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 ��م اهللا ا����ن ا����م

 مؤلف  مقدمۀ

گوئیم  ذات پاک او را میو ثنای مطلق حمد   ویژه پروردگار است، ،سپاس و ستایش

و از شر نفسها و اعمال بدمان به   کنیم، و از او طلب آمرزش نموده و به بارگاه او توبه می

جوئیم، کسی را که خداوند هدایت کند فقط او راهیاب است، و  ذات قدوس الله پنا می

 تواند او را به راه راست بیاورد. ای نمی هکسی را که گمراه کند هیچ هدایتی کنند

برد، از خداوند متعال  یبسر م کیمبار یداریدر ب ین روزها امت اسالمیدرا

همگان روشن  ن امر بریالبته ا برساند. یمال پختگکه ثمرات آن را به کم یدواریام

دار شود و اگر یب یاسالمچگاه نخواهند گذاشت امت یه دشمنان اسالم هکاست 

 .زدیر شود نخواهند گذاشت به پاخدایب

شه یو تحمل فراوان پ صبر شه در برابر دشمنانکخواست خواهد به پا  یامت زمان

خواهد داشت امامت  یستگین امت شایه اک، آنگاست  ند، و از پروردگارش بترسدک

ن یا یداریب ،هکتوان گفت  ین میقیرد، در آن صورت به یجهان را بدست گ یو رهبر

 بوده است. یارزشمندو  کمبار یردایب ،نهضت

از تفرقه و  یرنگ بازیو ن یارکبا م اند اما متأسفانه دشمنان اسالم همواره توانسته

نند و کسوء استفاده  کیو اختالف ملتها و رهبران مسلمان به گونه خطرنا کیپراگند

 شتر فراهم آورند.یر و بتشیامت ب یرا برا یاسباب ضعف و فرسودگ
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ز اختالف یره و ماده اشتعال انگیه در واقع آتشگکباب اختالف ن اسیتر ماز مه

 پردازان  ان و افسانهیداستان سرا یه براستک  خ است،یانبار بزرگ تار ،دیتواندش نام یم

ب یال پردازیو خ یباتردست و مصلحت  ،آنرا زرق و برق ببخشند اند توانسته یبه خو

 ،ها عاطفه یکاز آن در جهت تحر اند ار ماهرانه توانستهیبس ،شان فرصت طلبیاند

 .!نندکسوء استفاده  ،مال یو جمع آور یت مردمیسب حماکج مردم و یبس

ده و ینسنج یخیخ و مطالب تاریمال تأسف همواره از تارک ه باکنیو خالصه ا

 یبراای  ه عدهکشده  استفاده» پل«مغرضانه به عنوان یک ق یا با تحقیق نشده یتحق

 اند. ردهکقت از آن استفاده یچه بسا مخالف حق یها اندن به اهداف و آرمیرس

الزم است که  ،اما امروز بر مسلمین جهان بویژه قشر تحصیل کرده و حقیقت جو

حقیقت را برای مردم بیان کنند و از آن دفاع نمایند و اهل ایمان را به چنگ زدن به کتاب و 

های شوم دشمنان اسالم  و نقشهچنددستگی بر حذر دارند،  وسنت فرا خوانند و از تفرقه 

و دامن زدن به آتش  ،عمیق ترکردن اختالف نظرها و ،نیکپرا  را که در جهت اختالف

 هوشیاری تمام نقش برآب نمایند. با زرنگی و ،ندکن تالش می ه سعی وقتفر

ر یغو  یعیطب یهایریدرگ ه رنجشها وکاستحضار دارند  یخوانندگان گرام

ن یهم أجمعین صحابه رضوان الله علیب صامبر یاز وفات پپس ه ک یمقصود

از ان آنرا بهانه قرار داده و یال پردازان و داستان سرایه خکاست ای  بوجود آمد، جرقه

 .اند ردهکدشمنان اسالم آغاز  یرا براشان  خدمتآن رهگذر 

هم در جهت خدمت به اسالم و مسلمین و متحد کردن جامعه  از آنجایی که ما

 خواستیم این کتابچه کوچک را برای عموم مسلمین اعم از زن و ،داریم اسالمی دغدغه

ای هستند، به  به صرف نظر از اینکه پیرو چه مذهب و عقیده ،مرد و کوچک و بزرگ

و در  ،رشته تحریر در آوردیم تا شاید گامی هرچند کوچک در این راستا برداشته باشیم

 .ده باشیمنموکمکی  ،هجهت روشن کردن حقیقت و دعوت به سوی دین الل
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م توجه داشته یرکژه قرآن یبو یو نقل یشتر به دالئل عقلیه بکن بوده یا ما بر یسع

ه آن کات مباریآ یر و تدبر در بعضکتف له قرآن ویو وجدان و عاطفه را بوس  م،یباش

ن ید خداوند متعال ایم تا شایشکب یو شعور را به داور کدار نموده و عقل و دریب

 یله آن نفعید و بندگانش را بوسیقبول فرمااش  یوتکمل را ببارگاه ز مایتالش ناچ

 .سعادت یبرساند، اگر قبول افتد زه

ق یبا توف یکیر و نیه هر خکبرم  یان میمان و باور به پاین ایلمات را با اکن یا

از تو طلب آمرزش و مغفرت  یریو تقص ییا! از هر گناه و نارسایخدا پروردگار است.

  نم.ک یم

 د ویمف های ییشنهادها و راهنمایه از پکخواهشمندم  یاز شما خواننده گرام

 ،شیصالح بن عبدالله الدرو              د.ییسازنده تان محروم نفرما

 ،فیبزرگ در قط یدادگستر یقاض

 ٣١٩١١. یصندوق پست. یعربستان سعود
 

تهیه و تنظیم: سایت کتابخانه الکترونیکی 

 عقیده
www.aqeedeh.com 

 book@aqeedeh.comایمیل:     
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 ص هاي پیامبر از مسئولیت

 �ِيِهمۡ  َعۡث �ۡ ٱوَ  َر�ََّنا﴿ فرماید: می اک ابراهیم پاز زبان خداوند متعال 
ْ َ�تۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  رَُسوٗ�   إِنَّكَ  َوُ�َزّ�ِيِهۡمۖ  َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َوُ�َعّلُِمُهمُ  تَِك َءاَ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  لُوا

نَت 
َ
پروردگارا، و از میان آنان رسولی از « .]۱۲۹البقرة: [ ﴾١٢٩ ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ أ

موزد و آنان را بیاخواند و به آنان کتاب و حکمت بهایت را برایشان   خودشان برانگیز که آیه

 .»ۀ با حکمتگمان تویی پیروزمند فرزان . بیکندپاک 

ِيٱ ُهوَ ﴿ د:یفرما ین میهمچن  ٱ ِ�  َ�َعَث  �َّ
ُ
ْ َ�تۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  رَُسوٗ�  نَ  ّۧمِّ�ِ ۡ�  ِهمۡ َعلَيۡ  لُوا

ْ  �ن َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َوُ�َعّلُِمُهمُ  َوُ�َزّ�ِيِهمۡ  ۦتِهِ َءاَ�ٰ   لَِ�  ُل َ�بۡ  ِمن َ�نُوا
بِ�ٖ  لٖ َضَ�ٰ  ادان پیغمبری است که از میان بیسو ذاتی وندخدا« .]۲الجمعة: [ ﴾٢ مُّ

ایشان بخواند. و آنان را پاک  ررا ب اورا برانگیخته و به سویشان گسیل داشت. تا آیات 

 )تاریخ(موزد. آنان پیش از آن بیا(شریعت)  حکمت قرآن) و گرداند. و بدیشان کتاب (

 در گمراه
ً
 .»آشکاری بودند یواقعا

 ص ولنصوص بسیار صریح و روشن است که پیوند صحابه گرامی با رس
ادای آن معبوث  که جهت ابالغ و صهای پیامبر  بعضی از مسئولیت .١ناگستنی است

در این آیات کریمه ذکر گردیده است، اینها بدون شک از واجبات شرعی و   اند، شده

همان ایمان از  را دیده و به ایشان ایمان آورده و با صشود که پیامبر   یگفته م يبه کس یصحاب -١

بیشتر باشد بدون  ص شان با آن حضرت که مدت زمان صحبت یدنیا رفته باشد. البته کسان

 مترجم. بیشتر است. انمقام و منزلتش کش
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 بوده ص های ازرشمند ربانی در رسالت آن رسول گرامی تکالیف الهی و حکمت

متعال آن برآمدند لذا خداوند ن وجه از عهده یبه بهتر صه حضرت کاست، 

 نور یار به سوکآش یو گمراه ک فر و شرک یکیتار شان ازیله ایرا بوس یجامعه بشر

ه کدر م  را  صابتداء حضرتش  متعال خداوند یآر ت نمود.ید هدایمان و توحیا

 .شان از همانجا شروع به دعوت نمودندیان قوم خودش مبعوث نمود و ایرمه در مکم

 یه حضرت با آنان به نوعکنیش نبود مگر ایقر هلیقباز  یندانخاچ ید هیشا

داشتند از  یشاوندیا حضرت خوب نهیاز انصار مد یبعض یداشتند، حت یشاوندیخو

لذا   بودند، صعبدالمطلب پدر بزرگ رسول الله  های ییه داکنجار  یجمله بن

 از خودشان. یامبریپ ﴾ُهمۡ ّمِنۡ  رَُسوٗ� ﴿: خداوند متعال فرمود

ن نسب و تری فین و شریبهتر ص یمحمد مصطف یخداوند متعال برا ،یآر 

د، و یگردان ل یم خلیشان را از نسل حضرت ابراهیو ا ،خانواده را انتخاب نمود

 ص یامبر گرامیرمه مبعوث فرمود، پکه مکدر م یعنین ین سرزمیترکن و پایدر بهتر
ه آن حضرت سرور کبل  است، م یحضرت ابراهشان  نکبت ش پدر یثمره دعا

  نند،کازات افتخار ین امتیشان به ایه اکنیبدون ا  است، تمام فرزندان آدم 

 یعنین یرالبشر و امام المرسلیبه اتفاق تمام امت خ صرم مان کن رسول میهمچن

 م.یپس خدا را سپاسگذار  هستند، ‡امبران یتمام پ یشوایامام و پ ن انسانها ویبهتر

 صهای فراوانش به این رسول محبوبش  ل در ادامه نعمتکما اینکه خداوند متعا
اران و جان نثاران از هر ین یانتخاب نمود، ا انشیا یاران را براین اصحاب و یبهتر

دان الگو و یداشتند و در هر من افتخار را یا یستگیو شا انسانها بودند نیلحاظ بهتر

 و یدار چه در وفا  ،و شجاعت یچه در فهم و دانش چه در مردانگ  نمونه بودند،

   صداقت،
ً
 د.را داشتن صرالبشر یخ ینیصبحت و همنش یستگیآنان شا  واقعا
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ز بودند، پس آنان یان حضرتش نیکشاوندان و نزدیه آنها خوکنیگرشان ایاز دیامت

ن یزم یرو ین انسانهاتری ستهیظ اخالق هم شا و از لحا  ن،یاظ نسب هم بهترحاز ل

           ند:دفرمو صامبر یه پکبودند، و چنان

َاِهِليَّةِ  يِف  ِخيَارُُهمْ  َمَعاِدُن، انلَّاُس «
ْ
 .١»َ�ُقُهوا إَِذا اإلِْسالِم، يِف  ِخيَارُُهمْ  اجل

شان در اسالم خواهند بود  بهرین  بهترین آنان در جاهلیت،  مردم مانند معدن هستند،«

گاهی داشته باشند بشرطی  .»که دانش و آ
نانه و کش را از یو قر ،لینانه را از نسل اسماعک ه خداوندکدانند  یهمه م

ن تری ین نسب و عالتری فیه افتخار داشتند شرکده است یش برگزیشم را از قرها یبن

 ا بودندهنیهم  ده شود،یان آنان برگزیاز م ص یو رسول گرام ،منزلت را داشته باشند

ه کهستند ا هنیمحاصره شدند، و هم ص یه در شعب ابو طالب با رسول گرامک

 صحضرت محمد  و  ا بودند،هنیاز هم صامبر یپ٢ست آلیز نیشان جایا صدقه بر
 د.یامبر برگزیان رسول و پیجهان ینها برایان همیرا خداوند از م

با  ﴾َوُ�َزّ�ِيِهمۡ ﴿د: یفرما یخداوند متعال ف ،دینک رکو ف دیشیندیب !یخواننده گرام

ت نمود و یآنان را ترب صامبر یپ  بودند، نیزم یرو ین انسانهایه آنان از بهترکنیا

فرشته  هشد کت شده و پایترب ین انسانهایه چنکسته است یا شایرد پس آکه کیتز

ه کد ینکمه دقت یرکه یا در آجنیا ! رند؟یقرار گن یو نفرصفت مورد طعن و لعن 

 ه مفهومکاست  ین خود نقطه قابل توجهیا  م مقدم نموده،یه را بر تعلکیخداوند تز

 رساند. یرا م یار ژرفیق و داللت بسیعم

   .باب خیار الناس ۲۵۲۶صحیح مسلم شماره  و ۲۹۸ /۶صحیح بخاري  -١

ایشان با  ی(کتاب بعد الله توضیح خواهیم داد. شاء ان یدر کتاب بعد صباره آل رسول در -٢

ده ند سال پیش با ترجمه همین مترجم منتشر شچنام وحدت و شفقت بین صحابه و اهل بیت 

 را نیز  بدنبال داشته است). ناشر. یمزه آیت الله جعفر سبحان یو نقد ب
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ن یطبق ا ﴾َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َوُ�َعّلُِمُهمُ ﴿د: یفرما ین خداوند متعال میهمچن

و به  ،نمودند  ش را اداءیت خویمسئول صامبر یخبر آمده پ یه به معنک یدستور اله

دا بترسد ه از خکانسان عاقل و منصف  یکا یپس آ ،مت آموختندکتاب و حکآنان 

 ند؟!.کف یرا به جهالت توص صتواند شاگردان رسول الله  یم

د و ینکمه تدبر یرکات ین آید، در هنگام خواندن اینکعجله ن !یخواننده گرام

 :دیآنرا در ذهنتان تصور نمائ یمعان

ِيٱ ُهوَ ﴿  ٱ ِ�  َ�َعَث  �َّ
ُ
ْ َ�تۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  رَُسوٗ�  نَ  ّۧمِّ�ِ ۡ�  ۦهِ تِ َءاَ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  لُوا

ْ  �ن َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َوُ�َعّلُِمُهمُ  َوُ�َزّ�ِيِهمۡ   لٖ َضَ�ٰ  لَِ�  ُل َ�بۡ  ِمن َ�نُوا
بِ�ٖ   ]۲الجمعة: [ ﴾٢ مُّ

است که از میان بیسوادان پیغمبری را برانگیخته و به سویشان گسیل  ذاتی وندخدا«

 قرآن) و . و بدیشان کتاب (ایشان بخواند. و آنان را پاک گرداند ررا ب اوداشت. تا آیات 

 در گمراه )تاریخ(موزد. آنان پیش از آن بیا(شریعت)  حکمت
ً
 .»آشکاری بودند یواقعا

ٰ ﴿و در آیه بعدی هم دقت کنید  ِ ٱ ُل فَۡض  لَِك َ� ٓ  َمن �ِيهِ يُؤۡ  �َّ . ]٤الجمعة: [ ﴾ءُ �ََشا
نبوده نعمت بزرگی است که به سادگی برای هرکس میسر  صفتخار صحبت با پیامبر ا

نعمت بزرگ و فضل و احسان خداوند است که به هر کس بخواهد این آری  ،است

با فضل و احسان خداوند و با حصول این نعمت بزرگ یعنی  بخشد. صحابه  می

 ستگار شدند و گوی سبقت را از جهانیان ربودند.ربود که  صافتخار صحبت با پیامبر 

اش یک حقیقت  حابه گرامیو ص صاین رابطه عمیق بین رسول الله  ،آری

زیست، طبعا در  ان و در میان آنان میآنزیرا که حضرتش همواره با   آشکار است،

المؤمنین رضوان الله علیهم  هاتاش ام نان اهل بیت اطهار و همسران مکرمه رأس آ

 .أجمعین قرار داشتند
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را یز ،شد یاز نشستن با آنان خوشحال م گرفت و یارانش انس میبا  صامبر یپ 

ارانش بودند و هم یار هم سربازانش بودند، هم دستکن مردان مؤمن و فدایه اک

لذا   گرفتند، یم یه در مدرسه نبوت از حضرتش درس وحکشاگردانش بودند 

جهاد   ت،کیت و تزیترب  دعوت،و  میداد تعل یانجام نم یارکچ یحضرتش بدون آنان ه

  گرفت، یآنان انجام مم با مشورت و عنداللزو کمکبا  یخالصه هر عمل و مبارزه و

در  یان آنان بودند، و حتیدر م  ستند،یبا آنان ز یق زندگین دقایلذا حضرتش تا آخر

ه ک یا ین صداقت و وفادارایجه ایه در نتک  ن سپردند،یآغوش آنان جان به جان آفر

ارش وجود داشت پس از مرگ هم کو صحابه جانباز و فدار صان آنحضرت یدر م

نَا َذَهبُْت « :شد یده میآنقدر از حضرتش شن ،ردکگر جدا نیدیکنان را از  آ خداوند
َ
 أ

بُو
َ
نَا وََدَخلُْت  ، َوُ�َمرُ  بَْ�رٍ  َوأ

َ
بُو أ

َ
ه خداوند پس از مردن هم ک »َوُ�َمرُ  بَْ�رٍ  َوأ

ن یما چنبه ه کسپاس مر تراست  ر وکا شینار هم قرار داد خداکرا در  یناران جاین یا

ن آل اطهار و یامبرمان چنیه به پکا تر و سپاس مر یت فرمودیعنا یامبر محبوبیپ

 !ایخدا ،جان در دهها هزار بدن بودند یکا یه گوک ،یت فرمودیعنا یاریصحابه اخ

 ان فرست.یپا یاران جان نثارش درود و رحمت بیرم و آل اطهار و کامبر میبر پ

ن و یقینند، ک یم یرویاز او پ دارند، و یرا دوست م صامبر یه پک یسانک، یآر

و  ،ادا نمود یامانت پروردگارش را به درست صه آنحضرت کامل دارند کباور 

ه خداوند به او دستور داده بود به نحو احسن کو هر آنچه   رد،کغ یرسالتش را تبل

ه کیو آنان را تز  ارانش علم و دانش آموخت،یه به اصحاب و کنیاز جمله ا  انجام داد،

امل از زبان و مجلس حضرتش قرآن و سنت ک یستگیشا نان با ، لذا آردک کنمود و پا

ن یبنابرا ،ردندکپس از خود منتقل  های نسل بهو به نحو احسن آنرا   آموختند،

ه حضرتش کقت است ین حقیبرا یرا عدول و عادل دانستن گواه صحابه

است کم و کون را بد یو هر فرمان خداوند  ن وجه ادا نمودند،یتشان را به بهتریمسؤل

 یه عدول بودن صحابه هرگز به معنکاست  کته قابل درکن نیبه اجرا در آوردند، ا
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ر یح قرآن و سنت غیه طبق نصوص صرکاهل سنت معتقدند   ست،یعصمت آنان ن

ن است یعدول بودن صحابه ا یمعن  ست،یمعصوم ن یگریس دکچیه ‡امبران یپ

، اند ردهکرا هرگز ن ص امبریرآن و پن و قیانت به دیه آنان قصد دروغ گفتن و خک

هم از آنان سرزده باشد اما چون خداوند از آنان اعالن  ین است اشتباهاتکمم

 ییب جویه به عک ،ستیسته نیشا یچ مسلمانیه ینموده برا یت و خوشنودیرضا

لعن و طعن  نان مصادف با نسبت به آ یو هر گونه طعن و لعن و اهانت ،صحابه بپردازد

ن یو بهتر ‡اء یه سرور همه انبکاست  صشان  به امام و رهبر و معلمو اهانت 

 ت.ن اسیزم یانسان رو

تو  یوتکم و از بارگاه ملیجوئ یدشمنان صحابه به تو پناه م از شر !پروردگارا 

مان و رسالت و یو خراب آنان را با نور ا یکتار یها ه دلکم یعاجزانه التماس دار

و وحدت و اخوت دائم را بر جامعه   ،آباد نمودهامبرت روشن و یمحبت صحابه پ

 م و استوار بگردان.کمان حا یاسالم

 فکر کنید و بیندشید
آشکار به چشم  ص اگر اندکی فکر کنیم و بیندیشیم رابطه ناگسستنی صحابه پیامبر

 صلذا عین صواب و حقیقت است که بگوئیم کسانی که یاران رسول الله   خورد، می
یا این اندیشه  ،دهند د و آنان را هدف تیرهای زهر آگین شان قرار میکنن را مالمت می

  هر نیتی که نقل می هر منطق و با انحرافی را به هر سبک و با
ً
در اشتباه   کنند کامال

   رسد مالحظه فرمائید: هستند هر عاقلی با اندک تأمل و تدبری به این نتیجه می

ا با ید یمان ید، هرگاه تنها میندازیار بکبه رتان را کد و فینکعجله ن !یخواننده گرام

ر کف ،دیت وا دارکحرو  ارکتان را به  د و عقل و مغزینکر کف دینک یو مگفتگ  دوستانتان

لذا   ن است،یاز د یردن بخشک کمان را دریق ایحقا ،عقل دن و بانموردن و تدبر ک

  د:یفرما یخداوند متعال م
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ٓ  قُۡل ﴿ ِعُظُ�م إِ�ََّما
َ
ٰ  أ ن َدةٍ� حِ بَِ�

َ
ْ  أ ِ  َ�ُقوُموا ٰ  َ�ٰ َمثۡ  ِ�َّ ْۚ  ُ�مَّ  َدىٰ َوفَُ� ُروا  َ�َتَفكَّ

 .]۴۶سبأ: [ ﴾ِجنَّةٍ  ّمِن بَِصاِحبُِ�م َما
دو   خالصانه برای خدا،) و آن این است که(  کنم، من شما را یک نصیحت می  بگو«

تداری و پاکی و امان تا(فر، و یا یک نفر یک نفر، برخیزید سپس بیندیشید ننفر دو 

همدم و   ین)د و بدانید که اسم شوجم ها هخاطر در  سالمت جسمانی و روحانی او،

             . »جن زده و دیوانه نیست  شما،  (دیرینه) همنشین

 ک فکر کنید 
ً
 یلیه خک یت ملیشخص یکا ی یئس جمهوریا ری یاگر رهبر  ه مثال

ه سنگ محبت و کتدارانش روان و دوسیاز پ یا عده در جامعه نقش بارز دارد و

س محبوب ما در یما رئ زیه رهبر عزکنند کند ادعا یایبزنند  ینه میاطاعت او را به س

ه کفرصت طلب و خائن دورش جمع شده بودند  یا خودش عده های تیاوج مؤفق

 .د!!شان دشمن بودنیاشه یر و اندکبا ف

آنان را  یبهاین عیبزرگ همه ا یشوایرهبر و پ مام ون ایه اک یبا وجود و 

 یکو منافقان و فرصت طلبان را همچنان به خودش نزد ن خائنانیدانست ا یم

ن مسائل یدر مورد حساسترو آنان را در مشورت   ،!نمود ی، به آنها اعتماد م!ردک یم

 تر جلو نهم پایاز ا  ،!داد یراه ماش  ، و به خانه!ردک یم یکشرسرنوشت ساز 

و به آنان زن  !گرفت یاز آنان زن م !ردک یبر گذار م یشاوندیبا آنان خو ،گذاشت یم

  رش را به اقصا نقاط جهان رساندند؟!!کهم بلند شدند ف نهایت همیو در نها  ،!داد یم

د ینکن است تناقض به نظرتان برسد عجله نکمم  د،ید پاسخ دهید نخواهیشا 

اران و ین ید و اگذار ین هم پافراتر میشوا از ایه آن رهبر و امام و پکد ینکتصور 

را  یسانکند و ک یش میف و ستایرا تعر  و فرصت طلب!  و منافق!  شاوندان خائن!یخو

 . ند!ک یمذمت و مالمت م را  نندک جسارتنده در باره آنان ین است در آکه ممک

شاوندان و یران و مستشاران و خویوز هه بکهست  یسیم و رئکحا و ا واقعا رهبریآ
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ن امر یده شود و او به ایانت شود و آنان را خائن و منافق نامارانش اهین یمعتمدتر

 باشد. یراض

 بنیدیشید  و فکر کنید
تصویر کنید که عالم و استاد و دانشمندی تمام قدرت و توانش را صرف آموزش و 

هفته آنان  به شاگردانی که فقط چند ساعت در  تربیت شاگردان و دانشجویانش کرده،

و   اند. که در سخترین شرایط با او همراه بوده یان و فدائیانرا ببیند، بلکه شاگرد

و استفاده  ،با او  همراه بودن  با او، همنشینیمال و سرزمینشان را بخاطر هم  خانواده و

و از هیچ گونه  ،رها کردند ،اطاعت و پیروی مخلصانه از اوو  ،از محضر مبارک او

تا آخرین لحظات  او تمام عمرش و  قربانی و فداکاری نسبت به او دریغ نکردند،

نمود و از آنان خوشنود بود، همواره از  ی میرپساش را همواره در میان آنان  زندگی

های بعدی کسانی پیدا شدند که به  ف در میان نسلسمع األ  نمود، آنان ستایش می

ه کنند و آنان را منافق و جاهل و دشمن آن استاد فرزان این شاگردان مرتب اهانت می

کنند! حال شما در باره آن استاد که این شاگردان سالها از او علم آموختند  معرفی می

ها  سه سال تالش و کوشش نتوانست بهترین و استادی که طی بیست  ، گویید؟ چه می

ترین رابطه را با این شاگردانش برقرار  گرم حیات را تشخیص دهد و تا آخرین رمق

رین لحظات نه تنها با آنان قطع نکرد که عمال زمام اش را تا آخ داشت و خویشاوندی

 در باره چنین استادی چه باید گفت؟ ،اداره امور را نیز به آنها سپرد

نتوانست صف شاگردان مؤمنش را از  ،سه سال کسی که با گذشت بیست و 

مقصر کیست؟   ! او را چگونه استادی باید نامید؟  صف دشمنان و منافقان جدا کند،

است؟! یا شاگردان؟! شاگردانی که همه چیزشان را اعم از زن و فرزند و مال و استاد 

نبالش رفتند تا از دهمه را بخاطر استاد رها کردند و به  ،وطن و قوم و خویش

درسهایش مستفید شوند از او بیاموزید و پیروی کنند، تا جایی که محبت او در 
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به همین دلیل  بود،شان بیشتر  اردلشان حتی از محبت فرزندانشان و همه دار و مد

را رها نمودند آیا این شاگردان مقصرند؟! شما قضاوت  شانهمه چیز هجرت کردند و

آنهم در باره مدرسه و دانشگاه و استاد و   کنید که چه کسی را باید مقصر نامید،

تک تک  ،کرد شاگردانی که وحی آسمانی لحظه به لحظه آنان را داشت کنترل می

مقصر کیست؟ به  و  کرد، پس عیب در کجاست؟ ان را داشت کنترل میحرکات آن

کنند گرچه  طور قطع کسانی که صحابه را منافق کافر و دشمن اسالم معرفی می

 پیامبر
ً
 و مستقیما

ً
 صاما نتیجه همین است گویا پیامبر  ،را مقصر ندانند ص قصدا

ان و همسران و خویشاوندان وانسته برای خودش یاران و همکاران و دستیاران و شاگردتن

 .است! ص در این صورت مقصر پیامبر )نعوذ بالله(ای انتخاب کند؟! پس  شایسته

نگونه یه اکمقصر در درجه اول دشمنان اسالم هستند   زان!یسروران عز 

مقصرند  یسانکدر درجه دوم  ،را بافتند و به خورد مسلمانان دادند یالیخ های افسانه

 مشتک  ردند،کباور  یبه سادگ رفتند ویمسموم را پذ غاتینگونه تبلیه اک
ً
منافق  یه واقعا

از او زن گرفتند و به  و ،را در محاصره خود گرفته بودند صامبر یپ ،و دشمن اسالم

 .او زن دادند!

ن یه صحابه رسول الله را مورد طعن و لعن و نفرکد یرد و فهمک کد دریپس با 

 یسک دیشا است. ص امبریدر باره شخص پار طعن کش بطور آشیقرار دادن معنا

خواند قصد و  ین میشور، لعن و نفر کمال اخالص و خشوع و چه بسا اشک ه باک

ه کست یعاقالن پنهان ن از قتین حقیاما ا !!جز حصول ثواب نداشته باشد یغرض

امبر یه پکن است یش ایو شاگردان رسالت را به باد انتقاد گرفتن معنا یمحمد  همدرس

از  یاله یق وحینترل دقکت و یو با وجود حما یآسمان یوح هبا پشتوان یاله  هدیبرگز

 ه به ظاهر شاگرد و مخلص وک یسانکو تمام  !!عاجز بوده است یاداره مدرسه آسمان

 یبر اثر ضعف و ناتوان )نعوذ بالله( اند بوده ص ارادتمند و وفادار به رسول

 .!اند ا و رسول بودهمنافق و دشمن خدای  قت عدهیدر حق صامبریپ
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 یروهاین نیچرا ا ،داشت یت میریمد ،بود یم رومندیبود ن یم یامبر قویاگر پ 

ه با ابولهب قطع کرا چناناش  یشاوندیرد؟ چرا خوکستون پنجم را از اطرافش دور ن

ت یاکما به پروردگارش شیمستق هکلل و بیرد، چرا به جبرکرده بود با آنان قطع نک

 .چرا ؟!  است؟ یتیعه وضچن یه اکرد کن

 در باره رابطه آن استاد فرزانه با شاگردان فد !خوانند گرامی
ً
ه از ک یارکمجددا

 مقصر ک دیشیدید و بنینکر کزشان در راه محبت او گذشتند فیهمه چ
ً
  !ست؟کیه واقعا

گاه ایبه نظر ما تشخ ه کاست  یه مقصر چشمکن خواهد بود یص هر انسان عاقل و آ

لذا خودش را به آن  ،ه نخواستهکنیا ایند، ینتوانسته درست بب یضیو مرب  یا بر اثر عی

د یدجنون تکه از هم اکذا بهتر است ل ت به نفعش نخواهد بود،یه در نهاک  در زده،

 ند.کتب رسالت عوض کم کاران پایدگاه خودش را نسبت به آن یند و دکنظر 

 پیشواي مربیان
ت یه خداوند او را جهت تربیکباره رهبر و امامد در ییایب !یز و خواهر گرامیبرادر عز

غمبر یهم معلم و هم پ یه هم رهبر هم مربک یامام  د،ینکر کانسانها مبعوث فرموده ف

روان یشاگردان و پ نان وینده خدا باشد همنشیه نماک یسک  نده خدا،ینما یعنی ،است

ا، یجا بودند گوکیه در همه حال با او ک یسانک ؟د بودنخواه یسانکارانش چه یو دست

 ،یو خوشبخت یسخت  در حنگ و صلح،  ردند،ک یم یالبد زندگکنفس در چند  یک

ط هم او را رها ین شراین و دشوارتریدر سختر  هم بودند، با یلکدر هر مش ییهر جا 

 نمودند. یم یرویردند و از او پک یردند، و همچنان به او اقتدا مکن

شد بال  یر میش سرازکد از دهان مباریه همچون مروارک یلماتک کت کت یآر 

نار او کرا در شان  یق زندگیردند، تمام دقاک یجان م یدارو گرفتند و یفاصله م

اگر  یدند، حتیچرخ یپروانه وار به دورش مای  هر مجلس و برنامه گذراندند، در یم

ش را ین برسد، آب وضویگذاشتند به زم یافتاد نم یش مکاز جسد مبار ییمو

 



 صافتخار صحبت و همراهی با رسول اهللا   16

ه کمانه شاگردان با معلم بود ین رابطه صمیبا توجه به ا، دکن بچیتند به زمگذاش ینم

 تربیشخصا و مستق صحضرتش 
ً
 یگاه  آنان را بدوش داشتند، ییت و راهنمایما

ت قرار یعده مخصوص را مورد عنا یگاه  ردند،ک یخطاب م یهمه را دسته جمع

داشت  یرا اگر اشتباه یفرد مشخص یردند، گاهک یشان موعظه میبرا دادند،  و یم

ه ای ک ا مجموعهی یفرد یدند، و گاهنمو یح میو اشتباهش را تصح ،ردندک یمتوجه م

 فرمودند. یمای  لمات مشوقانهکردند و ک یق میتشو را آورد یبدست م یاز خاصیامت

اکثر توانش را در تربیت و  حد صبنابراین پیامبر مکرم و رسول بزرگوار مان 

ای برای تربیت و رشد فکری  هیچ امری نبود که در آن نفع و فایده  پرورش بخرج دادند،

نرا به سوی او تشویق ناند، و آو ایشان آنرا بیان نکنو ایمانی آنان وجود داشته باشد 

آنرا  و ایشانند، و هیچ چیز مضری نبود که مخالف ادب و اخالق و ایمان باشد نماین

 د.کننو مضرتش را برایشان بیان نرند دانبر حذر معرفی نکنند و آنانرا از آن  

آن  یماالت واالکه قلم از وصف صفات و کن است یت ایواقع  زان!یعز یآر

  اران و اصحاب الگو و نمونهیو  صت یبزرگ جهان بشر یمرب
ً
 عاجزاست،  اش واقعا

  گنجد، یوصف نم ار محبوبشان دریه محبت و اطاعتشان از آن ک یصحابه جانباز 

شان را به دقت یات اکحر کت کت یردارها و گفتارها و حتک اممه تک یسانک

 یکایکه ک یسانک  دادند، یاق و محبت مورد عمل قرار میمال اشتک دند و باییپا یم

ز یر ،زیآداب خورد و نوش و ر یاقوال و افعالشان حت کت کو تشان  یدستورات زندگ

 از آن معلم یرا مستقشان  یق زندگیدقا
ً
ردار کهر گفتار و  هفتیو ش ،آموختند یامل مکما

 یمان و صداقت و اخالص و عشق و جانفشانین ایاثبات ا یمحبوبشان بودند، و برا

مانشان را در یپس از ا یه تمام زندگک بار و نه هزار بار بار و نه صد یکنه  ،شان

 ،ستندینار و منصب و مقام نیه آنان بنده درهم و دک ردندکو ثابت  ،امتحان گذراندند

 هستند.  صم الشان اسالم یامبر عظیباخته پ دل فته وین و قرآن و شیه عاشق دکبل
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دوست، و پروانه وار به  یوکدر  یاق و جانفشانینهمه شور و اشتیحال پس از ا

گرفتن و  یزه آسمانین سوختن لذت بردن و جایباب شدن و از اکگرد شمع سوختن و 

 عاقالنه یسته است یردن، شاکقرآن ثبت  در یارکو فدا ینام و نشان و قربان
ً
ا اصال

متر کشان جز یپس از وفات ا صامبر یپ هه تمام صحابک: ندیبفرماای  هه عدکاست 

 . !! دند؟یه مرتد شدند و از اسالم خارج گردماز ده نفر ه

 یو چند هزار نفر ت صدین جمعیاز ا یگرید یسکچ یجز چهار پنج نفر ه یعنی 

تمام تالش و زحمت  یعنی   ،؟!ردندکستفاده نآن حضرت ا ییت و راهنمایترباز 

ده ثابت یفا یسود و ب یب یاله یبا پشتوانه وح صست و سه ساله رسول اللهیب

 یگاه، و نیمتق ن ویمؤمن یگاه ،مهاجر و انصار یه گاهک یسانکن یهمه او  ؟!شد

انه و بارها و بارها وعده بهشت جاود ،ف شدیدر قرآن از آنان تعر ،تنین و قانتیصادق

را فروختند و با اسالم خدا شان  مانین و ایزدند و د پا داده شدند، همه را پشت

 !!؟ردندک یحافظ

ه از کبه آنها مال پرداخت  یسکعاشق مال؟ چه   بودند؟ یزیچرا عاشق چه چ 

منصب به  دام مقام وکوعده  عاشق مقام و منصب بودند؟!  نند؟ک یاسالم خدا حافظ

زشان را به خاطر ینها همه چیه اکن بود یمگر نه ا  ؟!دم برگشتناسال ه ازک آنها داده شد

امروز چه عزت و  رده بودند؟! وکرها  صامبرشانیپبا و صحبت  ینیهم نش

شان  در انتظار صو خدمت امام محبوشان  ینیباالتر از رفاقت و هم نش یافتخار

دند؟ یشک یدست مد از اسالم یآخر چرا با !ه به طمع آن از عزمشان باز گردند؟کبود 

نند آنها مؤمن نبودند ک یال میخای  ه عدهکن است یم ایدان یآنچه م م.یدان یه نمکما 

 نند.ک یمانشان طعن و لعن وارد میلذا در عدالت و ا

دشمن اهل  یگاه !خوانند یامبر میدشمن پ یگاه !خوانند یمنافق م راآنان  یگاه

ب در یه عکد یه خدا سوگند بگوئخوانند!! پس شما را ب یت و غاصب حق آنان میب
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تمام تالش  صه آن حضرت ک یسانکا در ی ؟!و استاد، یدر امام و مرب!  ست؟کی

اخالق و  و آموختمان یو ا به آنان علم و ت آنان نمود یخودشان را صرف ترب

ب در منتقدان یه عکنیا ای  ش نمود،یاها و بارها از آنان ستابار و  نمود، کرا پاشان  رفتار

ن پس از یزم یرو ین انسانهایترکبه پا یانصاف یمال بک ه باکاست  ماریض و بمغر

 .؟!فرستند ین میلعن و نفر ‡امبران یپ

 صدر باره جهادشان با آن امام مجاهد   فکر کنید و بیندیشید!! :در پاسخ عجله نکنید 
 دیشید،نبیو بردباری آن راد مردان در مقابل مشکالت طاقت فرسا  صبر باره دردیشید، نبی

تر و  مدیشید، مهنشان در راه خدا بی در انفاق کردن و خرج اموالشان و همه دار و مدار

مخلص و فوالدین در برابر نزدیکترین  نباره جنگ و ستیز آن مردادر ،تر از همه دشوار

 کردن نام خدا در زمین بیندیشید. و بلند خویشاوندانشان برای رضا و خوشنودی خداوند

و آن   است، یت عملیترب ین عرصه برایدان جهاد مناسبتریه مکند دان یهمه م

جهاد و مبارزه با امام محبوب و  یها دانیسرشت در تمام م کن و پایمؤمنان راست

جهاد دعوت، و خوشبختانه در   جهاد مال،  جهاد نفس، ،ردندکت کشر ،شان میعظ

 .گرفتند دند و جائزه بردند و مدال افتخاریحماسه آفر ها تمام عرصه

ن قهرمانان و فرزانگان و یا ایآ ،دینکوجدانتان را داور و را به خدا عقل  شما 

 دند و رضا ویرس یه به قله شامخ رستگارکپس از آنخ یتار رینظ ینخبگان ب

ش را دت خوین رضایپروردگارشان را بدست آوردند، و پروردگار مهربان ا یخوشنود

شه ورد یهم یم اعالن نمود تا برایرکش قرآن یآسا هو معجز یوتکم ملالکاز آنان در 

ار کان ین رستگاران در پایا :هکند یخواهند بگو یمای  ا عدهیآ، زبان مؤمنان باشد

ن دروغ و یا هک یدان یتو م !ایگرداندند!! خدا یمرتد شدند و از اسالم رو )نعوذ بالله(

 ست.ا یگبزر بهتان

د و ینک رکد، فینکصبر کیاند د وینکعجله ن  جمند!رو خواهر ا یبرادرگرام

 ید پاسخ دهیخواه ید اگر مینکد، دقت یشیندیب
ً
د، اگر ینکدر پاسختان دقت   د حتما
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ار ممنون و ید بسیم بفرستیرسد برا ین باب به ذهنتان میچه در ا هر د وینکلطف 

 ر خواهم بود.کمتش

حاضرم در  یمال خوشحالک ثابت شود بنده با یاشتباهه ک یدر صورت

اد یز م وکن نوشتار یالله در ا شاء ان یبعد یو در چاپها ،نمکد نظر یم تجدیههادگاید

د و با دقت در باره یده هوتاه ادامکن مطلب یا  هه به مطالعکن است یم اینم، اما آرزوک

 د.ینکد آنگاه خود قضاوت یشیندیآن ب یمحتوا

 یتدا، و معلم و مربو رهبر و مق  شوا،یه امام و پکد یحتما شما با من اتفاق نظر دار

ر، یم خیگناه است، و اگر بگوئ ین امریتصور چن یتوان مقصر دانست، حت یرا نم

م و ینکرا به آنان منسوب  یوتاهکن ضعف و یا هستند، و ص روان حضرتیمقصر پ

درست استفاده شان  یردند، و از محضر استاد و مربکانت یشترشان خیم بیبگوئ

ا امام و رهبر را یهم گو باز ،شود یه آنان نسبت داده مه بک یگر اتهاماتیردند، و دکن

اران و ین تری یکنزد !منافقان ن خائنان ویم ایبگوئ یقتژه ویبو ،میرده اکمتهم 

همواره در جمع و داشته  یشاوندیخورابطه ه با آنان ک اند شاوندان حضرت بودهیخو

 رده است.ک یورت مشنشسته و با آنان م یآنان م

ننده کما انتقاد یه مستقکنیمنتقدان مقصرند اعم از ا :میه بگوئک ن استیقت ایحق

در واقع ه کصحابه  نند، در هر صورت انتقاد ازکگران را نقل یه انتقاد دکنیا ایباشند 

ن ما و یر قابل قبول، چون واسطه بیغ است، و کخطرنا ن هستندیسند و واسطه د

 .؟!شد یمنتقل م ن به مایو اگر نه چگونه دصحابه هستند  ص امبریپ

 یک حقیقت تاریخی
ای  ه عدهکسان اتفاق نظر دارند یخ نویهمه تار  د:یخ مالحظه فرمائیاز تار یمثال یک

ه در اصطالح به آنان خوارج کردند کشان شورش یه ایعل  یاران حضرت علیاز 

آنان بر  ،هکو بدنبال آن یطوالن های و مناظره ها شود، و پس از بحث یگفته م
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  گناه تاختند و یان بمسلمان
ً
عبدالله بن خباب را به شهادت رساندند مجبورا

ه به صرف شورش کتواند  یم یچ عاقلیا هین با آنان به نبرد پرداخت. آیرالمؤمنیام

شان را مورد طعن و لعن یاران ایند و تمام کشان را متهم ین ایر المؤمنیاران امای ی عده

فه یشان را خلیردند و اکعت یشان بیه با اک یسانکتمام  یعنین قرار دهد، یو نفر

ردند کشان دفاع یدند و از ایشان جنگینار اکن انتخاب نمودند و سپس در یمسلم

اران ین یهمه ا اند ردهک یچیشان سرپیاز اوامر اای  ه عدهکنیل ایصرف به دل

ن ین است چنکانسان عاقل مم یکا یرند؟ آیگ یلعن قرار م ارشان مورد طعن وکفدا

ا یا فاسق یافر کردند کعت یه با امام بک یسانکتمام  :توان گفت یا میند؟! آکب یتقضاو

 . ردند؟!کانت یشان خین به ایرالمؤمنیه پس از وفات امکنیا ایمنافق بودند 

توان متهم نمود  ین را نمیر المؤمنیه امکد یمن معتق پس شما با !یخواننده گرام

 یسکاگر  کو بدون ش  رد،کتوان متهم  ینمشان را هم یاران و اصحاب ایه کنیا ماک

 یمستق یراه خطا رفته است. چه شخصبه ند کارانش را متهم یو  ین علیر المؤمنیام
ً
  ما

و چه  یگریس دکن اشتباه و انتقادش را از زبان یب شود و چه اکمرت ین  اشتباهیچن

د یایه بک یانالکاز هر   ند بهتان و دروغ و افتراءکامام و عالم نقل  یکبسا از زبان 

ن است کمم یه نقل شود مردود است، گاهک یسکاز زبان هر  و ،نادرست است

 مطلبیحق
ً
ق را ید راه تحقینجا بایا ،ده باشدیبه ثبت رس یتابکدر  نقل شده باشد و یقتا

 یعقل مطلب برخالف قرآن و سنت و یچون وقت ،نمود یش گرفت و سند را بررسیپ

 است. یب ساختگن مطلیشود بطور قطع ا ثابت 

توان  یم ین علیر المؤمنیه نه بر امکد یمن هم نظر شما با  پس خواننده محترم!

و او را نصرت  ،ردندکعت یاو ب ه باک ،ارانشی اصحاب و طعن و لعن وارد نمود و نه بر

ن یا داشته و دارند،  ین تصوریه چنکوارد است  یسانک ه طعن برکنمودند بل یاری و

 ت است.یواقعن یع

 



 21 صافتخار صحبت و همراهی با رسول اهللا 

 نتیجه گیري
ن است یا ،ستیدر آن ن یا و شبه کچ شیه هک یتقیم، حقینک یریگ جهینت دییایب حاال

 یبهتر است و اصحاب رسول الله از اصحاب عل  یاز عل صه رسول الله ک

 ه:کم یریم بپذیائیبهترند، پس ب یت علیت رسول الله از اهل بیاهل ب بهترند، و

زشان یه همه چکن شاگردان یانش بهترارین معلم بود و یبهتر صرسول الله  •

 .‡ت اطهارش یاهل بشان  و در رأس  شان آموختند،یرا از ا
ه در دفاع از ک یسربازانشان  یفرمانده بودند و اصحاب گرام صرسول الله  •

 .‡ت اطهارش یاهل بشان  فدا نمودند و در رأسرا شان  حضرتش جان
ه حضرت ک یصانمخلشان  یبودند و اصحاب گرام یمرب ص رسول الله •

 ترب
ً
 شان. یت گرامیاهل بشان  و در رأس داشتند،ت آنان را بدوش یشخصا

ن افراد به یتریکو نزد دبودن آن) یشرع ی(البته به معن مکحا صرسول الله  •

ه ک یارانیژه یبو ،بودندشان  شان صحابه جانبازیران و مستشاران ایو وز  شان،یا

 ن گرفته و به آنان زن داده بودند.از آنان ز ،داشتند یشاوندینان خو با آ

ن یه اک یسانک ردند، وکرسالت پروردگارشان را ابالغ  ص رسول الله •

 ،آنرا به سراسر جهان رساندندشان  مت جانیردند و با قکرسالت را حمل 

 ت اطهارش بودند.یاهل بشان  در رأس و جانباز حضرت و یصحابه گرام

وندن ینثارشان پجان و صحابه  ص هن رسول اللیوند و ارتباط بین پیا !یآر

 خواهد ماند.ر بوده و یناپذ ییجدا

 



 
 

 

 

 

 ها حقیقت

 د. یشیندید و بینکر کد فینکه قضاوت کنیقبل از ا

کنند، و موضوع را خیلی  اینقدر اصرار می چرا اهل سنت بر عدالت صحابه 

ه کنند؟ از خود بپرسید و پاسخش را در یابید، اینک بنده چند نقط جدی تلقی می

رسانم که در یافتن پاسخ به شما کمک خواهد  اساسی را در این زمینه به عرض می

 کرد. قطعا باید دانست که:

ن ی، و آنان را مورد سرزنش و لعن و نفرصانتقاد از صحابه رسول الله  اول:

دهد و دروازه حمله به اصل اسالم  یبدست دشمنان اسالم م هقرار دادن در واقع بهان

مورد  صرا هرگاه صحابه و شاگردان رسول الله ید، چرا؟ زیگشا یان مآن یرا به رو

بطور قطع مورد  اند ه بعد از آنان آمدهکگران  یرند پس دیسرزنش و اهانت قرار گ

 را: یاهانت قرار خواهند گرفت ز

ش یه خداوند در مدح و ستاکهستند  یمقدس یها تیشخص صحابه  -۱

 امت تالوت خواهد شد.یق ه تاکنازل فرموده  یات فراوانیآنان آ

ه همواره، امت ک اند فرموده یاریث بسیش آنان احادیدر ستا صرسول الله  -۲

 سپارد.  یبعد از خود م یها خواند و به  نسل یآنها را  م یاسالم

شان وجود داشت.  و یاران عزیز صای که بین رسول الله  محبت فوق العاده -۳

بتواند با حذف آنان هرگز فراموش شدنی نیست و محال است که کسی 

را به طور کامل ترسیم کند. زیرا مربی و معلم  صزندگی پر نور آنحضرت 



 23 صافتخار صحبت و همراهی با رسول اهللا 

بوده است، چنانکه  صو رهبر و محبوب همیشگی آنان آن رسول مشفق 

 توضیحش گذشت.

محل  ها شهیاتب و اندکاعم از مذاهب و م ین همه امت اسالمین امر بیا -۴

فرزاندان آدم، و سردار تمام سردار تمام  صه رسول الله کاتفاق است 

ه کنند کت یرا تربای  شان نتوانستند عدهیا یامبران و مصلحان است، وقتیپ

ردار و کده و ینند، و آنرا در عقکن را تحمل ین دیت ایبتوانند مسئول

را نخواهد  یارکن یچن ییهرگز توانا یگریس دکند، یاده نمایاخالقشان پ

 مال برسد. کاوج و  ه مقام و منزلتش بهکداشت، هر چند 

در سراسر جهان،  یه فرماندهان و رهبران فتوحات اسالمکخ گواه است یتار -۵

ه پرچم اسالم را در کبودند، و همانها بودند  صصحابه بزرگوار رسول الله 

مان و اخالص و جهاد و ینقاط جهان به اهتراز در آوردند، و در ا یاقص

 را رقم زدند. ها نهن نمویبهتر یکر صفات نیشجاعت و تقوا و سا

 صاران رسول الله یه کند ک یگر ثابت میل و شاهد دینها و صدها دلیا
نه  ‡امبران یاران تمام پیخ بودند و از صحابه و یتار هالگو و نمون یها تیشخص

 با آنان قابل مقاکداشتند  یاز و برتریتنها امت
ً
ستند، مقام و منزلت و یسه نیه اصال

ن است یخ، آنچنان شامخ و درخشان و فخر آفریتار هوننم یها ن انسانیت ایشخص

 ر آن بوجود نخواهد آمد.یامت نظیه تا قک

دشمنان  صامبر یبزرگوار پ هن به صحابین و لعن و نفریه از راه توهکنیا دوم:

نند، و با کدار  م را خدشهیرکتوانند اعجاز و تقدس قرآن  یم یبه راحت یلیقرآن خ

 یجاست اعجاز و تقدس قرآن؟، وقتکست تواتر قرآن؟، جاکند، یبگو ییمال پر روک

 و حقکقرآن  یه حامالن و ناقالن اصلک
ً
 قرآن یه عمال

ً
ر یآنان به سا هلیم بوسیرکقتا

ن و ی(نعوذ بالله) ظالم و غاصب و مرتد و ضد د های ن انسانیامت منتقل شده، چن

 کم ینکباور  نبرده باشند، پس چگونه ییباشند و از امانت و عدالت بو یاخالق
ً
ه واقعا
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ه معجزه و مقدس کم ینکقرآن سالم مانده و دست نخورده است؟! و چگونه باور 

 است.

ن به سنت یقت توهیدر حق صن به صحابه رسول الله یه طعن و توهکنیا سوم:

رسول  یله تمام زندگین وسیا بدیاست، گو صآن رسول بزرگوار  هفیرت شریو س

 رود. می ر سؤالیل شده خود بخود زنق صحابه  هلیه بوسک صالله 

 اینکه با زیر سؤال بردن ایمان و تقوا و امانت و صداقت و عدالت صحابه  چهارم:

ای  ند: اسالم مجموعهیه بگوکشود،  می دشمنان اسالم مساعد ینه براین، زمیاجمع

 تطبکاست  یر واقعیغ یاز دستورات و مباد
ً
ست، چون ین نکق آن ممیه عمال

 یمستق هندینما یعنی صامبر یهد نزول قرآن بودند، و په شایکسانک
ً
م خدا شخصا

 همه (جز چند نفر) مرتد شدند!! و از تطبیرده، تقرکت یآنان را ترب
ً
ق اسالم سر باز یبا

امبر سالها و یه بعدها خواهند آمد و از عصر نزول قرآن و پک ییه انسانهایا بقیزدند، 

 نند.کق یام اسالم را تطبکاحتوانند  می قرنها فاصله دارند چگونه

ا تمام تمدن و یمان آنان گویخ و ایو تار یه با حمله به صحابه و زندگکنیا پنجم:

ه پس از کب اسالم نشده ینص یچ افتخاریرود، چون ه می ر سؤالیافتخارات اسالم ز

اران یشان، صحابه بزرگوار و یات و چه پس از وفات این حیچه در ح صرسول الله 

از افتخارات  یاریه بسکدرآن نقش بارز نداشته باشند، بل صرسول الله جان نثار 

 یبا عظمت و انسانها های ن مردان بزرگ و چهرهیبزرگ اسالم فقط دست آورد ا

 خ است.یتار یالگو

نسبت به مؤمنان  یدورتکنه وحسد و کیچگونه یمان هیپروردگارا! در دلها

امرز، یمن آوردن از ما سبقت جستند بیدر ا هکقرارمده، پروردگارا! ما و برادرانمان را 

صاف مان را با محبت  ین دلهایت بفرما، و ایصاف عنا ییپروردگارا! به ما دلها

 نین گردان. آمیارش آباد و مزیاخ هت اطهار و صحابیو اهل ب صامبرت یپ
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 در پایان فصل اول
ار مهم یبس هسألم میح دادینجا خدمت شما توضیه تا اک ی! مطلبیو خواهر گرام ادررب

ن اسباب اختالف ینه در واقع از مهمترین زمیاست، اختالف در یوسر نوشت ساز

 یو نقل یل عقلیروشن است و دال یلیه مسأله خکنیرود، با ا می بشمار یامت اسالم

رسد، اما متأسفانه  می ار ساده و آسان بنظریند، و بسک ی میبانیفروان از آن پشت

 از در آن د یاریبس یها گروه
ً
چار تفرقه و اختالف و متأسفانه انحراف شدند. مثال

نند و از ک می ریفکرا ت طالب  یابن اب یعلای  ه (نعوذ بالله) عدهکد ینیب  می سویک

ای  ان عدهین مینند. و در اک می ریفکر صحابه را تی(نعوذ بالله) ساای  گر عدهید یسو

 گردند. می قتیگردان به دنبال حقران و سریالفه شده و حکا یه  گوکد ینیب یرا هم م

ه صحابه را کداند  ی میروشن است، و هر انسان عاقل یلیه مسأله خیکدر حال 

ر سؤال ببرند، و هرگونه یرا ز صه خود رسول الله کن است یر سؤال بردن مثل ایز

و (نعوذ بالله) اهانت  ینیدر واقع بد ب ن به صحابه یو اهانت و لعن و نفر ینیبد ب

است، چون آنها شاگردان و ارادتمندان آن  صص مقدس رسول الله به شخ

م با رسول الله یخواه یو رهبرآنان بودند، پس اگر م یشان معلم و مربیحضرتند، و ا

 صز واجب است، و اگر به رسول الله یم بطور قطع محبت آنان نیمحبت داشته باش
 بایاعتماد دار

ً
م، و چه یاعتماد داشته باش صحضرت  اران جان نثار آنید به یم لزوما

 زهیبرتر و بهتر از ا یشرافت و افتخار
ً
 سعادت. یشرافت و زه ین است، واقعا

ه ک یشیق ستایب بگردان و توفیرا نص صاران رسول الله یا! محبت یخدا 

 ت بفرما. یآنان است عنا هستیشا

حق  بستگانت شما را از یط و رو درواسی! مبادا جو و محیو خواهر گرام ادررب

ت داده و قدرت انتخاب داده، یر داده شخصکباز دارد خداوند به ما و شما عقل و ف

ند، کگران خراب ینده و معادش را به خاطر دید آیانسان مؤمن و آزاده، نبا یکپس 
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ده ید: چون خانواده فالن عقییه بگوکست ین درست نیرد، ایم بگید تصمیخودش با

ده را دارد من هم از او یخ و مال فالن عقیالن شا چون فیرا دارند من هم مثل آنها، 

 یسکست، پس از مردن هر ید نیه تقلک یو اعتقاد ینم، در مسائل اصولک ی میرویپ

د در باره خود پاسخگو باشد، آنجا یس خودش باکگذارند و هر  می را در قبر خودش

 �فۡ �َ  ُ�ُّ ﴿پاسخ گو باشد،  یگرید یسکتواند از طرف  ینم یخ و مرجعیچ شیه
. »هرکسی در گرو اعمال خودش است«. ]٣٨المدثر: [ ﴾٣٨ رَهِيَنةٌ  َكَسبَۡت  بَِما

ٞ  تَزِرُ  َوَ� ﴿ خۡ  رَ وِزۡ  َوازَِرة
ُ
هیچ کسی بار گناه کسی دیگری را «. ]١٦٤األنعام: [ ﴾َرىٰ أ

 یمال صداقت و عاجزکم و از پروردگار مان با ینکر کد فییای. پس ب»کند تحمل نمی

 ند.ک می تیس را بخواهد براه راست هداکه هر ک، اوست مینکت یطلب هدا

چه  یدارا صم رسول الله ینیم، ببینکم و دقت یشیندیه بکچقدر عاقالنه است   

 هه صحابکم ینین ببیدر نزد پروردگارشان است؟ همچن یعیمقام و منزلت رف

 ص یدر نزد آن رسول گرام یعیچه مقام و منزلت رف یدارا صآنحضرت 
مقدار  ین دو مورد مهم ما اگر بعنوان بندگان بیه با توجه به اکم ینیآنگاه بب ؟اند بوده

 یه خدا و رسولش از آنها راضیکسانک، از صعمل رسول الله  یان بیخدا و امت

 یم چه ارزش و مقامیرین بگیم و آنان را به باد نا سزا و لعن و نفرینباش یهستند راض

 یل آتیم به دالیز فهم نشدیرد، حال اگر چکم یدا خواهیپ صدر نزد خدا و رسولش 

 م.ینکر خواهد شد دقت که ذک

 



 
 

 

 

 

 فصل دوم
با صحابۀ جان  صاي از خاطرات رسول اهللا  نمونه

 نثار

 مطلبی در بیان دالئل
ات ید آینیب می دینک می م را با دقت تالوتیرکشما قرآن  ی: وقتیوخواهر گرام ادررب

ده، یم گردیترس یادیز های شده، صحنه نازل صرت رسول الله یس هدر بار یادیز

ا یه آکن است یخورد، پرسش ا می در آن بچشم یفراوان های ام و پند و عبرتکه احک

داند و  ی میهر انسان عاقل کتنها بودند؟ بدون ش ها در تمام صحنه صرسول الله 

 صحابیه اکند ک می الجرم اعتراف
ً
ت یبزرگوار و اهل ب هشان تنها نبودند، و حتما

 ت یه تعداد اهل بکهمه روشن است  ی، البته برااند ز همراه بودهینشان  یگرام

 متر بود.کدر صد، و بعدها  یکد در آغاز یشا

نازل  صپر نور رسول الله  یخ زندگیتار های ه در تمام صحنهک یاتیپس آ 

گرانقدر آنحضرت است،  هصحاب صن مصداق آن پس از رسول الله یشده، اول

را  هایی ، صحنهصنار رسول الله کدر  گاه صحابه ین شدن جاجهت روش کنیا

ن یا یلت و مقام و منزلت فوق العاده و استثنائیم تا فضینک  می میبا اختصار ترس

ن افتخار منحصرا در یه اکد یهمگان روشن شود، و بدان یخ، برایبزرگمردان تار

بتواند  یسکست ین نکامت ممیاست، و تا ق صبزرگوار رسول الله  هار صحابیاخت

ه یکسانکشرف و سعادت، و بدا بحال  یند باز هم زهکسب کرا  ین مقام و منزلتیچن
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ن یر افتخارات بزرگ، و این افتخار و سایتوانند ا یورزند، و نم  می باز هم عناد

خ یر تارینظ ینمونه و ب ین انسانهایارنامه درخشان اکخ را در یر تارینظ یب یمدالها

 ت فرما.یم عنایخواه می ت و شفا از تویا هداینند، خداکهضم نند و یت ببیبشر

 صحابه در غزوة بدر
انفال را  هفر، سورکاسالم با  یخین غزوه بزرگ و تاریردن اکم یخداوند جهت ترس

فراوان دارد، ما فقط  های ن سوره در موضوع مورد بحث دالئل و نقطهینازل فرمود، ا

 م.ینینش  می رامون مطالب آن به بحثیپ کیم و اندینک  می ه را انتخابیسه آ

 د:یفرما می خداوند متعال 

يُ�مُ  إِذۡ ﴿  َمَنةٗ  �َُّعاَس ٱ ُ�َغّشِ
َ
ُِل  هُ ّمِنۡ  أ ٓ ٱ ّمِنَ  ُ�مَعلَيۡ  َوُ�َ�ّ َما ٓ  ءِ لسَّ  ءٗ َما

َُطّهَِرُ�م يۡ ٱ زَ رِجۡ  َعنُ�مۡ  هَِب َوُ�ذۡ  ۦبِهِ  ّ�ِ ٰ  �َِط َولَِ�ۡ  نِ َ�ٰ لشَّ  قُلُو�ُِ�مۡ  َ�َ
 ٱ بِهِ  ّبَِت َوُ�ثَ 

َ
 .]۱۱األنفال: [ ﴾١١ َدامَ قۡ ۡ�

مومنان! (بیاد آورید زمانی را) که خواب سبکی بر شما افگند تا مایه آرامش و  یا«

امنیت از ناحیه خدا گردد و از آسمان آب بر شما باراند تا بدان شما را پاکیزه دارد، و 

 .»ماید و گامها را استوار داردهایتان را ثابت ن کثافت شیطانی را از شما بدور سازد، و دل
ر و از یتطه ید. در معنیآنرا مجسم نمائ ید و معانینکفوق دقت  همیرکه یدر باره آ

به  یآنان گواه یخداوند برا یه بعدید، در آیشیندیطان بیش یدین بردن رجس و پلیب

ْ ﴿دهد:    می مانیا ِينَ ٱ َ�َثّبُِتوا َّ�  ْ قدم بدارید کسانی  پس ثابت«. ]١٢األنفال: [ ﴾َءاَمُنوا

ُ  لََعلَّ « :فرمودند ص، لذا رسول خدا »را که ایمان آوردند لَعَ  ا�َّ ْهلِ  ىلَعَ  اطَّ
َ
 بَْدرٍ  أ

 .١»لَُ�مْ  َ�َفْرُت  َ�َقدْ  ِشئْتُمْ  َما اْ�َملُوا َ�َقاَل 

، و مسلم  ۷/۱۴۰بخاري   -١
ً
من  ۲۴۹۴کتاب المغازي باب فتح مکه و باب فضل من شهد بدرا

 فضائل أهل بدر. 
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گاه بوده است لذا فرموده هر چه یخداوند از دلها کبدون ش  اهل بدر آ

 دم.یه گناهان شما را بخشد من همید انجام دهیخواه  می

سان اعم از یرت نویه همه سکم، ینکنجا خاطر نشان ید در ایرا با ینقطه مهم  

ه نفاق بعد از ک اند ا ندارند، نوشتهیامبر قبول دارند یرا پ صه رسول الله ک یسانک

وجود نداشته است،  یچ گونه نفاقیه هکغزوه بدر بوجود آمد، قبل از غزوه بدر و در م

 ند.ک  می را روشن یارین نقطه مسائل بسیا دقت در

د، خداوند متعال یید و در آخر سوره دقت نماینکتوقف  کی! اندیگرام هخوانند 

مه یرکه ین آیا یگرند، در محتوایدیکن و انصار دوستان یه مهاجرکفرموده است 

 ند کان یخواهد ب  می را یه خداوند چه مطالبکد ینکدقت 

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ْ َوَ�ٰ  َوَهاَجُروا ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َهُدوا ِينَ ٱوَ  �َّ َّ�  ْ وٓ  َءاَووا نََ�ُ ْ وَّ  ا
ْوَ�ٰٓ 

ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك أ ۚ َحقّٗ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل َُّهم ا غۡ  ل ٞ مَّ ِينَ ٱوَ  ٧٤ َكرِ�مٞ  قٞ َورِزۡ  فَِرة َّ�  ْ  َءاَمُنوا

ْ  دُ َ�عۡ  ِمنۢ  ْ َوَ�ٰ  وََهاَجُروا ْوَ�ٰٓ  َمَعُ�مۡ  َهُدوا
ُ
ْ  مِنُ�مۚۡ  �َِك فَأ ْولُوا

ُ
 ٱ َوأ

َ
 َحامِ رۡ ۡ�

وۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ 
َ
ِۚ ٱ بِ كَِ�ٰ  ِ�  ٖض بَِبعۡ  َ�ٰ أ َ ٱ إِنَّ  �َّ ۢ  ءٍ َ�ۡ  بُِ�ّلِ  �َّ  ﴾٧٥ َعلِيُم

 .]۷۵-۷۴األنفال: [
اند و  اند و در راه خدا جهاد نموده گمان کسانیکه ایمان آورده و هجرت کرده بی«

 مؤمن واقعی همین اند، اند و یاری کرده همچنین کسانیکه پناه داده
ً
هایند،  حقیقتا

برای آنان آمرزش و روزی شایسته است ـ وکسانیکه پس از (نزول این آیات) ایمان 

اند، آنان از زمره شما هستند و  اند و با شما جهاد نموده اند و هجرت کرده آورده

کسانی که با یکدیگر خویشاوندند برخی برای برخی سزاوارترند در کتاب خدا، 

گاه است بیگمان             .»خداوند از هر چیزی آ

شان، آری به خدا سوگند هیچ سعادت و افتخاری  بر! خوشا به سعادتالله اک

تر از این نیست که خداوند عالم الغیب که از تمام ذرات جهان، و از همه آنچه در  بزرگ

خطور کرده و  گذشته اتفاق افتاده، یا تا قیامت اتفاق خواهد افتاد، یا حتی به قلب کسی
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دهد که مهاجرین   داند، گواهی می  حتی آنچه خطور هم نکرده، ذاتی که همه اینها را می

و انصار، چه کسانیکه قبل از فتح مکه ایمان آوردند و چه کسانی که بعد از فتح مکه 

دقت کنید یعنی حقیقتا   ﴾اَحقّٗ ﴿ایمان آوردند، همه مؤمن هستند، الله اکبر، در کلمه 

َُّهم﴿فرماید:   ستند. سپس به عنوان جائزه میمؤمن ه غۡ  ل ٞ مَّ یعنی  ﴾َكرِ�مٞ  قٞ َورِزۡ  فَِرة

 آمرزش گناهان و روزی مکرم در بهشت جاویدان کمترین پاداش آنان است.

های ایمان مبارک باد. حال کسی که این همه  مبارک باد بر شما ای بزرگمردان و اسوه 

ها و  ها و طلحه ها و حفصه ها و عایشه و عمرها و عثمانتواند برای ابوبکرها  افتخار را نمی

اجمعین) ببیند و تحمل کند مشکل خودش است، آیا  ها و دیگران ( زبیرها و معاویه

بعد از این همه تایید و گواهی الهی، باز هم شایسته است که کسانی در باره این الگوهای 

ایمان و تقوا کینه و حسد بورزد و ایمان نظر بد داشته باشد؟ و نسبت به این پیکرهای 

 خدای نکرده لب به لعن و نفرین بگشاید؟! خدایا هدایت کن و شفا بخش. 

 صحابه در غزوه احد
درباره غزوه احد و حوادث متعلق به آن، خداوند متعال حدود شصت آیه کریمه بر 

وت نازل فرموده، که در سوره آل عمران همواره بوسیله امت اسالمی تال صپیامبرش

در  صشود، و این سوره کریمه ثنا و ستایش فراوانی بر صحابه بزرگوار پیامبر   می

 رد.یسته است مورد دقت و مطالعه قرار گیه شاکبردارد. 

ن موضوع، یمه متعلق به ایرک یهن آیه خداوند در اولکد ینیب  می از همان آغاز 

ند و ک  می میرانش ترس، را با سربازان و جان نثاصرابطه فوق العاده رسول الله 

 :ه آنان مؤمن هستندکدهد   ی میگواه

هۡ  مِنۡ  َت َغَدوۡ  �ذۡ ﴿
َ
ۡ ٱ ُ�َبوِّئُ  لَِك أ  .]۱۲۱عمران:  آل[ ﴾قِتَالِ لِلۡ  عِدَ َمَ�ٰ  مِنِ�َ ُمؤۡ ل

پیامبر هنگامی را که وقت چاشت از خانواده ات جدا شدی و شروع  یبیاد آور ا«

 .»ال و جهاد نمودیبه آراسته کردن صفوف مؤمنین برای قت

 



 31 صافتخار صحبت و همراهی با رسول اهللا 

مان پرور و یابد و آهنگ ای  می مه همچنان ادامهیرکات یبا، آنگاه آیچقدر رسا و ز 

رسد   می عتاب یهه به آکنیابد، تا ای  می بت و وقار خاص خودش ادامهینش با هیدلنش

ه اگر کرفت   می ند، انتظارک  می میمؤمنان را ترس یست مؤقتکه در آن اسباب شک

ن ین بهتریشدند، ا  می داشتند تصفیه» غش«ازان و جان نثاران رسول خدا اران و سربی

ند، اما بر خالف انتظار کامبرش پراگنده یه خداوند آنرا  از اطراف پکفرصت بود 

ه سرشار از محبت و ای ک انهیر  نقطه ضعف آنان با اسلوب مربکمنافقان، خداوند با ذ

 ﴾َعنُ�مۡ  َ�َفا﴿فرمود:  عفو و گذشت پروردگار از بندگان مخلصش بود
 .»خداوند شما را بخشید«. ]١٥٢عمران:  آل[

 اعالن می 
ً
کند که   به به! چه افتخاری! چه نعمتی!  چه سعادتی!  خداوند شخصا

 به  شمایی که بر اثر ضعف و سستی و غفلت عده
ً
ای از شما، فتح و پیروزی تان مؤقتا

بشمول عموی  صسول الله شکست مبدل شد، و بیش از هفتاد نفر از یاران ر

زخم  صعزیزشان سید الشهداء حمزه، را از دست دادند و چهره مبارک رسول الله 

 َ�َفا﴿برداشت، و دندان مبارکشان شهید شد. با این وجود خداوند شما را بخشید 
عفو و در گذر کرد از شما، چون کسانیکه در آینده نه چندان دور باید پرچم  ﴾َعنُ�مۡ 

سراسر دنیا به اهتزاز در آورند باید آزمایش شوند باید پخته شوند و باید اسالم را در 

پاک شوند، لذا خداوند آنان را در کوره آزمایشات سوزاند و از غش و آلودگی پاک کرد، 

 شان. رد، خوشا به سعادتبخشید شما را عفو ک ﴾َعنُ�مۡ  َ�َفا﴿وآنگاه فرمود: 

ن لحظات آن نبرد یود، و خداوند آخرش  می ه چهکان معریه در پاکد ینیحال بب

 ن مردان بزرگ چگونه سخنیند، و از صفات بارز اک می فیرا چگونه توص یخیتار

ه و از فضل و احسان و کن مکیست و فرار مشرکآنان و ش یروزیراند، و از فتح و پ  می

 .ند؟!ک می شیب مؤمنان شد چگونه ستایه نصک یافتخار
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ِينَ ٱ﴿ ْ  قَدۡ  �َّاَس ٱ إِنَّ  اُس �َّ ٱ لَُهمُ  قَاَل  �َّ  فََزاَدُهمۡ  ُهمۡ َشوۡ خۡ ٱفَ  لَُ�مۡ  َ�َُعوا
ْ  انٗ إِيَ�ٰ  ُ ٱ بَُناَحسۡ  َوقَالُوا ۡ ٱ مَ َونِعۡ  �َّ ْ ٱفَ  ١٧٣ َو�ِيُل ل ِ ٱ ّمِنَ  َمةٖ بِنِعۡ  نَقلَُبوا َّ� 

ْ ٱوَ  ءٞ ُسوٓ  ُهمۡ َسسۡ َ�مۡ  لَّمۡ  لٖ َوفَۡض  َبُعوا ٰ رِۡض  �َّ ِۗ ٱ نَ َ� ُ ٱوَ  �َّ  لٍ فَۡض  ُذو �َّ
 .]۱۷۴-۱۷۳عمران:  آل[ ﴾١٧٤َعِظي�ٍ 

اند، پس از ایشان  آن کسانیکه مردم بدیشان گفتند: مردم برضد شما گرد هم آمده«

بترسید، ولی بر ایمان ایشان افزود و گفتند: خدا ما را بس و او بهترین حامی و سر 

پرست است سپس آنان با نعمت بزرگ و فضل و مرحمت سترگ خداوند بر 

حال آنکه هیچگونه آسیبی بدیشان نرسید، و رضایت خدا را خواستند و  گشتند، و

 .»خداوند دارای فضل و کرم سترگی است
ن یمان ایه اکدهد  ی میه افتخار است، خداوند منان و مهربان گواهکواقعا  

پروردگار بودند،  یت و خوشنودیرضا یه آنان در پکنیشود، و ا  می ادیرمردان زیش

بال  صت داشتند با رسول الله که در احد شریکسانکد همه یندا می هیکهمچنان

مه در باره آنان یرکات یه آکنها بودند یحمراء األسد عازم شدند، و هم هفاصله به غزو

 نازل شد.

 صحابه در غزوة خندق
 احزاب همواره تالوت هه در سورکنازل شده ای  مهیرکات یز آیخندق ن هغزو هدربار

 ین آیشود، گر چه ا  می
ً
از اخوت و انسجام  یر روشنیوتاه است اما تصوکات نسبتا

ند، ک  می میق ترسیار دقیآنان را بس یدهد و حالت روان می بدست صحابه 

 هه با آنان روبرو بودند و عشق و عالقک یو هول ین تالش و زحمت و گرسنگیهمچن

ر یه تصوات بین آیداشتند در صرسول الله  یه به صحبت و همراهای ک فوق العاده

 ده شده است.یشک
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آن مؤمنان  هلیه خداوند چگونه بوسکد ینکه دقت ین آی! در ایرادر و خواهر گرامب

ه در آن لحظات حساس و کآورد   می ادشانیدهد و به  می را مورد خطاب قرار

 :دیرسشان  سرنوشت ساز چگونه به داد

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ذۡ ٱ َءاَمُنوا ِ ٱ َمةَ نِعۡ  ُكُروا ٓ  إِذۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  �َّ  ُجُنودٞ  ُ�مۡ َءتۡ َجا

رۡ 
َ
ۚ تََروۡ  لَّمۡ  اوَُجُنودٗ  ارِ�حٗ  ِهمۡ َعلَيۡ  َناَسلۡ فَأ ُ ٱ َوَ�نَ  َها  َملُونَ َ�عۡ  بَِما �َّ

 .]۹األحزاب: [ ﴾٩بَِصً�ا
رها که لشکرا در حق خودتان، بدانگاه  ید نعمت خدایاد آوریمؤمنان! ب یا«

را به  ییرهاکم و لشیتند را بر آنان گماشت باد یبه سراغ شما آمدند ول

 یارهاکد، خداوند به همه یدید یه شما آنان را نمکم یردکروانه شان  یسو

  .»ناستیشما ب

 به آنان 
ً
ه چگونه دست کگذارد  می ند و بر آنان منتک ی میاد آوریسپس مجددا

هستند.  یقیحق ه آنان مؤمنکداد  ین حال گواهیرد و در عکوتاه کدشمنان را از آنان 

ُ ٱ َوَ�َ� ﴿ ۡ ٱ �َّ خداوند  یبعد یهسپس در دو آ. ]٢٥األحزاب: [ ﴾قَِتاَل لۡ ٱ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

وره دقت کات مذیدارد، حال در آ می انیظه اتفاق افتاد بیقر یهود بنی یمتعال آنچه برا

 :دیید و آنها را با تدبر تالوت نماینک

ا﴿  ۡ ٱ رََءا َولَمَّ  ٱ مُِنونَ ُمؤۡ ل
َ
ْ  اَب زَ حۡ ۡ� ُ ٱ وََعَدنَا َما َذاَ�ٰ  قَالُوا  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ

ُ ٱ وََصَدَق  ٓ  َزاَدُهمۡ  َوَما ۥۚ َورَُسوُ�ُ  �َّ  .]۲۲األحزاب: [ ﴾٢٢ الِيمٗ َو�َسۡ  انٗ إِيَ�ٰ  إِ�َّ
هنگامیکه مؤمنان گروهای (دشمن) را دیدند، گفتند: این همان چیزی است که «

اند، این  دند. و خدا و پیغمبرش راست فرمودهخدا و پیغمبرش به ما وعده فرموده بو

 .»شان نیفزود سختیها جز بر ایمان و تسلیم
ه امروز متأسفانه مورد تمسخر و ای ک است، صحابه ن صفات صحابه ی، ایآر

ا اسالم ناب یه گوک ها ی! و بعضاند به اصطالح مسلمانان! قرار گرفته یبعض یاستهزا
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ن یامل لعنت و نفرکن مؤمنان یخ و ایر تارینظ یب های ن چهرهیا یبرا اند ردهک کرا در

�َُّهمۡ  َسُبونَ َ�ۡ  َوُهمۡ ﴿نند. ک می هیهد
َ
و به گمان . ]١٠٤الکهف: [ ﴾ًعاُصنۡ  ِسُنونَ ُ�ۡ  �

  می ه هم لعنیدهند، با اخالص و گر می ار خوب انجامشان ک خود
ً
فرستند!! واقعا

 است.!!ن یه اسالم ناب همک اند ردهکباور شان  های یبعض

نها چه یم ایه شده از خود بپرسکچند لحظه هم  ید براییایشما را به خدا سوگند ب

ُ ٱ وََعَدنَا َما َذا�ٰ﴿گفتند.   می هیکسانکبودند؟  یسانک  یسانکچه  ﴾ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ

بودند؟!  یسانکردند چه ک می خندق حفر صه با رسول الله یکسانکبودند؟. 

ختن خونشان لحظه یر یختند و برایر  می انه عرقم گرسنه عاشقکه با شک یسانک

ن هستند؟! یلعن و نفر هستینها شایبودند؟! هم یسانکردند چه ک ی میشمار

 به مؤمن بودنشان و زکه خداوند مک یینهایهم
ً
دهد  ی میمانشان گواهیاد شدن ایررا

 یدعاها هلین شوند؟! و هر صبح و شام بوسید لعن و نفریه باکنها هستند یهم

 رند؟!.ین و اهانت قرار گیو مزخرف مورد لعنت و نفر یختگسا

رده و کش یه خداوند صدها مرتبه از آنان ستاکرا  یسانکد یآخر چگونه انسان با 

و با  ییافر بداند؟! با چه روکند و مرتد و منافق و کبهشت داده را لعنت  هبه آنان مژد

و  یالیخ های دروغ و افسانه مشت یکدام عقل؟! با کل و با یدام دلک؟! با یچه منطق

؟! یامت چی؟ قیاران و دروغ پردازان!! جواب خدا چکفات مزخرف جعل یتحر

 ؟!.ی؟ دوزخ و بهشت چیتاب چکحساب و 

د یظه گردانیقر یهود بنیه خداوند آنان را وارث یکسانکم به اصل موضوع یبرگرد 

آنان  ن را از شریدند و اسالم و مسلمیهود جنگیه با ک یسانکبودند؟!  یسانکچه 

وۡ ﴿بودند؟!  یسانکنجات دادند چه 
َ
� َرثَُ�مۡ َوأ

َ
ٰ  َضُهمۡ أ مۡ  رَُهمۡ َودَِ�

َ
ٰ َوأ � لَُهمۡ َ�

َ
 لَّمۡ  اٗض َوأ

ۚ  ُٔ تََ�  ُ ٱ َوَ�نَ  وَها َّ�  ٰ های  و زمینها و خانه«. ]٢٧األحزاب: [ ﴾٢٧ �قَِديرٗ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

هرگز بدان گام ننهاده بودید، به چنگ شما  ایشان و دارایی آنان، و همچنین زمینی را که

 . »انداخت. بیگمان خداوند بر هر چیزی توانا است

 



 35 صافتخار صحبت و همراهی با رسول اهللا 

این آیه کریمه پس از آن نازل شد که خداوند فضل و احسانش را بر مؤمنان ذکر 

های محکم آنان را بدست پرتوان صحابه مؤمن ژها و د دهد که قلعه کند و توضیح می می

ترس و رعب را در دلهای دشمنان یعنی یهود حاکم نمود و  فتح گردانید و و صادق 

 آنها را کشت و به اسارت در آورد، بیایید اول داستان را از سوره احزاب تالوت کنیم:

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ذۡ ٱ َءاَمُنوا ِ ٱ َمةَ نِعۡ  ُكُروا ٓ  إِذۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  �َّ  ُجُنودٞ  ُ�مۡ َءتۡ َجا

رۡ 
َ
ۚ تََروۡ  لَّمۡ  اوَُجُنودٗ  ارِ�حٗ  ِهمۡ َعلَيۡ  َناَسلۡ فَأ ُ ٱ َوَ�نَ  َها  َملُونَ َ�عۡ  بَِما �َّ

  ]۹األحزاب: [ ﴾٩بَِصً�ا

ای مؤمنان! بیاد آورید نعمت خدای را در حق خودتان، بدانگاه که لشکرها به «

شان  هایی را به سوی سراغ شما آمدند ولی ما تند باد را بر آنان گماشتیم و لشکر

 .»دیدید. خداوند به همه کارهای شما بیناست ما آنان را نمیحواله کردیم که ش

وۡ ﴿
َ
� َرثَُ�مۡ َوأ

َ
ٰ  َضُهمۡ أ مۡ  َرُهمۡ َودَِ�

َ
ٰ َوأ � لَُهمۡ َ�

َ
ۚ  ُٔ تََ�  لَّمۡ  اٗض َوأ ُ ٱ َوَ�نَ  وَها َّ�  ٰ َ�َ 

 .]۲۷األحزاب: [ ﴾٢٧ �قَِديرٗ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ 
زمینی را که هرگز بدان گام  های ایشان و دارایی آنان، و همچنین و زمینها و خانه«

 .»ننهاده بودید، به چنگ شما انداخت. بیگمان خداوند بر هر چیزی توانا است
ن ید بیه محبت و عالقه شدکد ینید و ببینکآن دقت  یمه و معانیرکات ین آیبه ا

 ا می ن معلم و شاگرد چگونه موجیفرمانده و سربازان و ب
ً
ن خطاب یزند، و طبعا

 آنان است. به همه  یخداوند

 صحابه در صلح حدیبیه
ه خداوند آنرا در کدند ید یخواب صامبر ید پیدان  می هک! همچنانیگرام هخوانند

ُ ٱ َصَدَق  لََّقدۡ ﴿رده است، کر کفتح ذ هسور ِ  يَالرُّءۡ ٱ رَُسوَ�ُ  �َّ � �َۡ ٱب  ُخلُنَّ َ�َدۡ  ّقِ
ۡ ٱ ٓ  إِن َرامَ �َۡ ٱ ِجدَ َمسۡ ل ُ ٱ ءَ َشا قینا خداوند خواب را راست و درست ی«. ]٢٧الفتح: [ ﴾�َّ

 .»به پیغمبر خود نشان داده است به خواست خدا داخل مسجد الحرام خواهید شد
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ه ک یدیاست پس از امتحان شد یوح ‡غمبران ید خواب پیدان می هکهمچنان 

آنان  ین بشارت و مژده از طرف خداوند براین آمده بود ایخندق بر مؤمن هدر غزو

ت کحر یه براکردند و دستور دادند کاعالن شان  ارانین مژده را به یا صامبر یبود، پ

 عمره آماده باشند. یه جهت اداکم یبسو

ن و انصار یاز مهاجر یه همگک یبا هزار و چهارصد سوار جنگ صحضرت 

ردند و از کت امتناع کن از مشاریه نشیاز اعراب باد یاریه شدند، بسکبودند عازم م

 رد.کت نکشر یسکنفر  یکن جز یمنافق

 حکمت چیست؟

اروان عازم شد کچه بود؟ ای  ن برنامهیچن همت و فلسفکه حکد یشیندید و بینکر کف

افگنده بود و عشق و  نیاروان طنک یبر و ال إله إال الله بر فضاکالله أ های ادیفر

زد، اصحاب  می موج یاز فرمانده و معلم محبوب در دلها یاطاعت و فرماندار

ش یپ یگریه فرصت دکنیفتگان خدا و رسول و قرآن از این شیا صامبر یمجاهد پ

ش بگذارند از فرط یرا به نماشان  مان و عشق و صداقت و اخالصیآمده بود تا ا

ه کآنان از دخول م یریجلوگ یه براکن مکیدند، مشریگنج یدر پوست نم یخوشحال

ر یتعب »بيعت الرضوان«ه قرآن از آن به ک یعت معروفیه بیبیدادند، در حد می مانور

 وست.یرده بوقوع پک

عت بر صبر، یردند، بکعت یب صن و انصار با رسول بزرگوارشان یمهاجر یآر

ن ید لزوم ایدان می ایعت بر دفاع، آیعت بر وفا، و بی، بیداریعت بر استقامت و پایب

 چنکبود  یازیش آمد؟ چه نیعت چرا پیب
ً
 نیا هزیگرفته شود؟! انگ یعتین بیه مجددا

راشد، و  هفین و آن خلیالنور یعت در واقع انتقام خون عثمان ابن عفان آن امام ذیب

زشان یدو دختر عز ص یه رسول گرامک یسکدار بهشت بود، یآن جامع قرآن و خر

شان داد، یالله عنهن را به ازدواج ا یلثوم خواهران حضرت فاطمه زهرا رضکه و ام یرق
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ه حضرت عثمان ابن عفان را جهت یبیاز حد صامبر یه پکن قرار بود یان از ایجر

، لذا اند ردهکد یه عثمان را شهکعه شد یه فرستادند، سپس شاکش به میره با قرکمذا

عت یعت گرفتند، و خودشان از طرف عثمان هم با خود بیاز همه ب صرسول الله 

ن دست عثمان یگرشان گذاشتند و فرمودند: ایدست د یرا باالشان  ردند، دستک

 اق فراوان به او لعنتیبا اشت ها یه امروز بعضکن عثمان ابن عفان یهم ی، آراست

را متهم به  صامبر یشوهر دو دختر پ یعنی(نعوذ بالله) او را  ها یفرستند و بعض  می

 م. یجوئ می ا! از شر، شرپسندان به تو پناهینند، خداک می دهها تهمت و اهانت 

ه خداوند کنیر بود، با ایه، وصف ناپذکم دخول یصحابه برا هاق و عالقیاشت یآر

داشتند  صه با رسول الله ک یه را هم داده بود اما آنان از فرط محبتکم هبه آنان مژد

تب رسالت کن شاگردان مخلص مین صفات ایشان از بارزتریاز ا یرویاطاعت و پ

ب تاکنشان دادند لذا خداوند صدها مرتبه از آنان در  یمردیردند، پاکبود، صبر 

شه بر صفحات پر نور و یهم ین آنان را برایزر ید نموده و زندگیمقدسش تمج

م نموده است، خوشا یرات ترسین تعبتری باین القاب و زیزش با بهتریتاب عزکمقدس 

 به سعادت شان.

د و در ییفتح مالحظه فرما هن را در سوریآغاز داستان فتح مب خوننده گرامی! 

 د:ینکآن دقت  یمعان

بِينٗ  احٗ َ�تۡ  لََك  َناَ�َتحۡ  إِنَّا﴿ َغۡ  ١ امُّ ُ ٱ لََك  فِرَ ّ�ِ مَ  َما �َّ  َوَما بَِك َذ� مِن َ�َقدَّ
رَ  خَّ

َ
ٰ  ِديََك َو�َهۡ  َك َعلَيۡ  ۥَمَتهُ نِعۡ  َوُ�تِمَّ  تَأ سۡ  اطٗ ِصَ� ُ ٱ َوَ�نُ�َكَ  ٢ اَتقِيمٗ مُّ َّ� 

 .]۳-۱الفتح: [ ﴾٣ َعزِ�ًزا انَۡ�ً 
م ساخته ایم. تا اینکه خداوند گناهان گذشته و ما برای تو فتح آشکاری را فراه«

آینده ترا ببخشاید، و نعمت خود را بر تو تمام نماید، و به راه راست هدایتت فرماید. 

 .»و پیروزی نادر و نایابی  را نصیب تو گرداند
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 فضل و احسانش را بر پیخداوند متعال در ا
ً
 ادیبه  صامبر محبوبش ینجا اوال

 رکذ صار و جان نثار آنحضرت کفدا هل و احسانش را بر صحابآورد، آنگاه فض  می

گردد،  شان می مانیاد شدن ایو ز یه سبب افزوناش ک نهکیند و به آرامش و سک می

 یعنیند ک می فیرا توص »بیعت الرضوان«فرمایید که خداوند ند مالحظه ک می اشاره

را از اش  یوده خداوند خوشنک یعتید، بیخداوند گرد یه سبب خوشنودک یعتیب

 رد:کنندگان بالفاصله اعالن کعت یب

ُ ٱ رَِ�َ  لََّقدۡ ﴿ ۡ ٱ َعنِ  �َّ َجَرةِ ٱ َت َ�ۡ  ُ�بَايُِعونََك  إِذۡ  مِنِ�َ ُمؤۡ ل  ِ�  َما َ�َعلِمَ  لشَّ
نَزَل  قُلُو�ِِهمۡ 

َ
ِكينَةَ ٱ فَأ َ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  لسَّ

َ
  .]۱۸الفتح: [ ﴾١٨ اقَرِ�بٗ  احٗ َ�تۡ  بَُهمۡ َوأ

ان راضی گردید همان دم که در زیر درخت با تو بیعت کردند. خداوند از مؤمن«

هایشان نهفته بود، لذا اطمینان خاطری به  دانست آنچه را که در درون دل  خدا می

 .»دلهایشان داد، و فتح نزدیکی را پاداششان کرد
های است که انسان هر چه فصاحت و بالغت داشته باشد از تصویر  اینها واقعیت

، آری پروردگار جهانیان این مؤمنان راستین را مورد رحمت و شفقت آن عاجز است

 سخن گفته است. صترین صفات آنان بوسیله وحی با پیامبرش  قرار داده و از دقیق

خواند  می مه فوق انسان را بدقت و توجه فرایرک یهه در آک یار بارزیبس هتکن یک

گاه یوند از درون دلهاخدا یعنیاست  ﴾قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  َما َ�َعلِمَ ﴿ هجمل داشته  یآنان آ

ر یننده در زکعت یه از مؤمنان بکرده که خداوند اعالن کدر آن هنگام  یعنیو دارد، 

گاه یها شده از دل یدرخت راض ن یه آنها چنکدانسته  می امل داشته وک یصحابه آ

شان یه هنوز بر دلهایکه از خاطراتکبندگانش بل یه از دلهایکدارند، پس ذات یستگیشا

ه کند کت یاعالن رضاای  توان از صحابه می رده اطالع دارد چگونهکخطور هم ن

ناب شناسان  یه به قول بعضیکسانکا یشوند، و  می (نعوذ بالله) چند سال بعد مرتد

ردن کد یشه یدادند، و برا می بت پرورششان  نیاز همان اول غش داشتند و در آست
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افق بودند خداوند چگونه از منافقان اعالن من یعنیدند، یچ  می توطئه صامبر یپ

 ند؟!.ک ی میت وذخوشنودیرضا

 مؤمن بوده در لحظه
ً
اند یا  ای که خداوند از آنان اعالن خوشنودی نموده یا آنان واقعا

اند خداوند چگونه از آنان  ها منافق بوده اند و به ادعای بعضی اند؟ اگر مؤمن نبوده نبوده

دانسته  اند پس آیا خداوند نمی ه است؟ و اگر مؤمن بودهاعالن رضایت وخوشنودی کرد

یعنی چه؟ بر   ﴾قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  َما َ�َعلِمَ ﴿شوند؟! پس جمله   که اینها در آینده مرتد می

، خالف ادعاهای دروغین افسانه سرایان و دروغ پردازان، واقعیت این است که صحابه

هیچ آرمانی جز رضایت و خوشنودی  به اوج و کمال صداقت و اخالص رسیده بودند، و

پروردگار نداشتند، لذا این سعادت و افتخار را بدست آوردند و خداوند این افتخار را 

مکرر در کتاب عزیزش برای آنان ثبت نمود، تمام آن هزار و چهار صد نفری که در 

بیعت کردند مشمول این آیه  صحدیبیه حاضر بودند و زیر درخت با رسول گرامی 

مه شدند و تک تک آنان در حصول این شرف و سعادت بزرگ شریک بودند. به کری

عبارت دیگر یکا یک آنان از خداوند مدرک گرفتند که خداوند از آنان خوشنود شده، و 

 کسی که خداوند از آن خوشنود شود چه پاداشی خواهد داشت؟.

ه به خدا و قرآن حال شما در آیات مذکور دقت کنید و بگویید که کدام انسان عاقل ک

زبان درازی کند، و اگر  کند که در باره صحابه  کریم ایمان داشته باشد جرأت می

مدعی است که خداوند (نعوذ بالله) از آنان پس از اعالن رضایت مذکور در آیه ناراضی 

ن ممک ﴾قُلُو�ِهِمۡ  ِ�  َما َ�َعلِمَ ﴿ای با توجه به آیه کریمه  شده عالوه از اینکه چنین قضیه

های جعل کاران و دروغ پردازان و  نیست چه دلیلی برای ادعایش در دست دارد؟ آیا دروغ

 ند؟!.تواند آیات مقدس قرآن را منسوخ ک افسانه، افسانه سرایان می

ل ین و تأویمعاند یه راه را براکآن یشود، برا یاد طوالنیخواهم مطلب ز ینم

م. شما با خواندن و دقت در یآور  می را دیالم الله مجکاز ای  هیم آینکوتاه کنندگان ک

 ین آیه موضوع چقدر روشن است و اکد یاب می ه درین آیا
ً
ه چقدر واضح است، واقعا
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ار شفابخش و یه بسین آیض شفا است، بخصوص ایمر یدلها یم برایرکقرآن 

 کرت پاینند و سک ی میزبان دراز صحابه  هه در بارک یسانکن دهنده است، کیتس

ه ین آیا هدهند در بار می ن قراریقدس آنان را مورد اهانت و لعن و نفرو ساحت م

آن ندارند، وهم و گمانشان هم  یبرا یلیچ تأویو ه اند الفه و سرگردان ماندهکمه یرک

وت کل در برابر آن سیه عاجز مانده است، سر انجام خوار و ذلین آیل ایاز تأو

م، یده ایمه ندیرکه ین آیف آنان در باره ااز طر یلیچگونه تأوینون هک، ما تا اند ردهک

همواره مردم را  یشیو مصلحت اند یه: جدال و هوا پرستکد گفت یمتأسفانه با یول

 حق باز داشته است. یرویاز پ

 د:ینکتوبه است دقت  همه از سوریرکه ین آیمورد نظر صدم یهآ

ٰ ٱوَ ﴿  ٱ بُِقونَ ل�َّ
َ
لُونَ ۡ� ۡ ٱ ِمنَ  وَّ  ٱوَ  ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل

َ
ِينَ ٱوَ  َصارِ نۡ� َبُعوُهمٱ �َّ َّ� 

ُ ٱ رَِّ�َ  نٖ َ�ٰ �ِإِحۡ  ْ  ُهمۡ َ�نۡ  �َّ َعدَّ  هُ َ�نۡ  َورَُضوا
َ
ٰ  لَُهمۡ  َوأ  َتَهاَ�ۡ  رِيَ�ۡ  ٖت َج�َّ

 ٱ
َ
ٓ  ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� بَدٗ  �ِيَها

َ
� ۚ�  ٰ  .]۱۰۰التوبة: [ ﴾١٠٠ َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ لَِك َ�

انیکه به نیکی روش آنان را در پیش پیشگامان نخستین مهاجرین و انصار و کس«

گرفتند و راه ایشان را به خوبی پیمودند، خداوند از ایشان خوشنود است، و ایشان 

هم از خداوند خوشنودند و خداوند برای آنان بهشتی را آماده ساخته است که در 

مانند، این است پیروزی بزرگ  ها جاریست و جاودانه در آنجا می زیر آن رود خانه

 .»رستگاری سترگو 

ٰ ٱوَ ﴿حال در محتوای آیت دقت کنید وجمله   ٱ بُِقونَ ل�َّ
َ
لُونَ ۡ� را بیشتر مورد  ﴾وَّ

توجه قرار دهید، سابقون اولون چه کسانی هستند؟ بیان و توضیحش را خداوند 

ۡ ٱ ِمنَ ﴿خودش به عهده گرفته   ٱوَ  ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل
َ
یعنی آن سبقت گیرندگان به  ﴾نَصارِ ۡ�

هجرت کردند، و  صهاجرین و انصار هستند، یعنی کسانیکه با پیامبر اسالم همان م

را نصرت و یاری  صهمه چیزشان را بخاطر خدا ترک کردند، و کسانیکه پیامبر 
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کردند، اینها هستند کسانیکه در ایمان آوردن سبقت جستند، این نص صریح قرآن 

شما که از فضیلت  کریم است، که امکان رد و تأویل آن وجود ندارد، و اما من و

هجرت و نصرت محروم شده ایم خداوند برای آنکه دیگر بندگان مؤمنش را هم 

مشمول رضایت و خوشنودی خودش بگرداند و مستحق پاداش قرار دهد راه را باز 

ِينَ ٱوَ ﴿ گذاشته است و آن پیروی نیکو از عملکرد مهاجرین وانصار است  �َّبَُعوُهمٱ �َّ
ایمان و صداقت و شجاعت و تقوا و اخالصشان نسبت به الله یعنی در  ﴾نٖ َ�ٰ �ِإِحۡ 

همانند مهاجرین و انصار باشیم از روش آنان تقلید  صاش  ذوالجالل و پیامبرگرامی

عملکرد آنان را الگو قرار  صکنیم در عمل کردن به دین و پیروی از سنت رسول الله 

 ا کرد:امامانی هستند که به آنان باید اقتد دهیم، چون صحابه 

ْ  فَإِنۡ ﴿ ٓ  لِ بِِمثۡ  َءاَمُنوا ْ هۡ ٱ َ�َقدِ  ۦبِهِ  َءاَمنُتم َما اگر مردم «. ]١٣٧البقرة: [ ﴾تََدوا

مان ی. پس ا»اند ایمان بیاورند، همچنان که شما ایمان آورده اید بی گمان رهنمود گشته

 خودشان الگو هستند. هکصحابه الگو است همچنان
را یخداوند است، ز یمتضمن خوشنودو از صحابه یکن یرویم: پیه گفتکنیا

 د:یفرما  می خداوند متعال

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ٓ ٰ َوِ�ِخۡ  َ�َا فِرۡ غۡ ٱ َر�ََّنا َ�ُقولُونَ  ِدهِمۡ َ�عۡ  ِمنۢ  ُءوَجا ِينَ ٱ نَِناَ� َّ� 
ِ  َسَبُقونَا ِينَ  ِغّ�ٗ  قُلُو�َِنا ِ�  َعۡل َ�ۡ  َوَ�  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب ْ  ّلِ�َّ ٓ  َءاَمُنوا  إِنََّك  َر�ََّنا
 .]۱۰الحشر: [ ﴾١٠ رَِّحيمٌ  رَُءوٞف 

گویند: پروردگارا! ما را و  آیند، می  کسانی که پس از مهاجرین و انصار به دنیا می«

ای نسبت به  اند بیامرز. و کینه برادران ما را، که در ایمان آوردن بر ما پیشی گرفته

 .»راوانی هستیمؤمنان در دلهای مان جای مده، پروردگارا! تو دارای رأفت و رحمت ف
ن خودش را نسبت به آن یتواند انجام دهد و د  می ه انسانک یارکپس حد اقل 

 شان  ند. آنها از جان و مالکشان  دعا یه براکن است یخ ادا گرداند ایتار همردان نمون
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شان دعا یردند، ما فقط براک یاریدر راه خدا گذشتند و با خونشان درخت اسالم را آب

 م.یریت خداوند قرار گیضام تا مشمول رینک

وره آمده کات مذیه در آک ییها و بشارت یدکی! به جمالت تأیخوانندگان گرام

 د:ینکدقت 

ُ ٱ رَِّ�َ ﴿ه کنیا مژده اول:  شده، چه افتخار  یخداوند از آنان راض ﴾ُهمۡ َ�نۡ  �َّ

ت و ین رضایشود و ا یراض یسکه خداوند از کن یبزرگتر از ا یو سعادت

امت بندگان مؤمنش آنرا بخوانند و به عظمت و یه تا قکند کرا اعالن اش  یخوشنود

 بزرگ معترف باشند. یآن انسانها یسرفراز

ْ ﴿ :یبعد هجمل و خوشنود شدند،  یز از خداوند راضیو آنها ن ﴾هُ َ�نۡ  َورَُضوا

گاه است، آر یه از دلهاکدهد  می ن خبر را خداوند خودشیا ه کداند  می او یآنان آ

 .اند و خوشنود شدهآنان از ا

َعدَّ ﴿ :یبعد هجمل 
َ
ه دال بر ک یفعل ماض هغیرده است) با صکآماده ﴾َوأ

 بهشتیخداوند حق یعنیاست،  یکتمل
ً
رده و کآنان آماده  یرا برا هایی و نعمت ها قتا

 برا یبرا ﴾لَُهمۡ ﴿رده است کا به آنان واگذار یگو
ً
ه در ک یسانکهمان  یآنان مشخصا

ن نعمتها و دوام لذت یو ارزشمندتر از همه دوام ا تر و مهمد. ردنکعت یر درخت بیز

ٓ  ِ�ِينَ َ�ٰ ﴿آنهاست  بَدٗ  �ِيَها
َ
ش یها شه در آن بهشت و نعمتیهم یآنها برا یعنی ﴾ا�

 ند. یه نتواند ببک یور باد چشمکخواهند ماند.  یباق

ات هم ین آین را از صف صحابه در ایه خداوند صف اعراب و منافقکنیا جالب 

نند و صحابه را با اعراب و ک یریبهانه گ یسانکا ی یسکرده است تا مبادا کدا ج

ه کنند، و هر جا ک می مغلطه ها ینند، گر چه امروز بعضک یمعرف یکین یمنافق

ه ک یسانک یچسپانند اما خوشبختانه برا  می ن آمده آنرا به صحابهیصفات منافق

 رده است.کا روشن ز رینند و بفهمند خداوند همه چک کبخواهند در
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نۡ ﴿صحابه بالفاصله فرمود:  یل برایر آن همه فضاکبعد از ذ  ّمِنَ  لَُ�مَحوۡ  َوِممَّ
 ٱ

َ
روان صادق آنان را ین و انصار و پیه مهاجرکنیبعد از ا یعنی ﴾فُِقونَ ُمنَٰ  َرابِ عۡ ۡ�

 ١٠٠( یقبل یهه در آکمقدس  ین انسانهایهم هستند، پس ا ینیمنافق :رد فرمودکجدا 

 د: یه را دو باره با دقت بخوانیستند آیتوبه آمده) منافق ن هسور

ٰ ٱوَ ﴿  ٱ بُِقونَ ل�َّ
َ
لُونَ ۡ� ۡ ٱ ِمنَ  وَّ  ٱوَ  ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل

َ
ِينَ ٱوَ  نَصارِ ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ َّ� 

ُ ٱ رَِّ�َ  نٖ َ�ٰ �ِإِحۡ  ْ  ُهمۡ َ�نۡ  �َّ َعدَّ  هُ َ�نۡ  َورَُضوا
َ
ٰ  لَُهمۡ  َوأ  َتَهاَ�ۡ  رِيَ�ۡ  ٖت َج�َّ

 ٱ
َ
ٓ  ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� بَدٗ  �ِيَها

َ
� ۚ�  ٰ  .]۱۰۰التوبة: [ ﴾١٠٠ َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ لَِك َ�

پیشگامان نخستین مهاجرین و انصار، و کسانی که به نیکی روش آنان را در پیش «

گرفتند و راه ایشان را بخوبی پیمودند خداوند از ایشان خوشنود است و ایشان هم 

ی آنان بهشتی را آماده ساخته است که در زیر آن از خدا خوشنودند، و خداوند برا

مانند، این است پیروزی بزرگ و  ها جاریست و جاودانه در آنجا می رودخانه

 .»رستگاری سترگ
 واضح و روشن است کسی که این آیه را بخواند و به قرآن ایمان داشته باشد  

ً
کامال

د صحابه انسانهای معمولی ای جز این ندارد که بپذیر که کالم خداوند است هیچ چاره

نیستند، کسانی که خداوند از آنان راضی شده و به آنان وعده بهشت و سعادت ابدی 

داده شخصیتهایی نیستند که مورد محاکمه جعل کاران و افسانه سرایان قرار گیرند و 

توهین و نفرین شوند، نام مقدس آنان باعث افتخار است، برای همین هم بود که 

شان گذاشته بودند  صیتهای اهل بیت نام مبارک آنان را بر روی فرزندانبارزترین شخ

 (به کتاب دیگر ما وحدت و شفقت بین صحابه و اهل بیت مراجعه شود). 

 جالب است و هر انسان کم ینکرا تالوت  یگریه دی: آیگرام هخوانند 
ً
ه واقعا

 خواند: می ر و تدبر فراکرا به تف یمؤمن و عاقل

دٞ ﴿ َمَّ ِۚ ٱ ُسوُل رَّ  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ ٓ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ا ِشدَّ
َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ ٓ  ُكفَّ ٰ  َنُهۡمۖ بَيۡ  ءُ رَُ�َا  ُهمۡ تََرٮ

عٗ  دٗ  اُركَّ ِ ٱ ّمِنَ  ٗ� فَۡض  َتُغونَ يَبۡ  اُسجَّ ٰ َورِۡض  �َّ ۖ نٗ َ�  ّمِنۡ  وُُجوهِِهم ِ�  ِسيَماُهمۡ  ا
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ثَرِ 
َ
� ٱ � ُجودِ ٰ  لسُّ ٰ �َّوۡ ٱ ِ�  َمَثلُُهمۡ  لَِك َ� � َرٮ خۡ  ٍع َكَزرۡ  ِ�يلِ ۡ�ِ ٱ ِ�  َوَمَثلُُهمۡ  ةِ

َ
 َرجَ أ

ٰ  َتَوىٰ سۡ ٱفَ  لََظ َتغۡ سۡ ٱفَ  ۥاَزَرهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ َشۡ�  اعَ ٱ ِجُب ُ�عۡ  ۦُسوقِهِ  َ�َ رَّ  ِ�َغِيَظ  لزُّ
ۗ لۡ ٱ بِِهمُ  اَر ُ ٱ وََعدَ  ُكفَّ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا غۡ  ُهمِمنۡ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ  فَِرةٗ مَّ
جۡ 

َ
ۢ  ارً َوأ  .]۲۹الفتح: [ ﴾٢٩ �َعِظيَم
محمد فرستاده خدا است. و کسانیکه با او هستند در برابر کافران تند و «

اند. ایشان را در حال رکوع و سجود  سرسخت، و نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوز

طلبند. نشانه   جویند و رضای او را می  بینی. آنان همواره فضل خدای را می  می

شان نمایان است. این، توصیف آنان در تورات  جده در پیشانیهایایشان بر اثر س

است، و اما توصیف آنان در انجیل چنین است که همانند کشتزاری هستند که 

های خویش  های خود را بیرون زده و آنها را نیرو داده و سخت نموده و برساقه جوانه

آورد تا کافران را به  ای که دهقانان را به شگفت می راست ایستاده باشد، به گونه

سبب آنان خشمگین کند، خداوند به کسانی از ایشان که ایمان آورده و کارهای 

 .»اند آمرزش و پاداش بزرگی را وعده داده است شایسته کرده
ان شده است، یآنان ب یویکو صفات ن ر صحابه کل هم ذیپس در تورات و انج

را  ین صفاتیتواند چن ینم یسادگ به یسکخود آنان است و هر  هژیه وک یصفات یآر

د شود و ییه از طرف خداوند تأکنیا یند ولکادعا  یسکن است کدارا باشد، مم

 ست.یرد آسان نیپاداش بگ

است، و  ‡امران ین و سرور همه پیرسول خدا و امام مرسل صمحمد   

ِينَ ٱوَ ﴿اران هستند، ین اصحاب و یارانش بهتریصحابه و  ه با او ک یسانک ﴾ۥٓ َمَعهُ  �َّ

ه او را دوست دارند، با او اخوت و صداقت یکسانکرساند  می را یزیهستند، چه چ

رو و توانشان یدارند، با او الفت و محبت دارند و در هر حال با او هستند و با تمام ن

ٓ ﴿نند، ک می عاشقانه از او دفاع ا ِشدَّ
َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ افران سخت کارانش بر ین یا ﴾ُكفَّ

 



 45 صافتخار صحبت و همراهی با رسول اهللا 

 مان به خدا از آنانیشاوندانشان باشند، چون ایگر پدران و خوا یهستند حت

اگر مجبور شوند از  یز مقدم بدارند حتیخدا را بر همه چ یه دوستکخواهد  می

ٓ ﴿ار مهربانند یگر بسیدیکافرشان هم بگذرند، اما با کن بستگان یتریکنزد  ءُ رَُ�َا
گر محبت یدیکه آنان چقدر با کدانند   می رت مطالعه دارندیه در سک یسانک ﴾َنُهمۡ بَيۡ 

به خاطر خدا. آنها  ینید یداشتند، فقط محبت و برادر یارکثار و فدایو ا یو برادر

 رحمت و شفقت با 
ً
 چنان تطبیدیکواقعا

ً
م یرکه قرآن کرده بودند، کق یگر را عمال

 گران الگو قرار داده است:ید ین راستا ستوده و برایر آنان را در اینظ یصفات ب

و﴿
ُ
ْ أ ٰٓ  ثُِرونَ َوُ�ؤۡ  تُوا نُفِسِهمۡ  َ�َ

َ
و «. ]٩الحشر: [ ﴾َخَصاَصةٞ  بِِهمۡ  َ�نَ  َولَوۡ  أ

 .»دهند، هر چند که خود سخت نیازمند باشند  دیگران را برخود ترجیح می

 ُضُهمۡ َ�عۡ ﴿در این آیه کمال ایثار و فداکاری آن بزرگمردان را تصویر نموده است،  
وۡ 
َ
ٓ أ ، در این آیه دوستی صادقانه »آنان دوستان یکدیگرند«. ]٧٢فال: األن[ ﴾ٖض َ�عۡ  ءُ ِ�َا

کشد. یعنی الفت و محبت آنان با یکدیگر یعنی با هر مؤمن چنان   آنان را به تصویر می

صادقانه و صمیمانه است که تو گویی از یک خانواده هستند، پس آنان همچنان که در 

ٓ ﴿آیه مذکور فرمود:  یکدیگر رحیم و مهربانند، این صفت عمده و  با ﴾نَُهمۡ بَيۡ  ءُ رَُ�َا

 به حکم طبیعت بشری گاهی خطاء و اشتباهی 
ً
بارز و همیشگی آنان است، اگر احیانا

 قابل اعتبار نیست و خداوند از آن در می
ً
 گذرد.  هم از آنان سر زند اصال

 های ر و چهرهینظ یاز آن مردان ب یر قرآنین تصوین ایم بینکسه یم مقاییایحال ب

ه کاران و دروغ پردازان کان و جعل یر افسانه سرایمقدس فرشته صفت، با تصو

سو  یکاه جلوه دهند، از یآنان را مخدوش و س ینوران یزندگ اند ردهک یهمواره سع

گر دروغها و ید یب است و از سویخداوند عالم الغ یم و گواهیرکات قرآن یآ

م خودمان را ییایم، بینکدام را باور ک! ینه جو و عقده اکیدرغگو و  یمشت های افسانه

ا یم یرکم؟! از قرآن یشتر متأثریب ه ما از چهکم یم و صادقانه از خود بپرسیازمائیب
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ن یا یا دروغهایم؟ به قرآن یشتر اعتماد داری؟! به چه بیخیبه اصطالح تار های افسانه

ه مطابق عقل و ک یتیام و رویشتر اعتماد داریم: به قرآن بیقتر بگوئیم دقیائیا بیو آن؟!، 

ه مخالف عقل و ک ینیو دروغ یات جعلیا به روایات قرآن است؟ یقرآن، و مفسر آ

 رد.یم بگیند و تصمکد قضاوت یس خودش باکم است؟!. هر یرکقرآن 

ٰ ﴿: اهل عبادت بودند صحابه   عٗ  ُهمۡ تََرٮ دٗ  اُركَّ تو آنان را در حال رکوع و « ﴾اُسجَّ

ای آمده  در واقع ستایش و تکریم آنان است، و تعبیر به گونه، این صفت »بینی  سجده می

 هم چنین بوده است   است که فکر می
ً
کنید این حالت همیشگی آنان بوده است، واقعا

هایشان همواره به  هایشان نقش بسته بود، و دل چون محبت رکوع و سجود در دل

را در رکوع و سجده  شان مسجد و لذت عبادت معلق بود، تو گوئی که آنان تمام وقت

 تَُغونَ يَبۡ ﴿گذرانند، و دلیل این امر گواهی و ستایش پروردگار از دلهای آنان است   می
ِ ٱ ّمِنَ  ٗ� فَۡض  ٰ َورِۡض  �َّ  »آنان همیشه در تالش فضل خداوند و خوشنودی او هستند« ﴾انٗ َ�

 ذات عالم ا خداوند که با اعالن و ادعای کسی چنین تعبیری نمی
ً
لغیب کند مسلما

 کیفیت قلبی آنان را دیده و دانسته که چنین تعبیری نموده است.

آری، این احساس و آرزو و خواهش آنان بود، گویا دلهای آنان فقط بیاد خدا و 

ای از زوایای  تپد، دنیا با تمام لذتهایش در هیچ زاویه  حصول فضل و خوشنودی خدا می

 قلب آنان جای نداشته است، این کیفیت در زندگ
ً
ی عملی آنان انعکاس یافته و کامال

مشهود بود، لذا از کبر و غرور و خود خواهی، در زندگی آنان خبری نبود، خشوع و 

ثَرِ  ّمِنۡ  وُُجوهِهِم ِ�  ِسيَماُهمۡ ﴿شان را موم کرده بود،  عاجزی و تواضع زندگی
َ
� 

ُجودِ ٱ درخشید،   میهایشان  نور ایمان و عمل خالصانه و سجده برای خدا بر چهره ﴾لسُّ

شود البته ممکن است این  منظور فقط داغ پیشانی نیست داغ که خیلی راحت حک می

داغ هم پیدا شود، اما داغ به تنهای هم نمیشود، آنچه مقصود است نور ایمان است که 

 کند.  شود درخشش بسیار جذابی پیدا می  وقتی با عمل و بویژه سجده همراه می
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ِينَ ٱوَ ﴿ر یمه با تعبیرک یهن آیه در اک د صحابه یردکپس مالحظه    ﴾ۥٓ َمَعهُ  �َّ
ز یل نیآنان در تورات و انج یویکه صفات نکم یرکنه تنها در قرآن  اند شده یمعرف

گر، یدیکبا  یفار، مهربانکر شد شدت بر کنون ذکه تا ک یر شده است، پس صفاتکذ

 یشان صفاتهای خداوند، و منور بودن چهره یوع و سجده، طلب فضل و خوشنودکر

 ر شده است.که در تورات ذکاست 

 یه وقتکه داده یتشب یاهیه خداوند آنان را به گکنیل آمده ایه در انجک یو اما صفات

شود تا   ی میند و قوک  می م رشدکم کف است اما یآورد ضع  می ن سر بریتازه از زم

ه یو بق ند،ک می شود و احساس غرور می دن آن خوشحالیشت از دکه صاحب کنیا

 نند.یبا و پر بار را ببیشتزار زکن یتوانند ا یشاورزان از حسادت نمک

 در انجیل و سپس 
ً
حال باید دید که خداوند چرا این ضرب المثل را بیان کرده اوال

در قرآن کریم؟ مقصود چیست؟ کاشتکار کیست؟ کشتی که او کاشته چیست؟ نا 

دٞ ﴿گفته روشن است که زارع  َمَّ ِ ٱ رَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ ﴿و کشتش  ص ﴾�َّ   ﴾ۥٓ َمَعهُ  �َّ
شان در برابر دشمنان قبل از  هستند، و ضعف و قوت اشاره به ضعف نیروی انسانی

شان زیاد شدن تعداد مؤمنان در مدینه منوره است، پس  هجرت در مکه مکرمه و قوت

 بِِهمُ  يَظ ِ�َغِ ﴿خداوند قصد دارد با نشان دادن صحابه و بیان صفات و کماالتشان، 
ارَ لۡ ٱ خشم و غضب کافران را بر انگیزد. سپس خداوند پیروزی و سر فرازی  ﴾ُكفَّ

ُ ٱ وََعدَ ﴿دارد  کند و جایزه و پاداششان را چنین اعالن می دائمی آنان را اعالن می َّ� 
ِينَ ٱ َّ�  ْ ْ  َءاَمنُوا ٰ ٱ وََعِملُوا غۡ  ُهممِنۡ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ جۡ  فَِرةٗ مَّ

َ
ۢ  ًراَوأ خداوند به کسانی « ﴾�َعِظيَم

 .»دهد که ایمان بیاورند و کارهای شایسته انجام دهند، وعده که آمرزش و پاداش بزرگی می
آنان است،  هزیم پاداش و جایپس اوال ًمغفرت و آمرزش گناهان و سپس اجر عظ

م یذات متعال او اجر عظ یل فرمود، پس وقتیش را متاع قلیا و لذتهایخداوند تمام دن

از  یمخصوص هبه گمان خودشان فقط عد ها ینجا بعضیخواهد بود، ا وعده دهد چه
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 د خداوند خودشینیند، ببیگو  می دانند می میصحابه را مستحق مغفرت و اجر عظ

م یرکانگر جهل آنان به قرآن ین خود بیه اکاز آنان،  یبعض یعنی ﴾ُهمِمنۡ ﴿د یگو  می

ست ین یضیشه تبعیهم »من«است، چون  یزبان عرب ین قواعد دستورتری ییو ابتدا

ْ جۡ ٱفَ ﴿است مثل  یانیجاها ب یلیخ  ٱ ِمنَ  َس لرِّجۡ ٱ َتنُِبوا
َ
پس  .]٣٠الحج: [ ﴾نِ َ�ٰ وۡ ۡ�

 یعنیه است یانیر من بید؟! خینک یدور ها یدیپل یه، از بعضکن است یه ایآ یا معنیآ

 د.ینک یدور ها یدیاز پل

 صز زندگی رسول خدا حال بیندیشید و این تصویر بی نظیر ا خواننده گرامی!
قرآن  هه به گفتکاست  یقین حقاید، اینکارشان مالحظه کرا با صحابه جان نثار و فدا 

گر یدیکل و قرآن، صحابه با یتورات و انج یدر تورات آمده است. پس طبق گواه

نه تنها  ص ین بودند پس با رسول گرامیبا هم چن یم و مهربان هستند وقتیرح

شان محبت و شفقت توأم با اجالل و احترام یه با اکبودند  م و مشفق و مهربانیرح

ان  می را در صد قرآن وجود رسول خدا کیداشتند، چون آنان بنا بر تأ هفوق العاد

ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ ﴿ردند، ک می خودشان احساس نَّ  ا
َ
ِ ٱ رَُسوَل  �ِيُ�مۡ  أ . ]٧الحجرات: [ ﴾�َّ

امبر را همواره مد یاجالل و احترام پ یعنی »ان شما پیامبر خدا است بدانید که در می«

ْ َ�ُعوٓ تَرۡ  َ� ﴿، دینظر داشته باش ۡص  ا
َ
ٰ أ . ]٢الحجرات: [ ﴾�َِّ�ِّ ٱ تِ َصوۡ  َق فَوۡ  تَُ�مۡ َ�

 .»صدای خودتان را از صدای پیامبر بلندتر نکنید«

 پذیرایي از وفدها

ن یااز  یه به بعضکدر بر دارد،  لت صحابه یدال بر فض یادیات زیحجرات آ هسور

ده و یاست در باب عق یاتیلکن مشتمل بر ین سوره همچنیرد، اکم یات اشاره خواهیآ

 یه سبب ضعف و ناتوانکو آنچه  یمانیو اخوت ا یاسالم هرامون جامعیپ یقیحقا

ه به کم ینیب می ح الزمینجا دو توضیشود. در ا  می جامعه یو اسالم یمانیاخوت ا

 ند.ک می دایموضوع مورد بحث ما ربط پ
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 :
ً
داشته باشد، و اشاره به اعراب  صآدابی که شایسته است مؤمن با رسول خدا  اوال

داشتند که قرآن کریم  صجاهلی تا قبل از اسالم که چه نوع برخوردی با آنحضرت 

 چگونه بر خورد کنند. صعمکرد آنان را تصحیح کرد و به آنان آموخت که با آنحضرت 

م یه اصل در مؤمن تسلکن جهت یا در اید، گوشو می سوره با ندا به مؤمنان آغاز

آنان است پس  یسب رضا و خوشنودکو  صم خدا و رسولش کبودن در برابر ح

د، و ینکن یش دستیآنان پ یش روید و پیم خدا و رسول باشیمؤمنان تسل یشما ا

حرف زدن  ید، وقتینکشنهاد نیرا پ یزیز بپرسند چیه از شما چکش قبل از آنیشاپیپ

 چنکردن کست عمل یسته نیآنان شا هزبدون اجا
ً
 یچ مؤمنید هین است نبایه طبعا

 انجام دهد. یارک صبدون اجازه خدا و رسولش 

 صد با آنحضرت یطلبد، چگونه با  می چه صامبر یه مقام شامخ پکد ینیبب
د. ینکخودتان را بلند ن یه صداکآموزد   می سخن گفتن را هنحو یم؟ حتیسخن بگوئ

صحابه چقدر مؤدب بودند و همواره ادب سخن گفتن و همراه بودن با ه کد ینیحال بب

انه بر یناش ردند و اعراب چقدرک می را آموخته بودند. و مراعات صرسول خدا 

گر بود، به اعراب هم یدیکانگر تفاوت صحابه با ین خود بیه اکردند، ک می خورد

 بکتمدن  شد اما تازه وارد بودند و از هرگونه مظاهر می صحابه گفته
ً
 یامال

ً
گانه. اصال

صحرا  یعنیل هم به آنان اعراب ین دلیرا بلد نبودند، به هم یاجتماع یآداب زندگ

 به شهر نشکن و انصار یگفتند، بر خالف مهاجر می نینش
ً
نه یه و مدکنان میه غالبا

 صحابکشد   می اطالق
ً
دادند، پس  می لکینها تشیرا ا صامبر یبارز پ هه عموما

 هبا صحاب صامبر یپ یاز زندگ یر روشنیور، تصوکات مذیه در آکد ینکمالحظه 

 خورد.  می بزرگوارشان به چشم

بسیار به روشنی منعکس  اینکه در آیات سوره حجرات فضیلت صحابه  دوم:

را  صشده است، چون نص صریح قرآن کریم نعمت بزرگ وجود پرجود آنحضرت 
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ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ ﴿کند  معرفی می نَّ  ا
َ
ِ ٱ رَُسوَل  مۡ �ِي�ُ  أ این احسان . ]٧الحجرات: [ ﴾�َّ

 صرساند؟ یعنی وقتی پیامبر   خداوندی و یاد آوری این نعمت بزرگ چه مطلبی را می
هم با او همراه است، پس شما مؤمنان  یاله یه وحکاست  یعیان شماست طبیدر م

چون  ،صامبر یپ هد چگونه؟ به واسطیبا پروردگارتان در تماس هست یاله هدیبرگز

لف، و کم هغام از خداوند و توسط فرشتیپ هرندیگ یعنیغام رسان یپ یعنیامبر یپ

 هدین گروه مؤمن برگزیا یاله یه وحکنیبزرگتر از ا یرساندن آن به مردم، چه سعادت

است، لذا  ین وحیر ذره بیآنان ز یلحظات زندگ کت کند تک می نترولکرا  یاله

از یشوند و اگر ن  می هیب شوند توجکمرت یتباهاست تا اش یه آنان فوریارشاد و توج

 زهیشوند و جا  می قیانجام دهند تشو یار خوبکشوند، تا   می خ همیباشد توب

ه یه شده و توجیبارها تنب صامبر یخود پ ینند، حتک  می سبکرند و مدال یگ  می

ه به منافق، اجاز هبدر، جناز یم وجود دارد. اسرایرکده، دهها نمونه در قرآن یگرد

 ین نعمت برایبزرگتر صامبر یره، پس بودن پینا و غیاز نا ب یگردان ین، رویمنافق

وجود  هدیپس فا اند ه شدهیه و توجیز صدها مرتبه تنبیه صحابه نکآنان بود، همچنان

 یم الهیمستق یست، با وحیه جامعه خود سر نکن است یان مؤمنان ا می امبر دریپ

همه  ینمونه برا هن جامعینمونه و ا ین انسانهایشود چون قرار است ا  می تیهدا

دروغ پردازان و  یبعض یرد، پس بنا بر ادعایامت الگو قرار گیا تا قیدن یانسانها

 یجاهل هآنان جامع هنها (نعوذ بالله) اگر مرتد شده باشند و جامعیان ایافسانه سرا

خواهد به   می دستوراتش یعمل هرا به عنوان الگو و نمون یزیباشد، اسالم چه چ

 ند؟!.کان عرضه یجهان

 دانستند یکاش م

ه چه کردند ک ک میاش درکنند ک یصحابه را تخطئه م هه صحابه را و جامعک یسانک

ست، یه اسالم فقط شعار نکدند یفهم یاش مکزنند،   می اسالم هشیبه رای  شهیت
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نت و درخشد و س یم همچون نور میرکت در قرآن ین واقعیر ایت است و تصویواقع

ت را ین واقعیت ایخ بشرین بزرگمردان تاریا هنمون یو زندگ صرت رسول یس

 م نموده است.یترس یبخوب

ه صد کفرستاد  یرا م ید فرشتگانیه خداوند باکنند ک یر مکف ها یالبته اگر بعض

اده یب نشوند تا اسالم را بتوانند در عمل پکمرت یچ اشتباهیدر صد معصوم باشند و ه

 کنند ک
ً
امبران را از جنس یپ ی، خداوند حتاند و اسالم را نشناخته اند به خطا رفتهامال

لت نبوت یفض هباشند به اضاف یمعمول یه صد در صد انسانهاکخود مردم فرستاد 

ٓ  قُۡل ﴿غ یوعصمت در تبل َما ۠  إِ�َّ نَا
َ
پس . ]١١٠الکهف: [ ﴾إَِ�َّ  يُوَ�ٰٓ  لُُ�مۡ ّمِثۡ  �ََ�ٞ  �

 صوم باشد؟!.مع یبشر هد جامعیچگونه با

رد، اشتباهاتشان را ک می نترولک یصحابه را وح هه جامعکم یردک یعرض م یآر

 یداد حت می زهینمود، و جا  می قیسته آنان را تشویشا یارهاکدر  رد، وک می حیتصح

 یکردن ک یشد، چون منظور ساختن و معرف  می نیچن یگاه یل شخصیدر مسا

 مت یبشر هجامع
ً
امل کمحال است صد در صد  یبشر هامعامل است. چون جکنسبتا

ُ ٱ َسِمعَ  قَدۡ ﴿ننده کت یاکمثل داستان آن زن ش صامبر یبا حضور پ یباشد حت َّ� 
ِ ٱ إَِ�  َتِ�ٓ َو�َشۡ  ِجَهاَزوۡ  ِ�  ِدلَُك تَُ�ٰ  لَِّ� ٱ َل قَوۡ  لذا پس از وفات . ]١المجادلة: [ ﴾�َّ

از غم قطع  ینها رفت، ام ینها به مالقات ام ق یر صدکه ابوبیکهنگام صامبر یپ

ن زن بزرگوار آمده بودند یه خدمت اای ک ر صحابهیرد و ساک می هیگر یشدن وح

بود چون  صاز سنت رسول الله یروین مالقات پیا هزیردند، البته انگک  می هیگر

 بردند.  می فیر زن دانشمند تشرین پیهمواره به مالقات ا صآنحضرت 

َ ٱ ِ�نَّ َوَ�ٰ ﴿ .دییفه توجه فرمایشر هن سوریاز یگرید یه! به آیخواننده گرام َّ� 
و لیکن خداوند «. ]٧الحجرات: [ ﴾قُلُو�ُِ�مۡ  ِ�  ۥَوَز�َّنَهُ  نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ ُ�مُ إَِ�ۡ  َحبََّب 

ن فضل و احسان یا ی، آر»ایمان را محبوب شما قرار داده و آنرا زینت دلهایتان کرده است
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ده، به یراسخ گردان صامبر یجان نثار پ هحابص یمان را در دلهایه اکخداوند است، 

 است.شان  مان جزو فطرت و سرشتیا ایه گوک یلکش

 یگریز دینسبت به هر چشان  مان از محبتیه محبت آنان به اکن است یلش ایدل

ن یانگر ایرده بکر کن محبت فوق العاده ذیان ایب یه خداوند براک یدکیشتر بود، تأیب

ه چقدر کد ینکر معجز دقت ین تعبیدر ا ﴾قُلُو�ُِ�مۡ  ِ�  ۥَوَز�ََّنهُ ﴿ت است یواقع

ز و لوستر است، ینت خانه، آوینت باغ، گل است. زیوا و جالب است، زیرسا و ش

نت دلها یست زینت آن است، معلوم نیب و زیهرجا ز هن داشتیباترین و زیبهتر یعنی

شان  مانیه اصحاب ینت دلهایه زکدهد  ی میب گواهیست؟ اما خداوند عالم الغیچ

ردند سپس خدوند ک  می مان را محسوسیا ینیریل حالوت و شین دلیاست، به هم

ندارد در نزد  یمان سازگاریه با اکان را یفر و فسق و عصکه کدهد  می حیمتعال توض

و  کشر یعنیان یفر و فسق و عصکروه و ناپسند داشته است. شما از هرگونه کشما م

ه نسبت به صحابه رسول کخداوند است  ین گواهید، ایرزایب یفر و گناه و نا فرمانک

 رده است.کزش ثبت یتاب عزکدر  صالله 

 چون خداوند ا
ً
امبرش یبا پ ینیصحبت و همنش یده را برایبرگز ین انسانهایاصال

مان یه از همه مظاهر مخالف اکساخته  یرده بود فطرت آنان را جورکانتخاب 

ب آنان ینص یه خداوند چه مدال افتخارکد ینکظه ه را مالحین آیان ایزارند شما پایب

ْوَ�ٰٓ ﴿رده است ک
ُ
ٰ ٱ ُهمُ  �َِك أ ی نها هستند رستگاران، وقتیبر! اکالله ا ﴾ِشُدونَ ل�َّ

فه راشد جزو پرچمداران یه هر چهار خلکچه؟ چون یعنین یراشد یم خلفاییگو  می

ه کبود  یعیطب یلین فضائل و افتخارات هستند، خیا هصحابه و مصداق اول هم

د یبرگز صامبرش یاران جان نثار پیرا  مجموعه صحابه  یعنین عده را یخداوند ا

رد کآماده  یتین مسؤلیچن یامال براکد لذا آنان را یفمه  می د وید  می آنان را یرا دلهایز

نمود آنگاه  کان پایفر و فسق و عصکشان را از هرگونه یمه دلهایرکه ین آیو طبق ا

 ینیمحبت و همنش یه براکنیشان قرار داد. تا اینت دلهایو زمان را محبوب یا
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ه سر شار از کنمونه آنان  یداشته باشند، لذا زندگ یستگیامبرش اهل باشند و شایپ

قت ین حقیت است گواه روشن ایخ بشرین صفات فاضله در تارین و بازرتریاملترک

م و یرکارات در قرآن ن همه افتخیتوانند ا ینم یلیبه هر دل ها یه بعضکنیاست، و ا

نند و تحمل یه به نام آنان ثبت شده ببکرا  ص یرت مطهر رسول گرامیسنت و س

د و مهتاب و ستارگان یمثال با خورش یسکگردد حال اگر   می نند به خودشان برک

ن افتخارات از یسلب ا یا برایرد کار کآنان ان ییبایرد و از نور و جمال و زکحسادت 

 یم سعادتکن یشود؟! ا  می مکن طرف آنطرف زد از آنان چه یآنان خودش را به ا

 ند.کض یسب فکتواند با محبت، احساس و افتخار نسبت به آنان  یه نمکاوست 

 ستین سعادت به زور بازو نیا
 

 بخشنده یتا نبخشـــــــد خدا 
 

حضرت عبدالله ابن  صل القدر رسول الله یبا فرموده صحابه جلیچقدر ز

 ه:ک مسعود 

قلوب  انیم را از صرد قلب محمد کبندگانش  نگاه  یخداوند به قلبها«

رسالتش مبعوث فرمود، پس از  ید، و برایافت لذا آنرا برگزین قلب یبندگانش بهتر

 یشان قلبهایرده بعد از قلب اکبندگان نگاه  یامبران) به قلبهایر پی(وسا صامبر یپ

امبرش یاور پیار و یافت پس آنان را یبندگانش  ین قلبهایصحابه رسول الله را بهتر

 ».تا در دفاع از دینش بجنگندانتخاب نمود 

و  لت صحابه یرا در باره فض یاریبس یوره سوره حجرات معانکات مذیآ یآر

ه آنان در نزد خداوند کدهد  یه نشان مکنیما اکرساند  یآنان م یستگیعدالت و شا

 �َِك �ُْوَ�ٰٓ أ﴿ه خداوند کنید بعد از اینکهستند!. دقت  یچه مقام و منزلت یمتعال دارا
ٰ ٱ ُهمُ  ِ ٱ ّمِنَ  ٗ� فَۡض ﴿د: یفرما یفرمود بالفاصله م ﴾ِشُدونَ ل�َّ  ﴾َمةٗ َونِعۡ  �َّ

از طرف خداوند  یفضل و نعمت صافتخار صحبت با رسول الله . ]٨الحجرات: [

 مت است.کاست و خداوند دانا و با ح
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بزرگی از جانب خداوند بر صحابه  نعمت صآری، واقعا صحبت با رسول الله  

است شکی نیست که خداوند در انتخاب افراد شایسته برای  ص بزرگوار آنحضرت

ُ ٱ﴿این مقام بسیار دانا و با حکمت بوده و هست  عۡ  �َّ
َ
 ﴾ۥرَِساَ�َهُ  َعُل َ�ۡ  ُث َحيۡ  لَمُ أ

ینه کدام بنده بر داند که رسالت خودش را در کجا و (در س خداوند بهتر می«. ]١٢٤األنعام: [

نیز آن ذات علیم و حکیم خودش  ص، در انتخاب رسول الله »اش) قرار دهد دهگزی

ند پس کانتخاب  صداند که چه کسانی را برای خدمت پیامبر بزرگوارش  بهتر می

امبران و انتخاب ین پتری ن و افضلین و بهتریبه عنوان آخر صانتخاب رسول الله 

 است. یمت او تعالکمال علم و حکانگر یرت بآنحض یصحابه جان نثارش برا
ست یلت نینشانه فض صامبر یدن پیا دیه مطلق صحبت کم ینکست اشاره یبد ن

بخشد  یمان و صداقت و استقامت، به انسان شرافت و افتخار میصحبت، همراه  با ا

ت آن یه بدون رعاکدارد  یاز خود، شروط و حقوق صه صحبت با رسول الله کچون

گفته  یدام آنان صحابکچیاد بودند به هین زیشود وإال منافق یتواند صحاب ینم یسک

مان آوردند و یشان ایدند و به ایه حضرت را دکهستند  یسانکشود، صحابه فقط  ینم

 ا رفتند.یمان از دنیبا همان ا

دانند و از  یافتخار م یهخودشان ما یبا صحابه را برا یه دشمنکها  ینجا بعضیا 

ورزند، مغلطه  یغ نمیق، دریف حقایو تحر ینکعه پرایو شا یپرداز چگونه دروغیه

ده باشد یامبر را دیه پکس را که اهل سنت هر کنند ک ین وانمود میا چنینند و گوک یم

س و مغلطه است و إال همه ین فقط تلبیاگر منافق باشد، ا یند حتیگو یصحابه م

ان را ین آقایاگر ا یه است، ولردکم جدا یرکن را خود قرآن یه صف منافقکدانند  یم

ل کست، مشین نیه اصال مسئله اکد ینیب یشود! م یق رو مید قشنگ حقاینکگرم  یمک

اسالم ناب (نعوذ بالله) جز چند  ینهایسین دانشمندان و تئوریاست! ا یگرید یجا

دهد اگر واقعا   می بحمدلله خود قرآن پاسخ یدانند!! ول می نفر، تمام صحابه را مرتد

ه قسم کنیقت را بفهمد روشن است مگر ایقرآن بخواند و واقعا بخواهد حق یسک
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به لطف الله  یرد! ولکارش کتوان  یگر نمینرا دیاه است!! ایه ماست سکخورده باشد 

 م است. کد است یاه و زغال سفیه قسم خورده باشند ماست سکنگونه افراد یا

 صحابه در غزوه تبوك
ن غزوه و حوادث قبل و بعد از آن نازل فرموده و یدر باره اخداوند متعال سوره توبه را 

ات یه در آن جزئکنازل شد  صه بر رسول الله کاست  ییها ن سورهین از آخریا

 یلین سوره خیا یم شده است. مطالعه و بررسیترس یاز جامعه نبو یار ارزشمندیبس

م یه ترسک یماسال هر جامعیه نازل شده و تصوکه بعد از فتح مکرا یمهم است، ز

ن بخش به آن یه در اکاست  ین موضوعتری یت دارد و در واقع اساسیاهم یلیشده خ

 م پرداخت. یخواه

د خداوند ینیب  می دینک  می اتش دقتید و به آینک  می ن سوره را تالوتیا یشما وقت

رده است، و کم ین سخن گفته و حاالت مختلفشان را ترسیمفصل از منافق یلیخ

ه: از اهل کنیده است مثل ایشکر یروشن به تصو یلیاتشان را خیصفات و خصوص

ه از کنی، و ااند دهیه به منافقت خوگرفته و به اوج  نفاق رسکهستند  یسانکنه یمد

ردند، ک یردند، و در راه خدا انفاق نمک  ی میجهاد در راه خدا شانه خال یخروج برا

 ردند را مسخرهک  می خدا انفاقخود در راه  که از داشته اندک یریه مؤمنان فقکبل

ن تری کوچکخوردند،   می ش بودند، و قسم دروغیه مصلحت اندکنیردند، و اک  می

 دادند.  می ز قراریدستاوشان  خود یردند و آنرا براک  می بهانه را بزرگ

یعنی ده نفری که رسول خدا به آنان  حال پرسش این است که آیا عشره مبشره 

ذی النورین، علی مرتضی،  (ابو بکر صدیق، عمرفاروق، عثمان مژده بهشت داده است

سعد بن ابی وقاص، سعید ابن زید، ابو عبیده ابن جراح،  طلحه ابن عبیدالله، زبیر ابن 

) جزو این منافقین بودند و آیا دیگر صحابه صادق و العوام، و عبدالرحمن ابن عوف 

 ن بودند؟!.ر داشتند جزو منافقیکه در صف سابقین اولین قرا صجانباز رسول الله 
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موضوع بسیاری ساده و روشن است، کافی است که شما صفات  خواننده گرامی!

منافقین را مد نظر بگیرید، آنگاه ستایشی که خداوند متعال از سابقین اولین اعم از 

مهاجرین و انصار به عمل آورده را با آن صفات مقایسه کنید، با کمال خورسندی و 

ر خواهید یافت که آنچه خداوند متعال در باره این مردان قهرمان فرموده کامال افتخار د

کنید که خداوند پس از   در نقطه مقابل صفات سیاه منافقین قرار دارد، لذا مالحظه می

آورد از اعراب و   به عمل می صای که از صحابه جانباز رسول الله  ستایش فوق العاده

 کند که صحرا نشینان یک گروه نیستند:  ن میگوید و بیا  منافقین سخن می

 ٱ َوِمنَ ﴿
َ
�َُّص  اَرمٗ َمغۡ  يُنفِقُ  َما َ�تَِّخذُ  َمن َراِب عۡ ۡ� ٓ ٱ بُِ�مُ  َو�ََ�َ َوا َّ� ۚ  �َِر

ٓ  ِهمۡ َعلَيۡ  وۡ ٱ �َِرةُ َدا ُ ٱوَ  ءِ� لسَّ  .]۹۸التوبة: [ ﴾٩٨ َعلِيمٞ  َسِميعٌ  �َّ
دانند و چشم براه  نند زیان میک برخی از بادیه نشینان عرب چیزی را که صرف می«

بالیا و مصائب هستند که شما را از هر سو احاطه کنند بالها و مصیبتها گریبانگیر 

 .»خودشان باد خداوند شنوا و دانا است
 :اند ردهک  ی میهمزمان زندگ صامبر یه با پکگروه است  یکن یا

 ٱ َوِمنَ ﴿
َ
ِ  ِمنُ يُؤۡ  َمن َراِب عۡ ۡ� ِ ٱب  ٍت قُُرَ�ٰ  يُنفِقُ  َما َوَ�تَِّخذُ  ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ

ِ ٱ ِعندَ  َّ�  ٰ َ�ٓ  لرَُّسوِل� ٱ تِ َوَصلََ�
َ
َها � َُّهمۚۡ  �َةٞ قُرۡ  إِ�َّ ُ ٱ ِخلُُهمُ َسيُدۡ  ل َّ�  �ِ 

َ ٱ إِنَّ  ۦٓۚ تِهِ رَۡ�َ   .]۹۹التوبة: [ ﴾٩٩ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ
دا و روز رستاخیز ایمان های بادیه نشین، کسانی هم هستند که به خ در میان عرب«

کنند مایه نزدیکی به خدا و سبب دعای پیغمبر  دارند و چیزی را که صرف می

دانند، هان! بیگمان (صرف پول) مایه تقرب آنان است خداوند آنان را غرق  می

 .»رحمت خود خواهد کرد، چرا که خداوند آمرزنده مهربان است
ق قرار داشتند اما یف منافقیرده در کنان است یاز صحرا نش یگرین گروه دیا

اگر مؤمن  یامال روشن است حتکد یگو  می ن سخنیاز مؤمن یخداوند متعال وقت
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 سه نفرکگنه
ً
ه در ک یار و مالمت هم باشد صفش از صف منافق جداست. مثال

از آنان  ین حال گاهیدر ع یه مؤمن بودند ولک یسانکا ینند کت کنتوانستند شر کتبو

ْ ﴿م یرکر قرآن یه به تعبکزد   می سر یگناه  .]١٠٢التوبة: [ ﴾الِحٗ َ�ٰ  َ�َمٗ�  َخلَُطوا
انات در قرآن ین جریل ایعمل خوب و بدشان با هم مخلوط شده بود، تمام تفاص

 یلیرا خ صعصر رسول الله  یمدن هم روشن است، در واقع خداوند جامعیرک

ت مؤمن هستند ه مؤمنان در هر صورکده است، و نشان داده یشکر یق به تصویدق

چگاه خداوند از یاز آنان سرزند. ه یب شوند، و گناهکمرت یاگر اشتباه یحت

آنان در  یرر براکم های رده و بشارتکاد نی یر و خوبین و انصار جز به خیمهاجر

ن و انصار یس شده است، و همواره صف مهاجرکروشن منع یلیم خیرکتمام قرآن 

با  صامبر یرا رابطه پیاست، ز یکی صروان صادقشان با صف رسول الله یو پ

م کان آنان حایه در مک یاران صادق جانبازش فوق العاده بوده، و محبت و صداقتی

 د:یست مالحظه فرمائیف نیقابل توص یبوده به سادگ

ُ ٱ تَّاَب  لََّقد﴿ ۡ ٱوَ  �َِّ�ِّ ٱ َ�َ  �َّ  ٱوَ  ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل
َ
ِينَ ٱ نَصارِ ۡ� َبُعوهُ ٱ �َّ َّ�  �ِ 

ِ ُعۡ�َ لۡ ٱ َساَعةِ   ِهمۚۡ َعلَيۡ  تَاَب  ُ�مَّ  ُهمۡ ّمِنۡ  فَرِ�قٖ  قُلُوُب  يَزِ�غُ  َ�دَ  َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ  ة
  .]۱۱۷التوبة: [ ﴾١١٧ رَِّحيمٞ  رَُءوٞف  بِِهمۡ  ۥإِنَّهُ 
خداوند توبه پیغمبر! و توبه مهاجرین و انصار را پذیرفت مهاجرین و انصاری که «

ای از آنان اندکی  ند بعد از آنکه دلهای دستهدر روزگار سختی از پیغمبر پیروی کرد

مانده بود که منحرف شود باز هم خداوند توبه آنان را پذیرفت. چرا که او بسیار 

 .»رؤوف و مهربان است
ه توبه کدهد  ین و انصار مژده میه خداوند به همه مهاجرکروشن است  یلیخ

ردند، ک یاریرا  صامبر یط سخت، پیه در شراک یسانکرفته است، یآنان را پذ

ق یبه تحق  ﴾تَّاَب  لََّقد﴿د تمام کیه با تأیان فرموده در اول آیخداوند چقدر جالب ب
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 میرفته است، سپس در وسط آینا خداوند توبه آنان را پذیقیقطعا و 
ً
د: یفرما یه مجددا

 ۥهُ إِنَّ ﴿د: یفرما یرفته، سپس میباز هم خداوند توبه آنان را پذ ﴾ِهمۡ َعلَيۡ  تَاَب  ُ�مَّ ﴿
 ه خداوند به آنان مشفق و مهربان است.ک یبراست ﴾رَِّحيمٞ  رَُءوٞف  بِِهمۡ 

خودش را با آنان اعالن  یه پروردگار محبت و دوستک یسانکخوشا به سعادت 

رساند،  یزش به ثبت میالم عزکند و شفقت و محبت خود را نسبت به آنان در ک یم

 یعنین ین اولیات سابقیخصوصه خداوند صفات و کد یردکگذشته مالحظه  یهدر آ

ات کان نمود. نیردند، را  بک یرویه با صداقت از آنان پک یسانکن و انصار و یمهاجر

 از آنها اشاره شد.  یه به بعضکدر آنجا وجود داشت  یف و مهمیظر

س کند: هر یگو یم یهستند؟ بعض یسانکن چه ین اولیه سابقکن است یپرسش ا

ر یه زکس ک: هر اند گفته ین است، بعضیه جزو سابقه به هر دو قبله نماز خواندک

ه کن دارد یمه داللت بر ایرکه ین است، بهر حال آیرده جزو سابقکعت یدرخت ب

ه هر گروه فضائل کن گروه هستند یچند یت معنویمان و شخصیاز نظر ا صحابه 

 ونالسابقون األول ن گروه صحابه همانین و بهتریخودش را دارد. اول های یژگیو و
، و سپس ها ی، خندقها ی، أحدها یبدر یعنیمان هستند، یرندگان به این سبقت گیاول

 ردند.کعت یب صامبر یر درخت با پیه در زک یسانک بیعة الرضوان اهل

بودند خداوند حتما آنها را معرفی  اگر خدای نکرده از میان این عده کسانی منافق می

سه نفری که در تبوک نتوانستند شرکت کنند  کرد. خدا که با کسی رو درواسی ندارد، می

خداوند چگونه آنان را مورد آزمایش قرار داد. اوال تنبیه و سپس اعالن پذیرش توبه شان، 

یا مثال کسانی که ناتوان بودند، و قدرت خرچ کردن در راه خدا را نداشتند خداوند آنها را 

است که خداوند از رهبران و معرفی کرد و عذرشان را بیان نمود، آنگاه چگونه ممکن 

 سرکردگان منافقین که خطر جدی برای اسالم داشتند سکوت کند!!.

ه تحمل افتخارات صحابه بزرگوار رسول ک یباطن یضهایمر یمتاسفانه بعض یآر

 یو درخشندگ یش و خوشنامین همه مدح و ستایتوانند ا یرا ندارند نم صالله 
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ه کوشند ک ینند، قرنها است مکخ تحمل یتارو  یث نبویم و حدیرکآنان را در قرآن 

س کچ یه هکاست  یم سندیرکنند اما خوشبختانه قرآن ک یصحابه را منافق معرف

نتوانستند  یوقت یباطن یضهاین مریه اکن است یهم یند براکارش کتواند ان ینم

شان  نیدروغ های قرآن نمودند و افسانه یف معنویقرآن را دست بزنند شروع به تحر

 قت زدند.یخ رنگ حقیاز تار یدر صفحات مغشوش بخشرا 

ه خداوند چقدر واضح و روشن سخن گفته است، کد ینکن سوره دقت یشما در ا

ن یاسالم و مسلم یه براک یا دشمنی یآن زمان منافق یه در جامعه نبوکمحال است 

رده کر نکاتش را در سوره توبه ذیداشته باشد بوده و خداوند صفات و خصوص یخطر

ننده و رسوا ک یمعرف یعنیاشفه و فاضحه است، کن سوره یا یباشد، لذا از نامها

 رده است. کن را بر شمرده و آنان را رسوا یننده، چون تمام صفات منافقک

 هاي جامعه نبوي جناح
 ند.ک یم یم بندیرا تقس یسوره توبه جامعه نبو

ین و انصار۱  ـ سبقت گیرندگان به ایمان از مهاجر

ٰ ٱوَ ﴿  ٱ بُِقونَ ل�َّ
َ
لُونَ ۡ� ۡ ٱ ِمنَ  وَّ  ٱوَ  ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل

َ
ِينَ ٱوَ  نَصارِ ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ َّ� 

ُ ٱ رَِّ�َ  نٖ َ�ٰ �ِإِحۡ  ْ  ُهمۡ َ�نۡ  �َّ َعدَّ  هُ َ�نۡ  َورَُضوا
َ
ٰ  لَُهمۡ  َوأ  َتَهاَ�ۡ  رِيَ�ۡ  ٖت َج�َّ

 ٱ
َ
ٓ  ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� بَدٗ  �ِيَها

َ
� ۚ�  ٰ  .]۱۰۰التوبة: [ ﴾١٠٠ َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ لَِك َ�

پیشگامان نخستین مهاجران و انصار، و کسانیکه به نیکی روش آنان را در پیش «

گرفتند و راه ایشان را به خوبی پیمودند، خداوند از آنان خوشنود است و ایشان هم 

از خدا خوشنودند، و خداوند برای ایشان بهشتی را آماده ساخته است که در زیر آن 

 .»مانند. این است پیروزی بزرگ جاودانه در آنجا می ها جاریست و رود خانه
  بودند اعم از سابقین و غیر سابقین صکه عموما با پیامبر  یـ مؤمنان۲

ِينَ ٱوَ  لرَُّسوُل ٱ ِ�نِ َ�ٰ ﴿ َّ�  ْ ْ َ�ٰ  ۥَمَعهُ  َءاَمُنوا مۡ  َهُدوا
َ
ٰ بِأ نُفِسِهمۚۡ  لِِهمۡ َ�

َ
 َوأ

ْوَ�ٰٓ 
ُ
ٰ يۡ �َۡ ٱ لَُهمُ  �َِك َوأ ْوَ�ٰٓ  ُتۖ َ�

ُ
ِ َوأ ۡ ٱ ُهمُ  َك �  .]۸۸التوبة: [ ﴾٨٨ لُِحونَ ُمفۡ ل
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پردازند همه  ولی پیغمبر و مؤمنانی که با او هستند، با مال و جان خود به جهاد می«

 .»ها از آن ایشان است، و آنان بیگمان رستگارانند خوبیها و نیکی
ین و انصار بدون قید اولین -۳  مهاجر

نۡ  ِمنُ�م َتوِي�َسۡ  َ� ﴿ نَفقَ  مَّ
َ
ٰ  حِ َفتۡ لۡ ٱ لِ بۡ �َ  ِمن أ ۚ َوَ� ْوَ�ٰٓ  تََل

ُ
�ۡ  �َِك أ

َ
 َظمُ أ

ِينَ ٱ ّمِنَ  َدرََجةٗ  َّ�  ْ نَفُقوا
َ
ٰ  دُ َ�عۡ  ِمنۢ  أ ْۚ َوَ� ُ ٱ وََعدَ  َوُ�ّٗ  َتلُوا � سۡ �ُۡ ٱ �َّ ُ ٱوَ  َ�ٰ َّ� 

  .]۱۰التوبة: [ ﴾١٠ َخبِ�ٞ  َملُونَ َ�عۡ  بَِما
 انفاق با[ جنگیدند]  افرانک با[ و کردند انفاق]  مکه[ فتح از پیش که شما از کسانی«

 از پس که کسانی از منزلت در آنان. نیستند یکسان]  فتح از پس گران جهاد و کنندگان

 آنان از[ یک هر به خداوند و بزرگترند جنگیدند،]  کافران با[ و کردند انفاق]  فتح[

 .»است خبر با کنید می آنچه از خداوند و. است داده وعده را نیک]  سرانجام
ه (سال که قبل از فتح مکرا  یسانکه خداوند متعال که روشن است ین آیادر 

ند و ک  ی میمان آوردند جدا معرفی) اصامبر یدو سال قبل از وفات پ یعنیهشتم 

 تیشتر عنایمان آوردند بیه اکه بعد از فتح مک یسانکاجر و پاداش آنان را نسبت به 

 د.ده  می ند اما به هر دو گروه مژده بهشتک  می

و دعوت  صامبر یرابر پبسال! در  یکست و یه بک یسانک یحت یعنید ینکدقت 

پرداختند و چه بسا مؤمنان را به  صامبر یت پیدند و به آزار و اذیپر نورش جنگ

ه علنا به کبخشد   می مان آوردنشان نه تنها آنها رایشهادت رساندند خداوند پس از ا

ُ ٱ َعدَ وَ  َوُ�ّٗ ﴿دهد   می آنها مژده بهشت هردو گروه را، چه  یعنی ﴾َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱ �َّ

ن مراحل یه در آخرک یسانکمان آوردند، و چه یدعوت ا ین روزهایه در اولک یسانک

 ها نیدهد، البته اجر اول  می به دامان مشفق اسالم شتافتند همه را خداوند مژده بهشت

ُ ٱوَ ﴿د: یفرما  می ه در آخرکشتر است، جالب است یب ها نیاز آخر  َملُونَ َ�عۡ  بَِما �َّ
ه بعد ک ینند، و بخواهند پرورنده آن چند نفرکها نتوانند تحمل  ید بعضیشا ﴾َخبِ�ٞ 
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هستند خداوند  ها نها فالنیه اکنند، ک یه مسلمان شدند را به خداوند معرفکاز فتح م

 ز خبر دارد.ید خداوند از همه چینکست دخالت ین یش فرمود: لزومیشاپیپ

نها هم ید: به شما چه مربوط، بهشت هم مال خودم است و ایگو  می آنها ا بهیگو

دمشان، مگر شما یصادقانه و از ته دل آمدند من بخش یبندگان خودم هستند! وقت

 یرم و بخشندگکمان آوردند، فرق یه ناخواسته اکد ید و خواندیافتکآنها را ش یدلها

ا ترا یم است. خداین و رحشود چون او رحما  می ظاهر یین جایخداوند در چن

، یردکل و دل تنگت واگذار نیه ما را جز رحمت خود، به بندگان بخکم یسپاسگذار

 سه ک  می هم اشاره ین گروه خداوند به آن دو گروه ضمنیا یان معرفیدر پا
ً
ند اوال

ردن در کخرچ  یه براک یسانکنند و دوم به کت کشر که نتوانستند در غزوه تبوک ینفر

 نداشتند. یزیچراه خدا 

 بدشان مخلوط شده است یشان با کارها شایسته یکه کارها یـ کسان٤

ن یل ایند. به تفاصک  می شیه بر تقوا نهاده شده ستاکان مسجد قبا یسپس از بان

 نها مؤمن بودند اما درجاتشان متفاوت بود.ید همه اینکانات دقت یجر

و یکایک ن سخن گفته است ـ منافقین که خداوند درین سوره به تفصیل از آنا٥

صفات زشت آنان را معرفی کرده است همچنین اعراب بادیه نشین، در میان آنان، هم 

مؤمن وجود داشت و هم منافق، پس با این همه تفصیلی که در این سوره وجود دارد و با 

ها  این روشنی که خداوند صف منافقین را از صف مؤمنین جدا کرد چگونه بعضی

اند،  پذیرند، که مهاجرین و انصار نه تنها منافق نیستند که مژده بهشت گرفتهتوانند ب نمی

بودند  صاند. کسانی که در کنار پیامبر  مژده بهشت گرفته بیعۀ الرضوان اصحاب

تواند بفهمد که صفات  مژده بهشت گرفتند، آیا واقعا اگر کسی بخواهد بفهمد نمی

تواند بفهمد که شیرمردان و  آیا نمی منافقین کامال از صفات مؤمنین جدا است!!.

های بدر و أحد و خندق و حنین تبوک و فتح المبین مکه همه اینها  جانبازان صحنه

مغفرت و آمرزش و مژده بهشت کسب  صمدال افتخار صحبت با رسول الله 
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کردند؟! البته اگر کسی بخواهد بفهمد روشن است و إال وحی مستقیم آسمانی هم 

 ود. خدایا دلهای همه ما را شفا بخش و به راه راست هدایتمان کن.کارگر نخواهد ب

 قبل از پایان
 د:یفرما یخداوند متعال م

ِينَ ٱ َمعَ  َسَك َ�فۡ  ِ�ۡ ۡص ٱوَ ﴿ ِ  َر�َُّهم ُعونَ يَدۡ  �َّ  يُرِ�ُدونَ  َعِ�ِّ لۡ ٱوَ  ةِ َغَدوٰ لۡ ٱب
�ۡ ٱ ةِ وٰ يَ �َۡ ٱ زِ�نَةَ  تُرِ�دُ  ُهمۡ َ�نۡ  نَاكَ َ�يۡ  دُ َ�عۡ  َوَ�  ۥۖ َههُ وَجۡ  ُّ� ۖ  َمنۡ  تُِطعۡ  َوَ�  يَا
 ۡ�

َ
ٰ  �َّبَعَ ٱوَ  رِنَاذِكۡ  َعن ۥبَهُ قَلۡ  نَاَفلۡ أ مۡ  َوَ�نَ  هُ َهَوٮ

َ
 .]۲۸الکهف: [ ﴾٢٨ افُُرطٗ  ۥُرهُ أ

پرستند و به فریاد  با کسانی باش که صبحگاهان و شامگاهان خدای خود را می«

رای جستن زینت حیات طلبند و چشمانت را از ایشان ب  خوانند ذات او را می می

دنیوی بر نگردان، و از کسی فرمان مبر که دل او را از یاد خود غافل ساخته ایم، و 

 .»او به دنبال آرزوی خود است و کار و بارش افراط و تفریط بوده است
دهد که در کنار گروهی از اصحاب و یارانش   خداوند متعال به پیامبرش دستور می

ر آیه کریمه دقت کنید و این شرافت و افتخار را در نظر صبر پیشه کند و بماند، د

، با آن همه عظمت و بزرگواری که دارند خداوند به ایشان دستور صبگیرید، پیامبر 

خوانند، اینها چه شخصیتهای   دهد که باکسانی همراه باشند که پروردگارشان را می  می

ردارند؟ خوشا به سعادتشان، هستند؟ از چه مقام و منزلتی در نزد پرورگارشان بر خو

 با صحابه جانبازشان. صای از رابطه صمیمی و ناگسستنی پیامبر  این است نمونه

 د: یفرما  می خداوند متعال

ِ ٱ ّمِنَ  ةٖ رَۡ�َ  فَبَِما﴿ ا ُكنَت  َولَوۡ  لَُهۡمۖ  ِ�َت  �َّ ْ َ�  بِ َقلۡ لۡ ٱ َغلِيَظ  َ�ظًّ وا  نَفضُّ
 ٱ ِ�  ُهمۡ وََشاوِرۡ  لَُهمۡ  فِرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ  ُهمۡ َ�نۡ  ُف �ۡ ٱفَ  لَِكۖ َحوۡ  ِمنۡ 

َ
 َت َعَزمۡ  فَإَِذا رِ� مۡ ۡ�

 ۡ ِۚ ٱ َ�َ  َ�َتَو�َّ َ ٱ إِنَّ  �َّ ۡ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ ِ�َ ل  .]۱۵۹عمران:  آل[ ﴾١٥٩ ُمَتَوّ�ِ
از پرتو رحمت الهی است که تو با آنان نرمش نمودی و اگر درشتخوی و سنگدل «
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د، پس از آنان در گذر و برایشان طلب آمرزش شدن بودی از پیرامون تو پراگنده می

نما، و در کارها با آنان مشورت و رایزنی کن، و هنگامی که تصمیم به انجام کاری 

 .»دارد گرفتی  بر خدا توکل کن، چرا که خدا توکل کنندگان را دوست می
 صار و جانباز رسول الله کاز رحمت سرشار خداوند بر صحابه مؤمن و فدا

و اخالق خوش  یبه دستور پروردگارشان با آنان به نرم صامبر یپ هکن است یا

رد و با آنان ک  می دعاشان  نمود و در حق  می آنان طلب آمرزش یرد. و براک  می برخورد

 نمود.    می مشورت

ن ید، از پروردگار آسمانها و زمینکمه دقت یرکه ین آیا ی! در معنیگرام هخوانند 

ه یکنند در حالکاران همراهشان مشورت یباصحابه و  هکرسد   ی میشان وحیبه ا

شان یشد و ا می نترولک یشان با وحیردار اکمعصوم بودند هر گفتار  صامبر یپ

هم افضل  ‡امبران یگر پیاز فرشتگان و د ین بودند و حتیزم ین انسان رویبهتر

ن یا نند، آنچه ازکمشورت شان  زیه با صحابه عزکلف شدند کن وجود میبودند با ا

مه خودش یرکه یت مشورت در اسالم است آیجه گرفت اهمیتوان نت  می مطلب

ن یه از اک یگریته مهم دکمشورت است ن  یلکه راه خروج از هر مشکند ک  می روشن

ه خداوند به کاست  یسانکند مقام و منزلت شامخ ک  ی میتجل یمه به روشنیرکه یآ

ن، شما یبزرگتر از ا ید چه افتخارنکدهد با آنان مشورت   می دستور صامبرش یپ

د خود به خود منزلت ینکد و دقت یریرا در نظر بگ صت رسول الله یشخص یوقت

 صامبرش ین پتری ن و افضلیخداوند به بهتر یشود، وقت  می روشن صحابه 
مقام و منزلت فوق  ید دارایند پس آنها باکمشورت  یسانکه با کدهد   می دستور

آسمان  یر نظر وحیه زک یره مشورتیداوند باشند وإال به دادر نزد خای  العاده

دستور  صامبر یه به پکن ین از ایبزرگتر یافتند. و چه افتخاری یشود راه نم یبرگذار

و نوش جانشان و شان  ند پس خوشا به سعادتکن افراد طلب آمرزش بیا ید برایایب
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نار معلم بزرگ و کدر ه ک ین همه و لطف و مرحمتیا ین همه افتخار و بزرگواریا

ست ین سعادت به زور و بازو نیبدست آوردند. ا صاملشان رسول الله کمرشد 

 بخشنده. یــــ  تا نبخشد خدا

 در باره رسول الله  دانید آیات کریمه  همچنانکه می خواننده گرامی:
ً
 صای عموما

م یردکشاره از آنها ا یه مختصرا به بعضکنازل شده فراوان است شان  و صحابه جانباز

 است. یافکنقدریدار داشته باشند همیه عقل سالم و قلب بک یسانک یبرا

 قبل از پایان
م و یستید در مقابل پروردگارمان بایه همه باکد ین داشته باشیقی! یگرام هخوانند

پرفراز  ید و در باره زندگینکم دقت یردکه مطرح ک یاتیآ هم آنگاه در باریپاسخ گو باش

شان تصور ینار اکزشان را در ید و نقش صحابه عزیشیندیب صلله و نشیب رسول ا

چگونه شان  با صحابه صط مختلف رسول الله یه در اوضاع و شراکد ینک

نقش  یفایچگونه ا آمده صحابه  یش میه پک یط دشواریستند و در شرایز یم

خود را با  یعموم یشان زندگیه اکد ینکدقت  صرت رسول الله یردند، در سک یم

ض یسب فکشان یه از محضر اک یانیطالب و دانشجو اند دهیگذران یسانکچه 

ه با دشمنان حضرت و ک یان جانبازی؟ سربازان و سپاهاند بوده یسانک. چه اند نموده

؟ اند بوده یسانکچه  اند ردهکهموار  یدعوت نبو یده و راه را برایدشمنان اسالم جنگ

نار آنان کشست بر خواست داشته و در همواره با آنان ن صه رسول الله ک یسانک

اند؟ و  بوده یسانکآنان خوشحال بوده چه  ینیدند و از همنشینوش یخوردند و م یم

ان خوشحال بودند و به خود یدر م صرسول الله  کهمواره از وجود مبار یسانک

 ها خواندند و خطبه یشان نماز میهمواره پشت ا یسانکبودند؟  یسانکدند چه یبال یم

بودند؟  یسانکرفتند چه یپذ یردند و با دل و جان مک یشان را گوش میا های وعظهو م

زد و آنها  یشان سرمیها دن و به خانهیاز آنان د صه همواره رسول الله ک یسانک
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ه تمام مالشان را به خاطر ک یسانکبودند؟  یسانکرفتند چه  یشان میدن ایهمواره به د

بودند؟  یسانکردند چه ک یم میتقد ص خداوند به خدمت رسول الله یخوشنود

ردند چه ک یقربان م صه جانشان را در راه خدا و در دفاع از رسول الله ک یسانک

ردند کمنتقل  یبعد ینموده و به نسلها یه قرآن را جمع آورک یسانکبودند؟  یسانک

ردند و به کرا گرفتند و عمل  صه دعوت رسول الله ک یسانکبودند؟  یسانکچه 

ه همواره ک یسانکبودند؟  یسانکردند چه کردند و از آن دفاع کجهان ابالغ سراسر 

ردند و ک ی مینار حضرت زندگکحضرت را داشتند و در  ینیافتخار صحبت و همنش

ن سپرد یز جان به جان آفریان آنان گذراند و در جمع آنان نیش را در میتمام عمر خو

 جواب مشخص است ا یسانکچه 
ً
نهمه افتخار یه اکابه بودند ن صحیبودند؟ طبعا

ن عشق و محبت فوق العاده یردند، بنابرکسب ک ین همه مدال آسمانیدند، و ایآفر

 صچنان عمیق بود که خبر وفات آن سرور کاینات  صآنان نسبت به پیامبر گرامی 
 قابل تحمل نبود نزدیک بود باور نکنند که معلم محبوب

ً
دارد ص شان  برای آنان اصال

ه از صحبت و کد آنان همچنان یبدون ترد یند، آرک ی میدا حافظاز آنان خ

امبر یپ ییاجر و پاداش گرفتند از تحمل فراق و غم جدا صرسول الله  ینیهمنش

مان و صداقت آنان در هر حال الگو یرا ایز اجر و پاداش گرفتند زین صمحبوبشان 

 و نمونه بود.

 صبه ادعای ایمان و محبتمان به پیامبر  پروردگارا! ما را نیز از ثواب محروم نگردان و
 قت بپوشان.یلباس حق

 



 
 

 

 

 

 تجربۀ تائبان
دروغ  هل گول افسانیه به هر دلک یسانکد متأسفانه هستند یدان  می هک همچنان

گ یها یپرداز و متأسفانه  اند ا دوستان جاهل را خوردهین دشمنان مغرض یزهر آ

نه و حسد در دل دارند، و کی صله ار رسول الکفدا  هاران جان نثار و صحابینسبت 

آزارند،   شان می لمات زشتکرا با  صرسول الله  کدانسته و ندانسته قلب مبار

شود   می و آرامش مؤمنان یند، آنچه باعث خوشحالکتشان یم خداوند هدایدواریام

و عقل  کس فطرت پاکه خداوند در وجود هرک ییه الحمدلله از آنجاکن است یا

 روزرا گذاشت یمیسل
ً
شود و راه   می داریب کم و فطرت پاین عقل سلیا یه است طبعا

ه تا متوجه اشتباهاتشان گردند بال فاصله یکسانکارند یرد، چه بسیگ  ی میصواب را پ

 چن  می گردند، و از خداوند آمرزش  می بر
ً
ه خالصانه و ک ین بندگانیطلبند، و طبعا

گردند، چنان از گناه پاک   رشان بر میکنند و به بارگاه پروردگا  مخلصانه توبه می

 گناه نکرده باشند، توبه گاهی از کفر و شرک است گاهی از گناه   می
ً
شوند که گویا اصال

 
ً
کبیره است، گاهی از یک ظلم و بی عدالتی است، و گاهی هم از دروغ و افتراء و احیانا

 صل الله کینه و حسد و دشمنی بی مورد است، بنا برین دشمنی با صحابه رسو
 ین است خداکبه دنبال دارد و چه بسا مم کیخطر نا یامدهایه پکاست  یگناه

ه خداوند به همه ما و شما کم یدواریند، امکرده انسان را از دائره به خارج پرت کن

ن به یژه از گناه دشنام و توهیه به وک یسانکد. یت فرمایصادقانه عنا هق توبیتوف

ن یارند، و ما به حمدلله همواره با چنیباشند بس ردهکتوبه  صصحابه رسول الله 

 یه ادعاک ینند انسانک می فیه آنان تعرک یم، جوریار دارکسرو  کیمؤمنان پا

ند، ک می اهانت صن شاگردان رسول الله تری کن حال به پایدارد و در ع یمسلمان
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از هر ه دلش را کابد  می قیه توفک یس وقتکمان را بچشد بر عیه طعم اکمحال است 

جان نثار رسول  هژه نسبت صحابیو دشنام و اهانت بو ینه و حسد و دشمنکیگونه 

 یبرد و حق می لذتاش  یند و از زندگک می ند احساس آرامشک ک میپا صالله 
ً
قتا

ن دستورات یاز مهمتر یکیه او به کچشد. چرا؟ چون   می مان راین ایریطعم ش

م به دعا آموزش داده ین و رؤوف و رحرده است، پروردگار مهرباکپروردگارش عمل 

ِينَ  ِغّ�ٗ  قُلُو�َِنا ِ�  َعۡل َ�ۡ  َوَ� ﴿د: ین بخواهیه شما از خداوند چنک ْ  ّلِ�َّ ٓ  َءاَمُنوا  َر�َّنَا
ای نسبت به مؤمنان در دلهایمان جای مده،  و کینه«. ]۱۰الحشر: [﴾ رَِّحيمٌ  رَُءوٞف  إِنََّك 

 . »اوانی هستیپروردگارا! تو دارای رأفت و رحمت فر

رفته یاو پذ هر مؤمنان در باریسا یپروردگار و دعا ها خواستیگو ین افرادیپس چن

پروراند و خواستار وحدت مسلمانان  ینه و حسد نمکیگر در قلبش یشده است، او د

ت اطهار و یگر اهل بیمورد متنفر است. او د یب یاست، او از اختالف و دشمن

مان یه اکداند  ی مین شخصیدارد، چن می دوسترا  صار رسول الله یاخ هصحاب

 یشود و وحدت امت اسالم یامل نمک صامبر یت پیجز با محبت صحابه و اهل ب

ست، ین نکت ممیصحابه و اهل ب یعنی یمان و تقویا یجز با محبت با هر دو الگو

برد و از رو برو   می مانش لذتیند، و از اک  می ن همواره احساس آرامشکن ممیچن

 ند، ک ینم یبا پروردگارش احساس شرمندگ شدن

نه و کیم و هر گونه یمان را سالم نگهداریا با هم دلهای! بیز وگرامیعز هپس خوانند

م نسبت ینک کمان را نسبت به همه مؤمنان پایها م، دلینکرا از آن دور  کیحسد ناپا

 صت آنحضرت یو نسبت به همه اهل ب صمؤمن و جانباز رسول الله  هبه صحاب
 م.ینکمان را صاف یها دل

 ن...یبگردان آم کما را نسبت به همه مؤمنان پا یها پروردگارا! دل
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