  : كند كه گفت ر بصائر الدرجات از سليمان بن هارون روايت ميصفّار د
 گويد كه شمشير پيامبر  عبداهللا بن حسن مي: گويند عجابيه مي: گفتم   ،نزد اوسـت

سوگند به خدا نزد او نيست و نه پدرش آن را ديده مگر آن كـه  ! دروغ گفته است: گفت
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م ديده باشد، و صـاحب آن محفـوظ اسـت و بـه     آن را نزد علي بن حسين عليهما السال
 .رود و قضيه واضح است چپ و راست نمي

 :تهمت دوم
آنان اسـت، و علـي امـام نبـوده،      ي امامت در قريش درست است و شايسته: گويد او مي
جعفر صـادق گفـت كـه     كند كه ز محمد بن مسلم روايت ميدر بصائر الدرجات ا صفار

گفت كه امام نبوده تـا وقتـي كـه     علي بن ابي طالب ميعبداهللا بن حسن در مورد پدرش 
 .و امامت در قريش درست است. بيرون آمده و شمشير كشيده است

 :گوئيم ما در رد اين تهمت به ياري خدا مي
اش عبداهللا بـن حسـن طعنـه     مهعهايي كه جعفر صادق در آن به پسر عمو و پسر  روايت

: ، چنانكه در بحاراألنوار آمـده اسـت  اند بودهز اين است، و آنان بزرگتر ا زند، اين بعيد مي
ابوعبداهللا جعفر بن محمد عليهما السالم به عبداهللا بن حسن نامه نوشت و او را دلجويي 

 :داد و گفت
پاك بـه جامانـده از بـرادر و پسـر      ي  يهذربسم اهللا الرحمن الرحيم به خلف صالح و 

ني كـه همـراه تـو هسـتند در مصـيبتي كـه       ات و كسا اگر تو و خانواده: اما بعد. عمويش
و مـن در كنـار تـو    برايتان پيش آمده تنها هستي اما در غم و انـدوه و درد تنهـا نيسـتي    

مند و پريشان هستي من نيز به همـان مقـدار ناراحـت و    دكه تو در اي هستم، و به اندازه
 ...)گردم مي دهد باز به صبر دستور ميكه پريشانم، اما به فرمان الهي 

كند، و در روايتي ديگر آمده اسـت   اين نامه حكايت از محبت و دلسوزي صادقانه مي
(كه او با صداي بلند گريه كرد

32F

هـا بـا همـديگر     سپس اگر روايات صـحيح باشـد و آن  . )1
كنـد و هريـك داراي    اختالف داشته باشند، اين اختالف هيچيك از آنـان را سـاقط نمـي   
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اگـر عيبـي    ها چشـم بپوشـيم،   پس ما بايد از عيبفضيلت و قرابت خود به پيامبر است، 
 .باشد در صورتي كه عيبي ثابت نيست

امامت در قريش است، اين گفتـه او را حـديث   : گويد اما اين كه عبداهللا بن حسن مي
در اين مورد مـردم  (: فرمايد و مي )33F1()ائمه از قريش هستند: (كند كه فرمود پيامبر تأييد مي

گويد كه خالفـت در قـريش    و ديگر احاديثي كه به صراحت مي .)34F2()پير و قريش هستند
است، اما امامت علي بن ابي طالب معلوم است كه با بيعت مردم انجام گرفـت، و شـكي   

است كـه خالفـت او    خالفت بود و از خلفاي راشدين ي نيست كه اميرالمؤمنين شايسته
 .رداري كردهاي اخالقي و سياسي آن بايد الگو ب از ارزشالگويي است كه 

از سوي خداوند به امامت منصوب نشـده   گويد كه علي  اما اين كه امام عبداهللا مي
جهاد و شـعائر ديـن امـام     ي است، و با بيعت مردم به عنوان امام تعيين گرديده و با اقامه

گرديده، درست است پس در سخنان عبداهللا بن حسن اشكالي وجـود نـدارد و درسـت    
 .گفته است همان چيزي است كه او
اي كه تازه نيست براي مـا   اين دو امام بزرگوار نتيجه ي زدن سيره در آخر بعد از ورق

و جايگـاه همـديگر را    انـد  بـوده شود كه صحابه و اهل بيت با يكدگر دوست  روشن مي
 .شناخته اند مي

در  ، و آنچـه انـد  بودهو از آن بيزار  اند كردهو همچنين اين دو امام غلو و افراط را رد 
دفاع از اين دو امام بزرگوار گفته شد هرچند مختصر و كوتاه بود ولي به اميـد خداونـد   

 .كند در دفاع از آنان كفايت مي
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 بفاطمه بنت حسين 





 
 

 

 بفاطمه بنت حسين 

نستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن وحنمده إن احلمد هللا 
 وأَنَّ لَه، شرِيك لَا وحده اُهللا إِلَّا إِلَه لَا أَنْ وأَشهد« .ل له، ومن يضلله فال هادي لهيهده اهللا فال مض

محبت و دوستي و حمايت از اهل بيت حقي است كه بر ما واجب  »ورسولُه عبده محمدا
پيامبر و  ي هبه رعايت آنان وصيت نموده و ما با پيروي از توصي است، چون پيامبر 

اطاعت از شيوه و روش صحابه در رفتار با اهل بيت و با عمل به اخالق و رفتار تابعين 
خواهم در  در اينجا مي. كنيم را دوست داريم و از آنان دفاع مي آنهادر مورد اهل بيت 

مشروح به بررسي مورد شخصيتي از اهل بيت سخن بگوئيم كه كمتر علما به طور 
 .طالب است  او فاطمه بنت حسين بن علي بن ابياند،  هزندگي او پرداخت

 

 ل و صبورضزني محدثه و مربي فا

 اسم و نسب

. او فاطمه بنت حسين بن علي بن ابي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف است
حسـين   ي ها بعد از مادربزرگش فاطمه بنـت محمـد اسـت او ريحانـه     زن داو گل سرسب

 .علم و ادب مادران و خواهرانش بودشهيد و وارث زيبايي و 

 نسب واال

 .ي چنين نسب شريفي باشداكمتر زني بوده كه دار
پيـامبر خـدا و مـادرش ام     ي پدرش حسين بن علي بن ابي طالب بن هاشـم ريحانـه  

اسحاق بنت طلحه بن عبيداهللا بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سـعد بـن تـيم بـن مـره      
 .است
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 والدت و وفات

آيـد كـه    ، اما چنين به نظر مـي اند كردهتعيين ن يخ و سيرت زمان تولدش راهاي تار ابكت
 .هجري ديده به جهان گشوده است 53تا  51هاي  وي بين سال

 از اخالق او

ابن عساكر از عبيداهللا بـن حسـن بـن عبيـداهللا     : بودنش به دنيا عالقه ي و عدالت و بيئدانا
حسـن ارث بـرده بـود آن را بـه     فاطمـه آنچـه از حسـن بـن      :كند كـه گفـت   روايت مي

فرزندانش از حسن بن حسن داد، و آنچه از عبداهللا بن عمرو به ارث برده بـود آن را بـه   
فرزندانش از عبداهللا بن عمرو بخشيد، آنگاه فرزندان او از حسن بن حسـن از ايـن كـار    
، مادرشان ناراحت شدند، چون آنچه از عبداهللا بن عمرو بـه ارث بـرده بـود بيشـتر بـود     

فرزندانم، من اين را ناپسند دانستم كه يكي از شـما مـال پـدرش را    : فاطمه به آنان گفت
و ايـن دليـل بـه    . )35F1(»در دست برادرش ببيند و ناراحت شود، به خاطر اين چنـين كـردم  

بودنش به دنياست كه آنچه را كه ارث برده بود در حيات خود به فرزندانش داد  عالقه بي
 .يي و عقلمندي اوستو همچنين نشانگر دانا

 حياء

كنـد   فاطمه به شدت باحيا بود ابن عساكر از احمد بن عبداهللا بن عبدالرحيم روايـت مـي  
و فاطمه بنت حسين به همـراه  : گويد كه در بحث ذكر اسامي فرزندان حسين بن علي مي

ديشب زنـان قـوم مـن    : زنان قومش نزد هشام بن عبدالملك آمد، او به ابرش كلبي گفت
 .)36F2()ن آمده بودند هيچكدام از فاطمه بنت حسين با حياتر نبودنزد م
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 بفاطمه بنت حسين  ي در باره ءفرازي از سخنان گهربار علما

فاطمـه   هـ در سخني كه پيرامون يكي از احاديثي كه 774ابن كثير دمشقي متوفاي حافظ 
ـ ... «: گويد كند مي روايت نموده عرضه مي ن ابـي طالـب   اما فاطمه بنت حسين بن علي ب

، انـد  كـرده خواهر زين العابدين حديث او معروف است صاحبان سنن اربعه از او روايت 
اهل بيـت بـه دمشـق آورده شـد و او از      ي شدن پدرش همراه باقيمانده و او بعد از كشته

 .)37F1(»...ثقات است
ـ «: گويد و ابن حبان او را در زمرة ثقات قرار داده و مي ن فاطمه بنت حسين بن علي ب

 روايت كرده اسـت،  كند و از او موسي جهني ت عميس روايت ميابي طالب از اسماء بن
و ابن حجـر عسـقالني   . )38F2(»سال رسيده بود درگذشت 90و در حالي كه سن او تقريباً به 

 همسـر فاطمه بنت حسين بن علي بن ابي طالب هاشمي مدني : گويد هـ مي 852متوفاي 
چهارم است، و بعـد از سـال صـد هجـري در      ي هحسن بن حسن بن علي ثقه و از طبق

 .)39F3()كهنسالي وفات يافت

 ازدواج خجسته

كـه وقتـي حسـن بـن حسـن از       انـد  كـرده ابن عساكر و غيره با اسانيد مختلف روايـت  
ام منتظر اين اقـدام تـو    برادرزاده: فاطمه را خواستگاري كرد حسين به او گفت ،عمويش

اش كرد و سپس دخترانش فاطمه و  رد تا آن وارد خانهبودم همراهم بيا و او را با خود آو
يكي را انتخاب كن و حسـن فاطمـه را انتخـاب كـرد و حسـين      : سكينه را آورد و گفت

(فاطمه را به ازدواج او درآورد
40F

4(. 
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فاطمـه را   و در روايتي ديگر آمده است كه حسن مثني شرم كرد و آنگـاه حسـين   
تـرين مـردم    زيرا او شـبيه  ؛آورم ه ازدواج تو درميفاطمه را ب: برايش انتخاب كرد و گفت

(است به مادرم فاطمه دختر رسول خدا
41F

1(. 
به شهادت رسيد يعني  اين ازدواج در سالي صورت گرفت كه در آن سال حسين 

تـر   او از همه به مـادرم شـبيه  : گفت هـ و ترديدي نيست كه وقتي حسين  61در سال 
ر دل پدرش جايگاه وااليي داشت، و تنها شباهت در اين است كه فاطمه د ي است نشانه

 .توان گفت در قيافه و اخالق به فاطمه شباهت داشته است قيافه منظور نيست و مي

 فرزندان فاطمه از حسن مثني

بزرگترين فرزند حسن مثني از فاطمه بنت حسين است، كنيـه عبـداهللا   » ضالمح«عبداهللا 
يعني خالص بود، چون پدر و مـادرش  » ضالمح« ابوجعفر و لقبش: ابومحمد و گفته اند

زيرا پدر و مادرش پسر عموي يكديگر بودنـد و عبـداهللا از اهـل علـم و      ؛هاشمي بودند
 .تقوا و پرهيزگاري بود

 حسن مثلث
و از پدر و مادرش  باشد، پيامبر است، لقبش مثلث مي ي او حسن بن حسن بن حسن نوه

از او  ةمر بن شبيب و محمد بـن ابـي سـار   حديث روايت كرده و فضيل بن مرزوق و ع

سـالگي   68و به همراه برادرانش يعني فرزندان حسن مثني در و ا اند كردهحديث روايت 
 .در زندان درگذشت

يكي از سه برادري است كه مادرشان فاطمه بنـت حسـين اسـت و از    » الغمر«ابراهيم 
اش ابوالحسـن اسـت و    و كنيهملقب كردند، » الغمر«بود، او را به  بس كه زياد سخاوتمند

بود، او نيـز از جملـه كسـاني     اش أبواسماعيل بوده است، او شبيه پيامبر  كنيه: گفته اند
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بود كه منصور آنان را زنداني و شكنجه كرد، و به همـراه بـرادران و خويشـاوندانش در    
 .سالگي در زندان منصور فوت كرد 69هـ در  145سال 

 أم كلثـوم هـاي زينـب و    سين صاحب دو دختر به نـام و حسن مثني از فاطمه بنت ح
 :شد، اما فرزندان فاطمه بنت حسين از عبداهللا بن عمرو بن عثمان بن عفان عبارتند از

 .و قاسم و رقيه» الديباج«محمد 
زيـرا وي چهـرة    ؛محمد بن عبداهللا بن عمرو بن عثمان بن عفان ملقب به ديباج بـود 

 .و حسن مثلث و ابراهيم الغمر بود ضعبداهللا محزيبايي داشت، و او برادر مادري 
مهربان بود، خطيب بغدادي از عبداهللا بـن حسـن   » ضالمح«محمد با برادرش عبداهللا 

روزي كه محمد بن عبداهللا بن عمرو بن عثمان به دنيا آمد : كند كه گفت مثني روايت مي
كـرد چنـان او را    آمد، اما وقتي بزرگ شد و با مـن خـوبي و احسـان    خيلي از او بدم مي

(ام او دوست نداشته ي دوست داشتم كه هيچگاه كسي را به اندازه
42F

1(. 

 ددوات و رشبه

 بيشتر علما ازدواج فاطمه بنت حسين را با عبداهللا بـن عمـرو بـن عثمـان بـن عفـان       
روي كـرده و براسـاس داليلـي واهـي و سسـت كـه        اما بعضي از علما تـك . پذيرفته اند

أعـالم  «از آن جمله محمد علي دخيل در كتـاب   ،اند دهازدواج شصحت ندارد منكر اين 
با عبداهللا بن عمرو بن عثمان بن عفـان را انكـار كـرده     حسين ازدواج فاطمه بنت» النساء
كه در برابر پژوهش دقيق علمي ارزشي ندارند چنين  او برپايه علل و اسباب واهي .است

 :از نداز جمله اين شبهات عبارتبرخي گويد،  مي

 دشمني زبير بن بكار و عمويش با بني هاشم :اول ي شبهه
ازدواج فاطمه با عبداهللا بن عمرو از طريـق زبيـر بـن بكـار از عمـويش مصـعب        -1

روايت شده و مخالفت آنان با اهل بيت و دشمني ايشـان بـا أميرالمـؤمنين عليـه السـالم      
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ند به اين قضيه اشاره مشخص است، و بيشتر كساني كه شرح حال اين دو نفر را نوشته ا
 .)43F1(»اند كرده

 پاسخ اين شبهه

نويسـان را   دانان و علما و شرح حال نويسان و تاريخ اين كه اگر ما روايات نسب اول
قبول نكنيم بايد مقدار زيـادي از تـاريخ    اند بودهبه خاطر اين كه از آل زبير يا از بني اميه 

 .خود را دور بيندازيم
زبيـر   ثـر زبيري، و الموفقيات و بخشي از نسب قريش ا مانند نسب قريش از مصعب

 .بكار و ديگر تأليفات
 اين كه ازدواج فاطمه بنت حسين با عبداهللا بن عمرو را كساني ديگر غير از زبير دوم

و چنان تعداد اين علما زياد است كه اتفاق . اند كردهبن بكار و مصعب زبيري نيز روايت 
ت، و اين هم ممكن نيست كه هيچيك از آنان در نقل و همدستي همه بر دروغ محال اس

اخبار دقت الزم را نكرده باشد و همچنين امكان ندارد كه همه آنان بـا اهـل بيـت و بـه     
ها دشمن بوده باشند، چون هريكي از آنان در زمان و مكـان مختلفـي    خصوص با علوي

 .بوده است
ا عبداهللا بن عمرو بن عثمان ازدواج فاطمه بنت حسين ب ي قابل به ذكر است كه قضيه

هـا و   هاي مرجع و شرح حال بن عفان در بيش از سه جا از مراجع موثق و منابع و كتاب
 .تأليفاتي كه در مورد انساب است، ذكر شده است
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 دشمني بني هاشم و بني اميه :دوم ي شبهه
ه بنـي اميـه   هاشم و آنچ بني اميه بني ي هركسي در وجود دشمني ديرينه«: گويد دخيل مي

با سيد الشهداء كردند فكر كند، قطعاً يقين خواهد كرد كه چنـين ازدواجـي غيـر ممكـن     
 .)44F1(»است

 پاسخ به اين شبهه
و همچنـين  بنـي اميـه    ادعاي وجود عداوت و دشمني ميان خاندان بني هاشم و خانـدان 

ن زبير و خاندان هاشمي ادعاي فاسد و دروغينـي اسـت، چـو    وجود دشمني بين خاندان
ها وصلت بين بني هاشم و آل زبير و بني أميه انجام گرفته است، بلكه بيشـتر دختـران    ده

هاي زيادي بين اهـل بيـت و    علي با بني اميه و آل زبير ازدواج كردند و همچنين وصلت
 .آل زبير انجام گرفت

 :ي از وصلت بين آنانيها مثال
 .ازدواج كرد با عوام بن خويلد صفيه دختر عبدالمطلب عمه پيامبر  -1

ام حسن بنت حسين بن علي بن عبدالمطلب با عبداهللا بن زبير بـن عـوام ازدواج    -2
 .كرد

 .رقيه بنت حسن بن علي بن ابي طالب با عمرو بن زبير بن عوام ازدواج كرد -3
 

 :هاي اهل بيت و بني اميه برخي عبارتند از و اما وصلت
 .ازدواج كردبا أم حبيبه رمله بنت أبي سفيان  محمد رسول اهللا  -1

 .با عثمان بن عفان بن ابي العاص بن أميه ازدواج كردند أم كلثومرقيه و  -2

رمله بنت علي بن أبي طالب با معاويه بن مروان بن حكم بن أبي العاص بن أميه  -3
 .ازدواج كرد
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هـاي انسـاب و تـاريخ ذكـر      ها در مراجع شيعه و سـني و كتـاب   و بيشتر اين وصلت
ها بين اهل بيت و آل زبير و يا بني أميـه دشـمني    ز اين وصلتپس چگونه بعد ا. اند دهش

 .بوده است

 رزندان فاطمه به خاطر اين ازدواجنگرفتن منصور از ف عيب :سوم ي شبهه
ها بين محمد بن عبـداهللا بـن حسـن و منصـور عباسـي رد و بـدل        نامه«: گويد دخيل مي

وجود چنين ازدواجي  اگر كرد، و ري داشت را ذكر ميشد، و هريك هر عيبي كه ديگ مي
كرد و از محمد و پدرش به خاطر آن عيب  داشت قطعاً منصور به آن اشاره مي صحت مي

 .)45F1(»تر را گفته است گرفت، چون چيزهايي خيلي از اين پيش پا افتاده مي

 پاسخ
داشت حتماً منصور به خاطر آن از محمد بن عبداهللا بن  اينكه اگر اين ازدواج واقعيت مي

طبيعي است كه چنين ازدواجي براي هـيچكس عيـب   : گرفت، بايد گفت رده ميحسن خُ
 .آيد به شمار نمي

عثمـان بـن عفـان     ي عبداهللا بن عمرو از بس كه زيبا بود ملقب به مطرف بود، او نـوه 
و اگر ازدواج فاطمـه بنـت حسـين    . دو دخترش را به نكاح او درآورد است كه پيامبر 

توان هر وصلتي كه بني اميـه بـا بنـي هاشـم      مان عيب باشد ميبا عبداهللا بن عمرو بن عث
 .را عيب شمرد اند كرده

دو دخترش را به ازدواج عثمان درآورد و زينـب را بـه    و مشخص است كه پيامبر 
 !ازدواج أبي العاص بن ربيع درآورد

جد عبداهللا بن عمرو عثمان بن عفان داماد رسول خداسـت، و ايـن وصـلت را شـيخ     
 .اند كردهو ديگر علماء ذكر  »المسائل السرويه«كتابش  مفيد در
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 اشاره محدثين شيعه به اين ازدواجعدم  :چهارم ي شبهه
نويسان با اين كه از آگـاهي و تحقيـق وااليـي برخـوردار      بزرگان محدثين شيعه و تاريخ

، و ابن شهر آشـوب و طبرسـي و ديگـر بزرگـان     اند كردهاي به اين ازدواج ن بودند اشاره
(اند كردهمذهب شيعه اشاره به اين ازدواج ن

46F

1(. 

 پاسخ به اين شبهه
اين كه بزرگان و علماي شيعه مانند شيخ مفيـد و سـيد مرتضـي و ابـن شـهر آشـوب و       

ايـت را  و، عدم اشاره آنان به ازدواج راند كردهطبرسي و عباس قمي اين ازدواج را ذكر ن
، و عـالوه از ايـن آيـا ايـن     نيستعدم وجود كند، چون عدم علم به معني  مخدوش نمي

علماء بر ديگران در اين مسئله حجت هستند؟ و آيا به علم انساب و بررسي مصـاهرات  
 معروفند؟

شود كه هيچيك از ايـن علمـاء بـه بررسـي علـم انسـاب معـروف         در پاسخ گفته مي
 بـا ايـن كـه در    انـد  كردهنيستند، و هيچيك كتابي مفصل يا خالصه در اين مورد تأليف ن

 .علوم ديگر مانند فقه و تفسير معروفند
و اقوال علماي انساب را نقل كرديم و در اينجا بـه   ءبنابراين، در صفحات گذشته آرا

كنيم، او با شيخ مفيد متوفـاي   سخن يكي از علماي معاصر يعني جعفر مرتضي اشاره مي
گويـد   رويه مـي كند و در كتابش المسائل الس هـ در مورد دختران پيامبر مخالفت مي 413

را به ازدواج عثمان بـن   أم كلثومكه شيخ مفيد در اين كه گفته پيامبر دو دخترش رقيه و 
عاملي با انكـار  . عفان و زينب را به نكاح ابي العاص بن ربيع درآورده به خطا رفته است

يخ داشته باشد بـا انتقـاد از شـ    أم كلثومزينب و رقيه و  هاي اين كه پيامبر دختراني به نام
به معني اين نيست كه او در همه علوم تبحـر و مهـارت    تبحر او در علم«: گويد مفيد مي

 تنكردن اين بزرگان به ازدواج عبداهللا بن عمرو با فاطمه بن اشاره: گوئيم ما هم مي .»دارد
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مطالب گذشته پرتوي بود از زندگي يكي از اهل بيت كـه بـا   . حسين از همين قرار است
 .ائه نموديم و اميدواريم چراغي باشد بر راه زنان مسلميناختصار آن را ار



 
 

 
 
 
 

 همراه پيامبر  ابوهريره





 
 

 

  صحابي پيامبر ابوهريره

والسالم على سيدنا حممد املبعوث رمحة للعاملني وعلى آله وأصحابه  احلمد هللا رب العاملني والصالة
 :أمجعني أما بعد

هايشان را از  از كساني كه هواي نفس عقلبعضي از مردم از روي جهالت يا به تقليد 
كنند، در مطالب فشرده و مختصـري كـه هـم     توهين مي آنان گرفته، به اصحاب پيامبر 

هاي سوء او  كرام سخن گفته خواهد شد كه زبان ي گردد از يكي از صحابه اينك ارائه مي
هايي كـه سـاخته و    ، دروغاند كردههايي وي را متهم  را مورد تعرض قرار داده و به دروغ

باشـد، آن صـحابي بزرگـوار     تعصب مهلك آنان مـي  ي خياالت بيمار و زائيده ي پرداخته
 .است ابوهريره همراه و خدمتگزار و حافظ سنت پيامبر 

 شرح حال و سيرت

 اسم و نسب
قبل از اسالم اختالف شده و در اين مورد چند قول ذكر شده،  در مورد اسم ابوهريره 

عبد عمرو بن عبـد غـنم، و غيـر از    : سم او عبدشمس بن صخر بود و گفته اندا: گفته اند
اسالم نيز اخـتالف  : اين هم گفته شده است، به همين صورت در مورد اسم ايشان بعد از

ترين قول اين است كه بعد از اسالم اسم او عبدالرحمن بن صخر بوده  هست كه معروف
دوران جاهليت عبد شمس بن صخر بود،  اسم من در: است، از او روايت است كه گفت

(مرا عبدالرحمن ناميد آنگاه پيامبر 
47F

1(. 
بر اسمش غالب بوده اسـت و ايشـان   ) ابوهريره(اش  اما هر اسمي كه داشته ولي كنيه

شود و وقتي كه به صورت مطلق اين كنيه ذكر شود فقط او  فقط با همين كنيه شناخته مي
 .مد نظر است
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: روايـت شـده كـه گفـت     يشـان شـدن او بـه ايـن كنيـه از ا     يدر مورد علت نامگذار
داشـتم روزهـا آن را بـا خـود      يچكي كـو  بردم، گربـه  ام را به چرا مي گوسفندان خانواده

كـردم، اينجـا    گذاشتم، و با آن بازي مـي  شد آن را در درختي مي بردم و وقتي شب مي مي
(بوهريره ناميدندبود كه مرا ا

48F

1(. 
او از قبيلة دوس ازدي يمني است، و وي : گويند مورخان ميدر مورد نسب ابوهريره 

سالگي در مدينه درگذشت و در قبرستان  78هـ در سن  59هـ و يا  68هـ يا  57در سال 
 ي كننـدگان جنـازه   و ابوسعيد خـدري از تشـييع   عبداهللا بن عمر. بقيع به خاك سپرده شد

(ايشان بودند
49F

2(. 

 آوردن و همراهي با پيامبر  اسالم
خيبـر بـود اسـالم     ي در غزوه ابوهريره در محرم سال هفتم هجري هنگامي كه پيامبر 

آورد، و در جنگ خيبر همراه پيامبر شركت داشت، سعيد بن مسيب از ابوهريره روايـت  
(...)در جنگ خيبر حضور داشتم همراه پيامبر : كند كه گفت مي

50F

3(. 
ر كنار افتخار همراهي پيـامبر  ها حضور داشت و د ها و صحنه همچنين در ديگر جنگ

بـا   افتخار جهاد در راه خدا را نيز به دسـت آورد، دوران صـحبت و همراهـي ابـوهريره    
اندي است كه او در اين مدت كـامالً و همـواره بـا پيـامبر همـراه       چهار سال و پيامبر

(بود
51F

4(. 
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 و خدمت به آنحضرت محبت ابوهريره با پيامبر 
نمود  مي ابراز عالقه داشت و بسيار به ايشان  را دوست مي ابوهريره به شدت پيامبر 

شـادمان   شد، و ابوهريره با شـادماني پيـامبر    كرد كه پيامبر خوشحال مي و كارهايي مي
به آنحضرت ابوهريره را سـخت   گرديد، و توهين شد و با ناراحتي ايشان ناراحت مي مي

روا  ن فـرد بـه ابـوهريره بـه ايشـان      كرد، حتي اگر اين توهين را نزديكتري ناراحت مي
مادرم را بـه اسـالم دعـوت    : در روايت صحيح از ابوهريره نقل شده كه گفت. داشت مي
دادم او مشرك بود، روزي او را به پذيرفتن اسالم فرا خواندم، او سخن ناشايسـتي در   مي
! ول خـدا اي رسـ : آمدم و گفـتم  به زبان آورد، گريان نزد پيامبر  رسول خدا  ي باره

پذيرفت، امروز وقتـي او را بـه پـذيرفتن     دادم او نمي هميشه مادرم را به اسالم دعوت مي
پسـندم، دعـا كـن     دين اسالم فرا خواندم در مورد شما سخني به زبان آورد كه آن را نمي

 .خداوند مادر ابوهريره را هدايت كند
مـن بـا دريافـت    و . »ت كـن مادر ابوهريره را هـداي  !بار خدايا«: فرمود آنگاه پيامبر 

به سوي خانه به راه افتادم وقتي به خانـه رسـيدم ديـدم در بسـته      دعاي پيامبر  ي مژده
ابـوهريره در جايـت بمـان، صـداي آب را     : است، مادرم صداي قدم مرا شـنيد و گفـت  

شنيدم، مادرم غسل كرد و چادرش را پوشيد و بدون آن كه روسري بـر سـر بگـذارد     مي
 عبـده  محمـدا  أَنَّ وأَشـهد  اللَّه إِلَّا إِلَه الَ أَنْ أَشهد«اي ابـوهريره  : رد و گفتدرب را باز ك

ولُهسرو«. 
به سوي پيـامبر بازگشـتم و در حـالي كـه از شـوق شـادي گريـه         :گويد ابوهريره مي

رفت و شاد باش، خداوند دعايت را پذي! اي رسول خدا: كردم نزد ايشان آمدم و گفتم مي
خـوب  : خـدا را سـتايش گفـت و فرمـود     ،مادر ابوهريره را هدايت كـرد، آنگـاه پيـامبر   

(...)است
52F

1(. 
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 علم و فضل ابوهريره

ابوهريره از علما و فضالي صحابه بود، روايت بسياري از صحابه از او و مراجعه ايشـان  
 .دهد در فتوا به او به اين امر گواهي مي

(اند كردهر يا بيشتر از او روايت هشتصد نف: گويد بخاري ميامام 
53F

و همانطور كـه از   .)1
نمودنـد، و بعضـي او را در    ل و فتوا به او مراجعه مياكردند در سو او حديث روايت مي

 .كردند فتوا مقدم داشته و فتوايش را تائيد مي
همين قدر كافي است كه شخصيتي مانند ابن عباس بـه او احتـرام   : (گويد و ذهبي مي

 .)54F2()فتوا بده اي ابوهريره: گويد و ميگذارد  مي
حـال آن كـه او بـا     به عبادت و تقوا معروف بود، چـرا چنـين نباشـد و    ابوهريره 

كوشـيد   بهترين الگو در عبادت همراه بوده و ايشان را ديده بود كه چگونه در عبادت مي
هريره نيـز  كرد، و ابو نمود كه پاهايش ورم مي كرد و چنان عبادت مي و خود را خسته مي
 .خواند كرد و نماز شب مي گرفت و زياد قرآن تالوت مي نماز و روزه زياد مي

گفـت، چنانكـه از    و در كنار اين ابوهريره به كثرت تسـبيح و حمـد خداونـد را مـي    
 .داشت خداوند به كثرت هراس داشت و بسيار از دوزخ مردم را برحذر مي

ـ  ابن كثير با تاكيد بر اين مطلب مـي حافظ  ابـوهريره از صـداقت و حافظـه و    «: دگوي
 .)55F3(»ديانت و عبادت و زهد و عمل صالح زيادي برخوردار بود

 شهادت اهل علم به حفظ ابوهريره

ابـوهريره از همـه صـحابه بيشـتر حـديث       به خاطر اين امور و به بركت دعاي پيامبر 
 .حفظ داشت
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شـما    !اي ابوهريره«: گفت كند كه او به ابوهريره ترمذي از عبداهللا بن عمر روايت مي
 .)56F1(»اي از همه ما بيشتر همراه پيامبر بوده و بيشتر حديث ايشان را حفظ كرده

ترديدي ندارم كـه او از  «: روايت كرد كه او گفت و همچنين از طلحه بن عبيداهللا 
 .)57F2(»...شنيده ايمنرسول خدا چيزهايي شنيده كه ما 

ابـوهريره از همـه صـحابه بيشـتر     «: گفـت كنـد كـه    ش از ابي صالح روايت ميو اعم
 .)58F3(»حديث حفظ بود

تـرين فـرد در دوران خـود در روايـت      ابـوهريره بـا حافظـه   «: گويد شافعي ميامام و 
 .)59F4(»رفت مي رحديث به شما

 عدالت و راستگوئي

عدالت و صداقت ابوهريره با تائيدي كه خداوند در مورد اصحاب پيامبرش ارائه كرده و 
 .ياران خود را ثابت است ج مبربا تائيد پيا

چيـزي   رتداد يا دروغ يا نفاق و يا ديگرو در سيره و زندگي ابوهريره چيزي از قبيل ا
 .كه منافي پاكي و درستكاري باشد وجود ندارد

از ابوهريره تاكيدي اسـت بـر درسـتكاري و     شروايت صدها تن از تابعين و صحابه 
 .ين صحابي بزرگوارصداقت ا

، شـد وجه به همه معيارهاي گذشته، عدالت و درستكاري ابوهريره ثابـت  و وقتي با ت
مورد تائيد است، چنانكه شاگردانش و ديگـر كسـاني كـه حفـظ و     نيز وي او ق ي حافظه

 .اند دادهبه اين امر شهادت  اند دهضبط او را آزمو
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هريره پنج سال با ابـو «: كه گفت اند كردهمسلم از ابي حازم روايت امام بخاري و امام 
كـرد كـه ايشـان فرمـوده      نشست و برخاست داشتم از او شنيدم كه از پيامبر روايت مـي 

سامان دهي و مديريت امور بني اسرائيل با پيامبران بود و هرگـاه پيـامبري وفـات    : است
يعني  .)60F1(»...شد، اما بعد از من پيامبري نخواهد آمد يافت پيامبري ديگر جانشين او مي مي

 .بوهريره يك كلمه به اين حديث اضافه يا كم نكرددر طي آن مدت ا

 به دعوت و تبليغ علم  ورزيدن ابوهريره اهتمام

يكي از علماي صحابه بود كه امانت دعوت و رساندن دانشي كه از پيامبر  ابوهريره 
تر بود،  فرا گرفته بودند را به دوش گرفت، بلكه ابوهريره از همه آنان در اين زمينه فعال

آموخته بود و در زمانش مردم به دانش و تعليم او نياز  انش زيادي از پيامبر چون د
داشتند و همچنين ابوهريره از عواقب كتمان علم هراس داشت، از او روايت شده كه 

گفتم، سپس  بود هرگز چيزي به شما نمي قرآني نمي ي سوگند به خدا اگر اين آيه: گفت

﴿: اين آيه را خواند                              

                  ﴾ ]قطعاً كساني كه « ]۱۵۹: البقرة

 نا براي مردم در كتاب بيان و روشداليل روشن و هدايتي را كه نازل كرديم و آن ر
 .)61F2(»گيرند كنند، مورد نفرين اهللا و لعنت كنندگان قرار مينموديم، كتمان مي

كسـي در مـورد علمـي     هر: فرمود پيامبر «: و همچنين از او روايت است كه گفت
 .)62F3(»د روز قيامت با لگامي از آتش دهانش بسته خواهد شدنپرسيده شد و آن را پنهان ك
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 و اهل بيت ابوهريره

دانسـت و   داشـت و جايگـاه آنـان را مـي     ابوهريره اهـل بيـت را دوسـت و گرامـي مـي     
را در خصوص اهل بيت به خاطر سپرده بود، و بسياري از فضـائل   هاي پيامبر  توصيه

 :گردد و اينك برخي از روايات ذيالً نقل مي. اهل بيت را ابوهريره روايت كرده است
سهل بـن ابـي صـالح از    : روايت شده است ه در فضائل علي آنچه از ابوهرير -1

ايـن پـرچم را    :كند كه رسول خدا روز خيبر فرمود پدرش از ابوهريره روايت مي
دارد، و خداوند به  به دست كسي خواهم داد كه خدا و رسول خدا را دوست مي

ه او داد علي را فرا خواند و پرچم را ب آنگاه پيامبر . »آورد دست او پيروزي مي
سـپس علـي   : گويـد  مي» برو روي برنگردان تا خداوند تو را پيروز كند: و فرمود

اي : مقداري رفت و سپس ايستاد و بدون آن كـه رويـش را برگردانـد فريـاد زد    
ال إلـه  «بجنگ تا قتي شهادت دهند كه : بر چه با مردم بجنگم؟ گفت! رسول خدا

هـا مصـون    را دادنـد جـان و مـال آن   وقتي اين شهادت » إال اهللا محمد رسول اهللا
 .)63F1(»شان با خداست است مگر به حق آن و حساب

از ابـوهريره  : آنچه از ابوهريره در فضائل جعفر بن ابي طالب روايت شده اسـت  -2
بهترين مردم براي بينوايان جعفر بن ابي طالب بـود مـا را   : روايت است كه گفت

پوستي كـه در   داد، گاهي ظرف انه داشت به ما ميبرد و هرچه خوراكي در خ مي
كــرديم و  داد و مــا آن را پــاره مــي شــود را بــه مــا مــي آن روغــن نگهــداري مــي

 .)64F2(»ديميسل مي

از او روايـت  : روايـت شـده اسـت    بآنچه از او در فضائل حسن و حسـين   -3
 .)65F3(»حسن را به آغوش گرفت پيامبر : است كه گفت
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مـن او را  ! بار خدايا: حسن گفتدر مورد  پيامبر: گويد و در روايتي ديگر از پيامبر مي
 .)66F1()بدار دارد، دوست كسي كه او را دوست ميدوست دارم، او را دوست بدار و هر

كنيم، اين  از آنچه ابوهريره در فضائل اهل بيت روايت كرده به همين مقدار بسنده مي
 .روايات بيانگر ارتباط و محبت ابوهريره با اهل بيت است

س از اهل بيت سخني نقل نشده كه در آن ابوهريره را عيب گرفتـه  همچنين از هيچك
، و بسـياري از  انـد  كـرده باشد، و بلكه فقط ثابت است كه از ابـوهريره حـديث روايـت    

كردنـد و اهـل بيـت     ث روايـت مـي  ز حـدي ها از ابوهريره ني شاگردان ثقه و راويان از آن
ت اهل بيت از ابوهريره است و اين نمودند، اين نشانگر رضاي دانستند و مخالفتي نمي مي

دفـاع  (براي اطالع بيشتر به كتـاب  . قبول داشتندرساند كه آنان روايات ابوهريره را  را مي
 .تأليف استاد عبدالمنعم صالح علي مراجعه كنيد) از ابوهريره

 شود مطرح مي شبهات باطلي كه در مورد ابوهريره

و  ريره به آنحضرت و حمل سنت ايشـان  و خدمت ابوه همراهي ابوهريره با پيامبر 
ي او، و سـتايش بـرادران   يلمت جـو اسيرة نيكوي ابوهريره و رفتـار آرام و سرشـت مسـ   

ها مانع از آن  اش از او و تقدير علماي امت از تابعين و غيره از ابوهريره، همه اين صحابه
زي نكنند، برخي از درا نگرديده كه هواپرستان بر ابوهريره دروغ ببندند و در حق او زبان

اي از روايات ابوهريره را هدف قرار داده كه علماي گذشته و معاصر بـر   اين شبهات پاره
، و بخشـي از ايـن   انـد  دهبودن آن را به اثبات رسـاني  بودن و ياوه آن، رد نگاشته اند و پوچ

شبهات شخصيت ابوهريره را به طور خاص و رواياتش را به طـور عمـوم مـورد حملـه     
 .كوشيم به اين نوع شبهات پاسخ بدهيم داده كه ما مي قرار
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  كثرت روايات ابوهريره: اول ي شبهه
 گويند كثرت روايات ابوهريره با توجه به مدت كوتاهي كـه وي بـا پيـامبر     بعضي مي

 . كند همراه بود در مورد صحت روايات او انسان را دچار ترديد مي

 يمگوئ به اين شبهه از چند جهت پاسخ مي

از پيامبر بيشتر  چون او از همه صحابه كثرت روايات نسبي است و مطلق نيست -1
روايت كرده نه اين كه از همه صحابه از پيامبر احاديث بيشتري حفظ كرده است، 

گويد كه از عبداهللا بن عمرو بـن عـاص بيشـتر حـديث حفـظ       چنانكه خود او مي
نوشت، چنانكه امام ابوبكر بن  نوشت و ابوهريره نمي نكرده است، چون عبداهللا مي

او در ميان صحابه از كساني است كه از ديگران بيشـتر از پيـامبر   : گويد خزيمه مي
 .روايت كرده است

 كوتاهي نسبي است بودن دوران همراهي ابوهريره با پيامبر  كوتاه -2

ابوهريره نسبت به مدت زمان همراهـي كسـاني    ييعني مدت زمان صحبت و همراه
ماننـد عشـره مبشـره و ديگـر سـابقين اولـين        انـد  بودهوالني با پيامبر كه زماني ط

شـود زمـان كوتـاهي     و گرنه در واقع آن طـور كـه فكـر مـي    . صحابه، كوتاه است
نيست، چون بيش از چهار سال بوده است و اين مدت براي جمع و روايت تعداد 

 .احاديثي كه او روايت كرده كافي است

 يل و دعاي پيامبر براي او به حفظم و تحصمندي ابوهريره به عل عالقه -3

فراوان داشـت و پيـامبر    ي ورزيد و به يادگرفتن عالقه به علم اهتمام مي  ابوهريره
   به اين خصوصيت ابوهريره گواهي داده است و پيامبر براي ابوهريره دعا كـرد

مـود  اش قوي باشد و فراموش نكند، چنانكه وقتي ابوهريره اين دعا را ن كه حافظه
روزي من و ابوهريره و فالني در مسجد : گويد زيد بن ثابت مي. پيامبر آمين گفت

نشسته بوديم و به ذكر و دعا مشغول بـوديم، ناگهـان پيـامبر آمـد و در ميـان مـا       
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بازگرديد به آنچه به آن مشـغول بوديـد، زيـد    : نشست ما سكوت كرديم او گفت
كرديم و پيـامبر بـر دعـاي مـا آمـين      من و همراهم قبل از ابوهريره دعا : گويد مي
خـواهم كـه دو    از تو چيزي مي! خدايا: گفت، سپس ابوهريره دعا كرد و گفت مي

: خواهم كه فراموش نشود، پيامبر گفـت  دوستم خواستند و از تو علم و دانشي مي
: خواهيم كه فراموش نشود، فرمود ما هم علمي مي! اي رسول خدا: آمين، ما گفتيم

(پيش گرفتسي از شما ود
67F
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 ايت ابوهريره از بسياري از صحابهرو -4

ابوهريره از بسياري از صحابه مانند ابوبكر و عمر و فضل بن عباس و ابي بـن كعـب   

بن ابـي نضـره و غيـره حـديث      هرضو اسامه بن زيد و عائشه و سهل ساعدي و ن

 .روايت كرده است

كثرت روايـت از  و شدن دوران حيات ابوهريره و نياز مردم به علم او  طوالني -5

 او

ابوهريره از اندك اصحابي بود كه عمرشان تا بعـد از سـال پنجـاه هجـري بـه طـول       
انجاميد و مردم به علم و دانش آنان نياز پيدا كردند، و براي رفع اشكاالت خود به 

 .نمودند آنان مراجعه مي

 تعدد طرق روايات ابوهريره -6

اين امر باعث شده تـا   اند دهروايت ش از آنجا كه احاديث از طرق مختلف از ابوهريره
هاي بيشتري به او نسبت داده شود، و هركس روايات ابوهريره را در كتاب  روايت

روايت است، اما يـك سـوم    3848تعدادشان . مسند امام احمد بن حنبل نگاه كند
يـا عبـارت در بيـان سـند      هاين رقم تكراري است، مثالً در جايي راوي اضافه شد

اي به متن اضافه شده، و اين امـور سـبب گرديـد تـا روايـت       و يا كلمهفرق كرده 

                                           
 .508/  3مستدرك حاكم  -1
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گـذاران نيـز چنـين     تكرار شود، و يك روايت چند روايت به شمار آيـد و شـماره  
 .ها به خاطر اسباب فني معذورند ، اما آناند كرده

 صحابه در آنچه او روايت كرده استبسياري از  مشاركت -7

ن مسلمين متداول است را نگاه كنـد و در آن  هاي معتمد حديث كه بي هركسي كتاب
صحابي يـا بيشـتر   چند روايات ابوهريره را مورد بررسي قرار دهد خواهد ديد كه 

در روايت با او مشاركت داشته انـد، بـه خصـوص روايـاتي كـه محـل اعتـراض        
داننـد بـر چـه اساسـي احاديـث       هواپرستان و اهل بدعت و كساني است كه نمـي 

 .آيند نادرست به شمار مي صحيح و بر چه اساس

 كثرت تعداد راويان از او -8

كردن تعداد زيادي از صحابه و ثقات تابعين از او كـه تعدادشـان بـه هشتصـد      روايت
هـا در كنـار    ها بر ايـن روايـت   رسد و اعتماد علما و فقها و مجتهدين بعد از آن راوي مي

داقت و امانتـداري  گـواه و دليـل بـراي عـدالت و صـ      هاي ديگر صحابه بهتـرين  روايت
ابوهريره در نقل روايت از پيامبر است، و با توجـه بـه آنچـه گذشـت بـراي آنـاني كـه        

شود كه كثرت نسبي براي روايـات مسـند    مي واضحشان روشن و دلشان پاك است  عقل
با توجه به زندگي  كه برشمرديم و ديگر عوامل يصحيح او كثرتي طبيعي است كه اسباب

 .اش با پيامبر سبب اين كثرت طبيعي گرديده است همراهي و شخصيت ابوهريره و

 به سيرشدن شكمش اهتمام ابوهريره: دوم ي شبهه
كه او در فكر سيرشدن شـكم خـود بـوده و بـراي ايـن       اند كردهبعضي ابوهريره را متهم 

بـراي آن كـه شـكم     :خود ابوهريره گفته اسـت «: گويند منظور با پيامبر همراه بوده و مي
 :اين اتهام از چند جهت باطل است. »سير كنم با پيامبر همراه بودمخود را 

ـ     كساني كه اين شـبهه را مطـرح مـي    و درك  انـد  دهكننـد، مقصـود ابـوهريره را نفهمي
 .چرا ابوهريره چنين سخني را گفته است كه اند كردهن
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كشـيده و   مقصود ابوهريره از اين سخن آن اسـت كـه او كـامالً از همـه چيـز دسـت      
داشته حتي لقمه  نمي ه با پيامبر همراه بوده و هيچ چيزي او را از همراهي پيامبر بازهموار

يافتـه اسـت، و    كرد او اين لقمه نان را نزد پيامبر مي نان كه ديگران را به خود مشغول مي
نگفتـه   اند دهها گمان بر لوحي چنانكه بعضي ابوهريره اين حرف را بيهوده يا از روي ساده

ابوهريره از پيـامبر زيـاد   : گفتند خواسته سخنان كساني را رد كند كه مي مي است، و بلكه
گوئيد ابوهريره از پيامبر زيـاد حـديث    شما مي«: گويد كند، چنانكه مي حديث روايت مي

روايت كرد، خداوند ميعادگاه همه است، من فردي فقير بودم كه همواره با پيامبر همـراه  
كـردم، امـا مهـاجران بـه داد و سـتد در بازارهـا        ر مييسبودم و شكم خود را نزد ايشان 

 .)68F1(»...بودند صروفو انصار به اموال خود م همشغول بود
رفـت و   شكم بود نزد امير و حاكمي از حكام يمن مـي  ناگر هدف ابوهريره سيركرد

كرد، و خانه و كاشـانه و سـرزمين خـود را     رفت و پيش او كار مي اي مي نزد رئيس قبيله
آمد كه پادشاه نبود و ثروت نداشـت و هنـوز از دشـمنانش     كرد و نزد كسي نمي يرها نم

مشركين مكه و منافقين مدينه و اطـراف آن و يهـود مجـاور رهـايي نيافتـه بـود و ايـن        
دشمنان در كمين او بودند، و احتماالت پيروزي و شكست همه از لحاظ سنجش انساني 

 .رفت مي

 به حمايت و طرفداري از بني اميه كردن ابوهريره متهم: سوم ي شبهه
، و گويـا از  انـد  كـرده منحرفان فقط به پراكندن شبهات گذشته در مورد ابـوهريره اكتفـا ن  

كه ابوهريره از بنـي اميـه حمايـت     اند كردهارند، چنانكه ادعا كابوهريره خون يا مالي طلب
ع كـرده اسـت،   معاويه در مذمت علي بن ابي طالب وض فعكرده است و احاديثي به ن مي

در صورتي كه اين ادعاي بدون دليلي است و هيچ اساسي ندارد و به داليل ذيل صـحيح  
 :نيست

                                           
 .247: صحيح بخاري، حديث شماره -1
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هـاي   شود توسط ابوهريره ساخته شـده در هيچيـك از كتـاب    احاديثي كه ادعا مي -1
گويد، اما كجا  حديث نيامده، و مدعي بايد ادعاي خود را ثابت كند اگر راست مي

 تواند؟ مي

پراكنان پي بردنـد كـه ابـوهريره حـديث جعـل كـرده اسـت و         يعهچگونه اين شا -2
هـا علمـاي جـرح و     كردنـد و بعـد از آن   صحابه و تابعيني كه حديث روايت مـي 

كه  اند دهنداشته اند، نفهمي به حساب دين مسامحه و تساهلتعديل كه با هيچكس 
 .ابوهريره حديث جعل كرده است

آن كـه او خـودش يكـي از راويـان     كند و حال  چگونه ابوهريره حديث جعل مي -3
پيامبر است كه هركس قصداً بر مـن دروغ ببنـدد خـودش را بـراي دوزخ      ي گفته

(اند كردهآماده كند كه تقريباً چهل صحابي اين حديث را روايت 
69F
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معاويه جعل كرده كدامند؟ تعدادشان چقدر است؟ امير و احاديثي كه ابوهريره به نفع 
تا ما جايگاه و وزن اين احاديث را نزد كساني كه به حـديث   اند دههاي آم و در چه كتاب

 .كنند بدانيم عمل مي

هاي مورد اعتماد حـديث بسـياري از روايـات صـحيح را كـه ابـوهريره در        كتاب -4
و  انـد  كـرده فضائل اهل بيت و در رأس آنان علي بن ابي طالب روايت نموده نقل 

ذكـر نمـوديم كـه    ) ريره و اهل بيتابوه(ها را در موضوع  ما بخشي از اين روايت
ها از ابوهريره روايتـي   نيازي به تكرار آن در اينجا نيست، و از طرفي در اين كتاب
 .نيامده كه در فضيلت معاويه يا كسي ديگر از بني اميه باشد

به مسئوليت و مقامي رسيده باشـد   معاويه امير ثابت نشده كه ابوهريره در زمان  -
باطلي قرار داد، جز اين كه روايت شده كه در  ي اي براي چنين شبهه انهكه بتوان آن را به

(مروان بن حكم، ابوهريره در مدينه جانشين او بود جيكي از سفرهاي ح
70F
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و اين جانشيني فقط در حد پيشنمازي و سخنراني در مسجد و امثال آن بود چون در 
تند، نـه ايـن كـه چـون مـروان او را      اين زمينه ابوهريره آماده بود و مردم او را قبول داش

دوست داشت او را به عنوان جانشين خود مقرر كرد، بلكه ابـوهريره و مـروان اخـتالف    
از : كنـد  چنانكه وليد بن رباح روايت مـي  .ها چند بار آشكار گرديد داشتند و اختالف آن

ن اجـازه  دفن كنند و مـروا  ابوهريره شنيدم كه وقتي خواستند حسن را در كنار پيامبر 
تو امير نيستي و بلكه والي كسي غير از تو است، بگذار او : نداد، ابوهريره به مروان گفت

خواهي كسـي را كـه    و مي كني را دفن كنند، اما تو در آنچه به تو ربطي ندارد دخالت مي
آنگاه مروان خشمگين شد و رو به ابوهريره . اينجا نيست با اين كار از خود راضي نمايي

: كند، ابـوهريره گفـت   گفته اند كه ابوهريره زياد حديث از پيامبر روايت مي: گفتكرد و 
روز جنگ خيبر نزد پيامبر آمدم در حالي كه سي سال و يا بيشتر سن داشـتم و تـا زمـان    

رفتم و خدمت ايشـان   هايش مي وفات پيامبر با ايشان همراه بودم، و همراه ايشان به خانه
رفـتم و پشـت سـر ايشـان نمـاز       ايشان بـه جهـاد و حـج مـي     دادم و همراه را انجام مي

(ترم ه مردم به احاديث ايشان آگاهخواندم، پس سوگند به خدا از هم مي
71F
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به زودي زمـاني بـر مـردم خواهـد آمـد كـه تعـدادي        : و از او روايت است كه گفت

(مروان بهتر خواهد بود ي گوسفند براي صاحب گوسفندان از خانه
72F
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دهـد، امـا نيـاز و     ست كه او با اين سخن مروان را مورد انتقاد قرار مـي واضح ابسيار

 .طلبد شرايط، چيزهاي خاص خود را مي
از آنان طرفداري نكرد و او به همراه يك در اختالف علي و معاويه ابوهريره از هيچ 

گشت گيري نمود و بعد از باز گيري كردند، از فتنه كناره كساني از صحابه كه از فتنه كناره
از بحرين در مدينه سكونت گزيد، بازگشت او از بحرين قبل از سال بيست و چهار 
هجري بود و وي بعد از سال پنجاه هجري درگذشت، و باوجود اين از اتهامات 
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دهند كه  هايي را به او نسبت مي دروغگويان سالم نمانده است و دروغگويان حرف
، »نماز پشت سر علي كاملتر است«: ه استگويند او گفت نگفته است، از آن جمله كه مي

گرايي  زنند بايد از اين دروغ و باطل كساني كه جاهالنه چنين اتهاماتي به ابوهريره مي
كنند از مبدأ و اصل اسالمي تجاوز  بپرهيزند، و آنان كه از روي آگاهي چنين كارهايي مي

﴿: گويد كه مي اند كرده                      

    ﴾ ]بافند كه به آيات اهللا ايمان  تنها كساني دروغ مي« ]۱۰۵: النحل

 .»راستي اينها دروغگويند آورند و به نمي
ـ . »كند هدف وسيله را توجيه مي«: گويد كه مي اند دهميكافيلي روي آور و به مبدأ ه كين

نسـبت دهـد و   ي ياو چيزها هبشود تا به دروغ  و دشمني انساني با انساني ديگر سبب مي
شيطان لبيـك بگويـد، و    ي هاينگونه هواي نفس خود را راضي كند و به نداي گمراه كنند

اساس همه شبهاتي كه پيرامون اين صحابي بزرگوار و ديگر صحابه مطـرح شـده همـين    
 .است





 
 

 
 
 
 

 ...او را دوست دارم

 لأم المؤمنين خديجه  ي سيره





 
 

 

 لعطرآگين أم المؤمنين خديجه  ي سيره

 هإن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد
اهللا فهو املهتد ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه وأن حممـداً   

 :أما بعد. صلى اهللا عليه وآله وسلمعبده ورسوله 

 كند گوئيم كه با ساير زنان فرق مي ما در مورد زني سخن مي

﴿: فرمايد اگر خداوند متعال در مورد زنان پيامبر مي            

  ﴾ ]يگر نيستيديك از زنان د شما مانند هيچ! اي زنان پيامبر« ]۳۲: األحزاب«. 

 هاست زنان پيامبر نيست و بلكه فراتر از آن ديگر خديجه مانند

پيـامبر او را   ،او اولين كسي بود كه ايمان آورد و او اولين زني بود كه ايمـان را پـذيرفت  
نزد پيامبر از همـه همسـران پيـامبر     شبيشتر از همه همسرانش دوست داشت و جايگاه

از نسـل قصـي    ي نزديكترين به پيامبر بود، چون پيامبر باالتر بود، و از نظر خويشاوند
(ازدواج نكرد جز خديجه و أم حبيبهبا كسي 

73F
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 ازدواج اول: خديجه همسر و مادر

با ابي هاله بن زراره تميمي ازدواج كرد، سپس بعد از  ازدواج با پيامبر خديجه قبل از 
 اج نمود و پـس از او بـا پيـامبر    او با عتيق بن عابد بن عبداهللا بن عمر بن مخزوم ازدو

و خديجـه  . ازدواج كرد، پيامبر هنگام ازدواج با خديجه بيست و پنج سـال سـن داشـت   
(بزرگتر بود پانزده سال از ايشان 

74F
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  ازدواج با رسول اكرم 
در ميان قـريش از بهتـرين نسـب برخـوردار بـود و يكـي از        لأم المؤمنين خديجه 

رفت، مردان قومش به شـدت بـه    رين افراد قريش به شمار ميشرافتمندترين و ثروتمندت
 .مند بودند ازدواج با او عالقه

گفـت،   واالي پيامبر سـخن مـي   وقتي خديجه از ميسره شنيد كه از امانتداري و اخالق
اش را بـا دوسـتش نفيسـه     ازدواج كند، خديجه عالقـه  مند شد با پيامبر  خديجه عالقه

نفيسه نزد پيامبر رفت و در مورد ازدواج با خديجه با ايشـان   .نيه در ميان گذاشتدختر م
عموهايش صحبت كرد و آنان نـزد عمـوي   با اظهار عالقه نموده و  حرف زد و پيامبر 

خديجه رفتند و او را براي پيامبر خواستگاري نمودنـد، و بـه دنبـال آن ازدواج صـورت     
حضور يافتند، و اين دو ماه بعد  مضر در مراسم عقد ي گرفت، و بني هاشم و سران قبيله

و بيست شتر ماده به عنوان مهريه خديجه تعيين گرديـد و   از بازگشت پيامبر از شام بود،
خديجه در آن زمان چهل سال سن داشـت و او بهتـرين زن قـريش بـه لحـاظ نسـب و       

رفت، و او اولين زني بود كه رسول خدا بـا وي ازدواج كـرد    ثروت و دانايي به شمار مي
(نده بود با زني ديگر ازدواج نكردو تا وقتي كه خديجه ز

75F
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 چه كسي خديجه را به ازدواج پيامبر درآورد؟
پـدرش خويلـد او را بـه    : گويـد  ، ابن اسحاق مـي اند كردهدر اين مورد اختالف  مؤرخين

ابن اسحاق در سـيره گفتـه   : و سهيلي و ابن كثير و شامي گفته اند ،ازدواج پيامبر درآورد
هـاي   بـرادرش عمـرو بـن خويلـد او را بـه ازدواج پيـامبر درآورد، امـا در نسـخه        : است
همه ايـن  : گويد و واقدي مي. ابن اسحاق چنين چيزي ذكر نشده است ي شده سيره چاپ

اقوال از ديدگاه ما اشتباه است و آنچه از اهل علم نقل شده اين است كـه پـدر خديجـه    
 عمويش عمرو بن اسد او را به نكاح پيـامبر   خويلد بن اسد قبل از فجار وفات كرد و
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 .درآورد

 به خديجه بعد از وفاتش احسان پيامبر 

خديجه وفات كرد، اما خديجه در قلب پيامبر نمرده بـود، پيـامبر خيلـي از خديجـه يـاد      
خواست پيوند خويش را با او برقرار داشته  كردن با دوستان خديجه مي كرد و با نيكي مي

 .باشد
ترين افراد خديجه نبود، بلكه حتي كسـاني را كـه    پيامبر فقط منحصر با خاصارتباط 

 .داشت دوست مينيز ها را دوست داشته  شد خديجه آن گفته مي
آن را ببريـد  : گفت آوردند مي چيزي مي هرگاه براي پيامبر : گويد انس بن مالك مي

، فـالن زن  ي خانـه به فالن زن بدهيد، او دوست خديجـه بـوده اسـت، ببريـد آن را بـه      
(داشته است خديجه او را دوست مي

76F
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پيـدا   نمـاد اهتمام ورزيدن پيامبر به خديجه و به آنچه به او مرتبط بود در اينجا كامالً 

ابن اعرابـي  . آمد مي لرود كه به خانه خديجه  كند كه پيامبر براي ديدار پيرزني مي مي
كنـد كـه    روايت مـي  لنين عائشه در معجم خود و حاكم و در المستدرك از أم المؤم

تـو كـي   : به او گفـت  من بود، پيامبر  ي در خانه پيرزني نزد پيامبر آمد ايشان  :گفت
؟ چطـوري  بلكه تو حسانه مزَنـي هسـتي  : جثامه مزَني هستم، پيامبر فرمود: هستي؟ گفت

اي پـدر و مـادرم فـدايت بـاد     : حالتان چطور است؟ بعد از ما چه طور بوده ايد؟ گفـت 
اي رسول : رسول خدا به خوبي و سالمتي بوده ايم، و وقتي آن پيرزن بيرون رفت، گفتم

آمد، و وفاداري  او زمان خديجه نزد ما مي: كني، فرمود خدا به اين پيرزن اينقدر توجه مي
(است ايمان از از

77F
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 ايشان، بند خديجه حالتش دگرگون شد اين واقعه را مطالعه كنيد پيامبر با ديدن گردن
اما احمـد در مسـند   . ديد از وفاتش مي بند خديجه را بعد از گذشت مدتي طوالني گردن

وقتي اهالي مكّـه بـراي آزادكـردن    «: كند كه گفت روايت مي لخود از عباد از عائشه 
اسيران خود اموالي به عنواي بهاي آزادي آنان فرستادند، زينب دختر رسـول خـدا بـراي    

بند خديجه را هم به همراه آن اموال  يع مالي فرستاده بود و گردنآزادي ابي العاص بن رب
را ديد سخت ناراحت و اندوهگين شد و دلش  ندب آن گردن فرستاده بود، وقتي پيامبر 

: گفتنـد . زاد كنيد و مال او را به او برگردانيد بهتر استآاگر اسيرش را : سوخت و گفت
را آزاد كردنــد، و مـال زينــب را بــه او   كنـيم، آنگــاه او  بلـه اي رســول خـدا چنــين مــي  

 .)78F1(»بازگرداندند

 فرزندان خديجه

هـاي قاسـم و عبـداهللا كـه در دوران      داني شـد بـه نـام   از خديجه صاحب فرزن پيامبر 
هاي رقيه، زينـب   شيرخوارگي وفات يافتند، و همچنين از او صاحب دختراني شد به نام

 .و فاطمه أم كلثومو 
بـه جـز    نـد همه فرزندان پيـامبر از خديجـه بود  «: گويد مي حافظ ابن حجر عسقالني

: ابراهيم كه از كنيزش ماريه بود، و فرزندانش كه در بيان آن همه اتفاق دارند عبارتنـد از 
پيامبر ابوالقاسم بود، قاسم در كودكي قبل از مبعث يـا بعـد از آن وفـات     ي قاسم كه كنيه

از فاطمـه   أم كلثـوم و فاطمه، و گفته انـد   ،أم كلثوميافت، و چهار دخترش زينب، رقيه، 
شد،  كوچكتر بوده است، و عبداهللا بعد از مبعث به دنيا آمد و به او طاهر و طيب گفته مي

سران پيامبر در كودكي اند، و به اتفاق همه پ طاهر و طيب برادران عبداهللا بوده: و گفته اند
 .)79F2(»اند وفات يافته
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 غير از پيامبر فرزندان خديجه از شوهران ديگرش

 :اش فرزنداني داشت كه عبارتند از خديجه از شوهران قبلي
 هند بن ابي هاله  -1

در دامـان پيـامبر   . او تميمي و از بني أسيد بن عمرو بن تميم اسـت : گويد ابن اثير مي
اش  و خـواهران مـادري  . بود مادرش خديجه بنت خويلد همسر پيامبر  ،پرورش يافت

 .رضي اهللا عنهنو فاطمه  أم كلثومو رقيه و زينب : عبارتند از
 هاله بن أبي هاله -2

يدي تميمي حليف بنـي عبدالـدار   برادر هند بن ابي هاله اس: گويد مي رّامام ابن عبدالب
  .از او روايت كرده است هند ي، صحابي بود و پسرشصقبن 

 لهند بنت عتيق  -3

مسـلمان شـد و   : گويد مي) ةخواأل(دار قطني در كتاب ( :گويد ابن حجر عسقالني مي

 .)80F1()ازدواج كرد و از او حديثي روايت نشده است

 مقاومت و جانفدايي براي پيامبر وقتي وحي نازل شد

اينگونه آغاز شد  وحي بر پيامبر  :كند كه گفت روايت ميلبخاري از عائشه امام 
ق پيدا ديدند و هر خواب ايشان مانند روشني صبح تحق كه نخست ايشان خواب مي

 نشيني مورد پسند ايشان قرار گرفت، از اين رو پيامبر  كرد، و سپس عزلت و گوشه مي
هاي پياپي بدون اين كه نزد  رفت و در آنجا شب براي اين كه تنها باشد به غار حرا مي

گذراند توشه  روزهايي كه آنجا مي پرداخت، وي براي اش برگردد به عبادت مي خانواده
شد، دوباره براي برداشتن آب و غذا نزد خديجه  اش تمام مي ن توشهداشت و چو مي بر
فرود  ايشانبر ) وحي الهي(رفت، تا اين كه حق  گشت و سپس به غار حراء مي مي باز

: و خطاب به ايشان گفت هآمد ان غار بود كه ناگهان فرشته نزدشآمد و او در هم
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فرشته مرا در بغل گرفت و : فرمايد مي پيامبر» دانم من خواندن نمي«: بخوان، پيامبر فرمود
: باز گفت. تاب شدم و سپس رهايم كرد تا جايي كه تحمل داشتم مرا فشار داد و بي

آنگاه فرشته مرا در بغل گرفت و سخت فشرد و » دانم من خواندن نمي«: بخوان؟ گفتم

﴿: چه بخوانم؟ گفت: گفتم) بخوان: (تاب شدم، سپس رهايم كرد، باز گفت تا بي   

                                    

          ﴾ ]هستي را(بخوان به نام پروردگارت كه « ]۵ – ۱: العلق (

بخوان؛ و پروردگارت . اي خلق كرد از خون بسته) انسان را(همان ذاتي كه . آفريد
به . آموخت) را(با قلم ) به انسان، نوشتن(ذاتي كه . است) همتا بزرگوار بي(بزرگوارترين 

 .»دانست، تعليم داد انسان آنچه را نمي
گشت و  تپيد نزد همسرش خديجه باز در حالي كه قلبش به شدت مي رسول خدا 

 .»وشانيد؛ مرا بپوشانيدمرا بپ«: فرمود
 و آنگـاه ايشـان   . هراس و وحشـتش پايـان يافـت   كه آنحضرت را پوشاندند تا آن 

: خديجـه گفـت  . »بـر خويشـتن، در هراسـم   : واقعه را براي خديجه بازگو نمود و گفـت 
را برقـرار   زيرا تو پيوند خويشاوندي ؛هرگز تو را خوار نخواهد كرد اهللا كه اوسوگند به 

نوازي و در راه حـق مشـكالت را تحمـل      كني، مهمان ه نيازمندان كمك ميداري و ب مي
 .نمايي مي

. را نزد پسر عمويش ورقه بن نوفل بن اسد بن عبدالعزي برد سپس خديجه پيامبر 
نوشـت،   ورقه بن نوفل در دوران جاهليت مسيحي شده بود و انجيل را به زبان عبري مي

ات  بشنو كه بـرادرزاده ! اي پسر عمو: يجه به او گفتخد. وي در آن وقت پير و نابينا بود
اي؟ رسول خـدا آنچـه را كـه     چه ديده! اي برادرزاده: گويد؟ ورقه به پيامبر گفت چه مي

 .ديده بود تعريف كرد
اي كاش روزي . اين همان فرشته است كه خداوند بر موسي فرو فرستاد: ورقه گفت

 .بودم زنده و جوان ميكنند، من  كه قومت تو را از شهر بيرون مي
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آري، هيچ مردي با چنـين پيـامي   : آيا آنان مرا بيرون خواهند كرد؟ گفت: پيامبر گفت
اگر من زنده بمانم با تمام قدرت بـه تـو كمـك    . اند كردهنيامده جز اين كه با او دشمني 

زول وحي، بر آن حضرت پس از مدت كوتاهي ورقه درگذشت و تا مدتي ن. خواهم كرد
(ديدمتوقف گر

81F
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به غار حراء بازگشت تا خلوت خويش را تكميل نمايد و ايشـان بـه وحـي     پيامبر 

تا اين . مند بود، اما نزول وحي متوقف گرديد كه ورقه برايش از آن سخن گفته بود عالقه
اش بازگشت ناگهـان جبرئيـل    كه پيامبر پس از گذراندن ماه رمضان در غار حراء به خانه

 را ديد. 
شنيدم كه در  از پيامبر : بخاري از جابر بن عبداهللا روايت است كه گفتدر صحيح 

رفتم از  در حالي كه راه مي: گفت و فرمود مورد مدت توقف نزول وحي سخن مي
اي  آسمان صدايي شنيدم، چشمانم را به سوي آسمان بلند كردم؛ چشمم به همان فرشته

ان و زمين روي يك كرسي نشسته بود، افتاد كه در غار حرا ديده بودم؛ او در ميان آسم
مرا بپوشانيد، مرا : به خانه برگشتم و گفتمو هراس و وحشت وجودم را فرا گرفت 

﴿: آنگاه خداوند اين آيات را نازل فرمود. بپوشانيد، آنان مرا پوشاندند       

                     ﴾ ]اي جامه به « ]۵ – ۱: املدثر

و . و لباست را پاك نما. و پرودگارت را به بزرگي ياد كن. برخيز و بيم ده! خود پيچيده
 .»پليدي را دور كن

اينگونه وحي بر پيامبر نازل شد و خديجه ثابت كرد كه زني است عاقل و زيرك و 
 .هوشيار و دانا
زده نزد او آمد و او به خوبي از همسرش استقبال  از آنچه ديده بود وحشت همسرش

نمايد و سوگند ياد كرد كه  كرد و به ايشان اطمينان داد كه خداوند ايشان را محافظت مي
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 ها و صفحات برجسـته و نيكـوي   كند، و سپس ويژگي خداوند ايشان را هرگز خوار نمي
ها متصف باشد هرگز خوار  هركس به آن صفات و ويژگيشمرد، صفاتي كه  پيامبر را بر

نوازي، كمك بـه نيازمنـدان، تحمـل     رحم، راستگويي، مهمان ي صله(و ذليل نخواهد شد 
 .به آن متصف بود هاي نيكويي بودند كه پيامبر همه صفت) مشكالت در راه حق
داونـد  دانستند كه شخصي كه داراي اين صفات باشد مورد پسـند خ  اهل جاهليت مي

دانند كه خداوند عادل و بزرگـوار اسـت و بـا انسـان      ها فطرتاً مي است، چون همه انسان
 .نمايد مطابق با عملكردش رفتار مي

 هاشم در شعب بني

داد  را حمايت و ياري مي در كنار شوهرش ايستاد و ايشان  لام المؤمنين خديجه 
بـا مهربـاني و محبـت خـويش     كـرد و   كردن ايشان خرج مـي  و از اموال خود براي ياري

داد وقتي كه مشركين پيمان ستم و جفا را نوشتند و در منزلـي از   را دلداري مي ايشان 
بني كنانه جمع شدند و با همديگر بر ضد بني هاشم و بني عبدالمطلب پيمان بستند كـه  

خريـد و  هـا   ، با آن)نه دختر بدهند و نه از آنان دختر بگيرند(ها خويشاوندي نكنند  با آن
ها رفت و آمـد نكننـد و بـا آنـان      فروش نكنند، با آنان نشست و برخاست نكنند و با آن

 .تا او را بكُشند بسپارندقريش به سخن نگويند، تا آن كه محمد را 
اي نوشتند كه تا بني هاشم محمـد را تحويـل ندهـد، درخواسـت صـلح و       و عهدنامه

 .هاشم نپذيرند بنيآشتي را از 
رنـج   اطر خدا و پيامبرش در كنار بني هاشـم و بنـي عبـدالمطلب   به خ لخديجه 

اي را كه بر آنان به مدت سه سال تحميل شد پذيرا گرديـد،   ستمگرانه محاصره و تحريم
شد، مگر غذاي اندكي كه به صورت پنهـاني   در طي اين سه سال به آنان غذايي داده نمي

توانستند بيـرون بياينـد و آنچـه     مي شدگان هاي حج محاصره رسيد و يا در ماه به آنان مي
 .كردند هاي بسيار گراني خريداري مي نياز داشتند را با قيمت
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كه در آن وقـت هنـوز    - ام بن خويلد حزحكيم بن : گويد ابن هشام در السيره مي
از چنـان گرسـنگي    لاش خديجـه   ديـد عمـه   هنگـامي كـه مـي    –مسلمان نشده بود 

سـتمگرانه   ي مضيقه هسـتند از ايـن تحـريم و محاصـره    برد و كامالً در  شديدي رنج مي
ناراحت شد و به همراه غالمش مقداري گندم با خود برداشت و به سوي شـعب بـه راه   

 .افتاد
 :گويـد  آوريم كه او از آن برهه سـخت چنـين مـي    و اينك متن سخن ابن هشام را مي

به همراه غالمش خواست  كه ميابوجهل بن هشام با حكيم بن حزام بن خويلد بن اسد «
آيـا  : اش خديجه ببرد، روبرو شد، و با او گالويز شـده و گفـت   مقداري گندم  براي عمه

بري؟ سوگند به خدا تو و غذايت بايد همچنان بماني تا تـو را در   هاشم غذا مي براي بني
با او چه كـار   :تري بن هاشم بن حارث بن أسد آمد و گفتبخآنگاه ابوال. مكه رسوا كنم

 مقداري خوراكي بوده: ختري گفتبرد، ابوب هاشم غذا مي براي بني: ابوجهل گفتداري؟ 
اش را بـه او   هاي عمه گذاري كه خوراكي شده، آيا نمي اش كه نزد او نگهداري مي از عمه
اما ابوجهـل نپـذيرفت تـا ايـن كـه بـه يكـديگر ناسـزا گفتنـد،          ! بگذار مرد برود! برساند

ر ابوجهل كوبيد و سـرش را زخمـي كـرد و او را بـه     استخوان شتري را بر س بختريابو
ديـد، آنـان دوسـت نداشـتند      شدت لگدمال كرد، حمزه بن عبدالمطلب نزديك بود و مي

شـب و روز قـومش را    عيتي رسـول اكـرم   به پيامبر برسد، با وجـود چنـين وضـ   خبر 
 .)82F1(»داد دعوت مي

 
 
 
 
 

                                           
 .1/236السيره  -1
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 لوفات خديجه 

 .از محاصره بيرون آمدندو همراهانش در سال دهم بعثت  پيامبر 
روزهاي خوشي را بعد از مدت طوالني رنج محاصـره بـا خديجـه     اما هنوز پيامبر 

هـا   اش شدت گرفت، و پيامبر شـب  نگذرانده بود كه خديجه مريض شد و بيماري ل
 .ماند تا از او مراقبت و پرستاري نمايد در كنار خديجه بيدار مي

 .هم بعثت وفات يافتمطابق با قول صحيح خديجه در سال د
طبق قول صحيح خديجه در سال «: گويد ابن حجر عسقالني در فتح الباري ميحافظ 

دهم بعثت در ماه رمضان درگذشته است، و گفته اند در سال هشـتم و يـا هفـتم وفـات     
البر نموده پس بنابر قول صحيح پيامبر با او بيست و پنج سال زنـدگي كـرد، و ابـن عبـد    

ي  گويد بيست و چهار سال و چهار ماه با او زندگي نمـوده اسـت، و روايـت عائشـه     مي
كند كه خديجه سه سال قبل از هجرت درگذشته اسـت يعنـي در سـال     تائيد مي صديقه

 . )83F1(»دهم بعثت
خيلي اندوهگين شد، تا جايي كه اين نـاراحتي پيـامبر بـر     با وفات خديجه پيامبر 

را از پـاي   ايـن نـاراحتي و انـدوه ايشـان      اادبـ ت و ترسيدند كه ممسلمين تاثير گذاش
 .درآورد

بيـنم بـا از    مـي ! اي رسـول خـدا  : رفت و گفت آنگاه خوله دختر حكيم نزد پيامبر 
هـا و   بلـه، او مـادر بچـه   : ايجاد شـده، فرمـود  شما دادن خديجه خالئي در زندگي  دست

(كدبانوي خانه بود
84F

2( . 
با زنـي   لبعد از وفات خديجه  كوشيد كه پيامبر  ميخوله بنت حكيم به شدت 

باشـد و مقـداري از مهربـاني و     يشـان ازدواج كند كه در شرايط سخت دعوت در كنار ا
 .ديده را باز احساس نمايد اش مي گرمي كه در خانه

                                           
 .7/100فتح الباري  -1
 .102/  8االصابه  -2
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وقتـي خديجـه   : كنـد كـه گفتنـد    امام احمد در مسند از ابي سلمه و يحيي روايت مي
اي رسـول  : ت حكيم زن عثمان بن مظعون نزد پيـامبر آمـد و گفـت   وفات يافت خوله بن

اگر بخواهي دوشيزه هـم هسـت و   : با چه كسي؟ گفت: كني؟ فرمود آيا ازدواج نمي! خدا
دختر كسي كه او را بيش از همه دوسـت  : دوشيزه كيست؟ گفت: بيوه هم هست، فرمود

نت زمعه، او به تـو ايمـان   سوده ب: بيوه كيست؟ گفت: داري، عائشه بنت ابي بكر، فرمود
بـرو و ايـن قضـيه را    : گويي از شما پيروي نموده است، پيامبر فرمود آورده و از آنچه مي

اي ام رومـان چـه خيـر و بركتـي     : ابوبكر رفت و گفـت  ي با آنان مطرح كن، او به خانه
مـرا   پيـامبر  : ي؟ گفـت ه چيـز چ: شما آورده است؟ ام رومان گفت ي خداوند به خانه

منتظـر بمـان تـا ابـوبكر     : اما رومان گفـت . اده تا عائشه را براي او خواستگاري كنمفرست
اي ابوبكر خداوند چه خيـر و بركتـي وارد خانـه شـما     : بيايد، آنگاه ابوبكر آمد، او گفت

رسول خدا مرا فرستاده تا عائشه را براي : چه هست آن؟ خوله گفت: نموده است؟ گفت
اوست، نـزد   ي ؟ عائشه برادرزادهرسد آيا براي او مي: گفتاو خواستگاري نمايم، ابوبكر 

مـن و تـو بـا    : نزد ابوبكر برگـرد و بگـو  : پيامبر برگشتم و واقعه را تعريف كردم، فرمود
آمـدم  : گويد تواند همسر من باشد، خوله مي همديگر برادر اسالمي هستيم و دخترت مي

: باش و بيرون رفت، ام رومان گفت منتظر: و به ابوبكر اين سخنان را گفتم، ابوبكر گفت
اي را  مطعم بن عدي عائشه را نامزد پسرش كـرده، سـوگند بـه خـدا او هيچگـاه وعـده      

اي ابن ابـي  : ، همسر مطعم آنجا بود، او گفتخالف نكرده است، ابوبكر نزد مطعم رفت
يـن  دين كنـي، و وارد د  ازدواج كند بي تخواهي فرزند ما را اگر با دختر قحافه شايد مي

گـويي؟   گويد تو هم آن را مـي  آيا چيزي كه اين مي: خود بگرداني، ابوبكر به مطعم گفت
، آنگاه ابوبكر از نزد او بيرون آمد در )و قول من نيز همان است( گويد او آن را مي: گفت

اي نداشت او به خانه بازگشت و بـه   اي كه به او داده بود دغدغه حالي كه در مورد وعده
را نزد من فرا بخوان، او پيامبر را فرا خواند و ابوبكر عائشـه را بـه    امبر پي: خوله گفت

ازدواج پيامبر درآورد و عائشه در آن روز شش ساله بود، سپس خولـه نـزد سـوده بنـت     
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چـه  : خداوند چه خير و بركتـي برايتـان آورده اسـت، سـوده گفـت     : رفت و گفت زمعه
ايشان خواسـتگاري   اده كه از تو برايرسول خدا مرا فرست: هست آن بركت؟ خوله گفت

دارم نـزد پـدرم بـروي و ايـن قضـيه را بـا او در ميـان بگـذاري، او          دوست: كنم، گفت
ايـن كيسـت،   : پيرمردي كهنسال بود، نزد او آمدم و سالم جاهلي را بـه او گفـتم، گفـت   

مـرا محمـد بـن عبـداهللا     : اي؟ گفتم چرا آمده: خوله بنت حكيم است؟ گفت: سوده گفت
كفو و همتاي خوبي است، دوست تـو چـه   : رستاده تا از سوده خواستگاري كنم، گفتف

او آمـد و   را صدا بزن، سـوده را فـرا خوانـدم،   او : او دوست دارد، گفت: گفتم: گويد مي
گويد او را محمد بن عبداهللا بن عبدالمطلب فرستاده تا  دخترم اين مي: پدرش به او گفت

و همتاي خوبي است، آيا دوست داري تو را به ازدواج او از تو خواستگاري كند او كفو 
آمد  محمد را نزد من فرا بخوان، آنگاه پيامبر : بله، پدرش گفت: دربياورم، سوده گفت

درآورد، سپس برادرش عبد بن زمعه از حج آمد و  و پدر سوده او را به ازدواج پيامبر 
بـه  : گفـت  كه مسلمان شد مـي  ريخت، و او پس از آن اعتراض كرد و خاك بر سرش مي

مبر ازدواج كـرده،  ريختم كه سوده بـا پيـا   جانت قسم كه در آن روز كه بر سرم خاك مي
(خيلي احمق بودم

85F

1(. 

 ل فضيلت و جايگاه واالي خديجه

او عاقل . اند دهاو فضايل فراواني دارد و اواز زناني است كه كامل ش« :گويد امام ذهبي مي
ستود و  او را مي پيامبر . خاوتمند و از اهل بهشت بوده استو بزرگوار و پاكدامن و س

نمـود   بزرگداشت خديجه مبالغه مي داد و در نين وي را برتر قرار مياز ساير أمهات المؤم
بر هيچيك از زنان رسول خدا چنان غيرتم بـه جـوش   : گويد مي لاي عائشه  به گونه

به كثرت او را ياد  چون پيامبر نمودم،  آمد كه براي خديجه حساسيت و غيرت مي نمي
پيامبر قبل از خديجه با هيچ زني ازدواج نكرده بود و بعد از ازدواج بـا خديجـه   . كرد مي

                                           
 .212/  6مسند احمد  -1
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ه، و پيامبر از او صاحب چند فرزند جهرگز با كسي ازدواج نكرد، مگر بعد از وفات خدي
رد و پيـامبر  كـ  مالش را براي پيامبر خرج مـي . شد، و او بهترين شريك زندگي ايشان بود

از  ي فرمان داد كه خديجه را به خانـه  ودو خداوند به رسول خ. نمود براي او تجارت مي
مرواريد در بهشت مژده دهد كه در ايـن خانـه داد و فريـاد و غوغـا و نـاراحتي وجـود       

 .)86F1(»ندارد

 نمايد متمايز مي همسران پيامبر ز ديگر را ا ل كه خديجه هاي گي ويژه

 .ايمان آورد ود كه به رسول خدا او اولين كسي ب -1

 .تا وقتي خديجه زنده بود، پيامبر با زني ديگر ازدواج نكرد -2

داشـت، و محبـت خديجـه را روزي     پيامبر او را از همه زنانش بيشتر دوست مي -3
 .او كرده است ي ناميد كه خداوند بهره مي

كند كه  روايت مي بخاري از علي امام خديجه بهترين فرد در زنان امت است،  -4
 .)87F2(»بهترين زنان مريم و بهترين زنان خديجه است«: پيامبر فرمود: گفت

كرد و به دوستانش بعـد از وفـاتش احتـرام     به كثرت از خديجه ياد مي پيامبر  -5
 .كرد گذاشت و نيكي مي مي

كننـد و او را بـه    جبرئيل به خديجه مژده داد كه خدا و جبرئيـل او را سـالم مـي    -6
: آمـده كـه گفـت    سژده داد، چنانكـه در روايـت ابـوهريره    اي در بهشت م خانه

اين خديجه است بـه همـراه   ! اي رسول خدا: آمد و گفت جبرئيل نزد پيامبر (
ظرفي از آب يا غذا آمده، وقتي نزد تو آمد او را از سوي پروردگارش سالم كـن  

                                           
 .110/  2سير أعالم النبالء  -1
 .3815: صحيح بخاري، حديث شماره -2
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بده،  اش از مرواريد در بهشت مژده به او سالم كن و او را به خانه منو از سوي 
(اي كه غوغا در آن نيست و رنج و خستگي در آن وجود ندارد خانه

88F

1(. 
كه خديجه از ساير  اند كردهاين حديث استدالل  بهعلما : گويد مي ابن حجر عسقالني

ابـوبكر بـن داود از ايـن داسـتان اسـتدالل      : گويـد  سهيلي مي(همسران پيامبر برتر است، 
ون جبرئيل به عائشه از سوي خود سالم كرد و نموده كه خديجه از عائشه برتر است، چ
 ).به خديجه از سوي پروردگار سالم نمود

                                           
 .3820: صحيح بخاري، حديث شماره -1



 
 

 
 
 
 

 آل و اصحاب ي هروابط صميمان





 
 

 

 احترام و تقدير متقابل بين صحابه و أهل بيت

﴿: فرمايد ستايش خداوندي راست كه در كتابش مي            

                          

                      ﴾ ]اهللا، از پيشگامان « ]۱۰۰: التوبة

و . كساني كه به نيكي از آنان پيروي نمودند، راضي است نخستين مهاجران و انصار و
نهرها از زير درختانش  هايي آماده كرده كه رايشان باغآنان نيز از اهللا خشنودند و اهللا، ب

 .»اين است رستگاري بزرگ. مانند جاودانه در آن مي جاري است؛
قرن من است و بهترين قرن  :ه استفرمودود خداوند بر پيامبر رحمت باد او كه و در

 .و درود خدا بر آل و اصحاب پيامبر. »آيند سپس كساني كه بعد از آنان مي
 :اما بعد

اي به دروغ مدعي هستند كه  ها به تاريخ اين است كه عده يكي از بزرگترين ستم
و با كينه و عداوت با يكديگر رفتار  اند بودهصحابه و اهل بيت با يكديگر دشمن 

كه خداوند در مورد  اند كردهفراموش : گويند ه چنين سخناني را مي، كساني كاند كرده مي

﴿: گويد مي شصحابه                ﴾  و خداوند هرگز

كند مسلمان  پروردگارش را تكذيب ميا خالف نخواهد كرد، و آيا كسي كه اش ر وعده
اساس احترام  دا كه آنان با يكديگر روابطي دوستانه داشته اند و برسوگند به خ! است؟

نمودند و در اعالي دين و  ديگر وصلت مي هم نمودند و با متقابل با يكديگر رفتار مي
گرايان در كنار هم و دوشادوش يكديگر انجام وظيفه  كردن پيامبر و جهاد با باطل ياري

آل و اصحاب همه داراي فضيلت و مقام اند، از  دانند، پس نمودند، و همه اين را مي مي
جستن از  مند است بايد از اهانت به آنان يا بيزاري اين رو هر عاقلي كه به دينش عالقه

 .آنان به شدت برحذر باشد
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كه ارائه خواهد شد نصوصي را كه در آن صحابه اهل بيت را مورد تمجيد  در مطالبي
اين احترام و ستايش متقابل از محبت اين دو گـروه  . مكني ، بيان مياند دادهو ستايش قرار 

 .يك ديگري را نشأت گرفته است داشت هر نسبت به يكديگر و گرامي

 !اهل بيت چه كسانيند؟

شـود، چـون    هاشم گفته مـي  ترين قول در اين مورد اين است كه اهل بيت به بني صحيح
سلم از زيد بن ارقـم روايـت   مكه امام آنان كسانيند كه زكات برايشان حرام است، چنان 

روزي پيامبر در كنار آبي به نام خم واقع بين مكه و مدينه در ميـان مـا   «: كند كه گفت مي
: ايستاد و سخنراني نمود، ايشان بعد از حمد و ستايش خدا موعظه نمود و سـپس گفـت  

و  نم،ك اجابت مي را پروردگارم ي من انساني بيش نيستم و به زودي به فرستاده! اي مردم
اول كتاب خدا كه سرشار از هـدايت و نـور   : گذارم مايه را مي در ميان شما دو چيز گران

و به تمسك به كتاب خدا تشويق نمـود، سـپس   . است، پس به كتاب خدا تمسك جوئيد
و اهل بيت من، در رفتار با اهل بيت من خداوند را مد نظر داشته باشيد، در رفتار : گفت

بـه او  ) يكي از راويان حـديث (حصين . سه بار اين جمله را تكرار كردتا ... . با اهل بيتم
زنـانش  : اهل بيت او چه كسانيند اي زيد؟ آيا زنانش از اهل بيت او نيستند؟ گفت: گفت

از اهل بيت او هستند، ولي اهل بيت او كسـانيند كـه اسـتفاده از زكـات برايشـان حـرام       
و آل جعفر و آل عباس  ل علي و آل عقيلآنان آ: و آنان چه كسانيند؟ گفت: است، گفت

 .»باشند مي

 همسران پيامبر از اهل بيت ايشان اند

﴿: فرمايد خداوند متعال مي                          

                             

       ﴾ ]ي دوران  هايتان بمانيد و به شيوه و در خانه« ]۳۳: األحزاب
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جاهليت پيشين، اظهار زينت نكنيد و نماز را برپا داريد و زكات دهيد و از اهللا و 
خواهد پليدي را از شما  راستي اهللا مي به! ي پيامبر اي خانواده. نماييدپيامبرش اطاعت 
 .»كه بايد شما را پاكيزه سازد دور كند و چنان

از اهل بيت ايشان اند، و ايـن   گويد كه همسران پيامبر  به صراحت مي ي كريمه آيه
 .كند آيه حديث زيد بن ارقم را كه ذكر شد، تائيد مي

 رد اهل بيت و صحابهاعتقاد مسلمين در مو

بعضي در مورد آنان افـراط   ،اند دهبه دو گروه تقسيم ش مردم در مورد اهل بيت پيامبر 
، اما سخن درست اين است كه محبت با آنان واجب اند دهو بعضي كوتاهي ورزي اند كرده

 :است، و محبت با اهل بيت شرايطي دارد كه مهمترين آن عبارت است از
 شـود و اگـر تنهـا     هـا محبتـي نمـي    و اگر مسلمان نبودند با آن آنان مسلمان باشند

خويشاوندي پيـامبر كـافي بـود، ابولهـب بـه سـبب خويشـاوندي ايشـان نجـات          
 .يافت مي

  پيرو رهنمود پيامبر  باشند، چون پيامبر آگاه باشيد خانـدان   !هان«: فرمايد مي
نـان صـالح   فالني اوليـاء مـن نيسـتند، ولـي و دوسـت مـن فقـط خداونـد و مؤم        

 .)89F1(»هستند

 صحابه چه كسانيند؟

را ديده و به ايشان ايمان آورده و بر اسالم وفات يافته  صحابي كسي است كه پيامبر «
 .)90F2(»است

 

                                           
 .215: صحيح مسلم، حديث شماره -1
 .8اإلصابه ص  -2
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 :داليل زيادي در فضيلت صحابه آمده است

    ﴿: فرمايد خداوند متعال مي              

                        ﴾ ]يقين اهللا از  به« ]۱۸: الفتح

هايشان  مؤمنان كه زير درخت با تو بيعت كردند، راضي شده است؛ او از آنچه در دل
ن نازل كرد و پيروزي نزديكي به آنان پاداش پس آرامش را بر آنا. گذشت، آگاه بود مي
 .»داد

﴿: فرمايد و مي                        

                               

      ﴾ ]اهللا، از پيشگامان نخستين مهاجران و انصار و كساني كه « ]۱۰۰: التوبة

رايشان و آنان نيز از اهللا خشنودند و اهللا، ب. به نيكي از آنان پيروي نمودند، راضي است
. مانند و جاودانه در آن مي ش جاري است؛كه نهرها از زير درختان هايي آماده كرده باغ

 .»اين است رستگاري بزرگ
به اصحابم ناسزا نگوئيد، به اصحابم ناسزا نگوئيـد، اگـر   «: فرمايد مي و پيامبر اكرم 

مشـت آنـان و نـيم آن     ي هريك از شما به اندازة كوه احـد طـال انفـاق كنـد بـه انـدازه      
 .)91F1(»رسد نمي

شاني و فداكردن اموال و كشتن پـدران و فرزنـدان   و اگر فقط هجرت و جهاد و جانف
ها را در نظر بگيريم همين فضـائل آنـان را كـافي     آن به خاطر دين و قوت ايمان و يقينِ

 .است
 
 

                                           
 .2540: يح مسلم، حديث شمارهصح -1
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 اعتقاد مسلمين در مورد صحابه پيامبر 
بعد  شبا توجه به داليل قرآني و نبوي و غيره كه گذشت مسلمين معتقدند كه صحابه 

و برترين صحابه به ترتيب ابوبكر صديق و سپس  .ها هستند ترين انساناز پيامبران به
عمر فاروق و پس از او عثمان ذوالنورين و سپس علي مرتضي است، تفاوت صحابه در 

 ﴿: فرمايد برتري و جايگاه به نص قرآني ثابت است چنانكه مي        

                                   

  ﴾ ]در راه اهللا(انفاق كردند و ) مكه(آن دسته از شما كه پيش از فتح « ]١٠: ديداحل (

كه پس از فتح، انفاق  دآنها بلندمقامتر از كساني هستنجنگيدند، همسان ديگران نيستند؛ 
و اهللا . بهشت را وعده داده است) از اين دو گروه(نمودند و جنگيدند، و اهللا به هر يك 

 .»به كردارتان آگاه است
زيرا  ؛دشواختالف صحابه مسلمين معتقدند كه در آن مورد حرفي زده نو در مورد 

نكرده است، پس ما  ختن آن آلودههاي ما را به ري ه كه خداوند دستهايي بود آن خون
گوئيم كه پروردگار ما فرموده  و همان چيزي را مي. كنيم زبان خود را نيز به آن آلوده نمي

﴿: است                        

                          ﴾ ]و « ]۱۰: احلشر

ما و برادرانمان را كه در ! اي پروردگارمان: گويند آيندگان ايشان است كه مي) نيز از آنِ(
اي نسبت به مؤمنان قرار مده؛  هايمان هيچ كينه ايمان بر ما پيشي گرفتند، بيامرز و در دل

 .»ي مهرورزي گمان تو، بخشاينده بي! دگارماناي پرور

 ستايند اهل بيت صحابه را مي

هاي بهشـت كـه رودهـا از زيـر      وي باغصحابه مژده داد كه دنيا را به س خداوند متعال به
مانند و آنان  هاي آن روان است ترك خواهند كرد، و آنان براي هميشه در بهشت مي كاخ
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از اين رو اهل بيـت در شـناخت   . ين تمجيد و ستايشرستگارند، چه ستايشي باالتر از ا
 .قدر صحابه و جايگاه آنان نزد خدا و رسول خدا، پيشگام بودند

 از صحابه طالب ستايش علي بن ابي -1
را ديـدم،   اصحاب محمـد  : نمايد اصحاب رسول خدا را اينگونه توصيف مي علي 

 ؛مـو و غبـارآلود بودنـد    ن ژوليـده هيچكسي از شما با آنان مشابهت ندارد، آنان صبحگاها
زيرا شب را با نماز و سجده به صبح رسـانده بودنـد، و وقتـي بـه يـاد آخـرت و معـاد        

بـود از   بـز زانـوي  همانند پيشاني ايشان  ، گويااند دهايستا افتادند گويا بر اخگر و آتش مي
شـد اشـك از چشـمان شـان      كردند، هرگاه يـاد خـدا مـي    هاي طوالني مي بس كه سجده

شد و از ترس عذاب و اميـد بـه ثـواب     شان خيس مي شد تا جايي كه گريبان سرازير مي
(لرزيدند چون درخت در روز طوفاني، به خود مي

92F

1(. 
به راسـتي او  «: گويد ستايد و مي او را مي بعد از وفات عمر بن خطاب  و علي 

را برپا داشـت  چه كارهاي خوبي كرد، كژي را راست نمود و بيماري را دوا كرد و سنت 
او پاكيزه و با عيب اندك رفـت، خيـر را بـه دسـت     ! و فتنه را براي بعد از خود گذاشت

آورد و از شر پيشي گرفت، طاعت الهي را به جا آورد و تقواي الهي را به گونه شايسـته  
ها آن كـه راه   راه  آنهاي مختلف رها كرد كه در  رعايت كرد، رحلت كرد و آنان را در راه

 . )93F2(»كند شود و آن كه راه را يافته يقين نمي هياب نميكرده رارا گم 
منظـور از فالنـي عمـر بـن خطـاب      «: گويـد  ابن ابي الحديد در توضيح اين متن مـي 

 .)94F3(»است

                                           
 .143نهج البالغه  -1
 .222نهج البالغه  -2
 .3/  12شرح نهج البالغه  -3
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هـاي شـرح    درآورد، چنانكه در كتاب فاروقعلي دخترش أم كلثوم را به ازدواج عمر 
و ايـن بهتـرين دليـل    . ده اسـت حال و تاريخ و انساب و سيرت و حديث و فقه ذكر شـ 

 .روابط خوب و صميمانه و محكم علي و عمر است

﴿«: گفـت  با سند صـحيح روايـت اسـت كـه علـي      ) 771(در فضائل الصحابه   

       ﴾  استعثمان از آنان«. 

  شتمجيد عبداهللا بن عباس بن عبدالمطلب از صحابه -2
 پيامبر  ي در مورد صحابه بامت و ترجمان قرآن عبداهللا بن عباس  دانشمند

برگزيد كه جان و مال خويش را  خداوند ياراني را براي پيامبرش محمد : گويد مي

﴿ :كردند، و خداوند در كتابش آنان را اينگونه وصف كرده است فداي ايشان    

                          

                                   

                              

             ﴾ ]آنان را . اند و با يكديگر مهربان« ]۲۹: الفتح

ي ( نشانه. جويند شنودي اهللا را ميخبيني؛ فضل و  در حال ركوع و سجده مي
هايشان پيداست؛ اين، وصف آنان در تورات  آنان از اثر سجده در چهره) كاري درست

و ستبر و ضخيم است كه جوانه زده و تنومند  و وصفشان در انجيل مانند زراعتي. است
ي آنان  وسيله سازد تا به زده مي هايش ايستاده است و كشاورزان را شگفت شده و بر ساقه

اند،  اهللا به اينها كه ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام داده. كافران را به خشم آورد
 .»دهد نويد آمرزش و پاداش بزرگي مي

هاي دين را برپا داشتند و در راه خدا جهاد و تالش نمودند تا آن كه دين الهـي   نشانه
هـاي آن از بـين    آنان خوار شد، و سران شرك و پايـه  ي استوار گرديد و شرك به وسيله
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كافران سقوط كرد، پس درود و رحمت  ي حكم خداوند برتر قرار گرفت و كلمهرفت و 
هاي پاك و ارواح طيبه باد، آنان در زندگي اولياي خـدا بودنـد و بعـد از     خدا بر آن نفس

مرگ زنده و خيرخواه بندگان خدا بودند، قبل از رسيدن به آخـرت بـه سـوي آن كـوچ     
 .)95F1(»كردند در آن زندگي مي ند در حالي كه هنوزه، و از دنيا رفتكرد

 از صحابه :ستايش علي بن حسين  -3
كرد و در نمازش براي آنـان دعـاي مغفـرت     را ياد مي علي بن حسين اصحاب پيامبر 

نمود، چون آنان در نشر دعوت توحيد و تبليغ رسـالت خـدا بـه بنـدگانش پيـامبر را       مي
 .ياري كرده بودند

ام، از او  تـر از علـي بـن حسـين نديـده      را فقيه هيچ هاشمي«: گويد ابوحازم مدني مي
ابوبكر و عمر چه جايگاهي نزد رسول خدا داشته اند؟ وي با دستش به سـوي  : پرسيدند

 .)96F2(»جايگاهي كه اكنون دارند: قبر پيامبر اشاره كرد و گفت

 از صحابه :باقر  محمدتمجيد  -4
ر را در مورد ابوبكر و عمـر  ابوجعف«: كند كه گفت ابن عساكر از بسام صيرفي روايت مي

سوگند به خدا كه آنان را دوسـت دارم و برايشـان از خداونـد طلـب     : پرسيدند، او گفت
داشته  ها را دوست مي ام مگر اين كه آن نمايم و هيچكس از اهل بيتم را نيافته آمرزش مي

 .)97F3(»است
ارد ابـوبكر  اشـكالي نـد  «: عروه بن عبداهللا او را در مورد تزئين شمشير پرسيد، گفـت 

صديق؟ امـام بـاقر    گويي تو مي: را با زيورات طاليي آراسته بود، گفت شصديق شمشير

                                           
 .75/  3مروج الذهب  -1
 .94/  4سيرأعالم النبالء  -2
 .222/  67تاريخ دمشق  -3
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بله صديق، هركسي نگويد صديق، خداونـد هـيچ   : و رو به قبله نمود و گفتاز جا پريد 
 .)98F1(»سخني از او را در دنيا و آخرت صادق و راست نگرداند

 : صادقبن محمد جعفر  -5
دوازده هـزار نفـر    اصحاب رسول اكـرم  : گفت حابه پيامبر او روزي در توصيف ص

بودند، هشت هزار از مدينه دو هزار از مكه و دو هزار نفر كساني بودند كه بعـد از فـتح   
نبـود و هـيچ    جئـه قدريـه و يـا مر   ي هيچكسي از آنان از فرقـه  مكه مسلمان شده بودند،

 :گفتنـد  كردنـد و مـي   گريه مـي  شان حروري و معتزلي و اهل راي نبود، شب و روز كدام
پـس وقتـي در ميـان     .)99F2(»هاي ما را بگير پيش از آن كه نان خميـر بخـوريم   جان! خدايا«

نبوده چگونه ممكن است كه در ميـان آنـان    و معتزلهو قدريه و حروري  جئهصحابي مر
 دش علـي  جـ كننـد، و او از   منافق بوده باشد، چنانكه هواپرستان و منحرفان ادعا مـي 

كـنم بـه    توصيه مي شما را در مورد اصحاب محمد «: كند كه گفت اي ما روايت ميبر
گذاري را پنـاه ندادنـد    آنان ناسزا نگوئيد، آنان بعد از پيامبر بدعتي ايجاد نكردند و بدعت

 .)100F3(»و پيامبر در مورد آن توصيه فرموده است

 از صحابه :ستايش موسي كاظم  -6
امنيـت   ي مـن مايـه  «: كند كه فرمود روايت مي خدا امام موسي كاظم از جدش رسول 

يابـد، و   هـا وعـده داده شـده تحقـق مـي      اصحابم هستم، و هرگاه از دنيا بروم آنچه به آن
امنيت امتم هستند و چون اصحاب من از دنيا برونـد آنچـه بـه امـتم      ي اصحاب من مايه

                                           
 .221/  57تاريخ دمشق  -1
 .638الخصال  -2
 .306/  22بحاراألنوار  -3
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يكـي از صـحابه مـن     وعده داده شده فرا خواهد رسيد و تا زماني كه در ميان امـت مـن  
 .)101F1(»وجود داشته باشد، اين دين بر تمام اديان ديگر چيره خواهد بود

 از صحابه :ستايش علي الرضا  -7
آنگاه كـه  : گويد در مورد صحابه با موضع پدرانش تفاوتي ندارد او مي رضاال عليموضع 

را نجـات  خداوند موسي بن عمران را برگزيد و دريا را برايش شكافت و بنـي اسـرائيل   
خـويش را نـزد خداونـد مشـاهده      ي داد و تورات و الواح را به موسي داد، مقام و مرتبه

اگر آل محمد چنين هستند آيا در ميان اصحاب  !اي پروردگار من: كرد، به خداوند گفت
تـر باشـند؟ خداونـد     پيامبران كساني هستند كه از اصحاب و ياران من نزد شـما گرامـي  

محمـد بـر اصـحاب ديگـر      ي داني كه فضـيلت صـحابه   آيا نمي! ياي موس: متعال فرمود
بر همه پيـامبران اسـت،    پيامبران مانند فضيلت آل محمد بر آل پيامبران و فضيلت محمد

 تـو خداوند به موسي وحي كرد كه ! ديدم مي كاش آنان را! پروردگارا: آنگاه موسي گفت
هـا را   ، امـا بعـداً در بهشـت آن   هرگز آنان را نخواهي ديد، و اين وقت ظهور آنان نيست

 .)102F2(»هاي بهشت شادي خواهند كرد در ميان نعمت –خواهي ديد كه در فردوس برين 
و بخش كوچكي از ستايش اهل بيت از صحابه بود كه ارائـه گرديـد، هـم     هاين نمون

 :پردازيم قضيه يعني ستايش صحابه از اهل بيت مي اينك به سمت ديگرِ

 تستايش صحابه از اهل بي

 و ستايش اهل بيت سابوبكر صديق  -1
اي كـه سـزاوار آن بودنـد     اهل بيت و خويشاوندان پيامبر را بـه گونـه   سابوبكر صديق 

سـوگند بـه كسـي    «: گفت به علي  كند كه ابوبكر  بخاري روايت ميامام ستايد،  مي

                                           
 .309/  22بحاراألنوار  -1
 .34/  13بحاراألنوار  -2
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دي تر از رعايت خويشاون كه جانم در دست اوست رعايت خويشاوندي پيامبر برايم مهم
 .)103F1(»خودم است

در رفتار بـا اهـل بيـت پيـامبر     : روايت شده كه گفت سصديق  و همچنين از ابوبكر
 .)104F2(»رعايت ايشان را بكنيد

بعـد از   صـديق  چند روزي بعد از وفات پيامبر، ابـوبكر «: گويد و عقبه بن حارث مي
كـه  را ديـد   زدن نمـود، آنگـاه حسـن     خواندن نماز عصر بيرون رفت و شروع به قدم

بـه پيـامبر   : كند، او حسـن را بـر دوش خـود گذاشـت و گفـت      ها بازي مي همراه با بچه
 .)105F3(»خنديد مي شباهت دارد و به علي شباهت ندارد، و علي 

ورزد و آنـان را گرامـي    به اهل بيت اهتمام مي پيامبر  ي نگاه كنيد كه چگونه خليفه
و اهـل بيـت را بـه عنـوان دشـمن       هاي دروغيني كه صـحابه  با روايترا دارد، و اين  مي

 .، مقايسه كنيداند بودهكنند كه آنان هرگز چنين ن يكديگر معرفي مي

 و اهل بيت سفاروق اميرالمؤمنين عمر  -2
هـا   با اهل بيت رابطة بسيار خوبي داشت، چنانكـه آن   اعظم ترديدي نيست كه فاروق

روابط محكم او  ي او به آنان نشانه و توجه  دواج او با أم كلثوم، و عالقهستود، و از را مي
گـردد كـه ايـن مطلـب را تائيـد       ها ارائه مـي  و اينك بخشي از روايت. با اهل بيت است

 :نمايد مي
شدند  سالي مي كند كه هرگاه دچار قحط روايت مي  بخاري از عمر بن خطابامام 

بـه  ! خـدايا  بـار : گفـت  خواست كه براي باران دعا كند و مي اس بن عبدالمطلب ميباز ع

                                           
 .3712: صحيح بخاري، حديث شماره -1
 .3713:  صحيح بخاري، حديث شماره -2
 .38و مسند ابي يعلي  3349:  صحيح بخاري، حديث شماره -3
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دادي و اينـك بـه دعـاي عمـوي      شديم و شما به ما باران مـي  دعاي پيامبرت متوسل مي
(يم پس ما را باران بدهوش پيامبر متوسل مي

106F

1(. 
سـوگند بـه خـدا    : به عباس گفتفاروق و در طبقات ابن سعد روايت است كه عمر 

تـر بـود،    نديدهآوردن خطـاب پسـ   برايم از اسـالم  آوردنت روزي كه مسلمان شدي اسالم
(شدن خطاب بيشتر دوست داشت شدن تو را از مسلمان چون پيامبر مسلمان

107F

2(. 
عمر به فرزندان صـحابه لبـاس داد و   «: ر أعالم النبالء ذهبي آمده استو در كتاب سي

ها لباسـي   لباسي كه مناسب حسن و حسين باشد نبود، آنگاه او به يمن فرستاد و براي آن
 .)108F3(»اكنون خوشحال و راحت شدم: گفت ق اعظمفاروآوردند، آن وقت 

داد كـه   عمر بـه مـن اجـازه مـي    : كند كه گفت بخاري از ابن عباس روايت ميامام و 
چرا اين جوان را : نشينم، يكي از آنان گفتدر مجلس مشاورت بهمراه او و بزرگان بدر 

(دانيد اين از كساني است كه شما مي: آوري؟ گفت ها مي در جمع
109F

4(. 
 .است و اهل بيت فاروق عمر  ي گر مطالبي كه بيانگر روابط صميمانهو دي

 از اهل بيت النورين ذيتمجيد عثمان  -3
اش قـدر و جايگـاه    نيز مانند ديگر بـرادران صـحابه    النورين ذي راشد عثمان ي خليفه

و عثمـان   فـاروق عمـر  : گويـد  ابـن كثيـر مـي   . ستود دانست و آنان را مي اهل بيت را مي
احتـرام او پيـاده   كردنـد بـه    عبـاس عبـور مـي    رهرگاه در حال سواري از كناالنورين  ذي
(شدند مي

110F

5(. 

                                           
 .1010: صحيح بخاري، حديث شماره -1
 .23/  4الطبقات  -2
 .285/  3سير أعالم النبالء  -3
 .4294: صحيح بخاري، حديث شماره -4
 .7/162والنهايه  يةالبدا -5
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 و بزرگداشت اهل بيت سعد بن ابي وقاص  -4
در غـزوة تبـوك   «: كند كه گفت مسلم از سعد روايت ميامام ستايد،  علي را مي سعد 
! اي رسـول خـدا  : گفتعلي را به عنوان جانشين خود در مدينه گذاشت، علي  پيامبر 

شـوي كـه بـراي مـن بـه       آيا راضي نمي: گذاري؟ پيامبر فرمود ها مي آيا مرا با زنان و بچه
 .)111F1(»هارون براي موسي باشي؟ جز اين كه بعد از من پيامبري نخواهد آمد ي منزله

 از اهل بيترضي اهللا عنها  ي صديقه ستايش و تمجيد أم المؤمنين عائشه -5
باشـد، امـا    عائشه از آنجا كه همسر پيامبر اسـت از اهـل بيـت مـي    ؤمنين ام المبا اين كه 

ترجيح داديم كه بخشي از آنچه در ستايش اهل بيت گفته را ذكر كنيم تا روابط صميمانه 
 .و محبت بزرگي كه آنان با يكديگر داشته اند روشن گردد

در گذشـته   !سوگند به خدا: روايت شده كه گفت ي صديقه در تاريخ طبري از عائشه
هاي شـوهرش هسـت، و بـا     بين من و علي چيزي نبوده، مگر آنچه بين هر زني و فاميل

 سو علـي  . اين كه يكديگر را سرزنش كرده ايم، علي از ديدگاه من از برگزيدگان است
سوگند به خدا او راست گفته بين من و او چيزي جز اين نبوده است، و ! اي مردم: گفت

(در دنيا و آخرت است او همسر پيامبرتان 
112F

2(. 
هيچكسي را در هيئت و زيبايي و رفتـار و در  : گويد ستايد و مي و عائشه فاطمه را مي

(ام تر نديده شبيه ن از فاطمه به پيامبرنشستن و بلندشد
113F

3(. 
از : را كشته اند، عائشه گفـت  خبر رسيد كه خوارج علي  ي صديقه وقتي به عائشه

آنان بدترين افراد امت مـن هسـتند كـه بهتـرين     ! بار خدايا«: گفت كه ميشنيدم  پيامبر 

                                           
 .6217: صحيح مسلم، حديث شماره -1
2- 4  /544. 
 .5217ابوداود  -3
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و بين من و علي چيزي جز آنچـه  : سپس عائشه ادامه داد .كشند افراد امت من آنان را مي
 .)114F1(»بين زن و فاميل شوهرش هست نبود

 بعبد اهللا بن عمر -6
كجـا  از «: در مورد خون پشـه پرسـيد، ابـن عمـر بـه او گفـت       بن عمرعبداهللا  از مردي 

پرسـد، و   خون پشه مـي  ي در باره از مناين را نگاه كنيد، : از عراق، گفت: هستي؟ گفت
آنـان دو  : گفـت  و من از پيامبر شـنيدم كـه مـي   . حال آن كه پسر رسول خدا را كشته اند

 .)115F2(»هاي من از دنيا هستند ريحانه
شـكمت را   رسول خدا را ديدم كه«: گويد بيند مي ابوهريره حسن بن علي را وقتي مي

بوسيد، پيراهنت را دور كن تا آنجا را ببوسم و حسن لباسش را كنـار زد و ابـوهريره بـر    
 .)116F3(»شكم او بوسه زد

اي «: زد كرد و با صداي بلند فريـاد مـي   مي ابوهريره گريه: و وقتي حسن وفات يافت
 .)117F4(»گريه كنيد ،مرده است رسول خدا  محبوبامروز ! مردم

تـر   به پيـامبر شـبيه   بهيچكسي از حسن بن علي «: گويد مي و انس بن مالك 
 .)118F5(»نبود

سـرداران  حسن و حسين : كند كه گفت روايت مي از پيامبر  و ابوسعيد خدري 
(جوانان اهل بهشت اند

119F

6(. 
 .نقل شده است شو ديگر اقوال و رواياتي كه در ستايش از اهل بيت از صحابه 

                                           
 .232/  33بحاراألنوار  -1
 .5994: صحيح بخاري، حديث شماره -2
 .9342مسند امام احمد  -3
 .277/  3سير أعالم النبالء  -4
 .3542: صحيح بخاري، حديث شماره -5
 .11794مسند امام احمد  -6
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 علي و ساير اهل بيتن اميرالمؤمنيمعاويه از امير ستايش  -7
 خبـر پرسـيد وقتـي    مـي  سمسـائل مشـكل را از علـي     معاويـه  امير روايت است كه 

(علم و فقه با مردن ابن ابي طالب از بين رفتند: گفت .شدن علي به او رسيد كشته
120F

1(. 
را ديدم كه زبان يا لب  پيامبر «: كند كه گفت معاويه روايت ميامير و امام احمد از 

 .)121F2(»مكيد و زبان و يا لبي كه پيامبر آن را مكيده عذاب نخواهند شد ميحسين را 
يزيد بن معاويه به حسن بن علي فخرفروشي كرد، : و در سير أعالم النبالء آمده است

شايد گمان : گفت. بله: اي؟ گفت آيا خود را باالتر از حسن شمرده: پدر يزيد به او گفت
(جدش مانند جد توست كني كه مادرش مانند مادر توست و مي

122F

3(. 
 

 و در پايان

 
اين نصـوص و متـون خجسـته، بـه وضـوح روشـن        دربعد از اين گشت و گذار سريع 

محبـت   .شود كه صحابه و اهل بيت چقدر با يكديگر محبت و صميميت داشـته انـد   مي
آنان براي رضاي خدا و رعايت حقوق پيامبر بود، و هر مسلماني كه دينش و ايمـانش را  

واجبي است، و توهين به  ي ارد بايد بداند كه محبت اهل بيت و صحابه فريضهدوست د
آمدن از شيوه و راه آنان است كه در نتيجه انسان خـود را در معـرض    آنان به معني بيرون

 .دهد عذاب قرار مي

                                           
 .1871اإلستيعاب  -1
 .16894مسند  -2
3- 3  /260. 





 
 

 
 
 
 

 مهرباني و شفقت 

صحابه و آل بيت





 
 

 

 مهرباني و شفقت صحابه و آل بيت

ستعينه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد اهللا فهو إن احلمد هللا حنمده ون
 .املهتدي ومن يضلل فال هادي له

 :أما بعد
سـردار فرزنـدان آدم اسـت،     اهل اسالم بر اين اتفاق دارند كه رسول خـدا   ي همه

 .ت بر اين قضيه نعمت بسيار بزرگي استماتفاق ا
هـاي عـالج آن امـري اسـت كـه شـرعاً        و راه بررسي در مورد عوامل تفرقه در امت

. اسالمي را در نورديده است ي مطلوب است، و اين تفرقه مانند طوفاني سهمگين جامعه
است، بـا   بيل اهل بيت و ديگران اساسي محكممهرباني و شفقت بين اصحاب پيامبر از ق

، مهربـاني و  هم با يكديگر مهربان بودنـد  هايي كه در ميان آنان درگرفت باز وجود جنگ
گويان آن را به فراموشي بسپارند و  شفقت آنان با يكديگر يك حقيقت است هرچند قصه
ند، امـا ايـن حقيقـت همـواره     شـ ابهرچند كه راويان اخبار در مـورد آن سـكوت كـرده    

گويـان و   درخشان باقي خواهد مانـد و مشـت محكمـي اسـت بـه دهـان بيشـتر افسـانه        
ايي ساخته اند و هواپرستان و آنان كـه اهـدافي سياسـي    ه هايشان كه روايت ازيدپر خيال

كـردن   بخشيدن به منافع خـود و نهادينـه   ها براي تحقق داشته اند و دشمنان از اين روايت
  .ته اندستفرقه و اختالف در ميان امت زياد بهره ج

 از صفات اصحاب رسول خدا 

و  هـا  ژگـي كـه فرقـه   وي. پـردازيم  هـاي صـحابه مـي    به بررسي و توضيح يكي از ويژگي
دانـي آن صـفت و ويژگـي     آيـا مـي  ! هاي مختلف مسلمان همه به آن آگـاه هسـتند   گروه

 .چيست؟ آن مهرباني است
، وجـود دارد گفتن از رحمت و مهربـاني   ترديدي نيست كه عوامل زيادي براي سخن

 :شماريم كه عبارتند از مي اما چند عامل را بر
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ي و مفاهيم آن، و آيات و احاديثي كه از با توجه به خود صفت رحمت و مهربان -1
 .پيامبر و صحابه در اين مورد آمده است، پس پروردگار ما رحمان و رحيم است

 ﴿ :فرمايد مي و خداوند متعال در توصيف پيامبر       

                  ﴾ ]التوبة :

هاي شما بر او دشوار است و  سويتان آمد كه رنج راستي پيامبري از خودتان به به« ]۱۲۸
 .»شما اشتياق وافري دارد و نسبت به مومنان دلسوز و مهربان است) هدايت(به 

(كس رحم نكند بر او رحم نخواهد شد هر: فرمايد مي و پيامبر 
123F

1(. 

د وقتي صحابه را ستوده است اين صفت را انتخاب نموده، و انتخاب اين خداون -2
ها و فوايد بسيار مهمي دارد و توصيف آنان به اين صـفت اعجـاز علمـي     صفت حكمت

 .است

صيص صفت خگردد، چون نص در ذكر ت كس در آن تأمل كند اعجاز نمايان مي و هر
خداوند اين صفت را بيان كرده نه رحمت كه در ميان آنان وجود داشته، آمده است، چرا 

 صفتي ديگر را؟

هايي كه هنـوز در آن وقـت بـه ميـان نيامـده بـود و در        چون با ذكر اين صفت طعنه
ها گرديـد، رد و پاسـخ داده    گويان و بعدي ها نوشته نشده بود، و بعدها سخن قصه كتاب

 .شود مي

﴿: فرمايد خداوند مي                       

                     ﴾ 

كافران ي اهللا است؛ و آنان كه با او هستند، در برابر  محمد، فرستاده« ]۲۹: الفتح[
بيني؛ فضل و  آنان را در حال ركوع و سجده مي. سرسختند و با يكديگر مهربان

                                           
 .متفق عليه -1
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هايشان  آنان از اثر سجده در چهره) كاري ي درست( نشانه. جويند شنودي اهللا را ميخ
 .»پيداست

با يكـديگر مهربـان بودنـد و     امبرتاكيد بر اين حقيقت كه اصحاب پي و تثبيت -3
هـايي را كـه    شه دوانيده بود، روايـات و اوهـام و افسـانه   هايشان ري صفت رحمت در دل

 را به صورت افرادي كه با يكديگر رفتاري وحشيانه دارنـد و همـواره   اصحاب پيامبر 
 .مايدن دشمن يكديگرند، رد و ابطال مي

، دل آرام انـد  بـوده آري، وقتي در دلت جاي بگيرد كه اصـحاب بـا يكـديگر مهربـان     
هـا فرمـان داده از دل    كساني كه خداوند به دعـاكردن بـراي آن   ه نسبت بهگيرد و كين مي

 .آيد بيرون مي

﴿: فرمايد خداوند متعال مي               

                               

 ﴾ ]۱۰: احلشر.[ 

 داللت نامگذاري

ديگـران متمـايز    اي به مسـمي اسـت و اسـم عنـواني اسـت كـه مسـمي را از        اسم اشاره
و هيچ عاقلي در اهميـت   .گذارند نمايد، و همواره عادت مردم بر اين بوده كه اسم مي مي

شود و اسـم   اسم نوزاد از ديگر برادرانش متمايز مي ي وسيلهاسم ترديدي ندارد چون به 
ميـرد و اسـمش بـاقي     دانش بعد از او خواهنـد بـود، و انسـان مـي    زناي بر او و فر نشانه

عقـل فرزنـد   و  اهميت اسم براي فرزند بر هيچكس پوشيده نيست، اسم بر دين. ماند مي
 نام بگذارند؟  زندان خود را محمد اي كه نصارا و يا يهود فر نيدهنمايد، آيا ش داللت مي

جـز مـوارد    ؟اي كه مسلمانان فرزندان خود را الت و يا عزي نامگذاري كنند يا شنيده
 ).از سوي افراد نادان( شاذ و نادر

واده فرزند را بـه نـامي صـدا    دهد و پدر خان ارتباط مي انشانو اسم فرزندان را به پدر
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. رود به كثرت اسم در ميان افراد خانواده به كار مـي  و اند كردهد كه براي او انتخاب زن مي
 .)124F1()شناسم اسم تو كيست پدرت را مي: (و از قديم گفته اند

 اهميت اسم در اسالم
ها اهميت داده اسـت،   براي شناخت اهميت اسم همين قدر كافي است كه شريعت به نام

اسم شهري  مبر بلكه پياصحابه را تغيير داد، و  اسامي بعضي از مردان و زنان پيامبر 
شـما اسـم فرزنـدانتان را چـه     . را كه يثرب ناميده شد عوض كـرد و آن را مدينـه ناميـد   

كني كه داراي معني باشد كه خـودت يـا    گذاريد؟ آيا براي فرزندت اسمي انتخاب مي مي
اش آن را دوست داشته باشند؟ آيا اسم دشـمنانت را بـر فرزنـدان     ها يا خانواده مادر بچه

 گذاري؟ د ميخو
كننـد و مفهـومي    كنيم كه نزد ما بر چيزي داللت مي هايي انتخاب مي ما براي خود نام

نه؟ آنان به خاطر : گوئيم پذيريم و مي دارند، و اما در مورد بهترين مردم اين مقوله را نمي
، و بـرخالف  انـد  كردهشان انتخاب  هايي بر فرزندان عوامل سياسي و اجتماعلي چنين اسم

 !!، معني و مفهومي ندارداند كردههايي كه انتخاب  نام!! ت مردمعاد
 :م توجه شما را به اين جلب كنيم كهيخواه بعد از اين مقدمه مي

سه خليفه قبل از خود محبت داشت بعضي از فرزندانش را بـا نـام    به آنقدر سعلي 
 :ها نامگذاري كرد كه عبارتند از آن

 .سكربالء همراه با برادرانش حسين  شهيد :طالب لي بن ابيابوبكر بن ع

 .سشهيد كربالء با برادرش حسين  :طالب عمر بن علي بن ابي
تاي اين بزرگـان در   اسم فرزندانش را ابوبكر و عمر و طلحه ناميد و هرسه سحسن 

 .كربال به همراه عمويشان حسين به شهادت رسيدند

                                           
 .المولود شيخ بكر ابوزيد تسميةن ك  -1
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ين علـي بـن حسـين زيـن     سرور تـابع . و حسين اسم يكي از فرزندانش را عمر ناميد
دخترش را عائشه ناميد و اسم يكي از پسرانش را  - در نزد شيعه –العابدين امام چهارم 

(ناميد و او فرزنداني داشتعمر 
125F

1(. 
دان جعفر بن زنو همچنين ديگر آل بيت از فرزندان عباس بن عبدالمطلب و فر

آنچه علي و . شده است ها برايشان انتخاب طالب و مسلم بن عقيل و غيره اين نام ابي
ترين داليل عقلي و رواني بر محبت راستين اهل بيت  از مهم اند دادهفرزندانش انجام 

واقعيت را است، و شما خود اين  نسبت با خلفاي راشدين و ساير اصحاب پيامبر 
الهي  ي گفته ي كننده ي براي رد آن نيست، و اين واقعيت تصديقيكنيد و جا حس مي

﴿: فرمايد اوند مياست كه خد                     

                         

                                     

                                

        ﴾ ]ي اهللا است؛ و آنان كه با او هستند،  محمد، فرستاده« ]۲۹: الفتح

بيني؛  آنان را در حال ركوع و سجده مي. در برابر كافران سرسختند و با يكديگر مهربان
آنان از اثر سجده در ) كاري ي درست( نشانه. جويند فضل و حشنودي اهللا را مي

و وصفشان در انجيل مانند . پيداست؛ اين، وصف آنان در تورات استهايشان  چهره
هايش ايستاده است  و ستبر و ضخيم شده و بر ساقه راعتي است كه جوانه زده و تنومندز

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

                                           
ها در فرزندان سـاير امامهـاي    و همچنين اين نام 283و الفصول المهمه  334/  2ن ك كشف الغمه  -1

و تـاريخ   186: اد، مفيـد واإلرشـ  203: اعـالم الـوري، طبرسـي   : شود، به عنوان مثال شيعه يافت مي
 .213/  2يعقوبي 
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 خويشاوندي و ازدواج در ميان صحابه و اهل بيت

  ﴿: فرمايد خداوند متعال مي                      

  ﴾ ]كه از آب، انسان را آفريد و برايش پيوند ست ، ذاتي او او« ]۵۴: الفرقان

 .»و پروردگارت، تواناست. نسبى و سببى قرار داد
اي قرار داده كه با ديگـران   بينيم كه خداوند انسان را به گونه اگر در آيه تأمل كنيم مي

، پس وصلت پيوندي شرعي اسـت كـه خداونـد    شود از طريق نسب و وصلت مرتبط مي
گوينـد   برخي از علماء مـي ده و نسب يعني خويشاوندان پدر، و نسب قرار دا قرينآن را 

 .نسب به معناي مطلق قرابت است
نسب و خويشاوندي را بـا هـم ذكـر كـرده كـه امـور       به ياد داشته باشيم كه خداوند 

 .رساند و نبايد از آن غافل باشيم بزرگي را مي
كـر كنيـد، مـرد    گردد، در مورد نكاح ف احكام زيادي بر مصاهرت و وصلت مرتب مي

 .كند و نكاح احكام خود را دارد خواستگاري مي
شـود و خواسـتگار بـراي بـه      شود و گـاهي رد مـي   پذيرفته مي يخواستگارو گاهي 

زن در مـورد   ي  گيـرد، و خـانواده   موافقت از خانواده و دوستانش كمك مـي  آوردن دست
تواننـد رد   مـي و كننـد   توانند قبول نمايند و مي خواستگار دخترشان جستجو و تحقيق مي

 .نمايند، هدف اين است كه موضوع بسيار حايز اهميت است

 ود توجه كنيدش به آنچه بيان ميك ناي

گوئيم كه علي از  علي بن ابي طالب دخترش را به ازدواج عمر بن خطاب درآورد، آيا مي
ا اين شود، ي هاي زيادي كه تمام نمي و پرسش !ترس دخترش را به ازدواج عمر درآورد؟

بله، عمر با . او درآوردرا به ازدواج  گوئيم علي چون به عمر عالقه داشت دخترش كه مي
ارتباط و محبت دو  ي پيامبر به صورت شرعي و صحيح ازدواج نمود، و اين نشانه ي نوه

داماد عمر بـود و قبـل    خانواده با يكديگر است، چرا چنين نباشد و حال آن كه پيامبر 
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: مثال دوم. وصلت داشتند بودند و خويشاوندبا أم كلثوم دو خانواده باهم از ازدواج عمر 
داني مادر جعفـر صـادق    آيا مي» از دو طريق فرزند ابوبكر هستم« :گويد دق ميجعفر صا

 .كيست؟ مادرش فروه دختر قاسم بن محمد بن أبي بكر است
ه او بـه  ابوبكر را نام بـرد و نگفـت محمـد بـن ابـي بكـر؟ بلـ        :جعفر صادق  چرا

را نام برد، چون بعضـي منكـر فضـيلت او بودنـد، امـا در مـورد       صديق صراحت ابوبكر 
انسـان  ! محمد فرزند ابوبكر همه به فضل و برتري او اتفاق دارند، شما را سوگند به خدا

 !كند؟ به چه كسي افتخار مي
د آنـان در مـور  هاي معتبر و از علماي معتمـد   اينك بعضي از نصوص را كه در كتاب

 .كنيم با أم كلثوم آمده نقل ميفاروق ازدواج عمر  اثبات
 709طقطقـي حسـني متوفـاي    ابـن  معـروف بـه    – صفي الدين محمد بن تاج الدين

در كتابش كه آن را به اصـيل الـدين حسـن بـن نصـيرالدين       –دان و مورخ و امام  نسب
 ذكـر دختـران   در –گذاري كرد طوسي دوست هوالكو هديه كرد و كتاب را به نام او نام

 يكي از دختران علي أم كلثوم بود كه مادرش فاطمه دختر رسول خـدا  : گويد علي مي
بود، عمر بن خطاب با أم كلثوم ازدواج كرد و از او صاحب فرزندي به نـام زيـد شـد و    

 .)126F1(»سپس بعد از وفات عمر عبداهللا بن جعفر با او ازدواج كرد
ضـح و روشـن اسـت، بـه     بسـيار وا  مصاهرت و وصلت بين اصحاب رسول خدا 

وصـلت و   ، و همچنـين و فرزنـدان خلفـاي راشـدين     خصوص بـين فرزنـدان علـي   
و ي روشـن   خويشاوندي بين بني اميه و بني هاشم قبل از اسالم و بعـد از اسـالم قضـيه   

است، عنه با دختر ابوسفيان رضي اهللا  ترين آن ازدواج پيامبر  واضحي است و معروف
رواني و اجتماعي برآمده از اين وصلت اشاره شـود   از آثار به بخشي هدف اين است كه

 .ترين اثر و پيامد آن محبت بين خويشاوندان است كه مهم

                                           
 .85ص  -1
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 داللت ستايش

آمده است،  انو افعال آن زيادي در ستايش صحابه آمده و آياتي در بيان اوصاف آيات
محبت و  ي نتيجه يكي از اوصاف و كارهاي آنان ايثار و از خودگذشتگي است كه

﴿: فرمايد خداوند متعال مي. مهرباني آنان با يكديگر است         

                           

                                  

                          

          ﴾ ]از ) ء و نيز بخشي از اموال في(« ]۹ – ۸: احلشر

) و نعمت اهللا(اند؛ فضل  آنِ فقيران مهاجري است كه از ديار و اموالشان بيرون رانده شده
. ايشان، همان راستگويانند. كنند طلبند و اهللا و پيامبرش را ياري مي و خشنودي او را مي

كه پيش از مهاجران در سراي هجرت جاي گرفتند و ) است(كساني ) نين از آنو همچ(
اند، دوست دارند و در  راه ايمان را برگزيدند؛ كساني را كه به سويشان هجرت كرده

) آنان را(كنند و  هايشان دغدغه و نيازي به آنچه به مهاجران داده شده، احساس نمي دل
و كساني كه از آز و بخلِ . بسيار نيازمند باشند دهند؛ گرچه خودشان بر خود ترجيح مي

 .»نفس خويش مصون بمانند، همان رستگارانند
كنيم كه نشانگر محبـت   آيات زيادي در اين خصوص آمده ما فقط به آياتي بسنده مي

صحابه با يكديگر است، بر شما پوشيده نيست كه در مورد ايثـار، بـرادري و دوسـتي و    
ها بر وجود محبت بين صـحابه تأكيـد    آمده است، و همه اين آنآياتي در قرآنها همدلي 

گذشته تأمل كنيد در آن محبت انصار با مهاجرين اثبات گرديـده، و   ي دارند، شما در آيه
 .سوره فتح دقت كنيد ي در آخرين آيه

 از چاپ ايران 78/  2و اينك به داستاني گوش دهيد كه اربلي در كتاب كشف الغمه 
آمدند و در مورد  وروايت كرده كه گروهي از مردم عراق نزد ا بعلي بن حسين
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علي شان را تمام كردند،  وقتي حرف سخنان ناشايستي گفتند، ابوبكر و عمر و عثمان 
آيا شما مهاجران اول هستيد كه خداوند در : به من بگوئيد: ها گفت به آن بن حسين

﴿: مورد آنان گفته است                  

                     ﴾؟ 

﴿: گويد پس شما كساني هستيد كه قرآن مي: نه، گفت: گفتند     

                              

            ﴾ نه: گفتند؟. 

دهم كه شما از  يشما گفتيد كه از اين دو گروه نيستيد، و من گواهي م«: امام گفت

 ﴿: فرمايد كساني نيستيد كه خداوند در مورد آنان مي         

                       ﴾ )از پيش من ) 10: الحشر

 .»نددور شويد خداوند با شما چنان ك
ز تمجيد و ستايش صحابه و اهل ها آگنده ا زين العابدين اينگونه فهميده بود، و كتاب

بيند كـه در   هاي زيادي را مي از يكديگرند، هركسي نهج البالغه را مطالعه كند خطبه بيت
ها را كـه در   ، من يكي از اين خطبهاند دهستوده ش آن به صراحت اصحاب رسول خدا 

 .شده انتخاب كرده ام آن از قرآن اقتباس
اصحاب محمد را ديدم، هيچكسي از شما با آنان شباهتي ندارد، آنـان  : گفت سعلي 

گذراندند و از ذكر  ها را با سجده و عبادت مي مو و غبارآلودد بودند و شب روزها ژوليده
هايشـان چـون    هاي طوالني پيشـاني  معادشان گويا بر اخگر ايستاده بودند و در اثر سجده

هايشان را  شان گريبان شد اشك چشمان وي بز پينه بسته بود، و هنگامي كه ياد خدا ميزان
لرزيدند، چنانكه درخت در روز طوفاني  كرد، از بيم عذاب و اميد ثواب برخود مي تر مي

 .لرزد مي
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اي دارد  زين العابدين رسـاله  اش سخن طوالني دارد و نوه در ستايش صحابه سعلي 
يك از ائمه اقوال زيـادي در   ستايد، و هر ان را ميكند و آن دعا ميبه كه در آن براي صحا

 ستايش از صحابه دارند و روايات زيادي از آنان نقل شده كه در آن خلفـاي راشـدين و  
 .اند أمهات المؤمنين و غيره را ستوده

 موضع اهل سنت در مورد آل بيت

اقـوال مختلفـي    پيـامبر  علما در تعيين آل و خانـدان   :چيست مقصود از آل رسول 
 :ترين آن عبارت است از دارنند كه معروف

ايـن قـول جمهـور    . حرام اسـت  آل رسول كسانيند كه استفاده از زكات برايشان -1
 .است

باشند، ايـن قـول را ابـن العربـي در احكـام       آنان فرزندان پيامبر و همسرانش مي -2
 .القرآن ذكر نموده و آن را تائيد كرده است

كنند تـا قيامـت، امـام نـووي در شـرح       ني كساني كه از او پيروي ميآل پيامبر يع -3
نصاف همـين را انتخـاب   مسلم اين قول را برگزيده، و همچنين صاحب كتاب اإل

امـا  . و بعضي از علماء گفته اند آل رسـول يعنـي فقـط پرهيزگـاران    . كرده است
 .است اول قولهمان  جحرا
 چه كسانيند؟ كساني كه زكات برايشان حرام گرديده: سوال

باشند، و اين راجح است و جمهور اين را گفته انـد، و   مطلب مي هاشم و بني آنان بني
 .اند كردهرا در آن داخل ن هاشم نموده و بني مطلب آن را منحصر به بني ءبعضي از علما

 آل پيامبر ورد اهل سنت در م ي عقيده

ده است، چون مسـئله مهمـي از   هاي عقيده بر اين مسئله تصريح ش در هر كتابي از كتاب
، و تفصـيل  انـد  كردههاي مستقلي تأليف  مسائل اعتقادي است، و علماء در بارة آن رساله

 :حقوق اهل بيت به شرح ذيل است
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و مطالبي در . رد و زن مؤمني واجب شرعي استداشتن هر م دانند كه دوست همه مي
 .مورد وجوب محبت با پيامبر و آل پيامبر قبالً ذكر شد

ها ديگران در آن مشاركتي ندارند، چون پيامبر  اين محبت خاصي است كه غير از آن
محبت و برادري براي عموم مسلمين است، مسلمان برادر ). براي خويشاوندانم: (فرمود

شود، و  مسلمان است كه اين مقوله شامل همه مسلمين از قبيل اهل بيت و غيره مي
 :فرمايد ، و خداوند متعال ميي را الزم قرار دادهپيامبر براي نزديكان خود محبت خاص

﴿                  ﴾  »در برابر تبليغ قرآن، هيچ پاداشي از : بگو

 .)127F1(»را رعايت كنيد) ميان من و خودتان(خواهم؛ فقط خويشاوندي  شما نمي
ه گفت ي كريمه در تفسير آيه چون بعضي از مفسرينست و معني حديث سابق همين ا

هـاي قـريش    چون پيامبر با همه تيره. مرا دوست بداريد چون خويشاوند شما هستم: اند
گذاشتن به آنـان بـه    داشتن و احترام خالصه اين كه دوستو خويشاوندي داشت،  نسبت

 .شان به پيامبر به طور خاص واجب است خاطر نسبت نزديك

 فرستادن بر آنان درود: دوم

فرستادن بر آل پيامبر از حقوق آنان است، چنانكه خداوند متعال  و همچنين درود

﴿: فرمايد مي                              

   ﴾ ]اي مؤمنان. فرستند نا اهللا و فرشتگانش بر پيامبر درود ميهما« ]۵۶: األحزاب !

 .»بر او درود بفرستيد و چنانكه بايد سالم بگوييد
 :كند كه گفت روايت مي مسلم در صحيح خود از ابي مسعود انصاري امام و 

خداوند : بشر بن سعد به ايشان گفت رسول خدا در مجلس سعد بن عباده نزد من آمد، 
پيامبر : گويد ونه بر شما درود بفرستيم؟ ميگداده كه بر شما درود بفرستيم چ به ما فرمان

  نپرسيده بود،  اين راپيامبر از سكوت كرد، تا جايي كه با خود گفتيم اي كاش او
                                           

 .23: شوري -1
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اللَّهم صلِّ علَى محمد وعلَى آلِ محمد، كَما صلَّيت «: بگوئيد: فرمود سپس رسول اكرم 
نك ى إِبراهيم، وبارِك علَى محمد وعلَى آلِ محمد، كَما باركْت علَى آلِ إِبراهيم في الْعالَمني، إِعلَ

جِيدم يدمدرودفرستادن : گويد ابن قيم مي. »دانيد و سالم به همان گونه ايست كه مي »ح
نظر دارند،  تفاقمت، و همه ائمه در اين مورد ابر آل پيامبر حق آنان است نه ديگر افراد ا

 .)128F1()درود ابراهيمي استو اين (

 حق خمس: سوم

 ﴿: فرمايد در خمس حق دارند، خداوند متعال مي  و همچنين آل پيامبر     

                             ﴾ 

ي خويش در روز جدايي حق از باطل به هنگام اگر به اهللا و آنچه بر بنده« ]۴۱: األنفال[
ايم، ايمان داريد بدانيد يك پنجم غنايم جنگي كه به دست رويارويي دو گروه نازل كرده

ماندگان  ، و يتيمان، و مستمندان و در راه)مبرپيا(آوريد، از آنِ اهللا و پيامبر، و خويشانِ مي
 .»است

اي مخصوص به خويشاوندان  و احاديث زيادي در اين مورد آمده است و اين سهميه
گيرد، قول جمهور علمـاء   ان تعلق ميپيامبر است، و بعد از وفات پيامبر اين حق هم به آن

(و قول صحيح نيز همين قول است
129F

2(. 

 ها ناصبي موضع اهل سنت در برابر

الشـرّ   صـبة نـا : گويند مانند اين كه مي ،نصب در لغت يعني برپاداشتن و بلندكردن چيزي

 .دارد آنچه شرّ و جنگ را برپا مي: والحرب

                                           
 .224ك جالء األفهام .ن -1
 .288/  9ن ك المغني  -2
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واصب والناصبه وأهل النصب يعني كساني كينه و عـداوت بـا   نال«:: و در قاموس آمده
 .اند دادهعلي را دين و آئين خود قرار 

 .يت كينه و دشمني بورزد از نواصب استپس هركسي با اهل ب
روشـن اسـت، و فقـط بـه نقـل سـخن        ها واضح و سخن اهل سنت در مورد ناصبي

 :كنم اكتفا مي /اإلسالم ابن تيميه  شيخ
كردن علي از تجاوزي است كه اين طائفه به سـبب   ناسزاگفتن و لعن: گويد مي /او 

بخـاري در  امـام  چنانكـه   يده شـوند؛ آن مستحق اند كه طائفه و گروه متجاوز و باغي نام
ابـن عبـاس بـه مـن و     : كنـد كـه گفـت    مه روايت ميرصحيح خود از خالد حذّاء از عك

ما رفتيم،  :گويد گوش كنيد نزد ابي سعيد برويد و به احاديثي كه مي: فرزندش علي گفت
كند، آنگاه او چادرش را برداشت و نشست و سپس شروع  ديديم كه او در باغش كار مي

مـا  : سـاختن مسـجد رسـيد آنگـاه گفـت      ما كرد تا اين كه بـه بيـان   ه بيان حديث برايب
 ،او را ديـد  آورد، پيامبر  آورديم و عمار دوتا خشت باهم مي ها را يكي يكي مي خشت

كشند، وي آنان را  او را مي يگروه شورش! اي عمارو: ها را دور كرد و گفت ز او خاكو ا
هـا بـه    از فتنه: گفت عمار مي» خوانند ن او را به دوزخ فرا ميخواند و آنا به بهشت فرا مي

 .برم خدا پناه مي
كسي كه از من بهتر اسـت،  : كند كه گفت مسلم از ابوسعيد روايت ميامام و همچنين 

بر سـرش دسـت    كند، پيامبر  يعني ابوقتاده به من خبر داد كه وقتي عمار خندق را مي
 .»او را خواهند كشت يسميه گروهي شورشبيچاره پسر : گفت كشيد و مي مي

باشـند و همچنـين    علي و وجوب طاعت ايشان مي خالفتاين احاديث دليل صحت 
خواند در حقيقـت بـه    نشانگر اين مطلب هست كه هركسي كه به اطاعت از علي فرا مي

دهد در حقيقت بـه سـوي    خواند و كسي كه به جنگيدن به علي دعوت مي بهشت فرا مي
 و ايـن حـديث   –ويـل كـرده باشـد    أحتي اگر جنگ با علي را ت –كند  مي جهنم دعوت

 ن عليه علي جايز نبوده است، و هركسي كه بـا او جنگيـده  دليلي است بر اين كه جنگيد
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سـت، و ايـن   ا يكرده متجـاوز و شورشـ   ه و اگر تاويل نميكرده به خطا رفت كه تاويل مي
و  انـد  كـرده اشـتباه   اند دهعلي جنگي ني كساني كه باعت است، يترين قول اهل سن صحيح

كننـد را   كـه تاويـل مـي    يفقها است كه از آن جنگيـدن بـا شورشـيان    ي اين مذهب ائمه
يزيـد   ي بعد از توضيح مفصل ديـدگاه اهـل سـنت در بـاره     /و او . اند كردهاستخراج 

شدن  هركسي حسين را كشته يا براي كشتن حسين كمك كرده و يا براي كشته: گويد مي
 .»ين راضي بوده لعنت خدا و مالئكه و همه مردم بر او بادحس

ها  تواند به اهل سنت طعنه بزند كه آن نمايي مي آيا بعد از اين سخنان سخنران يا عالم
 .سلف است ي ناصبي هستند، اين سخني از سخنان ائمه



 
 

 
 
 
 

 صحبت پيامبر 





 
 

 

 صحبت و همراهي رسول خدا 

من يهـد اهللا فهـو   نعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إن احلمد هللا حنمده ونستعينه و
 .املهتد ومن يضلل فال هادي له

 :أما بعد
و در تربيت و  فرمان الهي را در ابالغ و رساندن رسالت ترديدي نيست كه پيامبر 

 ،هاي اين تزكيه و تائيد آن انجام داده است، و از نتيجهوجه يارانش به بهترين  ي تزكيه
و همين كافي  اي است كه عادت و خوي صحابه شده بود، ها و عادات پسنديده صلتخ

است كه آنان بهترين امتي بودند كه براي مردم بيرون آورده شده بودند، خداوند متعال 

﴿: فرمايد مي         ﴾ ]شما بهترين امتي هستيد كه « ]۱۱۰: آل عمران

 .»اند سانها آفريده شدهبه سود ان
آيـات زيـادي در    چه كسي آنان را بيرون آورد و ايـن مقـام را بـه آنـان داده اسـت؟     

توصيف و ستايش آنان آمده كه منظور آن نيست كه همه آيات در اينجا ذكر شود، بلكـه  
كـه صـحابه داراي آن بودنـد سـخن      از صفت مهمي از صـفات وااليـي   خواهيم فقط مي
 .بگوئيم

 

 !محترم ي خواننده
هاي بـوده كـه    كه داراي خصوصيت اند بودهبه خاطر داشته باش كه صحابه نسل يكتايي 

ـ     آوردن آن مزايا و خصوصيت براي ديگران به دست بـه افتخـار    انهـا ممكـن نيسـت، آن
بود كه آنان را تربيـت و تعلـيم    اند، و پيامبر  نايل گرديده صحبت و همراهي پيامبر 

 .را ياري دادند ن با كفار جهاد كرد، و صحابه بودند كه ايشان نمود و به وسيلة آنا
پردازيم كه شايسته است بررسي و توضيح داده شود و هـر   مي هابه يكي از صفات آن

 !مسلماني از هر گروه و مذهبي كه باشد بايد از اين صفت آگاه شود
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 .داني آن صفت چيست؟ آن صفت رحمت و مهرباني است آيا مي
 گوييم؟ ست كه چرا از اين صفت سخن ميسوال اينجا

گفتن از رحمت و مهربـاني اسـت،    نيست كه عوامل زيادي براي سخن شكي: جواب
 :شماريم كه عبارتند از اما چند عامل را بر مي

 : عامل اول
 با توجه به خود صفت رحمت و مهرباني و مفاهيم آن، و آيات و احاديثي كه از پيامبر

 .پروردگار ما رحمان و رحيم است .مده استو صحابه در اين مورد آ

 ﴿: فرمايد مي و خداوند متعال در توصيف پيامبر       

                    ﴾ ]التوبة :

هاي شما بر او دشوار است و  سويتان آمد كه رنج ان بهراستي پيامبري از خودت به« ]۱۲۸
 .»شما اشتياق وافري دارد و نسبت به مومنان دلسوز و مهربان است) هدايت(به 

 )متفق عليه. (»هر كس رحم نكند بر او رحم نخواهد شد«: فرمايد مي و پيامبر 
مـين قـدر   نصوص در اين رابطه زياد است، و براي اينكه سخن به درازا نكشد بـه ه 

 .اكتفا نموديم

 :عامل دوم
وقتي صحابه را ستوده است اين صفت را انتخاب نموده، و انتخـاب ايـن    متعال خداوند

خـودش يـك    ها و فوايد بسيار مهمي دارد و توصيف آنان به اين صـفت  صفت حكمت
 .است قرآن كريم اعجاز علمي نوع

 صيص صفتدر ذكر تخ گردد، چون نص نمايان ميو هر كس در آن تأمل كند اعجاز 
در ميان آنان وجود داشته، آمده است، چرا خداوند اين صفت را بيـان كـرده نـه    رحمت 

 صفتي ديگر را؟
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هايي كه هنـوز در آن وقـت بـه ميـان نيامـده بـود و در        چون با ذكر اين صفت طعنه
ها گرديـد، رد و پاسـخ داده    گويان و بعدي ها نوشته نشده بود، و بعدها سخن قصه كتاب

 .شود مي

﴿: فرمايد خداوند مي                       

                     ﴾ 

ي اهللا است؛ و آنان كه با او هستند، در برابر كافران  محمد، فرستاده« ]۲۹: الفتح[
بيني؛ فضل و  آنان را در حال ركوع و سجده مي. مهربانسرسختند و با يكديگر 

هايشان  آنان از اثر سجده در چهره) كاري ي درست( نشانه. جويند حشنودي اهللا را مي
 .»پيداست

 :عامل سوم
با يكـديگر مهربـان بودنـد و صـفت       حقيقت كه اصحاب پيامبرتثبيت و تاكيد بر اين 

هـايي را كـه اصـحاب     هايشان ريشه دوانيده بود، روايات و اوهام و افسانه رحمت در دل
را به صورت افرادي كه با يكديگر رفتاري وحشـيانه دارنـد و همـواره دشـمن      پيامبر 

 .نمايد يكديگرند، رد و ابطال مي
، دل آرام انـد  بـوده بگيرد كه اصـحاب بـا يكـديگر مهربـان      آري، وقتي در دلت جاي

ها فرمـان داده از دل   به دعاكردن براي آن گيرد و كينه نسبت به كساني كه خداوند مي
 .آيد بيرون مي

﴿: فرمايد خداوند متعال مي               

                               

 ﴾ ]ما و برادرانمان ! اي پروردگارمان: گويند و آيندگان ايشان كه مي« ].۱۰: احلشر

اي نسبت به مؤمنان قرار  هيچ كينه هايمان را كه در ايمان بر ما پيشي گرفتند، بيامرز و در دل
 .»ي مهرورزي گمان تو، بخشاينده بي! مده؛ اي پروردگارمان
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 :عامل چهارم
اند، در  غافل شده خي با آيات قطعي قرآن كريمبيشتر نويسندگان از تعارض روايات تاري

 داشتند تا اين روايات خـود بـه   اين موضوع مهم را در نظر مي بودحالي كه بر همه الزم 
 .شدند خود ساقط مي

 !ي گرامي خواننده
كه داري، و با جوش و  اي ، و با اعتماد بر معلومات تاريخيقبل از اين كه فيصله كني

، اي را متهم گرداني خروش كه احتماال وجود شما را فرا گرفته است به سرعت عده
ح و وضودر ، آوريم را به غور بخوان اندكي صبر كن و داليل روشني كه اين جا مي

ي فتح خداوند متعال خيلي واضح تصويري از  قوت معاني آن اندكي تأمل كن، در سوره
كند و  براي ما ترسيم ميرا بت و مودت موجود در بين آنان ي كرام و مح صحابه

 ﴿: فرمايد مي                           

                           

                                   

                                

﴾ )ي اهللا است؛ و آنان كه با او هستند، در برابر كافران  محمد، فرستاده« ).29: الفتح

شنودي بيني؛ فضل و خ سجده مي آنان را در حال ركوع و. سرسختند و با يكديگر مهربان
هايشان پيداست؛ اين،  آنان از اثر سجده در چهره) كاري ي درست( نشانه. جويند اهللا را مي

و وصفشان در انجيل مانند زراعتي است كه جوانه زده و . وصف آنان در تورات است
هايش ايستاده است و كشاورزان را  ضخيم شده و بر ساقهتنومندش ساخته و ستبر و 

اهللا به اينها كه ايمان آورده و . ي آنان كافران را به خشم آورد وسيله سازد تا به زده مي شگفت
 .»دهد نويد آمرزش و پاداش بزرگي مياند،  كارهاي شايسته انجام داده
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 هاي بسيار مهم داللت

 داللت نامگذاري -1
به مسـمي اسـت و اسـم عنـواني اسـت كـه مسـمي را از ديگـران متمـايز          اي  اسم اشاره

ميـرد و اسـمش    انسـان مـي   نچو ،نمايد، و هيچ عاقلي در اهميت اسم ترديدي ندارد مي
مشتق از سمو به معناي علو و بلندي است و يا از وسم  در زبان عربي اسم .ماند باقي مي

 .كند يت اسم براي مولود داللت ميو هر كدام از اين دو بر اهم ،به معناي عالمت

 اهميت اسم در اسالم
خاص داده اسـت،   يدر اهميت اسم همين كافي كه شريعت غراي اسالمي به نامها ارزش

، و از نامگذاري اند دادهرا تغيير  شاسامي برخي از زنان و مردان صحابه  جپيامبر گرامي 
كـه اسـامي چـون     انـد  دهم ارشاد فرموو پيامبر عليه السال .اند دهبه برخي اسماء نهي فرمو

كه در اين اسامي اشاره بـه   براي نوزادان انتخاب شوند و مانند اينها عبداهللا و عبدالرحمن
 .عبوديت و بندگي براي خداوند متعال است

 .ترين اسامي نزد اهللا متعال عبداهللا و عبدالرحمن است محبوب: اند دهفرمو پيامبر 
نـام   اي كه نصارا و يا يهـود فرزنـدان خـود را محمـد      هآيا شنيد !اي مسلمان عاقل

 بگذارند؟ 
اي كه مسلمانان فرزندان خود را الت و يا عزي نامگذاري كنند؟ جـز مـوارد    يا شنيده
 ).از سوي افراد نادان(شاذ و نادر 

گـذاري؟ آيـا بـراي پسـرت را      عجله نكن و تعجب هم مكن، نام پسرت را چي مـي 
ي آن را دوسـت داري و يـا پسـرت را بـه اسـم دشـمنانت       گـذاري كـه معنـا    اسمي مي

 .گذاري؟ مي
كند، پس وقتي كه موضـوع از   شكي نيست كه هر عاقلي به خوبي جواب را درك مي

كردند تا جائي كه يكي از  ي مهم را درك نمي ي كرام اين مسأله اين قرار باشد آيا صحابه
تـر   كنـي؟ و تلـخ   ا اين را بـاور مـي  آي! كرد گذاري مي آنان پسرش را به اسم دشمنانش نام
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انديشـان گمـان    چنانكه باطل –اينكه اين نامگذاري در هنگام اوج دشمني بين آنان باشد 
 !.-اند دهبر

 :م كهاصل مطلب جلب كنخواهم توجه شما را به  بعد از اين مقدمه مي
بعضـي از   كـه  قبل از خود محبت داشـت  ي سه خليفه آنقدر نسبت به سعلي  3 -1

 :ها نامگذاري كرد كه عبارتند از نام آن هدانش را بفرزن
 .سش حسين شهيد كربالء همراه با برادر :طالب ابوبكر بن علي بن ابي

 .سشهيد كربالء با برادرش حسين  :طالب عمر بن علي بن ابي

 .سشهيد كربالء با برادرش حسين  :طالب عثمان بن علي بن ابي
تـاي ايـن    و عمـر و طلحـه ناميـد و هرسـه    اسم فرزندانش را ابوبكر  سحسن  6 -4

 .بزرگان در كربال به همراه عمويشان حسين به شهادت رسيدند
 .و حسين اسم يكي از فرزندانش را عمر ناميد -7
دختـرش را عائشـه    -در نزد شيعه  –علي بن حسين زين العابدين امام چهارم  9 -8

 .نداني داشتفرزنيز و اسم يكي از پسرانش را عمر ناميد و او  گذاشت
و همچنين ديگر آل بيت از فرزندان عباس بن عبدالمطلب و فرزندان جعفر بن 

 . برايشان انتخاب شده است ي زيباها اين نام ،طالب و مسلم بن عقيل و غيره ابي
ا به اين نامها نامگذاري اوالد خود ر شعلي و فرزندانش : و شايد كسي بگويد

شناسي آگاهي نداشته باشد بعيد  به كتابهاي علم نسب، و اين گفته از كسي كه اند دهنكر
علم بر اين افراد ترديد نيست، و الحمد هللا اينگونه افراد نادان بسيار كم هستند، و بزرگان 

ي  هاي آنان و حادثه ؛ زيرا ادله بر وجود اين اسامي بسيار قطعي است، و ذريهاند دهكر
برخي از آناني كه با حسين : گويند مي و روايات دهند كربالء به اين اسامي شهادت مي

ابوبكر بن علي بن ابي طالب، و ابوبكر : عبارتند از اند دهرسي شهادتدر اين حادثه به  س
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سواران مشهور  از اسب شچنين عمر بن علي و عمر بن حسن و هم بن حسن بن علي،
 .ي كربال هستند واقعه

ابوبكر و عمر و عثمان و  به اسممهم اينست كه علي و فرزندانش اوالد خود را 
را در دل  ش، عده اي كه حقد صحابه اند دهناميي بزرگ ديگر  و صحابه عائشه

، و اين هم امكان بخش بدهند توانند به اين موضوع جواب قناعت پرورانند هرگز نمي مي
ندارد كه ما اسامي را مجرد اسم بدون داللت و معني قرار دهيم، و نه هم امكان دارد اين 

ايم كه در تمام  زيرا در اين صورت طوري حكم كرده يك دسيسه و توطئه بدانيم؛را 
شود هر روايتي را كه  ، و معنايش اينطور ميايم روايت و تاريخ طعن وارد نمودهكتابهاي 

د، و براي اين كار ضابطه و به مذاق گروهي جور در نيامد آنرا دسيسه و توطئه بنامن
آور  آور و گريه و از عجائب خنده. روند زير سوال مياي نيست و همه روايات  قاعده

اينست كه گفته شود نامگذاري به اسامي بزرگان صحابه براي اين بوده كه آنان دشنام 
را به خاطر بدست آوردن قلوب  كارعلي و فرزندانش اين : و گفته شده! داده شوند

به اسم بزرگان صحابه  ، علي فرزندانش رااند دادهانجام ) اهل سنت(ي مسلمانها  عامه
را دوست داشته  شناميد تا مردم گمان كنند كه او بزرگان صحابه و خلفاي راشدين 

 ).يعني اين كار را از روي تقيه انجام داه(است 
داده كه اصحاب  آيا براي ما جايز است كه بگوئيم علي كارهاي انجام مي! سبحان اهللا
شجاعت علي و عزتش او را از  بدهد؟ ي آن فريب ي مردم را به وسيله خود و عامه

و كسي . دارد ، باز ميداينكه خود و فرزندانش را به خاطر ديگران خوار و ذليل بگردان
ترين افراد است، به خالف  داند كه او از شجاع ي علي را مطالعه كند به يقين مي كه سيره

كند جلوه  يام نميروايات دروغيني كه او را فردي ترسو كه به خاطر دين و آبروي خود ق
 .و متأسفانه اين روايات خيلي زياد هم هستند! اند داده

آنچه علي و فرزندانش انجام كنيم،  شته به خوبي درك ميذهاي گ ي بحث از خالصه
ترين داليل عقلي و رواني بر محبت راستين اهل بيت نسبت با خلفاي  اند از مهم داده
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كنيد و  ما خود اين واقعيت را حس مياست، و ش راشدين و ساير اصحاب پيامبر 
ي الهي است كه خداوند  ي گفته كننده جاي براي رد آن نيست، و اين واقعيت تصديق

﴿: فرمايد مي                          

                           

                                  

                              

  ﴾ ]ي اهللا است؛ و آنان كه با او هستند، در برابر  محمد، فرستاده« ]۲۹: الفتح

بيني؛ فضل و  ركوع و سجده ميآنان را در حال . كافران سرسختند و با يكديگر مهربان
هايشان  آنان از اثر سجده در چهره) كاري ي درست( نشانه. جويند حشنودي اهللا را مي

و وصفشان در انجيل مانند زراعتي است كه . پيداست؛ اين، وصف آنان در تورات است
هايش ايستاده است و كشاورزان را  جوانه زده و تنومند و ستبر و ضخيم شده و بر ساقه

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

لطفا يك بار ديگر آيه را تالوت كرده و در معاني آن تدبر كنيد، و به طور خـاص در  
 .ام وجود داشته است خوب بينديشيدي كر صفت رحمت كه بين صحابه

 خويشاوندي و ازدواج در ميان صحابه و اهل بيتداللت  -2
ي خود را به دست انسان  شوي كه دختر و جگرگوشه آيا راضي مي! ي گرامي خواننده

ي خويشاوندي  ، كلمهمجرم و بدي بسپاري، بلكه آن را به قاتل مادر و يا برادرش بدهي
 .ارد؟در نظر تو چه مفهومي د

است، وقتي كه از يك قومي زن بگيري،  رَمصدر صاه عربي مصاهره در لغت
، صهر شوهر و اقوام شوهر ،، اقوام زنكردم) خويشاوندي(گوئي با آنان مصاهره   مي

هاي خاص خود قرار داده  و خداوند متعال مصاهره را از نشانه .شوند صهر زن گفته مي
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  ﴿: فرمايد مي ، واست                       

﴾ ]ست كه از آب، انسان را آفريد و برايش پيوند نسبى و ، ذاتي او او« ]۵۴: الفرقان

 .»و پروردگارت، تواناست. سببى قرار داد
اي قرار داده كه با ديگـران   به گونه بينيم كه خداوند انسان را اگر در آيه تأمل كنيم مي

  .شود از طريق نسب و وصلت مرتبط مي
خويشاوندي در نـزد عـرب از ارزش و اهميـت خاصـي     : مصاهرت ياهميت تاريخ

ند، و به ويژه به شوهران دختران خود كرد ، آنها به نسب فخر فروشي ميبرخوردار است
دهند، اين  زن نميكمتري داشته باشد كسي كه از آنها منزله و ارزش  هبالند، و عرب ب مي

مشهور است، و عرب بر دختران و زنان خود بسيار غيرت دارند تا اينكه برخي دختـران  
هـاي   ، و به خاطر زنان خـون اند دهآبروئي زنده به خاك كر خوردسال خود را از ترس بي

ات كـافي  رود ايـن اشـار   ، گمان مـي اند دهها نمو و جنگ شده بسياري در بين آنها ريخته
 .سازيم ميباشد و موضوع را بيشتر از اين طوالني ن

 در اسالم) خويشاوندي(مصاهرت 
هـاي   ي عربستان ظهور كـرد، امـور پسـنديده و ارزش    بعد از اينكه اسالم در شبه جزيره
از كارهاي زشت باز داشت، و خداونـد متعـال واضـح    واالي اخالقي را باقي گذاشت و 

ديـن و  ، فقهاي كرام موضوع كفائـت در  ارزش ويژه داردساخت كه تقوي و خوف الهي 
ايـن رابطـه در كتابهـاي فقهـي     هـاي طـوالني در    نسب و حرفه را مهم شـمرده و بحـث  

 .اند دهآور
به قـدري مهـم شـمرده شـده كـه حتـي        ي غيرت و حفظ آبرو در اسالم و اما مسأله

ـ آنكه در راه دفاع از آبرو و عـزت خـويش كشـته شـود را شـهي      پيامبر ، و انـد  دهد نامي
دست به شمشير در دفاع از زني كه يهود با آبروي او بازي كرده بودند  شخص پيامبر 

 .فرماندهي لشكر را به عهده گرفتند و داستان مشهور استبرده و خود 
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و حضـور دو   نكـاح عقـد  سپس به برخي احكام شرعي از جمله شرط بودن ولي در 
و ) تهمـت بـه زن پاكـدامن   (ر حد زنـا و قـذف   شاهد در آن تأمل كن، بلكه نظري هم د

 .بياندازدارد،  احكام ديگري كه آبرو عزت زن مسلمان را نگه مي
علـي  : با يكديگر فكر كنيم و سـوالهاي ذيـل را پاسـخ بگـوئيم    ي اينها  و پس از همه

، سوال در مي آورد عمربن خطابهمسري پهلوان شجاع است و دخترش ام كلثوم را به 
؟ محبـت  رفته؟ شجاعت و رادمردي او كجا آيا علي از عمر ترسيده استاينجا است كه 

سپارد؟ غيرتش بر دين خدا كجـا   آيا دختر را به ظالم مي شد؟ چهو دوستي اش با فرزند 
، يا اينكه بگوئيم علي دخترش را به نكـاح عمـر   هاي زيادي كه پاياني ندارد رفت؟ سوال

 .او شخصيت واال و بزرگي بود در آورد زيرا عمر را دوست داشت و عمر نزد
ي انجام داد كه ا  نكاح شرعي و آبرومندانه ي رسول اهللا  با نوه بلي، عمر فاروق 

، و اين ازدواج اوج محبت و دوستي موجـود بـين دو   اي در آن وجود نداشت هيچ شائبه
مـر  دامـاد ع  ، چرا اينطور نباشد در حالي كـه رسـول اهللا  رساند مي خانواده را به خوبي 

فاروق بودند، و قبل از اينكه اميرالمؤمنين عمر با ام كلثوم ازدواج كند خويشاوندي بـين  
 .اين دو خانواده قائم بوده است

هاي معتبر و از علماي معتمـد آنـان در مـورد     اينك بعضي از نصوص را كه در كتاب
 .كنيم آمده نقل مي ل با أم كلثوم  اثبات ازدواج عمر فاروق

 هـ709معروف به ابن طقطقي حسني متوفاي  –مد بن تاج الدين صفي الدين مح

در كتابش كه آن را به اصيل الـدين حسـن بـن نصـيرالدين      –دان و مورخ و امام  نسب
در ذكـر دختـران    –طوسي دوست هوالكو هديه كرد و كتاب را به نام او نامگذاري كرد 

فاطمه دختر رسـول خـدا    يكي از دختران علي أم كلثوم بود كه مادرش: گويد مي علي
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  بود، عمر بن خطاب با أم كلثوم ازدواج كرد و از او صاحب فرزندي به نام زيد شد و
 .)130F1(»سپس بعد از وفات عمر عبداهللا بن جعفر با او ازدواج كرد

دانـي   آيا مـي » از دو طريق فرزند ابوبكر هستم«: گويد مي  جعفر صادق: مثال دوم
 .ش فروه دختر قاسم بن محمد بن أبي بكر استمادر جعفر صادق كيست؟ مادر

بكـر؟ بلـه او بـه     محمد بـن ابـي  : را نام برد و نگفت  ابوبكر :چرا جعفر صادق 
را نام برد، چون بعضي منكر فضيلت او بودنـد، امـا در مـورد     صراحت ابوبكر صديق

انسـان  ! امحمد فرزند ابوبكر همه به فضل و برتري او اتفاق دارند، شما را سوگند به خد
 !كند؟ به چه كسي افتخار مي

 .كنم ي گرامي واگذار مي جواب را به شما خواننده
داند كه بزرگـان مهـاجرين و    شته باشد مياطالع دا ي كرام  و هر كه از انساب صحابه

و حتي موالي آنـان بـا سـادات و بزرگـان     اند  ندي داشتهبا يكديگر روابط خويشاو انصار
را به عقد نكـاح خـود    لزينب بنت جحش زيد بن حارثه  ،اند دهقريش ازدواج كر

فاطمه بنت قيس قريشـي را بـه عقـد اسـامه بـن زيـد در آوردنـد،         ، و پيامبر در آورد
 .كشد صحبت خويشاوندي صحابه به درازا مي

، و جـدي و عميـق فكـر كـن،     هاي شيطان را كنار گذاشته وسوسه! ي گرامي خواننده
 .باش كه بازيگران با عقل تو بازي نكنند تقليد را رها كرده و متوجه

آيا دوست داري كه پدر و يا اجدادت دشنام داده شوند، و يا گفتـه  ! ي محترم خواننده
به نكاح مردي كه كفو نبـوده اسـت در   شود كه دختري از اشراف شما را به زور و اكراه 

؟ سـوالها  انـد  ده؟ آيا دوست داري گفته شود اين فرجي بوده كه از ما غصب كـر اند دهآور
پسـندد و كـدام قلبـي ايـن روايـات را قبـول        حيائي را مي كدام عقلي اين بي. زياد است

ي مسلمانان را قرار ندهـد، بـار    هاي ما كينه خواهيم در قلب از خداوند متعال ميكند؟  مي
 .آمين يا رب العالمين. محبت بندگان صالحت را در قلوب ما راسخ بگردان! الها

                                           
  .85ص األصيلي في أنساب الطالبيين  -1
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بسيار واضح و روشـن   مصاهرت و وصلت بين اصحاب رسول خدا  خالصه اينكه
، و همچنين وصـلت  است، به خصوص بين فرزندان علي و فرزندان خلفاي راشدين 

ي روشـن و   و خويشاوندي بين بني اميه و بني هاشم قبل از اسالم و بعد از اسالم قضـيه 
است، هـدف   بيان با دختر ابوسف ترين آن ازدواج پيامبر  واضحي است و معروف

اين است كه به بخشي از آثار رواني و اجتماعي برآمده از اين وصـلت اشـاره شـود كـه     
 ترين اثر و پيامد آن محبت بين خويشاوندان است مهم

 داللت ستايش -3
ي  يا از اهل قريهاي از دوستان و خويشاوندان و  آيا در غربت با عده! ي گرامي ندهخوان

ي  رابطه؟ آيا با دوستاني كه هاي غربت را چطور به سر برديدسال اي؟ خود زندگي كرده
يد؟ نظرت ه ازندگي بسر برددر فقر و بدبختي عقيدوي شما را دور هم گرد آورده بود، 

ست؟ و همه با هم در سختي چي اند دهي كساني كه در تمام اين شرايط زندگي كر درباره
 .اند سول اهللا ، بلي آنها اصحاب راند بودهو خوشي دوست و مصاحب 

خواني با من به اعماق تاريخ رفته باشي، آنگاه كه  شايد در حالي كه اين سطور را مي
ي بود، سپس آنگاه كه اسالم در بودند و دعوت سرّ و در دار األرقم در مكه پيامبر 

آنجا كامياب شد، و آنگاه كه اصحاب كرام به ديار غربت يعني سرزمين حبشه و بعد از 
ينه هجرت نمودند، و اهل و اموال و سرزمين را رها نمودند، حالت آنان را در آن به مد

كردند  سفرهاي دور و پرمشقت در حالي كه سوار بر شتر بودند و يا پياده راهپيمائي مي
هنگام  -ي منوره  ي نظامي اقتصادي مدينه تصور كن، همه در شرايط ترس و محاصره

ي تبوك در   اي خشك و سوزان را در غزوه، و صحراهزندگي كردند -ي خندق غزوه
ها در بدر، خندق، خيبر و حنين و قبل از آن در فتح مكه را  ي پيروزي نورديدند، مرحله

 .نيز مشاهده كردند
بينديش كه دوستي و رفاقت آنان چگونه بوده است، و فراموش مكن كه آنان گوهر 

امبر گرامي اهللا پيشواي آنان است را نيز بين خود دارند، پي ي چون رسول اهللا يگرانبها
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كند، و هم چنين به ياد داشته باش كه قرآن كريم از جانب پروردگار  مي آنان را تربيت و
وار  هاي شان پروانه ني فكر كن كه قلب، به آناشود شان نازل مي ا و زمين در بينه آسمان

تربيت نمود،  در بين شان زيست و آنان را جمع شده است، پيامبر دور رسول اهللا
زده است، اهللا متعال  شكي نيست كه يكدلي، محبت و دوستي در بين آنان موج مي

 :فرموده است

﴿                          

           ...﴾  ]و همگي به ريسمان خدا « ]۱۰۳: آل عمران

و نعمت ! ، و پراكنده نشويد، چنگ زنيد] و هرگونه وسيله وحدتقرآن و اسالم، [=
خدا را بر خود، به ياد آريد كه چگونه دشمن يكديگر بوديد، و او ميان دلهاي ) بزرگ(

 .»مت او، برادر شديدعشما، الفت ايجاد كرد، و به بركت ن
ات  گرديده، چه زياني متوجه اين منت الهي است كه شامل حال اصحاب پيامبر 

گمان نيكو داشته باشي،  ، و به اصحاب رسول اهللاگردد اگر آن را تصديق كني مي
دهد و فضل و كرم خاص خود را به ياد آنان  شان براي آنان شهادت ميپروردگار

با هم برادر شدند و دلهاي شان پاك گرديد، در دلهاي شان كه چگونه آنها  آورد مي
هاي  اي مغرض داستان ، و با وجود اين همه عدهمحبت و الفت و يكرنگي جاي گرفت
كديگر اختالف و با ي ي كرام  كنند كه صحابه جعلي و خرافاتي خود را تكرار مي

 !اند دشمني داشته
بيان اوصاف و افعال آنان آمده است،  زيادي در ستايش صحابه آمده و آياتي در آيات

ي محبت و  يكي از اوصاف و كارهاي آنان ايثار و از خودگذشتگي است كه نتيجه

﴿: فرمايد خداوند متعال مي. مهرباني آنان با يكديگر است         
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           ﴾ ]از ) ء و نيز بخشي از اموال في(« ]۹ – ۸: احلشر

) و نعمت اهللا(اند؛ فضل  آنِ فقيران مهاجري است كه از ديار و اموالشان بيرون رانده شده
. ايشان، همان راستگويانند. كنند طلبند و اهللا و پيامبرش را ياري مي و خشنودي او را مي

كه پيش از مهاجران در سراي هجرت جاي گرفتند و ) است(كساني ) و همچنين از آن(
اند، دوست دارند و در  راه ايمان را برگزيدند؛ كساني را كه به سويشان هجرت كرده

) آنان را(كنند و  به آنچه به مهاجران داده شده، احساس نميهايشان دغدغه و نيازي  دل
و كساني كه از آز و بخلِ . دهند؛ گرچه خودشان بسيار نيازمند باشند بر خود ترجيح مي

 .»نفس خويش مصون بمانند، همان رستگارانند
چنانكه بر كسي پوشيده نيست نصوص قرآنـي در مـورد ازخودگذشـتگي، بـرادري،     

كه بين صـحابه   و مهرباني و بر صفت محبت ،ي كرام نازل شده حابهص همدلي و دوستي
 .كند زده به خوبي داللت مي موج مي

كنـد نگـاه كـن تـا عمـق       مي از اصحاب محمد   ثناي عطرآگين كه علي به اين
  .محبتي كه بين آنان وجود داشته را درك كني

شـما بـا آنـان     را ديدم، هيچكسـي از   اصحاب محمد: گفت اميرالمؤمنين علي 
هـا را بـا سـجده و عبـادت      بودند و شب مو و غبارآلود آنان روزها ژوليدهشباهتي ندارد، 

هاي طـوالني   گذراندند و از ذكر معادشان گويا بر اخگر ايستاده بودند و در اثر سجده مي
شـد اشـك    هايشان چون زانوي بز پينه بسـته بـود، و هنگـامي كـه يـاد خـدا مـي        پيشاني
لرزيدنـد،   كرد، از بيم عذاب و اميد ثواب برخود مـي  هايشان را تر مي ريبانشان گ چشمان

 .لرزد چنانكه درخت در روز طوفاني مي
 تواند بگويد؟ خواننده پس از ديدن اين سخن ايشان چه مي
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 و در پايان

ي رحـم،   در اين رساله صـحبت نمـوديم و صـله    و اصحاب پيامبر بعد از اينكه از آل 
 ... كه در قرآن ذكر شده را دريافتيم ستي، برادري، همدلي آنان، دوخويشاوندي

به اعمالي كه دوست دارد توفيق مان الزم است به حضور رب العالمين دعا نمائيم 
بعد از اينكه بر –در كتاب بزرگ خود  ي كساني بگرداند كه بخشد، و ما را از زمره

 ﴿ :فرمود ي آنان در باره -ستايش به عمل آورد مهاجرين و انصار       

                                

          ﴾  ]بعد از آنها  كساني كه) همچنين( و« ]۱۰: احلشر

ما و برادرانمان را كه در ! پروردگارا: گويند آمدند و مي] بعد از مهاجران و انصار[= 
اي نسبت به مؤمنان قرار  ايمان بر ما پيشي گرفتند بيامرز، و در دلهايمان حسد و كينه

 »!پروردگارا، تو مهربان و رحيمي! مده
ده كه گروهي از مردم شروايت ) بعلي بن حسين( زين العابديناز  هو چنانك

سخنان ناشايستي گفتند، وقتي  عراق نزد او آمدند و در مورد ابوبكر و عمر و عثمان 
آيا شما مهاجران : به من بگوئيد: ها گفت شان را تمام كردند، علي بن حسين به آن حرف

﴿: اول هستيد كه خداوند در مورد آنان گفته است         

                       ﴾؟ 

﴿: گويد پس شما كساني هستيد كه قرآن مي: نه، گفت: گفتند     

                              

            ﴾ نه: گفتند؟. 

دهم كه شما از  شما گفتيد كه از اين دو گروه نيستيد، و من گواهي مي«: گفت ايشان

 ﴿: فرمايد ر مورد آنان ميكساني نيستيد كه خداوند د         
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                     ﴾ ]از پيش من  ]۱۰: احلشر

 .)131F1(»دور شويد خداوند با شما چنان كند
ين ساطع باشـد بـاز هـم انسـان در هـدايت بـه       آري، هر قدر كه داليل واضح و براه

 ، پس بر ما الزم است در نيايش، درخواست توفيق و ثبات بر حقتوفيقات الهي نياز دارد
، و به ياد داشته باش هر جا كه باشيم تالش ورزيم؛ زيرا هدايت به دست اهللا متعال است
 هند تو را بر آن محاسبتو مكلف هستي آنچه اهللا متعال دستور داده را انجام دهي و خداو

، و بـدان كـه   و بترس از اينكه سخن بشـر را بـر كـالم اهللا متعـال مقـدم نمـائي      . كند مي
و حكـم بـر   حسابرسي خلق بر اهللا است، پس بر ما است از گستاخي در حق اهللا بـزرگ  

 .اجتناب نمائيمبندگانش 
م بـراي مـا   ي اصحاب ايشان را دوست داشـته باشـي   و بقيه  اگر آل بيت رسول اهللا

 ،...هيچ زياني نيست، بلكه اين دوستي موافق قرآن كريم و موافق روايات صـحيح اسـت  
 .پس متوجه  باش

هاي مومنان بيرون كنـد، مـا را    عداوت آنان را از قلباز بارگاه الهي درخواست دارم 
 بي شك او تـوان هايمان ما را پيروز گرداند،  به راه حق رهنمون كرده و بر شيطان و نفس

وصلي اهللا وسلم علـي نبينـا محمـد وعلـي آلـه و      . و قدرت دارد، و خداوند داناتر است
 .نصحبه أجمعي
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 تاريخ آل و اصحاب را 

چگونه بخوانيم؟





 
 

 

 تاريخ آل و اصحاب را چگونه بخوانيم؟

است كه تاريخ مسلمانان صدر اسـالم را تـاريخي درخشـان و پـاك     رستايش خداوندي 
حمت خداوند بر پيامبر رحمت و هدايت و بـر خانـدان و يـارانش    قرار داده و درود و ر

 .باد
خواهنـد،   دادن آن از دست آناني كه مي پاسداري از تاريخ اسالمي ما و نجات: اما بعد

شـدن آن   دهند، و حفاظت تاريخ از آلودهقرار  دست خود ي تاريخ درخشان ما را بازيچه
و واجبات اهل علم و معرفـت اسـت و   ف وظايتوزان و جهالت جاهالن از  با دروغ كينه

و  دهندقرار هدف نبايد تاريخ درخشان اسالمي به دست خاورشناسان رها شود تا آن را 
همچنين نبايد براي كساني رها شـود كـه بـه صـورت گزينشـي مطـالبي از آن انتخـاب        

اريخ تـ  يگزينشـ  كنند تا سيماي گذشتگان و بزرگان اسالمي را مشوه نمايند، و با ارائه مي
 .اهداف شوم خويش را دنبال نمايند

كوشـند بـراي خـود تـاريخ      بينيم كـه مـي   هايي را مي ها و امت ملت دوران معاصر در
نمايند و تونـل   آوري مي بسازند، از اين رو براي رسيدن به اين هدف سنگ و برگ جمع

 بتواننـد بـه   به گمان ايـن كـه   ،نمايند را ويران مي... ها و مساجد و و كنند و خانه حفر مي
اين منحصـر بـه يـك ملـت نيسـت، بلكـه بسـياري از         خيالي خود برسند، و تنهاتاريخ 

 .معاصر چنين حالتي دارند يها ملت
پس چرا امت ما كه داراي چنين تاريخ درخشاني است و تاريخ خود را به صورت 

ين از ا! دهد؟ هاي خطي در اختيار دارد به آن اهميت نمي چاپ شده و در قالب نسخه
ها را از آن  رهگذر بر ماست كه تاريخ خود را با دقت وجديت مطالعه كنيم و آالينده

زدوده و پااليش كنيم، تا درخشان و پاك و صاف عرض اندام نمايد و به مردم سود 

﴿: فرمايد اي باشد كه خداوند مي برساند و به گونه            
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              ﴾ ]از آسمان  )پروردگار(« ]۱۷: الرعد

ي گنجايش و ظرفيتش سيالب  اي به اندازه ترتيب در هر دره آب باران نازل كرد و بدين
اتي  كه چنانچه از فلز. هاي زيادي نمايان گشت گاه بر روي سيالب كف جاري شد و آن

كنند، كفي همچون كف  دست آوردن زيور آالت و وسايل زندگي ذوب مي براي به
ها از ميان  ولي كف. زند يمثال مباطل را  حق و بدين سان اهللا،  ؛آيد سيالب پديد مي

 .»زند يمگونه مثال  اين اهللا. ماند رساند، در زمين مي روند و آنچه به مردم سود مي مي
تابي كه پيش روي داريد راهي همـوار بـراي كسـاني باشـد كـه      كخواستيم از اين رو 

خواهند تاريخ ما را از منابع صحيح و درست آن مورد مطالعه قرار دهند و به اطمينان  مي
 .قلبي رسيده و اشكاالتي كه دارند برطرف شود

 ؟چرا در خواندن تاريخ كوتاهي شده است :اول

تـوان   هاي تـاريخي معاصـر را مـي    بررسيها و  هاي موجود در بسياري از پژوهش كاستي
 :برخاسته از سه علت دانست كه عبارتند از

هـاي بعضـي از    مسلمين قرباني نوشته علت اول اين است كه بسياري از فرزندان -1
متأثرند، و يا قربـاني   كه از خاورشناسان اند دهكيشان ما ش خاورشناسان و يا كساني از هم

هـا و خرافـات سـاختگي كـه در      ، آنان دروغاند دهدور شهاي مز كساني ديگر از نويسنده
هـا و   پذيرنـد و بـه خصـوص اگـر ايـن دروغ      تاريخ ما جاي داده شده را به طور عام مي

 .ها در مورد اهل بيت باشد ياوه
دهند و چنان به آن توجـه دارنـد،    هاي خود قرار مي ها را اساس نوشته سپس اين ياوه

باشند، و اينگونه كاالي خويش را در ميان خواننـدگان   گويا كه اموري مسلم و قطعي مي
هـاي   دهند و با استناد به اين كه اين مطالب در البالي كتـاب  لوح و عوام ترويج مي ساده

دهنـد، گويـا وجـود ايـن مطالـب در       تاريخي ثبت شده است آن را به خـورد مـردم مـي   
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هـا بـه قصـد     كند، همه ايـن  بودن آن كفايت مي ها و راست ها براي اثبات اين دروغ كتاب
هـاي بـد از روي    زدن به تاريخ بزرگ ما و از اعتبارانداختن آن است، و آنان با نيـت  طعنه

خواهند مردم را در مورد بهترين افراد اين امت متـردد   مي برند و دشمني دست به قلم مي
 .ند و ميان فرزندان امت دشمني ايجاد نمايندننمايند و فتنه به پاك

هاي علماي تـاريخ در   شرعي و كمبود آگاهي و معرفت و ندانستن شيوه لمنبود ع -2
هـا را ذكـر    كتابت تاريخ و قواعدي كه آنان با توجـه بـه آن تـاريخ را تـدوين و روايـت     

به عنوان مثـال بعضـي از   . تاريخ است ي ورزيدن در مطالعه دومين عامل كوتاهي اند كرده
هايشان  هايي را كه صحت دارند در كتاب داستانها و  علما خود را به اين كه فقط روايت

ذكر كنند، ملزم ندانسته اند، بلكه در نگارش تاريخ شيوة مشخصي را در پيش گرفته انـد  
از ايـن رو  . كتاب خود به آن اشاره كرده تا خواننده متوجـه شـود   ي كه هريك در مقدمه
كتـاب   ي و شـيوة نويسـنده  اش را بخوانيم تا روش  هر كتابي مقدمه ي بايد قبل از مطالعه

 .مم والملوك امام طبري استاألاش كتاب تاريخ  و نمونه. براي ما روشن گردد
تـاريخ ايـن اسـت كـه بعضـي از نويسـندگان        ي عامل سوم كوتـاهي در مطالعـه   -3

هـاي نخسـت تـاريخ     ت تاريخ به خصوص در آنچـه بـه دوره  اتوان در رواي گويند مي مي
بزرگترين اشتباهات در حـق  از پوشي كرد، و اين  و چشم تساهل شود،  اسالم مربوط مي

بخشـي از ديـن ماسـت و بـه هـيچ صـورتي        تاريخ اهل بيت و صـحابه  . تاريخ است
فراگيـري و روايـت آن   در درست نيست كه آن را با تاريخي ديگر برابر قرار دهيم و يـا  

خ قطعاً تأثير بدي بر زيرا رواداشتن هرگونه ستم يا تساهل در مورد اين تاري ؛تساهل كنيم
 .دين خواهد گذاشت

هاي مربوط به دورة نخسـت   بايد با همه اخبار و روايتكه اما اين به معني آن نيست 
داشته باشيم كه در مورد احاديث عدم قبول تعامل و رفتاري  تاريخ خود از لحاظ قبول و

 .اشتفرق گذ دهيم، بلكه بايد بين اخبار تاريخي و احاديث آن را انجام مي
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اخالقي  ها و اخبار از زهد و شجاعت و سخاوت و جانفدايي و خوش اگر اين روايت
كنند و با اصول كلّي شريعت تضادي ندارند و  و نيك سرشتي آل و اصحاب حكايت مي

پـذيرد؛ در ايـن صـورت ذكـر و روايـت و       از اموري نيستند كه فطرت سالم آن را نمـي 
 ،كنـد  ون بيان آن هيچ اصلي شرعي را مخدوش نميها مانعي ندارد، چ نوشتن اين روايت

 .شود ها بيان گردد به مقام آل و اصحاب زيان و آسيبي وارد نمي روايتاين و اگر 
پـردازد يـا    اي از مواضع حساس مي ها يا پاره هايي به بررسي فتنه اما اگر چنين روايت

است و به امـوري   كند، يا با اصول كلي شريعت مخالف به مقام آل و اصحاب اهانت مي
 رفتـه هايي بايد مورد بررسي قرار گ پذيرد، چنين روايت لم نمياس آغشته است كه فطرت

 .و عادالنه مورد دادرسي علمي قرار گيرند
 .تاريخ ي اين بود عوامل كوتاهي در مطالعه

 قواعد رد شبهات پيرامون تاريخ آل بيت و صحابه: دوم

تـوان در چهـار نـوع     شـده را مـي   ت و صحابه وارداتهامات و شبهاتي كه به تاريخ آل بي
 .خالصه كرد

د، اين قبيل روايات در بعضي از متن منكرن ها و اخبار ضعيف كه از لحاظ روايت -1
هـايي   بايست به هنگـام خوانـدن چنـين كتـاب     خورد و مي ها به كثرت به چشم مي كتاب

نسـبت داده شـده كـه بـا     ها به آل و صحابه  هايي در اين كتاب مواظب بود، چون روايت
 .مقام واالي آنان تناسب ندارد

هايي به ديوار زده شود،  در برخورد با چنين شبهاتي قاعده اين است كه چنين روايت
هـايي اعتمـاد كنـد، و     چون درست نيست كه مسلمان در عقيده و دينش بر چنين روايت

 قـرآن  .نـد نصوص صحيح و صريح قرآن و سنت را كه هيچ شكي در آن نيسـت رهـا ك  
كريم آل بيت را پاكيزه قرار داده و اصحاب را تزكيه و در آيـات زيـادي آنـان را سـتوده     

 :يدفرما است، خداوند متعال در مورد آل بيت مي
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﴿                 ﴾ ]األحزاب :

كه  خواهد پليدي را از شما دور كند و چنان راستي اهللا مي به! ي پيامبر وادهاي خان« ]۳۳
 .»بايد شما را پاكيزه سازد

﴿: گويد و در مورد صحابه مي             ﴾ ]الفتح :

 .»جويند اهللا را ميشنودي خبيني؛ فضل و  آنان را در حال ركوع و سجده مي« ]۲۹
هـاي   اين آيات و غيره اصلي است كه بايـد بـه آن مراجعـه كـرد و اخبـار و روايـت      

 .شود را رها نمود گفته مي اساسي كه در مورد صحابه و اهل بيت بي
و بايد خوب بدانيم كه صحابه و اهل بيـت نيـازي بـه آيـه يـا احاديـث سـاختگي و        

توانـد   نميضيلت آنان امري است كه هيچكس شان ندارند، ف دروغين براي اثبات فضيلت
 .دوشمنكر آن 

هايشـان اسـت،    هايي كه در فضايل اهل بيت و صحابه و خوبي احاديث و روايت -2
هـاي آنـان مبـدل كـرده      ا و زشـتي هـ  تزوير اين احاديث را به بديهاي دروغ و  اما دست

 .است
دين جنگيد و به فرمـان  با مرت ابوبكر صديق  به عنوان مثال بعد از وفات پيامبر 

عمـل   ي مهپيامبر كه فرموده بود، هركسي دينش را تغيير داد و مرتد شد او را بكُشيد، جا
اين فضـيلت و شـاهكار صـديق     اند دهپوشانيد و از اسالم و مسلمين دفاع كرد، بعضي آم

  كننـد كـه ابـوبكر بـا      ، و به دروغ ادعا مـي اند كردهرا به عنوان يك كار زشت معرفي
 !جنگيده است اند دهامتناع ورزي وكردن با ا سلمين يا با كساني كه از بيعتم

را تائيـد كردنـد و در    صديق از اين كه بزرگان صحابه كار ابوبكراين گروه غافل اند 
(پشنهاد جنگيدن با مرتدين را داد ابوبكر به رأس همه علي بن ابي طالب بود كه

132F

1(. 

                                           
 .670ص  ةالرياض النضر: ن ك -1
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آوري نمـود، ايـن شـاهكار     كـريم را جمـع   آنقر  النورين ذي سوم عثمان ي خليفه
، با ايـن كـه امـت    اند كردهبزرگ را نيز برعكس كرده و از آن به عنوان يك كار بد تعبير 

ي ايـن  هـا  آميـز را از بزرگتـرين فضـيلت    اسالمي تا به امروز اين كار خجسته و موفقيت
از اين رو علي بن ابي دانند،  ها بر اسالم و مسلمين مي و از بزرگترين منّت ي راشد خليفه

اي : گفـت  كـرد و مـي   گرفتند از كارشان نهـي مـي   عثمان عيب ميبر طالب كساني را كه 
در مورد عثمان غلو نكنيد و به او جز سخن نيك نگوئيد، سوگند به خدا كاري كه ! مردم

يعنـي   –مـا   ي را انجام نداده بـود، مگـر بـا همـآهنگي همـه      –آوري قرآن  يعني جمع –
گرفتم، آنچه او كـرده   وگند به خدا اگر در آن وقت زمام امور را به دست ميس –صحابه 
(كردم بود مي

133F

1(. 
حقايق در مورد آل بيـت و صـحابه كـه مـوارد زيـاد       نها و وارونه كرد و ديگر طعنه

 .ديگري هم هست
ي بـه آن چيزهـاي زيـادي    اين كه اصل داستان و حديث صحيح است، امـا بعضـ   -3

كه حديثي كه از چند كلمه و يك صفحه بيشتر نيست را چنان كـش   تا جايي افزايند، مي
رسانند كـه آكنـده از دروغ و    دهند كه همين يك صفحه را به كتابي كامل مي و قوس مي

 :مانند. ياوه است
ي است كه از يك صفحه بيشتر نيست، و بعضـي آن  ي سقيفه كه در اصل روايت واقعه

كه با روايت صحيح مخالف اسـت   اند كردهاضافه  و متون جعلي به آن اند كردهرا روايت 
زدن بـه صـحابه    و سپس بعضي از مغرضان آن را گرفته و يك كتاب كامل به قصد طعنه

 .چنين كرده است» السقيفه«چنانكه جوهري در كتابش . اند كردهتأليف 
كم نشـده باشـد،   يا اين كه سند خبر يا حديث صحيح باشد و چيزي به آن اضافه  -4
زيرا صحابي مانند ديگـر مـردم    ؛ر حديث اشتباهاتي كه از صحابي سر زده ذكر شدهاما د

 .معصوم نيست
                                           

 .18/  9فتح الباري  -1
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ت كه هيچگاه اشتباه نكرده؟ و چه كسي هست كه هيچ بـدي  چه كسي هس: گوئيم مي
 باشد؟ هاز او سر نزد

كنـد   و انسان اشتباه مي اند بودهاعتقاد درست در مورد صحابه اين است كه آنان انسان 
هايشـان را ذكـر كنـيم و از     مدعي نيستيم كه آنان از گناه معصومند، پس بايد خـوبي  و ما
هـا و   پوشي شود، سوگند به خدا اگر ما اشـتباهات آنـان را بـا نيكـي     هاي آنان چشم بدي

اعمال صالح و جانفشاني و جهاد آنـان در راه خـدا و يـاري ديـن خـدا، مقايسـه كنـيم،        
مانند قطـره آب در  و بزرگ ريگ  ي در برابر توده و تپه اي ريگ اشتباهات آنان مانند ذره

 .ماند برابر دريا مي
ياس جرح و تعـديل صـحت داشـت و ظـاهر روايـت ايـن را       قپس اگر روايت در م

رسانيد كه از صحابي اشتباهي سر زده است، مسلمان بايد بهتـرين توجيـه و عـذر را     مي
و بايد از آنچـه بـين صـحابه روي    : گويد بوزيد قيرواني مياابن براي آنان در نظر بگيرد، 

داده دست نگاه داشت، و آنان سزاوارترينن مردم هستند كه بهتـرين توجيـه و گمـان در    
(مورد آنان برده شود

134F

1(. 
نماينـد تـا جـايي كـه      اما متأسفانه بعضي از مغرضان چنين اشـتباهاتي را بـزرگ مـي   

ند تا اشتباهات را پيـدا و  ردازپ كاو و كوشش مي و كارشان فقط اين شده است كه به كند
كنـد و هركسـي آن را بدانـد     برجسته نمايند، گويا اين قضيه حق و باطل را روشـن مـي  

 !!خبر نباشد كافر يا منافق استبامؤمن است و هركسي از آن 

 گردد اهل بيت مطرح مي عدي در پاسخ به شبهاتي كه پيرامونقوا: سوم

مهم كه مربـوط بـه تـاريخ اهـل بيـت اسـت       مسلمان زيرك و هوشيار بايد از شش چيز 
 :دوري نمايد و مواظب باشد

                                           
 .23يرواني ص زيد ق مقدمه رساله ابن ابي -1
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رود برخي از دشمنان دين را بـه صـف مسـلمين آسـان     جايگاه واالي اهل بيت و -1
ت در فضيلت اهل بيت حـديث جعـل   محبت اهل بي ن شعارسرداد اكرده است، و آنان ب

آنـان را   نـد، فضـايل  كنند، و از آنجا كه مردم به طـور عـام اهـل بيـت را دوسـت دار      مي
ي بدون آن كه نقد و پااليش شود ين رو چنين احاديث جعلي و دروغينپذيرند، و از ا مي

 .شود پذيرفته مي
: گويـد  از اين رو پيشوايان اهل بيت از اين امر برحذر داشته اند، و جعفر صـادق مـي  

(اند دهگفتن بر ما ش دروغ ي مردم شيفته
135F

1(. 
و هستيم، اما همواره دروغگويي خواهد بود كه بـر مـا   ما اهل بيت راستگ: گويد و مي
(افتد رو به سبب دروغ او سخن راست ما نزد مردم از ارزش مي بندد از اين دروغ مي

136F

2(. 
احاديث دروغيني كه در فضائل اهل بيت وضع شده است، كامالً ماننـد احـاديثي    -2

ديـث صـحيحي كـه در    ها برابر از احا است كه در مورد فضائل صحابه روايت شده و ده
فضائل آنان روايت شده بيشتر است، از اين رو نبايد احاديـث فضـائل را بـدون بررسـي     

 .آن كوشيد ي اسانيد آن پذيرفت و به آن يقين كرد و در اشاعه
فضايلي كه در حق اهل بيت ثابت اند به معني ايـن نيسـت كـه ايـن فضـائل بـه        -3

: گويـد  كلـي مـي   ي د، چـون قاعـده  باشـن  اهـل بيـت مـي    ي صورت انحصاري فقط ويژه
 .»ني نفي آن از ديگران نيستعيافتن كسي به خوبي و فضيلتي به م اختصاص

﴿: فرمايد به عنوان مثال خداوند در مورد اهل بيت مي       

           ﴾ ]راستي  به! ي پيامبر اي خانواده« ]۳۳: األحزاب

 .»كه بايد شما را پاكيزه سازد خواهد پليدي را از شما دور كند و چنان اهللا مي

                                           
 .246/  2بحاراألنوار  -1
 .221/  2 ةجامع الروا -2
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اين امتياز و فضيلت اهل بيت است، اما به معني اين نيست كه اين فضيلت در 
: منان نيز بيان كرده استهمين صفت را براي مؤ ديگران وجود ندارد، چون خداوند

﴿                              

                               

                                 

                          

              ﴾ ]اي مؤمنان« ]۶: ةاملائد !

ايستيد، صورت و دستانتان را تا آرنج بشوييد و سرِتان را مسح هنگامي كه به نماز مي
و چنانچه بيمار . و اگر جنُب بوديد، غسل نماييد. كنيد و پاهايتان را تا دو قوزك بشوييد

يا مسافر بوديد يا قضاي حاجت كرديد يا با زنان آميزش نموديد و آبي نيافتيد، با خاك 
خواهد پروردگار نمي. تيمم كنيد؛ بدين ترتيب كه صورت و دستانتان را مسح نماييد

خواهد شما را پاك بدارد و نعمتش را بر شما حكم دشواري بر شما قرار دهد؛ بلكه مي
 .»گزاري نماييدد؛ باشد كه سپاستمام كن

شود، اما خداوند به طور ويژه اهل بيت را نـام بـرده    پس تطهير شامل همه مؤمنان مي
هـا و   خصوصـيت  است چون فضيلت دارند، و ترديدي نيست كه بعضي از اهل بيت 

 .اند بودههايي دارند كه فقط آنان داراي آن  ويژگي
 .افي نيستفقط و تنها به نسب اعتمادكردن ك -4

آوردن و نسـب و   داشتن آحاد اهل بيت به خـاطر ايمـان   زيرا همچنان كه بر ما دوست
خويشاوندي پيامبر واجب است، همچنين بر ما واجب است كه اگر كسي از اهـل بيـت   

به مقدار گناهش از او ناراضي شويم، همانطور كـه وقتـي فـردي از    شود مرتكب گناهي 
 .دانيم د به مقدار گناهش او را مبغوض و منفور ميگرد افراد امت مرتكب خطايي مي



   

 هاي نشر المبره هايي از مجموعه كتاب گزيده   154 

به هيچ وجه درست نيست كه ما آل و خاندانن پيامبر را فقط در علي و فاطمـه و   -5
منحصر بدانيم، منحصركردن خاندان اهـل   و نه تن از فرزندان حسين حسن و حسين 

 .بيت به اين افراد، با واقعيت امر مخالف است
كه منحصركردن خويشاوندي بر افراد مذكور قطعاً دودمان  و همچنين ترديدي نيست

 .كند پيامبر را كم مي
 :و ما حق داريم بپرسيم

 !شود؟ كجا هستند؟ چرا از حمزه و عباس يادي نمي پيامبر  يعموها
 !و جعفر طيار و غيره كجايند؟ پسر عموهاي پيامبر مانند عبداهللا بن عباس

 !كجا هستند فرزندان علي؟
هاي حسين و از آن جمله نوة شهيدش زيد بن علي بن حسين  و نوه رزندانو ديگر ف

 !و ساير فرزندانش كجايند؟
 !فرزندان حسن كجايند؟

 و آيا آنان از اهل بيت هستند يا نه؟! ها كجاست؟ حقوق همه اين
اگر از اهل بيت نيستند، چه كسي آنان را از شمار اهل بيت بيرون كرده اسـت؟ و بـه   

 چنين جسارتي را داده است؟ ي خود اجازهچه دليلي به 
 .هاي زيادي است كه نياز به نگرش و انديشه دارد پرسش

كند كـه اهـل بيـت     ها اقوال زيادي اين جا و آنجا آمده و ادعا مي در البالي كتاب -6
در زمـان دولـت   و در دوران خلفاي راشدين تا حكومـت امـوي    بعد از وفات پيامبر 

م و ستم قرار گرفته اند؛ و هيچكسي از بزرگان اهل بيت نيسـت  عباسي همواره مورد ظل
مگر اين كه زنداني شده يا به قتل رسيده و يا تبعيد گرديده و يـا مسـموم شـده اسـت و     

 .ديگر ادعاهايي از اين قبيل
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 :شود ميجواب داده اشكال به دو صورت اين 
ـ      ام رت بايـد احتـ  اهل سنت و جماعت همه در اين اتفاق نظر دارنـد كـه بـه اهـل بي

شـود مگـر بـا دليـل واضـح و       گذاشت و اين اصل و قاعدة كلي است و مخدوش نمـي 
كنند كه اهل سنت به  بينيم آنچه بعضي ادعا مي و هرگاه تاريخ را بررسي كنيم مي. روشن

بشـنويد شـيخ   . داشته اند، دعواي باطلي اسـت كـه صـحت نـدارد     اهل بيت ستم روا مي
هركسـي حسـين را   : گويـد  گويد، او مي د قاتالن حسين چه مياإلسالم ابن تيميه در مور

شدن او راضي بود، لعنت خدا و مالئكـه و   كشته يا براي كشتن او كمك كرده يا به كشته
(مردم بر او باد ي همه

137F

1(. 
پس درست نيست كه مسلمان تاريخ درخشان اهل بيت و محبتي كه مسلمين نسـبت  

 .ل يا داستاني دروغين مشوه كندبه آنان داشته اند را با روايتي باط
و   دهد تـا جايگـاه   يش قرار ميخداوند بزرگان و صالحان اين امت را مورد آزما -ب

م قرار گرفته اند يـا  س اگر افرادي از اهل بيت مورد ستشان را در بهشت باال ببرد، پ مقام
اي را  نـده چنانكه حسين به شهادت رسيد، بايد دانست كه هرگاه خداوند ب اند دهكشته ش

كند، و اين منحصر به اهل بيت نيست بلكـه پيـامبران كـه     دوست بدارد او را آزمايش مي
، ماننـد  انـد  دهو به بال گرفتـار آمـ   هدارند آزمايش شد ايگاه باالتري از اهل بيت نزد اهللاج

 .ت يعقوب و موسي و عيسي و محمد صلي اهللا عليهم وسلم أجمعيناحضر
آنان سرزمين خويش را تـرك  ها دچار شدند،  به سختي و همچنين اصحاب پيامبر 

هـاي گونـاگوني مـورد     هايشان را از دست دادند و بـه صـورت   د و اموال و خانوادهكردن
د و همـواره چنـين اسـت و    شـون  ي، مردان بزرگ گرفتار بال مـي آر. قرار گرفتند شكنجه

 .ها مخصوص اهل بيت نيست گرفتارشدن به مصيبت
 

                                           
 .487/  4مجموع الفتاوي  -1
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 تاريخي دهاي معتم ابترين كت مهم: چهارم

ند تـاريخي  تهاي مس تواند به كتاب هركسي بخواهد از منابع موثق تاريخي اطالع يابد مي
و حديثي كه مخصوص شرح حال بزرگان و افراد برجسـته اسـت مراجعـه كنـد، خـواه      

يـا ايـن    انـد  كردههاي صحيح  هايي باشند كه مولفين آن خود را ملزم به ذكر روايت كتاب
اين  ي اند، مطالعه حيح و ضعيف آورده و صحت و ضعف آن را بيان داشتهكه روايت ص

 .نمايد ها خواننده را از بار تحقيق و پژوهش سبكدوش مي نوع كتاب
اما صـحت و ضـعف    اند كردههايي كه صاحبانش مطالب آن را با سند ذكر  و يا كتاب

 .ان يابدكننده به صحت مطالب اطمين آن را بيان نداشته اند، بايد مطالعه
توان در خواندن تاريخ اسالمي به آن اعتماد كـرد   اينك بعضي از منابع تاريخي كه مي

 :بريم را نام مي
 هـ 230الطبقات الكبري اثر ابن سعد متوفاي  -1

زيرا مؤلف آن روايات را بـا   ؛رود كتاب مذكور در اين مورد كتاب مهمي به شمار مي
ر روايات صحيح ملـزم ندانسـته، و ايـن كتـاب از     كند، اما خود را به ذك سندشان ذكر مي

 .هاست نبوي و شرح حال ي ها و منابع سيره ترين كتاب قديمي
از كتاب الطبقات كوچكتر است، اما مطالبي را كه در مورد : تاريخ خليفه بن خياط -2
 .ترند تر و صحيح ها و آنچه در زمان صحابه روي داده است ذكر نموده اغلب سالم فتنه

 :معروف به تاريخ طبري: اريخ األمم والملوكت -3
آوري كرده، ولـي   كتابي است مملو از اخبار و روايات، اما درست و نادرست را جمع

 .در اين مورد مالمتي بر طبري نيست، چون او اين روايات را با سند ذكر كرده است
كنـد،   ه نقل ميها و منابع گذشت البدايه والنهايه، گرچه مطالب را از بعضي از كتاب -4

كنـد و صـحت و    اما اهميت آن در اين است كه ابن كثير در موارد بسياري اظهار نظر مي
 .دارد ضعف آن را بيان مي
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مخـتص كسـاني كـه بـه دمشـق      از ابن عساكر، تاريخ بزرگي اسـت  تاريخ دمشق  -5
 .، و سند هر واقعه را بيان كرده استاند دهآم

و سودمندي است، و اظهار نظر حافظ ذهبـي و  تاريخ اإلسالم ذهبي كتاب بزرگ  -6
 .بيان صحت و ضعف روايات ويژگي اين كتاب است

هـاي   شخصـيت تـرين   ي مهـم  سير أعالم النبالء ذهبي كتاب بزرگي است كه سيره -7
 .كند تاريخ اسالمي را از صحابه تا اندكي پيش از وفات مؤلف بيان مي

حـوادث   بلـ غست و ابن شبه اسانيد اتاريخ مدينه ابن شبه كتاب مهم و مفيدي ا -8
 .را بيان كرده است

 .نتاريخ ابن خلدو -9
 .المنتظم في التاريخ ابن جوزي -10
 .نظير است ربي كه در موضوع خود بيالعواصم من القواصم ابن الع -11
هاي است كه به موضوع  هاي تاريخي بود و عالوه از اين كتاب ين كتابتر ها مهم اين

 ي به خصوص برهه اند دهارند، اما بعضي از وقايع مهم در آن ذكر شتاريخ اختصاص ند
 .هاي حديث و مسانيد و معاجم نخست تاريخ اسالمي، مانند كتاب

هايي كه در زندگي و شرح حال صحابه نوشته شده  همچنين از منابع تاريخي كتاب
 .حجر الغابه ابن اثير واإلصابه ابنداست، مانند اإلستيعاب ابن عبدالبر، و اس

 .هاي تاريخ معاصر نيز حايز اهميت است و بعضي از پژوهش
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 هايي كه سيماي تاريخ اسالمي را مشوه كرده است كتاب

ها اشتباهات  ، چون اين كتاببر حذر باشيمها  بايد كه هنگام خواندن بعضي از كتاب
 .اند كردههاي غير واقعي را ثبت  هاي دروغين و رخداد خطرناك و روايات

لي آن با سم سهايي اند كه ادبيات ع پردازي و كتاب ها خيال يقت اين كتابدر حق
بودن آنچه روايت  يا دروغ  بازند و به راست آلوده است و مؤلفان آن داستانسرا و شوخ

 .توجهي ندارند اند كرده
 :ها عبارتند از برخي از اين كتاب

ه و غيره است و هيچ ي اصفهاني محتواي اين كتاب افسانه و شعر و لطيفغاناأل -1
ارتباطي با تاريخ ندارد و مؤلفش آن را مملو از دروغ و فساد و تعصب نژادي و 

 هاي اهل بيت  زدن به خلفاي امت كرده است، و همچنين به بعضي از شخصيت طعنه
 !تاريخ قرار گيرد؟ عبنم دتوان طعنه زده، پس چگونه چنين كتابي مي

كند،  هاي زيبايي تعريف مي ابي است ادبي كه داستانالعقد الفريد ابن عبد ربه، كت -2
 .و جز اين چيزي بيش نيست، پس درست نيست كه يك منبع تاريخي قرار داده شود

يبه نسبت داده شده است، اين كتاب به دروغ به ابن قت :ابن قتيبه سةوالسيا مةاإلما -3

 .هاي زيادي در آن آمده و دروغ و روايات
كتابي است بدون اسناد و مملو از خرافات و حكايات : مروج الذهب مسعودي -4

شماري در تاريخ مسعودي ذكر  هاي بي دروغ: گويد م ابن تيميه ميسالعجيب، و شيخ اإل
 .شده است
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زد علماي جرح و تعديل ابن ابي الحديد ن: بن ابي الحديدشرح نهج البالغه ا -5
علقمي قمي تأليف كرد، و علاين كتاب را به خاطر وزير  ضعيف است، و بلكه مؤلف

 .شدن يك ميليون مسلمان به دست تاتار گرديد كسي بود كه سبب كشته
مؤلف اين كتاب فرد مجهول و نامعلومي است و : كتاب السقيفه از سليم بن قيس -6

ه نموده و روايات دروغيني را ذكر در كتابش تا حدود زيادي سيماي اهل بيت را مشو
اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب كه فرد شجاع و نترس بود را  كند كه جايگاه و مقام مي

 .آورد پائين مي
مخنف است، و  منابع يعقوبي در روايت به طور كلي واقدي و ابي :تاريخ يعقوبي -7

 .همين براي دوري از آن كافي است





 
 

 

 در پايان

چيز قرآن و سنت را بر همه  ي گوئيم بايد شيوه وقتي از اهل بيت و صحابه سخن مي
هايي اعتماد كنيم كه  مقدم كنيم و به صحت نقل و روايت توجه داشته باشيم و بر كتاب

 .به تاريخ اسالمي توجه داشته است، و از مراجع غير اصلي در تاريخ بپرهيزيم
 

 والحمد هللا رب العالمين
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