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 یدگاهکنندگان صحابه از د حکم َسب یبررس

 یتوهاب

 *یشاکر سعدون

 چکیده
دلیـل  ؛خواننـد، سـب صـحابه اسـتیکی از مواردی که وهابیان آن را از علل تکفیر می

فتوای بزرگان سلف، اجماع مسلمانان، آیـات و روایـاتی اسـت کـه  ،ایشان بر این اعتقاد
در  امـا ؛داردصحابه را دارای مقام و منزلت رفیعی دانسته و از سب صحابه بر حـذر مـی

-در میان خـود وهـابی ،اوال که گرددتحلیلی اثبات می_  ی توصیفیه به شیوهاین مقال

نـوع فتـاوا در  ،ثانیـا ؛اجمـاعی وجـود نـدارد ،صـحابه کننـدگاندر مورد حکـم سـب ،ها
-میکننده نهایتا حکم به تادیب و تعزیر سب ،خالف ادعای وهابیتمذاهب اربعه نیز بر

و  سـیره ،رسـاند و رابعـایتا حرمت این عمل را مـیمحتوای آیات و روایت نها ،ثالثا باشد؛
 باشد.برخالف این ادعا می ،صحابه رو 

 .، وهابیت، سلف، صحابه پیامبرکنندگانسب ها:ژهکلیدوا

                                                 
 پژوه موسسه داراالعالم؛  اهواز و دانش یهطلبه سرح دو حوزه علم *

entezaralmhdi@yahoo.com 
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 مقدمه
خصـوص اگـر ایـن به ؛باشدسب و دشنام از مساولی است که مورد نکوهش مسلمانان می

نسـبت داده  هسـتند، برخـوردار خاصـی سب و دشنام به بزرگان یک مکتب کـه از احتـرام
و محل نزاع  ندستهالدم کافر و مهدور ه،صحاب کنندگانشود. وهابیت معتقد است که سب

 .اندبین مسلمانان و وهابیت همین مسئله است که مسلمانان عقیده وهابیت را نرذیرفته
 آن، وسـیلهبـهدشمنان شیعه قرار گرفتـه تـا  آویزو دست بهانهیکی از مساولی که امروز 

 اعتقـادایـن . صـحابه اسـت کننـدگاند، بحث سبنشیعه را تکفیر و کشتن او را جایز شمار 
بـا ایـن  و با تمسک بـه آن، بـه مسـلمانان هجمـه آورده ، تاشده تبدیلای  وهابیت به بهانه

بهانـه کـه برخـی در میـان  ایـن بـه وهابیـتعلیه آنها احکامی صادر کننـد.  ناروا، اتاتهام
حکـم  کنند، شیعیان را متهم به خروف از اسالم کـرده و می ، اقدام به سب صحابه شیعیان

هراسی کرده و شیعیان را منکر مدن  آنان بدین وسیله، اقدام به شیعه. کنندبه قتل آنان می
جایی رسانده است که بـا ایـن کنند. دشمنی وهابیت با شیعیان کار را به قلمداد می صحابه
انگیزند تا بدین  لیه شیعیان، احساسات سایر مسلمانان را علیه آنان برمیهای ناروا ع تهمت

های خویش را پوشانده و همراهی خود با کفـار و دشـمنان واقعـی اسـالم را  وسیله، ضعف
 پنهان سازند.

مصـرفی  .اندمختلفی به این مسئله پرداخته زوایایاز  ،برخی از محققین در این زمینه
گذاران و مبلغان سب و لعن فرهنگ و تمدن اسالمی با دیدگاه بنیانمعلمی در مقاله تاریخ 

زمستان ، 85شماره )های حقوق عمومی در اسالم و سید احمد مرتوایی در مجله اندیشه
 با نقد دیدگاه اندیشمندان غیر مسلمان ،با دیدگاه مفهوم و ماهیت اهانت به مقدسات (،35

ی سـب و لعـن از دیـدگاه و نیا با بررسی واکاعلیهمچنین علی  اند؛به این موضوع پرداخته
ئله پرداختـه سـبـه ایـن م (37پـاییز ، 74شـماره )مذاهب اسالمی در مجله اندیشه تقریـب 

صـحابه را از  گانکننـد حکـم فقهـی سـب ،گر در این مقاله در نظر داردولی پژوهش ؛است
صـحابه کـافر و  ندگانکناز دیدگاه وهابیت، سب؛ دیدگاه وهابیت و اسالف آنها بررسی کند
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 انـد؛دادهحکم  ان. آیا انین حکمی صحیح است؟ برخی در مورد قتل آنندستهمهدورالدم 
این مسئله را از دیدگاه وهابیـت و بزرگـان و علمـای  ،گر در نظر داردپژوهش ،این مقاله در

 آنها بررسی کند.

 مفهوم سب
 ،اراکـه سـب ؛باشـدشـتم مـی باشد. معنای دیگر سـب،سب همان تنقیص می ،در اصل

اسـماعیل بـن عبـاد در  0دادن خواری و استهزای به عـرض و نـاموس انسـان اسـت.نسبت
- برخی از اهـل 2؛جویی استعیب ،سب تنقیص است و اصل سب :گویدکتاب لغتش می

تم الوجیع» :اندلغت گفته : الش  باشد که خواری و سب همان ناسزا و شماتتی می 9؛«السبُّ
سـخن گفـتن و تکلـم در مـورد  ،سـب ،عبارت دیگربه؛ آن نهفته است منقصه بیشتری در

-خواری، شماتت و استهزای و عیب در او شـود را مـی موجبعرض انسان و آن ایزی که 

دردآوری برای  یسب همان شتم و ناسزایی است که خواری و منقصه ،در حقیقت ؛گویند
 آشکارتر و شدیدتر است. ،آن جوییاراکه شماتت و عیب ؛صاحب آن در پی داشته باشد

 تعریف صحابی

باشــند و مصــدر آن  صــحاب و صــحابی از مشــتقات صــحب، یصــحب می معنــای لغــوی:
 4معنی اصحاب و همراهان است.صحبة است. صحابه به

همـراه  : هر مسلمانی که با پیـامبر اکـرمستا بخاری در تعریف صحابی گفته 
.نامندیصحابی م ،بوده و یا ایشان را زیارت کرده

1 
را مالقـات کـرده و  صحابی کسی اسـت کـه پیـامبر اکـرم ،بنابر تعریف مشهور

منظـور از البتـه  6؛مسلمان بوده اسـت همچنان به او ایمان داشته و ،که از دنیا رفتهزمانی
                                                 

 .73ص، 8ف ،جمه ه الة ه محمد بن حسن، درید،. ابن0
 .855ص ،2ف ،المحیط فی الة ه اسماعیل بن عباد، ،. صاحب2

 .738ص ،8، فمف دات الفاظ الق آن . راغب اصفهانی، حسین بن محمد،9

 .583، ص8، فلمان الة بمنظور، محمد بن مکرم، بنا .4

 .8775ص ،7ف ،یصحیح بخار بخاری، محمد بن اسماعیل،  .1

 .852ص ،8ف ،االصابه، احمد ،یحجر عسقالنابن .6
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 سخن نگفته باشد.  هراند با پیامبر ؛باشدنشینی و همراهی میهم ،مالقات
را مالقات کرده و به او ایمان داشته  مبر اکرمدر واقع صحابه کسی است که پیا

اـه از وی  ؛ حـالمدت زمـان کمتـری باشـد در هراند مصاحبت او با پیامبر ؛باشد
افوـل  مجالست بیشتر بـا پیـامبر البته مصاحبت و ؛روایتی نقل کرده یا نکرده باشد

 است.

 صحابه از دیدگاه وهابیت کنندگانحکم فقهی سب
امـا وهابیـت بـا ؛ پیشتاز و مورد احترام اسـالم و مسـلمانان هسـتند نسل ،برخی از صحابه

صـحابه در بهتـرین ) 0،«خیـرکم قرنـی»که فرمودنـد:  استناد به روایت پیامبر اکرم
البتـه ایـن  هسـتند؛، معتقدند که صحابه از فویلت و منزلت باالیی برخـوردار (قرون بودند

که صحابه  فردیکن در مورد حکم فقهی ل ؛یک از مسلمانان پوشیده نیستمسئله بر هی 
 ،نظر وجود دارد که اکثر مسلمانانبین وهابیت و مسلمانان اختالف ،کندرا سب و شتم می

بلکه نهایتًا این اقدام را گناه تلقی کـرده و  ؛صحابه نیستند گانکنند قاول به کافر بودن سب
خـاص و در جهـت ایجـاد  یوهابیـان بـا اهـداف ،اما در ایـن میـان ؛دانند مصداق فسق می

البتـه علمـای ؛ دهند صحابه می گانکنند برادرکشی و نفوذ منهج تکفیر، حکم به کفر سب
نـد و اجمـاعی در ایـن زمینـه اهصـحابه داد گانکنند احکام مختلفی برای سب ،وهابی هم

 شود.نظرات و احکام آنها بررسی می که در ادامه، ندارد
م می  تبیین حکم سب  عثیمین در بنا .8 صحابه آن را بر سه قسم می داند. در قسم دو 

در میـان را با لعن و تقبیح کردن دشنام دهـد، اگر کسی صحابه نبی اکرم» نویسد:
اهل علم دو قول)تکفیر و عدم تکفیر( وجود دارد .طبق دیدگاهی که انین فردی را کـافر 

2باشد. ابد حبس ،و در زندان بخوردواجب است شالق  نمی داند
 

هـر کـس بـه  گوید:می امديد االصابهصالح بن فوزان در تصحیح و ویرایش کتاب . 8
-اما مرلقا کرامت و شـجاعت (،مثال به آنها نسبت ترس و بخل دهد)صحابه دشنام دهد 

                                                 
 .5، ص8ف ،صحیح بخاری ، محمد بن اسماعیل،یبخار  .0
 .858ص ،االعتقاد الهادي إلی سبیل ال شاد اةةیق مختص  عةی کتاب لمة محمد بن صالح،  عثیمین، بنا .2
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-تا زمانی ؛شان را زیر سوال نبرد، مرتکب فسق شده و حاکم باید او را سخت شکنجه دهد

 0دد.که توبه کند و از عقیده خود بازگر 
 گانکننـد سـب بزرگان وهابیت و اسـالف آنهـا در مـورد حکـم قتـل و خـروف از اسـالم  

ـ؛ نـداهکرد آنانحکم به تعزیر و شکنجه  ،صحابه متوقف شدند و برای تأدیب ی اراکـه نص 
 ندارد که بتوانند به آن استناد کنند. دصحابه وجو گانکنند برای تکفیر و قتل سب
با ایجاد شرایط خاصـی  ،برخی از بزرگان وهابیت ،صحابه گانکنند در مورد تکفیر سب

مرتکـب  ،در غیـر ایـن صـورت ؛نداهدهنده دادحکم به کفر سب (،اگر سب را حالل بداند)
اکثـر علمـای  ینـد کـه ایـن خـالف آرااهبرخی حکم به تکفیر کـردالبته  ؛فسق شده است

 است. یوهاب
اصحاب را که فویلت و کماالت کس بعوی از  هر گوید:محمد بن عبدالوهاب می .8

-کـافر مـی مستحق سب و دشنام بدانـد، ،(مانند خلفای راشدین)آنان به حد تواتر رسیده 

طـور قرـع ثابـت شـده و هبـ ،اون ایزی را تکذیب کرده اسـت کـه از پیـامبر؛ شود
 2.شوندکنندگان آن کافر میتکذیب

-مـی ل از ابحن ایمیحه رمن نقل قو  سفارينی ش   عقیدهعثیمین در محمدصالح  .8

ابه منجر به کفر می شود شیخ االسالم می گوید: گوید: هرکس تمامی صحابه » سب صح 
را دشنام دهد یا معتقد باشد آنان پس از پیامبر مرتد شده اند شکی در کفـر او نیسـت بلکـه 

 9.شکی در کفر کسی نیست که گمان کند انین فرد کافر است
 گانکننـد سب ،کتاب خود از بن حمدان معتقد است ی دروزان با نقل روایتالفصالح . 7

 4؛«ان لم یستحل فسق من سب احدًا من الصحابه مستحال کفر و»: ندستهصحابه کافر 
 فاسق است.  ،و اگر حالل نداند بودهکافر  ،کس سب صحابه را حالل بداند و سب کند هر

اساسـی اسـت کـه بیپایه و حکم بی ،کندکه صحابه را سب می فردیحکم قتل برای 
                                                 

 .875، صامديد االصابه فیما شج  بین الصحابه. غامدی، ذیاب بن سعد، 0
 .83ص ،ال د عةی ال افضه محمد، عبدالوهاب،بنا .2

 755، ص8، فش   الةقیده المفارينیعثیمین، محمد، بنا .9

 .838، صعقیده التوحید صالح، . فوزان،4
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 وهابیت برای آن قد علم کردند.
اگر کسی معتقـد بـه فسـق یـا  گوید:می ال د عةی ال افضهمحمد بن عبدالوهاب در رساله  

یا اظهار کند که آنها مستحق سب هستند و این  باشد، ارتداد و یا ارتداد اکثر صحابه از دین
  0.شده است به خداوند کافر فعل را امری مبان و یا حالل بداند،

 گانکننـد انـین حکمـی بـرای سـب ،سـنت و شـیعهدر شریعت اسالمی و کتـب اهـل
-برای سـبتنها مشهور و اتفاق مسلمین این است که حکم قتل  صحابه ذکر نشده است.

 شود. محقق می نبی اکرم گانکنند 

 نقد وهابیت
مهدورالـدم  فر وصـحابه کـا گانکننـد برخی از بزرگان وهابیت بر این بـاور بودنـد کـه سـب

دیگر اختالف صحابه با یک گانکنند که خود علمای وهابی در حکم سبدر حالی ند؛سته
دارند و نظر واحدی ندارند و این خود دلیلی بـر برـالن عقیـده دروغـین آنـان اسـت. اکثـر 

حکم بـه  خاصی علمای وهابی حکم به قتل ندادند و برخی از آنها در صورت ایجاد شرایط  
کفـر  ،سـنت معتقدنـدهمچنـین برخـی از بزرگـان اهـل ؛نداهصحابه داد گانکنند قتل سب

باعـث کفـر  هـاناز آ تعدادی و سب در صورتی است که تمام صحابه سب شوند هدهندسب
صادر  خاصیحکم قتل فقط در شرایط  ،علما و فقهای مسلمین البته طبق نظر شود؛نمی
دهنـده به قتل را فقهای اسـالم بـرای سـب مانند قتل عمد، ارتداد و غیره. حکم ؛شودمی

احکامی که فقهای مذاهب اسالمی برای  ،تر شدن این مسئلهبرای روشن ؛کنندتایید نمی
 شود.ند ذکر میاهصحابه داد گانکنند سب

 صحابه از دیدگاه مذاهب اسالمی گانکنند . حکم سب1

 صحابه از دیدگاه مذهب حنفی گانکنند الف: حکم سب

شیخین )ابوبکر و  گانکنند نقل شده است: حکم به کفر سب عابدينشیه ابنحا. در 8
فتوا و تأویل به انین حکمی شایسته و صحیح  قولی ضعیف است و ،دیگر صحابه عمر( و

                                                 
 .82-83ص ،رساله في ال د عةي ال افضه محمد، اب،عبدالوهبنا .0
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 0ن کرد.یتبی االحكام انبیه الواله حطور که پدرم آن را در کتاب همان ؛نیست
-کند رد مـیکه سلف را سب می فردینویسد: شهادت مالک در شرن خود می. ابن8

 2.اراکه او فسق آشکار انجام داده است ؛شود
قولی ضعیف است که مخالف متون و شـرون و  ،صحابه گانکنند . حکم به کفر سب7

 9طور که شنیده شد.همان ؛اجماع فقها است
کـه مرتکـب گنـاه  فـردیو  هسـتند صحابه مرتکـب کبیـره گانکنند نجیم: سب. ابن4

لکن شارع از انین قولی ساکت شـده و مرتکـب کبیـره را تکفیـر  4؛کافر است ،کبیره شود
ه شخصـی کـه او را دشـنام داد امیرالمومنین علی ،اگر انین بود ؛ اراکهنکرده است

بخواهند  ند؛ ایشان حتی آن شخص را تکفیر نکردند، اه برسد به اینکهکردمیتکفیر  بود،
 1.دنقتل برسانه ب او را

-در خصـوص سـب ،امام حنفیان در عصـر خـود  از فقیهان حنفی و عابدین. ابن5

کننـد رد صـحابه را تکفیـر مـی گانکننـد که سبقول کسانی ،با صراحت ،صحابه گانکنند 
کسـی را  :گویـدمنـذر مـیهمچنین ابـن ؛کرده و این قول را قول اهل حدیث دانسته است

  6نیافتم که بر این عقیده باشد.
صـحابه بـه اجمـاع  گانکننـد ر کتاب خود بیـان کـرده کـه سـب. عالمه علی قاری د7

 7ند.ستهفاسق و مبتدع  ،مسلمین
 ،نبـی مکـرم اسـالم اصحاب گانکنند احناف هم بر این عقیده هستند که سب

 ند نرذیرفتـهاهکننده را دادکه حکم به خروف از اسالم سبمرتکب فسق شده و قول کسانی
 .دانندمیمتون فقهی و اجماع فقها  ه مسلمین،و آن را قولی ضعیف و مخالف سیر 

                                                 
 .878، ص3، فعابدينبناحاشیه امین،  عابدین، محمد. ابن0
 .85، صحكم من سب الصحابه فی مذاهب االربةهصالح، عبدالفتان، بنا. 2

 .88، صهمان. 9

 .838، ص8، فغمز عیون البصائ  الدین،زین نجیم،. ابن4
 .88، صم من سب الصحابه فی مذاهب االربةهحكصالح، عبدالفتان، بنا. 1

 .873، ص4، فرد المحتار عةی الدر المختارامین،  عابدین، محمد. ابن6

 .78، صشم الةوارض فی ذم ال حافض. قاری، علی،  7
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 صحابه از دیدگاه مذهب مالکی ندگانکنر: حکم سب

هر کـس یکـی از صـحابه پیـامبر  گوید:نویسد: مالک میهیثمی در کتاب خود می .8
معاویه و عمرو بن عاص را سب و شـتم بکنـد و بگویـد  عثمان، عمر، ابابکر، ،اکرم

سـخت  ،دهنده نسبت کفـر ندهـدولی اگر دشنام ؛رسدبه قتل می آنها گمراه و کافر بودند،
 0شود.تأدیب می تعزیر و

کند: علما در حکـم انین نقل میصحابه این گانکنند عیاض در حکم سب ی. قاض8
بـه قتـل  نبـی گانکننـد سـب ولی در مشهور مذهب مالک، ؛آن اختالف پیدا کردند

 2د.نشوصحابه تأدیب می گانکنند د و سبنرسمی
که صحابه یـا بزرگـان کسی :نویسد. زرقانی از عالمان بزرگ مالکیه در شرن خود می7

کـس  هـر ،بـه عقیـده او ؛حکـم آن تأدیـب اسـت ،دینی غیر از انبیا را مورد سب قرار دهـد
و یـا صـحابه  و زرتشت ، مریم، خورهای بزرگی اون لقمانشخصیت

من سب  صحابیًا ال » :ن تصریح کرده استهمچنی 9؛شودرا مورد سب قرار دهد تأدیب می
ر  4«.یکف 

-تأدیب مـی ،بغض عثمان را داشته باشد ،اگر کسی از شیعیان :گویدحبیب میابن .4

ولـی  ؛شـودبد مـیا شود و بغض ابوبکر و عمر عقوبت آن شدیدتر است و محکوم به حبس
 1.مگر در سب پیامبر اعظم ؛شودحکم به قتل آن داده نمی

 را صـحابه گانکننـد دانند و حکم سـبصحابه را جایز نمی کنندگانا قتل سبهمالکی
را محکوم بـه  سب حورت محمد مانند دیگر مسلمین، دانند؛ امامیتادیب و تعزیز 

 دانند.قتل می

                                                 
 .845ص ،8ف ،الصواعق المح قه عةی اهل ال فض حالضالل ح الزندقه احمد بن محمد، می،ثهی . 0

 .533، ص8، فاحی المبكیفتالدین، . سبکی، تقی2

 .885، ص2، فش   الزرقانی عةی المختص  ،عبدالباقی . زرقانی مصری،9

 .753ص ،8. همان، ف4

 .85ص ،حكم سب الصحابه فی المذاهب االربةه عبدالفتان، صالح قدیش،بنا .1



 

 

ررس
ب

 ی
َسب

کم 
ح

ز د
به ا

صحا
ان 

ندگ
کن

دگاه
ی

 
وهاب

 یت

61 

 ج: حکم سب صحابه از دیدگاه مذهب شافعی

ی اگـر از حتـ؛ شـودشهادت مبتدع قبول می آمده است که ال البین  اعاندر کتاب  .8
 0.کندکسانی باشد که صحابه را سب می

برای  ،صحابه گانکنند بیان کرده است که در تکفیر سب الحةبیات. سبکی در کتاب 8
و شـهادت  دانـیممیبلکه فاسق  ،کنیمرا تکفیر نمی آنهاما  ؛اصحاب ما دو قول وجود دارد

 2شود.اقع میمورد قبول و  انشهادت آن :گویندبرخی می شود وقبول نمی انآن
اکثر فقهـا حکـم بـه عـدم تکفیـر  :کندبیان می النظائ  االشباه حدر کتاب  سیوطی .7

 9ند.اهسب صحابه کرد
و حکـم بـه فسـق آن داده اسـت می قاول به عدم تکفیر سب صـحابه تحجر هی. ابن4
 4.است
 از صـحابه گروهی عمر و اگر کسی معتقد به فسق ابوبکر، :گویدمی غزالی طوسی. 5
شـود و محکـوم بـه قتـل گمراهی و مخالفت با اجماع امت داده مـی حکم به فسق، ،باشد

 1نیست.
را سـب  هر کس صـحابه نبـی مکـرم اسـالم :است . اسحاق بن راهویه گفته7
 6گیرد.مورد عقوبت و حبس قرار می ،بکند

ن در مذهب شافعی قدر -ها آن است که ناسزا به صحابه کفرآمیـز نیسـت و سـبمتیق 

 شود.البته برخی معتقدند که شهادت او پذیرفته می ؛نده محکوم به فسق استکن

 د: حکم سب صحابه از دیدگاه مذهب حنبلی

 7کرده است. صحابه پیامبر گانکنند حکم به عدم تکفیر سب ی،. امام قاض8
                                                 

 .838، ص4، فاعانه ال البینعثمان، شافعی،  0.

 .82، صه فی مذاهب االربةهحكم من سب الصحابصالح، عبدالفتان، بنا. 2

 .422، صاالشباه حالنظائ  الدین،جالل . سیوطی،9
 .882-878، ص8ف ،الصواعق المح قه عةی اهل ال فض حالضالل ح الزندقه احمد بن محمد، می،تهی .4

   .843ص ،فضائح الباطنیه محمد بن محمد، غزالی طوسی،. 1

 .35ص ،مةاحيهمن سب الصحابه ح  محمد بن عبدالرحمن، مغراوی، .6

 .888، ص85، فالمبدع فی ش   المقنعمفلح، ابراهیم، . ابن7
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کسـانی را کـه اولیـا  ،: اگـر شخصـینویسـدمی فتاحیالمختص  تیمیه در کتاب . ابن8
مگـر نسـبت بـه دیـن و  ؛شـودحکم کفر به آن داده نمی ،امبر نیستند سب کندهستند و پی

 0ایمان آنها خورده بگیرد.
 اینکـه بـرایاز  :اسـت آمـده اوبه نقل از  فتاحی المبكی کتاب در :. احمد بن حنبل7
ولی او را به ضربات شالق شـکنجه  ؛ترسممیصادر کنم حکم قتل  ،صحابه گانکنند سب
 2دهم.می

د. انـهصـحابه داد گانکننـد حکم به فسق مرلـق سـب ،برجسته مکتب حنبلیعالمان 
نظـر ایزی کـه عجیـب بـه ند.اهداد آنهاتأدیب  تیمیه حکم به تعزیر واحمد بن حنبل و ابن

حـالی اسـت کـه  این در داند وامام خود را احمد بن حنبل می ،آید آن است که وهابیتمی
ولـی برخـی از  ؛داننـدفـر و خـروف از اسـالم نمـیصحابه را ک گانکنند ها حکم سبحنبلی
 .ندستهالدم کافر و مهدور آنانمعتقدند که  هاوهابی

 دیگر. سب و دشنام صحابه به یک0
 ،هایی که بـا هـم داشـتندها و درگیرینزاع در برخی از صحابه رسول گرامی اسالم

مسـتندی  ،ایـن مـواردیـک از اما در هی  ؛گشودنددیگر میگاهی زبان به شتم و سب  یک
برخـی از مـواردی کـه  ؛کننده را محکوم به کفر کـرده باشـدای سب  وجود ندارد که صحابه

 اند از:اند عبارتدیگر را سب و شتم کردهصحابه هم

 الف: سب عایشه و زینب بنت جحش

: زینـب بنـت گویـدکه مـی و صحان سته روایتی نقل شده است ممةمو  صحیح بخاریدر 
نزد حورت  و شدبه شدت از عایشه غوبناک  ،است همسران پیامبرجحش که از 

به عایشه دستور داد که او را دشنام دهد  آمد و جلوی او به عایشه دشنام داد. پیامبر
بـه  قدر دشنام داد که زینب بنت جحش مجبور به سکوت شـد. پیـامبرو عایشه آن

                                                 
 .575، صمختص  فتاحی المص يه البن ایمیه، عمر، یعلیابن .0

 .255، ص8، ففتاحی المبكیالدین، ، تقیی. سبک2
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 0.او دختر ابوبکر است :فرمودکرد و میعایشه نگاه می

 ر: سب عثمان توسط عایشه

کـالب بـه او خبـر داد کـه عثمـان را بـنعایشه در مسیر بازگشت به مکه بود که عبـد بـن ا
جمـع شـدند.  همـه گـرد علـی :کـالب گفـتکشتند. پرسید بعد از آن اه کردند؟ ابن

 وا  کردنـدبیعت نمـی ای کا  آسمان به زمین آمده بود و مردم با علی :عایشه گفت
-هکالب که متعجب شده بود گفت: بابن  عثمان را مظلوم کشتند ،خدا قسمبه :گفتمی

-مـی عثمـانمنظـور  هک ،ی که گفت نعثل )پیرمرد یهودی خرفتشخصاولین  ،خدا قسم

 2 تو بودی ،( را بکشید که کافر شدهباشد

 ج: سب و دشنام به امیرالمومنین علی

را  به سعد دستور داد که علـیمعاویه  :کندوقاص نقل می. عمر بن سعد بن ابی8
گویی؟ به اه دلیل به او ناسزا نمی :ولی سعد دستور او را نرذیرفت. معاویه گفت ؛سب کند

 ،شنیدم که با توجه به آنهـا در مورد علی سه فویلت از رسول خدا :سعد گفت
  9.گویمنمی المومنینگاه سب و ناسزا به امیرهی 

 هـایش از علـیغیره بن شعبه: مغیره در خربهتوسط م المومنین. سب امیر8
 4.گماشت که از او بدگویی کنندی مییکرد و خربابدگویی می

بـالذری بـه نقـل از عبداللـه بـن  اثیر وتوسط عبیدالله: ابن . سب امیرالمومنین7
ناسـزا را  علـی خواسـتخوانـد و در آن مـینویسند: پدرم هرگاه خربه میعبیدالله می

 1گرفت.ت زبان میلکن بگوید،

 د: سب بالل بن رباح توسط ابو ر

امامه نقـل کـرده کـه ابـوذر بـالل بـن ربـان را بـا شـماتت و از ابی شةب االيماندر  یبیهق
                                                 

 .388، ص8، فصحیح بخاری، محمد بن اسماعیل، بخاری .0

 .885ص ،8ف، جمل حقةه الفتنه ح ،. اسدی تمیمی، سیف2
 .885، ص3، فصحیح ممةممسلم، نیشابوری، . 9
 .78، ص7، فسی  اعالم النبالء الدین،شمس ،ذهبی .4

 .48ص ،5، فالكامل فی التاريخاثیر، ابوالحسن، . ابن1
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ــنام داد ــتهزای دش ــا :اس ــودای )ای کســیی ــن الس ــزد ب ــالل ن ــت(. ب ــیاه اس ــادرت س ــه م ک
ابـوذر را  شـدت غوـبناک شـد وبـه آمد و از ابوذر شکایت کرد. پیامبر پیامبر

  0ریخت.ابوذر از شدت شرمندگی روی سر  خاک می ،مالمت کرد که در این هنگام
 ای که ایشان را اذیت کردندبه صحابه ذ: سب خود پیامبر

وارد شدند و با حورت در  کند که دو شخص از صحابه بر پیامبرعایشه نقل می  
خشـمگین شـد و آنهـا را  دانم صحبت کردند که ناگهان پیامبرمورد ایزی که نمی

 2لعن و سب کرد.
انس بن مالک روایت شده است که دو نفر از غالمان که یکی از حبشه و دیگری از  و:

پـس یکـی ؛ شنیدندمی که رسول خدادر حالی ؛دیگر دشنام دادنداز نبط بود به یک
 سـرس رسـول خـدا؛ ای نبری و وی به او گفـت: ای حبشـی گفت:به دیگری می

 9هستید. تن از اصحاب محمد شما دو ؛این را نگوید فرمودند:
خـاطر صحابه را بـه ،صحابه، بزرگان و علمای وهابیت سلف، ،مواردی که ذکر شد در

سب در برخی موارد در حوور پیامبر گرامـی  ندادند. سب تکفیر نکردند و حکم به قتل آنها
 ،کـه حوـرتحـالی در ؛داد که ایشان حکم به تکفیر و ارتداد نکردنـدمیرخ  اسالم

اما بزرگان  ؛داد همچنین معاویه دستور به سب امیرالمومنین علی؛ شارع اسالم است
 دانند.وهابیت او را کافر نمی

 نه تکفیر ،. نهی از سب در آیات و روایات تحریم است3
ال تسیّ وا  َو  فرمایـد:خداونـد متعـال مـی .الف: اسالم سب و شتم را منع کرده اسـت

ذیَن  َه َعْدوًا ِبَغئِر ِعْلم الَّ وا اللَّ ِه َفئُس ُّ و شما مؤمنان بر آنان کـه غیـر خـدا  4؛یْدُعوَن ِمْن ُیوِن اللَّ
 .خدا را دشنام دهنـد ،تا مبادا آنها هم از روی دشمنی و نادانی ،دهیدنخوانند دشنام  را می

                                                 
 .822، ص4، فالمنهاا فی شةب االيمان ، حسین بن حسن،ی. جرجان0
 .885ص ،4ف ،صحیح ممةم مسلم،نیشابوری،  .2

 .1611  ،676ص ،7ف ،يةةیممند ابی ،یی، أحمد بن علأبویعل .9

 .852آیه ،سوره انعام .4
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 0در این آیه حکم به نهی از سب و دشنام شده است.
قیال » :ید خدری نقـل شـده کـه بـر صـحت آن اتفـاق وجـود داردسعب: روایتی از ابی

ایـن داللـت بـر  ؛اصحاب مرا سب نکنیـد 2؛«اصحابی فوالذی...ال تسّ وا  :اللهرسول
 کند.نهی و حرمت می

مـن سـب »: فرمودنـد اللـهرسـول نقـل شـده اسـت کـه عمـرف: روایتی از ابـن
لعنت خدا بر او باد که آن را بزاز و  ،هر کس اصحابم را سب کند ؛«اصحابی فعلیه لعنه الله

 ،سـند روایـت بـزاز گویـد: دراند. هیثمی مـیبیان کرده االحساطو  الكبی طبرانی در کتاب 
عبداللـه بـن سـیف  ،الحدیث است و در سند روایت طبرانیسیف بن عمر است که متروک

لعنـت  ،داگر متن روایت مـورد بررسـی قـرار گیـر  9الحدیث است.خوارزمی است که ضعیف
-موجب طلب دوری از خیر است و حکم خروف از اسالم و ارتداد از این روایت صـادر نمـی

 شود.
-مـی ثنای یحیی بن شعبه از زبید از واول از عبدالله نقل شده است کـهد: روایتی از أبی

ُُ اْلُمْسیِلِم ُفُسیوَو َوِقَتاُلیُه ُكْفیَر اللیهقال رسول» گوید:  پیـامبر خـدا 4؛«: ِسیَ ا
 است. شود و قتل آن موجب کفرسبب فسق می ،مودند: سب مسلمانفر

ال تسیّ وا »فرماینـد: نقل شده اسـت کـه مـی گرامی اسالم از پیامبر ین: روایت
به مردم ناسزا نگویید که با این کـار در میـان آنهـا دشـمن  1؛«النا  فتكس وا العداوه بئنهم

 کند.حرمت میکنید. این روایت داللت بر نهی از سب و پیدا می
صـحابه محکـوم بـه  گانکننـد سب ،با فحص و جستجو در آیات و روایات فهمیده شد

 گانکننـد برخی از وهابیت در شرایط خاص قاوـل بـه کفـر و قتـل سـب ند؛کفر و قتل نیست
صحابه بودند که بر سر این مسئله بین آنها اختالف است و اجماع مسلمین بـر ایـن اسـت 

                                                 
 .843ص ،87ف ،افمی  رازی فخرالدین، رازی، .0
 .835، ص8، فصال مقدمه ابنصالن، عثمان، . ابن2
 .88، ص85، فمجمع الزحائدبکر، می، علی بن ابیت. هی9
 .725، ص8، فممند احمد، احمد، شیبانی حنبلبنا. 4
 .775، ص8، فکافی محمد، ،ی. کلین1
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، حرمت است و نهـی از ایـن عمـل شـده ه رسول خداصحاب گانکنند که حکم سب
علمـا،  تمـامهستند و  است. شیعیان قاول به حرمت سب صحابه نبی مکرم اسالم

احتـرام  القـدر نبـی اکـرمشیعیان را از این عمل نهی کردنـد و بـرای صـحابه جلیـل
مبر و دسـتورات الهـی و پیـا مگر افرادی که از راه حق منحـرف شـده ؛قاول هستند خاصی

لکن شیعه بـه پیـروی  ؛را تغییر دادند که شیعه از آنها اعالم براوت نموده است اکرم
قاول به دشنام و ناسزا گفتن به آنهـا ، و اومه معصومین خدا بیت پیامبراز اهل

 کنند.نیستند و اگر کسی دشنام بدهد او را تأیید نمی

 نتیجه
برخـی قاوـل بـه تعزیـر ؛ نـداهیان کـردصحابه احکام مختلفی ب گانکنند وهابیت برای سب

 یو برخی با ایجاد شرایر باشندمی آنهاصحابه هستند و برخی قاول به تکفیر  گانکنند سب
دلیلـی بـر رد عقیـده آنـان  ،این اختالف .صحابه هستند گانکنند قاول به قتل سب ،خاص

صـحابه کـافر و  کنندگاناند که سبمذاهب اربعه در فقه خود بیان کرده ،است و از جهتی
دیگر نزاع و درگیری بود که حتی یک ،میان برخی صحابه همچنین در ند؛مهدورالدم نیست

اگـر وهابیـت  ه است.کس حکم به تکفیر و قتل آنان نکرددادند و هی را سب و دشنام می
کس که هی در حالی ؛پس صحابه کافر و محکوم به قتل بودند ،عقیده خود اصرار دارند بر

حتی وهابیت انین اعتقادی ندارند و با بررسی آیات و روایات  و ی مذاهب اسالمیاز علما
-بلکـه سـب ؛دنصحابه خارف از اسـالم باشـ کنندگانسبندارد که  ددلیلی وجو ،ثابت شد

شیعه پیروان خود را از سب  لمای. بزرگان و عنداصحابه مرتکب عملی حرام شده گانکنند 
 قاول هستند. خاصیمقام و جایگاه  صحابه رسول اکرمند و برای اهکرد و ناسزا نهی
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