
 

  

از امتيازات ويژه اي  شكي نيست كه ياران پيامبر

برخوردار بودند، لذا در ميان آنها بزرگان و شخصيت 

 هاي ممتازي پرورش يافتند.

 اما دو عقيده متضاد در باره صحابه وجود دارد:

.عده اي عقيده دارند كه اصحاب بدون استثنا در هاله 1

وا بودند اي از قداست قرار دارند و افرادي صالح و باتق

لذا هرچه نقل كنند قابل قبول است: گروه كثيري از اهل 

 سنت

. عده اي ديگر نظر دارند گرچه در ميان آنها افراد 2

آنها افراد با شخصيت، فداكار و باتقوا بوده اند ولي 

افراد منافق و ناصالح در ميان آنها بوده است ) شيعيان و 

 گروهي از روشنفكران(

نزيه صحابه خيلي تندوروي گروهي از طرفداران ت

كرده اند، چنان كه هركس لب به نقّادي آنها بپردازد،او 

نامند و يا خون او را را فاسق و گاه ملحد و زنديق مي

 شمرند!!مباح مي

اما خداوند در قرآن به همسران پيامبر خطاب 

اي همسران پيامبر هركس از شما نگاه آشكاري »دارد:

و اين كار براي خدا آسان  كند مجازات او دوچندان است

 1«است

إنَّه عَمَلٌ غيرِ  »گويد:و يا به نوح درباره فرزندش مي

 2«صالحٍ

گويد اين آيات و اياتي ديگر از  اين قبيل با صراحت مي

كه معيار خوبي و بدي ا فراد ايمان و اعمال آنهاست و 

فرقي هرپيامبر و حتي فرزند و صحابه بودن مانع از 

 شود.د نميدوزخي شدن افرا

 

 نظرات مختلف درباره صحابه ازنظر اهل سنت

گويند صحابه آن است كه حضرت را ديده . عده اي مي1

 ذكر شده است.« در نجاري»است كه اين تعبير 

                                                 
 03حزاب/. ا 1

 .64. سوره هود/ 2

-. عده اي ديگر نثل قاضي ابوبكر محمد بن الطيب مي2

گويد: مفهوم لغوي صحابه عام است ولي اين واژه فقط به 

ود كه مدت قابل مالحظه اي با آن ش معناي اطالق مي

حضرت مصاحبت  داشته اند نه يك ساعت و يك 

 لحظه...

. بعضي مانند سعيد بن المسيب دايره را تنگ كرده و 3

گفته صحابه كساني حداقل يك يا دو سال با آن حضرت 

 بوده اند.

سؤالي كه مطرح است اين است كه آيه همه صحابه بدون 

 استثنا عادل بودند؟

ر اهل سنت همه صحابه داراي مقام عدالت بودند و از نظ

گيرند در حالي كه قرآن را براي حرف خود سند مي

 6سوره حجرات/ 55قرآن در سوره آل عمران آيه/

كه بعضي افراد را به عنوان فاسق  معرفي كرده است. / 

گويد احزاب كه قرآن مي 13و 12سوره توبه/آيات  55

 عده اي از منافقان و كوردالن در خدمت پيامبر

 بودند.



 

  

-گويد، انكار نميدر مورد عدم عدالت صحابه سخن مي

كنيم كه اكثر صحابه و ياران پيامبر افراد وارسته  و 

پاكي بودند ولي اينكه ما يك حكم كمي كنيم و همه 

اصحاب را با آب تقوا و عدالت شستشو دهيم واقعا 

 نگيز  است.بسيارحيرت ا

 

 اصناف ياران پيامبر 

سوره توبه به  111. پاكان و صالحان: خداوند در آيه1

 آنها اشاره كرده است.

اين موضوع را  112. مومنان خطاكار: خداوند در آيه 2

 فرمايد.بيان مي

الود به گناه: قرآن نام فاسق را بر آنها  نهاده است .  افراد 3

 اشاره كرده است. سوره حجرات به آنها 6و در آيه 

. مسلمانان ظاهري: ادعاي اسالم داشتند ولي ايمان در 4

 حجرات  14قلبشان رسوخ نكرده بود آيه 

سوره توبه به اين گروه اشاره  111. منافقان: در آيات 5

 كرده است.

عال.ه بر اين تقسيم بندي كه حاكي از عدم عدالت تام 

را گوياست در كتب اهل سنت  صحابه پيامبر

بعضي  انگر اين مسأله است كه در زمان پيامبربي

شوند و پيامبر كه آنان از صحابه بودند كه دچار گناه مي

 كرده است.حد جاري مي

 مثالً صحابي كه شرب  خمر كرد و پيامبر

و خيلي نمونه هاي ديگرآيا  1دستور داد را با نعال زدند.

 باز هم بايد چشم و گوش خود را بر واقعيات ببنديم و

 بگوئيم  همه عادل بودند؟
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