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1احمد بهشتي

 چكيده
آن|كه صحابت پيامبريياز آن جا ، انـد كـه منحـرف نشـده هايي براي

و از آن جـامي فضيلت محسوب فييشود، يلت ضـ كـه همـه صـحابه در

وزا يكسان نيستند، اين نوشتار در پـي ايـن اسـت كـه بـه دور  تعصـب

 بـا توجـه بـه ايـن كـه برخـي بـه.، افضل صحابه را شناسائي كندجمود

و احيانـاً عمـر را هـم بعـد از ابـوبكر افضـل افضليت ابـوبكر راي داده،

و×منينؤ، در اين نوشتار، با استناد به مناظره اميرالماند شمرده با ابـوبكر

آنممالكات  و مستدلي كه آن حضرت برشمرده، ثابت كرده ايم كـه ستند

و مالكات خواجـه طوسـيب.حضرت بر همه صحابه برتري دارد ه داليل

.هم اشاره كرده ايم

ابوبكر، صحابه، افضل، قرآن، سنت،،×علي،|پيامبر: واژگان كليدي

 تاريخ
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 مقدمه

و«: گرامـي اسـالم فرمـود در روايتي آمده است كـه پيـامبر مـن سـرور پيـامبران

و. من از فرشـتگان مقـرب برتـرم. رسوالنم اوصـياي مـن سـرور اوصـياي پيـامبران

از. همـه فرسـتادگان خداينـد هـاي رين ذريهو ذريه من برت. رسوالنند و كسـاني كـه

و رسم مرا پيموده و دختـرم.، برتـرين اصـحاب همـه پيامبراننـد انـد اصحاب من راه

و زن وامـت. طاهره من، مادر همـه مؤمناننـد هاي فاطمه سرور همه زنان عالم است،

روز قيامـتدر. من بهترين امتي است كه براي نجات مردم جهان برگزيده شده است

و حـوض كـوثر مـن بـه قـدري پهنـاور اسـت كـه شـمار  پيروان من بيشترين است

و خليفـه مـن بـر سـر هايي جام كه در آن جاي گرفته به اندازه ستارگان آسمان است

: خليفه شما كيست؟ فرمـود: پرسيدند. حوض، همان است كه در دنيا خليفه من است

و موالي ايش و امير مؤمنان  ان علي بن ابوطالب كه اوليـاي خـود را آب امام مسلمانان

و دشمنان خود را دور مي كند، همان گونه كه شما شتر غريبـه را از نوشـيدنمي دهد،

و او را اطاعـت كنـد،: سپس فرمود. داريدمي آب باز هـر كـه علـي را دوسـت دارد،

ومي فرداي قيامت بر حوض من وارد و در بهشت در درجه من با مـن اسـت، شود،

را هر و او را معصيت كند، نه من او ومي كه علي را دشمن بدارد، و نـه او مـرا، بينم،

تا(» شودمي گرفتار دوزخ ص8ج: مجلسي، بي ح22، ،15(

آنـمطابق روايت فوق، اصحاب راستين پيامبر و رسم او را هايي يعني كه راه

و معاصرت او نائل آمد،اند پيموده ـهنه همه كساني كه به مصاحبت برتـرين انـد

.اند صحابه همه پيامبران گذشته

شـود كـه همـه معاصـرين در زمـره اصـحابمي از برخي از روايات استفاده

.نيستند
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باشد، زنش مطلقـه|مردي سوگند ياد كرد كه اگر معاويه از اصحاب پبامبر

فقها فتوا دادند كه زن بايد از شوهرش جدا شود؛ زيرا معاويـه از اصـحاب. است

.است بوده

.زن، مطلقه نيست: او فرمود. پرسيدند×مساله را از امام هشتم

چـرا آن زن، مطلقـه:ه بگويدكاي از حضرتش درخواست كردند فقها در نامه

!نبوده است؟|مگر معاويه از اصحاب پيامبر! نيست؟

آن×امام از«: نوشتها در پاسخ اين مطلب مطـابق روايتـي اسـت كـه شـما

كرده ايد كه چون مسلمانان در فتح مكه زياد شـدند، پيـامبر ابوسعيد خدري نقل

آن|اكرم از«: فرمودها به و اصحاب من خوب ترينند، بعـد شما خوب ترينيد،

هجـرت را پـس از فـتح|پيامبر اكرمن،با اين سخ1»فتح مكه، هجرت نيست

.»و اين مسلمانان را در زمره اصحاب قرار نداد. مكه باطل كرد

و از فتواي خود بازگشتند×ل امام رضافقها استدال (را پذيرفتند، همان، بـي.

ص19ج:تا ح90و89، ،44(

آنبنابراين ، از اصـحاب پيـامبر انـد كه بعد از فـتح مكـه مسـلمان شـده هايي،

و اگر مهاجرت كرده نمي محسوب و حتـي اند شوند، ، در زمره مهاجرين نيسـتند،

و انفاق آن آها جهاد و انفاق و انفاق كردهبا جهاد ، اند نان كه قبل از فتح مكه جهاد

آن. برابر نيست وعـده پـاداش نيكـو داده هـا در عين حال خداي متعال بـه همـه

)10، آيه57:حديد(2.است

|كساني كه قبـل از فـتح مكـه، بـا هجـرت يـا بـدون هجـرت بـه پيـامبر

و مي و اين مقتضي يك فضليت بود، اگر مانعي پيوستند، در زمره اصحاب بودند،

و استوار نمي در برابر آن قرار و ثابت درمي گرفت، ماندنـد، همچـون سـتارگاني

از. درخشيدندمي تاريك زندگي امتهاي شب هجرت نيز در صـورتي كـه قبـل
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و صرفاً به خاطر ايمان باشد، يك فضيلت است چنان كه خداي متعـال. فتح مكه،

و هجرت كرده«: فرمود و جان در راه خـدا جهـاد آنان كه ايمان آورده، و با مال ،

آنتر، درجه شان نزد خدا بزرگاند كرده و )20، آيه9توبه،(3.»رستگارندها است،

، از فضـيلت واالي انـد بنابراين، كساني كه در جريان فتح مكه مسـلمان شـده

و صحابت برخوردار نيستند .هجرت

دانـد كه قبل از فتح مكه مسلمان شـده هاييو اما آن ر صـورتي كـه مهـاجرت،

لكـن.، هم از فضـيلت صـحابت برخوردارنـد، هـم از فضـيلت مهـاجرت اند كرده

و جان در راه خدا  و مهاجرت، همچون جهاد با مال كه آن هم فضـيلتيـصحابت

تحقـق. شوندمي علت تامه نيستند؛ بلكه صرفاً مقتضي فضيلت شمردهـ ديگر است

و هم مانع، مفقودعلت تامه منوط است به اين كه هم  .مقتضي موجود باشد،

كه|از پيامبر اعظم . اصحاب من ماننـد سـتارگانند«: حديثي نقل شده است

5.»اصحابم را به من واگذاريد«:و نيز4»شويدمي كه اقتدا كنيد، هدايتبه هر كدام

سـ×ر امام هشتمضدر مح : فرمـود. الي مطـرح شـدؤراجع به آن دو حديث

و|كسي است كه بعد از پيامبر خدامقصود. صحيح است« تغيير روش نـداده،

و رسم روي نياورده است از كجا بدانيم كـه تغييـر روش: پرسيدند.»به تبديل راه

و رسم روي آورده است؟  و به تبديل راه روز«: فرمـود|پيامبر: پاسخ دادداده،

شـمي قيامت افرادي از اصحاب من از حوض من دفع تران شوند؛ همان گونه كـه

منمي غريبه از آب منع و  به مـن گفتـه! خدايا اصحابم، اصحابم: گويممي شوند،

چهها داني كه اين نميتو: شود مي در زمـره اصـحاب هـاآن! كردنـد هـا بعد از تو

منمي شمال قرار و و محر: گويممي گيرند، آيـا6!م باشيد از رحمـت خـداودور

و رسم روي نياورده، بـهمي فكر و تبديل راه چنـين كنيد كسي كه به تغيير روش

(شود؟مي سرنوشتي گرفتار تا! ص28ج:مجلسي، بي ح19و18، ،26(
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و تدبر، ويژه انسـان و تعقل و عقيده و انديشه آزاده اسـت؛ ولـي هـاي آزادي فكر

و  و تدبر ويژه اشخاصي است كه صحابگي و گريز از تفكر و جمود معاصـرت تقليد

و از  و مـالك، بلكـه علـت تامـه شـناخته، و سلفيت را به تنهايي معيـار و مصاحبت

اگر كسي عقالنيت را محور قـرار دهـد، نـه بـه. اند زحمت آزاد انديشي فاصله گرفته

بندد، نه به تابعي بودن نسل بعـد، بلكـهميدل|صحابي بودن معاصران پيامبراكرم

و عمل افراد است آن چه مهم است طرز. بعدهاي نسل و عقيده غزالي را بايـد. تفكر

از«: كندمي او استقالل فكري خود را اين گونه بيان. قهرمان آزادانديشي ناميد آن چـه

و ديده قبول كـرديم|پيغامبر آن چـه از صـحابه رسـيد،. به ما رسيد، آن را به سر

و بعضـي گذاشـتيم  مر. بعضي گرفتيم و مـا آن چـه از تـابعين رسـيد، ايشـان داننـد،

(»مردانيم يك:ش1361غزالي طوسي،. و وي) بيست پرسـند، مـيو هنگـامي كـه از

در«: گويدمي مذهب شافعي دارد يا حنفي؟ و مـن در عقليـات مـذهب برهـان دارم،

و نـه شـافعي را بـر مـن  شرعيات، مذهب قرآن، نه ابوحنفيه را بر من خطـي اسـت،

(»براتي او) همان. و هفتمين كتاب او بـه نـام. شده است كتاب ثبت72به نام شصت

و كشف ما في الدارين (است سرالعالمين و هفت. )همان، صفحه سي

و در همين كتاب است كه او اعالم كرده كتاب مز بور را در اواخر عمر نوشته،

سبط ابن الجوزي حنبلي گـواهي داده اسـت. كه به سعادت تشيع نائل آمده است

(است از غزاليكه سرالعالمين  ص1ج:ق1383فيض كاشاني،. ،1(

چهارگانه انسان را از كشف حقيقـت هاي فرانسيس بيكن انگليسي معتقد بود كه بت

بتهايبت: داردمي باز و شخصـي كـه هاي طايفه اي كه از خصايص طبع بشر است،

بتهاي ناشي از دل بستگي و و هاي شخصي افراد است، بازاري كه ناشـي از عرفيـات

بتها فرقهعادات  و . نمايشي كه مربوط به اسـتدالالت غلـط اسـت هايو اقوام است،

بت)85و84ص:ش1317فروغي،( .رها كردها غزالي خود را از قيد همه اين
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 مراتب اصحاب ثابت قدم

دو«: پيامبر گرامي اسالم فرمود مسخداي متعال مرا به أمور كرده تي چهار كس

آن: گفتند» است و«: فرمود. را نام ببريداه يا رسول اهللا، و ابـوذر و سـلمان علـي

و به من خبر داده. مقداد كه دوستشان خدا مرا امر كرده است كه دوستشان بدارم،

ص1ج:1355قمي،(7.»دارد ،646(

و مقداد، در فضيلت سلمان آمده است كه از اهل بيت است، ولي درباره ابوذر

(چنان فضيلتي ذكر نشده است )همان.

رامي اگر ابوذر به آن چه در قلب سلمان بود، عالم«: فرمود×سجاد امام  شـد، او

آن|پيامبر خدا8.كشت مي  درباره ديگـران چـه گمـان. پيمان برادري بستها ميان

جز پيامبر مرسل، يا فرشته مقرب، يا بنـده اي كـه. كنيد؟ دانش علماء دشوار است مي

سلمان از علماء بـود؛ زيـرا. تحمل آن را نداردخدا قلبش را براي ايمان آزموده، توان 

(»از ما اهل بيت بود؛ از اين رو او را منسوب به علما كردم )همان.

و معرفـ. مرتبه سلمان به لحاظ معرفت، برتر از ابوذر بود تاو در خداشناسـي

و امامت به اسراري راه يافته بود كه ابوذر را توان دست يابي به آنها نبـود . نبوت

و مـي آورد، ابوذر او را تكذيبمي سلمان چيزي از آن اسرار را بر زباناگر كـرد،

و به قتلش دستمي مرتد .يازيدمي شمرد؛

م×ضر امام صادقدر مح ازؤاز شهيد و و ابـوذر يـاد شـد، ته، جعفـر طيـار

و ابوبصير گفت برتري جعفر سخن و: به ميان آمد، سلمان در آغاز مجوسي بوده،

ش امسلمان و فرمودده او بعد از آن كـه مجوسـي«: ست، حضرت خشمگين شد،

و بعد از آن كه فارسي بود، قرشي شد،  جعفـر!صلوات بر سلمانبود، علوي شد،

ب )همان(9.»كندمي هشت با فرشتگان پروازرا هم پيش خدا مقامي است كه در
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و مقـداد سـلمانـمردم به جز سه نفـر«: فرمود×امام باقر مرتـدـو ابـوذر

اگـر ... منحـرف شـد، سـپس بازگشـت«: عمار چه طور؟ فرمود: پرسيدند.»شدند

رامي كسي و چيزي به دلش سلمان. نيافته، مقداد استهخواهي كه ترديد نكرده،

و اگـر بـر زبـان آورد، زمـينؤكرد كه اسم اعظم نزد اميرالمـمي فكر منين اسـت،

به او دستور داد×منينؤاميرالم. بوداو در انديشه فرو رفته. بلعدمي مخالفانش را

م. كه بيعت كند او از سرزنش كسي باك نداشـت؛. مور شد كه سكوت كندأابوذر

و به امر عثمان تبعيد شد . مـردم بازگشـتندها بعد از اين. از اين رو آرام ننشست،

و ابو شُ، مرهعابوساسان انصاري، جـز. يره از اولين كساني بودند كه بازگشـتندتَو

(»را نشناخت×منينؤاين هفت نفر كسي حق اميرالم ،22ج:ق1385مجلسـي،.

ح440ص ،9(

و انفـاق و هجـرت و اعمالي از قبيل جهاد درست است كه هر يك از عبادت

آنها براي انسان و معرفت را بر .مقدم دانستها فضيلت است؛ ولي بايد علم

گا در رواياتي كه از پيامبر فضـيلت«هي آمده است كه گرامي اسالم نقل شده،

ج( 10.»نند بدر است بر ساير ستارگانعالم بر عابد، ما ص1همـان، بـي تـا، ،164 ،

د فضيلت عالم بـر عابـد، ماننـد فضـيلت خورشـي«:و گاهي گفته شده است)2ح

ج( 11.»است بر سـتارگان ص2همـان، بـي تـا، ح19، :و گـاهي آمـده اسـت)49،

همـان،( 12.»بـر پسـت تـرين شماسـت فضيلت عالم بر عابد، مانند فضيلت مـن«

ج1392 ص64ق، ج245، ،2(

 از فضائل علويهايي نمونه

كه: از ابوبكر پرسيد×امام علي ميلي به خالفـت) به گفته خودت(در حالي

و به خود اطمينان نداشتي، چرا قبول كردي؟ و براي آن حريص نبودي، !نداشتي،
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مـ«: فرمـوده اســت|پيـامبر خـدا: پاسـخ داد  بـر گمراهـي اجمــاعن امـت

و اگر 13»كنند نمي  دانستم كه كسي مخالفـتمي از اين رو دعوت امت را پذيرفتم،

.پذيرفتم نمي كند، مي

 آري: آيا من يكي از افراد امتم يا نه؟ گفت: فرمود×امام علي

و ابوذر: فرمود و عمار و همراهـان سلمان و سعدبن عبـاده انصـاريو مقداد

، از امتند، يا نه؟اندهوي كه از بيعت سرباز زد

آن: گفت .امتندازها آري، همه

حال آن كه اين افراد، تخلـف،كنيمي چگونه به حديث نبوي استدالل: فرمود

!؟اند كرده

آن:گفت . بعـد از تمـام شـدن كـار مطلـع شـدم. بي خبر بـودمها از مخالفت

و حفظ ديـن. ترسيدم اگر كناره گيري كنم، مردم از دين خدا برگردند بـراي مـن

.گيري نكردم است؛ از اين رو كنارهتر شما از هر چيزي مهم

 مالك استحقاق رهبري امت چيست؟: فرمود

و: گفت اخالص، وفاداري، قاطعيت، روش نيكو، اظهار عدل، علم بـه كتـاب

و گرفتن حق مظلوم از ظالم، خـواه  و بي ميلي به دنيا، سنت، فصل الخطاب، زهد

.باشد يا نباشدظالم از خويشاوندان 

و: دو مالك ديگر هم اضافه فرمـود×امام علي و قرابـت سـبقت در اسـالم،

.خويشاوندي پيامبر

.آري چنين است: ابوبكر گفت

 آيا اين مالكات در من جمع. دهممي تو را به خدا سوگند: فرمود×امام علي

 يا در تو؟ است

.همه در تو جمع استها اي ابوالحسن، اين: ابوبكر گفت
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و|آيا من نخستين كسي بودم كه دعـوت پيـامبر خـدا: فرمود را پـذيرفتم،

 مسلمان شدم يا تو؟

 14!تو: ابوبكر گفت

و در ميان توده عظيم زائران خانه: فرمود آيا سوره برائت را من در موسم حج

!خدا قرائت كردم، يا تو؟

 15!تو: ابوبكر گفت

مش(در روز غار: فرمود تو جان)را بكشند|بر خداخواستند پياممي كينركه

!او را حفظ كردي يا من؟

(تو: ابوبكر گفت ص1ج:ق1355، قمي! ،116(

و مـوالي هـر مسـلماني معرفـي، در روز غدير: فرمود من به عنوان موالي تو

!شدم يا تو؟

 16!تو: ابوبكر گفت

را: فرمود به مناسـبتكه)55، آيه5: مائده( 17دهم آيا آيه واليتمي سوگند تو

! شتر بخشي نازل شده است، به خاطر من نازل شده است، يا به خاطر تو؟انگ

تو: ابوبكر گفت  18!به خاطر

و نسبت به او ماننـد هـارونممي تو را سوگند: فرمود دهم، آيا من وزير پيامبر،

تو 19نسبت به موسي !؟يا

 20!تو: ابوبكر گفت

و به حكـممي تو را سوگند: فرمود آل( 21آيـه مباهلـه دهم، آيا در روز مباهله،

و)61، آيه3: عمران و همسـر و فرزندانم همراه پيامبر بوديم، يـا تـو و همسر من

 فرزندانت؟

 22!شما: گفت ابوبكر
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دربـارة مـا)33، آيـه33:احزاب( 23دهم، آيا آيه تطهيرمي تو را سوگند: فرمود

 نازل شده يا شما؟

 24!درباره شما: ابوبكر گفت

و: فرمود و فرزنـدانم مشـمول دعـاي پيـامبر آيا روز كساء، من  25|همسـر

و فرزندانت؟ و همسر ! بوديم، يا تو

و فرزندانت: كر گفتابوب و همسر  26!تو

 وفـاي بـه نـذر«: گويـد مـي دهم، آيـه اي كـهمي تو را به خدا سوگند: فرمود

ع مي و و از روزي كه شر ،76:انسـان( 27»ترسـند مـي ذابش گسترده اسـت، كنند،

! درباره من است يا درباره تو؟)7آيه

تو: وبكر گفتاب  28!درباره

راآدهم،مي تو را سوگند: فرمود يا خورشـيد بـراي تـو بازگشـت تـا نمـازت

و غروب كند، يا براي من؟ !بخواني

تو: ابوبكر گفت  29!براي

و ذوالفقـارِ إلّا السيف«: يا نداي آسمانيآدهم،مي تو را به خدا سوگند: فرمود

!درباره من بود، يا درباره تو؟»ا عليلّإتي الفَ

تو: ابوبكر گفت  30!درباره

دهم، آيا تو بودي كه با كشتن عمروبن عبدود،مي تو را به خدا سوگند: فرمود

!را شاد كردي يا من؟|پيامبر

 31!تو: ابوبكر گفت

رچمپـ|دهم، آيا در جنگ خيبر، پيامبر اكرممي تو را به خدا سوگند: فرمود

!فتح را به دست تو داد، يا به دست دست من؟

 32!به دست تو داد: ابوبكر گفت
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به|دهم، آيا پيامبرمي تو را به خدا سوگند: فرمود و مرا به من اعتماد كرد،

و من رسالت او را بـر  را سوي جن فرستاد، و پاسـخ مثبـت جـن عهـده گـرفتم

! دريافت كردم، يا تو؟

 33تو: گفتابوبكر

درباره من فرمود كـه از آدم|دهم آيا پيامبرمي تو را به خدا سوگند: فرمود

 يا درباره تو؟ 34خدا او را از زنا پاك كرده،،تا پدر

تو: ابوبكر گفت  35!درباره

مرا براي همسري فاطمه|دهم، آيا پيامبر خدامي تو را به خدا سوگند: فرمود

و گفت در«: برگزيد، !يا تو را؟ 36»آورده است خدا در آسمان او را به عقد تو

را: ابوبكر گفت  37!تو

و دو ريحانه اويممي تو را به خدا سوگند: فرمود دهم، من پدر دو سبط پيامبر

و پدرشان از ايشان بهتر استهاآن«: كه فرمود !يا تو؟ 38»سرور جوانان بهشتند،

تو: ابوبكر گفت  39!بلكه

بمي تو را به خدا سوگند: فرمود و در دهم، برادر من ه دو بـال آراسـته شـده،

!كند، يا برادر تو؟مي بهشت با فرشتگان پرواز

تو: ابوبكر گفت  40!بلكه برادر

بودم يـا|دهم، من ضامن اداي ديون پيامبرمي تو را به خدا سوگند:فرمود

!كنم يا تو؟مي كردم كه به وعده اش وفامي من بودم كه در مواسم ندا! تو؟

تو: ابوبكر گفت  41!بوديبلكه

ياپيـامبر خـدا دعـا كـرد كـه خـدا، من بودم كه در قضيه مـرغ بريـان: فرمود

!يا تو؟ 42ترين خلقت را بفرست، تا با من از گوشت اين مرغ بخورد، محبوب

 43!بلكه تو بودي: ابوبكر گفت



 افضل صحابه كيست؟� 34

� تابستا�� � �ين� سا� ششم� شما�� �هم� بها�  ۱۳۹۳عقل

و مارقـان بـر|آيا پيامبر: فرمود و قاسـطان به من بشارت داد كه با ناكثـان

!ا به تو؟ي 44جنگممي تاويل قرآن

 45!بلكه به تو بشارت داد: بكر گفتابو

به علـم قضـاوت مـن|دهم، آيا پيامبر خدامي تو را به خدا سوگند: فرمود

و فرمود در: داللت كرد، يا مردم را بـه 46»ضاوت استقعلي ماهرترين همه شما

!سوي تو فراخواند؟

 47!بلكه به سوي تو فراخواند: گفتابوبكر

امر كرد كه در حيـات خـودش بـه مـن بـه عنـوان|خداآيا پيامبر: فرمود

!منين سالم كنند يا به تو؟ؤاميرالم

تو: ابوبكر گفت  48!بلكه به

را|دهم، آيا من آخرين لحظه حيـات پبـامبر خـدامي تو را سوگند: فرمود

و دفن او شدم يا تو؟ و عهده دار غسل !شاهد بودم،

تو: ابوبكر گفت  49!بلكه

تـر نزديك|دهم، آيا خويشاوندي من به پيامبر خدامي تو را سوگند: فرمود

!است، يا خويشاوندي تو؟

تو: ابوبكر گفت  50!خويشاوندي

و جبرئيل به تو كـاالمي تو را سوگند: فرمود دهم، آيا خدا به تو دينار بخشيد،

و تو فرزندان پيامبر !را اطعام كردي يا من؟|فروخت،

گمي ابوبكر در حالي كه گريه تو:فتكرد،  51!بلكه

و|دهم، آيا من بر دوش پيـامبرمي تو را به خدا سوگند: فرمود پـا نهـادم،

و در آن لحظه اگرهاي بت رسيدممي خواستم به آفاق آسمانمي كعبه را شكستم،

!يا تو؟



 �35 احمد بهشتي

� �ين� سا� ششم� شما�� � تابستا� عقل ��۱۳۹۳هم� بها�

تو: ابوبكر گفت  52!بلكه

و آخرت«: به تو گفت|دهم، آيا پيامبر خدامي تو را سوگند: فرمود در دنيا

!يا به من؟ 53»مني احب پرچمص

گ  54!بلكه به تو گفت:فتابوبكر

همـه را امـر كـرد كـه|آيا هنگامي كه پيامبر، دهممي تو را سوگند: فرمود

درهاي خانه خود را به طرف مسجد مسدود كنند، به تو دستور داد كـه در خانـه 

!ات را به طرف مسجد باز بگذاري يا به من؟

تو: ابوبكر گفت  55!به

درباره تو نازل شده است يا درباره)12، آيه58: مجادله( 56آيا آيه نجوا: رمودف

!من؟ آيا من براي نجوا صدقه دادم يا تو؟

تو: ابوبكر گفت  57!بلكه

تـو را بـه عقـد«:گفـت÷به فاطمـه|دهم، پيامبرمي تو را سوگند: فرمود

م و برترين مسلمان استؤكسي در آوردم كه اولين كس 58»من !منم يا تو؟ آيا آن

تو: ابوبكر گفت  59!ييبلكه

يا فرشتگان هفت آسمان در روز قليـب بـه مـنآدهم،مي تو را سوگند: فرمود

؟ !سالم دادند يا به تو

تو: ابوبگر گفت  60!به

و حقيقت گزين به همين جا ختم نشده است، چـرا كـه اين گفتگوي تاريخي

و چـون به بيان فضايل×همچنان امام علي: گويدمي روايت و مناقب بـي چنـد

و از ابوبكر سوال وها كرد كه اينمي خود ادامه داد، دربـاره اوسـت يـا ديگـري؟

ومي ابوبكر منصفانه جواب و مكـارم و اكمل همه آن فضـايل داد كه مصداق اتم

)129ص:1403طبرسي،(خود آن حضرت نيست محامد، هيچ كس جز
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 برهان تهي بود چـه بايـدش از حجتبنابراين، ابوبكر با توجه به اين كه دست

!كرد؟ مي

خواهي زمام امورمي با اين اوصاف چگونه: به او فرمود×سرانجام امام علي

تـو دسـتت از آن چـه! چه چيزي تو را مغرور كرده اسـت؟! امت به كف گيري؟

!مسلمانان به آن نياز دارند تهي است

و به حضرتمي ابوبكر گريه گويي؛ به مـن مهلـتمي تو راست: گويدمي كند

و تـدبر كـنم  و آن چه از تو شنيده ام، فكـر او يـك. بده، تا درباره موقعيت خود،

.روز مهلت خواست

و فكر كند×امام علي .بزرگوارانه به او اجازه داد كه برود

و به هيچ كس اجازه نداد كه با او ديدار كند .او يك روز خلوت گزيد،

شب: گويدمي روايت او به حضرت سـالم داد. را به خواب ديد|پيامبرابوبكر

و سـالم.و حضرت از او روي را برگردانيد بار ديگر در مقابل حضرت قرار گرفـت،

يـا رسـول اهللا، مگـر: عـرض كـرد. باز هم حضـرت از وي روي را برگردانيـد. كرد

و رسـول دوسـتش: فرمود! نافرماني كرده ام؟  با كسي به دشمني برخاسته اي كه خدا

همان كه با تو گفتگـو: اهلش كيست؟ فرمود: پرسيد. حق را به اهلش بازگردان. دارند

شدمي گفت حقش را به او باز. كرد؛ يعني علي و از خواب بيدار .گردانم،

و گفت×منينؤفردا به خدمت اميرالم ، اي ابوالحسن، دستت را بده: شتافت،

.سپس خواب خود را نقل كرد. تا با تو بيعت كنم

راا و خـواب خـود و قرار شد كه به مسجد رود، و با امام خويش بيعت كرد،

و كار را يكسره كند و ماجرا را گزارش دهد، .نقل كند،

و به وعده خود وفا كند، بـه هنگامي كه خواست تصميم خود را عملي نمايد،

شداو  آن، اند بني هاشم سحر كرده: گفته خليفـه. نيسـت هـاو اين نخستين سحر
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ت|مبرپيا و جادو قرار گيردأنبايد تحت سرانجام او را با ستايش بـي. ثير سحر

و نكوهش بي مورد منصرف كردند .جا

دانسـت كـه صـحنه. طبق وعده به مسجد آمد؛ ولي ابوبكر نيامد×امام علي

و در انديشـه فـرو|عوض شده است؛ از اين رو كنار قبر مطهر پيامبر  نشست

از. رفت . به مقصود نخـواهي رسـيد: گذشت، به حضرت گفتميجاآن عمر كه

(حضرت به خانه بازگشت ص. )130و129همان،

×امام صادق. نقل كرده است×روايت اين مناظره را طبرسي از امام صادق

و جدش آورده است (هم از پدر ص. )115همان،

نهج البالغـه(در خطبه شقشقيه×است كه امام علي 61مؤيد اين روايت، نكته اي

جا. بيان كرده است)3ض االسالم، خطبهفي را«: گويدمي در آن ابوبكر جامه خالفـت

دانست جايگاه من نسبت به آن، چون محور آسياب است،مي بر تن كرد؛ حال آن كه

و مرغـان تيـز پـرواز بـر  به آسياب كه سيل دانش از دامن كوهسار من جاري اسـت،

 ابـوبكر كـه در حيـات خـود از مـردم شـگفتا ... بلنداي دانش من نتوانند پـرواز كـرد 

خواست عذرش را بپذيرند، چگونه در هنگام مردن، خالفت را بـه عقـد ديگـري مي

و از نتيجه آن، بهره مند شدند! درآورد؟ .»هر دو از شتر خالفت سخت دوشيدند،

 نامه ابوبكر به پدر

و در مـاجراي ثقيفـ|هنگام ارتحال پيامبر اكرم ه ابوقحافه در طـائف بـود،

.حضور نداشت

اكنـون مـن خليفـه. اند راضي شدهمن مردم به خالفت«: ابوبكر به پدر نوشت

.»ي بهتر استياگر نزد ما بيا. خدايم

.از خليفه رسول اهللا به ابوقحافه: عنوان نامه چنين بود
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فرسـتاده! بيعـت نكردنـد؟×چرا با علـي: پرسيد. فرستاده نامه را به وي داد

و غيرقريش افراد بسياري را كشته است: گفت و از قريش ابوبكر. او جوان است،

و از او مسن !استتر كسي نكشته،

او: ابوقحافه گفت اگر خالفت به سن است، من به خالفت سزاوارترم؛ زيرا از

و|پيامبر. اند به علي ظلم كردههاآن. مسن ترم فرمـان داده بـا او بيعـت كـرده

.است كه با او بيعت كنيم

نامه ات بـه. از ابوقحافه به ابوبكر«: سپس در پاسخ فرزند برومند خود نوشت

آن، قسمت ديگـر را هاي احمقي است كه برخي از قسمت نامه ديدم. دستم رسيد

و يك بار: گوييمي يك بار. كندمي نقض خليفـه پيـامبر: گـويي مـي خليفه خدا،

و يك بار و مبهم است. مردم راضي شدند: گوييمي خدا، خود. اين كار، ناهنجار

را در كاري كـه فـردا خـروج از آن دشـوار اسـت، وارد مكـن كـه سـرانجام آن، 

و مالمت نفس لوامه در روز حساب است امروز اگـر ايـن كـار را رهـا. پشيماني

سال،كني، آسان تر تا(» استتر مت نزديكو به ص29ج:مجلسي، بي )3ح،96،

 نتيجه

و فرمانـدهي اسـت، يـا×آيا ارزش امام علي و امـارت به خالفت ظـاهري

و آن گـل  و فرماندهي به وجـود آن امـام همـام، و امارت ارزش خالفت ظاهري

!ياس بوستان انام بود؟

و خانـه نشـيني بـر مسـند و پـنج سـال انـزوا هنگامي كه حضرتش پس از بيسـت

و«: حان عرض كردخالفت ظاهري تكيه زد، صعصعة بن صو خالفت را زينـت دادي،

و خالفت تو را رفعـت. خالفت تو را زينت نداد و منزلت بخشيدي، خالفت را رفعت

 62.»است تا تو به خالفتتر خالفت به تو محتاج.و منزلت نبخشيد
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و آن و درمانـدگان، و آن غمخوار مظلومان بايد به محضر آن امام پرهيزكاران،

:نيكان عرض كنيمجامع همه فضايل 

آب بحر كافي نيست سرتركه كتاب فضل تو را و صفحه بشمارند كنند  انگشت

در عين حال ما در اين نوشتار به منظـور اثبـات افضـيلت حضـرتش از همـه

رـصحابه  :1392،ت تحريـهأهي( اندي دادهأحتي ابوبكر كه برخي به افضليت او

و شواهد32ت با استفاده از گفتار خود آن حضر)7ـ 26 فضيلت بر شمرده ايم،

و روا و تاريخي آن را هم ذكر كرده ايم؛ زيرايقرآني عطر آن اسـت كـه خـود«ي

كه.»ببويد، نه آن كه عطار بگويد و خود به معاويه نوشت او اهل خودستائي نبود،

(را برمي شمرديبسيار كرد، فضايل نمي از خودستاني نهي اگر خداي متعال نهج.

)28ه، نامهالبالغ

و امام علي و عمر در اسالم از همه برترند، به×معاويه مدعي بود كه ابوبكر

و اگـر دروغ باشـد، بـه او او اعالم كرد كه اگر ثابت شود براي او سودي نـدارد،

و اصوالً مس مأربطي ندارد، و و بـي سياسـت هـيچفله فاضل و سياسـتمدار ضول

و امثال معاويه كه از اسيران آزاد شدهيربط از)همان(.، ندارداند به معاويه او اگر

و) همـان( 63الهي بـود هاي گفت، منظورش حديث نعمتمي فضايل خود سخني

 64.دگـارش را بـازگو كنـد پرورهاي قرآن به پيامبر خدا دستور داده بود كه نعمت

)11، آيه93: الضحي(

اثر ماندگار كالمي خويش بـراي اثبـات برتـري خواجه بزرگوار طوس نيز در

در. مالك ذكر كرده است25بر ساير صحابه×امام علي برخي از اين مالكـات

مناظره علوي نيامده است، مانند برتري آن حضرت در سـخاوت، زهـد، عبـادت، 

ر ازأحلم، اخالق، فصاحت، استواري ي، حرص اقامه حدود، حفظ قـرآن، اخبـار

، وجوب محبت، نصرت، مساوات|ا، معجزه، برادري پيامبرغيب، استجابت دع
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و كمـاالت)مطابق روايت بيهقي( 65انبيا ، سبقت كفر، كثرت فايده براي مسلمانان،

و بدني تا(و خارجي نفساني )300ـ 314: حلي، بي

را×مسلماناني كه غير از علـي: با توجه به اين همه داليل روشن بايد گفت

و اند، كفر نعمت كردهدان بر او مقدم داشته و چه نعمتي بـاالتر از نعمـت امامـت ،

هركس نعمت خدا را بعد از آن كه در دسترسـش قـرار گرفتـه اسـت،«! واليت؟

)211، آيه2:بقره( 66.تبديل كند، بداند كه عقاب خدا شديد است

هايپ نوشت
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(در اين باره يكصد حديث از طرق مختلف نقل شده است.14 ج1387اميني،. ص3ق، )به بعد 219،

ج1387همان،(.حديث نقل شده است 138منبع روائي73در.15 )به بعد 338ص،6ق،

تا84و از تابعين 110تعداد راويان حديث غدير از صحابه.16 و تعـداد36قرن چهاردهم،و از علما تـن اسـت  



 �41 احمد بهشتي

� �ين� سا� ششم� شما�� � تابستا� عقل ��۱۳۹۳هم� بها�

ج1387همان،(.تن است26 اند مؤلفيني كه درباره حديث غدير كتاب نوشته ص1ق، )به بعد14،

17.}�َ َ�ُهْم َ9Aَ َ�يُْؤتُوَ� 0لز% ال9ََ يُِقيُموَ� 0لص% ِيَن ِيَن +َمُنو0ْ 0/% %/0�َ َ�َ�ُسوُ�ُ َ�ِ 2ُكُم 0ب2 .} 0كُِعوَ�'ِغ%َما

از.18 (طريق نقل شده است66در اين باره رواياتي ج. )162تا3،156همان،

19.�� c�� ��)� D� (��# ��d�"�B.

و متواتر استهاي حديث منزلت در مناسبت.20 (مختلفي از پيامبر اعظم نقل شده )118ق، 1403طبرسي،.

ِمَن{.21 َجا>َ¡ َما َنْعِد ِمن فِيِه َك َحآج% نُفَس@ُكْمَفَمْن
َ
F� نُفَسَنا

َ
Fَ� َ�نَِسا>ُكْم َ�نَِسا>نَا ْنَنا>ُكْم

َ
Fَ� ْنَنا>نَا

َ
F نَْدُ¤ َيَعالَْو0ْ َفُقْل 0لِْعلِْم

 َVِنxِ¥َْ0ل َcَ qل%ْعَنُة 0ب َفَنْجَعل نَبَْتِهْل .}ُعم%

به: به مسيحيان فرمود|پيامبر. اند داستان مباهله را بسياري نقل كرده.22 و گوشـت عالقه و باده گساري صليب

و مادرشـان همـراه پيـامبر. بياييد مباهله كنيم. خوك مانع اسالم شماست و پدر |در اين مباهله تنها حسنين

ص(.بودند )119همان،

َيْطِه�0ً{.23 َرُ§ْم qَ�يَُطه َْيِت ْ̈ ْهَل 0
َ
F َعنُكُم 0لرqْجَس ِ ُْذِهَب ُ يُِريُد 0ب% .}'ِغ%َما

ا.24 آيا مـن هـم بـا ايشـانم؟: پرسيد|با نزول آيه تطهير، ام سلمه از پيامبر اكرم. ين باره روايت بسيار استدر

(راه تو به سوي نيكي است. تو به جاي خود: فرمود )همان.

25.�#� N=X# (U �/��	 ��U��U = T����	.

و محب الدين طبري نقل كرده.26 و دوالبي )همان(.اند حديث كساء را احمد حنبل

ُمْسَتِط�0ً{.27 ُ�2ªَ �َAَ يَْوًما َافُوَ� َ̀ �َ بِاB%ْذ�ِ .}يُوفُوَ�

و چهار راوي اين حديث را نقل كرده.28 (اند سي ) 111تا107ص.3ج:ق1387اميني،.

؛ ولـي چهـار تـن از انـد حديث ردالشمس را جمعي از حافظان برجسته حديث با سندهاي مختلفي نقل كـرده.29

و ابن كثيرـگان بني اميه شيفت و ابن تيميه و ابن جوزي ؛ انـد به شدت بـا آن بـه مخالفـت برخاسـتهـابن حزم

و حتي درباره آن، كتـاب نوشـته (انـد لكن بسياري از بزرگان به كرامات علوي دل بسته ج1387امينـي،. ،3ق،

)127ص

و حمالت مشركين را در هم كوبيد×در جنگ احد، امام علي.30 : به جبرئيـل فرمـود|پيامبر. ايثارگري كرد،

و من از اويم« و فضايل، قضيه نداي آسماني: جبرئيل گفت» او از من من هم از شمايم، بسياري از كتب تاريخ

(اند را نقل كرده ص 1403طبرسي،. ،120(

و انـسض«: فرمود|پيامبر. اين داستان بسيار معروف است.31 ربت علي در روز خنـدق معـادل عبـادت جـن

(و يا اين كه افضل اعمال امت من است تا قيامت» است ص. )122همان،

و مسلم نقل كرده.32 و. اند حديث پرچم را نجاري و مسـنداحمد و طبقـات ابـن سـعد در كتاب ذخـائر العقبـي

و  و مسندابوداوود و مناقب ابن مغازلي و سنن بيهقي و مستدرك حاكم و خصائص نسائي تاريخ االسالم ذهبي

و  و سيره ابن هشام و مجمع الزوايد و كتـب معتبـر ديگـر نقـل شـده�&��4تهذيب التهذيب ابن حجر الطالب

(است ص1403طبرسي،. )121ق،

تا(.حديث آن به تفضيل در بحاراالنوار آمده است.33 ح87و86ص،18ج: مجلسي، بي ،4(

34.e�1� D� c�� � ��� cH<: �U >A. 3�� D� e�4� D� =�P�a"�	3��.



 افضل صحابه كيست؟� 42

� تابستا�� � �ين� سا� ششم� شما�� �هم� بها�  ۱۳۹۳عقل

و شـيعه بـر آن، اتفـاق نظـر دارديا.35 و امامـت اسـت، و امـام، از شـرايط نبـوت و پاكي مولد پيامبر .ن طهارت

)123و122ص: 1403طبرسي،(

36.	 THf�g ^	&M F� �N�",�	.

و مناقب نقل شده است.37 (اين حديث در بسياري از كتب تاريخ )123صهمان،.

و أبوهما خير منهما.38 .هما سيدا شباب أهل الجنّة

و ابن عساكر.39 و، اين حديث را صاحب االصابه، و ابـن، جـه و حـاكم و طيراني . انـد نقـل كـرده ...و ابن ماجه،

)همان(

ذ«: به فرزندش عبداهللا مي فرمود|پيامبر خدا. حديث جعفر مشهور، بلكه متواتر است.40 ي السالم عليك يابن

(»الجناحين ص. )124همان،

خويشـاوندان|پيـامبر) 214، آيه26: شعراء(»و انذر عشيرتك االقربين«كه با نزول آيه اند مفسران نقل كرده.41

و فرمود و وعده: را دعوت كرده و خليفـه مـن هاي چه كسي دين مرا ضمانت مي كنـد تـا در بهشـت بـا مـن

(پاسخ مثبت داد×تنها امام علي! باشد؟ ص1403طبرسي،. )124ق،

42.��Q	 �/��	 ��U TI�: PKL� ��U ��3�� TV&�� ��L �a�	 	C# D��<.

شد|دعاي پبامبر.43 و انس به اميد اين كه يكي از بستگان خـودش بيايـد،×سه بار امام علي. مستجاب آمد

خ و پيامبر گشوددر را نگشود؛ ولي سرانجام به امر آن حضرت در را به روي محبوب (دا )همان.

و المارقين من بعدي.44 و القاسطين .هذا قاتل الناكثين

و مارقين اسـت بعـد از مـن«: پيامبر خدا به ام سلمه گفت.45 و قاسطين  2585در حـديث» اين علي قاتل ناكثين

مـي جنگـد، از شما كسي است كه بر تأويل قـرآن«: به اصحاب فرمود|كنزالعمال آمده است كه پيامبر خدا

و عمـر؟ فرمـود: پرسـيدند. همانگونه كه من بر تنزيـل قـرآن جنگيـدم  و: ابـوبكر آن كـه كفـش را مـي دوزد،

(اند اين حديث را اهل فن صحيح شمرده. بود×مقصودش علي ص. )125همان،

46.�� ���+?� ��� D� �P��h.

عمر آرزو مي كرد كه در قضاوت گرفتـار معضـله اي بـدون. حيرت انگيز است×اميرالمومنينهاي قضاوت.47

(حضور آن امام همام نشود پـدر علـم قضـاوت«به خواست خـدا دربـاره ايـن مطلـب تحـت عنـوان) همان.

.آينده بحث مي كنيمهاي در شماره» كيست؟

ج(د به عنوان اميرالمؤمنين به او سالم مي دادنـ|مؤمنين در زمان پيامبر.48 ص28مجلسـي، در ايـن)3ح،90،

ص1403طبرسي،(.باره در كتب فريقين احاديث بسيار است ،126(

و الرياض النظره نقل شده است كه پيامبر.49 . حبيـبم را فـرا بخوانيـد: در لحظات آخر فرمود|در ذخائرالعقبي

و فرمود. ابوبكر را حاضر كردند عمر را حاضر. يبم را دعوت كنيدحب: چون ابوبكر حاضر شد، به او نظر افكند

و فرمود. كردند چون علي حاضـر شـد، او را نـزد. حبيبم را حاضر كنيد: چون عمر حاضر شد، به او نگريست

و با هم بودند، تا از دنيا رفت )همان(. خود برد،

امبر را ببينـد هركس مي خواهد نزديك ترين افراد به پبـ: در الرياض النظره نقل شده است كه ابوبكر مي گفت.50

و پيش او برترين منزلت داشت، را تماشا كند، به علي بنگرد (و آن كه پيامبر را بي نياز مي كرد )همان.
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و فاطمه در خانه چيزي نداشتند.51 و دينـاري. در مناقب خوارزمي آمده است كه علي علي از خانـه خـارج شـد

و به جستجوي صاحبش پرداخت، ولي كسي پيدا نشد و. پيدا كرد تصميم گرفتند كه با آن غـذايي تهيـه كننـد

و از فروشنده اي كـاال خريـد؛ ولـي×امام علي. اگر صاحب دينار پيدا شد، به او عوض بدهند به بازار رفت

براي سومين بار تصـميم. بار دوم هم از او كاال خريد، ولي فروشنده دينار را پس داد. فروشنده دينار را نگرفت

سوگند ياد كرد كه دينار را پس نمي گيرد، فروشـنده دينـار×و چون امام علي. به او بدهند گرفتندكه دينار را

و اگـر سـوگند يـاد نمـي كـردي، دينـار را نمـي گرفـت: فرمود|پبامبر. را گرفت (او جبرئيل بود، همـان،.

)127و126ص

بت.52 نهاد؛ ولـي×ا بر دوش عليپ|كعبه در آغاز پيامبرهاي در الرياض النظره آمده است كه براي شكستن

و به علي را×احساس ضعف كرد؛ از اين رو خودش نشست و بـت هـا دستور داد كه پـا بـر دوشـش نهـد

هم. خيال كردم كه در آن حالت مي توانم به آسمان بروم: مي گويد×علي. بشكند اين حديث را احمد حنبل

را: به من گفتند: شافعي در ضمن اشعاري مي گويد. نقل كرده است كه يادش شـعله آتـش را خـاموشـعلي

كه: مدح كن، گفتمـمي كند  در: امبر گفـت پبـ. را تا حد پرستش متحير مي سازد، نمي گويم انسانمدح كسي

و من برودت آن را احساس كردم) قدرت(شب معراج خدا دست بر جائي پا نهـاد كـه×علي. بر پشتم نهاد

(دا دست گذارده بودخ ص. )127همان،

?�� ��M �? ����K3����\�F<&;X� 	�� 3"i�F3
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و پـرچم از دسـتش افتـاد×مده است كه در جنگ احد دست علـيآدر ذخائر العقبي.54 |پيـامبر. شكسـت

و آخرت صاحب پرچم مـن اسـت. پرچم را به دست چپش بدهيد: فرمود : پرسـيدند|از پيـامبر. او در دنيا

در. همان كه در دنيا پرچم مرا حمل مي كنـد: روز قيامت پرچم تو را چه كسي حمل مي كند؟ فرمود روايـات

(كتب اهل سنت، در اين باره متعدد است )128و127ص، همان.

و.55 نقل شده است كه در خانه گروهي از اصحاب به مسجد گشوده 2465كنزالعمال حديث در مستدرك حاكم

و چرا پرداختند×تمام درها را ببنديد، جز در خانه علي: فرمود|پيامبر. مي شد حضـرت. گروهي به چون

و از جانـب خـو  و باز گذاشتن درهـا مـأمور بـوده، و ثناء الهي اعالم كرد كه نسبت به بستن دش پس از حمد

(چيزي نگفته است )128ص، همان.

ل%ُك{.56 َخْ�ٌ xَلَِك َصَدقًَة َ{َْو0ُكْم Qْيََد َVَْن ُمو0 qَفَقد �نَاَجْيُتُم 0لر%ُسوَ 0xَِ' ِيَن +َمُنو0 ف2َها 0/%
َ
ك َيَا فَ@إِ�% 0ب% Rَِ@ُد�0 ل%@ْم فَ@إِ� ْطَه@ُر

َ
Fَ� ْم

�%ِحيٌم .}َلُفوٌ�

نق.57 آن: فرمود×ل شده است كه امام عليدر منابع اهل سنت در قرآن آيه اي است كه هيچ كس جـز مـن بـه

و هر گاه مي خواستم با پبامبر. من يك دينار داشتم. عمل نكرده است نجوا|آن را تبديل به ده درهم كردم،  
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و حكـم آيـه)13، آيه58: مجادله(» ...ا اشفقتم«كنم، يك درهم صدقه مي دادم، تا آيه نجـوا را نسـخ نازل شد،

در علي سه خصلت است كه اگر يكي از آن ها را براي من بود، از گله شتر سـرخ: عبداهللا عمر مي گفت. كرد

و آيه نجوا: بودتر مو برايم محبوب )همان(.ازدواج با فاطمه، پرچم خيبر،

58.U ����	 G�� T�H�g&����U �/2H	 � ���".

ايا خشنود نيستي كه تو را بـه«: گفت÷به فاطمه|است كه پيامبر خدااز كنزالعمال آمده 2543در حديث.59

و عالم ترين همگان است؟ تو سرور زنان امت مني؛ چنان كـه مـريم  عقد كسي درآوردم كه نخستين مسلمان

و: آيا خشنود نيستي كه خداي متعادل از ميان اهل زمين دو مرد برگزيـد. سرور زنان قومش بود يكـي پـدرت

ش خدا به تو كرامت كـرده: فرمود. در بيماري پدر گريه كرد÷در ينابيع المرده است كه فاطمه. وهرتديگري

و حليم ترين انسان ها را همسر تو كرده است و عالم ترين و علي را وصي مـن. كه سليم ترين خدا مرا پيامبر

ص(.گردانيد )129و128همان،

�>$در.60C�كه  عـده. آب طلبيـد|در شب بدرقه پيامبر«: فرمود×علي:الخواص سبط بن جوزي آمده است

و وارد چـاه شـدم. اي به حركت درآمدند و به سوي چاهي عميق رفتم خـداي متعـال بـه. من مشكي برداشتم

و اسرافيل امر كرد كه به ياري پيامبر و ميكائيل از.و حزبش شتابند|جبرئيل و آن ها به سوي چـاه آمدنـد،

و تعظيم به همـان،(.انـد ارباب مغازي ايـن داسـتان شـگفت انگيـز را نقـل كـرده. من سالم كردند روي اكرام

)129ص
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(غزالي، امام محمد.4 مركـز: تهـران.به كوشش حسـين قـديرجم . كيمياي سعادت).ش1361.

 انتشارات علمي

(فروغي، محمدعلي.5  انتشارات صفي علي شاه: تهران. سير حكمت در اروپا).ش1317.

(فيض كاشاني، مالمحسن.6 �M	�"2%� 	��).ق1383. N�+ �C/�&KO	 P�N�.تصحيح علي اكبـر

 دفتر انتشارات اسالمي:قم. چاپ سوم. غفاري

(قمي، عباس.7 �4��3).ق1355. � �2��	 ��&��=	 �  مطبعه نجف اشرف. �� 	��12

(مجلسي، محمد باقر.8 تا.  الميهدارالكتب االس:، تهران1ج. بحاراالنوار).بي

(ـــــــــــــــــــــــــ.9 تا.  دارالكتب االسالميه: تهران.8ج. بحاراالنوار). بي

تا( ـــــــــــــــــــــــــ.10  دارالكتب االسالميه:، تهران10ج. بحاراالنوار). بي

تا( ـــــــــــــــــــــــــ.11  دارالكتب االسالميه: تهران.28ج. بحاراالنوار). بي

 دارالكتب االسالميه: تهران.64ج. بحاراالنوار).ق1392( ـــــــــــــــــــــــــ.12

 المكتبه االسالميه: تهران.78ج. بحاراالنوار).ق1395( ـــــــــــــــــــــــــ.13

تا( ـــــــــــــــــــــــــ.14  المكتبة االسالميه: تهران.17ج. بحاراالنوار). بي

تا( ـــــــــــــــــــــــــ.15  داراكتب االسالميه: تهران.39ج. بحاراالنوار). بي

 داراكتب االسالميه: تهران.21ج. بحاراالنوار).ق1384( ـــــــــــــــــــــــــ.16

تا( ـــــــــــــــــــــــــ.17  دارالكتب االسالميه: تهران.15ج. بحاراالنوار). بي

تا( ـــــــــــــــــــــــــ.18  المكتبة االسالميه: تهران.43ج. بحاراالنوار). بي

 دارالكتب االسالميه: تهران.22ج. بحاراالنوار). 1385( ـــــــــــــــــــــــــ.19

تا( ـــــــــــــــــــــــــ.20  دارالكتب االسالميه: تهران.18ج. بحاراالنوار). بي

تا( ـــــــــــــــــــــــــ.21  االسالميه داراكتب. تهران.38ج. بحاراالنوار). بي

چـاپ. المكتبة االسـالميه:تهران.87ج. بحاراالنوار).ش1385( ـــــــــــــــــــــــــ.22

 چهارم

تا( ـــــــــــــــــــــــــ.23  دارالكتب االسالميه: تهران.40ج. بحاراالنوار). بي

(هيات تحريريه.24 و دين. خيرالبشر كيست).ش1392. 26تا7صفحات.8شماره. عقل




