
  
  
  
  
   

  
  را بدانيد ص قدر اصحاب رسول اهللا

  
  
  
  

  پنج سوال و جواب در مورد صحابه

  از شيخ االسالم ابن تيميه رحمه اهللا

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

شده است.دانلود  دهيكتابخانه عقاز سايت كتاب  ناي  
www.aqeedeh.com 

 

 آدرس ايميل: 

 book@aqeedeh.com 
 

 

اى مفيده سايت  

www.nourtv.net 

www.sadaislam.com 

www.islamhouse.com 

www.bidary.net 

www.tabesh.net 

www.farsi.sunnionline.us 

www.sunni-news.net 
www.mohtadeen.com 

www.ijtehadat.com 

www.islam411.com 

 

 

 www.aqeedeh.com 

www.islamtxt.com 

www.ahlesonnat.com 

www.isl.org.uk 

www.islamtape.com 

www.blestfamily.com 

www.islamworldnews.com 

www.islamage.com 

www.islamwebpedia.com 

www.islampp.com 

www.videofarda.com 



  نيفهرست عناو

  2  .................................................................  � اهللا رسول اصحاب درجات و مراتب

  5  ..........................................................  س صديق وبكراب ممتاز و ويژه خصوصيات

  7  .....................................................................  نفاق جريان و عاص بن عمرو اسالم

  8  ..................................  گماشتند؟ بكار حكومتي كار در را منافقي عمر و ابوبكر آيا

  11  ..................................  گرداند؟مي زايل را ايمان و نابود را خوب اعمال گناه، آيا

  13  .........................................................  نيستند قائل انبياء غير عصمت به سنت اهل

  14  ................................................................................................................  اجتهاد

  15  ..................  صاكرم رسول ارشادات و علي خالفت در افراطي گروههاي ظهور

  18  ................................................................  است؟ داشته خالفت ادعاي معاويه آيا

  19  .......................................................................................................  عمار حديث

  20  ...........................................................................  بغي اهل به مربوط بندي تقسيم

  23  ..............................................................................  جنگيد؟ بايد عمار قاتل با آيا

  23  ......................  متخاصم گروههاي با نكردنشان همراهي و جنگ در قاعدين عقيده

  



  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 باشد؟ آيا پيامبروظيفه ما در مقابل وي چه مي ،كندسؤال: كسي كه معاويه را لعن مي
ذا اقتتل إ«گيدند، يكي از آنها ملعون است؟ هرگاه دو خليفه با هم جن :فرموده است ص

آن نيز لشكر معاويه ده و قاتل عمار را لشكر باغي به قتل رسانآيا  »أحدمها ملعونٌخليفتان ف
  كشته است؟را از اهل بيت بوده است؟ آيا حجاج بن يوسف شخص شريفي 

جواب: الحمد هللا. ائمه در اين مورد اتفاق دارند كه اگر كسي، يك نفر از اصحاب 
تر از  عمرو بن عاص و امثال آنها و يا افضل، همچون معاويه پسر ابوسفيان، صرسول اهللا 

مانند  ين كسانيكه فضيلتشان بيشتر است،ند ابو موسي اشعري و ابو هريره و همچنايشان، همان
طلحه، زبير، عثمان، علي بن ابي طالب يا ابوبكر صديق و عمار و يا عايشه ام المؤمنين و 

ن مجازات را مورد طعن قرار دهد، مستحق شديدتري صديگر اصحاب رسول اهللا 
كه آيا چنين فردي كشته شود يا به كمتر از قتل مورد بر اين است نزاعشان باشد. علماء  مي

تري شرح داده ايم. در  عقوبت قرار گيرد؟ چنانكه در جاي ديگر آن را به صورت گسترده
الَ تسبوا « فرمودند: صروايت شده كه رسول اهللا  سصحيحين از ابو سعيد خدري 

 فَقأَن لَو هدفِْسى بِيى نالَّذابِى فَوحأَصيفَهصالَ نو مهدأَح دلَغَ ما با مبذَه دثْلَ أُحم كُمدبه « .1»أَح
اصحاب من ناسزا مگوييد، سوگند به كسي كه جانم در دست اوست اگر يكي از شما به 
اندازه كوه احد طال انفاق كند به يك مد(مشت) يا نصف آن مقدار كه اصحاب من انفاق 

اين در حالي است كه لعنت كردن از ناسزاگويي مهمتر است.  و .»نمي رسد ،كرده اند
لعن « .2»هلتقَكَ نِمؤمالْ نعلَ« فرمود: صچنانكه در صحيح بخاري آمده است كه رسول اهللا 

  .»مؤمن چون كشتن اوست

  

                                                 

 .خرجه بخاري و مسلم في صحيحهما و ترمذي، ابوداود و ابن ماجه في سننهما و احمد في مسندهأ -1

 ا روايت كرده اند.بخاري، مسلم، ترمذي، نسايي، ابوداود، ابن ماجه و احمد آن ر -2



   

                                      در حق ياران من از خدا بترسيد  اهللا اهللا في أصحابي                                    ﴾٢﴿
 

 

  �مراتب و درجات اصحاب رسول اهللا 

يح ثابت است برگزيدة مؤمنان هستند چنانكه در حديث صح صاصحاب رسول اهللا 
هاي  بهترين«. 1»خير أُمتى الْقَرنُ الَّذين بعثْت فيهِم ثُم الَّذين يلُونهم ثُم الَّذين يلُونهم« كه فرمود:

اي قرار دارند كه من در آن مبعوث شده ام، سپس كساني كه به دنبال آنها  امت من در دوره
ن افراد در تمام بهتري .»ي ديگر كه به دنبال آنها خواهند آمدآيند و بعد از ايشان كسان مي

پيامبر را ديده و در همان حال باشد. هركس  عين و تابع تابعين ميتابزمانها، دوران اصحاب، 
مصاحبت، از رتبة صحابي بودن برخوردار است.  به همان اندازه ،به او ايمان داشته است

يغزو فئَام من الناسِ « :فرمودهثابت است كه  صچنانكه در حديث صحيح از رسول اهللا 
 ولَ اللَّهسأَى رر نم يكُمف مقَالُ لَهقُولُونَ ����فَيفَي: معقَالُ  .ناسِ فَيالن نم ئَامو فزغي ثُم ملَه حفْتفَي

 ولَ اللَّهسر بحص نأَى مر نم يكُمف مقُو ����لَهاسِ فَيالن نم ئَامو فزغي ثُم ملَه حفْتفَي .معلُونَ ن
 ولَ اللَّهسر بحص نم بحص نأَى مر نم يكُملْ فه مقَالُ لَهفَي���� ملَه حفْتفَي .معقُولُونَ ن2»فَي. 

رسول  سي هست كه: آيا در ميان شما كگفته ميشودكند. به آنها  لشكر مؤمنان جهاد مي«
دهند: بله. سپس فاتح خواهند شد. بعد لشكر مؤمنان به  باشد؟ جواب ميرا ديده  صاهللا 

را  صرسول اهللا صحابي : آيا در ميان شما كسي هست كه پردازد. گفته ميشود جهاد مي
بعد لشكر مؤمنان به  .باره پيروز خواهند شد دهند: آري. پس دو ديده باشد؟ جواب مي

. گفته ميشود: آيا در ميان شما كسي هست كه ديده باشد كسي را كه، او ردازدپ جهاد مي
بنابراين ضمن  .»صحابي رسول را ديده است؟ جواب ميدهند: آري. پس پيروز خواهند شد

منوط كرده است. از نيز به ديدار و رؤيت بودن نسبت داده است  حكم را به صحابي اينكه
در آن عموم و خصوص وجود دارد، به همان خاطر آنجا كه لفظ صحابي، لفظي است كه 

اي كه عشره مبشره واجد آنند،  افراد در يك مرتبه از صحابي بودن قرار ندارند. مرتبه
حتي و نزاعي كه ميان خالد اچنانكه در جريان نار ديگران فاقد آن مرتبة صحابي بوده اند.

                                                 

 بخاري، مسلم، ترمذي، نسايي، ابوداود و امام احمد روايت كرده اند. -1

 بخاري در المناقب و مسلم در فضائل الصحابه و احمد در مسندش آن را آورده است. -2
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خَالد  اي«به خالد فرمود: خطاب  صبن وليد و عبدالرحمن بن عوف پيش آمد. رسول اهللا 
هدأَح دلَغَ ما با مبذَه دثْلَ أُحم كُمدأَح فَقأَن لَو هدفِْسى بِيى نالَّذابِى فَوحوا أَصبسالَ الَ تو م

يفَهصاي خالد به اصحاب من ناسزا مگوييد، سوگند به كسي كه جانم در دست اوست «. 1»ن
(مشت) يا نصف آن مقدار  ا به اندازه كوه احد طال انفاق كند به يك مداگر يكي از شم

چون عبدالرحمن بن عوف و امثال ايشان از  .»نمي رسد ،كه اصحاب من انفاق كرده اند
از جملة افرادي هستند كه قبل  جمله كساني هستند كه در آغاز بر ديگران سبقت جستند و

بعد از فتح حديبيه تسليم  ،ن وليد و افرادي چون اوخالد ب؛ از فتح حديبيه انفاق كرده اند
شدند، ايمان آوردند، انفاق كردند و جهاد نمودند. بنابراين در يك درجه نيستند. 

Ÿω “ÈθtG+ همچنانكه قرآن مي فرمايد: ó¡o„ Ο ä3Ψ ÏΒ ô̈Β t,x�Ρ r& ÏΒ È≅ö6s% Ëx ÷G x�ø9$# Ÿ≅tG≈s%uρ 4 y7Í×‾≈s9'ρé& 

ãΝ sàôã r& Zπy_u‘ yŠ zÏiΒ tÏ% ©!$# (#θà) x�Ρ r& .ÏΒ ß‰÷èt/ (#θè= tG≈s% uρ 4 yξä. uρ y‰ tãuρ ª! $# 4o_ó¡çtø: ]. 10[حديد:  _#$

با  ،كساني از شما كه پيش از فتح از اموال خود بخشيده اند و در راه خدا جنگيده اند«
ديگران برابر و يكسان نيستند. آنان درجه و مقامشان فراتر و برتر از درجه و مقام كساني 

كه بعد از فتح  بذل و بخشش نموده و جنگيده اند. و خداوند به همه وعده نيكو داده  است
زير درختي در همان محل با  صحديبيه است كه رسول اهللا صلح منظور از فتح،  .»است

 1400در آن مكان بيعت كردند بيش از  صاصحابش پيمان بست و آنها كه با رسول اهللا 
الَ « يبر شدند. در حديث صحيح آمده است كه پيامبر فرمود:نفر بودند و همانها فاتحان خ

ةرجالش تحت عايب نمم دأَح ارلُ النخدهيچكدام از آنهايي كه در زير آن درخت بيعت «. 2»ي
سوره فتح كه اين آيه در آن قرار دارد قبل از فتح مكه حتي  .»كردند وارد جهنم نمي شوند

حج عمره را به جاي آورد، نازل شده است و حال آنكه رسول  صول اهللا قبل از اينكه رس
با اصحابش در صلح حديبيه كه سال ششم هجري بود زير آن درخت بيعت بستند  صاهللا 

و درآن سال صلح مشهور به صلح حديبيه را با مشركين منعقد نمودند، كه به واسطة آن 

                                                 

 .هما و ترمذي، ابوداود و ابن ماجه في سننهما و احمد في مسندهيخرجه بخاري و مسلم في صحيحأ -1

 .حديث حسن صحيح :ه ترمذي و قالروا -2
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مين پيش آمد، عليرغم اينكه جمعي از صلح، فتوحاتي كه جز اهللا نمي دانست براي مسل
مسلمين نسبت به آن صلح، كراهت داشتند و به عاقبت پسنديدة آن واقف نبودند تا جايي 

گويد: اي مردم آراي خويش را مورد اتهام قرار دهيد، در روز  كه سهيل بن حنيف مي
. اگر  1اه آوردحديبيه با مشركين قرارداد صلح امضاء شد ابوجندل را ديدم كه به مسلمين پن

كردم. كه اين جريان را  را قبول نكنم، رد مي صتوانستم در آن روز امر رسول اهللا  مي
همراه  صدر سال بعد از صلح حديبيه رسول اكرم  بخاري و ديگران روايت كرده اند.

مؤمناني كه با او خارج شده بودند، براي حج عمره وارد مكه گرديدند. در آن هنگام اهل 
شركان بودند. در سال هشتم، در ماه رمضان مكه فتح شد و حال آنكه در سورة مكه با م

=è£+ فتح، اهللا تعالي مي فرمايد: äzô‰ tG s9 y‰ Éfó¡yϑ ø9 $# tΠ# t� ysø9 $# βÎ) u !$x© ª! $# šÏΖ ÏΒ#u tÉ) Ïk= ptèΧ 

öΝ ä3y™ρâ â‘ zƒÎ� Å_Ç s)ãΒ uρ Ÿω šχθèù$sƒrB ( zΝÎ= yèsù $tΒ öΝ s9 (#θßϑ n= ÷ès? Ÿ≅ yèy∨ sù ÏΒ ÈβρßŠ š�Ï9≡sŒ $[s÷G sù 

$�6ƒÌ� s%_  :به خواست خدا همة شما در امن و امان و سرتراشيده، مو كوتاه كرده و «]. 27[فتح

دانست كه شما  بدون ترس، داخل مسجد الحرام خواهيد شد. ولي خداوند چيزهايي را مي
  .»رد(كه صلح حديبيه است) را پيش آو دانستيد. و به همين جهت فتح نزديكي نمي

شوند و وعده اش را در  دهد كه با حالت امن وارد مكه مي سورة فتح به آنها وعده مي
 فرمايد: سورة بقره نازل گرديد كه مي 194سال بعد تحقق بخشيد و در اين مورد آية 

+ ã� öκ ¤¶9 $# ãΠ# t� ptø:$# Ì�öκ¤¶9$$Î/ ÏΘ#t�ptø:$# àM≈tΒã�çtø:$#uρ ÒÉ$|ÁÏ% _  :ر مقابل ماه ماه حرام د«]. 194[بقره

اينها همگي قبل از فتح مكه بود، بنابراين  .»حرام است و مقدسات داراي قصاص است
گشته كسي كه خيال كند سوره فتح بعد از فتح مكه نازل شده است، دچار اشتباه آشكاري 

است. در هر حال هدف اين است كه آنهايي كه قبل از فتح مصاحب و همدم پيامبر بودند 

                                                 

پيوستند،  آوردند و به مسلمين مي بنا به مفاد عهدنامه در صورت پناه آوردن مشركاني كه ايمان مي -1

 مسلمانان وظيفه داشتند آنها را تحويل دهند، كه عمل شد.
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. »الَ تسبوا أَصحابِى« بيشتري دارند تا جايي كه به خالد بن وليد فرمود:استحقاق فضيلت 
  بودند. صچون آنها قبل از اينكه خالد و امثال او صحابه شوند، اصحاب رسول اهللا 

  

  س خصوصيات ويژه و ممتاز ابوبكر صديق

ا در بين ر اي از صحابه بودن قرار دارد كه او از آنجا كه ابوبكر صديق در مزيت ويژه
تمام آنها خصوصيت خاصي بخشيده است. در حديث صحيحي كه بخاري از ابي درداء 

سخني رد و بدل شد كه موجب  بروايت كرده، آمده است: يكبار بين ابوبكر و عمر 
اما  ،رنجش عمر گرديد. ابوبكر از عمر خواست برايش طلب بخشش كند و او را عفو نمايد

رسيد و جريان را برايش بازگو نمود. پس  صدمت رسول اهللا عمر امتناع كرد. ابوبكر به خ
به راه افتاد. او را در خانه نيافت؛ گفتند: هم او از اين جريان عمر پشيمان شد و به دنبال 

او را گرفت و  صاست. هنگامي كه به حضور رسيد، رسول اهللا  صاكنون نزد رسول اهللا 
رسولُ اللَّه إِلَيكُم إِنى ت: قُلْا أَيها الناس إِنى ي« به خاطر ابوبكر از او خشمگين گشت و گفت:

تكَذَب ما فَقُلْتيعمكْرٍ، جو بقَالَ أَبو: قْتدبِىف صاحى صارِكُو لت متلْ أَنى ف ؟هارِكُو لت متلْ أَنه
ستاده اهللا به سوي من فر :مدم و گفتمآمن پيش شما  ،اي مردم« .»فَما أُوذى بعدها؟! صاحبِى

را دوست ماما ابوبكر گفت: راست گفتي. آيا شما گويي.  د: دروغ ميشما هستم، گفتي
   .»پس بعد از آن ديگر اذيت نشدكنيد؟!  را ترك ميدوست مكنيد؟! آيا شما  ترك مي

ده در اينجا صحابي بودن را خاص ابوبكر نموده است، چنانكه قرآن خاص او قرار دا

 (š†ÎΤ$rO È÷oΨøO$# øŒÎ) $yϑèδ †Îû Í‘$tóø9$# øŒÎ+ است كه اين رتبه صحابي بودن را ديگران ندارند.

ãΑθà)tƒ ÏµÎ7Ås≈|ÁÏ9 Ÿω ÷βt“øtrB āχÎ) ©!$# $oΨyètΒ_  :(دو نفر بيش نبودند و)  در حاليكه«]. 40[توبه

ابوبكر بود) هنگامي (و تنها يك نفر به همراه داشت كه رفيق دلسوزش  او دومين نفر بود
(ابوبكر ترسيد كه از سوي  (ثور جاي گزيدند و در آن سه روز) ماندند كه آن دو در غار

قريشيان به جان پيامبر گزندي رسد) در اين هنگام پيامبر خطاب به رفيقش گفت: غم مخور 
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 إِنَّ« فرمود: صروايت است كه رسول اهللا  سو در صحيحين از ابو سعيد  .»خدا با ماست
ذَل ارتفَاخ هدنا عم نيبا وينالد نيا بدبع ريخ اللَّهاللَّه دنا عم دبالْع كْرٍ، كو بكَى أَبلْ : الَقَفَ، فَبب

 اي را در بين زندگي دنيا و حيات اهللا تعالي بنده« »نفْديك يا رسولَ اللَّه بِأَموالنا وأَنفُِسنا
، صاخروي مخير كرد اما او آنچه را نزد اهللا است، برگزيد. بعد از اين فرمايش رسول اهللا 

در ادامه ابو سعيد  .»فرمود: جان و مالمان فداي تو باد ابوبكر گريست و در همان حال مي
، مردم تعجب كردند كه اهللا بنده اي را در بين دنيا صفرمايد: از اين فرموده رسول اهللا  مي

را فهميد  صتر بود و مقصود رسول اهللا  ت مخير كرد در حالي كه ابوبكر از ما آگاهو آخر
إِنَّ أَمن الناسِ علَى « فرمودند: صاست. و باز رسول اهللا  صكه آن انتخابگر، رسول اهللا 

أَب ذْتخيالً الَتلذًا خختم تكُن لَوكْرٍ وو بأَب هتبحصو هالى مبِىفاحصى وأَخ نلَكيالً ولكْرٍ خالَ  ،ا ب
در بين مردم از مصاحبت و دست و زبان « »تبقَين فى الْمسجِد خوخةٌ إِالَّ خوخةَ أَبِى بكْرٍ
خليلي را  ]از اهل زمين[شد من  كنم و اگر مي ابوبكر بيشتر از همه احساس امنيت مي

نمودم اما او برادر و صحابه من است؛ هر دري به مسجد  مي برگزينم ابوبكر را خليل خود
و اين احاديث به اتفاق دانشمندان عالم  .»ابوبكر را باز بگذاريد شود را ببنديد تنها درِ باز مي

ترين احاديثند. هدف اين است كه در  ، از صحيحصبه گفتار، كردار و احوال رسول اهللا 
است. صحابي، به صورت عام، شامل تمام لفظ صحابي بودن عموم و خصوص نهفته 

يا  ،يكسالكند  يده باشد و فرق نميرا د صكساني است كه در حال ايمان، رسول اهللا 
  بوده باشد.يكماه و يا ساعتي 
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  اسالم عمرو بن عاص و جريان نفاق

مؤمنين هستند. هيچ فردي از سلف صالح، آنها را  يشانامعاويه، عمرو بن عاص و امثال 
در صحيح مسلم آمده است: آن هنگام كه عمرو بن عاص به  .ه نفاق ننموده استمتهم ب

علَى أَنْ يغفَر لى ما تقَدم من «رسيد شرط بيعتش را اين قرار داد:  صخدمت رسول اهللا 
ا ي الَقَفَ« به او فرمود: صرسول اهللا  .]ناهي تا كنون كرده ام بخشيده شودهر گ[ »ذَنبِى

عمو:ر لَها كَانَ قَبم مدهي الَمأَنَّ اِإلس تملا عداني كه اسالم آنچه را  اي عمرو آيا نمي« »أَم
سالم معلوم أن اإلسالم اهلادم هو إسالم املؤمنني، ال إو«. »كند قبل از خودش باشد، محو مي

الم آوردن يمان است نه اساهل اه اسالم نابودكنندة گناهان و معلوم است ك[ املنافقني
همچنين عمرو بن عاص و امثال وي از  جمله كساني بودند كه به ميل و رغبت  .]منافقين

خويش اسالم را پذيرفتند. در بين مهاجرين منافق وجود نداشت؛ بلكه نفاق در بين بعضي از 
انصار اهل مدينه بودند، هنگامي كه اشراف و كه  . علتش اين بودافراد انصار موجود بود

قبايل و اكثريت مردم مسلمان شدند بعضي به قصد نفاق و به علت محتاج بودن در  بزرگان
زندگي با مسلمانان و ظهور قدرت اسالم، در بين ملتشان اظهار اسالم كردند. اما اهل مكه 

در ظاهر و باطن مؤمن اشراف، بزرگان و اكثريت مردم كافر بودند و به جز آنهايي كه 
كرد مورد  هار ايمان ننمود. چون هركس ايمانش را آشكار مياظبودند، هيچ فردي ديگري 

به مدينه هجرت  صگرفت. پس آن هنگام كه رسول اهللا  اذيت و آزار مشركان قرار مي
نمود اكثريت مؤمنان با او هجرت كردند و مشركان مانع هجرت بعضي از آنها شدند، 

و مادري خالد و برادر مادري چنانكه مرداني از بني مخزوم، وليد پسر مغيره، برادر پدر 
براي اين دسته قنوت مي  صابوجهل را از هجرت ممانعت كردند، به همين مناسبت پيامبر 

اللَّهم أَنجِ الْوليد بن الْوليد وسلَمةَ بن هشامٍ والْمستضعفني من « خواند و در قنوتش مي فرمود:
نِنيمؤيد پسر وليد و سلمه پسر هشام و بقية مستضعفين از مؤمنين را نجات بار الها ول« »الْم

بار الها « »، واجعلْها علَيهِم سنِني كَِسنِى يوسفاشدد وطْأَتك علَى مضراللَّهم «. »بده
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سختگيريت را بر قبيله مضر بيفزاي  و آنها را دچار قحطي و خشكسالي گردان چون 
  .»گذشت ÷بر مردم مصر در زمان يوسف سالهايي كه 

شود كه متهم به نفاق باشد بلكه همة  مهاجرين از اول تا آخر كارشان، فردي يافت نمي
  آنها مؤمن هستند و شهادت به ايمانشان داده شده است و لعن مؤمن چون كشتن اوست.

  

  آيا ابوبكر و عمر منافقي را در كار حكومتي بكار گماشتند؟

پسر ابوسفيان و امثال او از آزادشدگاني هستند كه بعد از فتح مكه مسلمان اما معاويه 
شدند و عكرمه پسر ابوجهل، حارث پسر هشام، سهيل پسر عمرو، صفوان پسر اميه، 

غير از آنها كه به اتفاق مسلمين، مسلمان  پسر حارث نوه عبدالمطلب و كسانيابوسفيان 
  آن احدي از آنها متهم به نفاق نگرديد.از كه بعد  .شدنشان بسيار عالي بود از آن جمله اند

مأموريت كتابت وحي را به معاويه پسر ابوسفيان داد و در موردش  صرسول اهللا 
بار الها به او كتاب و حساب بياموز و « »ابذَالع هقو اللَّهم علِّمه الْكتاب والْحساب« فرمود:

باشد. او  ابوسفيان برادر معاويه از او بهتر و افضلتر مي يزيد پسر .»از عذاب محفوظش بدار
در جريان فتح شام به كار گمارد و او را به  سيكي از فرماندهاني است كه ابوبكر صديق 

رفت و يزيد سوار بر اسب بود. در آن حال  وصيتي معروف سفارش نمود. ابوبكر راه مي
گردم. ابوبكر  و يا من هم پياده ميشوي  گفت: اي خليفة رسول خدا يا تو نيز سوار مي

خواهم با برداشتن گامهايي  گردي بلكه من مي شوم و نه تو پياده مي فرمود: نه من سوار مي
در راه خدا، مأجور گردم. عمرو بن عاص يكي ديگر از فرماندهان و سومي شرجبيل پسر 

او را  سعمر حسنه و چهارمي كه سمت فرماندهي كل را هم داشت خالد بن وليد بود كه 
عزل و فرماندهي را به ابوعبيده عامر پسر جراح سپرد، همان كسي كه در حديث صحيح از 
پيامبر روايت شده كه او امين اين امت است. شام به فرماندهي او و عراق نيز به فرماندهي 

  سعد پسر وقاص فتح گرديد.
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معاويه را به جاي  هنگاميكه در خالفت عمر، يزيد پسر ابوسفيان وفات نمود، برادرش،
ترين مردم و آگاهترين آنها به احوال مردمان و  تيزبين ساو به كار گمارد. عمر پسر خطاب 

در موردش  سبود تا جايي كه علي بن ابي طالب پايدارترين و عالمترينشان به حق 
و  .گفتيم كه گويا اطمينان و آرامش بر زبان عمر جاري گشته است فرمود: ما همواره مي مي

إِنَّ اللَّه عز وجلَّ ضرب بِالْحق علَى لسان عمر « در موردش فرموده است: صرسول اهللا 
قَلْبِههمانا اهللا جل جالله حق را بر قلب و زبان عمر جاري كرده است« »و«.  

نظر من بدانگونه است جز اينكه به  :گويد: نشنيده ام كه عمر بگويد عبداهللا بن عمر مي
ما لَقيك الشيطَانُ « به او فرمود: صگشت. رسول اهللا  انگونه كه نظر داده بود حاصل ميهم

كفَج را غَيفَج لَكا إِالَّ سكًا فَجالكه شيطان تو را در حين عبور از گذري ببيند جز  هنشد« »س
چ وقت منافقي نه ابوبكر و نه عمر هي .»اينكه براي عبور خويش گذرگاهي ديگر برگزيند

براي  را اقوام و نزديكان خويشآن دو از  ردم به كار نگماردند و هيچكدامرا بر امور م
امورات مردمي استفاده نكردند و هرگز در راه خدا لومة لومه كنندگان نتوانست آنها را باز 

را از بلكه هنگامي كه با اهل ارتداد جنگيدند و آنها را به اسالم برگرداندند، آنها  ،دارد
به سعد  س عمر .سوار اسب و حمل سالح بازداشتند تا اينكه صحت توبه آنها آشكار گردد

بن وقاص كه امير عراق بود فرمود: هيچكدام از آنها را به سرپرستي امورات مردم مگمار و 
در  امورات جنگي با آنها مشورت مكن. در حاليكه در بين آنها فرماندهان بزرگي چون 

ندي و امثال آنها بودند ولي قرع بن حابس، عيينه بن حصن، اشعث بن قيس كطليعه اسدي، ا
از ايشان به خاطر نفاق بيمناك بودند، امورات مسلمين را به آنها  بچون ابوبكر و عمر 

اگر عمرو بن عاص و معاويه بن ابوسفيان و امثال آنها از جمله كساني . واگذار نكردند
سپردند. جداي از اين  ، واليت امور مسلمين را به آنها نميترسيدند بودند كه از نفاقشان مي

در غزوه ذات السالسل فرماندهي را به وي  صعمرو بن عاص كسي بود كه نبي اكرم 
ابوسفيان بن  صگمارد. رسول اهللا  و پيامبر هرگز منافقي را بر مسلمين به كار نمي ،سپرد

نيز  صمر هنگام وفات رسول اهللا حرب پدر معاويه را بر نجران به كار گمارد و اين ا
وفات يافت در حاليكه ابوسفيان نائب او بود و حال آنكه  صبردوام بود. آري رسول اهللا 
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جملگي مؤمنان اتفاق دارند كه اسالم معاويه از اسالم پدرش بهتر بود. پس چگونه ممكن 
ان در علم و در امور مربوط به مسلمان صاست اينها منافق باشند در حاليكه رسول اهللا 

  عمل به آنها اطمينان و اعتماد نمايد؟!
معلوم است كه معاويه و عمرو بن عاص و غير آنها در بينشان فتنه هايي واقع گشته است 
اما علي رغم اين مسائل هيچكدام از دوستان و هيچكدام از دشمنانشان چه آنها كه در حال 

آنها را متهم به دروغ بستن به  و چه آنها كه در بينشان جنگ حاكم نبود، جنگ بودند
نيز نكرده اند. بلكه همه دانشمندان اسالمي از صحابه و تابعين و بعد از آنها  صرسول اهللا 

و در روايت و اخبار رسول  .اتفاق دارند صرسول اهللا  هبنسبت بر راستگويي و صداقتشان 
نقل كند قابل  صاهللا  از آنها امين هستند، در حاليكه اگر منافق چيزي را از رسول صاهللا

دروغ بسته است. حال كه مؤمن هستند  صاعتماد نيست؛ بلكه كذاب است و بر رسول اهللا 
اهللا و رسولش را معصيت و  ،و اهللا و رسولش را دوست دارند، هركس آنها را لعن كند

  نافرماني كرده است.
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  گرداند؟ آيا گناه، اعمال خوب را نابود و ايمان را زايل مي

مردي لقبش االغ بود، اين «ح بخاري ثبت است كه معنايش بدين گونه است: در صحي
آوردند  و  مي صخورد او را به حضور رسول اهللا  ميشراب مرد شرابخوار بود و هر وقت 

كردند، يكبار كه او را به حضورش آوردند، نفري از  شرابخوار را بر او جاري مي حد
آورند؟  مي صاو را به حضور رسول اهللا حاضرين گفت: خدا او را لعنت كند چقدر 

او را لعن مكنيد چون اهللا و « »، فَإِنه يحب اللَّه ورسولَهال تلْعنوه« فرمود: صرسول اهللا 
و اين امر وظيفه هر مؤمني است. و اگر كسي اهللا و رسولش را  .»رسولش را دوست دارد

ل ايمان و آنچه داخل در ايمان است دوست نداشته باشد، مؤمن نيست. هرچند در اص
و همين امر موجب تفاوت  ،دوستي و محبت اهللا و رسولش در دل افراد با هم متفاوت است

شراب، سازندة آن، آنكه  صكه رسول اهللا  بينيم گردد. با اين حال مي در رتبه ايمان مي
گرداند،  خورد، آنكه شراب را در مجلس مي شود، كسي كه آن را مي برايش ساخته مي

ستاند همگي را  كند و آنكه بهايش را مي آنكه حامل شراب است، آنكه برايش حمل مي
نمايد. علت آن واضح  لعن فرموده است در حاليكه از لعن اين فرد معين، نهي ميم، به عا

شود اما در مورد شخص معين  آن حكم ميت از باب تهديد است و به عموم است چون لعن
وبة صحيح يا حسنات محو كنندة گناه و مصائب و گرفتاريهايي كه چه بسا به واسطة ت

ن قرار گيرد يا اسباب ديگري كه اعالميد و يا شفاعتي كه مورد قبول رب كفارة گناهانن
گردد ي از لعنت از آن فرد معين رفع كند، تهديد ناش ضررش عذاب را از گناهكار دور مي

  .و اين در مورد شخصي است كه گناهش محقق است
بينيم كه مرتكب آن عمل ناشايست گرديد و  در همين رابطه حاطب بن ابي بلتعه را مي

در صحيح ثابت است كه غالمش گفت:  در حق فرمانده و صاحب امرش بدي كرد چنانكه
»يا رلَاِهللا ولَس ،يدلُخ حاطب لْي بِبِأَ بنتةُع النحاطب به آتش در خواهد اي رسول خدا « »ار

گويي. او در  دروغ مي« »والْحديبِيةَ كَذَبت، إِنه شهِد بدرا« فرمود: ص. رسول اهللا »دافتا
  .»غزوه بدر و حديبيه حضور داشت
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زبير بن و او  صگويد: رسول اهللا  مي سدر صحيح آمده است كه علي بن ابي طالب 
(نام زني بود) در  ظعينهعوام را فرستاد و به آن دو گفت: به باغچه خوخ خواهي رفت كه 

رانديم  گويد: به راه افتاديم و اسبان را به سختي مي آنجاست و حامل نامه اي است. علي مي
اي ندارم. به او گفتيم: يا نامه را  نامه كجاست؟ گفت: نامه :تا به ظعينه رسيديم. گفتيم

رش پنهان كرده آوريم. نامه را كه در زير موهاي س دهي يا لباسهايت را در مي تحويل مي
اي بود كه حاطب  آورديم. آن نوشته صبود، خارج كرد، ما آن را خدمت رسول اهللا 

آگاه كرده  صبراي بعضي از مشركان در مكه نوشته بود و آنها را از بعضي امورات پيامبر 
اين كار  صفرمود: اي حاطب اين چيست؟ جواب داد، واهللا يا رسول اهللا  صبود. پيامبر 
ام و به خاطر رضايت به كفر بعد از اسالم نبوده است،  ارتداد از دينم انجام نداده را به خاطر

كس و كارم و آن را به خاطر خودم انجام نداده ام. بقيه  بلكه من در بين قريش مردي بي
هستند كه خانواده هايشان را در مكه  ن داراي فاميلها و كساني از خويشاوندانمسلمي

بيتم را حمايت ن مشركين حامياني بيابم كه اهل در بي ن كار خواستمكنند و با اي حمايت مي
رساند؛  دانستم كه اين كار من به تو ضرر نمي ، و در عبارتي بدين صورت آمده كهكنند

دهد، در آن وقت عمر گفت: مرا رها كن تا گردن  چون اهللا، رسولش و مؤمنان را ياري مي
، وما يدرِيك لَعلَّ اللَّه أَنْ يكُونَ قَد إِنه قَد شهِد بدرا« فرمود: صاين منافق را بزنم. رسول اهللا 

او در بدر حاضر بود و تو چه « »، فَقَد غَفَرت لَكُمفَقَالَ اعملُوا ما شئْتم اطَّلَع علَى أَهلِ بدرٍ
فرمود: هر چه  اهللا تعالي خود آگاه به احوال اهل بدر است كه در موردشان داني مي
اين گناه بزرگ را  .»خواهيد انجام دهيد كه من از شما در گذشته و شما را بخشيدم مي

خداوند به سبب حضور در بدر به او بخشيد. و اين دليل است كه اهللا تعالي به سبب حسنات 
بخشد و همه مؤمنان به وعد و تهديدات اهللا ايمان دارند.  بزرگ، گناهان بزرگ را مي

كسي «. 1»من كَانَ آخر كَالمه ال إِلَه إِال اللَّه دخلَ الْجنةَ« فرمايد: مي صرسول اهللا  چنانكه
و امثال اينگونه وعده  .»ال اهللا باشد داخل بهشت مي شودكه آخرين كالمش در دنيا ال إله إ
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خورند، و  برند و] مى خورند، جز اين نيست كه در شكمشان آتش [فرو مى از روى ستم مى

yϑ + .»به آتشى برافروخته، در آيند sù ö≅ yϑ ÷ètƒ tΑ$s) ÷WÏΒ >ο§‘ sŒ # \�ø‹ yz … çνt�tƒ ∩∠∪ tΒ uρ ö≅yϑ ÷ètƒ 
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 .»آن را خواهد ديد و هركس به اندازه يك ذره شري انجام دهد به سزايش خواهد رسيد
ردد، هرچند به خاطر بديهايش استحقاق گ هنگامي كه انسان بديها و نيكيهايش جمع مي

دهد و خوبيهاي مؤمن  عقاب و سزا را دارد لكن اهللا تعالي به خاطر حسناتش او را ثواب مي
گردد. تنها خوارج عقيده دارند كه  شود، باطل نمي به خاطر آنچه كه از وي صادر مي

زله معتقدند كه انسان و معت .گردد خوبيهاي انسان به واسطة ارتكاب گناهان كبيره نابود مي
چيز ديگر از آتش ماند و به واسطة شفاعت يا  با ارتكاب گناهان كبيره جاودانه در آتش مي

ماند و با انجام آن از  گردد و مرتكب گناه كبيره چيزي از ايمان برايش باقي نمي خارج نمي
  گردد. مرتبة ايمان خارج مي

  د.نها نظراتي فاسد و مخالف كتاب اهللا، سنت متواتر و اجماع صحابه مي باش اين گفته

  اهل سنت به عصمت غير انبياء قائل نيستند

اهل سنت و جماعت و ائمه دين معتقدند كه هيچ يك از صحابه، يا نزديكان پيامبر 
جايز ، يا سبقت جويندگان در دين و يا بقية مؤمنان معصوم نيستند. بلكه معتقدند كه ص

بخشد و درجاتشان  است گناه از آنها صادر شود و اهللا تعالي به واسطه توبه، گناهانشان را مي
برد و به واسطة حسنات، گناهانشان را محو، يا به واسطة اسباب ديگر آنها را مي  را باال مي

%Ï“ + فرمايد: بخشد. چنانكه مي ©!$# uρ u !% ỳ É−ô‰ Å_Á9 $$Î/ s−£‰ |¹uρ ÿÏµÎ/ � y7Í×‾≈s9'ρé& ãΝèδ šχθà)−Gßϑø9$# 
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ه حقيقت و صداقت را با خود آورده اند و كساني كه حقيقت و صداقت را باور كساني ك«
د آماده ني هستند. هرچه بخواهند برايشان در پيشگاه خداوعداشته اند آنان پرهيزكارن واق

، و آنان بخشد است، اين پاداش پرهيزكاران است. كه خداوند بدترين كارهاي ايشان را مي

 &̈Lym #sŒÎ) x6n=t/ …çν£‰ä©r#+ . و باز مي فرمايد:»نمايد ان پاداش عطا ميرا برابر نيكوترين كارهايش
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“Ï% ©!$# (#θçΡ%x. tβρß‰tãθãƒ ∩⊇∉∪_  :اش برسد  تا هنگامى كه به كمال توانمندى«]. 16 - 15[احقاف

و به چهل سالگى برسد، گويد: پروردگارا، به من توفيق ده تا نعمتت را كه بر من و بر پدر 
اى كنم كه به آن خشنود شوى و  اى سپاس گزارم و كار شايسته و مادرم ارزانى داشته

اينانند كه . ام و من از مسلمانانم آوردهفرزندانم را نيز براى من شايسته بدار. من به تو روى 
]  گذريم. در [ميان پذيريم و از بديهايشان در مى نيكوترين كار [و كردار] شان را از آنان مى

  .»شد ] وعده راستينى كه به آنان نويد داده مى بهشتيان خواهند بود. [طبق

  اجتهاد

ليهم از اصرار كردن بر گناهان دانشمندان ديني ما معتقدند كه انبياء الهي صلوات اهللا ع
معصومند ولي صديقين، شهداء و صالحين معصوم نيستند و اينها در مورد گناهاني است كه 

گاهي به هدف رسيده  يابند، اما آنچه كه در مورد آن اجتهاد شده باشد به حقيقت تحقق مي
جر و پاداش داراي دو ا . اگر در اجتهاد به حق رسيده باشندو گاه مرتكب خطا شده اند

ولي اگر در نتيجه اجتهاد، خطا كرده باشند باز هم به خاطر اجتهادشان پاداش  ،هستند
خطا و  ،در حاليكه اهل ضاللت و گمراهي ،خواهند برد و خطايشان مشمول عفو الهي است
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كنند و آنها را معصوم  دانند. گاه در موردشان غلو و افراط مي گناه را مالزم هم مي
آنها به خاطر خطا، اهل بغي  :نمايند و گويند ه در حقشان كوتاهي و ظلم ميدانند، گا مي
  دانند. باشند. حال آنكه اهل علم و ايمان آنها را معصوم و گناهكار نمي مي

  صظهور گروههاي افراطي در خالفت علي و ارشادات رسول اكرم

ي سلف گروههاي متعدد اهل بدعت و ضاللت از اين جهت متولد گشته اند. گروه
كنند، چون معتقدند آنها مرتكب گناه شده اند و هركس آن كارها  صالح را سب و لعن مي

كنند. چنانكه  نامند يا تكفير مي را انجام دهد مستحق لعنت است. گاه آنها را فاسق مي
كنند و آنها را  خوارج علي بن ابي طالب، عثمان بن عفان و دوستدارانشان را سب و لعن مي

 صدانند، در حاليكه خودشان همان كساني هستند كه رسول اهللا  و كشتار ميمستحق قتل 
يحقر أَحدكُم صالَته مع صالَتهِم وصيامه مع صيامهِم يقْرُءونَ « در موردشان فرموده است:

ما يالَمِ كَماِإلس نقُونَ مرمي مهياقرت اوِزجآنَ الَ يالْقُرةيمالر نم مهالس قهركدم از شما « »ر
در مقايسه با نمازشان، روزه اش را در مقابل روزه ايشان و قرائتش را در برابر  رانمازش 

رود. آنگونه  خوانند ولي از حنجره هايشان پايين تر نمي قرائت آنها كم مي بيند. قرآن مي
 صو باز رسول اهللا  .»شوند سالم خارج ميگردد آنها نيز از ا كه تير از كمان خارج مي

هنگامي كه «. 1»تمرق مارِقَةٌ عند فُرقَة من الْمسلمني يقْتلُها أَولَى الطَّائفَتينِ بِالْحق« فرمايد: مي
شود آن وقت مسلمانان دو طايفه  تفرقه در مسلمانان پديد آيد گروه خاصي از آنها جدا مي

و اين همان مارقيني هستند كه بر علي بن ابي طالب  .»جنگد بهترينشان با آنها مي شده اند.
تكفير نمودند. در آن  ،خروج كردند. و كساني را كه واليت و سرپرستي او را قبول كردند

اي ديگر همراه معاويه  و دسته ساي همراه علي  زمان مسلمانان دو دسته شده بودند، دسته
با آن دسته جداشده از مسلمانان جنگيدند و امور به همان صورت  بودند. علي و اصحابش
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روايت است  صواقع شد. در همين رابطه از رسول اهللا  ،خبر داده بود صكه رسول اهللا 
من  ، ولَعلَّ اللَّه أَنْ يصلح بِه بين فئَتينِ عظيمتينِإِنَّ ابنِى هذَا سيد« كه به فرزندش حسن فرمود:

نيملساين فرزند من آقا و سيد است. بزودي اهللا تعالي به وسيله وي بين دو طائفه « .1»الْم
همانگونه نيز شد. اهللا تعالي به واسطة او بين  .»بزرگ از مسلمين صلح ايجاد خواهد كرد

  دسته علي و معاويه صلح ايجاد نمود.
كند و  ت او ايجاد شد مدح ميحسن را به واسطة اين صلحي كه به دس صرسول اهللا 
نامد. چون آنچه را حسن انجام داده، اهللا و رسولش دوست دارند و مورد  او را سيد مي

رضاي آنهاست. و اگر امر خالف اين بود يعني جنگ و دعواي ايجاد شده بين مسلمين 
هللا بايستي رسول ا همان چيزي بود كه اهللا تعالي و رسولش به آن فرمان داده بودند، نمي

چون در آن وقت حسن ترك امور  ،كرد حسن را به خاطر ترك اين امر مدح مي ص
واجبي را كه اهللا انجامش را دوست دارد، كرده بود و اين نص صريح، به صراحت اعالم 

در  باشد. مشمول رضاي اهللا و رسولش ميدارد كه آنچه حسن انجام داده قابل ستايش و  مي
حسن را بر رانش گذاشته بود و اسامه پسر زيد را  ص صحيح بخاري آمده كه رسول اهللا

بار الها من اين دو نفر را دوست « »اللَّهم إِنى أُحبهما فَأَحبهما« نيز در آغوش داشت و فرمود:
و اين حديث هم باز از جمله داليلي است كه رسول اهللا  .»تو نيز دوست بدار اينها رادارم و 
بتش را در آن نسبت به حسن اظهار داشته است. حسن و اسامه در به وسيلة آن مح ص

حسن را به خاطر آن مدح نمود راغبتر بودند  صميان مردم در انجام كاري كه رسول اهللا 
با آن مخالفت داشت، نفرتشان بيشتر بود. اين مسئله نشان  صو نسبت به آنچه رسول اهللا 

فين به مانند خوارج نيستند كه به طرفين جنگ ص صدهد كه از ديد رسول اهللا  مي
نمايد بلكه صلح ايجاد شده در  كشتارشان امر نمايد، ولي در مورد اينها امر با يكي نمي

ستايد و به همين دليل نيز صحابه و ائمه در صحت جنگ با خوارج اتفاق  بينشان را مي
د و از جمله دارند. از موضعگيري امام علي نيز پيداست كه از جنگ با خوارج مسرور بو

و اين چيزي است كه از  دهد است كه دستور به جنگ با آنها را مي صروايت او از پيامبر 
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روايتي از پيامبر  صعملكردش هم پيداست. اما در مورد جنگ صحابه در آثار رسول اهللا 
بلكه آنچه معلوم  ،ور نبوده استوجود ندارد و علي نيز نسبت به وقوع آن مسر ص

حت از انجام آن بوده است و آرزو داشته كه ات كه ايشان محزون و ناراين اس باشد مي
 از بعضي تشكر كرد. و دو دسته درگير مابين صحابه صرسول اهللا  شد. كاش واقع نمي اي

و اجازه ترحم و عطوفت را نسبت به كشتگان طرفين داده را از كفر و نفاق بري داشته 
هستند كه اتفاق علي و ديگران از صحابه را در و نمونه هاي ديگر نيز از اين قبيل  ،است

دهد كه جنگ واقع  مورد اينكه طرفين درگير، مؤمن بوده اند، ميرساند. و قرآن گواهي مي

 βÎ)uρ Èβ$tGx�Í←!$sÛ zÏΒ tÏΖÏΒ÷σßϑø9$#+ گرداند. شده در بين مؤمنان، آنها را از ايمان خارج نمي
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هرگاه دو گروه از مؤمنان به جنگ پرداختند، در ميان آنان صلح «]. 10 -9[حجرات: 
اي كه  برقرار سازيد. اگر يكي از آنها در حق ديگري ستم كند و تعدي ورزد با آن دسته

ورزد، بجنگيد تا زماني كه به سوي اطاعت از فرمان خدا  كند و تعدي مي ستم مي
شود. هرگاه بازگشت و فرمان خدا را پذيرا شد ميان  گردد و حكم او را پذيرا مي برمي

ايشان دادگرانه صلح برقرار سازيد و عدالت را به كار ببريد چرا كه خداوند عادالن را 
ان خود صلح و صفا برقرار داريد و از دوست دارد. مؤمنان برادر يكديگرند، پس ميان برادر

اهللا تعالي در اين آيات با وجود  .»خداوند ترس و پروا داشته باشيد، تا به شما رحم شود
  داند. و تجاوز باز هم آنها را مؤمن و برادر هم مي جنگ

  :دومجواب سؤال 

ليفه هنگامي كه دو خ« »حدمها ملعونإذا اقتتل خليفتان فأ«گويد:  حديث مذكور كه مي
از دروغهاي ساخته شده است و هيچكدام از  »با هم جنگيدند يكي از آن دو ملعون است
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علماي حديث آن را روايت نكرده اند و در هيچكدام از كتابهاي تدوين شده در زمينة 
  حديث كه مورد اعتماد است، وجود ندارد.

  آيا معاويه ادعاي خالفت داشته است؟

علي جنگيد به اين خاطر نبوده ته است و هنگامي كه با معاويه نيز ادعاي خالفت نداش
كه او خليفه است و حتي خود را مستحق آن نيز ندانسته و اين امور در مورد او ثابت است. 
خود معاويه نيز براي كسي كه اين سؤال را از وي كرده اين مسئله را توضيح داده است. 

كرده اند و برتري طلبي ننموده اند، معاويه و اصحابش جنگ را بر علي و يارانش آغاز ن
بيعت و  زيرا اطاعت ،و يارانش آن هنگام كه رأيش بر اين قرار گرفت سبلكه علي 

چون نبايد مسلمين غير از يك خليفه داشته باشند و آنها نيز از  كردنشان با علي واجب بود؛
قدرتند رأيشان ند و نيز اهل شوكت و رج و از اداي اين واجب امتناع نموداطاعت علي خا

بر اين قرار گرفت كه با آنها بجنگند تا اين واجب را ادا نمايند و اطاعت و جماعت حاصل 
آيد. طرف معاويه و اصحابش بر اين باور بودند كه اين امر بر آنها واجب نيست و اگر به 

به اتفاق مسلمين به مظلومي كشته  سچون عثمان  ،اين خاطر كشته شوند مظلوم بوده اند
د و قاتالنش نيز در لشكر علي بودند و قدرتشان نيز در آن لشكر غالب و ظاهر بود و اگر ش

و براي علي  ،كنند و بر عليه ما نيز تجاوز خواهند كرد از اطاعت امتناع نكنيم بر ما ظلم مي
نيز دفاع نمايد و  سآنها را دفع كند، چنانكه نتوانست از عثمان  نيز ممكن نيست كه تجاوز

اي بيعت كنيم كه انصاف را در مورد ما رعايت كند و قادر به  واجب است كه با خليفهبر ما 
رعايت آن هم باشد. افراد جاهلي در بين هر دو دستة مخالف موجود بودند كه ظن و گمان 

نسبت به علي و عثمان داشتند كه اهللا تعالي عثمان و علي را از  آن بري داشته است. ظن  ،بد
 ساين بود كه دستور به قتل عثمان صادر كرده است و علي  سرد علي و گمانشان در مو

خورد در حاليكه بدون سوگند نيز علي صادق و راستگو است و حتي به كشتن   سوگند مي
و اين مسئله بدون شك و ترديد در مورد علي معلوم و صحيح  ،عثمان هم ميل نداشته است

كردند. دوستدارانش  و دشمنان علي شايع مي اما اين مسائل را افرادي از دوستداران ،است
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از اين كار قصدشان طعنه زدن به عثمان بود به اينكه او مستحق كشتن بود و علي امر به 
خواستند به علي ايراد بگيرند كه او  كشتن وي صادر نموده است. و دشمنانش با اين كار مي

ون صبر كرده و از او دفاع بر كشتن خليفه مظلوم و شهيد، قاتالن را ياور بوده است. چ
ننموده است و در دفاع از وي خون مسلماني ريخته نشده است. پس چگونه بايد او را 
اطاعت كرد؟! و نمونه هاي ديگر از اين مسائل كه منحرفين از طرفداران عثمانيه و علويه به 

به اين  طرفين دادند. اما هر دو دسته از زدند و آن را سبب تحليل مسائل قرار مي آن دامن مي
امر اقرار داشتند كه معاويه همتاي علي نيست و در صورت امكان خالفت علي، جايز 

دانستند ديگري خليفه باشد. چون فضيلت و سبقت علي در اسالم، علم، دين، شجاعت  نمي
و ديگر فضائل او بر همگان آشكار و معلوم بود، چنانكه فضائل ديگر برادرانش  چون 

آشكار بود و از اهل شورا غير از او و سعد بن ابي  شعثمان و بقية اصحاب ابوبكر ، عمر و 
و اين امر منحصر در عثمان و علي امر را ترك نموده وقاص كسي نمانده بود. سعد نيز اين 

براي اين امر باقي نمانده  سبود و آن هنگام نيز كه عثمان وفات نمود فرد معيني جز علي 
سبب قتل عثمان روي داد كه اين امر باعث قوت گرفتن اهل ظلم و بود. و تنها شر و فتنه به 

تا جايي كه اين تفرقه و اختالف به جايي رسيد  ،عدوان، و ضعف اهل علم و ايمان گرديد
كه اطاعت كردن از ديگري بهتر از اطاعت كردن از وي شد و به خاطر همين مسائل است 

نمايد. در همين  و از تفرقه و اختالف نهي ميكند  كه اهللا تعالي به جماعت و ائتالف امر مي
آنچه در جماعت موجب « »ما يكرهون يف اجلماعة خري مما جيمعون من الفرقة« مورد گفته اند:

  .»ناخرسندي است از آنچه در تفرقه موجب خرسندي است بهتر است

  حديث عمار

  جواب سؤال سوم:

گروهي « »تقْتلُه الْفئَةُ الْباغيةُ« يد:فرما به عمار مي صاما در مورد حديثي كه رسول اهللا 
اما مسلم آن را در  ،گروهي از اهل علم بر آن خرده گرفته اند .»باغي تو را مي كشند

صحيح خود آورده است و در بعضي از نسخه هاي بخاري نيز موجود است. بعضي آن را 
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ي ابن بغن« د. چنانكه گفته اند:منظور از باغي طالبان خون عثمانن :ند و گفته انداتأويل كرده 
اما اين تأويل  .»هاي تيز شمشير طالب خون عثمان هستيم ما با لبه« »األسلِ طرافأَعفان بِ

گفته همان صحيح است و در اينكه عمار را گروه  صصحيح نيست بلكه آنچه رسول اهللا 
است كه اهللا تعالي  چون اين امر همان گونه ،باغي كشتند با آنچه ذكر كرديم منافات ندارد

(βÎ+ مي فرمايد: uρ Èβ$tG x� Í←!$sÛ zÏΒ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# (#θè= tG tG ø% $# (#θßsÎ= ô¹r' sù $yϑ åκ s] ÷� t/ ( .βÎ* sù ôMtót/ $yϑ ßγ1y‰ ÷nÎ) 
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آنان صلح برقرار سازيد. اگر يكي از آنها در حق ديگري ستم  جنگ پرداختند، در ميان
ورزد، بجنگيد تا زماني كه به  كند و تعدي مي اي كه ستم مي كند و تعدي ورزد با آن دسته

شود. هرگاه بازگشت و  گردد و حكم او را پذيرا مي مي سوي اطاعت از فرمان خدا بر
لح برقرار سازيد و عدالت را به كار ببريد فرمان خدا را پذيرا شد ميان ايشان دادگرانه ص

چرا كه خداوند عادالن را دوست دارد. مؤمنان برادر يكديگرند، پس ميان برادران خود 
  .»صلح و صفا برقرار داريد و از خداوند ترس و پروا داشته باشيد، تا به شما رحم شود

رغم اينكه به  ند و عليداند كه برادر يكديگر رغم كشتار و بغي آنان را مؤمناني مي علي
خواند. بنابراين اين طور نيست كه هر  دهد آنها را مؤمن مي جنگ گروه باغي دستور مي

چيز بغي، ظلم يا تجاوز باشد باعث خروج از ايمان و موجب لعن گردد. خصوصاً اگر اين 
  امر در مورد كساني باشد كه جزو بهترين امت اسالم مربوط به خير القرون هستند.

  يم بندي مربوط به اهل بغيتقس

  

ظالم يا متعدي و متجاوزگر باشد و يا مرتكب گناهي شود، به دو دستة  هركس باغي،
باشند يا اهل تأويل نيستند. دسته اول كه اهل تأويلند  گردند: يا اهل تأويل مي كلي تقسيم مي
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نموده اند، اجتهاد باشند كه  باشند، اهل علم و دينند و از جمله كساني مي و مجتهد مي
بعضي از آنها معتقد به حالل بودن اموري شده اند و بعضي همان امور را حرام دانسته اند. 

، بعضي ديگر تعدادي از معامالت ربوي شيدنيها راچنانكه بعضي از آنها تعدادي از انواع نو
هايي  سته اند. اين امر و نمونهو گروهي نيز عقود تحليل و متعه و امثال اينها را حالل دان

چون آنها را از بهترين علماي سلف نقل كرده اند. اين دسته از مجتهدين اهل تأويل و هم

 oΨ−/u‘ Ÿω$+ تفسير  غايت امرشان اين است كه دچار خطا شده اند. اهللا تعالي مي فرمايد:

!$tΡ õ‹ Ï{#xσ è? βÎ) !$uΖŠÅ¡®Σ ÷ρr& $tΡ ù' sÜ÷zr&_  :به خطا  پروردگارا اگر فراموش كرديم يا«] 286[بقره

و در صحيح وارد است كه اهللا تعالي اين دعا را  .»رفتيم ما را به خاطر آن مؤاخذه مكن
دهد كه آنها  خبر مي إمستجاب گردانيده است. و در جاي ديگر از داود و سليمان 

گرداند  هردو در موردي حكم كردند و يكي از آنها را به علم و حكمت تخصيص مي
ستايد. پس اگر يكي از آنها  ا را به واسطة علم و حكمت ميرغم اينكه هر دوي آنه علي

شود و اين  چيزي را بر خالف آنچه مجتهد ديگر فهم كرد، فهميد؛ بدين سبب مالمت نمي
دانست و  به صورت واقعي ميامر مانعي براي دينداري و علمش نيست هر چند اگر آن را 

و ظلم بود و اصرار بر آن باعث فسق گناه  كرد، همانگونه كه خود فهميده بود حكم ميباز 
به ضرورت، تحريم آن را دانست، حالل دانستنش كفر خواهد بود. بغي شد لكن هرگاه  مي

از اين مقوله است. اما هنگامي كه باغي مجتهد و اهل تفسير و تأويل باشد و برايش 
چند در هر  ،دانست مشخص و معلوم نگردد كه او بغي نموده است بلكه خود را بر حق مي

عقيده اش دچار خطا گشته، نبايد او را باغي خواند تا چه رسد به اينكه اين امر موجب فسق 
گويند: بايد با اهل بغي صاحب تأويل جنگيد در مورد  او باشد، و كساني هم كه مي

گويند كه جنگ ما با آنها براي برطرف كردن ضرر بغي آنهاست و اين  جنگشان با آنها مي
اي براي منع كردن تعدي و  دانند بلكه آن را وسيله در مقابل كارشان نمي جنگ را عقوبتي

آنها بر عدالت باقي مانده اند و فاسق نيستند و  :گويند كه آورند و مي تجاوز به حساب مي
دانند كه مسئول اعمال خويش نيستند همانگونه كه كودك،  آنها را چون غير مكلف مي

دارند تا ظلمي از آنها  بيده را از تجاوز و تعدي باز ميديوانه، فراموشكار، بيهوش و خوا
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شوند. و به نص قرآن كسي كه مؤمني را به  صادر نشود حتي مانع از تجاوز حيوانات مي
خطا هر چند گناهكار نيست بكشد، بايد ديه پرداخت نمايد. به همين دليل كساني كه حد 

لط شدند امام مسلمين حد شرعي را شرعي بر آنها الزم شده است بعد از آنكه بر آنها مس
بسان كسي  كند، حتي اگر توبه كرده باشند. هرچند توبه كننده از گناه در موردشان اجرا مي

است كه گناه نكرده است و باغي اهل تأويل در صورت ارتكاب عملي كه موجب حد 
گردد و امثال  شرعي گردد در مذهب مالك، شافعي و احمد بر او حد شرعي جاري مي

بدون تفسير و تأويلي  ،اينگونه مسائل، متعدد و فراوانند. پس اگر بنا را بر اين بگيريم كه
بغي صورت گرفته است در آن صورت گناهي واقع گشته است و گناه نيز عقوبت آن به 
واسطة سببهاي متعددي چون حسنات محو كننده سيئات، و مصائب و گرفتاريهايي كه 

گردد. و حال اينكه عمار را گروه باغي  زهاي ديگر زايل ميباشند و چي كفاره گناهان مي
كشته بدين معني نيست كه حتماً جريان دامنگير معاويه و اصحابش باشد بلكه ممكن است 
مقصود آن گروه باشند كه به او حمله كردند و وي را به قتل رساندند و آنها جزئي از 

 ،م وي همان حكم قاتل عمار استسپاهيان بودند و هركس راضي به كشتن عمار باشد حك
در آن لشكر كساني چون عبداهللا بن عمرو بن عاص و كسان  و آنچه معلوم و آشكار است

ديگر بوده اند كه به كشتن عمار راضي نبودند، بلكه همه حتي معاويه و عمرو بن عاص 
نمود  كشتن عمار را انكار كردند. روايت است كه معاويه كشتن عمار را بدين گونه تأويل

و گفت: قاتل عمار همان كسي است كه وي را به اين معركه آورد، نه كساني كه او را 
كشتند و علي اين تأويل را بدين گونه رد كرد و گفت: بنابراين در صورت صحت اين 
تأويل ما قاتل حمزه سيد الشهداء هستيم و در اين جريان شكي وجود ندارد كه آنچه علي 

در گفتگوهايي كه بين علماء در راي كسي كه بخواهد گفت صحيح است. اما ب س
مناظراتشان روي داده و حال آنكه بين آنها جنگ و قتال و تسلط نيز مطرح نبوده بنگرد. 

بيند كه به درجات زياد ضعيفتر از تأويل معاويه  تأويالتي از نصوص را در كالم آنها مي
  است.
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بود كه معاويه قاتل عمار است، بنابراين هركس اين تأويل را بپذيرد رأي او اين نخواهد 
او را باغي نمي داند هر چند در نفس امر و واقع باغي باشد او اهل تأويلي است كه دچار 

  خطا شده است.

  آيا با قاتل عمار بايد جنگيد؟

در بين فقهاء نيز اتفاق بر اين نيست كه بايد هر كس عمار را كشته با وي جنگيد. بلكه 
ارند و طرفدارانش از اكابر صحابه هستند، بعضي از آنها نظرشان جنگيدن دو قول مشهور د

همراه با عمار و گروه اوست و دسته ديگر معتقدند كه بايد به طور مطلق از جنگ دست 
عمار، سهيل بن حنيف، محمد  كشيد. در هر دو گروه كساني از سابقين اولين قرار دارند.

عمر و امثال آنها قرار گرفته اند و شايد اكثر بزرگان  بن مسلمه، اسامه بن زيد، عبداهللا بن
صحابه بر اين رأي و نظر بودند كه از جنگيدن خودداري نمايند و در هر دو لشكر بعد از 
علي افضلتر از سعد بن ابي وقاص موجود نبود كه ايشان از جمله قاعدين بود. حديث عمار 

دهد، چون اگر قاتالن او باغي  د قرار ميرا كسي كه معتقد به جنگ و قتال است مورد استنا

=θè#)+، اهللا تعالي فرموده: باشند ÏG≈ s)sù ÉL©9 $# Èöö7 s?_ » با آن دسته كه ستم و تعدي مي ورزند

  .»بجنگيد

  عقيده قاعدين در جنگ و همراهي نكردنشان با گروههاي متخاصم

به احاديث و  اما كساني كه از جنگيدن خودداري كردند و نظرشان بر اين امر بود
كردند كه در هنگام فتنه، نشستن بهتر از جنگيدن است و  استناد مي صصحيحي از پيامبر 

چنانكه  ،يعني جنگيدن در هنگام فتنه است ةلفتن: اين جنگ و امثال آن قتال اگفتند مي
در اين مورد دستور به  صحديث صحيح در اين زمينه گويا و روشن است و رسول اهللا 

موده و به آن راضي نبوده است بلكه به صلح راضي و به قتال اهل بغي امر جنگ صادر نن

(βÎ+ و در اين مورد هم نفرموده از همان آغاز كار، جنگ كنيد؛ بلكه فرموده: .كرده است uρ 
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صلح برقرار سازيد. اگر يكي از آنها در حق ديگري ستم كند و  پرداختند، در ميان آنان
ورزد، بجنگيد تا زماني كه به سوي  كند و تعدي مي اي كه ستم مي تعدي ورزد با آن دسته
شود. هرگاه بازگشت و فرمان خدا  گردد و حكم او را پذيرا مي مي اطاعت از فرمان خدا بر

قرار سازيد و عدالت را به كار ببريد چرا كه را پذيرا شد ميان ايشان دادگرانه صلح بر
  .»خداوند عادالن را دوست دارد

شروع جنگ را اهللا تعالي امر نفرموده بلكه دستور داده است، هركس بغي بر عليه او 
انجام گيرد با آن كه بغي كرده، بجنگد چون در آن صورت قتل و كشتن هر باغي واجب 

مرتكب بغي و ظلم هستند. بلكه وقتي دو طايفه از شد چون اكثر مؤمنان و غالب مردم  مي
بايستي در بين آنها اصالح ايجاد كرد و با هيچكدام مؤمنان جنگيدند آنچه كه واجب است 

شود چون  از آنها مأمور به جنگيدن نيستند و اگر بعد از آن يكي از آنها بغي كرد، كشته مي
گردد.  رش جز با جنگيدن دفع نميداند و ش كند و اصالح را واجب نمي جنگ را ترك نمي

در آن وقت جنگيدن با او به منزلة جنگ با تجاوزگري است كه به جان و مال مردم دستبرد 
فرمودند:  صشود. چنانكه رسول اهللا  زند و ظلمش از ديگران تنها با جنگيدن دفع مي مي
ه فَهو شهِيد ومن قُتلَ دونَ دمه فَهو شهِيد ومن من قُتلَ دونَ ماله فَهو شهِيد ومن قُتلَ دونَ دينِ«

هِيدش وفَه هلونَ أَهلَ دخون، و ناموسش كشته شود،دين، ل، كسي كه به خاطر ما«. )1(»قُت 
بر اين اساس اگر تمام لشكريان باغي باشند در ابتدا نبايد با آنها جنگيد بلكه  .»شهيد است

ح در بين آنها هستيم و همچنين جنگيدن با آنها وقتي كه در بين خود داراي مأمور به اصال
اختالف آراء و در اطاعت و فرمانبرداري ضعيف هستند، جايز نيست. مقصود اين است كه 

  كند و موجب فسق او نمي شود. اين حديث لعن احدي از اصحاب را مباح نمي
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  :جواب سؤال چهارم
  هرگز سب نشده و مورد ناسزاگويي واقع نشده اند. اهل بيت به حمد و ثناي اهللا

  جواب سؤال پنجم:

حجاج احدي از بني هاشم را نكشته است تنها از اشراف و بزرگان عرب كساني را 
كشته و او با دختر عبداهللا بن جعفر ازدواج كرد اما چون فرزندان عبد مناف، بني هاشم و 

باعث جدايي بين آنها گشت. زيرا آنها را همتاي بني اميه به اين كار راضي نبودند همين امر 
  علم.دانستند. واهللا أ هم نمي

  ن احلمد هللا رب العاملنيوآخر دعوانا أ


