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ي بن أبي سفيان  اين كتاب سخن از معاويه: برادران گرامي
باشد كه شامل ذكر بعضي از اظهار نظرهاي اهل انصاف  مي م

  . باشد در مورد وي مي
خواهم در اين كتاب در مورد نسب، زندگاني،  و من نمي

بلكه منحصراً در يك جهت . گفتارها و غير آنها صحبت كنم
اهل ) اظهار نظر(بت كنم، آنهم گفتار خواهم صح مشخصي مي

كه خداوند به آنها ) اهل انصافي(آنها . باشد انصاف در وي مي
و  ،توفيق عنايت فرمود تا در راه راست و درست حركت كنند

هائي به زبان آورند كه شايستة وي و  در مورد معاويه سخن
و دچار اشتباهي نشوند كه افرادي به آن  ،مناسب منزلتش باشد

اند كه توفيق الهي همراه آنها نبوده، و به آن چيزي  تال شدهمب
كه سالمت، نجات و سعادتشان در آن است دست پيدا 

  .اند نكرده
كه خداوند . ي بن ابي سفيان يكي از صحابه است معاويه

گرامي  صآنها را به صحبت و همراه بودن با رسول اهللا 
ه گفته و هر صحبتي كه در مورد فضيلت صحاب ،داشته است



 

 ٨

X من  ديدگاه منصفان در باره معاويه بن أبي سفيا

در حقيقت معاويه هم در آن داخل  ،شده به طور عموم
گفتارهاي وجود  صو از اصحاب و ياران رسول اهللا  ،شود مي

به طوريكه  ،دارد، مخصوص و در مورد معاويه بيان شده است
رضاي خدا بر . در موردش صحبت شود ،شايستة وي باشد

سخن  خواهم در اينجا وارد كنم وي باد و آن چيزي كه من مي
بلكه هر چيزي كه نوشته شده است فقط به  ،خود من نيست

نقل از كتابهائي است كه مؤلفين آنها تالش ستودني در اين 
اند، در خدمت كردن به سنت نبوي و در بيان  مورد انجام داده

پس من به  ،نآن چيزي كه بايد براي صحابه انجام داده شود 
گيرد بدون  ا در بر ميكه تمام اصحاب ر: كنم اين جمله آغاز مي

سپس سخن مخصوصي  ،استثنا، كه معاويه هم جزء آنها است
  .كنم است وارد مي سكه تنها متعلق به معاويه 
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   سه يهدف از انتخاب سخن از معاو
  

و  ،ام شايد كسي سوال كند كه چرا معاويه را انتخاب نموده
  كنم نه كسي ديگر؟  به طور خصوص از وي صحبت مي

كالم يكي از سلف : توان گفت اين سوال ميدر جواب 
باشد كه حرف مشهور خود را  صالح به نام ابو توبه الحلبي مي

معاويه بن ابي سفيان حجاب ياران : يدگو گفته است كه مي
كسي كه اين حجاب را بر دارد براي  ،باشد مي صرسول اهللا 

  .دهد بقية اصحاب هم جرأت حرف زدن را به خود مي
دهد كه  مورد معاويه به خود جرأت مي پس كسي كه در

در نتيجه به آساني  ،جا كند كه شايستة وي نباشد صحبت نابه
در مورد ديگران هم چنين حرفي را خواهد گفت، بلكه كار در 

رود و به  بلكه از معاويه هم فراتر مي ،معاويه اتمام نخواهد شد
  .رندديگران هم خواهد رسيد، كه به مراتب از وي بهتر و بزرگت

و بعد از آن به عمر، عثمان، علي  سيعني ابوبكر صديق 
هاي  و غير آنها از اصحاب كه در واقع در حق آنها گفته ن

  !! گفته شده است
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كه  يدر واقع آنچه براي آنها حاصل شده است از گفتارهائ
اند، در واقع آن كالم اليق آنها  اهل آن بوده و شايان آن بوده

 - ا باد و آنها را در قيامت راضي كند رضاي خدا بر آنه -است 
در واقع آنچه از خوبي در مورد آنها ياد شده است سپاسي 

  .م را گفته و از آن حاصل شده استاست براي آنكه آن كال
گاني كه در حق آن  به همين دليل است، ذكر آن گذشته

اند و ياد آنها ورد زبان ما است،  صحبت كرده) صحابه(خوبان 
شان  شود، بر روان ذكر مي) سلف صالح(باي آنها چون گفتار زي

شود زيرا  شود و در مورد آنها به خوبي ياد مي درود فرستاده مي
است انجام  صآنچه كه اليق و شايان صحابة رسول اهللا 

اما كسي كه در مورد . اند، رضاي خدا بر تمام اصحاب باد داده
ه آنها اصحاب سخني بگويد كه شايان آنها نباشد در حقيقت ب

زيان نرسانيده است بلكه خود وي است كه ضرر كرده است 
به آن عملي كه انجام ) رضاهمأرضي اهللا عنهم و(زيرا آنها 

اند در واقع هم، خير فراواني پيش خود  اند رسيده داده
اند و كارهاي بسيار بزرگي همراه رسول اهللا انجام  گذاشته
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كند در  مورد مي ياند، و آن كسي كه دربارة آنها صحبت ب داده
حقيقت به آنها نتوانسته ضرر برساند بلكه به خود ضربه وارد 

شود  كرده است، مهمتر از اين، آن حرفهائيكه به آنها گفته مي
تر،  و درجة آنها را مرتفع ،كند حسنات و خوبي آنها را بيشتر مي

كند از  چون وقتي كسي كه بدون دليل در مورد آنها صحبت مي
شود، اگر  شود و به آنها داده مي برداشته مي حسنات گوينده

و اگرآن فرد خوبي نداشته . حسنات و اعمال نيك داشته باشند
صداي سگها به ابر ضرر : المثل است چنانچه در ضرب: باشد
  . رساند نمي
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  نلت صحابه يفض
  

ي  خداوند وقتي كه رسول اهللا را مبعوث كرد و به وسيله
تمام گذاشت و رسالت و پيام او را كامل، وي به رساالت، مهر ا

تا آن زمانيكه خداوند خود وارث  –جهاني و جاويدان نمود 
خداوند به رسولش اين  –شود  زمين و آنچه در آن است مي

ويژگي را عطا فرمود، كه براي وي همراهاني انتخاب كند كه 
 صخداوند خواست كه در زمان رسول اهللا . همراه او باشند

بيايند پس به وجود آمدند و انجام دادند آنچيزي كه به وجود 
در توان داشتند از تالش و كوشش فراوان و جهاد در راه خدا 
و نشر سنت رسول اهللا و يادگرفتن آن رسالتي كه رسول اهللا 

آورده است، پس آنها حقيقتاً وسيله ارتباط ميان رسول اهللا  ص
ه ـكسي كه بو آن نسلي بودند كه بعدها به دنيا آمدند،  ص
كند در حقيقت به خط ارتباط  اتهام وارد مي) اصحاب(آنها 

  !! با مسلمين اتهام وارد كرده است صرسول اهللا 
و كسي كه آنها را مورد اتهام قرار دهد، در واقع آن پيوند 

دهد، مورد  ارتباط مي صمحكمي كه مردم را به رسول اهللا 
راي اين ويژگي اتهام قرار داده است، پس وقتي كه اصحاب دا
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انتخاب  صباشند و آن اينكه براي همراهي رسول اهللا  مي
خداوند آنها را در اين زندگي دنيا به نگاه طلعت  ،اند شده

و اين منزلت براي غير آنها  ،رسول اهللا مشرف كرده است
خداوند آنها را مشرف كرده است كه كالم . حاصل نشده است

باركش بشنوند، اين خير را مستقيماً از دهان م صرسول اهللا 
را دريافت كردند و اين نور و اين هديه و هدايت را گرفته و 

بر  نبه نسلهاي بعدي انتقال دادند، در واقع اصحاب رسول 
و هر انساني  ،گردن آنهائيكه بعد از اصحاب آمدند حق دارند

بعد از آنها به دنيا آمده است اصحاب بر آن فضيلت و منت 
هاي  ه و اين نور و خير كه براي نسلدارند چون اين هدي

بعدي حاصل شده است تنها به واسطه آن بزرگواران بوده 
و در حديث ثابت است كه ) خداوند از آنها راضي باد. (است

@D@åß: فرموده است صرسول اهللا  éÛ@ æb×@ô†ç@μg@ bÇ…@åß
@Lb÷î‘@áç‰ìuc@åß@ÙÛ‡@—Ôäí@ü@ éÈjm@åß@ ‰ìuc@Ýrß@ Šuþa

òÛý™@μg@ bÇ…@åßë@@ü@ éÈjm@åß@âbqe@Ýrß@áq⁄a@åß@ éîÜÇ@æb×
b÷î‘@áèßbqe@åß@ÙÛ‡@—ÔäíC1.  

                                                           
 ).4/2060(رواه مسلم في صحيحه  -1



 

 ١٤

QT من  ديدگاه منصفان در باره معاويه بن أبي سفيا

كسي كه مردم را به سوي هدايتي دعوت كند سهيم اجر و «
پاداش آنها است، بدون اينكه از اجر و پاداش آنها چيزي كاسته 

و هر كسي مردم را به سوي گمراهي دعوت كند، سهيم  ،شود
نند، خواهد شد بدون اينكه از ك گناه آنهائيكه از وي تبعيت مي

  .»دگناه و عذاب آنها چيزي كاسته شو
باشد و به  مي صاين حديث براي اصحاب رسول اهللا 

مقتضاي آن قسمت بزرگتر و سهم فراوانتر نسيب آنها است، 
چون فقط آنها بودند كه اين هدايت و نور را از رسول اهللا 

د، پس هر دريافت نموده و به نسلهاي بعدي انتقال دادن ص
استفاده كرده باشد مثل آن كس ) اصحاب(كسي از آنها 

و قبل از اصحاب . صاحب اجر و پاداش هستند، تا روز قيامت
باشد كه اين خير و اين هدايت را از  مي صخود رسول اهللا 
آورد و داخل دين  پس هر كسي كه ايمان مي ،طرف خدا آورد

اي آن خداوند دهد، به از شود و عمل صالح انجام مي خدا مي
مانند كسي كه آن عمل صالح را  ،دهد به رسولش، پاداش مي

 ،انجام داده است، بدون اينكه از اجر انجام دهنده كم شود



 

  ١٥

QU مالمنصفين في معاوية بن أبي سفيان أقوال 

بود كه مردم را به سوي آن هدايت  صون فقط رسول اهللا ـچ
پس براي رسول خدا هست مانند پاداش هر كسي  ،دعوت كرد

 صحاب رسول اهللا كه كار خيري را انجام داده باشد و اص
هم در اين عمل خير صاحب قسمت بزرگتر و سهم فراوانتر 

باشند، چون آنها بودند كه اين هدايت را دريافت، و به  مي
و فقط آنها بودند كه قرآن را جمع  ،نسلهاي بعدي انتقال دادند
  . نموده و آن را حفظ كردند

 ،و فقط آنها بودند كه قرآن را به نسلهاي بعدي رساندند
و سهم  ،پس اجر و پاداش فراوان نسيب آنها خواهد بود

و در حديث  ،از آن آنها است صبزرگتر از دعوت رسول اهللا 
D@bçaČ…cë@LbçbÇìÏ@ÛbÔß@É@aõŠßa@a@ŠČšã: صحيح آمده است

bèÈ@bà×CN 
خداوند روشن كند چشم كسي را كه گفتار من را «
شنيده است ادا و آن را چنانچه  ،فهمد آن را مي ،شنود مي
اصحاب آنهائي بودند كه مستقيماً و بدون واسطه از  .»كند مي

و اين ويژگي براي آنها حاصل شده  ،اند شنيده صرسول اهللا 
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QV من  ديدگاه منصفان در باره معاويه بن أبي سفيا

گان، تنها پيوند بسيار محكم  در نتيجه آن اخيار و گذشته. است
پس كسي كه به آنها  ،دهد باشند كه ما را به خدا ارتباط مي مي

 صكه در واقع تنها وسيله ارتباط با رسول اهللا اتهام وارد كند، 
قطع كرده  صبودند، حقيقتاً ارتباط خود را با رسول اهللا 

  .و اين براي گمراهي و درماندگي كافي است ،است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  ١٧

QW مالمنصفين في معاوية بن أبي سفيان أقوال 

بعضــی از گفتارهــای ســلف صــالح در مــورد 

   ناصحاب رسول اهللا 

اي كه سلف اين ه و بعد از اين براي شما بعضي از صحبت
 ،كنم اند نقل مي مت در حق اصحاب به طور عموم ايراد كردها

هم در اين عموم داخل است و همچنين  س كه معاويه
  : ائيكه مخصوصاً در مورد معاويه بيان شده استه سخن
العقيده الطحاويه : امام طحاوي در كتاب مشهور خود - 1
ğky@¿@ÂŠÐã@üë@@صD@a@Þì‰@lbz•c@k−ë: گويد مي

áèäß@ †yc@LáèšÌjí@ åß@ œÌjãë@ Láèäß@ †yc@ åß@ cČnã@ üë@ L
@æb¹gë@åí…@áèşjyë@L¢@üg@áçŠ×ˆã@üë@LáçŠ×ˆí@¨a@Ìië

æbîÌë@ÖbÐãë@ŠÐ×@áèšÌië@LæbygëCN@ @
را دوست داريم و  صاصحاب رسول اهللا ) اهل سنت(ما 

و خود را از هيچكدام  ،كنيم در محبت هيچ كدام افراط نمي
كنيم با كسي كه با آنها دشمني  دشمني مي و ،دانيم مبرّا نمي

و ما تنها به نيكي از  ،كند، و به غير از نيكي از آنها ياد كند مي
و محبت آنها جزء دين، ايمان و احسان است،  ،كنيم آنها ياد مي
  .آنها جزء كفر، نفاق و سركشي استو بغض از 



 

 ١٨

QX من  ديدگاه منصفان در باره معاويه بن أبي سفيا

تر  چه كسي گمراه: گويد شارح عقيده الطحاويه هم مي - 2
ن است كه در قلبش نسبت به نيكان مؤمنين، و بزرگان از آ

اولياي خدا بعد از پيامبران كينه وجود داشته باشد، بلكه 
يهود و نصاري در اين خصلت از آنها بهتراند، : توان گفت مي

ياران : به يهود گفته شد چه كساني بهترين شما هستند؟ گفتند
شما چه  بهترين: گفته شد) مسيحيان(، وبه نصاري ؛موسي 

و به روافض گفته  ؛ياران عيسي : كساني هستند؟ گفتند
شرورترين اهل امت شما چه كساني هستند؟ در جواب : شد

ياران محمد، و در ميان آنها استثنا قائل نيستند مگر براي : گفتند
اي كم از اصحاب، و در ميان آنهائيكه مورد ناسزا قرار  عده

درجات از آنهائيكه مورد اند كساني وجود دارد، كه به  گرفته
  .تراند اند با فضيلت استثنا قرار گرفته

امام مالك : گويد اما البغوي در كتاب شرح السنه مي - 3
 صكسي كه نسبت به يكي از اصحاب رسول اهللا : گفته است

بغض ورزد و در قلبش نسبت به يكي از آنها كينه باشد در 
ز آن اين آيه بعد ا ،غنيمت و فيء مسلمانان هيچ سهمي ندارد



 

  ١٩

QY مالمنصفين في معاوية بن أبي سفيان أقوال 

™Β ü$!﴿ :را تالوت كرد !$sùr& ª!$# 4’n? tã ⎯Ï&Î!θß™ u‘ ô⎯ÏΒ È≅÷δ r& 

3“ tà)ø9 $#﴾N )آنچه را خداوند از اهل اين آباديها به «). 7: الحشر

#$!©%š⎥⎪Ï﴿ تا رسيد به آيه. »رسولش بازگرداند uρ ρâ™!% ỳ .⎯ÏΒ 

öΝ ÏδÏ‰ ÷èt/ šχθä9θà) tƒ $uΖ −/u‘ öÏøî$# $oΨ s9 $oΨ ÏΡ≡uθ÷z\}uρ š⎥⎪Ï%©!$# 

$tΡθà) t7y™ Ç⎯≈ yϑƒM}$$Î/﴾1 .)10: الحشر.(  
) مهاجران و انصار(كساني كه بعد از آنها ) همچنين(«

ما و برادرانمان را كه در ايمان بر ! پروردگارا: گويند آمدند و مي
  .»ما پيشي گرفتند بيامرز

نزد امام مالك يادي از مردى شد كه به اصحاب رسول و 
 :د، امام مالك اين آيه را تالوت كردويگ ميبد و بيراه  صاهللا 
﴿Ó‰ £ϑpt’Χ ãΑθß™§‘ «!$# 4 t⎦⎪Ï%©!$# uρ ÿ…çμ yètΒ â™ !#£‰ Ï© r& ’n? tã Í‘$¤ä3ø9 تا  .﴾ #$

xáŠÉóu‹Ï9 ãΝÍκÍ5 u‘$¤﴿: اينكه رسيد به اينجا ä3ø9 $# ﴾N )پس س ).29: الفتح

                                                           
 ). 469(نگاه شرح عقيده الطحاويه  -1



 

 ٢٠

RP من  ديدگاه منصفان در باره معاويه بن أبي سفيا

را در دل  صهر كس در دلش كينه اصحاب رسول اهللا : گفت
  .1دشو مين آيه شامل حال او داشته باشد اي

ـ امام شوكاني در تفسير اين آيه كه قبالً ذكر شد و بعد  4
ρ﴿از اينكه كلمة  â™!% ỳ .⎯ÏΒ öΝ ÏδÏ‰ ÷èt/ 〈. كند،  را تفسير مي

ρ﴿ يعني مهاجرين و انصار و هدف از: گويد مي â™!% ỳ .⎯ÏΒ 

öΝ ÏδÏ‰ ÷èt/ ﴾N آيند كه  آن دسته از افرادي است كه بعد از آنها مي
: گويد و مي 2كنند، تا روز قيامت از مهاجرين و انصار پيروي مي

دهد كه براي مهاجرين و انصار طلب  خداوند به آنها دستور مي
هر : از خدا بخواهند: دهد كه آمرزش بكنند و باز هم دستور مي

پس در . اي كه نسبت به هر مسلماني از قلبشان دور كند كينه
داخل  صصحاب رسول اهللا اوالً ا) هر مسلماني(اين عموم 

شوند چون آنها جزء اشرفين مسلمانان هستند و همچنين  مي

                                                           
 ).1/229(نگاه شرح السنه  -1
ين و انصار واقعاً پيروي كند و لو اينكه هم عصر آنها نباشد يعني اگر كسي از مهاجر -2

 .)مترجم. (خواهد شد buõëa@áç†Èi@åßمشمول 



 

  ٢١

RQ مالمنصفين في معاوية بن أبي سفيان أقوال 

پس كسي به طور . اند در سياق آيه هم ذكر شده) اصحاب(آنها 
عموم و بدون استثنا براي هر اصحابي استغفار نكند و از خدا 

در اين آيه مخالف فرمان : براي آنها طلب رضايت نكند
پس كسي كه در قلبش نسبت به  ،خداوند عمل نموده است

آنها كينه ورزد در حقيقت از طرف شيطان، دچار فساد در رأي 
گان امت  اش با اولياي خدا و نخبه به وسيلة دشمني ،شده است
و دچار سرپيچي فراوان از خداوند شده است  ،صرسول اهللا 

و دري به سوي خزالن و درماندگي بر وي باز شده است، كه 
. نم خواهد كشاند، اگر نفس خود را باز نيابدآن را به سوي جه

به پناه بردن به پروردگار و استغاثه به ذات مقدسش، و آن را 
اي كه وجود دارد در قلبش  جبران نكند به طوري كه آن كينه

و اگر آن . نسبت به خير القرون و بزرگان اين امت بيرون كند،
و ستم به كينه كه در درونش قرار دارد وي را به سوي ناسزا 

كشانيد، در واقع براي شيطان رام شده  صاصحاب رسول اهللا 
  : است و در غصب و ناخشنودي خداوند قرار گرفته است

شود كه استاد  و اين درد عالج ناپزير كسي مبتاليش مي
هاي  رافضي داشته است و يا اينكه با يكي از دشمنان، بهترين



 

 ٢٢

RR من  ديدگاه منصفان در باره معاويه بن أبي سفيا

ي دست شيطان  آنهائيكه بازيچه ،اين امت همراهي كرده است
و شيطان دروغ ساخته شده را براي آنها مزين . اند قرار گرفته

كرده است و داستانهاي دروغين و خرافات وضع شده آنها را 
 ،از قرآن كه هيچ گاه باطل به سويش راه ندارد، دور كرده است

كه به روايات ائمه بزرگوار  صو همچنين از سنت رسول اهللا 
شده است، در واقع آنها گمراهي را به  در هر زمان براي ما نقل

اند  اند و سود فراوان را به خسارت تعويض كرده هدايت خريده
و پيوسته شيطان، رجيم آنها را از منزلي به سوي منزل ديگر 

و آنها را به دشمن  ،و از جاي به جاي ديگر ،دهد سوق مي
و به نخبگان امت و بندگان صالح  صقرآن و سنت رسول اهللا 

و فرايض خدا را از ياد  ،ئر مؤمنين تبديل كرده استو سا
و تمام تالش خود را  ،اند و از شعائر خدا دوري نموده ،اند برده

و دين و  ،اند براي نيرنگ به اسالم و مسلمين به كار گرفته
خداوند آنها را احاطه  زنند و اهلش را به هر سنگ و چوبي مي

  .كرده است



 

  ٢٣

RS مالمنصفين في معاوية بن أبي سفيان أقوال 

ي بود در تفسير اين آية كه آنچه ذكر شد گفته امام شوكان
(ššχθä9θà﴿: تالوت شد قبالً tƒ $uΖ −/ u‘ öÏ øî$# $oΨ s9 ﴾N )10: الحشر( .

حاكم در صحيح خود و ابن : گويد بعد از اين مي. تا آخر آيه
كه فرموده  سكنند، از سعد بن ابي وقاص  مردويه نقل مي

مردم در سه رتبه قرار دارند دو گروه آنها گذشته و يك : است
توانيد باشيد خود  گروه مانده است، پس بهترين چيزي شما مي

 :را در زمرة گروه سوم قرار دهيد بعداً اين آيه را تالوت نمود
﴿š⎥⎪Ï%©!$# uρ ρ â™!% ỳ .⎯ ÏΒ öΝ ÏδÏ‰ ÷èt/ šχθä9θà)tƒ $uΖ −/ u‘ öÏ øî$# $oΨ s9 

$oΨ ÏΡ≡uθ÷z\}uρ š⎥⎪Ï%©!$# $tΡθà) t7y™ Ç⎯≈yϑƒM}$$Î/ ﴾N )10: الحشر.( 
آمدند و ) مهاجران و انصار(كساني كه بعد از آنها ) ينهمچن(«

ما و برادرانمان را كه در ايمان بر ما ! پروردگارا: گويند مي
  .»پيشي گرفتند بيامرز

بي حاتم وابن أو همچنين عبد بن حميد وابن المنذر وابن 
روايت  كاألنباري در كتاب المصاحف وابن مردويه از عائشه 

) مردم( به آنها: اين آيه فرموده استكنند كه در تفسير  مي



 

 ٢٤

RT من  ديدگاه منصفان در باره معاويه بن أبي سفيا

 صده است كه براي اصحاب رسول اهللا ـدستور داده ش
بعد از آن  .گويند استغفار كنند، ولي در عوض به آنها ناسزا مي

#$!©%š⎥⎪Ï﴿ اين آيه را تالوت نمود  uρ ρ â™!% ỳ .⎯ ÏΒ öΝ ÏδÏ‰ ÷èt/ š﴾1 . و
يه در گويم امام مسلم هم اين حديث را بدون ذكر آ من هم مي

  .اواخر صحيحش نقل نموده است
قاضي گفته : گويد ـ و امام نووي در شرح اين حديث مي 5
وقتي كه  ،ظاهراً زماني عائشه اين مسئله را گفته است: است

چيزهاي  سشنيد از اهل مصر كه در مورد عثمان بن عفّان 
و حروريه در مورد  ساند و اهل شام هم در مورد علي  گفته

  . چه گفته بودندتمام اصحاب آن
: اما امر به طلب آمرزش در آيه، چنين اشاره شده است

﴿š⎥⎪Ï%©!$# uρ ρ â™!% ỳ .⎯ ÏΒ öΝ ÏδÏ‰ ÷èt/ šχθä9θà)tƒ $uΖ −/ u‘ öÏ øî$# $oΨ s9 

$oΨ ÏΡ≡uθ÷z\}uρ š⎥⎪Ï%©!$# $tΡθà) t7y™ Ç⎯≈yϑƒM}$$Î/ ﴾N )10: الحشر.(  
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  ٢٥

RU مالمنصفين في معاوية بن أبي سفيان أقوال 

و استدالل امام مالك در اين آيه بر اين بوده است كه 
 يءكسي كه به اصحاب ناسزا گفته است در ف: ده استفرمو

مسلمانان هيچ نصيبي نخواهد داشت چون خداوند ) ارمغان(
آيند و براي آنها  را براي كساني كه بعد از اصحاب مي يءف

  .1كنند، قرار داده است نه غير آنها واهللا اعلم استغفار مي
 كند كه از كسي نقل مي مو ابن مردويه از ابن عمر  - 6

كند ابن عمر  شنيد كه در مورد مهاجرين، منتقدانه صحبت مي
#!™Ï﴿ :اين آيه را برايش تالوت نمود م ts) à ù=Ï9 t⎦⎪ÌÉf≈ yγßϑø9 $# ﴾. 

اين ذكر مهاجرين : براي فقراي مهاجرين پس گفت ).8: الحشر(
خير بعد از آن اين : در قرآن است آيا شما از آنها هستي؟ گفت

#$!©%t⎦⎪Ï﴿آيه را تالوت نمود  uρ ρ â™§θt7s? u‘# ¤$!$# z⎯≈yϑƒM}$# uρ ﴾N )الحشر :

9.(  
و در ) سرزمين مدينه(و براي كساني است كه در اين سرا «

  .»سراي ايمان پيش از مهاجران مسكن گزيدند

                                                           
 . 18/158نگاه شرح النووي علي صحيح مسلم  -1



 

 ٢٦

RV من  ديدگاه منصفان در باره معاويه بن أبي سفيا

اين هم صفات انصار در قرآن آيا شما جزء : به او گفت
آنها هستي؟ گفت خير پس اين آيه را برايش تالوت نمود 

﴿š⎥⎪Ï%©!$# uρ ρâ™!% ỳ .⎯ÏΒ öΝÏδ Ï‰ ÷èt/ ﴾N  كساني كه بعد از مهاجرين
آيند الي آخر، ابن عمر گفت شما از اين گروه  و انصار مي

كسي  گروهاميدوارم، ابن عمر گفت از اين : هستيد؟ مرد گفت
  .1نيست كه به مهاجرين و انصار ناسزا بگويد

: السنّه گفته است: اما احمد بن حنبل در كتاب خود - 7
و  ،جزء سنت است صخوبيها اصحاب رسول اهللا  ذكر

همچنين دوري جستن از اظهار نظر دربارة آنچه ميان آنها روي 
يا به يكي از  صپس كسي به اصحاب رسول اهللا . داده است

و محبت ياران رسول  ،آنها ناسزا بگويد، مبتدع و رافضي است
و دعاي خير براي آنها نزديكي و قربت به  ،جزء سنت است

و  ،و پيروي از آنها وسيله رسيدن به خدا است ،ا استخد
  .تبعيت از آثار آنها، فضيلت است
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  ٢٧

RW مالمنصفين في معاوية بن أبي سفيان أقوال 

براي هيچ كس جايز نيست چيزي از  :گويد و باز هم مي
كسي كه  ،هاي آنها ذكر كند، و به يكي از آنها طعنه بزند بدي

اگر وجود داشده (چنين كاري انجام دهد بر خليفه مسلمانان 
و براي خليفة  ،را تنبيه و تعزير كند واجب است وي) باشد

بلكه بايد وي  ،مسلمين جايز نيست وي را مورد عفو قرار دهد
و از آن بخواهد كه توبه كند، در غير اين  ،را معاقبه كند

و بايد او را زندان ابد  ،صورت، عقوبت را بر وي افزايش دهد
تا اينكه توبه كند و ) در صورت سرپيچي از توبه كردن(كند 

  .رگرددب
عقيده السلف : (امام ابو عثمان الصابوني در كتاب خود - 8

سلف صالح معتقدند كه : گويد ، چنين مي)صحاب الحديثأو
و  ،بايد از آنچه ميان اصحاب روي داده است دوري كرد

و نسبت دادن  ،ها را از ذكر آنچه متضمن عيوب آنها است زبان
عتقدند كه و همچنين م .پاك نگه داشت ،نقص به آنها است

و تمام آنها را  ،بايد بر همة آنها درود و رحمت فرستاده شود
  .بايد دوست داشت



 

 ٢٨

RX من  ديدگاه منصفان در باره معاويه بن أبي سفيا

) العقيده الواسطيه(در كتاب  :سالم ابن تيميه شيخ اإل - 9
از اصول اعتقاد اهل سنت و جماعت اين است كه : گفته است

سالم نگاه  صقلب و زبانش را دربارة اصحاب رسول اهللا 
ند در قرآن آنها را اين چنين توصيف نموده چنانچه خداو ،دارد
#$!©%š⎥⎪Ï﴿: است uρ ρâ™ !% ỳ .⎯ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷èt/ šχθä9θà) tƒ $uΖ −/ u‘ öÏøî$# 

$oΨ s9 $oΨ ÏΡ≡uθ÷z\}uρ š⎥⎪Ï%©!$# $tΡθà) t7y™ Ç⎯≈ yϑƒM}$$Î/ Ÿωuρ ö≅ yèøg rB ’Îû 

$uΖ Î/θè=è% yξÏî t⎦⎪Ï%©# Ïj9 (#θãΖtΒ#u™ !$oΨ −/u‘ y7̈Ρ Î) Ô∃ρâ™ u‘ îΛ⎧Ïm§‘ ﴾. )الحشر :

10.(  
) مهاجران و انصار(كساني كه بعد از آنها ) همچنين(«

ما و برادرانمان را كه در ايمان بر ! پروردگارا: گويند آمدند و مي
اي نسبت به  ما پيشي گرفتند بيامرز، و در دلهايمان حس و كينه

  .»تو مهربان و رحيمي! مؤمنان قرار مده، پروردگارا
D@ü: عت شود كه فرموده استاطا صو بايد از رسول اهللا 

@†yc@Ýrß@ÕÐãc@á×†yc@Şæc@ìÛ@ê†îi@ïÐã@ðˆÛaìÏ@ïibz•c@aìjm
éÐî–ã@üë@áç†yc@Č†ß@ÍÜi@bß@bjç‡CN  
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قسم به كسي كه جان من در  ،به ياران من ناسزا نگوييد«
حد طال در راه دست او است اگر يكي از شما به مانند كوه اُ

ا كه در راه خدا صدقه خدا صدقه دهد به اندازة پر كف آنه
  .»رسد و حتي نيمي از آن اند نمي داده

اهل سنت و جماعت از راه : گويد مي) ابن تيميه(تا اينكه 
و  ،و روش روافض دوراند كه نسبت به اصحاب بغض دارند

و همچنين از آنهائيكه به گفتار يا كردار  ،گويند به آنها ناسزا مي
دهند و در  قرار مي مورد اذيت صخود، اهل بيت رسول اهللا 

 ،باشند مورد آنچه كه ميان آنها روي داده است ساكت مي
اين خبرهائيكه روايت شده است، : اند حتي اينكه گفته ،دورند

و در بعضي از  ،در مورد بعضي از آنها در آن كذب وجود دارد
و يا اينكه مورد تغيير  ،اضافه و يا نقص شده است) اخبار(آنها 

و آنچه قول صحيح است در مورد  ،ته استو تبديل قرار گرف
و يا اينكه اجتهاد  ،آنها معذورند: آنها گفته شود اين است كه

  .1اند و يا خطا كرده ،اند  كرده و درست گفته

                                                           
 ).مترجم. (باشند كه در هر دو صورت صاحب اجر مي -1
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معتقد ) سلف صالح(و همچنين با توجه به اينكه آنها 
نيستند كه تمام اصحاب از ارتكاب گناهان بزرگ و كوچك 

رتكاب گناه در تمام اصحاب، امكان اند بلكه ا معصوم بوده
ي درخشاني از فضايل وجود دارد  پذير است و براي آنها سابقه

  .سازد كه موجب آمرزش خطاهايشان را فراهم مي
و در صورت ارتكاب گناه حتي اينكه براي آنها بخشيده 

اند كه براي ديگران چنين  شود گناهائيكه مرتكب شده مي
هاي فراواني  ها داراي خوبيچون آن ،امتيازي وجود ندارد

د محو و ـان باشند كه به وسيله آن گناهي كه انجام داده مي
شود  ثابت مي صول اهللا ـو به فرمودة رس ،اثر شده است بي
اند با  و هر مشتي كه آنها صدقه داده .بهترين قرنها هستند: كه

هاي بعدي آنها، صدقه  تر از يك كوه طال است كه نسل فضيلت
بعد از آن اگر به وجه احتمال گناهي از يكي از آنها  ،كنند مي

يا با اعمال نيك  ،يا اينكه از آن توبه كرده است ،سر زده باشد
يا به وسيله پيشي گرفتنش از  ،اثر كرده خود آن را محو و بي

و يا اينكه  ،شود ديگران در اسالم آوردن، گناهش بخشيده مي
افراد بشريت  كه از همة صبه وسيله شفاعت پيامبر خدا 
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اند  يا در دنيا دچار باليي شده ،بيشتر لياقت شفاعت او را دارند
پس وقتي تمام اين  .كه موجب كفارة گناهشان شده است

احتماالت در مورد گناه اصحاب وجود دارد كه مورد بخشش 
بايد در مورد يكي از آنها به هنگام  ،اند الهي قرار گرفته

گفته باشد برايش دو أجر اجتهادش در امري كه اگر درست 
و  ،و اگر خطا كرده باشد يك اجر وجود دارد ،وجود دارد

  .1!!؟.خطايش مورد عفو قرار گرفته است چه تصوري داشت
                                                           

توان به چند نمونه در كتب سيره اشاره كرد كه تقريباً در ميان اهل  ينه ميدر اين زم - 1
تحقيق به تواتر رسيده است مثالً در مورد ماجراي حاطب بن ابي بلتعه در فتح مكه كه 
براي قريش نامه نوشت و بعضي از اصحاب از جمله عمر بن خطاب وي را به نفاق 

: طاب به عمر و بقية اصحاب چنين فرموددر اين زمينه خ صمتهم كردند، رسول اهللا 
اهل  ىدست بردار، شايد خداوند به اصحاب بدر اين امتياز را داده باشد كه ا! اي عمر

‘÷bß@aìÜàÇa@@án! ام من تمام گناهان شما را بخشيده ،توانيد انجام دهيد هركاري مي! بدر
Ïhãï@Û@pŠÐË@ †ÓØáAA@نان در مضيقه وقتي كه مسلما) تبوك(ي  و يا اينكه در غزوه

فراوان قرار گرفتند عثمان بن عفان چندين هزار درهم و دينار براي آماده كردن لشكر 
آوردند  صول اهللا ـاسالمي صرف كرد كه مجموعة پول و اثاث جنگ را نزد رس

خدايا از عثمان خشنود : Ï@æbàrÇ@åÇ@‰a@áèÜÛahãï@a‰@éäß: فرمود صرسول اهللا 
از اين به بعد هيچ امري به عثمان ضرر : و فرمود! باش كه من از او راضي هستم

@@رساند نمي bß@æbàrÇ@Š™@bßíÛa@†Èi@éÜÈÐîâìN  براي تحقيق به كتاب رحيق المختوم و
 ).مترجم. (ديگر كتب سيره در بحث فتح مكه و غزوة تبوك مراجعه شود
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و بعد، آن اندازه كه در مورد بعضي از آنها انتقاد شده است 
اعمال خيلي اندكي است كه در مقابل آن همه نيكي كه انجام 

و جهاد در  ،، از ايمان به خدا و رسولششود اند پوشيده مي داده
و علمي كه به مردم نفع  ،راه خدا و هجرت و ياري دادن
  .رسانيده است و عمل صالح آنها

و هر كسي به آگاهي و بصيرت به سيرة اصحاب نگاه كند 
و آنچه كه خداوند به آنها فضل عطا كرده است، به علم يقين، 

از پيامبران، پس نه قومي  آنها بهترين، امت هستند بعد: داند مي
در فضيلت و  ،آيد مثل آنها و نه مي ،وجود داشته قبل از آنها

گان اين  شود كه آنها نخبه و همچنين برايش ثابت مي ،بزرگي
  .ترين آنها است امت هستند، امتي كه بهترين امتها و با احترام

امام الشيخ يحيي بن ابي بكر العامري اليمني دركتاب  -10
@IÛaŠíibİn½aخود  bò@¿@aë‰@ éÛ@ åßíò@¿@z–Ûaîz´@åß@

ibz–ÛaòH بر هر عاقل و متديني الزم است كه دربارة : گويد مي
، مسامحه و سعة صدر داشته باشد، نسبت صياران رسول اهللا 

و مخطي آنها را  ،به اختالفي كه در ميان آنها روي داده است



 

  ٣٣
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ليم صحيح و تس ،و براي آنها طلب مغفرت بكند ،ور بداردذمع
طبق آنچه  ،اند بودن آن چيزي باشد كه بر سرش اجماع كرده

 ،اند تر بوده ه چون آنها نسبت به اوضاع آن زمان آگا ،اند دانسته
  .1تواند ببيند غائب نمي ،بيند چون آنچه كه حاضر مي

دانند،  ور ميذكه مع: و راه و روش خدا شناسان اين است
و روش منافقين هم ولي راه  ،اصحاب رسول را در معايب

  .دنبال كردن لغزشها است
پس اگر راه و روش دين اين باشد كه بايد عيوب عامة 

 صمسلمين پوشانده شود پس در مورد اصحاب رسول اهللا 
: فرمايد مي صرغم اينكه رسول اهللا  چه گمان داشت؟، علي

Dïibz•c@åß@ a†yc@ aìjm@üC  به هيچ كس از ياران من ناسزا
D@ü@bß@é×Šm@õŠ½a@âýg@åy@åß: گويد نين ميو همچ .نگوييد
éîäÈíC.  از نشانة اسالم خوب آن است كه فرد مسلمان آنچه را

  .كه نياز ندارد ترك كند

                                                           
 ).مترجم(شنيدن كي بود مانند ديدن؟ : چنانچه در ضرب المثل است -1
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و غير از آن بيهوده و  ،اين طريقه صالحان سلف است
  .1هالك است

از أبي المظفر ) فتح الباري(حافظ ابن حجر در  -11
تعرض به اصحاب نشانة : استكند كه گفته  السمعاني نقل مي

  .2درماندگي، بدعت و گمراهي است
: امام احمد بن حنبل به من گفت: ميموني گفته است -12

با الحسن اگر كسي را ديدي كه يكي از اصحاب رسول اهللا أاي 
كند در مورد مسلمان بودنش اتهام وارد  را به بدي ياد مي ص
  .3كن

به نسبت ) فايهالك(الخطيب البغدادي در كتاب خود  -13
هرگاه كسي را : دادن سندش به ابوزرعة رازي، گفته است

كند،  مشاهده كرديد كه يكي از اصحاب را به كم اهميتي ياد مي
نزد ما حق  صون رسول اهللا ـچ ،ن استـدي دان كه او بيـب

                                                           
 ). 311(لرياض المستطابه حد نگاه ا -1
 . 4/365فتح الباري  -2
 . 8/139البدايه و النهايه  -3
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به وسيله  صو اين قرآن و آن سنتهاي رسول اهللا  ،است
خواهند مگر اينكه  پس آنها نمي ،اند اصحاب به ما رسيده

تا قرآن و سنت رسول اهللا  ،شاهدان ما را مورد اتهام قرار دهند
و بايد اتهام به خود آنها برگردد چون آنها . را باطل كنند ص
  .دين هستند بي

≈šχθà)Î6﴿ :حافظ ابن كثير در تفسير آيه -14 ¡¡9$# uρ 

tβθä9 ¨ρ F{$# z⎯ ÏΒ t⎦⎪ÌÉf≈ yγßϑø9 $# Í‘$|ÁΡ F{ $#uρ t⎦⎪Ï%©!$# uρ Ν èδθãèt7̈? $# 

9⎯≈|¡ômÎ* Î/ š†ÅÌ§‘ ª!$# öΝ åκ÷] tã (#θàÊu‘ uρ çμ÷Ζtã ﴾N )100: التوبه(.  
پيشگامان نخستين از مهاجرين و انصار، و كسانى كه به «

نيكى از آنها پيروى كردند، خداوند از آنها خشنود گشت، و 
  .»از او خشنود شدند) نيز(آنها 

ه است كه از خداوند بزرگ به ما خبر داد: چنين گفته است
كنند  مهاجرين و انصار و آنهائيكه به خوبي از آنها پيروي مي

پس واي بر كسي كه از آنها بغض  ،راضي و خشنود است
يا به بعضي از آنها به ويژه  ،و به آنها ناسزا بگويد ،داشته باشد
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و با  ،و بهترين ،، بعد از رسولصبزرگ اصحاب رسول اهللا 
ترين آنها يعني صديق اكبر و خليفة بزرگ ابوبكر بن  فضيلت

  .سابي قحافه 
پس آنكه طائفه درمانده از رافضه با افضل اصحاب دشمني 

گويند پناه  دارند و نسبت به آنها بغض دارند و به آنها ناسزا مي
و  ،شان معكوس است بر خداوند و اين داللت دارد كه عقل

ا كجا و ايمان كجا؟ در حاليكه ناسزا پس آنه ،قلبشان خاموش
  .گويند كه خدا از آنها خشنود است به كساني مي

اما اهل سنت و جماعت خشنود و راضي هستند از كساني 
گويند كه  كه خداوند از ايشان راضي است و ناسزا به كسي مي

خداوند و رسولش به وي ناسزا گفته باشند و با كسي دوستي 
كنند  ت داشته باشد با كسي دشمني ميكنند كه خدا را دوس مي

تابع قرآن و ) اهل سنت(آنها . كه با خدا دشمني كرده باشد
كنند نه اينكه  باشند و اهل بدعت نيستند و اقتدا مي سنت مي

خود را راهنما بدانند به همين دليل، حزب اهللا المفلحون و 
  .بندگان مؤمنش، آنها هستند
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اهل سنت و جماعت  :ابن حجر العسقالني گفته است -15
اتفاق نظر دارند بر وجوب ممنوعيت طعن زدن به يكي از 

حتي اگر  ،اصحاب به سبب آنچه كه ميان آنها روي داده است
چون آنها با هم وارد  ،هم مشخص شود كه حق با كدام است

و خداوند مجتهدي را كه خطا  ،اند مگر به اجتهاد جنگ نشده
بلكه ثابت است آن كسي  ،دهد كرده باشد مورد عفو قرار مي

و اگر در  ،كند برايش يك اجر وجود دارد كه اجتهاد مي
  .1اجتهادش اصابت كرد دو اجر دارد

  
  
  
  
  

                                                           
 . 13/34فتح الباري  -1
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بعضــی از گفتارهــای اهــل انصــاف در مــورد 

  سه يمعاو
از گفتارهاي اهل انصاف دربارة معاويه بن ابي سفيان كه 

  : شود ذكر مي
@IÈ½…bÔnÇþaـ موفق بن قدامه المقدسي در كتاب  1 òH@
و كاتب وحي  ،دائي مؤمنين است .س معاويه: گويد مي

  .باشد و يكي از خلفاي مسلمانان مي ،خداست
اولين پادشاه : ـ شارح عقيده الطحاويه گفته است 2

 .مسلمانان معاويه است كه بهترين پادشاهان مسلمين بوده است
يه در مورد معاو) عالم النبالءأسير (ـ امام ذهبي در كتاب  3

 .امير المؤمنين و پادشاه اسالم: گفته است
: كند كه وي گفته است ـ بيهقي از امام احمد روايت مي 4
به او گفته شد پس . اند ابوبكر، عمر، عثمان، علي بوده: خلفاء

در زمان علي بن ابي طالب كسي شايانتر از : معاويه؟ امام گفت
 .بيامرزدو خداوند معاويه را  ،علي براي خالفت وجود نداشت

عمر بن عبدالعزيز  ز طريقـ ابن ابي دنيا به اسناد دادن ا 5
را، در خواب،  صرسول اهللا : كند كه عمر گفته است روايت مي
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ديدم و ابوبكر و عمر در خدمت وي نشسته بودند، بر آنها سالم 
در آن هنگام متوجه شدم كه علي و  ،كردم و در آنجا نشستم

ا وارد خانه نمودند و درِ خانه بسته معاويه آورده شدند و آنها ر
تر از آن وجود نداشت كه علي  كردم، سريع شد و من نگاه مي

به خداي كعبه قسم كه قضاوت : گفت خارج شد در حاليكه مي
تر از آن نبود كه معاويه هم خارج  به نفع من شد، بعد از آن سريع

 .بخشيده شدمكه به خداي كعبه قسم : گفت شد در حاليكه مي
كه مردي : ـ ابن عساكر از ابو زرعة رازي نقل كرده است 6

ابو زرعه گفت چرا؟  ،آيد من از معاويه خوشم نمي: به وي گفت
: ابو زرعه به وي گفت. چون با علي جنگيده است: مرد گفت

افسوس بر تو، خداي معاويه مهربان است و خصم معاويه كسي 
كني؟ رضاي  ياست بخشنده، پس چرا تو در ميان آنها دخالت م

 .خدا بر آنها باد
روي  مـ از امام احمد در مورد آنچه ميان علي و معاويه  7

y7﴿: در جواب، اين آيه را تالوت كرد: داده است سوال شد ù=Ï? 

×π ¨Βé& ô‰s% ôM n=yz ( $yγs9 $tΒ ôM t6|¡x. Ν ä3s9 uρ $̈Β öΝ çFö; |¡x. ( Ÿωuρ tβθè=t↔ó¡è? 

$£ϑtã (#θçΡ%x. tβθè=uΚ ÷ètƒ ﴾ .)134: قرهالب(.  



 

 ٤٠

TP من  ديدگاه منصفان در باره معاويه بن أبي سفيا

اعمال آنان، مربوط به . آنها امتى بودند كه درگذشتند«
و شما  ؛خودشان بود و اعمال شما نيز مربوط به خود شماست

 .»گاه مسئول اعمال آنها نخواهيد بود هيچ
لف صالح چنين جوابي را و همچنين بيش از چند نفر از س

  .اند داده
: جواب گفتـ از ابن مبارك دربارة معاويه سوال شد در  8

نماز  صچه بگويم در مورد كسي كه پشت سر رسول اهللا 
D@å½@a@É: فرموده صخوانده است هنگاميكه رسول اهللا 

ê†»C و معاويه در پشت سرش :DÛë@bäi‰Ù@†à§aC  ،گفته است
و معلوم است كلمة سمع به معني استجاب است كه اين فضل 

 صرسول اهللا بزرگ براي معاويه حاصل شده است كه همراه 
 DÛë@bäi‰Ù@†à§aCNنماز بخواند و بگويد 

پس گفته شد اي ابن مبارك معاويه و عمر بن عبدالعزيز 
غباري كه در بيني : فتگدر جواب  ،كدام از آنها افضل است
، صبه هنگام همراهيش با رسول اهللا . معاويه قرار گرفته است

 .تر از عمر بن عبدالعزيز است بهتر و با فضيلت



 

  ٤١

TQ مالمنصفين في معاوية بن أبي سفيان أقوال 

از المعافي بن عمران سوال شد كدام از معاويه و عمر  ـ 9
شـود و به سـوال  بن عبدالعزيز افضل است؟ وي عصباني مي

را مثل  صول اهللا ـآيا يكي از اصحاب رس: گويد كننده مي
بيني؟، معاويه ياور، برادر زن، كاتب و معتمد  يك تابعي مي

 .بر وحي بوده است صرسول اهللا 
از ابوعبداهللا شنيدم، : گفته است فضل بن زيادلـ ا 10

هنگاميكه از وي سوال شد در مورد كسي كه معاويه و عمرو 
شمارد، آيا جايز است به وي گفته شود  بن العاص را كم مي

به راستي كسي جرأت ندارد به آنها حرفي : رافضي؟ گفت
بزند، مگر اينكه مشكل دروني داشته باشد، و هر كسي يكي از 

را كم بداند نشانة اين است كه در  ص اصحاب رسول اهللا
 . درونش بدي نهفته وجود دارد

كند از محمد بن مسلم از  ـ ابن مبارك روايت مي 11
ام عمر بن عبدالعزيز  من نديده: ابراهيم بن ميسره گفته است

كسي را مورد ضرب قرار دهد مگر كسي را كه به معاويه ناسزا 
 .ارد كرده استگفته باشد، كه چند ضربه شالق به وي و



 

 ٤٢

TR من  ديدگاه منصفان در باره معاويه بن أبي سفيا

معاويه : ـ ابو توبه، الربيع بن نافع الحلبي گفته است 12
است، كسي كه اين حجاب را بر  صحجاب ياران رسول اهللا 

 .كند، حرف بزند ي اصحاب هم جرأت پيدا مي دارد به بقيه
ها كه ذكر شد بيشترشان در كتاب البدايه والنهايه  اين نقل

ي  خش موضوع زندگي نامهاند در ب امام ابن كثير وارد شده
  .1معاويه

 خوددر واقع امام بخاري در باب فضائل الصحابه در صحيح 
باب : (احاديثي را جمع كرده است، در آن مطلبي را تحت عنوان

وارد نموده است كه در آن سه حديث را نقل ) سذكر معاويه 
از ابن أبي مليكه روايت شده است كه : كرده است اول اينكه

…DmëcÞbÔÏ@LbjÇ@åia@ïmdÏ@LòÈ×Ši@õb’ÈÛa@†Èi@òíëbÈß@Š@Z@éÇ: گفته
a@Þì‰@kz•@†Ó@éŞãhÏCN  

معاويه بعد از نماز عشا يك ركعت نماز وتر خواند، اين 
كاري نداشته : مسئله به ابن عباس رسيد وي در جواب گفت

  .همراهي كرده است صبا پيامبر خدا ) معاويه(باشيد ايشان 
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  ٤٣

TS مالمنصفين في معاوية بن أبي سفيان أقوال 

روايت شده است كه به ابن عباس  دوم از ابن أبي مليكه
@DŞãhÏ :گفته شد _òíëbÈß@´äßû½a@ßc@¿@ÙÛ@Ýç@ Šmëc@ bß@ éüg@

ÞbÔÏ@Lñ†yaìi@ZéîÔÏ@éãgCN  
آيا شما از اميرالمؤمنين معاويه انتقادي نداريد كه نماز وتـر  

ايشـان  : را بعد از عشا يك ركعـت خوانـد؟ در جـواب گفـت    
  .فقيه هستند) معاويه(

روايت شـده اسـت كـه     سكه از معاويه  حديث سوم اين
êbäíc‰@bß@@@@صDŞãg@@@@äÛa@bäjz•@†ÔÛ@ñý•@æìÜ–m@áØ: گفت

Š–ÈÛa@†Èi@´nÈ×ŠÛa@Èí@bàèäÇ@óèã@†ÔÛë@LbèîÜ–íCN 
 صخوانيد كه ما با رسـول اهللا   شما در يك وقت نماز مي

ايم در آن وقـت نمـازي بخوانـد، بلكـه در آن      ايم و نديده بوده
دن ما را نهي كرده است و آن هم دو ركعت وقت از نماز خوان

  .بعنوان نماز تطوع بعد از عصر
امام : حافظ ابن حجر در شرح اين حديث گفته است

ذكر، آورده است و نه گفته : بخاري درباره معاويه تحت عنوان
است فضيلت يا مناقب، چون معني فضيلت براي معاويه در 

اي معاويه گواهي شود، ولى ابن عباس بر اين باب گرفته نمي



 

 ٤٤

TT من  ديدگاه منصفان در باره معاويه بن أبي سفيا

است،  صداده است كه فقيه است و اينكه از ياران رسول اهللا 
و ابن ابي عاصم . و اين بر فضل و بزرگي وي داللت دارد

اي را در مناقب معاويه تأليف نموده است و همچنين ابو  جزوه
  .عمر غالم ثعلب و ابوبكر النقاش

اند در  اما بعضي از احاديثي كه در كتابهايشان ذكر نموده
مورد فضايل معاويه امام ابن الجوزي اين احاديث را در كتاب 

  .آنها را آورده است) الموضوعات(خود 
بعد از آن در طول كالم، از اسحاق ابن راهويه نقل شد، كه 

در فضايل معاويه هيچ حديثي صحيحي وجود : گفته است
ندارد، اين نكته باعث شده است تا امام بخاري از آوردن 

ضيلت براي معاويه خودداري كند، آن هم به اعتماد از وصف ف
قول استادش، اسحاق، اما بعد از تحقيق فراوان استنباطي نموده 

  .1كوبد است كه رأس روافض را مي
است كه رسول اهللا به  آمدههمچنين در صحيح مسلم 

@Déäİi@aمعاويه گفته است  Éj‘c@üC.  خدا شكمش را سير
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  ٤٥

TU مالمنصفين في معاوية بن أبي سفيان أقوال 

من به همراه : ابن عباس كه گفته است نكند، و در سند آن نزد
آمد،  صكرديم رسول اهللا  بعضي از كودكان با هم بازي مي

من در پشت دري خود را پنهان كردمن با دستانش به پشت 
@DÛ: من كوبيد و گفت Ê…aë@kç‡aï@ëbÈßíòCN  برو معاويه را
: من رفتم پيش معاويه و برگشتم گفتم: گويد برايم صدا كن، مي

برو : خورد رسول اهللا تكرار كرد هللا، معاويه نان مياي رسول ا
معاويه را برايم صدا كن، باز به سراغش رفتم و برگشتم و 

D@a@Éj‘c@ü: خورد، فرمود  گفتم اي رسول اهللا معاويه دارد مي
éäİiC خدا شكمش را سير نكند.  

بنا به مضمون اين : كند امام مسلم در خاتمة بحث بيان مي
ث ديگر، احاديث وارد شده در دعا كردن رسول حديث و احادي

شود مانند ناسزا و دعا بر كسي كه  اهللا كه آنچه از وي صادر مي
شايان چنين ناسزاي نباشد رسول اهللا از خدا خواسته است كه 
خداوند آن ناسزا و دعا را براي آن كس، به صدقات و اجر و 

  .1رحمت براي آن فرد تبديل كند
                                                           

شكل داشته شود كه رسول اهللا با معاويه م بدين ترتيب اين حديث دليل بر اين نمي -1
است، بلكه اين دعا به مثابه تنبه است براي كودكان و معني ديگر از آن برداشته 

  .)مترجم. (شود نمي



 

 ٤٦

TV من  ديدگاه منصفان در باره معاويه بن أبي سفيا

احاديث ديگر اين است كه رسول اهللا نمونه اين حديث در 
@D@LóÔÜy@ôŠÔÇë: فرمودند ص LÙßc@ÙnÜØqë@ LÙäî¹@oiŠm

Ùä@p×@üëCN@ @
دستانت، تو خاك بروند، مادرت بداغت بنشيند، خدا تو را 

  .بكشد و خدا به تو عمر ندهد
اين حديث را در چند مورد در صحيحش آورده است 

بن مالك  يكي از اين احاديث و حديث قبلي حديث انس
در نزد ام سليم يك دختر يتيمي بود، ام سليم : است كه گفته

يك روز رسول اهللا آن دختر را . همان ام انس بن مالك است
بزرگ نشوي، !! اي؟ ديد و فرمود شما هستي آنقدر بزرگ شده

  ).به صورت دعا بر وي(
ام سليم به وي  ،دختر با چشمان اشكبار نزد ام سليم رفت

رسول اهللا بر : ين چه حالت است؟ دختر گفتگفت اي دختر ا
دانم ديگر بزرگ  من مي ،من دعا كرده است كه بزرگ نشوم

بعد از آن، ام سليم با عجله  1شاخت: شوم، يا اينكه گفت نمي
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  ٤٧

TW مالمنصفين في معاوية بن أبي سفيان أقوال 

خارج شد در حاليكه چادرش كثيف شده بود تا به خدمت رسول 
رسول اهللا از وي پرسيد اي ام سليم چه كار داري؟  ،اهللا رسيد

: رسول اهللا فرمود! اي؟ گفت اي رسول اهللا آيا بر يتيم من دعا كرده
  بله پس چه شده؟
دختر گمان كرده است كه تـو بـر ضـد وي    : ام سليم گفت

اي كه بزرگ نشود و شاخش بزرگ نشـود، پيـامبر اهللا    دعا كرده
D@@@@óÜÇ@ïŠ‘@æc@´àÜÈm@bßc@LáîÜ@âc@bí: دتبسم كرد و فرمو

ïi‰@óÜÇ@o‘a@ïãc@ïi‰@oÜÔÏ@Z@@@@@@bà×@ó™‰c@Š’i@bãc@b¸g
@@@@pìÇ…@†yc@b¹dÏ@LŠ’jÛa@kšÌí@bà×@kšËcë@LŠ’jÛa@ó™Ší
@@@ñb×‹ë@a‰ìè@éÛ@bèÜÈ¯@æc@Ýçdi@b@îÛ@ñìÇ†i@ßc@åß@éîÜÇ

òßbîÔÛa@âìí@éäß@bèi@éiŠÔí@òiŠÓëCN  
ام و  داني كه من با خدايم شرط بسـته  اي ام سليم مگر نمي

نسـاني خوشـنود، و بعضـي    ام، من هم مانند هـر ا  از او خواسته
ام كـه   آدمي، و شـرط بسـته   شوم مثل هر بني اوقات عصباني مي

هر كسي را دعا كردم از امتم كه شايان وي نباشـد خداونـد آن   
دعا و ناسزا را وسيلة تطهير و صدقات و موجـب نزديكـي بـا    

  .پروردگارش در قيامت، سازد



 

 ٤٨

TX من  ديدگاه منصفان در باره معاويه بن أبي سفيا

 و به دنبال اين حديث كه ذكر شد امام مسلم مستقيماً
در آن به معاويه  صاين حديث را آورده كه رسول اهللا 

فرموده است خداوند شكمش را سير نكند و اين از 
كارهاي خوب امام مسلم است، و نشانة حسن ترتيب، و 

و امام  ،باشد چنين شناخت دقيق و حسن استنباطش مي هم
امام مسلم در اين : گويد نووي در شرح اين حديث مي

است كه معاويه مستحق چنين دعاي حديث استنباط كرده 
نبوده است، به همين دليل اين حديث را در اين باب 

اما غير امام مسلم اين حديث را در مناقب معاويه  ،آورده
در نتيجه نه اينكه اين دعا بر ضد معاويه نبوده  1اند آورده

  .بلكه به نفع وي بوده است
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  ٤٩

TY مالمنصفين في معاوية بن أبي سفيان أقوال 

⎯﴿ :در تفسير آيه چنين گفتـه اسـت   ابن كثيرامام  tΒ uρ Ÿ≅ ÏFè% 

$YΒθè=ôàtΒ ô‰s) sù $uΖ ù=yèy_ ⎯Ïμ Íh‹Ï9 uθÏ9 $YΖ≈ sÜù=ß™ Ÿξsù ’Ìó¡ç„ ’Îpû È≅ ÷Fs) ø9 $# 

( …çμ ¯Ρ Î) tβ% x. # Y‘θÝÁΖtΒ﴾ .)33: سراءاإل(. 
و حق (و آن كس كه مظلوم كشته شده، براى وليش سلطه «

اما در قتل اسراف نكند، چرا كه او مورد  ؛قرار داديم) قصاص
  .»!حمايت است

ابن عباس در كل، اين : اين حديث دانشمند امت اسالمدر 
مطلب را برداشت نموده است كه معاويه قدرت را به دست 

دم عثمان بود زيرا عثمان به  خواهد گرفت چون ايشان ولي
خواست كه  مظلومانه به شهادت رسيد، معاويه از علي مي

چون  .قاتالن عثمان را تحويل وي دهد تا آنها را قصاص كند
خواست كه به وي  و علي از معاويه مي .عاويه اموي بودم

فرصت دهد تا قدرت را به خوبي به دست گيرد و بعداً اين 
خواست كه  چنين علي از معاويه مي و هم ،كار را انجام دهد

منطقه شام را تسليم وي كند و معاويه از اين كار امتناع نمود 



 

 ٥٠

UP من  ديدگاه منصفان در باره معاويه بن أبي سفيا

عت دادن به علي و معاويه از بي ،تا علي قاتالن را تحويل دهد
خودداري نمود و اهل شام را از بيعت دادن به علي منع كرد، 
بعد از اينكه حل اين مسائل به درازا كشيده شد، معاويه در 

ي شام قدرت و زمام امور را به دست گرفت چنانچه ابن  منطقه
و اين  .و اين مطلب را برداشت نموده است ،عباس گفته است

  .1؟!!هم از امور عجيبه است
آمده است كه  سو در صحيح بخاري از انس بن مالك 

D@œÌi@ÕÏbä½a@òíeë@L‰b–ãþa@ky@æb¹⁄a@òíe: فرمود صپيامبر 
‰b–ãþaCN  

. و بغض انصار نشانة نفاق است ،محبت انصار نشانة ايمان
اين : حافظ ابن حجر در كتاب فتح الباري ذكر نموده است كه

  .فضيلت از آن انصار است
تواند با انصار مشاركت كند  ت هر كسي ميدر اين فضيل

بدين شرط كه بايد آن صفتي كه براي انصار وجود داشته است 
  .كه آن هم، ياري دادن به رسول اهللا بوده است را داشته باشد

                                                           
 .30/38تفسير ابن كثير  -1



 

  ٥١

UQ مالمنصفين في معاوية بن أبي سفيان أقوال 

بي طالب أدر صحيح مسلم از علي بن : گويد بعد از آن مي
D@üg@Ùj°@ü: وارد شده است كه رسول اهللا به وي فرمود س
ßÕÏbäß@üg@ÙšÌjí@üë@åßûCN  

و هر كسي  ،هر كسي تو را دوست داشته باشد مؤمن است
و اين قاعده تمام  ،بغض تو را داشته باشد، منافق است

  .1گيرد اصحاب را در بر مي
اما جنگهاي كه در ميان : صاحب كتاب المفهم گفته است

اصحاب روي داده است اگر سبب بغض بعضي اصحاب از 
  .2شود باشد، جزء اين قاعده حساب نمي بعضي ديگر شده

بلكه به خاطر امري زودگذر بوده است كه در آن زمان 
اقتضاي مخالفت را داشته است، به همين خاطر هيچكدام 

                                                           
 )مترجم. (باشد جز ايمان و بغض آنها عالمت نفاق مي يعني محبت آنها -1
كه حب علي و يا اصحاب نشانه ايمان و بعض آنها نشانه نفاق : يعني از قاعدة قبلي -2

باشد در واقع از اين قاعده مستثني است زيرا در واقع بغض نبوده بلكه نوعي  مي
 هاي فراوان اشاره ونهتوان به نم اختالف زودگذر بوده است براي اثبات اين مدعا مي

اصحاب در هيچ مكان در غياب يكديگر، ديگري را متهم به : كرد كه بزرگترين آنها
 ).مترجم. (اند نفاق و بعضي صفات نااليق ننموده



 

 ٥٢

UR من  ديدگاه منصفان در باره معاويه بن أبي سفيا

اند بلكه وضعيت آنها مثل يك  ديگري را به نفاق متهم نكرده
مجتهد بوده است در احكام، براي كسي كه هدف را اصابه 

و براي كسي كه خطا كرده باشد يك اجر  كرده باشد، دو اجر،
  .1وجود دارد واهللا تعالي اعلم

: شيخ يحيي بن أبي بكر العامري اليمني در كتاب خود
نامه ابوموسي اشعري  در موضوع زندگي) الرياض المستطابه(
امام بزرگوار محمد بن ابراهيم بن المرتضي نقل : گويد مي س

نفاق محسوب شده  نموده كه بغض علي در اول اسالم عالمت
وي بر منافقين خيلي ) و يا شخصيت(است چون ايمان علي 

سنگين بود، به همين خاطر براي انصار هم آمده كه بغض آنها 
نشانة نفاق و محبت آنها و علي نشانه ايمان است، براي اين 

كه خوارج بغض علي را داشتند : استدالل نموده است 2مطلب
توجه به اين، اجماع هم در اين  كردند با و ايشان را تكفير مي

                                                           
 ).1/63(فتح الباري  -1
كه بعض علي نشانه نفاق است و محبت وي نشانة ايمان است مربوط به زمان اوايل  -2

 )مترجم. (بكر البته از ديدگاه شيخ يحيي بن ابي. از آناسالم بوده و نه بعد 



 

  ٥٣

US مالمنصفين في معاوية بن أبي سفيان أقوال 

اند، اگر چه گناهشان  زمينه وجود دارد كه آنها منافق نبوده
م بود، و همچنين بسيار عظيم بود و خروجشان از اسالم، مسلّ

باطينه هم حب علي را دارند با توجه به اينكه اجماع وجود 
دارد كه آنها كافر هستند، و همچنين روافض هم حب علي را 

توجه به اينكه فاسق و گمراهند، بر هر حال كسى بد و  دارند با
گويد مگر اينكه دل او مريض،  بيراه به صحابه و پيشينيان نمي

  .نسأل اهللا العافيه. و دين او ناقص است
اگر : حافظ ذهبي در كتاب خود ميزان االعتدال گفته است

گزار را ثقه و  چگونه درست است شخص بدعت: بگويند
حالي كه مالك ثقه بودن عدالت و اطمينان  معتبر دانست در

تواند عادل، و  گزار است چگونه مي كسي كه بدعت! بودن است
  !مورد اطمينان باشد؟

  :جواب اين است كه بدعت دو نوع است
بدعت صغري مانند غلوكاريهاي شيعه، يا به صورتي  - 1

روي نداشته باشد، اين نوع در  ديگر مانند شيعه كه غلو و زياده
شود در حالي كه  روان تابعين و تابع تابعين به وفور ديده ميپي



 

 ٥٤

UT من  ديدگاه منصفان در باره معاويه بن أبي سفيا

متدين، وارع و راستگو هستند؛ در اين صورت اگر گفتار اين 
از بين  صدسته را مردود بدانيم، مقداري از آثار پيامبر 

  .رود كه اين كاري خطرناك و نادرست است مي
وقتي كه » روافض«قسمت دوم بدعت كبري است مانند  - 2
حرمتي كرده  بي مكند و نسبت به ابوبكر و عمر  كامل مي رفض

!! فرستند دانند و بر آنان نفرين مي و شأن و مقام آنان را پست مي
گزاران نه معتبر و حجت است، ونه  سخن اين نوع از بدعت

در ميان اين نوع شخص صادق . جاي حرمت و كرامت هستند
ار آنان است، و شود بلكه دروغ شع و درستكار و امين پيدا نمي

باشد، پس چگونه روايت و نقل كسي  تقيه و نفاق آثارشان مي
باشد، نه، هرگز پذيرفته  كه اين صفات را دارد قابل قبول مي

  .نيست
شد كه  در زمان سلف، شيعة غلوكننده به كساني گفته مي

دربارة عثمان، الزبير، طلحه، معاويه و كساني كه با علي 
؛ ولي شيعه دادند و دشنام ميرا سب  جنگيدند و وي مي

غلوكننده در دوران ما، كسي است كه اين بزرگواران را تكفير 



 

  ٥٥

UU مالمنصفين في معاوية بن أبي سفيان أقوال 

كنند و نسبت به شيخين، ابوبكر و عمر تبرّي جسته و اظهار  مي
كنند، كه اين، هم گمراهي است و هم افتراء و  بيزاري مي

  .1!!دروغ
شود كه شيعه مذهب هستند  از جمله محدثيني كه گفته مي

  .باشد لفضل بن دكين ابونعيم، شيخ بخاري مييكي ا
حافظ ابن حجر در كتاب الفتح، الفضل بن دكين را در 

گويد او را در اين صفات زياد  حفظ و ثبات ستوده و مي
كنند، منتهي برخي از مردم او را بخاطر شيعه  ستايش مي

با وجود اين او بطور روشن و صريح . اند بودنش جرح كرده
تگان كاتب اعمال تا به حال بر عليه من چيزي فرش : گفته است

  .2اند كه حاوي سب و دشنام من به معاويه باشد را ثبت نكرده
و از جمله محدثين شيعه؛ محمد بن فضيل بن غزوان 

: گويد باشد كه حافظ ابن حجر در مقدمه درباره او مي كوفي مي
كساني كه درباره محمد بن فضيل توقف نموده و چيزي 

                                                           
 ).1/5(نگاه؛ الميزان  -1

 ).434(نگاه؛ مقدمه فتح الباري ص  -2



 

 ٥٦

UV من  ديدگاه منصفان در باره معاويه بن أبي سفيا

باشد؛ احمد بن علي األبار  بخاطر شيعه بودنش مي اند نگفته
ابوهاشم براي ما گفت كه از محمد بن فضيل : گفته است

خدا رحمت كند عثمان را، و خدا از : گفت شنيدم كه مي
  !!فرستند، نگذرد كساني كه به عثمان رحمت نمي

آثاري از اهل سنت و جماعت را بر عليه : گويد حافظ مي
  .1ما محمد بن فضيل ديده

شيخ االسالم ابن تيميه گفته است براي هيچ كس جايز 
پس . نيست كه يكي از اصحاب را مورد لعن و شتم قرار دهد

اگر كسي يكي از آنها را مثل معاويه بن ابي سفيان و عمرو بن 
العاص و افرادي ديگر كه در رتبه آنها قرار دارند، و يا اينكه از 

ألشعري و ابوهريره و غير ترند مثل ابو موسي ا آنها با فضيلت
تر از آنها مثل طلحه بن عبيداهللا و الزبير بن العوام و  آنها، يا افضل

عثمان و علي و ابوبكر صديق و عمر بن خطاب و عائشه ام 
را مورد لعن  صو غير آنها از ياران رسول اهللا  نالمؤمنين 

قرار دهد، آن فرد به اتفاق پيشوايان دين مستحق مجازات فراوان 
  .باشد مي

                                                           
 ).441(نگاه مقدمه فتح الباري ص  -1



 

  ٥٧

UW مالمنصفين في معاوية بن أبي سفيان أقوال 

اما علما در اين حكم اختالف نظر دارند كه آيا مجازاتش 
  .كشتن و يا كمتر از آن است

مهاجرين، اصحاب از اول الي آخر كسي : گويد و همچنين مي
وجود نداشته كه يكي از آنها را به نفاق متهم كند، بلكه همة آنها 

  .تاند و بر ايمان آنها گواهي داده شده اس داراي ايمان بوده
اما معاويه بن أبي سفيان و امثال وي از : گويد و باز هم مي

مورد عفو قرار  صآنهائيكه در فتح مكه از طرف رسول اهللا 
اند مثل، عكرمه بن  گرفتند و يا بعد از فتح مكه مسلمان شده

أبي جهل و الحارث بن هشام و سهيل بن عمرو و صفوان بن 
ب و غير آنها كه أميه و أبوسفيان بن الحارث بن عبدالمطل

اسالم آنها قابل تحسين بود، به اتفاق مسلمين بعد از ايمان 
و معاويه بعد از . اند آوردن، هيچكدام از آنها به نفاق متهم نشده

وي را براي كتابت وحي به  صاينكه مسلمان شد رسول اهللا 
  .كار گرفت

وقتي كه يزيد بن أبي : گويد مي) ابن تيميه(و همچنين 
مان خالفت عمر بن خطاب، مرْد، عمر بن خطاب سفيان در ز



 

 ٥٨

UX من  ديدگاه منصفان در باره معاويه بن أبي سفيا

برادرش معاويه را جانشين وي كرد، و عمر از لحاظ فراست و 
ترين آنها بود از لحاظ  زيركي جزء بزرگترين انسانها بود و آگاه

افراد شناسي و از همه بيشتر ملتزم به حق بود و از همه به 
  .تر بود حقيقت آگاه

مر بن خطاب و نه ابوبكر، هيچ نه ع: گويد مي) ابن تيميه(
گاه منافق و يا كسي از نزديكانشان را براي ادارة امور مسلمين 

اند و سرزنش، سرزنش كنندگان در اطاعت از  به كار نگرفته
  .داشت فرمان يزدان آنها را باز نمي

براي همه مشخص است كه در ميان : گويد و ابن تيميه مي
هاي روي داده است،  ا فتنهمعاويه و عمرو بن العاص و غير آنه

اما به خاطر اين مسئله كسي از دوستانشان آنها را متهم نكرده 
است، و كسي از دشمنانشان آنها را به دروغگوي به زبان 

بلكه تمام عالمان صحابه و . متهم نكرده است صرسول اهللا 
تابعين آنها و نسلهاي بعد از آنها اتفاق نظر دارند كه در روايت 

اند و آنها معتمد  صادق بوده صام آنها با رسول اهللا از وي تم
ولي منافق از روايت كردن جاي . اند بوده صرسول اهللا 



 

  ٥٩

UY مالمنصفين في معاوية بن أبي سفيان أقوال 

بندد و احاديث  دروغ مي صاطمينان نيست، و به رسول اهللا 
  .كند دروغ از وي روايت مي

و سائر اهل سنت و جماعت و پيشوايان دين، اعتقاد بر 
را ندارند، نه  صاهللا معصوميت هيچ كس از اصحاب رسول 

نزديكان رسول اهللا، و نه سابقين اولين دين اسالم، و غير آنها، 
بلكه ممكن است از آنها گناهي سرزده باشد، و خداوند با 

بخشد، و همچنين به  توجه به آن، به وسيله توبه، آنها را مي
گرداند، و به  تر مي درجات آنها را مرتفع) توبه(وسيله آن 

بخشد و يا به  اند آنها را مي اتي كه انجام دادهوسيله آن خير
  .وسيله اسباب ديگر

اين مغفرت الهي، ثابت است براي گناهي كه : گويد و مي
حقيقتاً از آنها سرزده باشد، اما اگر اجتهاد كرده باشند كه گاهي 

اند، در  اند، و گاهي در آن خطا كرده درست گفته و عمل نموده
يح بوده باشد، صاحب دو اجر، و اين صورت، اگر درست و صح

شوند، و خطاي  اگر هم اشتباه كرده باشند صاحب يك اجر مي
  .آنها بخشيده شده است



 

 ٦٠

VP من  ديدگاه منصفان در باره معاويه بن أبي سفيا

معاويه هيچگاه ادعاي خالفت را : گويد مي) ابن تيميه(و 
نكرده است، هنگاميكه با علي در جنگ بود، براي خالفت به 
 وي بيعت نشده است، و با علي جنگ نكرده بر سر اينكه

خودش خليفه باشد، و ادعاي اين را نداشته كه وي لياقت و 
مستحق خالفت است، و خود و يارانش به خالفت علي 

كردند، و در نظر نداشتند كه بايد با علي آغازگر  اعتراف مي
وقتي علي و يارانش بر معاويه و يارانش واجب . جنگ باشند

هند، به دانستند كه بايد از علي اطاعت كنند و به وي بيعت د
دليل اينكه نبايد همزمان براي مسلمانان دو خليفه وجود داشته 

معاويه و يارانش از اطاعت علي خارج شدند، و از اداي . باشد
اين واجب امتناع نمودند، علي و يارانش داراي قدرت بودند، 

ي خود را  علي تشخيص داد كه بايد با آنها بجنگد تا وظيفه
س در نتيجة اطاعت، يكدستگي نسبت به خليفه ادا كنند، پ

معاويه و يارانش گفتند اين مسئله بر آنها واجب . حاصل شود
شوند،  نيست، و وقتي مورد حمله قرار گرفتند مظلوم واقع مي

به اتفاق نظر مسلمين عثمان مظلومانه به شهادت : و گفتند



 

  ٦١

VQ مالمنصفين في معاوية بن أبي سفيان أقوال 

رسيد، و قاتالنش در داخل لشكر علي هستند، و آنها بر لشكر 
  .باشند ند و داراي قدرت ميخود تسلط دار

روايت  صحديثي از رسول اهللا : گويد و ابن تيميه مي
@DgòîËbjÛa: شده است كه فرمود ò÷ÐÛa@ éÜnÔm@ a‰bàÇ@ ŞæC  عمار به
  .رسد گر به قتل مي دست گروه شورش

اين حديث بر باغي بودن معاويه و يارانش داللت ندارد 
ه قتل رساندند، اي بودند كه وي را ب بلكه مقصود آن مجموعه

نه تمام لشكر، و آن قاتالن جمعي از نيروي معاويه بودند، نه 
تمام آنها، پس هر كس در لشكر معاويه به قتل عمار راضي 

  .شود بوده باشد، باغي محسوب مي
و مشخص بود، در لشكر معاويه كساني وجود داشتند كه 
 از كشتن عمار خشنود نبودند مثل عبداهللا بن عمرو بن العاص

و غير آن، بلكه تمام مردم مخالف قتل عمار بودند حتي  م
  .1معاويه و عمرو بن العاص

                                                           
اين مطلب كه ذكر شد از شيخ االسالم ابن تيمه بود كه در جواب سوالي ايراد كرد  -1

 )مؤلف. (بوددربارة معاويه كه از وي پرسيده شده 



 

 ٦٢

VR من  ديدگاه منصفان در باره معاويه بن أبي سفيا

خالصه آنچه که بايد اعتقاد داشت در مورد آنچه 

  ها روی داده است که ميان اصحاب از فتنه

روي داده  نهاي كه ميان اصحاب  و الحاصل آن فتنه
است واجب است آنچه كه نسيب انسان عاقل در اين رابطه 
بايد باشد اين است، كه نسبت به اصحاب بزرگوار حسن ظن 
داشته باشد و در صحبت كردن در اين موضوع خودداري كند 
و در هر چيز سكوت كند مگر به خير و از همة آنها اظهار 
رضايت كند و دوستي و محبت آنها را داشته اشد و بايد قطعي 

خارج دانست كه همة اصحاب در اجتهادشان در اين دو فقره 
در صورت درست بودن صاحب دو اجر و در صورت : نيستند

  .باشند خطا و اشتباه صاحب يك اجر مي
در حقيقت شارح عقيده الطحاويه در اين رابطه با اشاره به 

روي داده است، خيلي خوب  مآنچه كه ميان علي و معاويه 
توانيم  ما در مورد صحابه اين جملة خوب را مي: گويد مي
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  ٦٣

VS مالمنصفين في معاوية بن أبي سفيان أقوال 

ما و برادرنمان را كه در ايمان بر ما پيشي ! پروردگارا«
اي نسبت به مؤمنان  حس و كينهگرفتند بيامرز، و در دلهايمان 

  .»تو مهربان و رحيمي! قرار مده، پروردگارا
هاي كه در ايام اميرالمؤمنين علي  گويد آن فتنه بعد از اين مي

روي داده است، در حاليكه خداوند دستان ما را از آلوده شدن به 
خون يكي از اصحاب سالم نگاه داشته است از خدا بخواهيم 

يكي از اصحاب سالم نگاه  در حرف زدن به همچنان زبانمان را
  .كرمشوسيله فضل و بخشش ودارد ب

@áÜë@éjz•ë@éÛe@óÜÇë@†àª@bäîjã@óÜÇ@áÜë@a@óÜ•ë
ar×@bàîÜmN@ @

  
  
  :انيد به آدرس زير تماس بگيريدتوميبراى ارتباط با مترجم  
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