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گواهی پیامبر صلی هللا علیه وسلم برای یارانش
و بیان فضیلت و برتری آنها ،و درسهایی که می شود از آن استفاده
نمود
ستاٌش مخصوص ذات خداٌی که پروردگار جهانٌان است ،همان خداٌی
ٌن
ون م َِن ْال ُم َها ِج ِر َ
ون األَ َّول ُ َ
َّابقُ َ
که در قرآن کرٌم می فرماٌدَ { :والس ِ
ٌِن ا َّت َبعُوهُم ِبإِحْ َسان رَّ ضِ ًَ ّ
للا ُ َع ْن ُه ْم َو َرضُو ْا َع ْن ُه َوأَ َع َّد لَ ُه ْم
ار َوالَّذ َ
َواألَن َ
ص ِ
ك ْال َف ْو ُز ْالعَظِ ٌ ُم} ترجمه« :و
ٌِن فٌِ َها أَ َب ًدا َذ ِل َ
َج َّنات َتجْ ِري َتحْ َت َها األَ ْن َها ُر َخا ِلد َ
پٌشگامان نخستٌن از مهاجرٌن و انصار و کسانی که به نٌکی از آنها
پٌروی کردند ،خداوند از آنها خشنود گشت ،و آنها نٌز از او خشنود
شدند ،و برای آنها باؼهای از بهشت آماده کرده است ،که نهرهای از
زٌر درختان آن جاری است ،جاودانه در آن خواهند ماند ،اٌن کامٌابی
بزرگ است» ،و گواهی می دهم براٌنکه نٌست معبود برحق جز خدای
ٌکتا و بٌهمتا ،و گواهی می دهم براٌنکه سردار و پٌامبر ما حضرت
ص ِّل
محمد مصطفی صلی للا علٌه وسلم بنده و فرستاده خدا است ،اللَّ ُه َّم َ
ٌن.
وباركْ ع َلٌ ِه وعلَى آلِ ِه
وسلِّ ْم
ٌوم ال ِّد ِ
ِ
ِ
وصحب ِه  ،و َمنْ َت ِب َع ُه ْم بإحسان إلَى ِ
اما بعد!
همانطوری که خداوند متعال برای رسالت و پٌامبری خود کسانی را
برمی گزٌند -که طبق فطرت پاکی قلب ،صفاٌی ذهن ،طبٌعت سخاوتمند
و اخالق بزرگ و بلند -آنها را بخواهد ،همٌنطور برای همراهی
پٌامبران خود و دفاع از آنها کسانی را انتخاب می کند که بتوانند اٌن
امانت را با صداقت و فدا کاری انجام بدهند ،چون خداوند متعال می
فرماٌدَّ { :
للا َسمٌِع بَصِ ٌر}
اس إِنَّ َّ َ
للاُ ٌَصْ َطفًِ م َِن ْال َم َال ِئ َك ِة ُرس ًُال َوم َِن ال َّن ِ
ترجمه« :خداوند از فرشتگان رسوالنی را بر می گزٌند و نٌز از مردم،
بی گمان خداوند شنوای بٌناست»؛ بنابرٌن ٌاران پٌامبر صلی للا علٌه
وسلم پاک قلبترٌن ،دانشمندترٌن ،بی تکلؾترٌن اٌن امت بودند ،در اٌن
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امر جای شگفت و تعجب نٌست ،چون آنها کسانی اند که خداوند آنها را
برای ٌاری پٌامبر خود ،و برپاٌی دٌن خود و تبلٌػ آن به جهانٌان انتخاب
نموده است.
در واقع سخن گفتن پٌرامون ٌاران پٌامبر صلی للا علٌه وسلم سخن گفتن
درباره بهترٌن بشرٌت پس از پٌامبران الهی می باشد ،زٌرا از عبد للا
ابن عباس رضی للا عنهما رواٌت است که می گوٌد :منظور از کسانی
لِل َو َسالم َعلَى
برگزٌده شده در اٌن فرموده خداوند متعال{ :قُ ِل ْال َح ْم ُد ِ َّ ِ
ٌِن اصْ َط َفى} ترجمه(« :ای پٌامبر) بگو :حمد و سپاس
عِ َبا ِد ِه الَّذ َ
مخصوص خداوند است ،و سالم بر بندگانش ،کسانی که او آنها را بر
گزٌده است» آنها ٌاران پٌامبر صلی للا علٌه وسلم است ،و همچنٌن از
عبد للا ابن مسعود رضی للا عنه رواٌت است که می فرماٌد" :خداوند
متعال به قلوب بندگان خود نظر انداخت ،پس قلب محمد صلی للا علٌه
وسلم را بهترٌن قلب درٌافت ،پس آنرا برای خود برگزٌد و او را با
رسالت خود برای هداٌت بشر فرستاد ،سپس بعد از قلب محمد صلی للا
علٌه وسلم به قلوب بندگان خود نظر انداخت پس قلوب اصحاب را
بهترٌن قلوب درٌافت پس آنها را وزرا و مدافعٌن پٌامبر خود برگزٌد،
پس آنچه را که مسلمان نٌک بپندارد پس آن نزد خداوند متعال نٌز نٌک
است ،و آنچه را که مسلمان بد بپندارد آنچٌز نزد خداوند نٌز بد و زشت
است" (مسند امام احمد بن حنبل).
بدون تردٌد کسی که پٌرامون قرآن کرٌم تفکر و تدبر نماٌد بلندی جاٌگاه
و بزرگی فضل و برتری ٌاران پٌامبر صلی للا علٌه وسلم را درک می
کند ،پس آنان کسانی اند که خداوند از اٌشان راضی و خشنود شده ،و به
صداقت اٌمان آنها گواهی داده است ،چون خداوند متعال می فرماٌد{ :لَّ َق ْد
َرضِ ًَ َّ
وب ِه ْم َفأ َ َ
ك َتحْ َ
نز َل
ٌِن إِ ْذ ٌُ َب ِاٌعُو َن َ
للا ُ َع ِن ْالم ُْؤ ِمن َ
ت ال َّش َج َر ِة َف َعلِ َم َما فًِ قُل ُ ِ
ال َّسكٌِ َن َة َعلٌَ ِْه ْم َوأَ َثا َب ُه ْم َف ْتحً ا َق ِرٌبًا} ترجمه« :به راستی خداوند از مؤمنان
–هنگامی که زٌر درخت با تو بٌعت کردند -خشنود شد ،پس آنچه که در
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درون دلهاٌشان بوده دانست ،لذا آرامش را برآنها نازل کرد و پٌروزی و
فتحی نزدٌک را به آنها پاداش داد» مفسرٌن می گوٌندَ { :ف َعلِ َم َما فًِ
وب ِه ْم} ٌعنی آنچه در دل آنها از صبر ،صداقت ،وفا داری ،شنٌدن و
قُل ُ ِ
فرمان بردن و نٌکی بصٌرتشان نسبت به خالقی که آنها را هداٌت نموده
وجود دارد را دانست.
و خداوند کرٌم اصحاب پٌامبر خود را در چندٌن جای قرآن کرٌم
ُول مِنْ
ٌِن اسْ َت َجابُوا ِ َّ ِ
توصٌؾ و تزکٌه نموده است ،از آنجمله{ :الَّذ َ
لِل َوالرَّ س ِ
ٌِن َقا َل لَ ُه ُم
ٌِن أَحْ َس ُنوا ِم ْن ُه ْم َوا َّت َق ْوا أَجْ ر َعظِ ٌم * الَّذ َ
صا َب ُه ُم ْال َقرْ ُح لِلَّذ َ
َبعْ ِد َما أَ َ
اخ َش ْو ُه ْم َف َزا َد ُه ْم إٌِ َما ًنا َو َقالُوا َحسْ ُب َنا َّ
اس َق ْد َج َمعُوا لَ ُك ْم َف ْ
ال َّناسُ إِنَّ ال َّن َ
للا ُ
للا َو َفضْ ل لَّ ْم ٌَ ْم َسسْ ُه ْم سُوء َوا َّت َبعُوا
َونِعْ َم ْال َوكٌِ ُل * َفان َقلَبُوا ِبنِعْ َمة م َِّن َّ ِ
للا َو َّ
للا ُ ُذو َفضْ ل َعظِ ٌم} ترجمه« :کسانی که دعوت خدا و
ان َّ ِ
ِرضْ َو َ
پٌامبر را پس از آنکه (در مٌدان احد) به آنان زخم و جراحت رسٌد
اجابت کردند ،برای کسانی از آنها که نٌکی و پرهٌزگاری کردند ،پاداش
بزرگی است * کسانی که مردم به آنان گفتند :مردم (=مشرکان مکه)
برای جنگ با شما گرد آمده اند ،پس از آنها بترسٌد( ،اٌن سخن) بر
اٌمانشان افزوده و گفتند :خدا ما را بس است و بهترٌن حامی است * پس
به نعمت و فضل خداوند (ازمٌدان جنگ) باز گشتند ،هٌچ آسٌبی به آنان
نرسٌد ،و خشنودی خدا را پٌروی کردند و خداوند دارای فضل و بخشش
بزرگی است» ،و اٌن فرموده خداوند متعال در شأن مهاجرٌن و انصار:
ٌن الَّذ َ ُ
ون َفضْ ًال م َِن
ار ِه ْم َوأَم َْوال ِِه ْم ٌَ ْب َت ُؽ َ
{ل ِْلفُ َق َرا ِء ْال ُم َها ِج ِر َ
ٌِن أ ْخ ِرجُوا مِنْ ِد ٌَ ِ
ٌِن َت َب َّوءُوا
للا َو ِرضْ َوا ًنا َو ٌَ ْن ُ
َّ ِ
ون * َوالَّذ َ
ك ُه ُم الصَّا ِدقُ َ
للا َو َرسُولَ ُه أُولَ ِئ َ
صر َ
ُون َّ َ
ور ِه ْم
ون فًِ ُ
اج َر إِلٌَ ِْه ْم َو َال ٌَ ِج ُد َ
ُّون َمنْ َه َ
ان مِنْ َق ْبل ِِه ْم ٌُ ِحب َ
اْلٌ َم َ
ال َّد َ
ص ُد ِ
ار َو ْ ِ
ُ
َ
صة َو َمنْ ٌ َ
ُوق
صا َ
ان ِب ِه ْم َخ َ
ون َعلَى أ ْنفُسِ ِه ْم َولَ ْو َك َ
اج ًة ِممَّا أو ُتوا َوٌ ُْؤ ِث ُر َ
َح َ
ُ
ُون} ترجمه(« :اٌن اموال فی) برای فقرای
ك ُه ُم ْال ُم ْفلِح َ
ش َّح َن ْفسِ ِه َفأُولَ ِئ َ
مهاجری است که از خانه و اموال شان بٌرون رانده شدند ،از للا فضل
و خشنودی می طلبند ،و للا و پٌامبرش را ٌاری می کنند ،آنها
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راستگوٌانند * و (نٌز) کسانی که پٌش از آنان در دٌار خود (مدٌنه) جای
گرفتند و اٌمان آورده بودند ،کسانی را که به سوٌشان هجرت کنند دوست
می دارند ،و در دل های خود از آنچه (به مهاجران) داده شده احساس
حسد (و نٌازی) نمی کنند ،و آنها را بر خود مقدم می دارند ،هرچند
خودشان نٌازمند باشند ،و کسانی که از بخل و حرص نفس خوٌش باز
داشته شده اند پس آنها راستگارانند».
همچنٌن آٌات دٌگری از قرآن کرٌم آمده تا ٌاد و خاطرات اصحاب
پٌامبر صلی للا علٌه وسلم را به بالػترٌن و عطرآگٌنترٌن ثنا و ستاٌش
توصٌؾ کند و همچنٌن با بزرگترٌن و زٌباترٌن تقدٌر و احترام جاوٌدان
بسازد ،و احادٌث صحٌح نبوی نٌز آمده تا بر جاٌگاه آنها نزد پٌامبر
صلی للا علٌه وسلم گواهی بدهد ،و فدا کاری ها و عزم راستٌن آنها را
آشکار بسازد ،پس آنها هستند که پٌامبر را گرامی داشتند و ٌاری اش
نمودند و از نوری که با او نازل شده پٌروی کردند ،و محبت او را بر
محبت جان و اهل شان و محبت همه مردم مقدم ساختند ،پس پٌامبر
صلی للا علٌه وسلم برای شان بلندترٌن جاٌزه را داد و به بزرگترٌن
مناقب تاج گزاری شان کرد؛ طوری که در بسٌاری از مناسبتهای خوب
برای آنها گواهی داد ،پس فرمود« :بهترٌن مردم کسانی اند که در قرن
من زندگی می کنند ،سپس کسانی که به آنها نزدٌکترند و سپس کسانی
که به آنها نزدٌکترند» (متفق علٌه) .همچنٌن می فرماٌد« :ستارگان
آرامش آسمانند ،پس وقتی ستاره ها بروند بر آسمان آنچه می آٌد که
وعده داده شده است ،و من آرامش ٌارانم هستم ،پس هرگاه من بروم
برای ٌارانم آنچه می آٌد که وعده داده شده اند ،و ٌارانم آرامش امتم
هستند ،وقتی ٌارانم بروند بر امتم آنچه می آٌد که وعده داده شده اند»
(صحٌح مسلم) ،و می فرماٌد« :همٌشه شما بخٌر می باشد تا وقتی مٌان
شما کسی باشد که مرا دٌده و با من صحبت نموده است ،سوگند به للا
همٌشه شما بخٌر می باشٌد تا وقتی مٌان شما کسی بوده باشد که ٌکی از
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ٌاران مرا دٌده و با او صحبت نموده باشد ،سوگند به للا شما هنوز بخٌر
می باشٌد تا وقتی مٌان شما کسی بوده باشد که کسی را دٌده که ٌکی از
ٌاران مرا دٌده است ،و با کسی صحبت نموده که با ٌکی از ٌاران من
صحبت نموده است» (مصنؾ بن ابی شٌبه) ،و برتری کسانی که بعد از
ٌاران پٌامبر آمدند به شرافت صحبت و دٌدار ٌاران پٌامبر صلی للا علٌه
وسلم می باشد.
و پٌامبر صلی للا علٌه وسلم برخی از اصحاب را با ثنای وٌژه ذکر
نموده چون آنها در فضٌلت و برتری سبقت و پٌشی گرفتند ،به وٌژه
سابقان و نخستان آنها ،پس می فرماٌد« :مهربانترٌن امتم به امتان
دٌگرم ابی بکر است ،و قویترٌن آنها در امر خداوند عمر ،و صاحب
صادقانه ترٌن حٌا عثمان و قاضیترٌن آنها علی بن ابی طالب ،و امٌن
امتم ابو عبٌده بن جراح ،و دانشمندترٌن امتم بر حالل و حرام معاذ و
قاریترٌن آنها ابی بن کعب و فرض دانترٌن آنها زٌد می باشد» ،و
روزی که پٌامبر صلی للا علٌه وسلم همراه ابوبکر صدٌق ،عمر فاروق
و عثمان ذو النورٌن رضی للا عنهم به کوه احد برآمدند ،پس کوه از
خوشی اصحاب با پٌامبر صلی للا علٌه وسلم به لرزه آمد ،پس پٌامبر
صلی للا علٌه وسلم فرمود« :ای احد! ثابت باش ،چون بر تو پٌامبر،
صدٌق و دو شهٌد هستند» (صحٌح بخاری) ،و پٌامبر صلی للا علٌه
وسلم پٌرامون جاٌگاه ابوبکر و عمر رضی للا عنهما فرمود« :همانا
اصحاب درجات بلند را کسانی که پاٌٌن تر از آنها هستند طوری می
بٌنند که آنها مانند ستاره درخشان در آسمان هستند ،و ابوبکر و عمر از
آنها (=اصحاب درجات بلند) هستند» (سنن ابن ماجه).
پٌامبر صلی للا علٌه وسلم حرٌص بود تا جاٌگاه اصحاب خود را آشکار
سازد ،و شرافت و قدرت آنها را بٌان نماٌد؛ تا باشد آنها را تشوٌق
نموده ،و همتها را بٌدار کرده باشد تا که برای دٌگران الگو و نمونه
قرار گٌرند ،پس در مورد ابوبکر صدٌق رضی للا عنه می فرماٌد:
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«مرا در باره ٌارم اذٌت نکنٌد ،چون خداوند متعال مرا با هداٌت و دٌن
حق فرستاد شما گفتٌد :دروغ می گوٌی ،و ابوبکر فرمود :راست می
گوٌی ،و اگر خداوند او را صاحب مسمی نمی کرد حتما او را خلٌل می
گرفتم ،و لٌکن( »...بخاری و دٌگران ،و لفظ از طبرانی است) .و در
باره عمر رضی للا عنه می فرماٌد« :همانا خداوند متعال حق را بر
زبان و قلب عمر قرار داده است» (مسند امام احمد) .و در باره عثمان
رضی للا عنه می گوٌد« :آٌا از کسی که فرشتگان حٌا می کنند من حٌا
نکنم» (صحٌح مسلم) .و در مورد علی رضی للا عنه می فرماٌد« :تو
از من و من از تو هستم» (متفق علٌه).
در واقع کسانی که پٌرامون احادٌث پٌامبر صلی للا علٌه وسلم در باره
اصحاب تحقق و تدبر نماٌد درک می کند که پٌامبر صلی للا علٌه وسلم
زٌبا ترٌن نمونهء وفا داری و دوستی و صداقت را زده ،و نٌکوترٌن
رفتار را با ٌاران خود داشته است ،طوری که در تارٌخ مثٌل آن را نمی
شود درٌافت ،او (صلی للا علٌه وسلم) درد آنها را احساس می کرد ،و
بر آنها مهربان بود ،و ؼاٌب آنها را می پرسٌد ،از بٌمار آنها بازدٌد می
کرد ،به جنازه آنها حاضر می شد ،دعوت آنها را می پذٌرفت ،در مودر
هر امری با آنها مشورت می کرد ،بال تواضع را برآنها خم می کرد،
دٌن آنها را ادا می کرد ،و برای آنها و فرزندانشان دعا می نمود .از
حضرت عائشه صدٌقه رضی للا عنها رواٌت است که فرمود :پٌامبر
صلی للا علٌه وسلم بر عثمان بن مظعون رضی للا عنه وارد شد در
حالی که او مرده بود ،پس بر او خم شد و او را بوسٌد ،سپس به حدی
گرٌه کرد که آب دٌده بر روٌش جاری شد (مصنؾ عبد الرزاق) .و
پٌامبر صلی للا علٌه وسلم روزی پس از جنگی که مٌان آنها با مشرکٌن
به وقوع پٌوسته بود ٌاران خود را بازدٌد کرد ،و برای شان گفت« :آٌا
کسی از مٌان شما مفقود است؟» ،گفتند :بله ،فالن ،و فالن و فالن کس،
سپس گفت« :آٌا کسی دٌگری نٌز از مٌان شما مفقود است؟» گفتند :بله،
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فالن و فالن و فالن کس ،سپس گفت« :آٌا کسی دٌگری نٌز از مٌان شما
مفقود است؟» گفتند :نخٌر ،فرمود« :لٌکن من فالن کس که صاحب
جلباب بود را در مٌان شما نمی بٌنم ،پس آن را بخواهٌد» ،پس در مٌان
کشته شدگان جستجو شد ،و او را در مٌان هفت مرده ای درٌافتند که آنها
را او کشته بود ،سپس دشمن او را کشتند ،پس پٌامبر صلی للا علٌه
وسلم آمد و بر او اٌستاد شد ،و فرمود« :هفت نفر را کشته و سپس آنها
او را کشتند ،اٌن از من و من از اٌنم ،اٌن از من و من از اٌنم» ،سپس
پٌامبر صلی للا علٌه وسلم او را بر بر بازوان خود حمل کرد و با تنها
دستان خود در قبرش گذاشت (صحٌح مسلم) .و فرمود« :من به هر
مسلمان از نفسش بهترم ،کسی که پس از مرگ خود مالی را به جا
بگذارد پس آن مال از اهلش است ،و کسی که قرض ٌا ضٌاعی بجا
بگذارد پس آن از من و بر من است» (صحٌح مسلم).
أقول قولً هذا ،وأستؽفر للا لً ولكم
******
ستاٌش مخصوص ذاتی که پروردگار جهانٌان است ،و گواهی می دهم
که نٌست معبود برحق جز للا واحد و الشرٌک ،و گواهی می دهم که
سردار و پٌامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی للا علٌه وسلم بنده و
فرستادهء خدا است ،اللهم ص ّل وسلم وبارك علٌه  ،وعلى آله وصحبه
ٌن.
ٌوم ال ِّد ِ
أجمعٌن  ،و َمنْ َت ِب َع ُه ْم بإحسان إلَى ِ
برادران مسلمان!
پٌامبر صلی للا علٌه وسلم همه امت را توصٌه نموده که به اصحابش
احترام بگزارند ،و از بی احترامی برآنها و ٌا از کم کردن حق احترام
آنها هشدار داده است ،و بٌان نموده که دوست داشتن آنها دلٌل دوست
داشتن خود پٌامبر صلی للا علٌه وسلم است ،و نفرت از آنها دلٌل نفرت
از پٌامبر(ص) است ،پس فرموده است« :للا للا در ٌارانم ،بعد از من
آنها را ؼرضی نگٌرٌد ،پس کسی که آنها را دوست مٌدارد در واقع به
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محبت من آنها را دوست داشته است ،و کسی که از آنها نفرت کند در
حقٌقت از نفرت کردن با من آنها را نفرت کرده است ،کسی که آنها را
اذٌت کند در واقع من را اذٌت کرده است ،و کسی که مرا اذٌت کند در
حقٌقت خدا را اذٌت کرده است ،و کسی که خدا را اذٌت کند نزدٌک
است او را مؤاخذه کند» (احمد و ترمذی) .در حدٌث دٌگری فرمود:
«اصحابم را دشنام ندهٌد ،پس اگر ٌکی از شما به اندازه کوه احد طال را
در راه خدا مصرؾ کند نمی تواند به اندازه ٌکی آنها ٌا نٌم ٌکی آنها
برسد» (بخاری) .و می فرماٌد« :همانا خداوند متعال مرا برگزٌده و با
من اصحابم را برگزٌده است ،پس از مٌان آنها برای من وزرا،
همکاران و خوٌشاوندان قرار داده است ،پس کسی که آنها را دشنام بدهد
پس بر او لعنت و نفرٌن خدا و فرشتگان و همه مردم می باشد ،و در
روز قٌامت از او هٌچ عملی پذٌرفته نمی شود» (مستدرک بر
صحٌحٌن).
در واقع کسی که پٌرامون سٌرت و شماٌل اصحاب رسول للا علٌه سالم
نظر بٌندازد درک می کند که آنها اٌن درجه بلند و جاٌگاه عالی را توسط
اخالص به خداوند ،راستی محبتشان با پٌامبر(ص) ،جهاد با نفسهاٌشان،
همکاری و دفاع از حق وحقٌقت ،ترجٌح دادن منفعت عمومی بر منفعت
شخصی ،و نٌک اخالقی و نٌک رفتاری با همه مردم ،درٌافت کردند و
به اٌن درجه رسٌدند ،پس مستحق ثنا و توصٌؾ خداوند شدند ،و اهلٌت
محبت ،همراهی و اعتماد پٌامبر صلی للا علٌه وسلم را کسب کردند،
خداوند شاعر را خٌر کثٌر نصٌب نماٌد چون می فرماٌد:
آنها بهترٌن مردم هستند پس قدر آنها را بشناس ای موفق بر منهج آنها
رفتار کن.
نسل صحابه در تؽٌٌر منهج زندگی ،از مٌان برداشتن تارٌکی های باطل
و ستمی که پٌش از بعثت پٌامبر صلی للا علٌه وسلم همه گوشه و کنار
جهان را فرا گرفته بود ،دست باال و سابقه دار هستند ،پس عرابهء
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زندگی را در پرتو وحی الهی به سوی حق ،عدالت و برابری چرخاندند،
بنابرٌن محبت و دوست داشتن اصحاب پٌامبر (ص) سنت است و دعا
کردن برای آنها ثواب و نزدٌکی به خداوند ،و اقتدا کردن به آنها وسٌله،
و در منهاج آنها رفتن فضٌلت و برتری می باشد ،خداوند متعال پس از
ٌِن
آنکه توصٌؾ مهاجرٌن و انصار را بٌان می کند می فرماٌدَ { :والَّذ َ
ون َر َّب َنا ْ
ان َو َال
ْل ْخ َوا ِن َنا الَّذ َ
َجاءُوا مِنْ َبعْ ِد ِه ْم ٌَقُول ُ َ
اْلٌ َم ِ
ٌِن َس َبقُو َنا ِب ْ ِ
اؼفِرْ لَ َنا َو ِ ِ
ك َرءُوؾ َرحٌِم} ترجمه« :و (نٌز)
ٌِن آ َم ُنوا َر َّب َنا إِ َّن َ
وب َنا ؼِ ًّال لِلَّذ َ
َتجْ َع ْل فًِ قُل ُ ِ
کسانی که بعد از آنها (بعد از مهاجران و انصار) آمدند می گوٌند:
پروردگارا! ما را و برادرانمان را که در اٌمان بر ما پٌشی گرفتند
بٌامرز ،و در دل هاٌمان کٌنه ای نسبت به کسانی که اٌمان اورده اند
قرار مده ،پروردگارا! بی گمان تو رؤوؾ و مهربانی» ،امام رازی
رحمه للا می فرماٌد :باٌد کسانی که بعد از مهاجرٌن و انصار آمدند آنها
را در دعا و رحمت ٌاد آوری کنند.
بنا ًء ما تأکٌد می کنٌم که سخن گفتن پٌرامون جاٌگاه اصحاب پٌامبر
صلی للا علٌه وسلم و بٌان کردن فضٌلت آنها نقش رهبرٌت و الگوی
نٌکو را در نفس فرزندان و جوانان ما تقوٌت می کند ،چون تربٌه با
الگو گرفتن از رهبرٌت در استحکام سٌستم ارزشهای نٌک ،اخالق عالی
و رفتار مثبت در جامعه به طور کل و بر اطفال و جوانان به طور وٌژه
تأثٌر قوی دارد .و بر جوانان ما واجب است تا به فکر و اندٌشه مٌانه
روی و معتدل برخواسته از درک درست اصحاب پٌامبر صلی للا علٌه
وسلم از اسالم چنگ بزنند ،و باٌد دارای شخصٌت متماٌز بوده باشند ،تا
بتوانند مسئولٌت رسالت را تحمل کنند و امانت را ادا نماٌند و کشتی
نجات امت اسالمی را به سوی کامٌابی رهبری کنند ،تا باشند امت را از
حٌرت و سرگردانی نجات بدهند و به راه رشد و امنٌت و سعادت و
استقرار و پٌشرفت برسانند و راهنماٌی کنند.

()11

پس ای کاش ما بتوانٌم قدر و جاٌگاه اصحاب پٌامبر(ص) را درک نماٌٌم
و به اخالق آنها اقتدا کنٌم و در منهج آنها رفتار نماٌٌم ،و از سٌرت آنها
روحٌه فدا کاری ،نفقه ،بخشش ،و فدای نفس و مال و فرزند را
بٌاموزٌم ،و برای آبادانی اٌن جهان و ساختن تمدن و منفعت وطن و
شهروند به تعقٌب آنها حرکت نماٌٌم تا حقٌقت و تحمل اسالم برای
جهانٌان آشکار گردد.
ربنا اؼفر لنا وْلخواننا الذٌن سبقونا باْلٌمان
وال تجعل فً قلوبنا ؼال للذٌن آمنوا ربنا إنك رءوؾ رحٌم

