



ده دان     ی  شا
ه و آ و ّسم  – ر   - صّی ا ع

  
  

  های رایج و مخالف مباحثی اجمالی در نقد برخی روش
  با موازین دینی 

  
  
  
   احمدیعبداهللا



  -ص–ی پیامبر  شاگردان تربیت شده     ٢

۸  
ده دان     - ص– ری  شا

  بسم الله الّرحمن الّرحیم
بسیار محتـرم های  شخصیت –علیهم اجمعین  اهللاسالم  –اصحاب کرام 

قبـل از بعثـت  ،و معّزز و محبوبی هستند که به شهادت آیـات صـریح قـرآن
در تاریکی جهل و گمراهی بـه  -معلیه و آله و سلّ  اهللاصلی - محّمدحضرت 

انُواْ ﴿بردند  میسر  إِن كَ ٍن  وَ بِ لاٍل مُّ ْبلُ لَفِي ضَ ی  امـا در سـایه )١۶۴ن/عمرا (آل ﴾مِن قَ
زحمت و تـالش طاقـت فرسـای ها  سالی  رحمت و الطاف الهی و به واسطه

را بـا عبـور از عقبـات و  اسـالمی مراحـل تزکیـه و پـرورش  -ص-اهللارسول 
های  سخت و تحمل مصایب و ابتالها پشت سر گذاشتند و از پلـههای  گردنه

ترقی و تکامل معنوی باال رفتند به طوری که از جهت ایمان و اخالص و تقوا 
واالی هـای  فدایی و سـایر ارزش ایثار و جانی  و صداقت و شهامت و روحیه

گل و بعد از انبیاء اّمت  به درجات غیر قابل وصفی رسیدند و بهترین ،انسانی
ْي ﴿سر سبد عالم بشریت  ْم خَ ُمٍَّة ـكُنتُ َّاسِ رَ أ ِلن ْت ل ُْخرِجَ شـدند و  )١١٠ن/عمـرا (آل ﴾أ

ً عند اهللا ﴿از واالترین مرتبه نزد خدا  جَ رَ مُ دَ ئِكَ أَْعظَ ُْولَ  )٢٠توبـه /( )١٠/(حدیـد ﴾أ
  .برخوردار گشتند

ین تـر مهماز  ، الگـو و نمونـه یحقیقت تربیت و پرورش چنان مؤمنـان در
ر در آیات قرآن به وضوح درک  ،زیرا ؛بود -ص-محّمدوظایف حضرت  با تدبُّ

ابـالغ پیـام «ی  به طور کلی دو وظیفه -ص-پیامبر ارجمند اسالمکنیم که  می
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را بـر عهـده داشـته  »صالح و نمونههای  تربیت انسان«و  »خدا به عموم مردم
  :طبق آیاتی مانند ؛یعنی ،است
ّـَاسِ  إنا﴿ افَّةً للن َّا كَ ِل ا≈َ إ لْنَ نُ ﴿ ،)٢٨/(سباء ﴾أَْرسَ بـِ ـاغُ اْلمُ لَ ا اْلبَ ّـَ ِل ـولِ إ ى الرَّسُ ـَ ـا عَ مَ  ﴾وَ
كٌر  ﴿ و )۵۴/(نور ذَ ا أَنتَ مُ َّمَ ِن كْر إ ذَ ٍر ۞ فَ ْيطِ صَ ِم بِمُ لَْي َّْستَ عَ پیامبر  )٢٢و٢١(غاشـیه/  ﴾ ل
موظف بود در حّد امکان و توان عموم مـردم را از خـواب غفلـت  -ص-ماکر

و  .برساند و به سوی دین خدا دعوتشان کنـدها  بیدار نماید و پیام خدا را به آن
ا ﴿ :فرمایـد میبقره که ی  سوره ١۵١ی جمله آیه از به دلیل آیاتی دیگر ـلْنَ ـا أَْرسَ مَ كَ

ـــ ْكمَ اْلحِ ــابَ وَ تَ ـــمُ اْلكِ كُ لمُ ُعَ ي ْم وَ كيكُ ـزَ ـُ ي ـــا وَ ِنَ ْم آيَات ـْيكُ لـَ ُـــوا عَ ْم يَْتل ً مــنكُ ـــولا سُ ْم رَ ـيكُ  ﴾فـِ
 این بـود کـه آیـات خـدا را -ص-اهللارسول ی  ین وظیفهتر مهمترین و  اساسی

را تزکیه نماید و کتاب و حکمت را به ایشـان ها  برای مؤمنان تالوت کند و آن
  .بیاموزد

بایست  میامری غیر ممکن بود لذا  ،منانؤمی  چون تربیت و پرورش همه
یاران و دوستانش را که بطور طبیعی بـا وی  ،انمؤمن از میان -ص-ارسول خد

 ،داشتند و تحت نظارت و مراقبت مستقیم و مستمرش بودنـد استواری ا رابطه
گـاهی الزم و شایسـتگی  تربیت کند و دین خدا را به آنان تعلیم دهـد تـا بـا آ

  .اخالقی، همراه و همدوش حضرتش دین حیاتبخش الهی را تبلیغ نمایند
نهایـت دلسـوزی و صـداقت و حکمـت بـرای بـا  -ص-پیامبر محبـوب

غیـر های  رنـج و سـختیها  تالش نمود و سـال ،اصحابشی  پرورش و تزکیه
هیچ گـاه از تربیـت  ،او چه در مکه و چه در مدینه .قابل وصفی را تحمل کرد

اش را بـه نحـو  وظیفـه ،بـدیل یارانش غافل نبود. آن معّلم بی نظیر و مرّبی بی
احسن و اکمل انجام داد و به یاری خدا توانست مهاجرین و انصـار را تزکیـه 

روش درسـت اسـتفاده از قـرآن در شـرایط (و حکمـت  )قـرآن(کند و کتاب 
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گاه و مزّکی  .را به ایشان تعلیم دهد )مختلف  –علـیهم  اهللاسالم  –آن جمع آ
بـه مراتبـی بسـیار واال از  -ص-ارشاد و تعلیم و تربیت نبـی اکـرمی  در سایه

اطاعـت  -ص-ص رسـیدند و عاشـقانه از رسـول خـداایمان و تقوی و اخال
 .کردند و با خلوص نیت و شکوه ایمان در راه خدا به جهاد و مبارزه پرداختند

به سر بردند و  -ص-اهللاسالیان متمادی در خدمت رسول چون  ،آن بزرگواران
روشـنایی و معرفـت کسـب  ،و رحمت نوری  مستقیم از آن سرچشمه به طور
گاه عالم -ص-بدون شک بعد از پیامبر خدا .نمودند تـرین افـراد بـه  ترین و آ

طبق آیات صریح قرآن مهاجرین و انصـار شـاگردان تربیـت  .دین خدا بودند
الگوهای شایسـته بـرای  ٢،ان حقیقیمؤمن ١،رسول خدای  شده و آموزش دیده

گاه ٤،اهللادعوتگران مخلص الی  ٣،مردم و  سـّنتبـه قـرآن و اّمـت  ترین افراد آ
 ٧تو بهتـرین اّمـ ٦و مقتدای مسلمین بعد از رسـول خـدا ٥مجتهدان برجسته

  .بودند

                                            
ةَ ( - ١ ْكمَ اْلحِ ابَ وَ تَ مُ اْلكِ كُ لمُ ُعَ ي ْم وَ كيكُ ُزَ ي  بقره) /١۵١( )وَ
ْؤمِنُـو( - ٢ ـمُ اْلمُ ُ ئِـكَ  ُولَ وْا أ ـرُ صَ َ وْا وَّ َّذِينَ آوَ ال ِ وَ ّ بِيلِ الل ِي سَ وْا  دُ َ ا جَ وْا وَ رُ اجَ َ نُوْا وَ َّذِينَ آمَ ال ً وَ قّـا  )نَ حَ
 انفال)/٧۴(
َّاسِ وَ ( - ٣ َى الن اء عَ َدَ ونُوْا شُ كُ ً لتَ طا سَ ُمَّةً وَ اكُْم أ لْنَ عَ ِكَ جَ ل ذَ  )بقره /١۴٣( )كَ
ـــرِ ( - ٤ نكَ ـــنِ اْلمُ ـــْونَ عَ َ يَْن وفِ وَ ْعرُ ونَ بِـــاْلمَ رُ ْمُ ـــ يَ ـــرِ وَ ْ ـــى اْلخَ َ ِ ـــٌة يَـــْدعُونَ إ ُمَّ ْم أ ـــنكُ كُن م ـــتَ ْل  )وَ
  )عمران آل/104(

ِي( عَ َّبَ نِ ات مَ ْا وَ ٍة أَنَ رَ َى بَصِ ِ عَ ّ َى الل ِ ِي أَْدعُو إ بِي ہِ سَ ذِ َ ْل   یوسف)/ ١٠٨( )قُ
َا ( - ٥ ُّ ي ْم يَا أَ َْمرِ مِـنكُ ِي ال ُْو أ ولَ وَ وْا الرَّسُ يعُ أَطِ َ وَ ّ وْا الل يعُ نُوْا أَطِ َّذِينَ آمَ ى ( نساء) /۵٩( )ال ـَ ِ وہُ إ دُّ ـْو رَ لَ وَ

ُْم  ْن ُ مِ ونَ نبِطُ ْستَ َ َّذِينَ  ُ ال ِمَ ل عَ م لَ ي الامر من  )/نساء ٨٣( )او
ينَ ( - ٦ رِ َاجِ َوَّلُونَ مِنَ اْلمُ ابِقُونَ ال السَّ اٍن وَ ِْحسَ ُم بِ و عُ َّبَ َّذِينَ ات ال ارِ وَ صَ َ ال  )/توبه ١٠٠()وَ
َّاسِ ( - ٧ ِلن ْت ل ُْخرِجَ ُمٍَّة أ ْرَ أ ْم خَ  عمران) آل/ ١١٠( )كُنتُ
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شاگردانی تربیت شده و  -ص-پیامبر اکرم ،به گواهی قرآن کریم ؛بنابراین
نیسـت ای  داشته است و در این مورد میان مسلمانان مناقشـهای  آموزش دیده

میـان علمـای  ،شـود مـیبه چـه کسـی گفتـه  »صحابی«این که ی  دربارهاما 
جمعـی معتقدنـد اصـحاب کـرام همـان  .اختالف نظر وجـود دارد اسالمی 

ی  رابطـه -ص-مدت زمـانی طـوالنی بـا پیـامبر اکـرممسلمانانی هستند که 
دوستی داشته و تحـت نظـارت مسـتقیم حضـرت، تربیـت شـده و آمـوزش 

را یـاری  -ص-رسول خـدا ،شایستگی در تبلیغ دین و با صالحیت و اند دیده
ــا اخــالص در غــزوات شــرکت نموده ــد داده و ب دیگــر ازعلمــا ای  دســته .ان

-پیغمبر اسالم مسلمانی را که به دیدار هر ،عالوه برآن یاران با وفا :گویند می
تـوان جـزو اصـحاب کـرام  مـینیز  ،آمده باشد نایلاگر چه یک لحظه  -ص

بر این تعریف اشکاالتی وارد اسـت کـه بـه ذکـر چنـد مـورد  .محسوب کرد
  :خواهیم پرداخت

اما قبًال الزم است به دو نکته اشاره کنیم نخست این که تعـاریف موجـود 
 -ص-خدا و رسول خـدای  نه فرموده ،سخن علما است »صحابی«ی  درباره
خـدا و به عنوان سخن تعریفی را که قبول دارد  ،هیچ کس حق ندارد ؛بنابراین

برخی از نویسـندگان بـرای  ،دوم این که .تلقی نماید -ص-سخن رسول خدا
 »...بر این استاّمت  اجماع«درست جلوه دادن رأی مورد قبولشان از عبارت 

  ؛در حالی که ،نمایند می استفاده »...جمهور علما معتقدند«یا 
گاهان به علم اصول  ؛اّوالً  صـحابی مـورد تعریـف  اساسـًا در ،داننـد میآ

  .اجماعی صورت نگرفته است
معیار فقط دلیل است نه این کـه فـالن رأی طرفـدار  میدر بحث عل ؛ثانیاً 

نَ ﴿ .کم یا زیادی دارد ـادِقِ ْم صَ ْم إِن كُنتُ كُ انَ َ ُْر اتُوْا ب َ ْل  ی  اّما دربـاره و .)111/(بقره ﴾قُ
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از ســوی دانشــمندان  ،شــود مــیبــه چــه کســی گفتــه  »صــحابی«ایــن کــه 
  :تعاریف مختلفی ارائه شده است مانند اسالمی 

  ،را مالقات کرده و مسلمان مرده باشد -ص-یامبر اکرممنی که پؤم -١
دیـدار و معاشـرت داشـته  -ص-منی که مدت زمان زیادی بـا پیـامبرؤم -٢

  .است
  .همنشین بوده است -ص-با پیامبر  میمنی که مدت زمان کؤم -٣
  .آن حضرت حدیث روایت کرده باشدرا دیده و از  -ص-منی که پیامبرؤم -۴
  .در غزوات شرکت نموده باشد -ص-اهللاول منی که همراه رسؤم -۵
  .صحابی است ،را دیده باشد -ص-منی که اگر چه یک بار نبی اکرمؤم -۶

ابـن  اثـر »الصـحابه االصابه فی تمییز« کتاب متن عربی تعاریف فوق در
  :استچنین آمده  ۴ی  صفحه اّولجلد  عسقالنی حجر
ی الله علیه  –من لقی النبی  :اصح ما وقفت علیه من ذلک ان الصحابی... «

ّ
صل

م 
ّ
 به و مات علی االسالم فیدخل فیمن لقیه مـن طالـت مجالسـته او ؤم –و سل

ً
منا

رت و من روی عنه او لم یرو و مـن غزامعـه أولـم یغـز و مـن رآه رؤیـه و لـم ـقص
هذا التعریف مبنی علی االصح المختار .. و .یجالسه و من لم یره لعارض کالعمی

  .»عند المحققین کالبخاری و شیخه احمد بن حنبل و غیرهما
ــّدین تاج ــبکی در  ال ــع«س ــع الجوام ــد دوم ص  »جم ــاره ١۶۵جل ی  درب

  :نویسد میصحابی سه تعریف را ذکر نموده است و 
م  –الّنبیَّ رأی  من :قال ابن حاجب و غیره ...«

ّ
ی الله علیـه و سـل

ّ
 مؤمنـ –صل

ً
 ،ا

ــه و هــذا  قیــل یشــترط الصــحابی الروایــه و االجتمــاع قــال بعضــھم یشــترط الطال
م  –مشھور الن الصحبه النبی 

ّ
ی اللـه علیـه و سـل

ّ
 فـال ینـال اال –صـل

ً
 عظیمـا

ٌ
شـرفا

  .»طویٍل یظھر فیه الخلق المطلوبه علیه الشخص باجتماعٍ 
منی کـه پیـامبر را دیـده ؤهر مـ :اند ... ابن حاجب و دیگران گفته« :یعنی
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شرط صحابی بودن این است که  اند باشد صحابی است و برخی اظهار داشته
بعضـی نیـز  .با پیامبر بوده و از وی حدیث روایت کرده باشـد )آن فرد مؤمن(

مـدت زمـان طـوالنی در  مؤمن شرط صحابی بودن این است که فرد اند گفته
صـحبت و  ؛زیرا ،هور استبوده باشد و این تعریف مش -ص-خدمت پیامبر

اسـت کـه فضـایل   مـیشـرافت و منزلـت عظی -ص-همنشینی با پیامبر انور
عمیق پرورشی  تأثیرسازد و این  مینمایان  )اهللاهمنشین رسول (اخالقی را در 

  .»آید میبدست ن -ص-اثر همراه بودن طوالنی با پیامبرجز در 
تعریف صـحابی را در دو مـورد خالصـه  –تعالی  اهللاَرِحَمُه  –امام نووی 
ی  –رسول الله رأی  فکّل مسلم :فاما الصحابی... « :فرماید مینموده است و 

ّ
صـل

م 
ّ
هـو مـذهب احمـد حنبـل و  و لو لحظهً  هذا الصحیح فی حّدِه و –الله علیه و سل

ابی عبدالله البخاری فی صحیحه و المحـدثین کافـًه و ذهـب اکثـر اصـحاب الفقـه و 
م  –االصول انه من طالت صحبته له 

ّ
ی الله علیه و سل

ّ
  .»...-صل

را اگر چه یک لحظه دیده باشد  -ص-هر مسلمانی که رسول خدا« :یعنی
امـام رأی  همـانصحابی است و این تعریف در حد خودش صحیح است و 

احمد حنبل و امام بخاری در صحیحش و نیز عموم محدثان است ولی اکثـر 
که مـدت  )شود میصحابی به مسلمانی گفته (فقها و علمای اصول معتقدند 

شـرح مسـلم ( .»بوده باشد -ص-طوالنی هم نشین و هم صحبت پیامبرزمان 
  )٣۵ص اّول امام نووی جلد

  :نقد و بررسی تعریف نخست
بـا  -ص-واقعیت این است که خداوند متعال از یـاران حضـرت رسـول 

ـارِ ﴿الفاظ و اوصـافی از قبیـل  صَ َ ال ينَ وَ رِ َـاجِ  ،)توبـه ١١٧و  ١٠٠ی  یـه(آ ﴾اْلمُ
ونَ ﴿ ـادِقُون﴿و  )حجرات ٨ی  یه(آ ﴾الرَّاشِدُ ـونَ ﴿ ،)حشـر ٨ی آیه( ﴾ الصَّ ِحُ ْفل  ﴾اْلمُ
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ا ﴿ )حشر٩ی  آیه( طً سَ ُمَّةً وَ ّـَاسِ  –أ َى الن اءَ عَ َدَ د کـرده یـا ...و )بقره ١۴٣ی آیه( ﴾شُ
در قرآن کریم تنها برای حضرت ابـوبکر  -ص-است و از میان یاران حضرت

بـه معنـی یـار و یـاور و دوسـت  »صـاحب«ی  واژه -علیه اهللاسالم -صدیق 
ِْذ ﴿به کار رفته است.   میصمی ارِ إ ِي اْلغَ ا  مَ ُ ِْذ  ْنِ إ ِيَ اْثنَ ا َ ثَ ـّ ِنَّ الل ْن إ ْحـزَ ِ لـاَ تَ بِ ـاحِ ِصَ قُولُ ل َ
ا نَ عَ احادیثی روایـت شـده اسـت کـه  -ص-و از قول پیامبر )۴٠(توبه آیه  .﴾مَ

 »را  میاصحاب جمع صاحب = یاران با وفا و دوستان صمی«ی  حضرت واژه
کیـد پیـامبر بـر  -ص-برای مهاجرین و انصار به کار برده است و بر اساس تأ

ای  العـاده ن مسلمانان از ارزش و احترام فـوقاین لفظ در میااصحاب ی  واژه
باید بـا  ،شود میارائه  »صحابی« بنابراین تعریفی که از .برخوردار گشته است

  باشد.خوانی داشته  هم آن احادیث و روایاتلغت و عرف و 
ترین اشکالی که بر تعریف نخست صـحابی از قـول  ین و اساسیاّولو اما 
وارد  ،را دیـده باشـد -ص-سلمانی که اگر چه یک لحظه پیامبرم :امام نووی

 ،احادیـث مـروی از پیـامبرلغت و عـرف و خصوصـًا این است که با  .است
  زیرا: .باشد میتعارض آشکار دارد و به هیچ وجه منطبق ن

از نظـر لغـت بـه معنـی دوسـت و هـم صـحبت اسـت  »صاحب«؛ اّوالً 
  (دوستی درازمدت).
شــود کــه مالزمــت و  اطــالق می یبــه کســ »بصــاح«ثانیــًا؛ در عــرف 

  صحبتی وی با دیگری از نظر زمانی زیاد باشد. هم
 ٧ج ( »صـحیح مسـلم«و  )۴٢٣ص  ٢ج ( »صحیح بخـاری«در ثالثًا ؛ 

  :آمده است )٣١٨ص  ٢ج ( »صحیح ترمذی«و  )١٨٨ص 
 ما بلـغ  ،ال تسّبوا اصحابی«

ً
فوالذی نفسی بیده لوا نفق احدکم مثل احٍد ذهبا

  ».مّد احدهم و ال نصیفه
قسم به کسی که جانم در دسـت اوسـت  .از یارانم بدگویی نکنید« :یعنی
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ی  کوه احد طـال ببخشـد بـه یـک یـا نـیم پیمانـهی  ازهاند  اگر یکی از شما به
  ».رسد ها نمی آن )(بخشش

دو حـدیث ذیـل روایـت  )٣١۵ص  ٢ج ( »صحیح ترمذی«همچنین در 
 من بعدی« :شده است

ً
  ».. الخ.الله الله فی اصحابی ال تتخذوهم غرضا

اصحابم از خدا بترسید بعد از مـن آنـان را مـورد هـدف ی  درباره« :یعنی
  »قرار ندهید. )(بدگویی

  .»اذا رایتم الذین یسّبون اصحابی فقولوا لعنه الله علی شّرکم«
دهنـد بگوییـد  میهرگاه دیدید کسانی یارانم را مورد بدگویی قرار « :یعنی

  ».نفرین خدا بر شرتان باد
به  -ص-رسول خدا ،نیز آمده است )۴٣١ص  ٢ج (ابن هشام ی  در سیره

خالـد را از شـتم آن صـحابی  ،هنگام نزاع خالد بن ولیـد و یکـی از صـحابه
خالد دع عنـک اصـحابی فـو مھًال یا « :نهی کرد و فرمود )(عبدالرحمن بن عوف

 ثـم انفقتـه فـی سـبیل اللـه مـا ادرکـت غـدوه رجـٍل مـن 
ً
الله لو کـان لـک احـد ذهبـا

 ،اصـحابم دسـت بـرادر خالد ! ازای  ،درنگ کن«:یعنی »اصحابی و ال روحتـه
داشـتی و در راه خـدا انفـاق  مـیکوه احد طـال ی  سوگند به خدا اگر به اندازه

به ثـواب یـک (یافتی !  مییک صبح و شام یکی از اصحابم را در ن ،کردی می
  »رسیدی). مینها  روز آن

نیـز از ابـو سـعید خـدری  »صحیحین بخاری و مسـلم«ماجرای فوق در
حمن بن عوف کان بین خالد بن الولید و بین عبدالرّ  :روایت شده است که گفت

ی الله علیه و -فسّبه خالد فقال رسول الله  ،شیء
ّ
مصل

ّ
 مـن « : -سل

ً
ال تسّبوا احدا

 ما ادرک مد احدهم و ال نصیفه ،اصحابی
ً
بـه ( »فلو ان احدکم انفق مثل احٍد ذهبا

  )۴٠٠نقل از تهذیب شرح العقیده الطحاویه ص 
سـلمانان زمـان خـود را م -ص-احادیث فوق پیامبر ارجمند اسـالم طبق
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سـت و بـه ایـن مورد خطاب قرار داده است و به تمجید از یارانش پرداختـه ا
وسیله به صراحت تمام اصحابش را از سایر مسلمانانی که به دیدار و مالقات 

 ؛بنـابراین .جدا نموده اسـت اند آن حضرت نایل آمده و از وی حدیث شنیده
بلکه مقصـود  ،نیست »صحابی« ،را دیده باشد -ص-هر مسلمانی که پیامبر

  .از صحابی مال زمان و خواص یاران آن حضرت است
 )۵۶٧ص( »الصـارم المسـلول«ناگفته نماند شیخ االسالم ابن تیمیـه در

اگر پرسیده شود چرا پیامبر خطاب به حضرت خالد وی را از دشنام  گوید می
در  ؟دادن به اصحابش نهی کرد در حالیکه او هم جـزو صـحابه بـوده اسـت

ابقین را نداشت و در واقـع حضرت خالد مقام س ؛زیرا :توان گفت میجواب 
برخـوردار هـا  آنی  با این بیان یادآور شد که او از مقـام و مرتبـه -ص-یامبرپ

  .نیست
مردود بودن پاسخ ابن تیمیه (رح) هیچ شکی نیست زیرا هم چنـان  اّما در
ــی ــه م ــاره ی ک ــاریف موجــود درب ــیم تع ــارات علمــای  »صــحابی«دان اظه
در  –له  اهللاغفر –و اشتباه ابن تیمیه  .است نه سخن خدا و رسول خدا اسالمی 

را بـه دلیـل  اسالمی این است که او به جای آن که سخن برخی از دانشمندان 
تعارض با حدیث مزبور مردود بداند حدیث نبوی را بـه خـاطر سـخن علمـا 

  .!؟تأویل نموده است
ھم عدول«اصل مسلم و تردید ناپذیر  ،این است که ،ایراد دوم

ّ
 »الّصحابه ُکل

شدند و بر گناه صغیره  میهستند = مرتکب گناه کبیره ناصحاب عادل ی  همه(
 ،بر مهاجرین و انصار کامأل منطبق است و محال است )ورزیدند میاصرار ن

آن خوبان سرفراز که در قرآن کریم به کّرات مورد ستایش خداوند متعال قـرار 
ی تعمیم عـدالت مهـاجرین و انصـار بـر اّدعاعادل نبوده باشند اما  اند گرفته
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  .آشکارا مغالطه است ،سلمانانی که ولو یک لحظه پیامبر را دیده باشندم
بـاور بـه مجتهـد بـودن مهـاجرین و انصـار کـه  ،این است که ،ایراد سوم

به آسانی و بسیار محکم و  اند به سر برده -ص-در خدمت پیامبر اکرمها  سال
ا گفـتن توان اثبات کـرد فـردی بـ میقوی قابل اثبات است اما با هیچ دلیلی ن

گشته  سّنتپیامبر ناگهان عالم متبّحر به قرآن و ی  شهادتین و دیدن یک لحظه
بنا بر ایـن صـحابی  .استنباط و اجتهاد برخوردار شده باشدی  و ناگهان از قوه

  .انجامد میدانستن چنان فردی از این جهت نیز به مغالطه 
ی  که بر تعریـف مزبـور وارد اسـت و آن را از درجـه ،و اما اشکال چهارم

 ؛زیـرا ،نیسـت »مـانع«کند این است که به اصطالح منطقی  میاعتبار ساقط 
بـر اهـل تحقیـق  :توضیح این کـه .گیرد میرا نیز در بر  )منافقان(ان مؤمن غیر

همـان کسـانی کـه بـه (منافقـان  -ص-در زمان رسول اکـرم ،پوشیده نیست
نمودند و در دشمنی بـا  میکردند و در غزوات نیز شرکت  یممسلمانی تظاهر 

به خاطر گفـتن ظـاهرِی  )بودندتر  اسالم و مسلمانان از کّفار بدتر و خطرناک
 شـدند مـیمسـلمان محسـوب  ،شهادتین به لحاظ روابط و حقوق اجتماعی

را نیز به دلیل مسلمان شمرده شـدن ها  آن ،تعریف مزبور از صحابی ؛بنابراین
گیرد و راه را برای کسـانی بـاز و  میدر بر  -ص-قاتشان با پیامبردیدار و مالو 

را  -ص-اهللاجسارت و گستاخی اصحاب رسـول  هموار کرده است تا با تمام
یـق و منـافق تقسـیم کننـد و از ایـن طر مـؤمن به خوب و بـد و – اهللامعاذ  –

ه صـراحت از را که در قرآن کریم ب -ص-شخصیت یاران جانفدای نبی اکرم
  .تمجدید شده است زیر سؤال برندها  آن

فصـل آخـر  »الفصـول المهمـه«در الّدین برای مثـال عبدالحسـین شـرف
کتابش را به چنـان گسـتاخی اختصـاص داده اسـت وهـم چنـین در صـدا و 
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  .شود میهایی در این مورد شنیده  رژیم فعلی به کّرات یاوه گوییی  سیما
نمــودن راه بــرای چنــان  همــوار بــر عــالوه صــحابی، از تعریــف مزبــور

گویی  را به تناقضها  دست و پای معتقدان به آن را بسته و آنهایی  سوءاستفاده
 ،از اصـحاب پیـامبرای  دسـته ،مثالً ؛ طبق برخی روایـات وادار نموده است.

 ،بیش از ده حـدیث »صحیحین بخاری و مسلم« شوند! چنان که در میمرتد 
به صحیح بخاری باب حوض کوثر، باب (؟!) آمده است (مبنی بر ارتداد اصحاب

  .).. نگاه کنید.غزوه حدیبیه و نیز صحیح مسلم کتاب الطهاره و کتاب الصاله و
هـیچ  ،اّمـا .روایات مزبور را توجیـه کننـد ،اند ای از علما تالش کرده عده

 ددلیل معقول و خرد پسندی ارائه دهند و مشکل را حل نماین اند کدام نتوانسته
در  »فتح الباری بشرح صحیح البخـاری«حافظ ابن حجر عسقالنی صاحب 

به بعد آرای مختلف را آورده و سخن امام نـووی را  )٣٢٣ ی صفحه ١١ جلد(
  :فرماید میبر سایر اقوال ترجیح داده است و 

هم المنافقون و المرتدون فیجـوزان یحشـروا الغـّره و التحجیـل لکـونھم ... «
ای  فیناد یھم من اجل السیماء التی علیھم فقال انھم بّدلوا بعدکمن جمله االمه 

  .»...لم یموتوا علی ظاهر ما فارقتھم علیھم
... اینان همان منافقان و تازه مسلمانانی هستند که بعـد از وفـات « :یعنی

 گرفتند و از میمانند مسلمانان وضو  ،در زمان حیاتها  آن .پیامبر مرتد شدند
شـدند و در قیامـت پیشـانی و پاهایشـان سـفید و نـورانی  میمحسوب اّمت 

را از اصحاب خود دانسته است و ها  حضرت آن ،به همین خاطر .خواهد بود
کـه ایشـان بعـد از تـو مرتـد  ،شود میبه وی گفته  ؛اما .زند میایشان را صدا 

  .»...بر ظاهر مسلمانی نمردند ،که از آنان جدا شدی میهنگا ؛یعنی ،شدند
  ؛زیرا .امام نووی به هیچ وجه قابل قبول نیست ولی سخن

منافقی که در دنیا به دروغ و تظاهر وضو گرفته است پیشانی و پایش  ؛اّوالً 
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  .در قیامت سفید و نورانی نخواهد شد
معرفـی  -ص-منافقان را به حضـرت رسـولی  خداوند متعال، همه ؛ثانیاً 

حذیفه ابـن «منافقان را به یکی از یارانش به نام  میکرده بود و حضرت نیز اسا
در  شـناخت و مـیمنافقـان را ی  پیامبر اکرم همه ؛بنابراین .سپرده بود »الیمان

  .دنز خود صدا نمیی  را به عنوان صحابهها  قیامت نیز آن
م مـنَ ﴿ :فرمایـد مـیتوبه که  ١٠١ی گفته شود به دلیل آیه اگر كُ ـْولَ مِمَّـْن حَ وَ

ُْم  ْعلَمُ ْحنُ نَ ُْم نَ ْعلَمُ اقِ لاَ تَ َى النفَ وْا عَ دُ رَ ةِ مَ ينَ دِ لِ اْلمَ ْ مِْن أَ افِقُونَ وَ نَ ابِ مُ َْعرَ   ﴾...ال
برخی از بادیه نشینانی که پیرامون شما هسـتند و بعضـی از اهـل « :یعنی
بقـدری در نفـاق مهـارت پیـدا ( انـد که بر نفاق خو گرفته اند منافقانی ،مدینه
ی  پیـامبر همـه »...شناسـیم مـیرا هـا  مـا آن ،شناسی میتو آنان را ن )اند کرده

  .شناخت میمنافقان را ن
را نخـواهی شـناخت بـه هـا  فرماید هرگـز آن میآیه ن ،پاسخ این است که

آنگـاه  .عالوه خداوند متعال همـان افـراد را نیـز بـه پیـامبرش معّرفـی نمـود
حذیفه به امانت سـپرده بـود آن منافقین را به حضرت   میاسا -ص-حضرت

بـه او تعلـیم داده بـود بتـدریج  -ص-صحابی هم به روش خاّصی که پیامبر
 ،مـرد مـی ،وقتی که یکـی از منافقـان ؛یعنی .را به مسلمانان معرفی کردها  آن

شـد و مسـلمانان از ایـن  مـیاش حاضر ن حضرت حذیفه برای نماز بر جنازه
ی  منافقین بـوده اسـت. (بـه تفسـیر سـورهشدند که وی جزو  میطریق مطلع 

مراجعـه  – اهللاَرِحَمـُه  –منافقون از فی ظالل القرآن اثر امام ُهدی سّید قطب 
  ).شود

که امام نووی از آن غفلت کرده است این اسـت  میبسیار مهی  و اما نکته
ر از منافقان را نشناسد و دای  پیامبر، عدهّ  ،اگر قرار باشد ،که، طبق آن روایات



  -ص–ی پیامبر  شاگردان تربیت شده     ١٤

خود مورد خطاب قرار دهد در این صـورت ی  را به عنوان صحابهها  قیامت آن
چرا کـه بایـد پـذیرفت  ،زیر سؤال خواهد رفت سّنتاعتبار احادیث نزد اهل 

سخنانی به  ،به عنوان صحابی ،منافقان دشمنان سر سخت و خطر ناک اسالم
مطهـر  سـّنتالزم است بدانیم که بر حفظ  ،اّما .نام پیامبر روایت کرده باشند

بـا  -ص-اهللارسـول  ؛زیـرا ،وارد نیسـتای  هـیچ خدشـه ،نبوی در مجمـوع
منافقین را به حضرت حذیفه سپرد و بـدین  میاسا ،حکمت و خردمندی تمام

  .وسیله راه جعل احادیث را بر آن دشمنان کینه توز به کلی قطع نمود
اجرین و انصـار هسـتند همـان مهـ -ص-اهللاصـحاب رسـول  ،خالصه

پیـامبر ی  تـالش حکیمانـهها  بلکـه طـی سـال ،کسانی که نه فجأه و ناگهانی
غیر قابل وصف از معرفت و کمال انسـانی ی  الشان اسالم به آن مرحله عظیم

  .رسیدند
پذیرد کسـانی بـه محـض اسـالم آوردن در یـک  میعقل سلیم ن ؛بنابراین

هم مراحل کمال را پیموده و هم  ،لحظه دیدنچشم بر هم زدن و پیامبر را یک 
را مشـمول هـا  به مجتهدانی بر جسته و شایسته مبدل شده باشـند و بتـوان آن

علـیهم  اهللاسـالم  -که اختصاصًا در وصف مهاجرین و انصار  ،آیاتی دانست
  .اند نازل شده -

ل الزم به ذکر است آن دسته از نویسندگان و مبلغّانی که تعریف مورد قبـو
پذیرند و ضمن تعریف از صحابه به آیاتی که  میصحابی ی  محدثین را درباره

آشـکارا بـه  ،نماینـد مـیاستناد  ؛در وصف مهاجرین و انصار نازل شده است
مقام و منزلـت مهـاجرین و ی  برای اطالع بیشتر در باره( پردازند. میمغالطه 

بهتـرین « تـوان بـه کتـاب مـی -ص-محّمـدانصار بعنوان شاگردان حضرت 
  )آقای عبدالهادی یار احمدی مراجعه کرد.ی  نوشته »اّمت


