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 الخوارج من حٌث المعنً ، كما نالشنا أٌضا تمركز دولهم علً مر التارٌخ منذ اندحارهم فً فً الحلقة األولً من هذه الدراسة ناقشنا
.. ( م 658ٌولٌو  ) هـ 38 صفر 9معركة النهروان فً 

 
، والحظنا  (ص  )تواجد الخوارج فً الحدٌث النبوي ، وهو ما ٌعنً أنهم كانوا متواجدٌن فً حٌاة النبً فً الحلقة الثانٌة ناقشنا 
.. التحذٌرات النبوٌة بشأنهم 

 
 الفتنة التً ولعت فً أحادث ممتل الخلٌفة الثالث عثمان ثم فتنة معركة الجمل التً أعمبتها بشهور للٌلة ، فً الحلقة الثالثة الٌوم سنناقش

..   السبب فً ذلن هو أن هاتٌن الفتنتٌن تمثالن المرحلة التمهٌدٌة التً ظهر فً نهاٌتها الخوارج 
 

بتنفٌذ الوصٌة النبوٌة بمتله ، دام اختفاؤه  (ص  )، ربما لخوفه من لٌام أحد أصحاب النبً  (ص  )ؼادر حرلوص المدٌنة بعد وفاة النبً 
 هـ ، لمد ثبت حٌنها أن حرلوص ٌعٌش لً البصرة مع بنً سعد بالبصرة ، وهم بنو 36لسنٌن طوال حتى جاءت معركة الجمل فً العام 

 (ع  )إال أنه كان موالٌا لإلمام علً  (أي موالٌن لجٌش الجمل  )لومه ، ورؼم أنهم كانوا عثمانٌٌن 
 

، بل ظهروا لبل ذلن  ( هـ 37 صفر 1 )فً أعماب معركة صفٌن  (ع  )ضد اإلمام علً – كما ٌظن الناس –  لم ٌكن ظهور الخوارج
التً خططت لها أم المؤمنٌن عابشة وساعدها فً ذلن طلحة والزبٌر طمعا  ( هـ 36 جمادي اآلخرة 10 )بعام تمرٌبا بعد معركة الجمل 

 ذي 18 )فً تحمٌك مكاسب مادٌة بعد أن تمكن الثالثة من الخالص من الخلٌفة الثالث عثمان واإلفتاء بتكفٌره ودعوة الناس إلً لتله 
 .. ( هـ 35الحجة 

الملفت للنظر أن أم المؤمنٌن عابشة هً من خططت للخالص من عثمان لنفس األسباب المادٌة أٌضا ولٌس ألي سبب عمابدي ، ولد ولع 
.. المسلمون بسبب ما فعلته أم المؤمنٌن فً نار الفتنة التً نكتوي بها إلً أجل ٌعلمه هللا 

 
أن عثمان خفض لٌمة العطاء الذي كانت تأخذه أم المؤمنٌن عابشة  (132  ص2ج  )فً تارٌخه -  هـ 284توفى عام – ذكر الٌعقوبى 

ٌْنه من بٌت المال 10 ألؾ درهم إلى 12فً آخر والٌته من  ..  آالؾ درهم ، وهو المبلػ الالتً كن أمهات المؤمنٌن ٌتماض
 

وطلبتا منه  ذهبتا إلٌه فً آخر أٌام خالفته– مع أم المؤمنٌن حفصة – أنها وأصل انقالب أم المؤمنٌن عائشة علً الخلٌفة الثالث عثمان 
أنت وهذه الجالسة جبتما بأعرابً ٌتطهر :  متكباً فاستوي جالسا ولال لعابشة عثمانوكان  (ص  )أن ٌمّسم لهما إرثهما من رسول هللا 

نحن معشر األنبٌاء ال نورث ، فإذا كان الرسول حمٌمة ال ٌورث ، فماذا : وشهدتما أن رسول هللا لال - ٌمصد أوس بن الحدثان – ببوله 
ضرب هللا مثال للذٌن كفروا : "  من سورة التحرٌم 10تطلبان بعد هذا ؟ وإذا كان الرسول ٌورث لماذا منعتم فاطمة حمها ؟ ثم لرأ آٌة 

.. التلوا نعثال فمد كفر :، فخرجت أم المؤمنٌن عابشة من عنده ؼاضبة ولالت " امرأة نوح وامرأة لوط تحت عبدٌن من عبادنا فخانتاهما 
 

، وهو اسم لشٌخ " نعثل " أن شاتمى عثمان كانوا ٌلمبونه بـ  ( 11المجلد  ) فً لسان العرب -  هـ 711توفى عام – ذكر ابن منظور 
..  أحمك من أهل مصر كان طوٌل اللحٌة ، ولٌل أنه كان ٌهودٌا بالمدٌنة ٌشبه عثمان فً هٌبته

، ولد صدر منها ذلن لما ؼضبت منه وؼادرت المدٌنة إلى " التلوا نعثال ، لتل هللا نعثال "  أن أم المؤمنٌن عابشة لالت أضاف ابن منظور
.. مكة 

 
ًّ ولالوا   (28  ص1ج  )فً دول اإلسالم -  هـ 748توفى فً عام – ٌقول الذهبً  البد : أنه لما لتل عثمان سعى الناس إلى اإلمام عل
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.. الناس للناس من إمام ، فحضر طلحة والزبٌر وسعد بن أبً ولاص واألعٌان ، وكان أول من باٌعه طلحة ثم سابر
 

: ما ٌلً  (ط مصر  -  230 ص 1ج  )فً شرح نهج البالؼة -  هـ 656توفً فً عام – قال ابن أبً حدٌد 
ال تخافن فإن ذلن ال ٌكون منً أبدا ، فمال علً : لال ! إنً لخابؾ أن تؽدر بً فتنكث بٌعتً ؟: لال علً علٌه السالم للزبٌر ٌوم باٌعه " 

 " .. نعم هللا لن علً بذلن راع وكفٌل : فلً هللا علٌن بذلن راع وكفٌل ؟ لال : علٌه السالم 
 

، ونحوه بألفاظ متشابهة فً تارٌخ األمم والملون  ( 190 ص 3ج  )فً الكامل فً التارٌخ -  هـ 630توفً فً عام – قال ابن األثٌر 
: ما ٌلً  ( 205 ص 2ج ) ، وأنساب األشراؾ للبالذري  ( 427 ص 4ج  )للطبري 

البد للناس من إمام لال : علٌا فمالوا له  اجتمع أصحاب رسول هللا من المهاجرٌن واألنصار وفٌهم طلحة والزبٌر ، فأتوا لما لتل عثمان" 
إنا ال نعلم أحدا  : ما نختار ؼٌرن ، وترددوا إلٌه مرارا ولالوا له فً آخر ذلن: رضٌت به ، فمالوا  ال حاجة لً فً أمركم فمن أخترتم: 

وهللا ما : ال تفعلوا ، فإنً أكون وزٌرا خٌر من أن أكون أمٌرا ، فمالوا : ، فمال  أحك به منن ال ألدم سابمة وال ألرب لرابة من رسول هللا
فً بٌته ولٌل فً حابط لبنً  ففً المسجد ، فإن بٌعتً ال ٌكون خفٌا وال تكون إال فً المسجد ، وكان: نحن بفاعلٌن حتى نباٌعن ، لال 

وكان  .. لمٌص وعمامة خز ونعاله فً ٌده متوكبا على لوسه ، فباٌعه الناس عمرو بن مبذول ، فخرج إلى المسجد وعلٌه إزار وطاق
هلل وإنا إلٌه راجعون أول من بدء بالبٌعة من الناس ٌد  إنا: من باٌعه من الناس طلحة بن عبٌد هللا فنظر إلٌه حبٌب بن ذؤٌب فمال  أول

بل نباٌعن ، ولاال بعد : وإن أحببتما باٌعتكما ؟ فماال  إن أحببتما أن تباٌعا لً ،: ، فباٌعه الزبٌر ، ولال لهما علً  األمر شالء ال ٌتم هذا
 ،وباٌعه الناس ، وجاءوا  عثمان بأربعة أشهر وهربا إلى مكة بعد لتل! ذلن خشٌة على أنفسنا وعرفنا أنه ال ٌباٌعنا  إنما صنعنا: ذلن 

:  ،وجاؤا بابن عمر فمالوا  خلوا سبٌله: ، فمال  ال حتى ٌبلػ الناس وهللا ما علٌن منً بأس: باٌع ، لال : بسعد بن أبً ولاص ، فمال علً 
 ،  دعوه أنا كفٌله: دعنً أضرب عنمه ، لال  ال أرى كفٌال ، لال االشتر:  ، لال  ابتنً بكفٌل: ال حتى ٌباٌع الناس ، لال :  ، فمال  باٌع

 " ..  .. إنن ما علمت لسًء الخلك صؽٌرا وكبٌرا
 

فً تارٌخ -  هـ 571توفى فً – ، وابن عساكر  ( 476 ص 3ج )فً تارٌخ األمم والملون  - هـ 310توفً فً – ٌروى الطبري 
:  ، أن اإلمام علً لال للمباٌعٌن له (106 ص 4ج )فً أسد الؽابة -  هـ 630توفى فً – ، وابن األثٌر ( 439 ص 42ج )دمشك 

 " ..باٌعونً طابعٌن ؼٌر مكرهٌن " 
 

 227 ص 7ج  )فً البداٌة والنهاٌة -  هـ 774توفً فً عام – ، وابن كثٌر  ( 153 ص 5ج  )فً تارٌخ األمم والملون ٌروى الطبري 
:  بعد مباٌعة الناس له ومباٌعتهما له ما ٌلً ( ع ) عن أسباب لتال طلحة والزبٌر لإلمام علً  ( 228– 
 " .. تكونان عندي فأتجمل بكما فإنً وحش لفرالكما: والبصرة فمال وسأل طلحة والزبٌر أن ٌؤمرهما على الكوفة" 
 

: عن ابن عباس أنه لال ما ٌلً  ( 160 ص 5ج  ) فً نفس المصدر السابك ٌضٌف الطبري
 ، فجلست عنده المؽٌرة بن شعبة: هللا عنه بخمسة أٌام فجبت علٌا أدخل علٌه ، فمٌل لً  لتل عثمان رضً لدمت المدٌنة من مكة بعد" 

لمٌت الزبٌر : فسلمت علٌه ، فمال لً  على علً الساعة ، فدخلت: متى لدمت؟ فملت: بالباب ساعة ، فخرج المؽٌرة فسلم علً فمال
 أما: أبو سعٌد بن الحارث بن هشام فً فبة من لرٌش ، فمال علً : من معهما ؟ للت  :لمٌتهما بالنواصؾ ، لال :  للت: وطلحة ؟ لال 

 " .. عثمان نطلب بدم عثمان ، وهللا نعلم أنهم لتلة: إنهم لن ٌدعوا أن ٌخرجوا ٌمولون 
 

( ع ) المحادثة التً جرت بٌن أن اإلمام علً  ( 41 ص 7ج  )فً شرح نهج البالؼة -  هـ 656توفً فً عام – ذكر ابن أبً حدٌد 
ٌْن بسبب مؽانم الدنٌا التً ٌنتظرانها من اإلمام ، فكانت كما ٌلً   :وبٌن طلحة والزبٌر الؽاضب

فً المسم كحك ؼٌرنا ، وسوٌت بٌننا وبٌن من ال ٌماثلنا فٌما أفاء  إنن جعلت حمنا: ما الذي كرهتما من أمري حتى رأٌتما خالفً؟ لاال " 
ٌرى اإلسالم إال كرها ، لال  ورماحنا وأوجفنا علٌه بخٌلنا ورجلنا وظهرت علٌه دعوتنا ، وأخذناه لسرا لهرا ممن ال هللا علٌنا بأسٌافنا

أم أي ! وأي لسم استأثرت علٌكما به ؟! لمد نممتما ٌسٌرا ، وأرجأتما كثٌرا ، أال تخبرانً أي شًء لكما فٌه حك دفعتكما عنه ؟: اإلمام 
ًّ أحد من المسلمٌن ضعفت عنه ، أم جهلته ، أم أخطأت بابه ؟ !  حك رفعه إل

علٌها ، فلما أفضت إلً نظرت إلى كتاب هللا  وهللا ما كانت لً الخالفة رؼبة وال فً الوالٌة إربة ، ولكنكم دعوتمونً إلٌها ، وحملتمونً
، فالتدٌته ، فلم أحتج فً ذلن إلى رأٌكما ، وال رأي ؼٌركما وال  (ص)استن النبً  ، و ما وضع لنا ، وأمرنا بالحكم به ، فاتبعته ، وما

" .. جهلته فاستشٌر كما وإخوانً من المسلمٌن ، ولو كان ذلن لم أرؼب عنكما ، وال عن ؼٌركما  ولع حكم
  



أن اإلمام علً عندما علم برؼبة طلحة والزبٌر فً الذهاب إلى  ( 180  ص2ج  )فً تارٌخه -  هـ 284توفى فً – ٌقول الٌعقوبى 
:  مكة بؽرض العمرة لاللتحاق بأم المؤمنٌن عابشة التً ؼادرت المدٌنة بعد أن أشعلتها إلً مكة لم ٌمنعهما بل لال ألصحابه ما ٌلً 

" ..  وهللا ما أرادا العمرة ، ولكنهما أرادا الؽدرة "
 

فً شرح -  هـ 656توفً فً عام – ، وابن أبً حدٌد  ( 472ص  )فً صفٌن -  هـ 212توفً فً عام  – قال نصر بن مزاحم الكوفً
: عن ابن عباس أنه كتب رسالة إلً معاوٌة جاء فٌها ما ٌلً  ( 289 ص 2ج  )نهج البالؼة 

لاتلنان على  علٌه وضٌما خناله ، ثم خرجا ٌنمضان البٌعة وٌطلبان الملن ، فماتلناهما على النكث كما وأما طلحة والزبٌر فإنهما أجلبا" 
  " ..البؽً

 
- الؽارات – الوردة  عٌن- أخبار المختار - أخبار محّمد بن إبراهٌم - أخبار أبً السراٌا - الجمل - ولد نصر بن مزاحم فً الكوفة ، كتب صفٌن :  مالحظة )

هو ثمة ثبت ، : " ما ٌلً  ( 206 ص 2ج  )النهروان  ، وعنه ٌمول ابن أبً حدٌد فً شرح نهج البالؼة  –المنالب – ممتل ُحجر بن َعدي - ممتل الحسٌن 

  ( .." ..صحٌح النمل ، ؼٌر منسوب إلى هوى وال إدؼال ، وهو من رجال أصحاب الحدٌث 
 

:  عن إسرابٌل بن موسى أنه لال ما ٌلً   (118ص   3 ج )فً المستدرن -  هـ 405توفً فً عام – ٌقول الحاكم 
أٌا سبحان  : نطلب دم عثمان ، لال الحسن: ما جاء بكم ؟ لالوا : إلى البصرة فمال لهم الناس  جاء طلحة والزبٌر: سمعت الحسن ٌمول " 

" .. وهللا ما لتل عثمان ؼٌركم ؟ : أفما كان للموم عمول فٌمولون ! هللا 
 

أن عمار بن ٌاسر خطب فً أهل  ( 59 ص 1ج  )فً اإلمامة والسٌاسة -  هـ 276توفً فً عام  – الشافعً قال ابن قتٌبة الدٌنوري
: الكوفة فمال ما ٌلً 

ٌنكرون ذلن ، ولد  أنباؤنا فمد انتهت إلٌكم أمورنا ، إن لتلة عثمان ال ٌعتذرون من لتله إلى الناس وال إن كان ؼاب عنكم! ٌا أهل الكوفة" 
من أمر ،  وأمات من أمات ، وإن طلحة والزبٌر كانا أول من طعن وآخر جعلوا كتاب هللا بٌنهم وبٌن محاجٌهم فٌه ، أحٌا هللا من أحٌا ،

 " .. وكانا أول من باٌع علٌا ، فلما أخطأهما ما أماله نكثا بٌعتهما من ؼٌر حدث
 

: لال فٌها ما ٌلً ( ع ) خطب لإلمام علً  (102 ص 1ج  )فً شرح نهج البالؼة -  هـ 656توفً فً  – ذكر ابن أبً حدٌد
حتى وثبا ومرلا ، ونازعانً أمرا لم ٌجعل هللا  فما بال طلحة والزبٌر ؟ ولٌسا من هذا األمر بسبٌل ، لم ٌصبرا علً حوال وال أشهرا" 

التبعة  ؼٌر مكرهٌن ، ٌرتضعان أما لد فطمت ، وٌحٌٌان بدعة لد أمٌتت ، أدم عثمان زعما ؟ وهللا ما لهما إلٌه سبٌال بعد أن باٌعا طابعٌن
 " .. وعلمه فٌهم إال عندهم وفٌهم ، وإن أعظم حجتهم لعلى أنفسهم، وأنا راض بحجة هللا علٌهم

 
 لو نظرنا إلى كلمة الخوارج بمعنً أوسع فإننا نالحظ أنها تنطبك علً أم المؤمنٌن عابشة وابن عمها طلحة وزوج شمٌمتها :المالحظة األولً : أربع مالحظات ) 

..  الزبٌر ، فمد سبك خروجهم علً عثمان خروج الخوارج فً أعماب مولعة الجمل علً اإلمام علً 
 

 (ص  ) اإلرث الذي أرادت أم المؤمنٌن عابشة مع أم المؤمنٌن حفصة أخذه هو مزرعة فدن وما حولها من البساتٌن السبعة التً تركها النبً :المالحظة الثانٌة 
بمشاركة من عمر وكٌد من أم المؤمنٌن عابشة وأم المؤمنٌن حفصة ، وفاجعة  (ع  )فً حٌاته البنته فاطمة ، ولد اؼتصب الخلٌفة األول هذا الحك من الزهراء 

فدن هً أكثر وأعمك من أن تذكر فً عدة سطور ، فمد تولؾ أمامها الباحثون كثٌرا ، ونزعتها المدرسة السنٌة من مناهجها مخافة الفضٌحة ولفت أنظار 
! ، رؼم تواجدها فً الكتب المعتبرة عندهم  (ص  )المسلمٌن إلً حك الوالٌة المنهوب من بٌت أي دمحم 

 
 رؼم تواجد النصوص النبوٌة المتواترة فً والٌة علً ابن أبً طالب ، إال أنه لم ٌخرج علً عصبة السمٌفة التً اؼتصبت الخالفة منه ، فمد :المالحظة الثالثة 

 )صبر مخافة فتنة المسلمٌن ، وجدٌر بالذكر أن ننوه إلً أن السمٌفة وفدن هما أول مصابب المسلمٌن التً ولعتا ، ولد حدثت السمٌفة بعد ساعتٌن من وفاة النبً 
وما دمحم  : " 144، وحدثت فدن بعد ألل من أسبوع من الوفاة ، كأن الموم كانوا فً عجلة من أمرهم ، وصدق هللا فً لوله فً سورة آل عمران اآلٌة رلم  (ص 

" ..  إال رسول أفإن مات أو لتل انملبتم علً أعمابكم 
  

 تمادت أم المؤمنٌن عابشة فً بعدها عن الحك فً تلن الفتنة ، فبعد أن شحنت الناس بالؽضب والدعوة لمتل عثمان ولٌادة طلحة والزبٌر الناس :المالحظة الرابعة 
من كان ٌناشد  (ع  )بمتل عثمان وجٌشت الجٌوش لمتاله ، وهو  (ع  )الؽاضبٌن لحصار لصر عثمان لمدة أربعٌن ٌوما ولتله ، بعد كل ذلن اتهمت اإلمام علً 

الناس الكؾ عن حصار عثمان ، بل كان ٌمده بالماء والطعام طوال حصاره ووضع ولدٌه الحسنٌن علً باب ؼرفته لحماٌته من المتل ، فأصبح المسلمون بسبب 
.. ما فعلت ٌخرجون من فتنة إلً أكبر منها 

ًّ لطلحة : عن حكٌم بن جابر لال  ( 433 ص 3ج  )فً تارٌخ األمم والملون ٌقول الطبري  ال : إال رددت الناس عن عثمان ، لال طلحة  أنشدن باهلل: " لال عل
.. " وهللا حتى تعطً بنً أمٌة الحك من أنفسها 



فكان أولهم إنجادا " الصحابة ٌطلب منهم السمٌا  حٌن ُحوصر عثمان فً لصره ومنع عنه الماء أرسل إلى أنه  (385 ص 4ج  ) فً نفس المصدر وٌقول الطبري
ًّ وأم المؤمنٌن أم حبٌبة ، وخطب اإلمام فً الؽاضبٌن فمال  أمر الكافرٌن ، ال تمطعوا عن هذا  ٌا أٌها الناس إن الذي تصنعون ال ٌشبه أمر المؤمنٌن وال: " له عل

ال وهللا وال نعمة عٌن ، ال نتركه ٌأكل  : فتطعم وتسمً ، وما تعرض لكم هذا الرجل ، فبم تستحلون حصره ولتله ؟ لالوا الرجل المادة ، فإن الروم والفرس لتأسر
  ..(" ..وال ٌشرب 

 
عندما علم بتسٌٌر ثالثً الجمل جٌشا ٌمودوه ( ع ) أن اإلمام علً  ( 233 ص 1ج  ) فً نفس المصدر السابك وٌضٌف ابن أبً حدٌد

: إلً البصرة جمع جنده وخطب فٌهم لابال ما ٌلً 
ٌرى األمر له دون صاحبه ، أما طلحة فابن عمها ، وأما  أٌها الناس ، إن عابشة سارت إلى البصرة ومعها طلحة والزبٌر ، وكل منهما" 

 لٌضربن أحدهما عنك صاحبه بعد تنازع منهما شدٌد ، وهللا إن راكبة- ولن ٌنالوا ذلن أبدا - بما أرادوا  الزبٌر فختنها، وهللا لو ظفروا
أي وهللا لٌمتلن ثلثهم  الجمل األحمر ما تمطع عمبة، وال عمدة إال فً معصٌة هللا وسخطه، حتى تورد نفسها ومن معها موارد الهلكة ،

ورب عالم لتله جهله ومعه علمه ال ! الحوأب  وإنهما لٌعلمان أنهما مخطبان ؟ وإنها التً تنبحها كالب! ولٌهربن ثلثهم، لٌتوبن ثلثهم ؟
وهللا لمد لتلتهم  أما! المحتسبون ؟ أٌن المؤمنون ؟ مالً ولمرٌش ؟ وحسبنا هللا ونعم الوكٌل فمد لامت الفتنة ، فٌها الفبة الباؼٌة ، أٌن ٌنفعه

حتى ٌظهر الحك من خاصرته ،  ومالنا إلى عابشة من ذنب إال أنا أدخلناها فً حٌزنا ، وهللا البمرن الباطل ! كافرٌن وأللتلنهم مفتونٌن
" .. فمل لمرٌش فلتضج ضجٌجها 

 
ٌعد .. أمام أمهات المؤمنٌن ، وكان فٌهن أم المؤمنٌن عابشة وأم المؤمنٌن أم سلمة  (ص  ) حدٌث الحوأب ذكره النبً :المالحظة األولً : أربع مالحظات ) 

أٌتكن صاحبة الجمل األدبب ، : " أنه لال لنسابه محذرا  (ص  )حدٌث الحوأب من عالمات النبوة الكبرى ، لال ابن عباس عن أم المؤمنٌن عابشة عن فٌه النبً 
 " ..   !تخرج فتنبحها كالب الحوأب ، ٌمتل من ٌمٌنها وٌسارها لتلى كثٌر ، وتنجو بعد ما كادت تمتل ؟

 
 كانت أم المؤمنٌن عابشة لد تمابلت مع أم المؤمنٌن أم سلمة فً موسم الحج لبل خروجها إلً البصرة مع طلحة والزبٌر ، فحاولت أم المؤمنٌن :المالحظة الثانٌة 

وناشدتها بعدم الذهاب إلً البصرة مخافة  (ص  )عابشة تجنٌدها لتخرج معهم ، فحذرتها أم المؤمنٌن أم سلمة بحدٌث الحوأب الذي تعرفانه جٌدا وسمعاه من النبً 
.. أن تمع فً فتنة الحوأب ، لكنها رفضت 

 
لال تلن الخطبة لبل ولوع معركة الجمٌل ، أي بمجرد سماعه أن ثالثً الجمل لد خرجوا مع جٌشهم ؼلً  (ع  ) من الواضح أن اإلمام علً :المالحظة الثالثة 

.. البصرة ، إال أنه بحسه الدمحمي ٌعلم أن أم المؤمنٌن ستمع هنان فً فتنة الحوأب 
، وابن حجر العسمالنً  ( 4668رلم الحدٌث )، والحاكم فً المستدرن  ( 332 ص 1ج  )، والطبرانً فً المعجم الكبٌر  (مسند المبابل  )قال أحمد فً مسنده 

ًّ بن أبً طالب  (ص  )هللا  أن رسول - مولً رسول هللا – عن أبً رافع  (60ص - كتاب الفتن  )فً فتح الباري  أمر ،  عابشة  إنه سٌكون بٌنن وبٌن    : " لال لعل
 ًّ ًّ  نعم ، لال: أنا ٌا رسول هللا ، لال : لال عل ًّ : ، لال النبً  أنا :عل  ال ، ولكن إذا كان ذلن فأرددها إلى:فأنا أشماهم ٌا رسول هللا ، لال النبً : نعم ، لال عل

" .. مأمنها 
 

ٌخبر فٌها بنتابج معركة الجمل ، ولد تطابمت تلن الؽٌبٌات مع ما حدث من نتابج ، وال شن أن  (ع  ) هنان ؼٌبٌات تحدث عنها اإلمام علً :المالحظة الرابعة 
له ، ولد حدث األمر ذاته فً العام الذي ٌلٌه فً معركته صفٌن حٌن كان آخر طعام عمار ابن ٌاسر حلٌبا وحٌن لتلته الفبة  (ص  )ذلن لد جاء من أخبار النبً 

وال شن أن ذلن أٌضا لد جاء .. الباؼٌة ، ولد حدق األمر ذاته فً العام الذي ٌلٌه فً معركته مع الخوارج ، وسوؾ نتحدث عن ذلن تفصٌال فً الحلمة السابعة 
 .. (.. له  (ص  )بإخبار النبً 

 
-  هـ 360توفً فً – وصححه علً شرط الشٌخٌن ، والطبرانً  ( 347 ص 19ج )فً المستدرن -  هـ 405توفً فً  – ذكر الحاكم

توفً فً – ، والسٌوطً  ( 255 ص 7ج  )فً دالبل النبوة -  هـ 458توفً فً – ، والبٌهمً  ( 35 ص 2ج  )فً المعجم األوسط 
حدثنا ما سمعت من رسول هللا صلً هللا علٌه وسلم ، لال : " عن حذٌفة أنه لٌل له  ( 207 ص 2ج  )فً الخصابص الكبرى -  هـ 911
أتتكم : سبحان هللا ، ومن ٌصدلن بهذا لال : لو حدثتكم أن بعض أمهاتكم تؽزوكم فً كتٌبة تضربكم بالسٌؾ ما صدلتمونً لالوا: " 

ً  أعالجها حٌث تسوء وجوهكم ثم لام فدخل (أو ٌسولها  )الحمراء فً كتٌبة تسوق بها  ، لال البٌهمً ، أخبر بهذا حذٌفة ومات "  مخدعا
.. لبل مسٌر عابشة 

 
 حذٌفة ابن الٌمان ، لاتل ٌوم أحد واستشهد أبوه فٌها وكان كهال ، وحذٌفة هو أحد األركان األربعة التً لبت نداء اإلمام على : المالحظة األولى:أربع مالحظات) 

.. ٌوم سمٌفة بنً ساعدة ، وذلن مع أبى ذر وعمار وسلمان 
 

كان : " أمٌر للمؤمنٌن ، فٌمول ما ٌلً ( ع ) عن حذٌفة عندما علم بتولٌة اإلمام علً  ( 383 ص 2ج  ) ٌذكر ابن سعد  فً مروج الذهب :المالحظة الثانٌة 
الصالةَ جامعةً فوضع على المنبر، فحمد هللا وأثنى علٌه   أخرجونً وادعوا: حذٌفة علٌالً بالكوفة فً سنة ست وثالثٌن ، فبلؽه لتل عثمان وبٌعة الناس لعلً فمال

هللا إنه لعلى الحك آخراً وأواًل ، وإنه لخٌر  فو  أٌها الناس، إن الناس لد باٌعوا علٌاً فعلٌكم بتموى هللا وانصروا علٌاً ووازروه وصلى على النبً وعلى آله ، ثم لال



الحمد هلل الذي أبمانً إلى هذا الٌوم ، ولال : باٌعت علٌاً ، ولال اللهم اشهد إنً لد: إلى ٌوم المٌامة ، ثم أطبك ٌمٌنه على ٌساره ثم لال من مضى بعد نبٌكم ومن بمً
 الناس ، فاجتهدا أن تستشهدا معه ، فإنه وهللا على الحك ومن خالفه على إحمالنً وكونا معه ، فستكون له حروب كثٌرة فٌهلن فٌها خلك من: صفوان وسعد البنٌه

ً : ومات حذٌفة بعد هذا الٌوم بسبعة أٌام ، ولٌل. الباطل  " ..   بأربعٌن ٌوما
 

..  أستشهد ولداه سعد وصفوان فً صفٌن وهما ٌماتالن مع اإلمام على :المالحظة الثالثة 
 

لال ابن فارس فً مماٌٌس .. العلج هو الرجل من كفار العجم :  لال ابن منظور فً لسان العرب وكذلن الفٌومً الحموي فً المصباح المنٌر :المالحظة الرابعة 
 .. (.. العلج هو حمار الوحش : اللؽة 

 
–  هنان المعركة الصؽرى التً ؼدر فٌها أصحاب الجمل باإلدارة الموالٌة لإلمام علً فً البصرة تنقسم معركة الجمل إلً قسمٌن ،

مع جٌشه من المدٌنة لنجدتهم بالبصرة ، وهنان معركة الجمل الكبرى  (ع  )لبل وصول اإلمام علً - رؼم العهود التً ولعوها معهم 
.. علً جٌش الجمل بالبصرة  (ع  )التً انتصر فٌها اإلمام علً بن أبً طالب 

 
فً معركة الجمل الصؽرى ، إال أنه تمكن من الهرب  (ع  ) الموالً لإلمام علً كان حرقوص متواجدا فً جٌش عثمان بن حنٌف

.. والنجاة من المتل علً أٌدي جٌش الجمل
 

مع جٌش الجمل ، إال أنهم نكثوا بوعودهم وغدروا بأهل  قام والً البصرة عثمان بن حنٌف بثالث محاوالت لحفظ دماء المسلمٌن
 ..البصرة الموالٌن لإلمام علً وأوقعوا بهم عدة مئات من القتلى ، فكانت معركة الجمل الصغرى 

 
رسالة اإلمام علً إلً والٌه فً البصرة عثمان بن  ( 312 ص 9ج  )فً شرح نهج البالؼة -  هـ 656توفً عام  – ذكر ابن أبً حدٌد

: جنٌؾ ، وكان نصها ما ٌلً 
عاهدوا هللا ثم نكثوا وتوجهوا إلى مصرن ، وسالهم الشٌطان  فإن البؽاة: من عبد هللا علً أمٌر المؤمنٌن إلى عثمان بن حنٌؾ ، أما بعد " 

والرجوع إلى الوفاء بالعهد والمٌثاق الذي  هللا به ، وهللا أشد بأًسا وأشد تنكٌال ، فإذا لدموا علٌن فادعههم للطاعة لطلب ما ال ٌرضى
المتال حتى ٌحكم هللا بٌنن  جوارهم ما داموا عندن ، وإن أبوا إال التمسن بحبل النكث والخالؾ فناجزهم فارلونا علٌه ، فإن أجابوا فأحسن

 ".. من الربذة ، وأنا معّجل المسٌر إلٌن إن شاء هللا وبٌنهم وهو خٌر الحاكمٌن، وكتبت كتابً هذا إلٌن
 
إلى ثالثً الجمل بالبصرة عمب  (مؤسس علم النحو  )عندما أرسل عثمان بن حنٌؾ مساعده أبا األسود الدؤلً كانت المحاولة األولً - 1

.. وصولهم مع جٌشهم إلٌها ، وفشلت المحاولة
 

توفً فً عام هـ – ، وابن عبد ربه  ( 57 ص1ج  )فً اإلمامة والسٌاسة -  هـ 276توفً فً عام – الشافعً  ذكر ابن قتٌبة الدٌنوري
الحدٌث الذي  (81 ص 2ج  )فً شرح نهج البالؼة -  هـ 656توفً فً عام – ، وابن أبً حدٌد  ( 278 ص 2ج  )فً العمد الفرٌد - 

: دار بٌن أبً األسود الدؤلً وأم المؤمنٌن عابشة كما ٌلً 
 صدلت ولكنهم: إنه لٌس بالبصرة من لتلة عثمان أحد ، لالت : أطلب بدم عثمان ، لال: فمالتدخل علً عابشة ، فسألها عن مسٌرها ، " 

عثمان وال نؽضب لعثمان من سٌوفكم ؟ فمال  مع علً بن أبً طالب بالمدٌنة وجبت استنهض أهل البصرة لمتاله ، أنؽضب لكم من سوط
النساء لتال ،  رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ، أمرن أن تمري فً بٌتن ، وتتلً كتاب ربن ، ولٌس على ما أنت من السوط والسٌؾ ؟ إنما أنت حبٌس: لها

لست بمنصرفة حتى أمضً لما لدمت : ابنا عبد مناؾ ، فمالت  وال لهن الطلب بالدماء ، وإن علٌا ألولى بعثمان منن وأمس رحما فإنهما
عهد ! ٌا أبا عبد هللا: الزبٌر فمال أما وهللا لتماتلن لتاال أهونه الشدٌد ، ثم لام فأتى: إلٌه ، أفتظن ٌا أبا األسود أن أحدا ٌمدم على لتالً ؟ لال

 ال أحد أولى بهذا األمر من ابن أبً طالب وأٌن هذا الممام من ذان؟ فذكر له دم: تمول الناس بن و أنت ٌوم بوٌع أبو بكر آخذ بمابم سٌفن
فذهب إلى طلحة فوجده سادرا فً ؼٌه مصرا . فانطلك إلى طلحة فاسمع ما ٌمول: أنت وصاحبن ولٌتماه فٌما بلؽنا ، لال: عثمان ، لال

 " .. الحرب والفتنة على
  
 تابعً لم ٌر الرسول بالرؼم من مولده لبل البعثة بسنتٌن ، وهو تلمٌذ األمام علً ومساعده الممرب ، حٌث عمل معه فً تنظٌم بو األسود الدؤلىأ: مالحظة  )

المصحؾ الشرٌؾ ، وهو ساعده األٌمن فً تأسٌس علم النحو ، فمد وضع بأمر منه النماط على الحروؾ وحدد الفاعل والمفعول به والمضاؾ وحروؾ النصب 
..  والرفع والجر والجزم 

دخلت على أمٌر المؤمنٌن : " فً نزهة األلباء فً طبمات األدباء عن أبً أسود الدؤلى ما ٌلً -  هـ 577توفى فً عام  – ٌنقل أبو البركات كمال الدٌن األنبارى
فأردت أن أضع  (ٌعنى األعاجم  )العرب فوجدته لد فسد بمخالطة هذه الحمراء  إنً تأملت كالم: فوجدت فً ٌده رلعة فملت ما هذه ٌا أمٌر المؤمنٌن فمال على



، " ، فاالسم ما أنبأ عن المسمى ، والفعل ما أنبا به ، والحرؾ ما أفاد معنى  الكالم كله اسم وفعل وحرؾ" ٌرجعون إلٌه ثم ألمى إلّى الرلعة ومكتوب فٌها  شٌبا
 ظاهر ومضمر واسم ال ظاهر وال مضمر ، وإنما ٌتفاضل الناس ٌا أبا: ثالثة  انح هذا النحو وأضؾ إلٌه ما ولع علٌن وأعلم ٌا أبا األسود أن األسماء : ولال لً 

إن " العطؾ والنعت ، ثم بابْى التعجب واالستفهام ، إلى أن وصلت إلى باب  ثم وضعت بابىْ : ، لال  (أراد بذلن االسم المبهم)األسود فٌما لٌس بظاهر وال مضمر 
 بضم لكن إلٌها ، وكلما وضعت بابا من أبواب النحو عرضته علٌه إلى أن حصلت ما فكتبتها ماخال ، لكن ، فلما عرضتها على أمٌر المؤمنٌن أمرنً"  وأخواتها

" ..   النحو " ، فلذا سمى " ما أحسن هذا النحو الذي نحوت : " فٌه الكفاٌة ، فمال 
، أي أنه  ( م 688أي فً عام  ) هـ 69، ولال أؼلب المؤرخٌن أنه مات فً عام  ( م 608أي فً عام  )ولد أبو األسود الدؤلى لبل البعثة بسنتٌن شمال الٌمن 

 .. (توفى وهو ٌبلػ نحو ثمانٌن عاما 

 
عندما لام عثمان بن حنٌؾ بإجراء مفاوضات واسعة بٌن الطرفٌن واشترن هو فٌها بؽرض تجنب ولوع الفتنة كانت المحاولة الثانٌة - 2

.. والمتال بٌن المسلمٌن ، وفشلت المحاولة أٌضا 
 

:  عن الحسن البصري ما ٌلً  ( 35 ص 1ج  )فً المحاسن والمساوئ -  هـ 458توفى فً – ٌروى البٌهقى 
فهل وجدته : اللهم ال ، لال : المسٌر؟ لالت ٌا أم المؤمنٌن ، هل عهد إلٌن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هذا: المؤمنٌن عابشة  لال األحنؾ بن لٌس ألم" 

إذا كان فً  فهل رأٌت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص استعان بشًء من نسابه: إال ما تمرؤون ، فمال  ما نمرأ: فً شًء من كتاب هللا جل ذكره ؟ لالت 
! " .. فإذن ما هو ذنبنا ؟: اللهم ال ، فمال األحنؾ: للة والمشركٌن فً كثرة ؟ لالت 

 
لكنه أسلم بعد وفاته ، ضرب به المثل فً  (ص  )تمٌم فً البصرة ، ٌنتمً إلً جٌل التابعٌن األول ألنه عاصر النبً بنً  األحنؾ بن لٌس هو سٌد :مالحظة ) 

.. ما رأٌت شرٌؾ لوم كان أفضل من األحنؾ  : الحلم والورع والدهاء ، لال فٌه حسن البصري 
ٌا أمٌر المؤمنٌن، إِختَر منً واحدة من اثنتٌن، إما أن ألاتل معن :   ففٌها لال األحنؾ لإلمام علً،إال حرب الجمل  (ع  )شهد األحنؾ جمٌع حروب اإلمام علً 

أكفؾ عنا الستة آالؾ أفضل، فذهب األحنؾ إلٌهم ودعاهم إلى : ( ع)، وإما أن أكؾ عنن ستة آالؾ سٌماتلون مع طلحة والزبٌر، فمال اإلمام علً  بمابتً محارب
  ..(، وكان ذلن سببًا فً عدم ذهابه إلى حرب الجمل  المعود واعتزل بهم

 

أن عثمان بن الحنٌؾ خرج إلى طلحة والزبٌر   (319 ص 9ج  )فً شرح نهج البالؼة -  هـ 656توفً فً عام – ٌقول ابن أبً حدٌد 
عمه  وما أنتما وذان؟ أٌن بنوه؟ أٌن بنو: نطلب بدم عثمان ، فمال لهما: بٌعتهما علٌا فماال فً أصحابه فناشدهم هللا واإلسالم وأذكرهما

وكنتما ترجوان هذا األمر وتعمالن له ، وهل كان أحد أشد  الذٌن هم أحك به منكم؟ كال وهللا ، ولكنكما حسدتماه حٌث اجتمع الناس علٌه ،
.. شتما لبٌحا وذكرا أمه  على عثمان لوال منكما؟ فشتماه

 
على تولٌع معاهدة تعطى لهم  (طلحة والزبٌر وأم المؤمنٌن عابشة  )مع ثالثً الجمل  عندما اتفك والً البصرةكانت المحاولة الثالثة - 3

الحك فً التواجد بالبصرة بمواتهم لحٌن حضور اإلمام علً من المدٌنة ، ولد لام طلحة والزبٌر بالتولٌع مع والى البصرة ، وفشلت 
.. المحاولة كذلن 

 
:  ما ٌلً  ( 484عهد الخلفاء ص  )فً تارٌخ اإلسالم -  هـ 748توفى فً عام – ٌقول الذهبً 

طلحة والزبٌر حٌث شاءا من  أن ٌكون لعثمان بن حنٌؾ دار اإلمارة والصالة وأن ٌنزل ثم أصلحت الفبتان وكفوا عن المتال على" 
 " .. البصرة حتى ٌمدم علً

 
فً لٌلة شدٌدة الرٌاح والمطر ، استؽلوا تواجد الوالً فً إمامة صالة الفجر ، فهجموا بمٌادة عبد هللا ابن نكث ثالثً الجمل بالمعاهدة 

رواٌة المسعودي تمول أن جٌش الجمل لتل فً تلن  )الزبٌر على ممره أثناء الصالة فمتلوا أربعٌن من لواته وأسروه ونهبوا بٌت المال 
.. ، فكانت أول خٌانة وؼدر وضرب أعناق فً اإلسالم  (اللٌلة سبعٌن رجال ، وُضرب أعناق خمسٌن منهم 

  
تعرض والى البصرة عثمان بن حنٌؾ إلى تعذٌب شدٌد ، كما نتؾ الناكثون شعر لحٌته وجفون عٌنٌه وحاجبٌه ، طلبت أم المؤمنٌن 
.. عابشة من ابن أختها عبد هللا ابن الزبٌر لتل والى البصرة األسٌر ، إال أنهم لرروا اإلفراج عنه بسبب ما كان ٌحمل لهم من مفاجأة 

 
والى – أن عثمان بن حنٌؾ أخبرهم وهو فً لٌده وهم على وشن لتله أن شمٌمه  ( 322 ص 2ج  )فً سٌر أعالم النبالء ٌقول الذهبً 

سٌفعل الشًء ذاته بعابالتهم بالمدٌنة فأعرضوا عن لتله وأطلموا سراحه وخٌروه بٌن البماء بالبصرة أو الرحٌل – المدٌنة سهل بن حنٌؾ 
..  فاختار العودة إلى المدٌنة 

 



فً كل حروب اإلسالم ، كما كانا من المعارضٌن األشداء ألبى بكر بن أبى لحافة عندما استولى  (ص  ) كان الشمٌمان سهل وعثمان بجانب النبً :مالحظة ) 
بٌنما جسد النبً مازال على فراشه لٌوم كامل - ، ولد ولفا فً المسجد النبوي ٌوم البٌعة العامة ألبى بكر  (ع  )على الخالفة فً سمٌفة بنً ساعدة من اإلمام علً 

.. وذكراه باألحادٌث النبوٌة العدٌدة فً تولٌة علً بن أبى طالب - فً صٌؾ ٌونٌه 
 38، ومات فً عام  (ص  )كان الشمٌك األكبر سهل بن حنٌؾ من النمباء اإلثنً عشر فً بٌعة العمبة الثانٌة  ، وكان من البدرٌٌن وشارن فً كل حروب النبً 

أما .. وتوفً فً عهد معاوٌة   (ص  )أما عثمان بن حنٌؾ فمد شارن منذ أحد كل حروب النبً ..  بتكفٌنه ودفنه  (ع  )هـ ودفن فً الكوفة ، ولام اإلمام علً 
.. فهً من فضلٌات النساء الصحابٌات بالمدٌنة – أم سهل – أمهما 

النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، فإذا رجٌل ٌحدثهم ، فسألُت عن الرجل  حججت زمان عثمان بن عفان فجلسُت فً مسجد: " ذكر أحمد فً مسنده عن هانا بن معاوٌة الصدفً ما ٌلً 
 .. (" .. عثمان بن ُحنٌؾ األنصاري : هو ؟ فمٌل  من

 
الذي لام به جٌش الجمل على بٌت المال ، فتجمع ثالثمابة منهم بمٌادة حكٌم بن جبلة ، دخل الطرفان غضب أهالً البصرة للهجوم الغادر 

.. فً معركة ؼٌر متكافبة فً العدد والعدة وكانت أم المؤمنٌن عابشة متواجدة فٌها، كانت هذه هً معركة الجمل الصؽرى 
 

والى البصرة التً سمطت فً أٌدي أصحاب الجمل إلى المدٌنة لٌلتحك بموات اإلمام علً ، كان منظره ولد نزعوا اتجه عثمان بن حنٌف 
أرسلتنً إلى البصرة شٌخا فجبتن " لال له باكٌا  (ع  )شعره مثٌرا للشفمة والؽضب فً آن واحد ، فلما تمابل فً الطرٌك مع اإلمام علً 

" ..  أمرد ، حسبً هللا ونعم الوكٌل 
 

 هـ 656توفً فً – ، وابن أبً حدٌد  ( 82 ص 1ج  )فً اإلمامة والسٌاسة –  هـ 276توفً فً – قال ابن قتٌبة الدٌنوري الشافعً 
 :أرسل له رسالة لال فٌها ما ٌلً  (ع  )جرٌر بن عبد هللا البجلً أن اإلمام علً  عن ( 70 ص 3ج  )فً شرح نهج البالؼة - 
بن علً ، وعبد هللا بن عباس ،  بالمهاجرٌن واألنصار، حتى إذا كنت بالعذٌب بعثت إلى أهل الكوفة بالحسن نً هبطت من المدٌنةإ" 

 " .. ...فاستنفروهم ، فأجابوا، فسرت بهم إلخ وعمار بن ٌاسر، ولٌس بن سعد بن عبادة ،
 

: فً حرب الجمل  (ع  ) نود هنا أن نسرد اآلراء المختلفة فً عدد الصحابة الذٌن صحبوا اإلمام علً :مالحظة ) 
كما ٌذكر " .. وعمار، وطلحة والزبٌر من الصحابة  يلم ٌشهدها إال عل: الشعبً ٌبالػ وٌمول وكان: " ما ٌلً  ( 484 ص 3ج  )لال الذهبً فً تارٌخ اإلسالم - 

من حدثن أنه شهد الجمل من أهل بدر ؼٌر : " لوال مشابها آخر للشعبً  ( 328 ص 4ج ) ، وابن عبد ربه فً العمد الفرٌد  (186ص  )ابن خٌاط فً تارٌخه 
 " .. كان علً وعمار ناحٌة، وطلحة والزبٌر ناحٌة. فكذبه أربعة، أو إن جاؤوا بخامس

كان مع علً ٌوم الجمل ثمان مبة : " عن التابعً سعٌد بن جبٌر لوله  ( 184ص ) ، وابن خٌاط فً تارٌخه  ( 484 ص 3ج  )ذكر الذهبً فً تارٌخ اإلسالم - 
" .. ممن شهد بٌعة الرضوان  من األنصار وأربع مبة

أٌوب دخل البصرة وهو على ألؾ فارس ، هم األنصار  أن أبا: " عن المنذر بن الجارود البصري ما ٌلً  ( 359 ص 2ج  )ذكر المسعودي فً مروج الذهب - 
المهاجرٌن واألنصار،  ثم عمار بن ٌاسر على ألؾ فً عدة من الصحابة ، من.. ثم أبو لتادة فً نحو ألؾ .. وخزٌمة بن ثابت ذو الشهادتٌن على ألؾ .. وؼٌرهم 
ثم تتابعت .. ثم عبد هللا بن عباس، ومعه عدة من أصحاب رسول هللا .. وأبنابهم، وؼٌرهم  ثم لٌس بن سعد بن عبادة فً ألؾ فً عدة من األنصار،.. وأبنابهم 

جعفر ، وولده عمٌل ، وؼٌرهم من بنً هاشم ، والمشاٌخ الذٌن هم أهل  المواكب والراٌات إلى أن مر به علً ، وعن ٌمٌنه وٌساره الحسنان ، وخلفه عبد هللا بن
 .. " .. ( .. المهاجرٌن واألنصار بدر من

 
 فً منطمة تسمً ذي لار وعلم ثالثً الجمل بوصوله ، أبرلت أم المؤمنٌن عابشة بجٌشه إلً مشارف البصرة (ع  ) وصل اإلمام علً

وانخفاض معنوٌاته ، فألامت أم المؤمنٌن حفصة  (ع  )من البصرة إلى أم المؤمنٌن حفصة بالمدٌنة تخبرها عن ضعؾ جٌش اإلمام على 
.. حفال بالمدٌنة بهذه المناسبة

 
: عن المنذر بن الجارود أنه لال ما ٌلً  ( 370 / 368 ص2ج  )فً مروج الذهب -  هـ 346 توفً فً عام –أورد المسعودي 

حتى نزلوا الموضع المعروؾ بالزاوٌة ، فصلى أربع ركعات ،  فساروا-: إلى أن لال - لما لدم علً البصرة دخل مما ٌلً الطؾ " 
 اللهم رب السماوات وما أظلت واألرضٌن وما أللت ، ورب :التراب ، ولد خالط ذلن دموعه ، ثم رفع ٌدٌه ٌدعو  وعفر خدٌه على

خٌر المنزلٌن، اللهم إن هؤالء  البصرة أسألن من خٌرها ، وأعوذ بن من شرها ، اللهم أنزلنا فٌها خٌر منزل وأنت العرش العظٌم، هذه
 " .. بٌعتً، اللهم أحمن دماء المسلمٌن الموم لد خلعوا طاعتً وبؽوا علً ونكثوا

 
بعض األعمال إلٌه ، إال أنه خانه وأخذ أمواال من الخراج فعزله عن منصبه ، وبعد وفاة  (ع  ) كان المنذر من أشراؾ البصرة ، اسند اإلمام علً :مالحظة ) 

 .. ( هـ ومات فً نفس العام مفتونا بعرض الدنٌا ، منحازا للفبة الباؼٌة 61اإلمام انحاز المنذر إلً األموٌٌن وواله عبٌد هللا ابن زٌاد السند فً عام 

 
: فً جٌشه بالبصرة ما ٌلً( ع ) عن خطبة اإلمام علً  ( 252 ص 1ج  ) للمفٌد جاء فً اإلرشاد



عاملً بعد الضرب المبرح  عباد هللا ، أنهدوا إلى هؤالء الموم منشرحة صدوركم بمتالهم ، فأنهم نكثوا بٌعتً ، وأخرجوا ابن حنٌؾ" 
ولتلوا رجاالً صالحٌن ، ثم تتبعوا منهم من نجا   ،بحكٌم بن جبلة العبديومثلوا  (حراس بٌت المال  )والعموبة الشدٌدة ، ولتلوا السبابجة 

أنهدوا إلٌهم وكونوا  ، ٌؤفكون رابٌة ، ثم ٌأتون بهم فٌضربون رلابهم صبرا ، مالهم لاتلهم هللا أنّى كل ٌأخذونهم فً كل حابط وتحت
 " .. أنكم منازلوهم ومماتلوهم ، ولد وطنتم أنفسكم أشداء علٌهم ، والموهم وانتم صابرون محتسبون ، لٌعلموا

                                                                                                                :رسالة أم المؤمنٌن عابشة إلً أم المؤمنٌن حفصة كما ٌلً  ( 13 ص 14ج  )فً شرح نهج البالؼة ذكر ابن أبى حدٌد 
أما بعد ، فإنا نزلنا البصرة ونزل علً بذي لار ، وهللا دق عنمه كدق البٌضة على الصفا ، إنه بذي لار بمنزلة األشمر ، إن تمدم نحر " 

، فلما وصل الكتاب إلى حفصة استبشرت بذلن ودعت صبٌان بنً تٌم وعدي وأعطت جوارهٌا دفوفا وأمرتهن أن " وإن تأخر عمر 
فبلػ أم سلمة رضً هللا عنها اجتماع النسوة .. علً كاألشمر إن تمدم نحر وإن تأخر عمر ! ما الخبر ما الخبر : ٌضربن بالدوؾ وٌملن 

أعطونً ثٌابً حتى أخرج إلٌهن : ولالت  أمٌر المؤمنٌن والمسرة بالكتاب الوارد علٌهن من عابشة فبكت على ما اجتمعن علٌه من سب
وتنكرت وتخفرت واستصحبت جوارٌها  عنن ، فإننً أعرؾ منن فلبست ثٌابها أنا أنوب: بنت أمٌر المؤمنٌن  وألع بهن ، فمالت أم كلثوم

ثم  النظارة ، فلما رأت ما هن فٌه من العبث والسفه كشفت نمابها وأبرزت لهن وجهها ، متخفرات ، وجاءت حتى دخلت علٌهن كأنها من
هللا عز وجل فٌكما ما  فمد تظاهرتما على أخٌه رسول هللا من لبل ، فأنزل وأختن على أمٌر المؤمنٌن إن تظاهرت أنت: لالت لحفصة 

إنهن فعلن هذا بجهل وفرلتهن فً الحال ، فانصرفن من : ولالت  أنزل ، وهللا من وراء حر بكما ، فانكسرت حفصة وأظهرت خجال
 " ..المكان 

  :علً مشارف البصرة  (ع  )هللا بن العباس وهو مع اإلمام علً  قال عبد
وهللا لهً : ال لٌمة لها ، فمال علٌه السالم: ما لٌمة هذه النعل؟ فملت: لً  دخلت على أمٌر المؤمنٌن ، بذي لار وهو ٌخصؾ نعله ، فمال" 

: وذلن عند خروجه لمتال أهل البصرة فً ولعة الجمل :  أحب إلً من إمرتكم إال أن ألٌم حما أو أدفع باطال ، ثم خرج فخطب الناس فمال
، فألنمبن الباطل حتى ٌخرج الحك من  (الضمٌر هنا ٌعود إلى والعة الجمل فً البصرة  )لمثلها  ما ضعفت وال جبنت ، وإن مسٌري هذا

  " .. !لاتلتهم كافرٌن وأللاتلنهم مفتونٌن ، وإنً لصاحبهم باألمس كما أنا صاحبهم الٌوم وهللا لمد! جنبه ، ما لً ولمرٌش
 

:  خطب فً جنده لابال ( ع ) أن األمام علً  ( 254 ص 1ج  ) فً نفس المصدر كما ٌذكر ابن أبً حدٌد
شرٌكهم فً اإلنكار لما أنكروه ، وما تبعة عثمان إال عندهم ، وإنهم  إنهم لٌطلبون حما تركوه ودما سفكوه ، ولمد ولوه دونً ، وان كنت" 

وإنً لراض بحجة هللا علٌهم ، وعلمه فٌهم ،  الباؼٌة ، باٌعونً ونكثوا بٌعتً وما استأنسوا بً حتى ٌعرفوا جوري من عدلً ، لهم الفبة
السٌؾ وكفى به شافٌا  وإنً مع هذا لداعٌهم ومعذر إلٌهم فإن لبلوا فالتوبة ممبولة ، والحك أولى ما أنصرؾ إلٌه ، وإن أبوا أعطٌتهم حد

" .. أنً على الحك وهم مبطلون  من باطل وناصرا ، وهللا إن طلحة الزبٌر وعابشة لٌعلمون
 

الشًء نفسه مع ثالثً الجمل  (ع  )عثمان بن حنٌف بمحاوالت ثالث لحقن دماء المسلمٌن بها فعل اإلمام علً والً البصرة كما قام 
: حتى ٌقٌم علٌهم الحجة ٌوم الحساب 

 
ال تلمٌن طلحة فإنن إن تلمه تجده : ولال له أرسل عبد هللا بن عباس إلى الزبٌر ، عندما (ع  )كانت المحاولة األولً لإلمام علً - 1

عرفتنً : ٌمول لن ابن خالن : فمل له  هو الذلول ، ولكن الك الزبٌر فإنه ألٌن عرٌكة: عالصا لرنه ٌركب الصعب وٌمول  كالثور
ؼٌر مكره ؟ فما  نشدتن هللا ألست باٌعتنً طابعا: ٌمول لن علً : وفً رواٌة ابن عساكر ! بدا ؟ بالحجاز وأنكرتنً بالعراق ، فما عدا مما

 إنا مع الخوؾ الشدٌد لنطمع ،: لل له : للزبٌر لم ٌزدنً على أن لال  للت الكلمة: لال ابن عباس ! الذي أحدثت فاستحللت به لتالً ؟
اثنٌن ، وانفراد واحد ، وأم مبرورة ، ومشاورة العامة ،  بٌننا وبٌنن دم خلٌفة ، ووصٌة خلٌفة ، واجتماع: لل له: ولال لً ابنه عبد هللا

..  "أنه لٌس وراء هذا الكالم إال الحرب ، فرجعت إلى علً فأخبرته  فعلمت: لال
 
أرسل عبد هللا بن عباس وزٌد بن صوحان للماء أم المؤمنٌن عابشة ، وكانت خالصة  عندما (ع  )كانت المحاولة الثانٌة لإلمام علً - 2

:  الرسالة ما ٌلً 
أن جماعة لد أؼرون ، فخرجت من بٌتن ، فولع الناس ال  إن هللا أمرن أن تمري فً بٌتن وأال تخرجً منه ، وإنن لتعلمٌن ذلن ؼٌر" 

تعودي ولم تطفبً هذه النابرة  والعناء ، وخٌر لن أن تعودي إلى بٌتن وال تحومً حول الخصام والمتال ، وإن لم تفالن معهم فً البالء
وٌعفو ، وإٌان أن  وتوبً إلى هللا ، فإن هللا ٌمبل التوبة من عباده! فاتمً هللا ٌا عابشة  فإنها سوؾ تعمب المتال ، وٌمتل فٌها خلك كثٌر

إنً ال أرد على ابن : فجاءا إلى عابشة وبلؽا رسالة علً إلٌها، فمالت النار ، ٌدفعن حب عبد هللا ابن الزبٌر ولرابة طلحة إلى أمر تعمبه



.. ، وفشلت تلن المحاولة " طالب بالكالم ، ألنً ال أبلؽه فً الحجاج  أبً
 
عندما طلب من جنوده أن ٌخرج أحدهم أمام جٌش الجمل رافعا المرآن وملوحا به وداعٌا  (ع  )كانت المحاولة الثالثة لإلمام علً - 3

لٌكون حكما بٌنهما ، تمدم فتى من الكوفة ٌسمى مسلم الجهنى ، فأخبره اإلمام أنه لد ٌمتل ؼدرا ، أصر الجهنى على المٌام بمحاولته لرأب 
الصدع ، أطلك جٌش الجمل علٌه السهام ثم لطعوا أطرافه ، ثم شنوا هجوما على لوات الجمل التً كانت تنتظر االستجابة للجلوس 

..  والتفاوض 
 

:  ، ما ٌلً  ( 259سٌر الخلفاء الراشدٌن ص  )فً سٌر أعالم النبالء -  هـ 748توفى فً عام – ٌقول الذهبً * 
ًٌّ فحمل مصحفاً ، فطاؾ به على الموم ٌدعوهم إلى كتاب هللا ، فمُتل "  " .. إن أول لتٌل كان ٌومبٍذ مسلم الُجهنً ، أمره اإلمام عل

 :  ، فمالت فٌما بعدحاضرة تشاهد لتله والتمثٌل بجثته" أم ذرٌح العبدٌة " مثل جٌش الجمل بجسد الفتى ولطعوا أطرافه ، كانت أمه 
ٌارب إن مسلما أتاهم   ٌتلو كتاب هللا ال ٌخشاهم  

فخضبوا من دمه لحاهم   وأمه لابمة تراهم  
 

أن اإلمام علً لما رأى ؼدر الموم أعطى   (243- 242  ص3ج  )فً الكامل فً التارٌخ -  هـ 630توفى فً – ٌروى ابن األثٌر * 
: آخر تعلٌماته إلى جنده وكانت ما ٌلً 

وال تكشفوا عورة ، وال تمثِّلوا بمتٌل  وإذا لاتلتموهم فال تجهزوا على جرٌح ، وإذا هزمتموهم فال تتَّبعوا مدبراً ، بمتال ، ال تبدؤوا الموم " 
امرأة بأذى ، وإن شتمن  تهتكوا ستراً ، وال تدخلوا دارا ً، وال تأخذوا من أموالهم شٌبا ً، وال تهٌجوا ، وإذا وصلتم إلى رحال الموم فال

  "..أعراضكم وَسبَبَن أمراءكم وصلحاءكم
 

:  عن رفاعة بن إٌاس الضبً عن أبٌه عن جده لال  (371 ص 3ج  )فً المستدرن  - هـ 405توفً فً – روى الحاكم * 
 " ًّ من كنت مواله : هللا هل سمعت رسول هللا ٌمول  ٌوم الجمل فبعث إلى طلحة بن عبٌد هللا أن ألمنً فأتاه طلحة، فمال ناشدتن كنا مع عل

ًّ : اللهم وال من واله وعاد من عاداه ، لال طلحة  فعلً مواله ، "..   فانصرؾ طلحة : أذكر ، لال  لم: فلم تماتلنً ؟ لال : نعم ، لال عل
 

فً -  هـ 346توفً فً عام – ، والمسعودي  ( 204 ص 5ج  )فً تارٌخ األمم والملون -  هـ 310توفً فً عام  – أورد الطبري* 
بألفاظ متشابهة أن  (102 ص 3ج  )فً الكامل فً التارٌخ -  هـ 630توفً فً عام – ، وابن األثٌر  ( 10 ص 2ج  )مروج الذهب 

ًّ لال عند ممابلته للزبٌر بن العوام فً ساحة المعركة ما ٌلً  :  اإلمام عل
 .. "أتطلب منً دم عثمان وأنت لاتله " 
 

، والحاكم فً  ( 239 ص 3ج ) ، وابن األثٌر فً الكامل فً التارٌخ  ( 200  ص5ج  )فً تارٌخ األمم والملون ٌضٌف الطبري 
أن   (73 ص 2ج  ) هـ فً اإلمامة والسٌاسة 276توفى فً عام – ، وابن لتٌبة الدٌنوري الشافعً  ( 366 ص 3ج  )المستدرن 

بٌن  لتالنا عمرتنا سهامهم ، وهذه" أصحاب الجمل بدؤوا فً رمى النبال فمتلوا جماعة من جٌش اإلمام ، فمال جماعة منهم لإلمام علً
اة بالعماب ، فدفعها  ، ثُمَّ لبس درع" اللَّهمَّ اشهد "  فمال اإلمام علً ." .ٌدٌن  رسول هللا وتملَّد سٌفه ، ورفع راٌة رسول هللا السوداء المسمَّ

د بن الحنفٌة ، بٌنما كان الجمل هو راٌة الطرؾ اآلخر ، وتمابل الفرٌمان إلى ولده ن ،  محمَّ للمتال ، فخرج الزبٌر ومعه طلحة بٌن الصفٌَّ
ًٌّ ، حتى اختلفت أعناق دوابِّهم ،   : ودار الحدٌث التالً فخرج إلٌهما عل

 ًٌّ َكالَّتًِ نَمََضْت َؼْزلََها ِمن )عذراً ، فاتَّمٌا هللا ، وال تكونا   لعمري لد أعددتما سالحاً وخٌالً ، ورجاالً إن كنتما أعددتما عند هللا:اإلمام عل
ةٍ أنَكاثاً  بَْعدِ  م دمكما ، فهل من حدٍث أحلَّ لكما دمً؟ (لُوَّ مان دمً ، وأُحّرِ كان ٌبلغ فً عام الجمل  ) !ألم أكن أخاكما فً دٌنكما ، تُحّرِ
                                                                                                                                     ..(عاما 57

                       ..                                                       ( عاما 58كان ٌبلغ فً عام الجمل  ) ألَّبت على ُعثمان :طلحة
ًٌّ  اإلمام  ، أجبت عرس رسول هللا  ُعثمان ، ٌا طلحة لتلة ، فلعن هللا ! ٌا طلحة ، تطلب بدم ُعثمان؟.. ٌَْوَمبٍِذ ٌَُوفٌِِّهُم هللاُ ِدٌنَُهُم اْلَحّك :عل

                                                                                                !، أما باٌعتنً؟ !تماتل بها ، وخبَّأَت عرسن فً البٌت؟
                                                                                    ! باٌعتن والسٌؾ على عنمً :طلحة 
ًٌّ  اإلمام ق بٌننا ، لد كنَّا نعدُّن من بنً عبد المطَّلب حتى بلػ ؟ ، ما أخرجن  ٌا زبٌر:للزبٌر عل ، أتذكر ٌوم  ابنن ، ابن السوء ، ففرَّ

ًَّ ، فضحن وضحكت إلٌه ، فملَت له  رسول هللا مررت مع لٌس به زهٌو : ال ٌدع ابن أبً طالب زهوه ، فمال لن: فً بنً ؼنم ، فنظر إل
                                                                                                                                                                                                 له؟ ظالم ، لتماتلنَّه وأنت



                 .      . ( عاما 62كان ٌبلغ فً عام الجمل  ) اللَّهمَّ نعم ، ولو ذُكرت ما سرُت مسٌري هذا ، وهللا ال أُلاتلن أبداً :الزبٌر 
 ..إرجع !  ٌا زبٌر :اإلمام علً 

 ..ٌؽسل  وكٌؾ أرجع اآلن ولد التمت حلمتا البطان ، هذا وهللا العار الذي ال:الزبٌر 
     ..                                                   ارجع بالعار لبل أن تجمع العار والنار!  ٌا زبٌر :اإلمام علً 

             .. ما كنُت فً موطن منذ عملت إالّ وأنا أعرؾ فٌه أمري ، ؼٌر موطنً هذا : إلى عائشة راجعاالزبٌر 
 ..                                                فما ترٌد أن تصنع؟:أم المؤمنٌن عائشة 

 ..                                                                              أُرٌد أن أدعهم وأذهب :الزبٌر 
، لكنَّن خشٌت راٌات ابن أبً ! أن تتركهم وتذهب؟  جمعت بٌن هذٌن الؽارٌن ، حتى إذا حدَّد بعضهم لبعض أردت:عبد هللا بن الزبٌر 

! األحمر، فجبنت  الموت فتٌةٌ أنجاد ، وأنَّ تحتها طالب ، وعلمت أنَّها تحملها
 .. إنًِّ حلفُت أالّ أُلاتله :الزبٌر غاضبا 

 ..، ولاتله  كفِّر عن ٌمٌنن:عبد هللا بن الزبٌر 
 

أن الفرٌمٌن التمٌا فً ٌوم الخمٌس الموافك منتصؾ جمادى  ( 185 ، 184ص  )فً تارٌخ خلٌفة -  هـ 240توفى فً – أورد ابن خٌاط 
..  وأن المعركة جرت بٌنهما بعد ظهر ٌوم جمعة  ( م 656 دٌسمبر 7) هـ 36اآلخر فً 

 
ٌوم حنٌن حٌن تناول ( ص ) أن أم المؤمنٌن عابشة فعلت ما فعله النبً  ( 85 ص 1ج  )فً شرح نهج البالؼة ذكر ابن أبى حدٌد 

فلما رمت أم المؤمنٌن عابشة الحصى " .. وما رمٌَت إذا رمٌَت ولكن هللا رمى : " حصى ورمى بها فً وجوه المشركٌن ٌوم حنٌن ولال 
" .. وما رمٌِت إذ رمٌِت ولكن الشٌطان رمى : فناداها رجل من أصحاب علً  (ع  )ٌوم الجمل فً وجه جٌش اإلمام علً 

 
ًا  ًّ لال   ، فتبعه عمرو بن جرموز فمتله وهو نابم ؼٌلة ،ترر الزبٌر القتال وفر هاربا ، فنزل وادٌا لال : وحٌن جاء الخبر إلى اإلمام عل
ًّ  رسول هللا لاتل ابن صفٌة فً النار ، جاء  إن هذا السٌؾ طالما فرج الكرب عن وجه: بن جرموز معه سٌؾ الزبٌر ، فمال اإلمام عل

..  رسول هللا 
 

 ..  ( هـ من معركة الجمل بعد انضمامه للخوارج 38ولتل فً معركة النهروان التً جرت فً صفر  (ع  ) انملب عمرو بن جرموز على اإلمام علً :مالحظة ) 

 
ًّ أما طلحة ، فقد قتله مروان بن الحكم  ومسح  بسهم فً ركبته ثأرا لدوره المٌادي فً لتل عثمان فمات منه ، ولد ولؾ عنده اإلمام عل

 إلى هللا أشكو عجزي: " ، ثم لال " ٌعز علً أن أران مجدوالً تحت نجوم السماء  رحمة هللا علٌن أبا دمحم ،: " عن وجهه التراب ، ولال 
" .. وبجري ، وهللا لوددت أنً كنت مت لبل لهذا الٌوم بعشرٌن سنة 

 
أما ابنه دمحم بن طلحة فمد .. لٌؽدر به لدوره المٌادي فً لتل عثمان ! - حلٌفه –  مروان كان بجٌش الجمل ، لكنه كان ٌنتظر الفرصة كً ٌختلً بطلحة :مالحظة ) 

أبوه صرعه هذا المصرع ، ولوال أبوه وبره به ما خرج ذلن : "  عاما بملٌل ، ولما شاهد األمام علً جثته لال 30لتل أٌضا فً مولعة الجمل وكان ٌبلػ ألل من 
..  ) 71  /70ص  – 5ج (  ، والطبري فً تارٌخ األمم والملون 39 : 37 ص / 5، راجع الطبمات الكبرى البن سعد ج "المخرج 

 !أولم ٌباٌعنً بعد لتل عثمان؟:  ٌباٌعن ٌا أمٌر المؤمنٌن؟ فمال اإلمام علً  :فماال لهولع مروان فً األسر ٌوم الجمل وتشفع فٌه الحسن والحسٌن لدى اإلمام على 
ولده  له إمرة كلعمة الكلب أنفه ، وهو أبو األكبش األربعة ، وستلمى األّمة منه ومن ال حاجة لً فً بٌعته إنّها كّؾ ٌهودٌّة ، لو باٌعنً بكفّه لؽدر بسبته ، أما إنّ 

 ( .. ٌوما أحمراً 

 
 لٌادة الجٌش بعد ممتل الزبٌر وطلحة ، وتفان جٌشها فً حماٌتها ، ولال المؤرخون أن جندها هاموا بحبهاتولت أم المؤمنٌن عائشة 

بعر جمل أمنا رٌحه كرٌح المسن ، وكانوا محدلٌن به ال ٌرٌدون فوزا وال انتصارا سوى : والدفاع عنها ، فكانوا ٌشمون الجمل وٌمولون
" .. إنما ٌصبر األحرار " حماٌتها ، وكانت هً من فوق الجمل تستصرخهم على مواصلة المتال وتمول 

 
"  فجٌش أم المؤمنٌن عابشة كان ٌماتل حوله لتاال انتحارٌا ، فصاح فً جنده رأى اإلمام أن حقن الدماء لن ٌتم ما دام الجمل حٌا ،

.. تكاثرت السهام فً جسد الجمل حتى أصبح كالمنفذ ثم سمط ، وفر حماة الجمل ".. اعمروا الجمل ، فإن فً بمابه فناء العرب 
 

 : ما ٌلً  (  ط األعلمى بٌروت 539 / 538 ص 3ج  )فً تارٌخ األمم والملون ٌروى الطبري 
البعٌر ، فوضعاه إلى جنب  بحمل الهودج من بٌن المتلى ، ولد كان المعماع وزفر بن الحارث أنزاله عن ظهر أن اإلمام علً أمر نفرا" 



كٌؾ  :عموق ؟ لال عمار بن ٌاسر: من هذا ؟ لال أخون البر ، لالت : ٌده فٌه فمالت  البعٌر فألبل دمحم بن أبً بكر إلٌه ومعه نفر فأدخل
فخرتم : بلى وإن كرهت ، لالت : لست لن بأم لال : عمار ، لالت  أنا ابنن البار: من أنت ؟ لال : رأٌت ضرب بنٌن الٌوم ٌا أماه ؟ لالت 

بهودجها من المتلى ووضعوها لٌس لربها أحد ،  وأتٌتم مثل ما نممتم ، هٌهات ، وهللا لن ٌظفر من كان هذا دأبه ، فأبرزوها إْن ظفرتم
" ..  من النبل  وكأن هودجها فرخ ممضب مما فٌه

 
أرسول هللا أمرن بهذا ؟ ألم ٌأمرن أن ! ٌا حمٌراء: " ضرب الهودج بمضٌب ولال لها  (ع  ) أن اإلمام علً وفى رواٌة أخرى للطبري

، " فً بٌتن ؟ وهللا ما أنصفن الذٌن صانوا عمابلهم وأبرزون ، استفززت الناس ولد فزوا ، وألبت بٌنهم حتى لتل بعضهم بعضا  تمري
" .. ملكت فاسجح : " فمالت له 

 
أن سٌد لبٌلة األزد فً البصرة كعب بن سور التزم الحٌاد فً حرب   (184 /183  ص5ج  )ٌروى الطبري فً تارٌخ األمم والملور 

، فماال لها إن خرج كعب لثمل لبٌلته الجمل واعتزل الناس وأؼلك بابه ورفض ممابلة طلحة والزبٌر ، فناشدا عابشة أن تتدخل للفوز به 
خرجت معه كل األزد ، فأرسلت إلٌه للحضور فلم ٌلبى ، فذهبت إلى بٌته وكلمتها من وراء بابه المؽلك فلم ٌرد علٌها ، إال أنها لم تفمد 

ولوال ذلن لمعدت األزد كلها  فكلمها وخرج معها فاتبعته لبابل األزد ،" ولً علٌن حك ؟ ! ألست أمن ! كعب  ٌا: " األمل وظلت تتحدث 
: وهم من كانوا ٌماتلون ببطولة حول جمل أم المؤمنٌن ، فمتل هو وأشماؤه ولٌل كانوا ثالثة أو أربعة ، فمالت أمهم التً ولدتهم ما ٌلً 

ٌاعٌن جودي بدمع سرب   على فتٌة من خٌار العرب 
وما لهم ؼٌر حٌن النفوس   أّى أمٌري لرٌش ؼلب  

 
لعنة هللا من دابة ، فما أشبهه بعجل : " لبال تبمى منه بمٌة ٌفتتن بها الضعفاء ولال  أمر اإلمام بحرق جثة الجمل ونثر رماده فً الهواء

لنحرلنه ثم لننسفنه  وانظر إلى إلهن الذي ظلت علٌه عاكفا: " الذي تناهبه الهواء وتال لوله تعالى  ثم مد بصره نحو الرماد" بنً إسرابٌل 
.. ، وبذلن فمد وضعت الحرب أوزارها بانتصار اإلمام  " فً الٌم نسفا 

 
ًّ كان عشرٌن ألؾ مماتل وجٌش الجمل ثالثٌن  ( 242 / 241  ص3ج  )فً الكامل فً التارٌخ ٌروى ابن األثٌر  أن جٌش اإلمام عل

 ًّ .. ألؾ مماتل ، كما لدرت أعداد المتلى بحوالْى عشرٌن ألؾ لتٌل ثلثهم من جٌش اإلمام عل
 

 ) هـ فً مروج الذهب 346توفً فً عام – ، والمسعودي  ( 183 ص 2ج  )فً تارٌخه -  هـ 284 توفً فً عام –ٌروى الٌعقوبى 
:  لد أمر عبد هللا بن عباس بأن ٌعٌد أم المؤمنٌن عابشة إلى المدٌنة ، وذلن كما ٌلً ( ع ) أن أإلمام علً  (  4 ص 2ج 
تمٌم بالبصرة ،  اذهب إلى عابشة فمل لها أن ترتحل إلى المدٌنة كما جاءت وال: فمال له بعبد هللا بن عباس عنه علً رضً هللا ثم دعا" 

هللا بؽٌر إذن ، ثم التفت فإذا راحلة علٌها وسابد ، فأخذ منها وسادة  فألبل إلى عابشة فاستأذن علٌها ، فأبت أن تأذن له ، فدخل عبد
  ..جلس علٌها  وطرحها ثم

   ! أخطأت السنة دخلت منزلً بؽٌر إذنً!  ٌا بن عباس :قالت أم المؤمنٌن عائشة 
لما دخلت علٌن إال بإذنن ، وذلن المنزل الذي أمرن هللا عز وجل أن  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لو كنت فً منزلن الذي خلفن فٌه :ابن عباس  فقال

دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، وبعد فهذا أمٌر المؤمنٌن ٌأمرن باالرتحال إلى المدٌنة فارتحلً وال  تمري فٌه ، فخرجت منه عاصٌة هلل عز وجل ولرسوله
  .. تعصً

! عمر بن الخطاب  ذان!  رحم هللا أمٌر المؤمنٌن:فقالت أم المؤمنٌن عائشة 
!   وهذا وهللا أمٌر المؤمنٌن وإن رؼمت له األنوؾ واربدت له الوجوه  :ابن عباس فقال

 !  أبٌت ذلن علٌكم ٌا بن عباس :فقالت أم المؤمنٌن عائشة 
كمدر حلب شاة حتى صرت ما تأخذٌن   لمد كانت أٌامن لصٌرة المدة ظاهرة الشؤم بنٌة النكد ، وما كنت فً أٌامن إال:ابن عباس  فقال

                                                             :حٌث ٌمول بنً أسد إال كما لال أخو وما تعطٌن وال تأمرٌن وال تنهٌن ، وما كنت
وكثرة األلماب   الصدٌك شتم* ما زال إهداء المصابد بٌننا  

فً كل محتفل طنٌن ذباب * حتى تركت كأن لولن عندهم 
  !بنً هاشم فما خلك هللا بلدا هو أبؽض إلً من بلد أنتم به ٌا! نعم وهللا أرحل عنكم: شدٌدا ثم لالت  بكاء  فبكت عابشة:قال 
!  فوهللا ما هذا بالؤنا عندن ٌا بنت أبً بكر   ولم ذلن ؟ :ابن عباس فقال

 وما بالؤكم عندي ٌا بن عباس ؟  :فقالت أم المؤمنٌن عائشة
ال  أم المؤمنٌن ، وجعلنا أبان صدٌما وهو ابن أبً لحافة ، وبنا سمٌت وأنت بنت أم رومان أم المؤمنٌن  بالؤنا عندن أننا جعلنان:فقال



.. بتٌم وعدي 
برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؟   أتمنون علً!  ٌا بن عباس:فقالت أم المؤمنٌن عائشة 

 " .. ولم ال نمن علٌن :فقال ابن عباس 
 

ًّ  أعلن  ثم ذهب ألم المؤمنٌن عابشة وأنزلها دار عبد هللا بن خلؾ ، وهً أعظم العفو العام عن جمٌع المشتركٌن بها ، (ع  )اإلمام عل
ٌا أمٌر : ، ثم رحبت به وباٌعته ، فمال رجل " ولن ، ما أردُت إال اإلصالح : " ، لالت " ؼفر هللا لن : "دار بالبصرة وزارها لابال 

! " .. من ٌمبل أن ٌسبً أمه ؟ "المؤمنٌن إن بالباب رجلٌن ٌناالن من عابشة ، فأمر المعماع بن عمرو أن ٌجلد كل منهما مبة جلدة ولال 
ُمكرمة ، أختار لها أربعٌن امرأة من نساء البصرة المعروفات لٌكن فً صحبتها ،  أم المؤمنٌن عابشة إلى المدٌنة (ع  )أعاد اإلمام علً 

ٌْه بمٌة الٌوم وكذلن أخاها دمحم بن أبً بكر  ًّ معها مودعاً أمٌاالً – كان محاربا فً جٌشه - وسٌّر معها إبن .. ولد سار اإلمام عل
 

بٌنً وبٌن   ٌا بنً ال ٌعتب بعضنا على بعض ، إنه وهللا ما كان:قالت أم المؤمنٌن عائشة للناس بعد قتل عشرٌن ألف من المسلمٌن 
ًّ فً المدم إال ما ٌكون بٌن المرأة وأحمابها ، وإنه على معتبتً ًّ " لمن األخٌار  عل صدلت ، وهللا ما كان بٌنً وبٌنها : ، فمال اإلمام عل

ال ٌمتل مدبر ، وال ٌدفؾ على جرٌح ، ومن أؼلك باب داره : " وهنا نادي مناد لإلمام  لزوجة نبٌكم فً الدنٌا واآلخرة ، إال ذان ، وإنها
، كما أمر اإلمام بإرجاع الؽنابم إلى أصحابها ، وهذه كلها أعمال فرٌدة ٌختص به فمط العظام " فهو آمن ، ومن طرح السالح فهو آمن 

.. من بنً البشر 
 

: مع أم المؤمنٌن عائشة ما ٌلً  (ع  )ٌقول أمٌر الشعراء أحمد شوقً فً عالقة اإلمام علً 
ماذا رمت علٌن ربة الجمل * تأبى الجبال ما حمل  ٌا جبال

 أم ؼصة لم ٌنتزع شجاها* أثأر عثمان الذي شجها 
 

                                      :، وصححه الذهبً ما ٌلً  ( 124 ص 3ج  )فً المستدرن  - هـ 405توفً فً عام – ٌقول الحاكم 
رأٌت عابشة والفة دخلنً بعض ما ٌدخل الناس ، فكشؾ هللا عنً ذلن  كنت مع علً ٌوم الجمل ، فلما: لال أبو ثابت مولى أبً ذر " 

إنً وهللا ما جبت أسأل طعاماً وال : سلمة ، فملت  الظهر ، فماتلت مع أمٌر المؤمنٌن ، فلما فرغ ذهبت إلى المدٌنة ، فأتٌت اُم عند صالة
إلى حٌث : للت  أٌن كنت حٌن طارت الملوب مطابرها ؟: مرحباً ، فمصصت علٌها لصتً فمالت : فمالت شراباً ، ولكنً مولى ألبً ذر ،

علً مع المرآن والمرآن مع علً ، لن ٌفترلا حتى ٌردا : "أحسنت ، سمعت رسول هللا ٌمول: لالت كشؾ هللا ذلن عنً عند زوال الشمس ،
 " ..علً الحوض 

 
  :ما ٌلً  ( 202 ص 1ج  )فً عٌون األخبار  -  هـ276توفى فً - ٌقول ابن قتٌبة الشافعً 

: لالت ! وجبت لها النار: تمولٌن فً امرأة لتلت ابنا صؽٌرا لها ؟ لالت ٌا أم المؤمنٌن ، ما: دخلت أم أفعى العبدٌة على عابشة فمالت " 
"  .. خذوا بٌد اللعٌنة عدوة هللا : لالت عابشة (عدد لتلى الجمل)! تمولٌن فً امرأة لتلت من أوالدها األكابر عشرٌن ألفا  فما

 
.. سنواصل الحدٌث ، فإلً لماء – إن شاء هللا - فً الحلمة المادمة 

 
رابؾ دمحم الوٌشى  

أمرٌكا - مٌزورى – سانت لوٌس 
elwisheer@yahoo.com 

: وعنوانها كما ٌلً " ثوار مصر " تابع مماالت سابمة  لكاتب الممال على مدونته 
www.thowarmisr.com 
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