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 ��م ا� ا����ن ا����م

 :وحلمالى ع رسول حهللا، حما بعدحلصالة حلمدهللا و
ي واجب است كه موضوع عدالت صحابه از موضوعات مهمي است كه بر هر مسلمان

حقيقتاً من در نوشتن يا بحث از اين موضوع به دليل حساسيت و  .به درستي آن را بداند
سخناني  ، اما آنچه كه مرا به نوشتن واداشت ، اهميت بيش از حدش ترديد بسيار داشتم

كنند اما علم از آنها بري  مي بود كه از افراد جاهل و هواپرستي كه خود را به علم منتسب
سخنان و كلماتي از آنها در حق صحابه و مشاجراتشان شنيدم كه  ، ت شنيدم و خواندماس

و روايات ضعيف  ، ورزند مي كنند و بر آن اصرار مي از شبهاتي استفاده ، حكم خدا نيست
از تارهاي عنكبوت  تر برند كه سست مي و ساقط و جعلي و دروغين و واهي را به كار

هاي شبچره و كتب جعلي و  هاي ادبيات و تاريخ و داستان ابفوراً آنها را از كت ، است
همچون كتاب اغاني و بيان و تبيين و امامت و  ؛كنند مي گيرند و جمع آوري مي ضعيف

در آفاق  و با اين اراجيف همانند شيطان گردنه ، هاي ديگر و كتاب البالغةسياست و نهج 

 .كنند مي خيالشان پرواز
 : امثالاي  يا انكار خ�فت عثمان يا علي يا دشنام صحابه اقوالي مثل تكفير صحابه

رضي اهللا  ، معاويه و عايشه و طلحه و زبير و ابوموسي اشعري و عمروبن عاص و غيره
 .عنهم اجمعين

اينها تنها اقوامي « : گويد مي كنند مي حرمتي بي امام مالك در مورد كساني كه به صحابه
به  ، اما چون اينكار برايشان ميسر نيست ، را دارند صمبرحرمتي به پيا بي هستند كه اراده

چه مرد صالحي ا گفته شود شخص بدي بوده است اگرت ، كنند مي احترامي بي اصحاب او
 .0F1»اند صالح بوده صبوده باشد و قطعاً اصحاب رسول اهللا

                                           
 .553ص:  مسلولـالصارم ال -1
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چون مو  اين سخن امام مالك نشان از دور انديشي ايشان نسبت به ابعاد خبر است،
از آن  تر حرمتي به صحابه نيست بلكه اين امر به جاهاي خطرناك بي ع تنها منحصر بهضو

 .شود مي كشيده
يعني  -اتهام به آنها : كند كه مي ابن تيميه اين سخنش را بيان ، و باتوجه به اين ديدگاه

 .و مثالها در اين باب بسيار است .)181, 1( منهاج السنة .اتهام به دين است -صحابه 

وقتي كه  ، كند مي وهشگر مسلمان بسياري از اوقات احساس ناخوشي و يا نا اميديپژ
در اجتماع  ، كند مي جزئيات عصر راشدين يعني دوران ط�يي تاريخ اس�م را مطالعه

او  ، اند رواياتي كه منابع قديمي ما و در رأس آنها تاريخ رسل و ملوك امام طبري آورده
شناسد از  مي صين آنچه كه از عدالت صحابه رسول اهللابيند ب مي اخت�ف زيادي را

و بين رواياتي كه راويان و  ، س�مت اعتقاد و استقامت در رفتار و اخ�ق واليي كه داشتند
 .كشند مي ناق�ن به عنوان واقعيت تاريخي به تصوير

رند ب مي در اين عصر، مستشرقين و همگامانشان آراي اين منتسبين به اس�م را به كار
بلكه اين سخنان باطل غنيمتي بودند تا مادامي كه اهدافشان را  ، پذيرند مي و از آن تأثير

براي تجزيه  ، براي اتهام به اس�م و رسيدن به خدشه دار كردن صحابه گرامي به كار برند
 .دهند مي وتقسيم كردن آن با هم مسابقه

ني بايد به دو چيز معتقد خوا مي را صديد وقتي كه تاريخ اصحاب رسول اهللاتر بي
 : باشي
و دليل آن هم اين است كه  ، بعد از انبيا خيرالبشر هستند صاصحاب پيامبر -أ

به  در بيشتر از يك حديث آنها را صرا مدح كرده است و پيامبر ها خداوند متعال آن
 .هاي بعد از انبيا ستوده است عنوان برترين امت يا امت

اما مصيبت اين  ، غير معصوم هستند صرسول خدا لزم است كه بداني اصحاب -ب
البته آري ما معتقد به عصمت در اجماع  ؛است كه بعضي معتقد به عصمت آنها هستند
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كنند به  نمي خبر داده است كه اين امت بر گمراهي اجتماع صچون پيامبر ، آنها هستيم
 :  دليل حديث

 .» ت حهللا  عا  جد جأار جمن جت معمى ع ضاللةٍ «
 .1F1»خداوند متعال امت من را پناه داده است از اينكه بر گمراهي اجتماع كنند« : يعني

اما به طور انفرادي غير  ، آنها معصوم هستند از اينكه بر گمراهي اجتماع كنند ،بنابراين 
 .و عصمت از آنِ انبياست ، معصوم هستند

شويم و ابتدا با  مي يعني عدالت صحابه ؛بعد از اين مقدمه سريع وارد اصل موضوع
 .كنم مي كنيم و با عنايت به توفيق خدا سخنم را آغاز مي تعريف صحابي شروع

                                           
 )].41, 1( /انيابن ابي عاصم با تخريج ألب» السنةكتاب : « [نگا -1



 
 

 تعريف صحابي

 : شود مي و در جمع آن گفته ، اسم فاعل است از صحب يصحب : صاحب در لغت

و  -به فتح  -و صحابه  -به ضم  -و صحبان  صحبةأصحاب و أصاحيب و صحب و 

 .)286, 7( ان العربلس -به كسرة  -صحابه

اش بر  اش طولني شود و همراهي : كسي است كه دوستي و هم نشيني فو در عر
2Fسبيل اتباع زياد باشد

1. 

ً به مو مى لا حىب«:  و در اصط�ح جمهور محدثين ،  ، بعد بعثعه يقظة، مؤمنا
باشد  را م�قات كرده صكسي است كه پيامبر« :يعني .»ماى ع حإليماتو ، حال حيا ه

 .3F2»، و بر ايمان مرده باشد ، در حال حياتش ، بعد از بعثتش ، به او ايمان آورده باشد آگاهانه
 شرح تعريف

ى ل ا حىب: « قول ما كه گفتيم  در تعريف جنس است و در اين تعريف.اين » م 
و كسان  ، مثل ابوبكر و عمر و عثمان و علي : هر كسي كه معاشرتش طولني باشد«

 .»شود مي داخل اند را كرده صكه همراهي پيامبرديگري 

[نگا:  ثعلبةهمانند ضمام بن  صنمايندگان پيامبر : يا زمان معاشرتش كوتاه باشد مثل

 ,5( اإلصابة : نگا[ و مانند مالك بن حويرث،  )]57, 3( أسدالغابة ، )751, 2( اإلستيعاب

 ])452-451, 4( اإلصابة) و579, 3( أسدالغابة : نگا[العاص  ، و عثمان بن ابي )]719-720

                                           
 .)74, 1ابن أثير ( جامع األ صول -1
 السنة، دفاع عن  )1، هامش شماره ( )172و  169(ص  الباعث احلثيث،  ) و مابعد آن74, 4( مغيثـفتح النگا:  -2

، اين تعريف ساخته شده  اند ، و از مجموع آنچه كه علما ذكر كرده ) و كتب ديگر6, 1( واإل صابة،  ) 108(ص 

 است.
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از  و غيره)] 435, 5( أسدالغابةو  )1563-1562, 4( اإلستيعابنگا: [و وائل بن حجر 

 اند. نبوده پيامبر با كوتاهي مدت كه جز كساني
نشيني كه در  : بعضي از اعراب باديه مثل ، يا او را ديده است ولي معاشرت نداشته است

ولي با او معاشرت  اند آنها پيامبر را ديده ؛ور داشتندحض صالوداع با پيامبر حجة

 ، )1696, 4( إلستيعابا و) 605, 3( اإلصابة : نگا[مثل: ابوطفيل عامر بن وائله  ، اند نداشته

 )]..626, 6( اإلصابةنگا: [وهب بن عبداهللا  جحيفةأبوو  ، )]145, 3( أسدالغابة و

مثل  ، ديثي را از او روايت كرده استهر كسي كه ح : شود مي و در اين مفهوم داخل

و حسان بن  )]،281, 5( أسدالغابة ) و232, 6( اإلصابة : نگا[ صمهران مولي رسول اهللا

 اإلصابة : نگا[و سهل بن حنيف  )]7-5, 2( أسدالغابة) و 64-62, 2( اإلصابة : نگا[ثابت 

 )].470, 2( أسدالغابة) و 198, 3(

 اإلصابة : نگا[غسيل  حنظلةعبداهللا بن  : مثل ، استو كسي كه دو حديث روايت كرده 

-121, 2( اإلصابة : نگا[بن عبدالمطلب  ةو حمز )]218, 3( أسدالغابة ) و65-67, 4(

 )].329-328, 3( اإلصابة : نگا[ حسنةو شر حبيل بن )] 375-369, 1( اإلستيعاب) و 123

بن عباس و غيره از راوياني كه و ابن عمر و ا ، ابوهريرة : مثل ، يا بيشتر از دو حديث
 اند. بسيار از پيامبر حديث روايت كرده

, 3( أسدالغابة : نگا[عبدالرحمن بن حنبل  : مثل ، يا اص�ً حديثي روايت نكرده است

, 1( إلستيعابا) و 410, 1( إلصابةا : نگا[بن عدي  ثاممةو  ، )]828, 2( اإلستيعاب) و 439

 )].531, 2( اإلستيعاب : نگا[ي و زياد بن حنظلإل تميم ، )]213

 : مثل ، بوده است صاي با پيامبر شود هر كسي كه در غزوه مي و در آن مفهوم داخل

و أنس بن  ، )]122-120, 2( أسدالغابة و )264_262, 2(اإلصابة  : نگا[خبيب بن عدي 

 )].156-155, 1( أسدالغابة) و 133-132, 1( اإلصابة : نگا[نضر 
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, 4( اإلستيعابو  )382-6( اإلصابة : نگا[مليل بن وبرةالنصاري  : لمث ، يا دو غزوة

بن فرقد  عتبة و ، ])190-189, 4( إلصابةا:  نگا[و عبداهللا بن عمروبن حرام  )]1484

 )].567, 3( أسدالغابةو  )440-439, 4( اإلصابة : نگا[السلمي 

 أسدالغابةو  ، )279-278, 1( اإلصابة: نگا[براء بن عازب  : مثل ، يا بيشتر از دو غزوة

 .ي مشهور ديگرها و سعد بن مالك و ابو سعيد خدري و صحابه )]206 -205, 1(
 .حسان بن ثابت انصاري : مثل ، نبوده است صاي با پيامبر يا اص�ً در هيچ غزوه

اما در مورد افراد بالغ به اتفاق اهل حديث داخل  .شود مي و مرد و زن هم در آن داخل
آنهايي كه به سن تمييز رسيده بودند در آن  ، اما افراد غير بالغ .شوند مي حابيمفهوم ص

و عبداهللا بن زبير و  ، حسن و برادرش حسين صدو نوه رسول خدا : مثل ، شوند مي داخل
 .غيره

و  )246-245, 6( اإلصابة : نگا[محمد بن ابوبكر صديق  : مثل ، و افراد غير مميز

با آب  صو پيامبر ، )]83, 5( أسدالغابة : انگ[و محمد بن ثابت  )]103-102, 5( أسدالغابإل

آنها را  صو كسان ديگري كه پيامبر ، دهانش او را آبديده كرد و نام او را محمد ناميد
 .و براي آنها دعا كرد و به سن تمييز نرسيده بودند ، آبديده كرد

 .شوند مي همچنانكه جن و م�ئكه هم در مفهوم صحابه داخل
و اين چيزي است كه  ، شوند مي بنا به قول صحيح داخل در مفهوم صحابه : اما جن

 )].7, 7الفتح ( : انگ[ .حافظ بن حجر آن را ترجيح داده است
و  ، و شاصر ، مالك بن مهلهل ، و عمرو بن جابر ، سمهج يا سمحج ، زوبعإل : اي مثل اجنه

, 5() و ارشادالساري 304, 2( روض األنف : انگ[ماصر و منشي و حس و مس و غيره 

306.[( 
جماعتي معتقدند كه  ، در دخول آنها تحت مفهوم صحابه اخت�ف هست : اما م�ئكإل

و به او  اند و بعضي از م�ئكه با او م�قات كرده ، پيامبر براي آنها نيز مبعوث شده است
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كساني كه بر اين  و از ، شود مي برايشان ثابت بنابراين مفهوم صحابه ، اند ايمان آورده

) و قاضي 211در شناخت احوال م�ئكه (ص  »حلبائكح«امام سيوطي در كتابش  : اند عقيده

و  اند شرف الدين بارزي و تقي الدين سبكي و امام حافظ ابن كثير اين قول را ترجيح داده
, 7( »يمواهب اللدن«، چنانكه در  اند اجماع در اين مورد را اثبات كرده ، بعضي از اصوليون

 .) آمده است28

ى لا«و با ك�م  كسي كه به او ايمان آورده و او را  : شود مي از مفهوم صحابه خارج» م 
 : انگ[ .أصحمإل نجاشي و زيد بن وهب و ابو مسلم خولني و غيره: نديده است مثل

 ].)40-37(ص  علوم احلديث حمارضات يف

» مى رجا حىب«يم بر اينكه بگوييم ترجيح داد »مى لا حىب«و ما اين ك�م را كه 
او از كساني است كه  ، تا كسي مثل عبداهللا بن أم مكتوم داخل در مفهوم صحابه قرار گيرد

 .ثابت شده است اگر چه به دليل نابينايي او را نديده است صم�قات او با پيامبر

يامبر را پ ، تفكيكي است كه با آن هر كسي كه در خواب : در تعريف» يقطة«لفظ  و
همچنانكه بلقيني در  ، چنين شخصي صحابي نيست ، شود مي م�قات كرده باشد خارج

و سخاوي در فتح  ، )7, 7و حافظ ابن حجر در فتح الباري ( ، )423محاسن الصط�ح (ص
 اند. ) به آن اشاره كرده81, 4المغيث (

ه ولي ايمان نياورده قيدي است كه با آن كسي كه او را م�قات كرد  »مؤمناً به«و لفظ 
شود چه از مشركين باشد يا  نمي چنين شخصي صحابه محسوب ، شود مي است خارج

كند بر كفرش باقي مانده باشد  نمي و فرقي -يهود و نصاري  -مجوس يا اهل كتاب 
به ملكوت  صيا بعد از ارتحال پيامبر ، ابو جهل و ابولهب و كفار و مشركان ديگر: مثل

 ].)82, 4( فتح المغيث : انگ. [رده باشد مثل: رسول قيصرايمان آو ، اعلي
همچنين با اين قيد كسي كه پيامبر را م�قات كرده و به او ايمان آورده سپس مرتد 

بدون  ، و دوباره در حيات پيامبر به ايمانش برگشته و بار ديگر او را م�قات كرده ، شده
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سرح  : عبداهللا بن سعد بن أبي مثل ،شود مي اخت�ف بين علما داخل در مفهوم صحابي

 ].)111-109, 4( اإلصابة : انگ[

كسي كه او را م�قات كرده و به او ايمان آورده  : شود مي و همچنين در آن داخل
به ايمانش برگشته و بار ديگر او را نديده  صسپس مرتد شده و دوباره در حيات پيامبر

همچنانكه ابن حجر در نزهإل النظر  ، رگشتهبه ايمانش ب صيا بعد از ارتحال پيامبر ، است

و أشعث  ، ] )440-437, 5( اإلصابة : انگ[ ةبن هبير ةقرّ : مثل ، ) بيان كرده است109(ص

-507, 4( إلصابةا : انگ[و عطارد بن حاجب تميمي  ، ])90-87, 1( اإلصابة : انگ[بن قيس 

509(.[ 
مان آورده سپس مرتد شده و اي صكسي كه به پيامبر : شود مي همچنين در آن داخل

كسي كه به حبشه  ، مثل عبيداهللا بن جحش ، بر ارتدادش تا زمان مرگ استمرار داشته است
؛ او در ، و ربيعإل بن أميه جمحي هجرت كرد و در آن جا نصراني شد و بر نصرانيتش مرد
راني و به آنها ملحق شد و نص ، خ�فت عمر وقتي كه به سرزمين روم فرار كرد مرتد شد

 : انگ[ .و ابن خطل كه مرتد شد و به خاطر ارتدادش در روز فتح مكه كشته شد ، شد

 غير از اينكه با قيد ديگر كه بعداً ، ])39(ص  علوم احلديث حمارضات يفو  )7, 1( اإلصابة

 .شود مي آيد از مفهوم صحابه خارج مي

او را قبل از بعثتش قيد ديگري است كه به وسيله آن هر كسي كه » بعد بعثعه«و لفظ 
زيد بن عمرو بن  : مثل ، شود مي از مفهوم صحابه خارج ، م�قات كرده و به او ايمان آورده

كه او را وقتي كه به شام رفته  ، و جرجيس بن عبدالقيس معروف به بحيراي راهب ، نفيل

) و 27 ,7( مواهبـالزرقانی علی ال : انگ[بود شناخت و قبل از بعثتش به او ايمان آورد 

، چون  شوند نمي اين افراد داخل در مفهوم صحابه ]،)39(ص علوم احلديث یحمارضات ف

در آن هنگام هنوز مبعوث نشده بود كه به او ايمان آوردند و او را تصديق  صپيامبر
زنند ناصحيح  مي آنچه كه بعضي در اينجا ورقإل بن نوفل را مثال : بر اين اساس .كردند



 11  مفهوم عدالت صحابه

 

 ، را م�قات كرده و به او ايمان آورد صاز بعثت و آمدن وحي پيامبراست چرا كه او بعد 

 مواهبـالرزقانی علی ال : انگ[ .است ص�ح به ثبوت صحتش نظر قاطع دادهبنابراين ابن 

 ه.)27, 7(

كسي كه از روي هوشياري او را  ، قيد ديگري است كه با آن :»حال حيا ه«و لفظ 
 : انگ[ شود مي آورده خارج ملكوت اعلي به او ايمانم�قات كرده و بعد از ارتحالش به 

مثل أبو زؤيب الهذلي  )]80, 4( فتح املغيثو  )8-7, 1( اإلصابة) و 7, 7( فتح الباری

ديده بود و كفن  ، را قبل از اينكه دفن شود صاو پيامبر ، ])364, 2( اإلصابة : انگ[شاعر 

 .فروش بود

 اما بعد ، د كسي كه او را ديده و به او ايمان آوردهبا اين قي : »ماى ع حإليمات«و لفظ 
هاي آن ذكر  كه مثال ، شود مي مرتد شده و تا زمان مرگ بر ارتدادش دوام داشته خارج

در قسمت بعدي از تعريف . اين تعريف صحابي در نزد جمهور محدثين است .شد
و اكنون  .شود مي و ترجيح تعريف درست بحث ، صحابي در نظر جمهور فقها و اصوليون

 كنيم و بعد از آن مي تعريف صحابي در نزد فقها و اصوليون را ذكر به اميد خدا
 .پردازيم به شناخت راههاي اثبات صحابه مي

 : گويند مي جمهور فقها و اصوليون در تعريف صحابي

ً به مى لا حىب« رث لقائه وطالت صحبعه و ، ، حال حياة ، بعد بعثة يقظة مؤمنا
ً و ، حألخذ عنهو ، ع سليا حببى ل،  به  .»ماى ع حإليماتو ، �ت لم يرو عنه شیئا

، به او ايمان آورده  برخورد كرده باشد صكسي كه در حالت هوشياري با پيامبر« :يعني
اش طولني شده باشد و م�قاتش با او بسيار  ، در حال حياتش و همراهي ، بعد از بعثتش باشد
، هر چند حديثي از ايشان  وي كرده باشد و دين را از ايشان فراگرفته باشد، و از او پير باشد

 .»، و برايمان مرده باشد روايت نكرده باشد
 شرح تعريف:
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شرح و بيان آن گذشت در تعريف صحابي در نزد جمهور  : »مى لا حىب... حلخ«لفظ 
 .محدثين

بايد زياد  صبا پيامبريعني اينكه مجالست و برخورد صحابي » طالت صحبعه«و لفظ 

،  اند اخت�ف پيدا كرده» طالت صحبته«شود  مي و علما در مدتي كه در آن گفته .باشد

همانطور كه  ، از جمله ابن مسيب ، اند اي از آنان آن را يك سال و بيشتر تعيين كرده دسته

) 66, 3و ابن همام در التحرير ( ، ) از او نقل كرده است70(ص ولحإرشاد الفشوكاني در 

اي از آنان آن را تا شش ماه و بيشتر  . و دسته) و غيره9(ص أجوبة العراقيةو آلوسي در 

و  ، ) از بعضي از علما نقل كرده است66, 3همانطور كه صاحب التيسير ( ، اند تعيين كرده

) و غيره و 9(ص  أجوبة العراقية) و آلوسي در 70(ص  ولحإرشاد الفشوكاني در 

گويد: هيچ وجه  مي ول مذكور را در ارشاد الفحول رد كرده است وشوكاني اين دو ق
صحتي در اين دو قول وجود ندارد، چون مستلزم اين است كه جماعتي از كساني كه از 

از اسم صحابه  اند و كمتر از آن مدت پيش او باقي مانده اند پيامبر حديث روايت كرده
 .صحت آن وجود نداردو نيز دليلي از لغت و شرع بر  ، شوند مي خارج

شود كه  مي بلكه به نحوي تعين ، شود نمي اي ديگر معتقدند كه با مقدار تعيين دسته
 ، و قول راجح و أصح در نزد اصوليين همين است .عرفاً اسم مصاحبت بر آن اط�ق شود

 .و جمهور آنها هم به آن معتقدند

قت تنها براي بيان واقع آمده اين قيد در حقي  »حألخذ عنهع سليا حببى ل و«و لفظ 
عرفاً طولني شده باشد جز بر سبيل پيروي  صچون كسي كه مصاحبتش با پيامبر ، است

چون ما  ، و صحيح نيست كه قيد داراي مفهومي باشد ، از او و گرفتن دين از ايشان نيست
طولني شده  صشناسيم كه مصاحبتش با پيامبر نمي را صكسي از اصحاب رسول اهللا

 .ولي پيرو و دنباله رو او نبوده باشد ، شدبا

ً «لفظ  اي  ، دسته اند جمهور اهل فقه و اصول در آن اخت�ف كرده :» ت لم يرو عنه شیئا
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 : مثل ، اند را شرط دانسته صاز آنان براي ثبوت مصاحبت ثبوت روايت از رسول خدا

 .) و غيره112, 2( تدريب الراوی) و سيوطي در 70(ص  ولحإرشاد الفشوكاني در 

 ، شرط نيستصثبوت روايت از پيامبر ، اي معتقدند كه براي ثبوت مصاحبت و دسته

) و سبكي 275, 1( اإلحكام ) و آمدي در989, 3ص (مثل: قاضي ابو يعلي الفراء در العدة 

 .و غيره )179, 2( مجوامعـمجع الدر 

 ، هوم مصاحبتزيرا قول به اشتراط روايت براي تحقق مف ؛قول راجح قول دوم است
براي آنها ثابت  صشود به خارج شدن بسياري از اصحابي كه روايتي از پيامبر مي منجر
آنها را در زمره صحابي  اند در حالي كه علمايي كه زندگينامه صحابه را نوشته ، نشده
 .و قب�ً مثالهايي در اين مورد در تعريف صحابي نزد جمهور محدثين آورده شد اند. آورده

توانيم بگوييم كه تعريف راجح براي صحابي همان  مي ل آنچه كه ذكر شد حالاز خ�
و دليل آن هم سالم بودن ادله آنها و خالي بودنش از  ، اند است كه جمهور محدثين گفته

 .واهللا اعلم .انتقاد است



 
 

  صطرق اثبات مصاحب با پيامبر

 : دو راه براي اثبات صحابي بودن وجود دارد

 ات مصاحبت به وسيله نص يا خبر (حديث)إثب : راه اول

وهُ ﴿:  قرآن كريم -1 َّ تَنُ�ُ َ ٱثۡنَۡ�� ِ�ۡذ ِ� ْ ثَا�� �يَن َ�َفُروا َّ ُُ ٱ ََ َر ۡۡ
َ
ُ ِ�ۡذ َ ّّ هُ ٱ َقَدۡ  �ََ�َ
َ َمَعَنا ّّ ّّ ٱ �ِ ّۡ َۡن َۡ  ََ  �� هُ� ِب� َٰ  .]40: التوبة[﴾ ُمَاا  � ٱۡ�َاا � ِ�ۡذ َقُدُُ  ��

، و  ، آن دم كه كافران او را بيرون راندند او را ياري ندهيد البته خدا ياريش كرده اگر« : يعني
، آنگاه كه آنها در غار بودند و قتي به همراه خود (ابوبكر) گفت: غم مخور  او دومين دونفر بود

 .»كه خدا با ماست
به طوري كه اجماع  ، كند مي را ثابت اين نص مصاحبت سرورمان ابوبكر صديق

 .)65, 16تفسير رازي ( .است ده است به اينكه منظور از صاحب در اين آيه ابوبكرش
، و اخبار  : مانند آنچه كه درباره مصاحبت عشرة مبشرة وجود دارد خبر متواتر -2

به حد تواتر رسيده است. مراجعه كن به  صمربوطه به ثبوت مصاحبت آنها با پيامبر 
 ).312-311, 3حديث در سنن ترمذي (

و  ه: مانند اخباري كه در مورد مصاحبت عكاشه بن محصن و ابوهرير ر مشهورخب -3
ابن عمر و ابو سعيد خدري و ابوموسي اشعري و بسياري ديگر كه هيچ مسلماني در 

(ص  رجال احلديث يف ةدراسات تارخيياثبات صحابي بودن آنها شك ندارد. مراجعه كن 

39(. 
 : گنجد مي ريقو در زير مجموعه آن چهار ط : خبر آحاد -4

مث�ً  ، كه معاصر با او بوده از طريق رؤيت يا سماع صروايت يك نفر ازپيامبر -الف
 ، گويد مي ف�ني به من خبر داد كه او از پيامبر شنيده است كه چنين : يكي از تابعين بگويد
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را ديدم كه اينچنين كرد مانند قول زهري در مورد فتح مكه كه بخاري در  صيا پيامبر
4Fيحش آن را روايت كرده استصح

1. 
علما در اين مورد به  ، خبر دادن صحابي در مورد خودش كه او صحابي است -ب

 : اند چهار دسته تقسيم شده
و ابن عبدالبر بر اين باور  ، شود مي قول او به طور مطلق و بدون شرط قبول : دسته اول

 .كرده است آن را نقل .)99, 3است همانطور كه سخاوي در فتح المغيث (
 : شود مي قولش به دو شرط قبول : دسته دوم

 .بايد بعد از ثبوت عدالتش باشد : اول
 .باشد صبايد بعد از ثبوت معاصر بودنش با پيامبر : دوم

جمهور علماي اصول و حديث  : از كساني كه بر اين باورند و به آن اعتقاد راسخ دارند

ابن » صول الفقهأ الـمخترص يف«و  ، )479, 2( ابن نجار» منريـرشح الكوكب ال« : رج .است

) و ابن 11, 3عراقي (» رشح األلفية«و  ، )167, 2) و جمع الجوامع سبكي (89اللحام (ص 

دليل . ) و بسيار ديگر97, 3» (مغيثـفتح ال«) و سخاوي در 8, 1» (اإلصابة«حجر در 

كه اگر او  اين است ، صحت قبول خبر دادنش در مورد خودش كه او صحابي است
بنابراين اگر در مورد  ، كرديم مي ما روايتش را قبول ، كرد مي روايت صحديثي از پيامبر

رشح الكواكب : « رج .كنيم مي خودش خبر دهد كه او صحابي است به طريق اولي قبول

 .)479, 2ابن نجار (» منريـال

اين معاصر بودن  : اين است كه اند معاصر بودني كه در اثبات مصاحبت شرط قرار داده
از مكه مكرمه به  صشرعاً ممكن است كه در حدود صدو ده سال از هجرت پيامبر

, 1( اإلصابةهمانطور كه حافظ بن حجر در  ، مدينه منوره ادعاي صحابي بودن كرده باشد

است كه در آخر حياتش به  صدليل آن حديث صحيح پيامبر ، ) آن را ذكر كرده است8

                                           
 ).97, 3صحيح بخاري كتاب المغازي ( -1
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ر  «. اصحابش فرمود
 
ّمْى ج بْا  مم ا    ب  نْا  ن ٍة مم ائ ةم س   م مم

ْ
 مّت ع   ر ج

إم َ  ذم ُْ ع َهْم م  ْبع َهْم ت 
 
ج

دٌ  ح 
 
ْرضم ج

 
ْارم حأل ، به حقيقت بعد از صد سال  ايد آيا امشبتان را ديده«. يعني: »َمو  حتْ ْوى  ع   ظ 

 .5F1»اصحابش بود منظورش از .ماند ديگر هيچ يك از كساني كه الن هستند باقي نمي
شود كه اگر كسي ادعاي صحابي بودن كند ولي معاصر  مي با اين توضيح مشخص

 شود و از دروغگويان به شمار نمي غير ممكن باشد سخنش قبول صبودنش با پيامبر
صحابي هستند و دروغش آشكار  اند مراجعه كن به مثالهاي كساني كه ادعا كرده .رود مي

) و دراسات تاريخيه 139-138, 1( علوم احلديث حمارضات يفو ) 9, 1( اإلصابة : گشته

 .)46(ص 
و ابن قطان موافق اين قول است  ، عدم قبول اينكه او صحابي است :دسته سوم

و ابو عبداهللا  ، ) از او نقل كرده است71همانطور كه شوكاني در ارشاد الفحول (ص 

, 2( منريـرشح الكوكب الر ابن نجار دصيرمي از حنفيه براين قول است همانطور كه 

و همچنين از جمله كساني كه اين عقيده را دارد امام بلقيني  ، ) آن را ذكر كرده است479
 .و غيره ، )427است در محاسن الصط�ح (ص 

او متهم است به اينكه مدعي رتبه واليي است كه براي  : كه اند چنين استدلل كرده
و انسان فطرتاً خواستار مقام و بزرگي است  ، است كند و آن مقام صحابه مي خودش ثابت

و  ]،)67, 3( تيسري التحرير) و 13, 2( رشح خمترص الروضة) و 62البلبل (ص  : رج[

 .بسياري از افراد ديگر
قائل به تفصيل هستند به اين ترتيب كه اگر كسي ادعاي مصاحبت كوتاه  : دسته چهارم
چون چه بسا در  ، ه اثبات آن با نقل دشوار استبه دليل اينك ، شود مي كند از او قبول

و اگر  ، كسي حضور نداشته يا كسي او را نديده است صپهنگام م�قاتش با پيامبر 
 از او قبول ، كسي ادعاي مصاحبت طولني و كثرت رفت و آمد در سفر و حضر كند

                                           
 ).1965) و مسلم (رقم 34-33, 1بخاري ( -1
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با قول بنابراين  ، شود مي شود و مشهور مي چون چنين چيزي ديده و نقل ؛شود نمي
) 99-98, 3همانطور كه سخاوي در فتح المغيث ( ، شود مي خودش صحابي بودنش ثابت

 .گفته است
 : گفته يكي از صحابه به صحابي بودن ديگري -ج

ف�ني صحابي است يا از اصحاب  : مثل اينكه صحابي بگويد ، و اين يا تصريحي است
 .تمصاحبت داشته اس صست يا از كساني است كه با پيامبرا

يا ف�ني با  ، من و ف�ني نزد پيامبر بوديم : مثل اينكه بگويد ، و يا به طريق لزوم است
 .وارد شديم صيا من و ف�ني بر پيامبر ، من اين حديث را از پيامبر شنيد

شود كه اس�م شخص  مي جز اينكه اين روش اخير تنها زماني مصاحبت در آن ثابت
) 96, 3همانگونه كه سخاوي در فتح المغيث ( ، شدمذكور در آن حالت شناخته شده با

حمحمإل الدوسي را كه در  ين مورد صحابي بودن حمحمإل بن أبيو در ا .كند مي بيان
ذكر اخبار : « رج[و ابوموسي اشعري براي او شهادت داده است  ، اند اصفهان مرد مثال زده

 ].)59-58, 2( أسدالغابة) و 355, 1( اإلصابة) و 71, 1نعيم ( أبي» اصفهان

 اينچنين بيان : علت قبول قول صحابي را در مورد شخص ديگر به اينكه صحابي است
شخص صحابي عادل است و اگر صحيح باشد كه ما سخن او را وقتي در  : كنند كه مي

بنابراين قبول كردن سخن وي وقتي در مورد  ، كنيم مي قبول ، دهد مي مورد پيامبر خبر
 .به طريق اولي صحيح است ، دهد مي خبر صحابي بودن شخص ديگر

خبر دادن يكي از تابعيني كه در نزد اهل حديث موثق است به اينكه ف�ني صحابي  -د
 : است

جماعتي از آنان معتقد به قبول قول او  ، اند علماي محدث و اصول در آن اخت�ف كرده

, 1( إلصابةان حجر در ) و حافظ ب96, 3امام سخاوي در فتح المغيث ( ، از جمله ، هستند

 .) و غيره8
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و با آن صحابي بودن كسي كه  ، و جماعتي ديگر معتقدند كه قولش مورد قبول نيست
بعضي از شارحان  : و از جمله كساني كه چنين نظري دارند ، شود نمي ثابت ، از او خبر داده
 .ده است) ذكر كر99, 3( فتح المغيثطبق آنچه كه امام سخاوي در  ، (اللمع) هستند

 و حجتشان در اين نفي اين است كه اگر تزكيه از جانب يك مزكي (تزكيه كننده)
 چون تزكيه به شهادت ملحق ، صادر شود مورد قبول نيست بلكه بايد دو نفر باشد

 پس همانطور كه شهادت جز با دو نفر بيشتر صحيح نيست و تحقق پيدا ، شود مي
و به دليل اينكه شرط  ، گر از جانب دو نفر و بيشترتزكيه هم قابل قبول نيست م ، كند نمي

چون در آن اطمينان  ، از إفراد است تر و محتاطانه تر قرار دادن تعدد در تزكيه كننده شايسته

 .)58, 3( تيسريالتحرير : رج .بيشتري هست

و قول راجح آن است كه دسته اول معتقد به آن هستند يعني قبول تزكيه يك تابعي به 
 : اند چنين جواب داده اند ف�ني صحابي است و به آنچه كه نفي كنندگان ذكر كردهاينكه 
بر خ�ف شهادت  ، تزكيه جانشين حكم است بنابراين تعداد در آن شرط نيست -1

پس الحاق تزكيه به شهادت ،  كه در مقابل حكم است و بايد حتماً در آن تعدد باشد
6Fصحيح نيست

1. 
اين  كي صادر شده باشد به منزله حكم است و دراگر تزكيه از طريق اجتهاد مز -2

 .صورت تعدد مزكي شرط نيست چون به منزله حكم است
زيرا همانند خبر است و همانطور كه قبول  ، شود مي در مزكي به يك نفر اكتفا -3

7Fچون به منزله آن است ، خبر واحد صحيح است قول مزكي واحد هم قابل قبول است

2. 
و اعتبار پيوستن  ، ديل اصلي است كه بر آن اتفاق شدهاعتبار واحد در جرح و تع -4

8Fو اصل عدم آن است ، قول شخص ديگر به او نيازمند دليل است

3. 

                                           
 ).134(ص  نزهة النظر -1
 ).295, 1( يرشح ألفية عراق -2
 ).271, 1اةحكام آمدي ( -3
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چون شرط قرار دادن  ، لزم است كه قائل به عدم اشتراط تعدد در مزكي باشيم -5
شود، بنابراين عدم تعدد بهتر و  مي تعدد گاهي منجر به ضايع شدن بعضي از احكام

9Fاست تر انهمحتاط

1. 

  ها اثبات مصاحبت از طريق يكي از نشانه : راه دوم
رهبري  صكند بايد در دوران پيامبر مي كسي كه ادعاي صحابي بودن را : نشانه اول

يش را تنها به ها اميري غزوه صچون پيامبر ، يكي از غزواتش را به عهده گرفته باشد
10Fكسي داده است كه از اصحابش بوده باشد

2. 
مدعي صحابي از جمله كساني باشد كه يكي از خلفاي راشدين او را امير  : دومنشانه 

11Fو فتوحات كرده باشد» ةرد«هاي  يكي از مغازي در جنگ

3. 

او را آبديده  صاي داشته و پيامبر ، ثابت شده باشد كه بچه مدعي صحابي : نشانه سوم
آمد پيش  مي به دنيا اي كه چون هر بچه ؛يا نوازشش كرده يا برايش دعا كرده ، كرده
همچنان كه حاكم آن را از عبدالرحمن  ، كرد مي شد و ايشان برايش دعا مي برده صپيامبر

و  .) ذكر كرده است9, 1( اإلصابةطبق آنچه كه ابن حجر در  ، عوف روايت كرده است

 .)237, 1همچنين مراجعه كن به صحيح مسلم (
كند بايد از كساني باشد كه در سال  مي كسي كه ادعاي صحابي بودن را : نشانه چهارم

چون براي محدثين ثابت شده كه هر كسي در  ، دهم هجري در مكه يا طائف بوده است

فريضه  حجةالوداعدر  صسال دهم در مكه يا طائف بوده مسلمان شده است و با پيامبر 

12Fاست ادهحج را انجام د

ه آنها چون اگر چه مسلمان شدن هم ؛اين نشانه جاي تأمل است .4

                                           
 ).58, 3( تيسريالتحرير -١
 )].27(ص  علم رجال األثر مخترص يفـال،  )140, 1( علوم احلديث حمارضات يف[ -2
 ).9, 1( إلصابةا -3
 .)]139, 1( علوم احلديث حمارضات يف،  )9, 1( اإلصابة[ -4
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 .حج كرده باشد صمسلم است اما مسلم نيست كه تمام آنها با پيامبر
اي بوده باشد  ، از اوس يا خزرجي كند مي كسي كه ادعاي صحابي بودن را : نشانه پنجم

ثابت شده است كه تمام آنها مسلمان شدند  .در مدينه بوده باشد صكه در عهد پيامبر
13Fرگشته باشندولي ثابت نشده كه هيچ يك از اس�م ب

1. 

                                           
 ].)139, 1( علوم احلديث حمارضات يفو  )8, 1( اإلصابة[ -1



 
 

 : طباقات صحابه

مختار [و به معني مساوات نيز آمده است  ، طبقه از نظر لغوي به معناي مرتبه است
 )].1/399) و ترتيب القاموس(388ح (صالصحا

از  شود بر جماعتي كه در سن يا در اخذ علوم مي و طبقه در اصط�ح اط�ق
و طبقه ناميده شدند  ، شود مي مل آنهااستادانشان با هم مشترك هستند يا در وصف عام شا

كند و  مي چون داراي رتبه برتر يا متوسط يا پايين هستند كه وصف آنها را مشخص
14Fكند مي مراتبشان را تعيين

1. 

 :شمار طبقات صحابه
و اخت�فشان  ، اند علما در تعداد طبقات صحابه در بين كم و زياد اخت�ف پيدا كرده

 گاهشان در مورد آنچه كه معني طبقه در نزد آنها با آن تحققمبتني است بر اخت�ف ديد
از جمله كساني كه  ، اي از آنان معتقدند كه صحابه در يك طبقه قرار دارند يابد؛ دسته مي

گويند: كه صحابه  مي و آنها ، موافق اين عقيده هستند: ابن حبان و هم نظرانش هستند
كه قابل مقايسه نيست و برتر از هر اعتباري داراي فضيلت و افتخار بسيار بزرگي هستند 

  .است
صرف نظر از سنجش آن از ساير اعتبارات  ، در واقع آنها به مطلق صحابه توجه كردند

15Fديگر

2. 
چون همه آنها در يك مرتبه  ، به همين جهت تمام صحابه را در يك طبقه قرار دادند

 .مساوي هستند و هيچ يك از آنها بر ديگري برتري ندارد

                                           
 .)152, 1( حمارضات فی علوم احلديث -1
 .)152, 1( »حمارضات فی علوم احلديث« -2
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 : اند اي ديگر از علما صحابه را در پنج طبقه قرار داده دسته
و كسان  ، طالب و ب�ل بن رباح ، مثل ابوبكر صديق و علي بن ابي طبقه اول: بدريون

 ديگري كه در غزوه بدر حضور داشتند. 
از كساني كه در اس�م پيشتاز بودند و عامه آنها به حبشه هجرت كردند و  : طبقه دوم

عثمان بن عفان و همسرش رقيإل  : مثل ، شركت كردند ي بعد از آنها احد و جنگدر جنگ 
 .و زبير بن عوام و غيره صدختر رسول اكرم

سلمان  : از جمله ، بعد آن حضور داشتند طبقه سوم: كساني كه در جنگ خندق و ما
 .فارسي و سعدبن معاذ و غيره

: ابو سفيان بن حرب و حكيم بن مثل ، طبقه چهارم: اس�م آورندگان بعد از فتح مكه
 .حزام و غيره

 ، اي نبودند آنها را ديده و در هيچ غزوه صپيامبرطبقه پنجم: كودكان و اطفالي كه 
از جمله كساني كه قائل به اين قول  .حال چيزي از ايشان در خاطرشان باشد ياخير

 اگرچه صحابه توجيه او اين است كه ، ابن سعد است در كتابش طبقات الكبري : هستند
اما بنا به اعتبارات ديگري متفاوت  ، مساوي هستند صپيامبربودن  در افتخار صحابي

بنابراين گاهي به امري ع�وه  .و امثال اينها ، هستند مانند سبقت در اس�م آوردن و غزوه
16Fشود مي بر صحابي بودن توجه

1 . 
اكم جمله امام ابو عبداهللا الح از اند اي طبقات صحابي را دوازده طبقه قرار داده و دسته

) ذكر كرده است كه 24-22(ص» شناخت علوم الحديث«النيشابوري؛ او در كتابش 
 : صحابي مراتبي دارند

مثل: ابوبكر و عمر و عثمان و علي و  ، جمعي كه در مكه مسلمان شدند:  طبقه اول
 .غيره

                                           
 .)153, 1( حمارضات فی علوم احلديث -1
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بود كه عمر بن و قضيه اين  )طبقه دوم: اصحاب دارالندوة (خانه قصي بن ك�ب
را به  صپيامبر ، هنوز مسلمان نشده بود و و قتي اس�مش را علناً آشكار كرد خطاب

سعيد بن زيد و  : ازجمله .برد و در آنجا جماعتي از مردم كه به او ايمان آوردند ةدار الندو

 .سعد بن ابي وقاص
بن بيضاء و مس و سهيل مثل: حاطب بن عمربن عبد ش ، طبقه سوم: مهاجران به حبشه

 .طالب جعفربن ابي
رافع بن مالك و  : ازجمله ، بيعت كردند صپيامبرطبقه چهارم: كساني كه در عقبه با 

 .ةعبادة بن صامت و اسعدبن زرار

 ؛در اين عبارت ايرادي هست ، ياران عقبه دوم كه اكثرشان از انصار بودند : طبقه پنجم
و دوم غير از انصار كسي مشاركت  چون مشخص و مبرهن است كه با ياران عقبه اول

  .حضور داشته است صپيامبرجز عباس كه براي اطمينان و خاطر جمعي  ، نداشته است
قبل از اينكه وارد  ، رسيدند صپيامبرطبقه ششم: اول دسته از مهاجريني كه در قبا به 

 .عإلازجمله: ابو سلمإل ابن عبد األسد و عامربن ربي .مدينه شوند و مسجد ساخته شود

ْت ي َهوت  ج دم «:  در مورد آنان فرمود صپيامبر طبقه هفتم: اهل بدر كه
 
َّ  ج ّا ح ل ع 

ْرَى ل َهم ف  ْد �  ق  ئْعَْم ، �  ا شم َُوح م  ال  حْ�م  ق  ْمام ب ْدٍر � 
 
قطعاً خداوند « : يعني. »ْحّطُ ى  ع   ج

اهيد انجام دهيد كه من شما خو هاي اهل بدر آگاهي داشته كه گفته است: هر كاري مي به درون

 .و مقداد بن اسود و حباب بن منذر بلتعةحاطب بن ابي  : مثل. 17F1»ام را بخشيده

بن  هازجمله: مغير ، مهاجريني كه در جنگ بدر و حديبيه مهاجرت كردند : طبقه هشتم
 ه.شعب

 �َّد ۡ ﴿ : كه خداوند در مورد آنان اين آيه را نازل كرد ، الرضوان بيعةاهل  : طبقه نهم

                                           
 )].170-171, 2[بخاري ( -1
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 َ ُ ٱ  َ��  ٱ َعن�  ّّ
ۡ �ُعُ�ََك  ِ�ذۡ  م�ن��َ ُاؤۡ ل ۡ  ُقهَاي َجَرة� ٱ َت َۡ َّ  بن سلمة : از جمله آنان. ]18[الفتح:  ﴾ل

 .سنان األكوع و ابن عمر و سنان بن ابي

 .خالدبن وليد و عمرو بن عاص : از جمله ، و فتح حديبيةمهاجران مابين  : طبقه دهم

مثل: ابو سفيان بن حرب و عتاب  ، در روز فتح مسلمان شدندكساني كه  : طبقه يازدهم
 .بن اسيد و حكيم بن حزام و بديل بن ورقاء

و غيره  الوداع حجةرا در روز فتح و  صطبقه دوازدهم: كودكان و اطفالي كه پيامبر 

و  ثعلبةسائب بن يزيد و عبد اهللا بن  : از جمله ، كه در ميان صحابه بيشمار هستند .ديدند

 .ابو طفيل بن عامر بن واثلإل و ابوجحيفإل وهب بن عبد اهللا
اصل صحابي بودن  توجيه حاكم از اين طبقه بندي آن است كه او به امري بيشتر از

توجه كرده است و اعتبارات ديگري ع�وه بر م�حظات ابن سعد در طبقه بنديش را 
  .مورد توجه قرار داده است

مانند: ابو  ، طبقات صحابه به بيشتر از آن معتقد هستنداي از علما در تعداد  و دسته
-298(ص »اصول دين«او هفده طبقه را در كتابش  ، منصور عبدالقاهر بن طاهر بغدادي

  : ) ذكر كرده است و گفته كه صحابه داراي مراتبي هستند303
از  ، ان: خديجهعلي، از زن : از اهل بيت ، ابو بكر : از مردان ، سابقين به اس�م : طبقه اول

 .سلمان : موالي: زيد بن حارثإل و از حبشه: ب�ل و از فارس
 هاي آن قب�ً و مثال ، آنهايي كه در هنگام اس�م آوردن عمر مسلمان شدند : طبقه دوم

 .بيان شد
 مهاجران اول به حبشه، مثالشان ذكر شد. : طبقه سوم

 .صار بودند و مثالشان ذكر شدكه دوازده نفر از ان ، ياران عقبه اول : طبقه چهارم
و  ، كعب بن مالك شاعر و عبداهللا بن عمرو بن حرام : مثل ، ياران عقبه دوم : طبقه پنجم

 براء بن معرور و غيره.
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و كساني كه قبل از ورود به مدينه در  ، به مدينه صپيامبرمهاجران همراه  : طبقه ششم
 .و مثالشان ذكر شد ، رسيدند صپيامبرقبا به 
 .مهاجران بين ورود به مدينه و بين بدر : ه هفتمطبق

 .نفر بودند 313كه  ، بدريون : طبقه هشتم 
 .جز يك نفر از آنان كه نامش قزمان و منافق بود ، ياران احد : طبقه نهم
 .كه عبد اهللا بن عمر از آنان شمرده شده است ، اصحاب خندق : طبقه دهم

 .بيهمهاجران بين خندق و حدي : طبقه يازدهم
 .ياران بيعت رضوان در حديبيه در كنار درخت : طبقه دوازدهم
  .مهاجران بين حديبيه و فتح مكه : طبقه سيزدهم

 .كساني كه در شب و روز فتح مكه مسلمان شدند : طبقه چهاردهم
 كساني كه بعد از آن دسته دسته به دين اس�م گرويدند. : طبقه پانزدهم

 .را ديدند و مثالشان ذكر شد صيامبرپكودكاني كه  : طبقه شانزدهم
  .الوداع و كمي قبل از آن به دنيا آمدند حجةكودكاني كه در سال  : طبقه هفدهم

اين است كه او به  ؛و نقطه نظر امام ابو منصور بغدادي در آنچه كه به آن معتقد است
است كه امري مزيد بر اصل صحابي بودن توجه كرده و اعتبارات ديگري را م�حظه كرده 

  اند. ديگران به آن توجه نكرده
اي است  ، دوازده طبقه آنچه كه در نزد علما در شمارش طبقات صحابه مشهور است

. و اين تقسيم ])184الباعث الحثيث تعليق احمد شاكر (ص [ .كه حاكم به آن معتقد بود
مل به آن ع اند نوشته همان چيزي است كه اكثر كساني كه در مورد طبقات صحابه

و تقسيم صحابه به طبقات زيادي بر اساس آن چه كه  ، اند و از حاكم پيروي كرده اند كرده
 .در اين مسأله قول راجح است اند حاكم و بغدادي ذكر كرده

 .پردازيم مي به معني عدالت صحابه و امور متعلق به آناكنون 



 
 

 : تعريف عدالت

عريف لغوي عدالت چنين ) در ت416-415در صحاح جوهري (ص  : عدالت در لغت

 »عدل عُيه   حلقيية َاو عدل«شود  مي گفته .عدل متضاد جور است ؛آمده است
  .»در پرونده با او عادلنه برخورد كرد بنابراين عادل است« : يعني

ل ة«:  شود مي گفته و عدم ى جما حلم  رأٌا «و  ، از اهل عدل و داد است : يعني »َالٌت مم
جوٌى «در اصل مصدر است و نيز  .و قانع كننده در شهادت است يعني مورد رضا »عدٌل 

آن مرد عدالت را برقرار  »جد عدل حلرأا باليم عدحلة«جمع است و  »عدوٌل عدٌل و

،  يعني راست كردن و برافراشتن : تقويمه » عديَا حلشءو«:  گويد مي ... تا آن جا كه.كرد
 .او نيز برخواست برخواستم و : »عدلته فاعتدل «  : شود مي گفته

يعني عدالت را » عدلت حلشامد: « ) چنين آمده است397, 2» (مصباح الـمنري«و در 

 ، عدل ضد جور است : ) آمده است13, 4و در قاموس ( .به او نسبت دادم و وصف كردم

لةو هر آنچه كه راست و درست اقامه شده باشد مثل  لة ومعدَ  .عدالة وعدولة ومعدِ

 و همچنين،  شود كه عدالت در لغت استقامت است مي ي مشخصاز اين تعريف لغو
شود و كسي است كه مردم از او  نمي اي ظاهر شخص عادل كسي است كه از او شبهه

 .كنند و به آن قانع هستند مي راضي هستند و شهادتش را قبول
 : عبارات علما در تعريف اصط�حي عدالت متنوع است:  عدالت در اصط�ح

شخص عادل  : كند مي عدالت را چنين تعريف )103(ص» الكفاية«در  خطيب بغدادي

كسي است كه نسبت به انجام فرايضش آشنا باشد و به آنچه به آن امر شده ملزم و از 
آنچه كه نهي شده دوري جويد و از فواحش خرد كننده اجتناب ورزد و خواهان حق و 

بپرهيزد از سخناني كه مروت را  و در لفظش خود را ، واجب باشد در افعال و معام�تش
كسي كه اينچنين باشد به عادل بودن در دينش منسوب است و به صدق  .كند مي لكه دار
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اي كه فاعل آن فاسق  ، اجتناب ا ز گناهان كبيره معروف است و در اين وصفاش  در گفته
ند گناه دا نمي و با اين وصف بايد ازچيزهايي كه خود ، كند نمي شود كفايت مي ناميده

 خودداري كند.  ، گويند مي كبيره است ولي مردم
محافظتي  : كند مي ) چنين تعريف2/63وابن حاجب عدالت را در مختصرالمنتهي (

و با  ، تقوي و رادمردي و بدعت با آن نيست ، شود بر م�زمت مي ديني است كه حمل
ضي از گناهان صغيره و اجتناب از گناهان كبيره و ترك اصرار بر گناهان صغيره و ترك بع

 .كند مي بعضي از مباحات تحقق پيدا

كه  : ) آورده است3/44» (التحرير«: او در تعريف عدالت در كتابش  تعريف ابن همام

كمترين حدش  : شود و شرط آن مي استعدادي است كه بر م�زمت تقوي و فتوت حمل
  .استترك گناهان كبيره اصرار بر صغيره و چيزي كه مخل جوانمردي 

تنها عبارت است از اظهار اس�م با  : گويند مي بعضي از اهل عراق در تعريف عدالت
پس هروقت حالش چنين باشد واجب است كه  ، سالم بودن مسلمانان از فسق ظاهري

18Fو عدل در نزد هر مسلماني مجهول است ، عادل باشد

1. 
كند  مي گونه تعريف) عدالت را اين361(ص» شرح تنقيح الفصول «و قرافي در كتابش 

اجتناب از گناهان كبيره و بعضي از گناهان صغيره و اصرار بر آن و ترك بعضي از  : كه
 .كند مي مباحاتي كه مروت را خدشه دار

عدالت عبارت است از  : كند مي ) آن راچنين تعريف1/157» (المستصفي«و غزالي در 
شود  مي سخ در نفس كه حملگردد به هيئت را تقامت سيرت و دين و حاصل آن برمياس

 .و مروت تا اينكه مردم به صدق او اطمينان حاصل كنند بر م�زمت هميشگي تقوي
هيچ  ، وگرنه به قول كسي كه از خدا آنچنان ترسي ندارد كه او را از دروغ منع كند

و در اينكه عصمت از تمام گناهان شرط نيست اخت�في وجود ندارد و  ، اعتمادي نيست

                                           
 ).141خطيب بغدادي (ص » الكفاية« -1



 مفهوم عدالت صحابه  28

 

رهيز از گناهان كبيره كافي نيست بلكه بايد از گناهان صغيره همچون دزديدن همچنين پ
كند بر  مي از روي عمد وبه طور كامل هر چيزي كه دللت يك پياز و كاستن در دانه

 .ضعف دين او تا جائيكه به خاطر اهداف دنيوي جرأت دروغ گفتن پيدا كند بپرهيزد
همچون  ؛ه مروت در عدالت شرط شده استحتي دوري از بعضي از مباحات لطمه آور ب

خوردن غذا در حين راه رفتن و ادرار در خيابان و همنشيني با اراذل و شوخي زياد، و 
 ، شود مي ثابت شده كه آنچه اجماع از آن چشم پوشي كرده است به اجتهاد حاكم واگذار
كند  مي رد و اگر در نزد او چيزي دللت كند بر جرأت شخص به دروغ گفتن شهادتش را

 وگرنه خير.

مراد از  : كند مي ) عدالت را چنين تعريف29(ص» نزهة النظر«بن حجر در احافظ 

 : و مراد از تقوي ، عادل كسي است كه در او توانايي م�زمت تقوي و جوانمردي باشد
 .پرهيز از اعمال بد از شرك يا فسق يا بدعت است

عدل و رضا در نظر جمهور كسي  : كند مي نيز آن را اينگونه تعريف» فتح«و در كتاب 
  .غير مرتكب گناه كبيرة و غير مصر بر صغيرة باشد ، آزاده ، مكلف ، است كه مسلمان

ع هستند و اگر چه عبارات متنو ، اينها تعريفات علما بود در تعريف اصط�حي عدالت
ي است در يك ملكه و قدرت : گردند و آن اينست كه عدالت ولي همه به يك معني برمي

 و اين براي انسان محقق ، كند مي نفس كه صاحبش را بر م�زمت تقوي و مروت وادار
و دوري از آنچه كه در مروت اخ�ل  ، و ترك منهي عنه شود مگر با انجام مأموربه نمي

و مراد  .يابد مگر با اس�م و بلوغ و عقل و س�مت از فسق نمي و نيز تحقق ، كند مي ايجاد
چون اصرار بر گناهان  ، ارتكاب گناهان كبيره و اصرار بر يكي از گناهان صغيره : از فسق

 .كند مي صغيره آن را تبديل به كبيره
آداب نفساني است كه صاحب آن را بر  : كنند مي و مروتي كه اهل علم از آن ياد

 وارد و آنچه كه در مروت اخ�ل ، ايستادن در كنار اخ�ق وال و عادات نيكو وامي دارد
 : كند به دو سبب برمي گردد مي
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كند مثل سرقت يك  مي اي كه بر خست و پستي دللت اهان صغيرهارتكاب گن : اول
 .اي از روي عمد چيز كوچك همچون پياز يا كسر دانه

برد و  مي انجام بعضي از چيزهاي مباح كه كرامت و يا هيبت انسان را از بين : دوم
 .شوخي كردن مفهوم مثل زياد ، شود مي باعث سبكي

 ، جويا شود صكند در كسي كه آن را در اصحاب رسول خدا نمي عدالت تحقق پيدا
تحقق يافته است و اگر از يكي از آنها  ها عادل بودند و صفت عدالت در آن ها تمام آن

شدند و  مي به سرعت متوجه خدا ، شد مثل افتادن در گناهي مي چيزي خ�ف آن ثابت
 ، شست مي كرد و گناه و لغزشش را مي اي كه رجوع او را ثابت ، توبه دندكر مي توبه نصوح

  .پس خداوند از تمام آنها راضي باد



 
 

 توسط خداوند متعال و رسولش  تعديل صحابه

به نحوي كه براي  اند دليلي از كتاب و سنت بر تعديل صحابه همديگر را ياري كرده
هر حديثي كه در بين راوي آن  ، گذارد نمي يشكي در تحقيق تعديل آنها باق ، فرد شكاك

عمل به آن لزم نيست مگر بعد از اينكه عدالت  ، سند متصلي هست صو بين پيامبر
و نظر در احوال آنان واجب است بجز صحابي كه حديث را  ، رجال آن حديث ثابت شود

پاكي آنها  چون عدالت صحابه با تعديل خداوند و خبر دادن از ، گرفته است صاز پيامبر
ثابت و  ، شود نمي و بر گزيدنشان با نص قرآن كريمي كه به هيچ شكلي باطل در آن وارد

 : از جمله ، معلوم است
 : فرمايد مي اين آيه كه -1

�َك َوَ�َ�ِ ﴿ َعلۡ  ل ّمةٗ  ُ�مۡ َ�ِ ََ
ُ
ْ  اوََسطٗ  َ ُا َُكُ�ُ ��ّ  ٓ َّ  َّاس� ٱ َ�َ  ءَ ُشَهَ ا  ُ�مۡ َعلَيۡ  لّرُسُُ  ٱ َوَ�ُ�ُ

 .]143: ة[البقر ﴾َشه�ي ٗ 
و اينچنين شما را امتي ميانه قرار داديم تا بر مردم گواه باشيد و پيامبر بر شما گواه « يعني:

 .»باشد

و  ، به معني عادل و نيكو است ﴾اوَسطٗ ﴿: كلمه  اين است كه ، وجه استدلل به اين آيه
19Fبه خاطر اينكه مخاطبين اين آيه به طور مستقيم صحابه هستند

1. 
كه اگر چه لفظ عام است ولي مراد از آن خصوص  اند ضي از اهل علم ذكر كردهو بع

 الكفاية .كه آيه درحق صحابه نازل شده است نه غير از آنان : و قولي گفته است ، است

است قبل از كسان ديگري از اين  . بنابراين آيه گوياي عدالت صحابه)64خطيب (ص 
 .امت كه بعد از آنان آمدند

                                           
 ).1/335)، تفسير ابن كثير (2/153( اجلامع ألحكام القرآن،  )2/7تفسير طبري ( -1
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ۡ�َ  نُتمۡ كُ ﴿:  آيه -2 ّمةٍ  َۡ
ُ
َ  ۡۡ

ُ
ۡت َ ََ �لّناس�  ر�   ل

ۡ
َّ تَأ �  ُمُرو  ٱب

ۡ ُۡ َوَ�نۡ  ُروف� َاعۡ ل ۡ ٱ َعن�  َّ َه  ُانَكر� ل
َّ َوتُؤۡ  �  م�ُنُ � ٱب  .]110عمران:  [آل ﴾ّّ

شما بهترين امتي بوديد كه براي مردم پديدار شديد كه به كار پسنديده فرمان « يعني:

 .»و به خدا ايمان داريدداريد  دهيد و از كار ناپسند باز مي مي
ي پيشين را ثابت ها اين آيه خوب بودن مطلق اين امت را بر ساير امت : وجه استدلل

مخاطب اين آيه هستند به طور مستقيم و در  ، و اولين كساني كه در اين خوبي ، كرده است
هترين و اين استقامت آنها را كه خداوند آنها را به ب ، صحابه گرامي هستند ، حين نزول

 ، مگر بهتر بودن غير از اين است ، امت توصيف كند ولي اهل عدل و استقامت نباشند
همانطور كه جايز نيست كه خداوند اع�م كند كه آنها را امتي (وسط) يعني عادل قرار 

20Fولي آنها جز اين باشند ، داده است

1. 

�ينَ ٱوَ ﴿:  آيه -3 َّ  ْ ُا ْ  َءاَمُن ُروا ََ ْ َوَ�ِ  َوَما � ٱ ب�يل� سَ   �  َهُ وا �ينَ ٱوَ  ّّ َّ  ْ وٓ  َءاَووا ْ ّو�ََ�ُ ٰ  ا ََ ْو
ُ
 ��َك َ

ۡ ٱ ُممُ  َّ ُاؤۡ ل ۚ َحدّٗ  م�ُنُ ٞ ّماۡ  لُّهم ا  .]74[األنفال:  ﴾٧ َكر��مٞ  قٞ َو �زۡ  ف�َرة
و كساني كه ايمان آوردند و مهاجرت كردند و در راه خدا جهاد كردند و آنهايي كه « يعني:

انند كه به راستي موءمنند و برايشان مغفرت و رزق و روزي ، آن پناه دادند و ياري كردند
 .»اي خواهد بود نهكريما

كند و كسي  مي در اين آيه خداوند عموم مهاجرين و انصار را به ايمان حقيقي وصف
 .كه خداوند برايش چنين شهادتي بدهد به حقيقت به والترين مرتبه عدالت رسيده است

وّ ﴿آيه:  -4
َ ۡۡ َّ ٱ ِه�ُدُ ّّ ِنٖ َوٱ� َّ ُُمم ��إ�ۡح �يَن ٱّ�َهُع

َّ �َاا � َوٱ
َ ۡۡ ر��َن َوٱ ِج� َٰ َّ م�َن ٱلُۡا َ  لُُ ��ّ 

ّ�ِٖت ٱ ََ َعّ  لَُهۡم 
َ
ُُ َوَ ْ َنۡن ُا ُ َنۡنُهۡم َو َُو ُِر  ّّ َٰ ۡ�

َ ۡۡ َۡتَها ٱ َۡ بَ ٗ َ�ۡر�ي 
َ
�يَن ق�يَهآ � ُز �ۚ َ�ِ�� ُۡ �َك ٱ�َۡف َ�ِل

يُم   .]100: التوبة[ ﴾١ٱۡ�َعظ�

                                           
 )].41-4/40[الموافقات شاطبي ( -1
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، خدا  و پيشگامان نخستين از مهاجران و انصار و كساني كه به نيكي پيرويشان كردند«يعني: 
، و براي آنها باغهايي آماده كرده كه از پاي درختانش  از ايشان خشنود و آنها از او خشنودند

 .»مانند. اين است كاميابي بزرگ نهرها جاري است و در آن باغها جاودانه مي
 ، وند متعال در اين آيه رضايتمندي خود را از آنها اع�ن داشته استخدا : وجه دللت

شود و اهليت براي  نمي ثابت ، و رضايت او جز براي كسي كه اهليت رضايت را دارا باشد
و در دينش  ، آيد مگر براي كسي كه در تمام امورش استقامت داشته باشد نمي او به وجود

 .عدل داشته باشد

َ  َ  �َّد ۡ ﴿:  آيه -5 ُ ٱ ��  ٱ َعن�  ّّ
ۡ �ُعُ�ََك  ِ�ذۡ  م�ن��َ ُاؤۡ ل ۡ  ُقَهاي � ٱ َت َۡ َجَرة َّ �ه�مۡ   �  َما َقَعل�مَ  ل  قُلُُ�

�َنَ  
َ
ك�يَنةَ ٱ فَأ َّ َ�ِ  ه�مۡ َعلَيۡ  ل

َ
 .]18[الفتح:  ﴾١ اقَر��هٗ  ابٗ َقتۡ  َهُهمۡ َوَ

آنها راضي كردند از  به راستي خدا هنگامي كه موءمنان زير آن درخت با تو بيعت مي«يعني: 
، پس آرامش را بر آنها نازل كرد و پيروزي نزديكي را به  شد و از آنچه در دلشان بود آگاه گرديد

 .»آنها پاداش داد
 صاي كه در روز حديبيه با پيامبر واضح دللت دارد بر تعديل صحابه اين آيه به طور

به رضايتش از آنها و كيفيت دللت آيه بر تعديل آنان اينست كه خداوند متعال  ، بودند
وسمع و طاعتي  خبر داده است و به ايمان آنها شهادت داده است و آنها را با راستي و وفا

 و اين تزكيه بزرگ از جانب خداوند صادر ، است ر دلهايشان مستقر است تزكيه دادهكه د
ه شود مگر براي كسي كه به بالترين درجه در تحقيق استقامت بر آنچه كه خداوند ب نمي

 .رسيده باشد ، او امر كرده

َّا ٞ ﴿:  آيه -6 �ۚ ٱ  ُّسُُ   َّ �ينَ ٱوَ  ّّ َّ  ُُ ٓ  ۥٓ َمَع ّ ا ش�
َ
ٓ  ُكّفا � �ۡ ٱ َ�َ  ءُ َ ِ  َنُهۡمۖ بَيۡ  ءُ  َُ�َا  اُ ّكعٗ  ُهمۡ تََرٮ

َّ يَبۡ  اُسّج ٗ  � ٱ ّم�نَ  ٗ� فَۡض  َتُاُ ِ َو �ۡو  ّّ �َ ٗ� ۖ يَااُممۡ  ا ُم�ه�م  �  س� َُ ثَر�  ّم�نۡ  ُو
َ
� لٱ � ُجُد� ََ  ِ �َك َ�  َمَثلُُهمۡ  ل

ُۡ ٱ  �  �ّ ِ  .]29[الفتح:  ﴾��يلۡ�� ٱ  �  َوَمَثلُُهمۡ  ة�� َ ٮ
، و كساني كه با اويند بر كافران سخت گير و با همديگر  فرستاده خداست صمحمد« يعني:

جويند.  بيني كه فضل و خشنودي خدا را مي مهربانند. همواره آنها را در ركوع و سجود مي
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هايشان است. اين وصف ايشان در تورات  اي است كه در چهره ايمان) آنها اثر سجدهنشانه(
 .»، و وصف آنها در انجيل است

و اين مدحي كه با آن آنها را ستوده  با اين توصيفي كه خداوند در كتابش از آنها كرده
21Fگذارد نمي هيچ راهي را براي شك در عدالتشان باقي ، است

 .و آيات كريمه ديگر .1

 : ها اما داللت سنت بر تعديل آن
در احاديث بسياري آنها را توصيف كرده و در تنظيم آنها تفصيل داده  صرسول خدا

  : از جمله اين احاديث ، است و با تعديل آنها به زيبايي آنها را ستوده است
) از حديث 3/136) و مسلم (1/31» (بخاري«حديثي كه شيخين در صحيحشان  -1

ائمب  ...«:  فرمود صكه پيامبر اند دهابوبكرة روايت كر غ 
ْ
نَْهَم حل َد مم ِم حلّشامم

َب ُغ  .»ج  تم
 .»آگاه باشيد كساني كه از شما حاضر هستيد به كساني كه غايب هستند برسانند«: يعني

الوداع  حجةدر بزرگترين جمع صحابه در  صاين سخن را پيامبر : كيفيت استدلل

وقتي كه از آنها خواست  ، گترين ادله ثبوت عدالت آنهاستو از جمله بزر ، بيان داشتند
به كساني كه در آن جمع حضور ندارند برسانند بدون اينكه  اند آنچه را كه از او شنيده

 .يك نفر از آنان را استثنا كند
) از حديث عمران 4/1964) و مسلم (288-2/287» (بخاري«شيخين در صحيحين  –2

يى  « : فرمود صپيامبر : كه گفت اند روايت كرده بن حصين م
ّ

ّم حَ ّمقم ج ْر�م ََ
َ
َ ج ُْ خ 

َامْ  يى  ي َُو�  م
ّ

ّم حَ َاْم ََ بهترين امت من قرن من است آنگاه كساني كه به دنبال « : يعني. »ي َُو� 

 .»آيند آيند و آنگاه آنهايي كه به دنبال آنها مي آنها مي
توانيم  مي دهد مي بودن مطلق آنها گواهي به خير صوقتي كه پيامبر : كيفيت دللت

 .بگوييم كه صحابه به طور مطلق عادل هستند

                                           
 ).16/299تفسير قرطبي ( -1
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 : كند كه گفت مي روايت ) با اسنادش به ابوسعيد خدري2/292بخاري ( – 3

ِ  «:  فرمود صپيامبر ا ب ُ  ً م  با م  َحٍد ذ 
َ
ثْا  ج ق  مم �ْف 

 
َ�ْم ج د  ح 

 
ّت ج

 
ِم َ ُ ْو ج ا

ْصح 
 
  ُ َمباوح ج

هَ  َمدّ  يف  ْم و    ن صم مم دم ح 
 
، به خدا قسم اگر يكي از شما  ياران مرا دشنام مدهيد« :يعني .»ج

 .»رسد اندازه كوه احد ط� ببخشيد به يك مد و حتي نصف يكي از آنها هم نمي به
 صبخصوص وقتي كه پيامبر ، وصف آنها به غير عدالت دشنام است : وجه دللت

احترامي به كساني  بي پيوستند و صحابه او شدند نهي كرد ازبعضي از كساني را كه به او 
بنابراين افراد ما بعد  ، به خاطر جايگاههاي فاضلي كه داشتند اند كه در اس�م پيشي گرفته

 .شوند مي آنها به نسبت تمام آنها به طريق اولي از اينكار نهي
آنها توسط خدا و  بنابراين تمام صحابه با تعديل و ثناي ، و احاديث بسيار ديگر

 .و ديگر احتياجي به تعديل هيچ كس ديگري نيست ، رسولش عادل هستند

  اجماع بر عدالت صحابه
و در  اند اهل سنت و جماعت بر اينكه تمام صحابه ب� استثنا عادل هستند اجماع كرده

ند با و نسبت به آنها حسن ظن دارند با نظر به اينكه خداو اند بين آنها فرقي قائل نشده
آنها را گرامي داشته است و نيز به خاطر مفاخر  ، صدادن افتخارهم صحبتي با پيامبر

و هجرت با او و جهاد در حضور  صآشكاري كه داشتند از جمله ياري دادن پيامبر
بنابراين شهادت و رواياتشان مقبول  .ايشان و محافظت از امر دين و به پا داشتن حدود آن

 .است د اسباب عدالتشان به اجماع كسي كه قولش معتبراست بدون تكلف در مور
  : از جمله اين نقلها ؛اجماع بر عدالتشان از جمع كثيري از علما نقل شده است

از كتاب و سنت رسول اهللا اي  بعد از ذكر ادله )67» (الكفاية«خطيب بغدادي در  -1

اين ديدگاه عامه  : دگوي ، مي كند مي كه بر عدالت صحابه و عادل بودن تمام آنها دللت
 .علما و فقهايي است كه قولشان معتبر است
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اگرچه بحث احوال  : گويد مي )1/8( اإلصابةحاشيه  اإلستيعابابن عبد البر در  -2

صحابه با اجماع اهل حق از مسلمانان يعني اهل سنت و جماعت بر اينكه همه آنها عادل 
 .واقف باشيم كه بر اساميشانبا اين حال واجب است  ، كند مي هستند ما را كفايت

اهل سنت متفق هستند بر اينكه  : گويد مي )1/17» (اإلصابة«حافظ ابن حجر در  -3

تمام صحابه عادل هستند و جز دسته خاصي از بدعتگران در اين مورد اخت�ف پيدا 
 اند. نكرده

 ، )3/112( مغيث رشح ألفية احلديثـفتح ال : نگا[ .و افراد ديگر غير از اينها بسيار هستند

مقدمه ابن ص�ح  ، )1/164غزالي (» المستصفي« ، )2/214تدريب الراوي سيوطي (

الباعث «، ابن كثير در  )2/214التقريب ( ، )15/147نووي در شرح مسلم ( ، )147-146(ص

 »فتح املغيث« سخاوي در ، )14-3/13شرح الفيه عراقي ( ، )182-1881(ص» احلثيث

 ].) و...3/108(
بيان واضح و دليل قاطعي هست بر  ، هاي مبارك براي اجماع آن ائمه اين نقلدر تمام 

بعد از تعديل خدا  پس ، امري است قطعي و مسلم ، اينكه ثبوت عدالت صحابه به طور عام
  .ماند نمي و رسولش و اجماع امت بر آن براي كسي شك و ترديدي باقي

  : حابهديدگاه فقهاي ديگر و اقوال شاذ در معني عدالت ص
در اينجا مذاهب ديگري وجود دارند كه قولي مخالف با اين اجماع دارند و صاحبان 

و شايسته ذكر  ، شود نمي شان و مخالفتشان اعتنا مذاهب از كساني هستند كه به گفتهاين 
 .آوريم مي اما تنها براي اثبات باطل بودنشان و دور بودنشان از حق قولشان را ، نيستند

 :  ه رافضيمذهب شيع -1
بلكه معتقد به گمراهي هر كسي  شيعه رافضي معتقدند كه صحابه كرام عادل نيستند،

و بر  ، علي را خليفه ب�فصل بعد از خود تعيين كرد صهستند كه باور ندارد كه پيامبر
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ه�ك و مرتد شدند بجز افراد معدودي  صاين باورند كه تمام مردم بعد از وفات پيامبر
كنند آنها به خ�فت غير  مي و سبب تكفيرشان اين است كه گمان .بودندكه انگشت شمار 

هايشان  عمل نكردند و اين اعتقاد آنها در كتاب صعلي رضايت دادند و به انتخاب پيامبر

كليني حديث » كافي الروضةكتاب « ، )6مفيد (ص» اإلختصاص«مراجعه شود .پر است

 ) و كتب ديگر.356شماره (

 مذهب معتزله: -2
ما آراي معتزله در باب عدالت صحابه در سه قول مضطرب است كه مختصر اقوال ا

 : اين است
جمهوذر آنها با  ، تمام صحابه عادل هستند مگر كساني كه با علي جنگيدند : قول اول

بنابراين ما طلحه و زبير  .علي به حقيقت رسيدند و كساني كه با او جنگيدند اشتباه كردند
22Fكنيم مي را متهم به خطاو عايشه و معاويه 

1. 
قول واصل بن عطاء كه معتقد است يكي از دو گروه صحابي در دو جنگ : قول دوم

كردند و  مي مانند كساني كه با يكديگر دشمني .جمل و صفين خطاكار بودند نه شخصاً
و كمترين درجات دو گروه اين است كه شهادتشان مورد  ، يكي از آن دو قطعاً فاسق است

 : همانطور كه شهادت دو دشمن بر عليه يكديگر درست نيست. او گفته است ، ستقبول ني
اگر عايشه و علي و طلحه در نزد من بر يك دسته سبزي شهادت بدهند به شهادتشان 

23Fكنم نمي حكم

2. 
او چنين معتقد است كه دو طرف متحارب در دو  ؛قول عمرو بن عبيد است : قول سوم

 ، كنم نمي شهادت مجموع آنها را قبول : گويد مي تند وجنگ جمل و صفين همه فاسق گش

                                           
ق«)، 2/245» (مقاالت اإلسالميني«رج:  -1 رَ  .)121-120(ص» الفرق بني الفِ
ق«،  )4/329ذهبي (» ميزان اإلعتدال«،  )1/49شهرستاني (» ملل والنحلـال« -2 رَ  ).120(ص» الفرق بني الفِ
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زب علي و بعضي از حزب جمل خواه از هر دو گروهي كه باشند يا بعضي از آنها از ح
24Fباشند

1 . 

 : مذهب سوم -3
حكم آنها در مورد عدالت حكم كسان بعد از ايشان است در لزوم بررسي عدالت آنها 

فتح «و سخاوي در  .القطان از علماي شافعي استاين سخن ابوالحسين  .در هنگام روايت

) و 1/274آمدي (» اصول األحكام اإلحكام يف« ، ) آن را بيان كرده است3/112( »مغيثـال

 .)2/67» (منتهیـرشح خمترصال«

 مذهب چهارم: -4
 ، بوده باشد صشود كه هميشه همراه پيامبر مي عدالت تنها براي كسي از صحابه ثابت

 .ا ديده يا م�قات كرده يا براي مدتي كم به او سرزده استنه كسي كه او ر
اينها مذاهبي هستند كه صاحبان آنها در مسأله عدالت صحابه با اجماع اهل سنت و 

و همچنانكه ديديم مبتني بر يك شبهه واهي هستند و جز  اند جماعت مخالفت ورزيده
 شود.  نمي سستي و ضعف چيزي به آن افزوده

                                           
ق« -1 رَ  ).1/49» (ملل والنحلـال«،  )121(ص» الفرق بني الفِ



 
 

 : ه صحابهتحريم دشنام ب

و اين چيزي  ، با نص صريح قرآن حرام است صدشنام دادن به صحابه رسول اهللا
 .است كه فرقه نجات يافته اين امت بدان معتقد است

 :داللت قرآن بر تحريم سب صحابه
 : از جمله ، در بيشتر از يك آيه از قرآن به تحريم دشنام به صحابه اشاراتي شده است

ِه�دُ ﴿:  آيه -1 ّّ ِنٖ َوٱ� َّ ُُمم ��إ�ۡح �يَن ٱّ�َهُع
َّ �َاا � َوٱ

َ ۡۡ ر��َن َوٱ ِج� َٰ َّ م�َن ٱلُۡا ّولُُ
َ ۡۡ َّ ٱ ُ  َ ��ّ 

ُُ ٱ ُاْ َنۡن ُ َنۡنُهۡم َو َُو  ]. 100: التوبة[ ﴾ّّ
، خدا  و پيشگامان نخستين از مهاجران و انصار و كساني كه به نيكي پيرويشان كردند« يعني:

 .»ز او خشنودنداز ايشان خشنود و آنها ا
بدون  ، خداوند متعال به طور مطلق از آنها راضي شده است و از پيشتازان : وجه دللت

شرط قراردادن إحسان راضي شده است ولي از تابعين راضي نشده مگر اينكه به احسان 
و نيكي از سابقين تبعيت كنند و رضايت از جانب خدا يك صفت قديم است و از عبدي 

كند و كسي  مي مگر اينكه دانسته است كه موجبات رضايت او را فراهمشود  نمي راضي
 اشد هرگز بر او خشم نخواهد گرفت.كه خدا از او راضي شده ب

2- ﴿ ّّ �ينَ ٱ ِ� َّ يُؤۡ  َّ َ ٱ ُذو ُ ٱ �ََعَنُهمُ  ۥَو َُسَُ�ُ  ّّ �ۡ ٱ  �  ّّ َرة� �ٱوَ  َياَُ َع ّ  ۡ�
َ
 اَمه�ينٗ  اَعَذابٗ  لَُهمۡ  َوَ

 ].57حزاب: [األ ﴾٥
، خدا آنها را در دنيا و آخرت لعنت  آزارند گمان كساني كه خدا و پيامبر او را مي بي« يعني:

 .»كرده و برايشان عذابي خفت بار آماده كرده است
شود از  مي شامل هرگونه آزار قولي يا عملي صآزار دادن رسول خدا : وجه دللت

يا چيزي كه به اذيت او برمي گردد.  ، او يا دينشاعتبار كردن  بي دشنام دادن و توهين و يا
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اع�م  صو پيامبر توهين به اصحاب اوست ؛آزارد مي و از جمله چيزهايي كه ايشان را
25Fكرده است كه آزار دادن آنها آزار دادن اوست و هركسي او را بيازارد خدا را آزرده است

1. 

�ينَ ٱوَ ﴿ -3 َّ يُؤۡ  َّ ۡ ٱ ُذو ۡ ٱوَ  م�ن��َ ُاؤۡ ل �َاۡ��  ت� م�َ�ِ ُاؤۡ ل ْ �ۡ ٱ َما ب ُا ُه ََ ْ حۡ ٱ َقَد �  تَ ُا  انٗ َ�ِ ُ�هۡ  َتَالُ
 ].58[األحزاب:  ﴾٥ اَمه�ينٗ  ااٗ �ثۡ 

اند آزار  گناهي كه نكرده )و كساني كه مردان و زنان موءمن را با (نسبت دادن«يعني: 

 .»اند ، قطعاً تهمت و گناه آشكاري را به گردن گرفته دهند مي
به مردان و زنان مومن نهي شده است به چيزي كه به آنها  وجه دللت: از توهين

 و صحابه ، اند شود درحالي كه آنها از آن بري هستند و آن را انجام نداده مي نسبت داده

ٰ ﴿كه با اي  و در هر آيه ، در صدر مؤمنين قرار دارند َقَهاََ
َ
�ينَ ٱ َ ُا َّ  شود مي شروع ﴾َءاَمُن

 .و آيات بسياري ديگر از اين قبيل .ستنددر ابتدا آنها مورد خطاب ه

 :داللت سنت بر تحريم دشنام دادن صحابه
به تحقيق سنت نبوي بر تحريم دشنام دادن صحابه و تعرض به آنان با چيزي كه در 

از افتادن در چنين گمراهي هشدار داده  صدللت كرده است و پيامبر ، آن نقص هست
ر هم صحبتي پيامبرش و نشر دين و بال بردن اعتبار را ب ها چون خداوند متعال آن ، است

و وزرا و ياران او  ، به بالترين درجه رسيدند صو در محبت به پيامبر ، آن برگزيده است
كردند و با جهاد و دفاع براي تمكين دين در زمين خدا تا جائيكه  مي شدند كه از او دفاع

ي پيرو و ها نقص به دست نسل به نقاط مختلف جهان رسيد و به طور كامل و بدون
 : كنند بر تحريم دشنام دادن آنها مي متابع رسيد از جمله احاديثي كه دللت

كه  اند حديثي است كه شيخين در صحيح خود از ابو سعيد خدري روايت كرده -1

م « : گفت َّ ِم   جال  ر َسوَل ح ا
ْصح 

 
ز اين حديث مشتمل بر نهي و پرهيز ا. »أخل    ُ َمباوح ج

                                           
 ).6/121» (تيسريالكريم الرمحن«،  )4/87( مسندـال -1
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و حتي بعضي از  ، كند بر تحريم دشنام آنها مي و صراحتاً دللت ، است توهين به صحابه
26Fاند علما توهين به صحابه را معصيت و جزو گناهان كبيره به حساب آورده

1. 
 ص: پيامبر  كند كه گفت روايت مي لحافظ با اسناد دادن حديثش به عايشه  -2

ِم ل ع  «:  فرمود ا
ْصح 

 
ابم    ُ َمباوح ج ْصح 

 
ّب ج ْى س  َ م  َّ . ياران مرا دشنام مدهيد خداوند »ى  ح

هيثمي اين حديث را در مجمع الزوائد  لعنت كند كسي را كه به اصحاب من دشنام بدهد.
 ) آورده است و رجال آن رجال صحيحي هستند.10/21(

:  فرمود صروايت كرده است كه پيامبر  و همچنين با اسنادش به ابن عباس -3

هر كسي كه «:  . يعني»مالئهة وحىا  ججع�ـى سّب جصحاب، َعُيَه لعنة حهللا وحلم«

. سيوطي آن را در الجامع »اصحاب مرا دشنام دهد لعنت خدا و فرشتگان و تمام مردم بر او باد
 ، حسن دانسته است. لباني إسناد آن را در صحيح الجامعآالصغير آورده است و 

:  فرمود صروايت كرده است كه پيامبر بن مسعودطبراني از حديث عبداهللا  -4

َكوح« ْممم
 
ابم َ أ ْصح 

 
ر  ج ِم ح َذ و . 27F2»وقتي نام اصحاب برده شد دست نگه داريد« : يعني. » مذ 

و احاديث صريح ديگري كه از  .ألباني سندش را در صحيح الجامع صحيح دانسته است
لمان بايد از دشنام دادن آنها يا از بنابراين مس ، كند مي نهي صدشنام دادن اصحاب پيامبر

امام ذهبي گناهاني را كه از كبائر هستند در كتابش  .كند بپرهيزد مي چيزي كه آنها را بد نام

به صحابه را جزو آنها شمرده آوري كرده و و دشنام  ) جمع237-233» (الكبائر«به نام 

 است.

دشنام دادن صحابه از  كند براينكه مي نتيجه آنچه گذشت اين است كه سنت دللت
از  ، ين كارها است و كسي كه دچار چنين عمل زشتي شودتر بزرگترين كبائر و زشت

كنند كه كار  مي ؛ در حالي كه آنها گمانكه ت�ششان در دنيا تباه شده استكساني است 

                                           
 ).16/93شرح مسلم ( -1
 ).7/207( جممع الزوائد -2
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 .دهند مي خوبي انجام

 : كالم علماي سلف در تحريم توهين به صحابه
ف امت از صحابه و تابعين وجود دارد بسيار است و همه آنها حقيقتاً متوني كه از سل

كنند و در نكوهش و عقوبت  مي تحريم دشنام دادن به صحابه و دفاع از آنها را تأييد
كنند متنوع  مي كساني كه زبانشان را به بدگويي و ناسزا گفتن به آن نيكان اخيار باز

 : از جمله ، هستند
 ) از رزين از حديث جابر بن عبداهللا409-9/408ابن األثير در جامع األصول ( -1

از مردم به اصحاب رسول اهللا حتي اي  دسته : به عايشه گفتند : ذكر كرده است كه گفت
چه چيزي شما را از اين كار به تعجب وامي  : گفت ، كنند مي ابوبكر و عمر زبان درازي

 .جر آنها را تباه نكنددارد ؟ عملشان را تباه كردند حال آنكه خدا دوست داشت كه ا

كند  مي ) با دادن اسناد صحيح به ابن عباس روايت119» (اإلبانة«در شرح  ابن بطه -2

بهتر است  صكه گفت: اصحاب محمد را دشنام ندهيد كه مقام يك لحظه آنها با پيامبر
 از عمل چهل سال هريك ازشماست.

عبداهللا جدلي  كند كه او به ابو مي روايت لابو يعلي و طبراني از ام سلمه -3
؟ گفت: را دشنام دهد صاي ابوعبداهللا آيا در ميان شما كسي بود كه رسول خدا : گفت

 ؟ گفت: مگر به علي و محبانش دشنام دادهشود مي دشنام داده صكي به رسول خدا
 .28F1؟اشتد مي او را دوست صشود حال آنكه رسول خدا نمي
بن عبدالرحمن بن ابي  محمد بن عبدالواحد مقدسي با اسناد صحيحش به سعيد -4

 نظرت در مورد كسي كه ابوبكر را دشنام : كند كه گفت: به پدرم گفتم مي أبزي روايت
اگر عمر را دشنام دهد؟ گفت: بايد كشته  : گفتم ، دهد چيست؟ گفت: بايد كشته شود مي

                                           
 با سند صحيح.) 9/130( جممع الزوائد -1
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29Fشود

1. 
هيچ  ، توهين كند صكسي كه به اصحاب رسول خدا : گويد مي مالك بن انس -5

30F�م نداردسهمي در اس

2. 
توهين كند  گويد: كسي كه به ابوبكر صديق مي عبدالرحمن بن عمرو اوزاعي -6

  .همان منبع .از دين برگشته و خونش مباح است
 .و اقوال بسيار ديگر از اين قبيل

 حكم دشنام دهنده صحابه و عقوبت او 
توهين كند اخت�ف پيدا  صعلما در حكم و عقوبت كسي كه به اصحاب رسول خدا

شود و عقوبت او قتل است يا اينكه فاسق است و  مي در اينكه آيا با توهينش كافر اند كرده
  .شود مي با تعزير معاقبه

 توهين كند يا آنها را صجمعي از علما معتقدند كسي كه به اصحاب رسول خدا -1
م كند را نسبت به آنان صراحتاً اع�اش  اعتبار كند و در عدالتشان طعنه وارد كند و كينه بي

كافر است و كسي كه چنين صفتي داشته باشد خون خود را مباح كرده و قتلش ح�ل 
 مگراينكه توبه كند و به آنها رحمت بفرستد. ، است

 : و از پيشينياني كه داراي چنين نظري هستند
همانطور كه در كتاب نهي از دشنام به صحابه  ، صحابي عبدالرحمن بن أبزي -1
 .آمده است )23(ص

 .)162ابن بطه (ص رشح اإلبانةدر  ، حمن بن عمرو اوزاعيعبدالر -2

 .)160(ص رشح اإلبانة ، ابوبكر بن عياش -3

 ).25-24كتاب نهي از دشنام به صحابه (ص ، سفيان بن عيينه -4

                                           
 ).133-6/132تهذيب التهذيب ( -1
 ).162ابن بطإل (ص» إلبانة«شرح  -2
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 .)160(ص رشح اإلبانة ، محمد بن يوسف الفريابي -5

  .)162(ص رشح اإلبانة ، بشربن حارث مروزي -6

 .)160(ص انةرشح اإلب ، محمد بن بشارالعبدي -7

به كفر دشنام دهنده صحابه و بعضي از آنها  اند اين ائمه تصريح كرده .و بسياري ديگر
و برخي از علماي حنفيه و  ، شود مي به اينكه با قتل معاقبه اند همراه با آن تصريح كرده

 .مالكيه و شافعيه و حنابله و ظاهريه چنين نظري دارند
 دشنام دهنده صحابه به سبب دشنامش كافر ديگر از علما معتقدند كهاي  دسته -2
شود بلكه به  نمي و با قتل نيز معاقبه ، شود مي شود بلكه فاسق و گمراه محسوب نمي

شود به نحوي كه او را از ارتكاب اين جرمي كه از گناهان  مي تأديب و تعزير او كفايت
ست برنداشت و اگر از اين كار د ، بازدارد ، شود مي كبيره و محرمات زشت محسوب

  : از اماماني كه چنين ديدگاهي دارند .شود تا توبه كند مي عقوبت بر او تكرار
   .)569مسلول (صـصارم ال ، عمربن عبدالعزيز -1
 .ذكر كرده است )569ابن تيميه آن را در صارم المسلول (ص ، عاصم احول -2
 .)2/267الشفاء ( ، امام مالك -3
 . )568صارم المسلول (ص ، يهاسحاق بن راهو -4

از علما براين باورند اي  شود كه دسته مي مشخص ها از اين نقل .و جمع كثيري از علما
و بر حاكم واجب است كه به نحو  ، كه دشنام دهنده صحابه فاسق و مبتدع هستند نه كافر

 شديدي كه منجر به قتل نشود او را تأديب كند. 
اما  ، هنده صحابه كافر نيستشود اين است كه دشنام د مي آنچه در اينجا ترجيح داده

بلكه مشروط است به عدم برخورد با نصوص صريح كتاب و  ، اين به طور مطلق نيست
براين اساس ك�م  ، و عدم انكار چيزي كه ضرورتاً در دين معلوم است ، سنت صحيح

 .واهللا اعلم .شود مي كسي كه توهين كند به عدم تكفير حمل
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ج صحيحي كه هر مسلماني بايد در باره صحابه رسول در بيان منه در خاتمه اميدوارم
موفق شده  ، مند هستندمعني عدالتي كه صحابه از آن بهرهبه آن معتقد باشد و  صخدا
  .باشم

 ...أبوعبداهللا الذهبي : برادرتان ، با درود و احترام
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