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 مقدمه

ی وتاھک ،غات غربیر تبلیه اسالم تحت تأثکم ینک یمی زندگی در روزگار
ی خود را سپری ھا ن دورهیتر از سختی یکدشمنان ی نان و فشارھامسلما

ی  ندهیست آیدار نشوند معلوم نیلت بند و اگر مسلمانان از خواب غفک یم
ی خبر یبه خاطر غفلت و بی نیتاوان سنگ مسلمانان چه خواھد شد و چه

ف شدند اختال یا محسوب میه قدرت برتر دنکز آن بعد ا و د بپردازندیبا

ۡمرِ� ٱَ�ّيَِ�ٰٖت ّمَِن  َوَءاَ�ۡيَ�ُٰهم﴿ ،موجب ضعف مسلمانان شد
َ
ْ ٱَ�َما  ۡ� إِ�َّ  ۡخَتلَُفوٓا

�ِيَما  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱَ�ۡغَيۢ� بَۡيَنُهۡمۚ إِنَّ َر�ََّك َ�ۡقِ� بَۡيَنُهۡم يَۡوَم  ۡلعِۡلمُ ٱِمۢن َ�ۡعِد َما َجآَءُهُم 
 .]۱۷ [الجاثیة: ﴾١٧َ�نُواْ �ِيهِ َ�َۡتلُِفوَن 

ھای روشنی از دین به آنان دادیم و تنھا پس از آن (در قبول  و نشانه«
گاھی از حق، (از روی حسادت)  اسالم) با ھم اختالف نمودند که با وجود آ

گمان پروردگارت، روز قیامت در  به بغاوت و سرکشی بر یکدیگر پرداختند. بی
  .»کند ھایشان داوری می ی اختالف میان آنان درباره

ان یحیان و مسیھودیه کروند  یمی مسلمانان به ھمان راھی راست ا بهیآ و
 ؟اند مودهیپقبل از آنھا آن را 

 ی،علمی ھا شرفتیپی به واقع وقتی باشد ولی ددگاه من انتقاید دیشا
س ضعف و م احساینک یسه میالم مقادشمنان اسالم را با اسی و مادی صنعت

ن خدا بر یدی ت نگھبانیمسئوله کن یارد و از یگ یوجودمان را فرا می زبون
ردارمان کو ه با رفتار کم بلینبودی نه تنھا نگھبان خوبی ول ،ماستی  عھده

 :قتیم. و در حقینک یمی شرمسار احساس ،میا به اسالم ضربه ھم زده
 اسالم بـه ذات خـود نـدارد عیبـی

 

 ھست ازمسلمانی ماست ھرعیب که 
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ی غرب ،ایر در دنیمحققان در قرون اخ ،سندگانینو ،ن دانشمندانیبزرگتر
  اند. یھودیی و حت

ی  بهپردازند و از حر یش از مسمانان میبی شناس قات اسالمیآنھا به تحق
ی ول ،ندیجو ین بھره را میشتریبه آن بی زن ضربهی اطالع از اخبار دشمن برا

را ن یمفھوم د ی،اریبسی م و حتیشناس ینمامًال کن اسالم را یما مسلمانان د
ا متعصبانه بدون ی ،میا عاجزین ین در دفاع از دیھمی م و براینک ینم کدر

  .ن دفاع بھتر استیوت از اکه سکم ینک یجواب دفاع م
ی اریمان بسکه حاکن است یای اسالمی ھاشورکضعف ی ھا از نشانهی یک

دفاع  یبه مردم بی ه وقتکی به طور ،از آن ھا خادمان دشمنان اسالم اند
 کوطن شان را تر کخای  ماندهیدرصد باق ۲۲ هکن یجرم ا ن بهیفلسط

ان و یھودیی ه حتکی ند در حالک یحمله می ستیونیم صھینند رژک ینم
مان کحا ختند،یر کات اشین جنایا به خاطر ایان سراسر دنیحیمس

ان کودکشته شدن کدند تا جشن یفر رقصکبا سران ی اسالمی شورھاک
ه کنست یا ،نیآورتر از ا خجالت نند وکرا با قاتالن آنھا برگزار ی نیفلسط

گاھانه ی اسالمی شورھاکن در یان دیاز مدعی اریبس گاھانه در خدمت یآ ا ناآ
دانند  یمی شکن را خودیمردم فلسطی  و انتفاضهاند  است دشمنان اسالمیس

 و....
شور ک ش از پنجاهیبدر  ،ارد مسلمانیلیم میو ن یکاست ی نگرانی جا

ی جا .رندیگ یم مینھا تصمیدشمنان ا ،ایدنی برای نند ولک یمی جھان زندگ
از ی میش از نیشود ب یا اعالم میدنی شورھاکن یرتریفقی تأسف است وقت

جھان سوم و ی شورھاکثرًا کای اسالمی شورھاکو اند  یشور اسالمکآنھا 
ر یذخا نعمتی شوند و اگر نبود لطف خدا در عطا یمانده محسوب م عقب

ی زکمری قایآفرھای شورکمردم  مسلمانان از ازی اریچه بسا اوضاع بسی نفت
 .تر بود میوخ
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بر ی روزیپ - کھدف مشتری برای ھودیو ی حیسم مسیونیامروزه صھ
رغم اختالفات یاند و عل متحد شده )١(-آخرالزمانی ھا مسلمانان در جنگ

مسلمانان ی ول ،اند دادهحذف اسالم مدنظر قرار ی ات را براکفراوان اشترا
 بهنند اد یمی یجدای برای ا الفات را بھانهتاخ ،ات فراوانکرغم اشترایعل

 زبان به طعن و -عهیو شی سن - مسلمانانبزرگ ی  ه دو فرقهکی طور
ن طرفداران دو فرقه یبی ریرده و گاھًا شاھد درگکگر باز یدیکن یتوھ

و اند  شدهی یکھدف باطل ی ه دشمنان اسالم براکد ینک م. توجهیھست
 .نندک یه حق ھستند اختالف مکن یان با امسلمان
آن  ،دارند یھا را اعالم م جنگ تمدنی تئوری یایکپردازان آمره ینظری وقت

شند و ک یھزاران مسلمان را م ،مانیمعبد سلی بازسازی ان برایھودیه کگاه 
ا یآ ،اسالم استی نابودی شان برای ظھور منج ،معبدی ھدف شان از بازساز

  .د غافل بودیباز ھم با
 ظھور اعتقاد به ،مانیل سلیکھی بازساز ،ھا جنگ تمدن ،آرماگدون

ی ت از تالش آن ھا برایاک.. ھم ح.ان ویھودیان و یحید مسنز دری منج
 .اسالم داردی نابود

توجه به  ،ھا ر پا گذاشتن سنتیز ی،ه بر اختالفات داخلکیو مسلمانان با ت
علم و دانش و ی  ون در عرصهکس ،خرافات و عادات ناپسند ،ھا بدعت

مانده در  عقبی یھا به انسانی و فرھنگی ماد ی،صنعت ی،علمی ھا شرفتیپ
ستن را فراموش یو زیکنی عنین یدی اند و به واقع ھدف اصل ل شدهیا تبدیدن
  اند. ردهک

ن ین چنید از دوران اقتدار اعه اسالم بکاست ی لکچه مشی به راست
ا را یاز دنی مین ،قرن یکمتر از که در کی مسلمانان ،گشته است فیضع

                                           
 آرماگدون. -١



 امام وحدت ÷علی   ٤

مغول بر بام جھان ی  اردار جھان گشتند و تا حملهیاخت ردند وکتصاحب 
 ،افغانستان ،ه امروزه به عراقکبر سرشان آمده ی یچه بال ،راندند یم مکح

شود و برادران و  یمتر از ده سال حمله مکن در مدت ن و لبنایفلسط
از دست مسلمان ساخته ی ارکی د ولنشو یشته مکان م خواھران مسلمان

؟ چرا ار آمده بودکی ه روکین در دولت ترید یو ب یکومت الئکچرا ح؟ ستین
اند و  ف شدهیضع نگونهیو مسلمانان ااند  یغرب ،ایدنی شورھاکن یترثروتمند

  ....ن قصه سر دراز داردیگر و ایدی ھزاران چرا
گاھیشکه مسلمان دست از تالش کی از زمان ی،آر به خود را ی جای د و آ

 ،ر شدیداد مسلمان حقی اطالع یب

َ ٱإِنَّ ﴿ نُفِسِهۡمۗ  �َّ
َ
واْ َما بِأ ُ ٰ ُ�َغّ�ِ ُ َما بَِقۡوٍ� َح�َّ  .]۱۱[الرعد:  ﴾َ� ُ�َغّ�ِ

ه خود آن قوم کی رد تا زمانکرا دگرگون نخواھد ی چ قومیخدا حال ھ«
 .»دھندر ییشان را تغ حال

از  ،ردندکوجودمان امر به اختالف و تفرقه ی ھا طانیه شکی از زمان
تاب کرد و آنرا به کحذف ی زندگی  ه مسلمان قرآن را از صحنهکی زمان

از مسلمانان نماز ی میه نکی ناز زما ،ردکل یتبدی ا نماد عروسیمردگان 
 خود را بهی جای و مادی علمی ھا ه تالشکی از زمان ،خوانند ینم

ه کی از وقت ،ھا سنت شد ه بدعتکی از زمان ،دادی المکو ی فلسفی ھایریدرگ
گاه نگه داشتند تا بر  علماء  هکی از زمان ،نندکومت کح آنھامسلمانان را ناآ

ق نشاندند و وحدت یتحقی د را جایا فروختند و مردم تقلین را به دنید
 ل به تفرقه شد مسلمان زبون شد.یتبد

ه نجات کم یا نجات دھدست در دست ھم اسالم ر ،میزید بپاخیامروز با
ی گر و شعارھایدیکر یفکگر زمان تید .ھمه مسلمانان استی  فهیاسالم وظ

 انابد و موجب ضعف مسلمانیالف ادامه تد اخیبای کتا  ،پوچ سر آمده است
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گاھیبا گفتگو و تحق .گردد خداوند در  ،ردکتوان اختالفات را حل  یمی ق و آ
 :دیفرما یقرآن م

ۡ ِعَبادِ ﴿ ِينَ ٱ ١٧فَبَّ�ِ ۡحَسَنهُ  ۡلَقۡوَل ٱ�َۡسَتِمُعوَن  �َّ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ۥٓۚ َ�َيتَّبُِعوَن أ

ُ
ِينَ ٱأ َّ� 

ۖ ٱَهَدٮُٰهُم  ُ ْولُواْ  �َّ
ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهۡم أ

ُ
ۡلَ�ٰبِ ٱَوأ

َ
 .]۱۸و  ۱۷[الزمر:  ﴾١٨ ۡ�

... آنان که گوش به سخن  * پس به بندگانم مژده بده... ،رسولی ا[
ھستند که الله آنھا  یکسان شانیکنند. ا یم یرویآن پ نیسپارند و از بھتر یم

 .]خردمندند ،یکسان نینموده و چن تیرا ھدا

 َسَيُقوُل ﴿ دیرد نه با تعصب و تقلکت ین خدا حماید از دیل بایو با دل
ِينَ ٱ ُ�واْ لَۡو َشآَء  �َّ َ�ۡ

َ
ُ ٱأ � َكَ�ٰلَِك  �َّ ءٖ ۡمَنا ِمن َ�ۡ ۡ�َنا َوَ�ٓ َءابَآُؤنَا َوَ� َحرَّ َ�ۡ

َ
َمآ أ

َب  ِينَ ٱَكذَّ ۗ قُۡل َهۡل ِعنَدُ�م ّمِۡن ِعۡلٖ�  �َّ َسَنا
ۡ
ْ بَأ ٰ ذَاقُوا ِمن َ�ۡبلِِهۡم َح�َّ

نَّ ٱإِ�َّ  ونَ َ�ُتۡخرُِجوهُ َ�َاۖٓ إِن تَتَّبِعُ  نُتۡم إِ�َّ َ�ُۡرُصو لظَّ
َ
 .]۱۴۸[األنعام:  ﴾١٤٨َن �ۡن أ

خواست ما و پدرانمان  ی: اگر خدا مآورند خواھند گفت که شرکآنان «
ن سخن یا شما بر ایآ :بگو. میردک یرا حرام نمی زیم و چیشد ینم کمشر
االت یجز از خی رویشما پھمانا  ؟دید تا به ما ارائه دھیداری قطع کمدر

 .»دییگوی نمگزافه و دروغ سخن  د و جز بهینک یباطل نم
 :و شمردهیکتاب را ھم نکاھل  ه اسالم گفتگو باکد توجه داشت یبا

ۡهَل ﴿
َ
ْ أ ِ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱ۞َوَ� تَُ�ِٰدلُٓوا  ب

ۡحَسُن إِ�َّ  لَِّ� ٱإِ�َّ
َ
ِينَ ٱِ�َ أ َظلَُمواْ  �َّ

 .]۴۶عنکبوت: ال[ ﴾ِمۡنُهۡمۖ 
بحث و مجادله  ،قین طریترویکتاب جز به نکمسلمانان با اھل و شما «

  .»اران از آنھاکد مگر با ستمینکم
ن یرا بشنود بدون ای الم الھکان حق دارند کمشری دگاه اسالم حتیو در د

َحٞد ّمَِن  �نۡ ﴿ ،ن خود باشندیر دییه مجبور به تغک
َ
 ۡسَتَجاَركَ ٱ لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱأ
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ٰ �َۡسَمَع َكَ�َٰم  ِجۡرهُ َح�َّ
َ
ِ ٱفَأ َمَنهُ  �َّ

ۡ
بۡلِۡغُه َمأ

َ
ُهۡم قَۡومٞ �َّ َ�ۡعلَُموَن  ۥۚ ُ�مَّ � َّ�

َ
َ�ٰلَِك بِ�

 .]۶: ةتوبال[ ﴾٦
الم خدا را بشنود و کو پناه ده تا دان به تو پناه آورد بکاز مشری یکو اگر «

ن یه اکرا یز ،دن سخن خدا او را به مأمن و منزلش برسانیپس از شن
 .»نادانندی ان مردمکمشر

عالقه به ی حت انه مسلمانکن است یم ایھاست شاھد آن ه قرنکآنچه ی ول
گاھ ،ن خود ندارند و آمار مطالعهیگفتگو و رفع اختالفات ب ق در یو تحقی آ

 آور است. سفأن مسلمانان جھان تیب

ُ ٱ۞�َّ ُ�ِبُّ ﴿ ِ  ۡ�َۡهرَ ٱ �َّ وٓءِ ٱب  .]۱۴۸[النساء:  ﴾إِ�َّ َمن ُظلِمَۚ  لَۡقۡولِ ٱِمَن  لسُّ
مورد ستم قرار  یرا دوست ندارد مگر آنکه کس یبانگ زدن به بدالله «

 .»داناست یگرفته باشد. و الله، شنوا

ْ  َوَ� ﴿ ِينَ ٱ�َُسبُّوا ِ ٱيَۡدُعوَن مِن ُدوِن  �َّ َّ�  ْ َ ٱفَيَُسبُّوا  ﴾َعۡدَوۢ� بَِغۡ�ِ ِعۡلٖ��  �َّ
 .]۱۰۸[األنعام: 

آنھا از  د تا مبادایندھ خوانند دشنام یر از خدا میان غکبه آنچه مشر و«
 .»دھند ظلم و جھالت خدا را دشنامی رو

بر سر خالفت را به طور  صبا اصحاب رسول ÷یعلی اختالف جزئ
ش یصد سال پ چھار و ن اختالف ھزاریردن اشتباه است اکز بزرگ یغلوآم

ھم  افته بایان یه پاکی مسلمانان امروز ھنوز بر سر خالفتی افت ولیان یپا
 ،رندیدرگ

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

 .]۱۴۱: ة[البقر ﴾١٤١َ�نُواْ َ�ۡعَملُوَن 
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ردند و شما کخود ی ردند براکچه  ھر ،ھمه درگذشتند ،نیشیآن گروه پ«
 .»بود دینخواھار آنان کد و شما مسئول ینکش ید به سود خوینکز ھرچه ین

را داده و به اعالم ی نیو دی قرآن به ما دستور تفحص در امور زندگ

َها﴿ ،میافر بشمارکند که اظھار اسالم کرا ی م انسانیداشته حق ندار ُّ�
َ
� ٰٓ�َ 

ِينَ ٱ ۡ�ُتۡم ِ� َسبِيِل  �َّ ْ إِذَا َ�َ ِ ٱَءاَمُنوٓا ۡلَ�ٰٓ إَِ�ُۡ�ُم  �َّ
َ
ْ لَِمۡن � ْ َوَ� َ�ُقولُوا َ�َتبَيَُّنوا

َ�ٰمَ ٱ  .]۹۴نساء: [ال ﴾لَۡسَت ُمۡؤِمٗنا لسَّ
 د،یکن یکه (به قصد جھاد) در راه الله سفر م یمومنان! ھنگامای «

به شما سالم کرد و اظھار اسالم نمود،  یو به کس دیینما یبررس یدرست به
 .»یستی: مومن ندیینگو

ت اتحاد با ماست و جز از اسالم یم و مسئولیامروز نگھبان اسالم ما ھست
 ،مینکت یتبع دیبان

مَِن  �ِخَرةِ ٱدِيٗنا فَلَن ُ�ۡقَبَل ِمۡنُه وَُهَو ِ�  ۡ�ِۡسَ�ٰمِ ٱيَبۡتَِغ َ�ۡ�َ  َوَمن﴿
ھرگز از او  د،یجز اسالم بجو ینیو ھرکس د« .]۸۵[آل عمران:  ﴾٨٥ ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱ

 .»خواھد بود کاران انیو در آخرت از ز شود ینم رفتهیپذ
 ند.ک یمی امبران را رفع اختالفات معرفیاز اھداف آمدن پی یکقرآن 

م اسالم به وحدت یدر انقالب عظرا ز توانست تفرقه ملت عرب ین صامبریپ
تحقق ی به عنوان امام مردم ھمه تالش خود را برا ÷یند و علکل یتبد

ه خود را کن یبا وجود ا صامبریبعد از وفات پی حتار بست و کوحدت به 
نست و بارھا اعالم دا یم صامبریپحضرت ی نیجانشی نه براین گزیبھتر

ر نشد به ضچ گاه حایھی خالفت است ولی د بران فریتر ستهیه شاکرد ک
خلفا بارھا به ی وحدت جامعه را به خطر اندازد و حتی خاطر مصلحت شخص

داد و در دوران ی اریمشورت و ی اسالمی  جامعهدر حفظ وحدت و اقتدار 
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اتحاد و ی در برقرار ÷یھدف عل ،خالفتش با وجود آشوب و تنش فراوان
 رد.کنی فروگذاری چ تالشیاز ھآن تحقق ی رد و براکر نییوحدت تغ

م به سراغ ینکت وحدت و اتحاد را ثابت یه اھمکن یای ن نوشته برایدر ا
ن راه اقتدار یم و به وحدت به عنوان بھتریرو یم ÷یعلی ات قرآن و زندگیآ

وحدت ی  اسوهتواند به عنوان  یز مین ÷یعلامام م و یدواریمسلمانان ام
 دارند، ÷یعل وی از ریپکسانی که ادعای قرار گرفته تا ھم ی مورد بررس

ان  ند.یھا جو بھره ÷یگر مسلمانان از علیھم د نند وکعمل به او اقتدا  در
 :نندکسمان وحدت چنگ زنند و تفرقه نیمسلمانان به رشاء الله 

ْ ٱوَ ﴿ ِ ٱِ�َۡبِل  ۡ�َتِصُموا َّ�  ْۚ قُوا  .]۱۰۳عمران:  [آل ﴾َ�ِيٗعا َوَ� َ�َفرَّ
 .»دیو پراکنده نشو دیچنگ بزن یالھ سمانیبه ر یھمگ«

ْ كَ  َوَ� ﴿ ِينَ ٱتَُ�ونُوا ْ وَ  �َّ ْ ٱَ�َفرَّقُوا  ۡ�َّيَِ�ُٰتۚ ٱِمۢن َ�ۡعِد َما َجآَءُهُم  ۡخَتلَُفوا
ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهۡم َعَذاٌب َعِظيٞم 

ُ
  .]۱۰۵[آل عمران:  ﴾١٠٥َوأ

 شانیکه پراکنده شدند و پس از آنکه برا دینباش یھمانند کسان«
 نیدر انتظار چن ی. عذاب بزرگدندیآمد، اختالف ورز یآشکار یھا نشانه
 .»است یکسان

َ�ُتۡؤِمُنوَن ﴿
َ
 .]۸۵: ة[البقر ﴾َوتَۡ�ُفُروَن بَِبۡعٖض�  لِۡكَ�ٰبِ ٱ ِض بَِبعۡ أ
آورید و به بخشی آیا به بخشی از دستورات کتاِب (آسمانی) ایمان می«

  .»ورزید؟! دیگر کفر می
را به ی دروغن خدا ھر یدی نابودی برای ا ه عدهکد مواظب باشند یو با

رده تا کل یقرآن تحمدھند و نظرات خود را بر  یخدا و رسولش نسبت م
ی تراژد ،تفرقهی ن روش برایو بھتر ن ببرندیبتوانند وحدت مسلمانان را از ب
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دروغ تفرقه ی ه با چاشنکی اختالفات ،استی عه وسنیز اختالفات شیانگ غم
 .دین مسلمانان خواھد انجامیبی به دشمن ،خواھان

ِ  نَ ۥِمۡنُهۡم لََفرِ�ٗقا يَۡلوُ  �نَّ ﴿ لِۡسنََتُهم ب
َ
َوَما  لِۡكَ�ٰبِ ٱِ�َۡحَسُبوهُ مَِن  ۡلِكَ�ٰبِ ٱ�

ِ ٱَو�َُقولُوَن ُهَو ِمۡن ِعنِد  ۡلِكَ�ٰبِ ٱُهَو ِمَن  ِ ٱَوَما ُهَو مِۡن ِعنِد  �َّ َو�َُقولُوَن  �َّ
ِ ٱَ�َ   .]۷۸[آل عمران:  ﴾٧٨وَُهۡم َ�ۡعلَُموَن  ۡلَكِذَب ٱ �َّ
تورات، زبانھایشان در میان اھل کتاب کسانی ھستند که ھنگام خواندن «

خوانند) از کتاب (آسمانی) گردانند تا شما گمان کنید (که آنچه می را می
گویند: این کتاب از سوی پروردگار است. حال آنکه جزو کتاب نیست. و می

گاھانه بر الله دروغ می  .»بندنداست. و آ
گاھکخردند  یبی طرفداران تفرقه، افرادی راستا به یآ ار کخدمتانه ه ناآ
 ،جاد تفرقهیه در قبال اکھستند ی ا جاسوسانیاند  زم و دشمنان اسالمیونیصھ

 ست.ین دو حالت خارج نیباالخره از ا ،رندیگ یانت خود به اسالم را میمزد خ
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ٗة َ�ِٰحَدٗة فَ  �َّاُس ٱَ�َن  َوَما﴿ مَّ
ُ
ٓ أ ْۚ ٱإِ�َّ ّ�َِك  ۡخَتلَُفوا َولَۡوَ� َ�َِمةٞ َسَبَقۡت ِمن رَّ

 .]۱۹[یونس:  ﴾١٩لَُقِ�َ بَۡيَنُهۡم �ِيَما �ِيهِ َ�َۡتلُِفوَن 
مردم، امتی واحد (و یکتاپرست) بودند و سپس دچار اختالف شدند. و «

ی اختالفاتشان داوری  دربارهاگر سنت پیشین پروردگارت نبود، در میانشان 
 \.»شد می

ِ  إِنَّ ﴿ نَا۠ َر�ُُّ�ۡم فَ  ۦٓ َ�ِٰذه
َ
ٗة َ�ِٰحَدٗة َو� مَّ

ُ
تُُ�ۡم أ مَّ

ُ
ْ  ٩٢ ۡ�بُُدونِ ٱأ ُعوٓا ۡمَرُهم  َوَ�َقطَّ

َ
أ

 .]۹۳و  ۹۲[األنبیاء:  ﴾بَۡيَنُهۡمۖ 
و من، پروردگار شما  کپارچهیواحد و  یامت شماست؛ امت نیا یراست به«

خود،  انیرا در م شان نییآنان، آ .دیھستم؛ پس مرا عبادت و پرستش کن
 .»فرقه شدند پاره نمودند و فرقه پاره

فرقه به رده است و از تکاسالم در قرآن و سنت به اتحاد سفارش فراوان 

ْ ٱوَ ﴿ :ندک یاد میعنوان پرتگاه آتش  ِ ٱِ�َۡبِل  ۡ�َتِصُموا َّ�  ْۚ قُوا َ�ِيٗعا َوَ� َ�َفرَّ
ْ ٱوَ  ِ ٱنِۡعَمَت  ۡذُكُروا ۡصبَۡحُتم  �َّ

َ
لََّف َ�ۡ�َ قُلُو�ُِ�ۡم فَأ

َ
ۡعَداٗٓء فَ�

َ
َعلَۡيُ�ۡم إِۡذ ُكنُتۡم أ

ٰ َشَفا ُحۡفَر�ٖ ّمَِن  ۦٓ بِنِۡعَمتِهِ  نَقَذُ�م  �َّارِ ٱإِۡخَ�ٰٗنا َوُ�نُتۡم َ�َ
َ
ۗ فَأ [آل عمران:  ﴾ّمِۡنَها

۱۰۳[. 
را بر  یو نعمت الھ دیو پراکنده نشو دیچنگ بزن یالھ سمانیبه ر یھمگ«

را نسبت به  تانیو الله دل ھا دیکه با ھم دشمن بود دیآور ادیخودتان به 
 شتریکه پ یدر صورت د؛یبرادر شد مھربان کرد و به لطف الله با ھم گریھمد
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 اتشیسان الله آ نیو الله شما را نجات داد. بد دیاز آتش بود یبر لب پرتگاھ
 .»دیشو تیکند تا ھدا یم انیشما ب یرا برا

را ی و ھمدلی شده است و برادر لیتجلی و از اتحاد به عنوان نعمت الھ
  .دیستا یم

نار گذاشته کآتش بود ی  ه چون درهکی اختالفات ،نعمت اسالماعراب به 
 صامبریل را به وحدت فراخواندند و پیقبای  گر گشتند و ھمهیدیکو برادر 

 رد. کجاد یا وحدت ۀیدر سای دار ومتکحی الگو ،نهیدر طول ده سال در مد
امبر فاصله یپی  فاضلهی  نهیه مسمانان از مدکقرنھاست  ،امروزی ول

ل یر قابل تحقق تبدیغی ایمسلمانان به رؤی و انتظار اتحاد و ھمدلاند  گرفته
خود گرفته و به ی مننه و دشکیه گاھًا اختالفات رنگ کی شده به طور

 .دھند یفر و ارتداد ھم مکشتن و کم به کحی اسالمی ھا احزاب و گروه
ی و فقھی تقاداعی ھا نهیدر زمی ه با ھم اختالفاتکنان دو گروه از مسلما

رغم شعار ین دو مذھب علیای ه علماکباشند  یھا م یان و سنیعیدارند ش
 ،نندکدار یاسالم پدی ایرا در دنی وحدت واقعاند  وز نتوانستهنوحدت ھ

 .ستینی افکی صورت گرفته ولی یھا ھرچند تالش
ا به یمذھب صورت گرفته دو ی ن علمایه بکی یاز گفتگوھای اریبس در

گفتگو سخنان  و بعد ازاند  ردهکز از اتحاد و وحدت صحبت یآم صورت تملق
ھم ی و جدل رو در روی ریگ ا به صورت جبھهیو اند  ردهکنی ملخودشان را ع

 .داشته باشدی چندان ج مثبتیھا نتاآنی گفتگو هکن یبدون ا ،قرار گرفته
به آنچه  نند وک ینمی افکن اسالم اختالفات را موششمندایسفانه اندأمت

از اختالفات قابل ی اریه بسکاند و توجه ندارند  ردهکاند دلخوش  ردهکسب ک
 کد مترویز بایر قابل اصالح نیاختالفات غط ین شرایاصالح است و در ا

  شود.
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شمند یاندی وسف قرضاویتر کن دیب ی،شمسی ھجر ۱۳۸۵در بھمن ماه 
ی  ه با ھمهکبا صورت گرفت یزی یفتگوگی رفسنجانی ھاشمی و آقای مصر

نشان ی عه و سنین دو عالم جھان شیتفاوت داشت و واقعًا ای قبلی گفتگوھا
نبود و از ی افکن گفتگو یای نند ولکن تفرقه یگزیدادند حاضرند اتحاد را جا

شود  یھا برطرف م و سوء برداشتی افکه اختالفات موشکی ین گفتگوھایا
از  ،خواران تفرقه رهید دست جیفتد و بایتبه اتفاق بن مرید ھر ساله چندیبا

 .وتاه شودکاسالم ی ایبر دنی ریگ میتصم
ان بدون زخم یعین شیدر بی سن یکان و ین سنیعه در بیش یکد یچرا با

 ؟ندکنی مزاحمت زندگزبان و 
د توجه داشت مسلمان حق ندارد در اصول یه باکن است یگر اید ۀتکن

اسالمش  ،ندکد ی.. تقل.ن از پدران ویس در اصول دکند و ھرکد ین تقلید
د ین از پدرانشان تقلیاز مسلمانان در دی میش از نید بیشا .ستیقابل قبول ن

  .از اسالم ندارندی افکاند و شناخت  دهرک
ی اریرد بسیرا بگی دیاسالم تقلی جای قید اگر اسالم تحقیشا

  .رات اصالح شودکتف اختالفات واز
 ،دیدر سه اصل توح -...وی عه و سنیش -ه مسلمانان  کد توجه داشت یبا

د یھا مسلمان با نهین زمیداشته باشند و در ای اوتد با ھم تفینبوت و معاد نبا
ه کد یورزی ین دورویمبادا در د«د: یفرما یم ÷یعل ی،عه و نه سنیبود نه ش
را یز ،در راه باطل بھتر استی ندگکاز پرا ،و وحدت در راه حقی ھمبستگ

را با تفرقه عطا نفرموده ی زیندگان چیخداوند سبحان نه به گذشتگان و نه آ
 .)١(»است

                                           
 .۷شماره  ۱۷۶، خطبه یمحمد دشت ی نھج البالغه، ترجمه -١
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ه آنھا کم یشو یامبر متوجه میخاندان پ اصحاب وی به زندگی با نگاھ
ه از ک ÷یبه طور مثال عل ،دادند یح میز ترجیھر چ مصلحت اسالم را بر

 ردکوت کاصحاب به خاطر عدم انتخابش دلخور بود به خاطر اسالم س
 ÷یروان علیپی بعضی ول )÷(حسب ادعای مدعیان پیروی از علی

 ! نندکی ت نموکم مسلمانان سیط وخیه به خاطر اسالم در شراکھاست  قرن
 را تر از خودش استکوچکھا  ساله کرا  ÷یعل ،فه دوم عمر فاروقیخل

گاھتر از خود به ع هللك ی لوال عل« :دیگو یداند و م یمنوان مشاور خود آ

پرسد  یم ÷یبر از علکد بدون تیآ یش میش پیبرای لکجا مشکو ھر  »عمر

است و ی نه عمر مستبد و خود رأ ،دیگو یدون توقع پاسخ مز بین ÷یو عل
 .ردیده بگینادحاضر بود مصلحت اسالم را ی نه عل

ی نند و بعضک یب میان را تخریعیمساجد ش ی،سنی نماھا مسلمانی بعض
 !ان رایمساجد سن ،عهیشی نماھا مسلمان

َنَع َمَ�ِٰجَد  َوَمنۡ ﴿ ن مَّ ۡظلَُم ِممَّ
َ
ِ ٱأ ن يُۡذَكَر �ِيَها  �َّ

َ
وََسَ�ٰ ِ�  ۥۡسُمهُ ٱأ

 ۚٓ  .]۱۱۴[البقرة:  ﴾َخَرابَِها
ر نام خدا در مساجد منع که مردم را از ذکارتر از آن کست ستمکیو «

 .»دیوشش نماکآن اھتمام و ی ند و در خرابک
ر به خاطر یشتارھا در قرون اخکھا و  ھا و غارت از قتلی اریه بسکچه بسا 

ن یتر عیبه فجی ومت صفوکھا را ح یار سنیبودن بود. چه بسی عه و سنیش
 .به قتل رساندی ومت عثمانکان را حیعیار شیشت و چه بسکن کل ممکش

چه  وشند ک یگر را میھا ھمد یان و سنیعیستان شکنوز است در پاه ھکھنوز 
ھا محبوس زنداند در یھستند بای عه و سنیه چون عالم شکی یار انسانھایبس

 .شندکباشند البته اگر طرفداران تفرقه آنھا را ن
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را خدا  ÷یه علکرو عبدالله بن سبا یان را پیعیش ،ھا یسنی چرا بعض
افر و گمراه و مرتد کھا را  یسن ،انیعیشی دانند و بعض یدانست م یم
 .روند یان منحرف میحیان و مسیھودیبه راه ی یدانند، گو یم

ءٖ َوقَالَِت  �ََّ�َٰرىٰ ٱلَيَۡسِت  ۡ�َُهودُ ٱ َوقَالَِت ﴿ ۡ�َ ٰ لَيَۡسِت  �ََّ�َٰرىٰ ٱَ�َ
ءٖ َوُهۡم َ�ۡتلُوَن  ۡ�َُهودُ ٱ ۡ�َ ٰ ِينَ ٱَكَ�ٰلَِك قَاَل  لِۡكَ�َٰبۗ ٱَ�َ َ� َ�ۡعلَُموَن ِمۡثَل  �َّ

ُ ٱقَۡولِِهۡمۚ فَ  ْ �ِيهِ َ�َۡتلُِفوَن  يَما�ِ  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱَ�ُۡ�ُم بَۡيَنُهۡم يَۡوَم  �َّ  ﴾١١٣َ�نُوا
 .]۱۱۳[البقرة:
گویند: یھودیان میگویند: نصاری، برحق نیستند و نصاری یھودیان می«

-بر حق نیستند؛ این، در حالی است که ھر دو گروه، کتاب آسمانی را می
گاه (و مشرک نیز) سخنی مانند سخن یھود و نصاری را بر  خوانند. افراد ناآ

 .»ی اختالفشان قضاوت خواھد کردرانند. الله روز قیامت دربارهزبان می
 ،ردار خود شادندکزنند و به  یمن منند و به تفرقه داک ین میو به ھم توھ

﴿ ْ ُعوٓا يۡهِۡم فَرُِحوَن  َ�َتَقطَّ ۡمَرُهم بَۡيَنُهۡم ُزُ�ٗرۖ� ُ�ُّ ِحۡزبِۢ بَِما َ�َ
َ
  .]۵۳مؤمنون: [ال ﴾٥٣أ

به آنچه ی ردند و ھر گروھکخود را پاره پاره  -ن ید-آن گاه مردم امر «
  .»دند دلخوش گشتندیخود پسند نزد

 ،ترساند ینند مکان تفرقه که مشریه شبکن یاخداوند مؤمنان را از 

ْ مَِن ﴿ ِينَ ٱ مِنَ  ٣١ لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱَوَ� تَُ�ونُوا َّ�  ُّ�ُ ۖ ْ ِشَيٗعا ْ دِيَنُهۡم َوَ�نُوا فَرَّقُوا
يِۡهۡم فَرُِحوَن   .]۳۲ -۳۱ روم:ال[ ﴾٣٢ِحۡزبِۢ بَِما َ�َ

را جدا و پراکنده  نشانیکه د یاز (ھمان) کسان .دیو از مشرکان نباش «
و  یدارند، راض شیبه آنچه نزد خو ینمودند و چند دسته شدند؛ ھر گروھ

 .»خرسندند
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ان گشته کند ھم شأن مشرکجاد ین خدا تفرقه ایس در دکو به واقع ھر

 .»دیو از مشرکان نباش« ]۳۱روم: ال[ ﴾٣١ لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱَوَ� تَُ�ونُواْ مَِن ﴿ :است
.. .وی عه و سنیمسلمانان را سرگرم اختالفات شطرفدار تفرقه ی ا عده

ھا بر منابر مساجد راه نیاز ای ا عده ،نندکسب کی ین راه بھایاند تا از ا ردهک
رداند شعار مسلمانان را متحد گ ،اللهی گانگید یه باکی یاند و در جا ردهکدا یپ

 .ترسند یمنی دھند و از عذاب الھ یاختالف و تفرقه سر م

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ۡمُرُهۡم إَِ�  �َّ
َ
ٓ أ َما � إِ�َّ ٍء ْ ِشَيٗعا لَّۡسَت ِمۡنُهۡم ِ� َ�ۡ ْ دِيَنُهۡم َوَ�نُوا فَرَّقُوا

ِ ٱ  .]۱۵۹نعام: األ[ ﴾١٥٩ُ�مَّ يُنَّبُِئُهم بَِما َ�نُواْ َ�ۡفَعلُوَن  �َّ
ی سانکن یچن ،نده نمودند و فرقه فرقه شدندکن خدا را پرایه دکآنان «

گاھشان ک یبه آنچه م ،نیار آنھا با خداست و بعد از اک ،ندیایار تو نکبه  ردند آ
 .»گردانندی م

ان و یھودیه کم ینیب یم صرسولی  فاضلهی  نهیبه مدی گاھبا ن
ستند یز یمی امبر بدون رنج و عذابیومت پکمنافقان در حی حت ،انیحیمس
 !نندکن یازارند و به ھم توھیرا ب گرید ھمدیبای سن عه ویشی ول

ی برتری حرمت ھر خداوند حرمت مسلمان را بر: «دیفرما یم ÷یعل
د استوار یاخالص و توحی  لهیو حفظ حقوق مسلمانان را به وسد یبخش

ه مسلمانان از زبان و کاست ی سکمسلمان « :دیفرما ین میھمچن .)١(»ردک
ست جز ین ه حق باشد و آزار مسلمان رواکنند مگر آنجا ینبی دست او آزار

شود مسلمان را  یا واجب میه آکن یدر مورد ا .)٢(»ه واجب باشدکدر آنجا 

                                           
 .۱، شماره۱۶۷خطبه -١
 .۲، شماره۱۶۷خطبه -٢
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است نه  ÷یر منظور علکاز منی م ھمان امر به معروف و نھیآزار بدھ
 .شتریبی زیچ

ز یاست نھ یچھارم سنی  فهیان و خلیعیه امام اول شک ÷یعل ،نیبنابرا
م یاگر بخواھ .ردیپذ یگر را نمین به ھمدیمسلمان و توھت یآزار و اذ

گاھ دیمسلمانان متحد شوند با به ی دانش یو بی عوض نادانی یو دانای آ
ھر فرد مسلمان الزم و واجب است چون به  بر .گذاردی پای جوامع اسالم
اسالم را  ،ندکق یقت اسالم تحقین و حقید در رابطه با اصول دیسن بلوغ رس

نه با  است و آور لذت شین برایند آن گاه دک کدر ن رایبشناسد و ھدف د
ه کی به راست .ندک ین دفاع میل از دیه با دلکبل ،گرانیاعتقاد د ن بهیتوھ
و ی م از نادانیدھارائه ی لیه دلکن یگران بدون ایر اعتقادات دین و تحقیتوھ

ل عدم یاز موارد مسلمانان به دلی اریو در بس ردیگ یتعصب سرچشمه م
گاھ ل و یدل اه بکن یخود دارند عوض ان یه بکی ن در اختالفاتیاز دی آ
ن یه اک پردازند یمی ت ویب شخصینند به تخرکت کسا ب خود رایرق کمدر

گاھی  نشانه  .ن شان استیقت دیآنھا از حقی عدم آ
عه یش ،روز شدهیپی سنی وقتی عه و سنین عوام شیبی در گفتگو

ی بودن به سنی او بر چسب وھاب ست خورده عوض جواب دادن بهکش
 .شناسد یت را ھم نمیه وھابکی در حال زند یم

و ی تب عرفانکاز مسلمانان اعتقادشان را از ی لیسفانه امروز خأمت
خود ی قرآن را بر باورھاات ی.. گرفته بعد آ.شمندان ویات اندین نظریھمچن

ن و یدی ا به راستیآ .ل اختالف استیاز دالی یکن ینند و اک یل میتحم
تعصب فراموش  ا اگریآ ،ندارد تاب خدا راکاعتقاد ارزش چند ماه مطالعه در 

اب خدا بدون تعصب مطالعه شود تکو اگر  ؟شود یان نمیشود وحدت نما
ن شده یاز انسانھا نمادی اریبسی ن برایسفانه دأمت .شود یھا گشوده نم گره
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ی ماندگ عقبی  ل عمدهیاز دالی یک رده است وکدا یپی و حالت انفعال
 .ھاست ین در نظر بعضیبودن دی ان انفعالمسلمان

ی وادار سازد و برنامه زندگی واقعی اپوکا باشد و مردم را به تین اگر پوید
اسالم  ،ن گونه استیشوند و اسالم ا ین مین را ارائه دھد مردم عاشق دانسا
  .استاسالم ی به عھده علمای اسالم واقعی عنیا ین پویو ارائه د ی،واقع

ش یستن بیو زیکخدا و روش نی و بندگی تاب خدا به مسائل اعتقادکدر 
به مسائل  اسالمی ه علماکی پرداخته شده است در حالی از مسائل فقھ

و ی واقعی ت خدا به معنادمردم در عبای یشتر پرداخته و در راھنمایبی فقھ
ی وتاھکن یه اکچند  ھراند  ردهکی وتاھکستن به امت یو زیکآموختن ن

ی ن را در چگونگیمردم د ازی ارین سبب شده تا بسیای ناخواسته بوده ول
ه عبادت کن یغافل از ااند  ردهک.. خالصه .ردن وکوضو گرفتن و غسل 

تالش  ،به ھم نوع کمک ،ردنکش او فقط دراز یگانه و دست طلب پیی خدا
ی روز سبکارحام و ی  و و صلهیکاخالق ن ،ت فرزندیترب ،شرفتیپی برا

  .ن استیدی .. اھداف اصل.حالل و
ھمه ی یم گویشکگناه را بیانسان ب یکه اگر کآموزد  ین به ما مید

 .میا شتهکھا را  انسان

ۡو فََسادٖ ِ� ﴿
َ
� بَِغۡ�ِ َ�ۡفٍس أ �ِض ٱَمن َ�تََل َ�ۡفَسۢ

َ
�ََّما َ�َتَل  ۡ�

َ
 �َّاَس ٱفََك�

ۡحَيا 
َ
�ََّمآ أ

َ
ۡحَياَها فََك�

َ
ۚ  �َّاَس ٱَ�ِيٗعا َوَمۡن أ ھرکس، انسانی « ]۳۲[المائدة:  ﴾َ�ِيٗعا

ی مردم را را جز به قصاص یا به کیفر فساِد در زمین بکشد، گویا ھمه
 .»کشته

ۡحَياَها ﴿ .میت را نجات دادیم انسانینجات دھانسان را  یکو اگر 
َ
َوَمۡن أ

ۡحَيا 
َ
�ََّمآ أ

َ
ۚ  �َّاَس ٱفََك� و ھر کس سبب زنده ماندن کسی « ]۳۲[المائدة:  ﴾َ�ِيٗعا

 .»ی مردم را نجات داده استگردد، گویا ھمه
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از مسلمان ی د بحثیانسان را نجات دھ یکد یگوی ه به ما مین آین در اید
 خواھد باشد.  یمه کس ک خدا ھری  انسان و بنده ،ستینی سن عه ویو ش

وم کان محیھودین را در مقابل یاز علما مقاومت مردم فلسطی بعض
 ست؟!یآور ن ن شرمینند و اک یم

 خویش درخرمن خویش دودست به آتش
 

 خـویش دشمن راکنیم که ایم  ماخودزده 
 

تواند ھم  یان ممسلم یکا یباشد و آی عه و سنید شیمسلمان نبا یکچرا 
 ؟یعه باشد ھم سنیش

عه یو نه ش ی،عه است و ھم سنیھم شی مسلمان واقع یکی راستبه 
 .یاست و نه سن

را ھم  صباشد سنت رسول الله ÷یرو علیه به واقع پکس کھری عنی
 ÷یرو علیآورد پی را به جا صس سنت رسول اللهکآورد و ھر یبه جا م

است و مسلمان است نه ی عه و سنیه برتر از شکن مسلمان است یاست و ا
به  .نازد ین خود به مذھب خود میفتخار به ده عوض اکی ا یسنعه و یش

اش اسالم  یاست و نام واقعی یکز باشد یتواند دو چ ینمی عه و سنیواقع ش
 .است

ْ كَ  َوَ� ﴿ ِينَ ٱتَُ�ونُوا ْ وَ  �َّ ْ ٱَ�َفرَّقُوا  ۡ�َّيَِ�ُٰتۚ ٱِمۢن َ�ۡعِد َما َجآَءُهُم  ۡخَتلَُفوا
ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهۡم َعَذاٌب َعِظيٞم 

ُ
 .]۱۰۵[آل عمران:  ﴾١٠٥َوأ

ی ات روشن برایه آکه پس از آنکد ینباشی و شما مسلمانان مانند ملل«
بزرگ خواھد ی آنھا عذابی ه البته براکاند  مودهیآنھا آمد راه تفرقه و اختالف پ

 .»بود
آن ن آورد و ید یک صمحمداند  ردهکمسلمانان فراموش ی ا به راستیآ

 .نجامدیبی د به دشمنیھا نبا عت و تفاوتیشر یکاسالم است و 
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ٖ َجَعۡلَنا ِمنُ�ۡم ِ�ۡعَ ﴿
ۚ َولَۡو َشآَء  ةٗ لُِ�ّ ُ ٱَوِمۡنَهاٗجا ٗة َ�ِٰحَدٗة  �َّ مَّ

ُ
َ�ََعلَُ�ۡم أ

َۡبلَُوُ�ۡم ِ� َمآ َءاتَٮُٰ�ۡمۖ   .]۴۸[المائدة:  ﴾َوَ�ِٰ�ن ّ�ِ
و اگر خدا  ،میمقرر داشتی ا قهیعت و طریشما شراز ی ھر قومی اما بر«

ی امکن تا شما را به احیکل و ،دیگردان یامت م یکشما را ی  خواست ھمه یم
 .»دیازمایتاب خود به شما فرستاد بکه در ک

 ظلم به خود است، ،ھم آنھا بای دانند دشمن یا نمی

ۡحَزاُب ٱ ۡخَتلََف ٱفَ ﴿
َ
�ۡ  �ٍ�ِ

َ
ْ ِمۡن َعَذاِب يَۡوٍ� أ ِيَن َظلَُموا ِمۢن بَۡينِِهۡمۖ فََوۡ�ٞل لِّ�َّ

 .]۶۵زخرف: ال[ ﴾٦٥
ھای اھل کتاب با ھم اختالف ورزیدند. پس وای به حال ستمگران  گروه«

 .»از عذاب روز دردناک
ن ببرند آنگاه یامبر آمدند تا اختالفات را از بیند ھزار ھزار پندای مگر نم

 شوند. یبه دست خود موجب تفرقه مز امرو

ا﴿ ِ  َولَمَّ ِ  ۡ�َّيَِ�ٰتِ ٱَجآَء ِعيَ�ٰ ب َ لَُ�م  ۡ�ِۡكَمةِ ٱقَاَل قَۡد ِجۡئُتُ�م ب ِ�ّ�َ
ُ
َوِ�

ِيٱَ�ۡعَض  ْ ٱَ�َۡتلُِفوَن �ِيهِ� فَ  �َّ َ ٱ �َُّقوا ِطيُعوِن  �َّ
َ
گاه  و آن« ]۶۳زخرف: ال[ ﴾٦٣َوأ

شما حکمت  یبرا یآشکار آمد، گفت: به راست یبا نشانه ھا یسیکه ع
 تانیبرا د،یرا که در آن اختالف دار یاز موارد یام) تا برخ ام و (آمده آورده

 .»کنم انیب

ۡيَنا بِهِ ﴿ ْ  ۦٓ َوَما َوصَّ �ِيُموا
َ
ۡن أ

َ
ۖ أ َوَ� َ�َتَفرَّقُواْ  ّ�ِينَ ٱإِبَۡ�ٰهِيَم َوُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰٓ

آنچه که ابراھیم و موسی و عیسی را بدان سفارش و « ]۱۳[الشوری:  ﴾�ِيهِ� 
کردیم؛ (بدین مضمون) که دین را برپا دارید و در آن تفرقه و اختالف 

 .»نورزید
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قُٓواْ إِ�َّ ِمۢن َ�ۡعِد َما َجآَءُهُم  َوَما ﴿ َ�ۡغَيۢ� بَۡيَنُهۡمۚ َولَۡوَ� َ�َِمةٞ َسَبَقۡت  ۡلعِۡلمُ ٱَ�َفرَّ
جَ 

َ
ّ�َِك إَِ�ٰٓ أ َسّ�ٗ لَُّقِ�َ بَۡيَنُهمۚۡ ِمن رَّ و تنھا پس از آن دچار « ]۱۴[الشوری:  ﴾ٖل مُّ

تفرقه و پراکندگی شدند که علم و دانش یافتند؛ آن ھم از روی حسادتی که 
در میانشان وجود داشت. و اگر سنت و قانون پیشین پروردگارت نبود که تا 

 .»شد طور قطع در میانشان داوری می مدتی مھلت یابند، به

ٗة َ�ِٰحَدٗة َ�َبَعَث  �َّاُس ٱ َ�نَ ﴿ مَّ
ُ
ُ ٱأ نَزَل  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ �َّ

َ
ِ�َن َوُمنِذرِ�َن َوأ ُمبَّ�ِ

ِ  ۡلِكَ�َٰب ٱَمَعُهُم  ْ ٱ�ِيَما  �َّاِس ٱِ�َۡحُ�َم َ�ۡ�َ  ۡ�َقِّ ٱب  ۡخَتلََف ٱ�ِيهِ� َوَما  ۡخَتلَُفوا
ِينَ ٱ�ِيهِ إِ�َّ  وتُوهُ مِۢن َ�ۡعِد َما َجآءَ  �َّ

ُ
ُ ٱَ�ۡغَيۢ� بَۡيَنُهۡمۖ َ�َهَدى  ۡ�َّيَِ�ُٰت ٱ ۡ�ُهمُ أ َّ� 

ِينَ ٱ ْ لَِما  �َّ ْ ٱَءاَمُنوا ُ ٱوَ  ۦۗ �ِإِۡذنِهِ  ۡ�َقِّ ٱ�ِيهِ ِمَن  ۡخَتلَُفوا َ�ۡهِدي َمن �ََشآُء إَِ�ٰ  �َّ
ۡستَقِيٍ�   .]۲۱۳[البقرة:  ﴾٢١٣ِصَ�ٰٖط مُّ

راه حق را رھا  یا امت بودند؛ پس (از آنکه عده کیمردم  ی ھمه«
دھنده فرستاد و  میرا به عنوان بشارت دھنده و ب امبرانیکردند،) الله پ

که  یاختالفات ی مردم درباره انیھمراھشان کتاب را به حق نازل کرد تا م
در آن اختالف کردند که به آنھا کتاب داده  ی. تنھا کساندیداشتند، حکم نما

 نیقرار گرفت (و ا ارشانیآشکار، در اخت ھای شد؛ (آن ھم) پس از آنکه نشانه
وجود داشت. الله به  انشانی(بود که) در م یحسادت یاختالف) از رو

نمود.  تیکه مورد اختالفشان بود، ھدا یزیچ قِت یفرمانش مؤمنان را به حق
 .»کند یم تیخواھد، به راه راست ھداو الله ھر که را ب

  :ه فوقیآ در نکاتی
 رفع تفرقه ،امبرانیھدف آمدن پ

 رفع تفرقهی برای منبع خوبی آسمانی ھا تابک
 .مینکنی شکاست در برابر خدا با تفرقه سری شکعامل سرتفرقه 
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ی ھا امیرد و پکار کآش ،آنچه را به او ابالغ شد  صامبر اسالمیپ«
ھا  را به وحدت اصالح و فاصلهی جتماعای ھا افکاو ش .پروردگارش را رساند

برافروخته در ی ھا نهکیھا و  یه آتش دشمنکوند داد و پس از آن یرا به ھم پ
 .)١(»ردکبرقرار ی گانگیشاوندان یان خویم ،افته بودیھا راه  دل

وحدت برساند و اختالفات و  د امت را بهیتوحی  هیامبر توانست در سایپ
  .افتیان یھا به لطف اسالم پا یدشمن

وت مطلق و اظھار کسی د توجه داشت اتحاد و وحدت به معنیالبته با
به خصوص  ،صگذرا به عھد رسول خدای با نگاھ ،ستیردن نکده نیعق

ن شاگردان ینه متوجه اختالف نظرات بیشان در مدیای دوران رھبر
 .میشو یشان و اصحاب میخود ان یبی و حت صامبریپ

 ،رکتفی  وهیتفاوت افراد است به واقع از شاز ی ه ناشکن اختالفات یا
ه به کی یتا جاو رد یگ یش ھر فرد به مسائل مختلف نشأت ماستدالل و نگر

و  .نداردی الکنجامد اشینی ن به دشمنیند ھمچنکوارد نی ا ن خدشهیاصل د
به ی ا هیدام به عنوان نظرکتواند ھر  یھا و اختالفات م ن تفاوتیگاھًا ا

در در جنگ ب د مورخانییبه تأ .ن انتخاب شودیبھتر و مشورت گذاشته شود
استقرار ی انکسپاه را در می سپاه بود وقتی  ه فرماندهکن یرغم ایامبر علیپ

استقرار سپاه در ی را برای ان بھترکه مکشنھاد حباب بن منذر یدادند به پ
 .افتیر ییان استقرار سپاه تغکنظر داشت احترام گذاشتند و م

                                           
 ترجمه مطالب نھج البالغه: استاد محمد دشتی. -١
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ه با کودند ده بین عقیو اھل فن و تجربه بر ا صامبریجنگ احد پدر 
گ در جوانان جنی روز شوند ولیتوانند بر دشمن پ ینه میجنگ در داخل مد

 را نهیرا جنگ در داخل شھر مدیردند زک یشنھاد میاز شھر را پرون یب
 امبریخره بعد از گفتگو و مباحثه پدانستند و باأل یجسارت دشمن م موجب

ی در جنگ احزاب برا .ان در خارج از شھر گرفتندکم به جنگ با مشریتصم
مورد ی شنھاد سلمان فارسیه پکاظھار شد ی دفع خطر دشمن نظرات فراوان

 .قرار گرفتتوجه 
ان کبا مشر صامبریاصحاب از مفاد صلح پ ،هیبیان صلح حدیدر جر

ده یه عقکی در حال ،آورند یباج به حساب می دند و آن را نوعبوی ناراض
  .ن بودیجز ای زیچ صامبریپ

دبن حارثه یو ز ÷یبا عل صامبریپ ،شهیو تھمت به عا کافی ر ماجراد
شان را داشتند به یم پسران اکح امبر بزرگ شده بودند ویپی  ه در خانهک

رد با ھم تفاوت کد ین دو بزرگوار در رابطه با چه بایه نظر اکگفتگو پرداخت 
 .داشت

نه بماند یه در مدکرد کامر  ÷یبه عل صامبریپ کان غزوه تبویدر جر
نه را یمد ،فارکدن با یاق در جنگیر گفتار منافقان و اشتیتحت تأثی علی ول
باطن و ی ه از صفاک صامبریپ .وستیپ صامبریرد و به سپاه پک کتر
گاه بود نه تنھا بر علی علی رخواھیخ و ی یه ضمن دلجوکخرده نگرفت بلی آ
 .نه باز گرداندیشان را به مدیدوباره ای رام علکا

 ،دیزیامبر اسامه بن یپی وقت صامبریپی زندگی ن روزھایدر آخری حت
رد کان انتخاب یمبارزه با رومی سپاه برای  ساله را فرمانده ۱۹نوجوان 

امبر بر ید پکیبا تأی ول .راد گرفتندیامبر ایاز اصحاب به انتخاب پی بعض
 .نماندی اعتراض باقی اسامه جای فرماندھ
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م و الکه به کم یش و نافرمان بدانکسری را افراد صامبریاگر اصحاب پ
 .ستیردند با قرآن و عقل سازگار نک یاعتنا نم صامبریامر پ

ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس  ُكنُتمۡ ﴿ :دیفرما یخداوند خطاب به آنھا م
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
َخۡ�َ أ

 ِ ُمُروَن ب
ۡ
ِ  لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱتَأ ِۗ ٱَوتُۡؤِمُنوَن ب  .]۱۱۰عمران:  [آل ﴾�َّ

امر به معروف و  د؛یآمده ا دیمردم پد یکه برا دیھست یامت نیشما بھتر«
 .»دیدار مانیو به الله ا دیکن یاز منکر م ینھ

ْ ُشَهَدآَء َ�َ  َوَ�َ�ٰلَِك ﴿ َُكونُوا ٗة وََسٗطا ّ�ِ مَّ
ُ
َوَ�ُ�وَن  �َّاِس ٱَجَعۡلَ�ُٰ�ۡم أ

(و  دهیبرگز یشما را امت نیچن نیو ا« ]۱۴۳[البقرة:  ﴾َعلَۡيُ�ۡم َشِهيٗد�ۗ  لرَُّسوُل ٱ
بر شما  زین امبریو پ دیتا بر مردم گواه باش می) قرار دادطیبدور از افراط و تفر

 .»گواه باشد

ٮُٰ�ُم ﴿ َشِهيًدا  لرَُّسوُل ٱمِن َ�ۡبُل َوِ� َ�َٰذا ِ�َُكوَن  لُۡمۡسلِِم�َ ٱُهَو َسمَّ
قرآن  نیو در ا شتریاو پ« .]۷۸[الحج:  ﴾�َّاِس� ٱَ�َ  ُشَهَدآءَ َعلَۡيُ�ۡم َوتَُ�ونُواْ 

بر شما گواه باشد و شما بر مردم  امبریاست تا پ دهینام» مسلمان«شما را 
 .»دیگواه باش

امبر برآنھا گواه است و خداوند آن ھا را به یه پکی سته است افرادیا شایآ
ن کا ممیو آ ؟!نافرمان باشدی رده افرادکمردم انتخاب ی عنوان گواه و الگو

 ،کتبو ،احزاب ،احد ،بدری ت اصحابش جنگھایبدون حما صامبریاست پ
 .ندکه را فتح کو تنھا م یکن و... را پشت سر گذارد و ینحته و ؤم

ردند و کن خدا یدی ند را فداه جان و مال و زن و فرزکی ا افرادیآ
ردند کم یگر مسلمانان تقسیبا د را شانیھا ا خانهیرده ک کشان را تریھا خانه

 ؟!ش باشندکسری توانند افراد یم
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ه کرد یگیل مکم شکاستبداد حای  لهیا به وسیملت  یکی روزیپ
ی  نهیه به واقع مدک ،و اتحاد امتی ا ھمدلیمصون از آن است و  صامبریپ

 .ن بودیامبر چنیپی  فاضله
ی عیطبی زیچ صامبریومت پکاعتراض در حی حت ،مشورت ،شنھادیپ

ه با کامر شده بود  صامبریبه پی د حتینجامیگاه به تفرقه ن چین ھیبود و ا

ۡمرِ� ٱوََشاوِرُۡهۡم ِ� ﴿ ندکاصحاب مشورت 
َ
 »در کارھا با ایشان مشورت کن« ﴾ۡ�

ۡمرُُهۡم ُشوَرٰى بَۡيَنُهمۡ ﴿ به دور باشندی د از استبداد رأیو مردم با
َ
[الشوری:  ﴾َوأ

 .»و (ساماندھی) کارھایشان با مشورت و رایزنی با یکدیگر است« ]۳۸
در مسائل مربوط مشورت و اعتراض  ،شنھادیه پکد توجه داشت یالبته با

ندارد و آنچه خدا ی گاھیان شده جایه به صورت قرآن و سنت بکی به وح
ا تخلف ندارند و البته اصحاب یرده است مسلمانان حق اعتراض کواجب 

را خدا ی ه امرکشدند  یته توجه داشتند و چون متوجه مکنن یامبر به ایپ
 .رفتندیپذ یرده بدون چون و چرا مکا حرام ی واجب
را  ÷یرد علکفصل رفتار و عملن یت وحدت در ایبھتر اھم کدری برا

 دھیم. خلیفه نبودند مورد بررسی قرار میه کی سال ۲۵در 
شان و بعد از یا کعمر مباری ن روزھایو آخر صامبریپی ماریدر زمان ب

 .ل متفاوت ناآرام شده بودیبه دالی اوضاع جامعه اسالم نشایوفات ا
شان برگشته یھا نه دوباره به سراغ بتیخارج از مدل یاز مردم قبای ا عده

ن یه اکاد آوردند یفر صامبریز بعد از وفات پینی ا عده ،و مرتد شده بودند
 ،آوردندی روی پرست جه آنھا ھم به بتیدر نت ،ه مردکبود ی امبریچگونه پ

دانستند از  یومت مکباج به حی ات را نوعکدن زه داکاز مسلمانان ی ا عده
 .رده بودندکی ات خوددارکدادن ز
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ل کین در حجاز سر بر آورده بودند و با جذب مردم و تشیامبران دروغیپ
منافقان در داخل  .ردندک ید میرا تھد صامبریپی زکومت مرکح ،سپاه

 ،انیرومت یمکتحت حای ھا نیومت روم و سرزمکح .داشتندی اتکنه تحریمد
بت بر ین مصیبزرگتر صامبریبا وفات پ .ردندک ید میاسالم را تھدی مرزھا

ب ینص یبی ن رھبر انسانیز داشتن بزرگتروارد آمد و اسالم ای اسالمی  جامعه
ی بنی  فهیاز انصار در سقی اریبس صامبریبعد از وفات پ بالفاصله. شد

تر  عیردند تا ھرچه سرکتجمع  صامبرین پیانتخاب جانشی ساعده برا
ه کی در زمان .ندیرو برآ شیالت پکنند و درصدد حل مشکتخاب انی رھبر

از اصحاب ی ا ردند عدهک یمی زنیامبر راین پیانتخاب جانشی انصار برا
 ñشه یخانه عا ñامبر یدر خانه پ صامبرین پیمشغول غسل و مراسم تدف

روم ی مرزھای اعزام به سوی نه برایز در خارج از مدیبودند و سپاه اسامه ن
ت به کحری خود را براف یلکز تین اسامه صامبریاردو زده بود و با وفات پ

 .دانست یروم نمی سو
سعد بن  ،صامبریپی نیجانشی نه انصار برایگز ،فهیم به سقیبرگرد

ش را اعالم یھا برنامه ،انصاری ه سعد بن عباده براکی در زمان ،عباده بود
امبر یپی  ه در خانهکر که ابوبافته بیطالع افه یعمر از موضوع سق ،ردک یم

عمر و  ،رکفه را دارند. با حضور ابوبیه انصار قصد انتخاب خلکبود اطالع داد 
فه جز چند نفر با یسقی اعضا ،فه و بعد از گفتگوھایجراح در سق هدیابوعب

شان انتخاب ین ایجانش صامبریبعد از وفات پی ردند و ساعتکعت یر بکابوب
صورت  عتیب به رکابوبعت با یبنه در ھمان روز اول با یثر مردم مدکشد و ا

 . دادندی رسم
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ان معتقدند یعیه شکن است یشود ا ین جا مطرح میه در اکی سؤال
امبر انتخاب شده پس چرا یبعد از پی  فهیاز طرف خدا به عنوان خل ÷یعل

 ؟ردندکعت یر بکمردم با ابوب
انتخاب  صامبریفه پیرا خداوند به عنوان خل ÷یاگر عل -:جواب

ان بدان معتقدند و یعیه شکامبر اعالم داشته باشد طبق آنچه یپرده باشد و ک
آن  و ھر عمر ،رکابوب ،فهیسقی ن اعضایباشد بنابرای امر واجبی عت با علیب
ار کده گرفته و گناھیرا نادی رده باشد امر واجبکعت یر بکه با ابوبکس ک

بعد ی نیجانشرا به ی عل ،امبریاگر پی ول ،امت جوابگو باشدید در قیاست و با
شود  یگناه محسوب نمی ر عدم انتخاب علگیرده باشد دکشنھاد یاز خود پ

د حتمًا یامر واجب با ،تفاوت فراوان استی شنھادین امر واجب و امر پیرا بیز
امبر یرفت و اگر پیشود خالف آن را پذ یمی شنھادیپ امری رد ولیانجام گ

عت یر و بکباز ھم انتخاب ابوبرده باشد کبه اصحاب واگذار  فه رایانتخاب خل
 .استن یھا ا یند و نظر سنک ید مییخالفت او را تأ ،نه با اویثر مردم مدکا

امبر یپی  فهینه خلیعت مردم مدیصرفًا با ب ایه آکن است یسؤال دوم ا
نان به ین داشتند ایه انصار و مھاجرکی گاھیباتوجه به جا ؟شود یاب مانتخ
آمدند و  یبه حساب می دار ومتکمسائل حان اھل فن و خبره در عنو

ی شورا« :دیفرما یم ÷یعل .داشتی نھا بستگیفه به نظر ایانتخاب خل
گرد آمدند و ی سکامامت  ن و انصار است پس اگر بریمھاجر آِن  ن ازیمسلم

 .)١(»خدا ھم در آن استی خواندند خشنوداو را امام خود 
افته یتازه وفات  صامبریه پکی طیا در شرایه آکن است یسؤال سوم ا

ن یفه و جانشیا انتخاب خلیتر است  مھم صامبرین پیا غسل و تدفیاست آ
ط یآن در شرا رامونیو بحث و گفتگو پ ،امبریپی  فهیانتخاب خل ؟شانیا

                                           
 .۶ی  نامه -١



 ٢٩   در دوران خلفا ÷فصل دوم: علی

د ینه را تھدیه اسالم و مدکی تداشت و خطرای اسالمی  ه جامعهکی سحسا
ت در کرا شریشد ز یمحسوب من مسائل آن روز اسالم یرت یرد از ضرورک یم

نه واجب یمسلمانان حاضر در مدی برا صامبرین پیمراسم غسل و تدف
و بحث ی ریگ میتصم وی نیحفاظت و دفاع از اسالم واجب عی بود ولی یفاک

 .شد یفه از مسائل مھم اسالم محسوب میو مباحثه در رابطه با انتخاب خل
ت در مراسم کآن روزھا از شرن در یمسلمی  فهیت انتخاب خلیاھم ،نیبنابرا

صورت ی شتریبی د گفتگویه باکد متر نبود ھرچنکامبر ین پیغسل و تدف
ز در یامبر نیخاندان پ تا ردندک یسته بود تا مسلمانان صبر میو شاگرفت  یم

  .ردندک یت مکفه شریانتخاب خل
ان یسالم در مدفاع از ای ه براکند بلک یعت میر بکنه تنھا با ابوب ÷یعل

ه آشوب سراسر کی ن برود و در زمانیزد تا باطل از بیخ یآشوب و غوغا بپا م
گر درست یدی دھد آشوب یاجازه نمفرا گرفته است به خود  اسالم رای ایدن

 .ندک یمی اریا ین بالینان را در دفع افه و مسلمایه خلکبل ،شود

 ؟رسمیت آن یدر رابطه با خالفت و چگونگ ÷ینظر عل
امام ی عت برایب« :سدینو ین میه چنینھج البالغه به معاو ۷در نامهی عل

ار از یاختی سکر نخواھد بود و سید نظر در آن میست و تجدیش نیبار ب یک
 ،زن طعنه ،سر باز زندی عت عمومیه از بکس کآن  .سر گرفتن آن را ندارد

ه نسبت به آن دودل باشد منافق کس کشود و آن  یجو خوانده م بیع
عت حضور یه در بکپس آن «: سدینو یه میگر بار به معاوید ۶نامه. در »است

ب بود یغا هکس کند و آن کگر انتخاب یدی ا فهیتواند خل یداشت نم
ن و یمھاجر ن از آِن یمسلمی ھمانا شورا .ردیعت مردم را نپذیتواند ب ینم

 ،گرد آمدند و او را امام خود خواندندی سکپس اگر بر امامت  ،انصار است
 ...».خدا ھم در آن استی خشنود
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فه ین و انصار در انتخاب خلیاتفاق نظر مھاجری از نظر عل ،نیبنابرا
ن و انصار یشود و انتخاب مھاجر یخدا می ودموجب اتحاد و وحدت و خشن

 .محترم استی د علنزدر 
تحقق «ه در کداند  یمی سکومت کن فرد را به حیتر ستهیشا ÷یعل

گاھ ،تررومندیومت نکح ی گر مان خدا داناتر باشد تا اگر آشوباز فری و در آ
به حق بازگردانده شود و اگر سر باز زد با او مبارزه  ،زدیبرخی زیانگ به فتنه

   .)١(»شود
 ،اگر شرط انتخاب رھبر«دارد  یان مین بیط انتخاب رھبر را چنیاشرامام 

 ،نخواھد داشتتحقق آن وجود ی برای مردم باشد ھرگز راھی حضور تمام
گاھان داراکبل را  فهیخل و اھل حل و عقد رھبر وی ت و رأیصالحی ه آ

آنگاه نه  ،است فذگر مسلمانان نایه عمل آنان نسبت به دکنند ک یانتخاب م
ه در انتخابات حضور کد نظر دارند و نه آنان یننده حق تجدکعت یحاضران ب

گاه باش ،گر را خواھند داشتیدی حق انتخاب ،نداشتند س کمن با دو  ،دیآ
ی ه از اداکس کو آن  ه از او نباشدکند کرا ادعا ی زیچی سک ،نمک یار میکپ

 .)٢(»حق سر باز زند
ر کد حتمًا تذید یمی وتاھکرد خلفا کدر عمل ÷یاگر علی به راست

را  نیمسلم شورکه آن ھا توان دفاع از اسالم و کرد ک یداد و اگر حس م یم
ه کی را با فردیرد زک یار میکنند با آنھا پک یانت میاسالم خا به یندارند 

و در راه حق  .نداشتی ند سر سازگارکادعا  در حد او نباشد و آن رای زیچ
به خدا سوگند اگر تنھا با « .داد یبه دل راه نمی ز ترسینی یز تنھاای حت

                                           
 .۲، شماره ۷۳خطبه  -١
 .۲، شماره ۱۷۳خطبه  -٢
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نه رده باشند کن را پر یزمی ه آنان تمام روکی درحال ،دشمنان روبرو شوم
 .)١(»ھراسم یداشته و نه می کبا

ی م ÷یه علکنھج البالغه آمده است  ۱۰۴ن در خطبه یمچنھ
 ،»شمکرون یش بیفم تا حق را از پھلواکش یم درون باطل را«د:یفرما

به مافوق ی شکبا سر :ار را سه نشان استکمردم ستم« :فرمود ین میھمچن
ند و ک یستم می رگیر دست خود با زور و چیخود ستم روا دارد و به ز

 .)٢(»دھد یمی اریاران را کستم
عت ید محال بود با آنان بید یخلفا را مدافع اسالم نم ی،اگر عل ،نیبنابرا

در  ÷یعل :نھج البالغه آمده است ۳۱۷مت کدر ح .شان دھدی اریرده و ک
رده درباره کامبرتان را دفن نیھنوز پ :شان گفتیه به اکی ھودیی جواب فرد

ده اختالف یه از او رسکآنچه ی  ما درباره« :فرمود ،دیردکاش اختالف 
ی ایپس از نجات از در شمای ھنوز پا ،انیھودیاما شما  ،نه در خود او ،میردک
چنان  ،بسازی یما خدای برا : دیامبرتان گفتیه به پکنشده بود  کل خشین
 .»دینادانی شما مردم« :امبر شما گفتیو پ .»دارندی یپرستان خدا ه بتک

ند و کان یھودیشأن  ) را ھمصست اصحاب رسول الله(ی) حاضر ن÷(ی عل
 .شمارد یم کوچکان یھودیسه با اختالف یھا را درمقااختالف آن

 ،در امت اسالم« :دیفرما یشان میا ،) به واقع امام وحدت است÷(ی عل
و به انس ) ص( ه به وحدت امت محمدکس ھمانند من وجود ندارد کچ یھ

 .)٣(»از من دلسوزتر باشد ،گریھمد گرفتن آنان به

                                           
 .۲، شماره ۶۲نامه  -١
 .۳۵۰حکمت،  -٢
 .۷۸نامه:  -٣
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ی ه علک) باعث نشد ÷(ی قبل از علی ه خالفت خلفاکی و به راست
ر به که ابوبکن یبعد از ا .ح دھدیش را بر مصلحت اسالم ترجیمصلحت خو

ن به یشور مسلمکاز ی ن نگھبانیت سنگیانتخاب شد مسئول فهیخل عنوان و
ه خطر کن بود یر در برداشت اکابوب ه انتخابکی ا جهین نتیاول .او واگذار شد

اصحاب به جز سعد ی  ن رفت و ھمهیگروه شدن اصحاب از بتفرقه و گروه 
ردند و شاگردان رسول الله دوباره کعت یب رکبن عباده به مرور زمان با ابوب

ر سپاه اسامه را بر کابوب .الت بپا خاستندکمبارزه با مشی متحد شده برا
فه از اسامه در یھم به خواھش خل ه آنکروم فرستاد به جز عمر ی مرزھا

 نند به آنجا رفتند.کت کاسامه حره قرار بود با کی سانکنه ماند ھمه یمد
ات کن زین و مانعیدروغ امبرانینه به جنگ با پیمانده در مدیباقی رویو ن

ش را یومت اسالم اقتدار خوکن حکن زمان ممیمترکو اھل رده رفت و در 
ی روزیپ با اتکز نیو مانعی امبریپ انیو مدع رده اھل فتنه ،افتیز با

ت بازگشت یموفق خود با تیز از مأمورین اسامه سپاه و افتی خاتمه مسلمانان
بود و به معجزه شباھت ی ط حساس لطف الھیو نجات اسالم در آن شرا

وفاتش عمر ی یکرد و در نزدکخالفت  دو سال از شیبی کر اندکابوب .داشت
فه دوم یخل ،عت مردم با عمریرد و با بکشنھاد ین خود پیرا به عنوان جانش

ی ایوج اقتدار دنا ،دوران خالفت عمر .فاروق زمامدار مسلمانان شد عمر
ومت روم در مقابل کران و حیان در ایه ساسانکی اسالم بود به طور

زگار و دن ھمزمان با دو قدرت بزرگ آن رویمسلمانان به زانو در آمدند و جنگ
ن افتخار یبزرگتر ،املکاز آنھا به طور ی یکآنھا و فتح ی بر ھر دوی روزیپ

ر یت غین اقتدار و موفقی) در ا÷(ی ه نقش علکاسالم شد ی ایخ دنیتار
 ار است.کقابل ان

دانست و در مسائل  ی) را مشاور خود م÷(ی عل ،عمر فاروق
ی داد و حت یح می) را بر ھمه ترج÷(ی سخن علی و نظامی دار تکممل



 ٣٣   در دوران خلفا ÷فصل دوم: علی

م شھر به مسلمانان به یتسلی المقدس برا تیگفتگو با مردم بی ه براکی زمان
نه ین خود درمدی) را جانش÷(ی عل ،) عازم آن شھر شد÷(ی شنھاد علیپ

طبق آنچه داشت ی ت مالیاز به حمایر اسالم نکه لشکی ا در زمانیگذاشت و 
ورآالت یردند زر و زکشنھاد یپی ا عدهنھج البالغه آمده است  ۲۷۰مت کدر ح

ی ا شد و علیرا جوی ه عمر نظر علکنند کت از سپاه یعبه را خرج حماک
متعرض اموال ی سکرد و کرا قبول ی ز گفته علیار بود و عمر نکن یمخالف ا

شخصًا  خواست یم رانیه عمر فاروق در جنگ اکی زمان ایعبه نشد و ک
.. و .ن خداستیاسالم د ...« :رد و فرمودکمخالفت  ÷ی ند علکت کشر

ه کاست  مکسمان محیگاه رھبر چون ریجا .ردکخواھد ی اریسپاه خود را 
 .دھد یوند میھا را متحد ساخته به ھم پ مھره

خواھند ی یدام به سوکنده و ھر کھا پرا مھره ،ن رشته از ھم بگسلدیاگر ا
اما به نعمت اسالم فراوانند و  ،ک.. عرب امروز اگرچه از نظر تعداد اند.افتاد

جامعه را به  ،ابیچونان محور آس .ز و قدرتمندندیعزی با اتحاد و ھماھنگ
ن ین سرزمیرا اگر تو از ایز .نکمردم جنگ را اداره  کمکگردش درآور و با

.. .نندکش یمان میرده و پکھر سو تو را رھا مخالفان عرب از  ی،رون شویب
اگر آن را  ،عرب استی  شهین ریند اینبرد بنگرد گورا در ھمانا عجم اگر تو 

آنان ی اپیبب فشار و تھاجمات پر سکن فید و ھمیگرد ید آسوده میدیبر
 .)١(..».شتر گرددیشان در تو بیشود و طمع ا یم

ان قصد یجنگ با رومی فاروق برا ه عمرکی زمان ÷ی حضرت عل
داشت و عمر فاروق باز ار باز کن یت در جنگ را داشت باز ھم او را از اکشر

 :ن باره فرمودیدر ا ÷ی رد. علکی د و عملیرا پسندی شنھاد علیھم پ
ه اسالم را سر بلند و نقاط ضعف کن وعده داده ین دیروان ایخداوند به پ«

                                           
 .۱۴۶خطبه  -١



 امام وحدت ÷علی   ٣٤

و با آنان روبرو ی .. ھرگاه خود به جنگ دشمن رو.ندکن را جبران یمسلم
ی گر پناھگاھید ،خودی شھرھان یمسلمانان تا دورتر ی،نیب بیو آسی گرد

ی را به سوی رید. مرد دلنآوری ست تا بدان روینی سکندارند و پس از تو 
اگر خدا  .وچ دهک او رخواھان را ھمراهین و جنگ آزمودگان و خکآنان روانه 

تو  ،مطرح شدی گریار دکو اگر ی ه تو دوست دارکداد چنان است ی روزیپ
 .)١(»بودی ھپناه مردمان و مرجع مسلمانان خوا

داده و ی اریا ه خلفا رکفراوان دارد ی ن اتفاقات و سخنان امام علیاز ا
انگر ن نشیاست و ای ش از خودش ستودنیپی خلفای  در دورهی خدمات عل

ست تا بخاطر عدم انتخابش در ینتوز  نهکیجو و  انتقامی ه علکن است یا
 شود. گانهیو بعد از آن نسبت به اسالم و طرفدارانش ب فهیسق

ابو لؤلؤ  مجوسیی رانیا یکشان به دست یومت ده سالهء عمر با ترور اکح
 ،گرشیدی ارھاکاز ی اریمانند بس ،فهیانتخاب خلی عمر برا .افتیان ینام پا
ن یو ا ندبود شش نفر ،فهین خلییتعی شورا هکل داده بود کیتشی یشورا

گاھی شور دارکاست و یدگان اصحاب بودند و از سیشش نفر برگز ی افکی آ
برتر ی داھایاندک) و عثمان به عنوان ÷(ی عل ن شش نفرین ایداشتند در ب

 .شناخته شدند
رده بود کعت یعمر ب و رکه با ابوبکز ھمان گونه ی) با عثمان ن÷(ی عل

فه یرد و خلکنی وتاھکدفاع از اسالم ی و تالش برای ارکرد و در ھمکعت یب
سال  ۱۲ه کرد کخالفت  سال ۱۳عثمان  .دیطلب یم کمکی ز گاھًا از علین

ار کی بر قرار بود حتی فتوحات خارج ،شور ثروتمندک ،آرامی اوضاع داخل
در ی .. ول.گر شروع شد ویدی ھا نیفرستادن به سرزمی ارش قرآن برانگ

ن یباره متشنج شد و آخریکبه  ن سال خالفت عثمان اوضاع جامعهیآخر

                                           
 .۱۳۴خطبه  -١
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مبدل ی ریبه جنگ و درگی اسالمی  راشدهی راسکو دموخالفت ی ھا سال
تفرقه خود را به ی اتحاد جا ،مسلمانان به جان ھم افتاده ن گونهیگشت و ا
 ،امکحی بعضی عدالت یب ،ھا شورشوب کھا در سر یفرمانداری وتاھکداد و با 

ی  نه و خانهیبردند مد یحج به سر منه در یثر مردم مدکه اکی در موسم
فه آشوب یبا ترور خل ھا باالخره یشورشرنگ یفه محاصره شد و با نیلخ

  .را فراگرفتی اسالمی  سراسر جامعه
ردن اوضاع کآرام ی سال تمام تالش خود را برا یکن یدر ا ÷ی عل

ح یفه را از نصایرد و ھم خلک یان را به آرامش دعوت میھم شورش ،انجام داد
موجود توانست از شورش  یه مکن یساخت و با وجود ا یمند م خود بھره

مصلحت اسالم  باز ھمی رد ولیفه و به خالفت نشستن بھره گیعزل خلی برا
رد کفه دفاع یخل ه توان داشت ازک ح داد و تا آنجایترجی مصالح شخص را بر

 .)١(»ار باشمکدم گناھیه ترسکردم کاع آنقدر از او دف«و به قول خودش 
از ی سکب گرفتند و من تنھا یمردم بر عثمان ع« :دیفرما ین میھمچن

متر به سرزنش او کت مردم واداشته و یه او را به جلب رضاکمھاجران بودم 
 .)٢(»زبان گشودم

 ÷ی علی رخواھیشان دارد خیفه با ایه قبل از ترور خلکی در گفتگو
  .ان استیبه وضوح نمای اسالمی  وحدت جامعه حفظفه و یخل نسبت به

ھمانا مردم پشت سر من « :دیفرما یفه می) خطاب به خل÷(ی عل
انم با تو د یبه خدا نم اند. قرار دادهی انجیان تو و خودشان میھستند و مرا م

نم ک ینمی یراھنمای زیتو را به چ ی،ه تو ندانکدانم  یرا نمی زیم؟ چیچه بگو
ی ) بودصبا رسول خدا ( ...میدان یآنچه ما می دان یتو م ی،ه نشناسک

                                           
 .۲۴۰خطبه  -١
 .۱نامه  -٢
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پسر ابوقحانه و پسر خطاب در عمل به حق از تو بھتر  ،میه ما بودکچنان 
و داماد ی تریکاز آن دو نزدی شاوندیدر خو )صتو به رسول خدا ( ،نبودند

تا تو ی ستین نادان ،نندکت ینایتا بی ستیور نکتو  ،.. سوگند به خدا.یداو ش
.. من تو را به .ن برپاستیدی ھا است و نشانهھا روشن  م دھند، راهیرا تعل

 .)١(..».ین امت مباشیای  شته شدهکه امام کدھم  یخدا سوگند م
نگھبان خانه  ،فهیخانه خلی  ان محاصرهین در جریحس امام امام حسن و

روج از خانه ورود و خی  ان اجازهیه شورشکی طیند و در شرافه بودیخل
 .فه و خانواده اش آب فرستادیخلی برا ÷یدانند عل ینمی سکفه را به یخل

 و ÷یت دادند و وساطت علیفه رضایشتن خلکسران شورش به  بالخره
در آنھا نداشت و ی چ اثریفه ھیخلی ھا یعدم توسل به زور توسط فرماندار

فه یدند. با ترور خلیمسلمان از حد گذرانی  ستن حرمت خانهکشا تجاوز را ب
رد انتخاب رھبر توسط ک ید میه مسلمانان را تھدکی ن خطریبزرگتر
از اصحاب با ی ا عت عدهیا با به به لطف خدکن خودشان بود یبان از یشورش

ن گونه از ادامه قتل و غارت یردند و اکعت یبی ز با علیان نی، شورش÷یعل
نام ی  هیه در ساکن یز از ایان نیه شورششد البتی ریان جلوگیشورش

 .خشنود بودندی عت با علیشوند از بی توانستند مخف یم ÷یعل
ن خاطر ید به ھمید یل مکار مشیط را بسیشرا نیخالفت در ا ÷یعل

ن یاز ای چون شوق مردم و خطر ناشی رش خالفت سر باز زد ولیابتدا از پذ
 ،ردکاحساس را  نندکانتخاب ی ا فهیخود خلی ان برایه مبادا شورشک

را به ی گرید و دیمرا واگذار« :دیفرما یم ÷ین زمان علیدر ا .رفتیپذ
ه رنگارنگ و کم یرو یمی راستقبال حوادث و امورا ما به یز ،دیدست آور

ھا  عت ثابت و عقلین بیگوناگون دارد و دلھا بر ای ھا ز است و چھرهیآم فتنه
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 ٣٧   در دوران خلفا ÷فصل دوم: علی

فساد ی  رهیتی قت را ابرھایافق حقی  چھره ،ماند یمان استوار نمین پیبر ا
و  ،د شنواتریه شاکاز شما ھستم ی یکد چون ینک.. اگر مرا رھا .گرفت

ر و یه من وزکی ومت باشم در حالکس حیئشما نسبت به ر تر از عیمط
 .)١(»ر و رھبر شما گردمیه امکمشاورتان باشم بھتر است 

تا  ،مردم نرفتهی ومت در پکحی من برا« :فرمود ی) م÷(ی ن علیھمچن
عت یه آنان با من بکعت نداده تا آن یمن آمدند و من قول بی آنان به سو

  .)٢(»ردندک
نشان ی ا ت بر شما عالقهیوالنداشته و به ی رغبتمن به خالفت «

ل ید و آن را بر من تحمیردکه مرا دعوت کد ین شما بودیدادم و ا ینم
 .)٣(»دیردک

ی را به سو شما آن ،بستم ید و من میگشود یعت میبی دست مرا برا«
عت با ی.. مردم در ب.دیبر من ھجوم آورد ...گرفتم ید و من میدیشک یخود م

 .)٤(»بودند...من خشنود 
حجت را بر من تمام  ارانینندگان نبود و کعت یاگر حضور فراوان ب« 

م که در برابر شکمان نگرفته بود یردند و اگر خداوند از علماء عھد و پک ینم
مھار شتر خالفت را بر  ،نندکوت نکمظلومان سی ستمگران و گرسنگی بارگ

 .)٥(»ساختم یش میرھا ،وھان آن انداختهک
 برگرداندن آرامش به ِن یت سنگیشد و مسئول فهیخل ÷یگونه علن یو ا
 .به او واگذار شدی اسالمی  جامعه
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 :فصل سوم
 در دوران خالفت ÷یعل

ھا  الت و فتنهکه مشکفه انتخاب شد یلبه عنوان خی در روزگار ÷یعل
رده بود و کرا احاطه ی اسالمی  جامعه صامبریاز ھر سو مانند زمان وفات پ

حفظ اتحاد و اقتدار اسالم ی برا ÷یه علکن بود یتفاوتش با آن زمان ا
و اھل رده و ی امبریان پیمجبور بود با برادران مسلمان خود بجنگد نه مدع

پاره پاره شدن ت به یا رضایجز جنگ با مسلمانان ی ا چاره ÷یعل ،انیروم
 .د تا امت را به وحدت برساندیجنگ را برگز ÷یاسالم نداشت و عل

ومت روم و کامل حکضعف  ،ن دورهیته مثبت در اکد و نیامی  تنھا نقطه
ی اسالمی  جامعهی از جانب دشمنان خارجی خطربود و ی دشمنان خارج

را ی ومت اسالمکحی ھا هیپای داخلی ھا یریدرگی رد ولک ید نمیرا تھد
 .ردک یمتزلزل م

سوم منصوب ی  فهیه خلکی مانکاز حای اقدامش بعضن یدر اول ÷یعل
ز مخالف ین رای ا عده رد وکنار کار برکمردم از ی تیل نارضایرده بود به دلک

ن دسته یه از ایه معاوکد دستور به عزل آنھا داد ید یاست خود میاھداف و س
د یاینه بیعت به مدیبی واست براز خیآم احترامی ا ه در نامهیاز معاوی عل .بود

.. تو و ھمراھانت .انیسفی ه بن ابیر مؤمنان به معاویامی خدا علی  از بنده«
 .)١(»ایارانت نزد من بیاز ی د و با گروھینکعت یب
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 امام وحدت ÷علی   ٤٠

حاضر  ،ندکمه نکان را محایشورشی ه علکی داشت تا زمان اعالمه یمعاو
ن یه با اکی وقت ÷یعل .ستیومت شام نکردن حکو رھا ی عت با علیبه ب

سوم و ی  فهیقاتالن خلی  مهکمحای یسو توانا یکوبرو شد از ت ریوضع
اف کن زمان موجب شیمه آنھا در اکگر محایدی ان را نداشت و از سویشورش
جامعه به خطر افتاده اوضاع ی ت داخلیو امن گشت ین جامعه میدر ب

آن ی قدرت اجرا« :دیفرما ین باره میدر ا ÷یعل .شد یتر م متشنج
رو به یآنان با ساز و برگ و ن ؟را چگونه به دست آورم ]انیمه شورشکمحا[

نون بردگان کھم ا .مینداری ما بر آنھا قدرت ما تسلط دارند و بر ،راه افتادند
آنھا در  اند. وستهیھا پاطراف شما به آنن ناینش هیجوشند و باد یشما با آنھا م

ل یه بخواھند بر شما تحمکرا ی لکمش نند و ھرک یمی ان شما زندگیم
ان یت است شورشیاز جاھل] شتن عثمانک[ش آمده یه پکی ارک... نندک یم
ز شود مردم به چند آغای تکفر دادنشان حرکیی اور دارند. اگر برایار و ی

بر خالف ی ا شما را دارند و عدهی ھا خواستهی گروھ :شوند یم میدسته تقس
د تا ینکصبر پس  ،پسندند و نه آن را ین را مینه ای نند و گروھک یر مکشما ف

رد و حقوق از یخود قرار گی مضطرب در جای ھا مردم آرام شوند و دل
د و در انتظار فرمان ینون مرا آسوده گذارکا ،دست رفته با مدارا گرفته شود

ند و اقتدار امت ما را متزلزل کف یه قدرت ما را تضعکد ینکنی ارکد یمن باش
ی ا اما اگر راه چاره ،نمک یتوانم مھار م یرا تا می اسیان سین جریا.. .سازد

 .)١(»میجنگ یان] میابم با آنان [شورشین
 ،گرفتند ھم قراری ر رو در رویوسپاه طلحه و زبی چون سپاه عل

عدم برخورد با ی ل خود برایدال ÷یصلح آغاز شد و علی ھاگفتگو
را  ÷یعلی ھا دگاهیدی ر ھم وقتیرد و طلحه و زبکان یان را بیشورش
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 ٤١   در دوران خالفت ÷فصل سوم: علی 

نه یبه مد بازگشتی ر اردوگاه را برایم به صلح گرفتند لذا زبیدند تصمیشن
به نام ابن ی به دست فرد نهیر بازگشت به مدیه در مسکرد آن گاه ک کتر

ه کن طلحه ین بیدر ا ،ان بودیصلح در جری گفتگوھا ،شته شدکجرموز 
به ه کست یرنگ یجنگ مر به صحنه یرا نداشت متحی ن جنگیانتظار چن

شته شدن طلحه کشته شد و با ک که به ایشان اصابت کرد،ی ریتی  لهیوس
 .افتیان یم پاکشه و مروان حید و با اسارت عایشکشعله جنگ زبانه 

زدند  یاد میدر دو سپاه فر انیه شورشکن بود ین جنگ ایته جالب در اکن
ن یان اولبه عنو ن گونه جنگ جملیرده و اکجنگ را شروع  ،سپاه مقابل
ه کی جنگ ،خ اسالم به شمار آمدیدر تاری ننگی  هکمسلمانان لی جنگ داخل

ه دو نفر از سرداران اسالم کی جنگ ،گر آلودندیدیکاصحاب دست به خون 
شه ھمسر یشته شدند و عاکی ر در جنگ با برادرشان علیطلحه و زب

بعد  ÷یعل .قرار گرفت صامبریداماد پ ÷یعلی رو در رو صامبریپ
ھر دو سپاه نماز خواند و دستور به دفن آنھا داد و ی ھا شتهکاز جنگ بر 

احترام گذاشته  صامبرینه بازگرداند تا ھم به پیشه را با احترام به مدیعا
 .ستیباشد و ھم نشان دھد به وحدت عالقمند است و اھل انتقام ن

ه که ینکد طلحه را با یبعد از جنگ جسد طلحه را دی وقت ÷یعل
ان کن میدر ا ،ابو محمد« :ن گونه فرمودیاحترام است خواند و ای  نشانه

ر تابش ستارگان یش را زیبه خدا سوگند خوش نداشتم قر .ب افتاده استیغر
 .)١(..».نمیشته و افتاده بک

ر کتاب ھا ھزاران نفر ذکاز ی جنگ جمل در بعضی ھا شتهکاما آمار 
ه و یارشاد معاوی برا ÷یعل ،ان جنگ جملیبعد از ختم جر. شده
نامه ی رد و حتکالش فراوان تی ریدرگ و از وقوع جنگی ریجلوگ
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 امام وحدت ÷علی   ٤٢

مه قاتالن کمت محایفقط به ق هیمعاوی داشت ول هیھم با معاوی یھا ینگار
ن گونه یه ایبه معاوی ا در نامه ÷یعل .وتاه آمدن بودکعثمان حاضر به 

رامون یپ ،را به تو بسپارمتا قاتالن عثمان ی ه از من خواستکن یا« :سدینو یم
ر تو ندارم سوگند به یا غیه توان سپردن آنھا را به تو کدم یردم و دکر کآن ف

ی را خواھآنھا ی به زودی ندار برو تفرقه ی جان خودم، اگر دست از گمراھ
 .)١(»طلبند یه تو را مکافت ی

ن در مقابل ھم قرار یه در صفیو سپاه معاوی سپاه عل ،بیبه ھر ترت
ی د و وقتیشیاند یبه وحدت م ÷یدر زمان جنگ علی حتی گرفتند ول
من « :ردکدھند آنھا را منع  یان را دشنام میشام ،انشیرد سپاھکمشاھده 

ف و یرا توص ردارشانکد، اما اگر یدھنده باش ه شما دشنامکخوش ندارم 
خوب  .رتر بودیتر و عذرپذیکبه سخن راست نزد ،دیردک یحاالت آنھا بازگو م

ن ما یب ،نکخون ما و آنھا را حفظ  ،ایخدا :دیگفت یدشنام آنان می بود به جا
 .)٢(»ن....کت یبه راه راست ھدای و آنان اصالح فرما و آنان را از گمراھ

نون کھم ا !مردم« د داشتیامی در زمان جنگ به صلح و آشت ÷یعل
مبارزه را جز ن پرچم یور شده است و ا هن شما و اھل قبله شعلیآتش جنگ ب

گاه و با استقا چ یشند.... در ھک یگاه حق بدوش نمیمت و عالم به جاافراد آ
د توان یراه دارکرا در آنچه شما اید زینکتا روشن نشود شتاب نی ارک
 .)٣(»میداری راتییتغ

و نفوذ ی ژک ،نیش زنگارھا در دیدایاما امروز با پ« :دیفرما ین میھمچن
با برادران مسلمان خود به  ،نین در دیل دروغیر و تأویتفس ،ارکشبه در اف
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 ٤٣   در دوران خالفت ÷فصل سوم: علی 

باعث وحدت ی زیچ مینکپس ھرگاه احساس  .میشانده شدکن یجنگ خون
ھا را پر و  افکم و شیشو یم یکگر نزدیدیکه آن بی  لهیماست و به وس

آن را  ،میدھ یل نشان میبه آن تما ،مینک یم مکوندھا را محیپی  ماندهیباق
 .)١(»مییگو یم کگر راه را تریفته و دگر

ل ین گونه تحلیان جنگ ایپان را بعد از یجنگ صف ÷یحضرت عل
ه در ظاھر کم یردکدار یه ما با مردم شام دکن بود یار چنکآغاز « :ندک یم

مان به یو در ا بودی یکو دعوت ما در اسالم ی یکامبر ما یو پی یکپروردگار ما 
نداشت و ما ی برتری گریدام از ما بر دکچ یھ ،امبرشیردن پکق یخدا و تصد

پس به آنان  .مینارکه ما از آن برکم جز در خون عثمان یبا ھم وحدت داشت
به چاره  ،ردن مردمکد با خاموش ساختن آتش جنگ و آرام ییایب :میگفت
ار مسلمانان استوار شود و به وحدت برسند و کتا  ،میو درمان بپردازی یجو

جز ی ا چاره :خ دادندان پاسیاما شام .میرومند شویعدالت نی اجرای ما برا
 .میجنگ ندار

به دعوت ما (صلح  ه دندان جنگ در ما و آنان فرورفت...کگاه پس آن ...
ما ھمه به  .پاسخ دادند ،میگردن نھادند و بر آنچه آنان را خواند و گفتگو)

م تا حجت را بر یرفتیم و آنچه را خواستند زود پذیدرخواست آنان پاسخ داد
 .)٢(..».میرا ببندی م و راه عذرخواھینکآنان تمام 
ر کست ھزار نفر ذین دویان دو گروه در جنگ صفیخ آمار سپاھیدر توار

 ،جنگی ست ھزار نفر برایردن دوکتواند باشد جمع  یه درست نمکشده 
ن یای وانات برایحی  ن علوفهیتأم ،انیسپاھی ردن آب و غذا کفراھم 

 .روزگار بودن در آن کناممی ارکت یجمع
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 امام وحدت ÷علی   ٤٤

 حکمیت داستان
ر یبانگیگر گریدی ا بودند فتنهی ریگ میما مشغول تصمکه حکی در زمان

نان به یا ؟بودندی سانکاما خوارج چه  .شد و آن فتنه خوارج بود ÷یعل
ه از کن یای ه براکوم بودند سی  فهیقاتالن خل ان ویواقع ھمان شورش

فه با یشتن خلکگر مسلمانان در امان باشند بالفاصله بعد از یدی  حمله
ھا را عت آنید به اصالح آنھا داشت بیه امک ÷یعل .ردندکعت یب ÷یعل
ن بر یو صفباعث شد دو جنگ جمل  ÷یعل سپاه نان دریرفت وجود ایپذ
سران اسالم با ھم گفتگو ی وقت در جنگ جمل .ل شودیتحم ÷یعل
قرار ی روزیدر معرض پ ÷یسپاه علی وقتن یدر جنگ صف .ردندک یم

 ،÷یه علکی در حال ،ردندکرش صلح یرا مجبور به پذ ÷یعل ،داشت
خود قرار ی انتخابی  ندهیت نمایمکحی اشتر را برا کمالعبدالله بن عباس و 

ردند کرا مجبور  ÷یه علکرده بود کت اعالم نظر نیمکھنوز ح .داده بود
  خود را افشاءی واقعی  رد چھرهکی ستادگیا ÷یند و چون علکمان بشیپ
ر یروز فرمانده و امیمن د« :دیفرما ینان میدر رابطه با رفتار ا ÷یعل ،ردندک

ه امروز مرا باز ک ،روز باز دارنده بودمید ،دھند یامروز فرمانم می شما بودم ول
 .)١(...»،دارند یم

ی جدا شدند و برا ÷یعل سپاه ا ھمان خوارج ازیان ین گونه شورشیو ا
ی ن جنگ داخلیردند و جنگ نھروان سومکانتخاب ی ا فهیو خلر یخود ام

ن جنگ یدر ا ÷یه علکو خوارج درگرفت  ÷ین علیاسالم بی ایدن
ھا با خوارج  مدتی اسالمی  حفظ وحدت جامعهی برا ÷یعل .روز شدیپ

شتن مسلمانان نپرداختند آنھا را تحمل نمود و که به کی رد و تا زمانکمدارا 

                                           
 .۲۰۸خطبه  -١



 ٤٥   در دوران خالفت ÷فصل سوم: علی 

با وجود ی ز آنان را نداد و حتیب و گریز دستور تعقیبعد از جنگ نھروان ن
بعد از من با « :باز ھم فرمودی ردند ولکرا خوارج ترور  ÷یه علکن یا

رده مانند کحق بوده و خطا ی ه در جستجوکی سکرا یز ،دینکخوارج نبرد ن
 .)١(»افته استیه طالب باطل بوده و آن را کست ینی سک

 ،تأمل داردی دانستند جا یافر مکرا ی ه علکبا خوارج ی عل نحوه برخورد
رد تا دست به سالح نبردند کت المال قطع نیچ گاه حقوق آنھا را از بیامام ھ

نماز  وفهکبعد از جنگ نھروان در مسجد ی با آنھا به جنگ نپرداخت و حت
 شد. یھا نم نیمزاحم ای سکخواندند و  یم

ز در دوران یه نیسبائی  با فتنه ÷یعلی عالوه بر سه جنگ داخل
روان یداشتند و پ ÷یعلی ینان اعتقاد به خدایا ،خالفتش روبرو شد

د بعد ننکنان خواست توبه یابتدا از ا ÷یعل ،عبدالله بن سبا بودند
آن ھا  ÷یخود برنداشتند علی  دهیاز عق چون دستی رد ولکمحبوسشان 

دو گروه نسبت به ی زودبه « :دیفرمای م ÷ین رابطه علیدر ا .شتکرا 
شانده شود و کق ر حیند و به غکه افراط کی دوست ،گردند یم کمن ھال

 .)٢(»دیرده و به راه باطل در آکی رو ادهیبا من زی وزت نهکیه در کی دشمن
بود  نیراشدی ن دوره در روزگار خلفایتر ر آشوبپ ÷یدوران خالفت عل

ی اصلی ھا نتواند برنامه ÷یفراوان باعث شد علی ھا سفانه آشوبأه متک
 ی،داخلی ھا ند و جنگکی عملی شور دارکامعه و اقتدار جی خود را برا

ه مردم در فقر کباعث شد ی سالکو خشی قحط ،غارت مردم توسط غارتگران
 .و رنج به سر برند

                                           
 .۶۱خطبه  -١
 .۲، شماره ۱۲۷خطبه  -٢



 امام وحدت ÷علی   ٤٦

و ی سالکبارانت را بر ما ببار و با خش ،خداوندا« :دیفرما یم ÷یعل
ش یما را به ستوه آورده و پی و قحطی سالک.. خش.ما را نابود مفرمای قحط

 .)١(»سخت ما را ناتوان ساختهی آمدھا
ی یکط استراتژیل شرایدر آغاز خالفت و بعد از جنگ جمل به دل ÷یعل

ی و فراوانه یمقابله به معاوی به شام برای یکنزد ،ت فراوانیجمع ،وفهک
مردم ی ول ،ردکز خالفت انتخاب کوفه را به عنوان مرک ،ن شھریطرفدار در ا

شان یبه او امر ای یاعتنا یبا ب ÷یاز علی طرفداری رغم ادعایوفه علک
 رد، کت یاکشان شیبارھا از ا ÷یشدند و عل یم ÷یموجب رنجش عل

 ،ردکه بشود به آن اعتماد کد یستینی ا لهیشما وس ،انیوفکی افسوس ا«
در ی یروھایشما بد ن ،زد ه بتوان به دامن آنھا چنگکی زیاوران عزیو نه 

ی چقدر از دست شما ناراحت ،ن بر شماینفر ،دیافروختن آتش جنگ ھست
نه برادران د به ھنگام فراخواندن و یھستی ی.. نه آزاد مردان راستگو.دمیشک

 .)٢(»یراز داری برای مطمئن
شمن از دوست و د ،در طول چھار سال و نه ماه خالفت ÷یعلخالصه 

وحدت ی برا ÷یعلی ھا ھا و برنامه از تالشی اریضربه خورد تا بس
و ی یبه جدای مسلمانان پس از وحدت و برادر« .جه ماندینت یمسلمانان ب

ی  شاخهی گروھتنھا  ،نده شدندکش پرایشه و اصل خویدند و از ریتفرقه رس
 .)٣(»آورد ھمسو شدندی ه روکگرفتند و به ھر طرف د را یدرخت توح

 :فرمود یم ار ناراحت بود ویاز گروه گروه شدن مسلمانان بس ÷یعل
منت گذارده ی بر وحدت و برادری ن امت اسالمیه خداوند بر اکی در حال«

                                           
 .۳، شماره ۱۴۳خطبه  -١
 .۲، شماره ۱۲۵خطبه  -٢
 .۲، شماره ۱۶۶خطبه  -٣



 ٤٧   در دوران خالفت ÷فصل سوم: علی 

توان  ینمی چ ارزشیه ھکبود ی نعمت ،نندکی آن زندگی  هیه در ساک ،بود
 ،واالتر بودی رامتکقدرتر و از  گرانی را از ھر ارزشیز ،ردکھمانند آن تصور 

د و پس از ین شده اینش هیدوباره چونان اعراب باد ،ه پس از ھجرتکد یبدان
از اسالم تنھا نام آن و  ،دیل گشته ایبه احزاب گوناگون تبدی وحدت و برادر

ننگ ھرگز.  ی،آتش آر :دیدھ یر مشعا .دیشناس ینم رای مان جز نشانیاز ا
را ی مانید و پینکحرمتش را پاره ی  د اسالم را واژگون و پردهیخواھ یا میگو
ت و آرامش مردم ین و عامل امنین در زمیحرمت مسلم حفظی ه خدا براک

 .)١(»؟دینکقرار داد بش
ن یھمواره با بزرگتر« :دیفرما یت وحدت می) در رابطه با اھم÷(ی عل
ه کد یزیبپرھی ندگکاز پرا ،جماعت است ه دست خدا باکد یھا باش تیجمع

تفرقه و «ن شعار یمردم را به ا سک.. ھر.طان استیشی  انسان تنھا بھره
  .)٢(»باشد نر عمامه میه زکھر چند  ،دیشکند او را بکدعوت » ییجدا

ی  ) دوره÷(ی ن سال خالفت عثمان و دوره خالفت علیآخری به درست
ه کسلمانان ن رفت و مین از بیاتحاد مسلمه کی ا دوره ،ن بودیش مسلمیآزما

افتادند و اقتدار ی شکشدند به برادر  یھا محسوب م گر امتیالگو و شاھد د
ن ی) چنصامبر (یه پکدر نھج البالغه آمده است  ،خود را ازدست دادند

ن یھمانا ا ی،علی ا :امبر فرمودیپ« .) وعده داده بود÷(ی را به علی روز
بر ی نداریو در د ،شوند یش میاموالشان دچار فتنه و آزما بای مردم به زود

 .)٣(»گذارند و... یخدا منت م

                                           
 .۱۵شماره  ۱۹۲خطبه  -١
 .۲، شماره ۱۲۷خطبه  -٢
 .۴، شماره ۱۵۶خطبه  -٣



 امام وحدت ÷علی   ٤٨

ا مردم آن زمان مسلمانند و در یه آکپرسد  ی) از رسول خدا م÷(ی عل
 :دیفرما ی) مصامبر (یپ ،ده اندیا به ارتداد رسیاند  ش و فتنه افتادهیزماآ

 .)١(»شیآزمااز فتنه و ی ا هیدر پا«

                                           
 .۴شماره  ،۱۵۶خطبه  -١



 
 
 

 آخرین کالم

و اتحاد ی عدم ھمدلی ه چگونگکم یخ خلفا دانستیگذرا به تاری با نگاھ
) بودند آنھا را از صامبر (یشاگرد پی اریه بسکی یآنھا ،ن مسلمانانیدر ب

از اقتدار فاصله ی شاند و امت اسالمکشتار کشت و کوحدت به تفرقه و 
 ،جنگ نھروان ،نیجنگ صف ،جنگ جمل ،ه قتل عثمانکی وقت .گرفت

 .مید به ھوش باشیم بایدھ یقرار می بررس ) و... را مورد÷(ی شتن علک
ردن معروف کند به نماز خواندن و سجده ک ی) را ترور م÷(ی ه علکی سک

 و...است 
من  ،ھا ن مسلمانیبی متمادی ھا شتار در قرنکشت و کنقدر یا ایآ

ن به یرده تا دست از تفرقه و توھکر وادار نکرا به فی الدیم ۲۱مسلمان قرن 
را ی مان اخوت و برادریده تا پیت آن نرسقا ویآ ،برادر مسلمان خود بردارم

ی د به وحدتیتوحی  هیم و در ساینکنھاد دوباره زنده ان ی) بنصه محمد (ک
رد و در کعالم ی ھا سانن انیاسالم را مقتدرتر ه مسلمانان صدرکم یبرس

به وحدت ی توجھ یروزگار با بی ن انسانھایمقتدرترن یمتر از چند صبا ھمک
 .به جان ھم افتادند

در  )ص( امبریدر رابطه با اصحاب پی رد منفیکسفانه دو روأمت
موجب ی ست چه عاملید نگریبه واقع با .ان استینمای عه و سنیمسلمانان ش

فه سوم و یموجب قتل خلی چه عوامل ،مسلمانان در جنگ احد شد ستکش
ی دوران خالفت علی داخلی ھا سبب جنگی چه عامل ،آغاز دوران تنش شد

ھا درس م و از آنینکی یسلمانان را شناساست مکم عوامل شییایب ،) شد÷(
ی روزیم عوامل پییایب .میوحدت از آنھا استفاده بری گرفته و در راستا



 امام وحدت ÷علی   ٥٠

خالفت ی  .. و اقتدارمسلمانان در دوره.احزاب و ،در جنگ بدر مسلمانان
م و از ینکی .. را بررس.ان ویرانیو ای امبریان پیبر مدعی روزین و پیخیش

ی یھا تواند درس ی) و صحابه مصامبر (یپی به واقع زندگ .مییآنھا بھره جو
 .ما داشته باشدی برای عال

از ی زند برخورد بعض یم سفانه به تفرقه دامنأه متکی گریرد دیکرو
ه از تفرقه کن ینان عوض ایا ،ان در رابطه با مسائل صدر اسالم استیعیش

ند زبان به یجوی رند و از تفرقه دوری) درس بگ÷(ی اصحاب در زمان عل
باشند  یھا م یه مورد احترام سنک )ص(امبرین اصحاب پیلعن و توھ

  .ن ھم نادرست استیه اکاند  گشوده
د ین باید بازگو شود و از لعن و توھیل آنھا بایاصحاب و دالاشتباھات 

ی و به عنوان الگو و شاھد براجست تا مسلمانان به وحدت برسند ی دور
  .گر دوباره مطرح شوندیدی ھا امت

ست کشاصحاب  ازی ا عدهی انگار مسلمانان با سھل ،در جنگ احد
اتحاد مسلمانان دوباره با ی قرارگرفت ولی خوردند و اسالم در معرض نابود

ه مھد کمی اسالم برگشت و مسلمانان ھمدل وھم صدا حتی ایاقتدار به دن
ردند و اسالم در ھشت سال بعد از کفتح ی وتاھکز در مدت یرا ن کشر
  .ندکه افیسا ،ره عربیل شبه جزکست احد برکش

را ن خدا یھستند دی شه افرادیه ھمکد به ھوش باشند یمسلمانان با
ه در صورت کت است یواقع یکن یم و ایباست اگر ما باشینند و چه زکی اری
تخار خدمت به آن را گران افیاز دست ما خارج شده و داسالم  ،مای وتاھک
  .نندک یدا میپ

نجامد تا فردا اسالم در یه باختالفاتشان به تفرق ھا یشرقد یوز بگذارامر
ی ان شود و به زودیاختالف نمااز تفرقه و ی ا جدایکآمری  اروپا و قارهی  قاره



ین کالم  ٥١   آخر

م ید به ھوش باشیپس با .ان شاالله .م بودیشاھد اقتدار اسالم در اروپا خواھ
  :ما باشدی  ھدهسالم به غرب به عفه انتقال ایم و وظیتا ما عقب نمان

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ِ�  ۦَءاَمُنواْ َمن يَۡرتَدَّ ِمنُ�ۡم َعن دِينِهِ  �َّ

ۡ
ُ ٱفََسوَۡف يَأ بَِقۡو�ٖ  �َّ

ذِلٍَّة َ�َ  ۥٓ ُ�ِبُُّهۡم َو�ُِحبُّونَهُ 
َ
ٍ� َ�َ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱأ ِعزَّ

َ
يَُ�ِٰهُدوَن ِ� َسبِيِل  لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱأ

ِ ٱ ِ ٱَوَ� َ�َافُوَن لَۡوَمَة َ�ٓ�ِٖ�� َ�ٰلَِك فَۡضُل  �َّ ُ ٱيُۡؤ�ِيهِ َمن �ََشآُءۚ وَ  �َّ َ�ِٰسٌع َعلِيٌم  �َّ
 .]۵۴: ةمائدال[ ﴾٥٤

برگردند، بدانند که الله  نشانیمؤمنان! آن دسته از شما که از د یا«
الله را دوست دارند و  زیخواھد آورد که آنان را دوست دارد و آنھا ن یگروھ

در راه الله  د؛یدر برابر مؤمنان فروتن ھستند و در برابر کافران سخت و شد
فضل  ن،ی. اھراسند ینم ای کننده سرزنش چیو از سرزنش ھ کنند یجھاد م

 .»داناست ی بخشد. و الله بخشنده یپروردگار است که به ھر کس بخواھد، م
 ردند تنگکن را دل دشمنان خدا راه مردان هک دمیشن

 خالفست و جنگ ه با دوستانتکمقام  نیسر شود ایمی کتو را 
 

 »من اتبع اهلدعىل والسالم «

 





 
 
 

 ی عقب جلد کتاب نوشته

 از متن کتاب:
الم و کبه  هکم یش و نافرمان بدانکسری را افراد صامبریاگر اصحاب پ

 .ستیبا قرآن و عقل سازگار ن ،ردندک یامبر اعتنا نمیامر پ
ه کرد یگ یل مکم شکاستبداد حای  لهیا به وسیملت  یکی روزیپ

ی  نهیه به واقع مدک ،و اتحاد امتی ا ھمدلیمصون از آن است و  صامبریپ
 .ن بودیامبر چنیپی  فاضله

 ،تأمل داردی دانستند جا یافر مکرا ی ه علکبا خوارج ی عل نحوه برخورد
تا دست به سالح نبردند  ،ردکالمال قطع ن تیگاه حقوق آنھا را از ب چیامام ھ

وفه نماز کجنگ نھروان در مسجد بعد از ی با آنھا به جنگ نپرداخت و حت
 شد. یھا نم نیمزاحم ای سکخواندند و  یم
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