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 الله الله فی اصحابی

ند، چه کیرا لعن م سهیه معاوک یسکی ما در مقابل فهی: وظسؤال
از  یکیدند، یفه با ھم جنگیفرموده است: ھرگاه دو خل ج امبریا پیباشد؟ آ یم

 یر باغکا عمار را لشیآ »اذا اقتتل خليفتان فاحدمها ملعون«ھا ملعون است؟ آن
وسف یا حجاج بن یه بوده است؟ آیر معاوکز لشیبه قتل رسانده و قاتل آن ن

 شته است؟کت را یاز اھل ب یفیشخص شر
نفر از  یک، یسکه اگر کن مورد اتفاق دارند ی: الحمد لله. ائمه در اجواب

ان، عمرو بن عاص و امثال یه پسر ابوسفی، ھمچون معاوج اصحاب رسول الله
ن یره و ھمچنیو ابو ھر یاشعر یشان، ھمانند ابوموسیتر از اا افضلیھا و آن
 یبن اب یر، عثمان، علیشتر است، مانند طلحه، زبیشان بلتیه فضکیسانک

گر اصحاب یو د شنیشه ام المؤمنیا عایق و عمار و یر صدکا ابوبیطالب 
باشد. ین مجازات میدتریرا مورد طعن قرار دھد، مستحق شد ج رسول الله
متر از قتل کا به یشته شود ک ین فردیا چنیه آکن است یشان بر اعلماء نزاع

 یترگر آن را به صورت گستردهید یه در جاکرد؟ چنانیمورد عقوبت قرار گ
 ج ه رسول اللهکت شده یروا ید خدرین از ابو سعیحیم. در صحیاشرح داده
ْ�َفَق ِمثَْل «فرمودند: 

َ
َحَدُ�ْم أ

َ
نَّ أ

َ
ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ لَْو أ ِ

َّ
ْصَحايِب فََواذل

َ
 �َُسبُّوا أ

َ
ال

 نَِصيَفهُ 
َ

َحِدِهْم َوال
َ
ْدرََك ُمدَّ أ

َ
ُحٍد َذَهبًا َما أ

ُ
د، ییبه اصحاب من ناسزا مگو« ١»:أ

وه کی از شما به اندازه یکیه جانم در دست اوست اگر ک یسکسوگند به 

سننھما واحمد  ی، ابوداود وابن ماجه فیحھما وترمذیصح یومسلم ف یاخرجه بخار -١
 .مسنده یف

                                           



 الله الله فی اصحابی    ٢

ه اصحاب من کا نصف آن مقدار یمد (مشت)  یکند به کاحد طال انفاق 
 ییردن از ناسزاگوکه لعنت کاست  ین در حالیو ا» رسد.یاند، نمردهکانفاق 

فرمود:  ج ه رسول اللهکآمده است  یح بخاریه در صحکتر است. چنان مھم

 »شتن اوست.کلعن مؤمن چون « ١:»مؤمن كقتلهـلعن ال«

 ج و درجات اصحاب رسول اللهمراتب 

ح یث صحیه در حدکمؤمنان ھستند چنان ۀدیبرگز ج اصحاب رسول الله

يَن يَلُوَ�ُهمْ «ه فرمود: کثابت است  ِ
َّ

يَن بُِعثُْت ِ�يِهْم ُ�مَّ اذل ِ
َّ

َقْرُن اذل
ْ
يِت ال مَّ

ُ
 َخْ�ُ أ

يَن يَلُوَ�ُهمْ ُ�مَّ  ِ
َّ

ه من در کقرار دارند  یاامت من در دوره یھانیبھتر« ٢»:اذل
شان یند و بعد از ایآیھا مه به دنبال آنک یسانکام، سپس آن مبعوث شده

ھا، ن افراد در تمام زمانیبھتر» ھا خواھند آمد.ه به دنبال آنکگر ید یسانک
ده و در یامبر را دیس پکباشد. ھرین مین و تابع تابعیدوران اصحاب، تابع
 ۀمان داشته است، به ھمان اندازِه مصاحبت، از رتبیھمان حال به او ا

 ج ح از رسول اللهیث صحیه در حدکبودن برخوردار است. چنان یصحاب
يغزو جيش، فيقول، هل ل�م من صحب رسول « ه فرموده:کثابت است 

فيقول: هل في�م من رأي اهللا؟ فيقولون: نعم. فيفتح هلم. ثم يغزو جيش 
ر مؤمنان کلش« ٣»:رسول اهللا؟ فيقولون: نعم. فيفتح هلم. ذكر الطبقة اثلاثلة

 یه صحابکھست  یسکان شما یا در میند: آیگویند. به آنھا مکیجھاد م
ر کدھند: بله. سپس فاتح خواھند شد. بعد لشیباشد؟ جواب م ج رسول الله

ه کھست  یسکان شما یا در میند: آیگویپردازد. میمؤمنان به جھاد م

 اند. ردهکت ی، ابوداود، ابن ماجه و احمد آن را روایی، نسای، مسلم، ترمذیبخار -١
 اند. ردهکت ی، ابوداود و امام احمد روایی، نسای، مسلم، ترمذیبخار -٢
 در المناقب و مسلم در فضائل الصحابه و احمد در مسندش آن را آورده است. یبخار -٣

                                           



 ٣  الله الله فی اصحابی

روز خواھند ی. پس دوباره پیدھند: آر می ده باشد؟ جوابیرا د ج رسول الله
م را که حکنین ضمن ایبنابرا» پردازد.یر طبقه سوم مکشد و در ادامه به ذ

رده است. از کز منوط یت نیدار و رؤیبودن نسبت داده است به د یبه صحاب
ه در آن عموم و خصوص وجود دارد، به کاست  یلفظ، یه لفظ صحابکجا آن

ه ک یابودن قرار ندارند. مرتبه یمرتبه از صحاب یکھمان خاطر افراد در 
ه در کاند. چنانبوده یصحاب ۀگران فاقد آن مرتبیعشره مبشره واجد آنند، د

ش ید و عبدالرحمن بن عوف پیان خالد بن ولیه مک یو نزاع یان ناراحتیجر

ي يا خادل «خطاب به خالد فرمود:  ج الله آمد، رسول ِ
َّ

ْصَحايِب فََواذل
َ
 �َُسبُّوا أ

َ
ال

 
َ

َحِدِهْم َوال
َ
ْدرََك ُمدَّ أ

َ
ُحٍد َذَهبًا َما أ

ُ
ْ�َفَق ِمثَْل أ

َ
َحَدُ�ْم أ

َ
نَّ أ

َ
َ�ْفيِس �ِيَِدهِ لَْو أ

ه جانم ک یسکد، سوگند به ییخالد به اصحاب من ناسزا مگو یا« ١»نَِصيَفهُ 
 یکند به کوه احد طال انفاق کی از شما به اندازه یکیدر دست اوست اگر 

چون » رسد.یاند، نمردکه اصحاب من انفاق کا نصف آن مقدار یمد (مشت) 
ه در آغاز بر کھستند  یسانکشان از جمله یعبدالرحمن بن عوف و امثال ا

ه یبیفتح حده قبل از کھستند  یافراد ۀگران سبقت جستند و از جملید
م یه تسلیبیچون او بعد از فتح حد ید و افرادیاند؛ خالد بن ولردهکانفاق 

درجه  یکن در یردند و جھاد نمودند. بنابراکمان آوردند، انفاق یشدند، ا

نَفَق ِمن َ�ۡبِل ﴿ د:یفرمایه قرآن مکستند. ھمچنانین
َ
ۡن أ َ� �َۡسَتوِي ِمنُ�م مَّ

ۡ�َظُم َدرََجٗة ّمَِن  ٱۡلَفۡتحِ 
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ِينَ َوَ�َٰتَلۚ أ ْۚ َوُ�ّٗ  ٱ�َّ نَفُقواْ ِمۢن َ�ۡعُد َوَ�َٰتلُوا

َ
وََعَد  أ

 ُ �  ٱ�َّ ش از فتح از اموال خود یه پکاز شما  یسانک« ]١٠[الحدید:  ﴾ٱۡ�ُۡسَ�ٰ

در  داود و ابن ماجه، ابویاند و ترمذو مسلم در صحیح خویش آن را آورده یبخار -١
 اند.سنن و احمد در مسندش آن را ذکر کرده

 بنده لفظ یا خالد را در احادیث مشاھده نکردم.(مصحح)

                                           



 الله الله فی اصحابی    ٤

آنان درجه ستند. یسان نیکگران برابر و یاند، با ددهیاند و در راه خدا جنگدهیبخش
بذل و بخشش  ه بعد از فتحکاست  یسانکشان فراتر و برتر از درجه و مقام و مقام

منظور از فتح،  »و داده است.یکی ناند. و خداوند به ھمه وعدهدهینموده و جنگ
در ھمان محل با اصحابش  یر درختیز ج ه رسول اللهکه است یبیصلح حد

ش از یردند بکعت یان بکدر آن م ج ه با رسول اللهکھا مان بست و آنیپ
ح آمده است یث صحیبر شدند. در حدیھا فاتحان خنفر بودند و ھمان ١٤٠٠

َجَرةِ «فرمود:  ج امبریه پک َْت الشَّ
َ

ْن بَاَ�َع حت َحٌد ِممَّ
َ
 يَْدُخُل انلَّاَر أ

َ
 ١»:ال

 ردند وارد جھنمکعت یر آن درخت بیه در زک ییھادام از آنک چیھ«
 یه حتکه در آن قرار دارد قبل از فتح مین آیه اکی فتح سوره» شوند. نمی

آورد، نازل شده است و حال  یعمره را به جا ج ه رسول اللهکنیقبل از ا
بود  یه سال ششم ھجرکه یبیبا اصحابش در صلح حد ج ه رسول اللهکآن

ه را با یبیعت بستند و در آن سال، صلح مشھور به صلح حدیر آن درخت، بیز
ه جز الله ک یآن صلح، فتوحات ۀه به واسطکن منعقد نمودند، کیمشر

ن یاز مسلم یه جمعکنیرغم ایش آمد، علین پیمسلم یدانست، برا ینم
آن واقف نبودند تا  ۀدیراھت داشتند و به عاقبت پسندکنسبت به آن صلح، 

ش را مورد اتھام قرار یخو یمردم آرا ید: ایگویف میل بن حنیه سھک ییجا
دم ین قرارداد صلح امضاء شد ابوجندل را دکیه با مشریبی، در روز حددیدھ

را  ج توانستم در آن روز امر رسول الله می . اگر ٢ن پناه آوردیه به مسلمک
اند. ردهکت یگران روایو د یان را بخارین جریه اکردم. کینم، رد مکقبول ن

ه با او خارج ک یھمراه مؤمنان ج رمکه رسول ایبیدر سال بعد از صلح حد

 ح است.یثی حسن صحیو گفته است: حد یبه روایت ترمذ -١
ن یآوردند و به مسلمیمان میه اک یانکپناه آوردن مشر بنا به مفاد عھدنامه در صورت -٢

 ه عمل شد.کل دھند، یھا را تحوفه داشتند آنیمسلمانان وظوستند، یپیم

                                           



 ٥  الله الله فی اصحابی

ه با کدند. در آن ھنگام اھل میه گردکحج عمره وارد م یشده بودند، برا
ه در که فتح شد و حال آنکان بودند. در سال ھشتم، در ماه رمضان مکمشر

ُ إِن َشآَء  ٱۡ�ََرامَ  ٱلَۡمۡسِجدَ َ�َۡدُخُلنَّ ﴿ د:یفرمایم یفتح، الله تعال ۀسور  ٱ�َّ
ْ فََجَعَل  ِ�َن َ� َ�َافُوَنۖ َ�َعلَِم َما لَۡم َ�ۡعلَُموا َءاِمنَِ� ُ�َّلِِقَ� رُُءوَسُ�ۡم َوُمَقّ�ِ

شما در امن و  ۀبه خواست خدا ھم« ]٢٧[الفتح:  ﴾٢٧ِمن ُدوِن َ�ٰلَِك َ�ۡتٗحا قَرِ�ًبا
شد. د یرده و بدون ترس، داخل مسجد الحرام خواھکوتاه کده، مو یامان و سرتراش

ن جھت فتح ید. و به ھمیدانستیه شما نمکدانست یرا م ییزھایخداوند چ یول
 .»ش آوردیه است) را پیبیه صلح حدک( یکینزد

شوند و یه مکه با حالت امن وارد مکدھد یھا وعده مفتح به آن ۀسور
بقره  ۀسور ١٩٤ یۀن مورد آید و در ایاش را در سال بعد تحقق بخشوعده

ۡهرُ ﴿ د:یفرما یم هکد ینازل گرد ِ  ٱۡ�ََرامُ  ٱلشَّ ۡهرِ ب  ٱۡ�ُُرَ�ُٰت وَ  ٱۡ�ََرامِ  ٱلشَّ
ماه حرام در مقابل ماه حرام است و (شکستن) مقدسات « ]١٩٤[البقرة:  ﴾قَِصاٞصۚ 

ه ک یسکن یه بود، بنابراکقبل از فتح م یھا ھمگنیا .»قصاص است یدارا
است، دچار اشتباه ه نازل شده کی فتح بعد از فتح مند سورهکال یخ
ه قبل از فتح ک ییھاه آنکن است یگشته است. در ھر حال ھدف ا یارکآش

ه ک ییدارند تا جا یشتریلت بیامبر بودند استحقاق فضیمصاحب و ھمدم پ

ه خالد و ک نیھا قبل از اچون آن ».ال�سبوا اصحاىب«د فرمود: یبه خالد بن ول
 بودند. ج امثال او صحابه شوند، اصحاب رسول الله

 قیر صدکژه و ممتاز ابوبیو اتیخصوص
ه او را در کاز صحابه بودن قرار دارد  یاژهیت ویدر مز سق یر صدکابوب

ه ک یحیث صحیده است. در حدیبخش یت خاصیھا خصوصن تمام آنیب
ر و عمر کن ابوبیبار ب یک«رده، آمده است: کت یاز ابودرداء روا یبخار



 الله الله فی اصحابی    ٦

ر از عمر خواست کد. ابوبیعمر گرد ه موجب رنجشکرد و بدل شد  یسخن
ر به کرد. ابوبکد اما عمر امتناع یند و او را عفو نماکش طلب بخشش یبرا

ان، ین جریش بازگو نمود. پس از ایان را براید و جریرس ج خدمت رسول الله
افت؛ گفتند: ھم یمان شد و به دنبال او به راه افتاد. او را در خانه نیعمر پش

او  ج د، رسول اللهیه به حضور رسک یاست. ھنگام ج للهنون نزد رسول اکا

َ َ�َعثَِ� «ن گشت و گفت: یر از او خشمگکرا گرفت و به خاطر ابوب إِنَّ ا�َّ
، َ�َهْل  بُو بَْ�ٍر: َصَدَق، َوَواَساِ� بِنَْفِسِه َوَماهِلِ

َ
تُْم َكَذبَْت َوقَاَل أ

ْ
ُْ�ْم َ�ُقل

َ
إِيل

ْ�ُتْم تَاِرُ�وا يِل َصاِحيِب 
َ
وِذَي َ�ْعَدَها»أ

ُ
، َ�َما أ ِ�ْ�َ ھمانا خداوند مرا به « »:؟ َمرَّ

رد و با کق یر مرا تصدکد و ابوبیردکب یذکرد. شما مرا تکشما مبعوث  یسو
ن جمله ی؟ و ا»دیگذاریم میا دوستم را براینمود. آ یمالش، مرا ھمراھ جان و

بودن  یجا صحابنیدر ا» د.ینکت نین به بعد مرا اذیاز ارار نمود. کرا دو بار ت
ن یه اکه قرآن خاص او قرار داده است کر نموده است، چنانکرا خاص ابوب

إِۡذ َ�ُقوُل  ٱۡلَغارِ إِۡذ ُهَما ِ�  ٱثۡنَۡ�ِ ثَاِ�َ ﴿ گران ندارند.یبودن را د یرتبه صحاب
َ َ� َ�َۡزۡن إِنَّ  ۦلَِ�ِٰحبِهِ  ش نبودند ینفر به (دو ک یدر حال« ]٤٠[التوبة:  ﴾َمَعَنا ٱ�َّ

ر کق دلسوزش ابوبیه رفکنفر به ھمراه داشت  یکن نفر بود (و تنھا یو) او دوم
ر کدند و در آن سه روز) ماندند (ابوبیگز یه آن دو در غار (ثور جاک یبود) ھنگام

امبر ین ھنگام پیرسد) در ا یامبر گزندیان به جان پیشیقر یه از سوکد یترس
د ین از ابو سعیحیو در صح .»خدا با ماست قش گفت: غم مخوریخطاب به رف

ان عبدا خ�ه ب� ادلنيا واآلخره، «فرمود:  ج ه رسول اللهکت است یروا
فاختار ذلك العبد ما عند اهللا فبيك ابو��ر، فقال: بل نفديك بانفسنا 

ر یمخ یات اخرویا و حیدن ین زندگیرا در ب یابنده یالله تعال« ١»:واموانلا

 را با این لفظ نه در بخاری و نه در مسلم مشاھده نکردم ھرچند الفاظ این حدیث -١
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ش رسول الله، ین فرماید. بعد از ایرا نزد الله است، برگز رد اما او آنچهک
در  .»تو باد یمان فدافرمود: جان و مالیست و در ھمان حال میر گرکابوب

ردند ک، مردم تعجب ج ی رسول اللهن فرمودهید: از ایفرماید میادامه ابو سع
ی هیگررد (تعجب مردم از کر یا و آخرت مخین دنیرا در ب یاه الله بندهک

گاهکه ابوبک یابوبکر بود) در حال را  ج تر بود و مقصود رسول اللهر از ما آ
فرمودند:  ج است. و باز رسول الله ج گر، رسول اللهه آن انتخابکد یفھم

إّن أمّن انلاس علينا يف صحبته وذات يده ابو��ر ولو كنت متخذا من «
صاحيب، سدوا لّك أهل االرض خليًال الختذت اباب�ر خليال ول�ن ايخ و

ن مردم از مصاحبت و دست و یدر ب« »:خوفة يف املسجد إال خوفة ايب ب�ر
شد من از اھل ینم و اگر مکیت میشتر از ھمه احساس امنیر بکزبان ابوب

ار من ینمودم اما او برادر و یل خود میر را خلکنم ابوبیرا برگز یلین خلیزم
ر را باز کد تنھا در ابوبیببند شود،یه به مسجد باز مکرا  یاست؛ ھر در

ردار و احوال کث به اتفاق دانشمندان عالم به گفتار، ین احادیو ا» د.یبگذار
 یه در لفظ صحابکن است یثند. ھدف این احادیترحی، از صحج رسول الله

، به صورت عام، شامل تمام یبودن عموم و خصوص نھفته است. صحاب
ند کیده باشد و فرق نمیرا د ج للهمان، رسول ایه در حال اکاست  یسانک

 بوده باشد. یا ساعتیماه و  یکا یسال،  یک

 ان نفاقیسالم عمرو بن عاص و جرا
از  یچ فردین ھستند. ھیشان مؤمنیه، عمرو بن عاص و امثال ایمعاو

ح مسلم آمده است: یسلف صالح، آنھا را متھم به نفاق ننموده است. در صح
عتش را ید شرط بیرس ج خدمت رسول الله ه عمرو بن عاص بهکآن ھنگام 

 مشابه آن موجود است. (مصحح)
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ام ردهکنون کتا  ی[ھر گناھ »عيل أن يغفر يل ما تقدم من ذنبي«ن قرار داد: یا

يا عمرو: اما علمت ان االسالم «به او فرمود:  ج ده شود.] رسول اللهیبخش
ومعلوم ان االسالم اهلادم هو اسالم املؤمن�، ال اسالم «» يهدم ما اكن قبله

ه اسالم آنچه را قبل از خودش باشد، ک یدانیا نمیعمرو آ یا« ».�املنافق
مان است یگناھان اھل ا ۀنندکه اسالم نابودک[و معلوم است » ند.کیمحو م

 یسانکجمله  از ین عمرو بن عاص و امثال وین.] ھمچنینه اسالم منافق
ن، ین مھاجریرفتند. در بیش اسالم را پذیل و رغبت خویه به مکبودند 

از افراد انصار موجود بود.  ین بعضیه نفاق در بکمنافق وجود نداشت؛ بل
ه اشراف و بزرگان ک ینه بودند، ھنگامیه انصار، اھل مدکن بود یعلتش ا

به قصد نفاق و به علت محتاج  یت مردم مسلمان شدند بعضیثرکل و ایقبا
ظھار شان ان ملتیبا مسلمانان و ظھور قدرت اسالم، در ب یبودن در زندگ

افر بودند و به کت مردم یثرکه، اشراف، بزرگان و اکردند. اما اھل مکاسالم 
مان یاظھار ا یگریچ فرد دیه در ظاھر و باطن مؤمن بودند، ھک ییھاجز آن

ان قرار کت و آزار مشریرد، مورد اذکیار مکمانش را آشیس اکننمود؛ چون ھر
ت یثرکھجرت نمود انه یبه مد ج ه رسول اللهکگرفت. پس آن ھنگام یم

ھا شدند، از آن یان مانع ھجرت بعضکردند و مشرکمؤمنان با او ھجرت 
خالد و  یره، برادر پدر و مادرید پسر مغیمخزوم، ول یاز بن یه مردانکچنان

امبر ین مناسبت پیردند، به ھمکابوجھل را از ھجرت ممانعت  یبرادر مادر

َويِلَد ْ�َن «فرمود: یخواند و در قنوتش مین دسته قنوت میا یبرا
ْ
نِْج ال

َ
اللَُّهمَّ أ

ُمْؤِمِن�َ 
ْ
ُمْستَْضَعِفَ� ِمْن ال

ْ
يِب َر�ِيَعَة َوال

َ
َويِلِد وََسلََمَة ْ�َن ِهَشاٍم َوَ�يَّاَش ْ�َن أ

ْ
 »:ال
 یۀعه و بقیاش پسر ابی ربید و سلمه پسر ھشام و عید پسر ولیبار الھا ول«

َها «» ف را نجات بده.یمومنان ضع
ْ
تََك ىلَعَ ُمرَضَ َواْجَعل

َ
اللَُّهمَّ اْشُدْد َوْطأ
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و  یفزایی مضر بلهیت را بر قبیریگبار الھا سخت« »:َعلَيِْهْم َكِسِ� يُوُسَف 
ه بر مردم مصر ک ییھاگردان چون سال یسالکو خش یھا را دچار قحطآن

 .»گذشت ÷وسفیدر زمان 
ه متھم به نفاق کشود ینمافت ی یارشان، فردکن از اول تا آخر یمھاجر

شان داده شده است و مانیھا مؤمن ھستند و شھادت به اآن ۀه ھمکباشد بل
 شتن اوست.کلعن مؤمن چون 

 ار گماشتند؟کب یومتکار حکرا در  یمنافق بر و عمرکا ابوبیآ
ه بعد از کھستند  یو امثال او از آزادشدگان بانیه پسر ابوسفیاما معاو

ل پسر یرمه پسر ابوجھل، حارث پسر ھشام، سھکو ع ه مسلمان شدندکفتح م
ر یغ یسانکان پسر حارث نوه عبدالمطلب و یه، ابوسفیعمرو، صفوان پسر ام

بود، از آن  یار عالیشان بسن، مسلمان شدنیه به اتفاق مسلمکھا از آن
 د.یھا متھم به نفاق نگرداز آن یه بعد از آن احدکاند. جمله

داد  بان یه پسر ابوسفیرا به معاو یتابت وحکت یمأمور جرسول الله 

بار الھا « ١»:ا� علّمه الكتاب واحلساب وقه العذاب«و در موردش فرمود: 
ان ید پسر ابوسفیزی» اموز و از عذاب محفوظش بدار.یتاب و حساب بکبه او 

ه کاست  یاز فرماندھان یکیباشد. او یم ه از او بھتر و افضلیبرادر معاو
معروف  یتیار گمارد و او را به وصکان فتح شام به یدر جر سق یر صدکابوب

د سوار بر اسب بود. در آن حال گفت: یزیرفت و یر راه مکسفارش نمود. ابوب
گردم. یاده میا من ھم پیو  یشویز سوار میا تو نیرسول خدا  ۀفیخل یا

خواھم یه من مکبل یگردیاده میشوم و نه تو پیر گفت: نه من سوار مکابوب
گر از ید یکیدر راه خدا، مأجور گردم. عمرو بن عاص  ییھابا برداشتن گام

 را روایت کرده اما به قول ھیثمی، مرسل است. (مصحح) طبرانی این حدیث -١
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ل ک یه سمت فرماندھک یل پسر حسنه و چھارمیشرحب یفرماندھان و سوم
ده یرا به ابوعب یه عمر او را عزل و فرماندھکد بود یرا ھم داشت خالد بن ول

ت یامبر روایح از پیث صحیه در حدک یسکعامر پسر جراح سپرد، ھمان 
 یز به فرماندھیاو و عراق ن ین امت است. شام به فرماندھین ایه او امکشده 

 د.یسعد پسر وقاص فتح گرد
وفات نمود،  بان ید پسر ابوسفیزی، سه در خالفت عمر ک یھنگام

ن مردم و یترنیزبیت سار گمارد. عمر کاو به  یه را به جایبرادرش معاو
گاه شان به حق بود تا نیترن و عالمیدارتریمان و پاھا به احوال مردن آنیترآ

م یگفتیگفت: ما ھمواره میدر موردش م سطالب  یبن اب یه علک ییجا
در  ج گشته است و رسول الله ینان و آرامش بر زبان عمر جاریا اطمیه گوک

ِبهِ «موردش فرموده است: 
ْ
َقَّ ىلَعَ لَِساِن ُ�َمَر َوقَل

ْ
َ َجَعَل احل ھمانا الله « »:إِنَّ ا�َّ

ن فرموده یو ھمچن» جل جالله حق را بر قلب و زبان عمر قرار داده است.

ان شما یاگر من در م: «١»لو ل�م ابعث في�م بلعث في�م عمر«است: 
 .»شدین شما مبعوث به رسالت میشدم، عمر در بیمبعوث نم

 د نظر من بدانگونهیه عمر بگوکام دهید: نشنیگویم بعبدالله بن عمر
گشت. رسول الله یه نظر داده بود حاصل مکگونه ه به ھمانکنیاست جز ا

َك «به او فرمود:  ا َ�ْ�َ فَجِّ  َسلََك فَجًّ
َّ

ا إِال يَْطاُن َ�طُّ َساِلاًك فَجًّ  »:َما لَِقيََك الشَّ
عبور  یه براکنیند جز ایبب ین عبور از گذریطان تو را در حیه شکنشد «

را بر  یچ وقت منافقیر و نه عمر ھکنه ابوب» ند.یگر برگزید یش گذرگاھیخو
ش را یان خویکدام از آن دو اقوام و نزدکچیار نگماردند و ھکامور مردم به 

ن جوزی نیز آن را در کتاب الموضوعات خویش آورده باشد و ابصحیح نمی این روایت -١
  (مصحح) است.
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 ردند و ھرگز در راه خدا سرزنش سرزنشکاستفاده ن یامورات مردم یبرا
دند و یه با اھل ارتداد جنگک یه ھنگامکھا را باز دارد بلنندگان نتوانست آنک

ھا را از سوار اسب و حمل سالح بازداشتند تا را به اسالم برگرداندند، آن ھاآن
ه ک سبه سعد بن وقاص  سار گردد. عمر کھا آشی آنه صحت توبهکنیا

امورات مردم مگمار  یھا را به سرپرستدام از آنکچیر عراق بود، فرمود: ھیام
ھا ن آنیه در بک ین. در حالکھا مشورت مبا آن یامورات جنگ و در

نه بن حصن، یی، اقرع بن حابس، عیی اسدحهیچون طل یفرماندھان بزرگ
از  بر و عمر کچون ابوب یھا بودند ولو امثال آن یندکس یاشعث بن ق

ھا واگذار ن را به آنیبودند، امورات مسلم کمنایشان به خاطر نفاق بیا
ھا از جمله ان و امثال آنیه بن ابوسفیردند. اگر عمرو بن عاص و معاوکن
ھا ن را به آنیت امور مسلمیدند، والیترسیه از نفاقشان مکبودند  یسانک

در  ج رمکا یه نبکبود  یسکن، عمرو بن عاص یاز ا یسپردند. جداینم
را بر  یامبر ھرگز منافقیسپرد و پ یرا به و یی ذات السالسل فرماندھغزوه
ه را یبن حرب پدر معاوان یابوسف ج گمارد. رسول اللهیار نمکن به یمسلم

ز بر دوام بود. ین ج ن امر ھنگام وفات رسول اللهیار گمارد و اکبر نجران به 
ه کان نائب او بود و حال آنیه ابوسفک یافت در حالیوفات  ج رسول الله یآر

ه از اسالم پدرش بھتر بود. پس یه اسالم معاوکمؤمنان اتفاق دارند  یجملگ
در امور  ج ه رسول اللهک یق باشند در حالھا منافنین است اکچگونه مم

 د؟!ینان و اعتماد نمایھا اطممربوط به مسلمانان در علم و عمل به آن
شان نیھا در بر آنیه و عمرو بن عاص و غیه معاوکمعلوم است 

دام از دوستان و کچین مسائل، ھیرغم ایواقع گشته است اما عل ییھا فتنه
ه کھا ه در حال جنگ بودند و چه آنکھا آنشان چه دام از دشمنانکچیھ

 ج ھا را متھم به دروغ بستن به رسول اللهم نبود، آنکشان جنگ حانیدر ب
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ھا ن و بعد از آنیاز صحابه و تابع یی دانشمندان اسالمه ھمهکاند. بلردهکن
اتفاق دارند و در  ج شان نسبت به رسول اللهو صداقت ییگوز بر راستین

ه اگر منافق ک ین ھستند، در حالیھا، اماز آن ج اخبار رسول اللهت و یروا
ذاب است و که کست؛ بلیند، قابل اعتماد نکنقل  ج را از رسول الله یزیچ

ه مؤمن ھستند و الله و رسولش را کدروغ بسته است. حال  ج بر رسول الله
 یمانت و نافریند، الله و رسولش را معصکھا را لعن س آنکدوست دارند، ھر

 رده است.ک

 گرداند؟یل میمان را زایا گناه، اعمال خوب را نابود و ایآ
لقبش  یگونه است: مردنیش بدیه معناکثبت است  یح بخاریدر صح
خورد او را به حضور یخوار بود و ھر وقت شراب من مرد شرابیاالغ بود، ا
ه کبار یکردند، کیم یخوار را بر او جارآوردند و حد شرابیم ج رسول الله

ند چقدر کن گفت: خدا او را لعنت یاز حاضر یاو را به حضورش آوردند، نفر

َعنُوُه، «فرمود:  ج آورند؟ رسول اللهیم ج او را به حضور رسول الله
ْ
ال تَل

 ُ
َ

َ َورَُسوهل ِ َما َعِلْمُت إِنَُّه ُ�ِبُّ ا�َّ
د. بخدا سوگند تا یاو را لعنت نکن« »:فََوا�َّ

ی فهین امر وظیو ا.» دانم او خدا و رسولش را دوست داردیکه من م ییجا
الله و رسولش را دوست نداشته باشد، مؤمن  یسکاست. و اگر  یھر مؤمن

و محبت  یمان است دوستیمان و آنچه داخل در ایست. ھرچند در اصل این
ن امر موجب تفاوت در یالله و رسولش در دل افراد با ھم متفاوت است و ھم

 ۀشراب، سازند ج ه رسول اللهکم ینیبین حال میگردد. با ایمان میی اتبهر
ه شراب را کخورد، آنیه آن را مک یسکشود، یش ساخته میه براکآن، آن

ند و کیش حمل میه براکه حامل شراب است، آنکگرداند، آنیدر مجلس م
ه از ک یرا به عام، لعن فرموده است در حال یستاند ھمگیش را میه بھاکآن
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د. علت آن واضح است؛ چون لعنت از باب ینمایم ین، نھین فرد معیلعن ا
ن چه بسا به یشود اما در مورد شخص معیم مکد است و به عموم آن حیتھد

ه ک ییھایگناه و مصائب و گرفتار ۀنندکا حسنات محو یح یصح ۀتوب ۀواسط
ا اسباب یرد یان قرار گیه مورد قبول رب عالمک یشفاعت ایگناھانند و  ۀفارک
از لعنت از  ید ناشیند، تھدکیار دور مکه ضررش عذاب را از گناهک یگرید

ه گناھش محقق کاست  ین در مورد شخصین رفع گردد و ایآن فرد مع
 است.

ب آن عمل که مرتکم ینیبیبلتعه را م ین رابطه حاطب بن ابیدر ھم
ه در کرد چنانک یو در حق فرمانده و صاحب امرش بدد یست گردیناشا

يا رسول اهللا، ليدخل حاطب بن ايب بلتعة «ه غالمش گفت: کح ثابت است یصح

 ج رسول الله» رسول خدا حاطب به آتش در خواھد افتاد. یا« »:النار

ی . او در غزوهییگویدروغ م« »:كّذبت، انّه شهد بدراً و احلديبية«فرمود: 
 »ه حضور داشت.یبیبدر و حد

گفت: رسول الله او  سطالب یبن اب یه علکح آمده است یث صحیدر حد
به  ید؛ (زنیی خاخ برور بن عوام را فرستاد و به آن دو گفت: به روضهیو زب

 سید. علیریاستإ أن نامه را اؤ او بگ یاجاست و حامل نامهنه در آنینام) ظع
م. یدینه رسیم تا به ظعیراندیم یسختم و اسبان را به ید: به راه افتادیگویم

ل یا نامه را تحویم: یندارم. به او گفت یاجاست؟ گفت: نامهکم نامه یگفت
سرش پنھان  یر موھایه در زکم. نامه را یآوریت را در میھاا لباسی یدھ یم
 یام. آن نوشتهیآورد ج رد، ما آن را خدمت رسول اللهکرده بود، خارج ک

 یھا را از بعضه نوشته بود و آنکان در مکاز مشر یبعض یه حاطب براکبود 
گاه  ج امبریاسرار پ ست؟ ین چیحاطب ا یفرمود: ا ج امبریرده بود. پکآ

نم انجام یار را به خاطر ارتداد از دکن یا رسول الله ایجواب داد: والله 
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ن یه من در بکفر بعد از اسالم نبوده است، بلکت به یام و به خاطر رضا نداده
ی هیام؛ بقارم و آن را به خاطر خودم انجام ندادهکس و ک یب یش مردیقر

شان یھاه خانوادهکشاوندان ھستند یاز خو یسانکھا و لیفام ین دارایمسلم
 یانین حامکین مشریار خواستم در بکن ینند و با اکیت میه حماکرا در م

ه کآمده ن صورت یبد ینند، و در عبارتکت یتم را حمایه اھل بکابم یب
رساند؛ چون الله، رسولش و مؤمنان را یار من به تو ضرر نمکن یه اکدانستم 

ن منافق را ین تا گردن اکگفت: مرا رھا  سدھد، در آن وقت عمریم یاری

ْن «فرمود:  ج بزنم. رسول الله
َ
إِنَُّه قَْد َشِهَد بَْدًرا، َوَما يُْدر�َك لََعلَّ اَهللا أ

لََع  ْهِل بَْدٍر، َ�َقاَل: اْ�َملُوا َما ِشئْتْم َ�َقْد َ�َفْرُت لَُ�مْ يَُ�وَن قَِد اطَّ
َ
 »:ىلَعَ أ

گاه به احوال اھل  ی. الله تعالیدانیاو در بدر حاضر بود و تو چه م« خود آ
ه من از کد ید انجام دھیخواھیه در موردشان فرمود: ھر چه مکبدر است 

را خداوند به سبب  ن گناه بزرگیا .»دمیشما در گذشته و شما را بخش
به سبب حسنات  یه الله تعالکل است ین دلید. و ایحضور در بدر به او بخش

دات الله یی مؤمنان به وعد و تھدبخشد و ھمهیبزرگ، گناھان بزرگ را م

 «د: یفرمایم ج ه رسول اللهکمان دارند. چنانیتعالی ا
َ

ِمِه ال َمْن اَكَن آِخُر الَكَ
 ُ  ا�َّ

َّ
َ إِال َنَّةَ إِهلَ

ْ
ا ال اله اال الله یالمش در دنکن یه آخرک یسک« ١»:َدَخَل اجل
 ن صورت است:یھا بدگونه وعدهنیو امثال ا» شود.یباشد داخل بھشت م

ِينَ إِنَّ ﴿ ۡمَ�َٰل  ٱ�َّ
َ
ُ�لُوَن أ

ۡ
ُ�لُوَن ِ� ُ�ُطونِِهۡم نَاٗرۖ�  ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ يَأ

ۡ
ُظۡلًما إِ�ََّما يَأ

مان را به ناحق یتیه اموال ک یسانکگمان یب« ]١٠[النساء:  ﴾١٠�وََسَيۡصلَۡوَن َسِع�ٗ 
امت با یزند و در روز قیریخود م یھامکخورند افگار آتش در شیو ستمگرانه م

 .»خواھند سوخت یآتش سوزان

 اند.و مسلم روایت کرده یبخار -١
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� يََرهُ ﴿ ٍ� َخۡ�ٗ �  ٧ۥَ�َمن َ�ۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ ّٗ�َ ٖ� َوَمن َ�ۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ
انجام دھد، آن را  یریذره خ یکی س به اندازهکھر« ]٨-٧[الزلزلة:  ﴾٨ۥيََرهُ 

ش خواھد یانجام دھد، به سزا یذره شر یکی س به اندازهکد و ھریخواھد د
گردد، ھرچند به یش جمع میھایکیھا و نیه انسان، بدک یھنگام »د.یرس

به خاطر  ین الله تعالکش استحقاق عقاب و سزا را دارد لیھایخاطر بد
 یه از وکمؤمن به خاطر آنچه  یھایدھد و خوبیحسناتش او را ثواب م

 یھایه خوبکده دارند یگردد. تنھا خوارج عقیشود، باطل نمیصادر م
ه کگردد. و معتزله معتقدند یره نابود میبکاب گناھان کارت ۀانسان به واسط

شفاعت  ۀو به واسط ماندیره جاودانه در آتش میبکاب گناھان کانسان با ارت
مان یاز ا یزیره چیبکب گناه کگردد و مرتیگر از آتش خارج نمیز دیا چی

 گردد.یمان خارج میا ۀماند و با انجام آن از مرتبینم یش باقیبرا
تاب الله، سنت متواتر و اجماع کفاسد و مخالف  یھا نظراتن گفتهیا

 باشند.یصحابه م

 ستندین اء قائلیر انبیهل سنت به عصمت غا
ا یاز صحابه،  یکچ یه ھکن معتقدند یی داھل سنت و جماعت و ائمه

مؤمنان معصوم  یۀا بقین و یندگان در دیا سبقت جوی، ج امبریان پیکنزد
به  یو الله تعال ١ھا صادر شودز است گناه از آنیه جاکه معتقدند کستند. بلین

برد و به  می باال شان رابخشد و درجاتیشان را می توبه، گناھانواسطه
ھا را گر آنیاسباب د ۀا به واسطیشان را محو، حسنات، گناھان ۀواسط

ِيوَ ﴿ د:یفرمایه مکبخشد. چنان یم ِ  ٱ�َّ ۡدقِ َجآَء ب َق بِهِ  ٱلّصِ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۦٓ َوَصدَّ
ُ
أ

ھا نیز گناه کنند. کردن جایز نیست بلکه ممکن است آنشخصی گناه  برای ھیچ -١
  (مصحح)
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ا �ََشآُءوَن ِعنَد َرّ�ِِهۡمۚ َ�ٰلَِك َجَزآُء  ٣٣ٱلُۡمتَُّقونَ  ُ ِ�َُ�ّفَِر  ٣٤ٱلُۡمۡحِسنِ�َ لَُهم مَّ  ٱ�َّ
 
َ
ۡسَوأ

َ
ِيَ�ۡنُهۡم أ ۡحَسِن  ٱ�َّ

َ
ۡجرَُهم بِأ

َ
ْ َوَ�ۡجزَِ�ُهۡم أ ِيَعِملُوا ْ َ�ۡعَملُونَ  ٱ�َّ  ﴾٣٥َ�نُوا

ه ک یسانکاند و قت و صداقت را با خود آوردهیه حقک یسانک« ]٣٥-٣٣[الزمر: 
ھستند. ھرچه بخواھند  ین واقعارکزیاند آنان پرھقت و صداقت را باور داشتهیحق
ه خداوند کاران است. کزین پاداش پرھیشگاه خداوند آماده است، ایشان در پیبرا

شان پاداش یارھاکن یوتریکبخشد، و آنان را برابر نیشان را میا یارھاکن یبدتر

هُ ﴿ د:یفرمایو باز م »دینمایعطا م ُشدَّ
َ
ٰٓ إَِذا بَلََغ أ ۡرَ�عَِ� َسَنٗة قَاَل  ۥَح�َّ

َ
َوَ�َلَغ أ

ۡشُكَر نِۡعَمَتَك 
َ
ۡن أ

َ
ۡوزِۡعِ�ٓ أ

َ
ۡ�َمَل  ٱلَِّ�ٓ  َرّبِ أ

َ
ۡن أ

َ
يَّ َوأ َ�ِٰ�َ ٰ َّ َوَ�َ ۡ�َعۡمَت َ�َ

َ
�

� إِّ�ِ ُ�ۡبُت إَِ�َۡك �ّ�ِ ِمَن  ۡصلِۡح ِ� ِ� ُذّرِ�َِّ�ٓ
َ
 ١٥ٱلُۡمۡسلِِم�َ َ�ٰلِٗحا تَۡرَضٮُٰه َوأ

ْوَ�ٰٓ 
ُ
ِينَ �َِك أ ْ َوَ�َتَجاَوُز َعن َسّ�ِ  ٱ�َّ ۡحَسَن َما َعِملُوا

َ
اتِِهۡم ِ�ٓ  َٔ َ�َتَقبَُّل َ�ۡنُهۡم أ

ۡصَ�ِٰب 
َ
ۡدقِ وَۡعَد  ٱۡ�َنَّةِ� أ ِي ٱلّصِ ْ يُوَعُدونَ  ٱ�َّ تا « ]١٦-١٥[األحقاف:  ﴾١٦َ�نُوا

د: یگویگذارد و میپا م یرسد و به چھل سالگیم یمال رشد عقالنکه به ک یزمان
ه به من و پدر کآورم  یرا به جا یر نعمتکت فرما تا شیق عنایپروردگارا به من توف

 یۀو ما یپسندیه مکرا انجام دھم  ییویکن یارھاکو  یاداشته یو مادرم ارزان
ان دودمانم یرا در م ییویکتو است. فرزندانم را صالح گردان و صالح و ن یخشنود

م شدگانم. یمسلمانان و تسل ۀنم و از زمرکیه متو توب یتداوم بخش. من به سو
شان را یکاعمال ن یۀلکرم و یپذیشان را مخوب یارھاکه کھستند  یسانکآنان 

ھا و گناھانشان یان از بدیر بھشتیو ھمچون سا م،یریگیھا من آنیتریکھمسان ن
 .»شودیشان داده میوسته بدیه پکاست  یراست ۀن وعدیم. ایگذریدر م

 داجتها
ھم از اصرار یصلوات الله عل یاء الھیه انبکما معتقدند  ینیدانشمندان د

ستند ین معصوم نین، شھداء و صالحیقیصد یردن بر گناھان معصومند ولک
ه در کابند، اما آنچه ییقت تحقق میه به حقکاست  یھا در مورد گناھاننیو ا
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اند. ب خطا شدهکمرتده و گاه یبه ھدف رس یمورد آن اجتھاد شده باشد گاھ
اگر  یدو اجر و پاداش ھستند ول یده باشند، دارایاگر در اجتھاد به حق رس

رده باشند باز ھم به خاطر اجتھادشان پاداش کی اجتھاد، خطا جهیدر نت
ه اھل ضاللت و ک یاست در حال یشان مشمول عفو الھیخواھند برد و خطا

گاه در موردشان غلو و افراط دانند. یخطا و گناه را مالزم ھم م یگمراھ
و ظلم  یوتاھکشان دانند، گاه در حقیھا را معصوم منند و آنکیم
ه اھل کباشند. حال آنیم یھا به خاطر خطا، اھل بغند آنیند و گوینما یم

 دانند.یار نمکھا را معصوم و گناھمان آنیعلم و ا
 ج رمکو ارشادات رسول ا یدر خالفت عل یافراط یھاظھور گروه

(جمله  اند ن جھت متولد گشتهیمتعدد اھل بدعت و ضاللت از ا یھا گروه
نند؛ چون معتقدند کیسلف صالح را سب و لعن م ینامفھوم است). گروھ

ارھا را انجام دھد مستحق لعنت کس آن کاند و ھرب گناه شدهکھا مرتآن
بن  یخوارج عله کنند. چنانکیر میفکا تینامند یھا را فاسق ماست. گاه آن

ھا نند و آنکیشان را سب و لعن مطالب، عثمان بن عفان و دوستداران یاب
 یسانکه خودشان ھمان ک یدانند، در حالیشتار مکرا مستحق قتل و 

َحُدُ�ْم َصَالتَُه « در موردشان فرموده است: ج ه رسول اللهکھستند 
َ
َ�ِْقُر أ

 ُ�َاِوُز تََراِ�يَُهْم َ�ْمُرقُوَن َمَع َصَالتِِهْم وَِصيَاَمُه َمَع ِصَيامِ 
َ

ُقْرآَن ال
ْ
ِهْم َ�ْقَرُءوَن ال

ِميَّةِ  ْهُم ِمْن الرَّ ِْسَالِم َكَما َ�ْمُرُق السَّ
ْ

از شما نمازش را در  دمکھر« »:ِمْن اإل
ند. قرآن یبشان کم مییی ااش را در مقابل روزهسه با نمازشان و روزهیمقا

مان کر از یه تکگونه رود. آنیتر نمنییشان پایھااز حنجره یخوانند ولیم
 ج و باز رسول الله» شوند.یز از اسالم خارج میھا نگردد، آنیخارج م

ائَِفَتْ�ِ «د: یفرما یم  الطَّ
َ

ْو�
َ
ُمْسِلِمَ� َ�ْقتُلَُها أ

ْ
َ�ْمُرُق َماِرقٌَة ِعنَْد فُْرقٍَة ِمْن ال
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َقِّ 
ْ
ھا جدا از آن ید گروه خاصید آین پده تفرقه در مسلماناک یھنگام« ١»:بِاحل

» جنگد یھا مشان با آننیاند. بھترفه شدهیشود آن وقت مسلمانان دو طایم
ردند. و کطالب خروج  یبن اب یه بر علکھستند  ینین ھمان مارقیو ا

ر نمودند. در آن یفکردند، تکاو را قبول  یت و سرپرستیه والکرا  یسانک
گر ید یاو دسته یھمراه عل یابودند، دسته زمان مسلمانان دو دسته شده

ی جداشده از مسلمانان و اصحابش با آن دسته یه بودند. علیھمراه معاو
خبر داده بود، واقع شد.  ج ه رسول اللهکدند و امور به ھمان صورت یجنگ

ه به فرزندش حسن فرمود: کت است یروا ج ن رابطه از رسول اللهیدر ھم

ُمْسِلِمَ� إِنَّ ابِْ� َهَذا «
ْ
ْن يُْصِلَح بِِه َ�ْ�َ فِئَتَْ�ِ ِمْن ال

َ
َ أ َسيٌِّد َولََعلَّ ا�َّ

ی لهیبه وس یالله تعال ید است. بزودین فرزند من آقا و سیا« ٢»:َعِظيَمَتْ�ِ 
گونه ھمان» رد.کجاد خواھد ین صلح ایی بزرگ از مسلمن دو طائفهیب یو
 جاد نمود.یه صلح ایو معاو یی علدسته نیاو ب ۀبه واسط یز شد. الله تعالین

جاد شد یه به دست او اک ین صلحیا ۀحسن را به واسط ج رسول الله
نامد؛ چون آنچه را حسن انجام داده، الله و ید میند و او را سکیمدح م

ن بود؛ یھاست. و اگر امر خالف اآن یرسولش دوست دارند و مورد رضا
ه الله کبود  یزین ھمان چیمسلمن یجاد شده بیا یجنگ و دعوا یعنی

حسن را  ج رسول الله یستیبایو رسولش به آن فرمان داده بودند، نم یتعال
 یامور واجب کرد چون در آن وقت حسن ترکین امر مدح میا کبه خاطر تر

ح، به صراحت ین نص صریرده بود و اکه الله انجامش را دوست دارد، کرا 
الله و  یش و مشمول رضایانجام داده قابل ستاه آنچه حسن کدارد یاعالم م

 کسننھم و احمد و مال ی، ابوداوود و ابن ماجه فییح، نسایالصح یف یاخرجه بخار -١
 .مساند یف

 رده اند.کت یو امام احمد آن را روا یی، ابوداود، نسایو ترمذ حشیدر صح یبخار -٢
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را بر  سحسن  ج ه رسول اللهکآمده  یح بخاریباشد. در صحیرسولش م
ز در آغوش داشت و فرمود: یرا ن بد یرانش گذاشته بود و اسامه پسر ز

ن دو نفر را دوست یبار الھا من ا: «١»ا� ا� احبهما و احب من �بهما«
ث ھم باز ین حدیو ا» ھا را دوست بدارد.ه آنک یسکدارم یدارم و دوست م

آن محبتش را در آن نسبت  ۀلیبه وس ج ه رسول اللهکاست  یلیاز جمله دال
ان مردم در انجام یدر م ببه حسن اظھار داشته است. حسن و اسامه 

تر بودند و حسن را به خاطر آن مدح نمود، راغب ج ه رسول اللهک یارک
ن یشتر بود. ایشان ببا آن مخالفت داشت، نفرت ج اللهنسبت به آنچه رسول 

ن به مانند ین جنگ صفیطرف ج د رسول اللهیه از دکدھد یمسئله نشان م
 یکیھا امر با نیدر مورد ا ید، ولیشتارشان امر نماکه به کستند یخوارج ن

ز یل نین دلید و به ھمیستایشان را منیجاد شده در بیه صلح اکد بلینماینم
امام  یریگابه و ائمه در صحت جنگ با خوارج اتفاق دارند. از موضعصح

ت او از یه از جنگ با خوارج مسرور بود و از جمله رواکداست یز پین س یعل
ه کاست  یزین چیدھد و ایھا را مه دستور به جنگ با آنکاست  ج امبریپ

 ج اللهداست. اما در مورد جنگ صحابه در آثار رسول یردش ھم پکاز عمل
ه کز نسبت به وقوع آن مسرور نبوده است بلین یوجود ندارد و عل یتیروا

شان محزون و نارحت از انجام آن بوده یه اکن است یباشد، ایآنچه معلوم م
ر کتش یاز بعض ج شد. رسول اللهیاش واقع نمک یه اکاست و آرزو داشته 

ی داشته و اجازه یبرفر و نفاق کن صحابه را از یر مابیرد. و دو دسته درگک
گر ید یھان داده است و نمونهیشتگان طرفکترحم و عطوفت را نسبت به 

ه کنیگران از صحابه را در مورد ایو د یه اتفاق علکل ھستند ین قبیز از این

ِحبَُّهَما«در روایات حدیث به این صورت آمده است:  -١
َ
ِحبُُّهَما فَأ

ُ
 .»اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ
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ه جنگ کدھد یم یرساند. و قرآن گواھیاند، مر، مؤمن بودهین درگیطرف

�ن ﴿ گرداند.یمان خارج نمیھا را از ان مؤمنان، آنیواقع شده در ب
ْ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َطآ�َِفَتاِن ِمَن  ۖ فَإِۢن َ�َغۡت إِۡحَدٮُٰهَما َ�َ  ٱۡ�َتَتلُوا ْ بَۡيَنُهَما ۡصلُِحوا

َ
فَأ

ۡخَرىٰ 
ُ
ْ  ٱۡ� ۡمِر  ٱلَِّ� فََ�ٰتِلُوا

َ
َء إَِ�ٰٓ أ ٰ تَِ�ٓ ِۚ َ�ۡبِ� َح�َّ ۡصلُِحواْ  ٱ�َّ

َ
فَإِن فَآَءۡت فَأ

 ِ قۡ  ٱۡلَعۡدلِ بَۡيَنُهَما ب
َ
ْۖ َوأ َ إِنَّ  ِسُطٓوا إِۡخَوةٞ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ إِ�ََّما  ٩ٱلُۡمۡقِسِط�َ ُ�ِبُّ  ٱ�َّ

َخَوۡ�ُ�ۡمۚ وَ 
َ
ْ َ�ۡ�َ أ ۡصلُِحوا

َ
ْ فَأ ُقوا َ  ٱ�َّ  ]١٠-٩[الحجرات:  ﴾١٠لََعلَُّ�ۡم تُرَۡ�ُونَ  ٱ�َّ
د. یان آنان صلح برقرار سازیمؤمنان به جنگ پرداختند، در م ھرگاه دو گروه از«

ه ستم ک یاورزد با آن دسته یند و تعدکستم  یگریھا در حق داز آن یکیاگر 
اطاعت از فرمان خدا  یه به سوک ید تا زمانیورزد، بجنگیم یند و تعدکیم

را شد یرا پذشود. ھرگاه بازگشت و فرمان خدا یرا میم او را پذکگردد و ح یبرم
ه خداوند کد چرا یار ببرکد و عدالت را به یشان دادگرانه صلح برقرار سازیان ایم

ان برادران خود صلح و صفا یگرند، پس میدیکعادالن را دوست دارد. مؤمنان برادر 
 یالله تعال »د، تا به شما رحم شودید و از خداوند ترس و پروا داشته باشیبرقرار دار

 داند.یھا را مؤمن و برادر ھم مجود جنگ و تجاوز باز ھم آنات با وین آیدر ا
 جواب سؤال سوم:

 »اذا اقتتل خليفتان فاحدهما ملعون«د: یگویه مکور کث مذیحد
از » از آن دو ملعون است یکیدند یفه با ھم جنگیه دو خلک یھنگام«

ت یث آن را روایحد یدام از علماکچیساخته شده است و ھ یھا دروغ
ه مورد کث یحد ۀنین شده در زمیتدو یھاتابکدام از کچیاند و در ھردهکن

 اعتماد است، وجود ندارد.

 خالفت داشته است؟ یه ادعایا معاویآ
د یجنگ سیه با علک یخالفت نداشته است و ھنگام یز ادعاین سهیمعاو
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ز ندانسته یخود را مستحق آن ن یفه است و حتیه او خلکن خاطر نبوده یبه ا
ن سؤال را یه اک یسک یز برایه نیامور در مورد او ثابت است. خود معاون یو ا

ه و اصحابش جنگ را بر یح داده است. معاوین مسئله را توضیرده اک یاز و
و  س یه علکاند، بلننموده یطلب یاند و برترردهکارانش آغاز نیو  س یعل

شان ردنکعت یرا اطاعت و بین قرار گرفت زیش بر ایه رأکارانش آن ھنگام ی
-فه داشته باشند و آنیخل یکر از ین غید مسلمیواجب بود؛ چون نبا یبا عل
ز اھل ین واجب امتناع نمودند و نیا یخارج و از ادا یز از اطاعت علیھا ن
ن واجب را یه با آنھا بجنگند تا اکن قرار گرفت یشان بر ایت و قدرتند رأکشو

ن یه و اصحابش بر ایرف معاود. طیند و اطاعت و جماعت حاصل آیادا نما
شته شوند کن خاطر یست و اگر به ایھا واجب نن امر بر آنیه اکباور بودند 

شته شده و کن مظلوم یبه اتفاق مسلم ساند؛ چون عثمانمظلوم بوده
ر غالب و کز در آن لشیشان نبودند و قدرت سیر علکز در لشیقاتالنش ن

ز یه ما نینند و بر علکیبر ما ظلم مم ینکظاھر بود و اگر از اطاعت امتناع ن
ند، کھا را دفع ه تجاوز آنکست ین نکز ممین یعل یرد و براکتجاوز خواھند 

ه با کد و بر ما واجب است یز دفاع نماین سه نتوانست از عثمانکچنان
ت یند و قادر به رعاکت یه انصاف را در مورد ما رعاکم ینکعت یب یافهیخل

ه ظن کمخالف موجود بودند  ۀن ھر دو دستیدر ب یھلآن ھم باشد. افراد جا
 یعثمان و عل یه الله تعالکداشتند  بو عثمان یو گمان بد نسبت به عل

ه کن بود یا س یشان در مورد علداشته است. ظن و گمان یآن بر را از
 یخورد در حالیسوگند م یرده است و علکصادر  سدستور به قتل عثمان 

شتن عثمان ھم کبه  یصادق و راستگو است و حت یز علیه بدون سوگند نک
معلوم و  ید در مورد علیو ترد کن مسئله بدون شیل نداشته است و ایم

ع یشا یاز دوستداران و دشمنان عل ین مسائل را افرادیح است اما ایصح
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ار قصدشان طعنه زدن به عثمان بود به کن یردند. دوستدارانش از اکیم
صادر نموده است.  یشتن وکامر به  س یود و علشتن بکه او مستحق کنیا

شتن که او بر کرند یراد بگیا س یخواستند به علیار مکن یو دشمنانش با ا
رده و از او کاری نموده است؛ چون صبر ید، قاتالن را یی مظلوم و شھفهیخل

خته نشده است. پس یر یخون مسلمان یدفاع ننموده است و در دفاع از و
ن یه منحرفکن مسائل یگر از اید یھارد؟! و نمونهکد او را اطاعت یچگونه با

ل یزدند و آن را سبب تحلیه به آن دامن میه و علویاز طرفداران عثمان
ه کن امر اقرار داشتند ین به ایدادند. اما ھر دو دسته از طرفیمسائل قرار م

ز ی، جایان خالفت علکست و در صورت امین س یعل یھمتا سه یمعاو
در اسالم،  س یلت و سبقت علیفه باشد؛ چون فضیخل یگریدانستند دینم

ه کار و معلوم بود، چنانکگر فضائل او بر ھمگان آشین، شجاعت و دیعلم، د
ار کآش شاصحاب  یۀر، عمر و عثمان و بقکگر برادرانش چون ابوبیفضائل د

ز ی. سعد ننمانده بود یسکوقاص  یر از او و سعد بن ابیبود و از اھل شورا غ
بود و آن  ب ین امر منحصر در عثمان و علینموده و ا کن امر را تریا

 ین امر باقیا یبرا س یجز عل ینیه عثمان وفات نمود فرد معکھنگام 
ن امر یه اکداد  یرو سنمانده بود. و تنھا شر و فتنه به سبب قتل عثمان 

د تا یردمان گیباعث قوت گرفتن اھل ظلم و عدوان و ضعف اھل علم و ا
 یگریردن از دکه اطاعت کد یرس یین تفرقه و اختالف به جایه اک ییجا

 یه الله تعالکن مسائل است یشد و به خاطر ھم یردن از وکبھتر از اطاعت 
د. در ینما ی میند و از تفرقه و اختالف نھکیبه جماعت و ائتالف امر م

 »:جيمعون من الفرقةما يكرهون يف اجلامعة خري مما «اند: ن مورد گفتهیھم
است از آنچه در تفرقه موجب  یآنچه در جماعت موجب ناخرسند«

 .»است بھتر است یخرسند
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 ث عماریدح
 جواب سؤال سوم:

ِفئَُة «د: یفرمایم سبه عمار ج ه رسول اللهک یثیاما در مورد حد
ْ
َ�ْقتُلَُك ال

َاِ�يَةُ 
ْ

از اھل علم بر آن خرده  یگروھ» شند.کیتو را م یباغ یگروھ« »:ابل
از  یح خود آورده است و در بعضیاند اما مسلم آن را در صحگرفته
اند اند و گفتهردهکل یآن را تأو یز موجود است. بعضین یبخار یھا نسخه

نبغي ابن عفان «اند: ه گفتهک، طالبان خون عثمانند. چنانیمنظور از باغ

اما » م.یر طالب خون عثمان ھستیز شمشیت یھاما با لبه« »:بأطراف األسل

ح است و یگفته ھمان صح ج ه آنچه رسول اللهکست بلیح نیل صحین تأویا
م منافات ندارد؛ چون یردکر کشتند با آنچه ذک یه عمار را گروه باغکنیدر ا

�ن َطآ�َِفَتاِن ِمَن ﴿ د:یفرمایم یه الله تعالکگونه است ن امر ھمانیا
ْ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ۖ فَإِۢن َ�َغۡت إِۡحَدٮُٰهَما َ�َ  ٱۡ�َتَتلُوا ْ بَۡيَنُهَما ۡصلُِحوا

َ
ۡخَرىٰ فَأ

ُ
فََ�ٰتِلُواْ  ٱۡ�

ۡمرِ  ٱلَِّ� 
َ
َء إَِ�ٰٓ أ ٰ تَِ�ٓ ِۚ َ�ۡبِ� َح�َّ ِ  ٱ�َّ ْ بَۡيَنُهَما ب ۡصلُِحوا

َ
 ٱۡلَعۡدلِ فَإِن فَآَءۡت فَأ

قۡ 
َ
ْۖ َوأ َ إِنَّ  ِسُطٓوا ْ َ�ۡ�َ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ إِ�ََّما  ٩ِط�َ ٱلُۡمۡقسِ ُ�ِبُّ  ٱ�َّ ۡصلُِحوا

َ
ٞ فَأ إِۡخَوة

َخَوۡ�ُ�ۡمۚ وَ 
َ
ْ أ ُقوا َ  ٱ�َّ ھرگاه دو گروه از « ]١٠-٩[الحجرات:  ﴾١٠لََعلَُّ�ۡم تُۡرَ�ُونَ  ٱ�َّ

ھا در از آن یکید. اگر یان آنان صلح برقرار سازیمؤمنان به جنگ پرداختند، در م
-یم یند و تعدکیه ستم مک یارزد با آن دستهو یند و تعدکستم  یگریحق د

م او را کگردد و حیاطاعت از فرمان خدا برم یه به سوک ید تا زمانیورزد، بجنگ
شان دادگرانه صلح یان ایرا شد میشود. ھرگاه بازگشت و فرمان خدا را پذیرا میپذ

ه خداوند عادالن را دوست دارد. کد چرا یار ببرکد و عدالت را به یبرقرار ساز
د و از یان برادران خود صلح و صفا برقرار داریگرند، پس میدیکمؤمنان برادر 

 .»د، تا به شما رحم شودیخداوند ترس و پروا داشته باش
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 یگرند و علیدیکه برادر کداند یم ی، آنان را مؤمنانیشتار و بغکرغم یعل
خواند. یھا را مؤمن مدھد، آنیدستور م یه به جنگ گروه باغکنیرغم ا
ا تجاوز باشد، باعث ی، ظلم یزی که بغیه ھر چکست یطور ننین ایبنابرا

 یسانکن امر در مورد یمان و موجب لعن گردد. خصوصًا اگر ایخروج از ا
 ر القرون ھستند.ین امت اسالم مربوط به خیه جزو بھترکباشد 

 یمربوط به اهل بغ یبند میقست
 یب گناھکا مرتیو تجاوزگر باشند و  یا متعدی، ظالم یکسانی که باغ
ل یا اھل تأویباشند یل میا اھل تأویشوند: یم میتقس یلک ۀشوند، به دو دست

نند و یباشند، اھل علم و دیلند و مجتھد میه اھل تأوکی اول ستند. دستهین
به ھا معتقد از آن یاند، بعضه اجتھاد نمودهکباشند یم یسانکاز جمله 

ه کاند. چنانھمان امور را حرام دانسته یاند و بعضشده یحالل بودن امور
از معامالت  یگر تعدادید یھا، بعضیدنیاز انواع نوش یھا تعداداز آن یبعض
اند. ھا را حالل دانستهنیل و متعه و امثال ایز عقود تحلین یو گروھ یربو

اند. ردهکسلف نقل  ین علمایھا را از بھترھمچون آن ییھان امر و نمونهیا
ه دچار کن است یت امرشان ایغا ریل و تفسین اھل تأوین دسته از مجتھدیا

ۚ ﴿ د:یفرمایم یاند. الله تعالخطا شده نَا
ۡ
ۡخَط�

َ
ۡو أ

َ
َِّسيَنآ أ ٓ إِن �  ﴾َر�ََّنا َ� تَُؤاِخۡذنَا

خاطر آن م ما را به یا به خطا رفتیم یردکپروردگارا اگر فراموش « ]٢٨٦[البقرة: 
ن دعا را مستجاب یا یه الله تعالکح وارد است یو در صح .»نکمؤاخذه م

ھما السالم خبر یمان علیگر از داود و سلید یده است. و در جایگردان
ھا را به علم و از آن یکیردند و کم کح یھا ھردو در مورده آنکدھد  یم
علم  ۀواسط ھا را بهآن یه ھر دوکنیرغم ایگرداند علیص میمت تخصکح

را بر خالف آنچه مجتھد  یزیھا چاز آن یکید. پس اگر یستایمت مکو ح
 یبرا ین امر مانعیشود و این سبب مالمت نمید؛ بدیرد، فھمکگر فھم ید
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دانست و باز یم یست ھر چند اگر آن را به صورت واقعیو علمش ن یدارنید
ظلم بود و اصرار بر آن رد، گناه و کیم مکده بود، حیه خود فھمکگونه ھمان

م آن را دانست، حالل ین ھرگاه به ضرورت، تحرکشد لیباعث فسق م
، یه باغک ین مقوله است. اما ھنگامیاز ا یفر خواھد بود. بغکدانستنش 

ه او کش مشخص و معلوم نگردد یل باشد و برایر و تأویمجتھد و اھل تفس
اش دچار دهیند در عقدانست، ھر چیه خود را بر حق مکنموده است بل یبغ

ن امر موجب فسق یه اکنیخواند تا چه رسد به ا ید او را باغیخطا گشته، نبا
د در یل جنگیصاحب تأو ید با اھل بغیند: بایگویه مکھم  یسانکاو باشد و 

ردن کبرطرف  یھا براه جنگ ما با آنکند یگویھا مشان با آنمورد جنگ
ه کدانند بلیارشان نمکدر مقابل  یعقوبتن جنگ را یھاست و اآن یضرر بغ

آورند و یو تجاوز به حساب م یردن تعدکمنع  یبرا یالهیآن را وس
ھا را ھمچون ستند و آنیاند و فاسق نمانده یھا بر عدالت باقه آنکند یگو یم
، کودکه کگونه ستند ھمانیش نیه مسئول اعمال خوکدانند یلف مکر میغ
دارند تا یباز م یده را از تجاوز و تعدیھوش و خوابیار، بکوانه، فراموشید

شوند. و به نص یوانات میمانع از تجاوز ح یھا صادر نشود حتاز آن یظلم
ه ید دیشد، باکست، بیار نکرا به خطا ھر چند گناه یه مؤمنک یسکقرآن 

ھا الزم شده است بر آن یه حد شرعک یسانکل ین دلید. به ھمیپرداخت نما
را در موردشان  ین حد شرعیھا مسلط شدند امام مسلمه بر آنکنبعد از آ
ننده از گناه بسان کرده باشند. ھرچند توبه کاگر توبه  یند، حتکیاجرا م

 یاب عملکل در صورت ارتیاھل تأو یرده است و باغکه گناه نکاست  یسک
 یو احمد بر او حد شرع ی، شافعکگردد در مذھب مال یه موجب حد شرعک

گونه مسائل، متعدد و فراوانند. پس اگر بنا را بر نیگردد و امثال ایم یجار
صورت گرفته است، در آن صورت  یبغ یلیر و تأویه بدون تفسکم یرین بگیا

 یمتعدد یھاسبب ۀز عقوبت آن به واسطیواقع گشته است و گناه ن یگناھ
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ی فارهکه ک ییھایئات و مصائب و گرفتاریی سنندهکچون حسنات محو 
ه عمار را گروه کنیگردد. و حال ایل میگر زاید یزھایباشند و چیگناھان م

ه و اصحابش یر معاویگان، دامنیه حتمًا جرکست ین ین معنیشته بدک یباغ
را  یردند و وکه به او حمله کن است مقصود آن گروه باشند که ممکباشد بل

شتن کبه  یس راضکان بودند و ھریاز سپاھ یھا جزئبه قتل رساندند و آن
ار است کم قاتل عمار است و آنچه معلوم و آشکھمان ح یم وکعمار باشد ح

گر یسان دکو  بچون عبدالله بن عمرو بن عاص  یسانکر کدر آن لش
ه و عمرو بن یمعاو یه ھمه حتکنبودند، بل یشتن عمار راضکه به کاند بوده

شتن عمار را که یه معاوکت است یردند. رواکار کشتن عمار را انکعاص 
ن یرا به ا یه وکاست  یسکل نمود و گفت: قاتل عمار ھمان یگونه تأونیبد

رد کگونه رد نیل را بدین تأویا یشتند و علکه او را ک یسانکه آورد، نه کمعر
د الشھداء یل ما قاتل حمزه سین تأوین در صورت صحت ایو گفت: بنابرا

ح است. یگفت، صح یچه عله آنکوجود ندارد  کیان شین جریم و در ایھست
شان ن علماء در مناظراتیه بک ییه بخواھد در گفتگوھاک یسک یاما برا

ز مطرح نبوده یھا جنگ و قتال و تسلط نن آنیه بکداده و حال آن یرو
اد یه به درجات زکند یبیھا مالم آنکاز نصوص را در  یالتیبنگرد، تأو

 ه است.یل معاویتر از تأوفیضع
ه قاتل عمار یه معاوکن نخواھد بود یاو ا یرد رأیل را بپذیتأون یس اکھر

باشد؛ او  یداند ھر چند در نفس امر و واقع باغینم ین او را باغیاست، بنابرا
 ه دچار خطا شده است.کاست  یلیاھل تأو

 د؟ید جنگیا با قاتل عمار بایآ
را  سس که عمارکد با ھریه باکست ین نیز اتفاق بر این فقھا نیدر ب

ابر صحابه که دو قول مشھور دارند و طرفدارانش از اکد. بلیشته، جنگک
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دن ھمراه با عمار و گروه اوست و یھا نظرشان جنگاز آن یھستند، بعض
د. در ھر دو یشکد به طور مطلق از جنگ دست یه باکگر معتقدند یی ددسته
محمد بن ف، یل بن حنین قرار دارند. عمار، سھین اولیاز سابق یسانکگروه 

د یاند و شاھا قرار گرفتهد، عبدالله بن عمر و امثال آنیمسلمه، اسامه بن ز
ند ینما یدن خودداریه از جنگکو نظر بودند  ین رأیثر بزرگان صحابه بر اکا

ه کوقاص موجود نبود  یافضل از سعد بن اب یر بعد از علکو در ھر دو لش
ث یجنگ و قتال است حد ه معتقد بهک یسکن بود.یی قاعدشان از جملهیا

 یباشند، الله تعال یدھد؛ چون اگر قاتالن او باغیعمار را مورد استناد قرار م

ْ ﴿ فرموده: -یم یه ستم و تعدکبا آن دسته « ]٩[الحجرات:  ﴾َ�ۡبِ�  ٱلَِّ� فََ�ٰتِلُوا
 .»دیورزند بجنگ

 متخاصم یهاگروه ردنکن ین در جنگ و همراهیی قاعددهیقع
ن امر بود، به یردند و نظرشان بر اک یدن خودداریه از جنگک یسانکاما 

ه در ھنگام فتنه، نشستن کردند کیاستناد م ج امبریاز پ یحیث صحیاحاد
 یعنین جنگ و امثال آن قتال الفتنه یگفتند: ایدن است و میبھتر از جنگ

ا و ینه گوین زمیح در ایث صحیه حدکدن در ھنگام فتنه است چنانیجنگ
ن مورد دستور به جنگ صادر ننموده و به یدر ا ج است و رسول اللهروشن 
رده است کامر  یو به قتال اھل بغ یه به صلح راضکنبوده است بل یآن راض
 ه فرموده:کد؛ بلینکار، جنگ کن مورد ھم نفرموده از ھمان آغاز یو در ا

ْ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ �ن َطآ�َِفَتاِن ِمَن ﴿ ۖ فَإِۢن َ�َغۡت إِۡحَدٮُٰهَما  ٱۡ�َتَتلُوا ْ بَۡيَنُهَما ۡصلُِحوا
َ
فَأ

ۡخَرىٰ َ�َ 
ُ
ْ  ٱۡ� ۡمرِ  ٱلَِّ� َفَ�ٰتِلُوا

َ
َء إَِ�ٰٓ أ ٰ تَِ�ٓ ِۚ َ�ۡبِ� َح�َّ ۡصلُِحواْ  ٱ�َّ

َ
فَإِن فَآَءۡت فَأ

 ِ قۡ  ٱۡلَعۡدلِ بَۡيَنُهَما ب
َ
ْۖ َوأ َ إِنَّ  ِسُطٓوا ھرگاه دو « ]٩جرات: [الح ﴾٩ٱلُۡمۡقِسِط�َ ُ�ِبُّ  ٱ�َّ

از  یکید. اگر یان آنان صلح برقرار سازیگروه از مؤمنان به جنگ پرداختند، در م
ند و کیه ستم مک یاورزد با آن دسته یند و تعدکستم  یگریھا در حق دآن
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گردد و یاطاعت از فرمان خدا برم یه به سوک ید تا زمانیورزد، بجنگیم یتعد
شان یان ایرا شد میھرگاه بازگشت و فرمان خدا را پذشود. یرا میم او را پذکح

ه خداوند عادالن را کد چرا یار ببرکد و عدالت را به یدادگرانه صلح برقرار ساز
 .»دوست دارد
ه دستور داده است، کفرمان شروع جنگ را نداده است بل یالله تعال

 رده، بجنگد چون در آنک یه بغکرد با آن یه او انجام گیعل یس بغکھر
ثر مؤمنان و غالب کشود؛ چون ایواجب م یشتن ھر باغکصورت قتل و 

دند یفه از مؤمنان جنگیدو طا یه وقتکو ظلم ھستند. بل یب بغکمردم مرت
دام از کچیرد و با ھکجاد یھا اصالح ان آنیدر ب یستین است که بایواجب ا

شته کرد، ک یھا بغاز آن یکیستند و اگر بعد از آن یدن نیھا مأمور به جنگآن
داند و شرش جز یند و اصالح را واجب نمکینم کشود چون جنگ را تریم

جنگ با  ۀدن با او به منزلیگردد. در آن وقت جنگیدن دفع نمیبا جنگ
گران یزند و ظلمش از دیه به جان و مال مردم دستبرد مکاست  یتجاوزگر

من قتل دون «د: فرمودن ج ه رسول اللهکشود. چنانیدن دفع میتنھا با جنگ
ماهل فهو شهيد وقتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن 

ن و ناموسش یه به خاطر مال، خون، دک یسک« »:قتل دون حرمته فهو شهيد
باشند در  یان باغیرکن اساس اگر تمام لشیبر ا» د است.یشته شود، شھک

م و یھا ھستن آنیدر به مأمور به اصالح کد بلیھا جنگد با آنیابتدا نبا
اختالف آراء و در  ین خود دارایه در بک یھا وقتدن با آنین جنگیھمچن

ن یه اکن است یست. مقصود ایز نیف ھستند، جایضع یبرداراطاعت و فرمان
 شود.یند و موجب فسق او نمکیاز اصحاب را مباح نم یث لعن احدیحد

 جواب سؤال چھارم:
واقع  ییھرگز سب نشده و مورد ناسزاگو الله یت به حمد و ثنایاھل ب

 اند.نشده
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 جواب سؤال پنجم:
شته است تنھا از اشراف و بزرگان عرب کھاشم را ن یاز بن یحجاج احد

رد اما چون فرزندان کشته و او با دختر عبدالله بن جعفر ازدواج کرا  یسانک
باعث ن امر ینبودند ھم یار راضکن یه به ایام یعبد مناف، بنی ھاشم و بن

 دانستند. والله اعلم.یھم نم یھا را ھمتارا آنیھا گشت. زن آنیب ییجدا

 وآخر دعوانا ان احلمد هللا رب العاملني
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