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 مقدمه مترجم

الرحيم، العفو عن كل عبد مفتتن ن العزيز التواب، الغفور الرؤف مهللا الـمهي احلمد

الـمرسلني وخاصة خلقه والذي فضل األنبياء  ،نابأفر خر عىل باب كرمه راكعا وغمست

أعدائه الـمردة منتقم عن ـبعضهم عىل بعض يف درجات القرب ومراتب الثواب، ال

ني عن سبيل احلق والصواب. اللهم صل وسلم عىل حبيبك الكريم غين الزائدنالـمعا

رسلته كافة للناس بشرياً ونذيراً وفضلته عىل الور أحممد بن الـمختار الذي سيدنا 

وأِكرمته بالنبوة والرسالة والـمعراج واهلجرة وخصصته بسري الـملكوت وفتح األبواب 

وعىل آله وأزواجه وأصحابه الذين أيدت بمساعيهم اجلملية هذا النبي العظيم ودينك 

 لصعاب.القويم وعصمته هبم من الشدائد ا

حضار واألسفار خصوصاً عىل حبه وصاحبه الـمنصوص عليه يف الكتاب رفيقه يف األ

، خليفته بالفصل، سيدنا العتيق وأنيسه يف الغار وضجيعه يف الروضة الرشيفة الـمزار

 صواب.بكر الصديق صاحب الصدق وال مامنا أيبوإ

لغي والضالل، يفر عن ذكر اسمه الشياطني ومتبعوهم يف ا ليفة الذياخلوعىل 

ثقب الشهاب الذي لو كان بعد نبي الرمحة  الـمرجومون بنجوم اهلداية، الـمستحقون

حفص عمر بن  نبي، لكان هو كام أخرب به الصادق األمني بالشك وال ارتياب، سيدنا أيب

 رشف القباب.أحتت  يف الـمحراب ومدفوناً  زينة للمنرب وشهيداً  اخلطاب، الذي كان

الذي كان مام الـمسلمني وصهر النبي األمني وسيد الـمظلومني إ وعىل ذبيح األمة

راقة دمه يستحيي منه الرسول ومالئكة رب العالـمني ولكن مل يستح قتلة الظالـمني عن إ

ا سيدنا عثامن بن عفان الذي كان قويً  ،ني، ذي النورين والربهانبعىل آيات كتاب اهللا الـم

يف  خاضعاً باكياً مترضعا إىل اهللا إذا كان مصلياً شديداً يف يوم الرضاب وخاشعاً 
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فراسه مؤزراً بتضحية نفسه وبذل نقوده وأهد أحراب، الذي نرص دين اهللا نرصاً مالـ

 ومجاله مع األمحال واألقتاب.

الشهيد الـمظلوم، قرة  واب، الباذل عىل السائل والـمحروم،وعىل ويل كل تقي أ

طالب خاتم  يدنا عىل بن أيبالـمشارق والـمغارب سني إمام أهل يب احلسنَ العينني وأ

الراشدين الـمهديني ريض اهللا تعاىل عنهم وعن مجيع األصحاب وعنامعهم بمنه  اخللفاء

ا يف زمرهتم الناجية وحزهبم الـمفلحني يوم الـمزيد والثواب وهيء لنا وكرمه، وحرشن

علم والصادقني يف اإليامن راسخني يف السباب واجعلنا من اليف سبيل اتباعهم مجيع األ

منني يوم حفظنا من الزيغ واخلرسان واجعلنا من اآلالباب واأل والعمل الصالح ومن أويل

 احلساب.
یعنی اختالفاتی که بعد از شهادت شهید مظلوم، سیدنا  »ت صحابهامشاجر«مسأله 

میان صحابه به عنوان خون خواهی حضرت  1به دست شورشیان یاغی عثمان ذبیح
گردید و گیري و جنگ و کشتار منجر  آرایی و جبهه ان رخ داد، سرانجام  به صفعثم

و لشکر مادر مؤمنین، حضرت عایشه  ن لشکر حضرت علیصحنه را براي درگیري میا
در جنگ جمل و میان  Èبه رهبري حضرت طلحه و حضرت زبیر Èصدیقه

از سوي دیگر در جنگ صفین آماده  Èحضرت علی از سویی و حضرت معاویه
 هایی با عنوان اسالمی انجامید. ساخت و سپس به تحزّب و تشتّت مسلمانان و بروز فرقه

اي شد براي ضعیف کردن دین مبین اسالم و مسلط گردانیدن کفر بر  این مسائل، بهانه
م، مورد ترین اسلحه مبارزه با اسال ترین وسیله و عمده جهان اسالم که به عنوان بزرگ

ترین مهره به کار برده  استفادة دشمنان اسالم و مسلمانان قرار گرفته و به عنوان احساس
از آن وقایع، کوتاهی و دریغ جویی نابجا  شده است و از هرگونه سوء استفاده و بهره

هاي زیر زمینی در  ریزي ها و برنامه ه و با بکار بردن مرموزترین تدابیر و توطئهدینگرد

                                           
 سرکش، نافرمان. -1
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ختن اساس نظام حکومت که همانا حکومت اهللا است و بر اساس آن به دست براندا
نهاده شده و به وسلیۀ خلفاي راشدین آن حضرت و حمایت و  تواناي رسول اهللا

اش را  سوي منزل مقصود مسیر تکاملی تشیید یافت و به همکاري سایر یاران رسول
خواستند،  د و مسلمانانی را که میاي نیاسودن اي خود داري نکردند و لحظه پیمود، و ذره

حاکمیت اهللا را که بر حسب و عده الهی غلبه دین بر تمام ادیان و تشکیل جامعۀ سالم 
انسانی به اقصی نقاط جهان گسترش دهند و با شکست دادن دو امپراطوس جبار ایران و 

تحریف شده به  2نصرانیت و دیگري پشت پرده 1روم که (یکی زیر نقاب مجوسیت
 دادند). تثمار مردم ادامه میاس

با زور بازوي تواناي سربازان اسالم و  در عهد حضرت ابوبکر و عمر و عثمان
یمن پرستی را از ري عدالت و نابودي کفر و اهرقرا زمینه بر اصحاب رسول اهللا

» مدینه فاصله«ر ساخته، و با ایجاد گیتی فراهم آوردند و حکومت اهللا را کامالً مستق صفحۀ
ز دند و هوقرار دا رو در روي یکدیگر بشري بپردازند، به جان هم انداخته و جامعه در

هاي استعماري خود مشغول و سرگرم فعالیت  هاي پلید و توطئه هم به ادامۀ این برنامه
کنند. ما در صدد این  تقلید و استفاده می» تفرقه بینداز و حکومت کن«هستند و از اصل 

ها و چگونگی به کار بردن و  هاي مرموز و توطئه این برنامه نیستیم که به شرح تک تک
اي  که عالقمندند تا شرح مفصل این وقایع را به گونه شرح اسباب آن بپردازیم. کسانی

تألیف ژنرال جوار رفعت » رسار الـامسونيةأ«درست و مستند مطالعه کنند به کتاب 

، تألیف محمد عبداهللا عنان، »مةاحلركات اهلدااجلميعيات الرسية و«آتلخان، و تاریخ 

 مراجعه نمایند.
اند که  البته از بیان این مطلب ناگریز هستیم زیرا هرگاه دشمنان اسالم متوجه شده

ضیات زمان تقآنان در اثر تحوالت اجتماعی و م هاي ها و توطئه حقیقت بعضی از حیله

                                           
 زرتشتی. -1
 مسیحیت. -2
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رنگ عوض کرده به براي تودة مردم فاش و ظاهر شده است، بالدرنگ با تغییر روش، 
اند. از آن جمله  در قرون اخیر به کار گرفتن  تري دست زده هاي مرموزتر و دقیق برنامه

نما و نامسلمانان مسلمان نمایی است   مذهبان مذهب ز دشمنان دوست نما و بیتعدادي ا
جرح و تعدیل یا تنقید و تحقیق «که براي پخس سموم مذهبی و اسالم کشی تحت عنوان 

درباره تاریخ زندگی و سلسلۀ واقعات و سیرت یاران پیامبر گرامی علیه افضل » یو بررس
 شود. التحیات والتسلیم، از وجودشان استفاده می

اي که تحت این توطئه در این ادوار به ویژه در بعضی  ترین مسئله چنانکه بزرگ
ست که ا ها و اختالفات صحابه محافل به اصطالح علمی مطرح است، مسئله مشاجره

ارزش تاریخی و واقعات مجعول و دروغین به تحقیر  بطور عمده با استفاده از روایات بی
، این ستارگان پیامبر و داغدار کردن مقام شامخ و ارزنده صحابهو توهین و استخفاف 

درخشان اسالم و استادان مالئکه که اسالم و مسلمانان تا قیام قیامت رهین و مدیون 
ند و اعمال و سیرت آنان را بر اعمال و سیرت خود زن ، دامن مینان هستندخدمات آ

جاي  شوند و به را مرتکب می» قیاس مع الفارق«قیاس کرده، جرم ننگین و غیر معقول 
استناد و اعتماد به آیات کالم اهللا مجید و احادیث گهربار رسول گرامی علیه الصلوات 

هایی است  که اغلب مولود همان دسیسه اهمیت تاریخ هاي پوچ و بی والتسلیم، از روایت
 نمایند. که به آن اشاره کردیم، استناد می

و همراهانش و  اي به حمایت از حضرت علی بینیم عده به همین جهت امروز می
ین حضرت عایشه و طلحه نو طرفدارانش و همچ گروهی به پشتیبانی حضرت معاویه

هر نحوي  ز این دو دسته به مخالفان خود بهکنند و هرکدام ا و اعوانشان قیام می و زبیر
نمایند که در نتیجه به درگیري  دارند و اظهار نظر می مذمت و مالمت روا میکه بخواهند 

 شود. الف و تشتت بین مسلمانان هوادار آنان منجر میتو اخ

ةٞ  َك تِلۡ ﴿ درحالیکه بنا به تصریح قرآن: مَّ
ُ
ا َولَُ�م َكَسبَۡت  َما لََها َخلَۡتۖ  قَدۡ  أ  ُتۡمۖ َكَسبۡ  مَّ

ا لُونَ  َٔ �ُۡ�  َوَ�  ْ  َ�مَّ  ].١٤١و  ١٣٤: [البقرة ﴾١٣٤َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا
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دهد آنجه عمل کردند، و براي شما  آن امتی بود که گذشت و رفت، براي آنها سود می«
کنید و از شما در مورد اعمال آنها هرگز سؤال  سودمند خواهد بود آنچه خودتان عمل می

 .»هد شدنخوا

زیرا از مشغول شدن به چنین  سود عنوان گردیده است وده و بیاین روش، عملی بیه
مباحث پوچ براي مسلمانان، جز نکبت و بدبختی چیزي دیگر عاید نخواهد شد و اگر 

 سودي در آن وجود دارد صرفاً از آن دشمنان اسالم و به ضرر اسالم است.
اي داریم و بپرسیم که چرا با هم  بزرگواران مطالبهالبته اگر ما به عنوان طلبکار، از آن 

ها و  جنگیدند ما مسلمانان، امروزه با این فرقه بازي جنگیدند؟ و اگر آنها با هم نمی
صلی این آییم که ببینیم مقصر اا در صدد آن برشدیم ی مشکالت عظیم مواجه نمی
 م و مسلمانان و بطورت براي اسالها و مشکال این بدبختی هجریانات و به وجود آورند

د به کلی عامل اصلی به وجود آوردن این کشتارها چه کسانی هستند، من به نوبۀ خو
کار درستی  1کنم تا حدودي این کنجکاوي و تیقظ و تأیید می دهم چنین افرادي حق می

 است، و هر مسلمان وظیفه دارد که دشمنان واقعی و اصلی خود را بشناسد.
و طرف حساب من و شما و زه بدهید من معتقدم که بدهکار اما اگر چند لحظه اجا

نه  است و انان و مردم دنیا در این جریانات، نه حضرت علی مرتضیتمام مسلم
، زیرا همۀ این بزرگان حضرت عایشه صدیقه و طلحه و زبیر و نه حضرت معاویه

نی بودند که بر عظیم الشأن از چنین نسبتی پاك و از این تهمت مبرّا هستند چون مجتهدا
سر موضوع قصاص و خونخواهی خون ذبیح مظلوم و شهید بر حق، حضرت عثمان 

استنباط مسئله و استدالل از منابع  حقیق از قاتالن آن حضرت و در نحوهو ت ذوالنورین
شرعی، قرآن و سنت به اجتهاد پرداختند و هریک از آن دو گروه، بر حسب آنچه به نظر 

 دالیل شرعی و صحیح سید، عمل کرد. اش مؤید به مجتهدانه

                                           
 بیداري، هوشیاري. -1
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بود، اما چون  اگرچه حق یکی بیش نیست در اینجا حق به جانب حضرت علی
نظیري بودند و  و راسخین فی العلم و مجتهدان بی طرف مقابل وي نیز صحابه پیامبر

خطایشان صرفاً بر مبناي اجتهاد بود وه از روي غرض و هوس، لذا در مورد عمل بر 
 مأزور (گناهکار). آنها مأجور (مستحق اجر و ثواب) بودند نهچنین خطاء اجتهادي، 

ر و ثواب دارد، زیرا جتهد مخطی هم یک درجه اجنکه در حدیث آمده است، مچنا
 و کوشش خود را بر حسب توان براي رسیدن به حق به کار برده است.نیروي فکري 

یک از بزرگان فوق الذکر   اصلی ما و شما در این حصومت، هیچلذا بدهکار و طرف 
و دشمنی سر سخت  1هستند که در مکتب لدود» سبائی«نیست بلکه مقصر اصلی، منافقان 

که متظاهر به اسالم بود، از همان » عبداهللا ابن سباء یهودي«ء معروف به نام ابن السودا
هاي  جویی شکست نشسته بود و در صدد انتقامو مسلمانان  مصدر اسالم در کمین اسال

و مسلمانان  پی در پی یهودیان خیبر و بنوقریظه و بنونضیر بود که از دست پیامبر اکرم
را براساس نفاق، دو رویی و مکر و فریب  شان شده بود. او این مکتب ناپاك نصیب

 تأسیس کرد و نشر داد و در انتظار موقعیت بود.
هاي  ، پیشرفتنظیر حضرت عثمان ذوالنورین در دوران خالفت راشده و بی

بر  گیر اسالم و گسترش دین مبین، اسالم نزدیک بود از یکسو بساط نصرانیت را چشم
ز سوي دیگر ماجراي کشته شدن پادشاه فراري ارد و اچیند و تا قلب اروپا قدم بگذ

تا  خاندان ساسانی، یزد گرد سوم را به دست آسیابان مرورودي و پیشتازي سپاه عثمانی
بار و نفاق و یهودیت و زوال یکسره فرا رسیدن ایام مرگ کفر و استک داخل آفریقا، نغمه

تمام پرستی از هاي شیطانی و پاکسازي کامل لوث شرك و بدعت و غیر اهللا  حکومت
گیتی و استقرار کامل جهانی رب العالمین را به گوش شنوندگان رسانده بود، که  صفحه

گار منجر  مسلماً و بطور حتمی به نابودي کامل یهودیت و سردمداران کفر در آن روز
 شد. می

                                           
 سخت.دشمن  -1
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بنابراین، این منافقان تربیت یافته و دوره دیده در مکتب عبداهللا سباء که مرگ خود را 
تاب تحمل نیاوردند و براي » تنازع بقاء«کردند، بنا به قاعدة  ر پیشرفت اسالم مشاهده مید

هاي خویش در رنگ و صورت مسلمانی خیرخواه اسالم و با  حفظ و بقاء خود و پلیدي
هاي مصر و کوفه و بصره در لباس  ه اي از کمینگا شعارهاي اسالمی و عدالت پسندانه

را عنوان کردند و  قصد حج بیت اهللا و زیارت رسول خدا مردمان آن دیار برآمدند و
 حکومت اسالم بود رفته، بر آن بلدهسوي مدینه طیبه که دارالخالفات و مقر  مستقیماً به

در زندگی  مطهره حمله بردند و خانه خلیفه راشد و شهید مظلومی را که رسول اکرم
تمکار بودن قاتالنش خبر داده انیت وي و از ظالم و سخود از شهادت و مظلومیت و حق

اي که بر کنار  محاصره نموده، آب و آذوقه را بر وي و فرزندانش قطع کردند، خانه ،بود
متصل یا پاهاي و ك نزدیک روضه پا شرقی حرم رسول خدا باب جبرئیل دروازه
در حال روزه و در عین اشتغال به تالوت قرآن مجید او  ،واقع بود شریف آن حضرت

گناهش را بر اوراق گرانبهاي قرآن عظیم بر آیۀ  شهادت رساندند و قطرات خون بیرا به 

ۚ ٱ فِيَكُهمُ فََسَيكۡ ﴿کریمه  ُ ِميعُ ٱ وَُهوَ  �َّ  1ریختند. که همانا تلمیح ].١٣٧[البقرة:  ﴾َعلِيمُ لۡ ٱ لسَّ
انتقام خواهد  آنان صریح است به آنکه خداوند متعال از قاتالن او با خبر و از یکایک

 گرفت.
فرمود: حضرت عثمان به بهشت و  حضرت حذیفه ابن الیمان رازدار رسول خدا -1

 قاتالنش به دوزخ خواهند رفت.
دوشید، ولی  هدایتی بود همانا امت به وسیلۀ آن شیر می و فرمود: اگر قتل عثمان

 .2کشتن او در واقع ضاللتی بود که امت در اثرش خون دوشید
فرمود: اگر مردم، حضرت عثمان را شهید کردند،  بداهللا بن مسعودحضرت ع -2

 عوض او را هرگز نخواهند یافت.

                                           
 نگاه کردن و اشاره کردن به چیزي. -1
 ، بیروت.6، ج 208: ص البداية والنهاية -2
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مبشره است فرمود: اي مردم، به سبب ظلمی که  د که از عشرهحضرت سعید بن زی -3
 روا داشتید، کوه احد حق داشت از جاي برخیزد. شما بر حضرت عثمان

به شورشیان گفت: مواظب باشید حضرت عثمان را به  حضرت عبداهللا بن سالم -4
 قتل نرسانید وگرنه تا قیامت شمشیرهایتان درمیان یکدیگر به حرکت درخواهد آمد.

وقتی حضرت عثمان به دست شورشیان کشته شد آنگاه حضت عبداهللا بن سالم 
 .1ها را به روي خود گشودند تا قیامت بسته نخواهد شد فرمود: مردم دروازه فتنه

عالمه سیوطی به نقل از مورخ شام، عالمه ابن عساکر و ابن عدي، این حدیث را  -5
زنده است  ، نقل کرده است: تا مادامی که حضرت عثمانبه روایت حضرت انس

نیام خواهد شد و  شمشیر خدا در نیام خواهد ماند و هرگاه او کشته شود شمشیر خدا بی
 باز تا ابد به نیم برنخواهد گشت.

ري: اینها مقصران اصلی و مسئوالن تمام مشکالتی هستند که با کشتن حضرت آ
بار آوردند. اینها هستند که دیروز  نیام کردن شمشیر غضب خدا بر مردم به و بی عثمان

اي مسموم کرده بودند. ابوبکر صدیق را نیز بعد از  را به وسیله زن یهودیه رسول خدا
فاروق را در محراب نماز بر جاي نماز رسول آن مسموم ساخته و سپس حضرت عمر 

به وسیله مرد مجوس پلیدي به شهادت رساندند، امروز با تغییر قیافه، چهرة پلید  خدا
خود را زیر نقاب عدالتخواهی و رفع تبعیض و حمایت اسالم پنهان داشته، در لباس 

لیفه راشدش را درآمده، هتک حرمت جوار پیامبر را مرتکب شده، خ» انقالبیون مسلمان«
سنگ آسیاب اسالم پس از «که بنا به قول حضرت ابن مسعود در حق وي فرموده بود: 

 ».د:رخواهد خوسی و پنج سال از جاي خود تکان 
درست در سال سی و پنجم هجري به شهادت رسانده و صفحات پاك قرآن عزیز را 

گلکون کردند و  اش طنین افکن است، با خون مظلومش که هنوز هم فریاد خون خواهی
 سنگ آسیاب اسالم را از سر جایش تکان دادند و ملت اسالم را به آشوب کشاندند.

                                           
 .125، تاریخ الخلفاء: ص 182سیرت خلفاء راشدین: ص  -1
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هاي جنگ جمل و صفین  صحنه فرداي همان روز به عنوان هواداران حضرت علی
را آراستند و حدود نود هزار تن از مسلمانان را که از آن جمله حضرت طلحه و زبیر و 

حرمتی به مقام منیع مادر  ، به شهادت رساندند و مقدمات بینیز بودند عمار بن یاسر
، حضرت عایشه صدیقه را فراهم ساختند و سپسپ، همه به مؤمنین، همسر رسول خدا

نام خوارج تغییر لقب دادند، و در معرکۀ نهروان در مقابل حضرت شیر خدا، صفدر میدان 
هم اکتفا ننموده عاقبت، آرایی کردند و حتی به آن  ، صفنبرد، حضرت علی مرتضی

تصمیم کشتن هر سه رهبر عظیم اسالمی، حضرت علی، حضرت معاویه و حضرت عمرو 
را که چشم عالم اسالم به آنها دوخته شده بود، گرفتند و سرانجام، در  بن عاص

را  رمضان سال چهلم هجري حضرت علی مرتضی پسر عمو و داماد حضرت مصطفی
 ترین ضربه را بر پیکر اسالم وارد ساختند. به شهادت رسانده بزرگ

اي آرام ننشستند و تا ابد از فساد فی االرض و  گاه لحظه پس از آن تا امروز نیز هیچ
بازي و اهالك حرث و نسل مسلمانان آرام نخواهند نشست و از آن روزگار  دسیسه

اي  لی جامعه بشریت، هر نوح لطمه و ضربهطور ک تاکنون، هرگاه اسالم و مسلمانان و به
اش درکار بوده است و مرتب به  هاي مرموز زیر پرده دیده است،  در واقع همین دست

هاي مختلف پرداخته، دنیا را  هاي گوناگون و ساختن ایسم ها طرق توطئه تنظیم برنامه
 اند. ها و دچار مشکالت ساخته ریزي ها و خون مبتالي بدبختی

ر از آنجا خراب شده است و ما هم هر اندازه مروت، غیرت دینی و انسانی اساساً کا
داریم، باید علیه یهود و صهیونیسم جهانخوار بین المللی و هوادارانش قاطعانه تصمیم 
بگیریم و هرچه فریاد داریم بر سر آنها بکشیم. زیرا هرچه بر اسالم و مسلمانان و مردم 

 چیره دستی آن ناپاکان و پلیدان است. آید در اثر جهان آمده است و می

َشدَّ  َ�َِجَدنَّ ﴿کریمه:  آیه
َ
ِينَ  َوةٗ َعَ�ٰ  �َّاِس ٱ أ ْ  لِّ�َّ ِينَ ٱوَ  ُهودَ ۡ�َ ٱ َءاَمُنوا َّ�  َ�ۡ

َ
ْ أ  .]82: ة[المائد ﴾ُ�وا

 .»ترین دشمن مسلمانان، بهود و مشرکان هستند ترین و سرسخت شدید«

  ِمنٍ ُمؤۡ  ِ�  ُ�ُبونَ يَرۡ  َ� ﴿و آیه: 
ٗ

ةٗ  َوَ�  إِّ� ْ َ�ظۡ  �ن َف َكيۡ ﴿. ]10: التوبة[ ﴾ذِمَّ  َ�  ُ�مۡ َعلَيۡ  َهُروا
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ْ يَرۡ    �ِيُ�مۡ  ُ�ُبوا
ٗ

ۚ  َوَ�  إِّ� ٗة فۡ  ُضونَُ�ميُرۡ  ذِمَّ
َ
ٰ بِأ   هِِهمۡ َ�

ۡ
 .]8: التوبة[ ﴾قُلُو�ُُهمۡ  َ�ٰ َوتَ�

عهد و پیمانی را گونه  اگر بر شما روزي دست بیابند دربارة احدي از ایمان داران هیچ«
شان بر این است که در مواقع ضرورت شما را با زبان، دلخوش  مراعات نخواهند کرد. فقط سعی

 .»کند بدارند، درحالیکه قلوب آنها از شما اباء می

 آیات دیگري نیز شاهد بر یان مدعا است.
بد جویی عبداهللا بن سباء، منافق یهودي به میان آمد،  چون صحبت از یهود و فتنه

نیست به این نکته نیز توجه شما را معطوف بدارم، که اگر از هموطنان ما دانشمندان و 
قطعی آن قلم فرسایی نموده،  بینید که براي انکار وجود ابن سباء و نفعی اهل فضلی را می

اند که اصالً شخصی به نام عبداهللا ابن سباء در دنیا وجود  اند و ادعا کرده ها نوشته کتاب
ندارد و است، از این انکار تعجب نکنید، زیرا ننگ و لکه زشت را احدي دوست نداشته 

آنها حق دارند به عنوان فرار از جرم، این موجود زنده را کالً ببلعند و علی رغم 
 . 1بشمارند» نسیاً منسیاً«تصریحات کتب تاریخ و رجال، آن را نادیده و 

شگفت است، زیرا مردم وي را  اما از انکار آقاي دکرت طه حسین مصري بسی جاي
دانند و به ظاهر هیچ مناسبت مذهبی هم با ابن سباء  ندارد، با این همه  اسماً محققی می

دانیم چرا به جنایت فرار از جرم، دست زده و از تصریحات تواریخی که اساس  نمی
 اش بر آن است صرفنظر و غص بصر نموده است. عقیدة

گونه انکار حقایق، در تاریخ بشر زیاد  نیست و نظایر اینالبته این عمل روش جدیدي 
است که بسیاري به علت نداشتن یاراي مقاومت در برابر دالیل گروه مخالف و به علت 

 اند. اي جز انکار اصل مطلب براي خود نیافته عجز از اقامۀ دلیل چاره
ر وجود محل اي دیگ اند و عده ها وقوع جنگ جمل و صفین را اصالً منکر شده بعضی

                                           
ترین سند ما درباره عبداهللا بن سباء که وي به اسالم تظاهر کرده عقاید کفرآمیز را درمیان مسلمانان ترویج  زنده -1

از کتب » رجال کشی«در آتش انداخته و سوزانده شد، کتاب  به فرمان حضرت علی نمود و باآلخره می
 .ش دانشگاه مشهد.ه 1348چاپ سال   147تا  109تا  16هاي  باشد مراجعه شود به صفحه معتر شیعه می
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قبول ندارند، و گروهی از شهید شدن حضرت عمار بن  1»غدیر خم«و موضعی را به نام 
کنند. دستۀ دیگري هم در دنیا وجود دارد که منکر بریده  یاسر در جنگ صفین انکار می

اند.  در کربال به وسیلۀ قاتالن ستمگرش شده حسینشدن سر مبارك حضرت 
 ت رسیده و ثابت شده است.درحالیکه همۀ این امور به صح

سوي مقصود  خواهیم و لذا عنان قلم را به از این که مقدمۀ ما به طول انجامید عذر می
را به میان آوردن و به عنوان  گردانیم و آن این که مسئله مشاجرات صحابه اصلی برمی

تحقیق و بررسی پیرامون این موضوع خانه فرسایی کردن نتیجۀ مثبتی براي اسالم و 
مسلمانان دربر نخواهد داشت و جز درگیر شدن با خدا و رسول خدا و مبارزه با اولیاء 

 .اعاذنا اهللا منهالرحمن ثمري نخواهد داد. 

 :/به قول عارف بلند پرواز شیراز حافظ
 بس تجربه کردیم در این دیر مکافات

 

 بــا دردکشــان هرکــه در افتــا، بــر افتــاد 
 

 :/یا به قول عارف رومی حضرت مولوي
 چون خدا خواهـد کسـی رسـوا کنـد    

 

ــرد     ــان بـ ــۀ پاکـ ــدر طعنـ ــیلش انـ  مـ
 

اي براي دامن زدن به این بحث درمیان مسلمانان (که صد در صد  علیهذا به دنبال فتنه
ن است) به وسیلۀ بعضی احزاب و گروهکهاي ظاهراً مذهبی که به نفع دشمنان دی

اند بعضی از علماي ربانی و حق پسند و باتقوي، بر  طرفداران و هوادارانی نیز پیدا کرده

                                           
 غذیر خم: نام محلی است که بین مکه و مدینه به فاصله در الی سه مایل از جحفه واقع است. رسول خدا -1

 الوداع در اثر بعضی اعتراضات و ایراداتی که بعضی افراد بر حضرت علی حجةدر موقع مراجعت از 

دربارة اختصاص دادن کنیزي از مال خمس براي خود، کرده بودند و بغض و عداوت نسبت به حضرت 
فرمود و در  اي ایراد اظهار داشته بودند خطبه و مراتب انزجار خود را از وي در محضر رسول خدا علی

آن به لزوم مودت و مواالت و دوستی حضرت علی تأکید فرمود و دوستی با تمام صحابه را جزو دوستی 
 خود قرار داده و دشمنی با آنان را همانند خود شمرده است.

چاپ بیروت، مسند احمد: ص:  8ج  53-52چاپ بیروت، فتح الباري: ص  5ج  110صحیح بخاري ص:  
 بیروت. مترجم چاپ 359و  350-351
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خود الزم دانستند که در چنان وضعی به نجات مسلمانان در برابر این فتنه باید قیام کنند 
ها و جزوات اسالمی روشن سازند  نوشتن کتبو اذهان مردم را نسبت به این موضوع با 

 و ملت را از ابتالء به این بالء برحذر دارند.
هاي ارزنده و بسیار مفید که خواندنش را به هر فرد و هر قشر  از جمله آن کتاب

نام دارد، که » مقام صحابه«کنم همین کتاب است که در دست دارید و  مسلمان توصیه می
ترین افراد دوره خویش یعنی، مفتی اعظم  اصیل اسالم و فقیهآن را یکی از فرزندان 

پاکستان و بانی دار العلوم کراچی مفتی سابق و استاد دانشگاه دیوبند (هند) و شاکر ارشد 
حضرت خاتمۀ المحدثین موالنا انور شاه کشمیري، استاد العلماء و رئیس االفاضل، محقق 

، بعد از تجارب مختلف /فتی، محمد شفیعنظیر، حضرت العالمه م  مثال و مفسر کم بی
هاي  تحقیقی و علمی تقریباً در اواخر عمر عزیزش نوشته و در پیرایۀ خاصی که از ویژگی

آن بزرگوار است، نسبت به تمام زوایاي این مبحث بسیار محققانه و ناصحنانه و با دید 
الزم به یادآوري  اي را که بصیرت، مطالب را به رشته تحریر درآورده است و هیچ گوشه

اي است حاوي اقیانوس، هیچ  بوده است فرو نگذاشته و در این کتاب که به منزلۀ کوزه
 اي براي متجاهل باقی نمانده است. عذري براي جاهل و بهانه

ها پیش مایل بودم که آن را به فارسی ترجمه کنم و در دسترس فارسی  اینجانب مدت
هم براي جامعه و هم در راه محبت و والي محبت  زبانان قرار دهم تا خدمت ناچیزي را

یعنی حضرت  و والي جان نثاران واقعی اسالم و دلباختگان عشق خدا و رسول اهللا
 صحابه کرام علیهم الرضوان که برایم موجب نجات دارین است کرده باشم.

در این رابطه حدود هشت سال پیش زمانی که حضرت مؤلف در قید حیاب بود به 
اجازة کتبی از آن حضرت نایل شدم، ولی بنا به عللی نتوانستم در آن موقع این شرف 

خدمت ناچیز ررا انجام دهم و مسرت قلبی وي را در زندگیش فراهم سازم، زیرا زمان 
 توفیق در اختیار خود انسان نیست.
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اش موفق  اینک امروز خوشحالم که به فضل و کرم رب العالمین به تکمیل ترجمه

 .منة أوالً وآخراً ـفلله احلمد وله الین مقدمه را نیز به اتمام رساندم. شدم و ا

ام،  زنده کردهار امیدوارم لحظاتی را که از عمر خودم صرف این عمل بسیار نفیس و
کفاره و جبران اوقات تلف شده عمرم قرار دهد و از نعمت محبت  خداوند متعال وسیله

مند  مرا و تمام مسلمانان را بهره ران رسولشو حسن ادب، نیست به مقام بلند پایۀ یا
 تر در این راه موفق و مؤید بدارد. تر و خدمات شایسته سازد و براي قیام و دفاع قاطعانه

ــق ادب  ــواهیم توفیــ ــدا خــ  از خــ
 

ــی   ادب محــروم شــد از فضــل رب   ب
 

 آمین
 عبدالرحمن سربازي 

 خادم مدرسه عربیه اسالمیه چابهار ایران 
 ق. ه1403ش / جمادي الثانی  ه 1362فروردین  -چابهار 



 
 

 

 مقدمه

نفسه والصالة والسالم عىل خري خلقه وصفوة  ه وزنة عرشه ورضااحلمدهللا عدد كلامت

هبم والقدوة واألسوة يف معاين  هتدوآله وصحبه الذين هم نجوم الـمُ رسله حممد 

 دالء عىل الرصاط الـمستقيم بعد رسوله صىل اهللا عليه وسلم.نة وهم األالقرآن والس
تعیین نمودم، تا خواننده در بدو » مقام صحابه«تان قرار دارد  نام کتابی را که در مقابل

ه است چون مطالعه بفهمد که این کتاب درباره فضائل و مناقب صحابه کرام نوشته نشد
هاي گوناگون نوشته شده  هاي زیادي به زبان بحمد اهللا در زمنیه مناقب و فضایل، کتاب

 در این مورد ابواب کثیري وجود دارد. زاست و در تمام کتب نی
جود وبسیار بلند و واالست و براي راهنمایی انسان و براي به  مقام صحابه کرام

. به عبارتی دیگر، بیان فضایل و مناقب و آوردن انقالب دینی شناخت آن ضروري است
آید، ولی آن از  حکایت عموم صلحاء و اولیاي امت داروي شافی دردها به شمار می

 موضوع بحث این کتاب خارج است.
گردد که این کتاب مناسبتی با رشته تاریخ ندارد که  چنین از این عنوان روشن می هم

و بنابر تناسب کثرت و قلت احوال، کسی را در آن از احوال خوب و بد افراد بحث شود 
 بزرگ و صالح و ولی، و دیگري را فاسق و ظالم لقب دهند.

، احدي از بهترین افراد امت هم در دنیا وجود ندارد که از وي áالبته به جز انبیاء
چنین احدي از بدترین افراد دنیا هم وجود  گونه خطاء و اشتباهی سر نزده باشد و هم هیچ

 گونه کار خوب و نیکی صورت نگرفته باشد. ه از وي هیچندارد ک
مدار امر تنها در این است، که زندگی هر شخصی که در اخالق و اعمال خوب سپري 
شده، صدق و اخالص وي نیز از نحوه عمل وي شناخته شده است، و ارگ احیاناً از وي 

چنین  هم شود. رده میگناه یا اشتباه هم سر زده باشد، باز هم در ردیف صالحین امت شم
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مًا پایبند حدود و قوید و تابع احکام شرعیه نیست، اگر از کسی که در زندگی خود عمو
وي احیاناً چند مورد عمل نیک یا فرضاً کارهایی مفیدي هم سر زده باشد، باز هم او را 

 شمارند. در ردیف صالحین نمی
ها را با دیانت و شرط  وظیفه تاریخ نگار فقط تا این حد است که وقایع و سرگذشت

امانت درست و صحیح بیان کند، و این مطلب که از نوشتن آن، چه نتایجی استخراج 
شود، یا بر مقام و شخصیت دینی و دنیوي یک فرد یا گروهی در پرتو وقایع چه  می

توان اسم  ز موضوع بحث تاریخ جدا است که میگردد، ا اي یا چه منفعتی عاید می لطمه

 گذاشت نه تاریخ.» فقه التاريخ«آن را 

بر اساس همان » فقه التاريخ«هاي دنیا، این  باز در مورد عموم افراد و رجال و گروه

گونه نتایج را هر شخص واقف و ماهر در فن تاریخ  گردد و این وقایع تاریخی مبتنی می
خواهم در  رو می و فکر خودش استخراج و استنباط کند. از اینتواند طبق رأي و نظر  می

در این امر  ، یعنی صحابه کراماین کتاب این امر را ثابت کنم که یاران رسول خدا
مانند عموم افراد و رجال دنیا نیستند که اظهار نظر دربارة آنان و بررسی موقعیت و 

اریخ قرار داده شود، بلکه صحابه کرام، نام ت دهجایگاه آن تنها تابع تاریخ و حاالت بیان کر
و عموم امت از طرف  گروه مقدسی است که مسئولیت برقراري ارتباط بین پیامبر اکرم

 خداوند متعال به عهده آنها قرار داده شده است.
هایی هستند که امت را با پیشواي امت، یعنی رسول  (به عبارتی دیگر، آنها واسطه

هاي الهی است که به آنها عطا شده است.  و این مقام از عطیه سازند مرتبط می اکرم
 مترجم).

بدون در نظر گرفتن این واسطه، نه حصول قرآن براي امت میسر و نه فهم آن مضامین 

َ ﴿است  قرآنی که بیان آنها را قرآن بر عهدة پیامبر قرار داده . 1﴾هِمۡ إَِ�ۡ  نُّزَِل  َما لِلنَّاِس  ِ�ُبَّ�ِ

                                           
 .»سوي آنها فرستاده شده است تا بیان فرمایید براي مردم چیزي را که به« -1
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و نه علم رسالت و تعلیمات آن ممکن است بدون این واسطه به دست  شود حاصل می
 آید.

در حیات او کسانی بودند که تعلیمات آن حضرت را از همه دنیا  همراهان رسول
را با نثار  حتی از اهل و عیال و زن و فرزندان خود عزیزتر داشتند. و پیام آن حضرت

هاي خود به گوشه و کنار دنیا منتشر ساختند. سیرت آنها بخشی از سیرت رسول  جان
 است. اهللا

عموم مردم دنیا فقط در پرتو کتب تاریخ شناخته صحابه کسانی نیستند که مانند  
تنهایی معیار شناسایی آنها  تر از آن است که بتواند به خ خیلی کوچکةشوند، (یعنی تار

 مترجم) بلکه آنها در پرتو نصوص قرآن و حدیث و سیرت رسول اهللا -اده شود د قرار
 شوند. آنان در اسالم و در شریعت اسالم داراي منزلت و مقام خاصی هستند. شناخته می

به خوانندگان عرضه » مقام صحابه«خواهم آنان را تحت عنوان  من در این مقاله می
 کنم.

ها قبل مدنظر بود، اما این داعیه قوي یعنی  ضرورت و اهمیت تحریر آن از مدت
نوشتن آن، که دیگر کارها را به تأخیر اندازم و به آن مشغول شوم زمانی به وجود آمد که 

ام از کار افتاده است و  گذرانم و قواي جسمانی بنده هفتاد و ششمین سال عمر خود را می
اول چیز قابل ذکري نبود و  ها جاري است. علم و عمل هم از سلسلۀ ال ینقطع بیماري

شود. با این همه، علت قوت گرفتن نوشتن این کتاب  آنچه بود، آن هم دارد رخصت می
 چندین حادثه است (که در این زمان بروز نموده است. مترجم).

اي است که در  هاي گمراه این امت، فرقه این مطلب براي همه روشن است که از فرقه
بود و در شأن صحابه کرام با گستاخی و اسائه ادب رفتار  بروز کرده عهد خود صحابه

هاي امت  کرد و به همین جهت از سایر امت محمدیه جدا افتاده است. ولی عموم فرقه می

موسوم است کالً » أهل السنة واجلامعة«امت اسالمیه که به نام » جمهور«اسالم خصوصاً 

ت ادب و احترام آنها اتفاق نظر نسبت به مقام و منزلت اختصاصی صحابه کرام و رعای
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گیري قرار دهند،  هاي گران قدر آنان را هدف انتقاد و خرده دارند، و از اینکه شخصیت
ترین جرایم اخالقی و سوء ادب  باشند و آن را از بزرگ گریز نموده و برحذر می

 اند. دانسته
ر اصول بناباند اگر رأي گروهی را  در مسائلی که صحابه با هم اختالف نظر داشته

عمل شود اشکالی ندارد. زیرا، عمل کردن بر دو نظر متضاد  اجتهاد ترجیح داده و بر آن
هاي آنان مورد انتقاد قرار گیرد،  امکان ندارد. ولی این موضوع از اینکه یکی از شخصیت

اند  بینیم در مسائلی که صحابه با هم اختالف نظر داشته قطعاً جایز نیست. (یعنی اگر می
اش به  اند، معنی هان مجتهد، قول و نظر یک گروه را ترجیح داده و بر آن عمل کردهفقی

هیچ وجه این نیست که ما نسبت به صحابه بد بین باشیم با یکی از آنها را مورد تنقید 
قرار دهیم. مترجم) این امر از اینکه شخصیتی را مورد انتقار قرار دهیم کامالً امري جدا 

 است.

 بیماري تحقیق
از جمله موارد خوب و بدي که از اروپا به ممالک اسالمی وارد شده است، یکی 

 -در هر شئ است، (در اینجا یادآوري این نکته الزم است » تحقیق و تنقید«نظریه 
سوي آن  ریم مردم را بهمترجم) که تحقیق و نقد فی نفسه چیز بدي نیست و خود قرآن ک

 است. دعوت داده

از صفات خوبی که براي بندگان صالح و » الرمحن عباد«وان در سوره فرقان تحت عن

 نیک پروردگار متعال ذکر شده است یکی این است:

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ  إِذَا �َّ ْ  لَمۡ  َرّ�ِهِمۡ  تِ َ�ٰ � ُذّكُِروا وا  .]73الفرقان: [ ﴾٧٣ اَيا�ٗ وَُ�مۡ  اُصمّٗ  َهاَعلَيۡ  َ�ِرُّ
کوران و کران بر آن بیفتند و بدون تحقیق هرچه بندگان نیک خداوند چنان نیستند که مانند «

بخواهند و به هرنحو که دلشان بخواهد عمل کنند، بلکه با نهیات درك و فهم با روشن بینی و 
 .»کنند بصیرت عمل می
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اما اسالم براي هرچیز و هرکاري ضوابطی تعیین کرده است، کاري که در حدود و 
و آنچه از دایره حدود و اصول شریعت خارج پذیرد، مقبول و مفید  ضوابط شرع انجام

 باشد، مضر و مردود خواهد بود.

 چه نوع تحقیقی پسندیده است؟
در مرحله تحقیق و نقد، از نظر اصول اسالمی اولین مطلبی که باید مورد توجه قرار 
گیرد، این است که انسان نباید وقت و توانایی خود را براي تحقیق مواردي صرف نماید 

در اسالم یک  اي در امور دین و یا دنیا از آن متوقع نباشد. تحقیق صرف، فایدهکه هیچ 
عمل عبث و کاري بیهوده است که براي اجتناب از آن، رسول اکرم تأکیدات زیادي 

اي باشد که به وسیلۀ آن در دنیا فتنه  فرموده است. به خصوص اگر تحقیق و انتقاد به گونه
نه تحقیق درست مانند تحقیق و تنقید فرزندي است که به گو و اختالف به وجود آید. این

ست یا خیر و براي فکر تحقیق این امر باشد که معلوم کند آیا پدرش، پدر واقعی او
هاي  نیروي تحقیق و کنجکاوي خود را در بحث پیرامون گوشه فدرسیدن به این ه

 زندگی مادر محترمه خود خرج نماید.
ا یا تنقید بر آنها اسالم چند اصول و حدود عادالنه و ه براي مجرم قرار دادن شخصیت

خواهد  حکیمانه مقرر نموده است، و اینکه از دایره حدود آزاد شده هرکسی که دلش می
 و یا هر آنچه را که در دلش بیاید، بگوید یا بنویسد، مجاز نیست.

در اینجا فرصت بیان تفصیلی آن حدود و ضوابط وجود ندارد، در کتب جرح و 
 تعدیل از فن علم حدیث مفصالً در مورد آن بحث شده است.

و مرزي  ی که از اروپا اخذ شده است هیچ حدولی برعکس، آن نوح تحقیق و تنقدی
معنی  برایش تعیین نشده است، و رعایت ادب و احترام و حدود آن از کارهاي بی

 محسوب شده است.
 متأثرگونه تنقید  ه از اینجاي بسی تأسف است که بسیاري از نویسندگان این دور

هاي بزرگ اسالمی را هدف  اند و بدون احساس ضرورت دینی یا دنیوي، شخصیت شده
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شان قرار  جرح و تنقید آزادانه قرار دادن جزو خدمتات علمی و از عالئم محقق بودن
تم از مذهبی روا داشتن این نوع جور و س گرفته است. نسبت به اسالف امت و پیشوایان

 نیز رسده است. ز معمول بوده، ولی حاال پیشرفت نموده و به صحابه کرامدیر با
نمامند  تعداد زیادي از نویسندگان و اهل قلم که خود را اهل سنت و جماعت می

هاي عظیم  بهترین مصرف توانایی علمی و تحقیق را بر این مقرر نمودند که شخصیت
. بعضی از آقایان از یک طرف به نام صحابه کرام مورد قضاوت، جرح و تنقید قرار گیرند

و پسرش یزید، حضرت علی کرم اهللا وجهه، و  تأیید و حمایت حضرت معاویه
هاشم را هدف انتقاد قرار دادند و در این باره نه تنها ادب و  اوالدش را و حتی تمام بنی

عادالنه  احترام صحاببه کرام را مراعات نکردند، بلکه کلیه حدود و قیود و مرزهاي ضابطۀ
یان قلم به اشتند و از سوي دیگر بعضی از آقاو حکیمانه نقد اسالمی را نیز زیر پا گذ

و دوستانشان همان نوح  Èدست گرفته و نسبت به حضرت معاویه و حضرت عثمان
 جرح و تنقید را به کار بردند.

تهذیب خبراند و دالدادة  اي که از علوم دینی و آداب دین بی جوانان تحصیل کرده
جدیدي هستند که از اروپا وارد شده، تحت تأثیر این دو گروه قرار گرفتند که در نتیجه، 

زبان درازي آعاز شده و  زنی بر صحابۀ کرام حافل و مجالس آنها به منظور طعنهدر م
و امت مسلمه هستند، سعی شد تا در  صحابه کرام که وسیله ارتباط بین رسول اهللا

سیاستمداران نشان داده شوند که به منظور قدرت طلبی با هم  ردیف عموم رهبران و
 سازند. جنگند و براي حفظ قدرت و سلطه خود، اقوام را گمراه و تباه می می

کند، به عنوان یک فرقه خاص، مشهور و شناخته  فرقه گمراهی بر صحابه کرام تبرا می
کنند،  شوند، بلکه نفر ت می شده است و نه تنها عموم مسمانان از سخنان آنها مأثر نمی

 ولی اکنون این فتنه درمیان خود مدعیان، به نام اهل سنت و جماعت به وجود آمده است.
بدیهی است اگر خداي ناکرده روزي مسلمانان از صحابه کرام سلب اعتماد کنند، 

ماند و نه نسبت به حدیث و نه سنبت به  دیگر نه نسبت به قرآن مجید اعتماد باقی می
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تواند  دینی صریح، چیز دیگري نمی اصلی از اصول دین اسالم، که نتیجه آن جز بی هیچ
باشد. لذا این امر مهم سبب شد تا در چنین اوضاعی قلم برداشته و در این موضوع 

 مطالب و حقایقی به رشتۀ تحریر درآوردم.

 ها علت اساسی غلط فهمی
شود و همچنین  اسالمی اهانت می در این دوران زمانی که در تمام دنیا نسبت به شعائر

ی های درگیريو ل  اگري، جنگ و جد فحشاي آشکار حرام خوري، قتل و کشتار، غارت
وجود دارد، در چنین شرایط حساسی، این محققان نقّاد، چرا بیدار  که درمیان مسلمانان

 ند؟کن هاي خوابیده و مرده از قبر درآورده را خدمت بزرگی براي اسالم می کردن فتنه
نسبت به چیزي تذکر دهم  خواهم در مقام صحابه این بحث را تعمداً رها کرده می

 براي آنان شده و به دنبال این رویه آنان، براي دیگران نیز سبب مغالطه  که باعث مغالطه
 دینی قرار گرفته است.در بسیاري از مسائل 

 -ضوان اهللا علیهمر-ها حضرت صحابه کرام  یت این است که این آقایان شخصیتعقوا
گاه کرده و از جمع بندي فقط در آیینه روایات تاریخی ن ،را نیز همانند عموم رجال امت

اند که همان مقام را براي این  اي رسیده حیح و سقیم تاریخ به نتیجهروایات ص
هاي مقدس تجویز نمایند و از امتیازي که نصوص قرآن و سنّت و عقیده  شخصیت

 هاي گرامی صحابه کرام عطا کرده شده است. یتاجماعی امت به شخص
امتیاز خصوصی حضرت صحابه این است که قرآن کریم دربارة همۀ آنان اعالمیه 

ُ ٱ رَِّ�َ ﴿ ْ  ُهمۡ َ�نۡ  �َّ . و مژده بهشتی بودن آنان را صادر فرموده است لذا 1﴾هُ َ�نۡ  َورَُضوا
 اند. نقد بري دانستههاي آنان را از هرگونه جرح و  جمهور اُمت، ذات و شخصیت

در مورد مسائل و مسالک مختلفی که از آنها منقول است، براي عمل در دایره حدود 
شرعی اجتهاد یکی را ترجیح داده انتخاب کردن و دیگري را مرجوح قرار داده و ترك 
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جداست و این نحوه عمل، کسی را که مسلکش مرجوح قرار داده شده است  يکردن، امر
م دادن مخالف با ادب و شود و نه چنین کاري انجا وي مجروح می نه ذات و شخصیت

گردد، زیرا عمل بر احکام شرعیه فرض است و در موقع اختالف  وب میساحترام مح
 اقوال، عمل بر دو چیز متضاد غیر ممکن است.

لذا براي اداي فریضه شرعی و انجام وظیفه دین، انسان ناگزیر است که از میان اقوال 
ی را انتخاب نماید، مشروط بر اینکه در مورد ذات و شخصیت طرف مقابل، از مختلف یک

 هرگونه اهانت و اسائه و ادب دوري جوید.



 
 

 

 رتبه تاریخ و اهمیت آن

تنها بر اساس روایات  که گفته شد، تعیین مقام و شخصیت صحابه کرام چنان
تاریخی کاردستی نیست، زیرا این بزرگواران به اعتبار رابط بود، نشان میان رسالت و 

باشند و روایات  امت، از نظر قرآن و سنت داراي مقامی بسیار بزرگ و مخصوص می
 اي نیست که براساس آن، مقام آنان را سنجید. تاریخی داراي چنان مرتبه

(چنانکه در » نیست که فن تاریخ کالً فاقد اعتبار و ارزش است این«منظور ما قطعاً 
صفحات بعد ضرورت و اهمیت آن از نظر اسالم توضیح داده خواهد شد) حقیقت امر 

ار و اعتماد هم داراي مراحل متفاوتی است. در دین اسالم اعتبار باین است که مقام و اعت
، عموم احادیث داراي آن ارزش نیستند و اعتمادي که قرآن کریم و احادیث متواتره دارند

ار بدارد اقوال صحابه فاقد آن هستند. همچنین اعتماد و اعت اي که حدیث رسول و رتبه
روایات تاریخی با رتبه اعتماد قرآن و سنت یا اقوالی که با سند صحیح از صحابه ثابت 

 شده است، برابر نیست.
یر متواتري مفهومی مخالف، ظاهر همانطور که در مقابل نص قرآنی اگر از حدیث غ

شود تأویلش واجب است، و اگر تأویل آن فهمده نشود، در مقابل نص قرآنی ترك آن 
حدیث واجب است. همچنین اگر روایات تاریخی در مورد موضوع که از قرآن و سنّت 

اند  به ثبوت رسیده است متضاد باشند، در مقابل قرآن و سنّت متروك یا واجب التأویل
 چه از نظر تاریخ نگاري، روایاتی معتبر و مستند باشند.اگر

بندي، از عظمت و اهمیت هیچ رشته و فنی  گونه اعتبار و اعتماد، و درجه این
شود که  افزاید، زیرا هرکس متوجه می کاهد. البته بر عظمت شریعت و احکامش می نمی

 رار داده شده است.ار و اعتماد در حدي بسیار عالی، الزم قببراي ثبوت احکام، اعت
هایی شده که براي ثبوت عقاید اسالمیه، هرگونه  در احکام شرعیه نیز تقسیم بندي
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دلیل شرعی مورد قبول قرار داده نشده است، تا زمانی که قطعی الثبوت و قطعی الداللت 
نباشد، و براي سایر احکام عملی، عموم احادیثی که با سندهاي قابل اعتماد منقول شده 

 کافی هستند. باشند،

 اهمیت تاریخ در اسالم
براي اهمیت تاریخ از دیدگاه اسالم همین قدر کافی است که تاریخ و قصص از 

ایند، قرآن کریم براي بیان حاالت  می رترین اجزاء علوم خمسه قرآن کریم به شما مهم
که  خوب و بد، به ایام گذشته و اقوام پیشین توجه خاصی مبذول داشته است، البته روشی

قرآن کریم در بیان تاریخ و قصص دارد از ویژگی خاصی برخوردار است، زیرا به جاي 
اینکه حکایاتی را با رعایت ترتیب از اول تا آخر بیان کند تکه تکه همراه مضامین مختلف 

 جا، بلکه بارها تکرار شده است. قرآنیه آورده است و نه فقط در یک
تاریخ، مقصود اصلی آن را نیز واضح  یت فنبا این روش مخصوص، با اشاره به اهم

کرده است که قصص و حکایات اقوام پیشین فقط به لحاظ قصه و سرگذشت، مقصود 
ها و نتایج مفیدي است که از تدبر در آنها  نیست، بلکه مقصد اصلی از آنها کسب عبرت

رغبت و  سوي آنها به دست خواهد آمد تا مردم نتایج کارهاي نیک را مشاهده نموده، به
نتایج کارهاي زشت را مالحظه کرده از آنها دوري کنند. همچنین از بهترین مقاصد 

 انقالبات زمان، شناخت و درك قدرت و حکمت خداوندي است.
هاي گذشتگان را صرفاً به منظور یک  ها و قصه ها و حکایت هاي دور، افسانه از گذشته

دادند. اسالم نخست آداب  میخواندند و بدان گوش فرا  مشغله سرگرم کننده می
مخصوص تاریخ نویسی را تعلیم داد و سپس واضح نمود که تاریخ تنها به اعتبار تاریخ 

 باشد، بلکه مقصود آن به دست آوردن عبرت و نصیحت است. بیانگر هیچ امري نمی

سخنان بعضی عارفان را نقل » فوز الكبري«وي در حضرت شاه ولی اهللا محدث دهل

دند و چنان در آن وچون مردم، شغل قواعد تجوید و قرائت را اختیار نم کرده است که:
فنون مهارتی حاصل کردند که تمام توجه آنها تنها به اصالح حروف، منصرف و منحصر 
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د، از وبذکر (پند گرفتن) و خشوع در نماز شان را از تالوت قرآن که ت شد، مقصود اصلی
 دست دادند.

بیشتر به نوشتن قصص توجه کردند و تمام تقصیالت چنین بعضی از مفسران که  هم
هایشان در  تاریخی را نوشتند، اصل علم تفسیر که هدف اساسی کار آنها بود، در کتاب

 ها پنهان ماند. البالي قصه
حال از میان علوم خسمه قرآن، قصص و تاریخ نیز یکی از علوم مهم آن است  به هر

ید، و آ ک طاعت بسیار بزرگی به شمار میکه تحصیل آن در محدوده خودش واجب و ی
نظر عمیق به کار برده شود واضح خواهد شد  اگر در ذخیره حدیث و سیرت رسول اهللا

 است. که تمام آن ذخایر، عبارت از تاریخ اقوال و اعمال رسول اکرم
گو شامل و ملحق شدند،  و چون درمیان راویان حدیث، افراد نادرست و راویان دروغ

جهت حفاظت حدیث، واجب  براي دست آوردن حاالت اصلی آنها، ربارة تاریختحقیق د
و ضروري به نظر رسید. به طوري که حضرت ائمه حدیث شدیداً بدین کار همت 

 گماشتند.
گویی پرداختند، ما در  چون روایان مغرض به دروغ«فرمایدي:  می /سفیان ثوري

 .1»مقابل آنها تاریخ را مطرح ساختیم
ز تاریخ که با راویان حدیث و با ثقه و غیر ثقه بودن و یا قوي و ضعیف این قسمت ا

بودن آنها تعلق دارد، از یک جهت جزو حدیث قرار داده شده است و خود ائمه حدیث 
اي مستقل به  به نوشتن این بخش از تاریخ توجه فرمودند و نام آن را نیز به صورت رشته

ین کردند، دربارة ضروري و واجب بودن این امر، تعی )(فن زندگی نامه» اسماء رجال«نام 
 کس بحث و تردیدي ندارد. هیچ

اي که بحث دربارة جرح و تعدیل راویان را جزو غیبت  از میان علماي امت آن دسته
که در آن، از حدود شرعیه اند آن فقط به بحثی متعلق است  شمرده بر آن اعتراض کرده
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جویی، توهین و  ر بدون ضرورت قصد عیبجرح و تعدیل تجاوز شده باشد. حال اگ
رسوا کردن کسی مقصود باشد، و یا در جرح و تعدیل، دامن اعتدال و انصاف از دست 

 رفته باشد منصفانه نیست.
نقد منصفانه و ضروري راویان حدیث، امري است که بدون آن حتی ذخیره حدیث 

حدیث بر راویان  تواند معتبر باشد. هرگاه شخصی پاك نیت به منظور حفاظت نمی
 را ادا کرده است. کند، در واقع حق حدیث رسول ضعیف یا نادرست تنقید معتدل می

شخصی به یحیی بن سعید قطان، امام معروف جرح و تعدیل، گفت: تو از خدا 
پنداري در  ترسی ودر مورد کسانی که تو آنها را دروغگو یا غیر مطمئن یا ضعیف می نمی

اصمه خواهند کرد؟ وي فرمود: دعواي این عده در روز قیامت روز  قیامت علیه تو مخ
مرا مورد مواخذه قرار دهد، و گوید: چرا از  علیه من بهتر از آن است که رسول اهللا

 1کسانی که در حدیث من کمی و بیشی روا داشتند، دفاع نمودي؟
باید در البته همان طور که حضرات محدثین ضرورت این امر را احساس فرمودند، که 

مورد روایات حدیث بررسی کامل به عمل آید، و از میان آنان، صادق، کاذب، ثقه، غیر 
ثقه، قوي و ضعیف کامالً مورد شناسایی قرار گیرند، همچنین براي محدود قرار دادن این 
عمل در چار چوپ حدود شرعی چند شرایط ضروري را نیز تعیین کردند که آنها را 

» من ذم التاريخـاالعالن بالتوبيخ ل«در کتاب مستقلی به نام  حافظ عبدالرحمن سخاوي

ترین شرط، نیت است. یعنی  مقدمنوشته و با تفصیل بیان کرده است که از همه آنها 
 مقصود، خیرخواهی راوي و حفاظت حدیث باشد.

دوم اینکه این عمل فقط در مورد کسی بیان شود که روایت حدیثی یا نفع و نقصان 
عتی وابسته به او باشد و از اظهار آن، اصالح آن شخص یا دور داشتن مردم از فرد یا جما

ضرر آن مدنظر باشد، و اال از عیوب کسی بیهوده بحث کردن و آن را مشغله خویش قرار 
دادن، امري اسالمی و پسندیده نیست. (و به هیچ عنوان جنبه اسالمی و مذهبی ندارد 
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 مترجم).
و اظهار عیوب) هم فقط به مقدار ضرورت اکفتاء کند. (مثالً سوم اینکه (در بیان کردن 

بگوید) که فالن کس ضعیف یا غیر ثقه است یا وضع کننده روایت (روایت باف) است و 
شود بعد از  اند اجتناب ورزد هرچه گفته می جویی از این از الفاظی که بیانگر عیب بیش

 ید گفته شود.تحقیق کاملی که براي او مقدور میسر بوده است، با
درباره پدر وي سوال کردند که او » ابن المدینی«جرح و تعدیل  ام بزرگچند نفر از ام

در روایت حدیث داراي چه درجه و مقامی است فرمود: این سؤال را از کسی دیگر 
خواهیم نظر تو را دربارة وي بدانیم، آنگاه  بپرسید، ولی آنها اصرار کردند و گفتند ما می

 د را پایین انداخت و به تفکر افتاد و سپس سر را بلند کرده، فرموده:قدري سر خو

 .1»هو ادلين، انه ضعيف«
 چون این مسأله مربوط به دین است ناچار باید بگویم که او ضعیف است!.

این بزرگواران کسانی بودند که جامع ادب دین و ادب رجال و حدود آن بودند. چون 
ر درجه اول خواست که جواب این سوال از زبان پدرش در روایت حدیث ضعیف بود د

او درنیاید، ولی وقتی از طرف مردم اصرار شد آنگاه رعایت ادب دین مقدم قرار گرفت و 
 بیش از مقدار لزوم و ضرورت، یک لفظ زاید هم بر زبان نیاورد.

خالصه از این جهت است که آن بخش از تاریخ که به حفاظت حدیث تعلق دارد، 
یانش تنقید و جرح و تعدیل است و بیان حاالت آنان مورد بررسی قرار اویعنی بر ر

گیرد. آن علوم ضروري و الزامی است که حجت شرعی قرار گرفتن حدیث رسول  می
دلیل در واجب و الزم بودن آنها براي احدي جاي  نیآن موقوف باشد. به همبر  اهللا

توجه به اهمیت خاصی که دارد بحث و تردید نیست و این بخش مخصوص از تاریخ، با 
 موسوم و جدا شده است.» اسماء الرجال«نزد مورخان نیز تحت عنوانی مستقل به نام 
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نامیده شده است، » تاریخ«حال بحث درباره بخش عمومی تاریخی که در عرف عام 
 باقی است.

تا دوره خود تمام  áبخشی که در آن، طوماري از تخلیق کائنات و فرود آمدن آدم
ها و حاالت خوب و زشت  ها و خطه واقعات زمینی و آسمانی و اقالیم عالم و ملک

اند، خصوصاً احوال انبیاء،  اشخاص نیک و بدي که در آن ممالک و جوامع به وجود آمده
یره به هم ارتباط پیدا ها فتوحات وغ هاي دنیا، جنگ قالبصلحاء، ملوك، رؤساء و ان

 اند. کرده
تور گرآوري این حکایات تاریخی در جهان خیلی کهنه و قدیمی است. درمیان دس

ها هم سینه به سینه  اي از مردم، اینگونه حکایت مردم هر سرزمین و منطقه و بین هر طبقه
هاي  ها به نسل ها در کتب نقل شده، از نسل و از حفظ و مقداري هم به صورت نوشته

هاي شنیده  اي از یک سري حرف سالم، جز مجموعهاما قبل از ا .رسیده است بعدي می
هاي غیر مستند و عموماً بدون هرگونه تحقیق، چیز دیگري وجود  ها و قصه شده و افسانه

 نداشت.
اسالم پیش از همه، در دنیا ضرورت سند و اسناد و تنقیح و تحقیق را براي هر نوع 

رأسًا به آن راهنمایی و هدایت روایت احساس نمود و آن را امري الزم قرار داد و قرآن 

ٓ  إِن﴿فرمود:  ْ َ�َتبَيَُّنوٓ  بِنََبإٖ  فَاِسقُۢ  َءُ�مۡ َجا  .]6الحجرات: [ ﴾ا
 .»اگر شخصی غیر معتبر نزد شما خبري نقل کند آن را تحقیق کند«یعنی: 

ها یاداشت کردند، براي این  را در کتاب که تعلیمات، اقوال و افعال رسول اهللا کسانی
طریق خاص، چندین فن ایجاد کردند که به وسیله آن عالوه بر آن که حدیث رسول 

نگهداري شد، در امور دیگري نیز براي نقل روایات اصولی تعیین گردید، و عموم  اهللا
دود ممکن هاي دنیا که به وسیله مسلمانان نگارش آنها آعاز شد در آن نیز تا ح تاریخ

 رعایت همان اصول روایت مورد لحاظ قرار گرفت.
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بنابراین، اگر گفته شود که تاریخ را به عنوان یک رشته معتبر و مستند فقط مسلمانان 
 اند، هیچ مبالغه و اغراقی نخواهد بود. در دنیا معرفی کرده

ته از علماي تنها مسلمانان به مردم دینا درس نوشتن تاریخ و تنقیح آن را دادند. آن دس
هاي بسیار ریخته، نه تنها  امت که داستان پیامبران و سپس روایات حدیث را در غربال

راست را از دروغ جدا کردند، بلکه از میان روایات صحیح و معتبر نیز، رتبه و درجات 
اعلی و ادنی را تعیین نمودند و در مورد حدیث، تاریخ اسماء رجال را از تاریخ عمومی 

 و مهم دینی را انجام دادند. گآن را جزء حدیث قرار داده این خدمت بزرجدا کرده 
تاریخ  همین بزرگواران براي نوشتن عموم تاریخ عالم و ممالک و سالطین و

هاي  نیز توجه خاصی مبذول فرمودند و شخصیت هاي مختلف جهان و جغرافیا قسمت
به نوشتن انواع و اقسام مختلف بزرگی از ائمه حدیث و تفسیر و اکابر علماء و فقهاء امت 

من سخاوي در حراري از تفصیالت آن را حافظ عبدالتاریخ، بذل عنایت فرمودند که نمود

 جمع فرموده است.» من  ذم التاريخـاالعالن بالتوبيخ ل«نود صفحه از کتاب خود به نام 

ش نقل اي مفید و جالب و شایسته مطالعه است، ولی در اینجا گنجای این خود، مجموعه
 آن نیست.

غرض من از ذکر این ذکر این مطلب در اینجا فقط این است که علماء امت، تنها بر 
اند،  آن بخش از تاریخ که با حفاظت حدیث و بیان رجال حدیث تعلق دارد، اکتفاء نکرده

بلکه به نوشتن بخش عمومی تاریخ دنیا، جغرافیا و حاالت ملوك و مشاهیر، و انقالبات و 
اند، و هزاران  ز همانند بخش خصوصی تاریخ توجه فرموده و اعتنا نمودهحوادث نی

شود که این  اند، و از این عمل آنان، واضح و ثابت می هاي کوچک و بزرگ نوشته کتاب
ها  نوع تاریخ نیز در اسالم داراي منزلت است زیرا فواید دینی و دنیوي زیادي براي انسان

 به آن بستگی دارد.
چهل صفحه نخست کتاب خود، فواید و فضایل تاریخ و اقوال  حافظ سخاوي در

 علماء و دانشمندان اسالم را دربارة آن گردآوري نموده است.
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 مقام و منزلت فن تاریخ در اسالم
نهایت تفصیل در پرتو اقوال  فضایل و فواید فن تاریخ که عالمه سخاوي آن را با

ترین غرض و فایده آن، عبرت  و جامعترین  و دانشمندان ثابت کرده است، برزگ علماء
ثباتی دنیا را  حاصل کردن، و از عروج و نزول و حوادت و انقالبات دنیا درس بی

آموختن، فکر و غم آخرت را بر همه مقدم داشتن، و استحضار قدرت عظیم الهی و 
انعامات و احسانات خداوندي، و از احوال انبیاء و صلحاء امت نورانیت قلب به دست 

اهتمام اجتناب  ،ت، عبرت حاصل کرده، از کفر و معصیده، و از انجام بد کفار و فجارآور
 باشد. و از تجربیات حکماء پیشین فواید دین و دنیا اندوختن و ..... می

با این همه فواید و فضایلی که فن تاریخ دربر دارد و با آن همه اهمیتی که دارا است، 
ز که عقاید و احکام شریعت اسالم ا اریخ نداده استکس تا با حال چنین مقامی به ت هیچ

آن استنباط شود. یا مثالً درباره مسائلی که براي ثبوت آنها نیاز به دالیل شرعی قرآن و 
سنت و اجماع و قیاس وجود دارید، روایات تاریخی، مؤثر دانسته شود، یا بر اساس 

ع ثابت شده است شک و روایات تاریخی درباره مسائلی که از قرآن و سنت یا اجما
 تردید روا داده شود.

هاي غیر  هاي زمانه جاهلیت، افسانه علت این است که گرچه تاریخ اسالم مانند تاریخ
مستند و غیر قابل اعتماد نیست و علماي امت در تاریخ نیز برحسب استطاعت، اصول 

اند، ولی  زیاد کردهروایت را تعیین نموده، در مورد مستند و معتبر قرار دادن آن کوشش 
نظر نمود، زیرا هرکس  برداري از آن از دو نکته نبیاد صرف در هنگام مطالعه تاریخ و بهره

برداري غلط و اشتباه  نظر نماید، ممکن است که از فن تاریخ بهره صرف هاز آن دو نکت
 اي مبتال شود. ها و اشتباهات گمراه کنننده کرده و در مغالطه

 

 حدیث و روایات تاریخ تفاوت بزرگ روایات
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یعنی اقوال و اعمال آن  اي که احادیث رسول اهللا نکته اول این است هر صحابی
، یک امانت الهی قرار را شنیده یا دیده است، آن را بنا به فرمان پیامبر خدا حضرت

 است که رسانیدن آن به افراد امت وظیفه او بود. داده

 .»آيَةً  َولَوْ  َ��ِّ  بَلُِّغوا«فرموده است:  رسول اهللا
 .»احادیث مرا به امت برسانید اگرچه یک آیت هم باشد«یعنی: 

توان مراد گرفت، ولی از نسق کالم، متبادر این  در اینجا از آیت، آیه قرآن را هم می
این است که » یک آیه«است که مراد از آن تبلیغ احادیث آن حضرت است و مراد از 

اِهدُ  فَلْيُبَلِّغِ «الوداع فرمودند:  حجةسپس در خطبه گرچه جمله مختصري هم باشد،   الشَّ

َغائَِب 
ْ
 .»هاي مرا به غایبان برسانند حاضران این گفته«. یعنی: »ال

، براي احدي از صحابه امکان نداشت که گونه ارشادات رسول اکرم پس از این
یا اعمال و افعال آن حضرت را که صحابه کرام از آنها  کلمات طیبات آن حضرت

اطالع داشتند، نه تنها براي مسلمانان واضح است، حتی کفار نهیز از آن اطالع دارند و با 
دادند آب مستعمل در وضوي آن  نمایند که آنها اجازه نمی کمال حیرت آن را اعتراف می

 .مالیدند هاي خود می صورتها و  حضرت به زمین بریزد، بلکه آن را بر سینه
یغ، آن اوامر و احکام مذکور هم صادر اگر براي آنها در مورد حفاظت حدیث و تبل

جدا  رود کسانی که مویهایی را که از تن مبارك رسول اکرم شد، باز هم تصور نمی نمی
کردند و در مورد آب  ات کهنه آن حضرت را با جان و دل نگهداري میسشده بود و ملبو

ع شود، اجازه دهند که دادند که ضای به خود اجازه نمی مل وضوي آن حضرتمستع
 تعلیمات ایشان و احادیث آن حضرت ضایع گردند و اهتمام حفاظت آن را ننمایند.

خالصه: اوالً محبت والهانه صحابه کرام داعی و محرك این امر بود که هر جمله و هر 
 اقبت و محافظت نمایند.هاي خود بیشتر مر را از جان حدیث آن حضرت

در مورد حفاظت و تبلیغ  هاي صادر شده از طرف آن حضرت بر آن، فرمان مزید
هیچ شخصیت دیگري چنین اهمیتی کسب  اقوال و افعال ذات گرامی رسول اکرم
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نکرده است که هر حرفش را با نهایت تعمق گوش داده و یاد کرده شود و سپس براي 
 ا فکر و غمی دامنگیر شود.رسانیدن آن به مردم، کسی ر

هاي زمانه، مسلماً با کمال  ها و انقالب ها و خطه سرگذشت پادشاهان و حاالت و ملک
کسی فکر آن را  شود، ولی هیچ گیرند و به آنها گوش داده می شوق مورد مطالعه قرار می

 یگران.ندارد که براي کامالً از بر یاد کردنش هم اهتمام ورزد و هم براي رسانیدنش به د
در احکام شرعیه عمالً  خواست به حدیث رسول خالصه: چون خداوند متعال می

حجت شرعیه قرار دهد و محبت و اطاعت غیر قابل قیاس  درجه قران را بدهد و آن را
که بدیهی است هیچ شخصیتی دیگر را از  صحابه کرام را نسبت به رسول اکرم

ن قرار داد. به همین جهت وقایع و هاي دنیا حاصل نیست، اولین وسیله آ شخصیت
اي باشند که روایات حدیث آن را  توانند داراي درجه روایات تاریخی به هیچ عنوان نمی

 دارند.
بر این امر مأموریت داشت که قرآن مجید و تعلیمات رسالت را به  رسول اهللا

ه وسیله محبت ریزي دقیقی ب هاي آینده برساند براي این امر، برنامه هرگوشه دنیا و نسل
والهانه صحابه کرام انجام گرفت. و دیگر یک انتظام قانونی بر مبناي اصول بسیار 

بدین نحو صورت گرفت که از یک سو بر هر  اي از طرف خود رسول اکرم حکیمانه
بشنود، یا عملی  اي درباره دین، از رسول اکرم صحابی فرض قرار داد شد که هر جمله

را حتماً به امت برساند و از سوي دیگر خطري را که عادتاً در از آن مشاهده کند، آن 
آید، که به علت نقل در نقل  موقع شایع کردن و عمومی قرار دادن یک قانونی پیش می

شود و اصل واقعیت و حقیقت االمر غایب و  ها بودن کم و زیاد می قرار گرفتن و سر زبان
 یري نمود بدین نحو که اشاره فرمود:شود، نیز سد باب فرموده از آن جلوگ پنهان می

َّ  َكَذَب  َمنْ « ًدا، يلَعَ   ُمتََعمِّ
ْ
 . »انلَّارِ  ِمنَ  َمْقَعَدهُ  فَلْيَتَبَوَّأ

 .»سوي من حرف دروغی را منسوب کند جایش در جهنم است هرکس عمداً به«
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و علماء حدیثی را که بعداً آمدند، در  این وعید شدید (اخطار شدید) صحابه کرام
نقل روایت، چنان به احتیاط وا داشته که تا زمانی که پس از تحقیق و تنقید زیاد ثبوت 
حدیثی به دست نیاید، از منسوب کردن آن حضرت، گریز نمودند. محدثانی که بعداً 
 آمدند و حدیث را به صورت ابواب و فصول، تدوین و تصنیف نمودند، همه آن
بزرگواران از میان صدها هزار احادیث که حفظ و یا نوشته بودند با همان نوع تنقید و 

تدريب «هاي خود گنجاندند، عالمه سیوطی در  تحقیق فقط چند هزار حدیث را در کتاب

 نوشته است:» الراوی

من یکصد هزار حدیث صحیح و دویست هزار حدیث غیر «امام بخاري فرمود: 
نانکه چ«ح بخاري را انتخاب کرده است. م که از میان آن کتاب صحیصحیح از بر یاد دار

 ». در صحیح بخاري کالً چهار هزار حدیث غیر مکرر وجود دارد
 گوید: امام مسلم می

ام. در آن چهار هزار  من از میان سیصد هزار حدیث کتاب صحیح خود را نوشته«
 ».حدیث غیر مکرر وجود دارد

 گوید: م ابوداود میاما
ام و از میان آنها کتاب سنن را تنظیم  را نوشته پانصد هزار حدیث رسول اهللا من«

 ».ام که در آن چهار هزار حدیث موجود است نموده
 گوید: امام احمد می

 ».ام من احادیث مسند احمد را از میان ششصد و پنجاه هزار حدیث انتخاب کرده«
، روایات احادیث ایشان اکرم در پرتو چنین توفیقات الهی و انتظام حکیمانه رسول

آوري شد و بعد از کتاب اهللا، حجت شرعی و در رتبه دوم قرار  با احتیاط خاصی گرد
 گرفت.

 جایگاه ویژه تاریخ در اسالم
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، به این جهت که براي مردم لزومی نداشت که وقایع و حوادث را فرا گرفته و اوالً
 سپس براي رسانیدن آنها به مردم اهتمام ورزند.

، نویسندگان سایر کتب تاریخ، روایات تاریخی را براساس همان معیاري انیاًث
سنجیدند، که معیار سنجش روایات حدیث است و پس از همان نوع تنقید و تحقیق  می

نمودند، در این صورت جایی که در مجموعه  یک روایت تاریخی را درج کتاب می
حدیث انتخاب شده بود. در این  حدیث حدود چهار صد و سه یا چهار صد و چهار هزار

رسد. بدین ترتیب، نود و نه در صد  میان روایات تاریخی به حدود چهار صد هم نمی
روایات تاریخ به فراموشی سپرده شد و از بین رفت و بسیاري از فواید دینی و دنیوي که 

 در این روایات وجود داشت، از دست رفت.
شان به منزله اصول  هاي حدیث کتاببه همین جهت آن دسته از ائمه حدیث که 

معتمد علیه قرار دارند و در آن کتب، راویان را ضعیف قرار داده، روایات آنان را ترك 
هاي ضعیف را نیز در کتاب  اند، هرگاه در پهنه تاریخ وارد شوند، روایات همان راوي کرده

 نمایند. خود درج می
در رابطه با حدیث، ضعیف حتی از مثالً واقدي، سیف بن عمر وغیره را ائمه حدیث 

اند، ولی در رابطه با مسائل تاریخی و مغازي و سیره  آن هم شدیدتر مجروح قرار داده
 کنند. همان ائمه حدیث در نقل روایات آنان، هیچ مانعی احساس نمی

به روایات تاریخی،  اریخ را کسانی که بر مبناي اعتماد،این تفاوت بین حدیث و ت
یین مقام صحابه کرام و رویۀ غلط نسبت دادن اتهامات را به آنان اختیار روش اشتباه تع

اند. لذا بحث  هاي خود و در کتب خود پذیرفته و تسلیم نموده اند، نیز در نوشته نموده
 تشریح این فرق و تفاوت بیش از این الزم نیست. پیرامون

رشته، مانند فن خالصه بحث، این است که تاریخ عموم دنیا و کتب مدونه در آن 
اي براي ضرورت تنقیح و تنقید روایات  حدیث، فقه و عقاید نیست تا بدان سبب داعیه



 مقام صحابه  36

 

مربوط به آن پیش آمده باشد یا بدون امتیاز صحیح و سقیم مقصود تاریخ نگار از آن 
 حاصل نشده باشد.

آوري هرگونه روایات قوي و ضعیف و صحیح  به همین جهت در فن تاریخ در جمع
 اي روا داشته نشده است. م بدون نقد و تبصره مضایقهو سقی

همان دانشمندانی که در علوم قرآن و سنّت مهارت کافی دارند و در تنقید و تحقیق و 
کنند، گرچه مانند  هایی تصنیف می اند، وقتی در فن تاریخ کتاب جرح و تعدیل استاد بوده

ند، بلکه گنجان ها را در آن نمی هو افسان هاي کوچه و بازار تواریخ زمان جاهلیت، حرف
کنند (و به همین علت هم  یات را مراعات نموده روایت با سندش نقل میااصول رو

تواریخ اسالمی به لحاظ رتبه تاریخی از حیث صدق و اعتماد، بر عموم تواریخ جهان 
ولی در فتن تاریخ همان دانشمندان هم آن نوع تفحص و بررسی احوال  برتري دارد).

 اند. دارند، معمول نداشته ویان را که در فن حدیث وغیره معمول میرا
گونه مورد بررسی قرار گرفت، نود  در صفحات گذشته بیان شده که اگر فن تاریخ این

رفت و فوایدي از قبیل: عبرت، حکمت  تجارت جهان  و نه در صد تاریخ دنیا از بین می
 ماندند. ردم دنیا از آن محروم میشد، و م که با این فن ارتباط داشت، نابود می

ثانیاً، چون مقاصد احکام شرعیه و عقاید با آن ارتباط نداشت و لزومی هم براي 
ملحوظ داشتن چنان احتیاطی و تنقیدي وجود نداشت، به همین دلیل ائمه جرح و تعدیل 

و  نیز در فن تاریخ، طریق توسع را اختیار نمودند و هرگونه روایات را اعم از ضعیف
آوري و از اشخاصی اعم از ثقه و غیر ثقه، نقل روایت نمودند، چنانکه  قوي جمع

 تصریحات خود ائمه بر این واقعیت گواه است.
خود » علوم حدیث«ابن صالح، استاد معروف حدیث و اصول حدیث، در کتاب 

 و اغلب کار«. 1»واغلب ىلع األخبار�� االكثار واتلخليط فيما يروونه«فرماید:  می
 .»مورخان، اکثار (جمع روایات کثیره) و تخلیط (مخلوط کردن و آمیختن صحیح و سقیم) است

                                           
 .263: ص علوم احلديث -1
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] نیز عیناً همین مطلب را نوشته است و 295ص: » تدريب الراوی[«عالمه سیوطی در 

کثیر که در حدیث و  وغیره نیز همین مطلب منقول است. ابن» فتح الـمغيث«همچنین در 

و به ناقد بودن شهرت زیادي دارد، وقتی در فن تاریخ، کتاب  تفسیر، امام مشهوري است،

 ماند. بینیم که آن اهمیت به تنقید باقی نمی نویسد، می را می» البداية والنهاية«

پس از نقل بعضی روایات تاریخی، »] البداية والنهاية«جلد هشتم  202در [ص: 

چون قبل از من ابن جریر و ، ولی دباش صحت آن از نظر این جانب مشتبه می«نویسد:  می
اند، من نیز آن را نقل کردم و اگر آنها از آن ذکري به میان  غیره این روایت را نقل کرده

 ».آوردم آوردند من هم در کتاب خود نمی نمی
دهد که  بدیهی است که وي در مورد تحقیق یک حدیث، هرگز به خود اجازه نمی

الن نویسنده قبلی نوشته است من هم باوجود مشتبه بودن صحت آن، بگوید: چون ف
نویسم، این حیثیت اختصاصی تاریخ بود که عالمه ابن کثیر هم این فراخ دستی را روا  می

 داشته.
 درحالیکه ابن کثیر در بسیاري از روایات طبري تنقید و آن را رد کرده است.

طور  یز همینهمه این مطالب شاهد بر این امرند که در فن تاریخ، این نقّادان بزرگ ن
جا  همه یک ، تمام روایاتی که به دست بیایند،اند که در مورد یک واقعه شایسته دانسته

اهل علم واگذار گردد. این  جمع شوند و وظیفه جرح و تعدییل و نقد و تبصره برعهده
اشتباه غیر اختیاري نیست که از یک شخص سر زده باشد، بلکه در فن تاریخ  کیمطلب 

ف و سنگین ت که در این فن ذکر روایات ضعیگونه اس ام ائمه فن همینروش تعمدي تم
دانستند که منظور از این روایات ثابت  ید. زیرا آنها میآ نمی ربدون نقد، عیب به شما

کردن عقاید و احکام شرعیه نیست، بلکه منظور تحصیل فوایدي مانند عبرت، نصیحت، 
 د.باش آگاهی از تجارب ملل و اقوال و غیره می

بدیهی است که این مظور بدون به کار بردن روش نقد ممکن است به دست بیاید و 
کند که با عقاید اسالمی ي استدالل ا اگر شخصی بخواهد از این روایات تاریخی بر مسئله
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ت و راویان از همان اعملیه ارتباط دارد، موظف است که براي نقد و جرح روای یا احکام
ن ودوري دانسته شده است براي روایات حدیث الزم و ضرضوابطی استفاده کند که ب

در کتاب تاریخ فالن ملحوظ داشتن این نکته، استدالل از وي جایز نیست، و این بهانه که 
قه عظیم، این روایت موجود است، او را از چنین مسئولیتی سبک بار امام حدیث و ث

 نخواهد کرد.
کنیم که مثالً از میان ائمه مجتهدین و  میتر  این مطلب را با طرح این مثال، روشن

فقهاء امت، تعداد زیادي هستند که در علم طب هم مهارت دارند مانند امام شافعی وغیره 
 اند. و بعضی از آنان در فن طب، کتاب نیز تألیف کرده

حاال اگر آنان در یکی از کتب طب در ضمین بیان خواص آثار مواد مختلف بنویسند 
خوك فالن در گوشت و پوست و موي  یا فالن خاصیت و اثر وجود دارد،شراب که در 

خواص و آثار وجود دارد، باز شخصی در کتاب طب این کالم و گفته آن ائمه را بخواند 
را جایز یا حالل قرار دهد، و در موقع استدالل بگوید که فالن امام یا عالم در  ءو این اشیا

ز حرام بودن آن به میان نیاورده است، آیا این کتاب خود نوشته است و آنجا ذکري ا
 استدالل وي صحیح و درست است؟

مترجم) چنانکه شیخ جالل  -این مثال، مثالی فرضی نیست (بلکه واقیعت نیز دارد 
الدین سیوطی که از علماي بزرگ امت اسالم است و شاید هیچ فنی نیست که در آن 

گی و تقدس وي هیچ کس تردیدي ندارد، ولی لیف و تصانیفی نداشته باشد. درباره بزرأت

هاي دارویی  مالحظه فرمائید، نسخه» كتاب الرمحة فی الطب واحلكمة«کتاب وي را به نام 

که براي معالجه و مداواي امراض گوناگون نوشته است، درمیان آنها بسیاري از موارد 
ه آنها را جایز ثابت ، پس اگر شخصی به استدالل از این کتاب پرداختدحرام نیز وجود دار

نماید و این جواز را به عالمه سیوطی نسبت دهد، بدیهی است که هیچ آدم صحیح 
تواند آن را باور کند. همچنین تعداد زیادي از دیگر علماء و فقهاء که در فن  الحواسی نمی

اند، در همه آنها خواص و آثار اشیاء حرام بیان و روش استفاده آنها  طب تصانیف نوشته
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یز ذکر گردیده است. حتی خواص خون، ادرار، مدفوع انسان، شراب و گوشت خوك نیز ن
است که حرام بودن  نوشته شده است و در آنجا این ضرورت محسوس و ملموس نشده

اند و در دیگر  را از موضوع بحث طب خارج دانسته آن اشیاء نیز ذکر شود، زیرا این بحث
 ه و بیان شده است.هاي مربوط به فقه اسالمی نوشت کتاب

کرده اشیاء محرمه را به نام آن مؤلفان  نه کتب طبی آنان، کسی استداللگو اگر از این
حالل قرار دهد، تقصیر از آن مؤلفان یا تقصیر از عالمه سیوطی نخواهد بود که چرا آنان 

اند. زیرا مقتضا و موضوع این  در کتاب مربوط به فن طب، خواص اشیاء حرام را نوشته
شته علمی همین است که خواص و آثار تمام چیزها باید نوشته شود و محل بحث ر

درباره حرام و حالل بودن آنها این رشته نیست. در جایی که محل بحث حلت و حرمت 
 اند. است، حرام بودن آنها را نوشته

پس، دانشمند و مجتهد مقصر، کسی است که از این واقعیت صرف نظر و غض بصر 
نماید، نه از آن مؤلفان  هاي طبی، مسائل حالل و حرام را استنباط می کتابنموده از 

 بزرگوار.
که  گوییم کسانی گردیم و می ل موضوع سخن باز میپس از این مقدمه طویل به اص

(اختالفات بین صحابه) را بر مبناي روایات  اند تا قضیه مشاجرات صحابه سعی کرده
ار اشتباه و ین نکته دچتحلیل، حکم صادر نمایند، از اتاریخی تحلیل نموده و براساس آن 

هایی اخذ شده است که نویسندگان  اند که این روایات تاریخی از کتاب مغالطه گردیده
آیند و به نکته دیگر  ا، از علماء بسیار مطمئن و از ائمه حدیث و تفسیر به شمار میهآن

اند،  ید و اعمال شرعیه نپرداختهها به بحث عقا توجه نشده است، که آنان در این کتاب
ات اعم از صحیح در آن، به جمع کردن هرگونه روای اند که بلکه کتابی در فن تاریخ نوشته

 تفاو سقیم بدون توجه به نقدي که بین آنان معمول و مرسوم است، پرداخته و اک
 اند. نموده
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ی یا عملی را ثابت گونه روایات تاریخی، مسائل عقیدت خواهد از این البته اگر کسی می
کند آنگاه وظیفه و مسئولیت نقد و تحقیق روایت و راوي بر حسب روش محدثانه بر 

 باشند. عهده خود او خواهد بود، و آن ائمه فن از آن برئ الذمه می
اند که در باب عقاید و اعمال شرعیه  علماء و محققان این مطلب را کامالً توضیح داده

اي مخلوط و آمیخته از روایات  یخی را که عموماً مجموعهکسی حق ندارد روایات تار
اي عرضه نماید و  صحیح و سقیم و معتبر و غیر معتبر است، به عنوان سند و دلیل مسئله

 اي شرعی را ثابت کند. یا بدون تحقیق محدثانه از آن استدالل نموده مسئله
مربوط به تاریخی موضوعی » مشاجرات صحابه«حاال باید بررسی شود که آیا موضوع 

 ربوط به عقاید و احکام شرعی است؟.عمومی است، یا م



 
 

 

 موضوع مشاجرات صحابه

تمام امت اسالمی بر این مطلب اتفاق نظر دارند که موضوع شناخت صحابه و معرفت 
ه اي مربوط به تاریخ عمومی نیست، بلک بین آنان، مسئلهدرجات آنان و بررسی اختالفات 

آید  هاي مهم علت حدیث به شمار می موضوع، معرفت (شناسایی) صحابه یکی از بخش
» استیعاب«و حافظ ابن عبدالبر در مقدمه » اصابه«که عالمه حافظ ابن حجر در مقدمه چنان

فاضل درجات بین آنها، و ت اند و مقام صحابه کرام با کمال وضاحت بیان فرموده
اختالفاتی را که میان آنان بروز نموده است، علماء امت از مسائل اعتقادي قرار داده و در 

 اند. هاي عقاید اسالمی آن را تحت یک باب مستقل نوشته تمام کتاب
گونه مسائل که به عقاید اسالمی تعلق دارند، و بر مبناي همین مسائل،  بدیهی است این

ر پیرامون آن و براي حل و فصل اند، براي اظهار نظ رق اسالمی تقسیم شدهبسیاري از ف
 اي قوي، مانند نصوص قرآن و سنت و اجماع وجود دارد. هاي شرعیه نیاز به حجت آن،

واجب است که آن را  سی بخواهد از روایتی استدالل کند،در مورد این بحث، اگر ک
سی و جستجوي آن میان روایات طبق اصول نقد محدثین تحقیق و بررسی کند برر

 آید. تاریخی و اعتماد بر آن اشتباهی اساسی و اصولی به شمار می
و بیسار معتمد هم باشند، زیرا هاي علماء ثقه حدیث  اگرچه آن تواریخ از نوشته

آوري روایات صحیح و سقیم عموماً  یت فنی آن صرفا تاریخی است که در آن، جمعحیث
 صورت گرفته است.

کتاب  همین جهت وقتی حافظ حدیث امام عبدالبر در موضوع معرفت صحابهبه 

را نوشت، علماء امت با نگاهی تقدیر و » معرفة األصحاب االستيعاب يف«جالب خود 

آمیز توجه کردند، ولی چون در آن بعضی روایات تاریخی غیر مستند را درباره  تشکر
مشاجرات صحابه نوشته بود، اغلب علماء امت و ائمه حدیث، این عمل را براي این 
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 اند. اي بزرگ دانسته کتاب یک عیب و لکه

او روح » علوم احلديث«م هجري که کتاب عالمه ابن صالح امام حدیث قرن هشت

اند در  اصول حدیث قرار داده شده است و محدثانی که بعد از وي از آن اقتباس نموده

رضوان اهللا عليهم در مورد معرفت صحابه » انواع«باب سی و نهم از کتابش تحت عنوان 

 فرماید: بحث کرده، مرقوم می أمجعني

كتاب «تبا كث�ة ومن أجلها واكرثها فوائدا لف انلاس فيه كأ دهذا علم كب� ق«
البن عبدالرب لوال ما شانه به من ايراده كث�ا ما شجر ب� الصحابة وحاكياته » األستيعاب

 .1»عن األخبار�� ال الـمحدث� واغلب ىلع اخلبار�� االكثار واتلخليط فيما يروونه
اند، که  هاي زیادي نوشته ه کتابرااست بسیار بزرگ که مردم در این بصحابه علمی  معرفت«

باشد. به  تألیف عالمه ابن عبدالبر می» االستیعاب«ترین و سودمندترین آنها کتاب  از باارزش
شرطی که آن را با آوردن بسیاري از آنچه بین صحابه بطور مشاجره گذشته بود و با آوردن 

ساخت و بر مورخان این  بسیاري از حکایات منقوله از مورخان به جاي محدثین معیوب نمی
سازند  آوري کنند و مخلوط می خواهند روایات کثیره را جمع نحوه فکر غالب است که می

 .»صحیح و سقیم را

درباره علم معرفت صحابه بحث کرده، از » تدريب الراوی«همچنین عالمه سیوطی در 

ه در سطور باال از ن عبدالبر تقریباً با همان الفاظ یاد کرده است کباکتاب استیعاب عالمه 
کتاب اصول حدیث ابن صالح، نقل گردید و در آن از ذکر روایات تاریخی در بحث 

 .2مشاجرات صحابه شدیداً اعتراض کرده است

عمل این عبدالبر اشکال وارد غیره بر این نحوه و» فتح الـمغيث«سایر محدثان در 

مساله عقیدتی است، اند که چرا چنین شخصی در مبحث مشاجرات صحابه که یک  کرده
 روایات تاریخی را وارد نموده است.
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هاي  از کتاب» االستيعاب«علت اعتراض بر ابن عبدالبر این است که کتاب وي به نام 

علم «که جزء » علم معرفت اصحاب«معمولی تاریخ نیست، بلکه کتابی است در مورد 
 است.» حدیث

نوشت و در آن روایات غیر  را میاگر ابن عبدالبر نیز در مورد عموم تاریخ کتابی 
هاي  کرد. چنانکه بر کتاب آورد، غالباً کسی بر وي اعتراض نمی مستند تاریخی را می

یک از ائمه حدیث مانند ابن جریر، ابن کثیر، وغیره، این اعتراض را نکرده  تاریخی، هیچ
 است.

 اي از خصوصیات ویژه صحابه کرام پاره
ح داده شد که گروه مقدسی که نامش صحابه در صفحات گذشته این مطلب توضی

کرام است همانند سایر افراد و رجال عامه امت نیستند. آنها به علت این که درمیان رسول 
و امتش، واسطه مقدسی هستند، داراي مقامی خاص و از عموم امت متمایزاند. این  اهللا

مقام و رتبه و این امتیاز از نصوص و تصریحات قرآن و سنّت به آنها اعطاء شده است و 
تواند و حق ندارد آن را  و کسی نمی اند، ت اسالمی بر آن اجماع کردهبه همین جهت ام

 سقیم تاریخ پنهان کند یا پوشیده نگه دارد.در انبار روایات صحیح و 
حتی اگر در ذخیره حدیث هم روایتی دیده شود که این مقام و رتبه و این امتیاز آنان 

روایت  مترجم) آن (نوع -دهد  را مجروح سازد (و شان رفیع آنان را معیوب جلوه می
واهد بود، حدیث) هم در مقابل نصوص صریحه قرآن و سنّت و اجماع امت، متروك خ

گونه نصوص از قرآن و سنَّت در ذیل درج  تا چه رسد به روایات تاریخی (برخی از این
 مترجم). -خواهد شد به آن توجه فرمائید 

 نصوص قرآن کریم

ةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ ﴿ -1 مَّ
ُ
خۡ  أ

ُ
 .]100عمران:  [آل ﴾لِلنَّاِس  رَِجۡت أ

 .»د) مردم به وجود آورده شدیدشما بهترین امتی هستید که براي (نفع و اصالح و ارشا«
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ةٗ  ُ�مۡ َ�ٰ َجَعلۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿ -2 مَّ
ُ
ْ  اوََسطٗ  أ َُكونُوا ِ�ّ  ٓ  .]143: ة[البقر ﴾�َّاِس ٱ َ�َ  ءَ ُشَهَدا

روي) است تا شما در  ایم که (از هر نظر) در نهایت اعتدال (میانه و شما را گروهی قرار داده«
 .»مقابل (مخالفان) گواه باشید

ه سایر امت هر دو آیه صحابه کرام هستند، اگرچمخاطبان اصلی و مصداق اولی این 
توانند برحسب اعمال خود در آن داخل شوند، ولی مصداق صحیح این دو آیه،  نیز می

 اکرم  ها بعد از نبی بودن صحابه کرام به اتفاق مفسران و محدثان ثابت است. در این آیه
شود.  قه بودن صحابه کرام بطور وضوح ثابت میثی و عدل و ها افضل و اعل از همه انسان

عقيدة الدرة «) و عالمه سفارینی در شحر مقدمة االستيعاب ذكره ابن عبدالرب يف(

صحابه  áاست که بعد از انبیاء این مطلب را مسلک جمهور امت قرار داده» مضيئةـال

 هستند.» افضل اخلاليق«کرام 

وید: من از حضرت ابوامامه پرسیدم: از میان این دو گ ابراهیم ابن سعید جوهري می
 کدام افضل است؟ او در جواب گفت: /و عمر بن عبدالعزیز نفر، حضرت معاویه

 .1»أحداً  ال نعدل باصحاب �مد«
دانیم تا چه رسد به افضل  برابر و مساوي نمی کس را با اصحاب رسول اهللا ما هیچ«

 .»دانستن
که یک تابعی جلیل القدر و بزرگوار و خلیفه  /عبدالعزیز(یعنی حضرت عمر بن 

که صحابی  عادلی است هرچند فضیلت داشته باشند ما آن را با حضرت امیر معاویه
به افضلیت. لذا این سوال دانیم تا چه رسد  ت، برابر هم نمیاس عظیم الشان رسول خدا

 مترجم). -مورد است  و تقابل اصالً بی

دٞ ﴿ -3 َمَّ ِۚ ٱ رَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ ٓ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ا ِشدَّ
َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ ٓ  ُكفَّ ٰ  َنُهۡمۖ بَيۡ  ءُ رَُ�َا عٗ  ُهمۡ تََرٮ دٗ  اُركَّ  اُسجَّ

ِ ٱ ّمِنَ  ٗ� فَۡض  َتُغونَ يَبۡ  ٰ َورِۡض  �َّ ۖ نٗ َ� ثَرِ  ّمِنۡ  وُُجوهِِهم ِ�  ِسيَماُهمۡ  ا
َ
ُجودِ ٱ �  .]29[الفتح:  ﴾لسُّ

                                           
 .405: ص الروضة النديه رشح العقيدة الواسطية البن تيميه -1
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که صحبت یافته او هستند در مقابل کافران سخت و  رسول خدا است، و کسانی محمد«
بینی آنان را گاهی در رکوع و گاهی در سجده و به جستجو و  اند، تو می تند و با همدیگر مهربان

 .»هایشان ظاهر است ثارش به سبب تأثیر سجده بر چهرهآاند،  تالش خشنودي اهللا مشغول

ِينَ ٱوَ ﴿ه: لاند که جم ی وغیره گفتهعامه مفسرین، امام قرطب عمومیت دارد، و  ﴾ۥٓ َمَعهُ  �َّ
داخل است و در آن تعدیل، تزکیه و مدح  هاي صحابه کرام در مفهومش کلیه گروه

 تمام صحابه کرام از جانب مالک کائنات آمده است.
گوید: ما روزي در مجلس امام مالک حاضر بودیم، اهل جلسه،  ابوعروه زبیري می

گفت. آنگاه امام  را بد می شخصی را به میان آوردند که بعضی از صحابه کرام بحث

ارَ لۡ ٱ بِِهمُ  ِ�َغِيَظ ﴿این آیه را تا جمله:  مالک تالوت فرمود، و سپس گفت: هرکسی  ﴾ُكفَّ
آیه  داشته باشد در مفهوم این »غیظ«که نسبت به احدي از صحابه رسول اهللا در دل خود 

ه قرار دارد، زیرا در آیه، غیظ داشتن نسبت به هر انش در مخاطرداخل است، یعنی ایم

ِينَ ٱوَ ﴿از عالئم کفار قرار داده شده است. در مفهوم  صحابی  جماعت صحابه ﴾ۥٓ َمَعهُ  �َّ
 بدون استنثنا داخل است.

ُ ٱ زِيُ�ۡ  َ�  مَ يَوۡ ﴿ -4 ِينَ ٱوَ  �َِّ�َّ ٱ �َّ َّ�  ْ  .]8[التحریم:  ﴾ۥَمَعهُ  َءاَمُنوا
و کسانی را که (به اعتبار دین) همراه وي هستند، ذلیل و رسول  روزي که خداوند پیامبر«

 .»نخواهد کرد

ِينَ ٱوَ ﴿در مفهوم  َّ�  ْ  .1همه صحابه کالً بدون هیچ استثنایی داخل هستند ﴾ۥَمَعهُ  َءاَمُنوا

                                           
سوره توبه پس از  89-88اند در آیه  مژده دیگري را براي کسانی که به شرف این معیت سرافراز گردیده -1

ِينَ ٱوَ  لرَُّسوُل ٱ ِ�نِ َ�ٰ ﴿خوانیم  مذمت منافقان اینگونه می ْ َ�ٰ  ۥَمَعهُ  َءاَمُنواْ  �َّ مۡ  َهُدوا
َ
ٰ بِأ نُفِسِهمۚۡ  لِِهمۡ َ�

َ
ْوَ�ٰٓ  َوأ

ُ
 لَُهمُ  �َِك َوأ

ْوَ�ٰٓ  ُتۖ َ�ٰ يۡ �َۡ ٱ
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك َوأ َعدَّ  ٨٨ لُِحونَ ُمفۡ ل

َ
ُ ٱ أ ٰ  لَُهمۡ  �َّ  ٱ تَِهاَ�ۡ  ِمن رِيَ�ۡ  تٖ َج�َّ

َ
ۚ  ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� ٰ  �ِيَها  زُ َفوۡ لۡ ٱ لَِك َ�

هاي بهشت و جاودان ماندن در بهشت و فوز عظیم و  . که مژده انواع خیرها و باغ]89-88: التوبة[ ﴾٨٩ َعِظيمُ لۡ ٱ
 مترجم. ×داده شده است  (رستگاران) بدون استثناء به همه یاران رسوللقب مفلحون 
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ٰ ٱوَ ﴿ -5  ٱ بُِقونَ ل�َّ
َ
لُونَ ۡ� ۡ ٱ ِمنَ  وَّ  ٱوَ  ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل

َ
ِينَ ٱوَ  نَصارِ ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ ُ ٱ رَِّ�َ  نٖ َ�ٰ �ِإِحۡ  �َّ َّ� 

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

َ
 .]100: التوبة[ ﴾رُ َ�ٰ نۡ ۡ�

و مهاجران و انصاري که (در ایمان آوردن) بر همه سابق و مقدم هستند و (از سایر امت) «
شنود شد و آنها نیز از او خکه با خلوص نیست از آنها پیروي نمودند، خداوند از همه آنها  کسانی

ت که در زیر آنها نهرها جاري و ساهایی را مهیا ساخته  ر ایشان باغراضی شدند و خداوند ب
 .»است روان

که بعداً  در این آیه ذکر دو گروه به میان آمده است یکی سابقین اولین، دیگر کسانی
ه صادر شده است که خداوند متعال از آنها یاند، و درباره هردو گروه این اعالم ایمان آورده

راضی است و آنان نیز از او را راضی هستند و براي آنان مقام واالي بهشت مقرر شده 
 آنجا همه صحابه کرام حضور خواهند داشت. است که در

ابن کثیر در ذیل تفسیر خود و ابن عبدالبر در مقدمه االستیعاب در پاسخ به این سوال 
اند: یکی  مراد هستند، دو قول نقل کردهکه از میان مهاجران و انصار پیشین چه کسانی 

دو قبله یعنی بیت اهللا به جانب هر  هستند که با رسول اکرماینکه سابقین اولین کسانی 
و سعید بن مسیب و ابن  اند. این قول از ابو موسی اشعري و بیت المقدس نماز خوانده

 سیرین و حسن بصري نیز منقول است. (ابن کثیر)
سوي بیت اهللا که  خالصه این قول این است که پیش از تحویل قبله از بیت المقدس به

انی که مسلمان شده و شرف صحابی بودن در سال دوم هجرت به وقوع پیوسته است کس
 اند از سابقین اولین هستند. را دریافته

که در سال » صلح حدیبیه«یعنی در واقعه » بیعت رضوان«دوم اینکه سکانی که در 
آیند. این قول از  می راند از سابقین اولین به شما ششم هجري واقع شده است شریک بوده

 یر استیعاب)امام شعبی روایت شده است (ابن کث
بیعت  اي که در موقع حدیبیه زیر درخت با رسول اکرم قرآن کریم درباره صحابه

 اند اعالن عام فرموده است: کرده
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ُ ٱ رَِ�َ  لََّقدۡ ﴿ ۡ ٱ َعنِ  �َّ َجَرةِ ٱ َت َ�ۡ  ُ�َبايُِعونََك  إِذۡ  مِنِ�َ ُمؤۡ ل  .1]18[الفتح:  ﴾لشَّ
گرفت. در حدیثی از حضرت جابر قرار » بیعت رضوان«به همین جهت نام این بیعت 

 فرمودند: روایت است که رسول اهللا بن عبداهللا

َحدٌ  انلَّارَ  يَْدُخُل  الَ «
َ
نْ  أ َْت  بَاَ�عَ  ِممَّ

َ
َجَرةِ  حت  .2»الشَّ

 .»که در زیر درخت بیعت کردند یک از کسانی در دوزخ نخواهد رفت هیچ«
اند، یا  سوي قبلتین نمازگزارده به هرحال، سابقین اولین چه آن دسته باشند که به

اند، یا آنهایی که بعد از آنها شرف صحابیت را  که در بیعت رضوان شریک بوده کسانی

ِينَ ٱوَ ﴿اند، خداوند متعال همه را در خطاب  یافته َبُعوُهمٱ �َّ داخل کرده، و براي  ﴾نٖ َ�ٰ �ِإِحۡ  �َّ
هاي ابدي جنت را فرموده است.  عده نعمتوهمه آنها اعالن خشنودي کامل خود و 

 نویسد: عالمه ابن کثیر بعد از نقل این مطلب چنین می

ين هؤالء من االيمان بالقرآن و سبهم أو سب بعضهم (إىل قوهل) فايا و�ل من ابغضهم أ«
 (ابن کثیر). »اذ�سبون من ريض اهللا عنهم

عذاب الیم است براي کسانی که با این بزرگواران یا با بعضی از آنان عداوت و کینه در دل «
بدارند یا آنها را دشنام دهند و بدگویی کنند. پس آنها با ایمان به قرآن چه سنبتی دارند وقتی که 

 .»دهند که خداوند از آنها راضی شده است به کسانی دشنام می

ومن ريض «نویسد:  دمه استیعاب پس از همین آیه چنین میعالمه ابن عبدالبر در مق
 .»بداً إن شاء اهللا تعاىلأاهللا عنه لم �سخط عليه 

گاه از او ناراضی نخواهد شد، إن شاء  که خداوند یکبار از وي راضی شده، دیگر هیچ کسی«

 .»اهللا تعالی
م و دانا است، امور گذشته و آینده عالاست که خداوند متعال که به تمام منظور این 

داند در آینده نیز برخالف رضاي الهی کاري نجام  شود که می فقط از کسی راضی می

                                           
 . »خداوند از مؤمنانی که در زیر سایه درخت به دست تو بیعت کردند راضی و خشنود شد«یعنی:  -1
 .االستيعاب ابن عبدالرب بسنده يف -2
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نخواهد داد. لذا اعالن رضایت الهی، درباره کسی تضمین این مطلب خواهد بود که 
خاتمه و انجام وي نیز بر خیر و صالح و روش محمود و پسندیده خواهد بود و در ازمنه 

 ي برخالف رضاي پروردگار صورت نخواهد گرفت.بعد نیز عملی از و
دره «و سفاریتی در شرح » عقیده واسطیه«همین مطلب را حافظ ابن تیمیه در شرح 

شود نیز  اي که از طرف ملحدان مطرح می اند. از این توضیح جواب شبهه نیز نوشته» مضیه
ه حاالت آنها هاي قرآن مربوط به روزهایی است ک داده شده و آن اینکه این اعالمیه

درست بود، بعداً العیاذ باهللا حاالت آنان خراب شد. لذا آنها دیگر استحقاق و ارزش این 
 انعام و اکرام. را ندارند.

که (معاذ اهللا) خداوند متعال  آید از نتیجه این (شبهه خبیثه) چنین برمی» نعوذ باهللا منه«

خبري از عاقبت کارشان) راضی و  در آعاز امر، به علت ندانستن انجام آنها (و به سبب بی

 »نعوذ باهللا منه«خشنود شده بود، و بعداً این حکم عوض شد. 

َوِْض  ىلَعَ  فََرُطُ�مْ  إِ�ِّ «در این جا شاید کسی را از حدیث 
ْ
. شبهه پیش آید که در »احل

 دیث، چنین آمده است:آن ح

قُوُل « رواية: ويف. »و�ينهم بي� �ال ثم و�عرفون� أعرفهم أقوام ىلع ل�دن«
َ
 فَأ

ْصَحاىِب 
َ
ْحَدثُوا َما تَْدرِى الَ  َ�يَُقوُل . أ

َ
 .1»َ�ْعَدكَ  أ

آید که در میدان حشر، بعضی از اصحاب رسول  از ظاهر الفاظ حدیث، چنین برمی
 جا طرد خواهند شد. ولی از آن شوند، ، بر حوض وارد میاهللا

و درباره تعیین مصداق  ،اند در شرح این حدیث، شارحان بحث مفصلی مطرح کرده
شان وارد شده است، چندین اقوال منقول است، اما به نظر ما  که این حدیث درباره کسانی

ه با توجه به کلیه روایات و با توجه به فضایلی که در حق صحابه قرآن و حدیث وارد شد
 ح و درست است. یقول امام نووي صح ،درویان تمام اقوال ذکر شده در این ماست، از م

                                           
 بخاري باب الحوض. -1
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 نویسد: در ذیل اقوال متعدده چنین می /حافظ ابن حجر

ن مجلة ون فيجوزان �رشوا بالغرة واتلحجيل مال انلووي هم الـمنافقون والـمرتدوق«
بدلوا بعدك أي لم يموتوا ىلع ظاهر ماء اليت عليهم فقال انهم يساألمة فيناديهم من اجل ال

ما فارقتهم عليه قاهل العياض وغ�ه، وىلع هذا فيذهب عنهم الغرة واتلحجيل و�طفأ 
 .1»نورهم
داق حدیث، منافقان و کسانی هستند که (قلباً در زمان نبوت نیز فته است: مصگامام نووي «

از  بودند) بعد از وفات رسول خدامسلمان نبودند، بکله ظاهراً نام اسالم را به خود چسبانده 
گرفتند و در نمازها  این اسالم ظاهري هم برگشتند. چون آنها نیز مانند مسلمانان ظاهراً وضو می

شان بنا به تأثیر وضوء سفید خواهد بود و بر اثر  ت و پاهايکردند، به همین جهت دس شرکت می
واهد شد که آنان بعد از تو تغییر کند، اما جواب داده خ صدا می همین نشانی، رسول اکرم

اند، یعنی بر آن حال ظاهري که تو آنها را ترك کرده بودي نیز ثابت نماندند و علناً  روش داده
 .»شان نوعی ارتداد بود کافر شدند که به اعتبار ادعاي ظاهري، اسالم

 ارد.به عقیده ما این قول بدان جهت صحیح است که با مفهوم این آیه قرآنی موافقت د

ۡ ٱ َ�ُقوُل  مَ يَوۡ ﴿ ۡ ٱوَ  فُِقونَ ُمَ�ٰ ل ِينَ  ُت فَِ�ٰ ُمَ�ٰ ل ْ  لِ�َّ ْ رۡ ٱ �ِيَل  نُّورُِ�مۡ  ِمن َتبِۡس َ�قۡ  نُظُرونَاٱ َءاَمُنوا  ِجُعوا
 ٓ ْ ۡ�َ ٱفَ  َءُ�مۡ َوَرا  .]13[الحدید:  ﴾�نُورٗ  ِمُسوا

تا ما هم از گویند به سوي ما نظر کنید  روزي که مردان منافق و زنان منافق به مسلمانان می«
نور شما روشنی حاصل کنیم به آنها گفته خواهد شد که به جانب پشت سر خود برگردید و 

 .»آنجا روشنی و نور را جستجو کنید

از این آیه روشن است که ابتداء در روز قیامت منافقان با مؤمنان همراه خواهند بود و 
 سپس از هم جدا خواهند شد.

ها چنین  روایات حدیث باال واقع شده است، بعضیکه در بعضی » ارتدوا«از لفظ 
 چند نفر مرتد شده بودند (العاذ باهللا). اند که پس از وفات رسول اهللا فهمیده
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ولی به عقیده ما حرف حق این است که اگر مراد از ارتداد، ارتداد عن االسالم باشد 
رآمده و گفته بودند: ما باز هم مراد از آن همان بدویان خواهند بود که ظاهراً به اسالم د

هایشان جاي نگرفته بود، همین  مسلمان هستیم درحالیکه اسالم بطور واقعی در دل
 موضوع را در قرآن، چنین ذکر فرموده است:

 ٱ قَالَِت ﴿
َ
ۖ  َراُب عۡ ۡ� ْ تُؤۡ  لَّمۡ  قُل َءاَمنَّا ْ قُولُوٓ  ِ�نَوَ�ٰ  ِمُنوا سۡ  ا

َ
ا َنالَمۡ أ  ِ�  نُ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ ُخلِ يَدۡ  َولَمَّ

 .]14[الحجرات:  ﴾لُو�ُِ�مۡ قُ 
اید، البته بگویید ما  ایم، به آنها بگو شما ایمان نیاورده گویند ما ایمان آورده اعراب می«

 .»هایتان داخل نشده است ایم، و هنوز ایمان در دل مخالفت را ترك کرده تسلیم شده

 حافظ خطابی چه سخن جالبی نوشته است:

لم يرتد من الصحابة أحد وانما ارتد قوم من جفاة األعراب من ال نرصة هل يف ادلين «
حايب باتلصغ� ىلع قلة الصحابة الـمشهور�ن و�دل قوهل اصيوذالك ال يوجب قدحا يف 

 .1»عددهم
هاي نادانی که در  از میان صحابه احدي هم مردتد نشده است. همانا تعدادي از بدوي«

ی نداشتند (و فقط به زنان کلمه شهادت را خوانده بودند، در زمان نصرت دین هیچ سهم
تواند موجب  ي مشهور نمی مرتد شده بودند) و این امر دربارة صحابه حضرت ابوبکر صدیق

صیغه تصغیر به جاي » اصیحابی«شک و شبهه گردد، و در خود حدیث باال ذکر آنان با کلمه 
 .»ردداللت بر قلت تعداد آنان دا» اصحیاب«

ِ َ�ٰ  قُۡل ﴿ -6 دۡ  َسبِيِ�ٓ  ۦِذه
َ
ْ ُعوٓ أ ِۚ ٱ إَِ�  ا َّ�  ٰ ۠  بَِصَ��ٍ  َ�َ نَا

َ
َبَعِ� ٱ َوَمنِ  �  .]108[یوسف:  ﴾�َّ

سوي اهللا با کمال بصیرت و آگاهی من و کسانی که  کنم به بگو این راه من است دعوت می«
 .»اند از من پیروي کرده

لذا همه در این مفهوم  بودند. رسول اهللاه صحابه کرام پیرو بدیهی است که کلی
 داخل هستند.
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7- ﴿ ۗ ِيَن ٱۡصَطَ�ٰٓ ِ ٱ�َّ ٰ ِعَبادِه ِ وََسَ�ٌٰم َ�َ وۡ  ُ�مَّ  (مع قوله تعالی) قُِل ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ
َ
 َناَر�ۡ أ

ِينَ ٱ َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ ۖ  ِمنۡ  َناَطَفيۡ ۡص ٱ �َّ َفۡ  َظالِمٞ  ُهمۡ فَِمنۡ  ِعَبادِنَا قۡ  ُهمَوِمنۡ  ۦِسهِ ّ�ِ  َسابِقُۢ  ُهمۡ َوِمنۡ  َتِصدٞ مُّ
 ِ ِۚ ٱ نِ �ِإِذۡ  تِ َ�ٰ يۡ �َۡ ٱب َّ�  ٰ  .]32فاطر: و  59النمل: [ ﴾٣٢ َكبِ�ُ لۡ ٱ ُل َفۡض لۡ ٱ ُهوَ  لَِك َ�

اش براي اهللا است و سالم بر بندگانی که خداوند آنها را منتخب فرموده و  بگو حمد همه«
کتاب قرار دادیم از میان بندگان خود برگزیده است. (در آیه دیگري مذکور است) سپس وارث 

ها متوسط هستند  کنند و بعضی کسانی را که برگزیدیم، پس بعضی از آنان بر نفس خود ظلم می
گیرند، این فضلی بسیار  ها سبقت می باشند که در اثر توفیق الهی در نیکی ها کسانی می و بعضی

 .»بزرگ است

معرفی نموده است و » منتخب و برگزیده بندگان«در این آیه، خداوند صحابه کرام را 
بعضی بر نفس خود ظلم «اند که طبق تعبیر قرآن  ، کسانی عنوان شدهبعداً گروهی از آنها

بنابراین معلوم شد که اگر از یک صحابی در موقعی گناهی هم سرزده » کننده هستند
 فرمود. کر نمیباشد، از آن گناه معاف شده است وگرنه او را در ردیف بندگان برگزیده ذ

بدیهی است نخستین وارثان کتاب، یعنی قرآن و کسانی که به آنها این کتاب داده شده 
هستند که بنا به نص قرآن، براي بندگان برگزیده، از طرف اهللا سالم  است، صحابه کرام

كذا ذكره آمده است، به نحوي که تمام صحابه کرام را این سالم خداوندي شامل است (

 .)يف رشح الدرة الـمضيئة السفاريني

خداوند متعال در سوره حشر تمام مسلمانان موجود در زمان رسالت و مسلمانان  -8
ن حکم یا: اول، مهاجران، و درباره آنها آینده را به سه (گروه) تقسیم کرده، فرموده است

 قطعی را صادر فرموده است:

ْوَ�ٰٓ  ﴿
ُ
ٰ ٱ ُهمُ  �َِك أ  .]8[الحشر:  ﴾ِدقُونَ ل�َّ

 .»آنها راستان هستند«یعنی 
 دوم، انصار که پس از ذکر صفات و فضایل آنها، قرآن کریم چنین اعالم فرموده است:

ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك أ  .]9[الحشر:  ﴾لُِحونَ ُمفۡ ل
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 .»آنها راستگارنند«یعنی: 
گروه سوم، کسانی هستند که بعد از مهاجران و انصار تا قیامت در دنیا خواهند آمد، 

 درباره آنها فرموده است:

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ٓ ٰ َوِ�ِخۡ  َ�َا فِرۡ غۡ ٱ َر�ََّنا َ�ُقولُونَ  ِدهِمۡ َ�عۡ  ِمنۢ  ُءوَجا ِينَ ٱ نَِناَ� ِ  َسبَُقونَا �َّ  َوَ�  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب
ِينَ  ِغّ�ٗ  قُلُو�َِنا ِ�  َعۡل َ�ۡ  ْ  لِّ�َّ ٓ  َءاَمُنوا  .]10[الحشر:  ﴾١٠ رَِّحيمٌ  رَُءوٞف  إِنََّك  َر�ََّنا

گویند پروردگارا هم ما را مغفرت کن و هم آن برادران  و کسانی که بعد از آنان آمدند، می«
هاي ما نسبت به کسانی که ایمان آوردند بغض و کینه  ما را که جلوتر از ما ایمان آوردند و در دل

 .»و عداوت پیدا مکن

فرموده است: خداوند متعال، به تمام مسلمانان  در تفسیر آیه، حضرت ابن عباس
است که در حق تمام صحابه مهاجران و انصار استغفار کنند و این دستور را  دستور داده

دانست که بعضی از آنها با هم جنگ خواهند  است که خداوند متعال می در حالی داده
 کرد.

که با صحابه کرام ام شخصی اند: از این آیه معلوم شد که بعد از صحابه کر علما گفته
در اسالم هیچ مقام و  ،حق آنها دعاي خیر نکند بت و تعلق خاطر نداشته باشد و درمح

 سهمی ندارد.

َ ٱ ِ�نَّ َوَ�ٰ ﴿ -9 هَ  قُلُو�ُِ�مۡ  ِ�  ۥَوَز�ََّنهُ  نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ ُ�مُ إَِ�ۡ  َحبََّب  �َّ  ُفُسوَق لۡ ٱوَ  رَ ُ�فۡ لۡ ٱ ُ�مُ إَِ�ۡ  َوَ�رَّ
ْوَ�ٰٓ  َيانَۚ عِۡص لۡ ٱوَ 

ُ
ٰ ٱ ُهمُ  �َِك أ ِ ٱ ّمِنَ  ٗ� فَۡض  ٧ ِشُدونَ ل�َّ ۚ َونِعۡ  �َّ ُ ٱوَ  َمٗة  .]8-7[الحجرات:  ﴾٨  َحِكيمٞ  َعلِيمٌ  �َّ

هاي شما مزین  لکن خداوند متعال ایمان را براي شما محبوب قرار داده و آن را در دل«
است. آنها به فضل و نعمت  دادهساخته است و کفر و فسق و نافرمانی را به نزد شما مکروه قرار 

 .»الهی هدایت یافته هستند، و خداوند دانا و با حکمت است

هم بدون استثا درباره تمام صحابه کرام تصریح شده است که خداوند در  در این آیه
 دلهاي آنان محبت ایمان و نفرت کفر و فسق و معاصی را به وجود آورده است.

ات وارده در مورد فضایل صحابه نیست. براي ثابت جا مقصود، بیان تمام آی در این
مقبول عنداهللا بودن  ،هم کافی است که در پرتو آنکردن مقام و رتبه آنان یک یا دو آیه 
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هاي ابدي و جاودان  آنها و راضی بودن خداوند از آنها و سرافراز بودن آنها از نعمت
 بهشت ثابت است.

بر حقی است  اد که این فرمایشات، از آن ذاتر دالبته این مطلب را بیاد پیش نظر قرا
ل و حرکت و قکه خالق همه کائنات است و قبل از پیداش هر انسان، از هر تنفس و هر ن

ع خواهد پیوست، واقف و آگاه است واز تمام اعمال خوب و بدي که از وي به وق
بودن  از صحابه و جنتی بنابراین، خوش خبري و بشارتی که در مورد رضاي کامل خود

است، با علم و آگاهی و توجه به همه آن وقایعی بوده است که براي هر فردي از  آنان داده
خواست  یا بعد از آن دوران پاك براي آنان میآمد،  می آنان در زمان رسالت رسول خدا

خواست سر زده شود، بوده است. حافظ ابن  پیش بیاید، و با توجه به اعمالی که از آنها می

خداوند از همان  :فرموده است »الصارم الـمسلول علی شاتم الرسول«ر کتاب تیمیه د

داند که تا آخر عمرش موجبات و  تواند راضی شود که درباره او می اي می بنده
وقت  اش را فراهم آورده و هر کسی که خداوند از وي راضی شود، سپس هیچ خشنودي

 از او ناراضی نخواهد شد.

 در احادیث نبوي مقام ویژه صحابه کرام
شمارش آنها کار  ت این بزرگواران در آن مذکور است،احادیثی که فضایل و درجا

شود که  جا چند روایت نوشته می ومی هم ندارد به همین جهت در اینآسانی نست و لز
در آنها فضایل و خصوصیات امتیازي تمام صحابه ذکر دشه است و آنچه در مورد افراد 

 نظر خواهد شد. مخصوص آمده است از آن صرف هاي مخصوص یا طبقه
در تمام کتب اصول از حضرت عمران بن حصین روایت است که و در صحیحین  -1

 فرمود:  رسول اهللا

ينَ  ُ�مَّ  قَْرِ�، انلَّاِس  َخْ�ُ « ِ
َّ

ينَ  ُ�مَّ  يَلُوَ�ُهْم، اذل ِ
َّ

ينَ  ُ�مَّ  يَلُوَ�ُهْم، اذل ِ
َّ

فال أدري ذكر  .يَلُوَ�ُهمْ  اذل
قرن� أو ثالثة ثم ان بعدهم قوم �شهدون وال �ستشهدون و �ونون وال يوتمنون و�نذرون 
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 .1»وال يوفون يظهر فيهم السمن للسته اال مالاك
گوید  کسانی که با آن متصل هستند، راوي می مردمان، مردم عصر من هستند، سپس بهترین«

فرمود یا سه و بعد از آن مردمانی خواهند آمد که بدون طلب  من یاد ندارم که دو قرن ذکر
کنند و  کنند عهد شکنی می کنند و امانت را رعایت نمی دهند و خیانت می شهادت، شهادت می

فکر بودن) فربهی ظاهر خواهد  غم و بی کنند، و در آنها (به سبب بی ها را مراعات نمی معاهده
 .»شد

قرن دوم قرن صحابه و قرن سوم فرموده است، پس در این حدیث اگر دو قرن ذکر 
است و اگر سه قرن ذکر فرموده است پس قرن چهارم قرن تبع تابعین را نیز شامل  تابعین

 خواهد شد.
روایت است که  در صحیحین و ابوداود و ترمذي از حضرت ابو سعید خدري -2

ْصَحاىِب  �َُسبُّوا الَ «فرمود:  رسول اهللا
َ
َحَدُ�مْ  فَإِنَّ  أ

َ
ْ�َفَق  لَوْ  أ

َ
ُحدٍ  ِمثَْل  أ

ُ
 ُمدَّ  بَلَغَ  َما َذَهباً  أ

َحِدِهمْ 
َ
ا برابر کوه مشسی از صحابه مرا بد نگویید، زیرا اگر ک«]. مجع الفوائد[. »نَِصيَفهُ  َوالَ  أ

 .»تواند باشد نصف مدش هم نمیند، برابر با مد صحابی و حتی با احد طال در راه خدا خرج ک
پیمانه عربی است که به اعتار وزن تقریباً برابر یا یک کیلو است. این حدیث یک » مد«

اي است که به برکت  همان نعمت عظیمه واضح کرد که زیارت و صحبت سید االنبیاء
آن یک عمل صحابی در مقابل اعمال دیگران همان نسبتی را دارد که یک کیلو یا نیم 

 یک کوه دیگران هم بیشتر خواهد بود.و زن  کیلوي عمل آنها از عمل به اندازه

ْصَحاىِب  �َُسبُّوا الَ «آنچه در اول این حدیث وارد شده است که 
َ
صحابه مرا «یعنی:  »أ

کنند، که در  هاي غیر عربی معموالً دشنام دادن معنی می را در زبان» سب«. لفظ »سب نکنید
کالم فحش بکار برده  واقع معنی صحیح این کلمه نیست، زیرا لفظ دشنام در فارسی براي

تري دارد. زیرا در عربی هر  در عربی مفهوم عمومی» سب«شود، در حالی که لفظ  می
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شود. براي  کالمی که مفهوم اهانت و بدگویی در حق کسی را داشته باشد، سب نامیده می
 مفهوم دشنام در عربی لفظ خاص شتم است.

در این حدیث لفظ سب براي فرموده است: » الصارم الـمسلول«حافظ ابن تیمه در 

تر است. به همین  عام» لعن و طعن«مفهوم عمومی خود وارد شده است که از مفهوم 
 ترجمه کردم.» بدگویی«جهت آن را به معناي 

 فرمود: کریم روایت کرده است که نبی ترمذي از حضرت عبداهللا بن مغفل -3

» َ َ  !ا�َّ ْصَحاىِب  ىِف  !ا�َّ
َ
َحبَُّهمْ  َ�َمنْ  َ�ْعِدى َغَرًضا َ�تَِّخُذوُهمْ  الَ  أ

َ
َحبَُّهمْ  فَِبُحىبِّ  أ

َ
 َوَمنْ  أ

ْ�َغَضُهمْ 
َ
ْ�َغَضُهمْ  فَِببُْغىِض  أ

َ
َ  آَذى َ�َقدْ  آَذاِ�  َوَمنْ  آَذاِ�  َ�َقدْ  آَذاُهمْ  َوَمنْ  أ َ  آَذى َوَمنْ  ا�َّ  ا�َّ

نْ  َ�يُوِشُك 
َ
ُخَذهُ  أ

ْ
 .1»يَأ

در مورد صحابه من از اهللا بترسید و بعد از من آنان را نشانه و هدف (طعن و تشنیع) قرار «
دارد آنان را و کسی  دارد آنها را پس به سبب دوستی من دوست می مدهید. هرکس دوست می

اذیب و آزار دارد آنان را و کسی که  دارد آنان را پس به سبب دشمنی من دشمن می که دشمن می
او  دآزار رساند مرا پس یقیناً خداون قیناً آزار رسانیده است مرا و هرکس کهآنها، پس ی برساند به

 .»را عذاب خواهد داد
آنچه در این حدیث ذکر فرموده است که هرکس با صحابه کرام محبت کند، با محبت 

کند، دو معنی دارد: یکی اینکه با صحابه محبت داشتن عالمت محبت با من  من محبت می
کند که او را محبت من حاصل شود. معنی دوم این طور  با آنها کسی محبت می است،

ین نحو کند من با او محبت خواهم کرد. بدشود: هرکس که با اصحاب من محبت  می
 محبت او را با صحابی عالمت این امر بدانید که مرا با آن شخص محبت هست.

یعنی هرکس که با  ،شود همین دو معنی در مورد بغض صحابه نیز ممکن است جاري
صحابی بغض داشته باشد در واقع با من بغض دارد یا اینکه هر شخصی که با صحابی 

 بغض دارد من با وي بغض خواهم داشت.
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از این دو معنی هر یکی مراد باشد، این حدیث براي تذکر کسانی کافی است که 
سوي آنها مطالب و  به دهند و صحابه کرام را آزادانه هدف نقد و نشانه مالمت قرار م

اعتماد  ده از آنها بدگمان شود یا حد اقل،کنند که بینننده یا شنون هایی منسوب می حرف
 نسبت به آنها کاهش یابد.
 است. بغاوت با حضرت رسول ین حرکت مراد،اگر با تعمق فکر شود ا

فرمود:  روایت است که رسول خدا در ترمذي از حضرت عبداهللا بن عمر -4

ْ�تُمُ  اإِذَ «
َ
ينَ  َرأ ِ

َّ
ْصَحاىِب  �َُسبُّونَ  اذل

َ
ِ  لَْعنَةُ  َ�ُقولُوا أ ُ�مْ  ىلَعَ  ا�َّ هرگاه دیدید کسانی را که «. 1»رَشِّ

ظاهر . »کنند اصحاب مرا، پس بگویید لعنت خدا باد بر کسی که بد است از دو فریق بدگویی می
 کند. بدگویی مید همان کسی که از آنان است که در مقابل صحابه کرام، ب

فرین قرار داده شده گوید، مستحق لعنت و ن ه را بد میدر این حدیث کسی که صحاب
به اعتبار زبان عربی تنها فحش » سب«است، و این مطلب در باال توضیح داده شد که لفظ 

گویند، بلکه هر کالمی که از آن بدگویی، توهین و یا دل آزاري کسی الزم  و دشنام را نمی
 داخل است.» سب«مفهوم کلمه ید در آ

روایت است که او مطلع شد  در ابوداود و ترمذي درباره حضرت سعید بن زید -5
 گویند. بعضی نزد بعضی از حکام، حضرت علی کرم اهللا وجهه را بد می

بینم که در  فرمود: جاي بسی تأسف است. من می آنگاه حضرت سعید بن زید
کنید و او  شود و شما گوینده را تقبیح نمی گفته میبد  جلوي شما به اصحاب نبی اکرم

ام که رسول  هاي خود شنیده کنید، (حاال گوش کنید) من با گوش را جلوگیري و منع نمی
و سپس قبل از بیان حدیث اضافه کرد: بدانید بر من هیچ اجباري (فرمود:  می خدا

نفرموده است  مطلبی را منسوب کنم که آن حضرت نیست که به طرف رسول خدا
تا در روز قیامت موقعی که من آن حضرت را مالقات کنم، ایشان مرا مواخذه کند آنگاه 

. ابوبکر در بهشت است، عمر در بهشت است عثمان در بهشت )این حدیث را بیان کرد
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است، علی در بهشت است، طلحه در بهشت است، زبیر در بهشت است، سعد بن مالک 
بن عوف در بهشت است، ابوعبیده بن جراح در بهشت  در بهشت است، عبدالرحمن

است نام این نه بزرگوار را گفته نام نفر دهم را نبرد وقتی مردي از وي پرسیدند که نفر 
اضع دهم کیست؟ آنگاه فرمود: سعید بن زید (یعنی نخست نام خود را از راه فروتنی و تو

و بعد از آن حضرت سعید بن  اثر اصرار مردم اظهار فرمود) رذکر نکرده بود، ولی ب

يغرب فيه وجهه خ� من عمل أحد�م ولو  مشهد رجل مع انليبـواهللا ل«فرمود:  زید
 .1»عمر نوح

در یکی از  کنم که همراه بودن یکی از صحابه کرام با رسول خدا به خدا قسم یاد می«
غیر صحابه و لو اینکه د شود از عبادت تمام عمر ولاش غبار آ هاد که در آن سفر چهرهسفرهاي ج

 .»عبادت کند باز هم افضل و بهتر است به مدت عمر نوح

 روایت کرده است که او، فرمود: امام احمد، از حضرت عبداهللا بن مسعود -6

فانهم ابر هذه األمة قلو�اً واعمقها علماً و اقلها  صحاب رسول اهللاأب من اكن متاسياً «
اختارهم اهللا بصحبة نبيه واقامة دينه فاعرفوا هلم واقومها هديا و احسنها حاًال قوم 

 .2»فضلهم واتبعوا آثارهم فانهم اكنوا ىلع اهلدي الـمستقيم
 خواهد تأسی و اقتداء کند به کسی پس باید اقتداء کند به اصحاب رسول خدا هرکسی می«

از لحاظ علم و دانش و تر  ها و دوراندیش ار دلبترین افراد این امت هستند به اعت زیرا آنان پاکیزه
یت حال، قومی به حیث تر تر به اعتبار طریقه و روش و خوب تر از لحاظ تکلفات، و راست کم

شینی رسول خود و براي نگهداري دین خود پس گزیده است آن را خداوند براي همناست که بر
ان بر هدایت و هایشان را، زیرا آن شما بزرگی و برتري آنان را بشناسید و پیروي کنید نقش قدم

 .»راه راست ثابت قدم بودند

 چنین روایت کرده است:ابوداود طیالسی از حضرت عبداهللا بن مسعود  -7
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فبعثه برساتله ثم نظر يف قلوب العباد  ان اهللا نظر يف قلوب العباد فنظر قلب �مد«
فوجد قلوب أصحابه خ� قلوب العباد فاختارهم لصحبة نبيه ونرصة  بعد قلب �مد

 .1»دينه
را از میان همه قلوب بهتر  هاي مردمان را پس قلب محمد همانا خداوند نگاه کرد دل«

هاي بندگان خود بعد از حضرت  دید، او را به رسالت مبعوث فرمود. سپس نگاه کرد در دل
هاي بندگان پس آنان را  را بهترین دل اران محمدهاي اصحاب و ی ، پس یافت دلمحمد

 .»نشینی پیامبر خود و براي یاري و نصرت دین خود برگزید براي محبت و هم

به سند صحیح روایت کرده است که رسول  در مسند بزار از حضرت جابر -8

 يل واختار مرسل�،ـوال انلبي� سوى م�ـالعال ىلع أصحايب اختار اهللا إن«فرمود:  اهللا
: وقال. أصحايب فجعلهم اهللا رمحهم وعلياً  وعثمان وعمر ب�ر أبا يع� أر�عة أصحايب من
 .»خ� لكهم: أصحايب يف

همانا خداوند متعال یاران مرا بر همه جهانیان برتري داد جز انبیاء و مرسلین و براي من از «
را پس آنها را یاران  و علی میان یارانم چهار نفر را برگزید، یعنی ابوبکر و عمر و عثمان

عنی جمله اخیر این است) که حق تمام صحابه من خیر فرمود (یا ممخصوص من قرار داد و در 
 .»فرمود درباره اصحاب من که همه اهل خیر و خوب هستند

� واختار يل رإن اهللا اختا«فرمود:  و در روایتی دیگر مذکور است که رسول اهللا -9
واختانا و اصهاراً فمن سبهم فعليه لعنة اهللا والـمالئ�ة وانلاس أصحايب منهم وزراء 

 .2»أمجع� وال يقبل اهللا منه يوم القيامة رصفاً وال عدالً 
همانا خداوند مرا برگزید و براي من یاران مرا نیز برگزید پس بعضی از آنان را وزیران من «

من بعضی را دامادان من. پس هرکس قرار داد از آنها بعضی را وزیران من و بعضی را پدر زنان 
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آنها را بد گوید، بر وي باد نفرین خدا و نفرین فرشتگان و نفرین تمام مردمان و نخواهد 
 .»پذیرفت از او خداوند در روز قیامت فرضی را و نه نفلی را

 فرمود: روایت شده که رسول اهللا از حضرت عرباض بن ساریه -10

 الراشدين اخللفاء وسنة �سنيت فعلي�م ، كث�ا اختالفا فس�ى من�م يعش من إنه«
رواه االمام . [»بدعة ضاللة لك فإن األمور،  و�دثات و�يا�م بانلواجذ، عليها عضوا

وقال الرتمذي: حديث حسن صحيح وقال ] «وابن ماجه امحد وابوداود والرتمذي

 .1»ابونعيم حديث جيد صحيح
پس الزم بگیرید بر خود  خواهد دید اختالفات زیادده بماند به تحقیق هرکس از شما زن«

ها محکم  پیروي سنت من و سنت خلفاء راشدین (جانشین هدایت یافته) را و آن را با دندان
اشیده و از تو پیدا شده (که نمونه آن در زمان ربگیرید و برحذر دارید خود را از کارهاي خود ت

 .»ه (بدعت) گمراهی استدشدا ییرا هر نو پوجود نداشته باشد)، زو زمان صحابه  پیامبر
همانند سنت خود، سنت خلفاء راشدین را نیز واجب  در این حدیث رسول اهللا
 است. دادهها قرار  االتباع و وسیله نجات از فتنه

هاي بسیاري از صحابه کرام را گرفته به  همچنین در احادیث متعدد دیگري نام
ن هدایت از آنان تلفین و تأکید نموده درآنان و حاصل کرد اقتداء و اتباع مسلمانان در مو

 این روایات در تمام کتب حدیث موجود است. است.

 مختصري از مقام صحابه در پرتو قرآن و سنت
یات قرآن و روایات حدیث فوق وراد شده است، تنها این مورد نیست که از آآنچه در 

رضوان الهی و بهشت داده  آنها بشارتاصحاب رسول اهللا مدح و نثا به عمل آمده و به 
بلکه به تمام امت دستور رعایت ادب و احترام آنان و حکم اقتداء به آنان نیز  شده است،

آمده است، و در صورت بدگویی آنان وعید شدید، به دنبال خواهد داشت. محبت آنان 
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است. هدف از طرح بحث، در این  و عداوت آنان، عداوت رسول محبت رسول
 باشد. می بیان همین منصب و رتبه صحابه کرام» مقام صحابه«اله موسوم به مق

 مت مسلمه بر این امراجماع اُ
و زمانی در  محمدیه در هر عصر به استثناي یکی دو فرقه گمراه، تمام امت مسلمه

بر همین اصلی که در صفحات فوق و از نصوص کتاب و سنت  مورد صحابه کرام
 اند: ماع و اتفاق راي داشتهثابت شده است اج

بعد از صحابه کرام، قرن دوم مربوط به حضرات تابعین است که در احادیث  -1
مذکوره فوق جزو خیر القورن قرار است. در خیر القرون حضرات تابعین، حضرت عمر 

هاي خود نسبت به این  باشد. او در یکی از مکتوب بن عبدالعزیز از همه تابعین افضل می
یع صحابه و تاکید مردم درباره استقامت به آن به شرح زیر تاکید فرموده و توضیح مقام رف

 است: داده
ل در کتاب معروف و متداول حدیث، سنن ابوداود با سند نوشته شده این مکتوب طوی

 است جمالت مهم و ضروري آن که با مبحث مقام صحابه ارتباط دارد به شرح زیر است:

لقوم النفسهم فانهم ىلع علم وقفوا و�برصنا قد كفوا وهم فارض نلفسك ما رىض به ا«
نتم عليه لقد أىلع كشف األمور اكنوا اقوى و�فضل ما اكنوا فيه أو� فإن اكن اهلدى ما 

ه إال من اتبغ غ� سبيلهم ورغب إيله ولنئ قلتم انما حدث بعدهم ما احدثسبقتموهم 
غ� سبيلهم ورغب بنفسه عنهم  بنفسه قلتم انما حدث بعدهم ما أحدثه اال من اتبع

فانهم هم السابقون فقد ت�لموا فيه بما ي�ىف ووصفوا منه ما �شىف فما دونهم من مقرص 
ما فوقهم من �رس وقد قرص قوم دونهم فجفوا وطمع عنهم أقوام فغلوا وانهم ب� ذلك لع� 

 .»هدى مستقيم الخ
براي خود  )صحابه کراماي را که جماعت ( پس اختیار کن براي خود همان طریقه«

یرا آنها بر هر حدي که ایستادند با نیروي علم ایستادند و از هر چیزي که مردم زپسندیده بودند، 
را منع کردند با نگاه دوربین خود منع کردند، و آنها بر کشف حقایق علمی و دقایق حکمت و 
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تر بودند پس اگر هدایت در  شایستهدانائی، نیرومندتر بودند و به فضل آن چیزي که در آن بود 
شود که شما بر آنها در فضایل سبقت و پیشی  د که شما بر آن هستید، پس معلوم میروشی باش

گویید که این امور بعد از آن بزرگواران به  اید (درحالیکه این امر محالی است) اگر می گرفته
د که ایجاد کننده آن امور کسانی وجود آمده است (به همین سبب از آنها منقول نیست) پس بدانی

کند و تعریف و تشریح کردند  اند که کامالً کفایت می هستند که در امر دین به قدري کالم کرده
نها کوتاهی و کمی هم شایسته نیست، و درباره آن به حدي که شفا دهنده است، پس از طریقه آ

دم در طریقه  آنها کوتاهی کردند. زیرا بسیاري از مر باشد، فزونی هم مناسب نمیااز روش آنها 
آنها از منزل مقصود عقب ماندند و بسیاري خواستند در طریقه آنها زیادتی کنند آنها درغلو مبتال 
شدندو درحالیکه خود آن بزرگواران (صحابه کرام) بین افراط و تفریط و کوتاهی بر راه مستقیم 

 .»و بر مدار اعتدال قائم بودند

اي از علماي امت  عمر بن عبدالعزیز که خالفتش را عده افضل التابعین حضرت
انین اسالمی و اعالء شعائر دین اند و در زمان خالفتش اجراي قو خالفت راشده شمرده

ون تردید مانند دوران خالفت راشده صورت گرفت است، طبق فرمایش ایشان جز یک بد
م بر همین عقیده اجماع کرده یا دو فرقه گمراه، دیگر تمام امت محمدیه درباره صحابه کرا

اند. عنوان این اجماع عموماً در کتب حدیث و کتب عقاید این است که  و اتفقا رأي داشته

َحابَةَ « خالصه و مفهوم این عنوان همان است که درباره مقام و رتبه  »ُعُدوٌل  لُكَُّهمْ  الصَّ
 ش نوشته شده است.در صفحات پی صحابه کرام به استناد کتاب اهللا و سنّت رسول اهللا

 »الصحابة كلهم عدول«مفهوم 

جمع عدل است و آن مصدري است که به معناي مساوي کردن سهام و » عدول«کلمه 
شود که بر پایه حق و انصاف قائم باشد این  در محاورات به همان کسی عادل گفته می

و در خود کلمه در قرآن مجید نیز بارها وارد شده است، و در اصول حدیث و اصول فقه 
مه ابن صالح فرموده الی و شرعی آن تعیین گردیده است، ععلم فقه معناي اصطالح

 است:
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 .1»ماً من أسباب الفسق وخوارم الـمروةـاً اعقًال سالتفضيله أن ي�ون مسلماً بالغ«
تفضیلش این است که انسان مسلمان، بالغ، عاقل باشد و از اسباب فسق و افعال مخالف «

 .»باشدمروت محفوظ 

 االسالم نووي در تقریب خود، فرموده است:و شیخ 

عدًال ضابط بان ي�ون مسلماً بالغاً اعقًال سليما من أسباب الفسق وخوارم «
 .»الـمروة

 نوشته است:» تدریب«وطی در شرحش عالمه سی

بالغاً اعقًال (إىل قوهل) سليماً من اسباب الفسق وفرس العدل بان ي�ون مسلماً «
 .2»الـمروءةوخوارم 

 گوید: الفکر، می ةنخبافظ بان حجر عقالنی در شرح ح

والـمراد بالعدل من هل ملكة حتمله ىلع مالزمة اتلقوى والـمروءة والـمراد باتلقوى «
 .»اجتناب االعمال السيئة من رشك أو فسق أو بدعة

تقوا و مراد از عدل شخصی است که داراي چنان استعدادي باشد که وي را بر مالزمت «
 .»مروت وا دارد و مراد از تقوا پرهیز کردن از کارهاي بد، از قبیل: شرك و فسق و بدعت است

 عدالت را، چنین تفسیر کرده است: ةدر کتاب الشهاد» در مختار«

وابه ىلع صغائره صومن ارت�ب صغ�ة بال ارصاران اجتنب الكبائر لكها، وغلب «
 .»ل ومىت ارت�ب كب�ة سقطت عداتلهوغ�ها) قال وهو مع� العدالة قادر (

(مداومت) سر زده است  که از وي گناه صغیره بدون اصرار و آن شخص (نیز عادل است)«
ائرش بیشتر اعمال نیک وي از صغبه شرطی که از تمام گناهان کبیره دور و برحذر باشد، و 

ساقط خواهد باشند، معناي عدالت همین است و هرگاه شخصی مرتکب کبیره شود عدالت او 
 .»شد

                                           
 .علوم احلديث البن الصالح -1
 .197: ص تدريب الراوی -2
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 در شرح این عبارت عالمه ابن عابدین، فرموده است:

لكها حىت لو ارت�ب كب�ه �سقط يف الفتاوى الصغرى قال: العدل من �تنب الكبائر «
ة فتص� كب�ة وذلا قال غلب بغلبته أو االرصار ىلع الصغ� ةتله و� الصغائر العربعدا

 .1»ذا تاب الخه آه قوهل (سقطت عداتله) و تعوذ إصواب
در فتاوي صغري نوشته شده است که عادل کسی است که از تمام گناهان کبیره مجتنب «

اي را مرتکب شود،  عدالتش ساقط خواهد شد، و در گناهان صغیره اکثریت  شود، حتی اگر کبیره
 رد«شود همین جهت مؤلف  معتبر است و در صورت اصرار بر صغیره، صغیره هم کبیره می

گفته است: اعمال نیک وي بیشتر باشند و آنچه وي گفته است که از ارتکاب گناه کبیره » مختار
 .»شود درست است، اما چون توبه کند عدالت وي دوباره عود خواهد کرد عدالت ساقط می

اش  ت یکی است و خالصهدر تصریحات مذکور فقها و محدثان، تفسیر عدل و عدال
، بالغ، باشد و از گناه کبیره دور باشد و بر صغیره مصر نباشد مسلمان، عاقل این است که:

و بر ارتکاب صغائر زیاد عادت نکند، همین است مفهوم شرعی تقوا چنانکه در عبارت 
 فوق ابن عابدین موجود است.

عکس این تقوا فسق است و هر شخصی که عدالت وي ساقط شود در اصطالح شرع 
ارات خود آن حضرات درباره عادل بودن کلیه صحابه کرام، نامند، از عب می» فاسق«او را 

طور معلوم  ز از تفسیر عدل و عدالت هم اینماع امت در باال نقل شده است و نیاج
 شود. می

 یک اشکال و جواب آن
آید که از یک طرف امت اسالمی معتقد است که صحابه  جا این اشکال پیش می در این

وع گناه صغیره و کبیره از آنها امکان دارد و صادر هم کرام معصوم نیستند و صدور هر ن
شده است و از طرفی دیگر این عقیده در سطور باال نوشته شده است که همه آنها عادل 

                                           
 .523: ابن عابدین ص رد الـمختار -1
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هستند و معناي اصطالحی عدل نزد همه این است که مرتکب گناه کبیره و مصر بر گناه 

خواهد بود، بدیهی » فاسق«است و چنین شخصی در اصطالح نامش  لةصغیره ساقط العدا

 است که این تضاد روشنی است بین این دو نظریه.

ه جمهور علماء این است که گرچه از صحابه کرام صدور جواب این اشکال، به عقد
گناه کبیره امکان دارد و ممکن است که صادر هم شده باشد ولی میان آنان و دیگر افراد 

گناه کبیره یا هرگناه دیگري که به سبب آن انسان دارد که  امت این امتیاز و تفاوت وجود
 پذیر است. ن شود، تالفی  و جبران آن با توبه امکا ساقط العدالت یا فاسق می

اي اطالع حاصل شود که به سبب حسنات وي  که توبه کرد یا به وسیله کسی هر
که خداوند متعال این گناهش را معاف فرموده است، او عادل و متقی است و هرکسی 

 توبه نکرد ساقط العدالت و فاسق قرار داده خواهد شد.
 ، باید دانست که در امر توبه بین عموم افراد امت و بین صحابهحیبعد از این توض

این فرق و امتیاز خاص وجود دارد که در مورد عموم افارد امت این تضمین وجود ندارد 
که آیا حسنات آنها تمام سیئات آنان اند یا خیر؟ و همچنین معلوم نیست  که آیا توبه کرده

حی، زمانی که توبه ثابت نشود، یا با ورا جبران نموده است یا نه. لذا در مورد آنها تا 
معاف شدن گناه آنان عنداهللا براي ما، حاصل نشود، آنها ساقط العدالت و فاسق قرار داده 

 حرف آنها معتبر. خواهند شد، که نه شهادت آنها مقبول است و نه در سایر معامالت
دانند که آنان چقدر از  اما وضعیت صحابه کرام جدا است، زیرا اوالً همه اهل خرد می

 برحذر بودند.آن ترسیدند و تا چه حد از  گناه می
کردند،  زد، فقط به توبه زبانی اکتفا نمی اگر احیاناً از آن بزرگواران گناهی سر می

عرضه کرد  ین سزا و کیفر، به بارگاه رسولتر چنانکه یکی خود را براي تحمل بزرگ
محکم بست و تا نسبت به قبول شدن  دیگري خود را به ستون مسجد پیامبر گرامی

 گرفتند. کردند، آرام و قرار نمی توبه خود اطمینان و اعتماد حاصل نمی
گونه خوف و خشیت صحابه کرام این است که اگر از کسی توبه به  لذا تقاضاي این
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طالع ما نرسیده و براي ما ظاهر هم نشده باشد، باید این حسن ظن و گمان نیک علم و ا
 را داشته باشیم که او حتماً توبه کرده است.

ر جنب آنها اگر ثانیا حسنات و سوابق دینی آنان چنان عظیم و بزرگ است که د
 بر حسب وعده صادقه الهی باید مورد عفو و مغفرت قرار گرفته گناهی سرزده باشد،

 باشد. وعده صادقه خداوندي این است:

ّ�ِ ٱ هِۡ�َ يُذۡ  ِت َسَ�ٰ �َۡ ٱ إِنَّ ﴿  .]114هود: [ ﴾اتِ  َٔ لسَّ
 .»دنکن ها را از بین برده اثرات آن را پاك می ها، بدي همانا نیکی«یعنی: 

ان بدون احتیاج به دلیل واضحی به آنچه ما در باال متا این حد شخصا براي هر مسل
ت عقل و انصاف است. (ولی اگر کسی بدون دلیل یاکامالً موافق متقتضگفتیم معتقد بودن 

تواند این مطلب را بپذیرد و قانع شود ما هم اصرار نداریم زیرا دلیل هم داریم.  نمی
 مترجم)

درباره صحابه کردم این اظهارات ما تنها حسن ظن و خوش گمانی محض نیست، 
هاي مختلفی که  ده است و طی اعالمیهبلکه قرآن مجید این گمان را بارها تصدیق کر

هاي مخصوصی از طبقات صحابه و گاهی در حق عموم  گاهی در حق گروهها و طبقه
صحابه پیشین بیان کرده، به آگاهی مسلمانان رسانیده است که خداوند متعال از همه آنها 

 (صحابه کرام) راضی و خشنود است.
بیعت رضوان و  بیعت شجره نیز  در بیعت حدیبیه که آن را به سبب بشارت قرآن

نامند در حق حدود هزار و پانصد نفر که در آن بیعت شریک بودند با الفاظ واضح،  می
 اعالن فرموده است:

ُ ٱ رَِ�َ  لََّقدۡ ﴿ ۡ ٱ َعنِ  �َّ َجَرةِ ٱ َت َ�ۡ  ُ�َبايُِعونََك  إِذۡ  مِنِ�َ ُمؤۡ ل  .]18[الفتح:  ﴾لشَّ
 .»کردند زمانی که با تو در زیر درخت بیعت می خداوند متعال از ایمانداران راضی شد«

شریک  ةکه در این بیعت تحت الشجر کسانی«فرماید:  می در حدیثی رسول اهللا

 ».تواند آنها را لمس نماید اند، آتش دوزخ نمی بوده
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روایات متعدد دال بر همین مضمون با الفاظ مختلف و با سند صحیح در کتب حدیث 
 و تفسیر مجود است.
ه و بخشنامه زیر در سوره توبه، یمالبه کرام اعم از اولین و آخرین اعدرباره عموم صحا

ٰ ٱوَ ﴿ چنین آمده است:  ٱ بُِقونَ ل�َّ
َ
لُونَ ۡ� ۡ ٱ ِمنَ  وَّ  ٱوَ  ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل

َ
ِينَ ٱوَ  نَصارِ ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ  نٖ َ�ٰ �ِإِحۡ  �َّ

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

َ
ٓ  ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� بَدٗ  �ِيَها

َ
� ۚ�  ٰ  لَِك َ�

 .]100: التوبة[ ﴾١٠٠ َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ
هاجرین و انصاري که (در ایمان آوردن) بر همه سابق و مقدم هستند و (از سایر امت) و م«

آنها خشنود شد و آنها نیز از او کسانی که با خلوص نیت از آنها پیروي نمودند، خداوند از همه 
هایی را مهیا ساخته است که در زیر آنها نهرها جاري و  راضی شدند و خداوند براي ایشان باغ

 .»روان است و همیشه در آنجا خواهند ماند، این است کامیابی بسیار با عظمت
 اعالن فرموده است: درباره صحابه کرام» حدید«در سوره 

ُ ٱ وََعدَ  َوُ�ّٗ ﴿  .]10[الحدید:  ﴾َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱ �َّ
 .»خداوند با هر یک از آنان وعده حسنی کرده است«

 فرماید: سپس در سوره انبیاء درباره حسنی، ارشاد می

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ْوَ�ٰٓ  َ�ٰٓ سۡ �ُۡ ٱ ّمِنَّا لَُهم َسَبَقۡت  �َّ
ُ
 .]101[األنبیاء:  ﴾١٠١ َعُدونَ ُمبۡ  َهاَ�نۡ  �َِك أ

ایشان از طرف ما حسنی مقدر و مقرر شده است آنها از آن (دوزخ) دور که بر  همانا کسانی«
 .»شوند کرده می

مفهوم این آیه واضح است که در حق همه صحابه فیصله شده است که از جهنم دور 
 کرده خواهند شد.

 نیز در سوره توبه ارشاد خداوندي است:

ُ ٱ تَّاَب  لََّقد﴿ ۡ ٱوَ  �َِّ�ِّ ٱ َ�َ  �َّ  ٱوَ  ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل
َ
ِينَ ٱ نَصارِ ۡ� ِ ُعۡ�َ لۡ ٱ َساَعةِ  ِ�  �َّبَُعوهُ ٱ �َّ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  ة

 .]117: التوبة[ ﴾١١٧ رَِّحيمٞ  رَُءوٞف  بِِهمۡ  ۥإِنَّهُ  ِهمۚۡ َعلَيۡ  تَاَب  ُ�مَّ  ُهمۡ ّمِنۡ  فَرِ�قٖ  قُلُوُب  يَزِ�غُ  َ�دَ  َما
و توبه آن مهاجران و انصار را که در موقع سختی و تنگی از آن  خداوند متعال توبه پیامبر«
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اي از آنان کج شوند،  هاي عده حضرت پیروي کردند، قبول فرمود، بعد از آنکه نزدیک بود دل
سپس خداوند متعال از آنها درگذر فرمود و یقیناً خداوند نسبت به آنان مهربان و صاحب 

 .»رحمت و بخشایش است

است که قرآن مجید در این مورد تضمین کرده است که اگر از  ه چنینمفهوم آی
حضرت صحابه ساقین و آخرین از هر فرد آنها در تمام طول حیات، گناهی سرزند او بر 

خواهد کرد، یا به طفیل محبت رسول آن گناه قائم و ثابت نخواهد ماند، بلکه توبه 
اند و به برکت  انجام دادهو خدمات عظیمی که در راه نصرت دین مبین اسالم  کریم

حسنات بیشمارشان خداوند آنان را معاف خواهد فرمود، و موت احدي از آنان تا آن 
 زمان نخواهد رسید که خداوند از گناهانش درگذر و پاك و صاف نفرماید.

تواند (و حق ندارد) ساقط العدالت یا فاسق  به همین جهت احدي از آنان را کسی نمی
که در موقع صدور گناه تمام آن احکام که بر دیگران (عموم بگوید، درست است 

شوند، بر آنها نیز اجراء خواهند شد، حدود شرعی یا تعزیرات  مسلمین) اجرا می
شوند بر آنان هم اجرا خواهد شد، و در موقع  گونه که بر عموم مسلمان اجراء می همان

ٓ  إِن﴿که از آیه  گویند، چنان صدور گناه آن عمل را فسق هم می  ﴾بِنََبإٖ  فَاِسقُۢ  َءُ�مۡ َجا
معلوم است، ولی چون توبه و معافی آنان از نص صریح قرآن معلوم و ظاهر است لذا 

كذا حققه «تواند بگوید  آي آنان را فاسق و ساقط العدالت نمی کس در هیچ لحظه هیچ

ٓ  إِن﴿ األلويس يف روح الـمعا� حتت آيه:  .»﴾فَاِسقُۢ  َءُ�مۡ َجا
 ابویعلی تحت آیت رضوان فرموده است:قاضی 

والريض من اهللا صفة قديمه فال يرىض اال من عبد يعلم انه يوفيه ىلع موجبات الريض «
 .1»و من ريض اهللا عنه لم �سخط عليه ابداً 

رضاي الهی یک صفت قدیمه خداوندي است لذا خداوند صرفاً از کسی اعالم رضایت «
ندي را داراست. و از هرکسی که خداوند یکبار راضی شود داند موجبات رضام فرماید که می می
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 دیگر هیچ وقت از او ناراضی نخواهد بود.
تعارض و تضادي که درمیان عادل بودن تمام صحابه و عدم معصومیت آنها ظاهراً 
وجود داشت، جوابش نزد جمهور علما و فقهاي اسالم همین است که بیان شد و خیلی 

 هم واضح و روشن است.
ی از علما که به منظور رفع تضاد از میان عدم عصمت و عموم عدالت این تعبیر بعض

اند که در این جا منظور از عدالت، عدالت تمام اوصاف و  را در مفهوم عدالت، قائل شده
 دن کذب در روایت است.وبکه منظور از عدالت، فقط عدالت ناعمال نیست، بل

گونه لزومی و  و شرح است که هیچ این تعریف یک نوع تجاوز و زیادتی بر لغت
 سببی نداردو.

خواهند بنابراین  ولی به نظر این عده نیز مفهوم این تعبیر هرگز این نیست که آنها می
توجیه یکی از صحابه را به لحاظ عمل و کردارش ساقط العدالت یا فاسق قرار دهند، زیرا 

است. یکی از این مضامین به تصریحات خود آنان در مواضع دیگر این امر را نفعی کرده 
 حضرت شاه عبدالعزیز محدث دهلوي به نقل از فتاواي عزیزي منسوب شده است.

این مضمون به لحاظ رکاکت چنان است که نسبت به شخصیتی اندیشمند و محقق 
در اي که به نام فتاواي عزیزي  همانند شاه عبدالعزیز دهلی قابل قبول نیست، و این مجموع

آوري کرده  دانند که نه خود شاه عبدالعزیز آن را جمع منتشر شده، همه میها  این دوره
است و نه در مدت حیات ایشان منتشر شده است، بلکه خدا دانا است که چندینی مدت 

مده بود، آها و فتواهائی که به نام وي در دنیا به دست افراد مختلف در بعد از وفات او نامه
 اي منتشر کرده است. یک مجموعهآوري نموده در  کسی آن را جمع

لذا درباره این مضمون احتماالت زیادي ممکن است وجود داشته باشد. مثالً امکان 
دارد کسی دیگر در این مجموعه فتوا، دسیسه کرده باشد و به منظور نسبت دادن مطلب 
 غلطی به وي، آنرا در آن مجموعه وارد کرده است، و اگر فرضاً این مضمون از خود شاه

عبدالعزیز دهلوي باشد باز هم به لحاظ مخالفت با جمهور علماء و فقهاء متروك است. 
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 مترجم) واهللا اعلم. -(و از ارزش ساقط 
تقریباً در تمام کتب علم عقاید و کالم و همچنین در کلیه کتب اصول حدیث بر این 

نقل چند  مطلب (که صحابه کالً عدول هستند) اجماع نقل شده است، در اینجا فقط به
 شود. عبارت اکتفا می

مرقوم » علوم حدیث«اما حدیث و امام اصول حدیث، عالمه ابن صالح در کتاب 
 دارد: می

للصحابة بارسهم خصيقة و� انه ال �سأل عن عداتله أحد منهم بل ذلك أمر مفروغ «
عنه لكونهم ىلع اال طالق معدل� بنصوص الكتاب والسنة وامجاع من يعتد به يف 

ةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ ﴿اع من األمة قال تعاىل: االمج مَّ
ُ
خۡ  أ

ُ
قيل اتفق . ]110عمران:  آل[ ﴾لِلنَّاِس  رَِجۡت أ

(ثم رسد بعض انلصوص القرآنية  الـمفرسون ىلع انه وارد يف أصحاب رسول اهللا
 .1»واألحاديث كما ذكرنا سابقاً)

است که هیچ  تمام صحابه کرام داراي یک خصوصیت و امتیازي هستند، و آن این«
نیازي به سوال کردن در مورد عدالت (متقی و ثقه بودن) آنها نیست، زیرا این امري است 

اند و عدالت همه ثابت شده است. به  االطالق تعدیل شده یانجام شده و همه آنها عل
و اجماع تمام کسانی که اجماعشان  تعدیل نصوص قطعیه کتاب اهللا سنت رسول اهللا

ند متعال فرموده است: که شما بهترین امتی هستید که براي مردم به معتبر است، خداو
دارند که این آیت در شأن  قااند مفسرین بر آن اتف علما گفته اید بعضی وجود آورده شده

 نازل شده است. یاران رسول
 حافظ ابن عبدالبر در مقدمه استیعاب فرموده است: -3

عليهم  يعهم بثناء اهللامجفهم خ� القرون وخ� أمة أخرجب للناس ثبتت عدالة «
دٞ ﴿ وال تز�ية أفضل من ذلك وال تعديل اكمل منها قال تعاىل وثناء رسول اهللا َمَّ  رَُّسوُل  �ُّ

                                           
 .264: ص علوم احلديث -1
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ِۚ ٱ ِينَ ٱوَ  �َّ  .1»]19[الفتح:  ﴾ۥٓ َمَعهُ  �َّ
امتی هستند که براي هدایت مردم آفریده باشند و بهترین  اي افضل می آنها از مردم هر دوره«
اند، عدالت همه آنها به این نحو ثابت است که خداوند بر آنها ثناء و از آنان تعریف کرده  شده

تر از آن اشخاص نخواهد  کس عادل نیز از آنان تجلیل کرده است و هیچ است و رسول خدا
اي  اند و نیست تزکیه گزیده شدهبود که از طرف خداوند براي همنشینی رسولش و نصرت او بر

 .»تر از آنچه خداوند کرده است افضل و تعدیلی کامل

ال �وز «اي از امام احمد به روایت استخري منقول و در آن مذکور است:  جزوه -4
ن يطعن ىلع أحد منهم بعيب وال نقض فمن فعل د أن يذكر شيئا من مساو�هم وال أألح

ما هلم ولـمعاو�ة �سأل اهللا العافية  ن سمعت أمحد يقو لذالك وجب تاءدييه وقال الـميمو
 .2»�سوء فاتهمه ىلع االسالم وقال يل با اباحسن إذا رايت أحداً يذكر أصحاب رسول اهللا

جایز نیست براي احدي که چیزي را به عنوان بدي آنها بیان کند، و مطعون نکند هیچ یکی «
 .»واجب است ادب کردن و تنبیه اورا به عیب و نقص، و هرکس چنین حرکتی بکند 

گفت: چه شده است مردم را درباره  گوید من از امام احمد شنیدم که می میمونه می
خواهیم از این بیماري  کنند) ما از خداوند عافیت را می (که از وي بدگویی می معاویه

به بدي  دینی، و به من گفت، اي ابوالحسن هرگاه کسی را دیدي که نام یکی از صحابه را
 برد، بر مسلمانی او مشکوك باش. (و او را بنام مسلمانی متهم بدان). می

 فرموده است:» تقریب«امام نووي در کتاب خود  -5

 .»الصحابة لكهم عدول من ال �س الفنت وغ� هم بامجاع من يعتدبه«
از آنان که  شان اعتبار دارد، کالً و همگی عادل هستند اعم که اجماع  صحابه به اجماع کسانی«

 .»هاي اختالفات شریک بودند، و آنهایی که شریک نبودند در فتنه

عالمه سیوطی در تدریب الراوي شرح تقریب النواوي اوالً درباره اثبات این مطلب  -6

                                           
 .1، ج 2: ص االستيعاب حتت االصابة -1
 .الصارم الـمسلول ذكره ابن تيمه يف -2
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حدیث را نوشته است که بخشی از آن در باال ذکر شد، و  یات قرآنی و روایاتآهمان 
 سپس فرموده است:
ترس تعدیل و انتقاد بودند تمام این حضرات (صحابه) بدان جهت که آنان باالتر از دس

حامالن شریعت هستند، اگر عدالت آنها مورد شک و تردید قرار گیرد، شریعت 
هاي  شود و براي نسل محدود و منحصر می فقط به دوره مبارك رسول اکرم محمدیه

دنیا عمومیت نخواهد  بعد از آن دوره تا قیامت و براي ممالک دور و دراز و اطراف
 داشت.

اند تردید کرده در پایان  سپس بر آن عده قلیلی که در مورد این بحث کمی حاشیه رفته
 گوید: می

 .1»والقول باتلعميم هو اذلي رصح به اجلمهور وهو الـمعترب«
اعتقاد به عمومت عدالت درباره تمام صحابه عقیده عموم مسلمانان و همان عقیده شایسته «
 .»و اعتماد است اعتبار

» مسایره«عالمه کمال ابن همام در کتاب جامعی که در مورد عقائد اسالمی به نام  -7
 نوشته است، چنین تحریر فرموده است:

واعتقاى أهل السنة واجلماعة تز�ية مجيع الصحابة وجو�اً باثبات العدالة للك منهم «
ات يانه وتعاىل عليهم ثم ثرد اآلوالكف عن الطعن فيهم واثلناء عليهم كما اث� اهللا سبح

 .2»والروايات الليت مرت
صحابه کرام است، بطور وجوب بدین نحو تزکیه (پاکی بیان کردن) تمام  عقیده اهل سنت،«

که عدالت را براي همه اثبات نموده و از بدگوئی آنها زبان خود را باز دارند و پرهیز نمایند و 
سپس ابن  داوند متعال بر آنان تجلیل و ثناء کرده است،مدح و تجلیل آنها به همان نحوي که خ

 همام آیات و روایاتی را که در باال گذشت ذکر فرموده است.

                                           
 .400: ص تدريب الراوی -1
 ، چاپ هند.132مسایر: ص  -2
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 فرماید: حافظ ابن تیمیه در شرع عقیده واسطیه می -8

 ومن أصول أهل السنة اجلماعة سالمة قلو�هم والسنتهم ألصحاب رسول اهللا«
ِينَ ٱوَ ﴿ وصفهم تعاىل يف قوهل تعاىل: َّ�  ٓ  .1»﴾ِدهِمۡ َ�عۡ  ِمنۢ  ُءوَجا

 هایشان در حق صحابه رسول خدا ها و زبان و از اصول اهل سنت یکی این است که دل«

ِينَ ٱوَ ﴿طور که خداوند متعال در آیه و  از بدگویی و دشمنی آنان سالم باشند. همان َّ�  ٓ  ِمنۢ  ُءوَجا
 .»از آنها (اهل سنّت) تعریف کرده است ﴾ِدهِمۡ َ�عۡ 

و در شرحش که بر اصول عقاید سلف » الدرة الـمضيئة«عالمه سفارینی در کتاب  -9

چاپ و » ةالـمضيئ رشح الدرة» «لوامع األنوار البهية«صالحان تصنیف فرموده و بنام 

 گوید: منتشر شده است، می

واذلي امجع عليه أهل السنة واجلماعة انه �ب ىلع لك أحد تز�ية مجيع الصحابة «
لعدالة هلم والكف عن الطعن فيهم واثلناء عليهم فقد اث� اهللا سبحانه عليهم يف باثبات ا

عدة آيات من كتابه العز�ز ىلع انه لو لم يرد عن اهللا وال عن رسوهل فيهم شيئ ال وجبت 
احلال الليت اكنوا عليها من اهلجرة واجلهاد ونرصة ادلين و�ذل الـمهج واألموال وقتل االباء 

مناصحة يف ادلين وقوة االيمان وايلق� القطع بتعديلهم واالعتقاد ل�اهتهم واألوالد والـ
معول من ـوانهم افضل مجيع األمة بعد نبيهم، هذا مذهب اكفة األمة ومن عليه ال

 .2»األئمة
مطلبی که اهل سنت و جماعت درباره آن اجماع و اتفاق نظر دارند این است که بر هر فرد «

دانستن (تزکیه) تمام صحابه به وسیله ثابت کردن عدالت براي آنها و مسلمان واجب است پاك 
آنها، پس  ءخودداري از طعنه زدن و اعتراض و جرح نمودن بر آنها، و واجب است مدح و ثنا

به تحقیق که مدح و ثنا کرده است خداوند متعال بر آنها در مواضع متعددي از کتاب عزیز خود، 
در شأن آنها هیچ چیزي وارد  خداوند متعال و از زبان رسول خدا با اینکه اگر فرضاً از جانب

                                           
 ، چاپ مصر.403شرح عقیده واسطیه: ص  -1

 .2، ج 398عقیده سفاریتی: ص  -2
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نمود. آن قبیل هجرت و جهاد و نصرت دین و بذل جان و  شد، باز هم واجب و الزم می هم نمی
واهی مسلمانان در امر دین و قوت ایمان و فرزندان را به خاطر خدا و خیرخ مال و کشتن پدران

اد راسخ داشتن را بر عدالت و تقدس و پاکی آنها و اینکه آنها و یقین، اظهار نظر قطعی و اعتق
باشند، این مذهب تمام مسلمانان امت  افضل و برتر از تمام افراد امت می بعد از رسول اکرم

 .»اي است که مرجع و معتمد علیه مسلمانان دنیا هستند اسالمی و عقیده همه ائمه

راقی را که از اساتید بزرگوار امام مسلم در همین کتاب این قول امام ابوزرعه ع -10
 است، نقل کرده است:

فاعلم انه زنديق وذلك ان  إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول اهللا«
القرآن حق والرسول حق وما جاء به حق وما أدى ذلك ايلنا لك إال الصحابة فمن جرحهم 

ق واحل�م عليه بالزندقة والضالل انما أراد ابطال الكتاب والسنة فيكون اجلرح به ايل
 .1»أقوم وأحق

که وي زندیق  کند، بدان توهین می بینی که به یکی از یاران رسول اهللابچون کسی را «
ی که آن حق است و آن احکام و تعلیمات دین است،) زیرا قرآن حق است و رسول اهللا (بی

آورده است حق است و همه آنها را جز صحابه کسی به ما نرسانده است. پس کسی  حضرت
خواهد کتاب و سنّت را باطل قرار دهد. لذا خود او را  سازد، همانا می که آنها را مجروح می

تر و خود او را به گمراهی و زندیق بودن محکوم کردن کاري عادالنه  مجروح قرار دادن شایسته
 .»بود تر خواهد و صحیح

رد این مسئله قول حافظ الحدیث ابن حزم اندلسی را، در همین کتاب در مو -11
 چنین نقل کرده است:

نۡ  ِمنُ�م َتوِي�َسۡ  َ� ﴿ قال ابن حزم: الصحابة لكهم من أهل اجلنة قطعاً قال تعاىل:«  مَّ
نَفقَ 

َ
ٰ  حِ َفتۡ لۡ ٱ لِ َ�بۡ  مِن أ ۚ َوَ� ْوَ�ٰٓ  تََل

ُ
�ۡ  �َِك أ

َ
ِينَ ٱ ّمِنَ  َدرََجةٗ  َظمُ أ َّ�  ْ نَفُقوا

َ
ٰ  دُ َ�عۡ  ِمنۢ  أ ْۚ َوَ�  وََعدَ  َوُ�ّٗ  َتلُوا

ُ ٱ ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ وقال تعاىل: ]10الحدید: [ ﴾َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱ �َّ ْوَ�ٰٓ  َ�ٰٓ سۡ �ُۡ ٱ ّمِنَّا لَُهم َسَبَقۡت  �َّ
ُ
 َهاَ�نۡ  �َِك أ

                                           
 .2، ج 338عقیده سفارینی: ص  -1
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 .1»]101األنبیاء: [ ﴾١٠١ َعُدونَ ُمبۡ 
صحابه کالً اهل بهشت هستند به دلیل فرمان الهی که عالمه ابن حزم فرموده است که «

که  اند با کساي اند و جهاد کرده فرماید کسانی که قبل از فتح مکه در راه خدا مال خرج کرده می
 اند برابر نیستند. بعد از فتح مکه این کارها را انجام داده

اند و  ده و جهاد نمودهکه بعد از فتح مکه اتفاق کر آنها به لحاظ رتبه بزرگترند از کسانی
ما فرماید:  است، و خداوند می خداوند به هریک از این دو گروه وعده خوبی (بهشت) را داده

همانا به کسانی که از اول وعده خوبی (وعده بهشت) از طرف ما براي آنها شده است، آنها از 
 .»دوزخ دور خواهند شد

و��ف عن «مذکور است. » هعقاید نسفی«در کتاب معروف علم عقاید به نام  -12
عقیده اسالمی این است که مسلمان یاد صحابه را جز به خیر و «. »ذكر الصحابة اال خب�

 .»خوبی نکند
میرسید شریف جرجانی » شرح مواقف«عروف عقاید اسالمی همچنین در کتاب م -13

 در مقصد هفتم، نوشته است:

والكف عن القدح فيهم الن اهللا الـمقصد السابع انه �ب تعظيم الصحابة لكهم «
عظيم واث� عليهم يف غ� موضع من كتابه (ثم ذكر اآليات الـم�لة يف ابلاب ثم قال) 

 .»أحبهم واث� عليهم يف األحاديث الكث�ة قد والرسول
گیري بر آنها زیرا  واجب است بر مسلمانان، تعظیم صحابه و احتراز از اعتراض و خرده«

است و او بر آنها در مواضع متعددي از قرآن مجید مدح و ثناء فرموده  خداوند متعال عظیم
با آنها محبت  نویسد) و رسول خدا گونه آیات را نقل کرده می است. (سپس برخی از این

 .»ورزید و در احادیث زیادي از آنها تجلیل و ثناء به عمل آورده است می

سنت منسوب کرده ه بعضی اهل همین شارح مواقف در یکجا از کتابش این قول را ب
ق یجنگ کرده بودند تا حد تفس ها خطاي کسانی که با حضرت علیگفته است: نزد آن

                                           
 .398عقیده سفارینی: ص  -1
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رح مواقف هیچ اساسی به علم و اطالع ما نرسیده ار شتارسد، ولی در مورد این گف می
است، زیرا در گفتار احدي از علماي اهل سنّت چنین مطلبی به نظر ما نرسیده است که 

را فاسق قرار داده باشند.  Èبر این اساس حضرت عایشه یا حضرت معاویه آنها
 (والعیاذ باهللا تعالی)

، در مکتوبات، این قول و گفتار شرح مواقف را /چنانکه حضرت مجدد الف ثانی
 چنین است: /شدیداً رد نموده است. متن عبارت مکتوبات حضرت مجدد الف ثانی

اند که، آن منازعت از روي  و آنچه شارح مواقف گفته که بسیاري از اصحاب ما بر آن«
اند  اجتهاد نبوده مراد از اصحاب کدام گروه را داشته باشد اهل سنت بر خالف آن حاکم

و�تب القوم مشحونة باخلطاء االجتهادي كما رصح به االمام الغزايل «چنانکه گذشت 
پس تفسق و تضلیل در حق محاربان حضرت امیر جایز «. »والقايض أبو��ر وغ�هما

 .»نباشد
أباب�ر أو عمر  قال القايض يف الشفاء قال مالك من شتم أحداً من أصحاب انليب«

فان قال اكنوا ىلع ضالل أو �فر قتل وان شتم  أو عثمان أو معاو�ة أو عمر بن العاص
ن �ار�وا ىلع �فرة كما بغ� هذا من مشاعة انلاس ن�ل ن�اًال شديداً، فال ي�و

زعمت الغالة من الرفضة وال فسقة كما زعم ابلعض و�سبه شارح الـمواقف إىل كث� من 
 .»أصحابه...

واقع شده است و گفته،  و آنچه در عبارات بعضی از فقهاء لفظ جور در حق معاویه

زمان خالفت حضرت  ردراد از جور عدم حقانیت خالفت او م »اكن معاو�ة اماماً جائراً «
) خواهد بود نه جوري که مآلش فسق و ضاللت است تا به اقوال اهل امیر (سیدنا علی

لک ارباب استقامت از ایشان از الفاظ موهمه خالف مقصود، ذمع  سنت موافق باشد
 .1کنند نمایند و زیاده بر خطا تجویز نمی اجتناب می
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هایش به اطراف آن منتشر  واژة مشاجره از شجر به معنی درخت ساقه داراي که شاخ
» مشاجره«باشند، مشتق است. اختالف و نزاع بین دو طرف را نیز به همین مناسبت 

شوند و دروهم هم  گر متصادم میکدیهاي یک درخت هم با ی گویند که شاخه می
کرام رخ داد و به جنگ و مبارزه صریح منجر   آمیزند. اختالفاتی که بین صحابه میدر

اند،  گردید، علماي امت اختالف و جنگ بین آنان را با الفاظ جنگ یا جدال تعبیر نکرده
تن و متصادم شدن اند. زیرا در هم قرار گرف تعبیر کرده» مشاجره«بلکه از راه ادب با لفظ 

شود، بلکه براي درخت زینت  گونه عیبی محسوب نمی هاي یک درخت عموماً هیچ شاخ
 گردد.  و کمالی محسوب می

 یک پرسش و پاسخ آن
شامخی که با استناد از نصوص قرآن و سنت و اجماع امت و رتبه بلند و مقام 

اسالم ثابت شده است از نظر  تصریحات اکابر علماء و بزرگان دین براي صحابه کرام
 کند: خود به خود یان پرسش را مطرح می

وقتی صحابه کرام کالً واجب التعظیم و همگی عادل و ثقه و تماماً متقی و پرهیزگار 
اي شرعی اختالف نظر باشد روش ما هنگام  هستند، اگر بین خود آنها نسبت به مسئله

مطلب روشن است که از دو نظریه  بهره برداري از آن مساله باید چگونه باشد؟ زیرا این
توان صحیح دانست و مورد عمل قرار داد، و در مرحله (تقلید) و  متضاد هردو را نمی

نظر دوم خواهد بود، پس چه چیزي باید  ركعمل، اختیار و ترجیح یک نظر، مستلزم ت
 معیار و میزان این ترك و اخیتار قرار بگیرد؟

نظر یک گروه، رعایت احترام و ادب و  و در صورت مجروح و متروك قرار دادن
تعظیم هردو گروه از آن بزرگواران چگوهنه ممکن خواهد بود؟ و این مشکل ما خصوصاً 
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تر شده و  ریزي منجر گردیده، پیچیده در مواردي که اختالف نظر آنها به جنگ و خون
 رسد. تر به نظر می یافتن راه حلی براي آن مشکل

واب و گروه دیگر بر ردي یک گروه بر راه حق و صنین موابدیهی است که در چ
اشتباه و خطا خواهد بود، و در مرحله خطا و صواب، مشخص نمودن نحوه عقیده و 
عمل، امري  الزامی است. اما در این صورت رعایت تعظیم و احترام هردو گروه بطور 

سائه ادب ایکسان چگونه امکان دارد؟ زیرا خطاکار شناختن یک گروه مستلزم توهین و 
 آن خواهد بود؟

پاسخ سوال فرق چنین است که: تصور این مطلب که راجح و حق شمردن یک نظر و 
گردد، تصوري اشتباه و  مرجوع یا خطاء قرار دادن نظر دیگر مستلزم نقض گروه دوم می

 غلط است.
 اند که در مرحله عمل و اعتقاد، اسالف امت این هردو امر را به این نحو تطبیق داده

قول و نظر یک گروه را مطابق اصول مسلم و متفق اجتهادي شریعت اسالم اخذ و اختیار 
نموده و نظر گروه ثانی را ترك دادند، ولی نسبت به ذات و شخصیت آن گروه که نظرش 

اند هیچ کالمی که موجب تنقیص و سوء ادب آن گروه باشد بر زبان  را متروك شمرده
همانطور که بر این امر اجماع منعقد  شاجرات صحابهاند. بخصوص در مورد م نیاورده

گردیده است که تعظیم و رعایت ادب هردو گروه واجب و بدگویی هریک از آن دو 
گروه جایز نیست، بر این امر نیز اجماع منعقد شده است که در جنگ جمل حضرت علی 

فین کرم اهللا وجهه بر حق و طرف مخالف او بر خطاء بود و همچنین در جنگ ص
و طرفدارانش بر خطاء  حضرت علی کرم اهللا وجهه محق بود و در مقابلش معاویه

بودند. البته خطاء آنان را نوعی خطاء اجتهادي که شرعاً گناهی مستوجب عتاب الهی 
اي  که بر حسب اصول اجتهاد براي استنباط مسئله شود، قرار دادند. کسی محسوب نمی

ف اجتهادش به خطاء رود برد و با این وص ر میخود را به کاشرعی و کوشش و سعی 
 رسد. بلکه به او هم اجري می ،شود گونه خطاکار از ثواب محروم نمی این
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با اجماع امت این اختالف حضرات صحابه کرام هم اختالفی اجتهادي محسوب شده 
یک از دو گروه مورد مالمت و سرزنش قرار  هاي ارزنده هیچ است که بر اثر آن، شخصیت

 گیرد. مین
بدینسان عموم محققان و علماي اسالمی از یکسو جنبه خطا و صواب مساله را هم 

نیز  م و عظمت رتبه و مقام حضرت صحابهراروشن کردند و از سوي دیگر احت
ه سکوت را کامالض ملحوظ داشته شد و در مورد مشاجرات صحابه حفظ زبان و باالخر

تدکید شده است که بدون ضرورت وارد شدن در سبت به این امر طریق الزم قرار داده ن
یکدیگر، از آنان بحث روایات و حکایاتی که در دوران جنگ و مناقشه بین آنان نسبت به 

 جایز و ناروا است.نقل شده است، نا
 رات صحابه در ذیل مالحظه نمائید.جای از اقوال سلف صالح را درباه مشاینک برخ

ٓ  �ن﴿سوره حجرات،  10در تفسیر قرطبی، تحت آیه شماره  ۡ ٱ ِمنَ  �َِفَتانِ َطا  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
ْ �ۡ ٱ . در مورد مشاجرات صحابه با استناد از اقوال سلف صالح تحقیق ]10[الحجرات:  ﴾َتَتلُوا

 کنیم. اش را عیناً در سطور زیر درج می اي صورت گرفته است که عبارت طوالنی ارزنده

 لكهم اكنوا اإذ به مقطوع خطأ الصحابة من أحد إىل ينسب أن �وز ال: عارشةال« -14
 بنيهم شجر عما بالكف تعبدنا وقد أئمة نلا لكهم وهم اهللا وأرادوا فعلوه فيما اجتهدوا

 هلم غفر اهللا وأن سبهم عن انليب ونل� الصحبة حلرمة اذلكر بأحسن إال نذكرهم الو
 طلحة أن«: انليب عن �تلفه طرق من األخبار من ورد قد ما مع هذا عنهم بالرضا وأخرب
 بالقتل ي�ن لم عصيانا احلرب من إيله خرج ما اكن فلو» األرض وجه ىلع يميش شهيد

 ألن عليه الواجب يف وتقص�ا اتلأو�ل يف خطأ إيله خرج ما اكن لو و�ذلك شهيدا فيه
 قد ما ذلك ىلع يدل وما بيناه ما ىلع أمرهم محل فوجب طاعة يف بقتل ال ت�ون ال الشهادة

 �رش«: يقول اهللا رسول سمعت:  وقوهل انلار يف الز�� قاتل بأن يلع أخبار من وانترش صح
 آثم� وال اعصي� غ� والز�� طلحة أن ثبت فقد كذلك اكن و�ذا »بانلار صفية ابن قاتل

 يف الز�� قاتل أن �رب ولم شهيد طلحة يف انليب يقل لم كذلك اكن لو ذلك ألن بالقتال
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 كذلك اكن و�ذا االجتهاد اهللا أراهم صواب بل اتلأو�ل يف �طئ غ� قعد من و�ذلك انلار
 غنائهم وعظيم وجهادهم فضائلهم و�بطال وتفسيقهم منهم والرباءة لعنهم ذلك يوجب لم
 َك تِلۡ ﴿: فقال بينهم فيما أر�قت اليت ادلماء عن بعضهم سئل وقد عنهم اهللا ريض ادلين يف

ةٞ  مَّ
ُ
ا َولَُ�م َكَسَبۡت  َما لََها َخلَۡتۖ  قَدۡ  أ ا لُونَ  َٔ �ُۡ�  َوَ�  ُتۡمۖ َكَسبۡ  مَّ ْ  َ�مَّ : ة[البقر ﴾١٣٤ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا

 بها أخضب فال يدي منها اهللا طهر قد دماء تلك:  فقال أيضا عنها بعضهم وسئل ]134
 فيه مصيبا ي�ون ال بما بعضهم ىلع واحل�م خطأ يف الوقوع من اتلحرز يف يع� لسا�

 منازاعتـال من الصحابة ب� جرت ما سبيل إن: قال من أصحابنا ومن:  فورك ابن قال
 الوالية حد عن بذلك �رجوا لم إنهم ثم يوسف مع يوسف إخوة ب� جرى ما كسبيل
 علينا أشلك فقد ادلماء فأما:  املحاسيب وقال الصحابة ب� جرى فيما األمر فكذلك وانلبوة
 أصحاب شهده قتال: فقال قتاهلم عن ابلرصي احلسن سئل وقد باختالفهم فيها القول
 فنحن: محاسيبـال قال فوقفنا واختلفوا فاتبعنا واجتمعوا وجهلنا وعلموا وغبنا �مد
 عليه اجتمعوا ما ونتبع منا فيه دخلوا بما أعلم اكنوا القوم أن ونعلم احلسن قال كما نقول

 اكنوا إذ اهللا وأرادوا اجتهدوا أنهم ونعلم منا رأيا نبتدع وال فيه اختلفوا ما عند ونقف
 .1»اتلوفيق اهللا و�سأل ادلين يف متهم� غ�

زیرا همه آنها  جایز نیست، منسوب کردن خطا و اشتباه قطعی به احدي از صحابه پیامبر«
آنها در آنچه عمل کرده اجتهاد نموده بودند و مقصود همه آنان خشنودي اهللا بود و همه آنها ائمه 

و  ختیار کنیمو پیشوایان ما هستند و ما نعبداً مأمور هستیم که نسبت به اختالفات آنها سکوت ا
و نبی  یت حرمت است،ی بودن، خود موجب رعانام آنها را جز به نیکی یاد نکنیم، زیرا صحاب

ر ساخته و است که خداوند متعال آنها را مغفو از بدگویی آنها منع فرموده است و خبر داده اکر
هاي متعددي ثابت شده است که  و عالوه بر آن، این حدیث با سند از آنان خشنود شده است،

 فرموده است: درباره حضرت طلحه رسول خدا

                                           
 .16، ج 322: ص تفسري القرطبی -1
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در » جمل«پس اگر خروج او در جنگ » رود زمین راه میطلحه شهیدي است که بر روي «
از راه عصیان و گناه بود، به سب بکشته شدن در آن، به درجه رفیع  مقابل حضرت علی

ه در تأویل یا از ین عمل را حضرت طلحه از روي اشتباشد، همچنین اگر ا شهادت نایل نمی
شد، زیرا  مقام شهادت را نایل نمی ،اري در اداي واجب انجام داده بودانگ روي کوتاهی و سهل
شود مگر در صورتی که آدم در حال طاعت و فرمانبرداري خدا کشته شود،  شهادت حاصل نمی

مل نماییم و از ایم، ح اي که قبالً بیان داشته دهپس واجب است که مشاجرات صحابه را بر عقی
بنی بر خبر دادن خود آنچه بر صحت این مدعا داللت دارد، روایت صحیح و معروفی است م

در جهنم است، و همچنین گفته او که  به این مطلب که قاتل حضرت زبیر حضرت علی
که پسر صفیه یعنی حضرت زبیر را به  گفت: به کسی که به من می من شنیدم از رسول خدا

 رساند خوش خبري ورود جهنم را بده. قتل می
در واقعه جمل  نگ با حضرت علیدر موقع ج Èپس یقیناً ثابت شد که طلحه و زبیر

بوند، رسول  ا نافرمان میر آنها در آن واقعه گناهکار یگد و نه گناهکارو. زیرا انه نافرمان بودن
داد که قاتل زبیر در جهنم است (و  نیز آن  و خبر نمی» شهید«گفت  درباره طلحه نمی خدا

شتی بودن آنها تقریبا به درجه هردو بزرگوار در زمره عشره مبشره داخل هستند که روایت به
تفاوت قرار گرفته  تواتر رسیده است) همچنین آن عده از صحابه که در این جریانات بی

تواند  نمیگیري نمودند، (نه در جنگ شرکت کردند و نه از کسی طرفداري کردند) کسی  گوشه
آنان را در اجتهاد بر آن جا که خداوند آنکار بداند. زیرا روش آنها نیز از آنها را در تأویل، خطا

راي استوار داشته بود، صحیح و درست بود پس این امور (جنگ و اختالف دو گروه متخاصم و 
کند لعنت کردن آنها را و بیزاري جستن از آنان  مترجم) ایجاب نمی -طرف  گیري گروه بی کناره

ان و جهاد در راه خدا و و فاسق و گناهکار شمردن آنها و باطل دانستن و نادیده گرفتن فضایل آن
 .دینی آنان را غناي عظیم

ریخته شده بود، سوال  یکی از علما در مورد خونهایی که در جریان اختالف میان صحابه
 وي در پاسخ این آیه قرآنی را خواند. -شد 

ةٞ  َك تِلۡ ﴿ مَّ
ُ
ا َولَُ�م َكَسَبۡت  َما لََها َخلَۡتۖ  قَدۡ  أ ا لُونَ  َٔ �ُۡ�  َوَ�  ُتۡمۖ َكَسبۡ  مَّ ْ  َ�مَّ  َ�نُوا

 .]134: ة[البقر ﴾١٣٤َملُونَ َ�عۡ 
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یعنی آن یک امت بود که گذشت براي او هست آنچه کسب کرده است و براي شما هست «
 ».کنید و از شما درباره اعمال آنها سوال نخواهد شد آنچه خودتان کسب می

هایی است که  خوناز یک عالم دیگري نیز همین مسئله پرسیده شد، در جواب گفت: 
خواهم زبان خود را با آن آلوده  هاي مرا از آلودگی به آن نگاه داشت. پس  نمی خداوند دست

خواهم یکی از دو گروه را بطور قطع خطاکار قرار داده در  سازم. منظورش این بود که من نمی
 گناه مبتال شوم.

 گوید: عالمه ابن فورك می
است مانند پیش  اتی که بین صحابه کرام رخ دادهاند: مشاجر بعضی از اصحاب ما گفته

ه و برادران وي رخ داده بود که آنان با آن هم آمدهایی است که بین حضرت یوسف
پیشامدها و اختالف از حدود والیت و نبوت خارج نشدند و عیناً همین طور است که حال 

رخ داده بود.  (در جنگ جمل و صفین) آمیزي که بین صحابه رسول پیشامدهاي اختالف
هاي ریخته شده ارتباط دارد براي ما  گوید: تا جایی که با خون چنانکه حضرت محاسبی، می

 در آن مورد اختالف نظر داشتند. اظهار نظر در این مورد مشکل است، زیرا خود صحابه
از حضرت حسن بصري نیز درباره جنگ صحابه کرام سوال شد در پاسخ، چنین گفت: آن 

تمام جریانات و  حاضر بودند و ما حاضر نبودیم، و آنها از ه در آن صحابه رسولجنگی بود ک
خبر، در هر امري که آنها بر آن اتفاق دارند، ما از آنها پیروي  حاالت با خبر بودند و ما بی

 کنیم. کنیم، در کاري که آنها با هم اختالف نظر دارند، ما سکوت اختیار می می
م که حضرت حسن بصري گفته گویی داشت: ما نیز چنین میسپس حضرت محاسبی اظهار 

عان داریم بر اینکه هر آن کاري که صحابه کرام در آن دخالت کردند به حقیقت و کنه است و اذ
اتفاق داشته باشند از  تر بودند و ما وظیفه داریم در هر کاري که آنها با هم آن از ما به مراتب آگاه

دي که آنها اختالف داشته باشند، ما خاموشی و توقف اخیتار کنیم کنیم و در هر مور يآنان پیرو
و از خود بدعت نتراشیم. ما کامالً اذعان داریم که همه آنان اجتهاد کردند و منظورشان اهللا بود، 
نه چیزي دیگر. زیرا در امر دین همه آن بزرگواران از موارد اتهام و شکوك و شبهات مبرا 

 .»بودند

نی و نمایندگی عقیده اهل سنت را به نحو این عبارت طوالنی ترجماقرطبی در عالمه 
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 است. احسن انجام داده
در آغاز  Èاز احادیثی که درباره مقام رفیع شهادت حضرت طلحه و حضرت زبیر

 شود. وضوح نام روشن می عبارت خود نقل نموده است، مسئله مورد بحث به
هستند و  ضرت رسول اکرمحضرت طلحه و حضرت زبیر هردو از جان نثاران ح

با ذکر صریح نام آنها به آنام مژده بهشتی  در زمره آن ده نفري هستند که رسول اکرم
 نامند.  (ده یار بهشتی) می» عشره مبشره«است و همه آنان را  بودن را داده

ار (پس از شهادت حضرت عثمان به دست شورشیان یاغی و دو بزرگوراین ه
) در صدد مطالبه قصاص (و خونخواهی خون حضرت عثمان مجرمت -ستمکاران مافق 

داخل شده بودند و این  از قاتالن وي که در جمع طرفداران حضرت علی مظلوم
خواستند  عمل ستمکارانه و ننگین خود را زیر پرده طرفداري و هواداري حضرت علی می

شهادت رسیدند و م) برآمدند و با لشکر حضرت علی مقابله کرده به جرمت -پنهان کنند 
در پیشگویی خود که از احادیث ذکر شده واضح است آن هردو را شهید  رسول اکرم

 است. قرار داده
 دوب از طرفداران سرسخت حضرت علی در جانب دیگر حضرت عمار بن یاسر

با تمام قوت و شجاعت با مخالفان حضرت علی مبارزه نمود و به شهادت رسید. و 
 هادت او نیز پیشگویی فرموده بود.در مورد ش رسول خدا

که همین ارشادت و احادیث  دسردي فکر کند خواهد دینواگر کسی با تعمق و خ
دلیل روشن و برهان واضح بر این مطلب است که در این جنگ و مبارزه احدي از آن دو 
گروه بر راه باطل نبود، بلکه هر گروهی به منظور تالش رضامندي اهللا، بر حسب اجتهاد 

بود  کرد و اگر این اختالف، از نوع اختالف حق صریح با باطل صریح می ود رفتار میخ
 شد. به رهبران هر دو گروه، همزمان، خوشخبري شهادت داده نمی

احادیث فوق این مطزلب را روشن ساخته است که حضرت طلحه و حضرت 
هستند. کردند، به همین جهت شهید  هم براي خشنودي و رضاي اهللا جنگ می Èزبیر
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نیز جز رضاي الهی چیزي دیگر نبود لذا او نیز شایسته مدح و  منظور حضرت عمار
 ستایش است.

ا د نه بر مبناي اغراض دنیوي. علیهذاختالف آن هردو گروه بر مبناي اجتهاد و راي بو
 یک از طرفین درگیر را مقصر و مالمت دانست. توان هیچ نمی

 نین آمده است: در مقصد سابع از شرح مواقف، چ -15

 أنه شك وال وقوعها أن�روا شاميةفال الصحابة ب� الواقعة واحلروب الفنت وأما«
 سكت من منهم بوقوعها ونضمعرتـوال وصف� اجلمل ووقعة عثمان قتل يف للتواتر ماكبرة

 ال بما اشتغال أنه أرادوافيها بتخطية أو تصو�ب وهم طائفة من أهل السنة فإن  الالكم عن
 ألسنتنا عنها فلنطهر أيدينا عنها اهللا طهر دماء تلك الشافيع قال إذ به بأس فال يع�

 .1»لخا
وقوع آن را انکار  2واقع شده است فرقه شامیه هایی که میان صحابه ها و جنگ آشوب«

زیرا شهادت حضرت عثمان و واقعه جمل و  ،دلیل است ار آن بیککرده است، شکی نیست که ان
اند، بعضی در این  صفین به تواتر ثابت شده است و آنهایی که وقوع این امور را انکار کرده

اند، نه به گروه خاصی غلطی و اشتباه را نسبت  جریانات سکوت و خاموشی را ترجیح داده
ستند. اگر منظورشان (از این را. این حضرت اگروهی از اهل سنت هاند و نه حق و صواب  داده

اي است پس درست  نتیجه گشایی در آن موارد) کار فضول و بی سکوت) این است که (لب
اند که این خونها خونهایی است که خداوند  است، زیرا امام شافعی و دیگر علماي سلف فرموده

 .»آنها پاك بداریم هاي خود را نیز از هاي ما را از آن پاك داشته پس ما باید  زبان متعال دست

 »، نوشته است»شرح مسامره«شیخ ابن الهمام در  -16

للك منهم والكف عن واعتقاد أهل السنة تز�ية مجيع الصحابة وجو�اً باثبات اهللا انه «
ناء عليهم كما اث� اهل سبحانه وتعاىل: (وذكر آيات عديدة ثم قال) واث� الطعن فيهم واثل

                                           
 ، طبع مصر.374شرح مواقف: ص  -1
، سهو قلم یا اشتباه نسخه مورد نظر حضرت مؤلف است، صحیح هشامیه است یعنی فرقه انكروها ةفالشامي -2

 جمل و صفین را  منکر دشه است. مترجم. اي از معتزلیان است وقوع جنگ هشامیه که فرقه
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من  Èيلعث ابلاب) ثم قال وما جرى ب� معاو�ة و(ثم رسد أحادي عليهم الرسول
 . 1»احلروب اكن مبيناً ىلع االجتهاد

عقیده اهل سنت، پاك دنستن تمام صحابه است، بطور وجوب. زیرا خداوند متعال هر یک «
از آنان را تزکیه فرموده و به پاکی بیان کرده است، اجتناب از بدگویی و اعتراض و ایراد گرفتن 

و  )فرماید همه را مدح و ثناء کرده است (سپس چند آیه در این مورد ذکر کرده میاز آنها، و 
نیز آنها را تعریف و ثناء فرموده است (سپس) چندین روایت که بین حضرت  رسول اکرم

 .»مترجم) -د بر قواعد اجتهاد بود (نه بر هوا و هوس نفسانی رخ دا Èمعاویه و حضرت علی

ل صحبت ه تفصیه در شرع عقیده واسطیه در این مورد بن تیمیباشیخ االسالم  -17
 کرده است.

، اهل النسة واجلامعةشود، در ضمن بیان عقاد  جمالتی چند از وي در زیر نقل می

 گوید:  می

 انلواصب وطر�قة و�سبونهم الصحابة يبغضون اذلين الروافض طر�قة من و�تربءون«
 هذه إن: و�قولون الصحابة من شجر عما و�مسكون عمل ال بقول ابليت أهل يؤذون اذلين
. وجهه عن وغ� ونقص فيه ز�د قد ما ومنها ذبك هو ما منها مساو�هم يف مرو�ةـال اآلثار

 مع وهم. �طئون �تهدون و�ما مصيبون �تهدون إما معذورون فيه هم منه والصحيح
 عليهم �وز بل وصغائره كبائر عن معصوم الصحابة من واحد لك أن يعتقدون ال ذلك

 صدر إن عنهم يصدر ما مغفرة يوجب ما والفضائل السوابق من وهلم اجلملة يف اذلنوب
 .»بعدهم منـل يغفر ال ما السيئات من هلم يغفر إنهم حىت
ورزند و از آنها  بغض و کینه می اهل سنت از طریق و روش روافض که با صحابه«

اي خود نه به ها ناصبیانی که اهل بیت را با گفتهکند بیزار هستند و هم از روش  بدگویی می
جویند و از ذکر اختالفاتی که بین صحابه رخ  رسانند، تبرا و بیزاري می وسیله عمل خود آزار می

گویند از روایاتی که درباره بدي آنها نقل شده است بعضی  نمایند و می است خودداري می داده

                                           
 دیوبند.چاپ  132شرح مسامره: ص  -1
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م و زیاد شده و چهره واقعی جریان به وسیله کالً دروغ محض است و در بعضی خیانت و ک
اي که در مورد اختالفات آنها به ثبوت  دشمنان آنها تغییر داده شده است و روایات صحیحه

پیوسته است، در آن نیز آنها معذور هستند. زیرا آنها دو گروه پیش نبودند یا مجتهدان مصیبی 
و یا مجتهدانی بودند مخطی (که در اجتهاد  مترجم) -بودند (که در اجتهاد خود حق را دریافتند 

مترجم)  -خود پس از کوشش و صرف نیروي فکري در جهت تالش حق خطا و اشتباه کردند 
اند، بلکه  و با این هم، اهل سنت عقیده ندراند که تمام صحابه از گناهان بزرگ و کوچک معصوم

 .»فی الجمله جایز الخطاء هستند

اي است که اگر احیاناً از آنها گناهی هم  سالمی آنها به مثابهاما فضایل و سوابق حسنه ا
سر زند، موجب مغفرت و آمرزش آنها خواهد بود، حتی گناهانی که صدور آنها از 
دیگران غیر قابل آمرزش و موجب مواخذه است، اگر از آنها سر زند، مورد مغفرت و 

 آمرزش قرار خواهند گرفت.
چون عقیده اصول اهل «نویسد:  د از بحث مفصلی میدر کتاب فوق ابن تیمیه بع -18

دانست که خالصه گفتار آن  بر آن چه مذکور شد، تقرر یافت باید هسنت والجماع
سوي بعضی از صحابه  ت و نتیجه بحث آنان چنین است، از گناه و بدیهایی که بهاحضر

دیگري  ن دروغ و افتراء محض است، و قسمتآکرام نسبت داده شده است قسمت اعظم 
از آن، کارهایی است که آنان بنا به اجتهاد خود آن را تکلیف شرعی و حکم دین دانسته و 

خبر بودند و آن را گناه  اما بسیاري از مردم از کنه و کیفیت اجتهاد آنها بی ،اند اختیار کرده
 قرار دادند.

جتهادي اء او اگر نسبت به امري این مطلب هم پذیرفته شود که واقعاً گناه بود و خط
که آن گناه نیز مورد عفو و بخشش الهی قرار گرفته است  نبوده است، پس باید دانست،

ها توبه آنان در خود  گونه جریان بدان جهت که آنان توبه کردند (چنانکه در برخی از این
قرآن و سنّت منقول و مأثور است) و به سبب هزاران حسنات و طاعات آنان از آن 
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، و اینکه خداوند بنا به 1اند دي قرار گرفتهشمول عفو و مغفرت ایزنظر شده م فصر
مصلحت خویش آنها را در دنیا به مصیبتی و اذیتی مبتال کرده بطور کفاره مورد عفو قرار 

اند (و علت مغفور و معفو قرار دادن گناه آنان  است عالوه بر آن اسباب مغفرت بسیار داده
نّت این مطلب به ثبوت قطعی رسیده است آنان اهل این است) که با دالیل قرآن و س

بهشت هستند لذا با توجه به این امر ممکن نیست که در نامه اعمال آنان عملی که 
 مستوجب سزاي جهنم باشد، باقی بماند.

و چون دانسته شد که، از صحابه کرام هیچ فردي بر چنان حالتی که موجب دخول 
ه معلوم است که هیچ چیزي براي آنها مانع از جهنم باشد نخواهد مرد، پس بالبداه

 استحقاق بهشت نخواهد بود.
توانیم بگوییم که حتماً جنتی  گرچه درباره شخص معینی غیر از عشره مبشره، ما نمی

است، ولی این هم جایز و صحیح نیست که ما بدون دلیل شرعی درباره کسی اظهار نظر 
حو اظهار نظر در مورد احدي از عموم کنیم که وي مستحق جنت نیست، زیرا بدین ن

باشد، و ما  مسلمانان که درباره بهشتی بودنش هیچ دلیلی در دست نداریم هم جایز نمی
توانیم در مورد یکی از افراد عادي مسلمانان هم اظهار نماییم که حتماً در دوزخ  نمی
گونه این نوع چ ود، پس در حق گروه افضل المؤمنین و خیار المؤمنین، صحابه کرام می

 اقدام را جایز دانسته روا داریم؟!.
چون علم تفاصیل اجتهادات و جزئیات حسنات، و سیئات و کلیه اعمال ظاهري و 
باطنی هر فرد صحابی براي ما بسی دشوار است و بدون علم و تحقیق در حق کسی 

 نظر کردن از نظر شرع اسالم حرام است، لذا در مسأله و موضوع مشاجرات اظهار

                                           
که در صحاح ثابت است، با وجودي که خطایش به ظاهر  چنانکه که در واقعه حضرت حاطب بن ابی بلتعه -1

اي به  بر مکه به وسیله نوشتن نامه اي حمله رسول خدا خیلی سنگین بود، زیرا اقدام به افشاي خبر محرمانه
از وي صرفنظر فرمود و  عنوان مشرکان مکه و ارسال آن به وسیله زنی کرده بود، مع الوصف پیامبر گرامی

خواستند تا گردنش را بزنند پیامبر فرمود: وي بدري است، یعنی در غزوه بدر  در جواب کسانی که اجازه می
 مترجم. -شرکت داشته است. 
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سکوت نمودن بهتر است. زیرا بدون اطالع دقیق، صدور هرگونه حکم قطعاً  صحابه
 .1حرام است،... 

بعد از این بحث شیخ االسالم عالمه ابن تیمیه به رویات صحیح این واقعه را ذکر 
 فرموده است:

سه فقره جرم به حضرت  Èشخصی در محضر حضرت عبداهللا بن عمر« -19
اول اینکه وي در غزوه احد از جمله فراریان بود، دوم اینکه منسوب کرد،  عثمان غنی

 ».وي در غزوه بدر شرکت نداشت. سوم اینکه در بیعت رضوان نیز شریک نبود
 هر یک از این سه مورد را چنین جواب داد: حضرت عبداهللا

بدون تردید، در غزوه احد عمل فرار از وي سر زد، اما خداوند متعال عفو آن را  -1
 دهی؟ م نمود، و تو باز هم آن را به عنوان گناه به او نسبت میاعال

بود و به همین جهت  اما عدم شرکت او در غزوه بدر به فرمان رسول خدا -2
 بدر شمرده و سهم وي را از مال غنیمت تعیین فرمود. نیاو را در زمره غانم رسول خدا

مکرمه بود و رسول  به مکه در موقع بیعت رضوان او فرستاده رسول اکرم -3
براي شریک قرار دادن او در بیعت رضوان یک دست مبارك خود را به منزله  خدا

 دست عثمان قرار داده و با دست خود بیعت فرمود.
بود و با دست  بدیهی است که اگر خود حضرت عثمان غنی در آن موقع حاضر می

افت، زیرا دست مبارك ی کرد باز هم این فضیلیت و شرف برتري را نمی خود بیعت می
از دست خود او هزاران درجه بهتر و افضل است. در این واقعه تدبر نمایید  رسول اکرم

درست دانست و جواب  Èکه از میان سه اتهام تنها یکی را حضرت عبداهللا بن عمر
 نیست. داد که بعد از عفو الهی، آن مورد موجب ایراد بر حضرت عثمان

 بودن دو اتهام دیگر را به طور بسیار واضح تذکر داد. مرود و غلط اصل و بی بی
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گوید: تمام صحابه همین حال را دارند، یعنی  این واقعه می لبن تیمیه پس از نقاعالمه 
شود یا در واقع گناه نیست بلکه  سوي آنها نسبت داده می هرگونه تقصیر و گناهی که به

 .1و پروردگار قرار گرفته استحسنه و نیکی است و یا از گناهانی است که مورد عف

و همچنین در شرحش راجع به این » الدرة الـمضيئة«عالمه سفارینی در کتابش  -2

 شود: موضوع، صحبت کرده است که برخی از آن در ذیل نقل می
 اوالً، دو شعر از متن کتاب، نوشته است.

واحذر من اخلوض الذي قد يزر 
 

 بفضلهم مما جر لو تدري 
 

 اجتهاد قد صدرفانه عن 
 

 فاسلهم، اذل اهللا من هلم هجر 
 

اي که تحقیر احدي از آنان الزم  گونه یعنی از مداخله در بحث اختالفات صحابه به
تو راه سالمت  مبناي اجتهاد شرعی بروز کرده است،آید، پرهیز کن. زیرا اختالف آنان بر 

کسی را که از آنان بدگویی کند. سپس در  درا پیش گیر، خداوند متعال ذلیل و خوار ساز
 شرح آن، چنین فرموده است: 

م وال�اع وادلفاع اذلي جرى بينهم اكن عن اجتهاد قد صدر من لك صی اتلخاأفانه «
واحد من رؤس الفر�ق� و مقصد، سائغ للك فرقة من الطائفت� وان اكن الـمصيب يف 

ومن وااله والـمخطي من نازعه واعداه  ذلك الصواب واحدهما وهو ىلع رضوان اهللا عليه
غ� ان للـمخطي يف األجتهاد أجرا وثوابا خالفا ألهل اجلفاء والعناد فلك ما صح ما جرى 

ام فمقاولة ىلع مع ه ىلع وجه ينيف عنهم اذلنوب واالثب� الصحابة الكرام وجب محل
األمر اكن ألحد يف بدء  عن مبايعة الصديق ال تقيض إىل ش� وتقاعد يلع العباس

أم� أما لعدم مشورته كما عتب بذالك واما وقوفامع خاطر سيدة �ساء العالم فاطمة 
ما ظنت انه هلا وليس األمر كما هنالك ثم ان عليا بايع الصديق ىلع رؤس  ابلتول

عن االقتصاص من قتلة  هللا احلمد وحصل الـمراد وتوقف ىلعاالشهاد فاحتدت اللكمة و
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دم العلم بالقاتل وأما خشية تزايد الفساد والطغيان و�نت اع�شة و طلحة أما لع عثمان
ومن اتبعهم ما ب� �تهد ومق� يف جواز �ار�ة أم�الـمؤمن� سيدنا  ومعاو�ة والز��

ىل عليه وقد اتفق اهل احلق ان الـمصيب يف اأيب احلسن� األنزاع ابلط� رضوان اهللا تع
من غ� شك وال تدافع واحلق اذلي ليس  الـمؤمن� يلعتلك احلروب واتلنازع أم� 

ولون يف تلك الـمخاصمات م لكهم رضوان اهللا عليهم عدول، ألنهم متأعنه نزول انه
�تهدون يف هاتيك الـمقاالت فانه وان اكن احلق ىلع الـمعتمد عند أهل احلق واحدا، 

تلك احلروب اشتباه  فالـمخطى مع بذل الوسع وعدم اتلقص� ماجور ال مازور وسبب
القضايا فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا ثالثة أقسام: قسم ظهر هلم اجتهاد ان 
احلق يف هذا الطرف وان �الفه باغ فوجب عليه نرصة احلق وقتال ابلايغ عليه فيما 

من هذا صفته اتلاخ� عن مساعدة االمام العادل يف ـاعتقدوه ففعلوا ذلك ولم ي�ن ل
 ابلغاة يف اعتقاده،قتال 

 وقسم عسكه سواء �سواء.
وقسم ثالث اشتبهت عليهم القضية فلم يظهر هلم ترجيح أحد الطرف� فاعزتلوا 
الفر�ق� و�ن هذا االعزتال هلم هوالواجب يف حقهم ألنه ال �ل األقدام ىلع قتال مسلم 

 اتفق وهلذاحىت يظهر ما يوجب ذالك و�اجلملة فلكهم معذورون ومأجورون ال مأزورون  
 وهلذا عداتلهم، وثبوت ورواياتهم شهادتهم قبول ىلع جتماعاال يف به يعتد من احلق أهل
 لك حب �ب: »مبتدئ�ـال نهاية« يف محدان ابن ومنهم السنة أهل من كغ�هم نائعلما قال

  و�قراءً  وقراءة كتابة بينهم جرى عما والكف الصحابة
ً
 ذكر و�ب و�سميعاً، وسمااع

 إنما وأنهم هلم العذر واعتقاد عليهم اتلحامل وترك هلم محبةـوال عنهم والرتيض �اسنهم
 اجتهاد ألنه ،عليه يثابون ر�ما بل فسقاً  وال �فراً  يوجب ال سائغ باجتهاد فعلوا ما فعلوا
وانما ن� عن  عنه معفو اءفخط قاتله ومن يلعّ  مصيبـوال: محدان ابن يع� قال ثم سائغ،

 أمحد اإلمام ألناخلوض يف انلظم أي يف نظم العقيدة من اخلوض يف مشاجرات الصحابة 
 وقال �ّفرهم أو ضللهم من تربأ وقد الفضائل، أحاديث و�سلم خاص، من ىلع ينكر اكن
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 .1»بينهم جرى عما السكوت
بود که سران هر ابه رخ داد بر مبناي اجتهادي زاع و درگیري و دفاعی که درمیان صحن«

فین نیک بود. اگرچه گروه بر حق در این اجتهاد رط روهی کرده بودند و مقصود هر یک ازگ
بود، و آن حضرت علی و همراهانش بودند و ظاهراً اهل خطا آن بزرگوارانی بودند که  یفقط یک

این به نزاع و عداوت برخاستند. البته ثواب براي هردو گروه موجود است. ( با حضرت علی
م عقیده اهل جفاء و عناد (که خالف این عقدیه را دارند) لذا ت) علی رغاست عقیده اهل سن

تمام روایاتی را که در مورد وقوع مشاجرات بین صحابه به صحت رسیده است، واجب است، 
علیهذا آن گفتگو و تلخ  حضرات، اتهام گناه را دور نماید، جنان توجیه و تشریح شود که از آن

هیچکدام از آن دو موجب که بین حضرت علی و حضرت عباس واقع شده بود براي کالمی 
در آغاز امر از دو  عیب نیست و همچنین خودداري علی از بیعت حضرت ابوبکر صدیق

علت خالی نبود، یا بدان جهت بود که از وي مشورت نشده بود چنانکه خود آن حضرت بر آن 
از  درک ل حضرت فاطمه بود که او فکر میرعایت حایدگی فرمودند با مقصود وي جاظهار رن

 گیرد باید به من برسد. اي که به من تعلق می سهمیه ارث رسول خدا
بیعت کرد، و بدین  2در انظار تمام مردم بر دست حضرت ابوبکر  سپس حضرت علی

ترتیب و حدت کلمه نصیب مسلمانان شد و به حمد خدا مقصود حاصل گردید، و توقف 
یا بدان جهت بود که قاتل  لی در مورد قصاص گرفتن از قاتالن حضرت عثمانحضرت ع

فساد و  دانست و یا بنا به اندیشه اضافه شدن بطور یقین معین نبود و آن حضرت قاتل را نمی
شه و حضرت طلحه و زبیر و یاداري را مصلحت دانستند) و حضرت عموقع خود فتنه (در آن

اي مجتهد  جنگ را تجویز نمودند، از میان آنها عده و پیروان آنها که با حضرت علی معاویه
ي دارند که حق در این اختالفات أن امر اتفاق ریاگر مقلد آنان بودند و اهل حق بر اي دی و عده

نیست، این  بود، و عقیده بر حقی که از آن چشم پوشیدن ممکن بدون شک با حضرت علی
ها آنان از  صحابه عادل هستند. زیرا در تمم این اختالفات و جنگ حضرات است که همه این

تأویل و اجتهاد استفاده کردند، و نزد اهل حق اگر چه جانب حق فقط یکی است، اما کسی هم 
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که براي رسیدن به حق کوشش مقدور خود را صرف نموده است، اگرچه خطا و اشتباه بکند 
ها  ها مشتبه بودن قضایا و معامله سبب وقوع این جنگ کار، و ور (مستحق اجر) است نه گناهماج
آراء اجتهادي آنان نیز مختلف شد و آنها (در طریق  ،و بنا به شدید بودن مشتبهیت امر بود،

 اجتهاد) به سه گروه منقسم شدند.
روه است و مخالفان او یاغی ه این نتیجه رسید که حق با فالن گیک گروه در اجتهاد خود ب

که بر علیه او شوریده است واجب  ند و بر ما یاري و نصرت گروه حق و جنگ با کسیهست
که داراي چنین نظر اجتهادي باشد براي خود  کار را کردند، و بدیهی است کسی است و همین

اند  نشینی را از مساعدت امام عادل در موضوع جنگ با کسانی که علیه او شوریده مجوز عقب
 نخواهند یافت.

ه اول حق را به جانب گروه دوم دانسته و نسبت به وردیگري از آنها کامالً بر عکس گه گرو
 مخالفش عیناً همان نظر اجتهادي را بدون کم و کاست داشت.

گروه سوم از صحابه کسانی بودند که موضوع بر آنها خیلی مشتبه ماند و ترجیح این امر که  
نها مشکل شد، و براي این گروه همین کدام گروه از دو طرف متخاصم محق است، براي آ

گیري واجب بود، زیرا تا حکم شرعی که قتال و جنگ با مسلمانی را واجب سازد بر کسی  گوشه
 واضح و روشن نشود جنگ کردن با وي جایز نیست.
شان) در نحوه عمل خود معذور و ماجور  خالصه سخن اینکه تمام صحابه (هرسه گروه

اهکار، به همین جهت تمام علماي اهل حق که قول آنان قابل اعتماد (مستحق ثواب) بودند نه گن
شان ثابت  و پیروي است، بر این اتفاق نظر دارند که گواهی و روایات آنان مقبول و عدالت

» ابن حمدان«اند و از جمله آنان  است. لذا علماي منطقه ما همانند تمام علماي اهل سنت گفته
است که: دوست داشتن تمام صحابه واجب است، و هکذا واجب گفته » نهایۀ الـمتبدیین«در 

است خودداري از نوشتن و خواندن و تدریس کردن و شنیدن و شنوانیدن امور و واقعاتی که 
هایشان و اظهار رضامندنی از آنان و  بین آنها رخ داده بود، و واجب است بیان کردن خوبی

و ایرادگیري را بر آنها و معتقد به معذور بودن آمیز  محبت ورزیدن با آنان و ترك روش اعتراض
اند بر مبناي اجتهاد  انها در این قضایا و عقیده داشتن به اینکه تمام کارهایی که آنان انجام داده

آورد و نه فسقی را، بلکه چه بسا که بر آن  مجازي انجام داده بودند که نه کفري را به بار می
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ها  گوید بعضی ب اجتهاد مجاز بود، سپس میآن بر حس گردند، زیرا و ثواب می مستحق اجر
بود و کسانی که با او جنگ کردند خطاء آنان مورد عفو قرار  اند که حق با حضرت علی گفته

از خوض (مداخلت و مباحثه) در » درة الـمضيئة«گرفته است، و آنچه در نظم (شعر) کتاب 

ین افرادي که در ت که امام احمد بر چنبدان جهت اس امله مشاجرات صحابه منع کرده است،مع
دادند، انکار فرمود و روایاتی را که در بیان شأن و فضیلت صحابه  لت میاخمشاجرات صحابه د

گفتند، تبرّا و بیزاري  کرد و از کسانی که صحابه را گمراه یا کافر می وارد شده است قبول می
صحابه کرام اختیار خاموشی و  گفت: طریقه و روش صحیح در مورد مشاجرات جست و می می

 .»سکوت است

 ز عقاید و اقوال سف و خلف و علماءآنچه ذکر شد مجموعه مختصري است ا
متقدمان و متأخران امت که در آن بیان اجماع  اتفاق نظر همه بر عدل و ثقه بودن تمام 

اجرات و هم ثابت است و این موضوع هم روشن شده است که در مش صحابه
است خوض و مداخلت نشود، یا سکوت و خاموشی  که بین آنها رخ دادهاختالفاتی 

شود اجتنناب  اختیار شود یا اقالً از سخنان و اظهار نظرهایی که موجب کسر شأن آنها می
 و خودداري شود.

 مقبولیت و بخشودگی صحابه
عصوم اند که صحابه کرام مانند انبیا م با این همه، تمام آن حضرت بر این امر نیز متفق

، اند پذیر است، و چه بسا مرتکب گناه هم شده نیستند، سر زدن خطاء و گناه از آنان امکان
بر بعضی از آنها حدود و کیفر نیز اجراء فرموده است. در احادیث  نانکه رسول اهللاچ

نبوي تمام این وقایع بطور غیر قابل انکاري ثابت شده است و در مضامین ذکر شده 
یز وجود دارد، به عنوان مثال روایت شماره هفده را مالحظه فرمایید: گذشته تصریحاتی ن

ولی مع الوصف صحابه کرام نسبت به عموم افراد امت بنا به چندین وجوه داراي امتیاز 
 خاصی هستند:

خداوند متعال آنان را طوري تربیت  به برکت صحبت و همنشینی رسول اکرم -1
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ن قرار گرفته و صدور عمل خالف شرع یا گناه از شا کرده بود که شرع مبین جزء طبیعت
 آنان خیلی شاذ و نارد بود.

در راه دین و  اعمال صالحه آنان و نثار جان و مال و اوالد در سر محبت رسول خدا
در هر کاري را وظیفه زندگی خود قرار  پیروي مرضیات اهللا و مرضیات رسول اکرم

دات به نحوي که نظیرش درمیان امتان دادن و براي آن تحمل مشکالت و صرف مجاه
شمار و فضایل و  شود. بدیهی است در جنب چنین اعمال صالحه بی گذشته یافت نمی

 کماالت، سر زدن یک گناه در تمام عمر کالعدم محسوب خواهد شد.
ترین  خشیت آنها در مواقع صدورکمو خوف و  محبت و عظمت اهللا و رسول -2

تی خود را براي تحمل سزاي کیفر مربوطه عرضه کردن و بر گناه و فوراً توبه کردن، ح
است و طبق  اعتراف و معرفی خود اصرار کردن، در روایات و احادیث معروف و مشهور

 شود که گویی هرگز گناهی سر نزده است. به طوري بخشیده میحدیث، گناه بر اثر تو

ّ�ِ ٱ هِۡ�َ يُذۡ  ِت َسَ�ٰ �َۡ ٱ إِنَّ ﴿طبق آیه کریمه:  -3  بخود حسنات انسان هم خود ﴾اتِ  َٔ لسَّ
 شوند. کفار سیئات وي می

با کمال عسرت و  رسول اکرم ي اقامت دین و نصرت اسالم در معیتبرا -4
هایی را پشت سر گذاشتند که درمیان اقوام عالم نظیر  تنگدستی و مشقت و محنت معرکه

 آن وجود ندارد.
به نحوي که قرآن،  ت و رسول خداواسطه و رابط بودن این حضرات بین ام -5

حدیث و تمام تعلیمات دین به وسیله همین حضرات به امت رسیده است، اگر در آنها 
هاي  بود تا روز قیامت امکان حفاظت دین و اشاعت آن در تمام گوشه نقص و کوتاهی می

و  اخالق شد، به همین سبب، خداوند متعال به میمنت صحبت رسول خدا دنیا پیدا نمی
عادات و حرکات و سکنات آنان را طوري تابع دین قرار داده بود که اوالً از آنان گناه 

زد  شد و ثانیاً اگر در تمام مدت زندگی احیاناً بطور شاذ و نادر گناهی سر می صادر نمی
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در از پیش هاي بیش  فوراً کفاره دادن آن با توبه و استغفار و با تحمل زحمات و مشقت
 ن آنها معروف و مشهور بود.راه دین در بی

خداوند متعال آنان را براي همراهی نبی خود منتخب فرموده، آنان را واسطه و  -6
رابط دین قرار داد لذا این امتیاز ویژه را نیز به آنان عنایت فرمود که در همین دنیا در حق 

ت را خطاهاي همه آنان اعالم گذشت و عفو فرموده و مژده رضا و رضوان و وعده بهش
 براي آنان در قرآن مجید نازل نمود.

امت خود را راهنمایی و تاکید فرمود که با تمام آن حضرات محبت و  نبی کریم -7
مودت داشتن و رعایت عظمت آنان نشانه ایمانداري است و توهین آنان موجب خطر 

است. بر همین اساس با وجود معصوم نبودن  براي ایمان و سبب ایذاي رسول خدا
ن منوال مقرر شده که هیچ یااندك عقیده امت نسبت به آنان بر آنان و باوجود صدور گناه 

سوي آنان منسوب نکنند و از توهین و بدگویی آنان هم اجتناب  عیب و گناهی را به
 نمایند.

اگرچه یک گروه بر راه اي که بین آنها رخ داد، در این مشاجرات  اختالف و مقاتله
خطا و دوم بر راه حق بود، و اجماع علماي امت در این مشاجرات بر حق بودن حضرت 
علی کرم اهللا وجهه را و بر خطا بودن کسانی را که در مقابله او به جنگ پرداختند با 
صراحت و وضاحت کامل بیان داشته، ولی بنا به نصوص ذکر شده قرآن و سنت، همه بر 

اند که گروهی که بر خطا بوده است، اوالً خطایش  نیز اجماع و اتفاق کردهاین امر 
اجتهادي بود که باعث گناه نیست بلکه وعده یک درجه اجر بر چنین اجتهادي هم در 
حدیث مذکور است و اگر هنگام جنگ از کسی بطور یقین هم گناه یا لغزشی سر زده 

انکه از اکثر حضرات چنین کلماتی (که باشد، او پس از آن نادم و تائب شده است. چن
مترجم) منقول است. (و در صفحات آینده بیان خواهد  -دال بر نادم و تائب بودن است 

شد) خصوصاً وقتی که قرآن کریم مدح و ثناي آنان را ذکر کرده خشنودي اهللا را در حق 
. روایات وده است که در واقع از عفو و گذشت هم مقامی باالتر استمآنان اعالم فر
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 را مالحظه فرمائید. 21-18مذکور شماره 
شان را هم خداوند متعال عفو نموده  حضراتی که گناهان و خطاهاي مشخص آن

است، دیگر کسی حق ندارد که آن گناهان و خطاها را تذکر و بارها یادآوري نموده، نامه 
اعمال خود را سیاه کند، و در اعتقار اعتماد امت نسبت به این گروه مقدس، خلل و به 

عموماً  سلف صالحان، دین را متزلزل سازد، به همین جهت،وجود آورد و بنیادهاي 
، وسیله سالمتی ایمان قرارا دادند و درباره سخنان قابل خاموشی را در این مقاالت
هایی که با هم داشتند، منسوب  خالل جنگ سوي هرگروه در اعتراض و قابل ایرادي که به

در صفحات » عقیده واسطیه«شده است، همان عقیده را پیش گرفتند که به نقل از کتاب 
ترین بخش این سخنان قابل ایراد کذب و افتراهایی است  که، عمدهگذشته نقل شده است 

هاي روافض و خوارج و منافقان در تاریخ درج گردیده است و آن مقدار که  که از روایت
صحیح و ثابت است بدان سبب گناه نیست که آنها آن را بنا به اجتهاد خود جایز حتی 

ودند، اگر چه آن اجتهاد غلط و اشتباه هم شاید براي امر دین الزم دانسته اخیتار کرده ب
 باشد، اما باز هم گناه نیست.

اگر درباره موضوع خاصی این امر هم پذیرفته شود که خطاي اجتهادي نبوده، بلکه 
واقعاً گناه بوده است و پس آنچه از خدا ترسی و تقواي آن حضرات متبادر و ظاهر است 

اند. اگرچه اعالم توبه ظاهراً نشده باشد و به علم  همین است که آنها از آن عمل توبه کرده
نی و حسنات و اطالع مردم نرسیده باشد و اگر فرضا توبه هم نشده باشد پس خدمات دی

ن معفو و مغفور قرار گرفتن آن عمل به حد آیم است که به سبب آن به قدري زیاد و عظ
 یقین نزدیک است.

ها و  گواران به منظور دفع سوء تفاهمالبته از میان دانشمندان اسالمی بعضی بزر
شایعاتی که بر اثر روایات شایع کرده روافض و خوارج و منافقان در اذهان عوام الناس 

اند که اگرچه به جاي خود امري  ایجاد شده است، درباره مشاجرات صحابه گفتگو کرده

ة االقدامی«درست است، ولی باز هم آن  رفتن از ن وراست که صحیح و سالم بی» مزلّ
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ورطه آن کاري سهل و آسان نیست، به همین جهت جمهور و اتقیاي سلف آن را 
 اند. نپسندیده

 خالصه فرمایشات ذکر شده سلف صالح و علماي امت
آنها «درباره تمام صحابه کرام بدون استثناء فرمود:  حضرت عبداهللا بن مسعود -1

» تر، و بندگان برگزیده اهللا هستند تهافرادي پاکدل و به لحاظ عادات و اخالق از همه شایس
 احترام آنها باید بجا آورده شود [مسند امام احمد].

سه مرود اتهام به حضرت عثمان  Èوقتی در محضر حضرت عبداهللا بن عمر -2
 Èمنسوب شد با اینکه یک مورد از آن درست هم بود، ولی حضرت ابن عمر غنی

 ، ابن تیمیه].19ر داد. [روایت شماره: دفاع نموده و متهمان را مقصر و متهم قرا
افضل التابعین حضرت عمر بن عبدالعزیز درباره تمام صحابه کرام بدون استثناء  -3

 فرمود:
کتاب  :صحابه کرام سابقان امت، مقتدیان امت و صراط مستقیم هستند. [ابوداود«

 ].1، روایت شماره: السنة

 جواب فرمود: ردال شد او در مورد قتال صحابه سو يراز حضرت حسن بص -4
در آن موقع حاضر بودند و ما غایب  این موضوع چنان است که صحابه رسول اهللا«

بودیم، و آنها از کیفیت صحیح و حقیقت درست حاالت و مسایل با خبر بودند و ما از 
خبر، لذا در هر امري آنان متفق شدند ما از آنان پیروي کردیم و در هر چیزي که آنان  بی

 از قرطبی]. 14[روایت شماره: ». با هم اختالف کردند ما در آن توقف و سکوت نمودیم
 حضرت محاسبی فرمود: -5
گوییم: عملی که  ما هم همان حرفی را که حضرت حسن بصري فرموده است می«

تر بودند، لذا مسلک ما همین است که  ت صحابه اختیار فرمودند، در آن از ما عالماحضر
ختالف کنیم و هرجا که ا آنها اتفاق نظر داشته باشند ما از آنها پیروي میکه در هر امري 

باشد ما باید توقف و سکوت را اختیار کنیم و از طرف خود نظر جدیدي اخیتار و اختراع 
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ود آنها دانیم هر کاري که آنها کردند بر مبناي اجتهاد خود کردند و مقص نکنیم، زیرا ما می
از  14زیرا آنها در امر دین متهم نبودند [روایت شماره:  عمل به فرمان خداوند بود،

 قرطبی].
 حضرت امام شافعی در مورد گفتگو کردن در موضوع مشاجرات صحابه فرمود:  -6
هاي ما را از آن پاك داشت  ها، همان خونهایی است که خداوند متعال دست این خون«

ها آلوده نسازیم  هاي خود را هم با آن خون (زیرا ما در آن موقع نبودیم) لذا ما باید زبان
) م نزنیم، بلکه سکوت اخیتار نماییمگیري نکنیم و اتها دهیک از صحابه خر (یعنی بر هیچ

 از شرح مواقف]. 15[روایت شماره: 
گاه امام مالک  شخصی در حضور امام مالک نسبت به یکی از صحابه اهانت کرد آن -7

ِينَ ٱوَ ﴿این آیه قرآن را تالوت نمود:  ارَ لۡ ٱ بِِهمُ  ِ�َغِيَظ  تا ۥٓ َمَعهُ  �َّ و گفت: . ]29الفتح: [ ﴾ُكفَّ
هر شخصی در دل وي نسبت به احدي از صحابه غیظ وجود داشته باشد، در زیر حکم 

] و حضرت امام مالک نسبت به کسانی که ذكره اخلطيب أبوبكراین آیه داخل کرده [

 کنند فرمود: تنقیص صحابه کرام را بیان می
است. اما چون جرأت  شان توهین به رسول اهللا آنها کسانی هستند که قصد اصلی«

آن را مستقیماً ندارند لذا به بدگویی صحابه آن حضرت پرداختند، تا مردم چنین بفهمند 
» اش نیز صالح بودند آدم بدي بود. اگر او خوب بود، صحابه که (العیاذ باهللا) رسول اهللا

 ].الصارم الـمسلول ابن تيمية[

 امام احمد بن حنبل فرمود: -8
جایز نیست که صحابه را به بدي یاد کند یا به وسیله عیب و  براي هیچ مسلمانی«

نقصی بر آنها طعن وارد کند و اگر کسی چنین جسارتی کند کیفر دادن و توبیخ کردنش 
کند،  که نام یک صحابی را به بدي یاد می دیت و فرمود: هرگاه کسانی را دیدواجب اس

 ].4ت شماره: [روای» و متهم انگارید كایمان و اسالم او را مشکو
 گوید: ابراهیم بن مسیره می -9
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گاه عمر بن عبدالعزیز را ندیدم که شخصاً کسی را زده باشد جز مردي را که  من هیچ«
 .1بدگویی کرد، او خود، وي را شالق زد نسبت به حضرت معاویه

 امام ابوزرعه عراقی، استاد امام مسلم فرمود: -10
گوید بدانید که او زندیق است  صحابی را بد میهر وقت شما کسی را دیدید که یک «

خواهد اعتماد امت را نسبت به قرآن و سنت، سلب کند، لذا زندیق و گمراه قرار  و می
 ].4دادن او، کاري درست و بر حق است. [روایت شماره: 

آنچه ذکر شد فرمایشات خصوصی چند تن از اسالف امت بود، عالوه بر آن در 
اند که سرپیچی و  شده این مساله را عقیده اجماعی امت قرار داده عبارات و روایات ذکر

 انحراف از آن عقیده براي هیچ مسلمانی جایز نیست. 
مجتهدان امت این  درباره مشاجرات صحابه، عقیده و داوري صحابه و تابعین و ائمه

الع جهت که ما از تمام احوالی که آن حضرات در آن به سر بردند اط است که چه از آن
نداریم و چه از آن رو که در قرآن و سنت، مدح و ثناي آنها و بشارت رضوان الهی، 
مقتضی آن است که ما همه آنان را بندگان مقبول خداوند متعال بدانیم، و اگر فرضاً 
لغزشی از آنان سر زده باشد آن را معفو و مغفور شمرده درباره آنان هیچ سخنی که 

از آنان باشد یا سبب ایذاء آنان گردد، از زبان خارج  موجب تنقیص یا کسر شأن یکی
 است. نکنیم. زیرا ایذاي آنها ایذاي شخص رسول اهللا

بسیار بدبخت و شقی است کسی که در رابطه با این موضوع به اندیشمند بودن خود 
و یا بر احدي از آنان  فتظاهر کند و گستاخانه نسبت به آن بزرگواران اسائه ادب نماید

 م وارد سازد.اتها

                                           
 .الصارم الـمسلول و ذكره ابن تيمة يف رواه الاللكائی -1



 
 

 

 1پاسخ به اعتراضات ملحدان و مستشرقان 

در عصر حاضر آن دسته از نویسندگان مصري، هندوستانی و پاکسانی که مسئله 
ها  کتاب ثبه این بح اند و راجع مشاجرات صحابه را موضوع تحقیق خود قرار داده

گویی به جمالت مستشرقان و ملحدان است که  اند، هدف آنها در واقع دفاع و پاسخ نوشته
اند، این پاسخگویی را آنان خدمتی براي اسالم تصور کرده و  در این مورد مطرح کرده

 اند. اختیار نموده
ان و رواج در این موقعیت که فقدان تعلیم و فرهنگ اسالمی درمیان عموم مسلمان

یافتن تعلیم ملحدانه جدید، بخش عظیمی از مسلمانان را از اسالم و احکام اسالمی بیگانه 
مفهوم و  ف در اذهان آنها به منزله یک نقطه بیور ساخته است و ادب و احترام اسالو د
اند لذا مستشرقان و ملحدان که همواره  معنی جلوه کرده است و آن را آزادي نام نهاده بی
طرق گوناگون به فکر ضربه زدن بر اسالم و گمراه کردن ملت مسلمانان هستند، این از 

ور شدند که باید درباره صحابه کرام  فرصت را غنیمت شمرده از این رو به اسالم حمله
مطالبی را درمیان عوام الناس انتشار داد که به وسیله آن، اعتماد و اعتقاد مسلمانان نسبت 

وقتی مسلمانان از گروه مقدس صحابه  کاهش یابد یا اصالً سلب شود، به صحابه کرام
دینی را هموراه خواهد شد براي رسیدن به این  سلب اعتقاد کنند، آنگاه براي هر نوع بی

مقصود برنامه را تحت عنوان تحقیق و بررسی کتب تواریخ اسالمی آغاز کردند و از کتب 
باشند و عالوه بر آن،  م از صحیح و سقیم میتواریخ که مشتمل بر هر گونه روایات اع

                                           
مستشرقان جمع کلمه مستشرق به معناي خاور شناس است. منظور حضرت مؤلف خاور شناسان اروپاي و  -1

کنند تا با استفاده از  ها و مذاهب خاور نشینان اطالع و آگاهی حاصل می فرنگیان ملحدي هستند که به زبان
د را خیلی ماهرانه به آنها ها بتوانند عقائد و نظریات الحادي و افکار پوچ خو نحه بینش مردم این سرزمین

 مترجم. -تحمیل نموده مسلمانان را از راه راست گمراه کنند 
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روایات روافض و خوارج نیز در آن موجود است، همان حکایات و روایاتی را انتخاب 
اند که حیثیت و شخصیت این گروه مقدس بیش از حیثیت و  ر عام آوردهظکرده به من

یار شخصیت رهبران و سردارانی اقتدار پسند جلوه نکند و آن را هم به صورتی بس
 آمیز  جلوه دادند. تنفر

نسل تحصیل کرده ما مسلمانان که عمداً از (گنج سرشار و خزانه علمی و سرمایه 
خبر داشته شده است،  مترجم) موجود در خانه خودش بی -نظیر  معلومات اصیل و بی

هاي این ملحدان و مستشرقان را با کمال رغبت و اعتناء خواندند و از  ها و نوشته کتاب
اش  نسی، همین مباحث سم آلود، آنها را علم و واقعیت تصور کرده به مطالعهبدشا

شود که در  س میسان جوانان این تصور نادرست احیاپرداختند. (حتی در قرون اخیر درم
ارند به جاي کتب و مواد اسالمی مباحثی که دو فرقه از مسلمانان با هم اختالف نظر د

ن اروپایی و غیر مسلم بررسی کنند و تشبیه صححیح اهاي نویسندگ ید بحث را از نوشتهاب
 این روش فکري غلط، در شعر ذیل خوب بیان شده است:

 انـد  در پس آئینه طوطی صـفتم داشـته  
 

ــی     ــو م ــتاد ازل بگ ــه اس ــویم هرچ  1گ
 

در دام (فریب) مستشرقان و ملحدان گرفتار شدند. با مشاهده چنین  ،بدین ترتیب
ع بر آمدند و این عمل فی الواقع بدون از نویسندگان مسلمان در صدد دفا وضعی چند نفر

اي بود که از دیر باز در چنین مواقعی، معمول علماء علم کالم و  شک خدمت شایسته
متکلمین اسالم بوده است. اما روشی که در این عمل به کار برده شد اصوالً اشتباه بود که 

لحدان افتادند و آرزوي ننگینی که این مستشرقان و مبر اثر آن خود آنها به دام دشمن 
توانستند بدان دست بیابند، زیرا مسلمانان حقیاق  وان نمیداشتند و خود آنها به یچ عن

کردند  نان اسالم دانسته و به حرفشان اعتماد نمیمششناس و آگاه در هر صورت آنها را د
قام مقدس و پاکبازي آنان، از یعنی آرزوي بدنام کردن صحابه کرام و مجروح ساختن م

 هاي این مصنفان (به نام مدافع) برآورده شد. کتاب

                                           
 مترجم. -1
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علت اساسی این اشتباه این است که براي مجروح قرار دادن هر نوح شخصیتی و 
و ضوابطی به نام قواعد و ضوابط  و در دین مبین اسالم قواعدبر ابراي اثبات اتهام وارده 

ه هم عقلی است و هم شرعی (یعنی هم با اصول گردیده است ک رجرح و تعدیل مقر
مترجم) و تا زمانی که اتهام ورده با این معیار  -معقول منطبق است و هم با اصول منقول 

سنجش سنجیده نشود، نسبت دادن هرگونه اتهام و عیبی به هر شخصیتی از نظر اسالم 
بدون تحقیق به جرم و ظلم است. تا جایی که نسبت دادن اتهام خاصی بدون مدرك و 

 هایی که به ظلم و ستم شهرت دارند نیز در اسالم حرام قرار داده شده است. شخصیت
رگان امت به حجاج بن یوسف ثقفی که ظلم و ستمش زشخصی در محضر یکی از ب

در دنیا معروف و متواتر است، اتهامی وارد ساخت، آن بزرگوار از او پرسید: آیا نزد تو 
گونه دلیلی  است؟ هیچ که حجاج بن یوسف این کار را انجام داده دلیلی شرعی وجود دارد

کی وجود نداشت، زیرا با توجه به بدنام و معروف بالفسق بودن حجاج، گونیده بر و مدر
 خود الزم ندانسته بود که مدرکی هم مهیا سازد.

چه ظالم است و خداوند متعال انتقام خون  ه آن بزرگوار به وي گفت، اگر حجاجآنگا
هزاران کشته را از وي خواهد گرفت، اما به این امر هم توجه داشته باش که اگر کسی به 

 مورد و نابجایی وارد کند، انتقام آن از وي گرفته خواهد شد. حجاج هم تهمت بی
کار و فاسق حتی به  دهد که به شخص گناه قانون و ضابطه رب العالمین اجازه نمی

الم نسبت به عموم افراد انسان سارد شود و هرگاه ل بخواهد تهمت واکافر هم هرچه د
حتی نسبت به کفار و فجار این مراعات را دارد، پس باید دانست که نسبت به فرد یا 
گروهی که بعد از ایمان به خدا و رسول و همه چیز خود را در راه رضاي خدا و 

ل کردن طبق رسولش قربان کرده است و در هر لحظه زندگی و در مواقع تنفسش هم، عم
را وظیفه زندگی خود قرار داده باشد و کسانی که نسبت  احکام و فرامین اهللا و رسول

اند، قانون عدالت پسند  به مقام بلند اخالق و عدل و انصاف آنان، دشمنان نیز گواهی داده
هاي پاك  اسالم چگونه اجازه خواهد داد که براي بدنام کردن و تهمت زدن این شخصیت
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اذن عام بدهد، و یا روا دارد که با هر نوع روایت و حکایات غلطی بدون تحقیق به مردم 
 آنان مجروه قرار داده شوند؟

اگر مستشرقان و ملحدان تعمداً هم این اصول اسالمی و حکیمانه عدل و انصاف را 
نادیده بگیرند، از آنان بعید نیست، زیرا آنها دشمن اسالم هستند. اما تاسف از کسانی 

که بدواً به منظوذر دفاع از آن بزرگواران صحابه در این میدان خونین پیاده شده است 
 ت صحابهابودند، اما نهایتاً آنها هم این اصول اسالمی را نادیده گرفته درباره حضر

روشی را به کار بردند که آن مستشرقان تحت تدابیر مرموز خود عمداً بر علیه اسالم و 
سند تاریخ را  بودند، بدین نحو که صرفاً روایات مخلوط و بی اسالف اسالم اخیتار کرده

هاي  مبناي تحقیق و مدار بحث قرار داده، و بر اساس همان روایات و حکایات، شخصیت
 نظیر حضرات صحابه را مورد جرح و طعن قرار داده اتهاماتی را به آنان نسبت دادند. بی

وال آنها جزء احادیث اي از اح  سانی هستند که بخش عمدهدرحالیکه این حضرات ک
باشد و در کتب علم حدیث با کمال احتیاط و پس از تنقید کامل  می مقدسه رسول

اي از آن در قرآن مذکور است. زیرا نزول  مدون گردیده است. همچنین بخش عمده
بسیاري از آیات قرآن مجید در خصوص واقعات بعضی صحابه کرام بوده است عالوه بر 

وري که در قرآن آمده اگرچه در مرحله ثانوي براي همه مسلمانان جنبه آن، هر دست
 اند. عمومی داشته ولی گروه صحابه مصداق اولی آن بوده

اي بیندیشیم، خواهیم دید که این چنین حاالت و معامالت صحابه  اگر با چنین نحوه
 اند. طور ضمنی دربر گرفتهرا به 

شان و پی بردن حاالت آنها، در  ضع زندگیصحابه کسانی هستند که براي فهمیدن و
روایات و نصوصی وجود دارد که با  ه قرآن کریم و در احادیث رسول اهللامکمحآیات 

مدون شده است، و در جهت مقابل آن، حکایاتی تاریخی  کمال احتیاط و نقد و تحقیق
گونه  در اینوجود دارد که نسبت به آنها ائمه تاریخ اتفاق نظر و وحدت کلمه دارند که 

حکایات و روایات نه اهتمام صحت سند، شده است و نه در مورد بررسی راویان و 
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گونه حکایات و روایات از روش علمی و محدثانه جرح و تعدیل استفاده  کنندگان این نقل
 گردیده است.

وظیفه دیانت داري یک مورخ تنها این نیست که هر نوع و به هر مقدار روایاتی که 
یک واقعه به وي رسیده باشد همه را گرد آورده و لو اینکه آن روایات مخالف  نسبت به

 .1مذهب و مسلک او باشند
گونه روایات صحیح و سقیم تاریخ برخالف روایت مستند و معتبر رسول  حاال اگر این

انصافی  ، علیه یک شخصیت، تأثیري بنماید و بر وي تهمت وارد سازد، کمال بیاهللا
سند تاریخی را  گونه روایات بی بر شهادت و گواهی قرآن و حدیث، این خواهد بود که

 کسی ترجیح داده آن بزرگواران را مخدوش و متهم قرار دهد.

                                           
، بنابر شأن عبدیت و فروتنی مخصوص و /الزم به یادآوري است که حضرت استاد، جناب مفتی اعظم -1

نویسانی که خشک و تر همه حسن ظنّ و تأدب خاصی که به مؤلفیین اسالمی دارد، از عمل قابل ایارد تاریخ 
فرماید  آنها را توجیه می اشتباه کند و اند، در اینجا دفاع می آوري کرده را بدون بررسی الزم در کتب تاریخ جمع

اً مسئول تمام ه خالی نیست، و ما مستقیماق و مبالغره دفاع و توجیه از اغگون اما به نظر کوتاه و ناچیز ما این
و یاران  مجعول و ساختگی که امروز به مقام منیع حضرات اصحاب رسول ایاتورهاي ناروا و  نسبت

هایشان منبع و  ها و نوشته دانیم که کتاب گردد، کسانی را می از طرف دشمنان منسوب می گرامی پیامبر اسالم
ه مقام پر اند، هیچ روایت و حکایتی را که نسبت ب ها مواظف بودهونه روایات هستند، به عقیده ما آنگ مآخذ این

اند و محبت با آنها و حفظ حرمتشان عین دین، لطمه و  ارج و شخصیت با عظمت صحابه که مدار دین بوده
زند، بدون بررسی دقیق و تطبیق با معیارهاي سنجیش و موازین مقرره از جانب محدثان در باب  ضربه می

صیل بحث شده است که موضوع زیرا در صفحات کذشته این کتاب به تف -جرح و تعدیل اصالً نپذیرند 
ن و سنت و آاعتماد بر صحابه و عدالت مبرّا از فسق آنها یک موضوع دینی است که از نصوص قطعیه قر

دین شمرده شده است. بدیهی است که روایت تاریخی  ءاجماع امت مسلمه به ثبوت پیوسته است و جز
آن و حدیث ثابت شده است، و تاریخ و مورخ عی را رد کند که از قروهرچه باشد ارزش آن را ندارد که موض

تر از آن هستند که معرّف هویت صحابه باشند، زیرا معرف هویت آنها خداوند ذوالجالل  هر دو خیلی کوچک
ن و حدیث است، و مستدل ما در این نظري که برخالف آهستند، و سند عظمت آنها قر و رسول رحمت

باشد که  می اظهار کردیم این حدیث پاك حضرت رسول نظر مدافعانه حضرت مؤلف از چنین مورخین

نْ  َكِذبًا بِالَْمْرءِ  َكىَف «فرماید:  می
َ
َث  أ  . [صحیح امام مسلم] (مترجم).»َسِمعَ  َما بُِ�لِّ  ُ�َدِّ
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ی نیست، این مطلب تنها بر اساس عقیده و اراده اسالمی و طرفداري از صحابه مبتن
 نیز همین است. فابلکه مقتضاي عقل و انص

 آنان سوال از مستشرقان و همفکران
پرسیم که اگر در مورد شخصی یا  من از مستشرقان غیر مسلمان و از همفکران آنها می

گروهی دو نوع روایات وجود داشته باشد، یک نوع روایاتی باشند که سندش کامالً 
اند و در نقل  محفوظ است و راویان آنان نیز بر میزان صحیح جرح و تعدیل بررسی شده

 ملحوظ گردیده است.الفاظ روایت احتیاط کامل 
غلط بدون و  یحو نوع دیگر از آن روایاتی باشد که در آن، رطب و یا بس، صح

گونه سندي ذکر شده باشد، و اگر احیاناً سندي ذکر شده است در مورد روایاتش هیچ  هیچ
تحقیقی و بررسی به عمل نیامده باشد و نه الفاظ روایت پس از بررسی و تحقیق نقل 

 شده باشند.
هاي  ها و بررسی ین صورت، از این دو نوع روایات، آنها کدام یک را در تحقیقدر ا

خود ترجیح خواهند داد؟؟ اگر امروز هم چیزي به نام عقل و انصاف در دنیا وجود دارد 
هاي ما بین  بررسی کرده بنگریم آن بزرگوارنی که در مشاجرات صحابه و در جنگ

رت علی کرم اهللا وجهه، یعنی حض فته بودند،ه مقابل یکدیگر قرار گرخویش بیش از هم
، وغیره صاطلحه، حضرت زبیر، حضرت عمرو بن عه، حضرت یوحضرت معا

مقداري از حاالت آنها و مقاالتی که بر علیه یکدیگر از آنها روایت است طبق اصول و 
آوي گردیده، امروز موجود است،  قواعد روایت حدیث بررسی شده در کتب حدیث جمع

دیگر از حاالت و مقاالت همین بزرگواران در روایات تاریخی نیز ذکر شده  و برخی
 است.

شما این هر دو نوع روایات را جداگانه بخوانید و سپس تأثیري را که بر اثر مطالعه 
دهد نیز جداگانه بررسی کنید و بنگرید  این دو نوع روایات براي مغز و قلب شما رخ می

وارد شده است نسبت به این موضوعات چه تأثر  روایاتی که در کتتب علم حدیث
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 گذارند؟ أثري از خود به جاي میر جهت مقابلش روایات تاریخی چه ترسانند؟ و د می
اگر کمی مقایسه نمایئد بدون شک خواهید دید که اگر از روایات جمع شده حدیث 

این  از یک صحابه زیاده روي یا لغزشی فهمیده شود، روي هم رفته، تأثر آن هرگز
بالعکس روایات تاریخ  -نخواهد بود که شخصیت آنها مخدوش و غیر قابل اعتماد است 

را خوانده یک انسان هردو گروه یا ال اقل یک گروه را غلط کار، اقتدار پسند، قدرت 
 طلب و جنگش را به منظور دستیابی به منصب و قدرت، تصور خواهد نمود.

تّت به وجود بیاورند، تشتالف و سلمانان اخهاي فشرده م نکه در صفمستشرقان جز ای
ده بدنام کردن تمام صحابه هخواستند که اگر از ع اند، آنها می هدفی دیگر نداشته

قرار دهند. اگر آنها از نصوص و   اقل بعضی را مخدوش و غیر معتمدیند الآتوانند بر نمی
ریخ در مورد حضرات روایات قرآن و سنت، عمداً چشم پوشیده صرفاً بر مبناي روایات تا

اظهار نظر نمودند چندان بعید نیست. ولی تعجب است از عمل نویسندگان  صحابه
دان از اصول عادالنه تنقید و از قواعد نی که به محض وارد شدن در این میمسلما

گونه روایات  حکیمانه جرح و تعدیل که در اسالم مقرر شده بود چشم پوشیده همان
 تحقیق خود قرار دادند.تاریخ را مدارکار و 

ه قرآن و حدیث با الفاظ پر متانت و با عظمت، بزرگوارانی که نصوص قطعیه صریح
اند و معتمد و معتبر بودن آنها را در امر دین تأیید نمودند، و کسانی که  آنها را تعدیل کرده

ز انیده است که اگر احیاناً اشان این امر را به ثبوت رس ر حقّنصوص قرآن و سنت د
اند، و آنها  احدي از ان گروه گناه یا لغزشی سر زده باشد آنها بر آن گناه مصرّ نمانده

عنداهللا مغفور و مرحوم و مقبول هستند، لذا آنها را فقط بر مبناي روایات تاریخ هدف 
الم است، بلکه با موازین عقل و خرد و سان نه تنها عملی مخالف با جرح و اتهام قرار داد

 نافات و مخالفت دارد.عدالت نیز م
آنچه در صفحات گذشته در مورد اجماع اسالف و اخالف امت از صحابه و تابعین و 
علماي امت منقول شد که در مورد مشاجرات صحابه واقعاتی که در مخالفتی که بین آنها 



 مقام صحابه  106

 

و روایات و حکایاتی که در این  رخ داده بود، سکوت و خاموشی شیوه اسالف است
تاریخ به صورت نقل در آمده استف تذکره و تکرارش هم شایسته د در صفحات روم

ه نیست، تنها از راه ارادتمندي و خوش اعتقادي یا به عنوان فرار از تحقیق نیست، بلک
به عمل آمده  یحاي است که براساس تحقیق صح انهفیصله و قضاوت عادالنه و محتاط

 است.
در پرتو نصوص قطعیه قرآن و  گونه که در صفحات گذشته بیان شده است که همان

سنت، این گروه همان گروه مقدسی است که خداوند متعال آن را براي رابط و واسطه 
در  و میان امتش منتخب فرموده است و همنیشینی رسول اهللا بودن میان پیامبر گرامی

صوم اعتقادات و اعمال و اخالق و عادات آنها چان انقالبی عظیم برانگیخت که با آنکه مع
دماتی که آنان در راه نصرت شد، خ ف شریعت اسالم برداشته نمیشان برخال نبودند قدم

تحیر به آن  لانگیز است که دشمنان اسالم نیز با کما اند چنان حیرت دین اسالم انجام داده
 اند. اعتراف کرده از آن تجلیل به عمل آورده

ها منسوب شده است، قطعاً اي از بعضی اعمال قابل اعتراضی که به آن قسمت عمده
هاي بهاییت و خرافات خود تراشیده روافض و خوارج است  دروغ و افتراء و ثمره توطئه

ماید اما فی الواقع مخالف ن ن اعمالی است که به ظاهر خالف شرع میاي دیگر از آ و پاره
شرع نیست بلکه کیفیت و روش مخصوص براي عمل به شرع است که وي را بر مبناي 

اد شرعی خود تجویر و براي دین الزم دانستد، اگر در این اجتهاد از آنها خطا و اجته
یک درجه ثواب  بق تصریح حدیث رسول اهللاباهی هم باشد گناهی نیست، بلکه طاشت

 هم در عوض آن به آنها تعلق خواهد گرفت.
نیست، بلکه و اگر احیاناً از کسی چنین کاري هم سرزده باشد که خطاي اجتهادي 

اه است، اوال چنین کاري در تمام زندگی اسالمی آنان چنان نادر بوده حقیقتاً و واقعتاً گن
مهم اسالمی آنان قابل ذکر نیست، ثانیاً  است که در مقابل صدها هزار حسنات و خدمات

شود که بر  با توجه به علم و بصیرت و خوفی که آنها از خداوند متعال داشتند تصور نمی
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اند،  ثانیاً اگر فرض شود که توبه هم نکرده اند، انده باشند، بلکه توبه کردهمآن گناه ثابت 
صدها هزار حسنات آنها این گناه و سبب خدمات عظیم الشأن اسالمی و  بار هم به

خطایی که به ندرت صادر شده است مورد عفو و آمرزش الهی قرار گرفته تحت عنوان 
در قرآن اعالم و به مردم دنیا ابالغ شده  رضاء و رضوان الهی وقوع این عفو و آمرزش

 است.
ته شده است، مقتضاي عقل و خرد و عدل و انصاف غیر از آن وشبا توجه به آنچه ن

است که اگر روایات تاریخ را از روایات منافقان و مخالفان و از حکایات کاذب خالی و 
اعتبار  آن مجید بیمبرّا هم فرض کنیم، باز هم این روایات در مقابل حدیث و آیات قر

 اند. اهمیت واجب الترك و بی

 مراعات موازین اسالمی در حاالت جنگ
گروه صحابه کرام همان گروه مقدس و خدا ترسی است که درباره اعمال جایز حتی 

بت به خطائی اجتهادي ساه نگرترسیدند و ه ال میطاعات و عبادات خود از خداوند متع
دامت اعتراف و نسبت به آن استغفار و توبه کردن شدند با کمال ن از خود متوجه می

 معمول و روش آنها بود.
حضراتی که در مشاجرات صحابه به نظر اجماع امت بر حق بودند و به منظور 
حمایت حق بر یکدیگر شمشیر کشیدند و فتح و پیروزي به دست آوردند آنها هم نسبت 

ف مقابل خود، ه مغلوب شدن طرخود نه احساس سرور کردند و نه نسبت ب به فاتح بودن
الف خود را نیز اشخاصی با خدا و شان بیرون آمد، بلکه گروه مخ جمله فخرآمیزي از زبان

شان اظهار  نیک نیت، ولی در خطاي اجتهادي مبتال دانسته نسبت به کشتار و زیان
 پشیمانی و تأسف فرمودند.

تعلق ماند و از هیچ  گروه عظیمی از صحابه که از هردو گروه متخاصم جدا و بی
گروهی طرفداري نکرد، همه آنها را معذور قرار دادند و حتی آن حضرت مورد تحسین 

 نیز قرار گرفتند. براي اثبات این مطلب روایات ذیل کافی است.
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وارد شده بود آنهایی که مخالف شرع  از اتهاماتی که به حضرت عثمان غنی -1
 بودنش براي وي ثابت شده بود از آن علناً اعالم توبه فرمود. [شرح عقیده واسطیه].

نسبت به مسافرت خودش به بصره که منجر  áهمچنین حضرت عایشه صدیقه -2
افتاد، به  به پیش آمدن جنگ جمل گردید، اظهار ندامت فرمود، و چون به یاد آن واقعه می

 شد. [شرح عقیده واسطیه]. تر می  اش کرد که رو سري حدي گریه می
کرد که چرا در  همیشه نسبت به این کوتاهی اظهار ندامت می حضرت طلحه -3

 از وي کوتاهی شد. [مرجع باال]. و کمک حضرت عثمانمورد یاري 
نسبت به آن مسافرت خود که در آن، جنگ جمل رخ داد اظهار  حضرت زبیر -4

 کرد. [مرجع باال]. ندامت می
حضرت علی کرم اهللا وجهه (با آنکه در این قتال بر حق بود) نسبت به بسیاري از  -5

 وقایع اظهار ندامت نمود. [مرجع باال]
نقل  ن واقعه را حضرت اسحق بن راهویه با سند خود نسبت به حضرت علیای

مخالف  کرده است که در موقع جنگ جمل و صفین از شخصی شنید که درباره گروه
ایم و  راند، حضرتش فرمودند که در حق آنها بغاوت کرده ان میآمیزي بر زن سخنان مبالغه

ن جهت ما داریم با آنها یماند، به ه ا علیه ما بغاوت نمودهما معتقد هستیم که آنه
 .1جنگیم می

سوال شد که انجام و عاقبت کشگان جنگ جمل  همچنین یک بار از حضرت علی
 و صفین چه خواهد بود؟

ال يموتن أحد «کرد فرمود:  سوي هردو گروه اشاره می درحالیکه به حضرت علی
 .»من هؤالء وقلبه نيق االدخل اجلنة

 .2»حالی بیمیرد که حالش صاف باشد در بهشت خواهد رفتهرکدام از اینها در«

                                           
 .2، ج 61: ص منهاج السنة -1
 .30، فصل 385ن خلدون: ص مقدمه اب -2
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گفت: بهترین موقف آن بود که عبداهللا بن عمر  ها می در ایام جنگ صفین بعضی شب
اختیار کردند و از این جنگ کنار رفتند، زیرا اگر کار آنها درست بود  و سعد بن مالک

گیري از این جنگ بالفرض گناهی هم  در اجر عظیم آنها شکی وجود ندارد و اگر گوشه
 خطاب کرده فرمود: اش خیلی سبک است، و به حضرت حسن بوده باشد مسئله

أبوك لو مات قبل هذا بعرش�ن  يا حسن يا حسن ما ظن أبوك أن األمر يبلغ إىل هذاودَّ «
 .»سند
کشد، پدرت  کرد که موضوع تا اینجا می اي حسن، اي حسن، پدرت هیچ وقت خیال نمی«

 .»رزو دارد که اي کاش بیست سال پیشتر از این جریان مرده بودآ

را نیز بد تصور  فرمود: که امارت معاویه پس از بازگشت از جنگ صفین به مردم می
 .1مانی که وي نباشد، سرها را خواهید دید که از گردنها جدا خواهند شدنکنید، زیرا ز

 ست که چون حضرت طلحه بن عبیداهللادر معجم کبیر از طلحه بن مصرف روایت ا
از  دست لشکرایان حضرت علی کرم اهللا وجهه به درجه شهادت رسید، حضرت علی

اش پاك کرد و به گریه  چهرهاسب خود پیاده شد و او را از زمین برداشت و غبار از 
 .2مردم درامد و گفت: اي کاش از این واقعه بیست سال جلوتر می

درباره کسانی که در  در سنن بیهقی با سند مذکور است که وقتی از حضرت علی
گفت:  جنگ جمل با وي جنگیدند، سوال شد که آیا آنها مشرك هستند؟ حضرت علی

 اند، سپس سؤال شد، آیا آنها منافق هستند؟  دهاز شرك فرار کرده در اسالم داخل ش
 فرمود:

َ ٱ ُكُرونَ يَذۡ  َوَ� ﴿  ].142النساء: [ ﴾قَلِيٗ�  إِ�َّ  �َّ

 .»کنند) کنند مگر به ندرت (و اینها به کثرت خدا را یاد می منافقان از خدا یاد نمی«یعنی: 
که علیه ما  سپس از وي سوال شد: پس آنها چه هستند؟ فرمود: برادران ما هستند

                                           
 .459-458 3شرح عقیده واسطیه:  -1
 .2، ج 214الفوائد: ص جمع  -2
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 .1اند بغاوت کرده
در کتاب سنن بیهقی ربیع بن خراش موجود است که حضرت علی کرم اهللا وجهه 

 فرمود:

 ّمِنۡ  ُصُدورِهِم ِ�  َما َناَونَزَ�ۡ ﴿ :إ� ألرجوا أن أ�ون وطلحة وز�� من قال اهللا«
 .2»﴾ِغّلٖ 

کسانی باشیم که قرآن خدا در من امیدوارم که در روز قیامت من و طلحه و زبیر از جمله «
 .»یشان بیرون خواهیم کرد ها ها را از دل مورد آنها گفته است که (در بهشت) کدورت

 منقول است که سوگند یاد کرد و گفت: همچنین از حضرت معاویه -6
و اختالف من با وي صرفاً در مورد » باشد از من بهتر و از من افضل می علی«

 است و اگر او از قاتالن عثمان قصاص بگیرد از میان عثمانمسئله قصاص از قاتالن 
که از همه جلوتر بر دست وي بیعت خواهد کرد من خواهم  مردم شام (سوریه) کسی

 .3بود
به حضرت معاویه داده شد به گریه  موقعی که خبر شهادت حضرت علی -7

 کنی؟ گریه میکردي االن  درآمد، همسرش به وي گفت: در زندگی مرتب با وي جنگ می
دانی که با وفات او چه علمی از دنیا برخاست و  گف: تو نمی حضرت معاویه

 .4رفت
اوصاف علی را برایم بیان «گفت: » ضرار صدائی«به  یک بار حضرت معاویه -8
 او با جمالت بسیار زیبا حضرت علی را تعریف و مدح کرد، حضرت معاویه» کن

 اظهار داشت:

                                           
 المعارف دکن.ة ، چاپ دائر8، ج 172سنن بیهقی: ص  -1
 .8، ج 173سنن بیهقی: ص  -2
 .7ج  259و ص  7، ج 129تاریخ ابن کثیر: ص  -3
 .8، ج 129: ص البداية والنهاية -4
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(حضرت علی) رحم کند، قسم به خدا! وي همینطور بود. (یعنی اهللا بر ابو الحسن 
 .1الیق این مدح بود)

قیصر روم جنگ و اختالفات بین مسلمانان را براي توسعه طلبی خود فرصت  -9
 جویی و سوء استفاده برآمد و خواست حمله کند. خوبی دانسته در صدد بهره

 اي به این شرح به وي نوشت: وي اطالع یافت نامه  از اراده وقتی حضرت معاویه
تو اگر براي اجراي اراده خود تصمیم بگیري به خدا سوگند من با رفیق خود «

براي » حضرت علی«صلح خواهم کرد و سپس لشکري که از سوي او » حضرت علی«
کر شامل شده قسطنطنیه را مقابله و جنگ با تو فرستاده خواهد شد در مقدمه آن لش

هاي سلطنت تو را از بیخ و بن بر کنده نابود  تبدیل خواهم کرد، ریشهتر سکسوخته به خا
 .2خواهم کرد

اند که در مواقع جنگ صفین و غیره، روزها  تعداد زیادي از مورخین نقل کرده -10
افراد و سربازان هردو ها  پرداختند و شب یگر به جنگ میطرفین درگیر به مبارزه علیه یکد

شتند و در تجهیز و تکفین مقتوالن و کشته شدگان، یکدیگر را لشکر با هم رفت و آمد دا
 .3کردند همکاري و کمک می

ها بنا به  اي که در این جنگ و اختالف حاصل بحث اینکه کلیمه حضرات صحابه
وجوه شرعی در صف مقدم قرار داشتند و هر یک خود را محق دانسته با طرف مقابل 

عین جنگ هم از حدود شرع تجاوز نکردند و دانست، در  خود جنگ را وظیفه شرعی می
به محض فرو کش کردن فتنه نسبت به یکدیگر روش آنها عوض شد و نسبت به ضرري 
که به گروه مقابل از دست آنها وارد شده بود، اگرچه بنا بر ضوابط و وجوه شرعی بود، 

 باز هم اظهار ندامت و پشیمانی و تأسف نمودند.

                                           
 .3، ج 44-43: ص االستيعات حتت االصابة -1
 ماده اصطفلین. 7ج  208: ص تاج العروس -2
 .7، ج 227: ص البداية والنهاية -3
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مدن این همه وقایع و جریانات از قلوب و خلوص نیت خداوند متعال قبل از پیش آ
این گروه مقدس و از نائب بودن و نسبت به تقصیرات صادره اظهار ندامت کردن آنها 
باخبر بود، به همین جهت قبالً از رضامندي خود نسبت به همه آنها و از مژده بهشت 

اعالم و اطالع در واقع جاودانی براي همه آنها در قرآن مجید اعالم فرموده بود و این 
اعالم این مطلب است که اگر احیاناً از کسی از آن گروه گناهی هم سر زده است، او بر 

 آن گناه ثابت نمانده، بلکه تائب شده و از نامه اعمالش محو گردیده است.
دانند  متگزار اسالم میبسی جاي تأسف است که بعضی از کسانی که خود را خد

این مسائل چشم پوشیدند و بر راه و روش مستشرقان و ملحدان  ه از همهبادرباره صح
مقدسه و شخصیت عظیم این بزرگواران را با استناد بر  تو بر ذوا درفتار نمودن

مورد و مخلوط تاریخ، مخدوش کردند، و کسانی را که خداوند  هاي غلط و بی روایت
ار ندادند، و از کسانی که خداوند متعال آنها را مورد عفو قرار داد، این آقایان مرود عفو قر

آقایان راضی  ،اند شان اعالم رضامندي و خشنودي کرده در حقّ متعال و رسول پاکش
 نشدند!!.

وقتی به آنها تذکر داده شد فقط این جواب را به عنوان مدرك کافی دانستند که: ما از 
که در مطمئن و معتمد ایم  کتب تاریخ علماء و محدثان مسند و معتمد، وقایع را نقل کرده

بودن آنها احدي شک و تردید ندارد. و به این مطلب توجه نداشتند که خود آن علماء و 
ن که کالم آنها در فن یمحدثان چرا فن تاریخ را از فن حدیث تفکیک کردند، براي ا

 حدیث بر چنان معیار تنقید و تحقیق مبتنی است که آن معیار در فن تاریخ وجود ندارد.
شود و نه براي جرح و تعدیل  ن تاریخ نه براي تکمیل سند احساس ضرورت میدر ف

روات. بدین نحو به عقیده خود آن محدثان و علما، ذخیره روایات تاریخ اصالً براي این 
اي اعتقادي ثابت شود، یا شخصیت کسی را بر  ور جمع نشده است که از آن، مسئلهظمن

 ر کنند و مورد نقد قرار دهند.اعتبا اساس آن روایات بدون تحقیق بی
موضوع صحابه کرام (که خیلی بسیار باال و شأن آنها بسیار ارفع و اعلی است) به 
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دهد کسی بر اساس  جاي خود، حتی نسبت به عموم مسلمانان عادي هم احدي اجازه نمی
ان اعتبار و قابل سزا یا فساق بداند یا چن روایات تاریخ آن هم بدون تحیقیق، یکی را بی

عنوان کند و به رشته تحریر در بیاورد که از مطالعه و خواندن آن مطالب، دیگران او را 
 تفاوت تصور کنند. قدرت طلب و در مورد امور جایز و ناجایز در شریعت اسالم بی

 یاد آوري
د که فن تاریخ ناین مطلب درل مقدمه کتاب توضیح داده شد که نباید کسی تصور ک

اعتماد نیست و یا چیزي است فضول و بیکار. زیرا خدماتی که  در هیچ موضوعی قابل
ن فن است و تنها یهد قایل بودن اهمیت براي اااند، ش علماي اسالم براي این فن کرده

اند. اما هر فن و  مسلمانان در واقع این فن را به صورت یک رشته مستقل درآورده
 اي است. اي داراي مقام و حیثیت ویژه رشته

داراي این حیثیت و مقام نیست که ذوات و شخصیت صحابه کرام را از  فن تاریخ
نظر نموده فقط در آیینه روایات تاریخ مورد بررسی قرار  نصوص قرآن و سنت صرف

هاي  گونه که از کتاب دهد، و بر مبناي همان روایات تاریخ اساس اعتقاد نهاده شود، همان
یا حرام بودن اشیاء را تسدالل کند اگر تواند مسائل و احکام حالل  فن طب، کسی نمی

 ثین هم باشند.ترین علماء و محد قههاي اکابر و ث هاي طبی از نوشته چه آن کتاب



 
 

 

 مشاجرات صحابه و کتب تاریخ

آن اندازه اعتمادي که در رابطه با عموم وقایع و در اینجا مطلب را نباید از یاد برد که 
بحث مشاجرات صحابه با توجه به اهمیتش  ،معامالت، بر روایات تاریخ ممکن است

اش آن اندازه اعتماد بر روایات تاریخ ممکن نیست وجود داشته  طوري است که درباره
این مبحث آن وزنه را اي که نسبت به سایر وقایع، روایات تاریخ دارند در  باشد و آن وزنه

 ندارند.
علت آن در درجه اول این است که درباره اوج گرفتن مشاجرات صحابه تا آن حد که 

ت سر چشمه یه از یهودنوبت به قتل و کشتار رسید، در واقع دست توطئه ساز سبائیت (ک
کار بود و سپس بر اثر همین شان با اسالم آشکار است) در شمنیت و دگرفت و عداو می
به وجود آمده بودند که هر یکی » روافض و خوارج«طئه در دوره خود صحابه دو فرقه تو

 صحابه عداوت و دشمنی داشتند. از این دو فرقه نسبت به بعضی از
طور که منافقان در آن دوره زیر نقاب اسالم درآمدند و با رفتار و گفتار به ظاهر  همان

شدند، این دو طبقه از دشمنان  ریک میاسالمی، در هر رشته امور مسلمانان شامل و ش
صحابه نیز در آن زمان وضعشان مثل این دوره نبود که داراي گروه بندي و فرقه مستقلی 

شان جدا و در تمام کارهایشان مانند حاال از  مذهبی (حدیث و فقه)هاي  باشند که کتاب
 اهل سنت و الجماعت علیحده باشند.

ز فساد آنها آگاه شوند و شناخته شوند، ا نیمسلم ن موقع این وضع نبود تا عمومدر آ
بلکه همه آنها با جماعت مسلمانان و تمام طبقان آنان مخلوط شده بودند، بسیاري از 

ها و  گمانی و عدم امتیاز و شناخت به حرف انان هم بنا به حسن اعتماد و خوشمسلم
 کردند. هاي آنها اعتماد می سخنان و روایت

بق یک تفسیر، متأثر بودن بعضی مسلمانان را از سخنان منافقان قرآن مجید صریحاً ط
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ٰ  َو�ِيُ�مۡ ﴿صریحاً بیان داشته است.   سماعون به معنی جاسوس است. ﴾ُعونَ َس�َّ
بدین ترتیب روایات خود تراشیده منافقان و روافض و خوارج بر سر زبان بسیاري از 

 مسلمانان ثقه و معتمد نیز با کمال اعتماد جاري بود.
ي قبول روایات احتیاط و انبود که در آن بر این موضوع، بحث حدیث رسول اهللا

 تیقظ کامل به کار برده شود.
ها و پیش آمدها و درباره روایاتی که معموًال نسبت به  که درباره حاالت فتنه کسانی

اي از  دانند که اگر در مرحله ، میکنند تجربه دارند ا شهرت پیدا میه چنین پیشامدها و فتنه
احتیاطی و عدم توجه در نقل اخبار تا حدي است) که  شهر جریانی پیش بیاید (بی

اند اعتماد کرد، زیرا  حتی موثقی که در خود آن شهر ساکنهاي  توان بر حرف آدم نمی
اند، اما چه  ش را بیان داشتهیتاند او را ثقه و معتمد دانسته روا شخصی که آنها از وي شنیده

شخص معتمد و ثقه، شخصاً آن واقعه را ندیده است و در آن موقع بسا که خود آن 
حضور نداشته، بلکه از زبان دیگري شنیده است و بدین ترتیب آن مطلب، روایت در 

سر و پاي کوچه بازراي به شکل یک  روایت و نقل اندر نقل شده است و شایعه بی
 ید.آ روایت معتمد علیه درمی

این منوال و از این روال کار، سالم نماند. (و چگونه موضوع مشاجرات صحابه نیز از 
زیر زمینی سبابیت و   وقتی ثابت است نمایندگان توطئه و برنامه )توانست سالم بماند؟ می

هاي جعلی و اخبار دروغین بر  وروافض و خوارج کامالً در اشاعه و منتشر کردن روایت
 دست داشتند. علیه صحابه

جه به اینکه اکابر علما و محدثان و دیگر حضرات تقه و لذا تواریخ اسالمی با تو
اند با دانستن این واقعیت که هرگونه روایاتی که در  معتمد علیه آن را جمع و تألیف کرده

اي که مطابق با اصول و ضوابط تاریخ به آنها رسیده همه را بدون کم و کاست  مورد واقعه
گونه مجموعه روایات تا  ید فهمید که ایناند، با بر اساس اصول دیانت تاریخ درج کرده

 تواند قابل اعتبار و اعتماد باشد. چه حد و درجه می
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شوند معموالً  آوري می آن روایات تاریخی که درباره واقعات و حاالت عموم دنیا گرد
 گونه خطراتی را دربر ندارند. این

شود آن  می به همین دلیل آن قسمت از کتب تواریخ که با مشاجرات صحابه مربوط
اعتبار و اعتمادي را ندارد که عموم واقعات تاریخی دارند، و لو اینکه مولفان و 

حد و حصر  نویسندگان آن کتب از علما و دانشمندانی باشند که مورد اطمینان و اعتماد بی
ملتت مسلمان هستند. گفتاري که حضرت حسن بصري درباره این مباحث بیان نموده 

ست و غیر از آن هیچ سخنی دیگر در این مورد شایسته گفتن یا شنیدن است، واقعاً کافی ا
 باشد. نمی

به نقل از تفسیر قرطبی قبالً ذکر  14ن بصري تحت روایت شماره این بیان ارزنده حس
 شده است که الفاظ آن، به شرح زیر است:

وغبنا  قتال شهده أصحاب حممد :وقد سئل احلسن البرصي عن قتاهلم فقال«

فنحن نقول كام قال  :وعلموا وجهلنا واجتمعوا فاتبعنا واختلفوا فوقفنا قال الـمحاسبي

قف عندما نتبع ما اجتمعوا عليه ونوا فيه منا ولن القوم كانوا علم بام دخأونعلم احلسن 

يا أنتبع ما اجتمعوا عليه ونقف عندما اختلفوا وال نبتدع رأيا منا واختلفوا وال نبتدع ر

إذ كانوا غري متهمني يف الدين ونسأل اهللا  اهللا اهنم اجتهدوا وأرادوأونعلم منا 

 .1»العافية
ز حضرت حسن بصري درباره جنگ صحابه کرام سوال شد، در پاسخ گفت: آن جنگی ا«

طالع ها با ا حاضر بودند و ما حاضر نبودیم، و آنها از تمام جریان بود که در آن صحابه رسول
یم در هر امري که آنها متفق بودند ما اتباع کردیم و در هر امري که اطالع همه بیبودند و ما از 

گوید: ما هم  آنها با هم اختالف پیدا کردند ما توقف و سکوت کردیم. حضرت محاسبی می
دانیم کاري که آنها در آن مداخلت  گوییم که حضرت حسن بصري گفته است و می همانطور می

                                           
 .16، ج 322تفسیر قرطبی سوره حجرات: ص  -1
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از آنها در هر کاري کنیم  تر و داناتر بودند. ما پیروي می ت آن از ما عالمکرده بودند به کنه ماهی
در جایی که آنها اختالف نظر دارند، و ما از خود به کنیم  که آنها بر آن اتفاق دارند و توقف می

کنیم و کامالً اذعان داریم که آنها اجتهاد کردند و منظور آنها رضاي  تراشیدن بدعت مبادرت نمی
ل شانه بود، زیرا در امر دین از هرگونه تهمت مبرّا بودند، از خداوند عافیت و توفیق اهللا ج

 .»خواستاریم

 قضاوت عقل و انصاف یا فرار از تحقیق حق
با موازین عدل و خرد توجه نمایید، در چنین موقعیتی که شیوع روایات از طرف 

راوانی در بطن منافقین و روافض و خوارج پیشامدهاي مختلف تلبیس و شبهات ف
حسن بصري: بر اساس تقاضاي عقل سلیم و عین «روایات به وجود آورده بود، قضاوت 
کنند) از راه ارادت  خردان فکر می طور که بعضی بی عدل و انصاف استوار است، یا (همان

 ».نعوذ باهللا تعالی منه«و عقیدتمندي و فرار از تحقیق حق بوده است 
آنچه در اینجا حائز اهمیت است توجه به این امر است که حضرت حسین بصري که 
از بزرگان تابعین است، صحابه کرام را به چشم خود دیده است (و در بیت رسالت و 

 مترجم). -نبوت در آغوش پاك مادر مؤمنین حضرت ام سلمه پرورش یافته است 
فرماید: ما  دهی آن روزگار، چنین میوقتی درباره اختالفات میان صحابه کرام و پیشام

خبریم، یعنی درباره آن حاالت چنان علم یقینی که با موازین  از حاالت دقیق آنها بی
اصول شرعی منطبق باشد و بر مبناي آن بتوان بر شخصیتی اتهام و قصوري نسبت داد، 

 نداریم.
نند ابن جریر، پس مورخانی که بعداً چشم به دنیا گشوده گرچه پیشوایان حدیث، ما

ها چگونه توانستند درباره آن حاالت چنان علم و اطالعی  ابن اثیر و غیره بعد از قرن
 کسب کنند که بتوان بنیاد عقیده و عمل را بر روي آن قرار داد؟

آوري  اند، بلکه طبق معمول فن تاریخ که جمع خود آنها هم هرگز چنین ادعایی نکرده
گیرد آنها نیز  سقیم و موافق و مخالف در آن صورت میهرگونه روایات اعم از صحیح و 
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 اند. در کتب تاریخ خود هرگونه روایات را گرد آورده
این داوري و قضاوت حضرت حسن بصري تنها بر اساس حق پسندي قایم و 

گونه جانبدراي مذهبی و خشک عقیدتی در آن دخالت  ي عقل سلیم است هیچضامقت
ه عدالت پسند باشد با چنین موضوعی مواجه شود حتماً ندارد، اگر یک آدم نامسلمان ک

 طور نظر خواهد داد. همین
اطالعی از حقیقت  یعنی او هم در موقع التباس و تضاد روایات تواریخ و در موقع بی

اي  امر و نداشتن معلومات قابل اعتماد جز آنکه سکوت را طریق اعلم و اعدل بداند چاره
 نخواهد داشت.

که علماي اسالم بنا به نصوص قرآن و سنّت درباره آنها اعالم  صحابه بزرگواري
داشتند که اگر احیاناً بر یکی از آنها تهمت گناه و خطائی صحت و ثبوت هم داشته باشد، 

مورد عفو قرار به اعتبار انجام و عاقبت امر او از آن خطاء و گناه نیز عنداهللا بري شده و 
 ت.دم گردیده اسعلداده شده گناهش کا

گونه اعمال آنها را مشغله بحث و سرگرمی  کس جایز نیست که این لذا دیگر بري هیچ
 خود قرار دهد.

توانند. زیرا آنها بر قرآن  شناسان) انکار نماند می این موارد را اگر مستشرقان (خاور
هاي خدا و رسول را نیز غلط  اصالً ایمان ندارند و فرموده خدا و بر رسول خدا

 ، لذا بر مبناي قرآن و حدیث چگونه کسی را تعدیل و توثیق کنند؟پندارند می
اما براي مسلمان این قدر امکان هم وجود ندارد که به نام دفاع از آنها این کفر و انکار 
مستشرقان را تسلیم نموده و در ورطه این مبحثی که دام تزویرش از طرف مستشرقان 

خبر از قرآن و سنت در آن  لمانان نادان و بیصرفاً به این منظور گسترده شده است که مس
از دست بدهند، خود را  افتاده اعتماد خود را نسبت به گروه پاك و مقدس صحابه کرام

 بیندازند.
اگر منظور، دفاع و جوابگویی از اعتراضات آنها باشد پس میدان این مبارزه هم هر 
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ند نیست، بلکه میدان نبرد و سوي خود ببر خواهند مسلمانان را به آنجایی که آنها می
 مبارزه و نحوه رزم با آنها این است که با آنها درباره حقانیت قرآن و صداقت رسول اهللا

 گفتگو شود.
که به مبانی اسالم ایمان ندارد، قبوالندن تقدس و پاکی یک گروه مسلمان به وي  کسی

است که  چه سودي دارد؟ در چنین مواقعی راه و روش عمل مسلمانان را قرآن نشان داده

براي شما دین خودتان و براي من دین «یعنی . ]6[الکافرون:  ﴾٦ دِينِ  َوِ�َ  دِيُنُ�مۡ  لَُ�مۡ ﴿

فکر حفاظت و استحکام ایمان خود باشیم، مسلمانان را به وسیله نصوص  به ،گفته. »من
 ویی دیگران را از سر بدر کنیم.ج قرآن و سنت مطمئن سازیم و خیال اعتراضات و بهانه



 
 

 

 خالصه بحث

مشاجرات «علماي امت اسالمی در بحث  که آنچه جمهور کوتاه سخن این است
اند و در این مورد بحث و مباحثه را موجب  خاموشی و سکوت را بهتر دانسته» صحابه

اند، بر اثر از ارادتمندي و خوش اعتمادي و تقلید کور کورانه  خطري براي ایمان شمرده
 نیست، بلکه تقاضاي عقل سلیم و انصاف نیز، همین است.

ها  را موضوع بحث قرار داده کتاب» مشاجرات صحابه«وره که در این د کسانی
اند، اگر واقعاً منظورشان دفاع از اعتراضات و شبهات مالحده و مستشرقان و جواب  نوشته

 هاي آنان است پس براي آنها الزم است که: گوئی دادن به یاوه
متنبه و یا طبق روش حضرت حسن بصري آنها را بر این اشتباه گمراه کننده آنها 

هاي برجسته عالم اسالمی که از حیثیت اعمال و اخالق و  متوجه سازند که آن شخصیت
شان مورد اعتراف موافق و مخالف  کردار مورد تأیید و تجلیل دوست و دشمن، و عظمت

اي که شما دارید  قرار گرفته است، براي ساقط االعتبار و مجروح قرار دادن آنها آن اسلحه
 اهمیت است. ارزش و بی بسیار کند و بیبرید  به کار می

توان  ترین شخصیتی را هم نمی سند و بررسی نشده تاریخ، ادنی به وسیله روایات بی
 متهم و مقصر دانست تا زمانی که به حد تواتر نرسد.

ایمان  ا باید به آنها فهمانیده شود که ما بحمداله مسلمانیم و به اهللا و به رسولو ی
یل و توثیق خود تأیید آنها را با تعدهائی که خداوند متعال و رسول  یتداریم، شخص

که به نظر ما برسد در مقابل نصوص قرآن و  یبرخالف آن هردو نوع روایت اند، فرموده
 کنیم. سنت آن را افتراء و دروغ یا ال اقل مرجوح و مجروح دانسته رد می

ِ َ�ٰ  قُۡل ﴿ دۡ  َسبِيِ�ٓ  ۦِذه
َ
ْ ُعوٓ أ ِۚ ٱ إَِ�  ا َّ�  ٰ ۠  بَِصَ��ٍ  َ�َ نَا

َ
َبَعِ� ٱ َوَمنِ  �  .1]107یوسف: [ ﴾�َّ

                                           
 .»که پیرو من هستند سوي اهللا، بر آگاهی کامل هستم من و کسانی کنم به بگو این است راه من دعوت می« -1
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عالوه بر این دو طریقه، براي دفاع حمالت مالحده و مستشرقان راه سومی وجود 
 ندارد.

ها دفاع نیست، بلکه فقط برآوردن اشتیاق  گونه بحث اگر خداي ناکرده منظور از این
مترجم) پس این روش نه کرداري  - منظور محقق قلمداد کردن خود باشد تحقیق (و به

 شایسته است و نه براي مسلمانان خدمتی مفید.

 تقاضاي دردمندانه
من هنگام نوشتن این مطالب، آخرین ایام عمرم را با امراض گوناگون و در حال 

ام، این زمان  شدهگذرانم، از زندگی دور و با مرگ نزدیک  ضعف و ناتوانی روز افزون می
گردد، و آدم دروغگو به  سوي توبه برمی موقیعتی است که آدم فاسق و فاجر نیز به

 گردد. توزي باز می توز و معاند نیز از عناد و کینه پردازد، آدم کینه راستگویی می
 از فغان شام چیزي تاکنون حاصل نشـد 

 

 شاید این آه سحر بـر آسـان گـل رسـد     
 

 نست این آه و فغانموج قلب داغ و پر خو
 

 1کاش بر قلب تو آن یکذره تأثیر افکنـد  
 

در این وقت شوق و رغبت تصنیف و تالیف مرا به نوشتن این صفحات وا نداشته 
اي که در زمان خود درمیان امت مسلمان  است، بلکه وقتی مشاهده کردم آن فتنه خوابیده

این زمان بنابه حیله غامضانه و توطئه پیدا شده هزاران نفر را به گمراهی کشانده بود، در 
هاي ویرانگر عالم  محرمانه ملحدان و مستشرقان دوباره تجدید حیات یافته در ردیف فتنه

 شود. اسالمی فتنه جدیدي دارد اضافه می
دان هاي ملح ها فساد کاري ها و توطئه شاید مردم عامی و جدید التحصیل ما از دشمنی

اما مسلمانانی که داراي علم و بصیرت دانش هستند از آن و مستشرقان اطالعی ندارند، 
 واقف هستند.

ولی  ،دانیم مردم از سخنان ملحدان و مستشرقان چندان تحت تأثیر قرار نگرفتند می

                                           
 اشعار از مترجم است. -1
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اي که مستشرقان قادر نبودند بر مسلمان وارد سازند، بعضی نویسندگان خودي با  ضربه
ه اذهان مسلمانان دانشمند و پخته ایمان را ها وارد ساختند و آن این بود ک نوشتن کتاب

نسبت به صحابه کرام متزلزل ساختند و در محافل جوانان نو تعلیمی که از حدود و قیود 
» صحابه«خبرند، نسبت به آن بزرگواران  مذهب و دین آزاد و از علوم قرآن و سنت بی

ماً نسبت به رهبران جویی و جرح و نقد آزاد گردید که عمو زنی و عیب عیناً همان طعنه
 مروج است. ها معمول و سیاسی و قدرت طلب این دوره

و این درجه از گمراهی همان است که بعد از آن، قرآن و سنت، توحید و رسالت و 
ار خواهند بود، بنا به همین اسباب، فقط به خاطر باصول دین نیز مجروح و غیر قابل اعت

قشر جوانان تحصیل کرده و خود آن  خیر اندیشی و خیرخواهی عمومی مسلمانان و
 نویسندگان این صفحات را به رشته تحریر درآوردم.

بعید نیست که خداوند متعال به این نوشته تأثیري بخشد و این حضرات خود را خالی 
 الذهن قرار داده عرایض مرا بخوانند و در صدد جوابگویی و مناقشه با من بر نیایند.

ر داشته، نسبت به این امر فکر و تدبر بفرمایند که قیامت را روبروي خود مستحض
طریق رستگاري و نجات آخرت امکان ندارد از روش جمور امت جدا باشد، در کاري که 

اند بنا به بزدلی یا ترس مخالفت  آنها (جمهور امت) سکوت و خاموشی را اختیار نموده
اند، از روش  ه اخیتار نمودهنبوده است، بلکه آن را مطابق با اصول دین و عقل سلیم دانست

 آنها جدا شدن و جرأت محققانه از خود نشان دادن، کاري خوبی نخواهد بود.
اگر به اشتباه خود پی بردید در آتیه از آن بپرهیزید و براي باز داشتن دیگران نیز 

ها  گذشته را جبران نمایید این بحث و مقدور شود اشتباهات ار که میسربکوشید و هر مقد
ها بسیار زود گذر است و ثواب یا عذابی که بر آن مترتّب  ونق این سوال و جوابو ر

ِ ٱ ِعندَ  َوَما يَنَفدُ  ِعنَدُ�مۡ  َما﴿شود، همیشگی است  می  . 1]96[النحل:  ﴾بَاقٖ  �َّ
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 ه مشوشم، نه به حرف ساخته سرخوشمنه به نقش بست
 میت و چه معانرکشم چه عبا یم تو ادیبه  ینفس

 دارم: می براي خود و براي تمام برادران دانشمند خود دست را به این دعا بردر خاتمه 

اىل ىلع أرنا احلق وارزقنا اتباعه وأرنا ابلاطل باطال وارزقنا اجتنابه وص� اهللا تعا� 
صفوة رسله �مد وىلع أصحابه خيار اخلالئق بعد األنبياء و�سأل اهللا أن خ� خلقه و

 صمنا من الوقوع يف شئ �شينهم وان �رشنا يف زمرتهم.يرزقنا حبهم وعظمتهم وع
ه يف أحد عرش دفجاء بعون اهللا سبحانه ومحه ١٣٩١لغرة ربيع األول  هقد أخذت يف تسويد

 قبله. تراه واهللا سبحانه وتعاىل أسأله أن يتيوماً كام

 
 ر محمد شفیع عفا اهللا عنهیبنده ضعیف و حق

 خادم دار العلوم کراچی 

ق. ه1391ربیع األول  11 ،اجلمعةیوم 



 
 

 

 
�يع األول رحادي عرش من شهر  يف تار�خ نها رشعت أيضاً ومن عجائب هذه الرتمجة أ

 عة من يللة األحد بعد صالة العشاءساعة اتلاسالوقد صادف ختام الرتمجة ه ١٤٠٣
بعد األلف من اهلجرة  أر�عمائةاثلانية سنة ثالث و مجادىمن شهر السادسة والعرش�ن 

 اهللا ىلع انليب الكر�م سيدنا �مد وآهل وصحبه وسلم. هللا أوال وآخراً وص� واحلمد .رش�فةال
 

 چاپهارأخوکم عبدالرحمن سربازي، 
26/6/1403 
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