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 ��م اهللا ا����ن ا����م

 شگفتاریپ

  یافتگان مکتب محمدی، پرورش صحابه
 ۀو نجات آنھا از افتادن در ورط یبشر ۀت جامعیھدا یخداوند متعال برا

ام آورانش یبه عنوان پ ھا از جنس و نوع خود انسان یافراد ،یھالک و نابود
ت یبشر ۀستن را به آنان عطا کرد تا به جامعین چگونه زیید و قانون و آیبرگز

 .ت کنندیو ترب ییبرسانند و انسانھا را بر اساس آن راھنما
ن یتر بزرگ اند امبران)مشھوریدگان بارگاه الھی که به(پیرگزان جمع بیازم

 .باشد می ص عنی حضرت محمد مصطفیین آنھایمقام و منزلت ازآِن آخر
) مورد نوازش سیطه) و (ان او را با القاب (یھانکه پروردگار جتی یشخص

روش  د برییمھرتأ ]۴القلم: [ ﴾٤�نََّك لََعَ�ٰ ُخلٍُق َعِظي�ٖ ﴿قرار داده و با 
 تی او نھاده است.یترب

 صلی الله علی نوٍر که ازو شد نورھا پیداَو 
 

 زمین از حلم او ساکن فلک از عشق او شیدا
 ج

 از او در ھر دلی ذوقی وازو در ھرتنی شوقی
 

 از او در ھر زبان ذکری و ازو در ھر سری سودا
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 محمد احمد ومحمود که وی را خالقش بستود
 

 موجود و ازو شد دیدھا پیدااز او شد جود ھر 
 

 مّنور عالم از رویش معّطر خلد از بویش
 

 معنبر خال ھندویش دو زلف او شب یلدا
 

 خوانند ﴾ۡ�ََ�ُ ٱَما َزاَغ ﴿دو چشم نرگسینش را که 
 

ۡلِ ٱوَ ﴿دو زلف عنبرینش را که   ﴾إَِذا َ�ۡغَ�ٰ  �َّ
 

ۡح لََك ﴿ )جامی(زشرح سینه اش  لَۡم �َۡ�َ
َ
 بر خوان ﴾�

 

ِيٓ ٱُسۡبَ�َٰن ﴿ز معراجش خبر دادند که  ىٰ  �َّ َ�ۡ
َ
 ١﴾أ

 

 ،ادبا ،تی است که چھارده قرن شعرایشخص ص آری  حضرت محمد
متفکران و صاحبان قلم را به خود مشغول کرده و ھر کدام از  ،شمندانیاند
ان یاما ھنوز ھم وصفش به پا ،نگارند می د و در موردشینگر ای می هیزاو

چرا که او در کنار  ؛ت او مخفی مانده استیده و ابعاد مختلف شخصینرس
نام وآوازه اش ھر روز در کنار نام پروردگارش در  ،محبوبش قرار گرفته است

نام  ،توند در کنار ناِم پروردگار نمی شود وکسی می ن اندازیان طنیجھان

 . البته ما که]۴[الشرح:  ﴾٤َوَرَ�ۡعَنا لََك ذِۡكَركَ ﴿اورد یمحبوبش را بر زبان ن
 ستگییاصًال شا ،میکن ییم در مورد محبوب حجازی قلم فرسایخواھ نمی

ن ورطه یم چه شد که به ایاررا ند ان اوصاف بلند اویسخن راندن در م
  دم؟یجھ

 صبا آرد زھر جانب نسیم عطر گیسویت
 

 کند ما را کدام سو رو نھم سویت می پریشان
 

                                                 
 .عبدالرحمن جامیوان موالنا ید -١
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م که یم کنار بکشین بحر عظیرا از غواصی در اد و خود یپس دست بردار
گری است پس یز دین سطور چیم ھدف نگارنده از نگاشتن ایارای آن را نداری

 م.یای محمدی باشیم به ساحل و از دور نظاره گر دّرھای دریبرگرد
ن نکته اشاره کنم که خداوند سبحان برای ھمراھی و یخواستم به ا می
د که یرا برگز ھا نیان بندگانش بھتریاز ممی یت عظین شخصینی چنیھمنش

 . ندیگو می »صحابه«آنھا را اصطالحًا 

اراً فمن نصاختار لی منهن اصهاراً وأو ،اً واختار لی اصحاب ،ان اهللا اختارنی«

 .١»اهللا هذاحفظنی فيهم حفظه اهللا ومن آذانی فيهم آ
من که ارانی برای ین یده است ھمچنیان بندگانش برگزیخداوند مرا از م

اور من ھستند ھر کس احترام مرا یان آنھا تعدادی وصلتکار و تعدادی یاز م
درباره آنھا نگه دارد خداوند او را حفظ خواھد کرد و ھر کس در باره آنھا مرا 

 ت و آزار دھد خداوند آزارش خواھد داد.یاذ
ات ین است که فردی در حال حیا »صحابه«ف ساده و عمومی یتعر

عنی با ین اسالم مشرف شده و با ھمان وضع یده به دیرا د ص رسول الله
ند ھر چند یگو می ن فردی را صحابییا رحلت نموده باشد چنیمان از دنیا

خداوند  .حاضر شده باشد ص در محضر رسول اکرمای  فقط برای لحظه
ت فرموده و زحمات و مشقاتشان را در ین بزرگواران اعالم رضایسبحان از ا

گر نقاط ارج یآن به د ۀن و اشاعیاء دیو اح ص از رسول اکرمراه پاسداری 
ن و نعمت ھمراھی و مصاحبت ابدی با یبھشت بر ۀنھاده و در مقابل وعد

) که بارھا در . (رضی الله عنھم و رضوا عنهبه آنان داده است را ص امبریپ
نکه خداوند سبحان یمھم ا .ن مدعاستیگواھی بر ا ،قرآن تکرار شده است

مان یکه داده پشای  وعده نده از قول ویست که در آین ھا ما انسان مانند
                                                 

 .۲۵۱مکتوب  ۱مکتوب مجدد الف ثانی ج  -١
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 ند ویب می نده تمام مخلوقاتش را در آِن واحدیشود.اوتعالی گذشته وحال وآ
ی آن چنانی ھا ت کرده و بشارتی) اظھار رضان حال از (صحابهیداند با ا می

 . نداده است ییھا ن وعدهیگر چنیکه به کسی د ،دھد می به آنان
)) از آن بزرگواران فاصله ستمیقرن بنکه ما آدمھا ((یآنچه مھم است ا

م و نه تنھا آن محّبت و عشقی که نسبت به آنھا ضروری یدا کرده ایادی پیز
 زیزان نیشود متأسفانه نسبت به بعضی از آن عز نمی افتیاست در دل مان 

دگاه یآنان را از دم و یپرداز می د آنانیرا روا داشته به تنق ییھا احترامی بی
ست است به آن دست ین علت ھر آنچه ناروا و ناشایم به ھمینگر می خود

ی ھا در حالی که تمام بخش ؛میدھ می نسبت ص پروردگان حضرت محمد
ده یزان به ما رسی) به واسطه آن عزث و فقه و...یقرآن و حد(ن اسالم ید

لغان و معلمان باشد که مب می یینداری و اسالم گراین چه دیپس ا .است
د ینش مخالفت شدین بیا ایم آیدھ می خردانه قراریش را مورد حمالت بیخو

ف بودن شاگردان و یا ضعیآ ؟دیآ نمی به حساب ص با شخص رسول اکرم
پس چرا  ؟شود نمی لی بر نقص استاد و مربی محسوبیناقص بودن آنھا دل

گاھانه پیا منزلت صحابه آنھا را م و بدون توجه به مقام و یرو می شین قدر ناآ
 .میریگ می به باد انتقاد

ت الله یآ«دم داستان جالبی را از جانب یکی از اساتیاد دارم روزی یبه 
 .ستیمناسبت ن بی نجایکه بازگو کردن آن در ا ،نقل کرد »خوبی

د از یبرای بازد )که در نجف اشرف بوده استت الله خوبی (یروزی آ
عنی دکتر یحوزه و مالقات با شاگردان از استاد معروف دانشگاه بغداد 

کنند به پاس احترام استاد معظم اکثر طالب  می دان دعوتیم زیعبدالکر
دار با آقای یز در حوزه بزرگ نجف اجتماع کرده و منتظر دیگر نیی دھا حوزه

 را مشاھده ن صحنهیدان به محض ورود وقتی ایدان بودند. دکتر زیدکتر ز
نی آنجا حضور دارند با یادی از طالب علوم دیاری زیکند که جمع بس می
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ن ھمه مشغول کسب یا :دیگو می ت الله خوبییرکی خاصی خطاب به آیز
د از یکن می فکر :دیگو می . دکتربله :دیگو می ت اللهی؟ آنی ھستندیعلوم د

ت یتان ترب درونید طبق روش و خواست یتوان می ن تعداد چند نفرشان رایا
در  ۹۰تا  ۸۰حدود  :دھد می ت الله جوابید. آیل دھید و به جامعه تحویکن

صدی ھم در  ۱۰ش خواھند رفت و حدود یصد از آنان طبق برنامه ما پ
واقعًا جالب  :دیگو می دانیند. دکتر زیآ نمی عی است که خوب از آب دریطب

چرا که  !ص رسول الله د ازیار تواناتر ھستین حساب شما بسیاست پس با ا
و تنھا افرادی انگشت شمار  اند اکثر اصحاب او مرتد شده :دییگو می شماھا

 ار تعجبیمن بس .عمار و... بر اسالم باقی ماندند ،ابوذر ،مقداد ،مانند علی
اء و یتی خاتم االنبیتی شما و از ضعف روش تربیکنم از روش ترب می

دان را یل منطقی و جالب دکتر زیخوبی دلت الله ین لحظه آی!! در ا!نیالمرسل
 زیین چیما اصًال چن ،نه :شان گفته بودندیدرک کرده و در جواب ا

 ده احترامیم بلکه تمامی اصحاب را با دین اعتقاد را نداریما ا ،مییگو نمی
 زنند. می ن حرفھا رایسواد ما ھستند که ا بی فقط افراد جاھل و .مینگر می

 ن نوشتاریهدف ا
خی و یق تاریصرفًا آشکار کردن حقا ییھا ن رسالهیاز نوشتن چنھدف 

ا که بعضی افراد بدبخت و جاھل چر ،است شدفاع از مقام صحابه کرام 
می را دھند و ھر نوع اھانت و اتھا می باکانه آنان را مورد تاخت و تاز قرار بی

م یانستای از زمان بر خود الزم دن برھای. در چندارند می نسبت به انان روا
م و ذھن نوجوانان و یبپرداز ھا ن گونه سم پاشییکه در حد توان به دفع ا

. مسلمًا تا زمانی مییطانی پاک نمایھای ش ین صحنه سازیجوانان مان را از ا
کردند و  نمی خرد مسئله اختالفات و مشاجرات صحابه را مطرح بی که افراد

چرا که  ،میکرد نمی را مطرحما ھرگر این مسئله  ،دادند نمی در آن مورد فتوا
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د سکوت یی صحابه باھا ن است که در موضوع اختالفات و مشاجرهیاعتقاد ما ا
ھمگی را ،ان آنان گذشته استیاد کرد و آنچه در میکی ینمود و از آنان فقط به ن

 ن امور دخالت کرد.ید در ایحمل بر خطای اجتھادی نموده و نبا
و در قالب کتاب و  ،ی گروھیھا سانهم که از ریاما ما ھر روز شاھد ھست

رند و یگ می بزرگان صحابه و مادر مومنان مورد انتقاد قرار ،مجله و روزنامه
ا ین آیکنند.با وجود ا می یک طرفه حکم کفر و ارتداد و فسق آنان را صادر

نکه ما در یا تر زیماند؟ البته از ھمه شگفت انگ می برای سکوت محلی باقی
((حقوق  ،((برابری)) ،((وحدت)) م که نداییکن می زندگیای  جامعه

ن وجود ما یشود! اما باز با ا می و... سر داده ی مذھبی))((آزاد ،شھروندی))
 .م!یم که از اعتقاداتمان دفاع کنیاجازه ندار

د؟! مگر یتوان وحدت و برابری و آذادی مذھبی نام می ن نگرش رایا ایآ
ا یو  ص -ت رسول اللهیا اھل بیابه و کی از صحیخدای ناکرده ما به کدام 

جزو  ص ت رسول اللهیم؟ محبت با اھل بیا عه اھانت کردهیامامان ش
ت را در دل ینه اھل بیاشد و کسی که بغض و کب می اعتقادات اھل سنت

 م.یدان نمی چ وجه او را مسلمانیبه ھ ،داشته باشد
ن یبا اکنند؟  می پس مشکل اھل سنت کجاست که آنان را دشمن تصور

د که شھر یآ نمی ن نقص برای کشوری اسالمی به شمارین بزرگتریا ایوجود آ
اپ برسانند؟ اگر شان را در خارج از کشور به چیابھاوندانش مجبور باشند کت

پس چرا مجوز ،ح استیشعار وحدت و برادری و آزادی مذھبی درست و صح
اسالمی را ن فرقه یشود؟ چرا ا نمی ی اعتقادی اھل سنت صادرھا کتاب

ن کارھا ین شوند؟مسوول اید که از نظام و از انقالب بدبیکن می مجبور
 در کار است کهای  ی آلودهھا ست؟ چه دستیع چین فجا یل ایست؟دلیک

د کند؟مگر ین و ناامیخواھد اھل سنت را نسبت به نظام و انقالب بدب می
ز دوشادوش اھل یم نبودند؟ مگر اھل سنت نیز در انقالب سھیاھل سنت ن
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ن یاسی و اجتماعی کشور حضور ندارند؟پس ایی سھا ع در تمامی صحنهیتش
 ست؟یاست و برای ک یضات و فشارھا از جانب چه کسانیتبع

م کنند یس و تفھیر واقعی به فرزندان اھل سنت تدریخی غید تاریچرا با
دھند خود اھل سنت  نمی دشان تضاد دارد؟ چرا اجازهیکه کامًال با عقا

 ،شنھادین پیا عملی کردن اید؟ آین نمایخ و معارفش را تدویی تارھا کتاب
ای  ؟دیآ نمی ن گام در راستای وحدت و برادری و برابری به شماریتر بزرگ

قت یصدر و حق ۀع کرده و با سعیدشان را وسیکاش مسئووالن امر اندکی د
اسالمی و  کامالً ای  نموند آن وقت شاھد جامعه می انه مسائل را دنبالیجو

 ...میبود می مدنی
قی که در قرن اول ھجری یآنچه درپی خواھدآمدمختصری است از حقا

آن  ھا رخ داده است و متأسفانه بعضی ص امبریاران پیان اصحاب و یدر م
ھای سوء کرده و به خورد جامعه  را مغرضانه نقل نموده و از آن برداش

م و یه را بنگریانه قضیبا نگاه حق گراطرفانه و  م که کامًال بییما برآن .اند داده
 . مییم نمایقت باشد ھمان را تقدیآنچه حق

لِیِّ العظيم ا تَوفيقی االّ بِاهللا العَ مَ  وَ

 وب گنجییا –سنندج 
aiob @ kurdit.net 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طرحهای دشمنان اسالم

دشمنان  ص از ھمان روزھای ظھور اسالم و ابتدای دعوت رسول اکرم
ه خفه کردن و تالششان را برای نابودی و از نطف اسالم تمام سعی و

ن ین درخت پر ثمر به کار گرفته و برای اجرای ایی اھا شهیدن ریخشکان
قتل حضرت م به ترور و یی ھنگفتی کردند. تصمھا ه گذارییطرح سرما
ارانش یزار جسمی و روحی آن حضرت و ت و آیاذ ص رسول الله

ار و یاخراج از د ،ص ار سخت و جانسوز اصحاب رسول اللهیی بسھا شکنجه
از فشارھای  ییھا نمونه و غارت اموال مسلمانان ھمه و ھمه ن مادرییسرزم

شد و با می ن مکتب انسان سازین بردن ایدشمنان اسالم برای نابودی و از ب
با انتشار اسالم  .اند دهیغ نورزین راه دریدر ا چ تالشییدھد که از ھ می نشان

چند برابر شده و ز ینه و عداوت نین کیدر خارج از مرزھای عربستان ا
ز در خارج از مرزھای عربستان به تکاپو یزان ضد اسالم نیر طراحان و برنامه

ی کفر ھا گر کشوری) و دسیگلان( ) وکایامرقًا ھمانند امروز (یپرداختند و دق
روھای جوان مسلمان یشبانه روز در فکر نابودی اسالم و منحرف کردن ن

ان و مشرکان ھّم و غّمشان یحیان ومسیھودیاری از یھم بس ھاھستند آن روز
عی است چرا که اسالم حق بود و ین امری طبین بردن اسالم بود البته ایاز ب

ی ھا مکتب .زان و ناخشنود استیعی گریشه از طبیھم باطل و ،آنان باطل
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گر نگاھی متفاوت به انسان و جھان داشتند اما اسالم با نگاھی نو و تازه به ید
 ش را مخصوص قشری از جامعهیآنھا رفاه و آسا .ستینگر می هین قضیا

ش را یداد و رفاه و آسا می دانستند اما اسالم مساوات و برابری را شعار می
د و نژادھای مختلف یاه و سفین سیآنھا ب .دانست می معهبرای تمام اقشار جا

ار برتری را یست و معینگر می دیک دیفرق قائل بودند اما اسالم ھمه را با 
ری ید جمع کثیده داشتند که بایآنھا عق .دانست می تقوی و ترس از خدا

بردگی وبدبختی و رنج و مشقت را تحمل کنند تا شاھان و شاھزادگان و 
ش و نوش و شھواترانی مشغول شوند اما یراحت بخوابند و به عان یدربار

ش بخورد و کسی برای ید از دست رنج خویھر کسی با :گفت می اسالم
گری برتری یچ نژادی بر نژاد دیده نشده است و ھینوکری و بردگی کسی آفر

ان جامعه رواج داده و آن را جزو یآنھا ظلم و ستم و فحشا را در م .ندارد
خود قرار داده بودند اما اسالم با ظلم و با ستم و مبازره و ظالمان را فرھنگ 

 ... .کشاند و می به اشّد مجازات
 ان زمانیلی بودند که مسلمًا طاغوت و زورگوینھا دالیصه اخال

خواستند کسی پرده از ظلم و  نمی توانستند آن را تحمل کنند و نمی
خواستند روزگار را به سر  می کبارتشان بر دارد و با ھمان استعمار و استیجنا

ن تفکرات ید آمده و با تمامی ایکه مکتبی جد دیدندعی است وقتی یطب .ببرند
زند و ین مکتبی به مبارزه برخیکند برای حفظ منافعشان با چن می مبارزه

جه دست به سالح برده و به مبارزه بر یدر نت .بکشند ھا ش نقشهیبرای نابود
شکست خوردند و با خواری و  ھا چگونه در اکثر جبھه م کهیدیاما د .خاستند

 دند که با جنگ ومبارزه مسلحانهیوقتی کفار د .شتر روبه رو شدندیذلت ب
 .توانند به اھداف شوم خود برسند به فکر ترور رھبران مسلمانان افتادند نمی
گر سران کفر امروزی راه ی) و دز چون (بوش) و (بلر) و (شارونیآنھا ن !آری

 اما چگونه؟!. .دندیات خود و نابودی اسالم را در ترور رھبران دنج
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تالش کردند اما به اذن  ص بارھا و بارھا برای ترور شخص رسول الله
با رحلت  .ش ببرندین تالششان ناکام ماند و نتوانستند کاری از پیرب العالم

دشمنان خوشحال و خرسند شدند که حاال مسلمانان  ص رسول اکرم
 ھا مانیف االیاز ضع .توانند بر آنان مسّلط شوند می و به راحتی ف شدهیضع

ق کردند که دست بردارند و از دادن زکات و ادای یشروع و آنان را تشو
ی حکومت ھا هین نقشه پایدوار بودند که با ایام .ن خودداری ورزندیامورد

حساسی که تازه رھبر جامعه اسالمی  ۀن برھیمرکزی سست شود و در چن
کاری و  ییھا رحلت فرموده بود بتوانند ضربه ص ی شخص رسول اللهعنی

کره امت اسالمی وارد کنند اما آنان در محاسبات و معامالتشان یابدی بر پ
 را با افراد ص اران رسول اللهیدچار اشتباه شده بودند آنان اصحاب و 

بر کف اران جان ید به یھمان د سه کرده و بایتعھد خودشان مقا بی ن وید بی
ن اشتباھشان بود اما وقتی به یتر ن بزرگیستند و اینگر می و ص مبرایپ

ن نرفته بلکه اسمش عوض یدند که محمد  فوت نکرده از بیخود آمدند فھم
شه یل شده است و گرنه راه تفکر و اندیتبد س به ابوبکر ص شده محمد

در زمان چ تفاوتی نکرده است و ھمانی است که یثار ھیت و صالبت و ایقاطع
دند که یروبه رو د یدوجود داشت پس خود را با بزرگمر ص رسول الله
ن خللی در یتر داد کوچک نمی خته شدن خونش اجازهیمت ریحتی به ق

ين ون بود یشعار او ا .مکتب اسالم وارد شود ا یآ )؟أنا حیٌ (أينقص الدّ
 نی! ا؟ن اسالم وارد شود و من زنده باشمین نقص و خللی در دیکوچکتر

را زنده  ص وس شدند و محمدیپس باز ھم دشمنان اسالم مأ .محال است
 مشاھده س راکامًال در ابوبکرص  ت محمدیآنھا شخص !آری .افتندی

اسالم از مرزھا گذشته  .گری وجود داشتیی دھا ن بار تفاوتیاما ا .کردند می
طق ھر روز تعداد مسلمانان  منا .نھاد می فتوحات اسالم رو به فزونی .بود
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ن بود که دشمنان قسم خورده تاب و یشد و ا می تحت تصّرف شان افزوده
 ۀلیتوانستند به وس نمی ن مرتبهیا .دنش را نداشتندیدن و چشم دیتوان شن

جنگ و مبارزه ظاھری و رو در رو با اسالم بجنگند توان آن را ندشتند پس 
باالخره حضرت ن دانستند. یران مسلمیدوباره راه چاره را ترور رھبران و ام

ر گذار نبود وبعداز مدت درازی یاد تأثی. اما ز١را مسموم کردند س ابوبکر
 دانینبار چه کسی به می. دشمنان منتظر بودند که اشان رحلت فرمودندیا

ی ھا هیتوانند به راحتی در دستگاه حکومتی نفوذ کنند و پا می اید؟ آیآ می
ن بار قھرمان یس شدندچرا که اوی! اما آنھا باز مأ؟حکومت را متزلزل سازند

ه اش وحشت داشت یطان ھم از سایبزرگ اسالم فاروق اعظم کسی که ش
با  ییارای رویاروی. مگر کسی دان آمده بودیبه م  س عنی عمر بن خطابی
ت یل کردن بیف و میمگر کسی جرأت دزدی و غارت و ح ؟شان را داشتیا

ده بود یاسالم به اوج خود رسشان قدرت ی! آری در دوران ا؟المال را داشت
ت حقوق شھروندی یرعا ،ض نژادی و قومییعدم تبع ،عدالت اسالمی و کامال

ل در زمان حضرت عمر آده یک جامعه و حکومت ایی ھا و تمام خصلت
ن یوجود داشت و عملی شد. مسلمًا برای از پا در آوردن چن س اروقف

ش پا یی پھا توان با نقشه نمی ،ن حکومت سالمییامپراطوری مقتدری با چن
ی ھا هیک برنامه دراز مدت با سرماین کار به یافتاده و ساده جلو رفت. بلکه ا

 .از داشتیکالن ن
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 شود می گشوده ها فتنه ءدروازه

برای اجرای نقشه شومشان  س ترور حضرت عمر فاروق طراحان نقشه
نه منوره یروانه مد ،افرادی را انتخاب کرده و آنان را در قالب برده و غالم

ن شکل مدت درازی را یگری توانستند بدیو افراد د» ابولؤلؤ مجوسی« .کردند
ن مدت توانستند به یدر ا .نه بسر ببرند و کسی ھم به کارشان شک نکندیدر مد

در  /امام بخاری  .رندیر نظر بگیفه را زیخوبی تمام رفت و آمدھای خل
 نقل س فهیحذثی را از حضرت یحد )ةت الصالیمواق(ح بخاری در کتاب یصح
شان از یا .مینشسته بود س روزی درمحضر حضرت عمر :کند که فرمود می

به  ص اکرم  امبریز پسخنی را ا ،ھا ا در مورد فتنهیآ :دندین مجلس پرسیحاضر
را در مورد  ص سخنان رسول الله !نیرالمؤمنیا امیبله  :گفتم ؟دیاد داری

 .لی با جرأت ھستی!یخ :فرمود س حضرت عمر .دارماد یظ به لفظ به لف ،ھا فتنه
ال یه در مورد مال و عیان شوھر و ھمسر و ھمسایکه م ییھا فتنه :گفتم 

نھی از منکر محو  له نماز صدقه و امر به معروف ویبه وس ،ندیآ می به وجود
 .شوند می ونابود

سؤال نکردم درباره آن  ھا ن فتنهیمن درباره ا :فرمود س حضرت عمر
ر یای ام :من عرض کردم .ا ھستندیبگو که مانند امواج متالطم در ھا فتنه

 ۀدرواز ھا ان شما وآن فتنهید؟ میترس ھا می شما چرا از فتنه !نیالمؤمن
ا آن دروازه شکسته یآ :سؤال کرد س حضرت عمر .محکمی وجود دارد

 س حضرت عمر .شود یم شکسته :گفتم ؟شود می ا باز کردهیخواھد شد 
 شه بسته نخواھد شد.یگر برای ھمیاگر شکسته شود د :فرمود

ده بود که یفھم  س ا حضرت عمریآ :سؤال شد س فهیاز حضرت حذ
 آری! ھمان طور که :گفت س فهیحذ ؟ستیمنظور از آن دروازه چ
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ش نقل کردم که یح را برایث صحیمن حد .دیآ می دانست پس از روز شب می
 گونه مطالب غلط و نادرست ذکرنشده است.چ یدر آن ھ

فرمود آن دروازه  ؟ستیمنظور از آن دروازه ک :دندیفه پرسیاز حضرت حذ
از   س ن شکل حضرت عمریبد .١باشد می س بن خطاب  حضرت عمر

 ھا شود و فتنه می ن دروازه شکستهینکه ایشھادت خودش خبر داشت و ا
نقشه دشمنان قسم خورده اسالم  .ز شدین نیشوند. باالخره چن می نیوارد د

قبل از نماز صبح خود  ص ابولؤلؤ مجوسی در محراب رسول الله .اجرا شد
نماز و  ۀھنگام اقام .نشسته بود س ن حضرت عمریرا پنھان کرده و در کم

قبل آماده و  ھا با خنجری که مدترون آمده و ینگاھش بیان نماز از کمیدر م
  س نه و شکم حضرت فاروق اعظمیر سضربات سختی را ب ،ز کرده بودیت

زده نفر یوارد نمود و به خاطر فرار از معرکه و عبور از صف نمازگزاران س
. به ھر ٢د شدندیز شھیگر را با خنجرش ضربه زد که ھفت نفر از آنان نید

ن دروازه محکم اسالم شکسته شد و منافقان و دشمنان قسم خورده یحال ا
نه را وادار یاز اھل مدای  ب خوردهیو افراد فر اسالم از فرصت استفاده کرده

ی آنان ھا فه سوم جمع شوند و به اجرای نقشهیکردند که دور و بر خل
بپردازند تا رفته رفته آن عظمت و اقتدار خالفت اسالمی را بشکنند و به 

 ند.یشه اسالم را قلع و قمع نمایقول خودشان کم کم اساس و ر
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 ت گرفتن منافقانو قدر س خالفت حضرت عثمان

  س دن حضرت عثمانیپس از به خالفت رسھمان طور که اشاره شد 
که از زمان ای  دهیو داغد نه توزیک انمنافق ١)افرادی از حزب (ابن سباء

گشتند و به نام حکومت دست به اقداماتی  می دنبال فرصت ص رسول الله
 وستم وفشاراری جاھا بر مردم ظلم یزدند ودر بس می خالف اصول اسالمی

فه یطانی خود برنامه قتل و ترور خلیی شھا تًا در ادامه طرحیآوردند. ونھا می
از ای  عده یدادند که حت یبیترت ھا طان صفتی. ھمان ش.ختندیزریرا ن

فه دست به ظلم و ستم ین تفکر که خلیب خوردند و با ایفر ،مسلماناِن ساده
ار یبس و کردند یآنان را ھمراھ س در قتل و ترور حضرت عثمان ،زده است

به  .ت بودندیو موفق یشرویآنان لحظه به لحظه در حال پ ند بود کهیوشاناخ
ستم ید کردند و چون نتوانستند در سیرا شھ س عمر حضرت یراحت

 س تًا برنامه ترور حضرت عثمانینھا ،ندیجاد اختالل نمایفه سوم ایخل یحکومت
و به فکر نفوذ در  ،شده اجرا کردند ماھرانه و حسابای  را ھم با نقشه

 .فه چھارم افتادندیخل یستم حکومتیس
 
 
 

                                                 
ن ابی و ابن سلول دائمًا برای افرادی چون عبدالله ابص  خود رسول الله  در عھد  -١

 ۀکردند که بعدًا این شجر می تالش صنام کردن اسالم و ضربه زدن به رسول الله بد
خبیثه توسط ( عبدالله ابن سباء ) که فردی یھودی بود آبیاری شده و شاخ و برگ 

 گرفت و از ھمین درخت خبیثه فرقه روافض و خوارج شکل گرفت.
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 س گذرا از شهادت حضرت عثمان یریتصو

 س نیر حضرت عثمان ذوالنورینظ بی در دوران خالفت راشده و
کسو یک بود از ینزد ،نین مبیر اسالم و گسترش دیچشمگ یشرفتھایپ

گر ید یاروپا قدم بگذارد و از سوده تا به قلب یت را بر چیبساط نصران
) به دست زدگرد سومی، (یخاندان ساسان یکشته شدن پادشاه فرار یماجرا

 یو از طرف ،داد می دشمِن مجوس گزارش یاز نابود یابان مرورودیآس
ام یدن ایقا نغمه فرا رسیتا داخل آفر یشتازان سپاه عثمانیه ورود پیاطالع

طانی و یی شھا کسره حکومتیت و زوال یھودیمرگ کفر و استکبار و نفاق و 
تی و یگ ۀر الله پرستی از تمام صفحیپاکسازی کامل لوث شرک و بدعت و غ

ن را به گوش شنوندگان سر داده یاستقرار کامل و جھانی حکومت رب العالم
ت و سردمداران کفر در یھودیمًا و به طور حتم به نابودی کامل لکه مس ،بود

ده و آماده به یافته دوره دیت ین منافقان تربیبنابر ا شد. می آن روزگار منجر
دند بنا ید می شرفت اسالمی) که مرگ خود را در پخدمت (عبدالله بن سباء

اوردند و برای حفظ و بقاء خود و ی) تاب تحمل ن(تنازع بقاء به قاعده
ر خواه اسالم و با شعارھای یشان در رنگ و صورت مسلمانی خیھا دییپل

) به ی (مصر) و (کوفه) و (بصرهھا نگاهیاز کمای  عدالت پسندانهاسالمی و 
ارت رسول یت الله و زیار بر آمده و منافقانه ابتدا قصد حج بینام مردمان آن د

به که دار الخالفت ینه طیمًا به سوی مدیاما مستق ،را عنوان کردند ص الله
فه یخانه خل حمله بردند و شھر مطھربه آن  ،و مقر حکومت اسالم بود رفته

در زندگی خود از شھادت و  ص د مظلومی را که رسول اکرمیراشد و شھ
 ،خبر داده بود او ت وی و از ظالم و ستمکار بودن قاتالنیت و حقانیمظلوم

که ای  خانه .آب و آذوقه را بر وی و فرزندانش قطع کردند د ومحاصره نمودن



 حقایقی از جنگ جمل و صفین            ٢٠

ک روضه یو نزد ص ل دروازه شرقی حرم رسول خدایدر کنار باب جبرئ
واقع بود. در  ص ف آن حضرتیپاھای شر به پاک و آرامگاه مقدسش متصل

د او را به شھادت رساندند و ین اشتغال به تالوت قرآن مجیحال روزه و در ح
مه یه کریم بر آیقطرات خون پاکش را بر اوراق گرانبھای قرآن عظ

ۚ ٱفََسَيۡكفِيَكُهُم ﴿ ُ ِميعُ ٱَوُهَو  �َّ ختند که ھمانا یر«. ]۱۳۷[البقرة:  ﴾ۡلَعلِيمُ ٱ لسَّ
ک به یح است به آنکه خداوند متعال از قاتالن او با خبر و از ھمه آنھا یح صریتلم

 . »١ک انتقام خواھد گرفتی
به بھشت و  س حضرت عثمان :فرمود س مانیفه ابن الیحضرت حذ -١

  س اگر قاتل عثمان :قاتالنش به دوزخ خواھند شتافت و فرمود
د ولی کشتن او در یدوش می ریله آن شیتی بود ھمانا امت به وسیھدا

 .٢دیدوش می واقع ضاللتی بود که امت در اثرش خون
  س اگر مردم حضرت عثمان :فرمود  س حضرت عبد الله بن مسعود -۲

 .٣افتید کردند عوض او را ھرگز نخواھند یرا شھ
ای  فرمود:باشد  می از عشره مبشره که س دید بن زیت سعحضر -۳

د کوه یروا داشت س به سبب ظلمی که شما بر حضرت عثمان !مردم
 .٤زدیاحد حق داشت از جا بر خ

د و یمواظب باش :ان گفتیبه شورش س حضرت عبدالله بن سالم -۴
تان در یرھایامت شمشید ور نه تا قیحضرت عثمان را به قتل نرسان

                                                 
 .۹و  ۸مقام صحابه ص  -١
 .۲۰۸ص  ۶ج  ةیالنھاو ةیالبدا  -٢
 .۱۰مقام صحابه ص  -٣
 .منبع سابق -٤
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به   س عثمان. ھنگامی که حضرت ١گر به حرکت خواھد آمدیکدیان یم
مردم  :ان کشته شد حضرت عبدالله بن سالم فرمودیدست شورش
 .٢امت بسته نخواھد شدیرا به روی خود گشودند که تا ق ھا دروازه فتنه

و ابن » بن عساکرا«به نقل از مورخ شام عالمه  /وطی یعالمه س -۵
نقل کرده   س ت حضرت انس بن مالکیث را به رواین حدیعدی ا

ر خدا در یزنده است شمش  س مادامی که حضرت عثمان :است که
ام خواھد ین بی ر خدایام خواھد ماند و ھر گاه او کشته شود شمشین

 . ٣ام برنخواھد گشتیشد و باز تا ابد به ن
نھا ھستند مقصران اصلی و مسؤوالن تمام مشکالتی که با کشتن یا !آری(

خدا بر مردم به بار ر غضب یام کردن شمشین بی و با  س حضرت عثمان
 یھودی یله زنیرا به وس ص روز رسول خداینھا ھستند که دیا .آوردند

ز بعد ازآن  مسموم ساخته و سپس یرا ن س قیابو بکر صد .مسموم کرده بودند
به  ص را در محراب نماز بر جای نماز رسول خدا س حضرت عمر فاروق

د یپل افه چھرهیر قییو با تغ .رساندند دی به شھادتیله مرد مجوس پلیوس
ته ت اسالم مستتر داشیض و حمایفع تبعر نقاب عدالتخواھی و ریخود را ز

امبر را مرتکب ی) در آمده ھتک حرمت جوار پون مسلمانیانقالبدر لباس (
فه راشدش را درست در سال سی و پنج ھجری به شھادت رسانده یخل ،شده

اد خون خواھی اش یفرز را به خون پاکش که ھنوز ھم یو صفحات قرآن عز
ش تکان یا سنگ اسالم را از سر جاین افکنده است گلگون کردند و آسیطن

                                                 
 .منبع سابق -١
 .۱۸۲ت ص یرت خلفای راشدیس  -٢
 .۱۲۵خ الخلفاء ص یتار  -٣
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 س . بنا به قول حضرت ابن مسعود١داده ملت اسالم را به آشوب کشاندند
ال از ا سنگ اسالم پس از سی و پنج سیآس« :که در حق وی فرموده بود

 . ٢»جای خود تکان خواھد خورد

 نقشه بعدی منافقان و ها ج گرفتن فتنهاو

باعث شد که  س عنی حضرت عثمان غنییص فه رسول اللهیترور خل
ی ھا نظمی شده و شکاف بی ستم حکومت اسالمی دچار سردرگمی ویس

توانستند از آن بھره  می جاد شود که دشمنان به خوبییاساسی در بدنه آن ا
بودند که مردم ده یجه رسین نتیبه ا ییھا منافقان پس از بررسی .کافی ببرند

عت یب س راز حضرت علییگر غیبا کسی د س نه پس از حضرت عثمانیمد
فه سوم و در راستای یل پس از اجرای ترور خلین دلینخواھند کرد به ھم

فه چھارم به یت خلینقشه قبلی به خاطر بد نام کردن و خراب کردن موقع
رفداری از شان داخل نموده و شروع به طیزودی خود را در لشکر و سپاه ا

بنا به  س حضرت علی .امتحان بس بزرگی بر اصحاب وارد شد .شان کردندیا
از آن طرف کسانی  .انداخت می قیقصاص و انتقام را به تعو ییھا مصلحت

گر وقتی صحنه یو افرادی د بر یچون حضرت طلحه و حضرت زب
آوردند خود را به خاطر عدم  می ادیرا به  س دردناک شھادت حضرت عثمان

 .دانستند می امًال مقصر و گناھکارانتقام خون عثمان ک

 

                                                 
 .۱۱مقام صحابه ص  -١
 .۸-۱۱منبع سابق ص  -٢
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 نه سازی برای جنگ جمل؛ نقشة بعدی دشمنانیزم

س از اجرای نقشه ترور م منافقان کوردل پیھمانطور که قبًال اشاره کرد
پرداختند و  س به سرعت به ھواداری از حضرت علی س حضرت عثمان

  ؛ن اقدام سبب شد کهیا .مخفی کردند س ریخود را در سپاه حضرت ام
نگران و معترض  س ن عملکرد حضرت علییاز اصحاب از اای  عده -۱

 .شوند
د و بعضی از اصحاب ھمچون حضرت یفه جدین خلیاختالفاتی ب -۲

 .جاد گرددیا ب ر یطلحه و حضرت زب
م به انتقام یخودشان تصم اند عت نکردهیگر که بینکه اصحاب دیا -۳

 .رندیبگ س گرفتن خون عثمان مظلوم
د از آن طرف ھم مخالفان حضرت ن سه کار شیپس طرح منافقان سبب ا

ه ظاھرًا حق داشتند که به فکر انتقام خون حضرت ین قضیدر ا س علی
ت در شھر حرام و ماه حرام در جوار ین مظلومیفه باشند چرا که با ایخل

اما  بود ار دردناکیرا به قتل رساندن بسص امبرین پیجانشص رسول الله
خواست با حکمت و  می ار باال بود ویبس س صبر و تحمل حضرت علی

نکه یبدون ا ص اران رسول اللهیبه ھر حال اصحاب و  .ش برودیمصلحت پ
قًا در یی دشمنان اسالم بودند و دقھا متوجه شوند مشغول اجرا ی طرح

عنی اختالف نظر با ی ،کردند که خواست قبلی دشمنان بود می جھتی حرکت
ن ی. اس لشکر کشی برای انتقام خون عثمان م بهیو تصم س حضرت علی

 .قان و دشمنان آرزوی آن را داشتندزی بود که منافیقًا چیدق
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 چرا صحابه از حضرت عثمان دفاع نکردند؟

در ھمان  شنکه چرا صحابه یدانم ا می که اشاره به آن را ضروریای  نکته
سداری نکردند تا بعدًا مجبور به شان پایفه از ایروزھای محاصره منزل خل

  ؟ی داخلی نشوندھا ن جنگیچن
اشتندبه خاطر نه منوره حضور ندیتمامی صحابه درآن روزھا درمد ؛اوالً 

 برند. می ادی ازآنھا در مکه معظمه بسریز نکه موسم حج بود و عدهیا
 د ویایش بین وضعی پیکردند که چن نمی صحابه تصور ؛اً یثان
شر یشم ص امبر و در کنار مرقد مبارک رسول اللهیشھر پخواستند در  نمی
 . خته شودیده و خونی ریکش

داد کسی در  نمی اجازه س نکه خود حضرت عثمانیاز ھمه مھمتر ا ؛ثالثاً 
چ کس حق ندارد به خاطر ین امر دخالت کند و دستور داده بود ھیا

صحابه حاضر زد و گرنه ین برینه منوره خونی بر زمیپاسداری از من در مد
پاسداری و محافظت  ص امبریفه دلسوز پیبودند با جان و دل از آن خل

گر یو د س نیو حضرت حس س ت حضور حضرت حسنیحکا .ندینما
خ به ثبت یفه که در تمام کتابھای تاریجوانان صحابه در اطراف منزل خل

به  س ن مدعا که صحابه مخصوصًا حضرت علییده گواھی است بر ایرس
ن یتر کوچک س اری و محافظت از حضرت حضرت عثماندر پاسدچ وجه یھ

ز در یعالمه عبدالشکور لکنوی ن .ری به خرج نداده استیکوتاھی و تقص
ن امر یگر بر ایکند که گواھی د می ن مطلبی را نقلیزندگانی خلفای راشد

دفاع و پاسداری بودند اما حضرت عثمان  هاست که صحابه با تمام وجود آماد
 ،ش از شھادتیروز پ س حضرت عثمان« :اند شان آوردهیداد ا ینم اجازه

تنی چند از صحابه کرام را فرا خواند و جھت اتمام حجت  ،باالی بام رفته
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ده بود خواند و از یشان شنیل ایکه در فضا ص ثی از رسول خدایاحاد
 ؟ا نهید یده ایشنص ث را از رسول اللهین احادیا شما ایآ :دیصحابه پرس

ت یمظلوم !نیرالمؤمنیا امی :بعد از آن انصار عرض کردند .د کردندییھمه تأ
د ی. اگر شما دستور دھستیده است و برای ما قابل تحمل نیشما به انتھا رس

 ستهیمن شا :شان فرمودندی. امیغ بگذرانیتکاران را از دم تین جنایتا ا

خته شود یر نیبه زم» الاله اال اهللا«نده یدانم که به دستور من خون گو نمی
توانم  نمی د وی گفت منیمردم گفتند پس شما از خالفت دست بر دار

خداوند به شما  !فرموده است ای عثمان  ص را رسول خداین کنم زیچن
خواھند آنرا از تن تو در آورند اگر به گفته  می پوشاند که مردم می راھنییپ

د لذا من یآنان آن را از تنت در آوری بوی بھشت به مشامت نخواھد رس
 ن ظلم نجاتیپس شما چگونه از ا :استقامت خواھم کرد مردم گفتند

را ص ک است امروز رسول خدایشان فرمودند وقت نجات نزدیا ؟دیابی می
امروز با ما افطار کن لذا امروز روزه گرفتم  !دم که فرمود ای عثمانیبخواب د

 .  ١خواھم رفتص و انشا الله تا وقت افطار نزد رسول الله

 قی از جنگ جملیحقا

به مکه رفته و حضرت ام  ب ریھنگامی که حضرت طلحه و حضرت زب
 ل شهیرا از ماجرا با خبر کردند حضرت عا ل قهیشه صدین عایالمؤمن

راد سخنرانی یار ناراحت شد و برای مردمی که اجتماع کرده بودند به ایبس
ق کرد و یتشو س ام برای انتقام خون عثمان مظلومیپرداخته و آنان را به ق

                                                 
 ۱۸۷ن ص یزندگانی خلفاء راشد  -١
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خون  ص آن خائنان در ماه محرم در شھر حرام در جوار رسول الله :فرمود
ن ی(پس از ا ١اند ختند و اموالش را غارت کردهیرا ر ص امبریفه پیخل

ای ام  :ن مردم ھمگی اعالم آمادگی کردند و گفتندیسخنرانی آتش
م یکن می از شام شروع :گفتندای  . عدهمیی با تو ھستوھر جا بر !نیالمؤمن

ای سرکوب و ه بریم آنجا معاویست به شام برویازی نیاما بعضی گفتند ن
م و از حضرت ینه برویبه مد :گر گفتندیدای  . عدهکشتن قاتالن کافی است

ل دھد تا آنھا را به سزای یم که قاتالن را به ما تحوین بخواھیر المؤمنیام
م یکن می م و از آنجا آغازیابتدا به بصره برو :گفتندای  . عدهمیاعمالشان برسان

 ه. ھممیکن می دست داشته او را قصاص س و ھر کسی که در قتل عثمان
چ وجه سخنی در مورد جنگ یو به ھ(ر موافقت کردند ین رأی اخیافراد بر ا

ی ھا با کمک )هیعلی بن امی( ).امدهیان نیبه م س با حضرت علی ییارویو رو
حدود ششصد سواری و ششصد ھزار درھم بودسپاه قابل توجھش که در 

انی را برای یی شاھا کمک )ابن عامر(ن یھمچن .را مجھز کرد ل شهیعا
 .دیبه حدود سه ھزار نفر رس نمود و لشکر او  ل شهیارسال سپاه حضرت عا

در ھودجی که بر شتری به اسم  ل شهین سفر حضرت عایدر ا
ر و یکه حضرت طلحه و زب ھنگامی. «٢شد می عسکر) قرار داشت حمل(

در مورد قصاص قاتالن حضرت  س دند که حضرت علییشه دیحضرت عا
ند و به ین امر را اجرا نمایخواستند خودشان ا ،کند نمی اقدامی س عثمان

ت یقصد انتقام و قصاص قاتالن به سوی بصره لشکر کشی کردند نه به ن
فه یمشورت حضرت خلنکه بدون یکه قابل توجه است اای  گری اما مسئلهید

                                                 
 ۲۴۲ص  ۷ج  ةیالنھاو ةیالبدا  -١
 .۲۴۲ص  ۷ج  ةیالنھاو ةیالبدا -٢
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. وقتی خبر لشکر کشی ١ن اقدام زدندینه خارج شدند و دست به ایاز مد
ری از قتل و یشان برای جلوگید ایرس س اھالی مّکه به اطالع حضرت علی

ن مشکل به سوی عراق حرکت کردند و در بصره به سپاه یزی و حل ایخونر
الدی اتفاق یم ۶۵۶با ھجری برابر  ۳۶ بزرگ در سال ۀن حادثیدند ایآنان رس

ن یشد ا می در ھودجی بر شتر حمل لشه ینکه حضرت عایل ایافتاد و به دل
لحظات  .. دو لشکر رو در روی ھم قرار گرفتند٢افتی) شھرت واقعه به (َجَمل

ش یدچار آزما ص شاگردان مکتب رسول الله .ار سخت و جانسوزی بودیبس
در  ص اران رسول اللهیاصًال باور کردنی نبود که  .ار بزرگی شده بودندیبس

بزرگان  .ر بکشندیکرده و بخواھند بر روی ھم شمش ییمقابل ھم صف آرا
.. .و س حضرت طلحه س حضرت عمار س اصحاب چون حضرت علی

در مورد بعضی از اصحاب که در ص اد آوردند که رسول اللهیبه  را لحظاتی
ث مشھور در مورد ی. حدداده بود ییھا دو لشکر حضور داشتند چه وعده

ن طرف ھم حضرت طلحه و حضرت یو از ا س مبشره که حضرت علی ۀعشر
 ص که رسول الله س ا در مورد حضرت عماریجزو آنان بودند و  بر یزب

نھا یکرده بود تمامی ا ییشگوی) پانیاغید شدنش را به دست گروه (یشھ
داشت و تمام سعی و  می مواردی بودند که بزرگان را از شروع جنگ باز

 به عنوان نمونه دو مورد را ذکر .ن بود که جنگ شروع نشودیتالششان ا
 ؛میکن می

ا اما و« :حضرت عمار به مردم کوفه گفت -۱ عنی ي –اهللا انّی الَعلم أهنَّ

ب –عائشه  ن كم يفيزوجه نَ نظر أتتبعونه او يلكنَّ اهللا ابتالكم هبا لِ ا واآلخره ويالدّ

                                                 
 .۶۳۸ص  ۲ج  ر اعالم النبالءیس -١
 ھمان.  -٢
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کسی  که در مقابل چهد ینگاه کن !دیمواظب باش !آھای اھل کوفه«. ١»اهايا
ا و آخرت یشه در دنیدانم که عا می د به خدا قسم من به درستییا ستادهیا

له او شماھا را ین امتحانی است که خداوند به وسیتان است اما اامبریھمسر پ
 . »ا از اوید یکن می روییا از خدا پیکند که آ می ش یآزما

ز حضرت طلحه و ین س ن علی ابن ابی طالبیر المؤمنیام حضرت -۲
 س را فرا خواند و با آنان مذاکره نمود و پس از آن حضرت طلحه ب ریزب
 س ری. و حضرت زب٢د شدیر شھیدان جنگ را ترک کرده و در طول مسیم
در مورد  س ی حضرت علیھا دن گفتهین شکل پس از شنیز به ھمین

به محض  ،ه بودفرمود ییش گویروزی را پن یکه چن ص امبریث پیاحاد
فورًا صحنه را ترک کرده و به سوی   س ق از زبان حضرت علییحقا دنیشن
ر به شھادت یز به شکلی در طول مسیشان نیکه ا ،نه به راه افتادندیمد
  .٣بدیرس

زی و یزان خواھان جنگ و خونرین عزیا -۱ :نکهیلی ھستند بر اینھا دالیا
 . نبودند ص رسول اللهقتل عام اصحاب 

است و یچ وجه دنبال ریبه ھ بر یحضرت طلحه و حضرت زب -۳
در ھر دو سپاه نفوذ کرده که در ای  نھا عدهیا ۀرغم ھمیعل .اند خالفت نبوده

صدد بر افروختن آتش جنگ بوده و فقط آنان بودند که برای جنگ و 
  .زی آمده بودندیخونر

                                                 
 .۶۳۸ص  ۲ر اعالم النبالء ج یس  -١
شان به  و  استان زندگی بر ید شدن حضرات طلحه و زبیدر مورد چگونگی شھ  -٢

 ) مراجعه شود.میر را بھتر بشناسیطلحه و زبگر نگارنده (یاثر د
 .۱۰۵ص  ۲ج  ةاسد الغاب -٣



 ٢٩                                حقایقی از جنگ جمل و صفین

 ت دو سپاهیوضع

کی از افراد سپاه حضرت یکند که  می تی) روازھریم یسعد بن ابراھ(

  .١»نهيمدـكنا مع علی اربعه آالف من اهل ال« :به من گفت س علی

) رهیجعفر بن أبی مغ( .میبود س نه با علییما چھار ھزار نفر از اھل مد
وم وقعه الجمل ثمانمأه یکان مع علی  :کند می تی) روارید بن جبیسعز از (ین

ن شھد بمن االنصار و  جمل  در روز واقعه .٢عه الرضوانیأربعه مائه ممَّ
عت الرضوان ھمراه حضرت یھشتصد تن از انصار و چھار صد تن از اصحاب ب

ب بن زن (یھمچن .بودند س علی در  :کند که می ) نقلاد) از (سدییُمَطلِّ
گر رسول یو ھفتصد تن از اصحاب د ھا ینفر از بدر یکصد و سیواقعه جمل 

ھزار نفر کشته شد  ین معرکه ازھر دو سپاه سیحضور داشتند ودر ا ص الله
 .٣وجود نداردن یاز ا تر میعظای  ن واقعهیکه از ا

بصره  یز شش ھزار نفر به سوید: از کوفه نیگو می زیل) نیسلحه بن کھ(
دن به یرساندند وتا رس س یقار خود را به سپاه عل یحرکت کردند و در ذ

حدود ده ھزار نفر  یزیدو سپاه تعدادشان به چ ییارویبصره ومحل رو
 . ٤دیرس
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 آغاز گران جنگ

ت که از ین نید با ایکش می ن رای) که افسار شتر ام المؤمن(کعب بن سور
ستاد و ین دو سپاه ایمصحفی را برداشته و ب ،ری کندیوقوع جنگ جلو گ

تاب کردند که ری را پریآنان را به آنچه در قرآن آمده فرا خواند اما ناگھان ت
و  س از آن طرف ھم حضرت علی  ١به او اصابت کرد و ھمان جا جان باخت

لی به جنگ نداشتند مشغول مذاکره بودند که یکه تما س حضرت طلحه
ناگاه متوجه شدند افراد اوباش و منافقانی که در دل دو سپاه خود پنھان 

روز جمعه در ن شکل جنگ در یراندازی کردند و بدیکرده بودند شروع به ت
 س حضرت طلحه  ٢اد آغاز شدید الله بن زیک قصر عبیخارج از بصره و نزد

اما در  – !شود می برپاای  دارد فتنه ،دیدست نگه دار !ای مردم :زد می ادیفر
ست و با پروردگار یبا ناراحتی به آسمان نگر –داد  نمی آن لحظه کسی گوش

است ما به خاطر انتقام او در  نھا به خاطر عثمانیا ایخدا ؛به گفتگو نشست
به   ٣ر تا تو راضی شوییحق عثمان را از من بگ !.. خداوندا.مین بال گرفتار شدیا

نخواست دستش به خون برادر مسلمانش آغشته  س ھر حال حضرت طلحه
دان یخواستند او را در م نمی اما انگار افرادی ،فورًا صحنه را ترک کرد ،شود

را  ص متی اصحاب رسول اللهیداشتند به ھر ق نند افرادی دوستیجنگ نب
دست  س د حضرت طلحهی) وقتی د(مروان بن حکم ھنددر روی ھم قرار د

ری پرتاب کرد و یبرد و در حال ترک معرکه است به سوی او ت نمی ریبه شمش

                                                 
 .۲۵۴ص  ۷ج  ةیالنھاو ةیالبدا  -١
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 س که با حضرت طلحه س ز حضرت علییاز آن طرف ن  ١او را به شھادت رساند
ن ببرند و از جنگ یگری قاتالن را از بیکه به شکل دده بودند یبه توافق رس

 ،هيام ما فلج ففان هذا مق ،ال ترموا احداً بسهم« :زد می ادیفر ،خوداری کنند

و ن مقام (ید چرا که ایر پرتاب نکنیچ کسی تیبه سوی ھ ٢»امهيوم القيفلج 
 ز ناموفقیامت نی) که ھر کس در آن ناموفق گردد در روز قاست ییجا
کند ھنگامی که  می ) نقلس بن عبادیقماند (امام حسن بصری) از ( می

د به ید می لمانان رای تکان دھنده کشتار مسھا صحنه س حضرت علی
ست سال قبل مرده بود و ین فرمود) ای حسن کاش پدرت بحسفرزندش (

 در جواب فرمود پدر جان مگر س د حضرت امام حسنید نمی ن صحنه رایا
فرمود ای فرزندم  س حضرت علی ؟ن واقعهیچقدر شما را نھی کردم از ا من
تعداد  :دیگو می وطییده شود عالمه سین جا کشیکردم کار به ا نمی فکر

د و پس از اتمام جنگ یزده ھزار نفر رسین جنگ به سیکشته شدگان ا
حدود پانزده شبانه روز در بصره ماند سپس به سوی کوفه  س حضرت علی

ن یپس از خاموش شدن آتش جنگ حضرت ام المؤمنوقتی  .٣دحرکت کر
د با احترام و اعزاز تمام یح و سالم دیرا در ھود جش صح لقیشه صدیعا

شان تعدادی از زنان یگر سوار کرده و به پاس احترام ایشان را بر شتری دیا
 .٤نه فرستادیرا ھمراھش به مد
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 تأملی در واقعه جمل

ن یافت که چه کسانی خواھان وقوع ایتوان در می ن مختصر بخوبییپس از ا
ن ماجرا ین مسلمانان بودند و به راستی چه کسانی بودند که از ایجنگ و نزاع ب

ان حضرت یھنگامی که سپاھ( :دیگو می ده بردند عالمه عبدالشکور لکنوییفا
 س مه زدند حضرت علییدند و در آنجا خیک شھر بصره رسینزد س علی

را به عنوان قاصد خود نزد حضرت  ص امبر اکرمیپ صحابی س حضرت قعقاع
 لقیشه صدین عایفرستاد قعقاع نخست با ام المؤمن بر یطلحه و زب

حًا اعالم داشت که ھدف من فقط اصالح ین صریمالقات و مذاکره کرد ام المؤمن
ت برقرار شود ین برود و امنین فتنه و اشوب از بیو تفاھم است تا به نحوی ا

به مذاکره نشست و  بر یبا حضرت طلحه و زب س قعقاعسپس حضرت 
د آنان اظھار یکن می شنھادید شما برای اصالح و اختالف چه راه حلی پیپرس

گری جھت یراه د س داشتند که بدون گرفتن قصاص از قاتالن حضرت عثمان
افتن یدست  :گفت س رسد حضرت قعقاع نمی ت و تفاھم به نظریبرقراری امن

د با یر نخواھد بود لذا شما بایبدون وحدت تمام مسلمانان امکان پذن ھدف یبه ا
ن ید ایریرا در نظر بگای  حضرت علی متحد و متفق شده و برای قصاص چاره

بشارت   س قرار گرفت حضرت قعقاع بر یرای مورد پسند حضرت طلحه زب
ار یبس س اعالم نمود حضرت علی  س د صلح وآشتی را به حضرت علییو نو

ال شد و تا مدت سه شبانه روز دو طرف با ھم در تماس بودندو مذاکره خوشح
ر یان داشت روز سوم ھنگام شام مقرر شد که فردا صبح حضرت طلحه و زبیجر

ان یانًا شورشیگانه و احیبا حضرت علی کامًال خصوصی و بدون حضور افراد ب
ان یشورش م برایین تصمینند این مشکل به مذاکره بنشیافتن راه حل ایبرای 

دانستند که اگر حضرت علی و  می ار گران تمام شد چرا که آنانیومنافقان بس
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اثر  بی رسند و توطئه آنھا می نند قطعًا به صلح و آشتییه صحابه با ھم بنشیبق
ری به یخواھد ماند و طرحشان نقش بر آب خواھد شد لذا به فکر افتادن که تدب

ری یگافتن به صلح و آشتی جلویرند تا از نشستن خصوصی و دست یکار گ
در رأس ھمه فتنه  – انگذار فرقه روافضیبن –ھودی یند عبدالله بن سباء ینما
شنھاد کرد که ینه توز اسالم پیله گر و دشمن کین حیان قرار گرفته بود ایجو

ن اطالع داده شود که گروه ید جنگ را آغاز کرد و بعدًا به علی چنیامشب با
اران ابن سباء در یبه جنگ پرداخته است آشوب گران و ده و یمقابل تخلف ورز

ع کردند که یان سپاه حضرت علی شایآخر شب جنگ را آغاز نموده و در م
ان سپاه یگر در میاز سوی د در عھد شکنی نموده و بر ما حمله کردنیطلحه و زب
که حضرت علی عھد شکنی نموده جنگ  دن وانمود کردنیز چنین نیام المؤمن

نی ید و جنگ خونیجه رسیطنت ابن سباء به نتیرا آغاز کرده است به ھر حال ش
ن امر است که بعدًا یل بر ایمانی بزرگان ھر دو طرف دلی. ندامت و پش١در گرفت

) مسبب جنگ بودند و آنان در صدد منافقانگری (یده بودند که افراد دیفھم
ان جنگ یبودند با نگاھی کوتاه به جر ص صحاب رسول اللهقتل عام و کشتن ا

 س شود ھنگامی که بدون اجازه حضرت علی می د رویبه خوبی آن دستھای پل
زبرای شعله ور کردن آتش جنگ یجنگ را شروع کردند و ن س و حضرت طلحه

ل روشن و ینھا دالیافراد صلح طلب و وحدت طلب رابه قتل رساندند تمامی ا
و نه  اند ر بودهیشه و طلحه و زبیکه جنگ طلب نه حضرت عاواضحی است 

گر با نگاھی به یاز سوی د –ن یرضی الله عنھم اجمع –حضرت علی مرتضی 
شود که آنھا به دنبال  می ز آشکاریت نین واقعیسخنان و اعمال بزرگان دو سپاه ا

تغفار اند و به محض اطالع از اشتباھشان فورًا اس است نبودهیپست و مقام و ر
 .مان شدندیکرده و نادم و پش
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ش به بصره یت به سفر خوشدب ل قهین عائشه صدیحضرت ام المؤمن
کرد و  می مانییار اظھار ندامت و پشید بسیکه به وقوع جنگ جمل انجام

کرد که چادر و روسری اش  می هیافتاد به حدی گر می اد آن واقعهیھرگاه به 
 . ١شد می س اشکیخ

و پی بردن به  س به محض مذاکره با حضرت علیز ین س حضرت طلحه
 جدا س ت کامل از حضرت علییخته بودند با رضایکه دشمنان رای  توطئه

 س شود و خود را به خاطر کوتاھی در امر پاسداری از حضرت عثمان می
. ٢ر تاتوراضی شوییا حق عثمان را از من بگید خدایگو می داند و می مقصر

ش یرا براص ث رسول اکرمیحد س وقتی حضرت علی س ریاما حضرت زب
در مورد جنگ تو با من ص اد نداری رسول اللهیکند که مگر به  می انیب
) حضرت ر تو بر موضع اشتباه خواھی بودی(ای زب :کرده و فرموده ییشگویپ

با قلبی راضی از او  س ن سخن از حضرت علییدن ایبه محض شن س ریزب
 .٣شود می مان و ناراحتید کامًال پشن نبریجدا شده و از حضورش در ا

ز از حضورش در ین س م خود حضرت علییاشاره نمود تر شیھمان طورکه پ
ن جنگی به شدت ناراحت و نگران یو وقوع چن لشهیمقابل حضرت عا
ن یست سال قبل مرده بودم و شاھد ایکاش ب :فرمود می بود و با ناراحتی

 سؤال شانیشدگان سپاه مقابل از ابودم وقتی در مورد کشته  نمی نبرد
ن افراد که دارای قلبی صاف و بدون نفاق یھر کدام از ا :دیفرمایکنند و م می

 .٤شودند می بوده باشند وارد بھشت
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 ٣٥                                حقایقی از جنگ جمل و صفین

 نیقی از جنگ صفیحقا

د یبا آن حالت مظلومانه به قتل رس س ھنگامی که حضرت عثمان(
ان کرده که به یدر آن به نوشت و تمام ماجرا را یوابه معای  ھمسرش نامه
د سخنانش ییو برای تأ اند د کردهیرا شھ ص فه رسول اللهیچه شکلی خل

ه وقتی از ماجرا یواز به شام فرستاد. معیراھن آغشته به خون عثمان را نیپ
. مردم را جمع کرده و نامه ھمسر ار ناراحت و مضطرب گشتیمطلع شد بس

ز به یرا ن س ن عثمانین خونھرایرا برای آنان خواند و پ س حضرت عثمان
رند و یر قرار گین واقعه سبب شد مردم به شدت تحت تأثیا.مردم نشان داد

ه مشغول یواعت کنند. معیه بیبا معاو س ھمگی برای انتقام خون عثمان
نه بود که خبر لشکر کشی یتدارک سفر و آماده کردن لشکر برای اعزام به مد

ل ین خاطر از تعجیبه ھم .دیرا شن ل قهیشه صدین عایحضرت ام المؤمن
ه یبه اطالع معاو )جمل(. باالخره خبر نبرد ١در اعزام لشکر خوداری کرد

 :رندیم به لشکر کشی بگیشان تصمید و چند عامل باعث شد که ایرس
 .س انتقام خون حضرت عثمان -۱
موجود در سپاه  ین از سوی سباھایدن خبر اھانت به ام المؤمنیشن -۲

 .س حضرت علی
 .بر یشھادت حضرت طلحه و حضرت زب -۳
شان را عزل نموده و شخص ینکه حضرت علی ایافتن از ایاطالع  -۴

 .برای حکومت شام انتخاب کرده است گری را به جای ویید
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ه مبنی بر روبرو شدن با ینھا دست به دست ھم داد تا عزم معاویھمه ا
کردن  ی شوم دشمنان و اجراھا ه از نقشهیمعاو .جزم شود س حضرت علی

ھم قربانی نقشه رفت که خودش  می آن در جنگ جمل اطالع نداشت و
عبدالله ر بن یجراز بصره برگشت ( س وقتی حضرت علیبعدی آنان شود. (

عت تمامی یرد و در مورد بیعت بگیه فرستاد تا از او بی) را نزد معاوبجلی
گاه سازد اما معاو س مردم با حضرت علی را عت یرفت و بیه نپذیاو را آ

و ن مذاکره طوالنی یا .نمود س ل دادن قاتالن حضرت عثمانیمشرط به تحو
قاتالن را  س اصرار داشت که حضرت علی هی. معاوافتیان یجه پایبدون نت

 ادی رد وبدلیی زھا نامه .رفتیپذ نمی ن رایز ایلش دھد حضرت علی نیتحو
لشکرش را برای رفتن به  س حضرت علی. (١)نداشتای  دهیشد اما ظاھرًا فا

ه از لشکر یشام آماده کرد و پس از مدتی آھنگ سفر نواختند وقتی معاو
شتر یق بی) را برای تحقافت (ابواالعور سلمییاطالع  س کشی حضرت علی

ابواالعور پس از جستجو و تفحص برگشته و از آنچه در مورد لشکر  .فرستاد
اطالع دادند تا در مسجد م ع شده بود خبر آورد به مردیشا س حضرت علی
و طی سخنانی  ه بر منبر رفتیت شد معاویاز جمع . مسجد مملوجمع شوند

چکار  ،ستیعلی برای جنگ با شما لشکر کشی کرده نظر شما چ :گفت
ذو الکالع نکه (یب فرو بردند و سکوت کردند تا ایھمگی سر در ج ؟میکن

 د ما اجراییحرف شما است ھر چه بگو ،حرف :) بلند شد و گفترییحم
به سوی لشکر  که شد داده ن مردم نداین آمد و بییه پایوام پس معیکن می

ه رفته یش معاویکه پ س . از آن طرف ھم فرستاده حضرت علی٢دیگاه بشتاب
  س ه را به اطالع حضرت علییبود بر گشت و اوضاع شام و سپاه معاو

                                                 
 .۶۴۴ص  ۲ر اعالم النبالء ج یس -١
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دستور داد تا مردم را در مسجد جمع کنند مردم   س حضرت علی .رساند
باالی منبر رفته و پس از حمد و   س در مسجد اجتماع کردند حضرت علی

قاصدی که به شام فرستاده بودم برگشته و خبر آورده  :سپاس خداوند فرمود
با شما  ییارویه قصد جنگ با شما را دارد و مردم شام را برای رویکه معاو

 مردم گفتگو را شروع کردند ھر کسی نظری ؟ستینظر شما چکند  می آماده
شد پس حضرت  نمی زی از سخنانشان درکیداد و غلغله بر پا شد و چ می

ٓ إَِ�ۡهِ َ�ِٰجُعونَ  + :ن آمده و فرمودییپا س علی ا َّ�� ِ  ١]۱۵۶[البقرة:  ﴾إِنَّا ِ�َّ

رودرروی ھم ن یباالخره دو طرف لشکر کشی کرده و در محلی به نام صف
ی و یه ق بود مدتی را به صف آرا۳۷بًا ھفته آخر محرم سال یقرار گرفتند تقر

ری آغاز شد و یل صفر جنگ و درگینکه در اوایش نظامی پرداختند تا ایآرا
تی پنجاه یطبق روا  س در سپاه حضرت علی ٢دیچند روزی به طول انجام

ز ھفتاد ید و در مقابل ننیجنگ می گر نود ھزار نفریت دیھزار نفر و طبق روا
ان حضرت یز تعداد سپاھیبعضی ن.  ٣کردند می ه را ھمراھییھزار سرباز معاو

 اند نفر ذکر کرده ۹۰۰۰۰ه را ینفر و سربازان حضرت معاو ۱۲۰۰۰۰علی را 
ن تعداد یر اقوال مختلفی را در مورد سربازان دو سپاه و ھمچنیعالمه ابن کث

جنگ و  :دیگو می واقدی  ٤ذکر کرده استن نبرد یصحابه شرکت کننده در ا
ادی از دو گروه کشته ینکه افراد زین روز ادامه داشت تا ایری چندیدرگ

ما شما را به سوی  :ی را بلند کرده و گفتندیھا شدند پس اھل شام مصحف
 . امام زھری٥میکن می کتاب الله و آنچه قران حکم کند دعوت
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ن کشت و کشتاری به یحال امت چن جنگی درگرفته بود که تا به:دیفرما می
ر یبه ھر تقد .١ده بود باالخره اھل عراق بر اھل حمص غالب شدندیخود ند

د افراد ینکه غروب پنجشنبه فرارسیزی مدتی ادامه داشت تا ایجنگ و خونر
د اما به یادی از ھر دو سپاه کشته شده بودند وقت نماز مغرب فرا رسیز

و د (یفقط به صورت اشاره ادا گردسبب شدت جنگ نماز مغرب و عشاء 
) دو سپاه شب جمعه را تا صبح جمعه در جنگی سخت و جماعتی برپا نشد

 ھا ز با اشاره بر روی اسبیطاقت فرسا به سر بردند طوری که نماز صبح ن
ن یتر ن وسختین شب جمعه از بزرگتریوشتران را در حالت جنگ ادا شد ا

جنگ  اند دهیر نامیله الھریکه آن را ل دیآ می شبھای جمعه مسلمانان به شمار
گر قدرت ید ھا رید شمشیان رسیبه پا ھا ریت و ھا زهیبه حدی طوالنی بود که ن

ن به قدرت یدن نداشت و سربازان مجبور شدند به سنگ و خاک و ھمچنیبر
ھزار نفر از ھر  ۷۰ن نبرد طبق گفته مورخان یاورند در ایدست و بازو روی ب

ھزار نفر از لشکر  ۲۵ھزار نفر از لشکر شام و  ۴۵د دو لشکر کشته شدن
ی ظھر روز جمعه ادامه داشت اثار ھا کیین حالت تا نزدیجنگ با ھم .عراق

ن لحظه بود که یخورد در ا می ان شام به چشمیبرتری سپاه عراق بر سپاھ
به قران روی  :شنھاد آتش بس داد و گفتیرکی تمام پیعاص با زبن  عمرو

 ھا زهیرا بر سر ن ھا ان شام مصحفین ما حکم کند ناگاه سپاھیم تا بیاوریب
ه نزد یھنگامی که فرستاده معاو  ٢)نکمیننا و بیھذا بکرده و ندا بلند کردند (

ر با یت قرآن دعوت داد حضرت امِ یشان را به حکمیآمده و ا س حضرت علی
ته که صد الب :ن امر استقبال نموده و فرمودیاز ا یچھره گشاد و با خوشحال

م و یتر م چرا که ما برای عمل کردن به کتاب الله مستحقیز قبول داریما ن
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رفتن آن ین شکل کشت کشتار در ظھر روز جمعه با اعالم آتش بس و پذیبد
ه با یان معاویافت غالبًا دھم صفر بود که سپاھیاز سوی ھر دو سپاه خاتمه 

خواھان صلح و آشتی و قضاوت طبق کتاب الله شدند  ھا بلند کردن مصحف
ن یابد ایزی ادامه یز چون دوست نداشت جنگ و خونرین س حضرت علی

خواستند آتش جنگ خاموش شود  نمی رفت اما افرادییت را پذیحکم
ی که جنگ جمل را به وجود آوردند و صحابه را در مقابل ھم قرار یھا ھمان

ن زودی مسلمانان صلح کنند و فتنه بخوابد یخواستند به ا نمی دادند حاال
پرداختند و  س نیر المومنیپس تحمل نکردند و به مخالفت با حضرت ام

ی ھا و برنامه ھا کی از طرحیز ین نیعلنًا در مقابلش موضع گرفتند ا
از جاھالن و نادانان ای  ی موجود در سپاه حضرت علی بود که عدهھا ییسبا

ر بر خواستند که بعدًا به یبه مخالفت با حضرت ام رفتند ویبه زودی آن را پذ
 . افتندیخوارج شھرت 

 تیمختصری در مورد حکم

ن روز به طول ین آغاز و چندیھـ ق جنگ صف ۳۷ل صفر سال یدر اوا
ان یادی از دو سپاه کشته شدند وقتی سپاھید که بر اثر آن تعداد زیانجام
) را تیحمکموضوع ( ،دینخواھند رسای  جهیدند که با جنگ به نتیه فھمیمعاو

ک نفر به عنوان ی ،ن شد که از جانب ھر سپاهیم بر ایمطرح کردند و تصم
ن گردد و ھر حکمی که آنھا ییتع ییب حکم نھاینده برای مذاکره و تصوینما

عمر و عاص را به عنوان  ،هیمعاو( ندیب کردند ھر دو سپاه به آن عمل نمایتصو
ن یابو موسی اشعری را برای ا ،د و حضرت علییبرگزش ی) از جانب خو(حکم

رک و باھوش بود با انتخاب ابو یکه جوانی ز ب) ابن عباس کار انتخاب کرد
) سیاحنف بن ق( ،)(برای مذاکره با (عمرو :موسی مخالفت کرده و گفت
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 زموده و ھمطراز (عمرو)چرا که او فردی مجرب و کارآ ؛مناسب است
را وادار کردند تا ابو   س اعتراض نموده و حضرت علی) اما اھل کوفه باشد می

م بر یب تصمین ترتیبد .١نده لشکر عراق انتخاب کندیموسی را به عنوان نما
نند و ینده با ھم به مذاکره بنشیندگان دو سپاه ماه رمضان آین شد که نمایا

نده ھر ین دو نماین معنا بود که ای) به اتیحکمرا صادرکنند ( ییحکم نھا
) اعتراض کرده و ن جھت (خوارجیحکمی صادر کردند به آن عمل شود به ھم

د حکم یبلکه حکم با ،رندیم بگید انسانھا برای سرنوشت ما تصمینبا( :گفتند
ی منافق جدا شده و به ھا ییاز سباای  ن وقت بود که شاخهیدر ا .)خدا باشد

 از ل دادند ویھمراه جمعی از مسمانان سپاه حضرت علی گروه خوارج را تشک
نده ھر کس را ین شد که دو نمایم بر ایسپاه عراق جدا شدند به ھر حال تصم

نند او بر مسند خالفت خواھد نشست و اگر بر عزل یفه برگزیبه عنوان خل
عمرو عاص و ابوموسی ری کند (یگ د کنارهیکسی اتفاق کردند آن شخص با

به نام جندل به مذاکره ن کار ماه رمضان در محلی یتوافق کردند که برای ا
ز حضور داشته یختلف عرب نل مین مذاکره افرادی از قبایودر انند یبنش

د  عمرو عاص و ابو موسی توافق کرده ی. باالخره وقت مذاکره فرا رس٢باشند
گری را به یند و فرد دیه) را عزل نمایحضرت علی و معاور(یبودند که ھر دو ام

به سخن ه ابتدا ابوموسی لب ین نظریالم افه انتخاب کنند برای اعیعنوان خل
 ...) را از خالفت عزل نمودمگشود و اعالم کرد که من (علی ابن ابی طالب

د یه بگویز ھمان کلمات را در مورد معاویابوموسی منتظر بود که عمروعاص ن
د که ابوموسی علی را عزل کرد یدین نشد و عمروعاص اعالم کرد شما دیاما چن
  .٣...نمیگز می فه بریه را به عنوان خلیکنم و معاو می عزلز او را یمن ن
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 ٤١                                حقایقی از جنگ جمل و صفین

 ری خوارج و جنگ نهروانیشکل گ

رفت و خواست که یز آتش بس را پذین س ھنگامی که حضرت علی
ک یر به تحریابد گروھی از جاھالن و ساده لوحان سپاه امیبرادرکشی خاتمه 

ن امر برخاستند و یی مخفی شده در سپاه به مخالفت با اھا ییمنافقان و سبا
سپس  .دیدھ می رچه قراین خدا را بازیر اعتراض کردند که دیبر حضرت ام

ِ  ۡ�ُۡ�مُ ٱإِِن ﴿عًا شعار یسر ت یرا سر دادند و به قول خودشان حکم ﴾إِ�َّ ِ�َّ
منافقان تاب و تحمل  !دانستند آری می ن خداوند گناهیانسانھا را درمورد د

ن جھت اختالف به یمسلمانان را نداشتند و به ھمن یسازش و صلح و آشتی ب
شان یجاد اختالل درسپاه حضرت علی روی آوردند و توانستند با طرفندھایا

 س ر بشورانند و از سپاه و لشکر حضرت علییادی را بر ضد حضرت امیجمع ز
رفت و پس از آن به سوی ی) را پذتیحکمه (ی. حضرت علی  قضندیخارج نما

انش از یاز لشکر  ١ز ورود به کوفه حدود دوازده ھزار نفرکوفه برگشت قبل ا
در مکانی به نام حرواء  س وی جدا شدند و به نشانه اعتراض به آن حضرت

عنی حضرت عبدالله یمفسر بزرگ قرآن را  س حضرت علی.  (٢دندیسکنی گز
ات الھی یت داد تا با آنھا به مذاکره بپردازد و بر اساس آیرا مأمور س بن عباس

َذَوا َعۡدٖل  ۦَ�ُۡ�ُم بِهِ ﴿ات یبه آ   س حضرت ابن عباس .آنان را قانع کند
ْ ٱفَ ﴿و  ]۹۵[المائدة:  ﴾ّمِنُ�مۡ  ۡهلِهِ  ۡ�َعُثوا

َ
ٓ  ۦَحَكٗما ّمِۡن أ ۡهلَِها

َ
[النساء:  ﴾وََحَكٗما ّمِۡن أ

ی ابن عباس ھا ییپس از راھنما .حاتی را ارائه دادیاشاره کرد و توض ]۳۵
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 و شتریگر به بیاقوال مختلفی را ذکر کرده است که بعضی به شانزده ھزار و بعضی د

 .اند تر اشاره کرده کم
 .۲۹۲ص  ۴ج  ةیالنھاو ةیالبدا  -٢



 حقایقی از جنگ جمل و صفین            ٤٢

ن یان جاھل ایوستند اما شورشیقانع شدند و به جماعت پگروھی از آنان 
را  س . افرادی که سخنان حضرت ابن عباس١رفتندیپذ نمی ل رایدال
. ابو مخنف از عبدالملک بن ل دادندیبودند که خوارج را تشک ییرفتند آنھاینپذ

را  س ابوموسی اشعری س ھنگامی که حضرت علی( :کند می تیابی حره روا
) (عبدالله بن وھب الراسبی ت فرستاد در منزلیبرای مذاکره و اجرای حکم

راد یا ییغ و رساین جلسه الراسبی سخنرانی بلیل دادند در ایتشکای  جلسه
اب الله سفارش کرده و حاضران را به زھد و تقوای الھی و عمل کردن به کت

عمل نکردن آنھا به کتاب الله  س شان را با حضرت علی کرده و علت مخالفت
ھا در کارھای الھی مطرح نمود که ساده لوحان به  و دخالت دادن انسان

پس از سخنرانی  .رفتند و سخنانش را کامًال حق تصور کردندیزودی آن را پذ
ن حکومت یسی برای ایت نموده و رئیان را تقون شد که گروه شیم بر ایتصم

) را و مشورت (عبد الله بن وھب راسبیو شورری یند پس از رأی گیانتخاب نما
 . ٢دندین گروه برگزیس ایبه عنوان رئ

ادامه دھند چون  س ریم گرفتند مخالفت شان را با حضرت امیآنان تصم
 ده داشتند که جنگیدانستند و عق می ه خطاکاریاو را در آتش بس با معاو

کوفه خارج شوند م گرفتند از یکرد به ھر حال تصم می دایست ادامه پیبا می
شان را برای مقابله با ھردو سپاه عراق و شام یھا رویبروند و ن  ٣و به نھروان

ی منافق جدا شده و ھا ییاز سباای  ن شکل رسمًا شاخهیو بد .ندیت نمایتقو
ه به ی منافق کھا ییل دادند. الزم به ذکر است که سبایگروه خوارج را تشک

                                                 
 .۶۵۶ص  ۲ر اعالم النبالء ج یس -١
 .۳۰۳ص  ۷ج  ةیالنھاو ةیالبدا -٢
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کردند مشوق  می تیاه حضرت علی فعال) در سپسرکردگی (عبد الله بن سباء
پس  .ل دھندین افراد از مسلمانان بودند که خوارج را تشکیو محرک ا

ضد خوارج در اصل از افراد مسلمان و مؤمن سپاه حضرت علی بودند که بر 
بودند که در  ییان آنھا از افراد سبایمخالفت اسالمی شورش کردند و در

مع خوارج سپاه قتل رساندند و سپس در ج دان جنگ حضرت عمار را بهیم
 ھا ییتوان گفت که سبا می به طور خالصه .حضرت علی خود را مخفی کردند

کی روافض یل دادند یدو گروه را تشک س منافق مخفی در سپاه حضرت علی
است عبدالله بن وھب یھودی و دوم خوارج به ریاست عبدالله ابن سباء یبه ر

ز با آنھا برخورد یاشت از راه مسالمت آمسعی د س حضرت علی .راسبی
در   س ریزمی نمود حضرت امیزی پرھید و به شدت از جنگ و خونرینما

 ،س چند نوبت افراد نخبه و مجرب سپاھش را ھمچون حضرت ابن عباس
  س ن حضرت حرب بن مره العبدییو ھمچن  س وب انصارییحضرت ابو ا

نکردند و  ییرستاد اما آنھا اعتنابرای مذاکره و دعوت آنان به صلح و آشتی ف
عنی ی  س ریحضرت ام ادامه دادند که فرستادهء ییا تا جاشان ر یگستاخ

انه آنھا سبب شد که ین اقدام وحشیحرب بن مره را به قتل رساندند ا
ن علت ید و به ھمیعزمش را بر قلع و قمع آنان جزم نما  س حضرت علی

شان آماده ساخت و باالخره در نھروان ضربه  ینابود یرا برا یسپاه بزرگ
ھزار سرباز جنگی  ۶۸ن جنگ حدود یرا بر آنان وارد آورد در ا یسخت و کار
اکثر ای  شرفتهیک پیکردند و با تاکت می را ھمراھی س ریحضرت ام

ان را قلع و قمع کردند افراد اندکی از آنان که سالم مانده بودند یشورش
  س ن نبرد تنھا ھفت نفر از سپاه حضرت علییامجبور به فرار شدند در 

قبًال در مورد به وجود آمدن خوارج  صرسول اکرم  .١د شدندیشھ
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ی ھا وهیدر مورد خوارج به ش ص ث رسول اللهیفرموده بود حد ییشگویپ
ع وعفان بن القاسم یحدثنا وک(ت شده است قال االمام احمد یگوناگونی روا

عند  ما رقهتمرق « ص قال رسول الله دیبن الفضل عن ابی نضره عن سع
ن یان مسلمیکه میزمان .١»الطائفت� باحلق مسلم� تقتلهم أو�ـفرقه من ال

کشند و طرفی  می گردد گروھی خود را از ھر دو طرف کنار می جادیتفرقه ا

حدثنا ابو عوانه عن « :قال احمد .که بر حق است با آنان مقاتله خواھد کرد
أميت ت�ون  ص عن رسول اهللا ید اخلدريعن اىب سعقتاده عن اىب نرضه 

 لیامت من به دو فرقه تبد .٢»والهمافرقت� خترج بينهما مارقة ت� قتلها أ
کنند که توسط فرقه  می ک گروه خود را از آن جمع خارجیشود اما  می
کند  می د نقلین امام احمد از ابو سعید ھمچنیبه قتل خواھند رس تر ستهیشا

من  فرقة ذكر قوماً ي�ونون ىف أمته �رجون ىف ص رسول اهللان إ« :که
د� الطائف� اس سيماهم اتلحليق هم رش اخللق أو من رش اخللق يقتلهم أانل

برد که در زمان  می ش نامیاز گروھی از امت خوص رسول الله .٣»من احلق
ق است یشان تحلیان مردم ظھور خواھند کرد عالمت ظاھریاختالف م

ن مرمان زمان خود ھستند و گروھی که به حق یآنان بدتر د کهیبدان
 .دیاست آنان را به قتل خواھد رسان تر کینزد

 
 

                                                 
 .به نقل از امام مسلم ةیالنھاو ةیالبدا -١
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 نقشه مثلث شوم

ن بار به فکر یدند ایش را دیطانی خویی شھا وقتی منافقان شکست نقشه
م یم انان تصمیم ان را نقشه مثلث شوم بنامیتوان می د افتادند کهیطرحی جد

ھمزمان سه تن از فرماندھان سپاه اسالم را ترور کنند وبا گرفتند به طور 
پس از مذاکره ند. (یکره حکومت اسالمی واردنمایگر بر پیدای  ن کار ضربهیا

ه ابن ابی یمعاو ،ن شد که حضرت علی بن ابی طالبیم بر ایو مشورت تصم
 تین مأموریرا به قتل برسانند برای انجام ا شان و عمروبن العاص یسف

(عبدالرحمن ابن : گذاشتندش یطان صفت قدم پیخوارج ش سه تن از ،مھم
ن سه نفر در ی) امییکر التمعمرو بن بمی) (یعبدالله التم براک بن( )ملجم

ن سه فرمانده بزرگ یمتی شده ایمان بستند به ھر قیمع شده و پمکه ج
براک ھم  .دیعلی را به من بسپار :ابن ملجم گفت .ور کنندترمسلمانان را 

 من ھم عمرو بن العاص را از پای در :عمرو ھم گفت .ه برای منیمعاو :فتگ
ات صبر یلدن به مواضع اجرای عمیکه پس از رسآورم آنھا توافق کردند  می

ات اجرا یکنند تا شب ھفدھم رمضان و به طور ھمزمان در ھر سه نقطه عمل
 به راهمان ھر کدام به سوی شھر مورد نظرشان یشود پس از عھد و پ

نکه یگر قبل از اید آن دو نفر دیباالخره ھفدھم رمضان فرا رس  ١)افتادند
اه بخت ضرباتش یر شدند اما ابن ملجم سینقشه شومشان را اجرا کنند دستگ

و باب علم و معرفت وارد  ص ر المؤمنان داماد رسول اللهیرا بر حضرت ام
 ص للهفه دوم رسول این باعث شد که ھمچون خلین ضربات سنگیکرد و ا

زی و درد و الم به مقام یبعد از چند روز خونر س عنی حضرت فاروق اعظمی
توسط ھمان افرادی به شھادت  س آری حضرت علی .دیع شھادت نائل آیرف
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ه د کردند و پس از اجرای نقشیز شھین را  س د که حضرت عثمانیرس
در سپاھش قرار گرفتند و بعد   س شومشان به عنوان ھواداران حضرت علی

ن را بر پا کردند و حدود نود ھزار مسلمان را یھای جمل و صفگاز چندی جن
شه یدند به صاحت مقدس مادر مؤمنان حضرت عایبه خاک و خون کش

ه بھانه بر دند بیحرمتی کردند و بعد ھم که عرصه را تنگ د بی ل قهیصد
در کنار ز (یو خوارج را ناز سپاھش خارج شدند  س حق نبودن حضرت علی

نھروان) در مقابل فرمانده و محبوب ل دادند و در معرکه (ی) تشکوافضر
سابق خودشان و دشمن امروزی شان قد علم کردند و جنگ نھروان را به 

ز نقشه شوم ترور سه رھبر بزرگ جامعه اسالمی آن یتًا نیوجود آوردند و نھا
ن ضربه را بر یتر بزرگ س علی ختند و سر انجام با قتل حضرتیزمان را ر

 آرامای  چ گاه لحظهیز ھیا امروز نپس از آن ت .کره اسالم وارد کردندیپ
سه بازی و اھالک حرث و نسل یننشستند و تا ابد از فساد فی االرض و دس

مسلمانان آرام نخواھند نشست و از آن روزگار تاکنون ھرگاه اسالم و 
ده در واقع یدای  ھر نوع لطمه و ضربه تیمسلمانان و به طور کلی جامعه بشر

و  ھا هم برنامیر کار بودند و مرتب به تنظر پرده اش دیی مرموز زھا ن دستیھم
ا را یی مختلف پرداختند و دنھا مسای گوناگون و ساختن ھا زی توطئهیطرح ر

  .١)اند و دچارمشکالت ساخته ھا زییبدبختی و خونر به مبتال

نیتأملی در جنگ صف  

 ص که برای اصحاب رسول الله ییش و ابتالیر الھی و آزمایتقد به سبب
نه اسالم را به دل ین به علت آتش افروزھای منافقان که کیش آمد وھمچنیپ

                                                 
 .۱۲مقام صحابه ص  -١
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در طرفی  .گر دو لشکر از مسلمانان رو در روی ھم قرار گرفتندیداشتند بار د
قرار داشت و در طرف  س عنی حضرت علییرمؤمنان یفه بر حق و امیخل
ن یدر سرزم س استاندار منتصب حضرت عثمان ،انیه بن ابی سفیگر معاوید

حضور داشتند  ص رادی از صحابه گرانقدر رسول اللهشام در ھر دو سپاه اف
 به بھانه انتقام خون حضرت عثمان س اما باز ھم سپاه مقابل حضرت علی

در نی دارد چرا که ار فراوایت بسین جنگ اھمی. ادان آمده بودندیبه م س
به نام عّمار  صکی از اصحاب گرانقدر رسول اکرم ی سسپاه حضرت علی

 :بارھا فرموده بود ص امبریحضور داشت که داشت که پ س اسریبن 

ن یرسانند ا می گروھی باغی و شورشی تو را به قتل .»غيةابلا لک الفئةتتق«
اری سر در گم شوند چه در عصر خود حضرت یمسئله سبب شده که بس

ث در مورد ین حدیه و چه بعد از آن تا به امروز چرا که ایو معاو س علی
افته بود و کمتر کسی یشھرت  ص ن اصحاب رسول اللهیب س حضرت عمار

اری دچار ین واقعه سبب شد که بسی. اده باشدیشد که آن را نشن می افتی
اشاره فرموده  ص ا آن گروه باغی که رسول اللهیشک و شبھه شوند که آ

اری مھم است که یبسای  ن مسئلهیا ؟ا نهیانش ھستند یه و سپاھیمعاوبود 
 س ه که حضرت عّمارین قضیو قبول ا ددھ می رییدگاه مسمانان را تغیکامًال د

ه یده است مسلمانان را مقداری در مورد معاویه به قتل رسیتوسط گروه معاو
خداوند  یھا ن وعدهیکردند و ھمچن می وبعضی از اصحاب که او را ھمراھی

 دچار اشتباه ص اران رسول اکرمیو رسولش در مورد بھشت رفتن 
 .دینما می
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 ١قتلی مرموز ۀپرده داری از صحن

چه کسانی ھستند خود به  س م که قاتل حضرت عماریم ثابت کنیاگر بتوان
اری از ی. بسگردند می ز معلومیان حق نیشود و حام می خود گروه باغی مشخص

ن قتل را به گروه یاای  چ شبھهیشان بدون ھیھا کتاب ه وسنی درعیمورخان ش
ه و سپاھش را صادر یز حکم بغاوت معاویاند و بر اساس آن ن ه نسبت دادهیمعاو

د محققانه و با یمطالب با دبه م و یق و تفحص باشی. اما اگر ما اھل تحقاند کرده
گروه شود که  نمی ث صراحتا" ثابتین حدیم که از ایدان می میانصاف بنگر

ن مطلب یکند بلکه ا نمی ث در مورد آنان صدقین حدیو ا اند بوده یه باغیمعاو
توسط   س م که حضرت عماریم اثبات کنیدرست خواھدبود که بتوان یزمان

در مورد دو  یشتریحات بیده است پس الزم است توضیه به قتل رسیگروه معاو
ه به قتل یتوسط گروه معاو  س ا حضرت عمارینکه آیا یکیمطلب ارائه گردد 

پس قاتل  اند را مرتکب نشده تیجنا نینکه اگر آنھا ایدوم ا ؟ا نهیده است یرس
خداوند متعال در سوره مبارکه حجرات به  ؟باشند می یچه کسان س عمار

ن دو گروه از مومنان جنگ در گرفت یدھد که ھر وقت ب می مسلمانان دستور
که به  ید تا زمانیو با آنھا وارد جنگ شو دیکن ییرا شناسا یشما گروه باغ

ْ ٱ لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ�ن َطآ�َِفَتاِن ِمَن ﴿ :گردند می بر یدستور الھ یسو  ۡ�َتَتلُوا
ۡصلُِحواْ بَۡيَنُهَماۖ فَإِۢن َ�َغۡت إِۡحَدٮُٰهَما َ�َ 

َ
ۡخَرىٰ ٱفَأ

ُ
َء  لَِّ� ٱفََ�ٰتِلُواْ  ۡ� ٰ تَِ�ٓ َ�ۡبِ� َح�َّ

                                                 
نظیر (موالنا  ق جالب و کمیاز تحقای  دهیگردد چک می مین بخش تقدیآنچه در ا -١

 دانشگاه اسالمی ندوه العلماء لکھنوء ۀد بر جستیکی از اساتی) محمد اسحاق صدیقی
ه است داری از صحنه قتلی مرموز) ترجمه چاپ و منتشر شد باشد که به نام پرده می
است بر کتاب  زجوابییشان در مورد مسائل اصحاب و ن ین بخشی از کتاب بزرگو ا

 .) آقای مودودی(خالفت و ملوکیت
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ۡمِر 
َ
ِ ٱإَِ�ٰٓ أ مومنان با ھم به جنگ ھرگاه دو گروه از   ]۹[الحجرات:  ﴾...�َّ

ستم  یگریاز آنان در حق د یکید اگریان آنان صلح برقرار سازیمپرداختند در
کند و  می که ستمای  ) با آن دستهرا نشودیصلح را پذ وزد (ور یکند و تعد

اطاعت از فرمان خدا بر گردد و  یسو که به ید تا زمانیورزد بجنگ می یتعد
شان یان ایرا شد در میرا شود ھرگاه بازگشت و فرمان خدا پذیحکم او را پذ

ط آن) عدالت به ید وانجام شرارموا یو در اجراد (یدادگرانه صلح برقرار ساز
از حضرت ابن  س د چرا که خدا عادالن را دوست دارد حضرت عکرمهیکار بر
ما بازگو کرد که  یبرا س ید خدریابو سع یروزکند که  می تیروا س عباس

بودند خود رسول  یک از صحابه مشغول کاریھر  یمسجد نبو یدر وقت بنا
ز مشغول حمل خشت و سنگ بود در ھمان لحظات چشمش به ین  ص اکرم

کند با  می دارد و حمل می را بر ھا افتاد که دو تا دو تا سنگ س حضرت عمار
 ست و گرد و غبار را از صورتش پاکینگر می توأم با محّبت و عشق به او ینگاھ

 ،اجلنة هم إىليدعو ،تقتله الفئة ابلاغية ،و�ح عمار«فرمود  می کرد و می
 بھشت دعوت یسو را به یک گروه باغیکه  یعمار ھنگام. ١»و�دعونه إىل انلار

 ین گروه باغیتوسط ھمخوانند و باالخره  می جھنم یدھد آنھا او را به سو می
در  س دی. حضرت ابو سعخواھد بود یبت بر وین مصیشود و ا می دیعمار شھ

 عوذ باهللا من الفتن)(أ :د فرمودین را شنیا س ھنگامی که عمار :دیفرما می ادامه

ث فقط مژده شھادت را ین حدیدر ا ص امبریپ ھا برم از فتنه می به خدا پناه
که  یز روشن کند افرادیگران نید یخواھد برا می دھد بلکه نمی شانیبه ا

د با آنھا وارد یھستند و شما با یرسانند باغ می را به قتل س حضرت عمار
 .برگردند یقید تا آنھا به راه حقیجنگ شو

                                                 
 .۲۷۴ث یح بخاری حدیده صحیگز -١
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 نکردند ین اقدامیچرا صحابه و تابع

از صحابه  ین که افرادیکند ا می نجا به ذھن خطوریکه ا یمھّم  ۀمسئل
که اصحاب را  ینیز تابعیات بوده و نید حیدر ق س یکه در زمان حضرت عل

ده بودند که گروه یث را درک کرده و شنین حدیآنھا بھتر از ما ا هھم اند دهید
د با آنھا جنگ کرد پس چرا پس یاست وبا یگروه باغ س قاتل حضرت عمار

در موضع اصحاب و  یر و تحولییچ تغیھ س از انتشارخبر قتل حضرت عمار
ھم در جنگ جمل  ص از صحابه رسول الله یارین مشاھده نشد؟ بسیتابع

 .طرف ماندند و وارد معرکه نشدند بی ن دخالت نکردند ویو ھم در جنگ صف
د شده یف و تمجیقرآن از مقام آنھا تعر یجا یبودند که در جا یآنھا افراد

شان ظاھر ین برایالف دمخ یامر یتوان قبول کرد که آنان وقت نمی است و
تفاوت نشسته  بی را از خود نشان نداده و یچ عکس العملیشده باشد ھ

 ر سؤالیث در مورد اصحاب را زیات و احادین امر تمام آیباشند چرا که ا
 ۀز صحابینکه در ھمان وقت نیاست و آن ا یگریز دیه چیبرد پس قض می

ن یکه در معرکه تابع یآنانز یکه در جنگ شرکت نکرده بودند و ن یگرانقدر
ن مطمئن نبودند که حضرت یقیچ کدام به طور یکردند ھ می یرا ھمراھ

ست تمام صحابه یبا می ه کشته شده است؟ وگرنهیتوسط گروه معاو س عمار
آوردند ھر  می گرفتند و او را بر حق می ه موضعیه معاوین فورا" علیو تابع

اند که  شان نقل کردهیھا رکتابن مطلب را دیاز مورخان خائن ا یچند برخ
از سپاه شام به لشکر حضرت  یریجمع کث س بعد از شھادت حضرت عمار

 و یکامال" ساختگ یتین روایدند ایر کشیه او شمشیوستند و علیپ س یعل
ست در تمام یبا می مین حرکت مّھم و تحّول عظیاساس است و گرنه چن بی

 .خیره وتاریکتب س
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سوی جنگ عوض شده در حالی  جھت و سمت وکباره یکه شد  می ثبت
ست که یسه و توطئه نین دسیا ایده است. آیزی به اثبات نرسین چیکه چن
 ه نسبتیرا به سپاه معاو س با صراحت تمام قتل حضرت عّمار ھا بعضی

اند و نه از آنھا کسی  دان جنگ بودهین افراد که آن وقت نه در میدھند؟ ا می
ن حکمی را در مورد اصحاب رسول ین حماقت چنیااند پس چطور با  دهیرا د
آن بزرگوارانی که شخصا" در آن دوره حضور  ؟کنند می صادر ص الله

شتر و یان را بین جریرامون ایش  پیق وتفتیو وسائل تحق اندو امکاناتداشته 
نان حاصل کنند که یار داشتندباز ھم نتوانستند اطمیبھتر از ما در اخت

ب است مگر یده است عجیه به قتل رسیتوسط سپاه معاو  س حضرت عّمار
ن از آن محروم یدر دست دارند که متقدم ین دانشمندان معاصر چه مدارکیا

فه چھارم یتا عھد خل ص از شاگردان مکتب رسول الله یتعداد .١)؟اند بوده
مسلمانان را در  ییارویرو ۀخواستند صحن نمی ات بودند آنانید حیدر ق

طرف باشند چرا  بی کردند که ین جھت سعیمقابل ھم مشاھده کنند به ھم
 ین مورد گناھیدر ا یه را باور نداشتند وگرنه کوتاھیکه به قطع بطالن معاو

از جاھالن و ای  د است ھر چند عدهیبع ص است که از اصحاب رسول الله
ت یمانان و عافیعنوان سست پر سؤال برده و به یخ آنان را زیانتکاران تاریخ

 یریکنند وکناره گ می ادیعالقه داشتند از آنان  یویدن یکه به زندگ یطلبان
 یو مال خواھ یاطلبیل بر دنیان مسلمانان را دلین بزرگمردان از جنگ میا

 ص است که به اصحاب رسول الله یت بزرگین جنایدانند اما ا می آنان
ت و یبودند که خداوند سبحان از آنھا اعالم رضا یدھند آنان افراد می نسبت

نسبت سست  ین افرادیم به چنیتوان می کند حال ما چطور می یخشنود
انگشت  ین در ھر دو سپاه فقط تعدادیدر جنگ صف !م؟ی.. بدھ.و یمانیپ

                                                 
 .۲۴مرموز ص   یقتل ۀاز صحن یپرده بردار -١
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شرکت ای  ل محکم و قانع کنندهیه به دالیشمار از صحابه حضور داشتند بق
ده احترام و عّزت به یبا د س از آن ھم حضرت علینکردند در حالی که بعد 

از به ظاھر طرفداران و محّبان ای  ست چه شده  که امروزه عدهینگر می آنان
گاھی شده شتریشان ب شان علمیاز ا س علی ای  ان باالتر رفته و صحابهش و آ

ن یا ایآ ؟خوانند می دهین شرکت نکردند مرتد و سست عقیرا که در جنگ صف
ن ینکه دیمگر نه ا ؟ستین س ی در ادعای محّبت علییدروغ گول بر یدل

ده است پس یرس ان و به مایبه جھانص اسالم توسط اصحاب رسول الله
ثار و ین ھمه این ایدر راه نشر د ھا دهیچطور ممکن است مرتدان و سست عق

ن مکتب روشنگر و آسمانی را به اطراف و اکناف عالم یفداکاری کنند و ا
ن نقاب تعصب یم و اییبرسانند؟ پس بھتر است اندکی تعقل نماھستی 

 .میدگان بر داریوجھالت را از جلو د

 ه نسبت دادندیچه کسانی قتل عّمار را به معاو

نکه یکند و آن ا می مطرح یخوب ۀبحثش نکت ۀدر ادم یقیعّالمه صد
گاھای  واقعه بر شرکت  یاز آن بر خبرگان زمان وقوع حت یکه اطالع و آ

مانده  یمخف س ز بر خود حضرت علییکنندگان در جنگ و بر ھمرزمان و ن
، ی، واقدیبعد طبر ھا ابند چگونه سالیبود و آنھا نتوانستند از آن اطالع 

است که  ین سؤال جالبیا ١ره توانستند از آن باخبر شوند؟یابومخنف و غ
 کوتاه و مختصر یپاسخمطرح کرده است و ما را وادار به ارائه  یقیموالنا صد

 یھا و نقشه ھا د در صفحات گذشته از توطئهیاد داشته باشید اگر به ینما می
گر در یدای  ن ھم توطئهیم ایرا باز گو کرد یھا دشمنان اسالم صحنه

                                                 
 .۳۲ص  ،منبع سابق -١
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ت از یباشد که به نام حما می د دشمنان اسالمیھمان اھداف پل یراستا
جاد اختالف کردند یبه ضرب و شتم مخالفان پرداختند و ا س حضرت علی

در نھروان وارد جنگ شدند و  س ز با حضرت علییکه خودشان ن یدر حال
ز ین نی! ای) آراذ باللهیدانستند (الع می !را گمراه و منحرف س حضرت علی

ن را یبه صورت مکتوب ا یین بود که بعدا" در جاھایاطیھمان ش ۀنقش
ن یه کشته شده است و ایتوسط گروه معاو س حضرت عّمارمنتشرکردندکه 

 ن واقعه را نقلیسان شد که با استناد به آن ایخ نویتار ۀیبق یبرا یسند
ه ین قضیھمنوا شده و به نقل ا یعه و سنین مورد شیکردند و در ا می

ن مسئله یث و رجال ایدانند که در علم حد می ز ھمهین نکته را نیپرداختند ا
ا یقابل اعتماد است  یا راویت کرده و آیروا یکه مطلب را چه کسمھم است 

ز کار خود منافقان و ین قتل نیگر انتشار اخبار اینه؟ و ھزاران سؤال د
 ت ھستند.یان آن مجھول الھویباشد چرا که راو می دشمنان اسالم

 س شهادت حضرت عّمار ۀو نحو یقاتل اصل

 س مورد شھادت حضرت عّماررا در  یفراوان یھا عه داستانیمورخان ش
در  اند ز از افراد صحنه ساز نقل کردهیکه ظاھرا" آنھا ن اند دهیر کشیبه تصو

اسر فرمانده سپاه بود و ھاشم یعّمار  :عه جلد ھشتم آمده استیان الشیاع
علی و قھرمانان سپاه اسالم بودند  یاران نامیمرقال پرچمدار لشکر ھر دو از 

رفت  می شیه پیسپاه معاو ید شد وعّمار به سویمرقال شھ یرین درگیدر ا
ساله پس  ۹۴رمرد ین شیشھادت وا ۀفتیرشادت و ش ۀن اسویسرانجام عّمار ا
با دو تن از شجاعان سپاه شام  یریاز افراد دشمن در درگ یاز کشتن تعداد

درآمد و نفر دوم سر پاکش را  یاز آن دو نفر از پا یکی ۀزین یھا در اثر ضربه
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را دچار  یاست که ھمگ یگریزدیت چیاما انگار واقع . ١از بدن جدا کرد
ن صراحت که در عبارت باال ذکر شد ین طور با ایشک و شبھه کرده بود اگر ا

 ه کشته شدهیتوسط دو تن از افرد معاو س دند که حضرت عّمارید می یھمگ
داد و پس از آن چرا  می م رخیاره کردکه قبال" اش یمیست تحول عظیبا می

کنند و  ین به صراحت نتوانستند قاتالن عمار را معرفیباز ھم اصحاب و تابع
پس چرا بعد از  ؟افتیان اطالع نین جریمگر از ا س خود حضرت علی یحت

را کشته است؟  س حضرت عّمار یآن در شک و شبھه بود که چه کس
 س ان شھادت عّماریم که جریرس می جهین نتیبه ا یل به راحتین دلیبنابرا

ن قتل صورت یا یگریعه آمده نبوده بلکه به شکل دیش یھا چنانچه در کتاب
 .گرفته است

 شوم منافقان ۀقتل عّمار نقش

که از عبدالله بن سبا  یم منافقان کوردلیھمان طور که قبال" اشاره کرد
خود را در لباس محّبان  س کردند بعد از قتل حضرت عثمان می یرویپ

 یت بزرگیدست به جنا س ان علییدرآورده و در قالب حام س حضرت علی
ث یحد ین را به وجود آوردند آنان به خوبیجمل و صف یھا زدند و صحنه

ن یده بودند به ھمیرا شن س در مورد حضرت عّمار ص امبریمشھور پ
کرد  نمی به آنھا شک یعتا" ھم کسیختند طبیشان را ریقتل ا ۀجھت نقش

بود پس به محض  س ز در سپاه حضرت علیین س چرا که حضرت عّمار
ه یذھنش فورا" به طرف سپاه معاو یھر انسان س دن واقعه شھادت عّماریشن

                                                 
 .۳۷۳-۷۵ص  ،۸ ، جةعیان الشیاع -١
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است چرا که آنھا به منظور جنگ  یعیطب ین در ابتدا امریکند و ا می خطور
نه توز و دشمنان اسالم یکرده بودند منافقان ک ییگر صف آرایکدیدر مقابل 

ار یت حساس استفاده کرده و خواستند با ھدف قرار دادن معین موقعیاز ا
افروزند و کشت و یبود آتش جنگ را ب س حق و باطل که ھمانا حضرت عّمار

شومشان را  ۀنقش یرکیبا ز یرا شاھد باشند آنھا به حد یشتریب یکشتار
ز یاز موّرخان را ن یاریبس یمتوجه نشد و حت یو اجرا کردند که کس یطراح

نگرند فورا" نسبت  می ه رایظاھر قض یوقت یاند وھمگ تا امروز سردرگم کرده
 .کنند می ه حکم صادریبه ستمکار و بر باطل بودن معاو

 رسد؟ یچگونه به قتل م س حضرت عّمار

افراد سبائی و  س ن شکی ندارد که در سپاه حضرت علییکسی در ا
اند به  عه نقل کردهین مطلب را حتی در کتابھای شیاند ا منافق حضور داشته

ه با احساس خطر یمعاو. (١کند می ) نقلآقای جواد محدثیعنوان نمونه (
ش گرفت که یزه کردن را پیله قرآن سر نیک شدن شکست حیجدی و نزد

ان و سطحی نگران ساده که در سپاه یاز منافقان و ترسوای  سبب شد عده
رفتن یده و امام را به پذیت از ادامه جنگ کشحضرت علی بودند دس

ر دارند که افرادی منافق . پس تمام مورخان اتفاق نظ٢)ت وادار کنندیحکم

                                                 
 ۶۱اسر جواد محدثی ص یعمار  -١
نکه یشود مبنی بر ا می افتیعه فراوان یی سراپا اشتباه در کتب شھا ن نقلیاز ا -٢

ن یاند در حالی که ا یت کردهرفتن حکمیمنافقان خوارج حضرت علی را وادار به پذ
د مگر آن یآ می بر به حسابیر خدا فاتح خین به صاحت مقدس شین توھیبزرگتر

شان را در مورد امور یسر و پا ا نفر بی یف بوده که اعتراض چندن قدر ضعیحضرت ا
ن طور نبوده بلکه حضرت با روی یاسالم و مسلمانان دچار سستی کند نه تنھا ا
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اداوری اش را در یآنچه  .اند حضور داشته س ) در سپاه حضرت علی(روافض
از منافقان  یگروھ س نکه در سپاه حضرت علییدانم ا می ز ضروریینجا نیا

چھارم در لباس دوست  ۀفیخل یستم حکومتیداشتند و در ست یفعال ییسبا
ستم یکردند و در فکر ضربه وارد کردن بر س می جاد اختاللیو محب ا

قتل حضرت  ۀن منافقان پس از اجرا کردن نقشیبودند ا یحکومت اسالم
 :دو گروه را رسما" به وجود آوردند س عمار

و از محبان   س ریروافض که خود را سربازان جان بر کف حضرت ام -۱
آن  ۀکردند اما در واقع دشمنان قسم خورد می ن او قلمدادیراست

 .بودند س حضرت
در  ھا ییق سبایک و تشویکه با تحر یخوارج مسلمانان ساده لوح -۲

 .مقابل حضرت علی شورش کرده و از سپاھش جدا شدند
از ھمان اول در سپاه حضرت  ھا یین نکته که سبایپس در نظر داشتن ا

ضربه وارد کردن بر ھر دو سپاه  یحضور داشتند و از ھمان ابتدا در پ س ریام
قتل  ۀین نکته به روشن شدن قضیار مھم است چرا که ایبس اند مسلمانان بوده

اد یکند چون اگراز آنان فقط با نام خوارج  می ار کمکیبس س حضرت عّمار
ل یبعدا" تشکد که خوارج یایش بین سؤال پیا یافراد یم ممکن است برایکن

اند  علی بودهشد پس کدام گروه بوده که از ھمان ابتدا از مخالفان حضرت 

                                                                                                         
ت از یرفتن حکمیرفت و اعتراض خوارج به سبب پذیت رل پذیه حکمیگشاده قض

ت را قبول کند یان حکمیر جرید حضرت امیگفتند نبا می جانب حضرت علی بود آنھا
ج  شده یی سرا پا اشتباه طوری راھا ن نوع نقلیابد اما متأسفانه ایادامه  د جنگیو با

ن گونه حضرت علی را فردی سست اراده ین شده و اید تلقیی جدھا که به نسل
ن اقدام جاھالنه جوابگوی یامت در مقابل اید فردای قین افراد باید اینا می قلمداد

 ر باشند .یحضرت ام
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ن شده در سپاه قرار گرفته ییش تعیاز پای  با برنامه ھا ییمسلم است که سبا
شب  یکین منافقان از تاریند ایخواستند آتش جنگ فرو نش نمی بودند و

را به شھادت برساند  س توانستند حضرت عّمار یاستفاده کرده و به راحت
به  یچون در ھمان سپاه قرار داشتند و لباس دوست به تن کرده بودند کس

را در  س ترور با عجله حضرت عّمار ۀبرنام یشد پس از اجرا نمی آنھا مشکوک
محل سپاه  یه انداخته و به سرعت به سویمحل استراحت سپاه معاو یکینزد

د ما یگو می ن اشاره دارد ویبه ھم زین یقیبر گشتند موالنا صد س حضرت علی
به  س دناعماریس:م کهییگو می م و با وثوق و اعتماد کامل جزماً یھست یمدع

ده است،بلکه قاتالن وی ھمان یبه قتل نرس س هیان حضرت معاویدست لشکر
 شناخته س ی بودند که اوًال صرفًا به نام محبان و دوستداران علیھا ییسبا
نھا ھمان یم شدند ایخوارج تقسشدند و سپس به دو فرقه روافض و  می

بودند و دوشادوش  س ان حضرت علییی ھستند که داخل لشکرکسان
د به خاطر یپل هک نقشیدند سپس تحت یجنگ می با اھل شام س حضرت عمار

ختن یو به خاطر بر انگ س هیوارد نمودن اتھام بغاوت بر حضرت معاو
 س دنا عماریده و دانسته سیه او نا جوانمردانه و دیعلاحساسات عموم مردم 

  .١ان شام انداختندیان لشکریانه در میمخف را به شھادت رساندند و جسدش را

 س بازتاب شهادت حضرت عّمار

منتشر شد افراد دو سپاه  س که خبر شھادت حضرت عّمار یھنگام
کشته شود دان نبرد یدر م س ده بود عّماریند یشوکه شدند چرا که کس

                                                 
 .۳۸ص  ،مرموز یاز قتل یبردار پرده -١
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ده بودند به شدت یرا شن ص ث رسول اللهیز چون حدیه نیسپاه معاو
عمر بن  یء موال ینرساند ھن یبیآس س مواظب بودندکه  به حضرت عّمار

کردم  می یه را ھمراھین معاوید من در جنگ صفیگو می س خطاب
را یم زیکش نمی را س گفتند قسم به خدا ما ھرگز عمار می هیان معاویلشکر

 یعنیم یریگ می قرار ص ن کار از ما سر بزند مصداق سخن رسول اللهیا اگر
 یم جنگ چند روزید مواظب باشیبا یم بود پس ھمگیخواھ یگروه باغ

دان رفتم ناگاه چشمم به یکشته شدگان به م همشاھد یشروع شده بود برا
د شده بود با عجله خود را به عمرو بن العاص یافتاد که شھ س حضرت عّمار

خواھم  می را یزمھمیا چیابو عبدالله! بلند شو با من ب یرساندم وبه او گفتم ا
چه  س دم در مورد عّماریم به سرعت بلند شد و با من آمد پرسیبه تو بگو

خواھند  یک گروه باغیفرموده که او را   ص گفت رسول الله ؟یده ایشن
شده بود! دم که کشته یرا د س کشت آن وقت گفتم قسم به خدا من عّمار
ست گفتم با ین حرف درست نیعمرو بن العاص که شوکه شده بود گفت ا

دم عمرو بن عاص را بردم و ین دین چشمان خودم او را نقش بر زمیھم
ست ینگر س عّمار یبه سوای  را نشان دادم عمرو چند لحظه س جسد عّمار
 یرا کسان س تأمل و دّقت گفت عّمار یر کرد و پس از کمییش تغیرنگ و رو

 س شھادت حضرت عّمار ۀیقض یوقت اند نجا آوردهیکه او را به ا اند کشته
ار ناراحت یشان بسید ایه رسیتوسط عبدالله بن عمرو عاص به اطالع معاو

 جرأت ینان کامل داشت که کسیان خودش اطمیشدند چرا که از لشکر
شان یخاطر ان یبکند به ھم یادب ین بیتر کوچک س کند به حضرت عّمار نمی

قا" ھمان کلمات عمرو بن عاص را تکرار یقتل حاضر شده و دق ۀز در صحنین
 )ن محال استیا(م؟! یا را کشته س ا ما عّماریکرد و با کمال تعجب گفت آ

 .نجا آورده استیاست که او را کشته و جسدش را ا یقاتل او کس
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 گر از موّرخانید یانتیخ

ق یدق یمزدوران قلم به دست بدون بررسز یسان و نیخ نویاز تار یبرخ
ه آن طرف صادر کرده یعل یز کلمات صادره از افراد بدون تدّبر حکمیماجرا و ن

شوند که  می شورانند و سبب می را بر ضد آنان ییھا ن عملشان نسلیو با ا
 ھا ن صحنهیاز ا یکیه را بنگرند  ید آنان قضیاز انسانھا از ھمان د یریجمع کث

 یباشد بعض می هیبه معاو س دن خبر شھادت حضرت عّماریرس هن صحنیھم
که سبب اختالف  اند ر کردهیار نابجا ترجمه و تفسیسندگان آن را بسیاز نو

 هلیه باحیعه آمده است معاویان الشیشتر شده است به عنوان نمونه در اعیب
م یستیمشوش نموده و اعالم کرد که قاتل عّمار ما ن را ھا عمرو عاص ذھن

ن سخن به یا یاست که او را به جبھه و جنگ کشانده است! وقت یلکه کسب
ن یبا ا :او فرمود هبکارانیکردن سخن فر ید در خنثین رسیر المومنیگوش ام

م چرا که ید الشھداء بدانیس ۀد حضرت رسول را ھم قاتل حمزیحساب پس با
نا به جا از  یرھاین دست ترجمه و تفسی. از ا١دان آوردیاو بود که حمزه را به م

 م علت آن رایتوان نمی شود که می افتی یادیز یھا ه در کتابیسخنان معاو
عمدا"  اند که داشته یم بلکه به خاطر تعصب و ھدفیسندگان بدانینو یسواد بی

انما  ؛ن استیه ایاصل عبارت معاو اند ر کردهین شکل ترجمه و تفسیعبارت را به ا
ن یکه او را آورده و در ب یھمانا کس .٢اسّنتنان یقتله من جاء به فطرحه ب

ن یچن /از امام احمد  یتیا در روایعّمار است و  یما انداخته قاتل اصل یھا زین

ا ما او را یآ .»ن جاءوا بهيانام قتله الذ !؟انحن قتلنا« :ه گفتیآمده که معاو
ھستند قاتل او  اند نجا آوردهی) او را اکه (جسد یقت کسانیم؟ به حقیا کشته

                                                 
 .۳۷۵ص ،۸، ج ةعیان الشیاع -١
 .یباب قتال اھل بغ ،. سوره حجرات۳، ج احکام القرآن -٢
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و  سن حضرت علییکه آتش اختالف ب اند خ خواستهیانت کاران تاری! خیآر
ه به حضرت یمعاو ین تھمت را از سویش ایافروزند و از جانب خویه را بیمعاو
دان یکه به م اند کشته یه گفته است عّمار را کسانیکه معاو اند زده س علی

 س شان عّماریا باشد که می س منظورش حضرت علی یعنی !اند جنگ آورده
کامًال مغرضانه و  ین برداشتیست و این نیکه اصال" چن یاند در حال را آورده

 یرک و عالم باھوشیاز فرد ز ین سخنین چنیباشد ا می هیاشتباه از سخن معاو
از غزوات  یاریدانست که در بس نمی د است مگر اویار بعیه بسیمانند معاو

نمودند و آن  می قیجنگ تشو دانیاصحاب را به رفتن به م ص امبریپ
 امبر را مسئول قتل آنانیپ یا کسیشدند؟ آ می ز در آن غزوات کشتهیصحابه ن

ر یدانسته؟ خ نمی ن مسائل راین قدر ساده بوده که ایه ایدانست؟ مگر معاو می
که بعد از قتل  اند کشته ین شکل است حضرت عّمار را کسانیاصل ترجمه به ا

ک محل ما یمتھم کردن ما نزد یو برا اند ردهنجا آویاو جسدش را به ا
ا یقضاوت کند آ یه است حاال ھر عاقلین ترجمه کامل سخن معاویا اند انداخته

 یادب بی ن کالم تھمت ویا درایمتھم شده است آ س ن کالم حضرت علییدر ا
 یاز سو یساختگ یتین روایا ایآ ؟شود می مشاھده س به حضرت علی

  .!؟ستینسندگان قلم به مزد ینو

 ماند یآفتاب پشت ابرها نم

 یماند اگر افراد نمی شه پشت ابریھم یاست که برا یق مانند آفتابیحقا
 به یات را بر ضد حضرت علی و معاوین روایعه ایو ش یسندگان سنیاز نو

دان آورده تا یز به میقت طلب را نیحق یخداوند سبحان افراد اند نقل کرده
 ند.یآشکار نما انیقت جویحق یقت را برایحق
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 م؟یه گفت ما او را نکشته ایچرا معاو

ن عمرو بن عاص با یه و ھمچنیاست که چرا معاو یمھم ۀن نکتیا
و  اند او را کشته یگری! بلکه افراد د؟میت گفتند ما عّمار را نکشته ایقاطع

ا یآ ؟ه با تعجب تمام گفت أنحن قتلناهیمعاو .اند نجا منتقل کردهیجسدش را ا
 یاستفھام انکار ،ن نوع استفھام را در اصطالحی! ا؟میکشته ا ما او را

ن مھم است که چرا با یم حاال ایچ وجه ما او را نکشته ایبه ھ یعنیند یگو می
 .ش انکار کردیسپاه خو یرا از سو س ت قتل عّمارین قاطعیا

ث مشھور در مورد شھادت حضرت یه حدیتمام افراد لشکر معاو -۱
در فکر کشتن او  ین خاطر کسیو به ھم ندده بودیرا شن سعّمار

 :رند که فرمودهیقرار نگ ص ث رسول اللهینبود تا مصداق حد
 .»الفئة ابلاغية كتقتل«

بود که در ای  از فرماندھان کار آزموده و با تجربه یکیه یمعاو -۲
دن حضرت یبه محض د .افته بودیادی حضور ینبرد ز یھا دانیم

محل ضربه نخورده است و ن ین جسد در اید که ایفھم س عمار
ه کار یک فرمانده نظامی قوی چون معاوین امر برای یص ایتشخ

 . دشواری نبوده است
 س ) موالی حضرت عمراز مذاکره و گفتگوی (عمروبن عاص) و (ھنی

 :شوند می ن مسائل برداشتیز ھمین

ده یان شام رسیبه گوش لشکر »الفئة ابلاغية كتقتل«ث ینکه حدیا -۱
 .بود

خواستند از کشتن  می انشیه و لشکریھمراھان معاو نیھمبنابر -۲
اگر ما او را ( :دیگو می عمروبن عاص .ندیز نمایپرھ س حضرت عمار
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 عنی آنھا خود را کامًال حقی) میث باغی ھستین حدیم بنابر ایبکش
کردند و  می دانستند و اقدام به قتل حضرت عمار را بغاوت تصور می

لذا سوگند  ،رندین نسبتی قرارگیاصًال حاضر نبودند که مصداق چن
به  یبیچ وجه آسیخورده و عزم خود را جزم کرده بودند که به ھ

 .نرسانند س عمار
شان قطعًا ین داشت که سپاه ایقیعمر و بن عاص مطمئن بود و  -۳

ن خاطر در لحظه مشاھده یکشند و به ھم نمی را س حضرت عمار
 .ار مات و مبھوت شدیبس ،جسد او

کردن  یو بررسکر و تدبر (پس از ف ،جسد را مشاھده کرد یوقت -۴
برد و  یقت حادثه پی) به ُکنه و حقآن یھا محل حادثه و نشانه

 یاز اقدامات منافقان مخف ،ن حرکت شومینان حاصل کرد که ایاطم
به خاطر  س است که پس از ترور عمار س یدر سپاه حضرت عل

  ١اند منتقل کرده نجایه جسدش را به ایمتھم کردن سپاه معاو
چاالکی  رکی ویز برای عمروبن عاص که به زین امر نیص ایتشخ

 . نبود یشھره خاص و عام بود کار دشوار

 اند گروه باغی همان خوارج

ن گروه باغی که رسول یم که ایدیجه رسین نتیل به این تفاصیپس از ا
بعد از قبًال در مورد آنان خبر داده بود ھمان خوارج ھستند که  ص الله
ک یز در یتًا نیدند ونھایر کشیشمش س ) بر ضد حضرت علیتیحمکان (یجر

 . را به قتل رساندند س نقشه شوم حضرت علی

                                                 
 .۴۸و  ۴۷برداری ص  پرده -١
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 ) نقل) از (ابن بطالح بخارییالقاری  شرح صح ةعمدنی) در (یعالمه ع(

اخلوارج  صح هذا يفيانّام « :اند شان در مورد گروه باغی فرمودهیکند که ا می

به راستی که مصداق . ١»ةهم الی اجلامعدعوي عامراً  س هم علیيالن بعث يالذ

 س ھمان کسانی که حضرت علی ؛باشد می خوارج )ةیالباغ ةالفئ(ث ین حدیا
حماعت مسلمانان آنان وستن به یحضرت عمار را نزد آنان فرستاد تا برای پ

 . را دعوت دھد
که در  )هیباغ فئه(ن است که یاری از بزرگواران و محققان ایپس رأی بس

) به آن اشاره شده ھمان گروه منافقان ھستند که ةيالباغ ةالفئ كتقتلث (یحد
خ یره و تاریی سھا ادی در کتابیل زیافتند چرا که دالیبعدًا به خوارج شھرت 

ان یغ و ارشاد به میرا برای تبل س حضرت عّمار س وجود دارد که حضرت علی
در روز ساختن مسجد  ص امبریث پیحد ه را با اصلین قضیآنان فرستاد حال ا

فرمود کسانی عّمار را خواھند کشت که  ص امبرید آنجا پیسه کنیمقا ،النبی
 د اما آنان را به سوی بھشت دعویندھ می دعوت جھنمرا به سوی  او عّمار آنان

ل یکشند پس با دال می عمار را ھا نیرند و باالخره ھمیپذ نمی دھد اما آنان می
نکه یشود که گروه باغی ھمان گروه خوارج ھستند که قبل از ا می قطعی ثابت

 . ی ابن سباء بودندھا رات و برنامهل دھند مجری تفکیخوارج را تشک

 خین صفحه تاریانت در نقل ایخ

ن یا ھا د برای بعضیین که شایم اید به آن اشاره نمائیگری که بایمطلب د
ن شکل بود که یبه ا س ه قتل حضرت عماریقض اد که چریایش بیسؤال پ

                                                 
 .۳۹۳ص  ۲ح بخاری ج یالقاری شرح صح ةعمد -١



 حقایقی از جنگ جمل و صفین            ٦٤

ن مطلب چرا در یپس ا اند چ دخالتی نداشتهیه در آن ھیگذشت و سپاه معاو
ن یم ایید بگویبا ؟ز وجود داردیخ و حتی در کتب اھل سنت نیی تارھا کتاب

باشد که  می س ی خود آن منافقان و دشمنان حضرت علیھا کی از ترفندیز ین
ارانش آن را در یه و یدادن آن به معاون نقشه شوم و نسبت یپس از اجرای ا

ز یندگان دادند بعضی از مورخان نیصفحاتی ثبت و ضبط کرده وبه خورد آ
ب به ین ترتیگر نقل کرده و بدیکی دین مطلب را از یق و بررسی ایبدون تحق

ه فقط به ین قضیپس ا.خی ثبت شده استیی تارھا خی در کتابیعنوان اصل تار
ت یه تبعین رویز از ھمیسندگان اھل سنت نیاری از نویسعه ربط ندارد بلکه بیش

ن یو با ا اند دانسته س انش را مسؤول قتل حضرت عماریه و سپاھیکرده و معاو
در حالی که اصل  اند شکل خود به خود بطالن و ستمکار بودن وی را ثابت کرده

 .دیآ می خی به حسابیک اشتباه تارین ین طور نبوده و ایماجرا ا

 یث نبویح حدیصحمفهوم 

 جهیبه دو نت ،میتأمل کن س عّمار ص ث رسول اللهیدر حد یاگر اندک
 ؛میرس می

شان که یت رحلت و مرگ حضرت عّمار و مطلع ساختن ایفیان کیب -۱
ده یبلکه به خلعت شھادت سرافراز گرد،نخواھد بود یعیمرگ او به صورت طب

 .ع آن نائل خواھد شدیرف ۀاست و به درج
  .ه خواھد بودیباغ ۀک فرقیقاتل عّمار  -۲

ن استنباط که کشته شدن حضرت یه ایث تقتلک الفئه الباغیپس از حد
مورد و  بی استنباطی ،بودن گروه قاتل است یوعالمت باغ ینشان س عّمار

کی از دو یتواند  می ث صرفاً ین حدیح ایمفھوم صح .باشد می قطعًا غلط
 :ر باشدیمطلب ز
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ه که از اول باغی بوده و باغی بودنش معروف و یه باغک فرقینکه یا -۱
 رسانند. می حضرت عمار را به قتل ،برای ھمگان معلوم خواھد شد

ن است که گروھی که او را خواھند کشت به یث ایح حدیمفھوم صح -۲
اما فی الواقع  ،ع دستگاه حکومت خواھند بودیظاھر فرمانبردار و مط

که پس از  ،مخالف و منکر حکومت ھستند ،به طور پنھانی و درپرده
 .١د شدن حضرت عمار بغاوتشان آشکار و ظاھر خواھد شدیشھ

شھادت وی عالمت ظھور بغاوت گروھی قرار  ،ن مفھومیبا توجه به ا
 :شود می ی استنباطیش گویث مبارک سه پین حدیخواھد گرفت. از ا

 .س شھادت حضرت عمار -۱
 ن او باغی ھستند.یقاتل -۲
ه دستگاه خالفت ظھور یان و بغاوتی علیطغ ،ه شدن اوبعد از کشت -۳

ن ین امر خواھد بود که ایخواھد کرد و کشته شدن او عالمت ا
 بغاوت آغاز شده در شرف ظھور است.

نکه یبرای ا ،اگر مفھوم اول در نظر گرفته شود ،رین دو مفھوم اخیاز ا
اغی یالزم است اوًال  ،میقرار دھ س ه را قاتل حضرت عماریم گروه معاویبتوان

توان  نمی را اگر آنھا از اول باغی نبوده باشندیز ،میبودن آن را به اثبات برسان
 ص ی رسول خدایش گویدانست؛ چرا که پ  س آنھا را قاتالن حضرت عمار

 یا حتیغلط و  یامکان ندارد اشتباه و غلط باشد. و اگر اتھام بغاوت آنھا امر
ز قطعًا غلط و یقرار دادن ن س است پس آنھا را قاتل حضرت عمار کوکمش

) (روافض ھا ییق در مورد سبایامل و دقکن مورد به طور یاما ا   ٢دروغ است
  .ندک می صدق شدند،خارج  یه بعدًا با نام خوارج از سپاه حضرت علک

                                                 
 .۷۹برداری از صحنه قتلی مرموز, ص  پرده -١
 .۸۰از صحنه قتل مرموز، ص  یبردار پرده -٢
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 ؟ردکخ اعتماد یتوان به تار یا میآ

 د:یگو می -یراچکدار العلوم  یبان- / یع عثمانیعالمه محمد شف
ار ک یخیات تاریتنھا بر اساس روا شرام کت صحابه ین مقام و شخصییتع(

ان رسالت و ین بزرگواران به اعتبار رابط بودنشان میرا ایز ست،ین یدرست
ات یباشند و روا می و مخصوص بزرگ یمقام یاز نظر قرآن و سنت دارا امت،

البته  د.یسنجمقام آنان را  آن،ه بر اساس کست ینای  مرتبه یدارا یخیتار
قت یاست حق ًال فاقد اعتبار و ارزشکخ یه فن تارکست ین نیقطعًا منظور ما ا

ن یدر د هک است یمراحل متفاوت یاعتبار ھم دارا ه مقام وکن است یامر ا
ث متواتره دارند عموم یم و احادیرکه قرآن ک یاعتبار و اعتماد ،اسالم
دارد  ص ث رسول اللهیه حدکای  ستند و رتبهیآن ارزش ن یث دارایاحاد

رتبه با  یخیات تاریاقوال صحابه فاقد آن ھستند پس اعتماد و اعتبار روا
 است،ح از صحابه ثابت شده یه با سند صحک یا اقوالیقرآن و سنت و  اعتماد
 یتیبخواھد به روا یسکاگر  )صحابه و مشاجرات آنھا(در مورد  ١)ستیبرابر ن

ق و ین تحقیه آن را طبق اصول نقد محدثکواجب است  ند،کاستدالل 
 ،و اعتماد بر آن یخیات تاریان روایآن م یو جستجو یند بررسک یبررس

 یھا خ از نوشتهید اگر چه آن تواریآ می به شمار یو اصول یاساس یاشتباھ
آن صرفًا  یت فنیثیرا حی. زار معتمد ھم باشندیبس ،ثیثقه حد یعلما

فه یم عمومًا وجود دارد وظیح و سقیات صحیه در آن رواکاست  یخیتار
انت و شرط یرا با د ھا ع و سرگذشتیه وقاکن حد است یخ نگار فقط تا ایتار

 یجیه از نوشتن آن نتاکن مطلب یند و اکان یح بیامانت درست و صح
 یا گروھیفرد  کی یویو دن ینیت دیا بر مقام و شخصی شود، می استخراج

                                                 
 .۲۸ص  ،مقام صحابه -١ 
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از موضوع بحث  گردد، می دیعا یا چه منفعتیای  ع چه لطمهیو وقادر پرت
باز در  ).خیتارگذاشت نه ( )خیفقه التار(توان آن را  می هکخ جداست یتار

) براساس ھمان خین (فقه التاریا ا،یدن یھا مورد عموم افراد و رجال و گروه
واقف و ماھر  یج را ھر شخصین گونه نتایگردد و ا می یمبتن یخیع تاریوقا

ر خودش استخراج و استنباط کو نظر و ف یتواند طبق را می خیدر فن تار
ن امر مانند عموم افراد و رجال یدر ا ص اران رسول اللهیپس اصًال  ند.ک
گاه شان تنھا یت و جایموقع یه اظھار نظردرباره آنان و بررسکستند یا نیدن

رام که صحابه کقرار داده شود، بل یخیتب تارکان شده در یخ و حاالت بیتابع تار
و  ص رمکامبر این پیارتباط ب یت برقراریه مسوولکاست  یمقدس ینام گروھ

 عموم امت از طرف خداوند متعال به عھده آنھا قرار داده شده است.
سر است و یامت م ین واسطه نه حصول قرآن برایبدون در نظر گرفتن ا

 ﴿امبر قرار داده است یقرآن بر عھده پان آنھا را یه بک ین قرآنینه فھم مضام
َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِ�ِۡهمۡ  شود و نه علم رسالت و  می حاصل« ]۴۴[النحل:  ﴾ِ�ُبَّ�ِ

 . »١دیآ می ن است بدون واسطه به دستکمات آن ممیتعل

 خیث با تاریتفاوت حد

ات یبا روا یخیات تاریه رواکم ینکته اشاره کن نینجا الزم است به ایا
توان  می یثیات حدیه به رواکدارند و آن اندازه  یاریتفاوت بس یثیحد

 یلیدالداشت. نان یاطم یخیات تاریتوان به رو نمی چ وجهیبه ھ رد،کاعتماد 
 :مختصرًا عبارتند از اند شده یثیات حدیه سبب صحت و قوت رواک

 .ص رام به شخص رسول اللهکش از اندازه صحابه ید و بیعالقه شد -۱
                                                 

 .۱۹-۲۰منبه سابق ص  -١
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ش به یھا امیدر مورد رساندن پص رسول الله یھا بیق و ترغیتشو -۲

 ».هيولو آ بلغو ع�«ت یجامعه بشر
سب کص رسول الله یه در مصاحبت و ھمراھک یھایکتقوا و تز -۳

 رده بودند.ک
 .شیھا انت از سنتیدر مورد حفاظت و صص امبرین پیفرام -۴

إِۡن  ٣لَۡهَوىٰٓ ٱَوَما يَنِطُق َعِن ﴿ن یت از جانب رب العالمید صالحییتا -۵
َ ٱقُۡل إِن ُكنُتۡم ُ�ِبُّوَن ﴿ .]۴-۳[النجم:  ﴾٤ُهَو إِ�َّ وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ  َّ� 

 .]۳۱[آل عمران:  ﴾تَّبُِعوِ� ٱفَ 
ر ییه سخنانش را تغک یسانکدر مورد ص رر رسول اللهکم یھشدارھا -۶

 ند.یمنتشر نما ص به نام رسول الله یزیا از جانب خود چیدھند و 

را  یس عمدًا سخنکھر « »يلع متعمداً فليتبوا مقعده من انلارمن كذب «

 . »ندکخود را در جھنم آماده  یجا ،به من نسبت دھد
امام ( )،یبخارامام ن بزرگ چون (یمحدث یبه زندگان یھن نگایھمچن

(امام  )،یامام ترمذ( )،امام ابن ماجه( )،یامام نسائ( مسلم)، (امام ابو داود)،
ه کد ینما می روشن یته را به خوبکن نی... او –یالله تعالرحمھم –) احمد

ث در یحد کیثبت  یو برا اند ت دادهیات اھمین رواین بزرگواران چقدر به ایا
و چه شھرھا و  اند دار بودهیه بکرا  ییو روزھا ھا چه شب شان،یھا تابک
 / یامام بخار .اند ردهک یق طیتفحص و تحق یرا برا ییشورھاک

ح یر صحیث غیست ھزار حدیح و دویث صحیصد ھزار حدکیمن  د:یفرما می
در  ام. ردهک) را انتخاب یح بخاریتاب صحکان آن (یه از مک دارم،را از بر 

تاب به اصح کن ی. و ا١رر وجود داردکر میث غیچھار ھزار حد یح بخاریصح

                                                 
 .یوطیبه نقل از عالمه س ۴مقام صحابه ص  -١ 



 ٦٩                                حقایقی از جنگ جمل و صفین

ث یه امامان حدیمشھور است در مورد بق الشان،م یتب بعد از قرآن عظکال
ث و توجه یت علم حدینھا اھمیه ھمه اک.  ١وجود دارد یاتین روایز چنین
عالمه محمد  ند.ک می ن علم ثابتینسبت به ا ن بزرگواران رایش از حد ایب

توانستند  می ھر چند محدثان د:یفرما می گرید ییدر جا / یع عثمانیشف
ه کل سبب شد یز انجام دھند اما دو دلین یخیع تاریار را در مورد وقاکن یھم
 دارد،ه وجود کھم  ین مقداریو ا شود،سپرده  یبه فراموش یخیات تاریروا

  نباشد:اد قابل اعتماد و اعتبار یز
ع و حوادث را فرا گرفته و سپس یه وقاکنداشت  یمردم لزوم یبرا -۱

 ورزند.ه مردم اھتمام یدن آنھا به بقیرسان یبرا
را بر اساس ھمان  یخیات تاریروا خ،یتارتب کر یسندگان ساینو -۲

ث است و پس یات حدیار سنجش روایه معک دند،یسنج می یاریمع
 تاب درجکرا در  یخیت تاریروا کیق ید و تحقیاز ھمان نوع تنق

ث حدود چھار یه در مجموعه حدک یین صورت جایدر ا ردند.ک می
به  یخیات تاریروا ان،یمن یدر ا بود،ث انتخاب شده یصد ھزار حد
به  یخیات تارینودونه درصد روا ب،یترتن یبد رسد. نمی چھار صد ھم

 یویو دن ینید دیاز فوا یارین رفت و بسیسپرده شد و از ب یفراموش
 . ٢از دست رفت) داشت،ات وجود ین روایه در اک

 
 
 

                                                 
 یتاب (زندگانکشان، به ھای تابکن محدثان بزرگ و نحوه نوشتن یا یدر مورد زندگان -١

 اصحاب صحاح سته) مراجعه شود.
 .۴۲مقام صحابه ص  -٢
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 ؟چه یاد براین همه فریا

به باد انتقاد  ص اصحاب رسول الله یبونیه از ھر ترکم ینیب می امروزه
 فر آنان را صادرکم ارتداد و کاز موارد ح یاریدر بس یو حت ،شوند می گرفته

ت و آرام کت وآرام و ساکتواند سا می یا باز ھم مومن واقعیآ ،نندک می
 یامام ربان ؟جا رفته استکو شرف ما  یرت و مردانگیمگر غ ؟ندیبنش

 د:یفرما می ن بارهیدر ا یحضرت مجدد الف ثان
به  ییھا ن و اھانتی)) توھ((روافض یه از سوکد یآ می بر ُامت یزمان«

گر به صاحت ید یشود و از سو می ردهک لقه یشه صدیمادر مومنان عا
از زمان ای  ن برھهیدر چن ،شود می اھانت ص اللهمقدس اصحاب رسول 

ن ینفر ،ندکاز صحابه دفاع ن ھا ن اھانتیند و در مقابل ایآرام بنش یاگر عالم
 .  ١»باشد می یه و تمام مردم بر وکمالئو  ص و لعنت خدا و رسول الله

 ؟نبودند یعاد یصحابه افراد

ده از جانب رب ی)) افراد برگز((صحابه م،یردکاشاره  تر شیه پکھمان طور 
 نبودند. یعاد یآنان افراد ھستند، ص رسول الله یھمراھ ین برایالعالم

مات آن یه تعلکبودند  یسانکاط او یدر ح ص ھمراھان رسول الله«
 زتریز عزیال و فرزندان خود نیاز اھل و ع یا حتیرا از ھمه دن صحضرت

ا ینار دنکخود به گوشه و  یھا را با نثار جانص ام آن حضرتیو پ داشتند.
.  ٢»باشد یمص رت رسول اللهیاز س یرت آنھا بخشیس ساختند.منتشر 

                                                 
 .۲۵۱توب کم ،۱ج  ی،توبات حضرت مجدد الف ثانکم -١
 .۲۰ص  ،بهمقام صحا -٢
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خ بتوان آنھا یتب تارکا فقط در یه مانند عموم مردم دنکستند ین یصحابه افراد«
 ص رت رسول اللهیث و سیه آنھا در پرتو نصوص قرآن و حدکبل شناخت،را 

و امتش  ص ان رسول اللهیه در مکنیآنھا به علت ا. ١»شوند می شناخته
ن یا .اند زیخاص و از عموم امت متما یمقام یمقدس ھستند، داراای  واسطه

به آنھا اعطاء شده ح قرآن و سنت یاز نصوص صر ازین امتیا ومقام و رتبه 
 یسکاند و ھر  ردهکبر آن اجماع  ین جھت امت اسالمیاست و به ھم

 .  ٢»ده نگه داردیا پوشیند کخ پنھان یتواند و حق ندارد آن را در انبار تار نمی

 ثینه قرآن و حدییصحابه در آ

ه در کاست  یاتیات و روایمملو از آص رمکث رسول اید و احادیقرآن مج
ان شده است ما یب ص اران رسول اللهیآنھا مقام و منزلت و شان اصحاب و 

جھت اطالع  ،مینک می ث نقلیه و حدینجا فقط جھت اشاره چند آیدر ا
ث یتب حدکن ی)) و ھمچنتاب ((مقام صحابهکن رابطه به یشتر در ایب

  .)) مراجعه شودتاب فضائل اصحابک((
  :اتیآ

ٞد رَُّسوُل ﴿ َمَّ ِۚ ٱ�ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ِشدَّ
َ
ارِ ٱأ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم  ۡلُكفَّ
ٗدا يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  ٗعا ُسجَّ ِ ٱُركَّ َورِۡضَ�ٰٗناۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن  �َّ

ثَرِ 
َ
� ٱ� ُجودِ ِ�يلِ ٱُهۡم ِ� �َّۡوَرٮٰةِ� َوَمَثلُ ٱَ�ٰلَِك َمَثلُُهۡم ِ�  لسُّ ۡخَرَج  ۡ�ِ

َ
َكَزۡرٍع أ

ٰ ُسوقِهِ  ۡسَتَوىٰ ٱفَ  ۡسَتۡغلََظ ٱفَ  ۥاَزَرهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ َشۡ�  اعَ ٱُ�ۡعِجُب  ۦَ�َ رَّ ِ�َِغيَظ  لزُّ

                                                 
 ھمان. -١
 .۵۲ص  ،منبع سابق -٢
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ۗ ٱبِِهُم  اَر ُ ٱوََعَد  ۡلُكفَّ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنوا ۡغفِ  ل�َّ  َرةٗ ِمۡنُهم مَّ
 ۢ ۡجًرا َعِظيَم

َ
 .]۲۹[الفتح:  ﴾٢٩�َوأ
اران او) در برابر یه با او ھستند (ک یسانکمحمد فرستاده خداوند است و «
شان را در یگر مھربان و دلسوز ند ایدکیافران تند و سرسخت و نسبت به ک

 یند و رضایجو می آنان ھمواره فضل خدا را ینیب می وع و سجدهکحالت ر
ن یا است.ان یشان نمایشانیدر پ شان بر اثر سجدهینشانه ا طلبند. می او را
 است:ن آمده یل چنیف شان در انجیف آنان در تورات است اما توصیتوص

رون زده یرا ب أنان) یھا (خوشه ییھا ه جوانهکھستند  ییشتزارھاکھمانند 
ستاده یش راست ایخو یھا رو داده و سرسخت نموده و بر ساقهیو آنان را ن

  .١»آورد می به شگفته برزگران را کای  به گونه باشد.
ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿

ُ
ِينَ ٱأ ُ ٱ ۡمَتَحنَ ٱ �َّ  .]۳[الحجرات:  ﴾قُلُوَ�ُهۡم لِلتَّۡقَوىٰ  �َّ

 زه و نابیکپا یزگاریپرھ یشان را برایھا ه خداوند دلک اند یسانکآنان « 

  .»است دهدا قرار
﴿ ِ ُمُروَن ب

ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
َوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱُكنُتۡم َخۡ�َ أ

ِ  لُۡمنَكرِ ٱ ِ ٱَوتُۡؤِمُنوَن ب  .]۱۱۰[آل عمران:  ﴾�َّ
ده یآفر ھا ه به سود انسانکد یھست ین امتی) بھترروان محمدیپ یاشما («

 . »دیمان دارید و به خدا اینمائ می رکاز من ید امر به معروف و نھیشده ا

ْ بِِمۡثِل َمآ ﴿ ْۖ ٱَ�َقِد  ۦَءاَمنُتم بِهِ فَإِۡن َءاَمُنوا ْ فَإِ�ََّما ُهۡم ِ�  ۡهَتَدوا �ن تََولَّۡوا
 .]۱۳۷: ۀ[البقر ﴾ِشَقاقٖ 

ه ک ییزھاید و بدان چیمان آورده ایاورند چنانچه شما ایمان بیاگر آنان ا«
گمان (به راه راست  یمان داشته باشند و بیز ایشان نید، ایمان داریشما ا

 .»اند ) رھنمود شدهییخدا
                                                 

 شود. می خرمدل استفاده یتر مصطفکنوشته د ،ر نوریات از تفسیدر ترجمه آ -١



 ٧٣                                حقایقی از جنگ جمل و صفین

ُ ٱلََّقۡد رَِ�َ ﴿ َجَرةِ ٱإِۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَعِن  �َّ َ�َعلَِم َما  لشَّ
نَزَل 

َ
ِكيَنةَ ٱِ� قُلُو�ِِهۡم فَأ َ�َٰبُهۡم َ�ۡتٗحا قَرِ�ٗبا لسَّ

َ
 .]۱۸[الفتح:  ﴾١٨َعلَۡيِهۡم َوأ

ردند کعت یر درخت با تو بیه در زکد ھمان دم یگرد یخداوند از مومنان راض«
مان و اخالص یشان (از صداقت و ایھا ه در درون دلکدانست آنچه را  می خدا

شان یھا به دل ینان خاطری) نھفته بود لذا اطمبه اسالم یو وفادار یارکو فدا

  .»ردک) پاداششان آخرت یسرمد یھا گذشته از نعمترا ( یکیداد و فتح نزد

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ﴿
ُ
ٞ َورِۡزٞق  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱأ َُّهۡم َدَرَ�ٌٰت ِعنَد َرّ�ِِهۡم َوَمۡغفَِرة ۚ ل ا َحّقٗ

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

 . »باشند می خود یشگاه خدایو فراوان در پ

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱِمَن  ۡ�

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ َّ� 

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

نَۡ�ٰرُ ٱ
َ
بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك  ۡ�

َ
 .]۱۰۰[التوبة:  ﴾١٠٠ۡلَعِظيمُ ٱ ۡلَفۡوزُ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ �

روش آنان را  یکیه به نک یسانکن مھاجران و انصار و یشگامان نخستیپ«
ند خداوند از آنان خشنود مودیپ یشان را به خوبیش گرفتند و راه ایدر پ

آنان بھشت را آماده  یشان ھم از خدا خشنودند و خداوند برایاست و ا
است و  یآن رودخانه جار یاخھاکر درختان و یه در زکساخته است 

 .»سترگ یبزرگ و رستگار یروزین است پیانند ام می جاودانه در آنجا
 :ثیحد

اصحاب من مانند ستارگانند « ١»يهم اقديتم اهتديتمأصحايب اكنلجوم فبأ«

 .»دیشو می تی) ھداد (حتماً ینکشان اقتدا یدام از اک(در آسمان) پس به ھر 
                                                 

 .۶۰۱۸ث یحد ۳تاب المناقب والفضائل ج کح یالمصاب ةاکمش -١
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أحبهم فبحيب من  ،صحايب ال تتخذوهم غرضاً من بعديأاهللا اهللا يف «
و من آذ� فقد  ،من آذاهم فقد آذ�و ،أبغضهمم فببغيض هبغضأومن  ،حبهمأ

اران من و ید از الله در حق یبترس«. ١»خذهيأ نأاهللا يوشك  أذىمن أذى اهللا و
شان را دوست یس اکد پس ھر یوھش خود قرار ندھکشان را مورد مالمت و نیا

با من (ند ک یشان دشمنیس با اکز او را دوست خواھم داشت و ھر یبدارد من ن
ت و یه به آنھا اذک یسکز دشمن او خواھم بود و ی) پس من نرده استک یدشمن

قت خدا را یه مرا برنجاند به حقک یسکده و ینًا مرا رنجانیقیبرساند  یآزار
رد و مورد یه خداوند او را بگکاست  کیه خدا را برنجاند نزدک یسکده و یرنجان

 .»عذاب قرار دھد

ه ک یسانکدام از کچ یھ«  .٢»ةبايع حتت الشجرحد من أال يدخل انلار «
 ردند وارد جھنمکعت یبص ص ) با رسول اللههیبیر درخت (در صلح حدیز

ھر «  .٣»رش�م اهللا ىلع لعنة :فقولوا ،صحايبأيتم �سبون أذا رإ« .»شوند نمی
د یینند پس آنان بگوک می ییاران مرا بدگویه کد یردکرا مشاھده  یوقت افراد

 .»(گروه) بد شما لعنت خدا بر
فمن  ،نصاراً وأ صهاراً أواختار يل منهن  ،صحاباً أن اهللا اختار� واختار يل إ«

ان یخداوند مرا از م« .٤»اهللا من أذا� فيهم آذىو ،حفظ� فيهم حفظه اهللا
 یار و تعدادکوصلت یان آنھا تعدادیه از مکمن  یبرا یارانیده است و یبندگانش برگز

س احترام مرا درباره آنھا نگه دارد خداوند او را نگاه خواھد کاور من ھستند ھر ی

 .»آزار دھد خداوند آزارش خواھد دادت و یس درباره آنھا مرا اذکداشت و ھر 

                                                 
 .۶۰۱۴ث یمنبع سابق حد -١
 ی.تاب فضائل اصحاب نبکح مسلم یصح -٢
 .۶۰۱۷ثیحد ۳لفضائل ج کتاب المناقب وح یالمصاب ةاکمش -٣
 .۲۵۱توب کج اول م یتوب امام ربانکم -٤
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فال ( ،ثم اذلين يلونهم، ثم اذلين يلونهم ،ثم اذلين يلونهم قر�،خ� انلاس «
�ونون و ،�ستشهدونن بعدهم قوم �شهدون وال إ )أدري ذكر قرن� او ثالثة

 .١»يظهر فيهم السمن للسته اال مالاك ،و�نذرون و اليوفون ،تمنونو ال يؤ
ه با آن متصل ھستند ک یسانکن مردمان مردم عصر من ھستند سپس یبھتر«

) و بعد از آن ا سه قرنیرد کر که دو قرن ذکارم اد ندید من به یگو می ی(راو
نند ک می انتیدھند و خ می شھادت شھادت،ه بدون طلب کخواھند آمد  یمردمان

نند ک نمی را مراعات ھا نند و معاھدهک می ینکنند و عھد شک نمی تیو امانت را رعا

 .»تن ظاھر خواھد شد یو چاق یفربھ )ر بودنکف بی غم و بی به سبب(و در آنھا 

 فحش و ناسزا به اصحاب اعالم جنگ با خدا

. رده استکت یامبر اعالم رضایپ ارانیخداوند سبحان بارھا و بارھا از 
ه آنھا را مورد فحش و ناسزا قرار کدا شود یپ یسکن اگر یحال با وجود ا

ن به منزله جدال با خداوند یا ایش تصور نمود؟! آیرا برا ید عاقبتیبا دھد،
 .!؟ستین

 ص ه رسول اللهکند ک می نقل ص از رسول الله س رهیحضرت ابوھر
  فرمود:

خداوند « ٢»...ذنته باحلربآيل ويلاً فقد  تعاىل قال: من اعدىإن اهللا «
) من دیو به آنان فحش و ناسزا بگودوستان مرا برنجاند ( یسک: ھر سبحان فرمود

  .»نمک می با او اعالن جنگ

                                                 
ح یح مسلم صحیصح ۶۰۱۰ث یحد ۳الفضائل ج کتاب المناقب وح یالمصاب ةاکمش -١

 .یبخار
 ی.رواه البخار ی،ن النوریاالربع -٢



 حقایقی از جنگ جمل و صفین            ٧٦

 یایدوستان و اول ص ر دست رسول اللهیت شدگان زیاران و تربیاگر 
خداوند  ث،یحدن یه در اکم ینیب می ؟ھستند یسانکپس چه  نباشد، یالھ

 نند اعالم جنگک یه با دوستان او دشمنک یسانکسبحان به صراحت با 
ه صحابه را فحش و ناسزا ک یسانکدرباره  /ر یثکعالمه ابن  ند.ک می

ين من االيمان فأ ،بعضهم و سّب أبغضهم أو�ل ملن « د:یفرما می ند،یگو
نه و بغض صحابه یکه ک یسانکبر  یوا« .»إذ �سبون من ريض اهللا عنهمبالقرآن 
مان دارند یجا به قرآن اکنھا یا .دھند می ا آنان را دشنامیپرورانند و می را در دل

  »!؟دھند می دشنام ،ه خداوند از آنھا خشنود شدهک یسانکبه  یوقت
إن شاء  بداً أمن ريض اهللا عنه مل يسخط عليه « :دیگو می زین /ابن عبدالبر 

را عذاب ه خداوند از او خشنود شد بعد ازآن ھرگز او کرا  یسک« .»اهللا

 .»)نخواھد داد (ان شاء الله

 د دشمنان اسالمینقشه جد

دشمنان اسالم از ھمان  م،یردکه در صفحات گذشته اشاره کطور  ھمان
اسالم دست  یو بدنام ینابود یتولد اسالم تا امروز از تالش برا یروزھا

نند و به ک می د مطابق زمان عرضهیروش جد یو در ھر عصر اند دهیشکن
ه کنند ک می پردازند و تالش می یره امت اسالمکیردن بر پکضربه وارد 

) اذ باللهیا پرست و شھوت ران (العیف وبزرگان آن را دنیضع ھنه،کاسالم را 
را به نام اسالم  یافرادص ز ھمچون عصر رسول اللهیامروزه ن دھند.جلوه 

به صحنه  یز افرادینند امروز نکاسالم ضربه وارد  فرستند تا بر می دانیبه م
! ینند آرکر و رو یخواھند تمام مقدسات را ز می نیند و به نام دیآ می یباز

از به نبرد و یه نک ییم در جاھاینیب می اند ارشان خسته نشدهکدشمنان از 
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مانند افغانستان و عراق و فرستند ( می دانیرو به میباشد فورًا ن ییارویرو
 ینباشد با ساختن ورو یان جنگ ظاھرکه امک ییر) در جاھایشمکچچن و 

ردن مسلمانان دارند کدر منحرف  یسع ،یاسالمبه ظاھر  یار آوردن احزابک
له قلم ونقد و یآورده و به وس یرو یفرھنگ یارھاکگر به ید ینیادیو در م

گرفته تا  ص رمکاز رسول ا ن،یداز بزرگان  یبعض یزندگ یبررس
 ،لکن شیردن آنان نزد مسلمانان دارند تا به اکدر بدنام  یسع شاگردانش،

م را با صدر اسالم و مقدساتشان قطع کیست ویارتباط مسلمانان قرن ب
تاب کبه  یل سازند اگر نگاھیفر متماکغرب و  یند و آنان را به سوینما

را مطالعه  ٢))تیکخالفت و ملو((ا یم و یداشته باش ١ست و سه سال))یب((
اھل سنت (( ،میداشته باش یجانیت یآقا یھا در نوشته یریا سی ،مینک

ک ن مطلب را دریا ی.. به خوب.و  ٣))ت شدمیه ھداکآنگاه (( ،))یواقع

                                                 
ھایی است که در اوایل انقالب در تھران در  کتاب (( بیست وسه سال)) مجموعه درس -١

تا در قالب درس تفسیر و  اند تدریس شده و با نقشه عجیبی قصد داشتهبعضی جلسات 
 زیرا ن صھای اسالمی را زیر پا بگذارند و شخصیت رسول اکرم  سیرت، تمام ارزش

ن حربه دشمنان یبه ا یبه خوب ییطباطبا یتر مصطفکد ینند و ... آقاکارزش  بی
)) در رد ھمان مطالب یختار ارانکانتیگزارش خی را به نام ((تابکبرده و  یاسالم پ

ز چاپ و یه تا به حال چند بار نک)) به نگارش در آورده بیست و سه سالتاب ((ک
 منتشر شده است.

حضرت  یه در آن زندگانکباشد  ی میمودود یابو االعل یآقا ھای تاب از نوشتهکن یا -٢
ه، طلحه یمعاوبر حضرت عثمان،  یرده و انتقاداتک یع بعد از آن را بررسیعثمان و وقا

ان به یرانیا یه از سوکباشد  می تاب اردوکن یوارد ساخته است اصل ا شر یو زب
 ن جوانان پخش شده است.یباال ب یراژیترجمه شده و با ت یفارس

ت مذھب یه به قول خودش حقانکخ است یاران تارکانتیاز خ یکی یجانیتر محمد تکد -٣
از  ھایی تابکرده است ک کسنت را ترن جھت اھل یار شده به ھمکش آشیعه برایش
یشان مانند ((آنگاه که ھدایت شدم))، ((اھل سنت واقعی))، ((راستگویان را ا
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ن ماجراھا یپشت ا یطانینقشه ش کید و یامًال پلکسه یدس کیه کم ینک می
ن یردن مبالغ ھنگفت اکنه یاد و ھزیبا مطالعات ز ییھا ده و سازمانیخواب
گاھانه و چه  ھا تابکن یسندگان ایحال نو اند انات را به راه انداختهیجر چه آ

گاھانه نقشه ا  یبزرگ یھا رده باشند به ھر حال قدمکن دشمنان را اجرا ینا آ
  .اند د دشمنان اسالم برداشتهیاھداف پل یرا در راستا

 نقشه شوم دشمنان اسالم صحابه،ردن اختالفات کمطرح 

ده و یشکردن به مسلمانان دست نکچگاه از ضربه وارد یدشمنان اسالم ھ
ر یپردازند اما نقشه آنھا در قرن اخ می ییارویبه رو یدیشه با برنامه جدیھم

ن رابطه موالنا یدر ا ؟ا نهیاند  دان موفق بودهین میا در ایچه بوده و آ
 اند ھرگاه دشمنان اسالم متوجه شده(( د:یگو می نیچن یعبدالرحمن چابھار

آنان در اثر تحوالت  یھا و توطئه ھا لهیاز ح یا چندی یکیقت یه حقک
توده مردم فاش و ظاھر شده است بالفاصله  یبرا یات جویو مقتض یاجتماع

دست  یتر قیمرموزتر و دق یھا رده به برنامهکرنگ عوض  ،ر روشییبا تغ
از دشمنان دوست نما  یار گرفتن شمارکر بیاز آن جمله در قرون اخ .اند زده

پخش  یه براکاست  ییمذھبان مذھب نما و مسلمانان مسلمان نما بی و
ق و ید و تحقیا تنقیل یجرح و تعدتحت عنوان (( یشکو اسالم  یسموم مذھب

 – یامبر گرامیاران پیرت یو سلسله واقعات و س یخ زندگی)) درباره تاریبررس
ه کشود چنان  می از وجودشان استفاده  -مات یات و التسلیه افضل التحیعل

                                                                                                         
ه کن است یت ایروانش ترجمه و پخش شده است اما واقعیپ ی)) و ... از سوبشناسیم

 ھای سهیاز دس یکین یا ایدارد  یوجود خارج ین شخصیست چنیاصًال معلوم ن
رده و کرا به نام او ترجمه  یتابکا پرست پول داده تا یدن یبه افراد هکس است یانگل

 ر دھند.ییرا تغ ھا تیرده و واقعکف یرا تحر یخیات تاریدر آن روا
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محافل  یژه در بعضین ادوار به وین توطئه در ایه تحت اکای  ن مسئلهیتر بزرگ
 ش)) مسئله ((مشاجرات و اختالفات صحابه ،مطرح است یبه اصطالح علم

و  جعلیواقعات  و یخیارزش تار یات بیه عمدتًا با استفاده از رواکاست 
ردن مقام شامخ و ارزنده کن و استخفاف و داغدار یر و توھیبه تحق نیدروغ

ام یه اسالم و مسلمانان تا قکن ستارگان درخشان اسالم یا ص امبریصحابه پ
رت یزنند و اعمال وس می دامن –ون خدمات آنان ھستند ین و مدیامت رھیق

اس یقر معقول ((ین و غیننگرده جرم کاس یرت  خود قیآنان را بااعمال و س
الم الله کات یاستناد و اعتماد به آ یشوند و به جا می بک)) را مرتمع الفارق

از  –مات یالتسله الصلوات ویعل – یث گھربار رسول گرامید و احادیمج
است  ییھا سهیه اغلب مولود ھمان دسک –خ یت تاریاھم یپوچ و ب یھا تیروا

م ینیب می ن جھت امروزیبه ھم .ندینما می استناد –م یردکه به آن اشاره ک
 یبانیبه پشت یو ھمراھانش و گروھ س یت از حضرت علیبه حماای  عده

و طلحه و  لشه ین حضرت عایو طرفدارانش و ھمچن س هیحضرت معاو
ن دو دسته به مخالفان یدام از اکنند و ھر ک می امیو اعوانشان ق ب ریزب

 مذمت و مالمت را روا نند،کل یه مک ید خود به ھر نحوییگروه مورد تا
 نظمی بی و اختالف و یریجه به درگیه در نتکند ینما می دارند و اظھار نظر می

ةٞ َقۡد ﴿ :ح قرآنیه بنا به تصرک یشود در حال می ن مسلمانان منجریب مَّ
ُ
تِۡلَك أ

ا َكَسبُۡتۡمۖ َوَ� �ُۡ�  ْ َ�ۡعَملُونَ لُوَن  َٔ َخلَۡتۖ لََها َما َكَسَبۡت َولَُ�م مَّ ا َ�نُوا  ﴾١٣٤َ�مَّ
دھد آنچه عمل  می آنھا سود یه گذشت و رفت و براکبود  یآن امت« .]۱۳۴[البقرة: 

د و از شما در ینک می شما سودمند خواھد بود آنچه خودتان عمل یردند و براک

ده یفا یھوده و بیب یعمل ،ن روشیو ا .»مورد اعمال آنھا ھرگز سوال نخواھد شد
 بت وکن مسلمانان جز یبرا ین مباحثیمشغول شدن به چن رایاست ز

درآن باشد صرفًا از آِن  یبه بار نخواھد آورد و اگر سود یگریز دیچ ،یبدبخت
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البته اگر ما به عنوان سائل از آن  .دشمنان اسالم و به ضرر مسلمانان است
 با ھم ه چراکن عنوان یم مثًال به ایدارای  ) مطالبهق سوالیبزرگواران (به طر

ن یدند ما مسلمانان امروز با ایجنگ نمی و اگر آنھا با ھم ؟دندیجنگ می
ه کم یا در صدد آن برآئیم یشد نمی م مواجهیالت عظکھا و مش یباز فرقه

الت کو مش ھا ین بدبختیانات و به بار آورنده این جریا یه مقصر اصلکم ینیبب
ن یبه وجود آمدن ا یعامل اصل یلکاسالم و مسلمانان و به طور  یبرا
دھم  یحق م ین افرادیمن به نوبه خود به چن ،ھستند یسانکشتارھا چه ک

و  ،است یار درستک ١قظیو ت یاوکنجکن یا یه تا حدودکنم ک می دییو تا
خود را بشناسد. اما من  یو اساس یه دشمنان واقعکفه دارد یمسلمان وظ

ا در یمسلمانان و مردم دنار و طرف حساب من و شما و تمام که بدھکمعتقدم 
 لقه یشه صدیاست و نه حضرت عا س یمرتض ینه حضرت عل انات،یجرن یا

ن بزرگان از یرا ھمه ایز ،س هیو نه حضرت معاو بر یو نه طلحه و نه زب
بودند  یه آنان مجاھدانکن تھمت مبرا ھستند؛ چرا یو از ا کپا ین نسبتیچن

د بر یح مظلوم و شھیخون ذب یق موضوع قصاص و خونخواھیه بر سر تحقک
از قاتالن آن حضرت و در نحوه استنباط  س نیحضرت عثمان ذوالنور حق،

و ھر  پرداختند،قرآن و سنت به اجتھاد  ،یشرعمسئله و استدالل از منابع 
 ید به دالئل شرعیش موه ااز آن دو گروه بر حسب آنچه به نظر مجتھدان کی

نجا به جانب یست و ایش نیب یکیاگر حق  رد.کعمل  د،یرسح یو صح
ن یو راسخ ص امبریز صحابه پیاما چون مخالفانش ن ود،ی س یحضرت عل

بود  اجتھاد یاشان صرفًا بر مبنیبودند و خطا یرینظ بی العلم و مجتھدان یف
آنھا  یاجتھاد ین خطایل بر چنلذا در مورد عم ،غرض و ھوس یز رونه ا

ه در ک. چنان ار)کمازور (گناھ ق اجر و ثواب) بودند نهمستحز ماجور (ین

                                                 
 ی.اریھوش ی،داریب -١
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را یز دارد،درجه اجر و ثواب  کیء ھم یمجتھد مخط است:ث آمده یحد
لذا  است.ار برده کافتن به ی یحسب مقدور برا یوششکو  یرکف یروین

 فوقاز بزرگان  کیچ ین خصومت ھیما و شما در ا یاران و طرف اصلکبدھ
تب که در مکھستند  یمنش) یسبائمنافقان ( ،یاصله مقصر کست بلیر نکالذ

) یھودیعبدالله ابن سباء ت به نام ابن السوداء معروف به (سر سخ یدشمن
ه از ھمان صدر ک ییابن سبا ؛افته بودندیت یترب :ه متظاھر به اسالم بودک

 یین اسالم و مسلمانان نشسته بود و در صدد انتقام جویمکاسالم در 
ه از ک) رینظ یبنظه) و (یقر یبنبر) و (یھوِد (خی یدر پ یپ یھا ستکش

ن یا ،بر آمده ،ب شان شده بودیو مسلمانان نص ص رمکامبر ایدست پ
رده و نشر کس یب تاسیر و فرکو م ییرا بر اساس نفاق  دو رو کتب ناپاکم

 .   ١)ت بودندیدادند و در انتظار موقع
ه به نام (اھل ک ی) امت اسالمخصوصًا (جمھور یاسالم یھا فرقه یتمام

 یًال نسبت به مقام و منزلت اختصاصک شوند، می شناخته )ةوالجماع ةالسن
ه کنیاز ا دارند،ت ادب و احترام آنھا اتفاق نظر یرام و رعاکصحابه 

ز یگر دھند،قرار  یریگ انقدر آنان را ھدف انتقاد و خردهگر یھا تیشخص
و سوء ادب  یم اخالقین جرایباشند و آن را از بزرگتر می نموده و بر حذر

 یگروھ یاند اگر را ه صحابه با ھم اختالف نظر داشتهک یدر مسائل اند. دانسته
را یز ندارد؛ یالکح داده و بر آن عمل شود اشیترج یرا بنا بر اصول اجتھاد

ه کنین موضوع از ایا یول ندارد،ان کردن بر اساس دو نظر متضاد امکعمل 
ن امر از یا ست.ینز یقطعًا جا رد،یگآنان مورد انتقاد قرار  یھا تیاز شخص یکی
  .٢جدا است) یامًال امرک م،یدھرا مورد انتقاد قرار  یتیه شخصکنیا

                                                 
 .۴-۸، ص مقام صحابه -١
 . ۲۱ص  ،منبع سابق -٢ 
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 یعلم یارهاکدرست از ساز وی ناتلق

وارد شده  یاسالم که از اروپا به ممالک یاز جمله موارد خوب و بد(
خودی  بهق و نقد یه تحقکاست  زیچ ) درھردیق و تنفیتحقه (ینظر یکیاست 
ان دعوت داده  یم مردم را به سویرکست و خود قران ین یز بدیچخود 
 یه براک ی) از صفات خوبان تحت عنوان (عبادالرحمندر سوره فرق است.

  است:ن یا یکیر شده کپروردگار متعال ذ کیبندگان صالح و ن

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ� � ْ ا وَُ�ۡمَياٗ�اإَِذا ُذّكُِروا ْ َعلَۡيَها ُصّمٗ وا  ﴾٧٣َ�ِٰت َرّ�ِِهۡم لَۡم َ�ِرُّ
ران بر کوران و که مانند کستند یخداوند چنان ن کیبندگان ن ]۷۳[الفرقان: 

ه دلشان بخواھد کق ھر چه بخواھند و به ھر نحوه یبدون تحق فتند ویان ب
نند ک می رت عملیو بص ینیو فھم وروشن ب کت دریه با نھاکنند بلکعمل 

ه در ک یارکرده است کن ییتع یضوابط یارکز و ھر یھر چ یاما اسالم برا
ره حدود و ید و آنچه از دایمقبول و مف ،ردیحدود و ضوابط شرع انجام پذ

  .١عت خارج باشد مضر و مردود خواھد بودیاصول شر
ش یبرا یچ حد و مرزیھه از اروپا اخذ شده ک یدیق وتنقیآن نوع تحق

 یمعن بی یھا یارکت ادب و احترام و حدود آن از ین نشده است و رعاییتع
ن یسندگان ایاز نو یاریه بسکتاسف است  یبس یجا .محسوب شده است

ا ی ینیو بدون احساس ضرورت د اند متاثر شده ھادینگونه تنقیدوره از ا
آزادانه قرار دادن  دیرا ھدف جرح و تنق یبزرگ اسالم یھا تیشخص یویدن

روا داشتن  است.و از عالئم محقق بودنشان قرار گرفته  یجزو خدمات علم
رباز معمل یاز د یان مذھبیشواین نوع جور و ستم نسبت به اسالف امت و پیا

                                                 
 ۲۲مقام صحابه ص  -١ 
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  .١ده استیز رسین شرام کشرفت نموده و به صحابه یحاال پ یبوده ول

 نا درست یها برداشت یعلت اساس

شود  می نتااھ یا نسبت به شعائر اسالمیه در تمام دنک ین زمانیدر چن(
جنگ و جدال و  ،یغارتگر ،شتارکقتل و  ،یحرام خور ،ارکآش یو فحشا

ن یا ،یط حساسین شرایان مسلمانان وجود دارد در چنیدر م ھا یریدرگ
 یده و مرده را خدمت بزرگیخواب یھا چرا برافروختن فتنه ،محققان نقاد

 یھا تیشخص ،انین آقایه اکن است یت ایواقع ؟دانند می اسالم یبرا
ز مانند عموم رجال فقط یرا ن –ھم یرضوان الله عل –رام کحضرات صحابه 

م یح و سقیات صحیروا یرده و از جمع بندکنگاه  یخیات تارینه رواییدر آ
مقدس  یھا تین شخصیا یه ھمان مقام را براک اند دهیرسای  جهیخ به نتیتار

امت  یده اجتماعیه نصوص قرآن و سنت و عقک یازیند و از امتیز نمایتجو
از یامت اند رده غافل ماندهکرام عطا کصحابه  یگرام یھا تیبه شخص

ه یم درباره ھمه آنان اعالمیرکه قرآن کن است یحضرات صحابه ا یخصوص

ُ ٱرَِّ�َ ﴿ ْ َ�ۡنهُ  �َّ بودن آنان را صادر فرموده  یو مژده بھشت ﴾َ�ۡنُهۡم َورَُضوا
آنان را از ھر گونه جرح و نقد  یھا تیذات و شخص ،لذا جمھور امت است.

 ،ه از آنھا منقول استک یمختلف کدر مورد مسائل و مسال .اند دانسته یبر
ردن ک اجتھاد ،ح دادهیرا ترج یکیاجتھاد  یره حدود شرعیعمل در دا یبرا

ش مرجوح که مسلک یسکجداست و  یامر ،را مرجوح قرار دادن یگریو د
ن یشود و نه چن می مجروح یت وینه ذات و شخص ،قرار داده شده است

ه یام شرعکرا عمل بر احیز .گردد می خالف ادب و احترام محسوب یارک

                                                 
 .۲۴منبع سابق ص  -١ 



 حقایقی از جنگ جمل و صفین            ٨٤

ن کر ممیز متضاد غیعمل بر دو چ ،فرض است و در موقع اختالف اقوال
ه کراست یانسان ناگز ،نیفه دیو انجام وظ یضه شرعیفر یادا یاست لذا برا

ه در مورد ذات و کنیمشروط بر ا ،دیرا انتخاب نما یکی ،ان اقوال مختلفیاز م
 .١دیجو یاسائه ادب دور واز ھرگونه اھانت  ،ت طرف مقابلیشخص

 دگاه مسلمانان در مورد اختالف صحابهید

ان یبا توجه به آنچه در صفحات گذشته در مورد مقام و عظمت صحابه ب
 یبرد و متق یزان پیآن عز یتوان به تقوا و خداترس می یبه راحت ،میردک

پست  یه جنگ و جدال آنھا براکند ک می ن مسئله را ثابتیا ،بودن آنان
ه کدھد  می ن را نشانیات ثبت شده ایه رواکبل ،نبوده یویومقام و متاع دن

دند و یشک می نارکبزرگ خود را  یھا تیدام از آن بزرگواران از مسوولکھر 
. پس باشد می ثابت شده یا از آنان امریو عدم رغبت به دن یستیساده ز

ه جنگ و اختالفات صحابه به خاطر مسائل کد ین دیچگاه با ایمسلمانان ھ
ه اختالفات کاتفاق نظر دارند  یه ھمگکنگرند بل نمی هیبه قض ،بوده یویدن

م و کح یبوده و در اجرا س آنان به خاطر قصاص قاتالن حضرت عثمان   
رده و ک ه منافقان از فرصت استفادهک اند م اختالف داشتهکح یعدم اجرا

ه امت ک) اما ناگفته نماند ه گذشتکآتش جنگ را برافروختند (ھمانگونه 
 ،بوده است س نیر المومنیه حق به جانب حضرت امکن باورند یبر ا یاسالم

نه  !است و مقابلش باطل است یکیم پس حق ییم بگویتوان نمی ن حالیبا ا
ز اجتھاد یه آنھا نکم چرا یدان می د معذوریز بایه و ھمراھانش را نیه معاوکبل
 یاجتھاد یارشان خطاکو به نظر خود حق با آنھا بود پس چون  اند ردهک
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 اسالم. یده جمھور علماین است عقیا باشند. نمی ارکگناھ بوده،

 میدان یاز اشتباه نم یآنها را بر

ام مه تکوجود ندارد  یسکا یه در دنکاصل قابل قبول است  کین یا
از او صادر نشود و در مقابل ای  دهیو پسند کیار نکچ یاعمالش بد باشد و ھ

ه تمام کا وجود داشته باشد یدر دن یه انسانکند ک نمی قبول یچ عقلیز ھین
اسالم دگاه یاز او سر نزند اما از د ییار خطاکچ یاعمالش خوب باشد و ھ

ل (معصوم یھستند و آنان به دل ین قاعده دوم مستثنیاز ا یامبران الھیپ
گر ید یسکن مسئله در مورد ی) از گناه محفوظ ھستند و به جز آنھا ابودن

م به خاطر چند مورد یتوان می ا ماین قاعده آیخوب حال با ا .ستیصادق ن
م یار بدانکاو را فاسق و فاجر و خراب ،صادر شود یارکو کیه از فرد نکاشتباه 

 ،ر خواھانهیار خک کیار به محض انجام کاد فساد یدزد ش کی ،ا در مقابلیو 
امًال کر کتف کین یم قطعًا ایقرار دھ یف بندگان معصوم الھیاو را در رد
ن ید: (تصور ایفرما می )ر ح( یع عثمانیمحمد شف ی. عالمه مفتاشتباه است

ه یا خطا قرار دادن نظریه و مرجوح ینظر کیشمردن  ه راجح و حقکمطلب 
 .امًال اشباه و غلط استک یتصور ،گردد می مستلزم نقص گروه دوم ،گرید

ه در مرحله عمل ک اند ق دادهیل تطبکن شین امت ھر دو امر را به ایاسالف ا
 یگروه را مطابق اصول مسلم و متفق اجتھاد کیقول و نظر  اعتقاد،و 
 یول ردند،ک کار نموده و نظر گروه دوم را تریاخذ و اختت اسالم عیشر

چ یھ ،اند شمرده که نظرش را متروک ینسبت به ذات و اشخاص آن گروھ
به خصوص در  ،اند اوردهیض و سوء ادب باشد بر زبان نیه موجب تنقک یالمک

ده ین امر اجماع منعقد گردیه بر اکھمان طور  شمورد مشاجرات صحابه 
از آن دو  کیھر  ییت ادب ھر دو گروه واجب و بدگویو رعام یه تعظکاست 
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ه در جنگ کز اجماع منعقد شده ین امر نی. بر استیز نیگروه جا
ن در یبر حق و طرف مخالف او بر خطا بود و ھمچن س یحضرت عل،)جمل(

ه و یمحق بود و در مقابلش معاو س یحضرت عل ،)نیصفجنگ (
قرار  یاجتھاد یخطا یآنان را نوع یالبته خطا .طرفدارانش بر خطا بودند

ه بر حسب اصول ک یسکشوند.  نمی یه مستوجب عتاب الھک اند داده
برد  می ارکخود را به  یوشش و سعک یشرعای  استنباط مسئله یاجتھاد برا

ه به او ھم کبل ،شود نمی از ثواب محروم ،ن وضع اجتھادش به خطا رودیو با ا
ه اختالفات حضرات صحابه کآن است ز بر یرسد. اجماع امت ن می یاجر

 یھا تیشخص ،ه بر اثر آنکبه حساب آمده  یاجتھاد یھم اختالف شرام ک
ن سان یرند بدیگ نمی از دو گروه مورد مالمت و سرزنش قرار یکیچ یھ

سو جنبه خطا و ثواب مسئله را ھم  کیاسالم از  یعموم محققان و علما
عظمت رتبه و مقام حضرات صحابه گر احترام و ید یو از سو اند ردهکروشن 

و در مورد مشاجرات صحابه حفظ زبان و باالخره  اند ردهکت یامًال رعاکزیرا ن
ه بدون کد شده یکن امر تایو نسبت به ا اند ق الزم قرار دادهیوت را طرکس

ه در دوران جنگ و مناقشه ک یاتیاکات و حیضرورت وارد شدن در بحث روا
به عنوان نمونه  .١)باشد نمی زیجا ،نقل شدهگر یدکی ن آنان نسبت بهیب

 رکرا در مورد اختالفات صحابه ذ یشمندان اسالمیدگاه چند تن از اندید
 .باشد می یدگاه امت اسالمیه خود نشانگر موضع و دکم ینک می
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 دگاه اهل سنتید

 /  یامام حسن بصر -۱
ح و یصحت یفیکب آنھا از یه صحابه حاضر بودند و ما غاکبود  یآن جنگ(

خبر لذا در ھر  بی ما از آن بودند ول با خبر یقت درست حاالت و مسایحق
ه آنان با ک یزیم و در ھر چیردک یرویما از آنان پ ،آنان متفق شدند یامر

  .١م)یوت نمودکما در آن مورد توقف و س ،ردندکھم اختالف 

 /  یامام شافع -۲
ما را از  یھا متعال دسته خداوند کاست  ییھا ، ھمان خونھا ن خونیا(

آلوده  ھا را ھم با آن خون مانیھا د زبانیلذا ما با ،داشته است کآن پا
  .)نمیکو در آن دخالت ن( ٢)مینساز

 /ه یمیامام ابن ت -۳
 ین صحابه رخ داده است خودداریه بک یان اختالفاتی) از ب(اھل سنت

ًال ک یبعض است،آنھا نقل شده  یه درباره بدک یاتیاز روا د:یگو می د وینما می
شود و چھره  می دهید یشیم وبکانت یخ یدروغ محض است و در بعض

ات یو روا است.ر داده شده ییله دشمنان آنھا تغیان به وسیجر یواقع
ز آنھا را معذور یدر آن ن ده،یرسه در مورد اختالفات آنھا به ثبوت ک یحیصح

شان درست  یه راک یا مجتھدانی نبودند،ش یرا آنھا دو گروه بیز ،اند داشته
اھل سنت  ھمه،ن یشان خطا بوده است با ا یه راک یا مجتھدانیبوده و 
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ه کبل اند، بوده ره معصومیصغره و یبکه تمام صحابه از گناھان کده ندارند یعق
 یسو ه بهک ییھا یاز جمله گناھان و بد پس،ز الخطا ھستند یالجمله جا یف

دروغ و  آن،قسمت اعظم  است،نسبت داده شده  رامکاز صحابه  یبعض
ه آنان بنا به کاست  ییارھاکاز آن  یگریمحض است و قسمت د یافترا

اما  اند، ردهکار ین دانسته و اختیم دکو ح یف شرعیلکاجتھاد خود آن را ت
بوده و آن را گناه و  خبر یت اجتھاد آنھا بیفیکنه و کاز مردم از  یاریبس

سرزده و  یه واقعًا گناھکثابت شود ای  اگر در مورد مسئله اند. خطا دانسته
 یه آن گناه مورد عفو بخشش الھکم ین را بدانید ایبا نبوده، یاجتھاد یخطا

و  کیار نکو به سبب ھزاران  اند ردهکه آنان توبه کچرا  است،قرار گرفته 

إِنَّ ﴿ است.شان صرفنظر شده یاز گناه و خطا اند، ه داشتهکای  دهیپسند
ّ�ِ ٱيُۡذهِۡ�َ  ۡ�ََسَ�ٰتِ ٱ لذا با  اند پس آنان اھل بھشت ]۱۱۴[ھود:  ﴾...اتِ  َٔ لسَّ

ه کبماند  یباق یه در نامه اعمال آنان عملکست ین نکمم ،ن امریتوجه به ا
 . ١جھنم باشد) یمستوجب سزا

 / یمجدد الف ثان ،یامام ربان -۴
از حضرت مجدد الف  ینسبتًا طوالن یتوبکم ،ر خواھد شدکًال ذیآنچه ذ

ھل سنت و جماعت دگاه و موضع ایننده دکان یامًال بکه ک ،باشد می یثان
. ردکد یاد بای یو ھمه را به بزرگ اند ھمه بزرگ ص غمبریاصحاب پ( .است

ن اهللا إ«فرموده ص ه رسول اللهکند ک می تیروا س )انس(ب) از یخط(
فمن حفظ� فيهم  ،انصاراً صهاراً واختار� منهم أو ،صحاباً أاختار� اختار� و
 ندکت یروا) ) از (ابن عباسیطبرانو ( »من أذا� فيهم أذاه اهللاو ،حفظه اهللا

 ،صحايبأمن سب « فرموده: –السالم ة واله الصلو یعله ویعل –ه رسول ک
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 لشه ی) از عایابن عدو ( ز١»مجع�أانلاس و مالئ�ةـفعليه لعنة اهللا وال
ن �و« :فرموده –السالم ة واله الصلو یه و علیعل -الله ه رسولکند کت یروا

  .٢»أصحايب أجراهم ىلعميت أرشار 
بر  ،شان واقع شده استیان ایه در مکمنازعات و محاربات  !)زانیعز(

ه آن کرا یز ،د داشتیو تعصب دور با یرد و از ھوکد یصرف با ،کیمحامل ن
ه جمھور کچنان .و ھوس یبوده و نه بر ھول یبر اجتھاد و تاو یمخالفات مبن
بر خطا  س ٣ریه محاربان حضرت امکد دانست یاما با برآنند.اھل سنت 

خطاء  خطا،ن ین چون اکیل بوده،ر یاند و حق به جانب حضرت ام بوده
ه شارح کچنان .از مواخذه مرفوعاز مالمت دور است و  است،اجتھاد 
 ی) از رونیصفعات (جمل) و (ه واقک ند،ک می ) نقلیآمد() از (مواقف
ه اھل کرده کح ید تصری) در تمھیور سلمکخ ابو شیشبوده و ( یاجتھاد

بر  بودند، او ه ھمراهکاز اصحاب  یه با جمعیه معاوکسنت و جماعت برآنند 
خ (ابن حجر) در یش بود. یاجتھاد یخطا شان،یا یخطا بودند و خطا

اجتھاد بوده و  یاز رو س ریه با حضرت امیمنازعت معاو ه،ک) گفته (صواعق
و آنچه شارح مواقف گفته  است.ن قول را از معتقدات اھل سنت فرموده یا
مراد او  نبوده،اجتھاد  یه آن منازعت از روکاز اصحاب ما برآنند  یاریه بسک

اند  مکاھل سنت بر خالف آن حا .دام گروه را داشته باشدک اصحاب،از 

باخلطاه االجتهادي كما رصح به امام  كتب القوم مشحونة«ه گذشت و کچنان
) در حق لیتضلق) و (یتفسپس ( »همار وغ�القايض ابو��الغزايل و

 جائز نباشد.  س ریمحاربان حضرت ام
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 ص صحاب النبيأحداً من أمن شتم  س قال مالك الشفا:قال القايض يف «

 عىلن قال: كانوا فا شو عمر بن العاص أو معاويه أبابكر او عمر او عثامن أ

فال  ،كل نكاالً شديداً إن شتم بغري هذا من مشامتة الناس نُ و  ،١ »تلكفر قُ ضالل و

 ،ال فسقه كام زعم البعضة ومن الرفض ةكفره كام زعمت الغال يكون حماربوا عىل

الطلحة كيف وقد كانت الصديقة وأصحابه كثري من  مواقف اىلـو نسبه شارح ال

الزبري يف قتال اجلمل منهم وقد قتل الطلحه وصحاب الكرام ألكثري من اوالزبري و

 تفسيقهم مما ال جيرتءوتضليلهم و ألفاً من القتىلقبل خروج معاويه مع ثلثه عرش 

و آنچه در عبارات   ٢»ن يكون يف قلبه مرض ويف باطنه خبثأمسلم اال ـعليه ال

ان ك«: اند و گفته ه نقل شده استی) در حق معاوجوراز فقھا لفظ ( یبعض

ت خالفت او در زمان خالفت یمراد از جور عدم حق »ه اماماً جائرايمعاو

 تا با .ت استه مالش فسق و ضاللک ،ینه جور ،خواھد بود س ریحضرت ام
 اقوال اھل سنت موافق باشد. 

 اجتناب ،برداشت شودان الفاظ خالف مقصودیارباب استقامت از ات کمع ذل

نه كان أقد صح كيف يكون جائراً و« .نندک نمی زیاده بر خطا تجویند و زینما می

                                                 
ا یه یا معاویا عثمان یا عمر یر کامبر، ابوبیاران پیاز  یکیبه  یسکفرمود: اگر  کامام مال -١

 شته شود.کد ی، بااند افر بودهکد آنان گمراه و یا بگویدشنام دھد،  شعمرو عاص 
راه گفت در یدر جنگ جمل بد و ب یمخالفان حضرت علتوان در مورد  می چگونه -٢

 یاند و حت ی از صحابه در جمع آنان بودهاریر و بسین و طلحه وزبیه ام المومنک یحال
ین ه جنگ صفکنیقبل از ا اند د شدهیگر شھیزده ھزار نفر دیر با سیحضرت طلحه و زب

 یچ مسلمانیه ھکاست  ییارھاک. پس فاسق و گمراه دانستن آنھا از جمله رخ دھد
 باشد. کمار و درونش ناپایه قلبش بک یسکد مگر یتواند آن را بگو ینم
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  .١»مسلمني كام يف الصواعقـماماً عادالً يف حقوق اهللا سبحانه ويف حقوق الإ
 یرو ادهیز زین ،ر گفته استکمن یه خطاک یو موالنا عبدالرحمن الجام

ه کخطاست و آنچه بعد از آن گفته  ،نندکاده یبر خطا ھر چه ز .رده استک
د و محل یترد یچه جا ،ز نا مناسب گفته استین ،استاگر او مستحق لعنت 

 اما در .ش داشتیگنجا ،گفت می ))دیزیدر باب (( ،ن سخنیاگر ا ،اشتباه
 به اسناد ثقات یث نبوید و در احاددار وقاحت ،ه گفتنیحضرت معاو مورد

ا� « :اند و فرموده اند ردهکه دعا یدرحق معاوص غمبر یه حضرت پکآمده 
ا� « :اند گر فرمودهید ی.  و در جا٢»احلساب وقه العذابالكتاب وعلّمه 

 . ٣»ومهدياً  دياً اجعله ها
ل ین سخن از موالنا بر سبیظاھرًا ا مقبول است ص آن حضرت یو دعا
ح به اسم یات تصریضًا موالنا در ھمان ابیو ا استسان سر بر زده یسھو و ن

. دھد می خبر یز از ناخوشیعبارت نن یا .)گرید یآن صحابرده گفته است (کن

نَا﴿
ۡ
ۡخَط�

َ
ۡو أ

َ
َِّسيَنآ أ در  یو آنچه از امام شعب ]۲۸۶[البقرة:  ﴾َر�ََّنا َ� تَُؤاِخۡذنَآ إِن �

، به ثبوت تر بر اوستوھش او را از فسق ھم باالکو ن اند ردهکه نقل یذم معاو
او  ،صدق آنر یبر تقد ،اوست شاگردانه از ک /) است (امام اعظم دهیرسن

ت و معاصر او و اعلم ن اسیه از تابعک /) ک. و (امام مالن نقلیا احق بود به
رده است کم کالعاص را به قتل ح ه و عمرو بنیمعاو  ٤، شاتمنهیعلماء مد

 م به قتل شاتم اوکچرا ح ،بود می ) اگر او مستحق شتم(چنانچه باال گذشت

                                                 
 یعادل بوده در ادا یند، او امامک می ه در صواعق ابن حجر به آن اشارهکھمانگونه  -١

 د.یتوان او را جائر نام می مسلمانان، پس چگونه یحقوق خداوند و بندگانش و تمام
 م بده و او را از آتش محافظت بفرما.یتاب تعلکه را از حساب و یخداوندا ! معاو -٢
 ننده بگردان.کت یافته و ھدایت یه را ھدایبار الھا ! معاو -٣
 نده .یدشنام دھنده و فحش گو ،نندهکشتم  یعنی -٤
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م به قتل شاتم او کح ،دانستهبائر که شتم او را از کرد پس معلوم شد ک می
ساخته  شر و عمر و عثمان کب یشتم اب کیدر ھم ضًا شتم او را یرده و اک

 ی. اباشد یموھش نکه مستحق ذم و نی) پس معاوه باال گذشتکچنان است (
ش یم و بک رام،کاز اصحاب  یه نصفکست بلین معامله نیه در ایتنھا معاو !برادر
 باشند،ا فسقه یفره کاگر  س ری. پس محاربان اماند کیشر ین معامله با ویدر ا

ده است و یشان به ما رسیغ ایه از راه تبلک، ن از بین میرودید  ١ اعتماد از شطر
. امام ن استیابطال ده مقصودش ک یقیمگر زند ،را ین معنیند اکز نیتجو
فاء یه در استکبل نبوده،ه آن منازعت بر امر خالفت کرده کح یتصر / یغزال

را  ین معنیز این )خ ابن حجریش(. وبوده است س ریدر بدء خالفت حضرت ام
 موطن،ن یق اسلم در ایطر !برادر یا است.از معتقدات اھل سنت گفته 

ھم الصلوات یعله ویعل –غمبر است یر مشاجرات اصحاب پکوت از ذکس

عليه الصلوة –غمبر یپ .شانیر منازعت اکو اعراض از تذ –مات یالتسلو
عليه –ز فرموده یو ن ٢»ما شجر ب� أصحايبيا�م وإ« فرموده: -السالمو 

–ز فرموده یو ن ٣»أصحايب فامسكواذا ذكر إ« :-وعلى آله الصلوة و السالم
ال  ،صحايبأاهللا اهللا يف  ،صحايبأاهللا اهللا يف « : -عليه الصلوة و السالم

د یبترس پس ،در حق اصحاب من أل یخداد از یبترس یعنی »تتخذوهم غرضاً 
  د.ینسازر خود یشان را نشانه تیا .شانیاز خدا جل و عال در حق ا

بنابر اصل مقرر  ،توقف در لعنت او است.دولت از زمره فسقه  ی) بدیزی(
 .اند ردهکز لعنت نیافر باشد تجوکن را اگر چه یه شخص معکاھل سنت است 

                                                 
 نینصف د -١
 ارانم.ین ی) در مورد مشاجرات بقضاوت کردن ازپرھیز کنید و مواظب باشید ( -٢
 د.ینکار یوت را اختکارانم بحث شد، سیان ی) مدر مورد (مشاجراتھرگاه  -٣
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 یهلب اجلهنم یابكفر بوده (که ختم بر او کنند کوم ن معلیقیه به کمگر آن

ِينَ ٱإِنَّ ﴿) :ه خداوند فرمودهکچرا ( ،ستیان لعنت نیه او شاکنه آن )امراتهو َّ� 
َ ٱيُۡؤُذوَن  ُ ٱلََعَنُهُم  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ ۡ�َياٱِ�  �َّ ِهيٗنا �ِخَرةِ ٱوَ  �ُّ َعدَّ لَُهۡم َعَذاٗبا مُّ

َ
 ﴾٥٧َوأ

  .١]۵۷[األحزاب: 
 داشته،ش یمردم بحث امامت را پثر کن زمان چون ایه در اکد یبدان

نصب  –ھم الرضوان یعل –رام کھمواره سخن از خالفت و مخالفت اصحاب 
ثر اصحاب کخ و مرده اھل بدعت اید جھله ارباب تاریاند و به تقل ن ساختهیع
 شان منتسبینند و امور نامناسبه به جانب اک نمی ادی یکین به رام راک

به  ،تابت آوردهکد یدر ق ،آنچه معلوم داشتاز ای  به ضرورت شمه ،سازند می
 . نددوستان مرسل داشت

و قال ابلدع أذا ظهرت الفنت إ«: -عليه وعلى آله الصلوة والسالم–قال 
لعنة اهللا صحايب فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل ذلك فعليه أوسبت 

  .٢»ال يقبل اهللا رصفاً وال عدالً  ،مجع�أانلاس و مالئ�ةـالو
و  قرار دھنده مدار اعتقاد را بر آنچه معتقد اھل سنت است کد یپس با
دروغ  یھا ار را بر افسانهکمدار  .ارندی) را در گوش ند) و (عمرویزسخنان (

                                                 
) یاران رسول الله و اولیای خداوندبا فحش و ناسزا به (کسانی که خدا و رسولش را ( -١

کند (و از رحمت خود  نفرین می ا و آخرتیخداوند آنان را در دن ،رسانند می آزار
 .بیند) ی ایشان تھیه میای برا کننده) و عذاب خوار گرداند نصیب می بی

د یپس با ،) و به اصحابم دشنام داده شودھا ظاھر شود (یا بدعات ھنگامی که فتنه -٢
ه کن خدا و مالئیند پس نفرکن نیاگر چن ،ند و به دفاع بپردازدکعالم علمش را ظاھر 

 زش در بارگاه قبول نباشد.یچ چیانسانھا بر او باشد و ھ یو تمام
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د یتا ام ،است یه ضرورید فرقه ناجیتقل .ردن استکخود را ضائع  ،ساختن
 . ١دا شودینجات پ

 !؟میبر یم یما چه سود

اختالفات صحابه  یه به نقد و بررسک یسانکنجاست یته  قابل توجه اکن
گر را یطرف و بطالن طرف د کیت یزنند و به قول خودشان حقان می دست
و  یتوان جز بدبخت می ایآ ؟شود می ب شانینص یچه سود !نندک می روشن

چرا ما خودمان را به   ؟تصور نمود ین اشخاصیچن یرا برا یگریز دیذلت چ
ت یه خداوند از آنان اعالم رضاکرا  یافراد مینکم تا ثابت یآب و آتش بزن

شان یحسابشان با خدا ،ه رفتندکبودند  یآنھا افراد !ھستند یجھنم ،ردهک
آن دسته از  .مینکاد ی یکیم ھمه را به نیفه داریما فقط وظ ،است

 از صحابه را مورد حمالت خود قرار یه بعضکسندگان و سخنوران ینو
ن یرا با ا یالت مسلمانان و جامعه اسالمکاز مش یلکمثًال چه مش ،دھند می

د احترام یمسلمانان در مورد صحابه با د یاگر تمام ؟نندک می اقدامشان حل
ن به یه اکدھد  می در جامعه رخ یلکمگر چه مش ،نندکو عظمت آنھا را نگاه 

 ن اقدامشان سببیا ایآ ؟ندیخواھند آن را رفع نما می !رانکاصطالح روشنف
 ص عوام الناس نسبت به مقام شامخ شاگردان رسول الله یادب بی
 ین و اھانت به صاحت مقدس خلفاینه توھین اقدامات زمیا ایآ ؟شود ینم

 را فراھم یتب محمدکت شده گان مین و عشره مبشره و تربیراشد
 قلمداد یبه جامعه اسالم یار را خدمتکن یم ایدام عقل سلک ؟آورد نمی
توان  می ،سمیونیشوم صھ یھا ردن نقشهکارھا را جز اجرا کن یا ایآ ؟دینما می

                                                 
 .۲۵۱توب کم ،۱ج  ی،ثان توبات مجدد الفکم -١
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 ؟شوند نمی شتر خوشحالیفر بکا سران ین اقدام آیبا ا ؟گر دانستید یزیچ
 ه خدا و رسول و دوستان خدا را به خشمکاست  ینین چه خدمت دیپس ا

سخنان حضرت  ،زنند می ین اقداماتیه دست به چنک یانیانگار آقا ؟آورد می
ان ی.. را پس از پا.ه ویمعاو ،س ریحضرت زب ،س ت طلحهحضر ،س یعل
ه جنگ کدانند  می . و گرنهاند گر مطالعه نفرمودهیافتن نبردھا در مورد ھمدی

را فحش و  یگریچ وجه دیو جدال آنان به خاطر حق بوده و پس از آن به ھ
چ وجه بعد از جنگ خوشحال نبود از یبه ھ س یحضرت عل .اند ناسزا نگفته

، برادران ه آنان دشمن نبودندکچرا  ،ست داده استکرا ش یدشمن هکنیا
د به شدت ناراحت شده یشان صحنه جنگ را دیه اک ی. ھنگامبودند ینید

 پدرت اصًال گمان !حسن یا :فرمودند س امام حسن ،خطاب به فرزندش
ن مرده بودم و یست سال قبل از ایاش بک .شدکنجا بیار به اکه کرد ک نمی

ن مردم را ین پس از باز گشت از جنگ صفی. ھمچندمید نمی را ھا ن صحنهیا
 ،دینکه را بد تصور نیامارت معاو !دیمواظب باش :مورد خطاب قرار داده فرمود

.  ١جدا خواھند شد ھا ه از گردنکد ید دیرا خواھ ھا سر ،نباشد یرا اگر ویز
صر روم یه قک ی. زمانمیبنگر س یه را در قبال حضرت علیحال موضع معاو

او  یه براکای  ه در نامهیمعاو ،را داشت یاسالم یھا نیقصد حمله به سرزم
ه با کبه خدا قسم  ،یینما یمت را عملیاگر تصم :ن نگاشته بودیچن ،فرستاد

مقابله  یرش براکرد و در صف مقدم لشکصلح خواھم  )یعل(قم یبرادر و رف
شه سلطنت را از یو رد یشکه را به آتش خواھم یبا تو خواھم آمد و قسطنطن

سوال  س یه در مورد حضرت علیاز معاو ی.  وقت٢دیشکخ و بن برخواھم یب
. از من بھتر و افضل است یه علکدانم  می به خدا قسم :ردند جواب دادندک

                                                 
 ه.یده واسطیبه نقل از شرح عق ،مقام صحابه -١
 مقام صحابه به نقل از تاج العروس. -٢
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فقط به خاطر مسئله قصاص و انتقام خون حضرت  یمن با واختالفات 
ن یھمانا من اول ،گرفت می اگر او از قاتالن عثمان انتقام ،است س عثمان

ن ی. ھمچن١ردمک می عتیب یه بر دست وکبودم از اھل شام  می یفرد
ه کدوارم یام :دیفرما می بر یدر مورد حضرت طلحه و زب س یحضرت عل

 :ه فرمودهکه قرار دھد ین آیر را مصداق ایخداوند سبحان من و طلحه و زب

َتَ�ٰبِلِ�َ َونَزَۡ�َنا َما ِ� ُصُدورِهِم ّمِۡن ِغّلٍ ﴿ رٖ مُّ ُ�ُ ٰ   .]۴۷[الحجر:  ﴾٤٧إِۡخَ�ٰنًا َ�َ
و برادرانه بر  ،میشک می رونیشان بیھا نهیرا از س یو دشمنانگ یتوز نهیکو «

 ما یبر مدعا یشاھد ،ن چند نمونهیا. ٢»نندینش می ھم یارویھا رو تخت
گر را در دل نداشته و به یدکینه و بغض یکن بزرگواران یم ایه گفتکباشد  می

 –زده یه ما بعد از سکنیا ی. پس چه جاگذاشتند می گر احترامیدکیمقام 
م و به ینکن آنان را روشن یم و آتش جنگ و اختالف بییایچھارده قرن ب
 !.میگر را باطل و گمراه بدانی، گروه دیاز گروھ یخاطر طرفدار

 !میچرا گناه پسر را به پدر نسبت ده

ه کنیثر مردم با آن روبرو ھستند اکه امروزه اک یاھات بزرگاز اشتب یکی
 ند.یگو می راهین جھت او را بد وبیگناه پسر را به پدر نسبت داده و به ھم

ه به صاحت مقدس خاندان رسول کیبدبخت و محروم با اھانت د)یزی(
به ثبت رساند  )هیام یبن(خ یرا در صفحات تار یه ننگکب شد لکمرت صالله

مطرود  ر مسلمانان منفور ویغ یعملش نزد تمام مسلمانان و حت نیو با ا
م چون یص دھیتشخ یرا به خوب یسکد حد و حدود ھریگشت. اما ما با

                                                 
 .۱۲۹، ص ۷ج  یة،النھایة والبدا -١
 .یة در بحث جنگ جملالنھایة ور اعالم النبالء و البدایو س ةاسد الغاب -٢
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ز ین پسر ناخلف پدر را نیا نیار ننگکل ید به دلیاست نبا) هیمعاود) پسر (یزی(
ن یا ،ز نسبت دادیه نیاه بخت را به معاوین سیمورد اھانت قرار داده و گناه ا

السالم را به خاطر ه یشود حضرت نوح عل می امًال اشتباه است مگرک یرکتف
م یس حضرت ابراھکا بر عیم و ییراه بگوی) بد وبه دشمن خدا بودکپسرش (

د و ین دیم پس ایه السالم را به خاطر پدرش مورد سرزنش قرار دھیعل
ه یچرا معاوند پس کاعتراض وارد  یسکامًال اشتباه و غلط است اگر کنش یب

  ؟ن خود قرار دادیاو را جانش
امًالمورد انتقاد قرار که یمعاو ی) را از سودیزی( ینیز اقدام جانشیاوًال ما ن

 م.یپسند نمی ن اقدامش رایوا  .١میا داده
ن یه اکنست دا می جاکه از یم معاویمسئله بنگربا تعقل به  یکًا ما اندیثان

روا  ص امبریرا به صاحت مقدس خاندان پ ین اھانتیفرزند ناخلف چن
 یبرد به طور قطع او را برا می ن ماجرایازا ییدانست و بو یگر ماو ا ؟داردیم

 .ردک نمی نییخود تع ینیجانش
سند  ص امبرین خاندان پیو ھمچنص رمکبه رسول ا عالقه اوعشق و 

 یبرا ین ناراحتیتر کوچکچ وقت دوست نداشت یه ھیه معاوکاست  ییایگو
م و یل را بنگریعاقالنه مسا یم قدرییایپس ب .دیایش بیپ ص امبریخاندان پ

ار و کز مورد ضرب و شّتم افیه را نیوا) معدیزین (یبه خاطر اقدامات ننگ
 .میش قرار ندھیخو یھا شهیاند

 

                                                 
 نگارنده مراجعه شود.گر ی) اثر دکتاب (معاویه را بھتر بشناسیمبه   -١



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الم!کخالصه 

 ،سخنوران سندگان ویاز نوای  ه امروزه عدهکآنچه سبب شده است 
قرار دھند ھمان  یادب بی ن ویتًا توھیاز صحابه را مورد انتقاد و نھا یبعض
رده و کز را از آن اخذ یه ھمه چکباشد  می )نیصف) و (ان جنگ (جملیجر

گروه مخالف او را  س یل بطالن مخالفان حضرت علیبا در دست داشتن دل
جامعه را آلوده  ثرکش قرار داده و اذھان ایخو یغاتیمورد بمباران تبل

 اند. ردهک
 س یه گروه مخالف حضرت علکم یریگ می جهین مطالب و عبارات نتیاز ا

ز سبب ین س ان قتل حضرت عماریاند و جر ن خارج نشدهیچ وجه از دیبه ھ
 یه باغیه گروه معاوکم یری. ما اگر ھم بپذباشد نمی هیو ارتداد گروه معاو فرک

اند  ردهک یه در آن وقت بغکبل ،میافر بدانکم آنان را یتوان نمی اند باز ھم هبود
مان شده و یارشان پشکم را فرو آورده و از یو بعدًا در مقابل حق سر تسل

�ن َطآ�َِفَتاِن ﴿ :دیفرما می ه سوره حجراتکه مباریاند خداوند در آ ردهکتوبه 
ْ ٱ لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱِمَن  ۖ فَإِۢن َ�َغۡت إِۡحَدٮُٰهَما َ�َ  ۡ�َتَتلُوا ْ بَۡيَنُهَما ۡصلُِحوا

َ
ۡخَرىٰ ٱفَأ

ُ
�ۡ 

ۡمرِ  لَِّ� ٱفََ�ٰتِلُواْ 
َ
َء إَِ�ٰٓ أ ٰ تَِ�ٓ ِ ٱَ�ۡبِ� َح�َّ ھرگاه دو گروه از « ]۹[الحجرات:  ﴾...�َّ

از آنان  یکی. اگر دیان آنان صلح برقرار سازیدر م ،مومنان با ھم به جنگ پرداختند
ه کای  ) با آن دستهرا نباشدیو صلح را پذورزد ( یند و تعدکستم  یگریدر حق د
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اطاعت خدا بر گردد و  یه به سوک ید تا زمانیورزد بجنگ می یند و تعدک می ستم
شان یان ایمدر ،را شدیھرگاه بازگشت و فرمان خدا را پذ .را شودیم او را پذکح

 ،دیار برک) عدالت بط آنیمواد و انجام شرا یاجرا و درد (یدادگرانه صلح برقرار ساز

 . »ه خدا عادالن را دوست داردکچرا 
ه در مورد جنگ ین آیه اک اند دهین عقید بر ایثر مفسران قرآن مجکا

  :دییر توجه بفرمایات زک) صادق است حال به ننیصف(جمل) و (

�ن َطآ�َِفَتاِن ﴿. ده استی) نامخداوند سبحان ھر دو گروه را (مومن -۱
م و به آنھا ییراه بگویم آنان را بد بیپس ما حق ندار« ﴾...لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱِمَن 

 .»میفر و فسق نسبت دھک
ه آنان به کد یجنگ را ادامه دھ یخداوند فرموده است تا زمان -۲

فه راشده یصلح و اطاعت خل یسو ببرند و به یاشتباھشان پ
ه مخالفان حضرت کم ینکما اگر در آن دو جنگ فرض  .برگردند

م بعد از اتمام جنگ آنان را یتوان نمی باز ھم !اند ردهکبغاوت  س یعل
ارشان که پس از جنگ آنھا از کم یردکه مشاھده کچرا  ،مینکمتھم 

دستورات  یت قرآن و اجرایمکمان شدند و ھر دو گروه حیپش
 یسو آنان دوباره به ،هکمبار هین آیپس طبق ا .رفتندیرا پذ یاسالم

مانداران ھستند و در یاز ا ،اند و مانند قبل آورده یرو یام الھکاح
رده و خداوند آنان را مورد عفو و بخشش کمقابل اشتباھشان توبه 

ت ین گروه اعالم رضایه قبًال از ھمکنیل ایبه دل ،خود قرار داده است
. پس آنچه را داده استن وعده ورود به بھشت را رده بود و به آناک

ا ین دنیقبل از فوتشان در ا ،ن وعده خداوند سبحان باشدیمانع ا
ل با کن شیه با اکاز اقدامشان بود  یمانیو آن توبه و پش اند برداشته

  .اند ن رفتهیغل و غش به بارگاه رب العالم یم و بیسل یقلب
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متعال دوارم خداوند یه امکبارھا فرموده است  س یخود حضرت عل -۳
ه معامله ین آیطبق ا شه یر و معاویدر مورد من و طلحه و زب

ٰ  إِۡخَ�ٰنًا ِغّلٍ  ّمِنۡ  ُصُدورِهِم ِ�  َما َونَزَۡ�َنا﴿ندک رٖ  َ�َ َتَ�ٰبِلِ�َ  ُ�ُ  ﴾٤٧مُّ
 رونیشان بیھا نهیرا از س یو دشمنانگ ینه توزیکو « ]۴۷[الحجر: 

 . »نندینش می ھم یارویرو ھا و برادرانه بر تخت ،میشک می
آنان  یھا نه و بغض و عداوت در دلیکبر زدوده شدن  یلین خود دلیا

از ابن  س رمهکه حضرت عک یاملکث یحد ،س . و اما در مورد عماراست
  :ن استیچن ،ردهکت یروا س دیز از حضرت ابو سعیو او ن س عباس

و�ح عمار تقتله الفئة ابلاغية يدعوهم إىل اجلنة «: ص قال رسول الله
 بھشت دعوت یسو را به یگروه باغ کیه ک یعمار ھنگام«. ١»انلار و�دعونه إىل

 ین گروه باغیو باالخره توسط ھم .»خوانند می جھنم یسو آنھا او را به دھد، می
در صفحات قبل اشاره  بود.خواھد  یبت بر وین مصیشود و ا می دیعمار شھ

ه آن وقت ک –) (خوارج ییارشاد و راھنما یبرا س یه حضرت علکم یردک
 س عمار بودند حضرتدر سپاھش  س یھنوز در قالب ھواداران حضرت عل

شه ین عای) به حضرت ام المومنه آنان در جنگ (جملک یرا فرستاد و ھنگام
ه در مقابلشان کبود  س حضرت عمار گفتند،و ناسزا  فحش لقه یصد

 اما آنان امتناع ،ردک ییشان را راھنمایار بازداشت و اکن یستاد و آنان را از ایا
حضرت  یاز سو س ه حضرت عمارکن مطلب ثابت شد یپس ا .دندیورز می
ث یگر به حدید یحال نگاھ .ن گروه مامور شدیا ییراھنما یبرا س یعل

 .ص رمکرسول ا

                                                 
 .۲۷۴، حدیث یگزیده صحیح بخار  -١
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 ین ھستند و تو برایه از ابتدا مخالفان دک یگروھ :فرمود ص امبریپ
ن یق ای. خوب حاال با تطبشتکتو را خواھند  ،یرو می شانیارشاد و راھنما

گروه  یبه راحت ،نیدر روز جمل و صف س ث با عمل حضرت عماریحد
ه منافقانه خود را در سپاه ک یھمان افراد !یآر .) مشخص خواھد شدیباغ(

 له یو معاو یرده بودند و پس از صلح حضرت علک یمخف س یحضرت عل
 یگروه باغ ،خارج شده و در مقابلش موضع گرفتند س یاز سپاه حضرت عل

ھمان خوارج ھستند  یه گروه باغکار است کار روشن وآشی. پس بسھستند
 رساندند.را به قتل  س حساب شده حضرت عمارای  ه با نقشهکو آنھا بودند 

را بعد از جنگ و سخنانش در  س نیر المومنیرد حضرت امکن عملیھمچن
ه قاتل یچ وجه گروه معاویه به ھکند ک می را ثابت تهکن نیا ه،یمعاومورد 

ه در آن ک یبا آن قدرت س یوگرنه حضرت عل اند نبوده س حضرت عمار
 رد و انتقام حضرت عمار راک می روزھا به دست آورده بود با آنھا مقابله

. ) انجام دادا خوارج در (نھروانار را بکن ین ایه اکم یدیاما ما د گرفت، می
دگاه مسلمانان و یو موضع و د یخیتار یھا ن صحنهیاز ا یقیحقان بود یا

ن مختصر بتواند یه اکدوارم ین گونه اختالفات امیفه آنھا در قبال ایوظ
باشد در  یان بوده باشد و به مثابه نوریقت جویحق یبرا ییراھنما

َوزََهَق  ۡ�َقُّ ٱَوقُۡل َجآَء ﴿ اند ردهکجاد یخ ایاران تارکانتیه خکای  دهکظلمت
ۚ ٱ   ]۸۱[اإلسراء:  ﴾٨١َ�َن زَُهوٗقا ۡلَ�ِٰطَل ٱإِنَّ  ۡلَ�ِٰطُل

 ﴾لُۡمبِ�ُ ٱ ۡ�ََ�ٰغُ ٱَوَما َعلَۡيَنآ إِ�َّ ﴿
 ،یوب گنجیا –سنندج 

 ۸۲زمستان 
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