
 

 

  شبه در مورد صحا  ديداگه اهل سنت
 إعتقاد أهل السنة يف الصحابة() 

 
یرایش جدید  و تصحیح( هبا مراجع -)و

 
 تأيلف:

 دكرت حممد الوهيیب
 

 ترمجه:
 :یاسحاق دبري

 
 

 

 



   

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 شناسنامه كتاب                
 

 ش ديداگه اهل سنت در مورد صحابه  كتاب:نام 
 الوهييب حممد دكرت  تأيلف: 

 : یرياسحاق دب  ترمجه: 
 . ق  ه 3416. ش /  ه 3131  سال چاپ:

 contact@mowahedin.com  آدرس ايميل:

 های مفيد:سايت

 www.aqeedeh.com 

www.islamhouse.com 

www.sadaislam.com 

www.videofarsi.com 

www.islamtxt.net 

www.mowahedin.com 
   

 

 ه7241وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد،  

 فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النرش

 الوهيبي، حممد عبداهلل 

 ه7241الرياض،  -اعتقاد أهل السنة يف الصحابة. / حممد عبداهلل الوهيبي.

 سم47×72.1 

  2259-42-555-1ردمك:   
 )النص باللغة الفارسية(

 دفع مطاعن -العقيدة اإلسالمية -4أهل السنة                        -7

 الصحابة والتابعون        أ. العنوان -3 

 7241/ 2515                      429ديوي:

              

 

 ح

mailto:book@aqeedeh.com
mailto:book@aqeedeh.com
http://www.aqeedeh.com/
http://www.sadaislam.com/
http://www.videofarsi.com/
http://www.islamtxt.net/




 
 
 
 

 فهرست مطالب

 1 ................................................................................. پيشگفتار

 5 ..................................... اصحاب مورد در سنت اهل ديدگاه 3

 3 ................................. کريم قرآن در شصحابه عدالت داليل 2

 33 ........................ ج  پيامبر سنت در شصحابه عدالت داليل 1

 25 .................................................... گذشت که آنچه خالصه 4

 22 ......... باشدنمی شاصحاب منزلت و مقام معادل چيزی هيچ 5

 15 ....................................... آن حکم و شصحابه دادن دشنام 6

 53.... اصحاب تمام یا برخی به فسق یا و کفر دادن نسبت  1-6

 53....................... دینشان در طعن بهانه به صحابه به دشنام 2-6

 متواتر روایات آنها فضيلت مورد در که اصحابی به دشنام 5-6

 74.......................................................................... نيست موجود

 و دین در طعن که ایگونه به اصحاب، از برخی به دشنام 7-6

 74.................................................................... نباشد آنان عدالت

 74................................................موضوعی شيوه به نگاهی 3-6



 شاصحاب مورد در سنت اهل ديدگاه  2

 

 53 ............................... ل عايشه المؤمنينام به دشنام حکم 7

 57 .........................المؤمنين امهات یبقيه به دادن دشنام حکم 2

 34......................................................... دشنام و توهين پيامدهای

 64 . است داده رخ شاصحاب ميان آنچه بازگويی از اریخودد 3

 67 ................................... ش صحابه تاريخ در تحقيق اساس 31

 

 موحدينناظر علیم و فین: جمموعه 
 contact@mowahedin.com  آدرس ايميل:

   

 های مفيد:سايت

 www.aqeedeh.com 

www.islamhouse.com 

www.sadaislam.com 

www.videofarsi.com 

www.islamtxt.net 

www.mowahedin.com 

 

mailto:book@aqeedeh.com
mailto:book@aqeedeh.com
http://www.aqeedeh.com/
http://www.sadaislam.com/
http://www.videofarsi.com/
http://www.islamtxt.net/


 
 
 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 پيشگفتار

احلمدهلل رب العاملني وصىل اَّلله ىلع حممد وآهل وصحبه وأزواجه 
 .األطهار أمهات املؤمنني
 فرماید:خداوند در قرآن می

دٞ ﴿ َمَّ َٞهٞرَُّسوُلُّٞٞمح َينَٞٞٱللَّ ٞۥ َٞوٱَّلَّ ا ءَُٞٞمَعُه َشدَّ
َ
ٞٞأ ارَََٞٞعَ ٞبَۡيَنُهۡمٞ ٞرََُحَا ءُٞٞٱلُۡكفَّ

ٗعاٞتََرىُٰهمۡٞ ٗداُٞركَّ َنَٞٞفَۡضٗلٞٞيَبَۡتُغونَُٞٞسجَّ َٞٞم  َٞفَٞٞسيَماُهمَۡٞٞورَۡضَوٰنٗا ٞٞٱللَّ
َنۡٞٞوُُجوهََهم ثَرَٞٞم 

َ
ُجودَ ٞٞأ َٞفَٞٞوَمَثلُُهمۡٞٞٱتلَّۡوَرىٰةَ َٞٞفَٞٞمَثلُُهمَۡٞٞذٰلََكٞٞٱلسح

جَنيلَٞ ۡخَرجََٞٞكَزۡرع ٞٞٱۡۡلَ
َ
ٰٞٞفَٱۡسَتَوىٰٞٞفَٱۡسَتۡغلََظٞٞاَرَرۥُۥَفُٞٞهۥَشۡطٞٞأ ََٞعَ

اعَُٞٞيۡعَجُبُٞٞسوقَهَۦ رَّ اَر ٞٞبََهمَُِٞٞلَغَيَظٞٞٱلزح ُٞٞوََعدَٞٞٱلُۡكفَّ َينَٞٞٱللَّ َٞءاَمُنوا ٞٞٱَّلَّ
ٰلََحَٰتٞٞوََعَملُوا ٞ ۡغفََرةَٗٞٞمۡنُهمٞٱلصَّ ۡجًراٞمَّ

َ
َۢاَٞوأ  .[92]الفتح: ٞ﴾٢٩َٞعَظيَم

ستند در برابر هبا او  هك ىو كسان خداست یه( فرستادج )محمد»

بانندهكفار سرسخت و شدید و در میان خود م ا را در هآن هپیوست .ر

 ىفضل خدا و رضا همواره هك ىدر حال ىبینىحال ركوع و سجود م

نمایان است،  ها در صورتشان از اثر سجدهآن هنشان .طلبندىاو را م

مانند ه .در انجیل استاین توصیف آنان در تورات و توصیف آنان 

 ه، سپس بهخود را خارج ساخت ىاههجوان هك ستنده ىزراعت

یت آن پرداخت  هاست و ب هخود ایستاد ىو بر پا هتا محكم شد هتقو
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دارد، این ىوام ىشگفت هرا ب كشاورزان هك هنمو و رشد كرد ىقدر

ا را هاز آن ىكسان [ىول]د نخشم آور هكافران را ب هآن است ك ىبرا

 اهآن هب اند، خداوندهانجام داد هشایست ىاهو كار هیمان آوردا هك

 .«استهداد ىآمرزش و اجر عظیم هوعد
َينَٞ﴿ ٞۥ َٞوٱَّلَّ یاران حقیقت، ستند و در هبا او  هك كسانی ؛یعنی ﴾َمَعُه

یند از  ،است هوصف نمود هصفاتی ارزند اب ایشان را أخداوند .او

بانهو در بین خود م ستنده كفار سخت و خشن ا در مقابلهآن :هجمل  ،ر

یاد نماز می هك ستنده ا مردمانیهآن  هنماید كمی هاضافو  ،خوانندز

. در واقع، است یهال یجلب رضا ،دوا از این ركوع و سجهدف آنه

 ه، در ادامدهدا میهحسن نیت و اخالص آن هی بهگوا خداوند

ا هآن هب هو باالخر ،نورانی است ها از اثر سجدهآن هرهچ هك فرمایدمی

 .باشدمی شانمغفرت و پاداش بزرگی در انتظار هد كهدمی هوعد

كم رشد كم هكند كمی هالی تشبیهن هرا ب شهخداوند صحاب

یرا ؛شوندخشمگین می ،د و كفار از این رشدنهدشاخ و برگ می و هنمود  در ز

 همدین توانستنداما پس از مدتی  ،پا بودندنوالی هن مانند هصحاب ابتدا،

یر هشب ،یمن، همك، و بعد خیبر بگیرندرا  ایران و  از آن، و بعد رب،ع هجز

 خشم آمدند. هو كفار از این درخت پرشاخ و برگ ب ،مصر و روم

 هب نسبت ر كسیه هاین است ك هاز این آی / استنباط امام مالك

كافر  ،باشد هخشم و غیض داشت ش هیعنی صحاب ج ان محمدهمراه

 است.

 اهلل وسلم ىلع نبينا حممد وآهل وصحبه أمجعني وصىل
 

 /دبیری سحاق ا
یاض ىعربستان سعود .شه 40/9/0832ق. برابر با .ه01/00/0241: هدو شنب) ـ ر
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  ديدگاه اهل سنت در مورد اصحاب

وِر  ِ ِمنح ُُشُ ِفُرُه، َوَنُعوُذ بِاَّلله تَغح تَِعينُُه َونَسح ِ ََنحَمُدهُ َونَسح َد َّلِله َمح إِنه احلح
ِللح فاَل  ُ فاَل ُمِضله هَلُ َوَمنح يُضح ِدهِ اَّلله َماِِلَا. َمنح َيهح عح

َ
نحُفِسنَا، وََسيِّئَاِت أ

َ
أ

 َ نح ََل إهَِلَ ِإَله اَّلله
َ
َهُد أ شح

َ
ا َعبحُدُه َورَُسوهُلُ،َهاِدَي هَلُ، َوأ د  نه حُمَمه

َ
َهُد أ شح

َ
  َوأ

  هِ بِ حح َص وَ   آهِلِ ىلَعَ وَ  وََصىَل اهلُل َعلَيحهِ 
َ
َ أ َ عِ مجح  . نيح

بارها هدیدگا ین مهیكی از م ج هاصحاب رسول الل هل سنت در تر

یخ اصحاب هبرای مطالع هك مسائل عقیدتی است الزم و  ،ش تار

 هاز مجموعاصحاب  هصورت، اگر مسئل باشد، در غیر اینضروری می

یش  هید كنار گذاشتاعق  هب آید.وجود می هبشود، انحراف و تشو

ل های عقیدتی اهكتاب همهدر  هاست ك همین مسئلهمیت هخاطر ا

ممكن نیست یعنی  ،بینیمای آشكار میهگون هاین موضوع را ب ،سنت

 ولی ،هپرداخت هجوانب عقید همه هب هكباشد ل سنت هكتابی از ا

ل هصول اعتقاد ااشرح »مانند: ، باشد هكرداین موضوع ن هب ایهاشار

 اثر «ةالسن» ،ابن ابی عاصماثر  «ةالسن» ،اللكائی اثر «سنت

السلف  ةعقید»و  ،هابن بط اثر «ةالإبان» ،احمد ابن حنبل هعبدالل

 .ا كتاب دیگر از این قبیلههدصابونی و  اثر «صحاب الحدیثأ

ر ه ،كندرا بیان می دخو هعقید هرگاه، ل سنتهاز امامان ا ر امامیه

 ب ،باشد مختصر هم كهقدر 
ً
، كندمی هموضوع اصحاب اشار هحتما
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باریا  هك است، یا فضیلت خلفای راشدین و یا هفضیلت آن هدر

اند و از اختالفات هی كردها را نهو سب و دشنام دادن آن ،اهعدالت آن

 . (1)اندهنیاوردمیان  هسخنی با هآن

در این تحقیق،  هبر این است ك هسعی و كوشش بند ،ین خاطرا هب

 هبیان نمایم ك و هتوضیح دادو جوانب گوناگون آن را  همیت این عقیدها

 هچ ،نگام تحقیق زندگی اصحابه در این موضوعدر صورت ترك 

 .بودد هخطراتی بر آن مترتب خوا

 ،طور اجمال هو بموضوعی اعتقادی است بنابراین، این تحقیق 

سب و دشنام  بیان  مانند: آوردن  ،گیردم در برمیهبرخی جوانب دیگر را 

بار هضرورت تحقیق در روایاتی ك هب هاصحاب و اشار یخ  هدر تار

 اصحاب وجود دارد.

ضروری در احوال  هعنوان یك دیدگا هتوان بپس این موضوع را می

 هو كسانی ك شگرانهپژومورخین و  برای هحساب آورد ك هاصحاب ب

بارند هبخوا الزم و  بحث كنند، هیكی از صحاب هو زندگینام هسیر هدر

 است.ضروری 

یر  هدر كتاب حاضر ب   : امهنیز پرداختمباحث ز

در این . جدالیل عدالت اصحاب در قرآن و سنت پیامبر  :نخست

عدالت ایشان طور واضح و روشن بر  هب هام كهمیان، دالیلی را آورد

                                                           

عه814ل سنت، اللكائی )ت هكتاب شرح اصول اعتقاد ا هب هبرای نمون -1 ج ا ر م  هج 

یسند هد كیینما  هو آنچ هنمود هل سنت اشارهنفر از بـزرگان ا هد هعقید هدر آن ب هنو

سعد حمدان (، دكتر احمد 141 – 11/151است ) هنمودم، ذكر كرد همن اشار

 است. هالغامدی بر این كتاب تحقیق نمود
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برخی تعلیقات و  همراهكنند و روایات صحیح و درست را داللت می

 .امهتوضیحات نقل كرد

ا هبعد از آن هیچ یك از كسانی كهبا  همقام و منزلت صحاب :دوم

فضیلت اصحاب بر  هام كهبیان نمودپس  كند،اند برابری نمیهآمد

 .ا برتری داردهآن همه

یی و انواع  :سوم در این موضوع  .اهآن همهدشنام اصحاب و حكم بدگو

و  طعن هدر عدالت صحاب هفرق میان كسی ك هك امهتوضیح دادم ه

را حكم كسی مچنین ه ،چیست دیگر مسلمانانبا  كندشك وارد می

نصوص  ه، در حالیكدهداصحاب دشنام می هب هكام هبیان كرد

را حكم كسانی  ،هعالو هب .ا وجود داردهفضیلت آن در مورد یمتواتر

در  ام.هشرح داد ندهدا را دشنام میهیا برخی از آن همگی صحابه هك

 هشیالمؤمنین عاام هبموضوع دشنام دادن  هب، هاین مقولپایان 

 ،است هنمود هی تبرئار پلیدیهخداوند او را از  هام كهكرد هاشار ل

 .امهن پرداختات المؤمنیهام هبقی هبسپس 

ییآثار مترتب بر  ،دنبال آن هب: ارمهچ  .امهو دشنام را آورد بدگو

 هاختالفاتی ك هنسبت ب ل سنت راها و برخورد ما هدیدگا :پنجم

بیان را  یم جوانبهجا  در این ام.هشرح داد است همیان اصحاب رخ داد

 هاشتبا هنگام تحقیق بهتا ند نیازمند شگران بدانهپژو هكام هنمود

 د.هرا دشنام ندگرانقدر  هصحاب  -هخدای نكرد-نیفتد و 

من  همتذكر شوم كالزم است  هدر پایان این مقدم ،گرامی هخوانند

یممینای هچیز جدید و تاز ید هبلك ،گو را گردآوری  های از نظرات ائمهگز

 هو برای یك  هنمود
 
دف، هو آن  ام،ها را ذكر كردهآن ندف معی

و  ،باشدل سنت در این موضوع میهنظرات و اعتقادات ا نمودن  یادآوری

 با این نظرات منافات دارد.  هر چیزی كهنمودن و بازداشتن از خودداری



 شاصحاب مورد در سنت اهل ديدگاه  8

 

در  هك ،ای سلف صالحهتمام كوشش هب هاین كوششی است ك

یا  ،باشد هعقید هدر زمین هخوا ،شودمی هاند، افزودهنوشت هاین زمین

یخ، حدیث و غیر موردو یا در  ،اههفرق  .هتار

ما  هدوستی اصحاب را ب هك خواستارمو در پایان از خداوند منان 

توفیق  منان و از خداوند، ر نمایدوحشم ایشانعطا نماید و ما را با 

 .آرزومندمرا  بات قدمروزافزون و ث

 

 یبیهالو همحمد بن عبدالل

یاض: ص: ب:     45589ر



 
 
 
 

2 

 در قرآن کريم شداليل عدالت صحابه

 است تیل سنت از مسایل قطعی عقیدهنزد ا ش هعدالت صحاب

طور ضروری  هب ،این موضوع در دین هك توان گفتمیجرأت  هبو 

از قرآن و سنت  ، دالیل بسیاریمعلوم و مشخص است و برای این ادعا

 :كندثابت میرا  آن هوجود دارد ك

 نخست: هآی

ُٞٞرََضَٞٞلََّقدۡٞ﴿ َََٞٞتَۡتُٞٞيَبايَُعونََكٞٞإَذۡٞٞٱلُۡمۡؤَمنَيََٞٞعنَٞٞٱللَّ َجَرة َٞفَعلَمَٞٞٱلشَّ
نَزَلٞٞقُلُوبََهمَۡٞٞفَٞٞما

َ
َكيَنةَٞٞفَأ َثَٰبُهمَۡٞٞعلَۡيَهمۡٞٞٱلسَّ

َ
ٞ﴾١٨ٞقَرَيٗباَٞفۡتٗحاَٞوأ

ٞ[.14]الفتح: 
یر درخت با تو  هكنگام هآن خداوند از مؤمنان راضی گردید » در ز

 هفتهایشان نهدر درون دل هرا ك هدانست آنچبیعت كردند. خدا می

نزدیك را پیروزی ایشان داد و هدل هبود، لذا اطمینان خاطری ب

 .«ا قرار دادهآن پاداش
 گفت: بهجابر بن عبدالل

 .(1) «ارصد نفر بودیمهزار و چهما »

خداوند  هك كند بر اینداللت میطور آشكار و روشن  هب هاین آی

                                                           

[، فتح الباری: 8158، حدیث ]هالحدیبی هصحیح بخاری: كتاب المغازی، باب غزو -1

یان. – 7/517  چاپ ر
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تواند جز خداوند كسی نمی هب های كهاست، تزكی هنمود هآنان را تزكی

یرا این تزكی هبر آن آگا پاكسازی  و است باطن و درون  ه، تزكیهباشد، ز

از آنان راضی خداوند مین خاطر ه هب .است هفتهایشان نهدر دل هآنچ

بر كفر  هد غیر ممكن است كخداوند از او راضی شو هشد، و كسی ك

یرا رضایت  ،بمیرد، چون در این جا مالك رضایت خدا بر وفات است، ز

 .(1)ند مردهداند مسلمان خوامی هكسانی است ك موردخدا در 

مسلم در  هكند روایتی است كرا ثابت می هاین دیدگا هك هآنچ

 فرمودند:ج  پیامبر هك هصحیح خود آورد

ُخُل  َلَ » ُ  َشاءَ  إِنح  اِلهارَ  يَدح َحاِب  ِمنح  اَّلله صح
َ
َجَرةِ  أ َحد   الشه

َ
ينَ . أ ِ  بَاَيُعوا اَّله

 هبا رسول الل هك هاز اصحاب شجر ىیچ فردهد هاگر خداوند بخوا» .(2)«ََتحتََها
 .«د شدهدوزخ داخل نخوا هبیعت كردند بج 

 است: هگفت / هابن تیمی

بندگانی اعالم ا از هباشد و تنرضا از صفات قدیم خداوند می»

و  ،كنندم میهداند موجبات رضای خدا را فرامی هكند كرضایت می

رد و رضایت یگنمی یچ وقت بر او خشمهر كسی راضی شود، هخداوند از 

شتی هشخص ب طور یقین آن هب ،باشد هر كس اعالم كردهخود را از 

خاطر  هاگر اعالم رضایت خدا بعد از ایمان شخص باشد، این ب .است
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ای نیك، فرد هبعد از كار همدح و ستایش اوست و اگر خداوند بداند ك

  .(1)«آیدحساب نمی هآنان ب ءشود جزای ناشایست میهدچار كار

ید:می / ابن حزم  گو

نَزَلٞٞقُلُوبََهمَۡٞٞفَٞٞماَٞفَعلَمَٞ﴿ :هخداوند فرمود هآنجا ك»
َ
َكيَنةَٞٞفَأ ٞٱلسَّ

داند و از آنان راضی ست میهایشان ه در دل هآنچ» [١١]الفتح:  ﴾َعلَۡيَهمۡٞ

یش را بر آنان وارد فرمود هگشت یچ كس هبرای  .«است هاست و آرامش خو

بار هدرست نیست ك  . (2)«دهد هدل را هنماید و یا شكی ب تردیدآن  هدر

 دوم: هآی

دٞ ﴿ َمَّ َٞهٞرَُّسوُلُّٞٞمح َينَٞٞٱللَّ ٞۥ َٞوٱَّلَّ ا ءَُٞٞمَعُه َشدَّ
َ
ٞٞأ ارَََٞٞعَ ٞبَيَۡنُهۡمٞ ٞرََُحَا ءُٞٞٱلُۡكفَّ

ٗعاٞتََرىُٰهمۡٞ ٗداُٞركَّ َنَٞٞفَۡضٗلٞٞيَبَۡتُغونَُٞٞسجَّ َٞٞم  َٞفَٞٞسيَماُهمَۡٞٞورَۡضَوٰنٗا ٞٞٱللَّ
َنۡٞٞوُُجوهََهم ثَرَٞٞم 

َ
ُجودَ ٞٞأ َٞفَٞٞوَمَثلُُهمۡٞٞٱتلَّۡوَرىٰةَ َٞٞفَٞٞمَثلُُهمَۡٞٞذٰلََكٞٞٱلسح

جَنيلَٞ ۡخَرجََٞٞكَزۡرع ٞٞٱۡۡلَ
َ
ٰٞٞفَٱۡسَتَوىٰٞٞفَٱۡسَتۡغلََظٞٞۥُۥاَررََٞفُٞٞهۥَشۡطٞٞأ ََٞعَ

اعَُٞٞيۡعَجُبُٞٞسوقَهَۦ رَّ اَر ٞٞبََهمَُِٞٞلَغَيَظٞٞٱلزح ُٞٞوََعدَٞٞٱلُۡكفَّ َينَٞٞٱللَّ َٞءاَمُنوا ٞٞٱَّلَّ
ٰلََحَٰتٞٞوََعَملُوا ٞ ۡغفََرةَٗٞٞمۡنُهمٞٱلصَّ ۡجًراٞمَّ

َ
َۢاَٞوأ ٞ[.92]الفتح:  ﴾٢٩َٞعَظيَم

ستند در برابر هبا او  هك ىخداست و كسان هفرستاد (ج ) محمد»

بانندهكفار سرسخت و شدید و درمیان خود م ا را در هآن هپیوست .ر

 ىفضل خدا و رضا همواره هك ىدر حال ىبینىحال ركوع و سجود م

 ،نمایان است ها در صورتشان از اثر سجدهآن هنشان .طلبندىاو را م

مانند ه .ف آنان در انجیل استاین توصیف آنان در تورات و توصی
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 ه، سپس بهخود را خارج ساخت ىاههجوان هك ستنده ىزراعت

یت آن پرداخت  هاست و ب هخود ایستاد ىو بر پا هتا محكم شد هتقو

این  .داردىوام ىشگفت هرا ب كشاورزان هك هنمو و رشد كرد ىقدر

ا هاز آن ىكسان [ىول]د نخشم آور هكافران را ب هآن است ك ىبرا

 اهآن هب اند، خداوندهانجام داد هشایست ىاهو كار هایمان آورد هك

 .«استهداد ىآمرزش و اجر عظیم هوعد

ید:می / امام مالك  گو

اصحاب را  هوقتی ك ،نگام فتح شامه در مسیحیان هشنیدم ك»

یون مسیح بهخدا قسم این هب»دیدند گفتند:   «ترندها از حوار
ً
. واقعا

یرا این امت ؛اندهراست گفت بزرگ  بسیارای آسمانی قدیم هدر كتاب ،ز

ین آنو بزرگ ،ستنده ستند و خداوند با ه ج هاللاصحاب رسول ،اهتر

 هنام آنان را بزرگ نگا ،ای پیشین و اخبار متداولهذكر آنان در كتاب

َٞفَٞٞمَثلُُهمَۡٞٞذٰلََكٞ﴿ مین خاطر خداوند فرمود:ه هو ب ،است هداشت
جَنيلََٞٞفٞ﴿و سپس فرمود:  ﴾ٱتلَّۡوَرىٰةَ ۡخَرجََٞٞكَزۡرع ٞٞٱۡۡلَ

َ
یعنی  ﴾ُهۥَشۡطٞٞأ

را  یعنی: آن ﴾فَٱۡسَتۡغلََظٞ﴿، یعنی: محكم نمود  ﴾اَرَرۥُۥَفٞ﴿ ،ایشههدان

ٰٞٞفَٱۡسَتَوىٰٞ﴿، طوالنی و قطور كرد رَّاعَُٞٞيۡعَجُبُٞٞسوقَهَۦََٞعَ  همهیعنی:  ﴾ٱلزح

 .اندهو پشتیبانی نمود هداد او را یاری ،ستندهچنین  ج اصحاب پیامبر

ستند تا كفار را خشمگین هبا باغبان  ،درخت و باغ مانند ،پیامبر با آنان

 .(1)«نمایند

ید:میابن جوزی   گو
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 .(1)«اندهتوصیف شد هگون ور، تمام اصحاب اینهنزد جم»

 سوم: هآی

َينَٞٞٱلُۡمَهَٰجرَينَٞٞلَلُۡفَقَرا ءَٞ﴿ ۡخرَُجوا ٞٞٱَّلَّ
ُ
ۡمَوٰلََهمۡٞٞدََيٰرَهَمَۡٞٞمنٞأ

َ
ٞيَبَۡتُغونََٞٞوأ

َنَٞٞفَۡضٗلٞ َٞٞم  ونََٞٞورَۡضَوٰنٗاٞٱللَّ ََٞٞويَنُُصُ ۥ هٞٞٱللَّ َلَٰٓئََكَٞٞورَُسوََلُ و 
ُ
ُٞهمُٞٞأ

َٰدقُونَٞ ٞ[.4]الحشر: ٞ﴾٨ٞٱلصَّ
ینی است كهفقرای مم هسمچنین غنایم ه» و  هو كاشان هاز خان هاجر

و خشنودی  فضل خدا هاند، آن كسانی كهشد هاموال خود بیرون راند

و  اینان راستان ،ندهدمبرش را یاری میاند، و خدا و پیهخوااو را می

یانند  .«راستگو
  :هك هآیاین تا 

َينَٞ﴿ َينََٞٞوَۡلَۡخَوٰنََناََٞلَاٞٱۡغفَرَۡٞٞربََّناَٞيُقولُونََٞٞبۡعَدهَمۡٞٞمَنََۢٞٞجا ُءوَٞوٱَّلَّ ٞٱَّلَّ
يَمٰنََٞٞسبَُقونَا ٞٞقُلُوبََناَٞفََٞٞتَۡعۡلَٞٞوَلٞٞبَٱۡۡلَ َينََٞٞغل ٗ ٞإَنََّكَٞٞربََّنا َٞٞءاَمُنوا ٞٞل ََّلَّ
ٞ ٞ.[11]الحشر: ٞ﴾١٠ٞرََّحيمٞ ٞرَُءوف 

ین و انصار بهپس از م هكسانی ك» یند: آیند، میدنیا می هاجر گو

آوردن بر ما پیشی در ایمان هما را و برادران ما را ك ،پروردگارا

ایمان جای هدر دل ،مؤمنان های نسبت بهبیامرز وكین ،اندهگرفت

 .«ستی...هتو دارای رأفت و رحمت فراوانی  ،پروردگارا .همد
را بیان  «یءف  »خداوند در این آیات احوال و صفات مستحقین 

َينَٞٞٱلُۡمَهَٰجرَينَٞٞلَلُۡفَقَرا ءَٞ﴿ اول: هگرو :ستنده هگرو هس هكند كمی   ﴾ٱَّلَّ
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َينَٞ﴿ دوم: هگرو ارََٞٞتَبوَُّءوَٞوٱَّلَّ يَمٰنَٞٞٱدلَّ  سوم: هو گرو ﴾َقۡبلََهمَۡٞٞمنَٞوٱۡۡلَ

َينَٞ﴿  .﴾َبۡعَدهَمَۡٞٞمنََۢٞٞجا ُءوَٞوٱَّلَّ
یبا و بجا امام مالك از این آی هچ  فرماید:و می هكرداستنباط  هقدر ز

یء نصیبی ندارند ند از مال ف  هداصحاب را دشنام می هكسانی ك»

یژگی  هتوان آنان را بشوند و نمیسوم نمی هگروچون شامل  این و

َينَٞ﴿ فرماید:می هتوصیف كرد ك َٞربَّنَاَٞيُقولُونََٞٞبۡعَدهَمَۡٞٞمنََۢٞٞجا ُءوَٞوٱَّلَّ
َينََٞٞوَۡلَۡخَوٰنََناََٞلَاٞٱۡغفَرۡٞ يَمٰنََٞٞسَبُقونَاٞٱَّلَّ [11]الحشر:  ﴾بَٱۡۡلَ

 ،مچنینه .(1)

یند: ىانصار( آمدند و م ن ویاجرها )بعد از مهبعد از آن هك ىكسان گو

 .«گرفتند بیامرز ىدر ایمان بر ما پیش هما و برادرانمان را ك ،پروردگارا»

یدىمسعد بن ابی وقاص   :گو

است و  هگذشت ،آن هدو منزلگا ،قرار دارند همنزلگا همردم در س»

ین منزلگاهب .است هباقی ماند ،آن هیك منزلگا شما انتخاب  هی كهتر

 را خواند: هاست سپس این آی هباقی ماند هنی است كماهید كرد، هخوا

ا هاین :و فرمود﴾ َورَۡضَوٰٗنا﴿ هكلم هتا رسید ب ﴾ٱلُۡمَهَٰجرَينَٞٞلَلُۡفَقَرا ءَٞ﴿

ین هم است، سپس  هگذشت هكاست ی هاین منزلگا هستند كهاجر

َينَٞ﴿ فرمود: ارََٞٞتَبوَُّءوَٞوٱَّلَّ يَمٰنَٞٞٱدلَّ ای هانت هتا رسید ب ﴾َقۡبلََهمَۡٞٞمنَٞوٱۡۡلَ

م هستند و این ها انصار هاین :و فرمود ﴾َخَصاَصة ٞٞبََهمََۡٞٞكنََٞٞولَوۡٞ﴿ :هاین آی

َينَٞ﴿ را خواند: هسپس این آی ،است هگذشت هی است كهمنزلگا َٞوٱَّلَّ
ٞٞإَنََّكَٞٞربََّنا ٞ﴿ هتا رسید ب ﴾َبۡعَدهَمَۡٞٞمنََۢٞٞجا ُءو ، آن دو ﴾رََّحيمٞ ٞرَُءوف 

ین هاست، یعنی ب هو این یكی باقی ماند اندهگذشت همنزلگا تر
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ید: اینستید و میهشما الآن در آن  هی كهمنزلگا برای  هك گو

 .(1)«گذشتگان مؤمن خود طلب آمرزش و غفران نمائید

ج  برای اصحاب پیامبر هبود ك هفرماید: امر شدمی ل هعایش
 .(2)استغفار شود ولی آنان را سب و دشنام دادند

ید:میابونعیم   گو

و  هورزد و با گنابا خدا و رسولش مخالفت می هبدتر از آن كسی ك»

 هبینید خداوند بگردد كیست؟ مگر نمیمی معصیت پیش آنان بر

ایشان ای از یارانش در گذرد و بر هاست كهدستور دادج  پیامبرش

بانی را بهطلب مغفرت نماید و آغوش م خداوند  ؟باز كند اهروی آن هر

اُٞكنَتَٞٞولَوۡٞ﴿ د:نفرمایمی وا ٞٞٱلَۡقلۡبََٞٞغلَيَظَٞٞفظًّ ٞفَٱۡعُفَٞٞحۡولََك َٞٞمنََۡٞٞلنَفضح
ۡمرََٞٞفٞٞوََشاوَرُۡهمۡٞٞلَُهمَۡٞٞوٱۡسَتۡغفَرَۡٞٞعۡنُهمۡٞ

َ
و اگر »یعنی:  .[152عمران: ]آل ﴾ٱۡۡل

پس از آنان  ،شدندمی هاز پیرامون تو پراكند ،دل بودی خوی و سنگ درشت

نیز  ،«ا با آنان مشورت و رایزنی كنهدرگذر و برایشان طلب آمرزش نما و در كار
 ﴾٢١٥ٞٱلُۡمۡؤَمنَيََٞٞمنَٞٞٱتََّبَعَكٞٞلََمنََٞٞجَناَحَكَٞٞوٱۡخفَۡضٞ﴿ د:نفرمایمی

از تو  هو بال )محبت و مودت( خود را برای مؤمنانی ك» یعنی: [.915]الشعراء: 

یالت آنان هر كس آنان را دشنام دهپس  «كنند بگسترانپیروی می د و تأو

مچنین از هد، از اوامر و دستورات خداوند و هد هشان را بد جلوایهو جنگ

 و در مورد پیامبرست اهعدول كرد ،اصحاب هوصیت خداوند نسبت ب
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 ،ای ناشایستهبدی و حرف هبجز  هب ،و اصحاب و مسلمانانج 

بان نمی  . (1)«گشایدز

یت كرد د از ابنهمجا  :هك هعباس راو

ای بر هك هید چون خداوند دستور دادهیاران محمد را دشنام ند»

م هآنان با  هدانست كاو می هایشان طلب غفران نمایید در حالی ك

 . (2)«ند نمودهجنگ و دعوا خوا

 ارم:هچ هآی

ٰبَُقونَٞ﴿ لُونََٞٞوٱلسَّ وَّ
َ
نَصارَٞٞٱلُۡمَهَٰجرَينََٞٞمنَٞٞٱۡۡل

َ
َينََٞٞوٱۡۡل ٞٱتََّبُعوُهمَٞوٱَّلَّ

ُٞٞرََّضَٞٞبَإَۡحَسٰنٞ  َعدََّٞٞعۡنهَُٞٞورَُضوا َٞٞعۡنُهمۡٞٞٱللَّ
َ
ٰت ٞٞلَُهمَۡٞٞوأ ََٞتَۡتَهاََٞتۡرَيَٞجنَّ

نَۡهٰرُٞ
َ
بَٗداهٞٞفَيَها َٞٞخَِٰلَينَٞٞٱۡۡل

َ
ٞ.[111: ة]التوبٞ﴾١٠٠ٞٱلَۡعَظيمُٞٞٱلَۡفۡورَُٞٞذٰلََكٞٞأ

ین و انصار و كسانهاز م ،پیشگامان نخستین»  ىنیك هب هك ىاجر

از او  [نیز]ا ها خشنود گشت و آنهكردند، خداوند از آن ىا پیروهاز آن

 هك هم ساختهآنان فرا ىشت براهاز ب ىایهخشنود شدند و باغ

یر درختانش جارهرهن ند ماند و این هدر آن خوا هاست، جاودان ىا از ز

 .«بزرگ ىاست پیروز
 روشن و آشكار  ،مورد نظر است هستداللی كنیز ا هدر این آی

ً
كامال

 است.
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ید:می هابن تیمی  گو

ولی برای  هشرطی از سابقین راضی گشت هرگونهخداوند بدون »

تبعیت با  هو از جمل است هتابعین شرط احسان را در نظر گرفت

ایشان طلب ای و بر هار رضایت نمودهاز آنان اظ هاین است ك ،احسان

 . (1)«مغفرت نمود

 پنجم: هآی

نَۡٞٞمنُكمٞيَۡسَتوَيَٞلٞ﴿ نَفقَٞٞمَّ
َ
هٞٞٱلَۡفۡتحََٞٞقۡبلََٞٞمنٞأ َلَٰٓئََكَٞٞوَقَٰتَل و 

ُ
ٞأ

ۡعَظمُٞ
َ
َنََٞٞدرََجةٗٞٞأ َينَٞٞم  نَفُقوا ٞٞٱَّلَّ

َ
َٞٞوَقَٰتلُوا هَٞٞبۡعدَُٞٞمنَۢٞٞأ

ُٞٞوََعدََٞٞوُُك ٗ ٞٱللَّ
ٞ.[11]الحدید: ٞ﴾ٱۡۡلُۡسَنٰٞ

اسالم كمك  هسپا ه، بهمك]پیش از فتح  هكسانی از شما ك»

 ىبا كسان]جنگیدند،  [خدا هدر را]بخشیدند و  [كردند و از اموال خود

و  هآنان درج ،برابر و یكسان نیستند [انفاق كردند ىپس از پیروز هك

بعد از فتح  هك است و مقام كسانی همقامشان فراتر و برتر از درج

ر ه هبذل و بخشش نمودند و جنگیدند ... اما ب [اسالم ه، در راهمك]

 .«دهدپاداش نیكو می هوعد همه هحال، خداوند ب
یند:می هد و قتادهمجا سنی در این آی» گو

ُ
 .(2)«شتهیعنی ب ؛هح

ید:كند و میاستنباط می هطور قطع از این آی هو ابن حزم ب  گو

ٞ﴿ :هچون خداوند فرمود ؛ستندهشتی همگی بهاصحاب »
ٞوََعدََٞٞوُُك ٗ

ُٞ  . (3)«﴾ٱۡۡلُۡسَنٰٞٞٱللَّ
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 ششم: هآی

ُٞٞتَّاَبٞٞلََّقد﴿ ٞٞٱللَّ نَصارََٞٞوٱلُۡمَهَٰجرَينَٞٞٱَلََّب َََٞٞعَ
َ
َينََٞٞوٱۡۡل َٞفٞٞٱتََّبُعوۥُٞٞٱَّلَّ

ةََٞٞساَعةَ َۡنُهمۡٞٞفَرَيقٞ ٞقُلُوُبٞٞيَزَيغََُٞٞكدََٞٞماَٞبۡعدََٞٞمنَۢٞٞٱلُۡعۡۡسَ ٞتَاَبُٞٞثمَّٞٞم 
ٞٞبََهمۡٞٞإَنَُّهۥَٞعلَۡيَهۡمٞه ٞ.[117: ة]التوبٞ﴾١١٧ٞرََّحيمٞ ٞرَُءوف 

عدم  هدادن منافقان ب هاجاز ه]نسبت بپیغمبر  هخداوند توب»

ین و انصار را پذیرفت. مهم هو توب [ادهشركت در ج ین و هاجر اجر

 بعد از آن ،پیروی كردندج  در روزگار سختی از پیغمبر هانصاری ك

م هباز  ،منحرف شود هبود ك های از آنان اندكی ماندهای دستهدل هك

بان استهوف و مئاو بسیار ر هچرا ك ،آنان را پذیرفت هخداوند توب  .«ر
تبوك حضور  هدر غزو هتمام صحاب هو این در حالی است ك

ناتوان  هك مانند زنان و آنان ،عذر داشتند هك غیر از آنان هب ،داشتند

 پذیرفت هتخلف كرد هنفر ك هآن س هو توب ،بودند هماند
ً
 هبودند بعدا

 شد و خداوند از آنان درگذشت.



 
 
 
 

3 

 ج در سنت پيامبر  شعدالت صحابه داليل

 :حدیث اول

میان خالد بن ولید و عبدالرحمن بن  هكند كابوسعید روایت می

وقتی ج  خالد او را دشنام داد، پیامبر .بود هعوف دعوایی ایجاد شد

 شنید فرمود:

ا تَُسبُّوا َلَ » َحد 
َ
َحاِب  ِمنح  أ صح

َ
َحَدُكمح  فَإِنه  أ

َ
نحَفَق  لَوح  أ

َ
ُحد   ِمثحَل  أ

ُ
 َذَهب ا أ

دحرَكَ  َما
َ
َحِدِهمح  ُمده  أ

َ
 .(1)«نَِصيَفهُ  َوَلَ  أ

یرا اگر یكی از شما ب ؛یدهیچ كدام از أصحاب من را دشنام نده»  هانداز هز

م هیك مشت آنان و حتی نصف آن  هانداز هب ،احد طال انفاق كند هكو

 .«رسدنمی
یدمی «الصارم المسلول»در كتاب  هابن تیمی  :گو

ج  ركس با پیامبرهند اهم گفته همچنین امام احمد و غیرهو ...»
ا حتی در باشد و ی هیا یك روز مصاحبت نمود هیك سال و یا یك ما

 هبج  اصحاب پیامبر ءجز ،باشد هاو را دید ،هایمان آورد هحالی ك

مصاحبت  هدرج ،هبا ایشان بود هك همان اندازه هآید و بحساب می

                                                           

  :ج  يباب قول النب ج  يصحاب النبأالبخاری: كتاب: فضائل  -1
ً
لو كنت متخذا

، حدیث 
ً
یم سب ة. ومسلم: كتاب فضائل الصحاب6176خلیال ، باب تحر
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 هی فرمود كهخالد را نج  شود چرا پیامبر هد داشت. اگر پرسیدهخوا

در  ،بود هصحاب ءم جزهخودش  هدر حالی ك ،دهاصحابش را دشنام د

سابقین اولین  ءچون عبدالرحمن و نظایر او جز :توان گفتجواب می

یاران  ءجز ،جنگیدوقتی خالد با آنان می هبودند و اینان كسانی بودند ك

یش را انفاق  ،هبودند و قبل از فتح مكج  پیامبر اموال و دارایی خو

یش باالتری از افراد بعد  هو اینان درج ،خدا جنگیدند هكردند و در را خو

یژگی دارایو  ،دارند پس  .ا ندارندهاصحاب بعد از آن هك ستندهایی هو

 هند، چهیاران نخستین خود را دشنام د هی فرمود كهآنان را نج  پیامبر

 جز هكسانی ك هبرسد ب
ً
 .(1)«م نیستند و یا افراد بعدیهتابعین  ءاصال

 حدیث دوم: 

 فرمود: س عمر هبج  پیامبر

ِريَك  َوَما» َ  لََعله  يُدح لَعَ  اَّلله ر ا َشِهدَ  َمنح  ىلَعَ  اطه َملُوا قَاَل  بَدح  ِشئحتُمح  َما اعح
 هل بدر اطالع دادها هشاید خداوند ب ؟دانیمی هچ» .(2)«لَُكمح  َغَفرحُت  َفَقدح 

یرا از هید انجام دهخوامی هرچه هودماست و فر هایشان آگاهدل هب هك ید ز

 .«انتان در گذشتمهگنا
یم است و منظور این است  «اعملوا» هكشود می هگفت برای تكر

 شوند. بازخواستخاطر آن  هب هكنند ككاری نمی ،ل بدرها هك

ید:ابن حجر عسقالنی در این مورد می  گو
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گیرد، باشد مورد عفو خداوند قرار می هر چهل بدر هیعنی اعمال ا»

 واقع نشد همثل اینك
ً
 .(1)«است هاصال

ید:مینیز امام نووی   گو

خداوند در  همعنی این حدیث این است ك هك اندهعلما گفت»

ی هاگر یكی از آنان مرتكب گنا هوگرن ،بخشایدان آنان را میهگنا ،آخرت

حد را  سد شد و عمر هموجب حد باشد، در دنیا آن حد اجرا خوا هشود ك

 .«است هكرد هبر بعضی از آنان اقام

 است: هبن مظعون گفت هقدام

ل بدر هاز ااو  هدر حالی ك ،ر مسطح اجرا نمودحد را ب ج پیامبر»

 . (2)«بود

ید:می سابن القیم  گو

 هك هدانستخداوند می هكسانی است ك هاین خطاب نسبت ب»

آنان دچار  .ند مردهبر دین اسالم خوا هند شد، بلكهاز دینشان دور نخوا

شوند، ولی خداوند دیگران مرتكب می هند شد كهانی خواهگنا

د هآنان را موفق خوا هبلك ،ان اصرار ورزندهآنان بر این گنا هگذارد كنمی

طلب استغفار نمایند  و هخود پشیمان شد هو از گنا هكرد هتوب هكرد ك

را  شانانهاتا گن های نیك انجام دادهكار هد كرد كهو نیز آنان را موفق خوا

یژگی هك این. محو نماید این دلیل  هب ل بدر است،هخاص ا ،این و

و  ،اندهو مورد آمرزش قرار گرفت هدر مورد آنان تحقق پیدا كرد هكاست 

 م كنند.هخودشان اسباب بخشایش را فرا هبا این كندارد  مغایرتیاین 
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یژگی بدان معنی نیست ك هك هگون مانه فرایض را ترك  هاین و

یژگی  ،طور مستمر هب ،ند، چون اگر بدون انجام واجباتنمای چنین و

دیگر و حج و  هانجام نماز و روز هیافت، دیگر نیازی ببرای آنان تحقق می

 .(1)«اعلم هم محال است، واللهنداشتند و چنین چیزی  واجبات

 حدیث سوم:

 فرمود:ج  پیامبر هاست ك هگفت  عمران بن حصین 

« ُ ِت  َخيح مه
ُ
ِن  أ ينَ  ُثمه  قَرح ِ ينَ  ُثمه  يَلُوَنُهمح  اَّله ِ َراُن: قَاَل .  «يَلُوَنُهمح  اَّله  ِعمح

دحرِي فَالَ 
َ
َذَكرَ  أ

َ
نِهِ  َبعحدَ  أ ِ  قَرح َننيح وح  قَرح

َ
ین مسلمانان امت هب» .(2)«ثاََلث ا أ تر

 هسپس آنانی ك ،كننددر این قرن با من زندگی می هستند كهمن، كسانی 

ید:عمران می. «آیندبعد از این قرن می بعد از ج  دانم آیا پیامبرنمی» گو

یش دو قرن را گفت  .«قرن هیا س ،قرن خو

 ارم:هحدیث چ

 اِلُُّجومُ » فرمود: هك هروایت كردج  از پیامبر  ابوموسی اشعری
َمنَة  

َ
َماءِ  أ َت  اِلُُّجومُ  َذَهبَِت  فَإَِذا لِلسه

َ
َماءَ  أ نَا تُوَعدُ  َما السه

َ
َمنَة   َوأ

َ
َحاِب  أ صح

َ
 أل

َت  َذَهبحُت  فَإَِذا
َ
َحاِب  أ صح

َ
َحاِب  يُوَعُدونَ  َما أ صح

َ
َمنَة   َوأ

َ
ِت  أ مه

ُ
 َذَهَب  فَإَِذا أل

َحاِب  صح
َ
َت  أ

َ
ِت  أ مه

ُ
بر صامین و  ،آسمان یستارگان برا» .(3)«يُوَعُدونَ  َما أ

بر سرشان  هشد هداد هل آسمان وعدها هب هآنچا بروند ههستار هك وقتی .ستنده

 هآنچ ،بروم من هكی وقت .ستمهم قیامت است و من امین امتم ه آید و آنمی

 .«د آمدهخوا ،هشد هداد هآنان وعد یبرا
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 اهآن هاز جمل هك، است «هفتن» ،هشد هداد همنظور از امر  وعد

 ىول ،بودج  هاز مسلمانان بعد از وفات رسول الل ىشدن بسیار مرتد

 .تد و مانع شودسا بایهتا در مقابل آن بود هنمود مأموررا  س بوبكراخداوند 

 ،بروند اهآن هك وقتی و ستندهامین  اسالم، امت ىبرا پیامبراصحاب 

و  هم فتنه نآو  ،د آمدهبر سرشان خوا ،هشد هداد هوعدایشان  برای هآنچ

 .ظلم و جور و باطل است

 حدیث پنجم:

 فرمود: هك هنقل كردج  از پیامبر  عمر بن خطاب

كحِرُموا »
َ
َحاِب  أ صح

َ
 .(1)«ِخيَاُرُكمح  فَإِنهُهمح ، أ

َفُظوِن » :هو در روایتی دیگر چنین آمد َحاِب  ِف  احح صح
َ
  .(2)«أ

ینه]ب چون آنان  ،یدهیاران من را مورد احترام قرار د یدا و[ هتر ای ههبرگز

 ستند.هشما 

 حدیث ششم:

 فرمود: هكند كنقل میج  مرفوع از پیامبرطور  هب هواثل

ِ ََل تََزالُوَن » ََل تََزالُوَن ِِبَيح  َما َداَم ِفيُكمح َمنح َرآِِن وََصاَحبَِِن، َواَّلله
ى َمنح َرآِِن وََصاَحَب َمنح َصاَحبَِِن 

َ
مدام » .(1)«ِِبَيح  َما َداَم ِفيُكمح َمنح َرأ
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من را  همیان شما كسی باشد ك هك تا زمانیید ماند، هبر خیر و نیكی خوا

ید بود همدام بر خیر خوا ،خدا سوگند هب .باشد هو با من مصاحبت نمود هدید

منشین ه ایشانو با  هرا دیدصحابی م هباشد ككسی  ،میان شما هكتا زمانی 

 .«باشد هوجود داشت ،هبود
 فتم:هحدیث 

 گفت: هكند كروایت می ج از پیامبر  انس

نحَصارِ  ُحبُّ  اإِليَمانِ  آيَةُ »
َ
نحَصارِ  ُبغحُض  اِلَِّفاقِ  َوآيَةُ ، األ

َ
 هنشان» .(2)«األ

 .«ورزی با آنان استهكین ،نفاق هو نشان ،دوستی با انصار ،ایمان
 فرماید:در مورد انصار باز می

بُُّهمح  َل» ، إَِل ُُيِ ِمن   ،مؤمنشخص جز » .(3)«ُمنَافِق   إَِل ُيبحِغُضُهمح  َوَل ُمؤح

قرار  هآنان بغض و كین هنسبت ب ،جز منافق هآنان را دوست ندارد و بكسی 

 .(4)«ددارن

                                                                                                                  

اند و هروایت كرد «ةالسن»در  9/161وابن أبی عاصم:  19/174: هشیبابن ابی -1

، و حافظ ابن 1/166 ةالصحاب ة، و أبو نعیم  در معرف99/45نی در الكبیر طبرا

یثمی در مجمع الزوائد ه ، وهسند آن را حسن دانست 7/5حجر در الفتح: 

رجال آن  ا،هروشاز  ییك هك هروایت كرد ىبسیار ایهروشطبرانی با  ، و11/91

 صحیح است.

 .1/45و مسلم:  7/116بخاری:  -2

 .ئس، از حدیث البرا1/45و مسلم:  7/116بخاری:  -3

فضل و بزرگواری  ،بطور آشكار و روشن هاحادیث و روایات فراوانی وجود دارند ك -4

ید این موضوع را بررسی هطور تفصیل بخوا هاگر ب .كننداصحاب را بیان می

 هامام احمد مراجع هنوشت ةكتاب فضائل الصحاب هتوانید بكنید، می

ام  هزار حدیث و اثر است و و دانشگاهبر دو مشتمل در دو جلد و  هید،كینما

ده1816القری در سال  ر ک ر  ش ت ن م ا  ر ن  آ ق   است. هذ 
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 آنچه که گذشت خالصه

 هذكر كردیم نتیج ش هدر مورد مناقب صحاب هاز آیات و احادیثی ك

یم كمی  : هگیر

 هب است. هنمود هر و باطن آنان را تزكیهظا  خداوند: نخست

خداوند آنان را  هتوان گفت كمی ،رشانهظا هعنوان مثال برای تزكی

ین اخالق  بزرگ هب  هك چنان ،است هتوصیف كرد هپسندید تر

 فرماید:می

ا ءُٞ﴿ َشدَّ
َ
ٞٞأ ارَََٞٞعَ ٞ.[92]الفتح: ٞ﴾بَۡيَنُهمۡٞٞرََُحَا ءُٞٞٱلُۡكفَّ
بانندهمدیگر مهبر كافران سختگیر ]و[ با »  .«ر
ونَٞ﴿ ََٞٞويَنُُصُ ۥ هٞٞٱللَّ َلَٰٓئََكَٞٞورَُسوََلُ و 

ُ
َٰدقُونَُٞٞهمُٞٞأ ٞ.[4]الحشر: ٞ﴾ٱلصَّ

مان مردم درست هكنند اینان ىم ىو خدا و پیامبرش را یار»

 .«كردارند
ا َٞٞحاَجةُٗٞٞصُدورَهَمَۡٞٞفََٞٞيَُدونََٞٞوَلٞ﴿ َمَّ وتُوا ٞٞم 

ُ
ََٰٓٞٞوُيۡؤثَُرونَٞٞأ ََٞعَ

نُفَسَهمۡٞ
َ
ٞ.[2]الحشر: ٞ﴾َخَصاَصة ٞٞبََهمََۡٞٞكنََٞٞولَوۡٞٞأ
 ىایشان حسدهاست در دل هشد هایشان داد هب هآنچ هو نسبت ب»

 .«]مبرم[ باشد ىر چند در خودشان احتیاجهیابند و ىنم
ا مخصوص خداوند است هتن هاما باطن و درون آنان چیزی است ك

باشد و خداوند از می ها آگاها و درون آنه بر دل ها اوست كهو تن

ید:می هبرای نمون ،است هاصحاب خبر دادصداقت و درستی باطن   گو
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نَزَلٞٞقُلُوبََهمَۡٞٞفَٞٞماَٞفَعلَمَٞ﴿
َ
َكيَنةَٞٞفَأ ٞ.[14]الفتح: ٞ﴾َعلَۡيَهمۡٞٞٱلسَّ

  .«ایشان بود بازشناخت و بر آنان آرامش فرو فرستادهدر دل هو آنچ»
ٞ.[2]الحشر: ٞ﴾إََِلَۡهمَۡٞٞهاَجرََٞٞمنُُۡٞٞيَبحونَٞ﴿
 .«دوست دارند هكوچ كردآنان  ىسو هب هر كس را كه»
َنَٞٞفَۡضٗلٞٞيَبَۡتُغونَٞ﴿ َٞٞم  ٞٞ.[92]الفتح: ٞ﴾َورَۡضَوٰٗناٞٱللَّ
 .«خدا را خواستارند ىفضل و خشنود»
 مچنین: هو 

ُٞٞتَّاَبٞٞلََّقد﴿ ٞٞٱللَّ نَصارََٞٞوٱلُۡمَهَٰجرَينَٞٞٱَلََّب َََٞٞعَ
َ
َينََٞٞوٱۡۡل َٞفٞٞٱتََّبُعوۥُٞٞٱَّلَّ

ةََٞٞساَعةَ ٞ.[117 :ة]التوبٞ﴾ٱلُۡعۡۡسَ
در آن ساعت دشوار از  هاجران و انصار كهیقین خدا بر پیامبر و م هب»

 .«كردند ببخشود ىاو پیرو
 ند،صدق نیت و درستكاری آنان یقین پیدا ك هوقتی ب  خداوند

 هب هكیك عمل قلبی و درونی است  ،هپذیرد و توبآنان را می هتوب

 .یابدی نمیهجز خدا كسی بر آن آگا

ین امور خیر  بزرگ هب ،یهتوفیقات ال سبب هب :دوم ری و هظا  تر

 هو اناب هو توب هاز آنان راضی گشت هد كهدباطنی، خداوند خبر می

سنی داد هآنان وعد همه هو ب هآنان را پذیرفت
ُ
 .استهح

ای بر هك هما دستور داد هخداوند ب ،سبب تمام موارد باال هب :سوم

یم و  هك هامر فرمود ج و پیامبر ،یمیایشان طلب استغفار نما آنان را تكر

یم هو ب ،و حقوق آنان را رعایت كنیم كنیم،احترام  و ما  ،آنان محبت ورز

آنان بر حذر  هورزی بهبدی و دشنام و كین هرگونه دادن را از نسبت

و  های ایمان برشمردههمحبت و دوستی با آنان را از نشان ه، بلكهداشت

 است. های نفاق دانستههاز نشان ورزی با آنان راهكین
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ینهعصر آنان ب هطبیعی است ك ،اهاین همهبعد از  :ارمهچ  عصر تر

 ،مین دلیله هباشد و امین این امت باشند و ب همعرفی شد و خیرالقرون

یرا  ،واجب است و پیروی از خط مشی آنان، بر امت آنان هاقتدا ب ا هتنز

یقه ،شتهب هرسیدن ب هرا  رسول گرامی ه، چنان كباشدمی همین طر
 فرماید:میج 

ِديِّنَي ِمنح َبعحِديح » حَمهح اِشِديَن ال ُلََفاِء الره  .(1)«َعلَيحُكمح بُِسنهِت وَُسنهِة اْلح
پیرو سنت و روش من و روش خلفای راشدین  هبر شما واجب است ك»

 .«بعد از من باشید دایتگر  ه

                                                           

اند هدارمی این حدیث را روایت كرد اصحاب سنن و و 197 – 8/191امام احمد:  -1

اند. نگا: جامع العلوم هو جماعتی از محدثین این حدیث را صحیح دانست

و ه1811، دارالفرقان، طبع اول 647( ص: 64ابن رجب حدیث: )والحكم:  ذ 

 .4/117(، 9588)حدیث : الإرواء هنگا
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 شمعادل مقام و منزلت اصحاب یهيچ چيز

 باشدنمی

امری  نزد بزرگان اصحاب، ،بزرگداشت اصحاب و قدرشناسی آنان

 انكم باشد، یعنی اجتماع آن هصحاب هدرج هم كهر چقدر ه مقرر است،

 واجب است.ایشان داشت  بزرگ ،(1)باشد اندكج  با پیامبر هصحاب

ید:می هحافظ ابن حجر در یادآوری این مسئل  گو

 هابن قدام در كتاب اخبار الخوارج تألیف محمد ،این موارد هجمل از

 هاینجا ك هسپس سند روایت را ذكر كرد تا رسید ب .است همروزی آمد

ما نزد » :گفت هنقل است ك گفت: از نبیج العنزی از ابوسعید الخدری

را مورد  هیك نفر معاوی ، وآمد هابو سعید بودیم و سخن از علی و معاوی

نشست و  ،بود هزد هتكی[ ه]تا آن لحظ هكابو سعید  .رار دادجسارت ق

درمیان  هبودیم كج  پیامبر همراهبا دوستانی  هنگامی كهگفت: ما 

داد و ابوسعید گفت: در  هسپس ادام .م بودهآنان ابوبكر و یك مرد بدوی 

جو كردن انصار، نزد او هخاطر  هدوران عمر بن خطاب این مرد بدوی را ب

صحبتی  مهج  آنان گفت: اگر این مرد با پیامبر هعمر ب .آوردند

                                                           

 م باشد.هیعنی یك ساعت  -1
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 هدانم چنمیحتی  هدر حالی ك ،داشتماو را از میان برمی ،داشتنمی

 .(1)[همدت در محضر ایشان بود ه]یعنی چ «است هماند جقدر با پیامبر

آن عرب بدوی را مورد عتاب و   عمر هبینیم كجا می در این

، چون مجازات كنداو را  هك این هبرسد ب هچ ،دهدسرزنش قرار نمی

ین روشن ،و این همصاحبت داشتج  او با پیامبر هدانست كمی تر

با  ،هو منزلت صحاب ارزش هآنان معتقد بودند ك هد است بر اینكهشا

 د بود.همشأن نیست و نخواهیچ چیز دیگری ه

 :هك كندنقل میوكیع 

بار هاز سفیان شنیدم ك» ٞٞقُلَٞ﴿ هاین آی هدر ٰ ََٞعَ ٞوََسَلٰم  َ ٞلَلَّ ٱۡۡلَۡمُد
َيَنٞٱۡصَطَفَٰٓٞ بگو: حمد مخصوص خداست و سالم » [.52]النمل:  ﴾َعَبادَۥَٞٱَّلَّ

ید گفت: اینان یاران و اصحاب محمد چنین  .«اشهبر بندگان برگز

یدنه شود نیست و با عقل درك نمی یامر قابل تصور ،ستند و این برگز

بنابراین نمود.  هاندازمهكرد و  هیساقمچیز دیگری  ارا ب توان آنو نمی

یاد  مه ر چند اعمال نیك آنانه ،داد برتریتوان دیگران را بر آنان نمی ز

 .(2)باشد

ید:می بابن عمر  گو

                                                           

مین هبدون كالم عمر و علی بن جعد با  هاین حدیث را آورد 6/51امام احمد  -1

ید: ه، الهآن را نقل كرد 9/251لفظ:  یان این حدیث ثق8/29یثمی گو  ه، راو

، و شیخ 1/91د هدنسبت می هیعقوب بن شیب هتند و ابن حجر آن را بسه

 .521د: الصارم المسلول: هدروی نسبت میهابوذر  هاالسالم آن را ب

 1/91 ةالإصابو ةدار المعرف و 6/612ابن كثیر  ،ة، دار المعرف91/61الطبري  -2

 استیعاب: ابن عبدالبر. ه، دار الكتاب العربي، با حاشی99ـ 
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یرا مقام و منزلت   ،یدهیاران محمد را دشنام ند» آنان  یك ساعت   ز

 .(1)«ل سال شما استهبیشتر از اعمال چ ،و خیر آن ،ترهب

 :هك هو در روایت وكیع آمد

َرهُ » َحِدُكمح ُعمح
َ
 ىیك عمر  تمام تر از عبادت هب» .«َخيح  ِمنح ِعبَاَدِة أ

 .«از شماست
یند:می در این مورد ور علماهجم  گو

یرا یست،ن هیچ عملی معادل فضیلت صحابه» پیامبر را ایشان  ز

یچ كس معادل هاما  .اندهنمود و محضر آن بزرگوار را درك هدهمشا

او را یاری  ،هاجرت نمودهبا وی م ،هاز او دفاع كرد هد بود كهنخوا كسانی

یش منتقل نمود هنقل و ب از او و یا شرع خدا را هداد  ،اندهافراد بعد از خو

یرا  هب نیز سابقین ،ندهدبعد از آنان انجام می افراد   هر عمل نیكی كه ز

 . (2)«آنان برسند هدرج هتوانند براین نمیبناب .برنداجر می همان اندازه

ید:حمد میاامام   گو

 باشد، هیاری رساند -م اندكهرچقدر ه-را  ج خدا پیامبر هك ىكس»

با  هگرچ ،اندهرا ندید ج پیامبر هككسانی است  هاعمال  صد سالتر از بر

 .(3)«تمام اعمال و كردار خود با خداوند مالقات كنند

ید:می / نوویامام   گو

                                                           

ابن  )الأعظمي(، 1/61 هابن ماج ،1/57 ةمام احمد در كتاب فضائل الصحابا -1

، هآن را صحیح دانست 1/98 هالبوصیری در زوائد ابن ماج ، و9/848عاصم ابی

آن را حسن  1/69 هآلبانی در صحیح ابن ماج ، و8/181 ةالمطالب العالی و

 اند.هدانست

 .7/7فتح الباری:  -2

 .1/111: اللكائی: ةالسنل هأصول اعتقاد أشرح  -3
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آنقدر د، نباش هم با پیامبر بوده هیك لحظ هاگرچ ،فضیلت اصحاب»

یاد است ك این  هیچ چیزی بهو  ،د بودهنخوا برابریچ عملی با آن ه هز

یرا ،رسدنمی هدرج یق فضایل  ز  چون آیند،دست نمی هبقیاس از طر

 .(1)«دهدد میهبخوا هر كسی كه هخداوند ب هاین فضیلتی است ك

 درونشان را باشد،می اهآندرون  هب هآگا همچنین خداوند كه

 فرماید:می هك چنان ،هنمود هتزكی

ٞ.[14]الفتح: ٞ﴾قُلُوبََهمَۡٞٞفَٞٞماَٞفَعلَمَٞ﴿
 د،بو هفتهن [از ایمان و صداقت]ایشان هرا در درون دل هخدا آنچ»

 .«دانستىم
 است: هآنان را پذیرفت هو توب
ُٞٞتَّاَبٞٞلََّقد﴿ ٞٞٱللَّ نَصارََٞٞوٱلُۡمَهَٰجرَينَٞٞٱَلََّب َََٞٞعَ

َ
 .[117: ة]التوبٞ﴾َوٱۡۡل

« 
ً
اجران و انصار هخداوند رحمت خود را شامل حال پیامبر و م مسلما

  هك ]كسانی نمود
ُ
سرت و شدت )در جنگ تبوك( از او در زمان ع

 . «[كردند ىپیرو
 است: هو از آنان راضی گشت

ُٞٞرََضَٞٞلََّقدۡٞٞ﴿ َجَرةَََٞٞتَۡتُٞٞيَبايَُعونََكٞٞإَذۡٞٞٱلُۡمۡؤمَنَيََٞٞعنَٞٞٱللَّ ]الفتح: ٞ﴾ٱلشَّ

14].ٞ
یر آن درخت هك ىنگامهخداوند از مؤمنان » با تو بیعت كردند،  ،در ز

 .«و خشنود شد ىراض
 هآنان ك هچگون .داند و بستمامی این خصوصیات را خداوند می

یژگیاین  ،آیندمی هگرو بعد از این  ند داشت؟هرا خوا اهو

                                                           

 .11/26مسلم با شرح نووی:  -1
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یند: روایاتمیا هولی برخی یم ىگو  هشما ب هك هبرخالف آنچ دار

ین كسی كهمش .كنیدآن استدالل می یداین را می هورتر ابن » ،گو

 -گمان خودشان هب- آوردمی هباشد و استداللی كمی «عبدالبر

روایت ج  از پیامبر هثعلبابی هك مانند این روایت بسیار قوی است،

 فرمود: هك هنمود

ِت »
ح
يهام   تَأ

َ
رُ  ِفيِهنه  لِلحَعاِملِ  أ جح

َ
وح  ِمنحُهمح  ِقيَل: ََخحِسنَي، أ

َ
 رَُسوَل  يَا ِمنها أ

 ِ  ،دهانجام د یر كس كار نیكه هآید كروزگاری می» .(1)«ِمنحُكمح  بَلح  قَاَل:؟ اَّلله

نفر از خودشان یا از ما؟  هاجر پنجا :پرسیدند .د داشتهنفر را خوا هپنجا اجر  

 .«فرمود: از شما
 گفت: هابوجمع مچنینهو 

نَا َمَعَك، »ابوعبيده گفته است: » لَمح سح
َ
َحد  َخيح  ِمنها، أ

َ
يَا رَُسوَل اهلِل، أ

ِمنُوَن ِب َولَمح  ، قَوحم  يَُكونُوَن ِمنح َبعحِدُكمح يُؤح نَا َمَعَك؟ قَاَل: َنَعمح وََجاَهدح
ِن   ما هدر حالی ك ،تر وجود داردهآیا كسی از ما ب ،ای رسول خدا» .(2)«يََروح

، قومی بعد هفرمود: بلج  اد كردیم؟ پیامبرهشما ایمان آوردیم و با شما ج هب

 . «اندهمن را ندید هدر حالی كآورند من ایمان می هب هك ند آمدهاز شما خوا

                                                           

موارد  ،1451: 645ابن لإحسان ، 8118 هابن ماج، 9/177ترمذی ، 8681ابوداود  -1

یب می هك اندهترمذی گفت الظمآن و آلبانی این  .باشداین حدیث، حسن غر

 (.828 ةالصحیح ةاست )سلسل هدش صحیح دانستهحدیث را با شوا

 و ه. حاكم آنرا صحیح دانست96 – 8/99طبرانی  دارمی و، 8/111امام احمد  -2

حسن  ،است: سند حدیث هابن حجر گفت .8/45م با آن موافق است: هبی هذ

ید به. 7/1الفتح:  ،است بانی  :همچنین بنگر  .118 – 1/116الفتح الر
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و چنین  هم تطابق دادهاین احادیث و احادیث سابق را با  ولی علما

 اند: هگیری كردهنتیج

:
ً
رُ  ِفيِهنه  لِلحَعاِملِ »حدیث:  اوال جح

َ
 ،نیست برتریدلیل بر  .«ََخحِسنيَ  أ

یاد برخی از اعمال چون اجر    .باشد برتری ایبركافی دلیل تواند نمی ،ز

:
ً
ید ثانیا برخی اوقات مزایا و  ،هشد هو فضیلت داد هعمل برگز

این  مجموعشود، ولی فاضل یافت نمی نزد شخص   هایی دارد كهبرتری

یژگی   د بود.هنخوابا شخص فاضل مساوی  ا،هو

:
ً
باره هباید دانست ك ثالثا  ،میان دو شخص برتری   هنگام  بحث در

معیار و دیگری در قرون بعدی،  هزندگی كردج  یكی در عصر پیامبر هك

امكان اجتماع  هدر حالی ك ،ندهدانجام می هعملی است ك اصلی،

میان  هك یباداتمانند عموم طاعات و ع رد،م وجود داهاین دو عمل 

برخی از مردم قرون  هبعید نیست كپس  است.مشترك  ،مؤمنین همه

آن  هب هصحاب هچیزی ك اما ،پیشی بگیرند هبر صحاب ،بعدی

 پیامبر هدهمشا ،رسندپیروزی می هآن ب هوسیل هاند و بهمتمایز شد
یچ عملی هچیزی است ماورای عقل بشری و  ،باشد و اینمیج 

  .(1)مانند شودهتواند با آن نمی

:
ً
یان رابعا متفق القول  هجمعبر لفظ حدیث ابی ،حدیث متأخر   راو

یرا برخی آن و برخی  اندهآورد «ةخیری»لفظ:  هرا ب نیستند، ز

یند:می ، رَُسوَل  يَا: َفُقلحنَا» گو ِ م   ِمنح  َهلح  اَّلله َظمُ  قَوح عح
َ
ا؟... ِمنها أ ر  جح

َ
و  (2) « أ

ید:حافظ در الفتح می  گو

                                                           

: ةرقالصواعق المح تر وجود دارد؟های رسول خدا آیا كسی از ما بیعنی:  -1

 .691یثمی ص هال

یج آن گذشت. هروایت طبرانی ك -2  تخر
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 (قبلی) سابق تر از سند روایتقوی (بعدیمتأخر ) سند روایت»

 .«اعلم هوالل، موافقت دارد هثعلبباشد و این با روایت ابیمی

این مورد  در  اكثر علمامیان  هم ككنییادآوری می ،و در پایان

و یا  همبشر هبرای خلفا و عشر برتری،الفی نیست، یعنی این تخا همسئل

، امری و بدر و تبوك هل عقبهمانند ا، روایات مخصوص دارند هك آنان

 هبلك ،ندارد ای در آن وجودههشك و شب یچهاست و  هثابت شد

یت نمود ج ا پیامبرهتن هبر سر اصحابی است ك اختالف نظر اند و هرا رؤ

 هرا استثنا كرد هل بدر و حدیبیها ،بن عبدالبراامام  ،مین خاطره هب

 . (1)است

                                                           

 .7/7فتح الباری  -1



 
 
 
 

6 

 و حکم آن شدشنام دادن صحابه

 كدامر هشود و چند نوع تقسیم می هب ش هدشنام دادن صحاب

یش را دارد.  حكم خو

 هارزش جلوشخصیت و بی دار كردن  هخدشعبارت است از  «سب»

 هب ،مردم هدشنام دادن ب هوسیل هب هدادن و این چیزی است ك

. سب غیر از دشنام دادن  دارند های كیا ناراحتی هعلت اختالف عقید

 . (1)هو غیر «تقبیح»و  «لعن»مانند م دارد، های  دیگری هرایج، نمود

ا بدتر و هبعضی از آن هانواعی دارد ك ،شهسب و دشنام صحاب

 
 
كفر و فسق دشنام  دلیل   هبرخی ب هكچرا  ،شان بیشتر استشر

این . مانند بخل و ضعف رأی ،دنیوی دلیل امور   هم بهند و بعضی هدمی

 هیا ب ،اهاز آن رخیب هیا ب ،شودمی ها دادهآن همه ها یا بهدشنام

بار هشخصی خاصی، در حالی ك نصوص یا  ،این فردفضل و ارزش  هدر

احكام  انواع و ،تفصیل هب چندین روایت. در اینجامتواتر وجود دارد و یا 

 : كردیم هخوا بیانرا  این عمل  ناپسند

 

 

 کفر و یا فسق به برخی یا تمام اصحاب  نسبت دادن  1-6 
                                                           

 .511الصارم المسلول  -1
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 ،و برای این حكم كافر است دنچنین ك هكفردی  هیچ شكی نیست كه

ین  مهم هدالیلی وجود دارد ك  كنیم:را ذكر می آن تر

یا  كافر و ،ناقالن قرآن و سنت همضمون این گفتار این است ك

ایجاد  ههشك و شب ،در قرآن و سنت ،ین صورتا هاند و بهفاسق بود

یرا طعن زدن می یند هبطعن زدن  ،در واقع راوی، هبشود، ز حدیث  هگو

قرآن  وجود دارد، چون تكذیب نص قرآن ،مچنین در این گفتارهاست. 

 هدكررا ستایش  ایشانو  هار رضایت نمودهاز آنان اظ شفاف،طور  هب

 بسیاری از نصوص  هاز آنجا كو  ،است
 
 ت  لبر فضی قرآن و حدیث دال

 ، و(1)دشوچنین علمی حاصل می ،طور قطع هب وجود دارد،اصحاب 

 كافر است. ،قطعی حاصل از قرآن و سنت را رد نماید علم   هكسی ك

گردد، می خاطرهو دشنام آزرد لعن از اینج  پیامبر هشكی نیست ك

دشنام  .بودند ویاینان اصحاب و یاران نزدیك و مخصوص  هچرا ك

است  هندهآزارد ،بدون شك ،نزدیكان و افراد مخصوص انسان هدادن ب

 كفر است.باعث  ج  اذیت كردن پیامبر هدانیم كو می

ید: در تبیین این حكم می /هتیمیاالسالم ابنشیخ  گو

جز  هب-ش اصحاب هاگر كسی از این تجاوز كند و گمان ببرد ك»
مرتد ج  بعد از وفات پیامبر  -رسندنمی مه بیست نفر هب هتعدادی ك

ید  هك یا این، اندهگشت بدون  واند، اهفاسق بود آن بزرگواران همهبگو

 ،در چندین موضع هك هچون تكذیب نص قرآن را كرد ،شك كافر است

ا این، هتن هن .است هار رضایت نمودهو از آنان اظ هاصحاب را ستود

                                                           

 .12: ص ةالرد علی الرافض -1
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بارر كس ه هبلك او نیز كافر  ،دهد هخود شك را هب آنانكافر شدن  هدر

 .(1)«شوداز دین اسالم معلوم می ،طور اضطرار ها بهكفر این ...شود می

ید:می / یثمیه  گو

ولی  ،در سب برخی از آنان است وجود دارد، هاختالف اقوالی ك»

 .(2)«كفر است هسب تمام اصحاب، شكی نیست ك

شد، واضح و روشن  هآورد هدالیل كلی ك ، بنابرهندهددشنامپس كفر  

 ،اندهطور مفصل آورد هباشد، ولی بعضی از علما دالیل دیگری را بمی

 :هجمل

 آید:فتح برمی هاز سور هاستداللی ك :نخست

دٞ ﴿ َمَّ َٞهٞرَُّسوُلُّٞٞمح َينَٞٞٱللَّ ٞۥ َٞوٱَّلَّ ا ءَُٞٞمَعُه َشدَّ
َ
ٞٞأ ارَََٞٞعَ ٞبَيَۡنُهۡمٞ ٞرََُحَا ءُٞٞٱلُۡكفَّ

ٗعاٞتََرىُٰهمۡٞ ٗداُٞركَّ َنَٞٞفَۡضٗلٞٞيَبَۡتُغونَُٞٞسجَّ َٞٞم  َٞفَٞٞسيَماُهمَۡٞٞورَۡضَوٰنٗا ٞٞٱللَّ
َنۡٞٞوُُجوهََهم ثَرَٞٞم 

َ
ُجودَ ٞٞأ َٞفَٞٞوَمَثلُُهمۡٞٞٱتلَّۡوَرىٰةَ َٞٞفَٞٞمَثلُُهمَۡٞٞذٰلََكٞٞٱلسح

جَنيلَٞ ۡخَرجََٞٞكَزۡرع ٞٞٱۡۡلَ
َ
ٰٞٞفَٱۡسَتَوىٰٞٞۡغلََظٞفَٱۡستَٞٞاَرَرۥُۥَفُٞٞهۥَشۡطٞٞأ ََٞعَ

اعَُٞٞيۡعَجُبُٞٞسوقَهَۦ رَّ اَر ٞٞبََهمَُِٞٞلَغَيَظٞٞٱلزح ُٞٞوََعدَٞٞٱلُۡكفَّ َينَٞٞٱللَّ َٞءاَمُنوا ٞٞٱَّلَّ
ٰلََحَٰتٞٞوََعَملُوا ٞ ۡغفََرةَٗٞٞمۡنُهمٞٱلصَّ ۡجًراٞمَّ

َ
َۢاَٞوأ ٞ.[92]الفتح: ٞ﴾٢٩َٞعَظيَم

نسبت  ر كسه هكند كاستنباط می هاز این آی / امام مالك

یراد كافر است، باش های داشتهبغض و كین هصحاب هب [  ز ]وجود 

او را  هصحاب هكنند و كسی كآنان را خشمگین می هصحاب

                                                           

 .541 – 547 :الصارم المسلول -1

 .672 :ةالصواعق المحرق -2
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شافعی و دیگران با این نظر موافق  .د، كافر استنباش هخشمگین كرد

 . (1)ستنده

  :دوم
 
 فرمود:ج  پیامبر هككند میروایت  ب نس از شیخینا

 .«بغض انصار ،نفاق هدوستی با انصار است و نشان ،ایمان هنشان»

 فرماید:در روایتی دیگر می

با آنان  ،جز منافق هدارد و بآنان را دوست نمی ،جز مؤمن هب»

 .«توز نیستهكین

یرهاز ابی نیز مسلم  فرمود:ج  پیامبر هك هروایت كرد هر

نحَصارَ  ُيبحِغُض  َلَ »
َ
ِ  يُؤحِمنُ  رَُجل   األ مِ  بِاَّلله َوح  هكسی ك» .(2)«اآلِخرِ  َواْلح

و بغض  هانصار كین هنسبت بباشد،  هخدا و روز قیامت ایمان داشت هب

 .«ندارد
ید:در دنبال این حدیث می /هشیخ االسالم ابن تیمی  گو

  ُب جِ يَ ، فَ مح هِ ِض غح  بُ ىلَعَ  ادَ زَ  دح قَ فَ  مح هُ به سَ  نح َفمَ »
َ
 ا َلَ ق  افِ نَ مُ  ونَ كُ يَ  نح أ

َ  َلَ وَ  اهللِ بِ  نُ مِ ؤح يُ   هب ،دها را دشنام دهآن هكسی ك» .(3)«رِ خِ اآلح  ومِ اْلح

 او منافق است و ب هتوزی خود افزودهكین
ً
خدا و قیامت  هاست، پس حتما

 . «ایمان ندارد
 «ىكوچك ىعصا» با شخصی را عمر بن الخطاب  :سوم

یرا ،زدحد   او گفت: هبعمر  بود. هبرتری داداو را بر ابوبكر  آن شخص، ز

                                                           

ید ب. 8/918و تفسیر ابن كثیر  ،617: ص ةالصواعق المحرق -1 : ة: السنهبنگر

 رانی.هالز ة( تحقیق د. عطی711، رقم )874الخالل ص 

 .1/41 :صحیح مسلم -2

 .541 :الصارم المسلول -3
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ین مردم بودهبج  ابوبكر بعد از پیامبر» را برشمرد.  آن و موارد .«تر

ید به»گفت:  سپس  و متهت ِ  هخاطر گنا هر كس غیر از این بگو

 . (1)«شودمی هحد زد ،افترا

ید:را می هنكتمین هم ه طالب علی بن ابی  گو

او را  هوگرن ،دهند ]برتری[ یچ كس من را بر ابوبكر و عمر تفضیله»

 .(2)«زنمحد می ،مت افتراهت هب

افراد را  بیعنی عمر و علیگرامی،  هاین دو خلیف هبینیم كمی

آنان  هخاطر اینك هب ، یعنی فقطزنندافترا حد می و متهت خاطر هب

برتر  هدر حالی ك ،اندهداد برتریابوبكر و یا ابوبكر و عمر  هنسبت برا 

 هاز این حكم باید دانست نیست. دشنام ،دیگركس كسی بر  دانستن  

 .(3)د بودهخوا هشود حكم سب و دشنام آنان چگون

 طعن در دینشان  دشنام به صحابه به بهانه 2-6

                                                           

در الصارم المسلول این  هو ابن تیمی 1/611: امام احمد ةفضائل الصحاب -1

 .545است ص  هروایت را صحیح دانست

یق الحكم  9/575عاصم : ابن ابیةكتاب السن و 1/46 ةفضائل الصحاب -2 از طر

بن الحكم،  ةضعف ابوعبید خاطر   هاند و سند روایت بهحل آن را نقل كردبن ج

ید بباشد. ضعیف می د دیگری هولی شوا .1/46 ة: فضائل الصحابهبنگر

یق علقمهیكی از آن هدارد ك عاصم: ابن ابی .است هاز علی نقل شد ها از طر

ید بن غفل ه، آلبانی سندش را حسن دانست9/84 ةالسن از  هو دیگری از سو

 .7/1925، اللكائی هعلی نقل شد

 .541ص  :الصارم المسلول -3
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 بزرگواران آنر یك از ه هاین است ك همنظور از وارد كردن در دین  صحاب

 هكسانی باشد ك ءجز هك م نماید، در حالیهكفر و یا فسق مت هرا ب

برخی از علماء این قید تواتر ، باشد هتواتر رسید هش بابزرگواریفضل و 

 را مخصوص ابوبكر و عمر دانند و برخی آنرا مخصوص خلفا می

فضیلت آنان توسط  همیان كسانی ك هستند كهبرخی نیز  .ب

 مچنینه. گذارند، تفاوت میهنصوص متواتر و غیر متواتر ثابت شد

 دادخلفا نسبت كفر  ندگان  هدشنامد هب توانزمانی میستند همعتقد 

یند ولی دیگران می ،كفر نمایند هسب ب هك طعن  هك دشنامیر هگو

  باعث كفر است. ،در دین باشد
 
طور قطع كفر است،  هی بچنین سب

 كند.چون امر متواتر را تكذیب می

ید از سحنون روایت كردابومحمد بن ابی  گفت: هك هز

ید ك ش عثمان و علیر كس در مورد ابوبكر و عمر و ه» آنان  هبگو

دیگر  ،شود و اگر غیر از آنانمی هاند، كشتهی و كفر بودهبر گمرا

ین عقوبت م كند، بزرگهچنین چیزی مت هرا ب هصحاب را تر

 .(1)«چشدمی

ید:شام بن عمار میهو   گو

را  ب ركس ابوبكر و عمرهگفت: می هاز امام مالك شنیدم ك»
 هد كشتهرا دشنام د هر كس عایشهشود و می هد كشتهدشنام د

ُٞٞيَعَُظُكمُٞ﴿ فرماید:شود، چون خداوند در حق او میمی نٞٱللَّ
َ
َٞتُعوُدوا ٞٞأ

بًَداٞلََمۡثلَهَۦ ٞ
َ
 ىرگز چنین كاره هد كهدىخداوند شما را اندرز م». [17]النور:  ﴾أ

ید با قرآن  ،م نمایدهرا مت ر كس اوهپس  «را تكرار نكنید اگر ایمان دار

                                                           

 .یتحقیق: البجاو 9/1112الشفا: قاضی عیاض  -1



 40 شاصحاب مورد در سنت اهل ديدگاه

 

ید د هخوا هكشت ،مخالفت نماید با قرآن هو كسی ك همخالفت ورز

 .(1)«شد

ید:ولی امام مالك در روایتی دیگر می را  س ر كس ابوبكره» گو
را سب نماید  ل هر كس عایشهشود و می هد، حد زدهدشنام د

م هرا مت ل هعایش هچرا؟ فرمود: كسی ك :شود، گفتندمی هكشت

ید نص با ،نماید یح قرآن مخالفت ورز  .«است هصر

 منظور امام مالك در مورد سب ابوبكرهظا
ً
 ،سب هاین است ك را

د هدسخنان امام مالك این را توضیح می هچون بقی ،غیر از كفر باشد

یدهرا سب د ل هر كس عایشه»گفت:  هك  «هد با قرآن مخالفت ورز

یده همخصوص است ك دشنام  دادن، یك  دشنامو این  كافر  ،ر كس بگو

شود، چون از امام مالك روایت را شامل نمی دشنامیر هشود، پس می

 :هك هشد

تر است، تكفیر پایین اش از ابوبكرهدرج هرا ك ایر كس صحابیه»

 . (2)«شودمی هنماید، كشت

 است: هیثمی گفته

 هنزد حنفی ،سب ابوبكر هگفت ك هطور خالص هتوان بمی»

 امام بهور مذهمشنظر  بنابر یكی از دو قول امام شافعی و  كفر است و 

امام مالك وقتی در مورد  ولی .شود و كفر نیستمالك، موجب حد می

پس  ".شوداین اعمال باعث كفر می" :گفت ،ارنظر كردهخوارج اظ
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شود غیر كفر باشد، شخص كافر نمی ،اگر سب هچنین است ك همسئل

 . (1)«شودد، كافر میهبد اهآن هبكفر  نسبت   هندهدشنام دو اگر 

ید:م میهباز   گو

ولی چیزی  اند،هچیزی نگفت هاصحاب شافعی در این بار هاگر چ»

یم این است كمن می هك ج  پیامبر هتكفیر ابوبكر و امثال او ك هگو
طور قطع باعث كفر  هب است،هشت دادهب هآنان وعد هب

 . (2)«شودمی

ید:میخرشی   گو

خدا او را از آن  هم كند كهچیزی مت هرا ب ل هر كس عایشه»

یا  ،نماید انكار را  ابوبكر بودن   هیا صحاب ،است هنمود هتبرئ

تمام  یا مسلمان بودن   ،را انكار كند ش همبشر هعشر مسلمان بودن  

یك نفر  حتی یا-را تكفیر نماید  هارگانهاصحاب را انكار كند و خلفای چ

 . (3)«دوشكافر می -از آنان را

ید:بغدادی می  گو

كافر  ،را تكفیر نماید همبشر هر كس یكی از عشرهاند: هعلما گفت»

و یا برخی از  -باشد هر كدام كه-مسران پیامبر را هر كس یكی از هاست و 

 .(4)«كافر است ،آنان را تكفیر نماید

ین مهم تا اینجاو ما وری وجود دارد هاختالف مش هدر این مسئل تر

كفر   هب هكسانی ك هالزم است ك هذكر این نكت .آوردیم اقوال را
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آنان توافق  فسق  برطور اجماع  هب ندگان اعتقاد ندارند،هددشنام

یر  ند،اهشد هان كبیرهمرتكب یكی از گنا هچرا ك ،نددار پس مستحق تعز

یر ستند،هو تأدیب  منزلت صحابی و دشنامی است  بر اساس   ،و این تعز

 .ند، متفاوت استاهداد هك

 یم نمود: هاین احكام را بیان خوا ،ترتیب هجا ب در این

ید:یثمی میه  گو

كافر  ،اصحاب ندگان  هددشنام هك ندمعتقد هتمام كسانی ك»

یند كطور اجماع می هب ،نیستند  . (1)«ستندهفاسق  هگو

ید:می هابن تیمی  گو

دشنام دادن ابوبكر و  هشد كمی هگفت: گفتیم النخعی هابرا»

مین را هاست و ابواسحاق السبیعی نیز  هان كبیرهاز گنا بعمر

]النساء:  ﴾َعۡنهُُٞٞتۡنَهۡونََٞٞماَٞكَبا ئَرَََٞٞتَۡتنَُبوا ٞٞإَن﴿: هگفت. خداوند فرمودمی

ید پرىم هىاز آن ن هك ىان بزرگهاگر از گنا». [61  .«یز كنیدهشو
ین عقوبتی ك ا چنینهآن هب دادندشنام هوقتی ك  هباشد، كمتر

یر برای می هبرایش در نظر گرفت یر است، چون تعز  جرایمیشود، تعز

 در هباشد و این چیزی است ك هنداشت هحد و كفار هشود كاعمال می

باراختالفی  ،هل علم و فقهمیان ا از صحابی و تابعین  ،وجود ندارداش هدر

طور  ها بهاین هبلك ،ت و جماعتل سنهعلمای ا هتا بقی ،هگرفت

یند باید بر ایشان درود فرستاد و آنان را ستود و از خداوند اجماع می گو

ید عقوبت هاستغفار نمود و  طلب ایشان ایبر ر كس خالف این را بگو

 . (2)«شودمی هداد
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 است: هقاضی عیاض گفت

است و رأی  هان كبیرهگنا ءجز ،ر یك از اصحابهدشنام دادن »

یر می ،همرتكبین این گنا هم این است كهور هب ما و جمهمذ شوند و تعز

 . (1)«شوندنمی هكشت

ید:عبدالملك بن جیب می  گو

توزی هعثمان در بغض و كین هنسبت ب ،هشیع بهمذ از یر كسه»

 ادب خوا
ً
ابوبكر و عمر بیشتر  هد شد و اگر نسبت بهغلو نماید شدیدا

و آنقدر  ،د شدهخوا ش بیشترهو تنبی ،عقوبت آن شدیدتر ،مایندغلو ن

 . (2)«شود تا بمیردزندانی می

شود، حد زدن اكتفا نمی ها بهتن در سب و دشنام دادن ابوبكر

م هدیگران  هك اوست، بودن   یخاطر صحاب هچون زدن حد فقط ب

یت چنین مقامی دارند.  هآن اضاف هدارد ب های دیگری كهاگر مز

مانند یاری دادن دین و  ،باشدموجب احترام و اكرام او می هنمائیم ك

مچنین هو  ،دست آمد هدر دوران او ب همسلمانان و فتوحاتی ك

ا باعث افتخارات هر یك از اینه هك  ج خالفت و جانشینی پیامبر

یادی است، موجب می  .(3)عقوبت مرتكبین آن شدیدتر شود هشود كز

یراتی باید اج تواند از آن را شود، یعنی امام یا قاضی نمیچنین تعز

 را اجرا نماید. آن هواجب است ك هدرگذرد، بلك

ید:می / امام احمد  گو
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یی كند و آنان را ب هیچ كس جایز نیست كهبرای »  هاز آنان بدگو

بر حاكم  انجام داد،اگر كسی چنین كاری را  م كند.همتعیب و نقص 

تواند او را و نمی ،و تأدیب نماید هاو را عقوبت داد هوقت واجب است ك

اگر  .كند هتوب هد كهخواو از وی می هاو را عقاب داد هبلك ،دكنعفو 

بار ،شودمی هكرد از او پذیرفت هتوب  هعقوبت داد ،مرتكب شد هو اگر دو

 . (1)«كند همیرد یا توببد روزندان می هبد شد و هخوا

 ل سنتهرأی و نظر امام و پیشوای ا هب ،برادر مسلمان ای سپ

ید  ،اندهاصحاب شد هانت بهمرتكب ا هكسانی را ك هچگون هك بنگر

 هب هان كبیرها از گناهاین دشنام هك جایی كند و از آنعقوبت می

حكم  مانند ا،همرتكب آن حكم   ،نزد برخی از علما ،آیندحساب می

 .است هان كبیرهگنامرتكبین 

بار /ابهامام محمد بن عبدالو  هدشنام ب هكسانی ك هدر

ید:چنین می ،اندهرا جایز دانست هصحاب  گو

حد  هب شانفضیلت و كماالت هك را، ر كس بعضی از اصحابه»

مستحق سب و دشنام بداند،  -مانند خلفای راشدین- است هتواتر رسید

 هبج  از پیامبر هاست ك هچون چیزی را تكذیب كرد ،شودكافر می

اگر آنان . شوندكنندگان آن كافر میاست و تكذیب هطور قطع ثابت شد

، فاسق استدشنام آنان حق و مباح  همعتقد نباشد ك ولید هرا دشنام د

مسلمان موجب فسق است، ولی  هبد گشت، چون دشنام دادن هخوا

یند كبرخی از علما می بدون  ،دهرا دشنام د ب ر كس شیخینه هگو

 . (2)«شودمی ر شرطی كافره
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یعلی» بار «قاضی ابو ید:تفسیر امام احمد در این مورد می هدر  گو

از او  هك نگامیه /در توضیح و تعلیق بر جواب امام احمد»

 مَ »: چیست؟ گفت هحكم دشنام دادن صحاب هشد ك هپرسید
َ
 اهُ رَ ا أ

 هاحتمال دارد ك. «دانمنمیمسلمان را چنین كسی من » «مِ الَ سح  اإلِ ىلَعَ 

 هكسی دشنام دادن باگر  هاین باشد ك ،منظورش از این جواب

در این صورت بدون  هك ،را حالل بداند مسلمان نیست هصحاب

را حالل كار  آن هشود كنمی هوقتی كشتا هتنو  ،شودخالف كافر می

 هحرام است و مانند كسی شود ك همعتقد باشد ك هنداند، بلك

 . (1) «احتماالت را برشمرد ... هسپس بقی .شودمی هان كبیرهمرتكب گنا

 هرا ب هر كس برخی از صحابه هگفت ك توانمی هطور خالص هب

وارد كند، در حالی در دین و عدالت آنان طعن  هد كهای دشنام دهگون

باشد، می در مورد فضیلت و بزرگواری آنان نصوص متواتر موجود هك

چون نص متواتر را  شود،محسوب میكافر  غالب علما،بنابر قول 

 است. هتكذیب نمود

را  را[ هندگان  صحابهدشنام د ؛]یعنیمرتكبین  هاما علمایی ك

یند كطور اجماع می هب ،دانندكافر نمی  همرتكب گنااز ا هآن هگو

یر و تأدیب  هشد هكبیر  هو برای امام جایز نیست ك ستندهو مستحق تعز

یر، .از آنان درگذرد  ،هب مقام و منزلت صحاببر حس این عقوبت و تعز

 هك مگر این ،یابد و نزد آنان چنین كسانی كافر نیستندافزایش می

 ،آن بیفزایند حالل بودن  بر  هولی كسانی ك دشنام را حالل بدانند.

یی هك مانند این از  شانكافر شدن ،و دشنام را عبادت بدانند بدگو
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دالیل خالفی در آن نیست و نصوص و  هگونیچه همواردی است ك

طور واضح و روشن بر این واقعیت داللت  هب پیشتر گفتیم، هك ،علما

م با آسانی روشن هموارد  هبا یاری خدا بقی ،با روشن شدن این نوع كند.می

 مین سبب سخن را در آن طوالنی كردیم.ه هب ،د شدهخوا

دشنام به اصححابی کحه در رح رد فتحآنت  نهحا روایحات ر ح اتر         3-6
 ر ج د نآست

نصوص  هك ایصحابی هبدشنام  هبیان كردیم ك هگذشت حثبدر 

شخص شود، چون موجود باشد، باعث كفر می ویمتواتر بر فضیلت 

طور ضروری در دین معلوم و روشن  هب هك هچیزی را انكار نمود فحاش،

یند كور میهباشد، جم هاگر نصوص متواتر وجود نداشت اما ،است  هگو

از لحاظ  هك ، مگر اینهشود، چون امر معلومی را انكار ننمودكافر نمی

 د.هاو را دشنام دج  قطار بودن با پیامبرمهمنشینی و ه

ید:می / ابهامام محمد بن عبدالو  گو

جود نص متواتر بر فضل و كماالت او و هك ایصحابی هبدشنام »

 دشنام دهظا رد، موجب فسق است، وندا
ً
شود، می هشمرد فاسق ،هندهرا

 هك د،هدشنام داو را ج  بودن پیامبر هعلت صحاب هب هك مگر این

 . (1)«شودكافر می ،در این صورت

ای کحه طعحن در دیحن و    دشنام به برخی از اصححاب  بحه ن نحه    4-6
 عدالت  نان نباشد

یر و تأدیب  ،بدون شك مرتكبین این جرم با این  ستند،همستحق تعز

یچ كس را هام، هكرد همطالع در منابع و مراجع من هتا آنجا ك حال،
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 آن هكند كتفاوتی نمی، كفر بداند برابر بارا  دشنامیچنین  هام كهندید

 بزرگان باشد یا نباشد. ءجز ی،صحاب

ید:می / هشیخ االسالم ابن تیمی  گو

 ه، بلكدهدشنام ددینی عدالتی و بیبی هاگر كسی اصحاب را ب»

 
ً
ا هد و امثال اینهعلمی و یا عدم زبخل و ترس و كم هب آنان را مثال

یر و تأدیب می حكم  ،ین خاطرا هو ب ،باشدتوصیف كند، مستحق تعز

آنان را كافر  هحكم علمایی ك هشود، بلكنمی هاو داد كافر بودن   هب

 . (1)«شودمیا جاری هآنبر دانند، نمی

یعلی مت سیاست را از این  هناآشنا بودن ب هم كردن اصحاب بهابو

 .(2)است هحساب آورد هموارد ب

ضعف رأی،  هم كردن آنان بهمت ،این هتوان از موارد مشابمی

  ،ضعف شخصیت، غفلت
ُ
 هگون این. نام برد را اهب دنیا و امثال اینح

یخ و برخی از هطعن ل ها همنسوب ب هك ،تحقیقات معاصرا در كتب تار

 هوفور دید هنام تحقیقات علمی و موضوعی ب هب است،سنت 

بار شی،هپژو متونشوند، حتی مستشرقین در بیشتر می  این نوع هدر

 اند.همطالب بسیاری نوشت، طعن

 ر ض عی شآ هنگاهی به  5-6

 هشیو هی راجع بهجا بحث كوتا در این هشاید مناسب باشد ك

این روش را بیان نمائیم و خطر تطبیق  بودن  فاسد مطرح كنیم،موضوعی 

یخ صحاب بدین ا هنزد غربی ،موضوعی هشیو. یمهشرح درا  هآن بر تار
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 یم،هدعقل مورد كاوش و تحقیق قرار  هموضوع را از دیدگا همعناست ك

 . (1)را در آن لحاظ كنیم ای دینیههدیدگا هاینكبدون 

 رست و مخدوش است:چند دلیل ناد ه، بهاین شیو

اش هاز دین و عقیدیچ حالی ه، در امكان ندارد فرد مسلمان :نخست

 .(2)دین نباشد همعتقد ب همگر اینك ،را كنار بگذارد و آن وددور ش

یخ اسالمی در میزان نقد روایت ثابت  هك زمانی :دوم حوادث تار

تفسیر نمود؟ اگر با  یا م وهقابل ف توان آن رامی روش دیگری هبا چ ،شود

 هك ،یمكنیم، باید روش دیگری اختیار یرا تفسیر ننما اسالمی آن هشیو

یمدچار انحراف می ،در این صورت یرا ،شو  بررسی دینی، هشیوغیر از  ز

 .شناسیمدیگری را نمی روش  

یخ صحاب هبنابراین واجب است ك ، یمییز نماهپر هاز تطبیق آن بر تار

عنوان نقد علمی یا  هب هامروز هآنچبدانیم  هو ضروری است ك

یخ صحاب مان دشنامی هشود، می هكار گرفت هب هموضوعی برای تار

 هشیو»آن را  هو اینك ،است هل بدعت آمدهای اه در كتاب هاست ك

یشهادهنام ن «علمی  هل سنت بهنزد ا هك -اند، آن را از واقعیت خو

باعث  ینامگذار این ،مچنینهكند. خارج نمی -هور شدهآن مش

را نقل  وری آنهای مشهاگر كتاب و ،ارزشش باال رود هشود كنمی

یان و حامیانش ،افزایداعتبار آن نمی هب ،كنند ل ها حتی اگر راو

 صالح و فضل باشند.
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جز  هچیزی ب ،اندهنوآوران جدید انجام داد كاران وبدعت هك هآنچ

 هك نگامه آن ،ل سنتها هك ،ای قبلی نیستهكردن دشنام هزند

 . (1)ندبود هرا از میان برداشت اهآن همه، داشتند را در دست حاكمیت

بارهخوامی هدوستانی ك همه هدر اینجا من ب یخ صحاب هند در  هتار

یش دست برندارند و  هاز عقید هكنم كمی هتوصی ،تحقیق نمایند خو

و در  ،را فراموش نكنند هعدالت صحاب همواظب باشند اعتقاد ب

باشند  هیاد داشت هو ب ،ننمایند احترامیبی هصحاب هبتحقیقشان 

 روش خاص خود را دارد.در بررسی این موضوع،  ،ل سنتها هك

                                                           

 است. هشد هاین قسمت از تحقیق دكتر رشاد خلیل گرفت -1
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 لالمؤمنين عايشه ام دشنام بهحکم 

خداوند  هك متی بزندهت ل هالمؤمنین عایشام هب هكسی ك

است، كافر  هرا اعالم نمود اشو پاكی هكرد هتبرئاز آن در قرآن او را 

 یچهبدون  ،اندهدداحكم  ،طور اجماع هب هائم ،و بر این حكم ،شودمی

 .اختالف نظری

 فرمود: هك هاز امام مالك روایت شد

 هر كس عایشهشود و می هحد زد ،دهرا دشنام د ر كس ابوبكره»

ر كس او را هپرسیدند چرا؟ فرمود:  .د شدهخوا هكشت دهدشنام درا  ل

یدهمت  .(1)«است هم نماید با قرآن مخالفت ورز

ید كابن شعبان در روایت خود از امام مالك می  فرمود: هگو

ُٞٞيَعَُظُكمُٞ﴿فرماید: چون خداوند می» نٞٱللَّ
َ
بًَداٞلََمۡثلَهَۦ َٞٞتُعوُدوا ٞٞأ

َ
ٞإَنٞأ

ۡؤَمنَيَُٞٞكنُتم رگز چنین ه هد كهدىشما را اندرز م خداوند» .[17]النور:  ﴾١٧ٞمح

ید ىكار این  هر كس به: گفت هدر ادام. و «را تكرار نكنید اگر ایمان دار

 .(2)«شودبرگردد كافر می هگنا

یح  ل هعایش هدشنام ببر كفر بودن  هدالیلی ك وجود دارد صر

                                                           

ید ب. 511، 511ص  :الصارم المسلول -1  .815 و 11/818 :ى: المحلهبنگر

 .9/1112 :الشفا -2
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 : هاز جمل است،ر هو ظا

چنین  هكند كآن استدالل می هامام مالك ب هك هآنچ :نخست

یح و روشن هب هك ، چراتكذیب قرآن است كاری برائت  ،طور صر

 كفر است. ،و تكذیب قرآن هرا اعالم كرد هعایش

ید:ابن كثیر می  گو

چیزی  هرا ب هر كس عایشه هستند كهالقول تمام علماء متفق»

كافر است، چون چنین  است، هدر قرآن برائتش آمد هم نماید كهمت

 .(1)«كسی مخالف قرآن است

یسد:ابن حزم در توضیح و تعلیق بر قول امام مالك می  نو

ا سبب مرتد هچون این دشنام ،امام مالك صحیح است یهفرمود»

 .(2)«است هشود، چون خداوند را تكذیب نمودگشتن او می

یبباعث  ،امه: این اتدوم  هشود كمی ج شخصیت پیامبر تخر

 : هاز جمل ،هفرمود هآن اشار هقرآن در چند مورد ب

 :هگذاشتفرق  همیان این دو آی ب ابن عباس

َينَٞ﴿ تُوا ٞٞلَمُۡٞٞثمَّٞٞٱلُۡمۡحَصَنَٰتٞٞيَۡرُمونََٞٞوٱَّلَّ
ۡ
ۡربََعةَٞيَأ

َ
ٞ.[8]النور: ٞ﴾ُشَهَدا ءَٞٞبَأ

د هار شاهكنند، سپس چىم مهنان پاكدامن را متز هك ىو كسان»

 .«آورندىخود( نم ى)بر مدعا
 :هو این آی

 

َينَٞٞإَنَّٞ﴿ ٞ.[96]النور: ٞ﴾ٱلُۡمۡؤَمَنٰتَٞٞٱلَۡغٰفََلَٰتٞٞٱلُۡمۡحَصَنٰتَٞٞيَۡرُمونَٞٞٱَّلَّ
                                                           

، دار 4/25 ةايهوالن ةالنور و در البداي یهسور96 هنزد آی .6/971تفسیر ابن كثیر:  -1

 اجماع علما بر آن است. ةالكتب العلمی

 .11/815المحلی  -2
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و مؤمن  [ىآلودگ هرگونهاز ]خبر ىزنان پاكدامن و ب هك ىكسان»

 .«سازندىم مهرا مت
ید:دوم می هنگام تفسیر آیه هب بابن عباس   گو

نیست،  مهباشد و مبمی ج مسران پیامبرهو  هاین در شأن عایش»

ر كس یك هولی  باشد.مینم ه هو قابل توب واضح و روشن است هبلك

 هرا ب هتوب هخداوند را عفتی بزند[مت بیه]ت زن مؤمن را قذف نماید

 .«د ...هداو می

ید كمی هدر ادام خواست بلند شود و برای  همردی در جلس هگو

یبایش صورت ابن عباس   .(1)را ببوسد بتفسیر ز

 :هك هداد ابن عباس توضیح

مسران پاك هو  هعایش هك هدر مورد كسانی نازل شد هاین آی»

ج پیامبر هطعن و دشنام ب ،چون قذف آنان ،را قذف نمودندج  پیامبر
 هكردرا اذیت  خود اودر واقع  ،م كندهكسی را مت ر كس زن  هو  ،باشدمی

او مورد  پسر اگر باعث عار و ننگ است هك هگون مانهدرست است، 

این  هك اندهمبسترش داده ه، چون نسبت ناپاكی را باقع شودام وهات

ین آزاری است كبزرگ حتی چنین  .یك مرد رساند هتوان بمی هتر

 .(2)«تر بودتر و آسانسبك ،شدمی هخودش نسبت داد همتی اگر بهت

یندطور اجماع می هعلما ب از  ج پیامبر هآزار رساندن ب هك گو
 كفر است. مصادیق  

ید:می هدر تفسیر این آیقرطبی   گو

                                                           

یر:  -1  .6/977و ابن كثیر:  46/ 14ابن جر

 .ةدار الكتب العلمی 19/162قرطبی: و 85الصارم المسلول ص  -2
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ُٞٞيَعَُظُكمُٞ﴿ نٞٱللَّ
َ
بًَداٞلََمۡثلَهَۦ َٞٞتُعوُدوا ٞٞأ

َ
ۡؤَمنَيَُٞٞكنُتمٞإَنٞأ ٞ﴾١٧ٞمح

 .[17]النور: 

را تكرار نكنید اگر  ىرگز چنین كاره هد كهدىخداوند شما را اندرز م»

ید  .«ایمان دار
 یابرنگردید و  هعایش هسب و دشنام دادن ب هب هك این ؛یعنی»

 همرتبمهبا او  هك ج مسران پیامبره هشأن او مانند بقی مهافراد  هب

 ج ا باعث آزار پیامبرهمتهچون این ت مین طور،هنیز  باشندمی
یرا ب ؛شودمی كفر است  سخنانیاست و چنین  هانت شدهناموس او ا هز

یند  .(1)شودآن كافر می هو گو

مسران هقذف  هك كند بر اینداللت می هك اسنادی هو از جمل

مسلم  هروایتی است ك ،شودمی ان بزرگوارباعث اذیت و آزار ج  پیامبر

بار  اند: هآورد «افك»حدیث  هو بخاری در

بر روی منبر رفت و از  ج پیامبر هك هنقل شد ل هاز عایش»

ید: می ل هعایش .سلول انصاف خواستبن أبی هعبدالل گو

 هكسی ب هچ ،ای مسلمانان فرمود:بر روی منبر بود  هك پیامبر در حالی

بارهدخرج می هد و انصاف بهدمن حق می  هآزارش ب هك مردی هد در

 .«كند؟ل و بیتم را اذیت میهو ا همن رسید

تقاضا  هبود ك هقدر ناراحت شد آنج  پیامبر هشود كثابت می

لی هجا از تعصب هو مؤمنانی ك، ندهخرج د هنمود در حق او انصاف ب

 گفتند: ندبود دور هب

                                                           

تحقیق  1651 – 6/1655حكام القرآن: أعربی در الاز ابن  19/161،167القرطبی:  -1

 .یالبجاو
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ر ها را بزنیم، شما هگردن این هما دستور بفرما ك هب ،ای رسول خدا»

یم هبرخورد خوا هوقت چنین دستوری دادید، آن وقت با شما منصفان

ا را انكار هآن زدن   گردنم درخواست سعد برای هج  كرد و پیامبر

 .(1)«ننمود

ید:می / ابهشیخ محمد بن عبدالو  گو

  هبام ناپاكی را هركس اته»
 
 ل هرهمط هالمؤمنین عایشام

 (منافقین هسردست)بن ابی سلول هعبدالل هد، او از زمرهنسبت د

بان حال پیامبر، باشدمی ید:میج  و ز  هچ ،مسلمانان های جامع گو

 پذیرداست می همن را آزار داد هكسی عذر من را در مورد كسی ك

َينَٞ﴿ ٞٱۡحَتَملُوا َٞٞفَقدَٞٞٱۡكتََسُبوا َٞٞماٞبََغۡيََٞٞوٱلُۡمۡؤَمَنَٰتٞٞٱلُۡمۡؤَمنَيَٞٞيُۡؤُذونََٞٞوٱَّلَّ
بَيٗناِٞإَوثٗۡماُٞبۡهَتٰٗنا مردان و زنان باایمان را  هو آنان ك». [54]الأحزاب:  ﴾٥٨ٞمح

 همت و گناهت دیبدون ترد .ندهداند آزار میهانجام نداد هخاطر كاری ك هب

ستند تا هپشتیبانان دین كجا پس یاوران و  «دانهدیبر دوش كش یآشكار

یند كج  پیامبر هب یم و عذرت ما شما را می هبگو پذیر

 .(2)«انیم؟هخوارا 

یب  مت از جانبی دیگر نیز باعث تهاین ت هطور كمانه  خر

 فرماید:خداوند می هك چنان ،شودمی ج شخصیت پیامبر

 

ٞ.[91]النور: ٞ﴾لَلَۡخبَيثَيَٞٞٱۡۡلَبَيَثُٰتٞ﴿
 .«آن مردان ناپاكندزنان ناپاك از »

                                                           

 با اختصار.82 -87ص  :الصارم المسلول -1

 .91-95 :ةالرد علی الرافض -2
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ید:ابن كثیر می  گو

ج  مسر پیامبرهرا  هخداوند عایش هاین است ك همعنی این آی»
 هو پاك دنیا است ك هزنان طیب هاو از جمل هك مگر این ،دادقرار نمی

  ،و اگر از پاكان نبود همسری با پیامبر را داشتهشایستگی 
ً
شرعا

 هگشت و بم مقرر نمیهو چنین چیزی  ،شایستگی پیامبر را نداشت

َلَٰٓئََكٞ﴿: فرمایدمین خاطر خداوند میه و 
ُ
اُٞمََبَُّءونَٞٞأ ]النور:  ﴾َيُقولُونََٞٞممَّ

ند مبرا هدىآنان م ه)ناپاكان( ب هك ىناروای ىاه اینان از نسبت». [91

ا و مت زنان و دشمنان دین میهت هیعنی آنان از آنچ «ستنده
 
یند مبر گو

 .(1)«دورند

                                                           

 .6/974 :ابن كثیر -1
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 امهات المؤمنين یهحکم دشنام دادن به بقي

نظر دارند اختالفج  مسران پیامبره هقذف بقی هعلماء نسبت ب

یند هاند این است كهاكثر علماء پذیرفت هك نظریولی  كافر  ،آن هگو

 هو ب باشدمیج  مسر پیامبرهاست  هقذف شد هاست، چون كسی ك

یرا عایشهخشمگین شد هاست كخاطر او  مسر پیامبر است ه له، ز

 . (1)مسرانش برابر استه هو با بقی

یب  بحث  م هج  پیامبر اتزوج هدر بقی مطرح  اهآنشخصیت تخر

دشنامی غیر از  هبج  زنان پیامبر هولی حكم دشنام بقی ،(2)شودمی

، و اصحاب است هبقی هدشنام بحكم قذف و  ، مانندذكر شد هآنچ

 ای قبل بیان كردیم.هتفصیل در بخش هرا بحكمش 

 پآاردهای ت هآن و دشنام

 هدشنام نسبت بمیت طعن و هاز خطر و ا همیشه ش سلف صالح

از این افراد و مقاصدشان  همیشهو  ،اندهبود هآگا ج اصحاب پیامبر

ا باعث هزدن طعن هاین گون هدانستند ككردند، چون مییز میهپر

 ولی هكوتا یكلمات ،برخی از آنان .اصول دین را نقض كنند هك شودمی

                                                           

 .4/25 :ةایهوالن ةالبدای -1

 .11/815: ى. والمحل647ص  ةو نگا: الصواعق المحرق ،9/1116الشفا  -2
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ایی را هآورم و چیزاین بحث می هدر مقدم هگفتند كدار میجامع و معنی

  هم داد كهتوضیح خوا
ً
بارغالبا  هآن بزرگواران است. ب هبدشنام  هدر

  هك كسانیرد  م گفت درهمطالبی خوا ،هعالو
 
اول یا دوم  نوعشان از سب

 احكام مذكور، بر این اساس است باشد.می فسقیا م آن كفر و حك هبود

 هباریا بیشتر آنان و یا در ،باشد همجموع صحاب هنسبت ب دشنام، هك

در مورد فضل آنان وجود دارد،  ینص متواتر هك است عدالت اصحابی

 مانند خلفای راشدین.

بار /امام مالك  ند هداصحاب را دشنام می هكسانی ك هدر

 است: هگفت

ج  خواستند در شخصیت پیامبرمی هاینان كسانی بودند ك»
مین كار را در مورد هولی نتوانستند، پس  ،ایجاد كنندو خلل نقص 

 ،شود این مرد، انسان بدی است هگفت هك اصحابش اجرا كردند تا این

 .(1)«م خوب بودندهاطرافیانش  ،بوداگر مرد خوبی  ،هوگرن

 است: هفرمود / امام احمد

كند یقین م میهكسی یكی از یاران پیامبر را مت ددیدی هرگاه»

 . (2)«وجود دارد تردید او در مسلمان بودن هباشید ك هداشت

 است: هگفتنیز  / رازی هبوزرعا

یر سئوال اصحاب را یكی از كسی شخصیت  ددیدی هرگاه» د، برمیز

نزد ما حق ج  دین است، چون پیامبراو بی هباشید ك هیقین داشت

برای  ج هاللو این قرآن و سنت را اصحاب رسول ،رآن حق استاست، ق

                                                           

 .541ص  :، از كتاب الصارم المسلول81 ةفی حكم سب الصحاب هرسال -1

 هامام احمد در عقید ه. ونگا: المسائل والرسائل ك4/189 :ةایهوالن ةالبدای -2

 .هدار طیب 618، 9/616الأحمدی:  هنوشت
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دار هدان عینی دین ما را لكهشا هین خاطر است كا هو ب ،اندهما آورد

تنقیص  ،دار نمایند و در واقعهتا كتاب و سنت را باطل و لك ،كنندمی

یق اولی خوشایندتر است هقرآن و سنت نزد آنان ب یرا آنان زندیق و  ،طر ز

 . (1)«ستندهدین بی

 است: هگفت / امام ابونعیم

یض هك ا كسانیهتن»  ات و لغزشهدنبال اشتبا ،ستندهالقلب مر

  .(2)«ستندهای اصحاب پیامبر ه

ید:م میهو باز   گو

بان ب هك كسی» د در هخوامی ،گشایدمسائل می هگوناین هز

 .(3)«نقص و خلل ایجاد نماید ،و اصحابش و اسالم ج شخصیت پیامبر

 .گرددعام است و شامل تمام اصحاب می مورد، شدار علما در اینه

حمد بن ، ال سنتهدر فرمایش پیشوای ا هاست كمناسب  ،در اینجا

یكی از اگر حتی » هباال فرمودند ك هدر جمل هك یدیدقت نما ،حنبل

شخصیت  هككسی » :هزرع وو یا قول أب ،«كندم هیاران پیامبر را مت

یر سئوال اصحاب را یكی از   .«دبرمیز

ید هبج  از یاران پیامبر هد كهدشدار میهجا  در این   .بدی نام نبر

ا هتن مهآن  و ،هزددشنام یا تكفیر ن او حرفی از هباشیم ك هیاد داشت هب

د بود حال هخوا هپس چگون است، هگفت هصحاب از در مورد یك نفر

یادی از آنان را دشنام  هك كسی  د؟هدمیتمام و یا تعداد ز

                                                           

 .27: الخطیب البغدادی: ةالكفای -1
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ین و ها توهپیامدجا برخی از  الزم است در این ،مسلمان رهو خوا برادر

یم:  دشنام  را برشمار

كافر و یا مرتد و یا فاسق  هشود اكثر صحاب هگفت هاینك :نخست

چنین چیزی باعث شك و تردید در  .جز تعداد كمی از آنان هب ،اندهشد

یرا نقص راوی ،شودرآن و احادیث نبوی میق  باشد.میروایت  تردید در ،ز

مین ه ه؟ باستمعتبر  ،ناقالنش فاسق باشند هكتابی ك هچگون

دشنام اصحاب را  هی كهل بدعت و گمراهبرخی از پیروان ا ،خاطر

یف شد هند كعتقدم ،دنهدمی آن  ولیاست،  هقرآن توسط اصحاب تحر

 كنند.ار نمیهرا اظ

 پس وقتی .مین منوال استه هوضع ب نیزحدیث نبوی  هنسبت ب

یر س هعدالت صحاب هك  ،ند بودهغیر معتبر خوا همها هسند ،ال رودئوز

 هنوز به هبرند كگمان می ،هولی با وجود این، برخی از این افراد گمرا

ییم ا میهآن هولی ما ب. ستندهقرآن معتقد   هایمان ب هالزم هكگو

یات آن است هقرآن، ایمان ب در قرآن اعالم  هو معلوم است ك ،محتو

ینهب ،اصحاب هك هشد د هآنان را رسوا نخوا رگزه خداوند ،اندها بودهتر

ر كس این واقعیت را هاست. پس  هكرد و از آنان اعالم رضایت نمود

 عایداو  هكرد تكذیب در قرآن وجود دارد هرا ك هتصدیق ننماید، آنچ

یش را نقض   .است هنمودخو

بر خدا ـ  هاین امت ـ پنا هچنین گفتاری مقتضی آن است ك :دوم

ین امتی است ك ین ،اند و این امتهزمین آمد هب هبدتر ند ها خواهبدتر

ینهبود و ب   ،ای قرن نخستین اسالمهتر
ً
كافر، فاسق و یا شرالقرون  غالبا

ییهو گزاف ه، چ(1)اندهبود   ینی باالتر از این؟هو تو گو
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توصیف  هآید: آنچدست می هب هاز گفتار آنان این دو نتیج :سوم

 هكد همید هنتیجد بود و یا هخدا خوا هل بهیا نسبت ج ،كنندمی

 هو بی پای هوده، بیعبث ،كندرا ستایش می هصحاب هنصوصی ك

یرل مستلزم  آن است ك  هك این هم نباشد بعال    خداوند هاست، ز

كند و آنان را توصیف و ستایش می ،و با وجود این ،ند شدهآنان كافر خوا

ل است و نسبت هچنین چیزی ج ،دهدشت میهب هوعدایشان  هب

 هباشد ك هآگا این هب محال است. اگر خداوند  ،خداوند هل بهج

كاری  ،شت و اعالم رضایت از آنانهب هپس وعد ،ند شدهكافر خوا اهآن

 .(1)تدر حق پروردگار محال اس ،عبث است و عبث

چون  ،سته نیزچنین چیزی باعث نقص و طعن در حكمت خداوند 

است،  های او اختیار نمودهعنوان یاران او و داماد هرا ب هخداوند این گرو

یرا دو دختر ای ابوبكر و هو دختر همسری عثمان درآورده هش را برسول ز

یده هعمر را ب برای  اقوامیخداوند یاران و  هچگون .است همسری برگز

 ند شد؟همگی كافر خواهداند می هك كندپیامبرش انتخاب می

یخ بود،هب هكج  پیامبر :ارمهچ ین مربی تار در طول بیست و  تر

كار بست تا  هب های برای تربیت صحابهالعادسال، زحمات خارق هس

 هی كهاین انتظار، گرو ولی برعكس  ، بسازد هفاضل همدین ،هاز این را

را دارند، برعكس شدند و تمام  رسولشسالم و ا هادعای انتساب ب

 در دادند، و این نشانگر آن استهرا ج  فرسای پیامبرزحمات طاقت

از  هولو اینك نداشتند،  گرحتی یك مربی خوب و اصالحآنان  هك

، چنین اعتقاداتی دارند هك كسانیبرخی از  .باشد هم نیامدهجانب خدا 
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یند كمی حتی ب این یدی غاهو م هپیروز نبود در دعوتشج  پیامبر هگو

 .(1)د كردهخواكار را تمام 

یند كمی هامامی  هنتیج هب ج محمدحضرت ای ه كوشش هگو

ا این چند هو تن ،بر اسالم باقی نماندند ،ار نفرهیا چ هجز س هو ب ،نرسید

بر اسالم باقی ایشان، و بعد از وفات  ج تا پایان عمر پیامبر هنفر بودند ك

یش را با پیامبر ،هصحاب هبقیماندند، ولی  قطع كردند ـ  ج ارتباط خو

. آنان بدین از اسالم برگشتند ایشانمحض فوت  هبر خدا ـ و ب هپنا

خاموش  ج تربیت پیامبرمشعل فروزان   هاند كهاثبات كردصورت، 

چنین گمانی یعنی یأس و ناامیدی از  .است هیچ تأثیری نداشتهو  هشد

یت و  بیتی هشیو هببی اعتمادی  وباوری نااصالح بشر و قدرت  تر

 هشك و تردید ب ،ایتهو در ن ،ذیب اخالقهتربیت و ت ایاسالم بر

یراد بودهخواج  نبوت پیامبر  هنتوانست ،در قدم اول خود هدینی ك ، ز

ان تقدیم نماید و در دوران داعی و حامل هج هپیروزمندی را ب هباشد گرو

 هعنوان الگو ب هی را بهگرو هاز آن عاجز باشد ك ،اصلی رسالت

توانند چنین كاری ا میهپیروانش بعد از قرن هتقدیم نماید، چگون هجامع

 ند؟هانجام د

 هباشند بر را هنتوانست ،مؤمنین با این دعوت هجایی ك و از آن

 هجز س هب هچنانك باشند،وفادار ج  پیامبر هو ب هماندراست باقی 

 دین گشتند،مگی بیهایشان   از فوتپس  هچند دقیق ،ار نفرهیا چ

نفس و  هصالحیت تزكی ،این دین هتوان اعتقاد داشت كمی هچگون

یت را دارد؟ را از بدبختی و  بشرتواند می هاین دین چگون اصالح بشر

  هرا ب د و آنهی نجات دهگمرا
 
 انسانیت برساند؟ اوج
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یند:، مغرضان میهبر اساس این سخنان نابخردان  ج اگر پیامبر گو
 و كسانی هودبایست تأثیرگذار بنبوتش صادق بود، تعالیمش می در

و از میان  ،آوردندایمان می او هصمیم قلب ب از هآمدند كپدید می

باقی باید تعدادی   ،بودند هو ایمان آوردا هب هافرادی ك همهاین 

 ،غیر از منافقین و مرتدین نبودندج  اگر اصحاب پیامبر .نددمانمی

است و  هنفع بردج  كسی از پیامبر همسلمان بودند؟ چكسانی  هچپس 

 .(1)رحمتی است برای عالمیان؟او  هتوان گفت كمی هچگون
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رخ داده  شآنچه ميان اصحاب بازگويی خودداری از

 است

ِسُكوا، َوإَِذا ُذِكَر » فرماید:میج  پیامبر مح
َ
َحاِب فَأ صح

َ
اِلُُّجوُم إَِذا ُذِكَر أ

ِسُكوا مح
َ
ِسُكوا، َوإَِذا ُذِكَر الحَقَدُر فَأ مح

َ
 هذكر اصحاب من ب هك وقتی» «.فَأ

بحث طالع بینی  هو وقتی ك ،یدیخودداری نما [بدی آنانگفتن  از ]میان آمد، 

میان  هموضوع قدر ب هك و وقتی ،میان آمد خودداری كنید هبو فال بینی 

 .(1)«یدیخودداری نما ،آمد
از ذكر  هل سنت و جماعت این است كهروش ا ،مین دلیله هب

بان فرو می ،های صحابهات و لغزشهاشتبا بندند و اختالفات آنان را ز

 كنند.بازگو نمی

ید:می / ابونعیم  گو

ا و هآن یاهات اصحاب و پخش خوبیهخودداری از گفتن اشتبا»

 هكیی اهای مؤمنین راستین و واقعی است، آنههاز نشان ،مناقبشان

 كند:آنان را مدح و ستایش می هگون خداوند این

                                                           

از حدیث ابن  ةو در الإمام 8/114 :ةابونعیم در الحلی و 9/74/9 :طبرانی در الكبیر -1

 ة، السلسلاست هئید كردد تأهطرق و شوابا و آلبانی آن را  ،همسعود آمد

 .1/68 :ةالصحیح



 61 شاصحاب مورد در سنت اهل ديدگاه

 

َينَٞ﴿ َينََٞٞوَۡلَۡخَوٰنََناََٞلَاٞٱۡغفَرَۡٞٞربََّناَٞيُقولُونََٞٞبۡعَدهَمَۡٞٞمنََۢٞٞجا ُءوَٞوٱَّلَّ ٞٱَّلَّ
يَمٰنََٞٞسَبُقونَا ٞ.[11]الحشر: ٞ﴾بَٱۡۡلَ

ین و انصار بهپس از م هكسانی ك» یند: آیند، میدنیا می هاجر گو

در ایمان آوردن بر ما پیشی  هما را و برادران ما را ك ،پروردگارا

 .«بیامرز ،اندهگرفت
چنین  ،ذكر شد هبر حدیث باال ك هكمچنین در تعلیقش ه

ید:می  گو

ذكر محاسن و فضایل اصحاب را  هامر نفرمود كج  پیامبر»

كاری و خاطر افراط هب هكایی هكاردستور داد از ذكر  هید، بلكیننما

 . (1)«یدیخودداری نما ،هو غضب از آنان سرزد نگام خشمه هب

، است هفرمود برای خودداری كردنج  پیامبر هپس دستوری ك

قدر در  آن هك منظورش این است هخودداری مخصوصی است ك

 ،هو اختالفات میان اصحاب پیش آمد جدالنگام ه هب هك مواردی

یر سئوال و آنان را شخصیت دقت نكنید ید،ن آنا را ز  های كهگون هب بر

 .(2)یدیو نابود نما هی را شكستهو گرو ،ی از آنان را تمجیدهگرو

 هك هشد امرما  هب هایم، بلكهنشد هچنین چیزی دستور داد هما ب

یم ،یمیشان استغفار نماای برای  شانمحاسن و فضایل ،آنان را دوست بدار

یب  شخصیت  هاگر بدعتگذاری پیدا شد ك كنیم، و را پخش قصد تخر
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و با دالیل علمی و عقلی و  هالزم است از آنان دفاع نمود داشت،را  آنان

 . (1)یمیباطل او را خنثی نما سخنان  ، هعادالن

 هك ه، چرا كستیمهآن محتاج  هدر این زمان ب هاین چیزی است ك

 اییهافكنیهدرگیر تفرق ها، مدارس و غیرههای اسالمی در دانشگاهملت

 هایی كهون در نظر گرفتن آداب و روشبد آن، هدر نتیج هاند كهشد

این روش  هكنند. متأسفانمی هاختالفات را زند ،هفرمودب  خداوند

 ایهگون هب ،است هبرخی از مسلمانان نیز سرایت نمود هدشمنان ب

 ،كنندم میهرا سر ایهم و خودساختهمبروایات  ،بعضی از آنان هك

یش را بدون  هكردبازگو ند هخواخود می هك هآن گونوقایع را  و احكام خو

 كنند.صادر می ،هدر نظر گرفتن آراء و اقوال ائم

ات اساسی را برای هو توجی اههشیوخواستم برخی از دلیل، مین ه هب

 نگام  هتا  ،بازگو كنم ،تحقیق نمایند هند در این زمینهخوامی هك كسانی

 قرار گیرد. همورد استفاد ،نیاز
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 ش اساس تحقيق در تاريخ صحابه

بارهشهدر پژو یخی در یر باید صورت هصحاب های تار ، مالحظات ز

 گیرد:

بار نخست: اصل  ،شهالفات میان صحابتخا هسخن گفتن در

ل سنت و جماعت، خودداری هاصل اعتقادی نزد ا هنیست، بلك

ای ه در كتاب ،باشد و این موضوعا میههمقول هكردن از این گون

 . (1)اندهآن پرداخت هب هك هبحثی است گسترد ،عقیدتی

یش اذ هنگام احتمال فتنه ا بیشتر تأكید هاین خودداریبر  ،انهو تشو

ن هدر ذ هك هاین موارد با آنچ بین هشود كچون باعث می ،شودمی

 هب تعارض ،وجود دارد هشخص از فضیلت و عدالت و منزلت صحاب

 هو یا تازشخحص  خاطر كم سن و سالی  هب یهگا امراین وجود بیاید. 

 هصحاببحث اختالف  هشود بباعث می هك اوست، مسلمان بودن  

و  هانهناآگاو  هشد هوارد فتن ،دارند هادی كهاختالف اجت ارد شوند و

 دار كنند.هرا خدش هگرانقدر صحابشخصیت ، هناخواست

ب هم یك برنامهاین  انسان وارد مسائل علمی  هسلفی است كیتی تر

 رسد.آن می هعقلش ب هك همان اندازه همگر ب ،نشود
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ید:می /امام بخاری   گو

نح »
َ
، َكَراِهيََة أ ا ُدوَن قَوحم  م  َهُموابَاُب َمنح َخصه بِالِعلحِم قَوح  .(1)«ََل َيفح

 هن ،اندهی اختصاص یافتهعلم و آگا هب هك كسانی فصل  مخصوص»

 .«مندهنف هاینك ند ازترسمی وعالم نیستند  هك آنان
یدمی س علی  :گو

ثُوا» ِرفُونَ  بَِما اِلهاَس  َحدِّ بُّونَ ، َيعح َُتِ
َ
نح  أ

َ
َب  أ ُ  يَُكذه با » .«َورَُسوهُلُ  اَّلله

ید بهفمی هك همان اندازه همردم ب  همند صحبت كنید، مگر دوست دار

 .«شود؟ هخدا و رسولش دروغ بست
ید:می س حافظ در تعلیق بر این گفتار علی  گو

ات نباید نزد همتشاب هك دلیل است بر این ساین گفتار علی »

 .«شود هگفت همردم عام

ید:مانند این را میه سخنیم ه س ابن مسعود  گو

ث  » نحَت بُِمَحدِّ
َ
ِضِهمح َما أ ، إَِله ََكَن ِِلَعح ا َحِديث ا ََل َتبحلُُغُه ُعُقولُُهمح م  قَوح

 هف هعقلشان ب هید كیاگر با مردم سخنی بگو» .(2)«فِتحنَة  
ً
م آن نرسد، حتما

 . «افتندمی]و دردسر[  هفتن هبرخی از آنان ب
برخی  ،با بعضی از مردم شتدوست ندا هك كسانی هاز جمل

دوست  هباشد كمی / امام احمد ،موضوعات را در میان بگذارند

سلطان را  هعلی ، شورشر آنهظا هكند كنداشت احادیثی را بازگو 
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یوسف  ،در مبحث صفات / و دیگری امام مالك ،هجایز دانست و ابو

یب  فرمود: هجا ك تا آن ،نیز در روایات غر

 های باشد كهگون هر حدیث بهظا اگر هآن این است ك هقاعد»

یت كنند ر آن در اصل مراد نباشد، پس در هبدعت باشد، ولی ظا هتقو

ر هظا هبترسد از عمل ب هك این حال خودداری كردن از آن برای كسی

 .(1)«اعلم هوالل ،باشدجا می هآن، مطلوب و ب

 وقایع ناگوار میان اصحاب بازگو شود،  هاگر نیاز بود ك :دوم
ً
حتما

بارصحت و  هطور كامل تحقیق شد هب هالزم است ك  هروایات مذكور در

 فرماید:خداوند می .اثبات برسد هب، میان اصحاب هفتن

َها﴿ يح
َ
أ َينََٞٞيَٰٓ نَٞفَتبَيَُّنو ا ٞٞبَنََبإ ٞٞفَاَسُقََۢٞٞجا َءُكمۡٞٞإَنَٞءاَمُنو ا ٞٞٱَّلَّ

َ
ٞتَُصيُبوا ٞٞأ

َٰٞٞفُتۡصبَُحوا َِٞٞبََهٰلَة ٞٞقَۡوَمَۢا ٞ.[1]الحجرات: ٞ﴾٦َٞنَٰدَميََٞٞفَعلُۡتمَۡٞٞماََٞعَ
 ىبرا ىخبر ىاگر شخص فاسق ،ایدهایمان آورد هك ىكسان ىا»

بار  ىنادان ىاز رو هىگرو هآن تحقیق كنید، مبادا ب هشما بیاورد، در

ید هآسیب برسانید و از كرد  .«خود پشیمان شو
بار هد كهدمؤمنین دستور می هب هاین آی از  هاخبار و روایاتی ك هدر

احكامی  هك تا نكند ،شود تحقیق نمایندافراد فاسق پخش میجانب 

 موجب بعد هند ككنصادر 
ً
 شود. اهی آنپشیمانا

در اند، هاصحاب روایت كرد هپس تحقیق و تفحص در مورد روایاتی ك

د بود. هتر خواتر و واجبهشایست ،اندهآنان بزرگان مؤمنان بود هكحالی 

 ك
ً
یادی در این روایاتهدانیم دروغ و افترامی هخصوصا وارد  ،ای ز

                                                           

فتار خوب محمد صامل گ ه، و ب911-1/122 :، الفتح1/81 :صحیح بخاری -1

یخ الإسالمي ص  ةج كتابهالسلمی در كتابش من  نمائید. همراجع 994التار
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یف روایتهاز جست، ا هشد  هك ایهگون هب ،ت اصل روایت و یا تحر

یاد كنیم، روایت ب اگر آید. بیشتر ذم و طعن درمی هآن را كم یا ز

یح  همنقوالتی ك  هباشند كاز این باب می ،ستندهطعن صر

یان مش  ابوم  »مانند  ،ورهدروغگو
 
بن شام ه»و  «ف لوط بن یحییخن

 . (1)اندهكردجعل  آنانو امثال  «محمد بن السائب الكلبی

بار همین دلیل جایز نیست كه هب محاسن و فضایل  هروایات متواتر در

یف شد هاصحاب را ب یرا  هخاطر روایات منقطع و یا تحر یم، ز كنار بگذار

ا هفضایل آن هشود و ما دربارنمی هبرداشت ،شك هوسیل هب ،یقین هك

 ،كنندایجاد نمی هی در عقیدخلل ،پس موارد مشكوك .ایمهیقین رسید هب

  هك مواردی هرسد ب هچ
ً
 .(2)م باشنده هپایباطل و بی اصال

م هر آن هاگر روایت در مقام جرح و تعدیل صحیح بود و ظا :سوم

یی ین مخرج و پناهب هبود، سعی شود ك بدگو  هادبرایش قرار د هگاهتر

 .شود

ید میابن ابی ید:ز  گو

آنان  هك و این ها رخ دادهمیان آن هخودداری كردن از آنچ»

ین كسانی هشایست ین مخارج را قرار هباید برایشان ب هستند كهتر تر

ین نظر و مذهداد و ب  .(3)«شود هاز آنان گمان برد ،بهتر

                                                           

تحقیق روایات ابومخنف در  هكنید ب ه، و ما بعد آن و نگا5/79 :ةاج السنهمن -1

یخ طبری، عصر راشدین، یحیی الیحیی، دار العاصم  .ه1811 ،ةتار

 با تصرف. 1/615 :ةاج السنهمن -2

ید القیروانی و ابن ابی هرسال همقدم -3 ید بز یر المقال هبنگر في حل ألفاظ  ةتنو

 1/617.ق، تحقیق: د. محمد عایش عبدالعال شبیر ه489ت:  يللتتائ ةالرسال

 و ما بعد آن.
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ید:می سالعید ابن دقیق  گو

، برخی از هاز آنان در باب اختالفات میان خودشان نقل شد هآنچ»

شود، و برخی نمی هكرد هآن توج هپس ب ،این روایات باطل و كذب است

یل كردهب ها را بهولی آن ،ستندهنیز صحیح  ین نحو تأو  هتر
ً
ایم، چون قبال

بعدی قابل  ایهپس گفتار ،اندهاز جانب خدا مورد ستایش قرار گرفت

یل می تواند نمی هپایكالم مشكوك و بی هباشند و معلوم است كتأو

 .(1)«گرداندمعلوم را باطل  كالم  

بار :ارمهچ و در  هدر خصوص اختالفات میان آنان آمد هآنچ هدر

آنان در این باب  هباید گفت ك، است هم ثابت شدهمیزان نقد علمی 

م هاین قضایا با  هاست كصورت  این هم به و آن ،ستندهد همجت

 ،ادشانهبودن اجت هعلت شدت مشتب هستند و به همشتب

 اند: هتقسیم شد هگرو هس هو ب هاختالف پیدا كرد

یق اجت هبرای این گرو اول: هگرو این یكی  هك هروشن شد ،ادهاز طر

واجب است او را یاری  هپس بر این گرو ،بر حق است و دیگری یاغی است

و حالل نیست  ،دهو باید این كار را انجام د ،غی بجنگدیا هو با گرو هكرد

امام عدل و جنگیدن با تجاوزگران و  چون یاری رساندن   ،نماید تأخیر هك

 وظایف اوست. هاز جمل ،یاغیان

یق اجت هعكس گرو دوم: هگرو این  هاد بهاول است، یعنی از طر

پس باید با آن جنگید و  .یاغی و ظالم است ،هاین گرو هك هرسید هنتیج

 حق را یاری رساند. هگرو

و نامعلوم است، یعنی در تعیین  هبرایشان مشتب هقضی سوم: هگرو

توانند یكی از آنان را بر دیگری ترجیح اند و نمیهحیرت افتاد هحق ب

                                                           

یز العجالن ص هب الناس فیهمذا و هاصحاب رسول الل -1  .611م: عبدالعز
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ند و ا هیچ كدام را یاری نكردهو  هرا ترك كرد هر دو گروهصورت  ند، در اینهد

یز ،گیریهاین كنار  ،دنواجب بود، چون حالل نیست خون مسلمانی را بر

 .(1)مستحق آن است ،طرف هروشن شود ك انبرایش هك مگر این

ایی هجنگ هشود اینك هدانست هم است كهم بسیار هاین مسئل

 است، هنصب امام نبود ایبر هوقوع پیوست هب همیان صحاب هك

ید غیر از با هجنگیدند كخاطر این نمی هل جمل و صفین بهمثل ا

ید هعنوان خلیف هكسی دیگر را ب س علی م ه سهو معاوی ،برگز
بیر  هستم و طلحهمن امام  هنگفت ك غیر از  هند كاهم چنین نگفتهو ز

علما  هك هگون مانه ،اهاین جنگ .كس دیگر امام است ىعل

ادشان در كیفیت قصاص هسبب اجت هب های بود كهفتن ،نداهگفت

 «ل بغیها»جنگیدن با  مانندو این  ،وجود آمد هب س قاتالن عثمان

یلی جایز ك  هغیر امام شد اطاعت   ،در آن هاست و جنگی است با تأو

یعنی جنگ آنان بر سر  ،ای دینیهاد بر سر قاعدهاجت هن ،است

 . (2)است هاختالف در اصول دین نبود

ید:می /هعمر بن شب  هاست ك هیچ كس نگفته» گو

و او  نداهبر سر خالفت با علی دعوا داشت ،مرزمانشهو  لهعایش

او را برای خالفت پشتیبانی كند،  هاست ك هیچ كس را فرا نخوانده

ی هبر سر قاتالن عثمان و كوتا س علی هاعتراض آنان نسبت ب هبلك

 .(3)ا بودهكردن از قصاص آن

                                                           

 :. فتح الباری9/511،519 ةوالإصاب 14/11، 15/182 :مسلم با شرح نووی -1

 .1/119، إحیاء علوم الدین: 16/68

 .681با تصرف ونگا: ما بعد آن تا ص  1/697 :ةاج السنهمن -2

 .16/51: نقل از فتح الباری ه: عمر بن شبةخبار البصرأ -3
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 كند:این را تأیید می هنقل نمود / بیهذ هك هآنچ

 هرفتند و ب س هپیش معاوی ،از مردمابومسلم خوالنی و تعدادی »

م مثل هكنید یا شما می هاو گفتند: آیا شما با علی بر سر خالفت منازع

 هدانم كخدا سوگند می هب ،هگفت: ن هستید؟ معاویه هعلی خلیف

ولی آیا شما  ،تر استهاز من شایست ،خالفت برایتر است و براو از من 

او  هم پسر عمهشد؟ و من  هكشت همظلومان سعثمان  هدانید كنمی

ید و ب .باشمان خونش میهستم و خواه ید یاو بگو هپس پیش علی برو

یل د هعثمان را ب قاتالن   م پیش هآنان  .د تا من تسلیم او شومهمن تحو

یل نداد سعلی  علی رفتند و با او سخن گفتند ولی  .(1)«قاتالن را تحو

 :هروایتی از ابن كثیر آمد درو 

 همعاوی هرامه هل شام تصمیم گرفتند كهدر این وقت ا»

 . (2)«بجنگند

 وارد نشدند. ها در فتنهآن ور اصحاب و بزرگان  همچنین جمه

ید:بن امام احمد می هعبدالل  گو

م از هپدرم گفت و او از اسماعیل بن علی و او از ایوب سختیانی و او »

ین نقل كرد پا شد و در آن  هو آشوب ب ه: فتنهاند كهمحمد بن سیر

صد  ،از این تعداد هزار نفر بودند كه هحدود دج  نگام اصحاب پیامبره

 .«م نرسیدندهسی نفر  هب هم شركت نكردند بلكهنفر 

 است: هگفت / هابن تیمی

                                                           

مان هباشند می همگی ثقه، سند این روایت 6/181بی هسیر اعالم النبالء: ذ -1

 است. هأرناؤوط گفت هك هگون

گفتار امام الحرمین و تعلیق التبانی بر  هكنید ب هنگا .4/169 :ةایهوالن ةالبدای -2

 .156 و 159ص  ةالنجاب ياتحاف ذو –آن 
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ین سندسند این روایت از صحیح» ای روی زمین است و محمد هتر

ین جز ین مردم در منطق ءبن سیر از  ،و مراسیل او هاش بودهپارساتر

ینصحیح  .(1)«باشندمراسیل می تر

این نصوص صحیح را بررسی  هكمحققین منصفی  ستنده پس كجا

یش را ب ن  هذ هاینك هنمایند تا منطلقی باشد برای آنان، ن  هخو

یون مشغول نمود هوسیل یشات اخبار و سپس نصوص صحیح را  هتشو

یش ارزش  ای سطحی و بیهیهبرحسب آگا یل  ،خو  . نمایندتأو

بار هالزم است ك هآنچ :پنجم ای میان ههفتن هیك مسلمان در

یالتشانهبر اجت هعالو-بداند  هصحاب و ناراحتی آنان  هاندو -اد و تأو

 هرسید كفكرشان نمی هیچ وقت بهاست، حتی ههبرای وقوع این فتن

جا بكشد و حتی برخی از  این ها این قدر بزرگ شود و بهاین اختالف نظر

شدت  هب ،دیدندخون برادرانشان را می در هآنان وقتی جسد غلطید

قتل و  هب ،الفاتتخااین  هكردند كیچ وقت فكر نمیهشدند و متأثر می

یم: برخی از این نصوص را می در این جا كشتار برسد و  آور

 كند:ری روایت میهز هك هگون آن

سنگ  همیان مردم ب درجای من م هخوامی گفت ل هعایش»

افتد، و اگر میان مردم جنگ می هكردم كگمان نمی رگزه. تبدیل شود

 . (2)«گرفتمنمی ضعیرگز چنین موه ،شدد هخوا هگون دانستم اینمی

]الأحزاب:  ﴾ُبُيوتَُكنََّٞٞفَٞٞوقَۡرنَٞ﴿كرد: را تالوت می هاین آی هرگاهو ا

یست تا روسریقدر می آن «خود بمانید ىاههو در خان». [66 ش اگر

                                                           

وجود دارد  ینصوص دیگر هكن ك همان موضع نگاه هب 1/961 :ةاج السنهمن -1

 اند.هشركت كرد ىبا عدد كم هدر فتن هصحاب هبر این ك

 .158ری: همغازی الز -2
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 . (1)شدخیس می

شعبی از او چنین روایت  هاست ك س و این امیرالمؤمنین علی

 كند:می

ل را از هش هطلح هك نگامیه» ید شد و علی او را دید، داشت گ 

گفت: خیلی برایم سخت است ای كرد و میمحاسنش پاك می

یر ستارگان آسمان ب هابومحمد ك بینم ... سپس می هپیچیدم ه هتو را ز

برم و خود و اصحابش بر خودم را پیش پروردگار می هغم و غص :گفت

یستند و گفت  همرد ،های كاش بیست سال قبل از این واقع :روی او گر

 .(2)«بودم

 گفت:می س علی

 این هب كار هرسید كگمان پدرت نمی هب ،حسن ىا ،حسن ىا»

 .(3)«بود هسال مردكاش پدرت قبل از بیست  ىجا برسد، ا

 گفت:می سعلی ،و در دوران جنگ صفین

 ،بن عمر و سعد بن مالك هخوب است مقام عبدالل هچ ،خدایا»

یراگیری كردند هكنار هاین دو نفر از فتنچون  اگر كار آنان خوب باشد،  ز

 . (4)«باشد خطر آن خیلی كم است هاجر آن خیلی بزرگ است و اگر گنا

ل هنظر ا هك است، با وجود این سطالب یبا این گفتار علی ابن

 .(5)تر بودنزدیك ،او و یاران او هحق ب هسنت این است ك

                                                           

 .9/177 :سیر أعالم النبالء -1

 .67، 1/61 : . السیر42 – 6/44: ابن اثیر ةسد الغابأ -2

 .67، 1/61 :. السیرهچاپ تحقیق شد ،1/912 :ةاج السنهمن -3

 .1/912 مان،ه -4

 .19/17 :فتح الباری -5
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بیر بن عوام خدمتكارش  .در جنگ جمل شركت داشت هك ،سز

 :گفت

بیر گفت: م شركت میهو در آن  ددانیمی هآیا آن را فتن» كنید؟ ز

 همیشهر كاری موضع من را هبینیم، در بینیم و نمی، ما میهبیچار

آن روی آورم و یا  هدانم بمن نمی هجز این یكی ك هدانستی، بمی

 . (1)«پشت كنم

شنود، را می س ادت علیهاست، وقتی خبر ش هم معاویهو این 

ید: نشیند و میمی َٞٞإَنَّا»گو ا ٞٞلَلَّ  هد بنكو شروع می «َرَٰجُعونَٞٞإََِلۡهَِٞٞإَونَّ

یدگمیاو  همسرش به .كردن هگری جنگیدی و امروز دیروز با او می تو»:و

 خاطر این هكنم بمی هكنی؟ گفت: وای بر تو، من گریمی هبرایش گری

 .«او را از دست دادند و فضل و خیرات   ىعلم و بردبار ،مردم هك

یددیگر می در روایتی  :گو

و عالمی را از دست  همرد بزرگوار و فقی هدانی مردم چتو نمی»

 .(2)«اندهداد

 هخاطر مسائلی ك هتوان آنان را بمی هچگون ،روایت همه بعد از این

 هدر حالی ك اد كردندهآنان اجت .سرزنش كرد ،بود هشد هبر آنان مشتب

 ،رخی خطا كردندحق برخوردند و ب هادشان بهبرخی از آنان در اجت

یافت كردند وها همنت ایشان پشیمان هبعد از آن از كار ر دو اجر در

 شدند.

                                                           

یخ طبری:  -1  .8/871تار

 .166، 4/15 :ةایهوالن ةالبدای -2
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 هوسیل هخداوند ب همیان آنان رخ داد از مصائبی است ك هو آنچ

درجات و منازلشان را باال  ،آن هوسیل هانشان را بخشید و بهگنا ،آن

 فرماید:میج  پیامبر .برد

َالَءُ  َل يَزاُل » رحِض  یَِسَي ِف  َحّته  بِالحَعبحدِ  اِلح
َ
 .(1)«َخِطيئَة   َعلَيحه ولَيحَس  األ

از زمین برود و خطایی بر او  هك است تا این همچنان بال و مصیبت با بنده»

 . «نماند
 هگنا حتمطور  هب ،است هاز برخی از آنان سرزد هك هاگر آنچ تیح

از  ،دكنرا عفو می اهاسباب گوناگونی آن هوسیل هخداوند ب ،باشد

مصایب و  ان،مناقب آن ،ادهج ،آنان هحسنات گذشت :هجمل

حسنات  هان را بهشود گناباعث می های كهو توب شان،استغفار

د گرفت و این فضل و همورد عفو خداوند قرار خوا ،انهتبدیل كند. این گنا

 .(2)دهدد میهر كس بخواه هب هبركت خدا است ك

ییم كمی ،خر و پایانیعنوان مورد آ هب :ششم  ش اصحاب هگو
سوابق  دارای ولی ،باشند هشد هاحتمال دارد دچار گنا و اندهمعصوم نبود

 ن  احتمالیشاناهباعث تكفیر گنا هستند كهدرخشان و فضایلی 

                                                           

است این حدیث حسن صحیح است و ابن حبان و  هو گفت 9624ترمذی: رقم  -1

، و آلبانی آن 1/81 هبی از آن سكوت كردهاند، ولی ذهحاكم آن را صحیح دانست

از حدیث سعد و در كتاب الأحادیث  1/829: ةاست. المشكا هرا حسن دانست

، 186كنید:  هد آن نگاهشوا ه(، و ب188رقم ) هآن را صحیح دانست ةالصحیح

 نمائید. همراجع 119ـ  111/ 11كتاب الفتح  هو ب 185

 هنمائید ك همراجع 962 - 1/915 :ةاج السنهكتاب: من هبرای توضیح بیشتر ب -2

 است. هشد هاشار همورد از اسباب تكفیر گنا هد هدر آن ب
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یا  ،اندهنمود هباشد، یا از آن توب هی سرزدهپس اگر از آنان گنا شود.می

بالیی در دنیا مبتال  هیا ب ،است همحو شد ،حسنات هوسیل هب

خاطر سوابقشان و یا  هیا ب است، هان شدهباعث عفو گنا هاند كهشد

آنان  هكاند، چرا هشد هبخشودج  شفاعت پیامبر هوسیل هب

ین مردم برای تعلق شفاعت او میهشایست در موضوع، این  .باشندتر

اگر  ا، اما استهفرض بر واقعیت تحقق آن هانی است كهارتباط با گنا

د بود؟ اگر هخوا هچگون ،ادی آنان باشدهامور اجت همربوط ب همسئل

ند داشت و هیك اجر خوا هوگرن ،دو اجر دارند ،هدرست بودادشان هاجت

اعمال منكر برخی از  ،هعالو هبد گرفت. همورد عفو قرار خوا یشانخطا

از - در كنار فضایل و محاسن این قوم هباشد ككم و نادر می بسیار ،آنان

ناچیز  -جرت و نصرت و علم نافع و عمل صالحهاد و هقبیل ایمان و ج

 . (1)است یخداوند و باعث مغفرت هبود

ید:می / بیهذ  گو

باعث محو  هستند كهآن قوم دارای سوابق و اعمال درخشانی »

 ،ستنده هاد، عبادت مداوم و غیرهشود و نیز دارای پرچم جانشان میهگنا

بان دراز هك یم و ادعای عصمت هی در ما لیاقت ز یچ یك از آنان را ندار

 . (2)«كنیمنمیم هآنان را 

مستلزم عصمت نیست،  هعدالت صحاب هپس اعتقاد ما ب

 هك ،و دینا هو زندگی آن هیعنی استقامت سیر ،عدالت هبلك

 هب هآراست هگردد كی راسخ در نفس برمیهگرو هب ،آن ماحصل  

                                                           

 .117 – 118راس: ه، خلیل ةسطیالوا ةنگا: شرح العقید -1

 شافعی. هدر ترجم 11/26سیر اعالم النبالء:  -2
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 كنند، و نان اعتمادصداقت آ هب هتا اینك ،ستندهیزگاری هتقوی و پر

 .(1)ان معصوم باشدهگنا همهانسان از  هنیست ك نیازی

بان فرو بندیم و اگر هاین همهبا وجود  ا واجب است از ذكر معایب آنان ز

 نیاز بود آن را بازگو كنیم باید در 
ً
منزلت و مقام آن  ،آن كنارضرورتا

یمهاو را اد و سوابق ایمانی ه، جهصحابی، توب  این ظلم خوا .م بیاور
ً
د همثال

او ذكری  هولی از توب نقل كنیم،را  «هحاطب بن بلتع» هاشتبا هك بود

یم، ك  هكرد پذیرفترا می هم این توبه (2)اگر صاحب مكس هنیاور

 .(3)شدمی

و در طول زندگی  همرتكب شد هكوچكی ك هخاطر اشتبا هانسان ب

یش از آن توب  هجا ب در این هشود، بلكسرزنش نمی ،باشد هكرد هخو

خاطر ندانستن و  هب هنقصی ك هبشود و می هكرد های زندگی نگاهانت

 ه، نگاها وجود داشتها در اول زندگی آنهآن هنرسیدن دعوت ب

، در هقرار داد هاو را مورد تزكی عالمیان پروردگار هحاال كپس  شود.نمی

یچ كسی هماند و ن نمی، حرفی برای گفتاست هاز دلش آگا هكحالی 

 بدی یاد كند. ها بهحق ندارد در مورد آن

                                                           

ج النقد عند هتوضیح بیشتر نگا: من ى، و برا1/157: الغزالی ىالمستصف -1

 .92ـ  96المحدثین: الأعظمی 

گیرد و از ای مردم میهبدون دلیل مالیات بر كاال هصاحب مكس: كسی ك -2

باعث باالرفتن قیمت كاال و فشار  كار این هرد كگیای مردم غرامت میهكاال

شود باعث گرانی كاال می ،ایتهن شود و درمی هكم درآمد جامع هبر روی طبق

و عقوبت بسیار سختی برای این كار  هشد هشمرد هان كبیرهدر اسالم از گنا هك

 است. هشد هدر نظر گرفت

 .1/917: ةاج السنهمن . و681، 681نعیم بیأ، ةالإمام -3
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َينََٞٞوَۡلَۡخَوٰنََناََٞلَاٞٱۡغفَرَۡٞٞربََّنا﴿ يَمٰنََٞٞسَبُقونَاٞٱَّلَّ َٞفََٞٞتَۡعۡلَٞٞوَلٞٞبَٱۡۡلَ
ٞٞقُلُوبََنا َينََٞٞغل ٗ ٞٞإَنََّكَٞٞربََّنا َٞٞءاَمُنوا ٞٞل ََّلَّ ٞ.[11]الحشر: ٞ﴾رََّحيمٞ ٞرَُءوف 

گرفتند  ىدر ایمان بر ما پیش هما و برادرانمان را كپروردگارا! »

 .همؤمنان قرار مد هنسبت ب ىاهایمان حسد و كینهبیامرز و در دل

بان و رحیمهپروردگارا، تو م  .«ىر
ا هرا دوست دارند و از آن هصحاب هك هخدایا ما را جزو كسانی قرار بد

 كنند.ا پیروی میهو روش آن هكنند و از رادفاع می

 وصىل اهلل ىلع سيدنا حممد وىلع آهل وصحبه وسلم
 


