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 بسم اهلل ارلحمن ارلحيم

 مؤلف مقدمة

ذات پاك او را  ي مطلقو ثناحمد  ،ويژه پروردگار است ،سپاس و ستايش
و از شر نفسها  كنيم،م و از او طلب آمرزش نموده و به بارگاه او توبه ميگوئيمي

جوئيم، كسي را كه خداوند هدايت كند و اعمال بدمان به ذات قدوس اهلل پنا مي
فقط او راهياب است، و كسي را كه گمراه كند هيچ هدايتي كننده اي نمي تواند 

 او را به راه راست بياورد.
سالمي در بيداري مباركي بسر مي برد، از خداوند متعال دراين روزها امت ا

همگان روشن  البته اين امر بر اميدواريم كه ثمرات آن را به كمال پختگي برساند.
بيدار شود و اگر اسالمي است كه دشمنان اسالم هيچگاه نخواهند گذاشت امت 

 .دار شود نخواهند گذاشت به پاخيزدبي
و تحمل فراوان  صبر شكه در برابر دشمنان خواستخواهد امت زماني به پا 

، آنگاست كه اين امت شايستگي خواهد پيشه كند، و از پروردگارش بترسد
داشت امامت و رهبري جهان را بدست گيرد، در آن صورت به يقين مي توان 

 ارزشمندي بوده است.و بيداري مبارك  ،بيداري اين نهضت ،گفت كه
واره توانسته اند با مكاري و نيرنگ بازي از اما متأسفانه دشمنان اسالم هم

تفرقه و پراگندكي و اختالف ملتها و رهبران مسلمان به گونه خطرناكي سوء 



   

  ص ر صحبت و همراهی با رسول اهللافتخا   4

ر و بيشتر فراهم تاستفاده كنند و اسباب ضعف و فرسودگي را براي امت بيش
 آورند.

ترين اسباب اختالف كه در واقع آتشگيره و ماده اشتعال انگيز اختالف ماز مه
 كه براستي داستان سرايان و افسانه انبار بزرگ تاريخ است، ،ي تواندش ناميدم

 ،باتردستي و خيال پردازي به خوبي توانسته اند آنرا زرق و برق ببخشند پردازان 
بسيار ماهرانه توانسته اند از آن در جهت  ،و مصلحت انديشان فرصت طلب

سوء  ،و جمع آوري مالبسيج مردم و كسب حمايت مردمي  ،تحريك عاطفه ها
 !استفاده كنند

كمال تأسف همواره از تاريخ و مطالب تاريخي نسنجيده و  و خالصه اينكه با
استفاده شده كه عده اي  «پل»تحقيق نشده يا با تحقيق مغرضانه به عنوان يك 

 اند.رسيدن به اهداف و آرمانهاي چه بسا مخالف حقيقت از آن استفاده كردهبراي 
الزم است  ،بر مسلمين جهان بويژه قشر تحصيل كرده و حقيقت جواما امروز 

كه حقيقت را براي مردم بيان كنند و از آن دفاع نمايند و اهل ايمان را به چنگ 
دستگي بر حذر دارند، و نقشه چند وزدن به كتاب و سنت فرا خوانند و از تفرقه 

ميق تركردن ع و ،نيكپرا  هاي شوم دشمنان اسالم را كه در جهت اختالف
 با زرنگي و ،ندميكنتالش  ه سعي وقو دامن زدن به آتش تفر ،اختالف نظرها

 هوشياري تمام نقش برآب نمايند.
غير طبيعي و درگيريهاي  خوانندگان گرامي استحضار دارند كه رنجشها و

بين صحابه رضوان اهلل عليهم أجمعين  صاز وفات پيامبر پس مقصودي كه 
است كه خيال پردازان و داستان سرايان آنرا بهانه قرار داده بوجود آمد، جرقه اي 

 .خدمت شان را براي دشمنان اسالم آغاز كرده اندذر از آن رهگو 



 5  ص افتخار صحبت و همراهی با رسول اهلل

هم در جهت خدمت به اسالم و مسلمين و متحد كردن  از آنجايي كه ما
خواستيم اين كتابچه كوچك را براي عموم مسلمين  ،جامعه اسالمي دغدغه داريم

به صرف نظر از اينكه پيرو چه مذهب و  ،مرد و كوچك و بزرگ و اعم از زن
عقيده اي هستند، به رشته تحرير در آورديم تا شايد گامي هرچند كوچك در اين 

 ،و در جهت روشن كردن حقيقت و دعوت به سوي دين اهلل ،راستا برداشته باشيم
 .ده باشيمنموكمكي 

ي و نقلي بويژه قرآن كريم توجه اين بوده كه بيشتر به دالئل عقل سعي ما بر
تفكر و تدبر در بعضي آيات  و وجدان و عاطفه را بوسيله قرآن و داشته باشيم،

مباركه آن بيدار نموده و عقل و درك و شعور را به داوري بكشيم تا شايد 
ش قبول فرمايد و بندگانش ملكوتي ا را ببارگاه خداوند متعال اين تالش ناچيز ما

 .نفعي برساند، اگر قبول افتد زهي سعادترا بوسيله آن 
ير و نيكي با توفيق اين كلمات را با اين ايمان و باور به پايان مي برم كه هر خ

! از هر گناه و نارسايي و تقصيري از تو طلب آمرزش و خدايا .پروردگار است
 مغفرت مي كنم. 

 اي مفيد واز شما خواننده گرامي خواهشمندم كه از پيشنهادها و راهنمايي ه
 ،صالح بن عبداهلل الدرويش              سازنده تان محروم نفرماييد.

 ،قاضي دادگستري بزرگ در قطيف
 34144صندوق پستي.  .عربستان سعودي

 

 www.aqeedeh.comتهیه و تنظیم: سایت کتابخانه الکترونیکی عقیده   

book@aqeedeh.com                  ایمیل:





 

 

 ص پيامبرهاي از مسئوليت

 مي فرمايد: اك ابراهيم پاز زبان خداوند متعال 
﴿   

   
  

  
   

   
 ﴾  :[441]بقره.       

هايت را برايشان  پروردگارا، و از ميان آنان رسولى از خودشان برانگيز كه آيه»

گمان تويى . بىكندموزد و آنان را پاك بياخواند و به آنان كتاب و حكمت ب

 .«ۀ با حكمتپيروزمند فرزان

 همچنين مي فرمايد:
﴿    

   
   

  
   
     

﴾  :[.4]جمعه 

به سويشان است كه از ميان بيسوادان پيغمبري را برانگيخته و  ذاتي وندخدا»

و بديشان پاك گرداند. ان را ايشان بخواند. و آن ررا ب او. تا آيات گسيل داشت



   

  ص ر صحبت و همراهی با رسول اهللافتخا   8

واقعاً در  (تاريخ)موزد. آنان پيش از آن بيا( شريعت) حكمت قرآن( وكتاب )

              .«آشكاري بودند يگمراه

 ص نصوص بسيار صريح و روشن است كه پيوند صحابه گرامي با رسول

اداي آن  كه جهت ابالغ و صبعضي از مسئوليت هاي پيامبر  .1ناگستني است

در اين آيات كريمه ذكر گرديده است، اينها بدون شك از  معبوث شده اند،

واجبات شرعي و تكاليف الهي و حكمتهاي ازرشمند رباني در رسالت آن رسول 

به بهترين وجه از عهده آن برآمدند لذا  صاست، كه حضرت  بوده ص گرامي

ك و گمراهي ركفر و ش تاريكي جامعه بشري را بوسيله ايشان ازمتعال خداوند 

ابتداء  متعال آري خداوند ايمان و توحيد هدايت نمود. نور آشكار به سوي

در مكه مكرمه در ميان قوم خودش مبعوث نمود و ايشان از  را  صحضرتش 

قبيلۀ قريش نبود مگر از  خاندانيشايد هيچ  .همانجا شروع به دعوت نمودند

ا ب ، حتي بعضي از انصار مدينهاينكه حضرت با آنان به نوعي خويشاوندي داشتند

حضرت خويشاوندي داشتند از جمله بني نجار كه دايي هاي عبدالمطلب پدر 

 ﴿: لذا خداوند متعال فرمود بودند، صبزرگ رسول اهلل 

﴾ .پيامبري از خودشان 

                                      
هماان   را ديده و به ايشاان ايماان آورده و باا    صبه كسي گفته مي شود كه پيامبر  يصحاب -1

بيشاتر   ص ايمان از دنيا رفته باشد. البته كساني كه مدت زمان صحبت شان با آن حضارت 

 .مترجم بيشتر است. ناباشد بدون شك مقام و منزلتش
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بهترين و شريف ترين نسب و  صخداوند متعال براي محمد مصطفي  ،آري 

گردانيد، و  و ايشان را از نسل حضرت ابراهيم خليل  ،نتخاب نمودخانواده را ا

در بهترين و پاكترين سرزمين يعني در مكه مكرمه مبعوث فرمود، پيامبر گرامي 

بلكه آن حضرت  است، حضرت ابراهيم  شان بت شكن ثمره دعاي پدر ص

 افتخار كنند،بدون اينكه ايشان به اين امتيازات  است، سرور تمام فرزندان آدم 

به اتفاق تمام امت خيرالبشر و امام المرسلين يعني  صهمچنين رسول مكرم مان 

 پس خدا را سپاسگذاريم. هستند، ‡امام و پيشواي تمام پيامبران  بهترين انسانها و

كما اينكه خداوند متعال در ادامه نعمتهاي فراوانش به اين رسول محبوبش 

انتخاب نمود، اين ياران و جان نثاران  انشاي رايبهترين اصحاب و ياران را ب ص

داشتند و در هر ميدان اين افتخار را و شايستگي  انسانها بودند از هر لحاظ بهترين

 چه در وفا چه در فهم و دانش چه در مردانگي و شجاعت، الگو و نمونه بودند،

را  صآنان شايستگي صبحت و همنشيني خيرالبشر  واقعاً صداقت، و داري

 د.داشتن

امتياز ديگرشان اينكه آنها خويشاوندان و نزديكان حضرتش نيز بودند، پس 

ظ اخالق هم شايسته ترين انسانهاي و از لحا اظ نسب هم بهترين،حن از لآنا

           ند:دفرمو صروي زمين بودند، و چنانكه پيامبر 

 .1«فَ ق ه وا ِإَذا اإِلس الِم، ِفي َيار ه م  خِ  ال َجاِهِليَّةِ  ِفي ِخَيار ه م   َمَعاِدن ، النَّاس  »

                                      
   .باب خيار الناس 4741صحيح مسلم شماره  و 412 /1صحيح بخاري  -1
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بهرين شان در اسالم  بهترين آنان در جاهليت، ،مردم مانند معدن هستند»

 .«كه دانش و آگاهي داشته باشند خواهند بود بشرطي

 بنيو قريش را از كنانه و  ،اسماعيل همه مي دانند كه خداوند كنانه را از نسل

است كه افتخار داشتند شريف ترين نسب و عالي  هاشم را از قريش برگزيده

 از ميان آنان برگزيده شود، ص و رسول گرامي ،ترين منزلت را داشته باشند

ا همحاصره شدند، و همين ص كه در شعب ابو طالب با رسول گرامي ا بودندههمين

حضرت  و ا بودند،هاز همين صپيامبر 1ايشان جايز نيست آل هستند كه صدقه بر

 را خداوند از ميان همينها براي جهانيان رسول و پيامبر برگزيد. ص محمد

خداوند متعال في فرمايد:  ،كنيد و فكر بينديشيد !خواننده گرامي

﴿﴾  با اينكه آنان از بهترين انسانهاي روي زمين

آنان را تربيت نمود و تزكيه كرد پس آيا شايسته است كه چنين  صپيامبر  بودند،

قرار و نفرين انسانهاي تربيت شده و پاك شدة فرشته صفت مورد طعن و لعن 

 ا در آيه كريمه دقت كنيد كه خداوند تزكيه را بر تعليم مقدم نموده،جاين !گيرند؟

اين خود نقطه قابل توجهي است كه مفهوم عميق و داللت بسيار ژرفي را مي 

 رساند.

                                      
)كتاب بعدي ايشان باا   اهلل توضيح خواهيم داد.شاء در كتاب بعدي ان صدر باره آل رسول  -1

با ترجمه همين مترجم منتشار   پيشند سال چنام وحدت و شفقت بين صحابه و اهل بيت 

 آيت اهلل جعفر سبحاني را نيز  بدنبال داشته است(. ناشر. شده و نقد بي مزه
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 ﴿همچنين خداوند متعال مي فرمايد: 

 ﴾  طبق اين دستور

و به آنان  ،نمودند مسئوليت خويش را اداء صالهي كه به معني خبر آمده پيامبر 

پس آيا يك انسان عاقل و منصف كه از خدا بترسد  ،كتاب و حكمت آموختند

 را به جهالت توصيف كند؟!. صتواند شاگردان رسول اهلل مي

عجله نكنيد، در هنگام خواندن اين آيات كريمه تدبر كنيد و  !اميخواننده گر

 :اني آنرا در ذهنتان تصور نمائيدمع
﴿    

   
   

  
   
     

﴾  :[.4]جمعه 

به سويشان است كه از ميان بيسوادان پيغمبري را برانگيخته و  ذاتي وندخدا»

و بديشان پاك گرداند. ايشان بخواند. و آنان را  ررا ب او. تا آيات گسيل داشت

در واقعاً  (تاريخ)موزد. آنان پيش از آن بيا( )شريعت حكمت قرآن( وكتاب )

              .«آشكاري بودند يگمراه

   ﴿و در آيه بعدي هم دقت كنيد 

  ﴾  :فتخار صحبت با ا [.1]جمعه

آري  ،نعمت بزرگي است كه به سادگي براي هركس ميسر نبوده است صپيامبر 

هد مي و فضل و احسان خداوند است كه به هر كس بخوا بزرگ نعمتاين 
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با فضل و احسان خداوند و با حصول اين نعمت بزرگ يعني  بخشد. صحابه 

از جهانيان گوي سبقت را ستگار شدند و ربود كه  صافتخار صحبت با پيامبر 

 ربودند.

ابه گرامي اش يك حقيقت و صح صاين رابطه عميق بين رسول اهلل  ،آري

يان آنان مي زيست، طبعا در ان و در مآنزيرا كه حضرتش همواره با  آشكار است،

المؤمنين رضوان اهلل  هاتنان اهل بيت اطهار و همسران مكرمه اش امرأس آ

 .عليهم أجمعين قرار داشتند

 ،شداز نشستن با آنان خوشحال مي با يارانش انس مي گرفت و صپيامبر 

 زيرا كه اين مردان مؤمن و فداكار هم سربازانش بودند، هم دستيارانش بودند و

لذا  ،گرفتندنبوت از حضرتش درس وحي ميهم شاگردانش بودند كه در مدرسه 

 ،تربيت و تزكيت دعوت،و  تعليمداد حضرتش بدون آنان هيچ كاري انجام نمي

آنان انجام مي و عنداللزوم با مشورت  خالصه هر عملي با كمك زه وجهاد و مبار

در ميان آنان بودند،  ،زيستند خرين دقايق زندگي با آنانلذا حضرتش تا آ ،گرفت

كه در نتيجه اين صداقت و  و حتي در آغوش آنان جان به جان آفرين سپردند،

و فداركارش وجود  و صحابه جانباز صوفاداراي اي كه در ميان آنحضرت 

آنقدر از حضرتش  ،نان را از يكديگر جدا نكردداشت پس از مرگ هم خداوند آ

كه خداوند پس  «وعمر وأبوبكر أنا ودخلت عمر و بكر بووأ أنا ذهبت» :شنيده مي شد

سپاس مر  ي را در كنار هم قرار داد خدايا شكر وناز مردن هم اين ياران جا

ا كه به تر ما چنين پيامبر محبوبي عنايت فرمودي و سپاس مربه تراست كه 

 كه گويا يك جان در ،پيامبرمان چنين آل اطهار و صحابه اخياري عنايت فرمودي
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بر پيامبر مكرم و آل اطهار و ياران جان نثارش درود  !خدايا ،دهها هزار بدن بودند

 و رحمت بي پايان فرست.

كنند، يقين از او پيروي مي را دوست مي دارند، و صكساني كه پيامبر ، آري

و  ،امانت پروردگارش را به درستي ادا نمود صو باور كامل دارند كه آنحضرت 

و هر آنچه كه خداوند به او دستور داده بود به نحو احسن  رد،رسالتش را تبليغ ك

و آنان را  از جمله اينكه به اصحاب و يارانش علم و دانش آموخت، انجام داد،

شايستگي كامل از زبان و مجلس حضرتش  نان باتزكيه نمود و پاك كرد، لذا آ

خود منتقل  نسل هاي پس از بهو به نحو احسن آنرا  آموختند، قرآن و سنت

را عدول و عادل دانستن گواهي براين حقيقت است  بنابراين صحابه  ،كردند

و هر فرمان خداوندي را  كه حضرتش مسؤليتشان را به بهترين وجه ادا نمودند،

اين نكته قابل درك است كه عدول بودن  ون كم و كاست به اجرا در آوردند،بد

هل سنت معتقدند كه طبق نصوص ا صحابه هرگز به معني عصمت آنان نيست،

معني عدول  هيچكس ديگري معصوم نيست، ‡صريح قرآن و سنت غير پيامبران 

 بودن صحابه اين است كه آنان قصد دروغ گفتن و خيانت به دين و قرآن و پيامبر

را هرگز نكرده اند، ممكن است اشتباهاتي هم از آنان سرزده باشد اما چون  ص

رضايت و خوشنودي نموده براي هيچ مسلماني شايسته خداوند از آنان اعالن 

و هر گونه طعن و لعن و اهانتي نسبت  ،كه به عيب جويي صحابه بپردازد ،نيست

است كه  صلعن و طعن و اهانت به امام و رهبر و معلم شان  نان مصادف بابه آ

 ت.و بهترين انسان روي زمين اس ‡سرور همه انبياء 
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جوئيم و از بارگاه ملكوتي تو ان صحابه به تو پناه ميدشمن از شر !پروردگارا 

عاجزانه التماس داريم كه دلهاي تاريك و خراب آنان را با نور ايمان و رسالت و 

و وحدت و اخوت دائم را بر جامعه  محبت صحابه پيامبرت روشن و آباد نموده ،

 اسالمي مان حاكم و استوار بگردان.

 

 

 فكر كنيد و بيندشيد

آشكار به  ص دكي فكر كنيم و بينديشيم رابطه ناگسستني صحابه پيامبراگر ان

لذا عين صواب و حقيقت است كه بگوئيم كساني كه ياران  چشم مي خورد،

كنند و آنان را هدف تيرهاي زهر آگين شان قرار را مالمت مي صرسول اهلل 

نقل  هر نيتي كه هر منطق و با و با يا اين انديشه انحرافي را به هر سبك ،دهندمي

در اشتباه هستند هر عاقلي با اندك تأمل و تدبري به اين نتيجه مي  مي كنند كامالً

  رسد مالحظه فرمائيد:

مانيد عجله نكنيد و فكرتان را به كار بيندازيد، هرگاه تنها مي !خواننده گرامي

حركت وا و  تان را به كار كنيد و عقل و مغزفكر  و مي كنيدگفتگ دوستانتانيا با 

ز ا يايمان را درك كردن بخش حقايق ،عقل دن و بانموفكر كردن و تدبر  ،داريد

  ﴿ فرمايد:لذا خداوند متعال مي ،دين است

    
    

    
  ﴾  :[.11]سبأ 
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 خالصانه براي خدا، (و آن اين است كه) صيحت ميكنم،من شما را يك ن بگو»

پاكي و  تا)فر، و يا يك نفر يك نفر، برخيزيد سپس بينديشيد ندو نفر دو 

د و بدانيد كه سم شوجها مه خاطر در روحاني او،امانتداري و سالمت جسماني و 

 .             «ه و ديوانه نيستجن زد شما، ديرينۀ() همدم و همنشين ين(ا

اگر رهبري يا ريئس جمهوري يا يك شخصيت ملي كه  كه مثالً فكر كنيد 

اي از پيروان و دوستدارانش كه سنگ عده خيلي در جامعه نقش بارز دارد و

 ما رئيس يايند ادعا كنند كه رهبر عزيزبو اطاعت او را به سينه مي زنند  محبت

اي فرصت طلب و خائن دورش ت هاي خودش عدهمحبوب ما در اوج مؤفقي

 د!!شان دشمن بودنايجمع شده بودند كه با فكر و انديشه 

رهبر و پيشواي بزرگ همه اين عيبهاي آنان را  مام وا با وجودي كه اينو 

و منافقان و فرصت طلبان را همچنان به خودش نزديك  دانست اين خائنانمي

در مورد حساسترين مسائل و آنان را در مشورت  ،!دنمو، به آنها اعتماد مي!كردمي

جلو تر  از اينهم پا ،!داد، و به خانه اش راه مي!كردشريك ميسرنوشت ساز 

و به آنان  !گرفتاز آنان زن مي !كردگذار ميبا آنان خويشاوندي بر  ،گذاشتيم

جهان  هم بلند شدند فكرش را به اقصا نقاط و در نهايت همينها ،!زن مي داد

 رساندند؟!!

ممكن است تناقض به نظرتان برسد عجله نكنيد  شايد نخواهيد پاسخ دهيد، 

تصور كنيد كه آن رهبر و امام و پيشوا از اين هم پافراتر مي گذارد و اين ياران و 

كند و را تعريف و ستايش مي و فرصت طلب! و منافق! خويشاوندان خائن!
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مذمت و مالمت  را  كنند جسارتده در باره آنان كساني را كه ممكن است در آين

 مي كند!

وزيران و مستشاران و  ههست كه ب يحاكم و رئيس و آيا واقعا رهبر

خويشاوندان و معتمدترين يارانش اهانت شود و آنان را خائن و منافق ناميده 

 شود و او به اين امر راضي باشد.

 

 

 بنيديشيد  و فكر كنيد
و استاد و دانشمندي تمام قدرت و توانش را صرف آموزش  تصوير كنيد كه عالم

 ربه شاگرداني كه فقط چند ساعت د و تربيت شاگردان و دانشجويانش كرده،

كه در سخترين شرايط با او همراه  يهفته آنان را ببيند، بلكه شاگردان و فدائيان

 همراه بودن و،با ا همنشينيمال و سرزمينشان را بخاطر هم  و خانواده و بوده اند.

رها  ،اطاعت و پيروي مخلصانه از اوو  ،و استفاده از محضر مبارك او ،با او

او تمام  و و از هيچ گونه قرباني و فداكاري نسبت به او دريغ نكردند، ،كردند

ي مي نمود و رپستا آخرين لحظات زندگي اش را همواره در ميان آنان  عمرش

ف در ميان نسل سمع األ آنان ستايش مي نمود،از  از آنان خوشنود بود، همواره

هاي بعدي كساني پيدا شدند كه به اين شاگردان مرتب اهانت مي كنند و آنان را 

كنند! حال شما در باره آن منافق و جاهل و دشمن آن استاد فرزانه معرفي مي

ي استادي كه ط ،استاد كه اين شاگردان سالها از او علم آموختند چه مي گوييد؟
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سه سال تالش و كوشش نتوانست بهترين ها را تشخيص دهد و تا  و بيست

گرم ترين رابطه را با اين شاگردانش برقرار داشت و  حيات آخرين رمق

خويشاوندي اش را تا آخرين لحظات نه تنها با آنان قطع نكرد كه عمال زمام 

 گفت؟در باره چنين استادي چه بايد  ،اداره امور را نيز به آنها سپرد

نتوانست صف شاگردان مؤمنش را از  ،سه سال كسي كه با گذشت بيست و 

مقصر كيست؟  !او را چگونه استادي بايد ناميد؟ صف دشمنان و منافقان جدا كند،

استاد است؟! يا شاگردان؟! شاگرداني كه همه چيزشان را اعم از زن و فرزند و 

نبالش رفتند تا درها كردند و به همه را بخاطر استاد  ،مال و وطن و قوم و خويش

از درسهايش مستفيد شوند از او بياموزيد و پيروي كنند، تا جايي كه محبت او در 

به همين  بود،ن و همه دار و مدار شان بيشتر دلشان حتي از محبت فرزندانشا

را رها نمودند آيا اين شاگردان مقصرند؟!  شانهمه چيز دليل هجرت كردند و

آنهم در باره مدرسه و  كه چه كسي را بايد مقصر ناميد، شما قضاوت كنيد

دانشگاه و استاد و شاگرداني كه وحي آسماني لحظه به لحظه آنان را داشت كنترل 

 و تك تك حركات آنان را داشت كنترل مي كرد، پس عيب در كجاست؟ ،كردمي

 مقصر كيست؟ به طور قطع كساني كه صحابه را منافق كافر و دشمن اسالم

اما نتيجه همين  ،را مقصر ندانند ص كنند گرچه قصداً و مستقيماً پيامبرمعرفي مي

وانسته براي خودش ياران و همكاران و دستياران و تن صاست گويا پيامبر 

در  (نعوذ باهلل)شاگردان و همسران و خويشاوندان شايسته اي انتخاب كند؟! پس 

 است!  ص اين صورت مقصر پيامبر
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مقصر در درجه اول دشمنان اسالم هستند كه اينگونه افسانه  ان!سروران عزيز 

در درجه دوم كساني مقصرند كه  ،هاي خيالي را بافتند و به خورد مسلمانان دادند

كه واقعاً مشتي  به سادگي باور كردند، اينگونه تبليغات مسموم را پذيرفتند و

از او زن  و ،ه بودندرا در محاصره خود گرفت ص پيامبر ،منافق و دشمن اسالم

 .گرفتند و به او زن دادند!

پس بايد درك كرد و فهميد كه صحابه رسول اهلل را مورد طعن و لعن و  

 شايد است. ص نفرين قرار دادن معنايش بطور آشكار طعن در باره شخص پيامبر

كمال اخالص و خشوع و چه بسا اشك شور، لعن و نفرين مي خواند  كسي كه با

عاقالن پنهان  از اما اين حقيقت !!جز حصول ثواب نداشته باشد قصد و غرضي

محمدي و شاگردان رسالت را به باد انتقاد گرفتن معنايش اين  نيست كه مدرسۀ

الهي با پشتوانۀ وحي آسماني و با وجود حمايت و كنترل  است كه پيامبر برگزيدة

تمام كساني كه به  و !!دقيق وحي الهي از اداره مدرسه آسماني عاجز بوده است

بر  (نعوذ باهلل)بوده اند  ص ارادتمند و وفادار به رسول ظاهر شاگرد و مخلص و

منافق و دشمن خدا و رسول ي ادر حقيقت عده  صاثر ضعف و ناتواني پيامبر

 بوده اند!

چرا اين نيروهاي  ،داشتمديريت مي ،ي بودم اگر پيامبر قوي مي بود نيرومند 

را چنانكه با ابولهب  ي اشرافش دور نكرد؟ چرا خويشاوندز اطستون پنجم را ا

به پروردگارش مستقيما  لكهان قطع نكرد، چرا به جبريل و بقطع كرده بود با آن

 چرا ؟! ؟ه وضعيتي استچشكايت نكرد كه اين 
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در باره رابطه آن استاد فرزانه با شاگردان فدكاري كه از  مجدداً !خوانند گرامي

كه واقعاً مقصر  ه محبت او گذشتند فكر كنيد و بنيديشيدهمه چيزشان در را

به نظر ما تشخيص هر انسان عاقل و آگاه اين خواهد بود كه مقصر  !كيست؟

چشمي است كه يا بر اثر عيب  و مريضي نتوانسته درست ببيند، يا اينكه 

ذا ل كه در نهايت به نفعش نخواهد بود، ،لذا خودش را به آن در زده ،نخواسته

ديد نظر كند و ديدگاه خودش را نسبت به آن ياران جبهتر است كه از هم اكنون ت

 پاك مكتب رسالت عوض كند.

 

 

 

 انپيشواي مربي

بياييد در باره رهبر و اماميكه خداوند او را جهت  !برادر عزيز و خواهر گرامي

 و امامي كه هم رهبر هم مربي هم معلم تربيت انسانها مبعوث فرموده فكر كنيد،

 كسي كه نماينده خدا باشد همنشينان و يعني نماينده خدا، ،هم پيغمبر است

همه حال  كساني كه در ؟د بودنشاگردان و پيروان و دستيارانش چه كساني خواه

در حنگ و  د زندگي مي كردند،با او يكجا بودند گويا، يك نفس در چند كالب

در سخترين و  هم بودند، هر جايي در هر مشكلي با ،سختي و خوشبختي ،صلح

كردند و از او دشوارترين شرايط هم او را رها نكردند، و همچنان به او اقتدا مي

 نمودند.پيروي مي
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شد بال آري تك تك كلماتي كه همچون مرواريد از دهان مباركش سرازير مي 

مي كردند، تمام دقايق زندگي شان را در كنار او  جاناروي د گرفتند وفاصله مي

هر مجلس و برنامه اي پروانه وار به دورش مي چرخيدند، حتي  رگذراندند، دمي

آب وضويش را فتاد نمي گذاشتند به زمين برسد، اگر مويي از جسد مباركش مي ا

بود  ن رابطه صميمانه شاگردان با معلمبا توجه به اي، گذاشتند به زمين بچكدنمي

 ،ايي آنان را بدوش داشتندو راهنم شخصا و مستقيماً تربيت صكه حضرتش 

گاهي عده مخصوص را مورد  كردند،گاهي همه را دسته جمعي خطاب مي

برايشان موعظه مي كردند، گاهي فرد مشخصي را اگر  عنايت قرار مي دادند،  و

دند، و گاهي نموو اشتباهش را تصحيح مي  ،كردنداشتباهي داشت متوجه مي

كردند و تشويق مي را آوردبدست مياي كه امتياز خاصي  فردي يا مجموعه

 كلمات مشوقانه اي مي فرمودند.

اكثر توانش را در تربيت و  حد صبنابراين پيامبر مكرم و رسول بزرگوار مان 

هيچ امري نبود كه در آن نفع و فايدة اي براي تربيت و  پرورش بخرج دادند،

نرا به ناند، و آان نكنو ايشان آنرا بيرشد فكري و ايماني آنان وجود داشته باشد 

دب و اخالق و مخالف اند، و هيچ چيز مضري نبود كه نمايسوي او تشويق ن

و مضرتش را رند دانبر حذر معرفي نكنند و آنانرا از آن  آنرا  و ايشانايمان باشد 

 د.كننبرايشان بيان ن

واقعيت اين است كه قلم از وصف صفات و كماالت واالي آن  !آري عزيزان

 اش واقعاًالگو و نمونهو ياران و اصحاب  صرگ جهان بشريت مربي بز

وصف  اطاعتشان از آن يار محبوبشان در صحابه جانبازي كه محبت و ،عاجزاست
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تك حركات ايشان را  ام كردارها و گفتارها و حتي تكمكساني كه ت نمي گنجد،

كساني  دند،كمال اشتياق و محبت مورد عمل قرار مي دا يدند و بايپابه دقت مي

لشان حتي آداب خورد كه يكايك دستورات زندگي شان و تك تك اقوال و افعا

و  ،آموختندريز دقايق زندگي شان را مستقيماً از آن معلم كامل مي ،و نوش و ريز

شيفتۀ هر گفتار و كردار محبوبشان بودند، و براي اثبات اين ايمان و صداقت و 

كه تمام  بار و نه هزار بار يك بار و نه صدنه  ،اخالص و عشق و جانفشاني شان

كه آنان بنده درهم  و ثابت كردند ،زندگي پس از ايمانشان را در امتحان گذراندند

باخته  دل بلكه عاشق دين و قرآن و شيفته و ،و دينار و منصب و مقام نيستند

 هستند.  صپيامبر عظيم الشان اسالم 

نه وار شاني در كوي دوست، و پرواحال پس از اينهمه شور و اشتياق و جانف

شدن و از اين سوختن لذت بردن و جايزه آسماني  به گرد شمع سوختن و كباب

بت كردن، شايسته است يا قرآن ث شان و قرباني و فداكاري درگرفتن و نام و ن

پس از وفات  صكه تمام صحابۀ پيامبر : اصالً عاقالنه است كه عدة اي بفرمايند

 .!!ه مرتد شدند و از اسالم خارج گرديدند؟مده نفر ه ايشان جز كمتر از

و چند هزار  يعني جز چهار پنج نفر هيچ كسي ديگري از اين جمعيت صد 

يعني تمام تالش و  ،؟!نمايي آن حضرت استفاده نكردندتربيت و راهاز نفري 

با پشتوانه وحي الهي بي سود و بي فايده  صزحمت بيست و سه ساله رسول اهلل

، و متقين گاهي مؤمنين و ،اين كساني كه گاهي مهاجر و انصارهمه و  ؟!بت شدثا

و بارها و بارها وعده  ،در قرآن از آنان تعريف شد ،صادقين و قانتيتن ياهگ
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زدند و دين و ايمان شان را فروختند و  پابهشت جاودانه داده شدند، همه را پشت

 !!؟با اسالم خدا حافظي كردند

عاشق مال؟ چه كسي به آنها مال پرداخت كه از  يزي بودند؟چرا عاشق چه چ 

منصب  وعده كدام مقام و عاشق مقام و منصب بودند؟! اسالم خدا حافظي كنند؟

مگر نه اين بود كه اينها همه چيزشان را  ؟!داسالم برگشتن زكه ا به آنها داده شد

امروز چه  ورها كرده بودند؟!  صشانپيامبربا به خاطر هم نشيني و صحبت 

در  صعزت و افتخاري باالتر از رفاقت و هم نشيني و خدمت امام محبوشان 

آخر چرا بايد از اسالم  !انتظار شان بود كه به طمع آن از عزمشان باز گردند؟

دانيم اين است كه عده اي خيال آنچه مي م.يكشيدند؟ ما كه نمي داندست مي

 و ايمانشان طعن و لعن وارد مي كنند.كنند آنها مؤمن نبودند لذا در عدالت مي

گاهي دشمن  !پيامبر مي خوانند گاهي دشمن !منافق مي خوانند راگاهي آنان 

ند بگوئيد كه گخوانند!! پس شما را به خدا سواهل بيت و غاصب حق آنان مي

تمام  صيا در كساني كه آن حضرت  ؟!،در امام و مربي و استاد! عيب در كيست؟

 و آموختو ايمان  به آنان علم و صرف تربيت آنان نمود  تالش خودشان را

يا اينكه  د،اها و بارها از آنان ستايش نموبار و ق و رفتار شان را پاك نمود،اخال

كمال بي انصافي به پاكترين انسانهاي  است كه با مغرض و بيمارعيب در منتقدان 

 .؟!لعن و نفرين مي فرستند ‡روي زمين پس از پيامبران 

ر باره جهادشان با آن امام د فكر كنيد و بينديشيد!! :عجله نكنيد در پاسخ 

دان در مقابل مشكالت و بردباري آن راد مر صبر در باره ديشيد، نيب ص مجاهد

همه دار و مدار شان در ديشيد، در انفاق كردن و خرج اموالشان و نيطاقت فرسا ب
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 ندر باره جنگ و ستيز آن مردا ،تر از همهو دشوار ترميشيد، مهدنيراه خدا ب

مخلص و فوالدين در برابر نزديكترين خويشاوندانشان براي رضا و خوشنودي 

 كردن نام خدا در زمين بينديشيد. و بلند خداوند

و آن  ،سبترين عرصه براي تربيت عملي استدانند كه ميدان جهاد مناهمه مي

و مبارزه با امام محبوب و مؤمنان راستين و پاك سرشت در تمام ميدانهاي جهاد 

جهاد دعوت، و خوشبختانه در  جهاد مال، جهاد نفس، ،شركت كردند ،عظيم شان

 .ائزه بردند و مدال افتخار گرفتندتمام عرصه ها حماسه آفريدند و ج

گان و آيا اين قهرمانان و فرزان ،وجدانتان را داور كنيدو را به خدا عقل  شما 

 از آنكه به قله شامخ رستگاري رسيدند و رضا وپس تاريخ  گان بي نظيرخبن

خوشنودي پروردگارشان را بدست آوردند، و پروردگار مهربان اين رضايت 

آسايش قرآن كريم اعالن نمود تا  هم ملكوتي و معجزالش را از آنان در كدخو

اين  :خواهند بگويند كهآيا عده اي مي ،براي هميشه ورد زبان مؤمنان باشد

 !خدايا شدند و از اسالم روي گرداندند!!مرتد  (نعوذ باهلل)پايان كار  رستگاران در

 ست.ا يگبزر اين دروغ و بهتان كه تو مي داني

كنيد و  عجله نكنيد و اندكي صبركنيد، فكر جمند!ربرادرگرامي و خواهر ا

در پاسختان دقت كنيد، اگر  خواهيد پاسخ دهيد حتماًبينديشيد، دقت كنيد اگر مي

چه در اين باب به ذهنتان مي رسد برايم بفرستيد بسيار ممنون و  هر نيد ولطف ك

 متشكر خواهم بود.

كمال خوشحالي حاضرم در  اشتباهي ثابت شود بنده باكه در صورتي 

 اهلل در اين نوشتار كم وشاء و در چاپهاي بعدي ان ،ديدگاههايم تجديد نظر كنم
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دهيد و با دقت  هاين مطلب كوتاه ادام لعۀزياد كنم، اما آرزويم اين است كه به مطا

 در باره محتواي آن بينديشيد آنگاه خود قضاوت كنيد.

و رهبر و مقتدا، و معلم و  حتما شما با من اتفاق نظر داريد كه امام و پيشوا،

توان مقصر دانست، حتي تصور چنين امري گناه است، و اگر بگوئيم مربي را نمي

اين ضعف و كوتاهي را به آنان  هستند، و ص خير، مقصر پيروان حضرت

منسوب كنيم و بگوئيم بيشترشان خيانت كردند، و از محضر استاد و مربي شان 

هم  باز ،درست استفاده نكردند، و ديگر اتهاماتي كه به آنان نسبت داده مي شود

 !منافقان ي بگوئيم اين خائنان وقتبويژه و ،رهبر را متهم كرده ايم گويا امام و

 خويشاونديرابطه نان با آنزديك ترين ياران و خويشاوندان حضرت بوده اند كه 

 ورت مي كرده است.شو با آنان م همواره در جمع آنان مي نشستهو  داشته

منتقدان مقصرند اعم از اينكه مستقيما انتقاد  :حقيقت اين است كه بگوئيم

كه صحابه  ر صورت انتقاد ازكننده باشند يا اينكه انتقاد ديگران را نقل كنند، در ه

واسطه  غير قابل قبول، چون خطرناك است، و در واقع سند و واسطه دين هستند

 .؟!و اگر نه چگونه دين به ما منتقل مي شدصحابه هستند  ص بين ما و پيامبر

 يك حقيقت تاريخي

همه تاريخ نويسان اتفاق نظر دارند كه عده  يك مثالي از تاريخ مالحظه فرمائيد:

عليه ايشان شورش كردند كه در اصطالح به آنان  اي از ياران حضرت علي 

 ،خوارج گفته مي شود، و پس از بحث ها و مناظره هاي طوالني و بدنبال آنكه

عبداهلل بن خباب را به شهادت رساندند مجبوراً  گناه تاختند وآنان بر مسلمانان بي
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تواند كه به صرف شورش چ عاقلي مياميرالمؤمنين با آنان به نبرد پرداخت. آيا هي

عده اي ياران امير المؤمنين ايشان را متهم كند و تمام ياران ايشان را مورد طعن و 

لعن و نفرين قرار دهد، يعني تمام كساني كه با ايشان بيعت كردند و ايشان را 

خليفه مسلمين انتخاب نمودند و سپس در كنار ايشان جنگيدند و از ايشان دفاع 

كرده اند همه اين  ند صرف به دليل اينكه عده اي از اوامر ايشان سرپيچيكرد

لعن قرار مي گيرند؟ آيا يك انسان عاقل ممكن  شان مورد طعن وياران فداكار

تمام كساني كه با امام بيعت كردند  :است چنين قضاوتي بكند؟! آيا مي توان گفت

اميرالمؤمنين به ايشان خيانت  كافر يا فاسق يا منافق بودند يا اينكه پس از وفات

 .كردند؟!

توان متهم نمود من معتقيد كه امير المؤمنين را نمي پس شما با !خواننده گرامي

و بدون شك اگر  اينكه ياران و اصحاب ايشان را هم نمي توان متهم كرد، كما

راه خطا رفته است. چه به كسي امير المؤمنين علي و يارانش را متهم كند 

چنين  اشتباهي مرتكب شود و چه اين اشتباه و انتقادش را از  ستقيماًشخصي م

و چه بسا از زبان يك امام و عالم نقل كند بهتان و دروغ و  يزبان كس ديگر

از زبان هر كسي كه نقل شود مردود  و ،از هر كانالي كه بيايد نادرست است افتراء

به ثبت رسيده  يدر كتاب واست، گاهي ممكن است حقيقتاً مطلبي نقل شده باشد 

 چون وقتي ،اينجا بايد راه تحقيق را پيش گرفت و سند را بررسي نمود ،باشد

ود بطور قطع اين مطلب ساختگي ش ثابت عقل مطلبي  برخالف قرآن و سنت و

 .است
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من هم نظريد كه نه بر امير المؤمنين علي مي توان  شما با !پس خواننده محترم

و او را  ،او بيعت كردند كه با ،يارانش اصحاب و و نه برطعن و لعن وارد نمود 

كساني وارد است كه چنين تصوري داشته و  ه طعن بركلياري نمودند ب نصرت و

 .واقعيت استاين عين  دارند، 

 نتيجه گيري

اين  ،اي در آن نيستي كه هيچ شك و شبهتنتيجه گيري كنيم، حقيق ييدبيا حاال

بهتر است و اصحاب رسول اهلل از اصحاب   از علي صاست كه رسول اهلل 

اهل بيت رسول اهلل از اهل بيت علي بهترند، پس بيائيم بپذيريم  علي بهترند، و

 كه:

  بهترين معلم بود و يارانش بهترين شاگردان كه همه  صرسول اهلل

 .‡و در رأس شان اهل بيت اطهارش  چيزشان را از ايشان آموختند،

  ودند و اصحاب گرامي شان سربازاني كه در دفاع فرمانده ب صرسول اهلل

 .‡فدا نمودند و در رأس شان اهل بيت اطهارش را از حضرتش جان شان 

 رت مربي بودند و اصحاب گرامي شان مخلصاني كه حض ص رسول اهلل

 شان.و در رأس شان اهل بيت گرامي داشتند،شخصاً تربيت آنان را بدوش 

  و نزديكترين افراد به  دبودن ني شرعي آن()البته به مع حاكم صرسول اهلل

بويژه ياراني  ،و وزيران و مستشاران ايشان صحابه جانباز شان بودند ايشان،

 از آنان زن گرفته و به آنان زن داده بودند. ،نان خويشاوندي داشتندكه با آ
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 كساني كه اين  رسالت پروردگارشان را ابالغ كردند، و ص رسول اهلل

 ،كردند و با قيمت جان شان آنرا به سراسر جهان رساندندرسالت را حمل 

 در رأس شان اهل بيت اطهارش بودند. صحابه گرامي و جانباز حضرت و

ن پيوندن نثارشاجان و صحابه  ص اين پيوند و ارتباط بين رسول اهلل !آري

 خواهد ماند.جدايي ناپذير بوده و 

 هاحقيقت

 بينديشيد. اينكه قضاوت كنيد فكر كنيد و  قبل از

خيلي را اينقدر اصرار مي كنند، و موضوع  عدالت صحابه  چرا اهل سنت بر

يابيد، اينك بنده چند نقطه  جدي تلقي مي كنند؟ از خود بپرسيد و پاسخش را در

يافتن پاسخ به شما كمك  دررسانم كه اساسي را در اين زمينه به عرض مي

 :خواهد كرد. قطعا بايد دانست كه

نفرين  لعن و آنان را مورد سرزنش و و ،صاد از صحابه رسول اهلل انتق اول:

دهد و دروازه حمله به اصل قرار دادن در واقع بهانۀ بدست دشمنان اسالم مي

روي آنان مي گشايد، چرا؟ زيرا هرگاه صحابه و شاگردان رسول اهلل ه اسالم را ب

 آنان آمده اند بطوركه بعد از  ان اهانت قرار گيرند پس ديگر مورد سرزنش و ص

 قطع مورد اهانت قرار خواهند گرفت زيرا: 

هستند كه خداوند در مدح و ستايش آنان  يشخصيتهاي مقدس صحابه  -4

 آيات فراواني نازل فرموده كه تا قيامت تالوت خواهد شد. 



   

  ص ر صحبت و همراهی با رسول اهللافتخا   28

ستايش آنان احاديث بسياري فرموده اند كه همواره،  در صرسول اهلل  -4

 مي خواند و به  نسلهاي بعد از خود مي سپارد.   را امت اسالمي آنها

و ياران عزيز شان وجود  صكه بين رسول اهلل  يامحبت فوق العاده  -3

داشت. هرگز فراموش شدني نيست و محال است كه كسي بتواند با حذف 

را به طور كامل ترسيم كند. زيرا مربي و  صآنان زندگي پر نور آنحضرت 

 ،بوده است صگي آنان آن رسول مشفق معلم و رهبر و محبوب هميش

 چنانكه توضيحش گذشت.

اين امر بين همه امت اسالمي اعم از مذاهب و مكاتب و انديشه ها محل  -1

سردار تمام فرزاندان آدم، و سردار تمام  صاتفاق است كه رسول اهلل 

را تربيت كنند كه  ياپيامبران و مصلحان است، وقتي ايشان نتوانستند عده 

ردار و و آنرا در عقيده و ك ،ند مسئوليت اين دين را تحمل كنندبتوان

هرگز توانايي چنين كاري را نخواهد  اخالقشان پياده نمايند، كس ديگري

 هر چند كه مقام و منزلتش به اوج و كمال برسد.  ،داشت

تاريخ گواه است كه فرماندهان و رهبران فتوحات اسالمي در سراسر  -7

و همانها بودند كه پرچم  ،بودند صر رسول اهلل صحابه بزرگوا ،جهان

اخالص  ، و در ايمان واسالم را در اقصي نقاط جهان به اهتراز در آوردند

بهترين نمونه ها را رقم و ساير صفات نيك شجاعت و تقوا  و جهاد و

 زدند.

 صكند كه ياران رسول اهلل صدها دليل و شاهد ديگر ثابت مي اينها و

نه تنها  ‡نمونۀ تاريخ بودند و از صحابه و ياران تمام پيامبران  شخصيتهاي الگو و
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مقام و منزلت و  ،امتياز و برتري داشتند كه اصالً با آنان قابل مقايسه نيستند

آنچنان شامخ و درخشان و فخر آفرين است  ،شخصيت اين انسانهاي نمونۀ تاريخ

 كه تا قيامت نظير آن بوجود نخواهد آمد.

دشمنان  صصحابۀ بزرگوار پيامبر به لعن و نفرين  راه توهين و اينكه از :دوم

با  دار كنند، وكريم را خدشه دس قرآنتق توانند اعجاز وقرآن خيلي به راحتي مي

، ؟تقدس قرآن ، كجاست اعجاز و؟بگويند، كجاست تواتر قرآن يكمال پر روي

كريم بوسيلۀ آنان به  حقيقتاً قرآن ناقالن اصلي قرآن كه عمالً و وقتي كه حامالن و

ضد  مرتد و غاصب و ظالم و (نعوذ باهلل) ، چنين انسان هايساير امت منتقل شده

پس چگونه باور ، نبرده باشند يعدالت بوي از امانت و باشند وي اخالق دين و

چگونه باور كنيم كه و  ؟!دست نخورده است و سالم ماندهقرآن كنيم كه واقعاً 

 مقدس است. معجزه و

در حقيقت توهين به  صتوهين به صحابه رسول اهلل  اينكه طعن و :سوم

گويا بدين وسيله تمام ، است صسيرت شريفۀ آن رسول بزرگوار  سنت و

 نقل شده خود بخود زير سؤال ميرود. كه بوسيلۀ صحابه  صزندگي رسول اهلل 

عدالت  صداقت و امانت و تقوا و ايمان واينكه با زير سؤال بردن  چهارم:

اسالم  :كه بگويند ،زمينه براي دشمنان اسالم مساعد ميشود ،اجمعين حابه ص

مبادي غير واقعي است كه عمالً تطبيق آن ممكن  از دستورات و يامجموعه 

دة مستقيم يعني نماين صپيامبر  چون كسانيكه شاهد نزول قرآن بودند، و ،نيست

از  و !!نفر( مرتد شدندتقريباً همه )جز چند  ،كرده را تربيت خدا شخصاً آنان

از عصر نزول  كه بعدها خواهند آمد و يتطبيق اسالم سر باز زدند، يا بقيه انسانهاي
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قرنها فاصله دارند چگونه ميتوانند احكام اسالم را تطبيق  پيامبر سالها و قرآن و

 كنند.

ايمان آنان گويا تمام  تاريخ و زندگي و اينكه با حمله به صحابه و :پنجم

افتخارات اسالم زير سؤال ميرود، چون هيچ افتخاري نصيب اسالم نشده  تمدن و

صحابه  ،چه پس از وفات ايشان چه در حين حيات و صرسول اهلل  كه پس از

بلكه  ،درآن نقش بارز نداشته باشند صياران جان نثار رسول اهلل  بزرگوار و

چهره هاي  وبسياري از افتخارات بزرگ اسالم فقط دست آورد اين مردان بزرگ 

 انسانهاي الگوي تاريخ است. با عظمت و

كدورتي نسبت به مؤمنان  و در دلهايمان هيچگونه كينه وحسد !پروردگارا

برادرانمان را كه در ايمان آوردن از ما سبقت جستند  ما و !راقرارمده، پروردگا

ا با اين دلهاي صاف مان ر و ،صاف عنايت بفرما يما دلهايه ب !بيامرز، پروردگارا

مزين گردان.  صحابۀ اخيارش آباد و اهل بيت اطهار و و صمحبت پيامبرت 

 آمين

 پايان فصل اولدر 

خواهر گرامي! مطلبي كه تا اينجا خدمت شما توضيح داديم مسألۀ بسيار  و ادررب

مهم وسر نوشت سازي است، اختالف درين زمينه در واقع از مهمترين اسباب 

داليل  رود، با اينكه مسأله خيلي روشن است واختالف امت اسالمي بشمار مي

 ، اماآسان بنظر ميرسد بسيار ساده و و ،آن پشتيباني ميكند نقلي فروان از عقلي و
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متأسفانه انحراف  اختالف و هاي بسياري در آن دچار تفرقه ومتأسفانه گروه

را  علي ابن ابي طالب  ياعده  (نعوذ باهلل)شدند. مثالً از يكسو مي بينيد كه 

ساير صحابه را تكفير ميكنند.  (باهلل نعوذ) يااز سوي ديگر عده  تكفير ميكنند و

سرگردان  و حيران وكالفه شده  گويارا هم مي بينيد كه   ياين ميان عده ا و در

 .به دنبال حقيقت ميگردند

ميداند كه صحابه را  يهر انسان عاقل در حاليكه مسأله خيلي روشن است، و 

 را زير سؤال ببرند، و صدن مثل اين است كه خود رسول اهلل زير سؤال بر

نعوذ ) در واقع بد بيني و نفرين به صحابه  اهانت و لعن و هرگونه بد بيني و

 است، چون آنها شاگردان و صاهانت به شخص مقدس رسول اهلل  (باهلل

رهبرآنان بودند، پس اگر  مربي و ايشان معلم و و ،آن حضرتند ارادتمندان

خواهيم با رسول اهلل محبت داشته باشيم بطور قطع محبت آنان نيز واجب يم

جان نثار  ماد داريم لزوماً بايد به ياراناعت صاگر به رسول اهلل  است، و

ين ا افتخاري برتر و بهتر از چه شرافت و اعتماد داشته باشيم، و صحضرت آن

 زهي سعادت. است، واقعاً زهي شرافت و

كه  يتوفيق ستايش را نصيب بگردان و صران رسول اهلل محبت يا !خدايا 

 شايستۀ آنان است عنايت بفرما. 

درواسي بستگانت شما را از  محيط و رو خواهر گرامي! مبادا جو و و ادررب

قدرت  فكر داده شخصيت داده و عقل وما و شما د خداوند به حق باز دار

معادش را به خاطر  ينده وآ نبايد ،آزاده يك انسان مؤمن وانتخاب داده، پس 

 :اين درست نيست كه بگوييد راب كند، خودش بايد تصميم بگيرد،ديگران خ
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چون خانواده فالن عقيده را دارند من هم مثل آنها، يا چون فالن شيخ و مال فالن 

اعتقادي كه تقليد  عقيده را دارد من هم از او پيروي ميكنم، در مسائل اصولي و

كس خودش بايد هر  كسي را در قبر خودش ميگذارند و نيست، پس از مردن هر

تواند از طرف كسي مرجعي نمي  آنجا هيچ شيخ و ،باشد در باره خود پاسخگو

   ﴿، ديگري پاسخ گو باشد

 ﴾  :هركسي در گرو » .(83)المدثر

   ﴿. «ش استخود اعمال

 ﴾  :گناه كسي هيچ كسي بار » (.461)األنعام

كمال  فكر كنيم و از پروردگار مان با. پس بياييد «ي را تحمل نمي كندديگر

عاجزي طلب هدايت كنيم، اوست كه هر كس را بخواهد براه راست  صداقت و

 .هدايت ميكند

داراي  صببينيم رسول اهلل  ،چقدر عاقالنه است كه بينديشيم و دقت كنيم  

همچنين ببينيم كه صحابۀ  ؟منزلت رفيعي در نزد پروردگارشان است مقام و چه

 بوده صمنزلت رفيعي در نزد آن رسول گرامي  داراي چه مقام و صآنحضرت 

آنگاه ببينيم كه با توجه به اين دو مورد مهم ما اگر بعنوان بندگان بي مقدار  اند؟

رسولش از آنها راضي  ا وكسانيكه خد ، ازصل اهلل خدا و امتيان بي عمل رسو

 نفرين بگيريم چه ارزش و لعن وو آنان را به باد نا سزا  هستند راضي نباشيم و

به پيدا خواهيم كرد، حال اگر چيز فهم نشديم  صرسولش  مقامي در نزد خدا و

 داليل آتي كه ذكر خواهد شد دقت كنيم.



 

 

 فصل دوم

 ار با صحابة جان نث صاي از خاطرات رسول اهلل نمونه

 

 بيان دالئل مطلبي در

وخواهر گرامي: وقتي شما قرآن كريم را با دقت تالوت ميكنيد ميبينيد  ادررب 

صحنه هاي زيادي ترسيم نازل شده،  صبارة سيرت رسول اهلل  آيات زيادي در

پرسش اين  ،عبرت هاي فراواني در آن بچشم ميخورد احكام و پند و، كه گرديده

در تمام صحنه ها تنها بودند؟ بدون شك هر انسان  صاست كه آيا رسول اهلل 

حتماً صحابۀ  الجرم اعتراف ميكند كه ايشان تنها نبودند، و عاقلي ميداند و

البته براي همه روشن است  ،اهل بيت گرامي شان نيز همراه بوده اند بزرگوار و

 بعدها كمتر بود. و ،شايد در آغاز يك در صد كه تعداد اهل بيت 

نازل  صزندگي پر نور رسول اهلل  ي كه در تمام صحنه هاي تاريخآياتپس  

 ،صحابۀ گرانقدر آنحضرت است صاولين مصداق آن پس از رسول اهلل  ،شده

 يصحنه هاي ،صدر كنار رسول اهلل  اينك جهت روشن شدن جايگاه صحابه 

ئي استثنا منزلت فوق العاده و مقام و را با اختصار ترسيم مي كنيم تا فضيلت و

 ابدانيد كه اين افتخار منحصر و ،براي همگان روشن شود ،اين بزرگمردان تاريخ

تا قيامت ممكن نيست كسي  و ،است صدر اختيار صحابۀ بزرگوار رسول اهلل 

دا ب و ،سعادت منزلتي را كسب كند باز هم زهي شرف و بتواند چنين مقام و
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افتخارات  ساير اين افتخار ونمي توانند و ورزند، هم عناد مي بحال كسانيكه باز

 درخشان اين انسانهاي نمونه واين مدالهاي بي نظير تاريخ را در كارنامه  و ،بزرگ

شفا از تو ميخواهيم  ضم كنند، خدايا هدايت وبي نظير تاريخ بشريت ببينند و ه

 عنايت فرما.

 غزوة بدرصحابه در 

سورة انفال  ،با كفرتاريخي اسالم  خداوند جهت ترسيم كردن اين غزوه بزرگ و

نقطه هاي فراوان دارد،  را نازل فرمود، اين سوره در موضوع مورد بحث دالئل و

 اندكي پيرامون مطالب آن به بحث مي نشينيم. ما فقط سه آيه را انتخاب ميكنيم و

 خداوند متعال ميفرمايد: 
 ﴿   

    
   

   
   

   
   

﴾  :(.44)األنفال  

كه خواب سبكي بر شما افگند تا مايۀ  (بياد آوريد زماني را)مومنان!  يا»

شما باراند تا بدان شما را  از آسمان آب بر ناحيۀ خدا گردد و امنيت از آرامش و

 دلهايتان را ثابت نمايد و و ،كثافت شيطاني را از شما بدور سازد و ،پاكيزه دارد

         .«گامها را استوار دارد
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در باره آيه كريمۀ فوق دقت كنيد و معاني آنرا مجسم نمائيد. در معني تطهير 

اي آنان در آيه بعدي خداوند بر ،پليدي شيطان بينديشيد و از بين بردن رجس و

  ﴿ گواهي به ايمان مي دهد: 

﴾  :پس ثابت قدم بداريد كساني را كه » (.44)األنفال

لِ  َعَلى اطََّلعَ  اللَّه   َلَعلَّ » :فرمودند ص، لذا رسول خدا «ايمان آوردند ر   َأه   فَ َقالَ  َبد 
                                                      .1«َلك م   َغَفر ت   فَ َقد   ِشئ ت م   َما َمل وااع  

بدون شك خداوند از دلهاي اهل بدر آگاه بوده است لذا فرموده هر چه 

 .خواهيد انجام دهيد من همه گناهان شما را بخشيدممي

اعم از  نويسان كه همه سيرت ،نقطه مهمي را بايد در اينجا خاطر نشان كنيم  

نوشته اند كه نفاق بعد از  ،را پيامبر قبول دارند يا ندارند صكساني كه رسول اهلل 

هيچ گونه نفاقي وجود نداشته بدر و در مكه غزوه بدر بوجود آمد، قبل از غزوه 

 است، دقت در اين نقطه مسائل بسياري را روشن مي كند.

خداوند  ،يديد و در آخر سوره دقت نمايي توقف كناندك !خوانندة گرامي 

متعال فرموده است كه مهاجرين و انصار دوستان يكديگرند، در محتواي اين آيه 

كريمه دقت كنيد كه خداوند چه مطالبي را مي خواهد بيان كند 
﴿  

   
    

   

                                      
 4111كتاب المغازي باب فتح مكه و باب فضل من شاهد بادراً، و مسالم     3/414ا بخاري  1

 . من فضائل أهل بدر
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  ﴾  

 (.37 -31)األنفال: 

جرت كرده اند و در راه خدا جهاد نموده بيگمان كسانيكه ايمان آورده و ه»

واقعي حقيقتاً مؤمن  ،ياري كرده اند ن كسانيكه پناه داده اند وهمچني اند و

براي آنان آمرزش و روزي شايسته است ا وكسانيكه پس از )نزول هايند، همين

جرت كرده اند و با شما جهاد نموده اند، آنان از ه واين آيات( ايمان آورده اند 

كساني كه با يكديگر خويشاوندند برخي براي برخي  زمرة شما هستند و

 .           «استآگاه بيگمان خداوند از هر چيزي  ،سزاوارترند در كتاب خدا

خوشا به سعادت شان، آري به خدا سوگند هيچ سعادت و افتخاري  !اهلل اكبر

و از همه  ،از اين نيست كه خداوند عالم الغيب كه از تمام ذرات جهانبزرگتر 

يا حتي به قلب كسي  ،يا تا قيامت اتفاق خواهد افتاد ،آنچه در گذشته اتفاق افتاده

گواهي  ،ذاتي كه همه اينها را مي داند ،حتي آنچه خطور هم نكرده خطور كرده و

ز فتح مكه ايمان آوردند و چه چه كسانيكه قبل ا مي دهد كه مهاجرين و انصار،

 همه مؤمن هستند، اهلل اكبر، در كلمه ،كساني كه بعد از فتح مكه ايمان آوردند

﴿﴾ سپس به عنوان جائزه مي  مؤمن هستند. دقت كنيد يعني حقيقتا

   ﴿فرمايد: 
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﴾ ت جاويدان در بهش روزي مكرم يعني آمرزش گناهان و

 ترين پاداش آنان است.كم

حال كسي كه  رك باد بر شما اي بزرگمردان و اسوه هاي ايمان مبارك باد.مبا 

ها و عثمان ها و عايشه ها و ا نمي تواند براي ابوبكرها و عمراين همه افتخار ر

ببيند و تحمل  (اجمعين )حفصه ها و طلحه ها و زبيرها و معاويه ها و ديگران 

هم شايسته  باز ،آيا بعد از اين همه تاييد و گواهي الهيكند مشكل خودش است، 

و نسبت به اين  ؟است كه كساني در بارة اين الگوهاي ايمان نظر بد داشته باشد

نفرين  و حسد بورزد و خداي نكرده لب به لعن پيكرهاي ايمان و تقوا كينه و

 شفا بخش.  بگشايد؟! خدايا هدايت كن و

 غزوه احدصحابه در 

خداوند متعال حدود شصت آيه كريمه  ،زوة احد و حوادث متعلق به آندربارة غ

كه در سوره آل عمران همواره بوسيله امت اسالمي  ،نازل فرموده صبر پيامبرش

و اين سوره كريمه ثنا و ستايش فراواني بر صحابه بزرگوار  ،تالوت مي شود

 گيرد.در بردارد. كه شايسته است مورد دقت و مطالعه قرار  صپيامبر 

 ،ه متعلق به اين موضوعمغاز مي بينيد كه خداوند در اولين آيۀ كرياز همان آ 

كند و را با سربازان و جان نثارانش ترسيم مي ،صرابطه فوق العاده رسول اهلل 

 :گواهي مي دهد كه آنان مؤمن هستند
﴿    

   
﴾  :(.444)آل عمران           
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چاشت از خانواده ات جدا شدي و  پيامبر هنگامي را كه وقت يابياد آور »

 .«شروع به آراسته كردن صفوف مؤمنين براي قتال و جهاد نمودي

يابد و آهنگ ايمان ادامه مي آنگاه آيات كريمه همچنان چقدر رسا و زيبا، 

تا اينكه به آيۀ  ،خاص خودش ادامه مي يابد دلنشينش با هيبت و وقار پرور و

انتظار  ،رسد كه در آن اسباب شكست مؤقتي مؤمنان را ترسيم مي كندعتاب مي

داشتند تصفيه  «غش» سربازان و جان نثاران رسول خدا مي رفت كه اگر ياران و

نده از اطراف پيامبرش پراگ  اين بهترين فرصت بود كه خداوند آنرا ،شدندمي

خداوند با ذكر  نقطه ضعف آنان با اسلوب  ،ما بر خالف انتظار منافقانا ،كند

كه سرشار از محبت و عفو و گذشت پروردگار از بندگان مخلصش  يامربيانه 

خداوند شما را » (.474)آل عمران:  ﴾ ﴿ :فرمود بود

 .«بخشيد

عالن مي كند خداوند شخصاً ا  !چه سعادتي  !چه نعمتي !چه افتخاري !به به 

 تان فتح و پيروزي ،از شما ياغفلت عده  سستي و كه شمايي كه بر اثر ضعف و

بشمول  صبيش از هفتاد نفر از ياران رسول اهلل  و ،مؤقتاً به شكست مبدل شد

چهرة مبارك رسول اهلل  را از دست دادند و ،حمزه ءعموي عزيزشان سيد الشهدا

شد. با اين وجود خداوند شما را  دندان مباركشان شهيد و ،زخم برداشت ص

در گذر كرد از شما، چون  عفو و ﴾ ﴿بخشيد 

سر دنيا به اهتزاز در ن دور بايد پرچم اسالم را در سراكسانيكه در آينده نه چندا

بايد پاك شوند، لذا خداوند آنان را  آورند بايد آزمايش شوند بايد پخته شوند و
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 :وآنگاه فرمود ،آلودگي پاك كرد و از غش و در كورة آزمايشات سوزاند

﴿ ﴾ را عفو كرد، خوشا به سعادت شان. بخشيد شما 

خداوند آخرين لحظات آن نبرد  حال ببينيد كه در پايان معركه چه مي شود، و

از صفات بارز اين مردان بزرگ چگونه  تاريخي را چگونه توصيف ميكند، و

فرار مشركين مكه و از فضل  شكست و پيروزي آنان و از فتح و راند، وسخن مي

 صيب مؤمنان شد چگونه ستايش ميكند؟!افتخاري كه ن احسان و و
﴿    

     
   

   
     

   
    

   
      
﴾ (431-433 عمران: )آل. 

برضد شما گرد هم آمده اند، پس از  نيكه مردم بديشان گفتند: مردمآن كسا»

مان ايشان افزود و گفتند: خدا ما را بس و او بهترين ، ولي بر ايشان بترسيداي

مرحمت سترگ  سپس آنان با نعمت بزرگ و فضل و سر پرست است حامي و

خداوند بر گشتند، و حال آنكه هيچگونه آسيبي بديشان نرسيد، و رضايت خدا را 

 .«كرم سترگي است خواستند و خداوند داراي فضل و
مهربان گواهي ميدهد كه ايمان اين  نان وواقعا كه افتخار است، خداوند م 

شود، و اينكه آنان در پي رضايت و خوشنودي پروردگار شيرمردان زياد مي

 صبودند، همچنانيكه ميدانيد همه كسانيكه در احد شركت داشتند با رسول اهلل 
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آيات كريمه در همينها بودند كه  سد عازم شدند، وبال فاصله به غزوة حمراء األ

 ن نازل شد.باره آنا

 غزوة خندقصحابه در 

نازل شده كه در سورة احزاب همواره  يابارة غزوة خندق نيز آيات كريمه در

 روشني از اخوت و آيات نسبتاً كوتاه است اما تصويرشود، گر چه اين تالوت مي

دقيق ترسيم  بدست ميدهد و حالت رواني آنان را بسيار انسجام صحابه 

 هولي كه با آنان روبرو بودند و گرسنگي و زحمت وو كند، همچنين تالش مي

داشتند  صهمراهي رسول اهلل  عالقۀ فوق العاده اي كه به صحبت و عشق و

 درين آيات به تصوير كشيده شده است.

كه خداوند چگونه بوسيلۀ آن  دقت كنيدخواهر گرامي! در اين آيه  رادر وب

ي آورد كه در آن لحظات به يادشان م ن را مورد خطاب قرار ميدهد ومؤمنا

 :حساس و سرنوشت ساز چگونه به داد شان رسيد
 ﴿  

   
    

   
     
    

 ﴾  :(.1)األحزاب 

ها ا در حق خودتان، بدانگاه كه لشكرمؤمنان! بياد آوريد نعمت خداي ر يا»

ي را به سوي شان يهالشكر گماشتيم وبه سراغ شما آمدند ولي باد تند را بر آنان 
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.«آنان را نمي ديديد، خداوند به همه كارهاي شما بيناست روانه كرديم كه شما
  

بر آنان منت ميگذارد كه چگونه دست  ن ياد آوري ميكند وسپس مجدداً به آنا

دشمنان را از آنان كوتاه كرد و در عين حال گواهي داد كه آنان مؤمن حقيقي 

   ﴿هستند. 

﴾  :سپس در دو آيۀ بعدي خداوند (. 47)األحزاب

بيان ميدارد، حال در آيات مذكوره متعال آنچه براي يهود بني قريظه اتفاق افتاد 

 :آنها را با تدبر تالوت نماييد دقت كنيد و
 ﴿   

    
   
     

   
 ﴾  :(.22)األحزاب   

را ديدند، گفتند: اين همان چيزي است  دشمن()ي هنگاميكه مؤمنان گروها»

پيغمبرش راست فرموده  خدا و پيغمبرش به ما وعده فرموده بودند. و كه خدا و

 .«دشان نيفزو تسليم ايمان و اند، اين سختيها جز بر

كه امروز متأسفانه مورد تمسخر  يااست، صحابه  اين صفات صحابه  ،آري

ها كه گويا  بعضي و !استهزاي بعضي به اصطالح مسلمانان! قرار گرفته اند و

ه اند براي اين چهره هاي بي نظير تاريخ و اين مؤمنان اسالم ناب را درك كرد

  ﴿نفرين هديه ميكنند.  كامل لعنت و

  ﴾  :(. 441)الكهف



   

  ص ر صحبت و همراهی با رسول اهللافتخا   42

گريه هم لعن  ا اخالص وخوب انجام ميدهند، ببه گمان خود شان كار  و

 واقعاً بعضي هاي شان باور كرده اند كه اسالم ناب همين است.!! ميفرستند!!

شما را به خدا سوگند بياييد براي چند لحظه هم كه شده از خود بپرسيم اينها 

  ﴿چه كساني بودند؟ كسانيكه مي گفتند. 

  ﴾  چه كساني

خندق حفر ميكردند چه كساني بودند؟! كساني  ص. كسانيكه با رسول اهلل ؟بودند

براي ريختن خونشان لحظه  كه با شكم گرسنه عاشقانه عرق مي ريختند و

نفرين هستند؟!  شماري ميكردند چه كساني بودند؟! همينها شايستۀ لعن و

د شدن ايمانشان گواهي كه خداوند مكرراً به مؤمن بودنشان و زيا يهمينهاي

 شام بوسيلۀ هر صبح و و نفرين شوند؟! ا هستند كه بايد لعن وميدهد همينه

 قرار گيرند؟!  مزخرف مورد لعنت و نفرين و اهانت دعاهاي ساختگي و

آنان ستايش  ها مرتبه ازرا كه خداوند صدآخر چگونه انسان بايد كساني  

با چه ؟! كافر بداند منافق و مرتد و ند وكرده و به آنان مژدة بهشت داده را لعنت ك

افسانه  با كدام عقل؟! با يك مشت دروغ و رويي و با چه منطقي؟! با كدام دليل و

تحريفات مزخرف جعل كاران و دروغ پردازان!! جواب خدا چي؟  هاي خيالي و

 .بهشت چي؟! كتاب چي؟ دوزخ و قيامت چي؟! حساب و

ني قريظه اوند آنان را وارث يهود ببرگرديم به اصل موضوع كسانيكه خد 

مسلمين را از  يهود جنگيدند و اسالم و كساني كه با گردانيد چه كساني بودند؟!

 ﴿آنان نجات دادند چه كساني بودند؟!  شر
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   ﴾  :(.22)األحزاب 

گز بدان همچنين زميني را كه هر يي آنان، وزمينها و خانه هاي ايشان و دارا و»

گام ننهاده بوديد، به چنگ شما انداخت. بيگمان خداوند بر هر چيزي توانا 

 . «است
ن خداوند فضل و احسانش را بر مؤمنا اين آيۀ كريمه پس از آن نازل شد كه

م آنان را بدست پرتوان هاي محكژتوضيح ميدهد كه قلعه ها و د ند وذكر ميك

يعني نان ترس و رعب را در دلهاي دشم گردانيد وفتح   صادق صحابۀ مؤمن و

به اسارت در آورد، بياييد اول داستان را از  حاكم نمود و آنها را كشت ويهود 

 :سورة احزاب تالوت كنيم
﴿   

   
    

   
     

    
﴾  :(.9)األحزاب           

لشكرها مؤمنان! بياد آوريد نعمت خداي را در حق خودتان، بدانگاه كه  اي»

ي را به سوي يلشكر ها تند باد را بر آنان گماشتيم و به سراغ شما آمدند ولي ما

خداوند به همه كارهاي شما شان حواله كرديم كه شما آنان را نمي ديديد. 

 .«بيناست
﴿  
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﴾  :(.22)األحزاب 

گز همچنين زميني را كه هر يي آنان، وزمينها و خانه هاي ايشان و دارا و»

بدان گام ننهاده بوديد، به چنگ شما انداخت. بيگمان خداوند بر هر چيزي توانا 

 .«است

قه شديد عال معاني آن دقت كنيد و ببينيد كه محبت و به اين آيات كريمه و

ين طبعاً ا شاگرد چگونه موج ميزند، و بين معلم و سربازان و بين فرمانده و

  خطاب خداوندي به همه آنان است.

 صلح حديبيهصحابه در 

خوابي ديدند كه خداوند آنرا در  صدانيد پيامبر خوانندة گرامي! همچنانكه مي

   ﴿سورة فتح ذكر كرده است، 

   
   

   ﴾  :(.22)الفتح 

درست به پيغمبر خود نشان داده است به  خداوند خواب را راست ويقينا »

 .«خواست خدا داخل مسجد الحرام خواهيد شد

كه  است پس از امتحان شديدي وحي ‡بران همچنانكه ميدانيد خواب پيغم 

مژده از طرف خداوند براي  در غزوة خندق بر مؤمنين آمده بود اين بشارت و

دستور دادند كه  اين مژده را به ياران شان اعالن كردند و صآنان بود، پيامبر 

 ي مكه جهت اداي عمره آماده باشند.براي حركت بسو
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انصار  جنگي كه همگي از مهاجرين و چهارصد سوار با هزار و صحضرت 

د عازم مكه شدند، بسياري از اعراب باديه نشين از مشاركت امتناع كردند و بودن

 از منافقين جز يك نفر كسي شركت نكرد.

 حكمت چيست؟

چه بود؟ كاروان عازم  ياچنين برنامه فلسفۀ  بينديشيد كه حكمت و فكر كنيد و

عشق  ود ونده بافگ فضاي كاروان طنين اهلل بر الإله إ ال كبر وفرياد هاي اهلل أ شد

معلم محبوب در دلهاي موج ميزد، اصحاب  فرمانداري از فرمانده و اطاعت و و

ينكه فرصت ديگري ا قرآن از رسول و اين شيفتگان خدا و صمجاهد پيامبر 

اخالص شان را به نمايش بگذارند از  صداقت و عشق و پيش آمده بود تا ايمان و

ه براي جلوگيري آنان از فرط خوشحالي در پوست نمي گنجيدند، مشركين مك

بيعت »كه قرآن از آن به  يدخول مكه مانور ميدادند، در حديبيه بيعت معروف
 تعبير كرده بوقوع پيوست. «الرضوان

صبر،  بيعت كردند، بيعت بر صانصار با رسول بزرگوارشان  آري مهاجرين و

آيا ميدانيد لزوم اين  دفاع، بيعت بر وفا، و پايداري، بيعت بر بيعت بر استقامت و

بيعت چرا پيش آمد؟ چه نيازي بود كه مجدداً چنين بيعتي گرفته شود؟! انگيزة 

آن خليفۀ  اين بيعت در واقع انتقام خون عثمان ابن عفان آن امام ذي النورين و

دو  صخريدار بهشت بود، كسي كه رسول گرامي  آن جامع قرآن و راشد، و

م خواهران حضرت فاطمه زهرا رضي اهلل عنهن را ام كلثو دختر عزيزشان رقيه و

از حديبيه حضرت  صين قرار بود كه پيامبر ا به ازدواج ايشان داد، جريان از
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عثمان ابن عفان را جهت مذاكره با قريش به مكه فرستادند، سپس شايعه شد كه 

خودشان از  از همه بيعت گرفتند، و صعثمان را شهيد كرده اند، لذا رسول اهلل 

شان رگدي باالي دسترا رف عثمان هم با خود بيعت كردند، دست شان ط

اين دست عثمان است، آري همين عثمان ابن عفان كه امروز  :فرمودند گذاشتند و

او را  (نعوذ باهلل)بعضي ها  بعضي ها با اشتياق فراوان به او لعنت مي فرستند و

 !ميكنند، خدايا اهانت دهها تهمت و متهم به  را صيعني شوهر دو دختر پيامبر 

 پسندان به تو پناه ميجوئيم. ، شراز شر

با اينكه  ،وصف ناپذير بود ،عالقۀ صحابه براي دخول مكه آري اشتياق و

خداوند به آنان مژدة مكه را هم داده بود اما آنان از فرط محبتي كه با رسول اهلل 

گردان مخلص پيروي از ايشان از بارزترين صفات اين شا داشتند اطاعت و ص

مكتب رسالت بود، صبر كردند، پايمردي نشان دادند لذا خداوند صدها مرتبه از 

زندگي زرين آنان را براي هميشه بر  آنان در كتاب مقدسش تمجيد نموده و

زيبا ترين تعبيرات  مقدس كتاب عزيزش با بهترين القاب و صفحات پر نور و

 خوشا به سعادت شان. ،ترسيم نموده است

در  دة گرامي! آغاز داستان فتح مبين را در سورة فتح مالحظه فرماييد وخونن 

 معاني آن دقت كنيد:

﴿    
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  ﴾  :(.8 -4)الفتح 

كه خداوند گناهان اين تاما براي تو فتح آشكاري را فراهم ساخته ايم. »

به راه راست  نعمت خود را بر تو تمام نمايد، و را ببخشايد، وآيندة ت گذشته و

 .«داندگرنصيب تو  را نايابي  پيروزي نادر و هدايتت فرمايد. و

به ياد  صاحسانش را بر پيامبر محبوبش  ينجا اوالً فضل وا خداوند متعال در

 صجان نثار آنحضرت  احسانش را بر صحابۀ فداكار و آورد، آنگاه فضل ومي

ياد شدن ايمان شان زسكينه اش كه سبب افزوني و  به آرامش و ذكر ميكند و

را توصيف  «لرضوانبيعت ا»اشاره ميكند مالحظه فرماييد كه خداوند  ،ميگردد

ميكند يعني بيعتي كه سبب خوشنودي خداوند گرديد، بيعتي كه خداوند 

 :خوشنودي اش را از بيعت كنندگان بالفاصله اعالن كرد
﴿    

   
     

   
   
 ﴾  :(.42)الفتح 

بيعت تو خداوند از مؤمنان راضي گرديد همان دم كه در زير درخت با »

، لذا اطمينان دانست آنچه را كه در درون دلهايشان نهفته بودكردند. خدا مي

 .«فتح نزديكي را پاداششان كرد داد، و خاطري به دلهايشان

اشته باشد از بالغت د چه فصاحت و نها واقعيتهاي است كه انسان هراي

آري پروردگار جهانيان اين مؤمنان راستين را مورد تصوير آن عاجز است، 
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شفقت قرار داده و از دقيق ترين صفات آنان بوسيلۀ وحي با پيامبرش  رحمت و

 سخن گفته است. ص

توجه فرا  ن را بدقت ويك نكتۀ بسيار بارزي كه در آيۀ كريمه فوق انسا

 ﴾   ﴿ميخواند جملۀ 
دارد، يعني در آن هنگام  است يعني خداوند از درون دلهاي آنان آگاهي داشته و

كه خداوند اعالن كرده كه از مؤمنان بيعت كننده در زير درخت راضي شده از 

پس  ين شايستگي دارند،نسته كه آنها چنميدا دلهاي صحابه آگاهي كامل داشته و

ذاتيكه از دلهاي بندگانش بلكه از خاطراتيكه هنوز بر دلهايشان خطور هم نكرده 

چند  (نعوذ باهلل)اعالن رضايت كند كه  ياطالع دارد چگونه ميتوان از صحابه ا

يا كسانيكه به قول بعضي ناب شناسان از همان اول  سال بعد مرتد ميشوند، و

 صبراي شهيد كردن پيامبر  شان بت پرورش ميدادند، وغش داشتند و در آستين 

يعني منافق بودند خداوند چگونه از منافقان اعالن رضايت  ،چيدندتوطئه مي

 .خوشنودي ميكند؟!ذو

كه خداوند از آنان اعالن خوشنودي نموده يا آنان واقعاً مؤمن  يادر لحظه 

ي بعضي ها منافق بوده اند به ادعا بوده اند يا نبوده اند؟ اگر مؤمن نبوده اند و

اگر مؤمن بوده  خداوند چگونه از آنان اعالن رضايت وخوشنودي كرده است؟ و

 شوند؟! پس جملۀاند پس آيا خداوند نمي دانسته كه اينها در آينده مرتد مي

﴿   ﴾ يعني چه؟ بر 

واقعيت اين است كه  ،دروغ پردازان خالف ادعاهاي دروغين افسانه سرايان و

هيچ آرماني جز  اخالص رسيده بودند، و كمال صداقت واوج و به  ،صحابه 
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افتخار را بدست  لذا اين سعادت و ،خوشنودي پروردگار نداشتند رضايت و

خداوند اين افتخار را مكرر در كتاب عزيزش براي آنان ثبت نمود، تمام  آوردند و

زير درخت با رسول  يه حاضر بودند وچهار صد نفري كه در حديب آن هزار و

تك تك آنان در حصول  بيعت كردند مشمول اين آيۀ كريمه شدند و صگرامي 

به عبارت ديگر يكا يك آنان از  .سعادت بزرگ شريك بودند اين شرف و

 كسي كه خداوند از و ،خداوند مدرك گرفتند كه خداوند از آنان خوشنود شده

 د داشت؟.شنود شود چه پاداشي خواهآن خو

بگوييد كه كدام انسان عاقل كه به خدا  حال شما در آيات مذكور دقت كنيد و

زبان درازي  قرآن كريم ايمان داشته باشد جرأت ميكند كه در بارة صحابه  و

اعالن رضايت  از از آنان پس (باهلل نعوذ)اگر مدعي است كه خداوند  كند، و

با توجه به آيۀ كريمه  چنين قضيه ايمذكور در آيۀ ناراضي شده عالوه از اينكه 

﴿   ﴾  ممكن نيست چه

 دروغ پردازان و دليلي براي ادعايش در دست دارد؟ آيا دروغهاي جعل كاران و

 ن را منسوخ كند؟! ند آيات مقدس قرآافسانه سرايان ميتوا ،افسانۀ

تأويل  ا براي معاندين ونمي خواهم مطلب زياد طوالني شود، براي آنكه راه ر

آوريم. شما با خواندن و دقت از كالم اهلل مجيد را مي يكنندگان كوتاه كنيم آيه ا

اين آيه چقدر واضح است،  ين آيه در ميابيد كه موضوع چقدر روشن است وا در

بخصوص اين آيه بسيار شفابخش  ،ستا واقعاً قرآن كريم براي دلهاي مريض شفا

 سيرت زبان درازي ميكنند و كساني كه در بارة صحابه  تسكين دهنده است، و

نفرين قرار ميدهند در بارة اين  لعن و و ساحت مقدس آنان را مورد اهانت پاك و
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 هيچ تأويلي براي آن ندارند، وهم و سرگردان مانده اند و و كريمه كالفه آيه

ليل در برابر ذ گمانشان هم از تأويل اين آيه عاجز مانده است، سر انجام خوار و

ما تا كنون هيچگونه تأويلي از طرف آنان در باره اين آيه  ،آن سكوت كرده اند

مصلحت  هوا پرستي و جدال و :كريمه نديده ايم، ولي متأسفانه بايد گفت كه

 انديشي همواره مردم را از پيروي حق باز داشته است.

 :ر صدمين آيه كريمه از سورة توبه است دقت كنيدآيۀ مورد نظ
﴿   

  
  
    

    
   

   
    

 ﴾ (444: التوبة.) 

كسانيكه به نيكي روش آنان را در  انصار و پيشگامان نخستين مهاجرين و»

و  ،پيش گرفتند و راه ايشان را به خوبي پيمودند، خداوند از ايشان خوشنود است

را آماده ساخته است  يخداوند براي آنان بهشت خوشنودند و وندايشان هم از خدا

جاودانه در آنجا ميمانند، اين است  جاريست و كه در زير آن رود خانه ها

 .«رستگاري سترگ پيروزي بزرگ و

حال در محتواي آيت دقت كنيد وجملۀ 

﴿﴿ ﴾  را بيشتر

حش را توضي بيان و ؟مورد توجه قرار دهيد، سابقون اولون چه كساني هستند
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 ﴿ خداوند خودش به عهده گرفته

 ﴾ ،

يعني كسانيكه  ،انصار هستند يعني آن سبقت گيرندگان به اسالم همان مهاجرين و

 شان را بخاطر خدا ترك كردند، وهجرت كردند، و همه چيز صبا پيامبر 

ياري كردند، اينها هستند كسانيكه در ايمان  را نصرت و صكسانيكه پيامبر 

تأويل آن  ن كريم است، كه امكان رد واين نص صريح قرآ ،آوردن سبقت جستند

نصرت محروم شده ايم  شما كه از فضيلت هجرت و وجود ندارد، و اما من و

خوشنودي  خداوند براي آنكه ديگر بندگان مؤمنش را هم مشمول رضايت و

آن پيروي  مستحق پاداش قرار دهد راه را باز گذاشته است و خودش بگرداند و

 ﴿ انصار استنيكو از عملكرد مهاجرين و

 ﴾ يعني در ايمان و 

رامي گپيامبر و ذوالجاللاخالصشان نسبت به اهلل  تقوا و شجاعت و صداقت و

انصار باشيم از روش آنان تقليد كنيم در عمل كردن  همانند مهاجرين و ص اش

چون  ،قرار دهيمعملكرد آنان را الگو  صپيروي از سنت رسول اهلل  به دين و

 هستند كه به آنان بايد اقتدا كرد:اماماني  صحابه 
﴿    

   ﴾ 
بي  ايمان بياورند، همچنان كه شما ايمان آورده ايد مردماگر » (.433البقرة: )

 خودشان الگو نانكهاست همچ پس ايمان صحابه الگو. «گمان رهنمود گشته اند

 هستند.
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زيرا  ،خوشنودي خداوند است گفتيم: پيروي نيكو از صحابه متضمناينكه 

 خداوند متعال مي فرمايد:
﴿   

   
   
  

    
   
   

  ﴾  :(.44)الحشر 

انصار به دنيا مي آيند، ميگويند: پروردگارا! ما  كساني كه پس از مهاجرين و»

 ياكينه  كه در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفته اند بيامرز. و ،برادران ما را را و

رحمت  مان جاي مده، پروردگارا! تو داراي رأفت و نسبت به مؤمنان در دلهاي

 . «فراواني هستي

تواند انجام دهد و دين خودش را نسبت به پس حد اقل كاري كه انسان مي

آن مردان نمونۀ تاريخ ادا گرداند اين است كه برايشان  دعا كند. آنها از جان و 

ما  ،بياري كردندمال شان  در راه خدا گذشتند و با خونشان درخت اسالم را آ

 .فقط برايشان دعا كنيم تا مشمول رضايت خداوند قرار گيريم

كه در آيات مذكوره آمده  يجمالت تأكيدي و بشارتهايبه خوانندگان گرامي! 

 :دقت كنيد

خداوند از  ﴾  ﴿اينكه  :مژده اول 

از كسي راضي  چه افتخار و سعادتي بزرگتر از اين كه خداوند ،آنان راضي شده
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خوشنودي اش را اعالن كند كه تا قيامت بندگان مؤمنش و شود و اين رضايت 

 ي آن انسانهاي بزرگ معترف باشند.آنرا بخوانند و به عظمت و سرفراز

آنها نيز از  و ﴾ ﴿ :جملة بعدي

خوشنود شدند، اين خبر را خداوند خودش ميدهد كه از دلهاي  خداوند راضي و

 .آنان آگاه است، آري او ميداند كه آنان از او خوشنود شده اند

با صيغۀ فعل ماضي  آماده كرده است( ﴾﴿ جملة بعدي 

را براي  ينعمت هاي يعني خداوند حقيقتاً بهشت ها و ،كه دال بر تمليك است

براي آنان  ﴾﴿گويا به آنان واگذار كرده است  آنان آماده كرده و

ارزشمندتر  و مهمتر وكساني كه در زير درخت بيعت كردند. راي همان مشخصاً ب

 ﴿ست آنها دوام لذت از همه دوام اين نعمتها و

 ﴾ يعني آنها براي هميشه در آن بهشت و 

 نعمتهايش باقي خواهند ماند. كور باد چشمي كه نتواند ببيند. 

ين آيات ا افقين را از صف صحابه درمن اينكه خداوند صف اعراب و جالب 

صحابه را با اعراب  هم جدا كرده است تا مبادا كسي يا كساني بهانه گيري كنند و

هر جا كه  چه امروز بعضي ها مغلطه ميكنند، و منافقين يكي معرفي كنند، گر و

صفات منافقين آمده آنرا به صحابه مي چسپانند اما خوشبختانه براي كساني كه 

 .بفهمند خداوند همه چيز را روشن كرده است درك كنند و بخواهند

 ﴿: فرمود بالفاصله بعد از ذكر آن همه فضايل براي صحابه

   
﴾  پيروان  انصار و مهاجرين وبعد از اينكه يعني
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نهاي مقدس كه پس اين انسا ،منافقيني هم هستند :جدا كرد فرمود ادق آنان راص

 منافق نيستند آيه را دو باره با دقت بخوانيد:  (سورة توبه آمده 444قبلي )در آيۀ 
﴿   

  
  
    

    
   

   
    

 ﴾ (444: التوبة.) 
كساني كه به نيكي روش آنان را در  انصار، و پيشگامان نخستين مهاجرين و»

 خداوند از ايشان خوشنود است و ودندراه ايشان را بخوبي پيم پيش گرفتند و

ماده ساخته است كه را آ يخداوند براي آنان بهشت ند، واز خدا خوشنودايشان هم 

اين است پيروزي  ،جاودانه در آنجا ميمانند خانه ها جاريست ودر زير آن رود

 .«رستگاري سترگ بزرگ و

به قرآن ايمان داشته  روشن است كسي كه اين آيه را بخواند و كامالً واضح و 

اره اي جز اين ندارد كه بپذيرد صحابه باشد كه كالم خداوند است هيچ چ

به آنان وعدة  و كساني كه خداوند از آنان راضي شده ،ندانسانهاي معمولي نيست

 كه مورد محاكمۀ جعل كاران و ندنيست يسعادت ابدي داده شخصيتهاي بهشت و

نفرين شوند، نام مقدس آنان باعث افتخار  ووهين و تافسانه سرايان قرار گيرند 

 ي همين هم بود كه بارزترين شخصيتهاي اهل بيت نام مبارك آنان را بربرا ،است
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شفقت بين صحابه  به كتاب ديگر ما وحدت وروي فرزندان شان گذاشته بودند )

  .اهل بيت مراجعه شود( و

هر انسان  ديگري را تالوت كنيم كه واقعاً جالب است و خوانندة گرامي: آيه 

 فرا ميخواند: تدبر ي را به تفكر وعاقل مؤمن و
﴿     

   
   

    
    

    
    

    
    

   
  

   
   

    
    

   
  ﴾  :الفتح(

29.)  
 كسانيكه با او هستند در برابر كافران تند و محمد فرستادة خدا است. و»

 دلسوز اند. ايشان را در حال ركوع و نسبت به يكديگر مهربان و سرسخت، و

رضاي او را مي طلبند.  جويند وسجود مي بيني. آنان همواره فضل خداي را مي

شان نمايان است. اين، توصيف آنان در  اثر سجده در پيشانيهاي نشانۀ ايشان بر

اما توصيف آنان در انجيل چنين است كه همانند كشتزاري  تورات است، و
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 سخت نموده و آنها را نيرو داده و هستند كه جوانه هاي خود را بيرون زده و

گفت را به ش دهقانانكه  يبرساقه هاي خويش راست ايستاده باشد، به گونه ا

كساني از ايشان كه  ميآورد تا كافران را به سبب آنان خشمگين كند، خداوند به

داده  پاداش بزرگي را وعده آمرزش و كرده اند هاي شايستهكار و ايمان آورده

 .«است

صفات نيكوي آنان بيان شده  و انجيل هم ذكر صحابه  پس در تورات و

تواند چنين سي به سادگي نميهر ك است، آري صفاتي كه ويژة خود آنان است و

أييد ممكن است كسي ادعا كند ولي اينكه از طرف خداوند ت ،را دارا باشد يصفات

 پاداش بگيرد آسان نيست. شود و

 است، و ‡سرور همه پيامران  امام مرسلين ورسول خدا و  صمحمد   

 ﴿ياران هستند،  يارانش بهترين اصحاب و صحابه و

﴾ ميرساند كسانيكه او را چه چيزي  ،اني كه با او هستندكس

محبت دارند و در هر  با او الفت و ،صداقت دارند را دوست دارند، با او اخوت و

توانشان عاشقانه از او دفاع ميكنند،  با تمام نيرو و حال با او هستند و

﴿  ﴾  اين

چون  ،خويشاوندانشان باشند اگر پدران و يارانش بر كافران سخت هستند حتي

ايمان به خدا از آنان ميخواهد كه دوستي خدا را بر همه چيز مقدم بدارند حتي 

اگر مجبور شوند از نزديكترين بستگان كافرشان هم بگذرند، اما با يكديگر بسيار 

، كساني كه در ﴾ ﴿ مهربانند

 ايثار و برادري و كه آنان چقدر با يكديگر محبت و دانندسيرت مطالعه دارند مي
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 برادري ديني به خاطر خدا. آنها واقعاً رحمت و فداكاري داشتند، فقط محبت و

شفقت با يكديگر را عمالً چنان تطبيق كرده بودند، كه قرآن كريم صفات بي نظير 

 :براي ديگران الگو قرار داده استو راستا ستوده  اين آنان را در
﴿   

   ﴾  :(.1)الحشر 

 .«را برخود ترجيح ميدهند، هر چند كه خود سخت نيازمند باشند رانگدي و»

فداكاري آن بزرگمردان را تصوير نموده است،  ين آيه كمال ايثار وا در 
﴿  ﴾ 

ي صادقانه آنان را به تس، در اين آيه دو«آنان دوستان يكديگرند» (.22)األنفال: 

مؤمن چنان  محبت آنان با يكديگر يعني با هر يعني الفت و .تصوير مي كشد

صميمانه است كه تو گويي از يك خانواده هستند، پس آنان همچنان  صادقانه و

با  ﴾ ﴿: كه در آيۀ مذكور فرمود

هميشگي آنان است، اگر  بارز و مهربانند، اين صفت عمده و يم ويكديگر رح

سر زند اصالً هم از آنان اشتباهي  احياناً به حكم طبيعت بشري گاهي خطاء و

 گذرد.خداوند از آن در مي ار نيست وقابل اعتب
چهره  حال بياييم مقايسه كنيم بين اين تصوير قرآني از آن مردان بي نظير و

دروغ پردازان  جعل كاران و با تصوير افسانه سرايان و ،صفت هاي مقدس فرشته

سياه جلوه دهند، از  كه همواره سعي كرده اند زندگي نوراني آنان را مخدوش و

سوي ديگر  از گواهي خداوند عالم الغيب است و آيات قرآن كريم و سو يك

كنيم،  كدام را باورعقده اي!  كينه جو و ي درغگو وافسانه هاي مشت دروغها و
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 ريم؟!بيشتر متأث صادقانه از خود بپرسيم كه ما از چه بياييم خودمان را بيازمائيم و

به  ؟به چه بيشتر اعتماد داريم ريخي؟!از قرآن كريم يا افسانه هاي به اصطالح تا

به قرآن بيشتر اعتماد داريم  :، يا بيائيم دقيقتر بگوئيم؟!آن قرآن يا دروغهاي اين و

 و يت جعلايا به رواي ؟مفسر آيات قرآن است و ،قرآن بق عقل وروايتي كه مطا و

هر كس خودش بايد قضاوت كند  !.قرآن كريم است؟ دروغيني كه مخالف عقل و

 تصميم بگيرد. و

  ﴿ :اهل عبادت بودند  صحابه 

﴾ «اين صفت در «بينيسجده مي تو آنان را در حال ركوع و ،

آمده است كه فكر مي كنيد  يتعبير به گونه ا تكريم آنان است، و واقع ستايش و

واقعاً هم چنين بوده است چون محبت  ،اين حالت هميشگي آنان بوده است

لذت  دلهايشان همواره به مسجد و و ،سجود در دلهايشان نقش بسته بود ركوع و

مي  سجده گوئي كه آنان تمام وقت شان را در ركوع و عبادت معلق بود، تو

ستايش پروردگار از دلهاي آنان است  دليل اين امر گواهي و گذرانند، و

﴿    

﴾ «آنان هميشه در تالش فضل خداوند و 

اعالن و ادعاي كسي چنين تعبيري نمي كند  خداوند كه با «خوشنودي او هستند

كه چنين تعبيري نموده و دانسته ديده  مسلماً ذات عالم الغيب كيفيت قلبي آنان را

 است.

خواهش آنان بود، گويا دلهاي آنان فقط بياد خدا  آرزو و اين احساس و ،آري

 يتپد، دنيا با تمام لذتهايش در هيچ زاويه اخوشنودي خدا مي حصول فضل و و
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ب آنان جاي نداشته است، اين كيفيت در زندگي عملي آنان انعكاس از زواياي قل

در زندگي آنان  ،خود خواهي غرور و لذا از كبر و ،كامالً مشهود بود و يافته

ضع زندگي شان را موم كرده بود، اتو عاجزي و نبود، خشوع وخبري 

﴿    

 ﴾ سجده عمل خالصانه و نور ايمان و 

داغ كه پيشاني نيست  درخشيد، منظور فقط داغبر چهره هايشان مي براي خدا

اما داغ به تنهاي  ،ممكن است اين داغ هم پيدا شودخيلي راحت حك ميشود البته 

بويژه سجده  هم نميشود، آنچه مقصود است نور ايمان است كه وقتي با عمل و

 ا مي كند.همراه مي شود درخشش بسيار جذابي پيد

ر ين آيۀ كريمه با تعبيا كه در پس مالحظه كرديد صحابه  

﴿ ﴾  معرفي شده اند نه تنها در

انجيل نيز ذكر شده است، پس  قرآن كريم كه صفات نيكوي آنان در تورات و

سجده،  ركوع و، مهرباني با يكديگر ،كفار صفاتي كه تا كنون ذكر شد شدت بر

منور بودن چهره هايشان صفاتي است كه در  ، وخوشنودي خداوند طلب فضل و

 .ذكر شده است تورات

اما صفاتي كه در انجيل آمده اينكه خداوند آنان را به گياهي تشبيه داده كه  و

قوي  كند ومي آورد ضعيف است اما كم كم رشد مي وقتي تازه از زمين سر بر

احساس غرور  مي شود تا اينكه صاحب كشت از ديدن آن خوشحال ميشود و

 پر بار را ببينند. نند اين كشتزار زيبا وبقيه كشاورزان از حسادت نمي توا ميكند، و
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 حال بايد ديد كه خداوند چرا اين ضرب المثل را بيان كرده اوالً در انجيل و

سپس در قرآن كريم؟ مقصود چيست؟ كاشتكار كيست؟ كشتي كه او كاشته 

  ﴿ چيست؟ نا گفته روشن است كه زارع

﴾ كشتش  و ص﴿ 

﴾  قوت اشاره به ضعف نيروي انساني  ضعف و و ،هستند

قوت شان زياد شدن تعداد  شان در برابر دشمنان قبل از هجرت در مكۀ مكرمه و

بيان  پس خداوند قصد دارد با نشان دادن صحابه و ،مؤمنان در مدينۀ منوره است

  ﴿ ،كماالتشان صفات و

﴾ سپس . ن را بر انگيزدغضب كافرا خشم و

پاداششان را  جايزه و سر فرازي دائمي آنان را اعالن ميكند و خداوند پيروزي و

   ﴿چنين اعالن ميدارد 

  
   

 ﴾ « خداوند به كساني كه ايمان

 .«ميدهد پاداش بزرگي سته انجام دهند، وعده كه آمرزش وكارهاي شاي بياورند و

جايزة آنان  سپس اجر عظيم پاداش و ًمغفرت و آمرزش گناهان و پس اوال

پس وقتي ذات متعال او  ،لذتهايش را متاع قليل فرمود خداوند تمام دنيا و ،است

ة اجر عظيم وعده دهد چه خواهد بود، اينجا بعضي ها به گمان خودشان فقط عد

ند، ببينيد گوياجر عظيم ميدانند مي مخصوصي از صحابه را مستحق مغفرت و

يعني بعضي از آنان، كه اين خود  ﴾﴿خداوند خودش مي گويد 

ابتدايي ترين قواعد دستوري زبان عربي است،  بيانگر جهل آنان به قرآن كريم و
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 تبعيضي نيست خيلي جاها بياني است مثلهميشه  «من»چون 
﴿   

﴾  :از  ،پس آيا معني آيه اين است كه (.34)الحج

 بعضي پليدي ها دوري كنيد؟! خير من بيانيه است يعني از پليدي ها دوري كنيد.

اين تصوير بي نظير از زندگي رسول خدا  خوانندة گرامي! حال بينديشيد و

به اين حقايقي است كه  ،ان مالحظه كنيدفدا كارش را با صحابه جان نثار و ص

 ،قرآن انجيل و گفتۀ قرآن در تورات آمده است. پس طبق گواهي تورات و

مهربان هستند وقتي با هم چنين بودند پس با رسول  صحابه با يكديگر رحيم و

شفقت  مهربان بودند كه با ايشان محبت و مشفق و نه تنها رحيم و صگرامي 

رام فوق العادة داشتند، چون آنان بنا بر تأكيد قرآن وجود احت توأم با اجالل و

را در ميان خودشان احساس ميكردند،  صرسول خدا 
﴿    

﴾  :يعني  «بدانيد كه در ميان شما پيامبر خدا است»(. 3)الحجرات

 ﴿ ،احترام پيامبر را همواره مد نظر داشته باشيد اجالل و

   
 ﴾  :ي خودتان را از صدا»(. 4)الحجرات

 .«تر نكنيدصداي پيامبر بلند

 پذيرايی از وفدها

 در بر دارد، كه به بعضي از سورة حجرات آيات زيادي دال بر فضيلت صحابه 

ي است در باب اين سوره همچنين مشتمل بر كليات ،اين آيات اشاره خواهيم كرد
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آنچه كه سبب ضعف  خوت ايماني وا حقايقي پيرامون جامعۀ اسالمي و عقيده و

ينجا دو توضيح الزم ا اسالمي جامعه مي شود. در تواني اخوت ايماني وو نا

 ميبينيم كه به موضوع مورد بحث ما ربط پيدا ميكند.

اشاره به  وداشته باشد،  صمؤمن با رسول خدا  شايسته است آدابي كه :اوالً 

داشتند كه  صچه نوع برخوردي با آنحضرت كه اعراب جاهلي تا قبل از اسالم 

 صبه آنان آموخت كه با آنحضرت  قرآن كريم عمكرد آنان را تصحيح كرد و

 چگونه بر خورد كنند.

ين جهت كه اصل در مؤمن ا گويا در ،سوره با ندا به مؤمنان آغاز ميشود

خوشنودي آنان  رضا وو كسب  صرسولش  و تسليم بودن در برابر حكم خدا

روي آنان پيش  پيش رسول باشيد و است پس شما اي مؤمنان تسليم خدا و

 بپرسند چيزي را پيشنهاد نكنيد،پيش قبل از آنكه از شما چيز پيشا دستي نكنيد، و

ست عمل كردن كه طبعاً چنين است حرف زدن بدون اجازة آنان شايسته ني وقتي

 كاري انجام دهد. صرسولش  ي بدون اجازه خدا ونبايد هيچ مؤمن

 صچه مي طلبد، چگونه بايد با آنحضرت  صببينيد كه مقام شامخ پيامبر 

آموزد كه صداي خودتان را بلند حتي نحوة سخن گفتن را مي ؟سخن بگوئيم

 همواره ادب سخن گفتن و نكنيد. حال ببينيد كه صحابه چقدر مؤدب بودند و

اعراب  مراعات ميكردند و را آموخته بودند. و صل خدا همراه بودن با رسو

ناشيانه بر خورد ميكردند، كه اين خود بيانگر تفاوت صحابه با يكديگر  چقدر

از هرگونه مظاهر  اما تازه وارد بودند و د، به اعراب هم صحابه گفته ميشدبو

ين دليل هم ودند، به همالً آداب زندگي اجتماعي را بلد نبتمدن كامالً بيگانه. اص
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انصار كه غالباً به  به آنان اعراب يعني صحرا نشين ميگفتند، بر خالف مهاجرين و

را اينها  صشد كه عموماً صحابۀ بارز پيامبر مدينه اطالق مي شهر نشينان مكه و

تشكيل ميدادند، پس مالحظه كنيد كه در آيات مذكور، تصوير روشني از زندگي 

 ن به چشم مي خورد.با صحابۀ بزرگوارشا صپيامبر 

بسيار به روشني  اينكه در آيات سورة حجرات فضيلت صحابه  :دوم

جود ريح قرآن كريم نعمت بزرگ وجود پرمنعكس شده است، چون نص ص

  ﴿را معرفي ميكند  صآنحضرت 

  ﴾  :اين احسان  (.3)الحجرات

يعني وقتي  ؟رگ چه مطلبي را مي رساندياد آوري اين نعمت بز خداوندي و

است، پس در ميان شماست طبيعي است كه وحي الهي هم با او همراه  صپيامبر 

تماس هستيد چگونه؟ به واسطۀ  با پروردگارتان درشما مؤمنان برگزيدة الهي 

توسط  چون پيامبر يعني پيغام رسان يعني گيرندة پيغام از خداوند و ،صپيامبر 

ينكه وحي الهي اين ا رساندن آن به مردم، چه سعادتي بزرگتر از وفرشتۀ مكلف، 

گروه مؤمن برگزيدة الهي را كنترول ميكند تك تك لحظات زندگي آنان زير ذره 

توجيه آنان فوري است تا اشتباهي مرتكب شوند  بين وحي است، لذا ارشاد و

انجام دهند  تا كار خوبي ،اگر نياز باشد توبيخ هم مي شوند شوند وتوجيه مي

 صكنند، حتي خود پيامبر مدال كسب مي گيرند وجايزه مي شوند وتشويق مي

ها نمونه در قرآن كريم وجود دارد. اسراي توجيه گرديده، ده ارها تنبيه شده وب

پس بودن غيره،  ي گرداني از نا بينا وبدر، جنازة منافق، اجازه به منافقين، رو

نان بود، همچنانكه صحابه نيز صدها مرتبه تنبيه بزرگترين نعمت براي آ صپيامبر 
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توجيه شده اند پس فايدة وجود پيامبر در ميان مؤمنان اين است كه جامعه خود  و

شود چون قرار است اين انسانهاي با وحي مستقيم الهي هدايت مي ،سر نيست

پس  ،اين جامعۀ نمونه براي همه انسانهاي دنيا تا قيامت الگو قرار گيرد نمونه و

مرتد شده ر گا (نعوذ باهلل)افسانه سرايان اينها  بنا بر ادعاي بعضي دروغ پردازان و

 جامعۀ آنان جامعۀ جاهلي باشد، اسالم چه چيزي را به عنوان الگو و باشند و

 .خواهد به جهانيان عرضه كند؟!نمونۀ عملي دستوراتش مي

 كاش ميدانستند

كنند كاش درك ميكردند كه چه طئه ميجامعۀ صحابه را تخ كه صحابه را وكساني

 ،كاش مي فهميدند كه اسالم فقط شعار نيست ،تيشه اي به ريشۀ اسالم مي زنند

 درخشد وتصوير اين واقعيت در قرآن كريم همچون نور مي واقعيت است و

زندگي نمونۀ اين بزرگمردان تاريخ بشريت اين  و صسيرت رسول  سنت و

 .ه استواقعيت را بخوبي ترسيم نمود

كه مي فرستاد كنند كه خداوند بايد فرشتگاني را البته اگر بعضي ها فكر مي

هيچ اشتباهي مرتكب نشوند تا اسالم را بتوانند در  صد در صد معصوم باشند و

اسالم را نشناخته اند، خداوند حتي  عمل پياده كنند كامالً به خطا رفته اند و

ه صد در صد انسانهاي معمولي باشند به پيامبران را از جنس خود مردم فرستاد ك

  ﴿اضافۀ فضيلت نبوت وعصمت در تبليغ 

    
﴾  :پس چگونه بايد جامعۀ بشري معصوم باشد؟! (.444)الكهف. 
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آري عرض مي كرديم كه جامعۀ صحابه را وحي كنترول ميكرد، اشتباهاتشان 

جايزه ميداد  و ،در كارهاي شايسته آنان را تشويق مي نمود د، ورا تصحيح ميكر

معرفي كردن  شد، چون منظور ساختن وحتي در مسايل شخصي گاهي چنين مي

يك جامعۀ بشري نسبتاً متكامل است. چون جامعۀ بشري محال است صد در صد 

 ﴿مثل داستان آن زن شكايت كننده  صكامل باشد حتي با حضور پيامبر 

    
   
  ﴾ (4: ةالمجادل).  لذا پس از

به مالقات ام هاني رفت، ام هاني از  هنگاميكه ابوبكر صديق  صوفات پيامبر 

كه خدمت اين زن بزرگوار  يساير صحابه ا غم قطع شدن وحي گريه ميكرد و

 صكردند، البته انگيزة اين مالقات پيروي از سنت رسول اهلل آمده بودند گريه مي

ريف مي همواره به مالقات اين پير زن دانشمند تش صبود چون آنحضرت 

 بردند.

ي ازين سورة شريفه توجه ! به آيۀ ديگرراميگ خواننده

    ﴿.فرماييد

   
﴾  :ليكن خداوند ايمان را محبوب  و» (.3)الحجرات

احسان خداوند  ، آري اين فضل و«آنرا زينت دلهايتان كرده است شما قرار داده و

 يبه شكل ،راسخ گردانيده صاست، كه ايمان را در دلهاي صحابۀ جان نثار پيامبر 

 .سرشت شان است كه گويا ايمان جزو فطرت و
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 يمان از محبت شان نسبت به هر چيزبه ادليلش اين است كه محبت آنان 

بيشتر بود، تأكيدي كه خداوند براي بيان اين محبت فوق العاده ذكر كرده  يديگر

  ﴿ بيانگر اين واقعيت است

﴾ دقت كنيد كه چقدر رسا و اين تعبير معجز در 

وستر است، يعني ل آويز و ،زينت خانه .گل است ،جالب است، زينت باغ شيوا و

جا زيب و زينت آن است، معلوم نيست زينت دلها زيباترين داشتۀ هر بهترين و

چيست؟ اما خداوند عالم الغيب گواهي ميدهد كه زينت دلهاي صحابه ايمان شان 

كردند سپس شيريني ايمان را محسوس مي به همين دليل حالوت و ،است

گاري يان را كه با ايمان سازعص فسق و خدوند متعال توضيح ميدهد كه كفر و

 فسق و گونه كفر وناپسند داشته است. شما از هر ندارد در نزد شما مكروه و

نا فرماني بيزاريد، اين گواهي خداوند است كه  گناه و كفر و عصيان يعني شرك و

 در كتاب عزيزش ثبت كرده است. صنسبت به صحابه رسول اهلل 

نشيني با زيده را براي صحبت و همانهاي برگاصالً چون خداوند اين انس

مخالف  همه مظاهر جوري ساخته كه ازرا پيامبرش انتخاب كرده بود فطرت آنان 

كه خداوند چه مدال افتخاري  را مالحظه كنيدآيه ايمان بيزارند شما پايان اين 

  ﴿ نصيب آنان كرده است

﴾ ان، وقتي اينها هستند رستگار !اهلل اكبر

چهار خليفه راشد جزو  گوييم خلفاي راشدين يعني چه؟ چونكه هرمي

افتخارات هستند، خيلي  مصداق اول همۀ اين فضائل و پرچمداران صحابه و

را ياران جان نثار  خداوند اين عده را يعني مجموعه صحابه  كه طبيعي بود
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لذا آنان را كامال براي  فمهيدديد و ميميزيرا دلهاي آنان را برگزيد  صپيامبرش 

و  طبق اين آيه كريمه دلهايشان را از هرگونه كفر چنين مسؤليتي آماده كرد و

زينت دلهايشان قرار داد. تا  فسق و عصيان پاك نمود آنگاه ايمان را محبوب و

شايستگي داشته باشند، لذا  همنشيني پيامبرش اهل باشند و اينكه براي محبت و

ترين صفات فاضله در تاريخ سر شار از كاملترين و بازر ان كهزندگي نمونه آن

ي نمي و اينكه بعضي ها به هر دليل ،بشريت است گواه روشن اين حقيقت است

 صدر قرآن كريم و سنت و سيرت مطهر رسول گرامي  توانند اين همه افتخارات

اگر گردد حال تحمل كنند به خودشان بر مي را كه به نام آنان ثبت شده ببينند و

كسي مثال با خورشيد و مهتاب و ستارگان حسادت كرد و از نور و جمال و 

زيبايي آنان انكار كرد يا براي سلب اين افتخارات از آنان خودش را به اين طرف 

تواند با اين كم سعادتي اوست كه نمي ؟!آنطرف زد از آنان چه كم مي شود

 محبت، احساس و افتخار نسبت به آنان كسب فيض كند.

 بازو نيست              تا نبخشاااااااد خداي بخشنده.اين سعادت به زور 

حضرت عبداهلل ابن  صچقدر زيبا فرموده صحابه جليل القدر رسول اهلل 

 كه: مسعود 

قلوب  ميان را از صخداوند به قلبهاي بندگانش  نگاه كرد قلب محمد »

رسالتش مبعوث فرمود، پس برگزيد، و براي  ابندگانش بهترين قلب يافت لذا آنر

( به قلبهاي بندگان نگاه كرده بعد از قلب ايشان )وساير پيامبران صاز پيامبر 

ياور  قلبهاي صحابه رسول اهلل را بهترين قلبهاي بندگانش يافت پس آنان را يار و

 .«پيامبرش انتخاب نمود تا در دفاع از دينش بجنگند
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 ري را در باره فضيلت صحابه آري آيات مذكوره سوره حجرات معاني بسيا

دهد كه آنان در نزد رساند كما اينكه نشان ميو عدالت و شايستگي آنان مي

. دقت كنيد بعد از اينكه خداوند !خداوند متعال داراي چه مقام و منزلتي هستند
﴿  ﴾ 

   ﴿ :فرمود بالفاصله مي فرمايد

﴾  :فضل  صافتخار صحبت با رسول اهلل  (.2)الحجرات

 .و نعمتي از طرف خداوند است و خداوند دانا و با حكمت است

نعمت بزرگي از جانب خداوند بر  صواقعا صحبت با رسول اهلل  ،آري 

افراد  است شكي نيست كه خداوند در انتخاب صصحابه بزرگوار آنحضرت

 ﴿نا و با حكمت بوده و هست دا شايسته براي اين مقام بسيار

   
﴾  :داند كه رسالت بهتر مي خداوند» (.441)األنعام

، در انتخاب «قرار دهد (در سينه كدام بندة بر گزيده اش)خودش را در كجا و 

داند كه چه كساني را نيز آن ذات عليم و حكيم خودش بهتر مي صرسول اهلل 

به  صانتخاب كند پس انتخاب رسول اهلل  صي خدمت پيامبر بزرگوارش برا

عنوان آخرين و بهترين و افضل ترين پيامبران و انتخاب صحابه جان نثارش براي 

 آنحضرت بيانگر كمال علم و حكمت او تعالي است.

نشانه فضيلت  ص بد نيست اشاره كنيم كه مطلق صحبت يا ديدن پيامبر

به انسان شرافت و افتخار  ،استقامت و صداقت ايمان وبا  ، همراه نيست صحبت

شروط و حقوقي دارد كه  ،از خود صمي بخشد چونكه صحبت با رسول اهلل 
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به ال منافقين زياد بودند يت آن كسي نمي تواند صحابي شود وإبدون رعا

صحابه فقط كساني هستند كه حضرت را  ،هيچكدام آنان صحابي گفته نمي شود

 .ايشان ايمان آوردند و با همان ايمان از دنيا رفتند ديدند و به

ها كه دشمني با صحابه را براي خودشان مايۀ افتخار مي دانند و اينجا بعضي 

 ،دريغ نمي ورزند ،از هيچگونه دروغ پردازي و شايعه پراكني و تحريف حقايق

يامبر را كنند كه اهل سنت هر كس را كه پكنند و گويا چنين وانمود ميمغلطه مي

د، اين فقط تلبيس و مغلطه است گويند حتي اگر منافق باشديده باشد صحابه مي

ولي اگر  ،ن كريم جدا كرده استآدانند كه صف منافقين را خود قرهمه مي الو إ

مي بينيد كه اصال مسئله  !شوداين آقايان را كمي گرم كنيد قشنگ حقايق رو مي

ن دانشمندان و تئوريسينهاي اسالم ناب اي !مشكل جاي ديگري است ،اين نيست

ولي بحمدهلل خود قرآن را مرتد ميدانند!! صحابه  ، تمامجز چند نفر (نعوذ باهلل)

دهد اگر واقعا كسي قرآن بخواند و واقعا بخواهد حقيقت را بفهمد پاسخ مي

اينرا ديگر نمي  !!روشن است مگر اينكه قسم خورده باشد كه ماست سياه است

ولي به لطف اهلل اينگونه افراد كه قسم خورده باشند ماست سياه  !كرد توان كارش

 است كم است.  و زغال سفيد

 غزوه تبوكصحابه در 

نازل خداوند متعال سوره توبه را در باره اين غزوه و حوادث قبل و بعد از آن 

نازل شد كه در آن  صهايي است كه بر رسول اهلل فرموده و اين از آخرين سوره

ت بسيار ارزشمندي از جامعه نبوي ترسيم شده است. مطالعه و بررسي اين اجزئي
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سوره خيلي مهم است، زيرا كه بعد از فتح مكه نازل شده و تصوير جامعۀ 

اسالمي كه ترسيم شده خيلي اهميت دارد و در واقع اساسي ترين موضوعي است 

 كه در اين بخش به آن خواهيم پرداخت. 

كنيد مي بينيد كنيد و به آياتش دقت ميتالوت ميشما وقتي اين سوره را 

خداوند خيلي مفصل از منافقين سخن گفته و حاالت مختلفشان را ترسيم كرده 

است، و صفات و خصوصياتشان را خيلي روشن به تصوير كشيده است مثل 

گرفته و به اوج  نفاق رسيده ينه كساني هستند كه به منافقت خواز اهل مد :اينكه

، و در راه خدا اينكه از خروج براي جهاد در راه خدا شانه خالي مي كردندو  ،اند

ن فقيري كه از داشته اندك خود در راه خدا انفاق نابلكه مؤم انفاق نمي كردند،

قسم دروغ  و اينكه مصلحت انديش بودند، و ،كردندكردند را مسخره ميمي

ا براي خود شان دستاويز كردند و آنرخوردند، كوچك ترين بهانه را بزرگ ميمي

 .قرار مي دادند

به  فري كه رسول خدايعني ده ن حال پرسش اين است كه آيا عشره مبشره 

ذي النورين، علي  ابو بكر صديق، عمرفاروق، عثمانبهشت داده است )آنان مژده 

طلحه ابن  مرتضي، سعد بن ابي وقاص، سعيد ابن زيد، ابو عبيده ابن جراح، 

( جزو اين منافقين بودند و ابن العوام، و عبدالرحمن ابن عوف  عبيداهلل، زبير

سابقين اولين قرار در صف كه  صآيا ديگر صحابه صادق و جانباز رسول اهلل 

 داشتند جزو منافقين بودند؟! 

كافي است كه شما  ،خواننده گرامي! موضوع بسياري ساده و روشن است

ايشي كه خداوند متعال از سابقين نظر بگيريد، آنگاه ست صفات منافقين را مد
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 اولين اعم از مهاجرين و انصار به عمل آورده را با آن صفات مقايسه كنيد، با

كمال خورسندي و افتخار در خواهيد يافت كه آنچه خداوند متعال در باره اين 

لذا  ،مردان قهرمان فرموده كامال در نقطه مقابل صفات سياه منافقين قرار دارد

جانباز  كه از صحابه يستايش فوق العاده ا كنيد كه خداوند پس ازمالحظه مي

گويد و بيان مي كند آورد از اعراب و منافقين سخن ميبه عمل مي صرسول اهلل 

 :كه صحرا نشينان يك گروه نيستند
﴿     

   
    

    
 ﴾ (.93: )التوبة 

چشم براه  برخي از باديه نشينان عرب چيزي را كه صرف ميكنند زيان ميدانند و»

مصيبتها گريبانگير  ند بالها وستند كه شما را از هر سو احاطه كنمصائب ه باليا و

 .«دانا است خودشان باد خداوند شنوا و

 :همزمان زندگي مي كرده اند صن يك گروه است كه با پيامبر اي
﴿    

   
    

     
     

   
     

﴾  :(11)التوبة.  
روز رستاخيز ايمان  در ميان عربهاي باديه نشين، كساني هم هستند كه به خدا و»

سبب دعاي پيغمبر  چيزي را كه صرف ميكنند مايۀ نزديكي به خدا و دارند و
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ت خداوند آنان را غرق مايۀ تقرب آنان اس (صرف پول)يگمان ميدانند، هان! ب

 .«خود خواهد كرد، چرا كه خداوند آمرزندة مهربان استرحمت 

اين گروه ديگري از صحرا نشينان است كه در رديف منافقيق قرار داشتند اما 

گويد كامال روشن است حتي اگر مؤمن خداوند متعال وقتي از مؤمنين سخن مي

مثالً سه نفري كه در  .گنهكار و مالمت هم باشد صفش از صف منافق جداست

ك نتوانستند شركت كنند يا كساني كه مؤمن بودند ولي در عين حال گاهي از تبو

 ﴿زد كه به تعبير قرآن كريم آنان گناهي سر مي

 ﴾ 
عمل خوب و بدشان با هم مخلوط شده بود، تمام تفاصيل اين  .(402)التوبة:  

معۀ مدني عصر رسول جريانات در قرآن كريم روشن است، در واقع خداوند جا

را خيلي دقيق به تصوير كشيده است، و نشان داده كه مؤمنان در هر  صاهلل 

 .گناهي از آنان سرزندو صورت مؤمن هستند حتي اگر اشتباهي مرتكب شوند، 

خوبي ياد نكرده و بشارت  هيچگاه خداوند از مهاجرين و انصار جز به خير و

روشن منعكس شده است، و م خيلي كريهاي مكرر براي آنان در تمام قرآن 

 ييك صصف رسول اهلل  همواره صف مهاجرين و انصار و پيروان صادقشان با

با ياران صادق جانبازش فوق العاده بوده، و محبت و  صاست، زيرا رابطه پيامبر 

صداقتي كه در ميان آنان حاكم بوده به سادگي قابل توصيف نيست مالحظه 

 فرمائيد:
﴿     
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  ﴾  :(.443)التوبة 

انصاري  اجرين وانصار را پذيرفت مه اجرين وتوبۀ مه و !خداوند توبۀ پيغمبر»

از آنان  روي كردند بعد از آنكه دلهاي دسته ايسختي از پيغمبر پي كه در روزگار

اندكي مانده بود كه منحرف شود باز هم خداوند توبۀ آنان را پذيرفت. چرا كه او 

 . «مهربان است بسيار رؤوف و

دهد كه توبه انصار مژده مي خيلي روشن است كه خداوند به همه مهاجرين و

 ،را ياري كردند صپيامبر  ،كساني كه در شرايط سخت ،آنان را پذيرفته است

 ﴿موده در اول آيه با تأكيد تمام خداوند چقدر جالب بيان فر

﴾ پس س ،خداوند توبه آنان را پذيرفته است به تحقيق قطعا و يقينا

 ﴾  ﴿: در وسط آيه مجدداً مي فرمايد
 ﴿: فرمايدسپس مي ،باز هم خداوند توبه آنان را پذيرفته

  ﴾ براستي كه خداوند به آنان 

 .مشفق و مهربان است

خوشا به سعادت كساني كه پروردگار محبت و دوستي خودش را با آنان 

ر كالم عزيزش به ثبت كند و شفقت و محبت خود را نسبت به آنان داعالن مي

در آيۀ گذشته مالحظه كرديد كه خداوند صفات و خصوصيات سابقين د، رسانمي

 را  كه با صداقت از آنان پيروي كردند، يعني مهاجرين و انصار و كساني اولين
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بيان نمود. نكات ظريف و مهمي در آنجا وجود داشت كه به بعضي از آنها اشاره 

 شد. 

هر  :بعضي مي گويند ؟ين اولين چه كساني هستندپرسش اين است كه سابق

هر كس  :كس كه به هر دو قبله نماز خوانده جزو سابقين است، بعضي گفته اند

كه زير درخت بيعت كرده جزو سابقين است، بهر حال آيه كريمه داللت بر اين 

از نظر ايمان و شخصيت معنوي چندين گروه هستند كه هر  دارد كه صحابه 

 بهترين گروه صحابه همان وويژگي هاي خودش را دارد. اولين  ل وگروه فضائ

حدي أبه ايمان هستند، يعني بدري ها،  اولين سبقت گيرندگان ولونالسابقون األ

 صكساني كه در زير درخت با پيامبر بيعة الرضوان ها، خندقي ها، و سپس اهل 

 بيعت كردند.

بودند خداوند حتما آنها را مياگر خداي نكرده از ميان اين عده كساني منافق 

كرد. خدا كه با كسي رو درواسي ندارد، سه نفري كه در تبوك معرفي مي

اوال تنبيه و  .نتوانستند شركت كنند خداوند چگونه آنان را مورد آزمايش قرار داد

و قدرت خرچ  بودند،سپس اعالن پذيرش توبه شان، يا مثال كساني كه ناتوان 

نداشتند خداوند آنها را معرفي كرد و عذرشان را بيان نمود، كردن در راه خدا را 

 آنگاه چگونه ممكن است كه خداوند از رهبران و سركردگان منافقين كه خطر

 جدي براي اسالم داشتند سكوت كند!!.

آري متاسفانه بعضي مريضهاي باطني كه تحمل افتخارات صحابه بزرگوار 

 همه مدح و ستايش و خوشنامي و را ندارند نمي توانند اين صرسول اهلل 

قرنها  ،درخشندگي آنان را در قرآن كريم و حديث نبوي و تاريخ تحمل كنند
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كوشند كه صحابه را منافق معرفي كنند اما خوشبختانه قرآن كريم سندي است مي

نمي تواند انكارش كند براي همين است كه اين مريضهاي كس است كه هيچ 

را دست بزنند شروع به تحريف معنوي قرآن نمودند  باطني وقتي نتوانستند قرآن

ي از تاريخ رنگ و افسانه هاي دروغين شان را در صفحات مغشوش بخش

 حقيقت زدند.

شما در اين سوره دقت كنيد كه خداوند چقدر واضح و روشن سخن گفته 

است، محال است كه در جامعه نبوي آن زمان منافقي يا دشمني كه براي اسالم و 

خطري داشته باشد بوده و خداوند صفات و خصوصياتش را در سوره  مسلمين

يعني معرفي  ،لذا از نامهاي اين سوره كاشفه و فاضحه است ،توبه ذكر نكرده باشد

آنان را رسوا كرده  و چون تمام صفات منافقين را بر شمرده ،رسوا كننده كننده و

 است. 

 جناحهاي جامعه نبوي

 .قسيم بندي مي كندسوره توبه جامعه نبوي را ت

 ـ سبقت گيرندگان به ايمان از مهاجرين و انصار1
﴿   

  
  
    

    
   

   
    

﴾  :(444)التوبة. 
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كسانيكه به نيكي روش آنان را در پيش  انصار، و پيشگامان نخستين مهاجران و»

ايشان  راه ايشان را به خوبي پيمودند، خداوند از آنان خوشنود است و گرفتند و

را آماده ساخته است كه در  يشان بهشتي اياخداوند بر هم از خدا خوشنودند، و

جاودانه در آنجا ميمانند. اين است پيروزي  رود خانه ها جاريست وزير آن 

 .«بزرگ

 غير سابقين بودند اعم از سابقين و صـ مؤمنانی كه عموما با پيامبر 7

﴿   
   

   
   

   
 ﴾  :(.22)التوبة  

جان خود به جهاد ميپردازند همۀ  مؤمناني كه با او هستند، با مال و ولي پيغمبر و»

 .«آنان بيگمان رستگارانند نيكي ها از آن ايشان است، و خوبيها و

  ﴿ و انصار بدون قيد اولين مهاجرين -3

     
    

    
   
     

    
  ﴾ (44ة: التوب.) 

 با] جنگيدند[ كافران با] و كردند انفاق[ مكه] فتح از پيش كه شما از كسانى»

 كسانى از منزلت در آنان. نيستند يكسان[ فتح از پس گران جهاد و كنندگان انفاق

 هر به خداوند و بزرگترند جنگيدند،[ كافران با] و كردند انفاق[ فتح] از پس كه
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 خبر با كنيدمى آنچه از خداوند و. است داده وعده را يكن[ سرانجام آنان از] يك

 .«است

سال ) در اين آيه روشن است كه خداوند متعال كساني را كه قبل از فتح مكه

 كند وايمان آوردند جدا معرفي مي (صسال قبل از وفات پيامبر  هشتم يعني دو

آوردند بيشتر اجر و پاداش آنان را نسبت به كساني كه بعد از فتح مكه ايمان 

 .مژده بهشت مي دهدروه گكند اما به هر دو عنايت مي

و  صرابر پيامبر بدر  !يك سال دقت كنيد يعني حتي كساني كه بيست و

پرداختند و چه بسا  صاذيت پيامبر  نورش جنگيدند و به آزار و دعوت پر

را مي  آوردنشان نه تنها آنهامؤمنان را به شهادت رساندند خداوند پس از ايمان 

  ﴿د كه علنا به آنها مژده بهشت مي دهد بخش

 ﴾ وه را، چه كساني كه يعني هردو گر

و چه كساني كه در آخرين مراحل به  ،هاي دعوت ايمان آوردنددر اولين روز

البته اجر اولين  ،دامان مشفق اسالم شتافتند همه را خداوند مژده بهشت مي دهد

 :آخرين ها بيشتر است، جالب است كه در آخر مي فرمايدها از 

﴿   ﴾ 
و بخواهند پرورنده آن چند نفري كه بعد از  ،ها نتوانند تحمل كنندشايد بعضي

كه اينها فالن ها هستند  ،فتح مكه مسلمان شدند را به خداوند معرفي كنند

خداوند از همه چيز خبر دخالت كنيد ت لزومي نيس :خداوند پيشاپيش فرمود

 .دارد
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چه مربوط، بهشت هم مال خودم است و اينها  به شما :گويدگويا به آنها مي

وقتي صادقانه و از ته دل آمدند من بخشيدمشان، مگر  !هم بندگان خودم هستند

فرق كرم و اخواسته ايمان آوردند، شكافتيد و خوانديد كه ن شما دلهاي آنها را

 و رحيم است. شود چون او رحمانگي خداوند در چنين جايي ظاهر ميبخشند

ما را جز رحمت خود، به بندگان بخيل و دل تنگت  خدايا ترا سپاسگذاريم كه

هم  ياگذار نكردي، در پايان معرفي اين گروه خداوند به آن دو گروه ضمنو

د و دوم به كند اوالً سه نفري كه نتوانستند در غزوه تبوك شركت كننمياشاره 

 چ كردن در راه خدا چيزي نداشتند.كساني كه براي خر

 ـ كسانی كه كارهاي شايسته شان با كارهاي بدشان مخلوط شده است8

ستايش مي كند. به تفاصيل اين  ده شدهسپس از بانيان مسجد قبا كه بر تقوا نها

 جريانات دقت كنيد همه اينها مؤمن بودند اما درجاتشان متفاوت بود.

و  منافقين كه خداوند درين سوره به تفصيل از آنان سخن گفته است ـ5

، در يكايك صفات زشت آنان را معرفي كرده است همچنين اعراب باديه نشين

كه در اين  يجود داشت و هم منافق، پس با اين همه تفصيلميان آنان، هم مؤمن و

صف مؤمنين سوره وجود دارد و با اين روشني كه خداوند صف منافقين را از 

انصار نه تنها منافق و جدا كرد چگونه بعضي ها نمي توانند بپذيرند، كه مهاجرين 

مژده بهشت گرفته اند.  بيعة الرضوان نيستند كه مژده بهشت گرفته اند، اصحاب

بودند مژده بهشت گرفتند، آيا واقعا اگر كسي  صكساني كه در كنار پيامبر 

ين كامال از صفات مؤمنين جدا صفات منافقبخواهد بفهمد نمي تواند بفهمد كه 
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تواند بفهمد كه شيرمردان و جانبازان صحنه هاي بدر و أحد و آيا نمي است!!.

فتح المبين مكه همه اينها مدال افتخار صحبت با رسول  خندق و حنين تبوك و

ب كردند؟! البته اگر كسي بخواهد و آمرزش و مژده بهشت كس مغفرت صاهلل 

ال وحي مستقيم آسماني هم كارگر نخواهد بود. خدايا ست و إفهمد روشن اب

 دلهاي همۀ ما را شفا بخش و به راه راست هدايتمان كن.

 قبل از پايان

 خداوند متعال مي فرمايد:
﴿   

   
  

     
    

    
     

   
   ﴾  :الكهف(

42.) 
به فرياد  شامگاهان خداي خود را ميپرستند و با كساني باش كه صبحگاهان و»

اي جستن زينت حيات چشمانت را از ايشان بر طلبند ونند ذات او را ميميخوا

، و از كسي فرمان مبر كه دل او را از ياد خود غافل ساخته ايم، دنيوي بر نگردان

 .«تتفريط بوده اس كار و بارش افراط و و او به دنبال آرزوي خود است و

هي از اصحاب و خداوند متعال به پيامبرش دستور مي دهد كه در كنار گرو

در آيه كريمه دقت كنيد و اين شرافت و افتخار را  ،يارانش صبر پيشه كند و بماند
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آن همه عظمت و بزرگواري كه دارند خداوند به با ، صدر نظر بگيريد، پيامبر 

خوانند، د كه پروردگارشان را مينايشان دستور مي دهد كه باكساني همراه باش

ز چه مقام و منزلتي در نزد پرورگارشان بر ا ؟اينها چه شخصيتهاي هستند

 رابطۀ صميمي وي از است نمونه اخوشا به سعادتشان، اين  ؟خوردارند

 با صحابه جانبازشان. صناگسستني پيامبر 

  :خداوند متعال مي فرمايد
﴿     

      
   
    

  
     

      
  ﴾  آل(

 (.459عمران: 
 اگر درشتخوي و از پرتو رحمت الهي است كه تو با آنان نرمش نمودي و»

ايشان طلب بر نده ميشدند، پس از آنان در گذر وگاز پيرامون تو پرا سنگدل بودي

هنگامي كه تصميم به  رايزني كن، و و در كارها با آنان مشورت و ،آمرزش نما

خدا توكل كن، چرا كه خدا توكل كنندگان را دوست  بر انجام كاري گرفتي 

 .«ميدارد

 صنباز رسول اهلل صحابه مؤمن و فداكار و جا از رحمت سرشار خداوند بر

اخالق خوش  به دستور پروردگارشان با آنان به نرمي و ص اين است كه پيامبر
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رد و كنمود و در حق شان دعا ميكرد. و براي آنان طلب آمرزش ميبرخورد مي

  نمود. با آنان مشورت مي

خوانندة گرامي! در معني اين آيه كريمه دقت كنيد، از پروردگار آسمانها و  

رسد كه باصحابه و ياران همراهشان مشورت كنند در به ايشان وحي ميزمين 

 گفتار كردار ايشان با وحي كنترول ميشد و معصوم بودند هر ص حاليكه پيامبر

هم  ‡ديگر پيامبران  حتي از فرشتگان و ايشان بهترين انسان روي زمين بودند و

 ،ن مشورت كنندافضل بودند با اين وجود مكلف شدند كه با صحابه عزيز شا

توان نتيجه گرفت اهميت مشورت در اسالم است آيه آنچه از اين مطلب مي

كند كه راه خروج از هر مشكلي  مشورت است نكته كريمه خودش روشن مي

كند مقام و منزلت شامخ مهم ديگري كه از اين آيه كريمه به روشني تجلي مي

با آنان مشورت كند چه  دهدمير دستو صكساني است كه خداوند به پيامبرش 

را در نظر بگيريد و  صافتخاري بزرگتر از اين، شما وقتي شخصيت رسول اهلل 

وقتي خداوند به  ،روشن مي شود دقت كنيد خود به خود منزلت صحابه 

دهد كه با كساني مشورت كند پس دستور مي صافضل ترين پيامبرش  بهترين و

ال به دايره اده اي در نزد خداوند باشند وإايد داراي مقام و منزلت فوق العآنها ب

مشورتي كه زير نظر وحي آسمان برگذاري شود راه نمي يافتند. و چه افتخاري 

دستور بيايد براي اين افراد طلب آمرزش بكند  صبزرگترين از اين كه به پيامبر 

به سعادت شان و نوش جانشان و اين همه افتخار و بزرگواري اين  پس خوشا

 صطف و مرحمتي كه در كنار معلم بزرگ و مرشد كاملشان رسول اهلل ل همه و

 .و بازو نيست اااا  تا نبخشد خداي بخشنده بدست آوردند. اين سعادت به زور
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دانيد آيات كريمه اي عموماً در باره رسول اهلل خوانندة گرامي: همچنانكه مي

بعضي از آنها و صحابه جانباز شان نازل شده فراوان است كه مختصرا به  ص

اشاره كرديم براي كساني كه عقل سالم و قلب بيدار داشته باشند همينقدركافي 

 است.

 قبل از پايان
خوانندة گرامي! يقين داشته باشيد كه همه بايد در مقابل پروردگارمان بايستيم و 

در باره زندگي  پاسخ گو باشيم آنگاه در بارة آياتي كه مطرح كرديم دقت كنيد و

ر كنار را د نقش صحابه عزيزشان بينديشيد و صب رسول اهلل يو نش پرفراز

با صحابه شان  صشرايط مختلف رسول اهلل  ضاع وايشان تصور كنيد كه در او

چگونه ايفاي  آمده صحابه زيستند و در شرايط دشواري كه پيش ميچگونه مي

ومي دقت كنيد كه ايشان زندگي عم صدر سيرت رسول اهلل  ،كردندنقش مي

ايشان كسب  خود را با چه كساني گذرانيده اند طالب و دانشجوياني كه از محضر

فيض نموده اند. چه كساني بوده اند؟ سربازان و سپاهيان جانبازي كه با دشمنان 

كرده اند چه  ه و راه را براي دعوت نبوي همواردشمنان اسالم جنگيد حضرت و

واره با آنان نشست بر خواست هم صكساني بوده اند؟ كساني كه رسول اهلل 

از همنشيني آنان خوشحال بوده  نوشيدند وخوردند و ميداشته و در كنار آنان مي

در ميان  صاند؟ و كساني همواره از وجود مبارك رسول اهلل چه كساني بوده

باليدند چه كساني بودند؟ كساني همواره پشت خوشحال بودند و به خود مي

كردند و با و خطبه ها و موعظه هاي ايشان را گوش مي خواندندايشان نماز مي
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از  صپذيرفتند چه كساني بودند؟ كساني كه همواره رسول اهلل دل و جان مي

رفتند چه آنان ديدن و به خانه هايشان سرمي زد و آنها همواره به ديدن ايشان مي

خدمت كساني بودند؟ كساني كه تمام مالشان را به خاطر خوشنودي خداوند به 

كردند چه كساني بودند؟  كساني كه جانشان را در راه تقديم مي صرسول اهلل 

كردند چه كساني بودند؟ كساني كه قربان مي صخدا و در دفاع از رسول اهلل 

قرآن را جمع آوري نموده و به نسلهاي بعدي منتقل كردند چه كساني بودند؟ 

به سراسر جهان ابالغ  دند ورا گرفتند و عمل كر صكساني كه دعوت رسول اهلل 

 از آن دفاع كردند چه كساني بودند؟ كساني كه همواره افتخار صحبت و كردند و

تمام عمر  همنشيني حضرت را داشتند و در كنار حضرت زندگي ميكردند و

در جمع آنان نيز جان به جان آفرين سپرد چه  ميان آنان گذراند و خويش را در

شخص است اين صحابه بودند كه اينهمه افتخار كساني بودند؟ طبعاً جواب م

محبت فوق  برين عشق وهمه مدال آسماني كسب كردند، بنا اين آفريدند، و

چنان عميق بود كه خبر وفات آن سرور  صالعاده آنان نسبت به پيامبر گرامي 

براي آنان اصالً قابل تحمل نبود نزديك بود باور نكنند كه معلم  صكاينات 

دارد از آنان خدا حافظي ميكند، آري بدون ترديد آنان همچنان ص محبوب شان 

 پاداش گرفتند از تحمل فراق و اجر و صنشيني رسول اهلل هم كه از صحبت و

صداقت  پاداش گرفتند زيرا ايمان و نيز اجر و صغم جدايي پيامبر محبوبشان 

 نمونه بود. آنان در هر حال الگو و

محبتمان به  حروم نگردان و به ادعاي ايمان وما را نيز از ثواب م !پروردگارا

 لباس حقيقت بپوشان. صپيامبر 
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 تجربة تائبان

كه به هر دليل گول افسانۀ دروغ دانيد متأسفانه هستند كسانيكه ميهمچنان

متأسفانه  هاي زهر آگين دشمنان مغرض يا دوستان جاهل را خورده اند وپردازي

حسد در دل دارند،  كينه و صكار رسول اهلل  صحابۀ فدا نسبت ياران جان نثار و

آزارند، مي را با كلمات زشت شان صندانسته قلب مبارك رسول اهلل  دانسته و و

شود آرامش مؤمنان مي واريم خداوند هدايتشان كند، آنچه باعث خوشحالي واميد

عقل  كس فطرت پاك واز آنجايي كه خداوند در وجود هر اين است كه الحمدهلل

 شود وفطرت پاك بيدار مي ي را گذاشته است طبعاً روزي اين عقل سليم وسليم

گيرد، چه بسيارند كسانيكه تا متوجه اشتباهاتشان گردند بال راه صواب را پي مي

طبعاً چنين بندگاني كه  طلبند، وگردند، و از خداوند آمرزش ميفاصله بر مي

گردند، چنان از وردگارشان بر ميبه بارگاه پر كنند ومخلصانه توبه مي خالصانه و

شرك  شوند كه گويا اصالً گناه نكرده باشند، توبه گاهي از كفر وگناه پاك مي

گاهي هم  بي عدالتي است، و است گاهي از گناه كبيره است، گاهي از يك ظلم و

بنا برين دشمني  ،دشمني بي مورد است حسد و احياناً كينه و افتراء و از دروغ و

چه  هاي خطر ناكي به دنبال دارد وگناهي است كه پيامد صرسول اهلل با صحابۀ 

واريم كه از دائره به خارج پرت كند، اميد بسا ممكن است خداي نكرده انسان را

شما توفيق توبۀ صادقانه عنايت فرمايد. كساني كه به ويژه از  خداوند به همه ما و
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رده باشند بسيارند، و ما به توبه ك صتوهين به صحابه رسول اهلل  گناه دشنام و

حمدهلل همواره با چنين مؤمنان پاكي سرو كار داريم، جوري كه آنان تعريف 

ميكنند انساني كه ادعاي مسلماني دارد و در عين حال به پاك ترين شاگردان 

اهانت ميكند، محال است كه طعم ايمان را بچشد بر عكس وقتي  صرسول اهلل 

اهانت  دشنام و دشمني و حسد و از هر گونه كينه وكه توفيق ميابد كه دلش را 

 پاك ميكند احساس آرامش ميكند و صبويژه نسبت صحابۀ جان نثار رسول اهلل 

چشد. چرا؟ چون كه حقيقتاً طعم شيرين ايمان را مي از زندگي اش لذت ميبرد و

او به يكي از مهمترين دستورات پروردگارش عمل كرده است، پروردگار مهربان 

كه شما از خداوند چنين بخواهيد: رؤوف و رحيم به دعا آموزش داده  و
﴿     

   
  ﴾  :يكينه ا و» .(44)الحشر 

نسبت به مؤمنان در دلهايمان جاي مده، پروردگارا! تو داراي رأفت و رحمت 

 . «فراواني هستي

دعاي ساير مؤمنان در بارة او  پس چنين افرادي گويا خواستۀ پروردگار و

خواستار  حسد نمي پروراند و پذيرفته شده است، او ديگر در قلبش كينه و

دشمني بي مورد متنفر است. او ديگر  وحدت مسلمانان است، او از اختالف و

، چنين شخصي را دوست ميدارد صصحابۀ اخيار رسول اهلل  اهل بيت اطهار و

كامل نمي شود و  صاهل بيت پيامبر  ميداند كه ايمان جز با محبت صحابه و

 تقوي يعني صحابه و وحدت امت اسالمي جز با محبت با هر دو الگوي ايمان و
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اهل بيت ممكن نيست، چنين ممكن همواره احساس آرامش ميكند، و از ايمانش 

 ساس شرمندگي نمي كند، برد و از رو برو شدن با پروردگارش احلذت مي

 

هر گونه  پس خوانندة عزيز وگرامي! بيا با هم دلهايمان را سالم نگهداريم و

حسد ناپاكي را از آن دور كنيم، دلهايمان را نسبت به همه مؤمنان پاك  كينه و

نسبت به همه اهل بيت  و صجانباز رسول اهلل  كنيم نسبت به صحابۀ مؤمن و

 كنيم. دلهايمان را صاف صآنحضرت 

 پروردگارا! دلهاي ما را نسبت به همه مؤمنان پاك بگردان آمين...  
 


