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 پيشگفتار

هيده  نعاملنا مأسئيات نفسنا وأنعوذ باهللا من رشور نستهديه وهللا نحمده ونستغفره و ن احلمدإ

له إال اهللا وحده ال رشيک له وأشهد أن إ ن الأشهد أله و ياهللا فال مضل له ومن يضل فال هاد

 حممدا عبده ورسوله أرسله باهلدی ودين احلق ليظهره علی الدين كله ولو كره املرشكون ونصيل

 . مجعنيأله وصحبه آ خلقه حممد ونسلم علی خريو

 اما بعد:
 از جانــب ايــراد و بــدگويي از اصــحاب رســول اهللا هــاي اخيــر متأســفانه در ســال 

نگاران هم با آنان همسو  هاي جديد افزايش يافته و بعضي از نويسندگان و روزنامه رافضي
اند، و كار به جايي رسيده كه شخصي مثل أسـامه انـور عكاشـه در مـأل عـام و روي       شده

 پردازد.   مي پيامبران خدا اي به طعن و بدگويي از ياران هاي ماهواره بعضي از تلويزيون
باشد كه جهت دور نمودن و فاصله  اي مي در حقيقت اين تهاجم ننگين بخشي از نقشه

ريزي شده است. و علت چنين تهـاجمي از قـديم    پي گرفتن مسلمانان از اصحاب كرام
پرده از روي آن برداشـته آنگـاه كـه     /معلوم بوده و بزرگ مردي همچون امام ابو زرعه 

كنـد بـدان كـه آن     عيبجوئي مي مايد اگر كسي را ديدي كه از اصحاب رسول اكرمفر مي
دار كنـد. و در واقـع    خواهد سلف صالح اين امـت را لكـه   كس كافر و زنديق است كه مي

خواهـد از   كند كه مـي  هدف كج انديشان و گمراهان را روشن مي /كالم امام ابو زرعه 
رورش يافته مدرسه وحي به اصل شريعت مقدس راه لعن و عيب جويي از جيل اوليه و پ

اسالم عيب وارد كنند. آن را فاقد اعتبار و ناكار آمد براي ايـن دور و زمانـه جلـوه دهنـد.     
ور شوند و به اميد خدا هيچ  چون توانايي آن را ندارند كه مستقيماً به شريعت اسالم حمله

عـام  ةكـف العصـاب«م و اسم آن را گاه موفق نخواهند بود. و بدين خاطر اين رساله را نوشت

 ام.   گذاشتم كه موقف و آراء اهل سنت را در خصوص آن روشن نموده »ةبني الصحاب شجر
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از خداوند منان خواستارم كه آن را در ميزان حسناتم قرار دهد و عاقبت ما را ختم به 
 خير نمايد. 



 
 

 

 :فصل
 فضائل اصحاب رسول اهللا

ي زياد است كه علماء و انديشمندان اسالمي بحد فضائل و حسنات اصحاب كرام
اند. هر چند مدح و ثناء  برشته تحرير در آوردهها  آن هاي قطوري را در مناقب كتاب

باشد.  هائي نشان افتخار و شايستگي آنان مي هاي قرآن خود به تن در ضمن آيه اصحاب
شان وعدة وارد كند. و به اي خداوند متعال ايشان را در چندين جاي قرآن توصيف مي

 شدن به بهشت را داده و رضايت و مغفرت خود را براي آنان در نظر گرفته است. 
 فرمايد:  خداوند مي

﴿                        

                                 ﴾ 

 ]100: بة[التو

پيشگامان نخستين مهاجران و انصار، و كساني كه بـه نيكـي روش آنـان را در پـيش     «
يشان هم از خدا گرفتند و راه ايشان را به خوبي پيمودند، خداوند از آنان خشنود است و ا

هـاي) آن   خشنودند، و براي آنان بهشت را آماده ساخته است كه در زير (درختـان و كـاخ  
مانند. اين است پيروزي بزرگ و رسـتگاري   ها جاري است و جاودانه در آنجا مي رودخانه

 .»سترگ

﴿                              

                    ﴾ 117: بة[التو[ 

خداوند توبة پيغمبر و توبة مهاجرين و انصار را پذيرفت، مهاجرين و انصاري كـه در  «
اي از آنان انـدكي مانـده    هاي دسته مبر پيروي كردند بعد از آن كه دلروزگار سختي از پيغ
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بود (از حق به سوي باطل) منحرف شود (در اين حـال) بـاز هـم خداونـد توبـة آنـان را       
 .»ه او بسيار دوستدار و مهربان استپذيرفت، چرا ك

﴿                              

                                   

                                    

                        ﴾ 29: فتح[ال[ 

محمد فرستادة خدا است. و كساني كه با او هستند در برابر كافران تند و سر سـخت  «
بينـي. آنـان    و نسبت به يكديگر مهربان و دلسوزند ايشان را در حال ركـوع و سـجود مـي   

طلبند نشانه ايشـان بـر اثـر سـجده در      جويند و رضاي او را مي همواره فضل خداي را مي
مايان است اين توصيف آنان در تـورات اسـت. و امـا توصـيف ايشـان در      پيشانيهايشان ن

هـاي) خـود را بيـرون     هاي (خوشه انجيل چنين است كه همانند كشتزاري هستد كه جوانه
هـاي خـويش راسـت ايسـتاده باشـد       را نيرو داده و سخت نموده و بـر سـاقه  ها  آن زده و
 ن را بـه سـبب آنـان خشـمگين كنـد.     آورد تا كـافرا  اي كه برزگران را به شگرف مي بگونه

خداوند به كساني از ايشان كه ايمان بياورند و كارهاي شايسته بكننـد آمـرزش و پـاداش    
 .»دهد بزرگي را وعده مي

﴿                                

                   ﴾ 10: حديد[ال[ 

انـد و از امـوال را خـود     كساني از شما كه پيش از فتح مكه به سپاه اسالم كمك كرده«
نـان درجـه و   اند (با ديگران) برابر و يكسـان نيسـتند آ   اند و (در راه خدا) جنگيده بخشيده

مقامشان فراتر و برتر از درجه و مقام كساني است كه بعد از فتح (مكه در راه اسالم) بذل 
دهد  اند. اما به هر حال خداوند به همة وعدة پاداش نيكو مي اند و جنگيده و بخشش نموده

 .»كنيد اه از هر آن چيزي است كه ميو او آگ
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﴿                          

                               

                           

                          

                             

        ﴾ 10-9-8حشر: [ال[ 

 –همچنين غنايم از آن فقراي مهاجريني است كه از خانـه و كاشـانه و امـوال خـود     «
خواهند، و خدا و پيغمبر  ساني كه فضل خدا و خشنودي او را مياند آن ك بيرون رانده شده

دهند اينان راستانند. آناني كه پيش از آمـدن مهـاجران خانـه و كاشـانة (آيـين       را ياري مي
دارنـد   اسالم) را آماده كردند و ايمان را (در دل خود استوار داشتند) كساني را دوست مـي 

كننـد، بـه    ر درون احساس و رغبـت نيـازي نمـي   اند، و د كه به پيش ايشان مهاجرت كرده
دهند هر چنـد كـه    چيزهايي كه به مهاجران داده شده است، و ايشان را بر خود ترجيح مي

خود سخت نيازمند باشند. كساني كه از بخل نفس خود، نگاه داري و مصـون و محفـوظ   
آينـد،   يـا مـي  گردند، ايشان قطعاً رستگارند. كساني كـه بعـد از مهـاجرين و انصـار بـه دن     

اند بيامرز. و  گويند: پروردگار ما را و برادران ما را كه در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفته مي
تـو داراي رأفـت و رحمـت      اي نسبت به مؤمنان در دلهايمان جاي مـده، پروردگـارا!   كينه

 .»فراواني هستي

﴿                           

                                  

                                    

  ﴾]72: نفالألا[ 
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اند و با جـان و مـال خـود در راه     اند و مهاجرت كرده گمان كساني كه ايمان آورده بي«
اند برخي از آنـان يـاران برخـي     اند و ياري نموده اند و كساني كه پناه داده خدا جهاد نموده

آنـان   انـد واليتـي در برابـر    اند وليكن مهاجرت ننموده ديگرند و اما كساني كه ايمان آورده
اگر به سبب دينشان از شما كمك و ياري خواستند  ،كنند نداريد تا آن گاه كه مهاجرت مي

مگر بر عليه گروهى باشد كه ميان شـما و ميـان آنـان     كمك و ياري بر شما واجب است 
 .»دهيد بيناست ] است، و خدا به آنچه انجام مى پيمانى [منعقد شده

مـدح و توصـيف   هـا   آن روايـت شـده كـه در    و احاديث زيادي هم از پيـامبر خـدا  
 گويي آنان بصراحت آمده است.  و دوري از سب و بد اصحاب كرام

ُمْ « فرمايد: مي پيامبر خدا لُوهنَ ينَ يَ ، ثُمَّ الَّذِ ُمْ لُوهنَ ينَ يَ مَّ الَّذِ ، ثُ ينِ رْ ُ النَّاسِ قَ ريْ  ،قال عمران خَ

ِ  فَالَ  نَنيْ رْ نِهِ قَ رْ دَ قَ عْ رَ بَ كَ ي أَذَ رِ ةً  أَدْ ثَ فرمود، بهترين شما كساني است كه  : پيغمبر خدا0F1»أَوْ ثَالَ

در قرن من و جزو اصحاب من است، بعد از اصحاب كساني است كه به دنبال ايشان 
گويد  آيند و تابعين هستند و بعد از آنان تابع تابعين هستند، عمران بن حصين، مي مي

الَ « فرمايد، مي پيغمبره قرن را ذكر نمود بعد از اين آيا دو قرن يا س دانم پيغمبر نمي

ا تَهَ ْ وا حتَ عُ ايَ ينَ بَ ، الَّذِ دٌ ةِ أَحَ رَ جَ ابِ الشَّ حَ نْ أَصْ اءَ اهللاُ، مِ ، إِنْ شَ لُ النَّارَ خُ دْ انشاء اهللا هيچ يك از  1F2»يَ

 شوند.  كساني كه زير درخت بيعت الرضوان با من بيعت نمود به آتش جهنم داخل نمي

، « فرمايند: مي و در حديث ديگر ايبِ حَ بُّوا أَصْ مْ إفَ الَ تَسُ كُ دَ ا  لَوْ  نَّ أَحَ بًا مَ هَ ، ذَ دٍ ثْلَ أُحُ قَ مِ فَ أَنْ

كَ  رَ هُ  أَدْ يفَ الَ نَصِ ، وَ مْ هِ دِ دَّ أَحَ و ناسزا نگوييد چون در صورتي كه  حاب من دشنامبه اص«، 2F3»مُ

د ثوابش به اندازه مشتي يا انفاق كن )در راه خدا(هر كدام از شما به اندازه كوه احد طال را 
چون آنان در حالي به پيامبر  »دهند نخواهد بود مي )در راه خدا(نصف آنكه اصحاب 

                                           
 ). 4/1964) و مسلم از فضائل صحابه (7/3فضائل الصحابه ( 359-51/358بخاري  -1
 ). 4/1942رواه مسلم در فضائل الصحابه ( -2
 ). 1998-4/1967) باز مسلم در فضائل الصحابه (7/21رواه البخاري في فضائل الصحابه ( -3
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ايمان آوردند كه كسي ايمان نداشت و در حالي ايشان را ياري دادند كه مردم  خدا
 قصد جان وي را كرده بودند. 

مقام أحدهم ساعة خري من فل  صحاب حممدأال تسبوا «فرمايد،  مي بعبداهللا بن عمر 

به  »خري من عمل أحدكم عمره«فرمايد)  (و در روايت ديگر مي »ربعني سنهأحدكم أعبادة 

ناسزا نگوييد زيرا عبادت يك ساعت هر يك از آنان از عبادت چهل  اصحاب محمد
 ) سال، (يا تمام عمرتان بهتر است). 40(

را نشانه نفاق معرفي نموده،  ها آن حب اصحاب را نشانه ايمان و بغض رسول خدا

ارِ « فرمايد، مي اقِ بُغْضُ األَنْصَ ةُ النِّفَ آيَ ، وَ ارِ بُّ األَنْصَ نِ حُ يامَ ةُ اإلِ محبت و احترام انصار، « 3F1،»آيَ

نشانه نفاق ها  آن و مهاجرين را ياري دادند نشانه ايمان، و بغض از كساني كه پيغمبر
 شود.  محسوب مي

تَ « قال: و عن جابر ةً اسْ رَّ ينَ مَ ِ عِرشْ ا وَ ْسً لَّمَ مخَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاَُّ عَ ولُ اهللاَِّ صَ سُ رَ يلِ رَ فَ (جابر  4F2»غْ

 بار براي من از خداوند متعال طلب غفران كرد.   25فرمايد پيغمبر خدا مي بن عبداهللا

بعد از فوت اصحاب هم براي آنان طلـب رحمـت و اسـتغفار نمـود، در      رسول اهللا
بـر جنـازه يكـي از     بن مالك آمـده كـه بـه هنگـام حاضـر شـدن پيـامبر       حديث عوف 

فرمـود خـدايا او    براي وي دعاء خواند. و ما قسمتي از آن را ياد گرفتيم كه مي اصحاب
بدنبال  5F3.را بيامرز و با او مهربان باش و عفو و مغفرت خودت را شامل حال وي قرار بده

توان نتيجه گرفت كه افزون بـر   حاب است مياين احاديث و روايات كه دال بر فضائل اص
براي آنان طلب مغفرت و رحمت كرده كه اين به نوبـة خـودش جايگـاه     آن پيامبر خدا

                                           
) با 1040) ابن ابي عاص در السنه (162ماجه ( ابن 20، 15امام احمد آن را در فضائل صحابه آورده ( -1

 سند صحيح. 
 ). 1/85) مسلم (1/62بخاري ( -2
 . 3853ترمذي آن را روايت كرده و گفته حديث حسن و صحيح ....  -3
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مستجاب الدعاء هسـتند   كند و شكي در آن نيست كه پيغمبر خدا رفيع آنان را تثبيت مي
 شود.   و دعاء ايشان نزد رب العالمين مورد قبول واقع مي

ما هيچ گاه غباري كه روي موهاي ايشان « :گويد ) نقل شده كه مياز (ام سلمه
فرمود: خدايا حقا كه  مي افتاده بود را فراموش نخواهيم كرد در حالي كه رسول خدا
 از عبداهللا بن سرجس 6F1»خير وخوبي آخرت بهتر است، انصار و مهاجرين را بيامرز

ايشان طعام خوردم و گفتم، خدا تو  را ديدم و با پيغمبر خدا«گويد.  روايت شده كه مي
را ببخشد اي فرستاده خدا و ايشان فرمودند، خدا تو را هم ببخشد، عرض ايشان كردم كه 

 سپس اين آيه را تالوت كرد.» آيا براي شما استغفار كنم ايشان فرمودند آري و براي خود

﴿        ﴾  :19[محمد.[  

 

                                           
 . 2916، 73مسلم  -1



 
 

 

 :لفص
 در اعتقاد اهل سنت اصحاب كرام

اي از باور و اعتقاد اهـل سـنت را دربـاره اصـحاب      در اين فصل به توفيق خدا چكيده
كنيم. بعقيدة مـا   باشند بيان مي ، كساني كه مايه فخر و مباهات اين امت اسالمي ميكرام

ونـد متعـال   باشـند. خدا  ترين و بهترين مردم بعد از ايشان مـي  فاضل اصحاب رسول اهللا
آنان را براي مصاحبه و رفاقت پيغمبرش اختيار نمود تا در مدرسه وحي و در نـزد خـاتم   

و السالم) شاگرداني پرورش يابند كه گل سر سبد تـاريخ بشـريت    ةپيامبران (عليهم الصال

شوند. و نزد هيچ كسي پوشيده و مخفي نيست كـه خداونـد متعـال جـز افـراد فاضـل و       
ظ ديني و چه از لحاظ حسب و نسـب، را بـراي مصـاحبت فرسـتاده     بزرگوار، چه از لحا

 كند.   خود، اختيار نمي
گذاريم اما در مورد هيچ كـدام   داريم و به آنان احترام مي پس ما هم آنان را دوست مي

آوريم. هر چند معتقـديم   نه افراط و نه تفريط و سهل انگاري را به عمل مي از اصحاب
تر و بهترند براي نمونه خلفاء راشدين را به ترتيب  ي ديگر مقدمبر بعضها  آن كه بعضي از

اند باور داريم و هر كس در كل با اصحاب عداوت و كينه داشته باشد يـا   كه خالفت كرده
داشته باشد چنين كسي از ديد ها  آن به آنان سب و ناسزا گويد. و يا افراط و غلو در مورد

 باشد زيرا براي هـر كـدام از   يم دين مبين اسالم ميما مبغوض و منفور و دور از روح تعال
توانـد آن را   سابقه درخشان و حسناتي وجود دارد كه جز انسان منكر و جاهـل نمـي  ها  آن

بوقوع پيوسته توقف و آن را در ها  آن انكار كند و در خصوص جنگ و جدالي كه در بين
دانيم و هر كدام كـه اصـابت    يكنيم زيرا آن را حاصل اجتهاد طرفين م بين مردم منتشر نمي

گيـرد و   كرده باشد دو اجر دارد، و در صورت خطاء فقط اجر تالش و زحمت خود را مي
بـرد و بـه سـبب اسـتقامت و مصـائبي كـه در        بخوبي نام ميها  آن افزون بر آن خداوند از
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اند قلم عفو و مغفـرت خـود را روي گناهانشـان كشـيده و مـا آن طـور كـه         حيات داشته
 گوييم.   ند ما را تعليم نموده ميخداو

﴿                                   

     ﴾ 10: حشر[ال[ 

وردن بر ما پيشى گرفتند ببخشـاى،  پروردگارا، بر ما و بر آن برادرانمان كه در ايمان آ«
اى مگـذار. پروردگـارا،    ] كينه اند [هيچ گونه و در دلهايمان نسبت به كسانى كه ايمان آورده

 .»راستى كه تو رؤوف و مهربانى
پس الزم است كه براي آنان دعاء كنيم و زبان خود را در مورد آنچه در بـين آنـان رخ   

مشاركت نداشـته  ها  آن ما در نزاع و كشمكش بين داده سالم نگه داريم همچنانكه شمشير
آنـان   و سالم مانده است. و بايستي باور داشته باشيم طبـق شـهادت و فرمـوده پيغمبـر    

اند و يقين داريم كساني كه ضـعف و   ها بوده و بهترين قرن بهترين مردم پس از پيامبران
باشند زيـرا بايـد    ل بدعت مينمايد، جزو گمراهان و اه اشتباهات آنان را بارز و بزرگ مي

را بـازگو، و مجـالس خـود را بـا مناقـب و زنـدگاني پـر        ها  آن فضائل و رفتارهاي حسنه
روي ايمان و عقيده ما ها  آن خيرشان مزين نماييم و معتقديم كه حب و بغض ما به نسبت

ينـه  و قهـر و ك  ،تأثيرگذار بوده و تبعيت و دوست داشتنشان باعث تقرب به درگاه خداوند
شود، از خداوند متعال مسئلت داريم كه مـا را بـا اصـحاب     از آنان موجب عذاب الهي مي

كرام محشور فرمايد: و عذابش را شامل حال كسـاني قـرار دهـد كـه بـا آنـان عـداوت و        
كينـه  هـا   آن گويند و يا حتي نسبت به را اذيت، و سب و ناسزا ميها  آن دشمني دارند و يا

را همـان طـور كـه     وند آنان را هدايت فرمايـد تـا اصـحاب كـرام    خدا ،اند به دل گرفته
   .شناسداند ب را معرفي كردهها  آن خداوند و پيغمبرش

 



 
 

 

 :فصل
اقوال اهل سنت در خودداري و امتناع از وارد شدن به اختالفات 

  صحابه

در اين بحث ما آراء و نظرات اهل سنت و جماعت را نسبت به خودداريشان از آنچه 
كنيم تا عقائد اهل سنت را بيشتر روشن كرده  گذشته نقل مي ين اصحاب كرامدر ب

ام كه  گويد از صالحين و پيشينيان اين امت شنيده مي /باشيم. امام شهاب بن خراش 
اي در ميان مردم و در مجالس خود ذكر كنيد كه  را به شيوه گفتند اصحاب رسول اهللا مي

را بحث نكنيد كه مردم عليه آنان ها  آن ف و منازعهالفت گيرد و ضعها  آن دل مردم به
7Fتحريك شوند

گويد: در مجلس امام احمد بن حنبل نشسته بودم  . ابراهيم بن آزر فقيه: مي1
سوال كردند. امام  و حضرت معاويه مردي از ايشان درباره جريان حضرت علي

د از خانواده بني هاشم احمد به وي جواب نداد. به ايشان گفته شد اي ابو عبداهللا آن مر

 ﴿ سپس امام احمد اين آيه را براي او قرائت كردند: ،است             

                  ﴾ ]134: ةالبقر[ 

وده نگشته پس زبـان خـود را بـه آن    دست ما به جريانات آن آل اند: و همچنين فرموده
8Fآلوده نكنيم.

2   
آمد و گفت من از معاويه تنفـر دارم. ابـو زرعـه فرمـود      /مردي پيش امام ابو زرعه 

جنگيد. امام ابـو زرعـه فرمـود     چرا، آن مرد در جواب گفت چون با علي بن ابي طالب

                                           
 ). 8/285سير اعالم النبال ( -1
اين كار زيبا است زير سكوت  ) امام شافعي براي تعليق نوشته وگفته314آداب شافعي و مناقبه ( -2

 انسان از چيزي نياز نيست صواب است. 
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طالب اسـت مـرد    پروردگار معاويه بسيار مهربان است و طرف مقابل وي كه علي بن ابي
9Fكني دخالت ميها  آن بسيار كريم است پس چرا تو در بين

 /. امام ابـو جعفـر طحـاوي    1
را دوست داريم و درباره هيچ يك از آنان غلـو و   گويد ما اصحاب محمد رسول اهللا مي

سازيم، و هر كس كـه   نمي مبراها  آن دانيم و خود را از هيچ يك از زياده روي را جائز نمي
بغض در دل داشته باشد و ستمكارانه درباره آنان سخن گويد از او نفرت داريـم.  ا ه آن از

را ايمان و احسان، و ها  آن كنيم و حب جز به خير و نيكي بحث نمي ما دربارة اصحاب
 و هر كس دربارة آنان و ازواج طـاهرات رسـول اهللا   ،دانيم را كفر و نفاق ميها  آن بغض

10Fدانيم نيكي از آنان ياد بكند او را از نفاق بدور ميقول حسن داشته باشد و به 

. امـام ابـن   2
و ذكر محاسـن و اخالقشـان و طلـب مغفـرت      گويد اقوال اصحاب كرام مي /قدامه 
و خودداري از بزرگ نمايي نزاع و كشـمكش آنـان   ها  آن و ترحم و مهرباني با ها، آن براي

 فرمايد:   م، چون خداوند متعال ميدان را سنت ميها  آن و اعتقاد به افضليت برخي از

﴿                                   

     ﴾ 10: حشر[ال[ 

وردن بر ما پيشى گرفتند ببخشاى، پروردگارا، بر ما و بر آن برادرانمان كه در ايمان آ«
اى مگذار. پروردگارا،  ] كينه اند [هيچ گونه و در دلهايمان نسبت به كسانى كه ايمان آورده

 .»راستى كه تو رؤوف و مهربانى

﴿                              

                                   

                                    

                        ﴾ 29: فتح[ال[ 

                                           
 ). 3/93ابن عساكر الفتح ( –تاريخ دمشق  -1
 . 493شرح عقيده طحاوي ص  -2
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پيامبر خداست و كسانى كه با اويند، بر كافران، سـختگير [و] بـا همـديگر     محمد «
بينى. فضل و خشنودى خدا را خواستارند. عالمـت   مهربانند. آنان را در ركوع و سجود مى

هايشان است. اين صفت ايشان است در تـورات، و   ] آنان بر اثر سجود در چهره [مشخّصه
اى است كه جوانه خود برآورد و آن را مايه دهد تـا سـتبر    در انجيل چون كشتهها  آن مثَلِ

] آنـان [خـدا]    هاى خود بايستد و دهقانان را به شگفت آورد، تا از [انبوهىِ شود و بر ساقه
كافران را به خشم دراندازد. خدا به كسانى از آنـان كـه ايمـان آورده و كارهـاى شايسـته      

 .»داش بزرگى وعده داده استاند، آمرزش و پا كرده
كه  فرمايد خشنودي از زنان پاك رسول اهللا مي /در ادامه سخنانش امام ابن قدامه 

باشـند بـراي هـر مسـلماني      آيند و از هر گونه سوء بـدور مـي   امهات مؤمنين بحساب مي
11Fضروري است

گويد سـالمت قلـب و زبـان دربـاره      . شيخ االسالم ابن تميه رحمه اهللا مي1
باشند چون اهل سنت هر چه را كه  جزو اصول اهل سنت و جماعت مي كرام اصحاب

انـد قبـول دارنـد و خـود را از      قرآن و سنت و يا اجماع در فضل و منزلت آنان بيان داشته
را سـب  ها  آن بغضانند و يا را مي روش و عقيده روافض، كساني كه اصحاب رسول اهللا

چنين از طريقه و رفتار كساني كه نواصب هسـتند و   دانند و هم گويند مبرا مي و دشنام مي
و در خصـوص مشـاجره بـين     ،كننـد بيزارنـد   اهل بيت را با گفتار يا رفتار خود اذيت مي

اصحاب سكوت، و آثاري را كه در اين زمينه روايت شده بعضي را قبول و بعضـي ديگـر   
اند و  راهشان اصابت كرده دانند كه در ايشان را يا مجتهداني مي ،دانند را مردود و كذب مي

معصـوم و از هـر   ها  آن و معتقد نيستند كه. ودر هر حال اجر اجتهاد دارند اند يا بخطا رفته
گويند جائز است باور داشته باشيم كه آنان هم  باشند. بلكه مي گناه صغير و كبيره بدور مي

را ها  آن خداوندولي چون سوابق درخشان و فضائل بسيار دارند  ،مرتكب گناه شده باشند
نمايد كه كفارة سيئاتشان گردد. و يـا   را به مصيبتي در دنيا گرفتار ميها  آن كند و يا عفو مي

كنـد آن هـم    دهنـد گناهانشـان را محـو و نـابود مـي      حسناتي را كه در اين دنيا انجام مـي 
                                           

 . 29االعتقاد ص  لمعة -1
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فرمـوده   بصورتي كه براي هيچ كس ديگر در دنيا روي ندهد و ثابت گشته كـه پيغمبـر  
باشند) و يك مشت صدقه آنـان نـزد خداونـد     ها مي ها بهترين قرن (آن 12F1»هنم خري القـرونإ«

13Fمتعال بهتر است از اينكه ديگران به اندازه كوه احد طال و زيورآالت را صدقه كنند

. و هر 2
گاه مرتكب گناه شده باشند و يا خطـا و اشـتباهاتي در زنـدگي آنـان رخ داده باشـد رب      

و يا با توجه به حسـنات   ن را بواسطه استغفارشان و يا شفاعت پيغمبرالعالمين گناهانشا
بخشد. و هر كس با ديد انصاف و بـا چشـمان بـاز بـه سـيره و       اند مي و سوابقي كه داشته

زندگي آنان بنگرد آنگاه يقين پيدا خواهد كرد كه چقدر اعمال صـالحه، و علـوم نافعـه و    
اند  مرتكب شدهها  آن و اندك گناهي را كه بعضي ازاند  تالش و جهاد را در راه خدا داشته

اي  در صورتي كه آن را در كنار اين همه فضائل و محاسن قرار دهيد چيـز قابـل مالحظـه   
معرفي كرده و  نيست زيرا خداوند آنان را بهترين امت، و بهترين خلق بعد از پيامبران

يگر قومي پيدا نخواهد شد كـه ماننـد   اند و د برگزيده شدهها  آنان در ميان تمام امتها و قرن
در  را به چنين اوصاف و امتيازاتي موصوف باشد كه خـدا و رسـولش   اصحاب كرام

14Fاند. بيان نمودهها  آن مورد

3   
فرمايد ما معتقـديم كـه در خصـوص     در ادامه سخنانش مي /شيخ االسالم ابن تميه 

ب خـود باشـيم و دربـاره آنـان     موجود بوده بايـد مواظـ  ها  آن نزاع و اختالفات كه در بين
بقضاوت ننشينيم طرفي را عادل و طرف ديگر را ظـالم معرفـي نكنـيم چـون همچنانكـه      

اند  اند و يا بخطا رفته مجتهداني بودند كه در نظرات و آرائشان يا اصابت نمودهها  آن گفتيم

                                           
) به 1/13ابن حجر در مقدمه االصابه ( ) از طريق ابن مسعود212) (253) مسلم (3651بخاري ( -1

 كرده. تواتر آن تصريح 
 . از ابي سعيد خدري 2541/222) مسلم 3673بخاري ( -2
 . 122، 120، 119، 115العقيده الوسطيه ص  -3
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شـت  كه در صورت اول دو اجر دارند و در صورت دوم يك اجر، هر چند بايستي باور دا
15Fها درباره حوادث و وقايع آن دوران دروغي بيش نيستند. ها و نوشته كه بخشي از گفته

1   
طلـب مغفـرت از    گويد: منهج ما، دربارة اصـحاب كـرام   مي /عالمه حافظ ذهبي 

و خودداري از مداخله و داوري كردن در خصوص جدال و منازعـات  ها  آن خداوند براي
16Fباشد. آنان مي

2   
يا لشكريان معاويه يا علـي   ه بر خدا از اينكه بگوييم طرفداران زبيرگويد: پنا وي مي

كنـيم   شوند بلكه كارشان را به خداوند متعال حواله مي به جهنم داخل مي بن ابي طالب
و وظيفه ما محبت آنان و اينكه از خدا بخـواهيم كـه گنـاه و اشتباهاتشـان را بـه رحمـت       

17Fخويش عفو فرمايد

گويد: الحمدهللا در زمان ما حق روشن، مآخـذ و   . و همچنين ذهبي مي3
اند پس بايد ميانه روانه آنان را دوست داشته باشـيم و   مصادر طرفين جريان مشخص شده

را هـا   آن اهل بغي بايستي تأويلشان را با ديد مهربانانه نگريست و گناه و خطاء –در مورد 
 ا تعليم نموده بگوييم:  پيش خداوند آمرزيده تلقي كنيم. و همچنانكه خداوند ما ر

﴿                                   

     ﴾ 10: حشر[ال[ 

ا پيشى گرفتند ببخشـاى،  پروردگارا، بر ما و بر آن برادرانمان كه در ايمان آوردن بر م«
اى مگـذار. پروردگـارا،    ] كينه اند [هيچ گونه و در دلهايمان نسبت به كسانى كه ايمان آورده

 .»راستى كه تو رؤوف و مهربانى
و خشنوديم از كساني مثل سعد بن ابي وقاص، و ابن عمر و محمد بن مسلمه و سعيد 

اند و خود را از خوارج  نكرده بن زيد و غيره كه با هيچ يك از طرفين قضيه همكاري

                                           
 . 41الوصيه الكبري ص  -1
 ). 1/39سير اعالم النبالء ( -2
 ). 1/39همان مصدر ( -3
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به جنگ برخواستند و هر دو  كساني كه از دين خارج شدند و با علي بن ابي طالب
زيرا آنان قوانين دين را زير پا گذاشتند و خود را  ،دانيم گروه را تكفير نمودند مبرا مي

ابد در  توان با قاطعيت گفت كه آنان تا هيزم آتش جهنم نمودند. ولي با اين حال نمي
18Fپرستان در آنجا خواهند ماند مانند همچنانكه مشركين و بت دوزخ مي

. و در ادامه 1
را جز به خير و  گويد: هيچ كدام از اصحاب رسول اهللا مي /سخنانش عالمه ذهبي 

 گوييم  معاويه و يارانش مي«كنيم و از آنان راضي و خشنوديم. و درباره،  نيكي ياد نمي
اند آن هم با  ظلم و تجاوز كرده باشند كه در حق امام علي ميين گروهي از مؤمنها  آن

 »تقتلک الفئه الباغيه«در خصوص، عمار كه فرمود  توجه به صراحت فرمودة رسول خدا

شما را اي عمار جماعتي ستمكار و باغي خواهند كشت، از خداوند متعال مسئلت داريم 
رار ندهد كه نسبت به آنان حقد و كينه در كه از جميع آنان راضي شود و ما را از كساني ق
داراي فضيلتي بيشتر از كساني است كه  دل دارند. و مشكلي در آن نيست كه امام علي

19Fاند با او جنگيده

گويند: در برابر برخي از اقوال و رواياتي كه در  . ايشان همچنين مي2
ديوان هاي تاريخي و يا در  و در البالي كتاب خصوص جنگ و جدال اصحاب

شود سكوت را جائز  شاعران ذكر شده و مدام از طرف گمراهان و دشمنان تبليغ مي
باشند يا منقطع يا ضعيف و يا  كه امروز در دسترس ميها  آن دانيم زيرا بسياري از نمي

هايي را  را پاكسازي كرد و يا حتي قسمتها  اين دروغي بيش نيستند. پس الزم است كه
متحد باشيم و چنين ها  آن و خشنودي از محبت اصحاب كرامنابود كرد تا همگي بر 

روايات و اقوالي را بايستي در اختيار متخصصين و دانشمنداني قرار داد كه توان تحليل 
پردازند و با  درست، و بدور از هر گونه هواي نفس و تعصب كوركورانه به مطالعه آن مي

دارند چنين اشخاصي  ب كرامتوجه به سابقه درخشان، و فضائل بسياري كه اصحا
هميشه بر ايشان طلب مغفرت و رأفت را از خداوند مسئلت دارند و هيچ گاه آنان را به 
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كنند. و ما از كساني هم نيستيم كه درباره  خروج از دين و يا نفاق در اعتقادشان متهم نمي
معصوم و از هر كنيم كه  غلو و افراط داشته باشيم و ادعاء نميها  آن اصحاب و يا يكي از

اند  هاي خود نقل نموده ولي آنچه را كه روافض و اهل بدعت در كتاب ،گناهي مبرا هستند
دانيم. زيرا از عادت و روش آنان است كه  را دروغ و باطل و افتراء ميها  آن خيلي از

كنند و هر طور كه امكان داشته باشند به رد روايات  اقوال باطله و دروغ را روايت مي
20Fپردازند و اقوال درست مي صحيح

. امام ابوبكر اسماعيلي دربارة اعتقاد اهل سنت 1
گويد: اهل سنت و جماعت معتقدند كه بايستي يادگيري و كسب علم را از جاي خود  مي

اخذ كرد و در تعليم و يادگيري علوم و تفسير قرآن جديت بخرج داد و احاديث نبوي را 
را فهميد و ها  آن را شناخت و علوم اصحاب كرام آوري كرد، و آثار و استماع و جمع

را ها  آن از مداخله در نزاع و مشاجره بين آنان امتناع ورزيد و حكميت و داوري دربارة
21Fمحوال كرد. به خداوند

2  
و خودداري  گويد: احترام و تعظيم اصحاب رسول اهللا عالمه سعد الدين تفتاراني مي
تأويل بعضي از افعالشان كه باعث ظن و بدگويي به آنـان  از سب و ناسزا نسبت به آنان و 

هـاي بـدر و    شود بويژه مهاجرين و انصار و اهل بيعت رضوان و كساني كـه در جنـگ   مي
اند و آيات و احاديث زياد و اجمـاع مسـلمانان بـر فضـائل و      احد و حديبيه حضور داشته

22Fدانيم. داللت دارند  را واجب ميها  آن علو مرتبه و منزلت

3   
 گويد:  باشد مي هجري مي 228عبداهللا بن سوار قاضي بصره كه متوفي به سال 

را دوسـت داريـم و از    نزد ما خلفاي راشدين اولويت دارند و بعداً تمـام اصـحاب  
23Fكنـيم  سوء نيت و طعن دربارة آنان خـودداري مـي  

خطـاب بـه، ربيـع     /. امـام شـافعي   4
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 ي اصحاب رسـول اهللا  ر يكي اينكه دربارهفرمايد: سه چيز را از من ياد بگي مي شاگردش
خواهد بود. خود را به علم كالم  مداخله نكنيد چون طرف تو در قيامت شخص پيغمبر

مشغول مكن زيرا من چيزهاي عجيبي را در آن يافتم وقت خودت را به علم نجوم مگيـر  
24Fشود زيرا به بطالت و بن بست منتهي مي

الح ايـن  گويد: به سلف ص مي /. سفيان ثوري 1
25Fامت سب و ناسزا نگويد تا به سالمت داخل بهشت شويد

گويد:  مي /. عالمه سفاريني 2
كه منشاء آن اجتهاد طرفين بوده و  از دخالت بيجا در خصوص جريانات ميان اصحاب

 ،ي آنان بيان فرموده امتنـاع كـن   دخالت تو خالف حقايقي است كه خدا و رسولش درباره
فاق نظر دارند در اينكه عدالت صحابه ثابت گشـته و شـهادت و   زيرا اهل حق و اجماع ات

باشد و به اين خاطر استادان و علماي ما مثل بقيه اهـل سـنت كـه     روايات آنان مقبول مي
محبت جميع اصحاب  اند: باشد در نهايه المبتدئين اينگونه گفته يكي از آنان ابن حمدان مي

و  ،آنان به هر شيوه ممكن واجـب اسـت  ت ي مشاجرا كرام و خودداري از دخالت درباره
و خشنودي و عالقه به آنان و همچنين معـذور دانستنشـان در   ها  آن اگر حسنات و فضائل
بلكـه چـون    ،اند و منشأ آن اجتهادي بوده كه موجـب كفـر نيسـت    كارهايي كه انجام داده

ابـن حمـدان    اند در برابر آن ثوابت هم خواهند داشت. به دنبال ايـن سـخنان   اجتهاد كرده
باشد و كساني كـه   مي گويد: آن كس كه در اجتهادش اصابت نموده علي بن ابي طالب

كنـيم. همچنـين عالمـه     با او جنگيدند اشتباه كردند، پس بـراي آنـان طلـب مغفـرت مـي     
اند و اتفـاق نظـر دارنـد     سفاريني گويد: چيزي كه اهل سنت و جماعت بر آن اجماع كرده

و متقـي و عـادل بـودن آنـان و      رام همه اصحاب رسـول اهللا واجب دانستن مدح و احت
26Fباشد. امتناع از طعن دشنام دادن به آنان مي

در بيـان معتقـدات    /شيخ عدي بن مسـافر   3
گويد.  معتقد اهل سنت خودداري از ذكر جنگ و منازعات اصحاب رسـول   اهل سنت مي
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متعال آنان را عفو كرده و  و انتشار محاسن و فضائل آنان است و به حقيقت خداوند اهللا
27Fخبر داده است را به پيامبرشها  آن جريان جنگ و جدال

 /. عالمه حافظ ابن حجـر  1
فرموده: اهل سنت و جماعت اتفاق نظر دارند بر عدم طعن و سب هـر يـك از اصـحاب    

بسبب وقايع و رخدادهاي آنان هر چند كه اصحاب حق مشخص شده باشد زيـرا   كرام
28Fاز طرفين بوده و خداوند متعال نيز آنان را آمرزيده است. اجتهاد هر كدام

2   
به نقل از ابو علي تنوخي او نيز به نقل  /در ترجمه ابن الداعي آمده كه حافظ ذهبي 

گويد: در خدمت امام عبداهللا ابن الداعي بـودم كـه ابـو الحسـن      از ابو الحسن بن ارزق مي
رد. ابن الداعي گفت معتقدم كه هر دوي آنان معتزلي از ايشان دربارة طلحه و زبير سوال ك

از اهل بهشتند. ابو الحسن معتزلي گفت دليل شما چيست، ابن الداعي گفت روايت شـده  
اند. و دليل قوي من اين است كـه خداونـد بـه آنـان وعـدة       كه آنان توبه و استغفار نموده

 بگويد رسول اهللاكنيد در صورتي كه كسي  بهشت داده. ابو الحسن گفت: پس انكار نمي
روند ايشـان   فرموده هر دوي آنان از اهل بهشتند اگر از دنيا چشم فرو بستند به بهشت مي

انـد كـه    را تا بـه امـروز نقـل كـرده     گويند با توجه به اينكه مسلمانان اين مژده پيامبر مي
ي كه اند پس واجب است كه رفتار و كردارشان به هنگام هبشرمجزو عشره ها  آن فرمايد مي

باشد در پايان، شخص  بسوي خدا باز خواهند گشت موافق مژده و بشارت رسول اكرم
معتزلي از ابن الداعي تشكر كرد و قول وي را زيبا و بر حق دانست. در نتيجه محال است 

سـوء   اين گونه باشد نسبت به ابـوبكر و عمـر   كسي كه نظرش درباره طلحه و زبير
29Fباشند. نيز جزو عشره مبشره به بهشت ميها  آن نيت داشته باشد زيرا

3   
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 نصيحتي ارزنده

با توجه به اينكه دين ما بوسيله اسناد و مـدارك صـحيح و بـر دوش علمـاء و بـزرگ      
 مردان اين امت حمل شده و از آخرين فرستاده خدا يعني خاتم پيامبران حضرت محمد

هاي گذشـته فاقـد آن    و امت به ما رسيده و اين خود مزيت و امتيازي است كه ساير اديان
انـد و بـه    اند و آنان در نتيجه فقدان چنين امتيازي دين خود را تحريـف و تغييـر داده   بوده

اند  اند كه هرگز آنان چنين چيزي را نگفته پيامبران و صالحين خود چيزهايي را نسبت داده
بحان هـيچ گـاه   اند كه خداوند س هاي ناروايي داده و بلكه به صاحب زمين و آسمان نسبت

آن را نفرموده است، با مالحظه چنين چيزي اهميت و ارزش شـناخت اسـناد، و روايـات    
فرمود: اسناد، و شناخت آن نزد من  را بيامرزد كه مي» ابن المبارك«شود. خداوند  معلوم مي

 شود زيـرا اگـر اسـناد نبـود، هـر كـس هـر چـه را كـه دلـش           جزئي از دين محسوب مي
30Fگفت خواست مي مي

پس براي اثبات وقـايع و رخـدادها اعتمـاد بـر روايـت صـحيح و        .1
اند  اند سعي نموده داشتهء سوهاي  باشد زيرا برخي افراد كه نيت محكم الزم و ضروري مي

كه اين دين را با مخلوط كردن احاديث دروغ و موضوع و اسرائيليات و نسبت دادنش بـه  
انه بعـد از آنـان كسـاني ديگـر     و متأسـف  ،خدشه دار كننـد  و اصحابش رسول گرامي

ولي خداوند متعال براي اين ديـن تمييـز    ،اند را انتشار و حتي به آن افزودهها  آن ناآگاهانه
گاني از منتقدين و علماء بزرگ امت اسالمي را مسخر نمود، آناني كه وقت خـود و   دهنده

انش فدا نمودنـد و  و يار حتي سرمايه و جانشان را براي دفاع از دين اسالم و رسول اهللا
كـرد   آسـيب وارد مـي   روايات باطل و دروغي را كه به پاكي و فضـائل اصـحاب كـرام   

باشد، اين است كه سـعي كنـد    كشف كردند. نصحيت من براي هر كس كه طالب حق مي
در حد امكان و توانايي خودش روايات را اثبات و به درجه صحت برسـاند آنگـاه بـه آن    
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تاريخ اسالم بواسطه چنين مرويات باطله و كذب، كه بـه اصـحاب   استناد كند. زيرا چهره 
دار كردن سيماي آنان بوده مقداري غبـار آلـود    اند، و هدفشان لكه نسبت داده شده كرام

انـد كـه از طريـق     گشته، و مدام دشـمنان اسـالم از مستشـرقين و ديگـران تـالش نمـوده      
انـد ايـن گونـه     ليم و تربيـت شـده  هاي خود يا بوسيله كساني كه زير دست خود تع نوشته

 كنند.   اخبار و روايات باطله را پخش و منتشر مي
هـاي   اند و در ترويج مقاله و كتـاب  شنويد كه نام اسالمي را بر خود گذاشته و حتي مي

دارنـد   احترامـي روا مـي   كننده كه به پيشينيان صالح اين امت، طعن و بدگويي و بـي  گمراه
خواهنـد هـر فضـل و     هاي جديدي هستند كه مـي  ع آنان، رافضيكنند. در واق كوتاهي نمي

باشـند خـاموش    هـاي فروزانـي مـي    كه به مانند مشـعل  را از اصحاب رسول اهللاكرامتي 
سـد راه آنـان خواهـد شـد. از      ،نمايند. اما خداوند منان بوسيله علماء و دلسوزان اين دين

بـه  » محمود ابي ربه«، كتاب زند طعن مي هاي بي ارزش كه به اصحاب جمله اين كتاب
شـود و   ور مـي  حملـه  كه نويسنده اين كتاب بيشتر به ابو هريـره  »ةاضواء علی السن«نام 

و » الفتنـه الكبـري  «گيرد. و كتاب  ها حديث صحيح را رد و به باد انتقاد مي افزون بر آن ده
ن در بالد است و بصورت عامل مستشرقي» طه حسين«ها  آن  كه نويسنده» علي و پسرانش«

و غيره كه هـيچ  » مرگليوث و گولدتسهير«هاي خاورشناساني مثل  و نوشته ،عربي در آمده
كنند. پس اوالً بر ما واجـب اسـت    گونه ورع و اعتقادي ندارند را، ترجمه و رد و بدل مي

هـا   كه يكديگر را نصيحت و سفارش به حق كنيم كه از خواندن و مطالعه اين گونه كتاب
كنـد. آن هـم بـه     تـوز مـي   انسان را قسي القلب و كينـه ها  آن ييم زيرا مطالعهخودداري نما

ها را مطالعـه كنـد. بايسـتي     . و هر كس كه بخواهد اين كتابنسبت اصحاب رسول اهللا
شـود جـز    باور استوار و محكمي داشته باشد و اين نوع مطالعه براي هر كس ميسـر نمـي  

هايشـان را بـر    اشتباهاتشان را اصالح، و نقشـه  براي شخصي كه بتواند شبهاتشان را رد، و
بر حذر دارد و زياد اتفاق افتاده كه يكي از علماء بـه  ها  آن مال نمايد و مردم را از خواندن

طعـن و   هايي بـوده كـه اصـحاب كـرام     مطالعة كتاب جديدي پرداخته و مملو از بخش
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ده كـه در ميـان مـردم منتشـر     ناسزا گفته ولي وي آن را مخفيانه قرائت نموده و اجازه نـدا 
 / خدشه وارد نشود. فرموده عالمه ذهبـي  بشود. تا به محبت و جايگاه ياران پيامبران

هاي امروزي و از طرف عاملين  بسيار ارزشمند بود كه فرمود: مدام در ديوان شعرا و كتاب
ها  رسد ولي اكثر نوشته به گوش ما مي بيگانه جنگ و جدال و مشاجرات اصحاب كرام

باشـند و آنچـه امـروزه موجـود اسـت و مـورد مطالعـه و         دروغ يا ضعيف و يا منقطع مي
گيرد بايستي آن را پاكسازي و حتي برخي را معدوم نمود تا غبـار حقـد و    استفاده قرار مي
بـا هـم متحـد     هاي ما ننشيند و بر خشنودي و محبت ياران رسـول اهللا  كينه بر روي دل

 فرمايد:   ي باشد كه خداوند به ما ياد داده آنجا كه ميباشيم و عقيده ما به شكل

﴿                                   

     ﴾ 10: حشر[ال[ 

رانمان كه در ايمان آوردن بر ما پيشى گرفتند ببخشـاى،  پروردگارا، بر ما و بر آن براد«
اى مگـذار. پروردگـارا،    ] كينه اند [هيچ گونه و در دلهايمان نسبت به كسانى كه ايمان آورده

 .»راستى كه تو رؤوف و مهربانى
اي هستند كه  داراي سوابق درخشان و فضائل ارزنده و آنان يعني اصحاب رسول اهللا

باشـند. عالمـه ذهبـي     ميها  آن ان مكفر و پاك كننده اشتباهات و اخطاءدر واقع هر كدامش
گويد: آنچه را روافض و اهـل بـدعت در    در ادامه سخنانش و در ضمن بحث طوالني مي

انـد   هايشان در خصوص نزاع و مشاجراتشان و طعن و بدگويي به صحابه نقل كـرده  كتاب
هـا روايـت اباطيـل و     داب رافضـي و  ،باشـند  ارزش، و باطل و كذب محض مي در كل بي

31Fباشـد  مـي  اراجيف و، رد آنچه را كـه در صـحاح و مسـانيد آمـده اسـت     

. سـپس ايشـان   1
هـاي اخـالق    گويند: عاقل كسي است كه با نفس خود به مبارزه برخيـزد، و از زيبـائي   مي

                                           
 . )94-10/93السير ( -1
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32Fاسالمي است كه انسان چيزي را كه هدفش نيست ترك كند

تـوان از كـالم    . در پايان مـي 1
 ذهبي اين نكات را بر داشت نمود.   عالمه
 در ميان مردم پخش و منتشر نشود.   نزاع و مشاجرات اصحاب كرام -1
 مخفي نگاه داشتن آن بر مردم و برخي از علماء.   -2

به معدوداً افرادي اجازه مطالعه داده شود كه انصـاف دارنـد و بـدور از هـر گونـه       -3
هـا   آن استغفار بـراي صـحابه بـه مطالعـه    توزي و در نهايت احترام و  تعصب و كينه

 خواهند پرداخت.  
عدم اعتماد و اعتبار مطالبي كه در كتب اهل بدعت و روافـض در ايـن بـاره آمـده      -4

 است.  
آمده اسـت دروغ و بـدون سـند     اكثر مطالبي كه در مورد مشاجره اصحاب كرام -5

 باشند.   مي
دروغ را نابود كـرد زيـرا از جملـه     هاي باطله و الزم است كه بعضي از اين روايت -6

 باشد.   حرام ميها  آن علومي هستند كه نشر
فرمايد: از جمله علومي كـه پخـش و نشـر آن     در جاي ديگري مي /و عالمه ذهبي 
33Fهاي باطله و روايات منكـره و همچنـين علـوم و الهيـات فالسـفه      حرام است. داستان

، و 2
34Fسحر و سيمياء

احاديث موضوع و سرگذشت پهلوانـان و  و شعبده بازي و حيل و پخش  3
35Fرسائل اخوان الصفاء

 شـود  ديـده مـي   مخـالفتي بـا پيـامبر خـدا    ها  آن و اشعاري كه در 4
باشند. در واقع علوم بيهوده و باطل فراوانند و هر كس كـه بخواهـد بـراي آزمـايش و      مي

بـه آنـان   را مطالعه ومورد بررسي قرار دهد بايستي كمترين وقـت خـود را   ها  آن شناخت،

                                           
 همان مصدر.  -1
 كردند. مانند علم كالم كه سلف از آن خودداري مي -2
 بخش از سحر يا شايد حيله و مكر باطلي بوده.  -3
 شود.  هاي متنوع گرفته شد كه مخالفات بسياري در آن ديده مي هاي است كه از ملت مجموعه نوشته -4
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مشغول دارد و از خداوند متعال طلب مغفرت و آمرزش داشته باشـد و هـر گونـه نفـع و     
36Fضرر خود را از خدا و دعا و نيايش و فرياد رسي را براي ذات احـديت منحصـر نمايـد   

1 .
فرمايـد از سـلف    سخن زيبايي را در اين زمينه بيان داشته كـه مـي   /شهاب بن خراش 

را طوري نام  اند در مجالس خود اصحاب رسول اهللا م كه گفتها صالح اين امت ياد گرفته
منـد شـوند. نـزاع و     هـا بـه ايشـان عـالق     ببريد و مناقب و فضائلشان را بحث كنيد كه دل

37Fاختالفات آنان را بزرگ نكنيد كه مردم بر عليه، و ضد آنان تحريك شوند

. و بسيار جـاي  2
هر طور دلشـان   حاب رسول اهللاتعجب است از جرات و جسارت كساني كه دربارة اص

گويند.  گذارند و زبانشان آزاد و بدون علم و معرفت سخن مي بخواهد قلم خود را رها مي

ج «و برازنده اين اشخاص است كه اين ضرب المثل معروف را بگـويم   لـيس بعُشـک فـادرُ

کَ إ شِ دينم درود خدا بر آن كس كه گفت: من مردي هستم كه در برابر كسي كه به  38F3»لی خُ

طعن و بدگويي زند ماليم نيستم، و بـر اسـالم هـم هـيچ گونـه طعـن و بـدگويي را روا        
گوييم، و پناه بر خدا به عثمان بـن   سب و ناسزا نمي دانم، نه به ابوبكر و نه به عمر نمي

 پوشم به پسر عموي پيغمبـر  ميرم و كفن مي عفان نير دشنامگو نيستم، و تا روزي كه مي
زبير بن عـوام و بـه طلحـه     ويم، و همچنين نسبت به حواري رسول اهللاگ نيز ناسزا نمي

39Fمهربان خواهم بود

 . در واقع سلف و گذشتگان ما هر كـس را كـه بـه اصـحاب كـرام     4
كردند. در زندگي نامـه سـالم بـن سـليم      گفت از مجلس خود بيرون مي دشنام و ناسزا مي

را موثق و معتبر و تابع سنت خوانده باشد و العجلي او  حنفي كه مكني به ابو االحوص مي
شد به پسرش احـوص دسـتور    آمده است كه: هر گاه بيت او مملو از اصحاب حديث مي

                                           
 ). 10/604مبر اعالم النبالء ( -1
 ). 8/285در سيره وارد شد ( -2
ضرب المثلي است كه به كسي گفته  –يعني اين النه تو نيست به جاي خود بازگرد و داخل شو  -3

 شود كه به چيزي فتوا داده كه درست نبود و غيره.  مي
 . 414-413از اشعار عبداهللا بن المبارك، در سر آمده  -4
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شتم و ناسزا گفـت وي را از   ضرين هر كس به اصحاب رسول اهللااداد كه در ميان ح  مي
40Fاينجا اخراج كنيد

حاب فتوا داد كه مسلمان بايد از شهري كه اصـ  /. و حتي امام مالك 1
41Fگويند هجرت كند. كرام را طعن و ناسزا مي

2  
هـا بـه خـالق     گويم پناه بر خدا اگر امام مالك مردم اين دور و زمانه را ميديد كه بعضي مي

كـه ابـن   » المختصر«صاحب  /گفت. شيخ خرقي  گويند چه مي آسمان و زمين ناسزا مي
رد. زيرا شنيده بـود در  قدامه آن را شرح نموده از شهر بغداد كه مسكن وي بود هجرت ك

42Fگويند دشنام مي آنجا كساني هستند كه به اصحاب رسول اهللا

. و علماء اسالمي مردم را 3
انـد بـر حـذر     احترامي كـرده  بي از روايت و نقل قول كساني كه نسبت به اصحاب كرام

ك كند كـه عبـداهللا بـن المبـار     اند: امام مسلم در مقدمه كتابش با سند صحيح ذكر مي داشته
روزي باالي منبر رفت و فرمود از روايت و نقل احاديث عمرو بن ثابت دوري كنيد زيـرا  

43Fسب و ناسزا گفته است وي به اصحاب رسول اهللا

. و عجب زيبا است قـول امـام ابـو    4
طعـن و   كه فرمود هر گاه كسي را ديديد كه به يكـي از اصـحاب رسـول اهللا    /زرعه 

44Fباشد يگفت بدان كه او زنديق م ناسزا مي

5. 

                                           
 . 8/282السير  -1
 كتاب الفتن.  ،فتح الباري ،ابن حجر -2
 ). 6/298ابن كثير در البدايه و النهايه از وي نقل سخن كرده ( ،في عمر بن الحسين رحمه اهللاخر -3
 . 32روايت مسلم رقم  -4
 . 49خطيب بغدادي با سند خودش در الكفايه روايت كرده ص  -5
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