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 ��م ا� ا����ن ا����م

دوستان عزيز! جوانان اين مرز و بوم روز بروز براي كسب معارف اسـالمي اشـتياق بيشـتر    
 دهند. نشان مي

لـوگيري از تهـاجم فرهنگـي بيگانگـان اهـل قلـم و سـخن        براي راهنمايي نسل جوان و ج
 مسئوليتي بيشتري خواهند داشت.

 شو اصـحابش  اين حقير براي رهنمايي قشري از جوانان اين كشور كه بر روش پيـامبر 
آوري و تنظيم اين جزوه نمودم تا در معتقـدات خـود آگـاه     (اهل سنت) هستند، اقدام به جمع

ده قرار گيرد، و چراغي باشد در قبر تاريكم، و صدقه جاري بـراي  باشند. اميدوارم مورد استفا
 مرحوم پدر و مادرم.

 
 1375عبدالرحيم محمودي دميوي پاييز 

 



 
 
 

 مقدمه:

 آفـــــــرين بنـــــــام خداونـــــــد جـــــــان
 

 آفـــــرين حكـــــيم ســـــخن در زبـــــان   
 

ــنده  ــد بخشــــــ  دســــــــتگير خداونــــــ
 

ــوزش   ــابخش پـــ ــريم خطـــ ــذير كـــ  پـــ
 

 ستايش پيامبر

ــ  ــويم تــ ــنديده گــ ــه نعــــت پســ  و راچــ
 

ــوري    ــي الـــ ــالم اي نبـــ ــك الســـ  عليـــ
 

 درود ملــــــك بــــــر روان تــــــو بــــــاد
 

 بـــر اصـــحاب و بـــر پيـــروان تـــو بـــاد      
 

ــر مريــــــد    ــتين ابــــــوبكر پيــــ  نخســــ
 

ــفيد    ــو ســ ــيچ ديــ ــر پــ ــه بــ ــر پنجــ  عمــ
 

 خردمنـــــد عثمـــــان شـــــب زنـــــده دار
 

ــوار   ــاه دلــــدل ســ (چهــــارم علــــي شــ
0F

1( 
 

 

مقام صحابه كـرام كـه   قبل از شروع در زندگي خلفاء راشدين الزم است بطور عمومي به 
 نيم.نظري كوتاه بيفگ ،گان آنان هستند خلفاء راشدين از بزرگان و برجسته

 مقام صحابه در قرآن

ٰنٖ ﴿ بمُعوُهم �ِإِۡح�م َّ ِينم ٱ َّ اَِ ومٱ َام
م َۡ ِٰر�َِنم ومٱ ٰم َُ ۡ ّومُو م ِمنم ٱم

م َۡ ۡنُهۡم َِّ�م ٱ ومٱلّ�ٰبُِنو م ٱ ُ �م َّ

عم 
م
َ ۡنُه وم َمُضواْ �م ٰٖت وم َّ َم مُهۡم  ُٰ�  ّد م ٰم َۡ

م َۡ ا ٱ ۡتمهم ۡ�ِي �م
بمدٗ �م

م
آ � ِٰ�ِينم �ِيهم ِظيُم �ۚ �م ۡوُز ٱۡلعم َم ٰمِكم ٱۡل  ﴾١�م

 .]١٠٠[التوبة: 
پيـروي كردنـد،   هـا   آن پيشگامان نخستين از مهاجرين و انصـار و آنانيكـه بـه نيكـي از    و «

هـايي كـه نهرهـا از     خدا براي ايشان باغاز او خشنود شدند، و ها  آن خداوند از آنان خشنود و
جاري است آماده نموده، و در آن هميشـه جـاودان و ماندگارنـد، اينسـت كاميـابي      ها  آن زير

 .»بزرگ

                                           
 مقدمه بوستان شيخ سعدي عليه الرحمه. -)1(
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پيـروي  ها  آن خداوند متعال در اين آيه رضايت خود را از مهاجرين و انصار و كسانيكه از
بهشت انواع راضي هستند و خداوند در از خدا ها  آن كنند بيان و اظهار فرموده، و و تبعيت مي

 ها را براي آنان آماده كرده است. نعمت
آماده كرده؟ چون اصحاب پيامبر ايمان كامـل  ها  آن چرا خدا بزرگ اين همه نعمت براي

ـهَ  الَ و اعمال صالح داشته اند و به خاطر اعتالي دين خـدا و برافراشـتن پـرچم     انـواع   اهللاَُّ إِالَّ  إِلَ

و با وجود هرنوع خطر دست از فداكاري و  ر و هزاران مشكل را تحمل نمودند،شكنجه و آزا
 ها شتافتند. بازي برنداشتند، و عاشقانه به استقبال انواع بالها و دشواري جان

 بود كه ما اآلن از نعمت ايمان برخورداريم.ها  آن و جهاد و كوشش
تعريـف كـرده   هـا   آن رآن ازعزيزانم چگونه امكان دارد كه نسبت به چنين افـرادي كـه قـ   

چه دليلي بـاالتر از قـرآن    ،ادب باشيم محبت و يا خدانخواسته بدبين و يا نعوذ باهللا بي است بي
 است؟.

 سـوولي نـازاري خـوي    رخاتري ره خودا له به
 

 لق كرد تا خاتري عاتر بـي  ي خه صحابانه و ئه ئه 
 

 كردن قديمي كردن مونكير ته عريفي خاليق ته
 

(ر بـي  بـه  يـان موعتـه   والنه كامه م دوو قه ئايا ئه 
1F

1( 

 

در حاليكـه   ،رسـيده  صشود كه به خـدمت پيـامبر   اصحاب به كساني گفته ميتوضيح: 
 داراي ايمان و با ايمان فوت كرده باشند.

م ﴿ مآُء بمۡينمُهۡمۖ َّ اَِ َُ�م َّ
ُُ م ٱلۡ ّدآُء �م ِِ

م
ۥٓ َ ُه عم ِينم مم َّ ِۚ ومٱ َّ َُّسوُل ٱ ٞد  ٗعا ُسّرٗدا َّ ّّ َُ هُٰهۡم  رم�م

 َّ ِِ ٱ َمُُُهۡم  ٰمِكم مم ُروِِ  �م َّ رم�ِ ٱم
م
ِۡن � وهِِهم من َُ ِِ ُو اُهۡم  َم َٗاۖ ِسي ٰ ٰم َِۡض ِ وم َّ ِنم ٱ ٗم من ۡٗ َۡتمُنو م ۡم هٰةِ  يم َم ۡو

 �ۡ ِم جم  ۡخ�م
م
ٍع َ َۡ زم ّم ِ�يِل  ِِ ٱۡ�ِ َمُُُهۡم  َمهُۥ ۡمٱۡستمۡنُمظم ۡمٱسۡ  ٔم ُهۥ �م  ٔم وممم ٰ ُسوقِهِۦ ُ�ۡعِرُب ازم م تمومٰى �م

ٗة وم  ِٰت ِمۡنُهم ّمۡنَِ�م َم ِ ُٰ ّّ ْ ٱل َُُِوا ْ ومعم ُنوا ِينم ءمامم َّ ُ ٱ َّ دم ٱ ع ومعم َم ا َّ ُُ اعم ِيمنِيظم بِِهُم ٱۡل َّ ً�ا ٱمَز َۡ
م
َ

 �ۢ َم ِظي  .]٢٩الفتح: [ ﴾٢عم

                                           
 صيده شيخ محمدي دادانه. قه -)1(
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و با يكديگر و كسانيكه با او هستند بر كافران سختگيرند  ،محمد فرستاده خداست«
بيني كه بسيار در حال ركوع و سجودند و جوياي فضل و خشنودي از  مهربانند، ايشان را مي

شان آشكار است، اين وصف آنان است در  جانب خدا، نشانه ايشان از اثر سجده در چهره
شان در انجيل مانند زراعتي است كه خوشه برآورد پس آن را استوار كند،  تورات، و وصف

خوشه برآورد پس آن را استوار كند، تا سخت گردد و بر ساقه اش گردد و بر تا سخت 
خداوند  ،چندان كه زارعان را به شگفت آورد و مايه خشم كفار از آنان شود ،محكم بايستد

هاي شايسته پيشه كنند وعده آمرزش و پاداش  به كساني از ايشان كه ايمان آورده و عمل
 .»بزرگ داده است
 ،را بيان فرموده صدر اين آيه اوصاف خوب و حميده تمام اصحاب پيامبر خداوند متعال

به شهامت و شجاعت آنان در برابر كفار و زورگويان، و مهرباني و رأفت و رحمت و تواضع 
 بودن آنان در اكثر اوقات به عبادت پرداخته. ايشان در بين خود و مشغول

را ها  آن دادند كه هركسي ام ميريا و خالص انج به حدي عبادت بي صاصحاب پيامبر
اين وصف آنان بود در تورات، و در  ،كرد ديد نور ايمان را در سيماي آنان مشاهده مي مي

چنين آمده است كه ايشان در ابتداي امر كم خواهند بود، ولي بعداً  صانجيل وصف پيامبر
 مانند زراعت نشأ و نما خواهند كرد و به طور عجيب زياد خواهند شد.

(آيات زياد است صوصف اصحاب پيامبر در
2F

1( 

هاي به طور عمومي و يا خصوصي از ياران خود تعريـف كـرده    و پيامبر اسالم در مناسبت
 براي نمونه: پيامبر عظيم الشأن اسالم فرموده است: ،است
 هكـو  ي ههيچ فردي از اصحابم را دشنام ندهيد، زيرا اگر كسي (غير از اصحاب) به انداز«

حابي آن را انفـاق  (در راه خدا) انفاق كند به اندازه يك مد يـا نصـف آن كـه صـ     احد طال را

                                           
، 74، انفال: 195و  110، آل عمران: 143توانيد به اين آيات مراجعه كنيد: بقره:  براي توضيح بيشتر مي -)1(

 .89، 88، 40يات و آ 22تا  20توبه: 
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و بـه   ،اين به خاطر جايگاهي است كه اصحاب نزد خدا و رسـول دارنـد   .)3F1(»كند ثواب ندارد
روزي حضـرت   :گويـد  مـي  عبداهللا پسر حضـرت عمـر  « اند. خاطر زهد و تقوايي كه داشته

حضرت عمر  ،وقتيكه برگشت نماز عصر را خوانده بودند ،عمر به سركشي باغ خرما رفته بود

ن  ِنَّا«فرمود:  ّ ِنَّا ِن ْهن  َ�
ُعون�  ِنل� اغ بـه شـهادت شـما بـ    صر را از دست دادم، . جماعت نماز ع»ر�اجن

 .»ت به عنوان صدقه به فقراء بخشيدمدادن اين نماز جماع خرماي خود را به كفاره از دست
يك جماعت را (نه يك نماز) مصيبت تلقـي كـرده و مصـيبت    رفتن  اين بزرگوار از دست

وارده را از حب دنيا دانسته، لذا براي جبران نماز جماعت و كاهش حب دنيا باغ خرمـا را بـه   
فقرا بخشيده. صحابه پيامبر همگي در اجراي احكام اسالم واجب و سنت هيچگونـه كوتـاهي   

و مشخص است كه اينگونه افراد نـزد خـدا   پس معلوم  اند، نكرده و از خود سستي نشان نداده
 اي دارند. جايگاهي ويژه

فضيلت اصحاب پيامبر به آيات و احاديث و اجماع علماء و داشـمندان امـت اسـالم ثابـت     
 اند. قرار نمودهها  آن و حتي دشمنان دين اسالم به عدالت و مردانگي ،است

مردان  زرگري كه يكي از بدر اينجا به خدمت عارف بزرگ شيخ فريدالدين عطار نيشابو
ايشـان   ،رويم تا نظر ايشان را در باره اصحاب جويـا شـويم   مي ،اهللا استايران و يكي از اولياء 

 فرمايد: مي
 ور كنــــي تكــــذيب اصــــحاب رســــول

 

 قــــــول پيغمبــــــر نكردســــــتي قبــــــول 
 

ــت    ــن اس ــي روش ــاريم نجم ــر ي ــت ه  گف
 

 هــــا قــــرن مــــن اســــت بهتــــرين قــــرن 
 

 بهتـــــــرين خلـــــــق يـــــــاران مننـــــــد
 

ــد اق  ــتداران مننـــــــ ــا و دوســـــــ  ربـــــــ
 

 كـــي روا داري كـــه اصـــحاب رســـول   
 

 مــــرد نــــاحق را كننــــد از جــــان قبــــول 
 

ــطفي   ــاي مصــ ــه جــ ــانندش بــ ــا نشــ  يــ
 

 از صـــــحابه نيســـــت ايـــــن باطـــــل روا 
 

                                           
 بخاري و مسلم. -)1(
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 شــان گــر نيســت راســت    اختيــار جملــه 
 

ــع قـــرآن پـــس خطاســـت   (اختيـــار جمـ
4F

1( 

 

(رسو استاد ماموستا مال عبدالكريم مد
5F

آل و اصـحاب   ي هدر بـار به زبان شيرين كُـردي   )2
 پيامبر چنين فرموده است:

 ت) زره صحاب و ئالي حه (ئه
 ببـاني  يضي ره وري فه ت له هه حمه ببارينه خوا ره

 

 يميعي ئال و ياران سول اهللا و جه ر روحي ره له سه 
 

 ت بـوون  وري باراني كه رامـه  ي همه وانه صحابي ئه چه ئه
 

 ركـاني  بـوو بـه ئـه   ت  چه ئالي، ئالي شاهي واكه عيـززه  
 

 س قـده  ري نووري خواي ئه ظهه س، مه دده فسي موقه همه موو نه
 

 هات بويان بـه ئيحسـان و بـه ريضـواني     التي خوا ئه خه 
 

 لبـي ئـال و يـاراني    فا خوا داي به قـه  و صه بنازم به
 

 لـالي طـوري ئيحسـاني    جـه  ن بون بـه مصـيباحي تـه    ينه كه عه 
 

ــه  وه َ «ره بروان ــريْ ــتُمْ خَ نْ ــةكُ مْ «و نــوري  » اُمَّ ــيْامهُ  »سِ
 

 حمـاني  يضـي ره  سـرار و نـورو فـه    زار ئه ن هه بيني چه ئه 
 

 توكليــان و ئيمــان و ســرور و عــاجزي دليــان     
 

 علَـــــي اهللاِ و بـــــاهللاِ و هللا بـــــوو عينـــــواني    
 

 ق طالـب  ك قالب له بـو ريضـواني حـه    لب و يه ك قه موو يه هه
 

(هـري سـوبحاني   هي قـ  و راهيب لـه جيلـوه  به دايم راغب  
6F

3( 
 

 خالفت حضرت ابوبكر صديق

در حال حيات صريحاً كسي را تعيين نفرمود، زيرا ختم نبوت شـده بـود،    صپيامبر اسالم
(مقـام خصوصـيتي بـراي او پيـدا گـردد      و از تعيين يكـي احتمـال داشـت كـه بـازهم     

7F

چـون   .)4
صـحابه كـرام در    ،هجري از دار فاني بـه بهشـت جاويـد انتقـال فرمـود      11آنحضرت در سال 

                                           
 منطق الطير عطار. -)1(
جلد تجاوز كرده است، و به زبان عربي و كردي تفسير  80تأليفات ماموستا مال عبدالكريم مدرس از  -)2(

قرآن دارد، و شريعت اسالم كه در فقه امام شافعي به زبان كردي نوشته بهترين كتار و در نوع خودش 
 همتاست. بي

 قصيده نورالصباح. -)3(
 خاتم النبيين پروفسور شوشتري. -)4(
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و مشورت زيـاد بـاآلخره اكثريـت بـه حضـرت       اجمع شدند، بعد از شور »سقيفه بني ساعده«
 ابوبكر صديق بيعت نمودند، و به دالئل زير به آن بزرگوار رأي دادند:

 ا� «چون قريش بود پيامبر فرمود:  -1
� ْ
ةُ ئن أل نْ  َّ �ٍْش  من  .»قُر�

 ن كسي بود از مردان كه ايمان آورد.ياول -2
 مه بيشتر به اسالم خدمت كرده بود.از ه -3
 آگهي كامل از آموزش اسالمي. -4
 خويشي به آنحضرت. -5
 وجاهت ميان مهاجرين. -6
 ماليمت و حسن رفتار با عموم مسلمين. -7

اَِ ﴿ رفيقي پيامبر در هجرت -8 ِِ ٱۡلنم ا  َم  .﴾ٱرۡنمۡ�ِ إِۡذ ُه
 امامت نماز به دستور پيامبر در وقت مريضي آنحضرت. -9

 بكراسم و نسب حضرت ابو

در  اسم مـادرش سـلما   ،پسر ابوقحافه صديقلقبش  ،كنيه اش ابوبكر ،اسم مباركش عبداهللا
 رسد. جد ششم نسبش به آنحضرت مي

سـالگي   63هجـري در سـن    13جمادي الثاني در سال  23و در  ،متولد شدم  573در سال 
در پـايين   و مدت دو سال و دو ماه رهبري جامعه اسالمي را بـه عهـده داشـت،    ،وفات كردند

 پاي مبارك پيغمبر در حجره سعادت مدفون است.

 صفات و خدمات حضرت ابوبكر

در اين شكي نيست كه ابوبكر ميان صحابه رتبه ارجمندي داشت، و به سبب حسن رفتار «
اي داشت، در نظر صحابه گرامي و طرف توجه و التفات  كه با حسن رأي استقامت فوق العاده

برآن به صفات ستوده آراسته، و به كمال معنوي و اخـالق نيـك   گذشته  ،مخصوص شده بود
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پراسته بود، در مدت بسيار كم كه دو سال و دو مـاه خالفـت نمـود، ثابـت شـد كـه در امـور        
 سياسي و كشورداري مهارت كامل داشت.

اي كند  خواهد نگاه بر زنده هركس مي«نحضرت روايت كرده اند كه فرمود: حديثي از آ
 .)8F1(»رود، پس نظر به سوي ابوبكر افكند اي راه مي نياز است، و مانند مرده كه از دنيا بي

 مولوي فرمايد:
 هركــــه خواهــــد كوببينــــد بــــر زمــــين

 

 رود ظـــــاهر چنـــــين اي را مـــــي مـــــرده 
 

ــر  ــي«مـــ ــوبكر تقـــ ــوببين »ابـــ  را، گـــ
 

ــؤمنين   ــديقي اميرالمـــــ ــد ز صـــــ  شـــــ
 

مكـه،  «قـع در مثلـث   مدينه و جـز عشـاير وا   ي به خالفت رسيد كه جزتابوبكر صديق وق«
بـا   بقيه از حكم اسالم خارج گشته و مدعيان نبـوت، رؤسـاي متجاسـر عشـاير     »طائف، مدينه

له به مدينـه و محـو اسـاس ديـن اسـالم را طـرح كـرده        مه حاستعداد از دشمنان خارجي توطئ
 كارايي جهاد اسالمي را شروع و تمام ماجراجويان بودند، ابوبكر صديق با قدرت ايمان و نبوغ

قمع نمود، و ايمان و امنيت كامل را اعاده و عربستان را به دريـايي از ايمـان و    داخلي را قلع و
هاي مهمي از متصرفات ايـران و   و در چندين حمله بخش ،اخالص و شور اسالمي مبدل نمود
 روم را به زير پرچم اسالم درآورد.

بخشيد، و بـراي جهانشـمولي   و از راه جهاد اسالمي اسالميت در حال احتضار را جان تازه 
كردن قرآن (به شـكل كتـاب مكتـوب) و تأكيـد بـر سـنت رسـول         با جمعآن را حركت داد، 

فردوسي تحت تـأثير عظمـت و ابهـت حضـرت      ،حيات و حركت اسالم را بيمه نمود صاهللا
 ابوبكر در تاريخ اسالم حديثي را در باره ابوبكر صديق ترجمه و به اين عبارت سروده است:

ــه خ ــه   كــ ــين مــ ــد از نبيــ ــيد بعــ  ورشــ
 

ــه     ــوبكر بـــ ــس ز بـــ ــر كـــ ــد بـــ  نتابيـــ
 

ا« ْت  م� ل�ع� َُْس  ط� ال�  الش� ُر��ْت  َ�   غ�
�
� أ دٍ ع� ِنِّ��  ��ْعد�  ح� ّّ ل�  ا فْض�

�
نْ  أ بن  من

�
ديْقن  ب�ْ�رٍ  أ ِّ  .»ال

 .)9F2(»ع نداشـته اسـت  مال و ثروت هيچكس مانند مال ابوبكر نف«پيامبر اسالم فرموده است: 

                                           
 خاتم النبيين پروفسور شوشتري. -)1(
 امام ترمذي. -)2(
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هاي زيادي كه مسلمان شده و تحت ظلم  دمات زيادي به اسالم كرد و بردهخ حضرت ابوبكر
 زاد كرد.گرفته بودند، مانند بالل خريد و آشان قرار  و ستم آقاهاي

ي از امـت مـن كـه داخـل بهشـت      اولين كسـي هسـت   !شما اي ابوبكر«پيامبر فرموده است: 
 .)10F1(»شوي مي

تر مـرگ قـرار گرفـت، دختـرش     بيمار شد و در بسـ  (روزي كه حضرت ابوبكر صديق
ايشـان دعـوت كنـد.    از او درخواست كرد كه پزشكي را بـراي معالجـه    لحضرت عائشه

گفـت؟. جـواب داد:    چـه  گفت: پدر طبيب لگفت: دخترم پزشك آمد، عايشه ابوبكر

الٌ «طبيب به من گفت:  عَّ يدُ  ملَِا فَ رِ گفـت:   لدهم. عايشه يعني هرچه كه بخواهم انجام مي. »يُ

ر چه چيزي كفنت كنيم؟ فرمود: در همين لباس خودم كه با اين در پشت سر حضـرت  پدر د
عايشه گفت: پدر اين لباس كهنه شده است، اجازه دهيد كـه   ام. نماز خوانده صرسول اكرم

(نه مرده) زنده مناسب است، كفن تازه را برايت بخريم. فرمود: دخترم تازه براي
11F

بيا باهم بـه   .)2
و نظر ايشـان را در   ،ف بزرگ ايران شيخ فريدالدين عطار نيشابوري برويمخدمت پير دانا عار

 جويا شويم: صاولين جانشين پيامبر ي هبار
 خواجــــه اول كــــه اول يــــار اوســــت   

 

َـــاِ اثْن�ـــ�ن  ثـــا�   اوســـت الغـــارن  ف ْذه�
 

 صـــدر ديـــن صـــديق اكبـــر قطـــب حـــق
 

ــبق    ــرده ســ ــه بــ ــز از همــ ــه چيــ  در همــ
 

 هرچــــــه حــــــق از بارگــــــاه كبريــــــا
 

 ريخــــت در صــــدر شــــريف مصــــطفي 
 

ــت   ــديق ريخــ ــينه صــ ــه در ســ  آن همــ
 

ــت     ــق ريخـ ــود از و تحقيـ ــا بـ ــرم تـ  الجـ
 

 چــون تــو كــردي ثــاني اثنيــنش قبـــول     
 

 ثــــاني اثنــــين او بــــود بعــــد از رســــول  
 

 
                                           

 امام ابوداوود. -)1(
 انيس المؤمنين. ي هترجم -)2(
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 خالفت حضرت عمر فاروق

حضـرت عمـر بـن     ،هجري زمان رحلت حضـرت ابـوبكر صـديق رسـيد     13چون در سال 
م خالفت و رهبـري جهـان اسـالم بـه خـاطر شـجاعت و شـهامت و        خطاب را براي احراز مقا

عدالت و ايمانِ كه داشت پيشنهاد فرمود، بعد از وفات حضرت ابوبكر مسـلمانان بـه حضـرت    
 و به اكثريت آراء رهبري جهان اسالم را به عهده گرفت. ،عمر بيعت نمودند

 اسم و نسب حضرت عمر

(پدر شـيران) نـام    حق از باطل) و ابوحفص ي هق (جداكننداسم مباركش عمر، لقبش فارو
 581رسـد، نـام مـادرش حنتمـه در سـال       پدرش خطاب در جد هفتم نسبش به آنحضرت مـي 

 63ميالدي متولد شده، بعد از ده سال و شش ماه خالفـت و رهبـري جامعـه اسـالمي در سـن      
م مغيـره  هجري بدست يك نفر مجوسي بنام فيروز ابولؤلؤ غـال  23ذيحجه سال  26سالگي در 

و سـپس بـه درجـه     ،ث قـرار گرفـت  يـ بمحراب رسول اهللا مورد حمله ايـن خ در نماز صبح در 
شهادت نائل شد و اولين شهيد در محراب است، و در كنار مرقد مبارك حضـرت رسـول در   

 سعادت دفن شد. ي همنوره در حجر ي همدين

 صفات و خدمات حضرت عمر

 چنين بيان كرده است:سور عباس شوشتري يفصفات حضرت عمر را پر
بينند، شهنشاهي بود كه  اين شخص (عمر) كه او را بيشتر از مسلمين به نظر بزرگواري مي«

نشست، و عوض لباس فاخر كه از شـرق   به جاي تخت مرصع جواهر آگين بر روي خاك مي
، ترين رعيت او بوده دار كه پوشاك مفلس وصله ي هشد، به جام و غرب به بيت المال او پر مي
 نمود. بدنش را از برهنگي مستور مي

اي خشن رعب و  آوردند، عمامه جاي تاج زرين و پر از جواهر پربها كه از ايران و روم مي
حبشي را برادر  ي هنشست، و يك بند مساوي مي ي هجاللش را ميافزود، با ادني رعيت به درج

 نمود. دانست، و با او برادرانه سلوك مي مسلم خويش مي
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گرفـت، و منـزل    گشت و بنده اش مهار شتر مـي  كرد، منزلي او سوار شتر مي مي چون سفر
 ديگر او مهار شتر داشت، و بنده اش سوار شتر بود.

گشت كه ضعيفي را  هاي مدينه مي ها در كوچه شهنشاه بود، ولي رنج رعيت داشت و شب
 زني را سرپرستي و ياري نمايد. حمايت كند، و بيوه

به جاي اين كه به او سر فرود آرند، به آيين اسالم زندگي بكننـد.  خواست كه رعيتش  مي
 ،كـرد  مربي ايتام و غمخوار بيچارگان و مروج عدل و فاتح روم و ايران در كودكي شباني مي

 نمود. و در جواني به سبب حسن بيان و شجاعت سفارت قوم را مي
 ت خرسند گشت ودر زمان جاهليت سركش و ضد اسالم بود، چون مسلمان شد، آنحضر

 سعادت اسالم را بيابند. »عمر«خواست يكي از دو  فرمود، دلم مي
از هـا   آن بـود كـه معـروف بـه ابوجهـل گشـت، هـردو        »بـن هشـام   وعمر«ديگر  »وعمر«

اشخاصي بودند كه ميان قريش به فصاحت بيان و استعداد ذاتي شهرت داشـتند، همـان سـبب    
عمـر بـن   «را بيابد، و سـعادت يـاري كـرد كـه      مبن هشام شرف اسال وغرور مانع شد كه عمر

بدسـت مسـلمانان    »مصـر «و  »ايران«و  »روم«مسلمان شود، در زمان او كشورهاي  »خطاب
 .)12F1(»رسيد »يقه«ستان و در مغرب بدامنه دشت بزرگ بلوجگشوده شد و اسالم در مشرق به 

حضـرت عمـر چنـين    ماموستا مال عبداهللا احمديان مهاباد خيلي كوتـاه و مختصـر در بـاره    
 فرمايد: مي

دادن امواج متالطمي از ايمان و شور اسالمي توانست همه  حضرت عمر فاروق با حركت«
مرزها را پشت سر بگذارد و دين اسالم را با همه خصوصياتي آسماني مخصوصاً بعد 

ند، اجتماعي، عدالت، مساوات، آزادزيستن، معنوي گرايي به قلب ايران و مصر و شامات برسا
هاي سياسي و اقتصادي و  نظام ايران و روم كليه ي هخورد و بر سينه دو امپراطوري شكست

هَ  الَ «اجتماعي و اداري اسالم پيشرفته را پياده نمايد و با برافراشتن پرچم  دٌ ، اهللاَُّ إِالَّ  إِلَ َمَّ  حمُ

                                           
 خاتم النبيين پروفسور شوشتري. -)1(
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ولُ  سُ شيد و به قول مالي ها و قيصرها بر ادعاي پوچ آنان خط بطالن ك . بر كاخ كسري»اهللاَِّ  رَ

 .»داغِ دريغ بر دل كسري و قيصر استبرق سيف حضرت فاروق تا ابد * «مهابادي 

 طلبي حضرت عمر نمونه از عدالت و حق

در شـب خيلـي سـردي در     ) (خليفه دولـت اسـالمي اميرالمـؤمنين عمـر بـن خطـاب      1(
ه طرف آتش ب صحابي جليل عبدالرحمن بن عوف يكي هوا آتشي را ديد و با همراهشتار

كـرد   ها گريه مي يكي از بچه اند، تش مادري با سه بچه كوچكش نشستهرفتند، ديد در كنار آ
گفـت: مـادر از گرسـنگي     هاي چشم مـن رحـم كـن، ديگـري مـي      گفت: مادر به اشك و مي

شـود؟   ممكـن مـي   مسومي گفت: مادر غذايي براي من قبـل از مـرگ   ست كه بميرم،نزديك ا
ها  ها گفت: از چه كسي شكايت داري؟. مادر بچه ت و به مادر بچهدر كنار آتش نشس عمر

ضـاع و احـوال شـما بـاخبر كـرده      گفت: چه كسي عمر را از او اهللا اهللا از عمر. عمر :گفت
 باشد. زن گفت: او ولي و مسئول ما است و از ما غافل مي است؟

: خوش آمـدي  به سرعت به بيت المال مسلمين رفت و در را گشود. نگهبان گفت عمر
اي آرد و ظرفي پر از روغن و ظرفي پـر از عسـل را    به او توجهي نكرد، كيسه !يا اميرالمؤمنين

را بر ها  اين گفت: خواهي چه كار كني؟ عمر ميپايين آورد. نگهبان گفت: يا اميرالمؤمنين 
. رم بگـذا بـر كـول   :گذاري؟ نگهبان گفت: بر پشتت بگذارم، يا خودم بردارم؟ گفت پشتم مي

او را عقـب زد و   خود وسايل را بردارد و حمل كند. عمر نگهبان خواست به جاي عمر
وش در روز قيامت تو بـار گناهـان مـرا بـر د     ،رت در سوگت بنشيند بر كولم بگذارگفت: ماد

رد و روغن و عسل را بر كول گرفت و حركت كرد، و بعـد  بار آ خليفه كوله خواهي گرفت؟
 يد عذا را براي ايشان آماده كرد و به دست خود به آنان خوراند.رسها  از آن كه به بچه

شايسـته هسـتي در مقـام خالفـت      هاي يتيم نگاهي به او كرد و گفـت: الحـق تـو    مادر بچه
من هم آنجا خواهم بود مشـكالت   او گفت: خواهر فردا نزد عمر برو، نه عمر. خليفه به باشي،

هـا از دور نظـر    ت سـنگي نشسـت و بـه بچـه    برگشـت و در پشـ   را به او خواهم گفت. عمر
هوا سرد اسـت بهتـر آن اسـت بـرويم.      !عبدالرحمن بن عوف گفت: يا اميرالمؤمنين ،انداخت
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هـا بخندنـد، آنچنانكـه     گفت: واهللا از جايم تكان نخواهم خورد تا وقتـي كـه آن بچـه    عمر
ها به دارالخالفـه رفـت    مادر بچه فرداي آن شب كردند، را ديديم كه گريه ميها  آن اولين بار

همان مسجد مدينه بود). و  صمانند زمان حيات پيامبر مو دو (دارالخالفه در زمان خليفه اول
نشسـته بـود و آنـان بـه او اميرالمـؤمنين       بديد مردي در بين حضرت علـي و ابـن مسـعود   

ا وحشـتي سـراپاي او ر   ان مرد است كه ديشب نزد آنـان بـود،  گويند، متوجه شد كه او هم مي
سـتمي كـه بـر تـو وارد شـده       به او گفت: ناراحت نباش خواهر، گرفت، اميرالمؤمنين عمر

طلـبم. عمـر گفـت:     از تـو پـوزش مـي    !يا اميرالمـؤمنين  :فروشي؟ گفت است به چند به من مي
سوگند به خداوند از اينجا بيرون نخواهي رفت تا داد خواهيت را به مـن نفروشـي؟. سـرانجام    

از مادر يتيمان خريداري كـرد و   از مال خالص خودال مبلغ ششصد درهم دادخواهي را در قب
دهـيم كـه    ب و ابن مسعود شهادت مـي گفت: بنويس: من علي ابن ابي طال به حضرت علي

دادخواهي خود را در قبال مبلغ ششصد درهم به عمر بن خطاب فروخت. سپس عمـر   »فالن«
ي كفن مـن بگذاريـد تـا بـه پيشـگاه خداونـد       وقتي كه من مردم اين خريدنامه را در ال :گفت

(متعال برسد)
13F

1(. 

                                           
 * توضيح مترجم: -)1(

ِ ﴿ ي هبه معني و مفهوم آي بدون شك حضرت عمر«  ّ َِ يۡ  وم ٰ ٱ ُب �م �م ّّ ٰ م  ٱوم  تِ ٰم
م بيشتر و بهتر آگاه  ﴾ِض �َۡ

دانست كه هيچ نيازي به گذاشتن اين خريدنامه در الي كفن نيست كه مأمورين  و دانا بوده است، و مي

ٰ ﴿ آن را پيدا كنند و بردارند و اجازه مالقات بگيرند و به پيشگاه باري تعالي يۡ لۡ ٱ ُِمُ �م ٰ ٱوم  بِ نم ٰم َّ ِ  م ة  .﴾دم
هاي  النه و كاشانه كه لقمه ناني را كه يكي از بچه دانسته است كه يك خانواده بي سانند. و همچنين ميبر

گرسنه آنان در الي دهنش بگذارد و به آن سد جوع و رمقي بكند ندارند و در حاشيه شهر مدينه به 
ه به اطرافيان به امت زدن به چنين اقدامي توصي دهند. در اين صورت دست بار خود ادامه مي حيات فالكت

اسالمي و جانشينان آينده خالفت و حكومت امت اسالمي است كه بدانند بار مسئوليت سنگين است، 
كند، توصيه به ما است، به ما امت اسالمي از  همه چيز حساب و كتاب دارد، غفلت سلب مسئوليت را نمي

ندهد و به مسئوليت خود عمل نكند و رأس هرم جامعه تا قاعده آن كه اگر هركس وظيفه خود را انجام 
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در بخش آخـر شـب مشـغول گشـت، بـود صـداي        ) (اميرالمؤمنين عمر بن الخطاب2(
اي كـه بچـه در آن    اي را شنيد، اين گريه او را ناراحت و غمگين نمود. بـه در خانـه   گريه بچه

ك رام كـن. بعـد از گذشـت يـ    ات را آ گريست رفت و به مادر بچه گفت: بنده خـدا بچـه   مي
مجدداً مادر بچه را  كند، ساعت برگشت و متوجه شد كه بچه آرام نگرفته و كماكان گريه مي

كند. به مـادر   يادآور نمود كه بچه را آرام كند. مدتي گذشت و باز آمد ديد بچه باز گريه مي
ه گفـت: بـرادر   ات را آرام كني؟ مـادر بچـ   تواني بچه بچه گفت: تو چه مادري هستي كه نمي

اي از بيت  كني؟ عمر بن خطاب، تا بچه از شير بريده نشود، جيره مسلمان! تو چرا مرا اذيت مي
و من بچه را در غير وقت از شير گرفتم تا از بيت المـال بـراي    ،گيرد المال براي او درنظر نمي

كنـد.   مسـلمين صـحبت مـي    ي هدانسـت بـا خليفـ    او سهمي منظور شـود. البتـه مـادر بچـه نمـي     
نمـاز صـبح را بـه امامـت اقامـه       گويد: صـبح آن شـب كـه عمـر     عبدالرحمان بن عوف مي

كردم. وقتـي از نمـاز فـارغ     كردنش فهم نمي ت گريهلعكرد، قراءت قرآن او را در نماز به  مي
عمر چقـدر   ،برسد تشد دست و پاي خود را گم كرده بود: به خودش گفت: خداوند به داد

اي كـه   خورشيد برآمد، اعالميه صادر كرد، هر بچـه  ون تلف شده باشند.مانان تاكناز بچه مسل
 گردد). شود سهم او از بيت المال منظور و تعيين مي متولد مي

هاي شهر مدينه مشغول بازديد بـود،   در يكي از كوچه ) (در روزي اميرالمؤمنين عمر3(
ه اين را ديد و عمل آن ك زد، عمر كردن (گدائي) دري را مي مردي را ديد كه براي سؤال

از او پرسيد: اي بنده خدا! چرا از غير خـدا   ،داده بودمرد سائل به شدت او را تحت تأثير قرار 
موي  ! من مردي يهودي هستم،كني؟ مرد گفت: اي اميرمؤمنان مي ازدست سؤال و توقع را در

                                                                                                             
اي كه خداوند متعال آخرين پيامبر بزرگوار خود  آل اسالمي جامعه دين خود را ادا ننمايد، جامعه ايده

حضرت محمد مأمور تشكيل آن و خط مشي نظام اجتماعي آن را به او وحي و نازل نمودند، خودنمايي 
در اين صورت آنچه كه مسلم است مسئوليت تنها به  نخواهد كرد، و فرمان خداوند اجرا نخواهد شد.

آن هركسي در حد مسئوليت  ي هكسي كه در رأس هرم است نيست، بلكه از رأس هرم تا قاعد ي هعهد
 م). »خود مورد بازخواست قرار خواهد گرفت
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رد كـور هـم   چون آن مـ  سياه و عمري دراز دارم و در زندگي هيچي در بساط ندارم. عمر
ــه همســر گــراميش ام كلثــوم دختــر     ــرد و ب ــه منــزل ب بــود دســت او را در دســت گرفــت و ب

گفت: آنچه كه در دسترس داري آماده كن. من مهمـاني دارم،   اميرالمؤمنين حضرت علي
با مهمانش غذا را تناول نمود. سپس دست او را گرفت و به بيت المال  غذا آماده شد، عمر

ت المال گفت: بدانيد، اين مرد و امثال اين مرد در بيت المال مسلمين سهمي برد و به مأمور بي
 را فراموش كنيم).ها  آن شان خم شد براي ما درست نيست وقتي سرشان سفيد و پشت ،دارند

 خالفت حضرت عثمان

(كه حضرت عمر مجروح شد، شش نفر قتيو
14F

را براي احراز مقام رهبري پيشنهاد فرمود،  )1
 23رسـيدن حضـرت عمـر در سـال      يكي را انتخاب كنند، پـس از بـه شـهادت   ها  نآ تا در بين

 هجري مسلمانان بعد از مشورت به حضرت عثمان بيعت نمودند و به او رأي دادند.
و  ،زاده آنحضـرت و از طـرف پـدر عمـوزاده او بـود      حضرت عثمان از طـرف مـادر عمـه   

ر هم به او داده بود، از اين رو دو دختر خود (رقيه و ام كلثوم) را پشت س صحضرت محمد
 داماد پيغمبر نيز بود.

 اسم و نسب حضرت عثمان

نام پدرش عفان در جد سوم نسبش بـه حضـرت    ،لقبش ذي النورين ،اسم مباركش عثمان
و  ،سال خالفت نمـود  12ميالدي متولد شد و مدت  576نام مادرش اروي در  ،رسد ميمحمد 

بقيع  ردهجري به دست عده ماجراجو شهيد شد، و  35ذيحجه سال  18سالگي در  82در سن 
 مدفون است.

                                           
ن عوف شش نفر عبارت بودند از: حضرات عثمان، علي، طلحه، زبير، سعد بن ابي وقاص، عبدالرحمن ب -)1(

. 
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 صفات و خدمات حضرت عثمان

خوانـد، و   بسيار قرآن مي نيت و صاحب حياء عارف بود، و حضرت عثمان شخصي خوش
 ،كرد ترين اموالش را در راه اعتالء و اهتزاز پرچم اسالم انفاق و خرج مي و محبوب نياز بهتر

عالوه بر حفظ وضـع موجـود، يـك نيـروي دريـاي را بـا        مان و فداكاريحضرت عثمان با اي
منسـتان و  روم در آسـيا و طـرابلس و ار   اتمتصرف ي هوسعت پانصد كشتي جنگي ايجاد و هم

هـا را جمـع و از روي    و در راه وحدت فرهنگي و عقيدتي همه قـرآن  بقيه ايران را فتح نمود،
هفت نسخه قرآن را نوشته و هريكـي را بـه ايـالتي    مام ) = المصحف اإلنسخه مادر (ام الكتاب

 فرستاد.

) بود ةشكر كه عازم جنگ تبوك (جيش العسركردن ل حضرت عثمان براي تجهيز و آماده

شتر به حضور پيـامبر عظـيم الشـأن     950(تقريباً پنج كيلو طال) و پنجاه اسب و  هزار دينار طال 
 اسالم تقديم كرد.

هركسي چاه (رومـه)  «فرمود:  ،آورد، آب آشاميدني كم بود وقتي پيامبر به مدينه تشريف
حضـرت   ،اه رومه مال يكي از بني غفـار بـود  ترميم كند اهل بهشت خواهد بود، چ را بخرد و

(و وقف مسلمانان نمود ،عثمان آن را خريد و تعمير كرد
15F

1(. 
 فرمايد: عارف بزرگ شيخ فريدالدين عطار در باره حضرت عثمان چنين مي

 نت كـــه نـــور مطلـــق اســـتخواجـــه ســـ
 

 بــــل خداونــــد دو نــــور برحــــق اســــت 
 

ــت    ــده اس ــان آم ــر عرف ــرق بح ــه غ  آن ك
 

 صــدر ديــن عثمــان عفــان آمــده اســت      
 

 رفعتـــي كـــين رايـــت ايمـــان گرفـــت    
 

ــت    ــان گرفــــ ــؤمنين عثمــــ  از اميرالمــــ
 

ــ  كـــونين يافـــت ي هرونقـــي كـــين عرصـ
 

 از دل پـــــر نـــــور ذوالنـــــورين يافـــــت  
 

 يوســـــف ثــــــاني بقـــــول مصــــــطفي  
 

ــ  ــر تقـــــ ــابحـــــ ــان وفـــــ  وا و حياكـــــ
 

ــك    ــر فلـــ ــي بـــ ــادات گفتـــ  سيدالســـ
 

ــان ملــــك   ــم از عثمــ ــرم دارد دائــ (شــ
16F

1( 

 

                                           
 .2تاج الجامع لألصول جلد  -)1(
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ش بـا كـاالهي خرمـا، زيتـون و كشـم      (روزي كه كـاروان ده شـتري عثمـان بـن عفـان     
مـا كـاالي شـما را بـه دو برابـر خريـداريم.        :برگشت، جمله تجار مدينه نزد او آمدند و گفتند

ديگـران ده برابـر    :گفتند: پنج برابر خريداريم. گفت ام. هگفت: گرانتر از آن فروخت عثمان
 عثمـان  هستند؟ جز ما در شهر تاجري نيسـت؟ خريدارند. گفت: اين خريداران چه كساني 

(ام) فرمود: به خدا و به رسول خدا فروخته
17F

2(. 

 خالفت حضرت علي

بـن   هجري مسلمانان به حضرت علي 35رسيدن حضرت عثمان در سال  پس از به شهادت
 ابي طالب بيعت نمودند، و او را به خليفه و رهبر جهان اسالم انتخاب كردند.

 اسم و نسب حضرت علي

نام مادرش فاطمه، مدت  ،نام مباركش علي، لقبش اسداهللا (شير خدا) اسم پدرش أبوطالب
سـالگي بـه    63و در سن  ،چهار سال و نه ماه خالفت و رهبري جهان اسالم را به عهده داشت

هجري شهيد و در  40ال سرمضان  21رمضان زخمي و در  19عبدالرحمن بن ملجم در  دست
 نجف اشرف مدفون است.

 صفات و خدمات حضرت علي

حضرت علي از جانب مادر و پدر عموزاده آنحضرت بود، و مانند حضرت عثمان دختر «
آنحضرت بـود.   ي هشد نخستين نوجواني بود كه ايمان آورد، و تربيت و پيغمبر را تزويج كرد،

گذشـته بـر ايـن بـالطبع      ،از اين رو از روح اسالم و مقصود به پيغمبر بايستي كامالً آگاه باشـد 
 معلم اخالق و مايل بزهد و انزوا بود.

                                                                                                             
 منطق الطير. -)1(
 هاي شيرين. قصه -)2(



 مقام صحابه و زندگي خلفاي راشدين در يك نگاه   22

باشد، صفات عجيب و  ولي به موقع لزوم در امور دنيا و سياست نيز كامالً شريك مي
و در  ،وفات صميمانه خدمت نمود غريب داشت، از كودكي در خدمت آنحضرت بود، و تا

 ،هاي مردانه كرد، كراري بود غير فرار و در بجاآوردن آنحضرت دفع دشمنان اسالم جنگ

ٓ ﴿ فرمايد: چنانكه در قرآن مي ّدا ِِ
م
م  ءُ َ اَِ لۡ ٱ �م َّ

(بود ﴾ُُ
18F

حضرت علي زمان به خالفت رسيد  .)1
فتح و مسلمان شده بودند،  و ابوبكر و عمر و عثمان صكشورهاي زيادي در زمان پيامبر

اني نيز به وجود آمده نبالطبع دشم ،براي اسالم به وجود آمده بود همچنانكه دوستاني زيادي
 بودند.

، و از طرفي شده نياز به اصالحات اساسي و انقالب دروني داشتند از طرفي كشورهاي فتح
 هاي آنان. له با دشمنان و توطئهباديگر مق

توانستند  ،كه در آن زمان، جهان مسيحيت و يهود و مجوسي بودندمتأسفانه دشمنان اسالم 
گير حضرت علي شد و  و جنگ داخلي گريبان مسلمانان تفرقه به وجود بياورند، در بين

 هاي سختي ميان مسلمانان رخ داد، و در نتيجه حضرت علي به شهادت رسيد. درگيري

 جوي حضرت علي نمونه از حق

دار گرديـد، بـرادرش عقيـل     خالفت مسلمانان را عهده تصدي (وقتي كه حضرت علي
ري جامعـه مسـلمين را بـه عهـده     تو هم اكنون مقام خالفت و رهب !نزد او آمد و گفت: يا علي

(مقـداري بـر سـهم مـن      :خواهم كه از بيت المال مقداري به من دهي. بنـا بـه قـولي    مي داري،
ا تاريك گرديد نزد مـن برگـرد.   فرمودند: وقتي كه غروب شد و هو بيفزايي. حضرت علي

اي آهن را داغ كرد و در الي  اي چرمي را آماده كرد و تكه حضرت علي در سر موعد كيسه
كيسه گذاشت. در موعد مقرر كه عقيل وارد شد، كيسه را به او داد. عقيل كه كيسه را گرفت 

، گفـت:  كه حال او را چنين ديد دستش سوخت و كيسه را به زمين انداخت. حضرت علي
آخر مادر به سوگت بنشيند، وقتي از آتش دنيا اين حال را داري، فردا در روز قيامت حال تـو  

                                           
 شوشتري. –خاتم النبيين  -)1(
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و حال من چگونه باشد كه من هم با تو بايد به جهنم بيايم. اي عقيل كسي يك درهم يا يك 
كننـد بـر روي    دينار به مسلمانان خيانت كند در قيامت پلي را بر روي جهنم براي او نصب مي

ريـزد، و او در آتـش جهـنم هفتـاد پـاييز (سـال)        گيرد و پل در زير پايش فرو مـي  ن قرار ميآ
(سوزد مي

19F

1(. 
 كنم: را به شما توصيه مي زپنج چي اند: فرموده (حضرت علي

 اشد.بنشما به جز به پروردگارش اميدوار هيچ يك از  -1
 و به جز او را كسي ترس نداشته باشد. -2
 دانم. بپرسند، شرم نكند كه بگويد نمي داند از او چيزي كه نمياگر  -3
 شرم نكند كه ياد بگيرد. -4
ي كه سر بريده تبدانيد، صبر و بردباري كه از ايمان است، به منزله سر از بدن است، وق -5

(و همچنين اگر صبر نماند، ايمان رفتني است) ،شود، بدن رفتني است
20F

2(. 

 حسن ادب چهار خلفاء با يكديگر

ۡؤِمُنو م ﴿ ي هاب پيامبر به ويژه خلفاء راشدين طبق آيآنچه مسلم است تمام اصح َُ ۡ ا ٱم َم َّ إِ
 ٞ خواست براي  ميو هركدام آنچه براي خودش  ،كردند يمانند برادر با يكديگر رفتار م ﴾إِۡخومة

العين  را نصب صخواست، چون صحابه كرام اين حديث شريف پيامبر برادر مسلمانش مي

ُدُ�مْ  نُ يُْؤمن  ال«خود قرار داده بودند:  ح�
�
َّ  أ َّ  ح� ن ِهن  ُُ خن

�
ا أل َّ  م� ن هن  ُُ �ْفسن  .)21F3(»ّن

 و ماننـد هـا   آن حضرت علي به حضرت ابوبكر و عمر و عثمان بيعـت نمـوده و پشـت سـر    
او  زنيـ هـا   آن مر پذيرفته،را به عنوان اولي األها  آن موده ونها  آن نماز خوانده و اقتداء بهها  آن

                                           
 هاي شيرين. قصه -)1(
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 اند. امور مورد توجه قرار داده ي هليرا به عنوان مشاور در ك
 و حضرت علي دخترش (ام كلثوم) را به حضرت عمر داده است.

ايـن   ي هو نتيج اند، فاطمه مادر زن حضرت عمر بودهپس حضرت علي پدر زن و حضرت 
(ازدواج پسري بنام زيد و دختري بنام رقيه بود

22F

1(. 
بنا بـه   ،ه ايمان و عدالت) گفته شدهبنابراين، چيزهاي كه نسبت به حضرت عمر (با اين هم

داركردن قلب آنـان   اساس و جز تفرقه در بين مسلمانان و جريحه عقائد مسلمانان اهل سنت بي
 ثمره ديگري در پي نخواهد داشت.

ما هم بايد با  ،شان دين مبين اسالم بوده صحابه پيامبر به ويژه خلفاء راشدين هم و غم

هَ  الَ «اعال و برافراشتن پرچم پيروي از اين بزرگواران براي  دٌ ، اهللاَُّ إِالَّ  إِلَ َمَّ ولُ  حمُ سُ در  »اهللاَِّ رَ

شرك و كفر به سركردگي  يكنار هم و مانند برادر باهم رفتار كنيم، و نگذاريم اياد
چيزي  و كاري نكنيم و ،آمريكاي جنايتكار در صف ما رخنه كنند و تفرقه ايجاد كنند

 كينه و ناراحتي به وجود بيايد. نگوييم كه نسبت به يكديگر
در  در زمـان خالفـت حضـرت عمـر بـن خطـاب       :فرمودند طالب (امام علي ابن ابي

نماز صبح را خواندم. وقتـي كـه از اقامـه     صخواب ديدم كه پشت سر حضرت رسول اكرم
نماز فارغ شديم، از مسجد خارج شدم. زني را ديدم در جنب در مسجد ايستاده است و يـك  

ببر. خرما  صاين خرما را بگير و به خدمت پيامبر !ما را در دست دارد، گفت: يا عليطبق خر
دسـت مبـارك را در طبـق خرمـا      صبردم، پيـامبر  صرا گرفتم و نزد حضرت رسول اكرم

گذاشت و يك عدد خرما را در دهان من نهاد. خرما به حدي با لذت و خوشمزه بود، گفـتم:  
قبـل از آن كـه خرمـا را عطـا كنـد، از       به من عطـا فرمـا،  ! خرماي ديگري را صيا رسول اهللا

 خواب بيدار شدم.

                                           
 األساس فی السنة. –نوراألبصار  -)1(
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نماز به امامت عمر بن خطـاب خليفـه مسـلمين اقامـه      ،براي اداي نماز صبح به مسجد رفتم
شد. پس از پايان نماز از مسجد خارج شدم، زني را ديدم كه بر در مسجد ايستاده بود و يـك  

اين خرما را نزد خليفه ببر كـه بـين اهـل مسـجد      !ا عليطبق خرما را در دست داشت، گفت: ي
بـردم. عمـر از طبـق يـك عـدد       تقسيم شود. خرما را گرفتم و نزد حضرت عمر بن خطاب

خرما را برداشت و در دهن من گذاشت. خرما با لذت و خوشمزه بود. گفتم: يا عمر! خرمايي 
گذاشته است، تا من هم دو خرما  ديگر را لطف كن. گفت: اگر پيامبر دو خرما را در دهان تو

را به تو دهم. حضرت علي در حـال تعجـب گفـت: يـا اميرالمـؤمنين! آيـا ايـن را در خـواب         
نه خواب بود و نـه مشـاهدات غيبـي، امـا      !ديدي؟ يا از غيب مشاهداتي داشتي؟ گفت: يا علي

(انسان وقتي كه قلبش خالصاً هللا باشد، بجايي رسد كه نور خدا را ببيند)
23F

1(. 
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