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 مقدمه

 .اصطفىعباده الذين  عىلوسالم  كفىاحلمد هللا و
 :اما بعد

ن یمحبوبتر ن ویرا به عنوان بزرگتر ج خداوند متعال حضرت محمد
را بر تمام مخلوقات عزت و شرف و  شانید و ایبرگزھا  انسان انیاز م ،فرد

 د. یرامت بخشک
 انیش، باز در مین محبوب خویا یھمراھ ین خداوند متعال برایھمچن

را  ج رده و عشق و محبت رسولکرا جا ھا  نیبھتر تیجامعه بشر یھا انسان
 ساخت. ور  ھا شعله آن در دل

ه کھستند،  شرامکن، صحابه یده و منتخب رب العالمین افراد برگزیا
ھا  آن ن نعمت بزرگ را بهیش ایمنت نھاد و به فضل خوھا  آن اوند منان برخد

 . ج رسول الله یو ھم صحبت یت ھمراھداشت، نعم یارزان
ن ُبعد قصور به یسان و موّرخان در اینوخیه تارکاما افسوس و صد افسوس 

ن یا یھا یرادمرد وھا  رشادت د ازید و شایه باک یآن طور واند  داده خرج
از مورخان  یبعض ی، حتاند ردهکن یقلمزن جھاد و دعوت، ۀبزرگمردان عرص

داشتن منزلت نزد پادشاھان وقت، پا  مقام و و سب پستکبه خاطر  یدربار
ار کن ی، و در ااند ر نمودهیضد آنچه رخ داده است، تقرامًال کحق نھاده و  یرو

ت رب و پروردگار عالم ی، نه رضااند داده ت اربابانشان را مد نظرشان قراریرضا
 را. 

مختلف  یھا گروه افراد و یه ھمواره از سوکرام کن صحابه یاز ا یکی
از  یکی، بان) یسف یه بن ابیتھمت قرار گرفته، ((معاو مورد طعن، لعن و
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ن یت اینگونه بوده و واقعیا یبه راست ایباشد. اما آ یم ج رمکاران رسول ای
 ؟!!!     است

ه)) و واضح شدن ی((معاو یاز چھره واقع ین) به خاطرپرده بردارکی(مس
 یا صورت رسالهش را به یقات خویه حاصل تحقکقت، بر آن شدم یحق

 یھا قت و انسانیه مشتاقان حقکر در آورم. باشد یمختصر به رشته تحر
گاه شوند و  قتیع و حقیقت جو، از وقایده و حقآزا د از یورانه به تقلکورکھا آ

 ان و جاھالن نپردازند.یگو اوهی

 و ما توفيقي إالَّ باهللا العيل العظيم
 ھـ ق. ١٤٢٢شعبان 

 سنندج -یوب گنجیا
 



 
 

 
 

 فتار شگیپ

 شرامکدر مورد صحابه  کیاند

را در مورد صحابه  یمختصر سهیمعاو یقبل از پرداختن به بحث زندگان 
 م:ینمائ یم میخ، تقدید تاریشه جاویھم ین الگوھایرام، اک

 دگاه قرآنیصحابه از د 
آمده است  ج امبریاران پیدر وصف  یات متعددیم الشان، آیدر قرآن عظ

ن باره وجود دارد. ما فقط یدر ا یحات مناسبی، توضنیربزرگان دیه در تفاسک
و  مشھود یه در آن به خوبک، مینک یمتفا که به عنوان نمونه ایبه چند آ

 ییت و راھنمایرام را خداوند متعال خودش تربکه، صحابه کواضح است 
 رسولش انتخاب فرموده است: یھمراھ یرا براھا  آن نموده و

دٞ ﴿ )١ َمَّ ِۚ ٱرَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ِشدَّ
َ
ارِ ٱأ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم  ۡلُكفَّ

ٗدا يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  ٗعا ُسجَّ ِ ٱُركَّ ثَرِ  �َّ
َ
ۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن � َورِۡضَ�ٰٗنا

� ٱ ُجودِ � َوَمَثلُهُ ٱَ�ٰلَِك َمَثلُُهۡم ِ�  لسُّ ِ�يلِ ٱۡم ِ� �َّۡوَرٮٰةِ ۡخَرَج َشۡ�  ۡ�ِ
َ
 ۥهُ  َٔ َكَزۡرٍع أ

ٰ ُسوقِهِ  ۡسَتَوىٰ ٱفَ  ۡسَتۡغلََظ ٱفَ  ۥاَزَرهُ  َٔ َ�  اعَ ٱُ�ۡعِجُب  ۦَ�َ رَّ ۗ ٱِ�َغِيَظ بِِهُم  لزُّ اَر  ۡلُكفَّ
ُ ٱوََعَد  ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنوا ۡغفِ  ل�َّ ۡجًرا َعِظيَمۢ� َرةٗ ِمۡنُهم مَّ

َ
 ﴾٢٩ َوأ

 .]٢٩[الفتح: 
در  اران او)ی( ه با او ھستندک یسانکمحمد فرستاده خداوند است و «
شان را یا گر مھربان و دلسوزند.یدیکنسبت به  سرسخت و و افران تندکبرابر 

و  ندیجو یمنان ھمواره فضل خدا را آ .ینیب یموع و سجده کدر حالت ر



 معاویه را بهتر بشناسیم  ٤

 ان است.یشان نمایشانیدر پ شان بر اثر سجدهیطلبند. نشانه ا یاو را م یرضا
ن آمده یل چنیف شان در انجیو اما توص ف آنان در تورات است.ین توصیا

رون ی(خوشه ھا) خود را ب ه جوانه ھاکھستند  ییشتزارھاکھمانند  است:
ش راست یخو یھا رو داده و سرسخت نموده و بر ساقهیزده و آنان را ن

 .)١(»آورد یه شگفت مه برزگران را بک یا به گونه ستاده باشد.یا

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿ )٢
ُ
ِينَ ٱأ ُ ٱ ۡمتََحنَ ٱ �َّ  .]٣[الحجرات:  ﴾قُلُو�َُهۡم لِلتَّۡقَوىٰۚ  �َّ

زه و کیپا ،یزگاریپرھ یشان را برایه خداوند دل ھا کاند  یسانکآنان «
 .»ناب داشته است

ْ بِِمۡثِل َمآ َءاَمنُتم بِهِ  فَإِنۡ ﴿ )٣ ْۖ ٱَ�َقِد  ۦَءاَمُنوا َما ُهۡم ِ�  ۡهَتَدوا ْ فَإِ�َّ �ن تََولَّۡوا
 .]١٣٧[البقرة:  ﴾ِشَقاقٖ� 
ه ک ییزھایبدان چ و د،یا مان آوردهیچنانچه شما ا اورندیمان بیآنان ا اگر«

گمان (به راه راست  یمان داشته باشند و بیز ایشان نید، ایمان داریشما ا
 .»اند رھنمود شده )ییخدا

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿ )٤
ُ
ٞ َورِۡزٞق  ِمُنونَ لُۡمؤۡ ٱُهُم  أ َُّهۡم َدَرَ�ٌٰت ِعنَد َرّ�ِِهۡم َوَمۡغفَِرة ۚ ل ا َحّقٗ

 .]٤[األنفال:  ﴾٤َكرِ�ٞم 
 کپا یو روز یمغفرت الھ ،یدرجات عال یآنان واقعًا مومن ھستند و دارا

 باشد. یمخود  یشگاه خدایو فراوان در پ

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ )٥ لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱمَِن  ۡ�

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ َّ� 

ُ ٱ�ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ  ٰٖت َ�ۡرِي َ�َۡتَها  �َّ َعدَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
ْ َ�ۡنُه َوأ نَۡ�ٰرُ ٱَ�ۡنُهۡم َورَُضوا

َ
�ۡ 

بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك 
َ
 .]١٠٠[التوبة:  ﴾١٠٠ ۡلَعِظيمُ ٱ لَۡفۡوزُ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ �

                                           
 شود. یخرمدل استفاده م یتر مصطفکر نور، نوشته دیات از تفسیدر ترجمه آ -١



 ٥   پیشگفتار

روش آنان را  یکیبه نه ک یسانک ر ون و انصاین مھاجریشگامان نخستیپ
خداوند از آنان خشنود  ،مودندیپ یشان را به خوبیش گرفتند و راه ایدر پ

آنان بھشت را آماده  یخداوند براو  شان ھم از خدا خشنودند.یاست و ا
است و  یھا جار ، آن رودخانهیھا اخکر درختان و یه در زکساخته است 

 سترگ. یبزرگ و رستگار یروزیاست پن یا مانند یمجاودانه در آنجا 

 ثیدگاه احادیصحابه از د
در صحاح  یادیث زیاحاد ج اصحاب رسول الله یدر مورد عظمت و بزرگ

ث اشاره ی، به چند حدیگاھه جھت آکث وارد است یتب حدکه یسته و بق
 شود: یم

 .)١((أصحايب اكنلجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم) )۱
شان اقتدا یدام از اکپس به ھر (در آسمان)اصحاب من مانند ستارگانند 

 . دیشو یمت ید (حتمًا) ھداینک

ومن آذاهم فقد  تتخذوهم غرضاً من بعدي، اهللا يف أصحايب، ال (اهللا )۲
  .)٢(ومن آذى اهللا يوشك أن يأخذه) من آذا� فقد آذى اهللا،و �,اآذ

خود  وھشکشان را مورد مالمت و نیاران من، و اید از خدا در حق یبترس
را دوست ھا  آن زیشان را دوست بدارد، من نیس اکد، پس ھر یقرار ندھ

رده است) ک یند(با من دشمنک یشان دشمنیس با اکو ھر  خواھم داشت،
برساند  یت و آزاریاذھا  آن ه بهک یسکز دشمن او خواھم بود، و یپس من ن

و  ،دهیجانقت خدا را رنیه مرا برنجاند، به حقک یسکده و ینًا مرا رنجانیقی

                                           
 ح.یاه المصابکمش -١
 .ھمان منبع -٢
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رد و مورد عذاب یرا بگ ه خداوند اوکاست  یکه خدا را برنجاند، نزدک یسک
 قرار دھد.

 .)١() (ال يدخل انلار أحد من بايع حتت الشجرة)۳
 ج للهبا رسول ا ه)یبی(در صلح حد ر درختیه زک یسانکدام از کچیھ

 شوند. ینمردند وارد جھنم کعت یب

 .)٢(، فقولوا: لعنة اهللا ىلع رّش �م)(إذا رأيتم اذلين �سبون أصحايب )۴
 پس به نند،ک یم ییاران مرا بدگویه کد یردکرا مشاھده  یھر وقت افراد

 د لعت خدا بر(گروه) بد شما. ییبگوھا  آن

(ان اهللا اختار�، واختار يل أصحاباً، واختار يل منهن أصهاراً  )۵
  .)٣(ذى اهللا)وأنصاراً, فمن حفظ� فيهم حفظه اهللا، ومن آذا� فيهم آ

 انیه از مکمن،  یبرا یارانیده است، و یان بندگانش برگزیخداوند مرا از م
س احترام کده است، ھر یمن برگز یاور برای یار و تعدادکصلت یتعدادھا  آن

 س دربارهکو ھر  خداوند او را نگاه خواھد داشت، ،نگه داردھا  آن مرا درباره
 آزارش خواھد داد.  خداوند ت و آزار دھد،یمرا اذھا  آن

ن یه در مورد اک یبودند از خروار یه مشتکث یه و حدین چند آیان ایبا ب
شود.  ین ثابت میشان در بارگاه رب العالمیت ایمقبول بزرگواران وجود دارد.

رده کن اوصاف استثنا نیاز اصحاب را از ا یکچیھه گذشت کو ھمانگونه 
 است. 

                                           
 .ی/ ترجمه موالنا عبدالرحمن چابھار یخ عثمانیش یمقام صحابه / مفت -١
 ھمان منبع. -٢
توبات ک/ به نقل از م ی/ ترجمه موالنا چابھار ین بخارید نورالدیمصائب صحابه / س -٣

 . یامام ربان



 ٧   پیشگفتار

 خیتار ین الگوهایبرتر ج رمکصحابه رسول ا
واال و برتر بوده تا  ییالگو یاش ھمواره در پ یبشر در تمام مراحل زندگ

ند و کاده یاش پ یات و عادات او را در زندگکد و تمام حریبه او اقتدا نما
رده و به علت کش عادت یعصر خو یھا نیبرترشتر به تاثر از یب یفطرت انسان

ش ین خویرا نصب العا ھ آن یان جامعه، زندگیشان در م یظاھر بودن برتر
نه مختلف یه در زمک ییھا شرفتی. با ھمه پندک یماقتدا ھا  آن قرار داده و به

و  یا پرستیمملو از دن ،یماد ۀطریاست ماالمال از فساد و س یعصر داشته،

ه از نظر کشوند  یم یمعرف یسانک، ھمان یامروز یلذا الگوھا .یا دوستیدن
ن جوان امروز مجبور یبنابر ا ده باشند،یبه درجات و مقامات باال رس یماد

ن یاندازد تا به ایب یبزند و خود را به ھر چاھ یارکشده، دست به ھر 
ب و یعج یبرسد و به گونه ا (ساخته دست استعمار) اذبک یالگوھا

ن یده است. به ھمیر پوچ گردکن تقین حالت و ایمسخ و مغلوب ا کوحشتنا
ه کرده کده به تن یآنقدر تنگ و چسب یم لباسینیب یمرا  یکیه کعلت است 

افه اش را به صورت یق ینشستن و برخاستن در عذاب است. حت یبرا
فتد، یعقب ن ُمد تا از سازد، یم ھا ین سختیھمه ا با یو یمسخره درآورده، ول

 ه باشد.یش شبیشتر به الگوھایتا ھرچه ب وفت ھم قطارانش رانخورد وکسر تا
لم یفالن ف ه درکدر آورده  یرا به مدل ش خودیم رینیب یمرا  یگرید

 ده است.یا . . . . . دی یا آلمانی ییایتالیبرصورت شخص ا
ب و یار عجیبس یسرش را به طرز یه موھاکم ینیب یمرا  یکیو آن  

ه توانسته خود را کار خوشحال است یرده و فرم داده، بسکب اصالح یغر
ه کا. . . . . یبال یا والیتبال و م فوین فالن تیکا بازیلم یگر فالن فیه بازیشب
 ن است خدا را ھم نشناسد، گرداند. کمم
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ان است. یارا و عکخودآش یواخرو ینیت استقبال ازمسائل دیوضع
 اش یلیتحم یعشق الگوھا یپا در سودا یسرو ب یه بکن جوان یا حال!

 یو از الگوھا ندک یم ین راه جان فدائیعاشقانه در ا یغرق است و حت
و  یر الوریخبر، سنت خ یو سر به ھوا و ب ندک یمورانه دفاع ش جسیخو

زند و  یپشت انداخته و دم از تمدن و مدرن بودن م یرا پ ج یروش مصطف
 رداند.. گ یمبر  (به گمان خود) ارتجاع و خود را از تحجر

محبت  یافت و دست او را با نوازش و گرماید درین جوان را بایا ،یآر
اش بازگرداند و  فتهت از دست ریقت و شخصیحق یفشرد و به سو یمانیا

 نمود. یبشر را به او معرف ین الگوھایبھتر

 تمام اقشار جامعه ین الگو برایصحابه بهتر
ق آن با یوتطب ین محمدیوتاه و گذرا به اسالم و آئک یه نظرک یبه راست

 یات قرآنیبه آ یم نگاھیو ن ج رمکامبر ایت اصحاب گرانقدر پکپر بر یزندگان
 نیامل ترکه کن مطلب را به وضوح روشن خواھد ساخت ی، ایث نبویو احاد
ن گروه برجسته بوده اند. ین افراد امت اسالم، ھمیو مسلمان ترھا  انسان
ار کن گروه، ھمان انیا یل و اوصاف واالیردن فضاکار که انک یبطور

 آن است. ید عالمتاب و درخشندگیخورش
 ییند و دّرھایچون رسول خدا یا یمربافته دست مرشد و یآنان پرورش 
 رد زر شود)). یگ کاز خا یاملکند. ((یت اویمعنو یایاز در یدرخشان و نوران

رده و با زبان نبوت ک: آنان با نور خدا نگاه یوسف قرضاویتر کبه قول د
 ردند.ک یت مکر حریسخن گفته و با دست تقد

 ن)یهم اجمعالله عن ی(رض ت صحابه بزرگواریو موفق یعوامل برتر

 امت:یامل به الله و روز قکو  یمان قویا -١



 ٩   پیشگفتار

مان و باور یا یالھ یآنگونه به خداوند (عز وجل) و وعده ھا شصحابه
 سیده بودند. حضرت علین رسیقیحق ال ین، حتیقین الیه به عکداشتند

برداشته شود و من بھشت و جھنم  یاسباب ماد یھافرمودند: اگر پرده یم
 ن من افزوده نخواھد شد. یقینم، بر یببرا با چشمان خود 

 ج تب رسول اللهکافتگان میم یتعل گر ازید یکی سانس بن نضر و
 یر تا به دندان مسلح دشت احد، ھجوم مکلش یر برداشته و به سویشمش

(واهاً دھد:  ی؟ جواب میرو یجا مکپرسد  یآورد، ((سعد بن معاذ)) از او م

 ن أحد).يا سعد! إين أجدها دو لريح اجلنة،
 جان چیست تا نبخشم و نرسم به کوی یار  مستم زبوی یار و دوانم به سوی یار

((تعلمنا مان را آموخته بودند، یاند ا ه خود گفتهکھمانطور  یبه راست
م یسپس قرآن را تعل م،یمان را آموختیابتدا ا اإليمان، ثم تعلمنا القرآن))

 م. یگرفت
 ندک یممانشان افتخار ینازد و به ا یمھا  آن و خداوند عز وجل آنگونه به

 د:یفرما یه خطابشان مک

ٓ َءاَمنُتم بِهِ  فَإِنۡ ﴿ ْ بِِمۡثِل َما ْۖ ٱَ�َقِد  ۦَءاَمُنوا َما ُهۡم ِ�  ۡهَتَدوا ْ فَإِ�َّ �ن تََولَّۡوا
 .]١٣٧[البقرة:  ﴾ِشَقاقٖ 

نه اند و اگر  افتهیت یه ھداک یمان آورند، به راستی((اگر آنان مانند شما ا
 . اند) )) یدر اختالف (و گمراھ

 بود): یتعال ین بر عظمت الله (قلوبشان مملو از عظمت باریقی -٢
را به خشوع و ھا  آن الله عزوجل تمام وجود یه عظمت و بزرگیکبطور

ِينَ ٱ﴿ ا متاثر بودندیبرکن یخضوع در آورده بود. و ھر لحظه از ا إَِذا ذُكَِر  �َّ
ُ ٱ ن خطا بر آنان مثل یتر کوچکه ک یتا جائ ]٢األنفال: [ ﴾ُهمۡ وَِجلَۡت قُلُو�ُ  �َّ
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، ین صفت برتر و تاثر از عظمت حق تعالیآمد. و بر اثر ا یبزرگ فرود م یوھک
داشتند و نه  یتیثیچشمانشان ح یگر نه پادشاھان و جباران عالم جلوید

 بران زمان. کان و متیزورگو
ر یسف سمر))بن عا ین صفت در برخورد حضرت ((ربعیسمبل ا

 ظاھر است.  یران به خوبیم اک، با رستم، حاسحضرت((عمر بن خطاب))
ھنه و ک یھا فشکشود، با  یترس و واھمه، داخل قصر م یه بکآنجا 

ن و یزر یھا وتاھش، بر فرشکر یوتاه قد و شمشکدار و اسب  نهیپ یھا لباس
 د: یوگ یمنگونه ینھد و خطاب به رستم ا یم ین پایمیس

 عبادة اهللا وحده. . . . ) إىلعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد تاهللا اب(
م و یفراخوان یکشر یب یخدا ی((الله ما را فرستاد تا بندگان را از بندگ

ان پوچ و یاد ۀرده و از سلطکآن خارج  یگشادگ یا به سویدن یآنان را از تنگ
 .م))یبا رھنمون سازیعدل اسالم ز یجائز به سو

 رد رنگ وبویمرد حق از حق پذ  رد رنگ و بوینگ سکمرد حق از 

 عشق به ھدف: -٣
سب کو  یتیلمه الله در گوشه گوشه گکاعالء  ر مردان،ین دلیھدف ا

ه بر کبود  ین مدالیپر افتخارتر ن راه،یبود، و شھادت در ا یت مولیرضا

بود  ین خوشیشان باالتریھا برا یتمام سخت ن راه،یختند. در ایآو یگردن م

 یریس ھا، ی، تمام گرسنگیعزت و سربلند تمام رنجھا، لذت، تمام ذلت ھا،و 

 امل بود. ک یشفا ھا، یضیو تمام مر
امًال که صورتش کآموزد  ینگاه به ما مآ سقیر صدکعشق به ھدف را، ابوب

عبه افتاده است، و کنار خانه کھوش در یخرد و ھموارگشته و خون آلود و ب
ه با کآموزد  یاھان عالم آنگاه به ما میسردار س، یقت را، بالل حبشین حقیا



 ١١   پیشگفتار

 یلیس ج ن به رسول اللهیشرمانه توھ یب ین در جواب تقاضاکزبان ال
قدرتمندان زورگو را  کوبد یفر زمان مکبودکپرقدرت (َاحد َاحد) را بر صورت 

 .ندک یماش  یمان قویمغلوب و مقھور ا
ـــا   ه دارد جـــور تـــوکـــاز حالوتھ

 

 غورتـــوبـــد یس نکـــو زلطافـــت  
 

 ن اســت نــورت چــون بــودیــنــار تــو ا
    

 ه سورت چـون بـودکن خود یماتمت ا 
 

ــھمچــو مــوج بحــر جــان ز    ه باشـد غـرق تـرکـغرق حق خواھد  ــری  ر و زب
 

   
ر یبه تصو یمانیا ۀنم نغمش را با ترینگونه عشق خویا سبیو حضرت خب

 شد.ک یم

 ولســـت أبـــايل حــــني أُقتـــل مســــلامً 
 

  مرصـــعيعـــيل أ شـــق كـــان ىف اهللا 
 

 وذاك يف ذات اإللــــــــه و إن يشــــــــأ
 

 يبــــارك عــــيل أوصــــال شــــلوٍ ممــــزع 
 

ا و عشق به ظواھر یه امروز حب دنکم یید اعتراف نمایمال تاسف باکبا 
ن برده یاز بھا  آن رت جوانان مسلمان و عشق به شھادت را دری، غیماد

 است. 

 :ج رمکا یامل از سنت نبکاتباع  -٤ 
 یحت ردند.ک یم یرویسرورشان پ یاز سنتھا املکبا جان ودل و عشق 

د یردند. بنگرک ین سنت، جان خود را فدا میتر کوچکاگر الزم بود به خاطر 
 یه فرستاده مکه به میبیه در صلح حدکآن ھنگام  سنیالنور یبه عثمان ذ

ش بود) باال یه سنت و دستور آقاکشود، ازار خود را تا نصف ساق (آن گونه 
نند ک یطان مسخره اش میشود حزب ش یم یکعبه نزدک زند و به خانه یم

ان ما یو در م یرتمند بودی، غیت برگردین آبا و اجدادیه از دکنیتو قبل از ا
ن طور یپست ازار خود را ا یھا انسان . حال مانند بردگان ویاحترام داشت
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ن یقیمان و ینده از اکآ یسراسر عشق و شور و قلب یاو با جواب .یباال برده ا
ذا کند با گفته (ھکدا یبه قلبش راه پ یه تزلزلکنیار، بدون اکن یت ایر حقانب

 یه دشمنان اسالم میرک هءرا بر چھر یدیاس و نامی) پردهء یازار صاحب
 شد.ک

ن عشق یاز ا یوپکروسیکم یذره ا یا در مسلمانان امروزیم آیحاال بنگر
م، تا خود را ینیب یمس از شرم و خجالت نام سنتھا نکا بر عیماند است  یباق

رده و بر آن افتخار کانتخاب  یو آلمان ییایکم و ظاھر آمریانیمتمدن نما
 . مینک یم

 گر:یمحبت و الفت فراوان با ھمد -٥

نَفۡقَت َما ِ� ﴿
َ
�ِض ٱلَۡو أ

َ
لَّۡفَت َ�ۡ�َ قُلُو�ِِهۡم َوَ�ِٰ�نَّ  ۡ�

َ
آ � َ ٱَ�ِيٗعا مَّ لََّف  �َّ

َ
�

 .]٦٣األنفال: [ ﴾بَۡيَنُهمۚۡ 
 یتوانست ی، نمیردک ین است را خرج میاگرتمام آنچه درزم محمد! یا

 .ردکن آنان الفت برقرار ی. اما الله بینکجاد یشان الفت ایا ین قلبھایب
م یعد یر و حتیم نظکار یان صحابه بود، بسیه در مک یمانیا یمحبتھا

ن مطلب یانگر ھمیگر، بیشان نسبت به ھمدیھایارکثار و فدایر بود. ایالنظ
، بتواند تمام اعمال ینونکشرفته یامروز و جھان پ یایاگر دن :است. گفته اند
بسازد، اما نتوانسته و  یشان فلسفه ایبرا یند و بگونه اکه یصحابه را توج

دام از آنان در حال جان دادن و از که ھر کرا  ینخواھد توانست، آن صحنه ا
دھد،  یم یگریآب را به د یکھر  یده ولیجان به لب شان رس یفرط تشنگ

ه جام شھادت را قبل از ک یردد، در حالگ یمتا بالخره آن آب به نفر اول بر 
 نند. که یتوج رده است،کن جرعه آب نوش جان یا

انگر یل، بین قبیاز ا یشمار یب ین صحنه و صحنه ھایه اک یبه راست
 ت.گران اسیثار نسبت به دیمحبت و ا یایاو، گو یعشق به الله و لقا
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ه چه بسا گذشته از کم، بلین احساس را نداریاما امروزه نه تنھا به ھم ا
جاست تا به کن راه از یشند. ببک یگر را میا ھمدیھمه پدر و پسر بر سر دن

 جا. ک

 :ج سردار عالم یائنات محمد مصطفکاندازه با سرور  یمحبت ب -٦
ان به ش یامبر و قصه از خود گذشتگیاصحاب پ ییجان فدا یداستانھا

 ندک یمدار یرا ب یامبر اسالم، ھر وجدان خفته این دستور پیتر کوچکخاطر 
ن یرکھمچون متف یدھد، وافراد یان مکو ھر انسان صاحب وجدان را ت

ه کم یده ایرا ند یچ فرماندھیه ھکد ینما یم ین اعترافیرا وادار به چن یغرب
ردند، داشته باشد، ه پروانه وار دور رھبرشان بگکع یجان فدا و مط یروانیپ

 . ج یمگر محمد مصطف
قرار  ج ه دستش را سپر رسول اللهکم ینیب یمرا  یکیدر صحنه احد 

م پشت به دشمن ینیب یمرا  یگریزند و د یداده و خونھا از دستش فواره م
را  یکیش را سپر قرار داده و آن یجان خو ج رده و جلو رسول اللهک
، تا ندک یماندازد و از سرورش دفاع  یر میه با عشق و سوز تکم ینیب یم

ن عشق سرشار افتخار نموده و یبه وجد آمده و به ا ج ه رسول خداک یجائ

پدرم و  انداز.یر بیسعد ت یا فداك أيب وأ�) (ارم يا سعد! زند، یاز دل ندا م
 ت باد.یمادرم فدا

 نـدکه تو را شناخت جان را چه کس کآن
 

ــد و ع  ــفرزن ــه ی ــان را چ ــدکال و خانم  ن
 

ــه ید ــکوان ــ ین ــانش بخش ــر دو جھ  یھ
 

 نــدکوانــهء تــو، ھــر دو جھــان را چــه ید 
 

شود، نه با  ینه در موارد خالصه م ین الھیدین مؤیات ایمسلمًا خصوص
آنان  ۀه قول خداوند را دربارکاست  یافکردد. فقط گ یمزبان و قلم اظھار 

ْوَ�ٰٓ�َِك َكَتَب ِ� ﴿ نشست. یم)) به گوشه اک((صم ب گفت و
ُ
 قُلُو�ِِهُم أ



 معاویه را بهتر بشناسیم  ١٤

يَ�ٰنَ ٱ ت یو مقبول ین عامل برتریبزرگتر یمان قوین ایھم و ]۲۲المجادلة: [ ﴾ۡ�ِ
شان اقتدا یه به اکن الگوھا ھستند، ینان برتریه اکل ظاھر شده ین تفصیا

 نمود.

 مسئله قابل توجه و تدبر
 یده است و تا زمانیبه ما رس شرامک ۀله صحابین بوسید کبدون ش 

م و ھر یخین بزرگ مردان تاریر منت و احسان ایم زیا یا باقاست و م یباق
از  یخالھا  آن هکر کن تفیردد. حال اگر با اگ یمبرھا  آن م بهیه دارک یافتخار

ساحت مقدمشان  ینقد و انتقاد را به سو یر ھایت ب و نقص نبوده اند،یع
توجه  ته قابلکم) نیسته اکدان را شکرا خورده و نم کا (نمیم. گوینک یکشل

ست. ینھا  آن یخطاھا و لغزش ھا یامروز وقت بررس ه:کن است یو تعمق ا
ست، ین یزدین مقبوالن بارگاه ایردن اکل یامروز، گاه نشستن و جرح و تعد

با  یبچسبانند و گروھھا  آن رون آورده بهیخ بیاز تار یطعن یه گروھک
 ردنش شوند. کفراوان مشغول به رد  یف ھایف و تالیتصن

ش، در حال دست و یه جامعه غرب زده و دور مانده از اصل خویکلدر حا
خ ساز و یز و مردان تاریبا اسالم عز ییچ آشنایپا زدن و جان دادن است و ھ

 مان داران مسلمان ندارد. یا
ه کشان تین آرزویه بزرگ ترکاند  دیصحابه ھمان تشنه لب و تشنگان شھ

 بود. ه شدن در راه موال و شھادت در بستر خون کت
ش پر یافته و رکو فرق ش س((عمر فاروق)) افته شدهکش ۀنیما از س
و جگر  سار))ی((جعفر ط قطع شده یھا و دست س))یمرتض یخون ((عل

و ما از  مینک یمآزرم  سد الشھدا))ی((حمزه س هءدیبر یپاره شده و گوش ھا



 ١٥   پیشگفتار

م یشک یخجالت م سو((بالل)) سنه داغ دار ((خباب))یپشت سوخته و س
 م. ینکاد یھا  آن از یکیبه ن ه جزک

ات و مدارس و یصاحب نشر یران مسلمان و اکسندگان و متفینو یپس ا
ن یه اکشماست  هءر بر عھدیفه خطین وظیا ،یاسالم یھا ومتکصاحبان ح

د و ینمائ یمعرف یرا به جامعه اسالم یروز قرآنین نسل پیو ا یمانیا یالگوھا
ت و گناه را یورانه و معصکورکد یقلران و سرگردان در منجالب تیجوانان ح

مان و عصر درخشان یباشد تا دور ا د.یآشنا ساز ییخدا ین اسوه ھایبا ا
 مسرور و خوشحال شود. ج رسول الله هءرار گردد و روح آزردکصحابه ت

 





 
 

 
 

 ه ینک ،نسب ،والدت

سال قبل از بعثت رسول  ۵ ح،یت صحیطبق روا ان،یسف یه بن ابیمعاو
 ا آمد.یرمه به دنکه مکدر م ج رمکا

ز ین یو عده ااند  ردهک رکسال قبل از بعثت را ذ ۷ زین نیاز مؤرخ یبعض
سال  ۵اما قول راجح ھمان  دانند. یشان میسال قبل از بعثت را تولد ا ۱۳

 .)١(باشد یمقبل از بعثت 
ر به عبد یو نسبش به شرح ز باشد یمش یفه معروف قریاز طا سهیمعاو
 رسد.  یم یشیمناف قر

ه بن عبد شمس بن عبد یان صخر بن حرب بن امیسف یه بن ابیعاوم
 . )٢(یاالمو یشمناف القر

 . )٣(رده استکر کشان ذیبرا ین نسب را ازجانب پدریز ھمین یوطیس
ر کن ذیرا از جانب مادرش چن سهیعاب)) نسب معاویصاحب ((االست

 : ندک یم
 )٤(شیھند بن عتبه بن عبد شمس بن عبد مناف القر

ش ((ابوعبدالرحمن)) یتب خوکن در یمؤرخ یه او تمامینکر مورد اما د
 ان عرب ھا مشھور بوده است.یه مینکن یو با ااند  ردهک را ثبت

 

                                           
 .یتب العربک/ دارال ۴۱۲/ ص  ۳االصابه / ج  -١
 .۴۱۲/ ص  ۱االصابه / ج  -٢
 .یراچک/ آرام باغ  ۱۹۳/ ص  یوطین سیخ ا لخلفاء / جالل الدیتار -٣
 .۳۷۵/ ص  ۳عاب / ج یاالست -٤





 
 

 
 

 ت او قبل از بلوغیشخص

از  ش بود،یاز سرداران بزرگ قر یکیه از خانواده کنیبه جھت ا سهیمعاو 

ه کر آن وقت د ھمان بدو تولد مورد توجه خاص پدر و مادرش قرار داشت.

ش معلم یبرا دانستند، یم یخواندن و نوشتن را فقط عده انگشت شمار

 اموزد.یتا خواندن و نوشتن را ب گرفته بودند، یخصوص
و. . . . در  یریو شجاعت و دل یرکآثار نبوغ ف کیودکاز ھمان دوران 

 ان بود. یشان نمایچھره ا
 یمشغول باز سهیان با ھمسرش ھند نشسته بود و معاویابوسف یروز

دارد،  ین پسر من سر بزرگیا رد و گفت:کنگاه  هیان به معاویابوسف بود.
ش یش برادرفقط سردار قومش! ما شود. ھند گفت: یحتمًا سردار قومش م

 ل عرب نشود. کاگر سردار  د،یبگر

 فت:گ یم ه او را در آغوش گرفته بود،ک یدر حال ((ھند))

ـــــــــــي معـــــــــــرق كـــــــــــريم  ان بن
 

 لـــــــــــيمحمبـــــــــــب يف اهلـــــــــــه ح 
 

ـــــــــيم ـــــــــاحش وال لئ ـــــــــيس بف  ل
 

ــــــــــــــؤوم  ــــــــــــــور و الش  وال فج
 

 صـــــــخر بنـــــــي فهربـــــــه زعـــــــيم
 

 )١(الخيلـــــــف الظـــــــن والخيــــــــيم 

 

با اصل و نصب  ، بردبار،یان خانواده اش، گرامیه پسرم، در مک یبه درست

 ست. یه نیار، پست و فروماکبد او بدگو، است. یو دوست داشتن

                                           
 / ص ۸البدایه و النھایه / ج  -١



 معاویه را بهتر بشناسیم  ٢٠

و از ترس  د،یآ یست مضامن او صخر بن فھر است. گمان خوب بر او را
 زد.یرگ یمجنگ ن

: ندک یمنقل  سرهیز از ابوھریاو ن ،/یر از امام شافعیثکن ابن یھمچن
نارش کدر  نشسته بود، یزیبر چ دم،یه دکه ((ھند بن عتبه)) را در مک

به  ذشت،گ یماز آنجا  ین اثنا مردیدر ا بود. یه مشغول بازکدم یرا د کیودک

اگر زنده بماند، سردار  نم،یب ینطور مین بچه را ایمن ا رد و گفت:کاو نگاه 
 شود.  یقومش م

ر قومش نشود (اشاره به تمام یاگر سردار غ گفت: ((ھند))
ان یسف یبن اب هی(آن بچه معاو شد و نابود سازد.کخداوند او را ب عرب)،
 بود). 

 یبه خرج م یت و پرورش او اھتمام خاصیدر ترب نیوالد ل،ین دالیبه ھم
 .دادند
 



 
 

 
 

 دن به اسالم یگرو

تب کرا مؤرخان در  یاقوال مختلف سهیدر مورد اسالم آوردن معاو 
 رده اند. کش نقل یخو

ھمراه پدر و مادر و برادرش روز  سهیه معاوکن قائلند یبر ا ن،یثر مؤرخکا

ولی واقدی معتقد است که پس از  فتح مکه به اسالم مشرف شده است.

اما روز فتح مکه مسلمان  رفته است.یپذ اسالم را سهیه، معاویبیصلح حد
 .)١(بودنش را مخفی نموده بود

ن قول را از یسان ایخ نویگر از تارین ذھبی و بعضی دیاما حافظ شمس الد
)) مسلمان شده است ءنقل می کنند که او در ((عمره القضا سهیخود معاو

ه ش را تا روز فتح مکه مخفی نمودیاما از ترس پدر و مادرش اسالم خو
 .)٢(بود

 که:  کند مینقل  هیر از خود معاویعالمه ابن کث

نه قال: أسلمت يوم القضية ول�ن كتمت إسال� من أروی عنه «
 .)3(»أىب

شان با ین است که ایل مسلمان بودنش قبل از فتح مکه ایکی از دالی
ش و پسر سردار یرتمند قریکی از جوانان شجاع و قوی و غیوجود آنکه 

                                           
 .۳االصابه / ج  -١
 .۳۰۸/ ص  ۲خ االسالم / ج یتار -٢
 .۳۰۸/ ص  ۸ه / ج یه و النھایالبدا -٣



 معاویه را بهتر بشناسیم  ٢٢

ن غزوات شرکت نمی کرد و یاما در ا ن بود،یی فار با مسلمش در جنگھایقر

 د. یر نمی کشیارانش شمشیو  ج در مقابل رسول الله
ن غزوات ی(که مھمتر هیبیدر غزوات بدر، احد، خندق، وحد هیمعاو

 .)١(در صف کفار شرکت نجستند مسلمانان با کفار بود)
 

                                           
م یخی / مفتی محمد تقی عثمانی / ترجمه موالنا ابراھیق تاریه و حقایحضرت معاو -١

 .۲۵ دامنی / ص



 
 

 
 

 ج دگاه رسول اکرمیه از دیمعاو

کی از یش در روز فتح مکه، به یھار نمودن اسالم خوپس از اظ سهیمعاو 
ی که در سلک یل شد، تا جایتبد ج کان و مقربان جناب رسول اللهینزد

ن شرف و کرامت است، که به جھت ین بزرگتریکاتبان وحی الھی در آمده و ا
 ج رسول الله ھمراھی جناب ش را درمصاحبت ویاوقات خو اری ازیآن بس

 بسر می برد. 
ز پس از اسالم آوردن به خاطر عالقه ای که به یان نیت که ابوسفنقل اس

ا رسول یحاضر شد و گفت:  ج داشت روزی در محضر رسول اکرم ج امبریپ
و بر  ی می کردمیالله من قبل از اسالم آوردن در مقابل مسلمانان صف آرا

دم، االن مرا دستور بده تا جبران گذشته بکنم یر می کشیه شماھا شمشیعل
 در جواب فرمود: بله.  ج رسول اللهو 

ش قبول یه را برای خدمت خویا رسول الله، معاویان گفت: یسپس ابوسف
 ر. یفرما و در کار کتابت و نوشتن نامه ھا از او کار بگ

 باز فرمود: بله ج رسول الله
ا ی فرمود: ج د به رسول اکرمیان به خاطر عالقه شدیبعد از آن ابوسف

 ز به عقد شما درآورم. یھم دختر کوچکم را نمی خوا ج رسول الله
برای خواسته سومی پاسخ منفی داد. چون در آن وقت  ج رسول الله

ن یا :به)) را در نکاح داشت و فرمودی((ام حب عنییان، یگر ابوسفیدختر د
 ک زمان دو خواھر را در نکاح داشته باشم. یست که در یم حالل نیبرا

د بن ی((ز بود و بعد از ج مت رسول اللهمدام در خد هیپس از آن معاو
 به شمار می رفت.  ج ن کاتبان رسول اللهیمقربتر جملهء ثابت)) از



 معاویه را بهتر بشناسیم  ٢٤

چ اختالفی وجود یکی از کاتبان وحی بوده، ھی هین مورد که معاویدر ا
 ن را نقل کرده اند. ین ایندارد و تمامی مؤرخ

 : دیگو میر یابن کث

 .)1(»يمع غريه من كتاب الوح ج  ان معاويه يكتب الوحی لرسول اهللا«
 امبر می نوشت. یگر کاتبان وحی برای پیات نازله را ھمراه دیه آیمعاو

از  هید معاوییل وتایبا حضرت جبرئ ج درمورد مشورت رسول اکرم
  فی وجود دارد.یث ضعین، حدیل به عنوان کاتب امیجانب حضرت جبر

استشار  ج ((أن رسول اهللا روی عن علی و جابر ابن عبدالله
  )٢(ىف استكتابة معاو�ة فقال: استكتبه, فإنه أم�)) ÷جربئيل
به سر می برد،  ج ت رسول اکرمیدر مع سهین مدتی که معاویدر ا

ن ناشی از محبت رسول یو ا ر نمود،یبارھا برای او دعای خ ج رسول الله
 شان است. ینسبت به ا ج اکرم

در آن دعاھای مختلفی ث مشھور را که ین حدین و محدثیاکثر مؤرخ
 نقل کرده اند.  صورت گرفته، هیبرای معاو

 م: یکن یذکر م ن آن اتفاق دارند،ینجا ما آنچه را که تمامی مؤرخیدر ا
 : کند میه بن صالح نقل یث را از معاوین حدیعاب ایصاحب االست

(ا� علم معاو�ة الكتاب واحلساب وقه  يقول: ج سمعت رسول اهللا
 .)٣(العذاب)

 اند.  ز اضافه کردهیرا ن ((وأدخله اجلنة)): اتیو در بعضی روا

                                           
 .۱۲۲/ ص  ۸ه / ج یه و النھایالبدا -١
 .۱۲۳/ ص  ۸ه / ج یه والنھایالبدا -٢
 .۳عاب / ج یاالست -٣



 ٢٥   جمعاویه از دیدگاه رسول اکرم  

ن امام یھمچن .کند میت یره مزنی روایث را از عمین حدیز ایابو سھر ن

ن یا خ دمشق،یحش و ابن عساکر در تاریترمذی در صح احمد در مسند،
 ث را نقل کرده اند. یحد

يعه بن يزيد، سمعت ثنا سعيد بن عبدالعزيز، حدثنی رب قال مروان الطاهری:

((اللهم يقول ملعاو�ه:  ج سمعت رسول اهللا عبدالرمحن بن ابی عمريه يقول:

 ) ١(اجعله هادياً مهدياً واهده واهد به))
ت کن و یافته بگردان و او را ھدایت یت دھنده و ھدایاو را ھدا ا،یبار خدا

 ت مردم قرار بده. یله ھدایوس
و  سحضرت ابوبکر ج ل اکرمگری وجود دارد که روزی رسویت دیروا

را امر فرمود که در مورد مسئله ای با ھم مشورت کنند و  سحضرت عمر
ن مورد به یشان در ایاما ظاھرًا ا اطالع دھند. ج جه را به رسول اللهینت

ه را یمعاو ((ادعوا معاو�ه))فرمود:  ج رسول اکرم جه ای نمی رسند.ینت

((فانه قوی ام�)) د یخواھی نمائد و از او نظر یبرای مشورت خود دعوت کن
 .)٢(ن و امانتداریشان ھم توانا ھستند و ھم امیچرا که ا

انت یباشد و در اظھار نظر خ عنی در تفکر و تدبر در سطح باالی میی
 کند.  نمی

عن وحش بن حرب  عن صدقه بن خادل، قال أبو مسهر و�مد بن اعئز:
معاو�ة بن أىب سفيان  ج أردف انلىب قال: بن وحىش عن أبيه عن جده،

                                           
 .۳۲۵/ ص  ۲ن ذھبی / ج یخ االسالم / شمس الدیتار -١
 .۳۴۵/ ص  ۱۶خ دمشق / ج یتار -٢



 معاویه را بهتر بشناسیم  ٢٦

زاد أبو  (ا� اماله علماً). قال: بط�. قال: ما يلي� منک؟ خلفه فقال:
  .)١()(حلماً أو  مسهر:

 ج که روزی رسول الله کند میث باال را از ابومسھر نقل یامام ذھبی حد
سوار شده  ج ز پشت سر رسول اللهیه نیبر مرکبی سوار بود و معاو

ده؟ یچه قسمتی از بدن تو به من چسب د:یاو پرس از ج رسول الله بود.

نه یا! آن را (سیخدا فرمود: ج رسول الله نه ام).یشکم (و س ه گفت:یمعاو

ز اضافه کرده است یابو مسھر (حلم) را ن اش را) از علم مملو و پر بگردان.
 امده است.یگر نین در کتب دیکه ا

برای وضو  ج الله که روزی رسول کند میث را نقل ین حدیھقی ایاما ب
شان رفت و برای آن حضرت یز به دنبال این هیمعاو ف بردند،یی تشریجا

((ان  بعد از وضو گرفتن به او نگاه کرد و فرمود: ج رسول الله آب برد.
  )٢(ويلت امراً فاتق اهللا واعدل))

می  ج د که رسول اکرمیجه رسین نتیث می توان به این حدیبر اساس ا
ن یصاحب حکومت و خالفت می شود به ھم سهیده، معاونیدانست که در آ

که اگر خالفت و حکومت و اداره امور به شما  کند میجھت او را سفارش 
ن با یھمچن شه خود ساز،یز از خدا بترس و تقوی را پیمحول شد، آنگاه ن

 عدالت رفتار کن.
گری یث دیو احاد ج ن گفته رسول اکرمیدن ایبعد از شن هیخود معاو

ن سخن یشه گمان می بردم که به خاطر ای: من ھمدیفرما میشان یاز ا

                                           
 .۳۱۰/ ص  ۲خ االسالم / امام ذھبی / ج یتار -١
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 ٢٧   جمعاویه از دیدگاه رسول اکرم  

رم و به حکومت و یش و امتحان قرار می گین آزمایمن مورد ا ج رسول الله
 خالفت می رسم.
 : کند مینگونه نقل یث را این حدیه ایه و النھایر در البدایعالمه ابن کث

او�ه أخذ أن مع عن عمر بن �ی بن سعيد بن العاص بن جده سعيد،
 فنظر ايله فقال هل:  ج االداوة فتبع رسول اهللا

فما زلت أظن  ((يا معاو�ه إن ويلت أمراً فاتق اهللا واعدل)) قال معاو�ه:
 )١())ج أ� مبت� بعمل لقول رسول اهللا

قال  روی اسماعيل بن ابراهيم بن مهاجر عن عبد امللک بن عمر قال:
إن  يا معاو�ه! ىل: ج ال قول رسول اهللاواهللا ما محل� ىلع اخلالفة إ معاو�ه:

 ملكت فاحسن)). 
را درمورد حکومت و خالفت  ج ی رسول اللهیشگویث پین حدیا
ش دعا ین جھت او را سفارش کرده و برای. به ھمکند میثابت  هیمعاو
 .کند می

که  کند میه نقل یه و النھایگری را در البدایث دیر، حدیثکعالمه ابن 
 : ن استیخالصه آن ا

ر سرم یستونی را از نور مشاھده کردم که از ز فرمود: ج رسول اکرم
 . )٢(افتید در شام استقرار یرون آمده در حالی که ھمچنان می درخشیب

 . کند میت یروا سان از حضرت عمریعقوب بن سفیث را ین حدیا
در مجمع الزوائد  سهیگری در مورد حکومت و خالفت معاویث دیحد

 نقل شده است:

                                           
 .۸ه / ج یه و النھایالبدا -١
 .۸ه / ج یه و النھایالبدا -٢



 معاویه را بهتر بشناسیم  ٢٨

 انه يقول: ج سمعت رسول اهللا عمرو بن العاص، قال
  )١(((ا� علمه الكتاب و م�ن هل ىف ابلالد وقه العذاب))

ب بفرما و او را در شھر متمکن فرما یه را علم کتاب نصیا معاویخدا
 (حاکم بگردان) و او را از عذاب محفوظ دار.

 

                                           
 .۳۵۶/ ص  ۹خی / به نقل از مجمع الزوائد / ج یق تاریه و حقایحضرت معاو -١



 
 

 
 

 دگاه اصحابیه از دیمعاو

گاه و منزلتی خاص یدارای جا ج نزد اصحاب رسول اکرم سهیمعاو 
و  میحل شان به خوبی نام می بردند و او را فردی شجاع،یھمگی از ا بودند،

کی یھمواره سفارش می کرد که جز به ن سحضرت عمر عالم می دانستند.
است یصر و کسری و سیشما از ق ن می فرمود:یھمچن .دینبرنام  سهیاز معاو

شه یان شماست و ھمیم هیه معاود در حالی کیرشان تعجب می کنیو تدب

قال ابواحلسن املدائنی: كان عمر إذا نظر  ه کسری عرب است.یمعاو می فرمود:

  )١(((هذا كرسی العرب)) إلی معاويه قال:

دخل معاويه علی عمر و  قال عمر بن حييی بن سعيد االموی عن جده قال:

وثب اليه  فلام رای ذلک عمر. ه حله اخلرضاء.فنظر اليها الصحابه،يعل

اهللا اهللا  يا امري املؤمنني! و جعل معاويه يقول: فجعل يرضبه هبا، بالدره،

وما فی  مل رضبته يا امرياملؤمنني؟ فرجع عمر الی جملسه فقال له القوم: فی.

و ما بلغنی اال خرياً ولو بلغنی غري  واهللا ما رايت اال خرياً. فقال: قومک مثله؟

فاحبت ان أضع منه  ولكن رايته و اشار بيده. يتم.ذلک لكان منی اليه غري ما را

 .)٢(ما شمخ

                                           
 . ۳۰۸/ ص  ۲خ االسالم / ج یتار -١
 .۱۲۸/ ص  ۸ر / ج یه / ابن کثیه و النھایالبدا -٢



 معاویه را بهتر بشناسیم  ٣٠

راھن سبز رنگی یکه پیآمده در حال سنزد حضرت عمر سهیروزی معاو
نشسته  سدر آن ھنگام عده ای از اصحاب نزد حضرت عمر به تن داشت.

د شالقی ین را دیحضرت عمر وقتی ا نگاه کردند. سهیھمگی به معاو بودند،
 ن ضربه زد.یرفت و او را چند هیمعاو برداشت و به سوی

ن بترس از خدا در یر المؤمنیای ام ن ھنگام می گفت:یدر ا هیمعاو
برگشت و  شی(من گناھی نکرده ام) پس از آن عمر سرجا مورد من،

در  ن؟یرالمؤمنیچرا او را زدی ای ام از او سوال کردند، انیفاطرا نشست.
 ا نمی شوند.دیحالی که در قوم تو افرادی مثل او پ

گری یز دیر و خوبی در او چیقسم به خدا جز خ فرمود: حضرت عمر

ن یاگر خالف ا ده است.یو خوبی اش نرس ریخچ خبری جز یبه من ھ دم.یند

سرش می  ییبال د.یعنی اگر بجز خوبی او خبری به من می رسی می بود،

 د.یزی که مشاھده نمودین چیر از ایغ آوردم،
راھنش اشاره کرد) و می یدم (به طرف پین را دیولی او را زدم چون ا

 اورم.یرون بیخواستم آن را از تنش ب
 : دیفرما می بن حضرت ابن عباس یھمچن

 ((ما رايت احداً اخلق للملک من معاويه))
 ام. دهیسته تر برای حکومت ندیه شایاوچ کسی را از معیھ
 .کند مین گونه نقل یث را طبری این حدیا



 ٣١   معاویه از دیدگاه اصحاب

حدثنی  ،سليامنحدثنی  قال: حدثنی ابی، قال: ن امحد،حدثنی عبداهللا ب

يقول: ((ما رايت  بعبداهللا عن معمر بن مهام بن منبه قال: سمعت ابن عباس

 )١(احداً اخلق للملک من معاويه

فقيل له:  اسود من معاويه؟ ج قال ابن عمر: ما رأيت احداً بعد رسول اهللا

 خرياً من معاويه وافضل، -اهللاو -و علی؟ فقال: كانوا عثامن، عمر، ابوبكر،

 )٢(ومعاويه اسود

چ یکه: ھ کند میت یروا سن صاحب ((اسدالغابه)) از ابن عمریھمچن
به او گفته  دم.یه ندیف تر و بزرگوارتر از معاویشر ج الله کس را بعد از رسول

 و علی چه؟  عثمان، عمر، شد: پس ابوبکر،
لت یبھتر ھستند و فض هیجواب داد: به خدا قسم آن ھا ھمگی از معاو

 ه بزرگوار تر است.یشتر است اما معاویشان ب
ح کلمه ((اسود)) که ابن عمر آن را برای یم البناء در توضیدکتر ابراھ

م یبخشنده تر از نظر مال و حل تر، عنی سخیی: اسود دیگو میه بکار برد یمعاو
 تر.

 

                                           
 .۳۳۱/  ۵طبری / ج  -١
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 نیدگاه تابعیاز د سهیمعاو

ن دارای مقام ین، سلف صالح و بزرگان دیعن، تبع تابینزد تابع هیمعاو 
ن یز از علماء بزرگ ایژه ای است، و تمامی سلف و خلف صالح نیگاه ویو جا

 دانند. یم ج کی از اصحاب بزرگوار و گرانقدر رسول اکرمیشان را یز ایعصر ن
شان اشاره یت و مقام این در مورد شخصیت از تابعینجا به چند روایدر ا
 م: یمی کن

ز تابعی معروف، : روزی ادیگو میه یه و النھایر در البدایثکابن عالمه 
 سؤال شد.  سهیت معاویدر مورد شخص /عبدالله بن مبارک

 ج شان در جواب فرمودند: من در مورد کسی که پشت سر رسول اللهیا
گفته  ((ر�نا و لک احلمد)) .((سمع اهللا ملن محده))نماز خوانده و در جواب 

 م. یم که بگوزی داریاست. چه چ
افضل  هیشان آمد و سؤال کرد که معاوین روزی فردی نزد ایھمچن

 ز؟ یا عمر بن عبدالعزیاست 
ن دو نفر را ین سؤال عصبانی شد و فرمود: شما ایدن ایابن مبارک با شن

 ک تابعی؟)یک صحابی را با ید؟ (یسه می کنیبا ھم مقا
روی بدن  ج سول اللهبه خدا قسم، آن گرد و غباری که در جھاد ھمراه ر

ز (که به عدالت و یقرار گرفته است، از عمر بن عبدالعز هینی معاویو ب
 .)١(شتری داردیلت بین مشھور است) فضین تابعیتقوی ب

                                           
 .۸ه / ج یه و النھایالبدا -١





 
 

 
 

ده یشه دوانیر سهیدر دل معاو ج عشق و محبت رسول الله
 بود

اسالمش را آشکار کرد، اکثر اوقات شبانه روز در  سهیبعد از آنکه معاو 
بود و ھر روز و ھر شب و ھر ساعت، بر عشق و عالقه اش  ج امبریدمت پخ

ن فردی به یی که اگر کوچکتریافزوده می شد. تا جا ج نسبت به رسول الله
 ج زی می گفت که حتی خالف رای او می بود، اما چون از رسول اللهیاو چ

 . م می شد و با جان و دل قبول می کردیش نقل می کردند، فوری تسلیبرا
د، واضح می گردد و ھر یت که در پی می آیث و رواین ادعا در چند حدیا

جز عشق و عالقه و محبت ھا  نیا انسان منصفی به خوبی درک می کنند که
ست که بتوان آن را کسب کرد و در داشتن آن تظاھر نمود، عشق، یزی نیچ

 کند میرا دگرگون ھا  انسان کارش با قلب و دل و درون است، و به گونه ای
 شان نمی کنند. یگر توجھی به مقام و منزلت ظاھر ایکه د

ن یر کرده اند ان آن را ذکین و مؤرخیث مشھوری که اکثر محدثیحد
 است:

روی عبداالىلع بن ميمون بن مهران عن ابيه: ان معاو�ه قال ىف مرضه: 
يوماً ف�ع قميصه و�سانيه وفرقعته وخبأت  ج كنت أوىضء رسول اهللا

فاره ىف قارورة فاذا مت فاجعلوا القميص ىلع ج�ی، وا�قوا تلک قالمة أظ
 .)١(القالمة واجعلوا ىف عي�، فعىس اهللا أن يرمح� برب�تها)
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 معاویه را بهتر بشناسیم  ٣٦

ر نقل کرده اند، خالصه ییگر با اندکی تغیث را مؤرخان دین حدیالبته ا
 م: یاست، نقل می کنھا  آن داستان را که برگرفته از تمام

ن یکند و بعد از آن ایت مید وصیزیبه پسرش قبل از مرگ  هیمعاو
ناخن مبارک را می  ج : روزی رسول اکرمکند میف یش تعریداستان را برا

ز برداشتم و نزد یرا نھا  آن ش را کوتاه می کردند که منیدند و موھای خویچ
 ن روزی. یخود نگه داری کردم، برای چن

ر کفنم، یه را زن تکه پارچی، اغسلوقتی من مردم، پس از  ای پسرم!
ام  ھا و موھا را در دھنم و چشمانم و جای سجده بروی بدنم قرار بده و ناخن

بر من رحم کند و او آمرزنده و مھربان ھا  نیا بگذار. بلکه خداوند به برکت
 است. 

 می باشد.  ج د نسبت به رسول اللهین خود نشانه عشق و عالقه شدیا
ش ین حکومت و خالفت خودر زما سهیت است که معاوین روایھمچن

 دارد. ج ادی به رسول اکرمیمن است که شباھت زید که شخصی در یشن
اما در  برای استاندار آنجا نامه ای نوشت که شخص مذکور را فورًا، هیمعاو

 د. ینجا بفرستیکمال احترام و عزت، ا
 سهیشخص مورد نظر، با کمال عزت و احترام آورده شد، حضرت معاو

شانی اش را یپ د،ین که او را دیشواز او رفت، ھمیستقبال و پشخصًا برای ا
ی داده او را یایسپس با او ھدا د و مدتی نزد خود نگه داشت.یبوس

 .)١(برگرداندند
 : دیگو میر یثکابن 

                                           
 / با اندکی تصرف. ۲۲۷خی / ص یق تاریه و حقایحضرت معاو -١



 ٣٧   در دل معاویه... جق و محبت رسول الله عش

حدثنا سليامن بن عبدالرمحن الدمشقی ثنا حييی بن محزه، ثنا ابن ابی مريم ان 

اخربه، قال: دخلت علی معاويه. فقال: ما  القاسم بن مغريه ان ابا مريم االزدی

 ج فقلت : حديث سمعته، اخربک به. سمعت رسول اهللا !انعمنا بک يا ابا فالن

مر املسلمني فاحتجب دون حاجتهم و خلتهم و أيقول: ((من واله اهللا شيئاً من 

حني سمع هذا  يةفقرهم، احتجب اهللا دون حاجته وخلته و فقره)) فجعل معاو

 .)١(علی حوائج الناس احلديث رجل
 د: یث دو مطلب را روشن می نمآین حدیا

به محض  ج نکه، اطاعت کامل و بدون چون و چرا از رسول اکرمیا :اول
 شان. یث ایدن دستور و حدیشن

شان و عدم ترس و ینسبت به ا ج دوم: دلسوزی اصحاب رسول اکرم
 شان. یواھمه ای از قبول نکردن سخن ا

را  هیقدر نگھبانان جلوی خانه و محل کار معاون صحابی گرانیوقتی ا
 ند، فورًا به سوی او می رود. یمی ب

ن گونه یاز او می پرسد: چه شده؟ برای چه کاری آمده ای؟ (ا هیمعاو
 شتابان). 

ده ام، که می یشن ج ثی را از رسول اللهی: حددیگو میم یحضرت ابی مر
 د. یتان بخوانم تا از آن مطلع شویاخواھم بر

 .م)یدن و عمل کردن ھستی: بفرما (آماده شندیگو می سهیمعاو
که ھر گاه خدا کسی را  ج ده ام از رسول اللهی: شندیگو میم یابی مر

ن و ارباب یر و پادشاه بگرداند و او با گذاشتن نگھبان و دربان برای مراجعیام

                                           
 / به نقل از ترمذی ۱۲۸/ ص  ۸ه / ج یه و النھایالبدا -١



 معاویه را بهتر بشناسیم  ٣٨

او  ن عبد به سوییز ھنگام رجوع اید، خداوند متعال نیجاد نمآیرجوع مانع ا
و دعای او را  کند میجاد یی ایتعالی و وقت دعا و خواستن از او تعالی مانع ھا

 . کند میقبول ن
ث فورًا شخصی را مامور کرد که در ھر ین حدیدن ایبا شن سهیمعاو

 د. یاوریساعت از شبانه روز اگر مراجعه کننده ای آمد، او را نزد من ب
ن مورد نقل کرده یستانی در ا)) داءخ الخلفایز در ((تاریوطی نیعالمه س

 است: 
شان ینزد ا هی: روزی در زمان خالفت معاودیگو میم یجبله بن سخ

سمانی در گردنش انداخته و کودکی آن یدم که ریشان را در حالی دیرفتم، ا
ن گونه با او یشان را مھار کرده است و ایرا به دنبال خود می کشاند، انگار ا

 . کند میبازی 
ن چه کاری است که شما به آن مشغول ین، ایرمؤمنیم: ای امدیاز او پرس

 د؟ یھست
ده ام که فرمود: یشن ج گفت: ای بی عقل! من از رسول الله هیمعاو

د برای خوشحال کردنش با او رفتار بچگانه ای داشته یاگر بچه ای دار
 .)١(دیباش
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 تقوی و ترس از خدا

ود. او ھمواره سعی می ار متقی بیکی از خلفا و امرای بسی سهیمعاو 
ن را بدست آورد و تا حد ممکن از سنت و روش یت رب العالمیکرد رضا

تالش  ج د. به خاطر سفارش ھای رسول اکرمیتجاوز ننمآ ج رسول اکرم
 د. یامی کرد، عدالت را برقرار کند و در حق کسی ظلم ننم

اب شان از خداوند متعال و دچار شدن به عذیبرای اثبات تقوی و ترس ا
 ست. اک داستان مشھور، کافی یاو، اشاره به 

که، به من  کند مید نقل ید بن سعیخ االسالم از سویامام ذھبی در تار
 !روز جمعه بر منبر، پس از خطبه گفت: ای مردم هیخبر دادند که معاو

ز در دست ماست. یم نیتمام غنا ھا از آن ماست، و د که تمام مالین را بدانیا
م، و از ھر کسی که می یم عطا می کنیودمان بخواھبه ھر کس که خ

ن آمد، کسی ییام. اندکی صبر کرد، سپس از منبر پیم منع می کنیخواھ
 اعتراض نکرد. 

  ز ھمان سخنان را تکرار نمود، اما باز کسی اعتراض نکرد.یدوم ن هءجمع
ز طبق منوال گذشته، ھمان کلمات را بازگو کرد. مردی یسوم ن جمعهء

ی. مال از یست که تو می گوین طور نیه! ھرگز ایو صدا زد. ای معاوبلند شد 
ن ما یرد و بیز حق ماست. ھر کس بخواھد آن را از ما بگیم نیآن ماست و غنا

 م. یر کارش را حواله خدا می کنیل شود. با شمشیم ما حایو مال و غنا
را ن آمد و بعد از نماز به خانه رفت. مامورانش ییاز منبر پا هیمعاو

 د. یاوریدنبال آن شخص فرستاد که او را نزد من ب
 چاره خود را ھالک کردی! یھمه مردم به او می گفتند: ای ب



 معاویه را بهتر بشناسیم  ٤٠

دستور داد تمام درھا  هیبعد از آوردن شخص مورد نظر به دربار، معاو
دند که با عزت و ید، مردم داخل شوند و آن مرد را در حالی دیرا باز بگذار

 بر تخت نشسته است.  هیاحترام در کنار معاو
ن مرد را) زنده نگه یگفت: خداوند او را (ا هیمردم متعجب شدند، معاو

دم یشن ج دارد و (عزت بدھد) که مرا زنده کرد. چرا که من از رسول الله
جا و ظالمانه ای بر زبان جاری می یکه حکام و امرائی ھستند که سخنان ب

ن جماعت حکام خود را یندارد. ا راھا  آن چ کس جرات اعتراض بهیکنند و ھ
 به جھنم خواھند انداخت. 

دم، نکند یشیای مطرح کردم، با خود اند جا و ظالمانهیز سخنان بیمن ن
 ز آن را تکرار کردم،ین جھت جمعه دوم نیمن از آن جماعت باشم. به ھم

نان یدم و در فکر فرو رفتم. برای اطمیشیشتر اندیاما کسی اعتراض نکرد. ب
ن مرد اعتراض کرد و آن را یا ز ھمان سخنان را تکرار کردم. ویوم نجمعه س

 بر من رد نمود. 
آن گروه و جماعت حکام، که خود را به  جملهءدوار شدم که از یپس ام

 خارج شده ام. ھا  آن ستم، و از گروهیجھنم می اندازند، ن
 .)١(ه ای به شخص مورد نظر داد و او را مرخص کردیبعد از آن ھد
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 یه در مثنویمعاو یاز تقوا یریصوت

ف، ذکر یی که در مثنوی شریله قصه ایبه وس /حضرت موالنای رومی
ر یه را به تصویی از تقوی و خدا ترسی حضرت معاویبایار زیبس ۀکرده، نمون

 ده است. یکش

 ز وقت نماز استیرا که خ سهیس، معاویدار کردن ابلیب 
 در خبــر آمــد کــه خــال مؤمنــان

 

ــه   ــدخفت ــتاند ُب ــر بسترس ــر ب  ر قص
 

ــود ــته ب ــدرون، در بس ــر را از ان  قص
 

 ارت ھــای مــردم خســته بــودیــکــز ز 
 

ــردی، و ــان م ــناگھ ــرا بی ــردی  دار ک
 

 چشم چون بگشاد، پنھان گشت مـرد 
 

ــود ــس را راه نب ــر ک ــدر قص ــت ان  گف
 

 ن گستاخی و جـرات نمـودیست کیک 
 

 کرد برگشـت و طلـب کـرد آن زمـان
 

ــا ب  ــته نیت ــان گش ــد زآن نھ ــاناب  ش
 

ــــدبری را د ــــس در، ْم ــــاز پ  دکوی
 

 دردر و پـــرده نھـــان مـــی کـــرد رو 
 

 سـتیستی؟ نام تو چیھی تو ک :گفت
 

 ســتیس شقینــامم فــاش ابلــ :گفــت 
 

ــت ــب: گف ــدی ــرا بج ــردی چ  دارم ک
 

 راست گو با من مگو بر عکـس و ضـد 
 

××××××××××× 
 دیھنگــام نمــاز آخــر رســ :گفــت

 

ــی بآ  ــجد زود م ــوی مس ــس ــد دوی  دی
 

ــو ال ــتعجل ــوت گف ــل الف ــات قب  طاع
 

 فـتیمصطفی چـون در معنـی مـی ب 
 

 ن غـرض نبـود تـرایـگفت: نی نـی، ا
 

 ری ره نمـــا باشـــی مـــرایـــکـــه بخ 
 

ــــدزد آ ــــکنمی ــــان در مس  د از نھ
 

 دم کـــه پاســـبانی مـــی کـــنمیـــگو 
 

ـــنم آن دزد را ـــاور ک ـــا ب ـــن کج  م
 

ـــزد را  ـــواب و م ـــد ث ـــی دان  دزدک
 

×××××××××××× 



 معاویه را بهتر بشناسیم  ٤٢

ــگفــت ام  ای راه زن حجــت مگــو :ری
 

ــرا ره ن  ــر ت ــویم ــن ره مج ــت در م  س
 

ـــن غر ـــی و م ـــره زن ـــاجرمی  ب و ت
 

ــّرم  ــی ّخ ــه آری ّک ــاتی ک ــر لباس  ھ
 

ــافری ــرد از ک ــن مگ ــت م ــرد درخ  گ
 

ـــ  ـــتری ۀتون ـــی را مش ـــت کس  رخ
 

 مشـــتری نبـــود کســــی را راه زن
 

ــور نمآ  ــنی ــت و ف ــتری مکرس  د مش
 

 ن حســود انــدر کــدویــتــا چــه دارد ا
 

 ن عـــدویـــاد مــا را زیـــای خــدا فر 
 

 سیبه حضرت تعالی از ابل سهیدن معاوینال

 س رایابل سهیبه اقرارآوردن معاو
ـــرا ب ـــو چ ـــت ـــرای ـــردی مرم  دار ک

 

 ی تـــو ای دغـــایداریـــدشـــمن ب 
 

 ھمچو خشخاشـی ھمـه خـواب آوری
 

 ھمچو خمری عقـل و دانـش را ّبـری 
 

 ن راسـت گـویخت کرده ام ھـیچار م
 

 لــت ھــا مجــویراســت را دانــم تــو ح 
 

 مـع دارم کـه اومن ز ھـر کـس آن ط
 

ــو  ــع و خ ــدر طب  صــاحب آن باشــد ان
 

ــو ــی نج ــرکه م ــن ز س ــکرییم  م ش
 

ـــث را نگ  ـــر مخن ـــم ـــکریی  رم لش
 

ــو ــن نج ــران م ــو گب ــییھمچ  م از بت
 

 تــییا خـود از حـق آیــکـو بـود حـق  
 

 م بـوی مشـکین می نجویمن ز سرگ
 

 م خشـت خشـکیمن در آب جو نجو 
 

 ریـم کوسـت غین نجویطان ایمن ز ش
 

ـــرا ب  ـــه م ـــک ـــد بخدای ـــر گردان  ری
 

 سهیر خود را به معاویس ضمیراست گفتن ابل
 س از مکـر و غـدریار آن بلیبس :گفت

 

 ز و صــبرید کــرد اســتیر ازو نشــنیــم 
 

ـــر آن ـــتش بھ ـــدان بگف ـــن دن  از ْب
 

ــت ب  ــکردم ــالنی ــی دان ای ف  دار م
 

 تــا رســی انــدر جماعــت در نمــاز
 

 ایک گشـتی بـی ضــیـن جھـان تاریـا 
 

ــ ــی م ــت رفت ــاز از وق ــر نم ــراگ  ر ت
 

ــــی پ  ــــرازیاز پ ــــت ف ــــر دول  غمب
 

ــــ ــــکھایاز غب ــــی اش  ن و درد رفت
 

ـــکھا  ـــال مش ـــو مث ـــم ت  از دو چش
 

ـــاعتی ـــی در ط ـــر کس  ذوق دارد ھ
 

ـــک  ـــرم نش ـــاعتییال ج  بد از وی س
 



 ٤٣   تصویری از تقوای معاویه در مثنوی

ــ ــازیآن غب ــد نم ــودی ص  ن و درد ب
 

 کـــو نمـــاز و کـــو فـــروع آن نمـــاز 
 

ــزاز ــس ع ــت ای میپ ــلش بگف  ر رادی
 

ــدر م  ــود ان ــر خ ــمک ــان بآی ــادی  د نھ
 

 گــر نمــازت فــوت مــی شــد آن زمــان
 

 مـــــی زدی از درد دل آه و فغـــــان 
 

ـــان و آن ن ـــف و آن فغ ـــآن تاس  ازی
 

ــاز  ــر و نم ــد ذک ــتی از دو ص  در گذش
 

 بیـــدار کـــردم از نھیـــمـــن تـــرا ب
 

ــاب  ــی حج ــان آھ ــوزاند چن ــا نس  ت
 

 تــا چنــان آھــی نباشــد مــر تـــرا
 

 تــا بــدان راھــی نباشــد مــر تــرا 
 

 نیمن حسـودم از حسـد کـردم چنـ
 

 نیمن عدووم کار مـن مکرسـت و کـ 
 

 اکنـون راسـت گفتـی صـادقی :گفت
 

ــو ا  ــاز ت ــن آی ــو ای ــد، ت ــیین را الی  ق
 

 عنکبــوتی تــو مگــس داری شــکار
 

 اریـم ای سگ مگس زحمـت میمن نّ  
 

ـــپ ـــاز اس ـــدیب ـــه کن ـــکار ش  دم ش
 

ـــد  ـــا تن ـــرد م ـــی بگ ـــوتی ک  عنکب
 

ــی گ ــس م ــرو مگ ــالی ــانی ھ ــا ت  ر ت
 

 ســوی دوغــی زن مگــس ھــا را صــال 
 

ـــ ـــوی انگب ـــو بس ـــوانی ت  نیور بخ
 

ـــد آن   ـــم دروغ و دوغ باش ـــیھ  نیق
 

ــرا ب ــو م ــت ــودی ــواب ب ــردی خ  دار ک
 

ــود   تــو نمــودی کشــتی آن گــرداب ب
 

ــرا در خ ــو م ــت ــیی ــدی ر زآن م  خوان
 

ـــرا از خ  ـــا م ـــت ـــدیی ـــر ران  ر بھت
 

   

 لت حسرت خوردن آن مخلص بر فوت نماز جماعتیفض
 درون مســجدکــی مــی رفــت در یآن 

 

ــردم از   ــرونم ــد ب ــی آم ــجد ھم  مس
 

 گشت پرسان که جماعت را چـه بـود
 

ــرون ا  ــی ب ــجد م ــه زمس ــد زودیک  ن
 

ــه پیآن  ــتش ک ــی گف ــازیک ــر نم  غمب
 

ــد ز زار  ــارغ ش ــرد و ف ــا جماعــت ک  ب
 

 تــو کجــا در مــی روی ای مــرد خــام
 

 غمبـــر دادســت الســـالمیچونــک پ 
 

ــت ــرون :گف ــد ب  آه و دود از آن آه ش
 

ـــون  ـــوی خ ـــی داد از دل ب  آه او م
 

 ن آه رایــکــی از جمــع گفــت ایآن 
 

 تـــو بمـــن ده و آن نمـــاز مـــن تـــرا 
 

 رفتم نمـــازیگفـــت: دادم آه و پـــذ
 

ـــد نمـــاز  ـــا ص ـــتد آن آه را ب  او س
 

ــاتفی ــتش ھ ــدر بگف  شــب بخــواب ان
 

ـــه خر  ـــک ـــدی آب حی ـــفای  وان و ش
 



 معاویه را بهتر بشناسیم  ٤٤

ــت ا ــحرم ــن اختی ــار و ای ــولی  ن دخ
 

ــول  ــان قب ــه خلق ــاز جمل ــد نم  )١(ش
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 سهیعاوحلم و عفو م ،تفقه ،علم

اری یشان در ھمان ابتدای کودکی بسیفردی دانشمند بود. ا سهیمعاو 
بود که کاتب ن علت یش را فرا گرفته بودند. به ھمیاز علوم و فنون عصر خو

 . شدند ج اول الله
 : دیگو می ءخ الخلفایوطی در تاریعالمه س

 ت نموده است. یروا ج ث را از رسول اللهیحد ۱۶۳ سهیمعاو
 ت کرده اند عبارتند از: یث روایحد سهیاز معاواصحابی که 
 .رینعمان بن بش ر بجلی،یجر ابودرداء، ر،یابن عمر، ابن الزب ابن عباس،

ت ید ابن عبدالرحمن از او روایب و حمین: ابن المسین از تابعیھمچن
 .)١(کرده اند
 ان و علماء صحابه به شمار می رفت. یاز گروه مفت هیمعاو

آمد و سؤالی کرد که قبًال از  ب رت ابن عباسروزی فردی نزد حض
ز مطرح کرد: ابن عباس یرا ن سهیمعاو جوابده بود، و یپرس سهیمعاو

 .)٢(ه استیفق سهیفرمود: به راستی که معاو
ھمراه و ھم صحبت رسول  سهیفرمود: معاو بحضرت ابن عباس

 ت. ار نابجا و کار غلطی اسیشان بسیبوده، پس اشکال گرفتن از ا ج اکرم
 : کند میر نقل یثکعالمه ابن 

                                           
 .۱۹۴وطی / ص یخ الخلفاء / سیتار -١
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 معاویه را بهتر بشناسیم  ٤٦

ثنا املعافی عن عثامن بن االسود عن ابن ابی مليكه  حدثنا احلسن بن برش،

 قال: 

و عنده مولی البن عباس. فاتی ابن عباس و  عةبعد العشاء برك يةأوتر معاو

بعد العشاء. فقال (ابن عباس): دعه فانه قد صحب  كعةبر يةأوتر معاو قال:

 )١(-اهللا عليه وسلم صىل-رسول اهللا 
ک رکعت وتر خواند، یه بعد از نماز عشاء یکه گفت: که معاویابن ابی مل

ز حضور داشت. وقتی نزد ابن عباس برگشت، گفت: یآنجا غالم ابن عباس ن
 ک رکعت وتر خوانده است. یه بعد از نماز عشاء یمعاو

او  قتیبه حق د)یکاری نداشته باش د او را (ویابن عباس گفت: بگذار
 را دارد.  ج شرف صحبت و ھمراھی رسول الله

 سد: ینو امام ذھبی می

بيض، مجيالً، مهيباً. اذا ضحک انقلبت شفقه العليا أ ،((كان رجالً طويالً 

 .)٢())ةوكان خيضب بالصفر
ھنگامی که می  بناک بود.یبا و ھید، زیسف ،ه مردی بلند قامتیمعاو

 کرد. ینش را رنگ زرد مش دگرگون می شد. و محاسید، لب باالیخند

  )٣(يصفر حليته كاهنا الذهبية قال ابو عبد الرب الدمشقی: رأيت معاو
 ی که طال بود. یدم که محاسنش را رنگ زرد کرده بود، گویه را دیمعاو

 : دیگو مین یز چنیا نیابوبکر بن ابی دن
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 ٤٧   سعلم، تفقه، حلم و عفو معاویه

ان مردم و یر بود میاو ام و باوفار و سردار بود. میفردی حل هیمعاو
 .)١(م، عادل و با شھامت بودیی کرفرد

چ فردی را بردبارتر از ی: من ھدیفرما میز یحضرت جابر بن عبدالله ن
 .)٢(ام دهیند سهیمعاو

: لذتی که در فرو بردن خشم کند مینقل  سهیمعاو خودطبری از 
 .)٣(نمیگری آن را نمی بیزی دیاحساس می کنم، در چ

زی می یز چیادی ناگر افراد ع ن حلم و بردباری،یبه سبب ا
در مقابلشان از خودعفو وگذشت نشان می داد، حتی  سهیمعاو گفتند،

 اگرسخنانش به ناحق می بود. 
 سهیکه، روزی فردی به معاو کند میت یوطی از ابن عون روایعالمه س

با لحنی  هیم. معاویبا ما راست باش وگر نه خودمان راستت می کن گفت:
با چوب.  ست می کنی؟ آن فرد پاسخ داد:زی مرا رایبا چه چ آرام گفت:

 .)٤(میمی شو راستار خوب، خودمان یگفت: بس سهیمعاو
طوری نبود که کسی بتواند سوء  ،هین بردباری و حلم معاویاما ا

 د. یزی نگویز چیا در موارد پایمال شدن حق نیاستفاده کند و 
 د: یفرما خودش می

ی یر به کار نمی برم، و جایی که از شالق کاری ساخته است، شمشیتا جا
ن من و مردم یکه از زبان کاری ساخته است، از شالق استفاده نمی کنم. و ب

ھا  آن ی رابطه بماند، نمی گذارم آن قطع گردد. زمانی کهیاگر به اندازه مو
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 معاویه را بهتر بشناسیم  ٤٨

شل می کنند، من تند می ھا  آن رند، من شل می کنم و زمانی کهیتند می گ
 .)١(رمیگ

                                           
 . ۲۷۶خی / ص یق تاریه و حقایحضرت معاو -١



 
 

 
 

 انشیاست ایشجاعت و س

ز مشھور بود و در مقابل باطل یاز نظر شھامت و شجاعت ن سهیمعاو 
 موضع سخت و تندی داشت. 

د و فتوحات یروز می گردیپ ی که بر آنجا حمله ور می شد،یدر اکثر جاھا
 شان برای اسالم ثبت شده است.یادی توسط ایز

 فرمود:  سحضرت عمر

ل ما عنده اال علی دعونا من ذم فتی قريش من يضحک فی الغضب، وال ينا

 )١(الرضا وال يؤخذ ما فوق راسه اال من حتت قدميه
شی که در وقت خشم می ید از بد گفتن در مورد جوان قریما را بگذار

چ کس یت و اجازه اش ھیبدون رضا ار اوست،یو به آنچه که در اخت خندد،

ز او کسی نمی تواند ا ابی به آن را ندارد. و آن چه را برسر دارد،یتوان دست

 فتد و التماس کنند. ینکه بر قدمش بیمگر ا رد،یبگ

ن یمی باشد. ھمچن سهیرت و شھامت معاوین نشان از شجاعت و غیا
شان، داستان ارسال نامه به پادشاه روم می یشجاعت ا از گرینمونه ای د

 باشد. 
برای  هیر جنگ بودند. حضرت معاویرومی ھا اکثرًا با سپاه اسالم درگ

ش را به یشان سربازان خویار کرده بود. ایبی اختیاست عجیسنابودی شان 
م کردند و گروھی را تابستان برای جنگ با رومی ھا می یدو گروه تقس

                                           
 .۳عاب / ج یاالست -١



 معاویه را بهتر بشناسیم  ٥٠

و گروه دوم را در زمستان ارسال می کرد، تا گروه اول بتواند  فرستاد،

روز می یپھا  آن هین شکل اکثرًادر جبھه ھا علیو به ا ند.یاستراحت نما

به دنبال فرصت می  ده بودند،یرا د سهیز چون قدرت معاویی ھا نروم شدند.
ر جنگ یدرگ سبا حضرت علی سهین که با خبر شدند معاویگشتند. ھم

م ین تصمیاز ا سهیش را آماده حمله کردند. معاویاست، کم کم سپاه خو
 ر برای پادشاه روم نوشت. یدالحنی به شرح زیشد ۀمطلع شد و نام

وترجع الی بالدک يا لعني، الصطلحن انا وابن عمی عليک  (واهللا لئن مل تنته

 ) ١(والخرجنک من مجيع بالدک، والضيقن عليک االرض بامرحبت)
د به سوی یان ندھی و بر نگردین لشکر کشی پایبه خدا سوگند، اگر به ا

م (منظورش حضرت یشھر ھای خودتان ای ملعون! به زودی با پسر عمو
م شد. طوری که از یبر شما حمله ور خواھ م کرد ویعلی بود) صلح خواھ

ھر  م کرد،ین را بر شما تنگ خواھیم و زمیرونتان می رانیتان بین ھایسرزم
 م. ید، امانتان نمی دھیجا که برو

کسان یه را باخاک ید، قسطنطنیگرفرمود: اگر قصدلشکرکشی کنیجای د
دش را ن نامه ترس سراپای وجویت ایم کرد. پادشاه روم، پس از رؤیخواھ
ش صرفنظر می یم خویاز تصم ر شده،یمتح هیرد و از شجاعت معاویمی گ

 د.ینمآ
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 هین و حضور معاویغزوه حن

به  ج ی که اکثر اوقاتش در کنار رسول اللهیاز آنجا سهیحضرت معاو 
به  ج ز در کنار رسول اللهیسر می برد، در غزوات و جنگ ھای مختلفی ن

 ر زنی پرداختند. یشمش
 ن بود. یشان حضور داشتند، غزوه حنین غزوه که ایو معروفتر نیمھمتر

قال الواقدی: شهد معه حنيناً و اعطاه مائه من االبل و اربعني اوقيه من ذهب 

و زهنا بالل، و شهدالياممه وزعم بعضهم انه هوالذی قتل مسيلمه (حكاه ابن 

  )١(عساكر)

باورند که  نیز شرکت کرد. و بعضی بر ایمامه نیدر جنگ  سهیمعاو
 ده اند.یکذاب را به قتل رسان ۀلمیشان مسیا
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 استاندار شام ،سهیمعاو

 سهیبرادر معاو ان،ید بن ابی سفیزیدر زمان خالفتش،  سحضرت عمر 
 را والی و استاندار شام قرار داده بود. 

، اقوال گوناگونی وجود سهیشان و نصب معاویدر مورد چگونگی عزل ا
 دارد: 

ه نقل کرده یعاب)) از صالح بن الوجیصاحب ((االستتی که یطبق روا
 است: 

ان می ید بن ابی سفیزی. ق نامه ای به ـھ ۱۹در سال  سحضرت عمر
 حمله کند.  ))هیساریسد و به او دستور می دھد که به ((قینو

ز به آنجا حمله کرد و آنجا را تحت محاصره در آورد، اما او تخلف ید نیزی
درلشکر کشی بود.  سزیه نیت. آن وقت معاوکرد و به سوی دمشق برگش

ھـ. ق  ۱۹جا را در شوال )) حمله برد و آنهیساری((ق برنگشت و بر هیمعاو
 فتح کرد.

پس  سھمان سال در گذشت. سپس حضرت عمر حجهءیز در ذید نیزیو 
 .)١(نوشت و او را استاندار شام قرار داد سهیاز مدتی، نامه ای به معاو

چ یھ چی نموده،یسرپ سد از فرمان حضرت عمریزی ن نکته را کهیاما ا
 گری نقل نکرده است. ید کتاب

د، حضرت یزیاز وفات و درگذشت  که بعدند ین می گویمؤرخهء یبقبلکه 
 قرار دھد.  نینشرا جا سهیم گرفت که معاویتصم سعمر
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 معاویه را بهتر بشناسیم  ٥٤

د، حضرت یرس سد به حضرت عمریزی: وقتی خبر مرگ دیگو میر یثکابن 
ت ین او قرار داد و بعد از آن برای تسلیرا جانش سهیاوبالفاصله مع سعمر

 ان رفت و فرمود: ینزد ابی سف

 حسن اهللا عزاک فی يزيد، رمحه اهللا))أ((
ان سؤال کرد، چه کسی را به جای او والی شام می کنی، یسپس ابوسف

 ن؟ یرالمؤمنیای ام
 .)١(را هیحضرت عمر جواب داد: برادرش معاو

 نامه ای به او نوشت که در آن آمده بود:  سهیعاوعتبه، مادر م تھند بن

هذا  يفن هذا الرجل قد استهضک إمثلک، و  حرةن تلد أنه قل إ بني!واهللا يا 

 حببت وكرهت. أ فياماالمر، فاعمل بطاعته 

اورد، یا بیار نادر است، زنی آزاده، مثل تو را به دنیقسم به خدا، بس پسرم!
ن امر است، پس تو در آنچه دوست داری و ین مرد خواھان شتاب تو در ایو ا

 دوست نداری از او اطاعت کن. 

فرفعهم سبقهم و  ,خرناأهؤالء الرهط من املهاجرين وسبقونا وت !يا بنی

و  ،ورصنا اتباعاً  ةوساد ةخرينا فصاروا قادتأقدمهم عند اهللا ورسوله. وقرص بنا 

فنافس فان  ،مدأی لإ ينک جترفإ ،فال ختالفهم ،مورهمأامً من يقد ولوک جس

 )٢(بلغته او عقبک
ر یشی گرفته اند، و ما دین از ما پی! ھمانا گروھی از مھاجرزمیعزپسر 

را بلند ھا  آن ن امر،یش دستی شان در ای) پمیار کرده یم، (و تاخیا دهیجنب

                                           
 .۲۰۹/ ص  ۵اسد الغابه / ج  -١
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 ٥٥   ، استاندار شامسمعاویه

رمان، ما را عقب انداخت، در یکشان ساخت، تاخیو به خدا و رسول نزد کرد،
آنان امورشان را به تو که  م.یرو آنان شدیو ما پ دندیرسجه آنان به رھبری ینت

 شان مخالفت مکن. ین با ایپرتوان ھست، سپرده اند. بنابرا
سال استاندار شام بود. وبعد از  ۴در زمان حضرت عمر به مدت  سهیمعاو

شان اعتماد کامل داشت و یز بر ای، حضرت عثمان نسشھادت حضرت عمر
ز یگری را نین ھای دیش باقی گذاشت، بلکه سرزمینه تنھا او را در مقام خو

در زمان حضرت  سهیت و حکومت او داخل نمود. حضرت معاویتحت وال
ا می یشنھاد می داد که از راه دریشه مشغول جھاد بود و پیز ھمین سعمر

 سهیاجازه ندادند. معاو ساما حضرت عمر م،یم بر قبرس حمله کنیخواھ
ن ابتکار مصداق ین کار را در زمان خالفت حضرت عثمان عملی نمود و با ایا

 قرارگرفت که فرموده بود:  ج ث رسول اللهیحد

 ((أول جيش من أمىت يغزون ابلحر قد أوجبوا))
بھشت را بر خود واجب  ا جھاد کنند،یلشکر امتم که از راه در نیاول
 اند.  کرده

ای است  فهین خلیولا سهیمعاو: دیگو میش یابن خلدون در مقدمه خو
 ا برای جھاد برده اند. یق دریکه ناو جنگی ساخته و مسلمانان را از طر

قبرس  هءریق جز ھـ ۲۸در سال  ا،یدر قیطرتوانست از  سهیباالخره معاو
 ن ھای اسالمی قرار دھد.یز به تصرف در آورد و آن را جزو سرزمیرا ن

 





 
 

 
 

 نیجنگ صف

والی  سال، ۱۲به مدت  سرت عثماندر زمان خالفت حض سهیمعاو 
ش یت مردم را نسبت به خوین مدت رضایتمام شام بود و توانسته بود در ا

 د. یجلب نمآ
 م داشت،ین تصمیانگار رب العالم ساما پس از شھادت حضرت عثمان

ن جھت فتنه و آشوب آغاز شد. یقرار دھد، به ھم شین را مورد آزمایمسلم
د یشده است و نبآ دیشھمظلومانه  سعثمانمعتقد بود که حضرت  سهیمعاو

ز یچگونه نرمشی به خرج داد. از آن طرف نیھ نیتلدر انتقام گرفتن از قا
ن فرصتی بودند و خوشحال و خرسند از ین که از قبل منتظر چنیمنافق

ان یان لشکریجاد شود، خود را در میاختالفی ا ر بزرگ،ین دو امین اینکه بیا

 ودند. پنھان کرده ب سحضرت علی
ل یرا تحوھا  آن م گرفت کهیداشتند، تصم سکه حضرت علی یلیبه دال
 د. یگرد به یمعاون حضرت علی و یاختالف بجاد یان سبب یندھد وھم

ھر روز بر آتش اختالف می ھا  آن ن،یشد برای منافق یین فرصتی طالیا
نکه اتفاق بزرگی می یغافل از ا بهیافزودند، اما حضرت علی و معاو

د ینی تھدیرازه جامعه سالمی را تند بادھای سھمگیافتد و شیب خواھد
 . کند می

 : کند میان ینگونه بین داستان را ایر ایثکعالمه ابن 
رفتند و  سهیبا جمعی از صحابه نزد معاو سحضرت ابو مسلم خوالنی

را  سهین گونه معاویدعوت دادند، و ا عت با حضرت علییشان را به بیا
ی؟ یمی خواھی با علی وارد جنگ شوی؟ چه فکر کرده اا یخطاب کردند: آ



 معاویه را بهتر بشناسیم  ٥٨

پاسخ داد: به خدا قسم من  سهیشان برابری؟ معاویا از نظر علم و فضل با ایآ
از من  سلی بھتر از شما می دانم که حضرت علیین تصوری ندارم، و خیچن

د یمظلومانه شھ سد که عثمانین را قبول نداریز ایا شما نیاما آ بھتر است.
ن جھت برای انتقام خون او و قصاص یش ھستم. به ھمیپسر عمو شد؟ من

ن ید، اگر قاتلیید و بگویاز ھمه حقدارترم. شما نزد حضرت علی برو ن،یاز قاتل
ل دھد، امر خالفت را به او می سپارم و ھمگی با یرا تحو سحضرت عثمان

 م. یعت می کنیاو ب
را رساندند، اما  هیغام معاویآمدند و پ سات مذکور نزد حضرت علییھ

م قاتالن یل موجھی که در دست داشت از تسلیبه دال حضرت علی
ن سبب شد که اھل شام که ھمگی گوش به فرمان یخودداری نمود، و ھم

 .)١(عت نکنند و اختالف شروع شدیبودند با حضرت علی ب هیمعاو
گر را نگه می یکدیآن دو بزرگوار، احترام ھا  نیا اما با توجه به ھمه

است جنگ نمی کردند. یچکدام برای کسب پست و مقام و ریاشتند، و ھد
ح و صواب می دانست و به خاطر ھمان یک خود را بر راه صحیبلکه ھر 

 جنگ می کرد. 
ن کشمکش یدر ا نست که حضرت علییه علماء و جمھور ایالبته نظر

 .)٢(سر زده است هین خطای اجتھادی بوده که از معاویبر حق بوده و ا
 

                                           
 .۲۶۳خی / ص یق تاریه و حقایحضرت معاو -١
 .۱۲۹/ ص  ۸ه / ج یه و النھایالبدا -٢



 
 

 
 

 نیان جنگ صفیهای اصحاب و جر مشاجره

بای کتاب ((مقام صحابه)) به قلم یز مهءن قسمت، از مقدیح ایبرای توض 
دانشمند گرانقدر بلوچستان، عالمه موالنا عبدالرحمان سربازی (چابھاری) 

 نًا نقل می شود:یم که عیاستفاده نموده ا
د یشھادت شھعنی اختالفاتی که بعد از ی سمسئله مشاجره ھای صحابه

به  سان صحابهیم )١(ان باغییبه دست شورش حیدنا عثمان ذبیمظلوم، س
ی و جبھه یرخ داد، سرانجام به صف آرا سعنوان خونخواھی حضرت عثمان

ان دلشکر یری مید و صحنه را برای درگیری و جنگ و کشتار منجر گردیگ
 )٢(ادتیقه به قیشه صدین، حضرت عایو لشکر مادر مؤمن حضرت علی

ی و یان حضرت علی از سویدر جنگ جمل و م ریو حضرت زب حضرت طلحه
ن یگر در جنگ صفیاز سوی د -نیرضی الله عنھم اجمع-ه یحضرت معاو

ی با یآماده ساخت و سپس به تحزب و تشتت مسلمانان و بروز فرقه ھا
ن مسائل، بھانه ید. از ھمان لحظات، به وجود آمدن ایعنوان اسالمی انجام

دن کفر بر جھان ین اسالم و مسلط گردانین مبیف کردن دیضعای برای 
 ن اسلحه مبارزه با اسالم،یله و آلت و عمده ترین وسیاسالم، به عنوان بزرگتر

ن یمورد استفاده شمنان اسالم و مسلمانان قرار گرفته و به عنوان حساس تر
جا از مھره بکار برده شده است و از ھر گونه سوء استفاده و بھره جوئی ناب

ر و ین تدابیغ نشده است و با بکار بردن مرموزتریع، کوتاھی و دریآن وقا
نی در بر انداختن اساس نظام حکومت یزم ریھای ز یزیرتوطئه ھا و برنامه 

                                           
 سرکش ، نافرمان. -١
 سرپرستی، رھبری. -٢
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اسالمی که ھمانا حکومت الله است و اساس آن به دست توانای رسول 
ھمکاری ت و ین آن حضرت با حمایله خلفای راشدینھاده شد و بوس جالله
ر یافت و به سوی منزل مقصود مسیمی  دیتشد ج اران رسول اللهیر یسا

اسودند و یمود، ذره ای فروگذار نشدند، و لحظه ای نیتکاملی اش را می پ
ن یالھی غلبه و اظھار د ۀمسلمانانی را که می خواستند، ھمان گونه که وعد

دو امپراطوری  جامعهء سالم انسانی با شکست دادن لکیتشان و یبر تمام اد
 هءگری پشت پردیو د )١(تیمجوسر نقاب یکی زیو روم) که  رانیا (ایجبار دن

شده، به استثمار مردم ادامه می دادند، در عھد معدلت  فیتحر )٢(تینصران
با زور بازوی توانای سربازان اسالم و  شمھد حضرت ابوبکر و عمر و عثمان

ر یعی از سایبرگوشه ھای وسره العرب و یبر تمام جز ج اصحاب رسول الله
قا و قسمتی از اروپا را در بر می گرفت، یا و آفریا، آسینقاط که سه قاره دن

من پرستی را از یافته بود، به اقصی عالم گسترش دھند، کفر و اھریتحقق 
وجود نابود سازند و حکومت الله را کامًال مستقر ساخته و به وجود  صحنهء

عهء بشری بپردازند، به جان ھم انداخته و رو فاضله)) جام نهءیمدآوردن ((
د و ین برنامه ھای پلیگر قرار داده شده و ھنوز ھم به ادامه ایکدیدر روی 

ت می باشند و از اصل یتوطئه ھای استعماری خود مشغول و سرگرم فعال
 د و استفاده می کنند. ینداز و حکومت کن)) تقلیمصوبه ((تفرقه ب

ن یم که به شرح تک تک ایدر صدد آن بر نمی آئنجا یما به حکم اختصار ا
و شرح اسباب آن ھا  آن برنامه ھای مرموز و توطئه ھا و طرق به کار بردن

ع را به گونه ای درست و ین وقایکه عالقمند اند تا شرح ایکسان م.یبپرداز
ف ژنرال جواد رفعت یه)) تألیمستند مطالعه کند به کتاب ((اسرار الماسون

                                           
 زرتشتی. -١
 ت.یحیمس -٢
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ف محمد عبدالله یتأل ،تاريخ اجلمعيات الرسية واحلركات اهلدامة))((آتلخان، و 
 ند. یعنان مراجعه نما

ر ھستم که ھرگاه دشمنان اسالم ین مطلب ناگزیان داشتن ایالبته از ب
له ھا و توطئه ھای آنان در یا چندی از حیک یقت یمتوجه شده اند که حق

م فاش و ظاھر شده مرد ۀات جوی برای تودیاثر تحوالت اجتماعی و مقتض
ر روش، رنگ عوض کرده، به برنامه ھای مرموز تر و ییفاصله با تغ است، بال

ر بکار گرفتن شماری، یق تری دست زده اند، از آن جمله در قرون اخیدق
دشمنان دوست نما و بی مذھبان مذھب نما و مسلمانان، مسلمان نمائی 

وان ((جرح و است که برای پخش سموم مذھبی و اسالم کشی تحت عن
واقعات و  هءخ زندگی و سلسلیق و بررسی)) دربارهء تارید و تحقیا تنفیل یتعد

م، از وجودشان یات و التسلیه افضل التحیامبر گرامی علیاران پیرت یس
 استفاده می شود. 

ژه در ین ادوار به وین توطئه در این مسئله ای که تحت ایچنان که بزرگتر
مطرح است، مسئله مشاجره ھا و اختالفات  بعضی محافل به اصطالح علمی

خی و واقعات یات بسی ارزش تاریاست که عمدتًا با استفاده از روا صحابه
ن و استخفاف و داغدار کردن مقام شامخ و یر و توھیمجعول به دروغ به تحق

ن ستارگان درخشان اسالم و استادان مالئکه که ی، اج امبریپ ۀارزنده صحاب
ون خدمات آنان ھستند، دامن ین و مدیامت رھیام قیتا ق اسالم و مسلمانان

اس کرده، جرم یرت خود قیرت آنان را بر اعمال و سیمی زنند و اعمال و س
اس مع الفارق)) را مرتکب می شوند و به جای یر معقول ((قین و غیننگ

ه یث گھربار رسول گرامی علید و احادیاستناد و اعتماد به کالم الله مج
خ،که اغلب مولود یت تاریتھای پوچ و بی اھمیم، از روایالتسلالصلوات و 

 ند. یاستناد می نما م،یی است که به آن اشاره کردیسه ھایھمان دس
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و  ت از حضرت علییم عده ای به حماینین جھت امروزه می بیبه ھم
و طرفدارانش و  هیبانی حضرت معاویھمراھانش و گروھی به پشت

ام می یو اعوانشان ق سریو زب سحهو طل لشه ین حضرت عایھمچن
د خود به ھر ین دو دسته به مخالفان گروه مورد تائیکنند و ھر کدام از ا

ند یمذمت و مالمت را روا می دارند و اظھار نظر می نما ل کنند،ینحوی که م
ن مسلمانان ھوادار منجر می یری و اختالف و تشتت بیجه به درگیکه در نت

 شود. 
 :ح قرآنیتصر در حالی که بنا به

ا َكَسۡبُتۡمۖ َوَ� �ُۡ�  تِۡلَك ﴿ ةٞ قَۡد َخلَۡتۖ لََها َما َكَسَبۡت َولَُ�م مَّ مَّ
ُ
ا  َٔ أ لُوَن َ�مَّ

 .]١٣٤البقرة: [ ﴾١٣٤َ�نُواْ َ�ۡعَملُوَن 
سود می دھد آنچه عمل ھا  آن آن امتی بود که گذشت و رفت، برای

د و از شما در ین عمل کنکردند، و برای شما سودمند خواھد بود آنچه خودتا
 د شد. یھرگز سؤال نخواھھا  آن مورد اعمال

را در افتادن یده است. زیھوده و بی سود عنوان گردیعملی ب ن روش،یو ا
زی ببار ین مباحث برای مسلمانان، جز نکبت و بدبختی، چین چنیبه ا

به نخواھد آورد، و اگر سودی در آن وجود دارد صرفًا از آن دشمنان اسالم و 
 ضرر اسالم است. 

م. مثًال به یالبته اگر ما به عنوان طلبکار، از آن بزرگواران مطالبه ای دار
دند ما یبا ھم نمی جنگھا  آن دند؟ و اگرین عنوان که چرا با ھم می جنگیا

ا در یم یم مواجه نمی شدیھا و مشکالت عظین فرقه بازیمسلمانان امروز با ا
ن یانات و به بار آورنده این جریاصلی ا م مقصرینیم که ببیصدد آن برآئ

ھا و مشکالت برای اسالم و مسلمانان وبطور کلی عامل اصلی به یبدبخت
ن یخود به چن من به نوبهء ن کشتارھا چه کسانی ھستند،یوجود آمدن ا
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 )١(قظین کنجکاوی و تید می کنم که تا حدودی اییافرادی حق می دھم و تأ
فه دارد که دشمنان واقعی و اساسی خود یو مسلمان وظ کار درستی است،

 را بشناسد.
د من معتقدم که بدھکار و طرف یاما اگر چند لحظه ای اجازه بدھ

انات، نه حضرت ین جریا در ایحساب من و شما و تمام مسلمانان و مردم دن
-ه یر و نه حضرت معاویقه و طلحه و زبیشه صدیعلی مرتضی و نه حضرت عا

ن نسبتی یم الشان از چنین ھمه بزرگان عظی، ا-نیرضی الله عنھم اجمع
ق یرا آنان مجتھدانی بودند که بر سر تحقین تھمت مبرا ھستند، زیپاک و از ا

د بر حق، حضرت یح مظلوم و شھیموضوع قصاص و خونخواھی خون ذب
از قاتالن آن حضرت و در نحوه استنباط مسئله و  سنیعثمان ذوالنور

ک از آن یو سنت به اجتھاد پرداختند، و ھر  استدالل از منابع شرعی، قرآن
ح یل شرعی و صحید به دالیدو گروه بر حسب آنچه به نظر مجتھدانش مؤ

 د، عمل کرد. یرس
بود، اما  سنجا به جانب حضرت علییست و ایش نیکی بیاگر چه حق 

ن فی العلم و مجتھدان بی یو راسخ ج امبریز صحابه پیچون مخالفانش ن
شان صرفًا بر مبنای اجتھاد بود نه از روی غرض و یاری بودند و خطینظ

زمأجور (مستحق ینھا  آن ن خطای اجتھادی،یھوس، لذا در مورد عمل برچن
 (گناھکار).  اجر و ثواب) بودند نه مأزور

ک درجه اجر و یث آمده است که مجتھد مخطی ھم یچنان که در حد
افتن به کار ی روی فکری و کوششی حسب مقدور براییرا نیز ثواب دارد،
 برده است. 

                                           
 اری.یداری ، ھوشیب -١
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ک از بزرگان یچ ین خصومت ھیلذا بدھکار و طرف اصلی ما و شما در ا
ست، بلکه مقصر اصلی منافقان ((سبائی)) منشی ھستند که در یفوق الذکر ن

و دشمنی سرسخت به نام ابن السوداء معروف به  )١(مکتب خصمی لدود
از ھمان صدر اسالم  م بود،ھودی)) که متظاھر به اسالی((عبدالله ابن سباء 

ن اسالم و مسلمانان نشسته بود و در صدد انتقام جوئی شکستھای یدر کم
 ج امبر اکرمیر که از دست پیظه و بنو نضیبر و بنو قریھود در خیپی در پی 

ن مکتب ناپاک را بر اساس نفاق، یبرآمده، ا بشان شده بود،یو مسلمانان نص
 ت بودند. یو نشر دادند و در انتظار موقعس کرده یب تأسیدروئی و مکر و فر

که  سنیر حضرت عثمان ذوالنوریدر دوران خالفت راشده و بی نظ
کسو یک بود از ین، نزدین مبیر اسالم و گسترش دیشرفتھای چشمگیپ

گر یده تا به قلب اروپا قدم بگذارد و از سوی دیت را برچیبساط نصران
زگرد سوم)) به دست ی(( سانیماجرای کشته شدن پادشاه فراری خاندان سا

ام یدن ایو از رس ابان مرورودی از نابودی دشمن مجوس گزارش می داد،یآس
طانی و یحکومتھای ش ۀکسریت و زوال یھودیمرگ کفر و استکبار و نفاق و 

تی و یر الله پرستی از تمام صحفه گیپاکسازی کامل لوث شرک بدعت و غ
ن را به گوش شنوندگان سر داده یاستقرار کامل و جھانی حکومت رب العالم
ت و سردمداران کفر در آن یھودیبود، که مسلمًا و بطور حتم به نابودی 

 روزگار منجر می شد. 
ده و آماده به خدمت عبدالله بن یافته و دوره دیت ین منافقان تربیبنا برا

شرفت اسالم، مشاھده می کردند، بنا به قاعده یسباءکه مرگ خود را در پ
ھای یدیاوردند و برای حفظ و بقاء خود و پلیبقاء)) تاب تحمل ن ((تنازع

رخواه اسالم و با شعارھای اسالمی و یش در رنگ و صورت مسلمانی خیخو

                                           
 دشمن سخت. -١



 ٦٥   های اصحاب و جریان جنگ صفین مشاجره

نگاھھای مصر و کوفه و بصره به نام مردمان آن یعدالت پسندانه ای از کم
نوان را منافقانه ع ج رسول خدا ارتیزت الله و یاوًال قصد حج ب ار بر آمده،ید

به که دارالخالفت و مقر حکومت اسالم ینه طیمًا به سوی مدیکردند و مستق
د مظلومی یفه راشد و شھیبود رفته، بر آن شھر مطھر حمله بردند و خانه خل

ت وی از یت و حقانیدر زندگی خود از شھادت و مظلوم ج را که رسول اکرم
ه، آب و آذوقه را ظالم و ستمکار بودن قاتالنش خبر داده بود محاصره نمود

ل، دروازه یبر وی و فرزندانش قطع کردند، خانه ای که در کنار باب جبرئ
ک روضه پاک و آرامگاه مقدسش، متصل یو نزد ج شرقی حرم رسول خدا

ن اشتغال به یواقع بود، در حال روزه و در ع ج ف آن حضرتیپاھای شر
گناھش بر روی ید او را به شھادت رساندند و قطرات خون بیتالوت قرآن مج

ۚ ٱفََسَيۡكفِيَكُهُم ﴿ مهیه کریم بر آیاوراق گرانبھای قرآن عظ ُ ِميعُ ٱَوُهَو  �َّ  لسَّ
ح است به آنکه یصر )١(حیختند که ھمانا تلمیر ]١٣٧[البقرة:  ﴾١٣٧ ۡلَعلِيمُ ٱ

ک انتقام خواھد یک به یھا  آن خداوند متعال از قاتالن او با خبر و از ھمه
 گرفت. 

فرمود: حضرت  ج راز دار رسول الله سمانیفه ابن الیذحضرت ح -١
عثمان به بھشت و قاتالنش به دوزخ خواھند شتافت. و فرمود: اگر قتل 

دند، ولی یر می دوشیله آن شیتی بود، ھمانا امت به وسیھدا سعثمان
 . )٢(دندیکشتن او در واقع ضاللتی بود که امت در اثرش خون می دوش

را  سفرمود: اگر مردم، حضرت عثمان سعودحضرت عبدالله بن مس -٢
 افت. ید کردند، عوض او را ھرگز نخواھند یشھ

                                           
 زی.ینگاه کردن و اشاره کردن به چ -١
 روت.ی/ ب ۲۰۸/ ص  ۶ه / ج یه و النھایالبدا -٢



 معاویه را بهتر بشناسیم  ٦٦

ای  ن است می فرمود:یمبشر هءد که از عشرید بن زبیحضرت سع -٣

د، کوه احد یروا داشت سمردم: به سبب ظلمی که شما بر حضرت عثمان
 . زدیبرخحق داشت از جای خود 

د و یان گفت: مواظب باشیبه شورش سحضرت عبدالله بن سالم -٤
ان یتان در میرھا یامت شمشید، ورنه تا قیحضرت عثمان را به قتل نرسان

 گر به حرکت در خواھد آمد. یکدی
ان کشته شد، آنگاه حضرت عبدالله یچون حضرت عثمان به دست شورش

امت یبن سالم فرمود: مردم دروازه فتنه ھا را به روی خود گشودند،که تا ق
 .)١(شدبسته نخواھد 

به نقل از مؤرخ شام عالمه ابن عساکر و ابن عدی،  سوطییعالمه س -٥
، نقل کرده است که: مادامی که ست حضرت انسیث را به رواین حدیا

ام خواھد ماند و ھر گاه او یر خدا در نیزنده است شمش سحضرت عثمان
ام بر نخواھد یام خواھد شد و باز ابد به نیر خدا بی نیکشته شود، شمش

 .)٢(شتگ
ھستند مقصران اصلی و مسؤالن تمام مشکالتی که با کشتن ھا  نیا آری:

ر غضب خدا بر مردم ببار یام کردن شمشیو با بی ن سحضرت عثمان
ه ای یھودیله زن یرا به وس ج روز رسول خدایھستند که دھا  نیا آوردند،

ز بعد از آن مسموم ساخته و یرا ن سقیمسموم کرده بودند. ابوبکر صد
به  ج پس حضرت عمر فاروق را در محراب نماز بر جای نماز رسول خداس

د یافه، چھره پلیر قیید به شھادت رساندند، امروزبا تغیله مرد مجوسی پلیوس

                                           
 .۱۲۸سیرت خلفاء راشدین / ص  -١
 .۱۲۵خ الخلفاء / ص یتار -٢



 ٦٧   های اصحاب و جریان جنگ صفین مشاجره

ت اسالم مستتر داشته، یض و حمایر نقاب عدالتخواھی و رفع تبعیخود را ز
را مرتکب امبر یپ ون مسلمان)) در آمده، ھتک حرمت جواری((انقالب در لباس
فه راشدش را بنا به قول حضرت ابن مسعود در حق وی فرموده یشده، خل

 بود:
ا سنگ اسالم پس از سی و پنج سال از جای خود تکان خواھد ی((آس

خورد)) درست در سال سی و پنج ھجری به شھادت رسانده و صفحات پاک 
 نیاد خون خواھی اش طنیز را به خون مظلومش که ھنوز ھم فریقرآن عز

ش تکان داده و یا سنگ اسالم را از سرجایافکنده است،گلگون کردند و آس
 ملت اسالم را به آشوب کشاندند.

صحنه ھای جنگ  سفردای ھمان روز به عنوان ھواداران حضرت علی
ن را آراستند و در حدود نود ھزار تن از مسلمانان را که از آن یجمل و صف

ز بودند، به ینھا  آن که جزو شراسیر و عمار بن یجمله حضرات طلحه و زب
ن، ھمسر یع ام المؤمنیشھادت رساندند و مقدمات بی حرمتی به مقام من

ن، ھمه به یقه را فراھم ساختند و بعد از ایشه صدیحضرت عا ج رسول خدا
 ر خدا،ینھروان در مقابل حضرت ش هءکرر لقب داده، در معیینام خوارج تغ

، صف آرائی کردند و حتی به آن سدان نبرد، حضرت علی مرتضییصفدر م
م اسالمی، حضرت یم کشتن ھرسه رھبر عظیھم اکتفا ننمودند، عاقبت تصم

را که چشم  -رضی الله عنھم-ه، حضرت عمرو بن عاص یعلی، حضرت معاو
انجام در رمضان سال  سر و دوخته شده بود،گرفتندھا  آن عالم اسالم به

را  ج ماد حضرت مصطفیچھلم ھجری حضرت علی مرتضی، پسر عمو و دا
 کر اسالم وارد ساختند.ین ضربه را بر پیبه شھادت رسانده، بزرگتر

چگاه لحظه ای آرام ننشستند و تا ابد از فساد یز تا امروز ھیبعد از آن ن
سه بازی و اھالک حرث و نسل مسلمانان آرام نخواھند یفی االرض و دس

 ۀمانان و بطور کلی جامعنشست و از آن روزگار به بعد، ھرگاه اسالم و مسل
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ن دستھای مرموز یده است، در واقع ھمیت، ھر نوع لطمه و ضربه ای دیبشر
م برنامه ھا و طرح توطئه یر پرده اش در کار بوده است و مرتب به تنظیز

ا را مبتالی بدبختی ھا و یسم ھای مختلف، دنیھای گوناگون و ساختن ا
 .)١(ھا و دچار مشکالت ساخته اندیزیخون ر

 

                                           
 مقدمه (( مقام صحابه)) به قلم موالنا عبدالرحمن سربازی. -١



 
 

 
 

 سهیخالفت معاو

، سدن حضرت حسنیو به خالفت رس سبعد از شھادت حضرت علی 
عت کردن با مردم عراق، به سوی آنجا حرکت کردند. از آن یشان برای بیا

 به سمت عراق حرکت کرده بود. سهیز معاویطرف ن
با مشاھده فتنه و آشوب و امکان دوباره  بحضرت حسن بن علی 

م گرفت، یمشاھده اختالف مردم عراق، تصم شدن خون اصحاب، و با ختهیر
زی یبسپارد، تا از بروز ھرگونه اختالف و خونر هیامر خالفت را به معاو

 نه بازگشت.یری به عمل آورد و خود به مدیجلوگ
 .)١(عت کردندیبه کوفه رفت و مردم ھمگی با او ب سهیمعاو

سال  ۲۰سال استاندار و  ۲۰مجموعًا  سهی: معاودیگو میوطی یعالمه س
 .)٢(فه و حاکم اسالمی قرار گرفتیز به عنوان خلین

سال در زمان  ۱۲، سسال در زمان خالفت حضرت عمر ۴شان مدت یا
ماه  ۶و  سسال در زمان خالفت حضرت علی ۴، و سخالفت حضرت عثمان

ر و والی شام بود. عالمه یام ،بدر زمان خالفت حضرت حسن بن علی 
ث اشاره فرموده که بعد از من یدر احاد ج رم: رسول اکدیفرما میر یثکابن 

 ل می شود.یخالفت تا سی سال طول می کشد و سپس به پادشاھی تبد
 سهیل شده و معاویتکم سن مدت سی سال با خالفت حضرت حسنیو ا

 .)١(ھا ن آنین پادشاه اسالمی بود و بھتریاول

                                           
 .۲۰۰/ ص  ۵اسد الغابه / ج  -١
 .۱۹۵وطی / ص یخ الخلفاء / سیتار -٢
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بود که ن یذکر شد ھمگی دال بر ا ج ثی ھم که قبًال از رسول اکرمیاحاد
 :دیفرما میبه خالفت می رسد. خودش  سهیحضرت معاو

ن ملكت إ ية!لی: يا معاو جاال قول رسول اهللا  فة((واهللا ما محلنی علی اخلال

 ھقی)ی(رواه ب حسن))أف

زی مرا به سوی کار یچ چیکه به خدا ھ دیگو میخودش  سهیمعاو
د: ای که به من فرمو ج مگر ھمان گفتهء رسول اکرمد یخالفت نمی کش

ک و درست باش و با مردم یپس ن دی،یه اگر به پادشاھی و خالفت رسیمعاو
 به عدل و انصاف رفتار کن.

 که فرمود: کند میوطی قول کعب االحبار را نقل یعالمه س

 ((لن يملک أحد هذه االمة ما ملک معاويه))
 .کند میه حکومت نیمعاو ۀن امت به اندازیکسی از ا

به  سهیاما کعب فوت کرد، قبل از آنکه معاو :دیفرما میعالمه ذھبی 
به خاطر  .)٢(در آنچه نقل کرده بود خالفت برسد، وی راست گفت کعب

چ احدی با او یسال حکومت کرد و در زمان خودش ھ ۲۰ سهینکه معاویا
شان، در زمان یش آمد بعد از ایچ نزاعی رخ نداد. و آنچه پیر نشد و ھیدرگ

 د بود.یزیپسرش 
 

                                                                                           
 .۸البدایه و النھایه / ج  -١
 .۱۹۵ص تاریخ الخلفاء / سیوطی /  -٢



 
 

 
 

 سهیاوحکومت مع

ه و دوران خالفتش، ھمواره از سوی دوستان جاھل و یحکومت معاو 
گاه، مورد طعن و تھمت و سرزنش بوده است، غافل از ا د ینکه نبآیدشمنان آ

سه نمود. چرا که خود ین مقایشان را با دوران خالفت خلفاء راشدیحکومت ا

ثم اذلين (خ� القرو� قر� ثم اذلين يلونهم فرموده بود:  ج رسول الله
 يلونهم).

م. یسه نمآئین مقایرا با خلفای راشد سهیپس اگر دوران خالفت معاو
نده یی بوده، که در صفحات ایمسلمًا دارای اشکاالت و نواقص و نوآوری ھا

ن و ینطور نبوده که بعد از خلفاء راشدیاما ا -م کردیدر مورد آن بحث خواھ
کند، گناه عام شود، فسق و ر ییستم تغی، کًال سسهیدن خالفت به معاویرس

 رد.یفجور جای تقوا را بگ
گاھی ب ن مورد، نظر مفتی تقی عثمانی (حفظه الله) را یشتر در ایبرای آ

ت)) اثر موالنا یفت و ملوکم که در نقدی بر کتاب ((خالینقل می کن
نوشته است: به نظر ما و تمام اھل سنت، بدون شک خالفت  /مودودی

ن دو خالفت فرق ین این نبوده، بلکه بیاء راشده خالفت خلفیپآ سهیمعاو
ح داده است، چرا یتوض /وجود داشته، اما نه آن فرقی که موالنا مودودی

ل یشان نه با عقل و منطق مطابقت دارد و نه با دالیحات ایکه آن توض
حات یده است و نه با عقائد اھل سنت وفق دارد. از توضیمستند به اثبات رس

 ستصور می شود که به بعد از شھادت حضرت علی ن در ذھنیشان چنیا
ن، الگوی خوبی ھا و محاسن یبالفاصله اوضاع بکلی عوض شد، خالفت راشد

ب یه معایخالفت را به دست گرفت، کل سهینکه معاویبود، اما به محض ا
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شاھنشاھی و طاغوتی در آن بروز کرده پس از تقوی، بالفاصله فسق و فجور 
خ ین جامعه تاریدر دوران خالفت راشده، پاکتر حاکم شد و جامعه ای که

الله عنه، نفس پرستی  یرض-ه ین جامعه در دوران خالفت معاویبود، در ھم
ق تصور نقض قانون  ـھ ۴۰د، تا سال یه خصلت ھای پست به اوج رسیو کل

ق نقض قانون به سرحد  ـھ ۴۱علنی، اصًال ممکن نبود، اما در سال 
ھـ ق کسی کفار را دشنام و  ۴۰د. در سال یرس ن))یف دی((بدعت)) و ((تحر

ل القدر، فحش یھـ ق حتی اصحاب جل ۴۱ناسزا نمی گفت، اما در سال 
  )١(باران می شدند.))

ساتی است که عالمه محمد تقی عثمانی از کتاب موالنا یھا مقا نیا
 را اشتباه می داند.ھا  آن برداشت کرده است و تمامی /مودودی

م یرین وضع را بپذی: اگر ما ادیگو میگر یی دی، در جاعالمه تقی عثمانی
)، سهیع حکومت در زمان معاویر سرییات موالنا مودودی در مورد تغی(نظر

((ثم که فرمود:  ج ح رسول اللهیھی برای فرمان صریچ محل توجیگر ھید
 باقی نمی ماند. اذلين يلونهم ثم اذلين يلونهم))

در  سهیند، و حضرت معاومت عمل می کردین بر عزیخلفاء راشد
استفاده از رخصت ھا از وسعت نظر و نرمی استفاده کردند، آن بزرگواران 

اط و تقوای عالمی عامل ین) در زندگی شخصی خود بر احتی(خلفاء راشد
ز نمی یاط گریدر محدوده مباحات از خالف احت سهیبودند، و حضرت معاو

 کردند.

                                           
 ./م دامنییخی / مفتی محمد تقی عثمانی / ترجمه موالنا ابراھیق تاریه و حقایمعاو -١



 ٧٣   سحکومت معاویه

عھد یش را ولیاط، فرزندان خویتن به خاطر احیبه طور مثال، خلفاء راشد
ن ید را برای جانشیزیبر رخصت عمل کرد و  سهینکردند، اما حضرت معاو

 شنھاد داد.یپ
 :دیفرما میشان یدر مورد حکومت ا سن جھت حضرت عدییبه ھم

ن) است، دانشمندان و یعدل زمان شما، ظلم دوران گذشته (خلفاء راشد
، سهین و حکومت حضرت معاوین خالفت خلفاء راشدیز بید نیائمه عقآ

 :اند فرمودهان ین فرق را بیھم
ر دارای مراتب مختلفی ھستند، که عده ای در مقابل عده ای یاھل خ

ن مراتب، ھر مرتبه به نسبت مرتبه و مقام یلت دارند، از ایگر برتری و فضید

: ((حسنات ندیباالتر از آن، نقصی و کمبودی دارد، ھمان طور که می گو

 يئات املقربني)).االبرار س
ن، روش استفاده از ھر مباحی را به کار یم خلفاء راشدیپس ما می گوئ

ت، روش ینمی بردند و بر فقر و تنگدستی، صابر و در حدود جھد و فعال
ھرچند که  سهیبود. اما حضرت معاو ج رت پاک رسول اکرمیه سیشان شبیا

احی را به کار نمی مرتکب منکر و گناه نبودند، اما روش استفاده از ھر مب
ن نمی یف خالفت به درجه و مقام خلفاء راشدیبردند، و در انجام وظا

ن او قرار ید موجب نقص و توھیدن به آن مقام، نبآین نرسیدند. اما ایرس
 رد.یگ

ی که با دوران خالفت راشده یز با وجود فرق ھاین سهیپس حکومت معاو
جھت صحابی بزرگ حضرت ن یداشته، اما حکومتی عادله بوده است. به ھم

 :دیفرما میسعد ابن ابی وقاص 
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((مارأيت أحداً بعد عثامن أقضی بحق من صاحب هذا الباب يعنی 

 .معاويه))
کسی را بعد از عثمان در داوری  ه)یعنی معاوی( ن بابیاز صاحب ا

 دم.یتر ند برحق
 /ما نزد محدث معروف، امام اعمش که کند میامام ابوبکر اثرم نقل 

مطرح شد، امام  /زیم، بحث عدل و انصاف عمر بن عبدالعزیبودنشسته 
د)) پس یز تعجب می کنیفرمود: ((شما از عدالت عمر بن عبدالعز /اعمش

 د؟ ید، چقدر تعجب می کردیدیرا می د سهیاگر دوران خالفت حضرت معاو
ر، از نظر یفرمود: خ /شان؟ امام اعمشیا از نظر علم ایمردم گفتند:آ

 . )١(شانیاعدل و انصاف 
ن بزرگ مانند حضرت قتاده، حضرت مجاھد، حضرت ابو ین تابعیھمچن

(رحمھم الله) به مردم زمان خود می فرمودند: اگر شما در  عییاسحاق سب
 د که او مھدی است.))ید، حتمًا می گفتیمی بود سهیدوران حکومت معاو

دعا  نیدر حق او چن ج نکه رسول اللهیچرا مھدی زمان خود نباشد، به ا

ت یشان را ھادی و ھدایا ایخدا به)). ((ا� اجعله هاديا ومهديا واهدکرد: 
 ت مردم بگردان.یافته قرار ده و سبب ھدای

رنده و برنده) می یعنی، گاز گیشان را ((عاض)): (ین حال حکومت ایبا ا
 ند: چون حکومتشان مشتمل بر لغزشھای اجتھادی بود.یگو

خالفت نام برده شده، منظور از آن  ث، بعد ازیتی که در حدیملوک
آن را رحمت قرار داده است، لذا  ج امبر اکرمیاست و پ سهیحکومت معاو

ک نظرشان ((ملک غضوض)) موجود است و از نظری یدر حکومت او از 

                                           
 .۷۵/ ص  ۳خی / به نقل از منھج السنه / ج یق تاریه و حقایحضرت معاو -١



 ٧٥   سحکومت معاویه

رونی شان، رحمت در عھد یگر ((رحمت)) است. ولی از نظر واقعات بید
ی ھا ((ملک غضوض)) ظاھرتر است، و در حکومت بعد سهیحکومت معاو

 ان است.ینما
 ند:یار جالب می فرمایبس /هیمیت بنعالمه ا

عدل و انصاف و ...)  در( سهیچ کس از معاویاز پادشاھان مسلمان ھ
چ ید، پس در ھیافت، اگر حکومت شان را با پادشاھان بعدی بنگریبرتری ن

فت حضرات زمان، مردم وضعی بھتر از زمان او نداشته اند، و اگر با زمان خال
 .)١(د، مسلم است که فرق به نظرمی رسدیسه کنیابوبکر و عمر، آن را مقا

مت و رخصت، تقوی و مباحات، ین دو دوران در حدود عزیپس فرق ا
اط و عمل بر مجازھای شرعی، اصابت رأی و لغزش اجتھادی بوده یاحت

 ت))یرند، حکومت او را ((ملوکین فرق را در نظر می گیاست، کسانی که ا
ن ین امر را در نظر گرفته اند که چون اینامگذاری کرده اند. و کسانی که ا

 به ((خالفت)) نامگذاری کرده اند.ھا  آن فرق در حد فسق و فجور نبوده،
ه عالم برزخ است، ین، شبین و خلفاء راشدین سالطیسلطان کامل در ب
می کنند، و فه راشد تصور یگر بسنجند، او را خلین دیکه مردم او را با سالط

ن به او نگاه کنند، او را سلطانی کامل خواھند یاگر به نسبت خلفاء راشد
 ه) فرمود:ید، چنانچه سلطان شام (معاوید

 ((لست فيكم أبی بكر وعمر، ولكن سرتون امراء من بعدی))

ستم، اما بعد از من ین سو عمر سن شما حاکمی مانند ابوبکریمن در ب
 که چگونه خواھند بود).( دید دیبزودی حکام را خواھ

                                           
 .۱۸۵/ ص  ۳ه / ج یمیمنھاج السنه / ابن ت -١
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ن، شباھت یشان با روش نبوت، و خلفاء راشدیدوران سلطنت ا ،نیبنابرا
ان ین جھت می توان گفت که از آغاز خالفت راشده تا پایدارد، به ھم

 شان، دوران تعالی اسالم است.))یسلطنت کامل ا
 :دیفرما می بحثشان یعالمه تقی عثمانی در پا

ه درست یت، و مدارک مختلف آن و توجیوکبه نظر ما فرق خالفت و مل
 .)١(ر ممکن استین بھتر غیاز ا سهیدوران حکومت معاو

 

                                           
 .۱۴۴-۱۳۳حضرت معاویه و حقایق تاریخی / ص  -١



 
 

 
 

 )1(هیری در دوران معاویانتقاد و انتقادپذ

که در دوران  سهین اعتراض بر حضرت معاوین است که ایت ایواقع
می است که ین رفته بود. تھمت و ظلم عظیحکومتش آزادی اظھار نظر از ب

ًال چند واقعهء مختصر ید از شر آن به خداوند متعال پناه ببرند، ما ذیامردم ب
 جه گرفت.یتوان نت میھا  آن م، ازیذکر می کن

ش حضرت یکبار برای منظوری پی سحضرت مسور بن مخرمه -۱
شان یزمانی که من نزد ا کند میف یف بردند، خودش تعریتشر سهیمعاو

ًال) از ائمه (حکام) انتقاد می شما (معمو سور!ی((ای م: دم به من گفتیرس
د کنار، و برای کاری ین حرف را حاال بگذاریست؟ گفتم: اید، علتش چیکن

 سهید)) اما حضرت معاویم، در مورد آن با ما خوش رفتاری بکنیکه آمده ا
د با من یزی که در دل (در مورد انتقاد) داریر، شما ھر چیفرمود که: خ

بی را که به او نسبت می یمن تمام معا :دیفرما مید)). حضرت مسور یبگوئ
کی ھم باقی نگذاشتم. حضرت یدادم، ھمه را در حضورش برشمردم، 

ک گوش داد و بعد گفت: احدی از گناه بری یک به یھمه را  سهیمعاو
د که خداوند ین گناھانی احساس نمی کنیا در خود چنیست. اما شما آین

 رد؟ را نبخشد شما را ھالک خواھد کھا  آن متعال
را نبخشد، ھا  آن گفتم:چرا، من گناھانی دارم که واقعًا اگر خداوند متعال

ل یفرمود: پس شما با چه دل سهیمن ھالک خواھم شد. حضرت معاو
قسم به خدا خدمات  د؟یشترمستحق آمرزش ومغفرت می دانیخودتان را ب

                                           
 خی نقل می شود.یق تاریه و حقایحضرت معاو ن بحث از کتابیا -١
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ن وجھاد فی یفر مجرمی، کهیشرعقراری حدود  ل اصالح ملت، بریمن از قب
نی ھستم یرو دید و من پیبی ھستند که شما نام بردیشتر از معایب ،ل اللهیبس

. دیفرما میئات درگذر یرد و از سیکه در آن خداوند متعال حسنات را می پذ

((واهللا علی ذالک ما كنت ال خري بني اهللا و فرمود:  سهیو سپس حضرت معاو

 غريه اال اخرتت اهللا علی غريه مما سواه.))
ن ین بخدا، ھر زمانی که به من انتخاب داده می شود که از بیعالوه بر ا

 نم)).یگری را برنمی گزینم، من بجز الله، دیکی را برگزیر او یالله و غ
شان یشات ایکه، چون من در فرما دیفرما می سحضرت مسور بن مخرمه

 ل مغلوب کرده اند)).یشان مرا از نظر دالیدم که واقعًا ایدقت کردم د
را  سهیاسم حضرت معاو سبعد از آن ھرگاه حضرت مسور دیوگ میراوی 

ن واقعه را حافظ ابن یر می کرد. (ایشان دعای خیبر زبان می آورد در حق ا
 توسط مصنف ابن عبدالرزاق با دو سند ذکر کرده است). /ریثک

 سهیکه ((شخصی حضرت معاو دیفرما مینقل  /ریثکحافظ ابن  -۲ 
کی از اھل یلی بد برخورد کرد، یراه گفت و خیدًا بد و بیرا در حضورش شد

 فرمود که: سهیحضرت معاو د؟یه نمی کنیمجلس گفت: شما چرا او را تنب

. مـن از ((انی الستحيی من اهللا ان يضيق حلمی علی ذنب احد من رعيتی))
کی از خطاھـای ملـتم ینکه حلم و بردباری من در مقابل یالله شرم دارم از ا

 )١(د))یبسر آ
حضرت  سهیک بار حضرت معاویکه  دیفرما مینقل  /خلدون ابن -۳

شان را یرا سر کار گذاشت و به عنوان مزاح (شوخی) ا سعدی بن حاتم
شان یدر پاسخ ا سمالمت کرد، حضرت عدی ست حضرت علییجھت حما

                                           
 .۱۳۵/ ص  ۸ه / ج یه و النھایالبدا -١



 ٧٩   سانتقاد و انتقادپذیری در دوران معاویه

م، ھنوز در یدلی که ما شما را با آن بد می دانست فرمود: ((قسم به خدا!
له آن با شما مقابله می یی که ما به وسیرھاینه ما وجود دارد و شمشیس

زان است، و حاال ھم اگر شما به سوی غدر یم، ھنوز بر دوش ما آویکرد
م ید، ما به مقدار دو گز جلو خواھیک وجب جلو برویمان) قدر ی(نقض و پ

ده شدن سرخرگ ھا و صدای خروج جان از یادتان باشد ما صدای بریآمد، و 
ن که در مورد حضرت یم، به نسبت از ایت دارشتر دوسینه مان را بیس

 م.))یز ناگواری بشنویچ سعلی
ھا  آن ن ھمه حق است،یخطاب به مردم گفت: ا سهیسپس حضرت معاو

صحبت را ادامه داد))  سد. سپس تا مدت طوالنی با حضرت عدییسیرا بنو
 . )۷ص  ۳(ابن خلدون ج 

مدت  سهیاوکه شخصی به حضرت مع دیفرما میر یبن عم عبدالله -۴
ساکت بودند و گوش می  سهیراه گفت، و حضرت معاویزمان طوالنی بد وب

 د داد؟ین حال بردباری نشان خواھیا شما با ایدادند، پس مردم گفتند: آ
ن مردم و زبانشان حائل نمی شوم، مگر یفرمود: من ب سهیحضرت معاو

نتقاد لفظی عنی من مردم را فقط بر ایحائل حکومت ما باشند ((ھا  آن نکهیا
ه حکومت ما به شورش و اقدام یعمًال علھا  آن نکهیمجازات نمی کنم، مگر ا

  .) ۴ج  ۵ر ص یدست بزنند.)) (ابن اث
اد))، نامه ای به یش، ((زیبه استاندار خو سهیکبار حضرت معاوی -۵

 ر نوشت که:یشرح ز
د، ین قدر نرمی کنیکنواخت باشد، نه ایشه ید ھمی((رفتارتان با مردم نبآ

د که مردم را به ھالکت یری کنینقدر سخت گیپر رو بشوند و نه اھا  آن که
د و من برای یری باشید که شما برای سخت گید، بلکه طوری باشیندازیب

ک دری برای یرحمت و الفت، تا اگر شخصی در خوف و وحشت افتاد. 
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ج  ۱۳۶ه ص یه و النھایورودش و نجات از آن حالتش داشته باشد)) (البدا
۸( . 

: که شاعری بنام عبدالرحمان بن دیفرما مینقل  /ریابن اث عالمه -٦
ده ای در مدح و ثنا گفته بود که حضرت یالحکم طبق معمول شعراء، قص

را آن غذای بی ید زیزیخطاب به او فرمود: ((از ثنا گوئی بپرھ سهیمعاو
 ).۴ج  ۵ر ص یان است.)) (ابن اثیایح

 



 
 

 
 

 سهیخطای اجتهادی معاو

ن بار با لغزش ھای اجتھادی یش چندیدر دوران حکومت خو سهیمعاو 
ن موارد سبب شده اند تا حکومتش با خالفت یمواجه شده است که ھم

 ت)) بنامند.ی((ملوک راشده تفاوت داشته باشد و دوران حکومتش را
 ن خطا و لغزش ھا گناھکار می باشد؟ یا او به خاطر ایاما آ

حه مذکور است که یث صحیدر احاد: دیفرما میعالمه تقی عثمانی 
ش مزد و پاداش دو برابر خواھد یقت) برسد، برایمجتھد اگر به حق (و حق

ست که یک اجر خواھد برد و شکی نیبود و اگر اشتباه کند (باز ھم) 
ن اگر اشتباھی ھم کرده باشد، نزد خداوند اجر یمجتھد بوده، بنابرا سهیمعاو

 .)١(ستیبل اعتراض و مالمت نش قاین امر برایو ثواب دارد. و ا
د) نمی توان یزین امر را (لغزش اجتھادی) در مورد افراد بعدی (ی((اما ا

فاسق وگناھکار ھا  آن اصًال اھل اجتھاد نبوده اند، بلکه ازھا  آن رایبکار برد. ز
ھا  آن را نمی توان جزء خلفاء به شمارآورد. وھا  آن چ نظریعلنی بودند و از ھ

  )٢(ت ملوک داخل اند.))سیصرفًا در ل
د، به عنوان یزین لغزش ھای بزرگ، انتخاب نمودن پسرش یکی از ای

ن یشنھاد از طرف اصحاب گرانقدر رسول و تابعین پیش بود. این خویجانش
ن یام المؤمن به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و اکثر بزرگان اصحاب و حضرت

 آن را رد کردند. لقهیشه صدیعا

                                           
 .۱۳۹خی / ص یق تاریه و حقایحضرت معاو -١
 .۱۳۱الصواعق المحرفه ص  -٢
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نقل می  /خ عثمانییان را از مفتی شین جریر مورد اشتر دیح بیتوض
  )١(م:یکن

 بر خالفت اسالمی گک حادثه بزری
ر منقطع، ی، سلسله فتنه ھای غسبعد از شھادت حضرت عثمان غنی

ر الخالئق یرھای مسلمانانی که خین، شمشید. بعلت سازش منافقیآغاز گرد
ر یون سلسله خالفت به امگر بکار رفتند. چیکدیه یاء بودند، بر علیبعد االنب

ر کرده و روش خالفت راشده ییرسد، حالت حکومت اسالمی تغ می سهیمعاو
مشوره داده می شود که اکنون  سهیر معاوین خاطر به امیباقی نمی ماند، بد

د که بعد از شما، ییار نمایه ای اختیزمان فتنه است لذا شما چنان رو
ود، و حکومت اسالمی تکه ده نشیگر کشیکدیه یرھای مسلمانان علیشمش

نی و در نظر گرفتن حاالت، حرفی یش بین مشوره با پیپاره نشود و ا
 ر شرعی نبود.ینامعقول و غ

د)) جھت خالفت برده می شود، حتی چھل یزی(( با وجود آن باز ھم اسم
ا فرستاده می شوند) و به یآمده ( سهیرمعاوینفر از اھالی کوفه خدمت ام

د را بعد از خود به عنوان یزیسته است شما یند که شاشنھاد می دھیشان پیا
ده تر و نسبت به یرا به نظر ما، شخصی پسندید. زییفه انتخاب نمایخل
است و امور مملکتی ماھرتر از او، وجود ندارد، لذا ھم اکنون از مردم یس

کمی تأمل نموده  سهیر معاویعت خالفت گرفته شود. حضرت امیبرای او، ب
رای ھا  آن د. بعضی ازیاز افراد بخصوصی مشورت می نمآ ن موردیو در ا

                                           
ع عثمانی، ترجمه یف حضرت مفتی محمد شفید کربال) تألین قسمت از کتاب (شھیا -١

 ن بر ، نقل شده است.ین حسیآقای محمد ام



 ٨٣   سخطای اجتهادی معاویه

د ھم تا آنوقت ظاھر و آشکار نبود، بھر یزیتوافق می دھند، و فسق و فجور 
 ری می شود.یم گید تصمیزیعت خالفت یحال سرانجام، جھت ب

 دیزیعت با یب
د را پخش کردند یزیعت یست چه کسانی در شام و عراق حرف بیمعلوم ن

د که اھل شام، عراق، کوفه و بصره به یع گردین مردم شایبن حرف، یو ا
 د اتفاق کرده اند.یزیعت با یب

نه مأمور شدند تا ازمردم یر مکه و مدی، امسهیر معاویاز طرف حضرت ام
نه، مروان به مردم گفت: یرند، حاکم مدیعت بگید، بیزیبرای خالفت 

سنت حضرت می خواھد مطابق با  سهیر معاوین حضرت امیرالمؤمنیام
فه انتخاب نموده و در ید را به عنوان خلیزیبعد از خود،  بابوبکر و عمر

 برد. آنوقت حضرت عبدالرحمن بن ابی بکریعت گین موارد از مردم بیا
ن سنت حضرت ابوبکر یتی ندارد، ایاز جای برخاست و گفت: حرف شما واقع

نه  سمرران و روم است، حضرت ابوبکر و عیست، بلکه سنت این بو عمر
 شاوندان خود.یخالفت را به پسران خود دادند و نه به خو

ن یت دوخته بودند، خصوصًا به حضرت حسیمردم حجاز چشم به اھل ب
مستحق خالفت  سهیر معاویکه او را بعد از ام -رضی الله عنھما-بن علی 
ن، حضرت عبدالله بن ین مورد منتظر رأی حضرت حسیدند و در ایمی فھم

ر و حضرت عبدالله یدالله بن ابی بکر، حضرت عبدالله بن زبعمر، حضرت عب
 ن) بودند.یھم اجمعیبن عباس (رضوان الله عل

ه، خالفت نبوت است و یحضرات فوق بر آن بودند که خالفت اسالم
چگونه ربطی ندارد، که بعد از پدر، خالفت به پسر برسد، ین، ھیوراثت در ا

 ن مشخص گردد.یه مسلمفه با رأی آزادانیبلکه الزم است که خل
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فه تمام ین اجازه را نمی داد، که خلیز اید نیزینکه حاالت ظاھری یدوم ا
ز وی مخالفت ین تجویشان به این خاطر ایرد؛ بدیمملکت اسالمی قرار گ

ن دم نسبت به مخالفت خود استقامت نمودند، بر یتا آخرھا  آن نموده و اکثر
انده و کوفه و کربال قتل عام نه محفوظ میی، مکه و مدین حق گویاثر ھم
 شدند.

 نهیدر مد سهیر معاویحضرت ام
.ق بطرف حجاز ـ ھ ۵۱شخصًا خودش در سال  سهیر معاویحضرت ام

ن مورد با نرمی صحبت نمود، اما ھمه ینه منوره در ایمسافرت کرد و در مد
 علنًا مخالفت نمودند.

 حت اویو نص بشهیت به حضرت عایشکا 
د یعت کنید بیزیکه فرمود: با  سهیر معاویتور امن دسیچون مردم از ا 

رفته و از مردم  بشهیش حضرت عایمخالفت خود را اعالن نمودند، پ
شان به حرف من توجھی نکرده و مخالفت می کنند. یشکوه نمود، که ا

ده که یحت نموده و فرمود: به من خبر رسیاو را نص بشهیحضرت عا
د شما ید، نبآید به قتل می کنیوده و تھدن امر، اجبار نمیرا جھت اھا  آن شما

 د.یین رفتار نمایچنھا  آن با
ده، مردم ین حرف اشتباھًا به شما رسیفرمود: ا سهیر معاویحضرت ام

ن است که اھالی شام و عراق و یقت اینزد من واجب االحترامند، بلکه حق
 ن چندید متفق شده و فقط ایزیعت یگر مملکت اسالمی ھمه با بیشھرھای د

کنفر ینکه تمام مردم با یا بعد ار اید آییند، اکنون بفرماینفر مخالفت می نما
عت را نقض ین بیاست که استه یعت ھم کامل شده، شایعت نموده و بیب

 م؟!ینما



 ٨٥   سخطای اجتهادی معاویه

د با ین رأی شماست، شما بدانیفرمود: ا لقهیشه صدیحضرت عا
د، یکنسختی نھا  آن ن امر، بریرش ایم جھت پذیکارتان، البته من می گو
قول داد  سهیر معاوید. حضرت امیش برویپھا  آن بلکه با نرمی و احترام با

 د.یر عمل نمآوکه ھمانط
نه، یدر مد سهیر معاویام امیاز ق برین و عبدالله بن زبیحضرت حس

ن خاطر با اھل و یم، بدیعت اجبارکرده می شویاحساس نمودند که ما جھت ب
لله بن عمر و عبدالرحمن بن ابی ال خود عازم مکه شدند و حضرت عبدایع

ش یت الله راه مکه را پیارت بین) ھم جھت زیھم اجمعیبکر (رضوان الله عل
 گرفتند.

 در مکه سهیر معاویحضرت ام 
نه منوره جھت حج، راھی مکه مکرمه شد و آنجا یاز مد سهیر معاویام

نگونه سخن یرا احضار نموده و با او ا بنخست حضرت عبدالله بن عمر
 :گفت

ستم حتی شبی را ھم یقبًال به من می گفتی من حاضر ن ای عمو زاده!
د، از مردم یزیری نداشته باشم، اکنون من، جھت خالفت یصبح کنم که ام

ن متفق شده اند، از شما تعجب می یعت گرفته ام و تمام مسلمانان ھم بر ایب
ن یدر ابه شما ھشدار می دھم که  د؟ین امر مخالفت داریکنم که چطور با ا

 د.ید و باعث فساد نگردیندازیاتفاق مسلمانان، اختالف ن
 بعد از حمد و ثنا فرمود: بحضرت عبدالله بن عمر 

ھم پسر داشتند و پسر شما از ھا  آن ن بودند ویقبل از شما خلفاء راشد
پسران خود را ھا  آن چگونه برتری ندارد، با وجود آن، باز ھمیھھا  آن پسر

ن مورد، مفاد اجتماعی مسلمانان یاب ننمودند، بلکه در افه انتخیبعنوان خل
 را در نظر گرفتند.



 معاویه را بهتر بشناسیم  ٨٦

نکه در اتفاق مسلمانان اختالف می اندازم، متھم می یا شما مرا به ایآ
 د؟ یساز

گاه باش و بدان! من ھرگز در وحدت مسلمانان اختالف نخواھم  آ
 من ھم با رند،یبگھا  آن مییانداخت، بلکه من فردی از شما ھستم، ھر تصم

 . )١(ھمراه خواھم بودھا  آن
ن مورد گفتگو یدر ا ببا عبدالرحمن بن ابی بکر سهیر معاویسپس ام

ن را نمی یش او را رد کرد و فرمود: من ھرگز ایکرد، وی به سختی فرما
 ز جواب منفی داد.یصحبت نمود، او ن بریرم. بعدًا با عبدالله بن زبیپذ

 

                                           
 وطی.یخ الخلفاء للسیارت -١



 
 

 
 

 سهیدر دوران معاو نیهای مسلم روزییفتوحات و پ

شان در ین فاتحان و فرماندھان جنگی بود، ایکی از بزرگتری سهیمعاو 
نه جھاد خدمات فراوانی را انجام داد و تحت فرماندھی یزمان خود در زم

ا فتح شده و به تصرف مسلمانان در آمد، که یاری از مناطق دنیشان بسیا
 م:یکن اشاره میھا  آن بطور اجمال به پاره ای از

کی از مناطق مھم رومی ھا و فتح یه)) یساریق، حمله به ((قھـ  ۱۹سال 
 آنجا.

ن ناو جنگی ساخته شده یق، حمله به ((قبرس)) با اولھـ  ۲۷سال 
 .سهیتوسط معاو

 .قبرس ۀریق، فتح جزھـ  ۲۸ سال
 ه حمله ور شدند.یک قسطنطنین سال به مناطق نزدیق، در اھـ  ۳۲ سال
 گر رومی ھا فتح شد.یه و چند قلعه دیلطه، میق، افرنطھـ  ۳۳ سال
 ذی خشب. هءق، غزوھـ  ۳۵ سال
 ستان.یا سی((سبحستان))  ۀق، غزوھـ  ۴۲ سال
 ستان فتح شد.یشتری از سیق، سودان و قسمت بھـ  ۴۳ سال
 ستان تا کابل.یق، فتح کابل، سھـ  ۴۴ سال
 قا و تصرف بخش بزرگی از آن.یق، لشکر کشی به سوی آفرھـ  ۴۵سال 

 ن بار.یسلی) برای اولیه(سیق، حمله به صقلھـ  ۴۶ الس
 قا.یق، جنگ ھای متعدد در آفرھـ  ۴۷ سال
 ه.یق، لشکر کشی به سوی قسطنطنھـ  ۴۹سال 
 ه.یقسطنطن هءق، غزوھـ  ۵۰-۵۱ سال
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 سمرقند. هءق، غزوھـ  ۵۶ سال
 



 
 

 
 

 سهیخدمات معاو

ای  ش به ارائه خدمات ارزندهیدر دوران حکومت خو سهیحضرت معاو 
 ون آن بزرگوار می داند.یت خود را مدیپرداخت که ھنوز ھم جامعه بشر

) سهیشان (معاوی: در دوران خالفت ادیفرما می /ریثکعالمه ابن 
مت از ھر گوشه یسلسله جھاد برقرار بود، کلمه الله سر بلند شد، اموال غن

و داد ر بود و مسلمانان با راحتی و آرامش و عدل یت المال سرازیکشور به ب
 زندگی می کردند.

 توسعه و گسترش کار پست 
در دوران  س شده بود،یتأس ساداره پست که در زمان حضرت عمر

ار جالب نامه یافت. و با روش ھای بسیاری یگسترش و توسعه بس سهیمعاو
ن یی در دورترین جھت شعبه ھایعًا به مقصد می رساندند، و به ھمیھا را سر

 دند.نقاط جھان افتتاح کرده بو
گر و از یک شعبه به شعبه دیشد که از  ن شکل انجام مییخدمات به ا

 آنجا، فرد تازه نفسی با اسب آماده، به شعبه بعدی می رساند.

 گانی و ثبت اسناد و مدارکیادارة با 
س اداره ای به یدر زمان حکومتشان، تأس سهیگر از اقدامات معاویکی دی
ن یس ایاد و مدارک بود. از وقت تأسا ھمان ثبت اسنیوان خاتم)) ی((د نام

اداره، نامه ھا و بخش نامه ھای در آنجا الک و مھر می شدند و به عنوان 
 سند ثبت و نگھداری می شدند.



 معاویه را بهتر بشناسیم  ٩٠

 خ گذشتگانیف کتاب تاریتأل 
بود.  سهیگر از اقدامات معاویکی دیخ سلف، یع گذشته و تارینوشتن وقا

را ھا  آن گذشته و دوران قبل از یخ خلفاین کردند تا تاریشان فردی را معیا
 د و به صورت کتابی گردآوری کند.یر نمآیتقر

 ت اللهین خدمتکار برای بییتع
ت الله و یشان، استخدام افرادی جھت خدمت در بیگر اقدامت ایاز د 
با یر و دین حریت الله را با بھتریدگی به آن بود، که در آن زمان بیرس

 پوشاندند.

 ساختن ناو جنگی 
بود که در  سهیگر اقدامات معاویحی و ساخت ناو جنگی، از دطرا

 فا نمود.یار مھمی را این نقش بسیشرفت اسالم و انتقال مجاھدیپ

 ری و امداد رسانییآمار گ 
شان، استخدام افرادی یگر از اقدامات ایکی دیری و امداد رسانی یآمار گ

ن یدن حقوق برای اری و مطلع شدن از تولد نوزادان، و مقرر کریبرای آمار گ
 نوزادان بود.



 
 

 
 

 مارییه در بستر بیمعاو

د که در اثر یماری سختی مبتال گردیک بیدر اواخر عمر به  سهیمعاو 
 ن مرد علم و تقوی، جھاد و مبارزه و سلطان عادل فوت نمود.یآن، ا

 فرمود: ا سفارشی داری؟یضی و ھنگام موت به او گفتند: آیدر بستر مر

 من املوت والذيهو املوت ال منجي 
 

 نحاذر بعد املوت أدهي وافظع 
 

زی که بعد از مرگ از آن یست، و چیزی از آن نین مرگ است و گریا
 ار سخت و رسوا کننده است.یز دارم، بسیپرھ

، وجتاوز بحلمک عن جهل من مل يرج لةواعف عن الز ةقل العثرأاللهم 

 )١(فام وراءک مذهب ,غريک
ر یا کاھش ده و ببخش. از نادانی کسی که غلغزش و خطاھا ر ا!یبار خدا

از تو امیدی ندارد، به سبب حلمت درگذر، پس از تو محل رجوع و رفتنی 
 وجود ندارد.

 :کند مین نقل یشان را چنین خطبه ایز آخریر نیثکابن 

وإنی قد وليتكم ولن يليكم أحد خري  ،((أهيا الناس! إن من زرع قد استحصد

 ) ٢(كامكان من وليكم قبلی خرياً منی)) منيرش وإنام يليكم من هو  ,منی
ده است، من ی((ای مردم! بعضی از مزارع زمان برداشت و دروشان رس

ر یر بھتری نخواھد آمد، ھر کس بعد از من، امیر شما بودم، پس از من امیام

                                           
 ۳۱۷/ص  ۲خ االسالم / ج یتار -١
 / ۸ه / ج یه و النھایالبدا -٢



 معاویه را بهتر بشناسیم  ٩٢

شود، از من ھم بدتر خواھد بود، ھم چنانکه کسانی که قبل از من بوده اند، 
 اند.)) هبھتر از من بود

 دن به محبوب حجازییار و رسیپرواز به سوی 
.ق بر اثر ـھ ۶۰سال خالفت و پادشاھی در سال ۴۰پس از  سهیمعاو 

ن جھان فانی رخت سفر را بست و به سوی آن معشوق یماری سختی، از ایب
 قی و محبوب واقعی شتافت.یحق

 .شان اختالف نظر دارندیخ وفات و مدت عمر ایمؤرخان در مورد تار
ی که به ما ی: طبق خبرھادیگو میکه  کند میطبری قول حارث را نقل 

ق رحلت نموده و  ـھ ۶۰رجب سال ۀمیشب پنج شنبه، ن سهیده، معاویرس
روز می باشد و مدت عمرش طبق قول  ۲۷ماه و  ۳سال و  ۱۹مدت خالفتش

 .)١(سال بوده است ۷۵بعضی ھا 
.ق در سن ـھ ۶۰ در ماه رجب سال سهی: معاودیگو میوطی یعالمه س

سالگی فوت کرده است. در حالی که با خودش مقداری از مو و ناخن  ۷۷
را در دھن و ھا  آن ت کرده بود کهیوص، را داشت ج ھای رسول الله

 .)٢(چشمانش قرار دھند
 

                                           
 ۳۲۴/ ص  ۵خ طبری / ج یتار -١
 ۱۹۸وطی / ص یخ الخلفاء / سیتار -٢



 
 

 
 

 سهینماز جنازه معاو

را  سهیس الفھری، نماز جنازه معاوی: ضحاک بن قدیگو میابو مسھر  
 . )١(ر)) دفن کرده اندیه)) و ((باب الصغی((حاج ن بابیخوانده و او را ب

 راد کرد و گفت:ی، خطبه ای اسهیضحاک، پس از دفن معاو

((معاويه كان حد العرب، وعود العرب، قطع اهللا به الفتنة، وملكه علی 

العباد وسري جنوده فی الرب والبحر، وكان عبداً من عبيد اهللا، دعاه فأجابه، وقد 

ه أكفانه فنحن مدرجوه ومدخلوه قربه، وخملوه, وعمله فيام بينه و وهذ ،قضی نحبه

 . )٢()بني ربه، إن شاء رمحه و إن شاء عذبه
له او فتنه ھا را یت عرب بود. خداوند به وسیه، مھتر، بزرگ و نھایمعاو

ا یانش را از خشکی و دریقطع کرد، و او را بر بندگان حاکم نمود، و لشکر
ی از بندگان خداوند بود. دعا می کرد و الله می عبور داد. و او بنده ا

ن کفن ھای اوست، که ما او را یش را سپری نمود. و ایرفت. و روزگار خویپذ
م و لکن یم. ما دوستدارانش ھستیم و او را در قبرش می گذاریمی پوشان
ش است. اگر بخواھد، او را می بخشد، و اگر بخواھد، ین خود وخدایعمل او ب

 می دھد.او را عذاب 
د غائب بوده و ضحاک نماز یزیز قائل است که در وقت فوت، یر نیابن اث

 جنازه اش را خوانده است.

                                           
 .۳۱۷/ ص  ۲خ االسالم / ج یتار -١
 .۳۱۲/ ص  ۵اسد الغابه / ج  -٢



 معاویه را بهتر بشناسیم  ٩٤

 سهیس نماز معاوین اتفاق دارد که ضحاک بن قیز بر این طبری نیھمچن
 را ادا کرده است.

 ر، عن علی بن محمد، قال:یعن أحمد بن زھ طبری:القال 

الفهری وكان يزيد غائباً حني مات الضحاک بن قيس  وية((صلی علی معا

 ) ١(معاوية))
ر از یباب الصغ هء: قبر او داخل مقبردیگو میدکتر عبدالسالم تدمری 

کی یز مشخص است. و در نزدیمقابر دمشق است، و آن قبر معروف االن ن
ھـ.ق آنجا رفتم و  ۱۳۹۹ز وجود دارد. بنده سالیشان قبر ((ابن عساکر)) نیا

 . )٢(ز خواندمیفاتحه نھا  آن ده کردم و برھر دو قبر را مشاھ
 ۵۰ش از یخ االسالم، بیهء تارین محقق توانای لبنانی، در حاشین ایھمچن

بحث  سهیت و مقام حضرت معاویاز زندگانی، شخصھا  آن اثر معتبر را که در
 .)٣(شده، معرفی کرده است

می  رد سهیواکبار عبدالملک بن مروان، از کنار قبر معینقل است که 
دند: مگر یشان کرد، از او پرسیری برای ایشد، ناگھان توقف کرد و دعای خ

 ست؟ ین قبر کیا
ن قبر شخصی است که ھر گاه صحبت می کرد، یعبدالملک پاسخ داد: ا

از روی علم و منطق سخن می گفت، ھر وقت ساکت می ماند، از روی حلم 
د، او را یی بخشزی میار می کرد، به ھر کس چیو بردباری، سکوت را اخت

 .)٤(ست و نابود می ساختید، او را نیغنی می کرد، و با ھر کس می جنگ

                                           
 .۳۲۷/ ص  ۵طبری / ج  -١
 خ اسالمی در دانشگاه لبنان.یستاد تاردکتر عمر عبدالسالم تدمری؛ ا -٢
 .۳۰۸/ ص  ۲خ االسالم / ج یتار -٣
 ر /.یالکامل / البن اث -٤



 
 

 
 

 )1(دگاه علماء ربانییه از دیحضرت معاو

م که مکتوبی از امام ربانی، یدین رساله، مناسب دیبرای حسن ختام ا
ده اھل سنت و یرا که به عبارتی می توان گفت، عق /حضرت الف ثانی

 م.ییه می باشد، را ذکر نمایت معاوجماعت نسبت به حضر
ب ید کرد، خطیاد بآیھمه بزرگ اند و ھمه را به بزرگی  ج غمبریاصحاب پ

 فرموده: ج که رسول الله کند میت یاز انس روا

(إن اهللا اختار� واختار ىل أصحاباً و اختار ىل منهم أصهاراً وأنصاراً، 
 اهللا). فمن حفظ� فيهم حفظه اهللا، و من آذا� فيهم اذاه

ه وعلی آله الصلواة و یت کند که رسول علیو طبرانی از ابن عباس روا
 السالم فرموده:

 والناس أمجعني). ئكةاهللا و املال نةفعليه لع ،من سب أصحابی(

ه وعلی آله الصلوة و یت کند که رسول علیروا لشهیاز عا یو ابن عد
 السالم فرموده:

 (و�ن رشار أمىت أجرأهم ىلع أصحايب).
شان واقع شده است، بر یان ایزان) منازعات و محاربات که در میعز(

را که آن مخالفات ید داشت، زید کرد و از تعصب دور بآیک، صرف بآیمحامل ن
ل بوده نه بر ھوا و ھوس، چنانچه جمھور اھل سنت یمبنی بر اجتھاد و تأو

 -وجھه کرم الله تعالی- )٢(رید دانست که محاربان حضرت امیبرآنند. اما بآ

                                           
 ./از دفتر اول مکتوبات حضرت مجدد الف ثانی ۲۵۱مکتوب  -١
 می باشد. سر به کار برده شود، منظورش حضرت علیین مکتوب ھر جا لفظ امیدر ا -٢
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ن خطا، خطاء یکن چون ایر بوده، لیبر خطا بوده اند و حق بجانب حضرت ام
اجتھادی است، از مالمت دور است و از مؤاخذه مرفوع. چنانکه شارع 

ن از روی اجتھاد بوده و ی، که واقعات جمل و صفکند میمواقف از آِمِدی نقل 
ماعت برآنند ح کرده که اھل سنت و جید تصریخ ابو شکور سلمی در تمھیش

با جمعی از اصحاب که ھمراه بودند، بر خطا بودند و خطای  سهیکه معاو
 شان، خطا اجتھادی بود.یا

ر از روی یبا ام سهیخ ابن حجر در صواعق گفته که، منازعت معاویش
ن قول را از معتقدات اھل سنت فرموده و آنچه شارح مواقف یاجتھاد بوده و ا

برآنند که آن منازعت از روی اجتھاد نبوده، اری از اصحاب ما یگفته که بس
مراد او از اصحاب، کدام گروه را داشته باشد. اھل سنت بر خالف آن حاکم 

((كتب القوم مشحونة باخلطاة االجتهادی كام رصح به اند چنانکه گذشت و 

 االمام الغزالی والقاضی أبوبكر و غريمها)). 
 ر جائز نباشد.یل در حق محاربان حضرت امیق و تضلیپس تفس

 ج من شتم أحداً من أصحاب النبی سقال القاضی فی الشفا قال مالک

فان قال: كانوا علی  شو عمربن العاصأأبابكر أو عمر أو عثامن أو معاوية 

كل نكاالً شديداً فال نو إن شتم بغري هذا من شاممته الناس  ,ضالل و كفر قتل

لرفضه و ال فسقه كام زعم البعض يكون حماربوا علی كفره كام زعمت الغالة من ا

و النسبه شارح املواقف الی كثري من اصحابه كيف و قد كانت الصديقة و الطلحه 

و الزبري و كثري من أصحاب الكرام منهم و قد قتل الطلحه و الزبري فی قتال 

اجلمل قبل خروج معاويه مع ثلثه عرش الفاً من القتلی و تضليلهم و تفسيقهم مما 

 يه اال أن يكون قلبه مرض و فی باطنه خبث).الجيرتع عل
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نقل  سهی((جور)) در حق معاو و آنچه در عبارات بعضی از فقھاء لفظ

 .((كان معاويه إماماً جائراً))شده است و گفته 
نه . ر خواھد بودیت خالفت او در زمان خالفت امیمراد از جور، عدم حق

ل سنت موافق باشد لش فسق و ضاللت است. تا به اقوال اھآجوری، که م
ان الفاظ موھمه خالف مقصود اجتناب می یمعذلک ارباب استقامت از ات

كيف يكون جائراً و قد صح أنه كان . کند میز نیاده بر خطا تجویند و زینما

 إماماً عادالً فی حقوق اهللا و فی حقوق املسلمني كام فی الصواعق.
اده یز زیه است، نو خدمت موالنا عبدالرحمن الجامی که خطا منکر گفت

اده کنند، خطاست و آنچه بعد از آن گفته که یکرده است، بر خطا ھرچه ز
د و چه یز نامناسب گفته است، چه جای تردیاگر او مستحق لعنت است، ن

ش داشت. اما در ید می گفت، گنجایزین سخن، در باب یمحل اشتباه، اگر ا
نبوی به اسناد ثقات ث یگفتن شناعت دارد و در احاد سهیحضرت معاو باره

: اند فرمودهدعا کرده اند و  سهیدر حق معاو ج غمبریآمده که حضرت پ

گر در دعا یو جای د (ا� علمه الكتاب و احلساب وقه العذاب)

 (ا� اجعله هاديا و مهديا).: اند فرموده
ل سھو ین سخن از موالنا بر سبیو دعای آن حضرت مقبول است. ظاھرًا ا

ح باسم ناکرده گفته یات تصریضًا موالنا در ھمان ابیده باشد و اان سر زیو نس

َ� تَُؤاِخۡذنَآ ﴿ ز از ناخوشی خبر می دھدین عبارت نیگر ایاست آن صحابی د
 ۚ نَا

ۡ
ۡخَط�

َ
ۡو أ

َ
َِّسيَنآ أ نقل  سهیشعبی در ذم معاوو آنچه از امام  ]٢٨٦البقرة: [ ﴾إِن �

وسته است. یده به ثبوت نپیگذرانکرده اند و نکوھش او را از فسق ھم باال 
ن نقل . و یر صدق آن، او ّاّحق بود بایذ اوست، بر تقدیامام اعظم که از تالم
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 )١(نه شاتمین است و معاصر او و اعلم علماء مدیامام مالک که از تابع
و عمروبن العباس را بقتل حکم کرده است. چنانچه باال گذشت.  سهیمعاو

کرد. پس معلوم شد یچرا حکم بقتل شاتم او ماگر او مستحق شتم می بود، 
ضًا شتم او را در رنگ یکه شتم او از کبائر دانسته حکم بقتل شاتم کرده و ا

شتم ابی بکر و عمر و عثمان ساخته است. چنانکه باال گذشت، پس 
 مستحق ذم و نکوھش نباشد. سهیمعاو

اصحاب ست، بلکه نصفی از ین معامله نیتنھا در ا سهیمعاو ای برادر!
ر اگر کفره یک اند. پس محاربان امین معامله با وی شریش دریکرام، کم و ب

شان بما یغ ایزد، که از راه تبلین می خیا فسقه باشند، اعتماد از شطر دی
قی که مقصودش ابطال ین معنی را، مگر زندیز نکند ایده است، و تجویرس

 ن است.ید
و طلب قصاص  ستن فتنه قتل حضرت عثمان اسیای برادر! منشأ ا

ر ینه برآمدند، بواسطهء تأخیر که اول از مدینمودن از قتل او طلحه و زب
ن امر موافقت نموده و یشان در ایز بایقه نیقصاص برآمدند، و حضرت صد

ر از یدند و طلحه و زبیزده ھزار آدم بقتل رسیجنگ جمل که در آنجا س
ر قصاص حضرت یتاخ سطهءدند. بوایز به قتل رسیمبشره اند، ن هءعشر

ک شده یشان شریرون آمده، با ایاز شام ب سهیعثمان بوده. بعد از آن معاو
 ن نمودند.یجنگ صف

ح کرده که آن منازعت بر امر خالفت نبوده، بلکه در یامام غزالی تصر
ن یز ایخ ابن حجر نیر بوده است. و شیفاء قصاص در بدء خالفت امیاست

خ ابوشکور سلمی از اکابر یت و شمعنی را از معتقدات اھل سنت گفته اس
ر در امر خالفت بوده یبا ام سهیه است گفته است منازعت معاویعلماء حنف

                                           
 نده.یحش گوعنی شتم کننده ، دشنام دھنده و فی -١
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را فرموده بودند:  سهیمات معاویه و علی آله الصلوات و التسلیغمبر علیکه پ

 (اذا ملكت انلاس فارق بهم). 
ان یق در میربوده و توفیرا طمع در خالفت حضرت ام سهیاز آنجا معاو

ر قصاص باشد، بعد از ین دو قول آنست، که منشأ منازعت تواند بود که تأخیا
ر اجتھاد در محل خود واقع شده یدا کرده باشد. به ھر تقدیز پیآن طمع ن

ک درجه است، ور محق را دو درجه است، بلکه ده یاست اگر مخطی است 
 درجه.

ت اصحاب ن موطن، سکوت از ذکر مشاجراین راه در ایسالمتر ای برادر!
و اعراض از تذکر  -ماتیھم الصالت و التسلیه و علیعل-غمبر است یپ

 شان.یمنازعات ا
 :و السالم ةالصلوه یغمبر فرموده علیپ

 (إيا�م وما شجر ب� أصحاىب). 
 :و السالم ةه وعلی آله الصلویز فرموده علیو ن

 (إذا ذكر أصحاىب فامسكوا)
 :و السالم ةه الصلویز فرموده علیو ن

  اهللا يف أصحاىب، اهللا اهللا ىف أصحاىب، ال تتخذوهم عرضاً).(اهللا
د ازخدا یبترس سد از خدای عز وجل در حق اصحاب من پیعنی بترسی

 د.یر خود نسازیت ۀشان را نشانیشان، ایجل و عال در حق ا

(تلک دماء طهر اهللا : قال الشافعی و هو منقول عن عمر بن عبدالعزيز أيضاً 

 ر عنها ألسنتنا).عنها أيدينا فلنطه
ر ید آورد و غیاشانرا ھم بر زبان نبین عبارت مفھوم می شود که خطا ایاز ا

 د کرد.یاشان نبیر ایاز ذکر خ
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فسقه است. توقف در لعنت او، بنابر اصل مقرر اھل  هءدولت از زمرید بیزی
اند.  ز لعنت نه کردهین را اگر چه کافر باشد، تجویسنت است. که شخص مع

كابی هلب اجلهنمی و «ن معلوم کنند که ختم بر او کفر بوده یقیبمگر آنکه 

 ست، (چرا که خداوند فرموده:)یان لعنت نینه آنکه او شا ».امرأته

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َ ٱيُۡؤُذوَن  �َّ ُ ٱلََعَنُهُم  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ ۡ�َياٱِ�  �َّ ِ ٱوَ  �ُّ  ﴾�ِخَرة
 .]٥٧[األحزاب:
ش داشته یاکثر مردم بحث امامت را پ ن زمان چونید که در ایبدان

ھم الرضوان) نصب یھمواره سخن از خالفت و مخالفت اصحاب کرام (عل
اھل بدعت اکثر اصحاب  ۀخ و َمَرَد ید جھله ارباب تاریاند و به تقل ن ساختهیع

سازند،  شان منتسب مییکنند و امور نامناسب بجانب ایاد نمیک یکرام را ن
د کتابت آورده، بدوستان یمعلوم داشت، در قای از آنچه  بضرورت شمه 

 مرسل داشت.

البدع و  :(إذا ظهرت الفتن أو قال: والسالمة قال عليه و علی آله الصلو

 ئكةسبّت أصحابی فليظهر العام علمه فمن مل يفعل ذلک فعليه لعنة اهللا و املال

 .)قبل اهللا رصفاً وال عدالً يال  ،والناس أمجعني
د و یقاد را بر آنچه معتقد اھلسنت دارند و سخنان زد که مدار اعتیاپس ب

ھای دروغ ساختن، خود را   ارند. مدار کار را بر افسانهیرا در گوش ن وعمر
و  دا شود.ید نجات پیست، تا امیه ضرورید فرقه ناجیتقل ضائع کردن است.
 .بدونه خرط القتاد

صطفی عليه والسالم عليكم وعلی سائر من اتبع اهلدی و التزم متابعة امل

 و السالم.ة وعلی آله و الصلو



 
 

 
 

 سخن آخر

خی و یق تاریان حقایق فقط بین تحقیھدف ما از ا! گرامی ۀخوانند 
 گری.یز دینزد امت اسالمی بود، نه چ سهیگاه حضرت معاویروشن شدن جا

ت دارد و سند و مدرکی از یم آنچه را که واقعین جھت سعی نمودیبه ھم
م. حتی اگر خطا و لغزش و اشتباھاتی از یکر نمآئآن در دسترس می باشد، ذ

 بوده باشد. سهیجانب معاو
ا یق پنھان برداشته شده، آیت بر مال شد و پرده از روی حقایحال که واقع

م و او را یرا نعوذ بالله لعن کن سهیباز جای آن دارد که شخصی مثل معاو
جه به تعصب قت است بدون تویم. پس آنچه حقیمورد فحش و ناسزا قرار دھ

 که فرمود:  ج م از ھشدار رسول اکرمیم. و بترسیریمذھبی، بپذ
لعنت خدا بر افرادی باد که اصحاب مرا مورد لعن و فحش و ناسزا قرار 

 می دھند.
 نین کار کوچک در بارگاه رب العالمیت اید مقبولیبه ام

 اللهم تقبل منا إنک أنت السميع العليم
 گنجی وبیامحمد 

 سنندج –ش ھـ  ۱۳۸۰.ق / ـھ ۱۴۲۲
 





 
 

 
 

ق مورد استفاده قرار گرفته ین تحقیمنابع اصلی که در ا
 اند، عبارتند از:

أسد الغابه فی معرفه الصحابه / ابن اثري، أبی احلسن اجلزری / دار  -١

 إحياء الرتاث.

 االستيعاب فی اسامء االصحاب / قرطبی مالكی / دارالكتب العربی. -٢

 حجر عسقالنی / دارالكتب العربی.االصابه فی متييز الصحابه / ابن  -٣

 البدايه و النهايه / حافظ ابن كثري دمشقی / دارالكتب العلميه، بريوت. -٤
 ن ذھبی / دارالکتب العربی.یتارخ االسالم / امام شمس الد -٥
 وطی / آرام باغ کراچی.ین سیخ الخلفاء / جالل الدیتار -٦
 نیع عثمانی / ترجمه، محمد امید کربال / مفتی محمد شفیشھ -٧

 ن بر.یحس
خی / عالمه تقی عثمانی / ترجمه موالنا یق تاریه و حقایحضرت معاو -٨

 م دامنی.یابراھ
 روت.یه، بیح بخاری / امام بخاری / دار الکتب العلمیصح -٩

 روت.یه، بیح ترمذی / امام ترمذی / دار الکتب العلمیصح -١٠
 خ دمشق / ابن منظور / دار الفکر.یمختصر تار -١١
 دار الفکر.خ ابن خلدون / یمقدمه تار -١٢
 ر نور / دکتر مصطفی خرم دل / نشر احسان تھران. یتفس -١٣
ع عثمانی / ترجمه، موالنا یمقام صحابه / مفتی محمد شف -١٤

 عبدالرحمن سربازی.
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