
 چرا آن نيكوترين انسان ها در جنگ جمل بر روي هم شمشير كشيدند؟ 

 

 ...توضيحي كوتاه درموردجنگ جمل

 
ي جنگ جمل طوالني اسـت و    توضيح اين كه صحبت درباره      . اين ادعا شايعه است   :پاسخ

الزم بـه ذكـر   . در اينجا فقط به آن اشـاره اي مختصـر مـي كنـيم        . به كتابي مستقل نياز دارد    
است متأسفانه از سوي شيعيان بـر اسـاس روايـاتي جعلـي و نـامربوط، تحليلـي نادرسـت و                  

در نتيجـه، امـروزه اهـل تشـيع تصـور مـي        . دروغين درباره ي جنگ مزبور ارايه شده است       
كنند حضرت عايشه و همراهـانش عليـه حضـرت علـي قيـام كـرده انـد و بـه جنـگ بـا او                   

 . ولي اين تصور اشتباه محض است. پرداخته اند و ميان آنان كينه و دشمني بوده است
 

واقعيت اين است كه در زمان خالفت حضرت عثمان ـ سالم اهللا عليه ـ گـروه تجـاوزگري     
كه به ظاهر مسلمان شـده بـود، مدينـه را تحـت كنتـرل           طبق نقشه ي عبداهللا بن سبأ يهودي        

نظامي خود در آوردند و جنايت ها كردند و سرانجام حضرت عثمان ـ سالم اهللا عليه ـ را به 
حضرت عايشه و حضـرت طلحـه و حضـرت          . شهادت رساندند و به طرف عراق گريختند      

 از مكّه بـه طـرف بصـره بـه     زبير ـ سالم اهللا عليهم ـ و بقيه ي همراهانشان بعد از مراسم حج  
بعد از آن كه حضرت علي از اقدام ايشان مطّلع شـد            . قصد سركوبي سبائيه حركت كردند    

او نيز همراه لشكرش به طرف بصره حركت كرد به اميد آنكه حضرت عايشه و همراهانش 
تا بعد از عادي شدن بحران به وجود آمده توسط باغيان،       . را از رفتن به بصره منصرف كند      

اما زمـاني بـه منطقـه ي        . از ميان آنان قصاص شوند     -سالم اهللا عليه  –قاتالن حضرت عثمان    
 تن از شورشيان تجاوزگر توسط سپاه حضرت عايشه به هالكـت    60بصره رسيد كه حدود     

 .پس جنگ حضرت عايشه عليه سبائيه بود نه عليه حضرت علي. رسيده بودند
 

رت علي را بر آن داشت تدبيري بينديشـد او  به هر حال خطر ادام ي جنگ در منطقه، حض         
قعقــاع بــن عمــرو را نــزد ام المــؤمنين فرســتاد تــا وي را متقاعــد كنــد ســركوبي باغيــان و   

بعد از مذاكره اي كوتاه طـرفين توافـق كردنـد بـه كمـك و                . تجاوزگران را متوقف نمايد   
وقتـي ازآن  گـروه تجـاوزگر سـبائيه      . همفكري يكديگر اوضاع پيش آمده را كنترل كننـد        

همياري و همدلي اطالع پيدا كردند، پي بردند كه نابودي آنان حتمي است لـذا توطئـه اي     

http://www.docudesk.com


آن منافق صـفتان بـه   . چيدند تا لشكر حضرت عايشه و حضرت علي را به جان هم بيندازند         
 . ميان دو لشكر مزبور نفوذ كردند و جنگ را برافروختند

 
رفت وگفت اميدوارم خدا به وسيله ي    -م اهللا عليه  سال -قاضي بصره نزد اُم المؤمنين عايشه     

حضرت عايشه در حالي كه بر شتري سوار     . تو كه، مادر مؤمنان هستي فتنه را خاموش كند        
خواسـت رخ داد و آتـش   ¬بود براي توقّف جنگ به ميدان رفت ولي عكـس آن چـه مـي          

راهان اُم المؤمنين سبائيه حضرت عايشه را با تير هدف قرار دادند هم. جنگ افروخته تر شد
خود را در آتش جنگ انداختند و پيرامون شتر او جمع شدند و به دفـاع از او پرداختنـد و                

حضرت علي متوجه شد جز با پي كـردن شـتر   .حدود چهل نفر از ايشان به شهادت رسيدند 
در نتيجه . حضرت عايشه جنگ متوقف نخواهد شد بنابراين دستور داد شتر او را پي كردند

سپس حضرت علي به محمد بن ابي بكر دسـتور داد بـراي     . عت متخاصم متفرّق شدند   جما
آخر شب محمد اُم المؤمنين را به خانه ي عبـداهللا  . خواهرش اُم المؤمنين خيمه اي برپا كند   

 . بن خلف خزاعي در بصره برد
 

رت حضرت علي بر كشتگان هر دو گروه نماز جنازه خوانـد واز خـدا برايشـان طلـبِ مغفـ         
آن دو از حادثـه ي  . كرد و بعد از چهار روز وارد بصره شد و نزد ام المؤمنين عايشـه رفـت     

حضرت علي به محمد بـن ابـي بكـر دسـتور داد امكانـات      . پيش آمده اظهار تأسف كردند    
چون موعد حركت رسيد حضرت علي نزد    . الزم را براي سفر خواهرش به مدينه مهيا كند        

حضـرت عايشـه خطـاب بـه     .  مردم نيز بـراي وداع حاضـر شـدند    ام المؤمنين عايشه رفت و    
در سـركوبي  (بعضي، بعضي ديگر را به سستي و اهمال     ! هان اي فرزندانم  «: حاضران فرمود 

هيچكدام از شما نبايد به خاطر صدمه اي كـه ديـده، ديگـري را         . سرزنش كردند ) با باغيان 
گذشته نيز جز آنچه كـه بـين يـك       بخدا سوگند ميان من و علي در        . مورد تجاوز قرار دهد   

زن و حاميان او رخ مي ده د چيزي وجود نداشته و او نزد من از جمله ي برگزيد گان خدا          
. راست گفتي و نيك صحبت كردي «:وحضرت علي هم در تأييد سخنان وي فرمود       » است

ميان من و او جز آنچه بدان اشاره شد چيز ديگري وجود نداشته اسـت او همسـر     ! اي مردم 
 . »است) مادر مؤمنان در دنيا و آخرت (پيامبر
 



 هجـري از بصـره خـارج شـد حضـرت علـي            36حضرت عايشه روز شنبه اول رجب سـال         
دستور داد جمعي از زنان شريف و محترم بصـره وي را همراهـي كننـد خـودش نيـز چنـد                 
كيلومتر او را مشايعت كرد و به فرزندانش حضـرت حسـن و حضـرت حسـين دسـتور داد                 

تـاريخ  (»ك روز حضرت عايشه را در آن سـفر همراهـي كننـد، سـپس بـاز گردنـد                  مدت ي 
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براستي براي تحليلگران شيعي بسيار متأسفيم كه تجاوزگران دست آموز ابن سبأ يهودي را      
شورشيان انقالبي مي خوانند و از نقش اساسي آن ها در فتنه ي جنگ جمل، سـخني نمـي              

ينوسيله آن منافق صفتان را تبرئه مي كنند و از حضرت عايشه و حضرت طلحه         گويند و بد  
و حضرت زبير ـ سالم اهللا عليهم ـ كه عليه آن جنايتكاران اقدام نمودند و شاگردان ابن سبأ   

 .يهودي را مجازات كردند، بدگويي مي كنند
نوشـته و   »  سـبأ  افسانه ي عبداهللا بـن    «فردي به نام مرتضي عسكري، كتابي تحت عنوان        -10

 لطفاً توضيح دهيد؟. ادعا كرده است كه عبداهللا بن سبأ وجود خارجي نداشته است
 

اوالً در باره ي آقاي عسكري در ارتباط بـا كتـابي كـه از آن يـاد شـد، جالـب اسـت          :پاسخ
تمـام  : بدانيد، يكي از دانشمندان بزرگوار، نامه اي به فرد مزبور مي نويسد و به اومي گويد      

ما براي اثبات افسانه بودن إبن سبأ يهودي اين است كه روايت هاي مربـوط بـه وي      دليل ش 
ا  . و چون راوي سنّي معتبر نيست پس إبن سبأ هم افسانه است   . ها نقل كرده اند   ¬را سنّي  امـ

در باره ي شيخ طوسي و جمعي از علماي شيعه كه رواياتي در باره ي إبن سـبأ نقـل كـرده            
آقـاي  . ن وصف، تمام استدالل هاي شما نقش بر آب خواهد شـد         اند، چه مي گويي؟ با اي     

گويم دو تـا عبـداهللا       خوب حاال كه اين طور شد مي      : عسكري با عوامفريبي تمام گفته بود     
هـا  ¬آري آقـاي عسـكري سـال   !]؟[يكي افسانه است و ديگري واقعيت دارد   .إبن سبأ داريم  

ويسد ولي دانشـمندي بـا يـك        زحمت كشيده تاسه جلدكتاب در باره ي إبن سبأ يهودي بن          
 .سوال سه سطري، تمام ادعايش را ابطال مي كند

 
شـيعه و   » غُـاله «از فِـرَق    : سبائيه« : ضالي شيعه مي گويد   ثانياً دكتر محمد جواد مشكور از ف      

پيروان عبداهللا بن سبأ هستند كه او را از نظر انتساب به پـدرش عبـداهللا بـن سـبأ و از طـرف             



اصلش از يمن و از يهودان صنعا بود و اظهار اسالم مـي         . مادر عبداهللا بن السوداء مي گفتند     
اهـل آن شـهر   .  و به حجاز و بصره و كوفه درآمد و در زمان عثمان به دمشق سفر كرد        كرد

او را بيرون كردند به مصر رفت و در اقـدامي كـه عليـه عثمـان روي داد از سردسـته هـاي                     
 . . . .  هـجري درگذشت 40مخالفان او به شمار مي رفت و بعد از سال

 
به شهادت رسيد، پيـروان     ) ع(حضرت علي   نوبختي آمده است كه چون      » فرق الشيعه   « در  

او نمرده و نمي ميرد و كشته نشود تا اين كه او تازيان را با چوبدست    : عبداهللا بن سبأ گفتند   
. عبداهللا بن سبأ نخستين كسي بود كه سخنان غُلو درباره ي حضرت علي سـرداد       .خود براند 

 و بـدگويي دربـاره ي   سخن گفـت و آشـكارا بـه دشـنام     ) ع(و از واجب بودن امامت علي       
ماجراي عبداهللا بن سبأ و غلـو او  . ابوبكر و عمر و عثمان پرداخت و از ايشان بيزاري جست     

دراحاديث شـيعه مكـرّر آمـده اسـت و مورخـان اسـالم چـون                ) ع(درباره ي حضرت علي     
 . طبري، مسعودي و ديگران به اختالف روايات آن را آوردند

 
د بـن قولويـه، شـيخ طوسـي، أبـو              از بزرگان شيعه كه قضيه او را         روايـت كـرده انـد، محمـ

وامام جعفر صادق ) ع(عمروكشّي و ديگران هستند كه غالب آن روايات به امام محمد باقر 
و » المقاالت و الفرق اشـعري «و» فرق الشيعه نوبختي«و بنابر روايات كتابهاي   . مي رسد ) ع(

اند كه چنين شخصـي  ¬ي كه گمان كردهتواريخ اسالم، عبداهللا بن سبأ برخالف زعم كسان      
وجود نداشته است شخصي تاريخي است و شـيعه اخبـار مربـوط بـه عبـداهللا بـن سـبأ را از                      
روايات خود مانند كشّي و شيخ طوسي نقل كرده اند و آنان نيـز آن اخبـار را از ائمـه نقـل            
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