
بارها ديده شــده است كه شــبكه هاي وهابي 
ادعا مي كنند حضرت علي از جنگهاي خود 
با ديگر صحابه، از جمله: طلحه، زبير، عائشــه، 
معاويــه، عمرو بن العاص و ديگر صحابه اي كه 

جزء خوارج شدند، پشيمان شده است! 
همچنين، ابن تيميه كــه وهابيون به او اعتقاد 
شــديدي دارند، حضرت علــي را متهم به 

جنگ به خاطر دنيا كرده است و مي گويد: 
»به درســتي كه علــي تنها براي رســيدن به 
حكومت جنگيد، و به همين سبب گروه زيادي 
كشته شدند و در زمان خالفت او جنگ با كفار 

صورت نگرفت و بالد آنها فتح نگشت!«)))
آيا اين مطلب صحيح اســت؟ آيا اهل ســنت 

چنين عقيده اي دارند؟!
ابن حجر عسقالني )شارح صحيح خباري(
عسقالني معروف ترين شارح صحيح بخاري، 
در اين زمينه مي نويســد: »هر كس اعتقاد داشته 
باشــد حضرت علي در جنگها اشتباه كرده، 

ناصبي است.«))) 

1. »فإن عليا قاتل على الوالية وقتل بسبب ذلك خلق كثير عظيم ولم 
يحصل في واليته ال قتال للكفار وال فتح لبالدهم.« منهاج السنة النبوية، 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، تحقيق : د. محمد 

رشاد سالم، مؤسسة قرطبة، چاپ اول، 1406ق، ج 6، ص 191.
2. »و في هذا الحديث علم من أعالم النبوة وفضيلة ظاهرة لعلي ولعمار 

همچنبن، در جاي ديگر مي نويســد: »درست 
اين اســت كه علي در جنگ  هاي خود مصيب 
بــوده و به همين ســبب در تمــام اجتهادات 

خويش دو پاداش برده است.«)))
عيين )شارح صحيح خباري( 

عيني كــه بعد از ابن حجر از مشــهورترين 
شّراح صحيح بخاري اســت نيز دقيقًا نظر ابن 

حجر را تأييد مي كند.)))
نووي شافعي )مهم ترين شارح صحيح مسلم( 

حاكم نووي نيز در اين باره مي نويســد: »... 
علي - رضــي اهلل عنه - در اين جنگها بر حق 
بود و تصميم درســتي گرفته بود. اين مذهب 

اهل سنت است.«)))

ورد على النواصب الزاعمين أن عليا لم يكن مصيبا في حروبه.« فتح 
الباري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي، تحقيق: 

محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، ج 1، ص 543.
3. »و الحق أن عليا كان مصيبا في حروبه فله في كل ما اجتهد فيه من 

ذلك أجران.« همان، ج 12، ص 309.
4. »و فيه: فضيلة ظاهرة لعلي و عمار، ورد على النواصب الزاعمين أن 
الدين محمود بن  بدر  القاري،  عليًا لم يكن مصيبًا في حروبه.« عمدة 

أحمد العيني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج 4، ص 209.
تلك  فى  المصيب  المحق  هو   - عنه  اهلل  رضى   - على  كان  »و   .5
الحروب هذا مذهب أهل السنة.« شرح النووي على صحيح مسلم، أبو 
زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

چاپ دوم، 1392ق، ج 18، ص 11.

است، مي نويسد: »اما كساني كه با اميرالمؤمنين 
علي در جمل يا صفين جنگيدند، اهل سنت 
اجماع دارند كه آنها »باغي« بودند. عامري اجماع 
اهل سنت را بر باغي بودن كساني كه با حضرت 

علي جنگيدند، نقل كرده است.«))))

نتيجه گريي
حال آيا ممكن اســت كه علماي اهل سنت و 
حتي علماي ســلفي و وهابی، از روايات رسول 
خدا به اين نتيجه برسند كه جنگهاي حضرت 
علــي حق بوده و آن حضــرت در جنگ با 
ديگران، تصميم  درست گرفته است؛ ولي ايشان 

خود متوجه اين مطلب نشده باشد؟!
اين سؤالي است كه وهابيون و شبكه هاي آنها 

بايد پاسخگوي آن باشند!

و  الجمل  أهل  من  السالم  عليه  ألميرالمؤمنين  المحاربون  أما  »و   .12
صفين فإنهم أى أهل السنة ال يخالفون في قبح فعلهم و ال في أنهم 
بغاة فإنه نقل العامرى اإلجماع من أهل السنة على بغي من حارب علّيًا 

عليه السالم.« 
الصنعاني، تحقيق:  الحسني  توضيح األفكار، محمد بن إسماعيل األمير 
 ،2 المنورة، ج  المدينة  السلفية،  المكتبة  عبدالحميد،  الدين  محمد محي 

ص 447.



عبدالقاهر جرجاني 
عبدالقاهــر جرجاني نيز مي نويســد: »فقهاي 
حجاز و عراق، از هــر دو گروه اهل حديث و 
اهل رأي، از جمله مالك و شــافعي و ابو حنيفه 
و اوزاعي و بيش تر متكلميــن، اعتقاد دارند كه 
حضــرت علي در جنگ با اهل جمل و اهل 
صفين تصميم درستي گرفته بود. ابو منصور نيز 
در كتــاب فَرق در بيان عقيدة اهل ســنت گفته 
است: اهل ســنت اجماع دارند كه علي در 
جنگهايش با اهل جمل، طلحه، زبير و عائشــه 
در بصره و نيز با اهل صفين معاويه و لشكرش، 

تصميم درستي گرفته است!«)))
ابن الوزير مياني به نقل از قرطيب و حاكم 
وي به نقل از قرطبي و حاكم مي نويسد: »قرطبي 
در تذكره و حاكــم در علوم حديث گفته اند كه 
مقتضاي اين ســخن، اجماع اهل سنت است كه 

فقهاء  أجمع  اإلمامة  كتاب  في  الجرجاني  عبدالقاهر  اإلمام  قال  »و   .6
الحجاز و العراق من فريق الحديث والرأي منهم مالك و الشافعي و أبو 
حنيفة و األوزاعي و الجمهور األعظم من المتكلمين و المسلمين أن علّيًا 
مصيب في قتاله ألهل صفين كما هو مصيب في أهل الجمل ....و قال 
اإلمام أبومنصور في كتاب الفرق في بيان عقيدة أهل السنة أجمعوا أن 
علّيًا مصيب في قتاله أهل الجمل طلحة و الزبير و عائشة بالبصرة و أهل 
المكتبة  المناوي،  عبدالرؤوف  القدير،  فيض  عسكره.«  و  معاوية  صفين 

التجارية الكبرى، مصر، چاپ اول، 1356ق، ج 6، ص 366.

هر كســي با علي جنگيده است، باغي بر او 
بوده و علي در تمام جنگها صاحب حق بوده 

است!«)))
صديق حسن خان قنوجي خباري 

كار به جايي رسيده است كه صديق حسن خان 
كه از مشــهورترين علماي سلفي است، دربارة 
حكم كساني كه با علي جنگيده اند، مي نويسد: 
»شك و شبهه اي نيســت كه در همه جا حق با 
علي بود؛ در مورد طلحه و زبير؛ زيرا آنها با 
علي بيعت كرده؛ ولی بر او سركشــي كرده 
و بيعت را شكســتند و با لشــكر مسلمانان به 
جنگ او آمدند، پس جنــگ با آنها واجب بود! 
در جنگ با خوارج نيز شكي در درستي آن نبود 
و احاديث متواتر نشــان مي دهــد كه آنها همان 
طور كه تير از كمان بيرون مي رود، از دين بيرون 
رفتند! سركشي اهل صفين نيز واضح بود و اگر 
نبود جز روايت پيامبر كه به عمار فرمود: »تو 

7. »و ذكر القرطبي في تذكرته و الحاكم في علوم الحديث ان القول 
فهو  السالم  عليه  علّيًا  ان من حارب  يعني  السنة  أهل  اجماع  بمقتضاه 
الحروب.«  تلك  جميع  في  الحق  السالم صاحب  عليه  انه  و  عليه  باغ 
المرتضى  نصر  بن  محمد  الخالفات،  رد  في  الخلق  على  الحق  إيثار 
1987م،  سوم،  چاپ  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  الوزير(،  )ابن  اليماني 

ج 1، ص 412.

را لشكر سركش مي كشند.« براي اثبات حقانيت 
علي كفايت مي كرد.«)))

عكري حنبلي 
وي در كتاب »شــذرات الذهب« كه از كتب 
مشــهور نزد اهل سنت است، مي نويسد: »علما 
اجماع دارنــد كه علي در جنگ با مخالفين 

خود كار درستي انجام داده است.«)))
مال علي قاري حنفي

وي در كتاب فقهي مشهور خود »مرقاة المفاتيح« 

الكالم  أما  و  أقول:  عنه:  اهلل  رضي  علّيًا  حارب  من  حكم  »بيان   .8
فيمن حارب عليا - كرم اهلل وجهه - فال شك وال شبهة أن الحق 
فألنهم  ؛  معهم  ومن  والزبير  طلحة  أما   . مواطنه  جميع  في  بيده 
من  جيوش  في  وخرجوا   ، عليه  بغيا  بيعته  فنكثوا  بايعوه،  كانوا  قد 
؛ فال ريب في  للخوارج  قتاله  أما  و  قتالهم.  ، فوجب عليه  المسلمين 
الدين  من  يمرقون  أنهم  على  دلت  قد  المتواترة  واألحاديث   ، ذلك 
؛  ظاهر  فبغيهم  ؛  صفين  أهل  أما  و  الرمية.  من  السهم  يمرق  كما 
»تقتلك  لعمار:  وسلم  عليه  اهلل  قوله صلى  إال  ذلك  في  يكن  لم  لو 
ممن  معاوية  ليس  ثّم  للمطلوب.  مفيداً  ذلك  لكان  الباغية«؛  الفئة 
قوم  بين  الدنيا  و  الرياسة  طلب  أراد  ولكنه  علي،  لمعارضة  يصلح 
طلب  بأنه  فخادعهم   ، منكراً  ينكرون  ال  و  معروفًا  يعرفون  ال  أغتام 
بدم عثمان، فنفق ذلك عليهم.« الروضة الندية، صديق حسن خان، 
اول،  چاپ  القاعرة،  عفان،  ابن  دار  الحلبي،  حسين  علي  تحقيق: 

1999م، ج 3، ص 502. 
اإلمام  لمخالفيه ألنه  على  قتال  تصويب  على  العلماء مجمعون  »و   .9
الحق.« شذرات الذهب، عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي، 
دمشق،  كثير،  بن  دار  األرناؤوط،  محمود  األرناؤوط،  عبدالقادر  تحقيق: 

چاپ اول، 1406ق، ج 1، ص 68.

مي نويســد: »علي - رضي اهلل عنه - در تمامي 
جنگهاي خــود بر حق بود. ايــن مذهب اهل 

سنت است!«)1))
جصاص 

وي كه از مشــهورترين علماي اهل سنت و 
صاحب كتاب »احكام القرآن« است، مي نويسد:
»زيــد بن ارقم از پيامبر نقل مي كند كه به 
علي و فاطمه و حســن و حســين فرمود: 
»من با كســاني كه با آنهــا بجنگيد، در جنگ 
هستم و با كساني كه با آنها در آشتي باشيد، در 
آشتي هستم، پس اگر كسي با آنها بجنگد، اسم 
»محارب با خدا و رسول« بر او صدق مي كند ، 

حتی اگر مشرك نباشد!«))))
امري صنعاني

او نيز كه از علماي سرشــناس اهل ســنت 

10. »و كان علي رضي اهلل عنه هو المحق المصيب في تلك الحروب 
هذا مذهب أهل السنة.« مرقاة المفاتيح، علي بن سلطان محمد القاري، 
تحقيق: جمال عيتاني، دار الكتب العلمية، بيروت، چاپ اول، 1422ق/ 

2001م، ج 10، ص 32 .
11. »و روى أسباط عن السدي عن صبيح مولى أم سلمة عن زيد بن 
الحسن و  و  فاطمة  لعلي و  قال  النبي صلى اهلل عليه و سلم  أن  أرقم 
الحسين أنا حرب لمن حاربتم سلم لمن سالمتم فاستحق من حاربهم 
اسم المحارب هلل و لرسوله و إن لم يكن مشركًا.« أحكام القرآن، أحمد 
بن علي الرازي الجصاص، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء 

التراث العربي، بيروت، چاپ اول، 1405ق، ج 4، ص 51.


