الخوارج  :أولهم الصحابً حرلوص  ،وآخرهم السلفٌة الوهابٌة والدواعش ( ) 10 - 4
بملم :رائف دمحم الوٌشى
 20أكتوبر 2014

فً الحلمة األولً من هذه الدراسة نالشنا الخوارج من حٌث المعنً  ،كما نالشنا أٌضا تمركز دولهم علً مر التارٌخ منذ اندحارهم
فً معركة النهروان فً  9صفر  38هـ ( ٌولٌو  658م )..
فً الحلمة الثانٌة نالشنا تواجد الخوارج فً الحدٌث النبوي  ،وهو ما ٌعنً أنهم كانوا متواجدٌن فً حٌاة النبً ( ص )  ،والحظنا
التحذٌرات النبوٌة بشؤنهم ..
فً الحلمة الثالثة نالشنا الفتنة التً ولعت فً أعماب ممتل الخلٌفة الثالث عثمان ثم فتنة معركة الجمل التً تلتها بشهور للٌلة ،
السبب فً ذلن هو أن هاتٌن الفتنتٌن تمثالن المرحلة التمهٌدٌة التً ظهر فً نهاٌتها الخوارج ..
فً الحلمة الرابعة الٌوم سنتحدث عن بداٌة الظهور الجماعً للخوارج فً أعماب معركة الجمل  ،وسنري محاوالت اإلمام علً ( ع
) معهم لحمن دماء المسلمٌن بالحوار معهم بؤكثر مما فعل مع ثالثً الجمل ..
ال نبالغ إذا للنا أن الخوارج ظهروا كموة جماعٌة مإثرة بعد ساعات من تولف حرب الجمل التً انتهت باالنتصار الساحك لإلمام
علً ( ع ) وهزٌمة منكرة لثالثً الجمل ..
نشؤ الخوارج بالبادٌة  ،حٌث ٌسٌطر الجهل والمادٌات ولسوة الملوب علً العمول  ،لم ٌتمكنوا من فهم حجة اإلمام علً ( ع ) فً
تحرٌم أموال وذراري المهزومٌن فً الجمل علً أفراد جٌشه  ،فحاججوه كٌف تحل لنا دماءهم وتحرم علٌنا ذرارٌهم وأموالهم ؟!
ٌمول ابن األعثم الكوفً  -توفً فً عام  314هـ  -فً الفتوح ( ج  4ص  ، )123 / 122وابن كثٌر – توفً فً عام  774هـ -
فً البداٌة والنهاٌة ( ج  7ص  ، ) 282عن الفرق بٌن الفرق ( ص  ) 78ما ٌلً :
" فؤتاهم علً فً جٌشه  ،وبرزوا إلٌه بجمعهم  ،فمال لهم لبل المتال  :ماذا نممتم منً؟ ! فمالوا  :أول ما نممنا منن :أنا لاتلنا بٌن ٌدٌن
ٌوم الجمل  ،فلما انهزم أصحاب الجمل أبحت لنا ما وجدنا فً عسكرهم  ،ومنعتنا من سبً نسائهم وذرارٌهم  ،فكٌف استحللت مالهم
البصرة  ،لبل لدومً علٌهم ،
 ،دون نسائهم والذرٌة ؟! فمال  :إنما أبحت لكم أموالهم بدالً عما كانوا أغاروا علٌه من بٌت مال
والنساء والذرٌة لم ٌماتلونا  ،وكان لهم حكم اإلسالم بحكم دار اإلسالم  ،ولم ٌكن منهم ردّة عن اإلسالم  ،وال ٌجوز استرلاق من لم
ٌكفر  ،وبعد ..لو أبحت لكم النساء  ،أٌكم ٌؤخذ عائشة فً سهمه ؟ فخجل الموم من هذا .. " ...
( ثالث مالحظات  :المالحظة األولً  :ولد ابن األعثم الكوفً فً عام
والشافعٌة ٌ ،حتوي كتاب الفتوح علً خطب لإلمام علً ( ع ) ..

 250هـ  ،كان محدثا وشاعرا ومإرخا  ،اختلف الناس فً مذهبه بٌن التشٌع

المالحظة الثانٌة  :اإلمام علً ( ع ) كان ٌُلزم جٌشه فً كل حروبه الثالث مع الناكثٌن والماسطٌن والمارلٌن ( الجمل – صفٌن – النهروان ) بالتعالٌم
النبوٌة التً تعلمها من صاحب الرسالة ( ص ) فال ٌُجهز فً أرض المعركة علً جرٌح وال ٌُالحك مدبر  ،وشتان بٌن تلن المٌم الربانٌة وما فعله األموٌون
والوهابٌون والدواعش فً حروبهم مع المسلمٌن من تمثٌل للجثث وسبً النساء  ،ونرصد ذلن من خالل نصوص ٌوم الجمل التالٌة :
 -1ذكر الحاكم فً المستدرن ( ج  3ص  )371عن ٌحٌى بن سعٌد أنه لال  :لما كان ٌوم الجمل نادي علً ( ع ) فً الناس  :ال ٌرمٌن رجل بسهم  ،وال
ٌطعن برمح  ،وال ٌضرب بسٌف  ،وال تبدإوا الموم بالمتال  ،وكلموهم بؤلطف الكالم  ،فإن هذا ممام من أفلح فٌه فلح ٌوم المٌامة  ،لال  :فلم نزل ولوفا حتى
تعالى النهار  ،ونادي الموم بؤجمعهم " ٌ :ا لثارات عثمان "  ،لال وابن الحنفٌة أمامنا بربوة معه اللواء ٌ :ا أمٌر المإمنٌن  ،فناداه علً  ،لال  :فؤلبل علٌنا

ٌعرض بوجهه  ،فمال له علً  :ما ٌمولون ؟ فمال ٌ :مولون ٌ " :ا لثارات عثمان " فرفع ٌدٌه فمال  :اللهم أكبب الٌوم لتلة عثمان بوجوههم ..
 -2ذكر الٌعموبً فً تارٌخه ( ج  2ص  ، ) 180وابن األعثم الكوفً فً تارٌخه ( ص  ، ) 175وأبو الفرج األصفهانً فً األغانً ( ج  16ص ) 127
 ،وابن أبً حدٌد فً شرح نهج البالغة ( ج  2ص  ) 430بؤلفاظ متشابهة عن ٌوم الجمل ما ٌلً  " :لما تزاحف الناس ٌوم الجمل والتموا لال علً  :ال
تماتلوا الموم حتى ٌبدإوكم  ،فإنكم بحمد هللا على حجة  ،وكفاكم عنهم حتى ٌبدأوكم حجة أخرى  ،وإذا لاتلتموهم فال تجهزوا على جرٌح  ،وإذا هزمتموهم فال
تتبعوا مدبرا  ،وال تكشفوا عورة  ،وال تمثلوا بمتٌل  ،وإذا وصلتم إلى رحال الموم فال تهتكوا سترا  ،وال تدخلوا دارا  ،وال تؤخذوا من أموالهم شٌئا " ..
 -3لال المسعودي فً مروج الذهب ( هامش أسد الغابة البن األثٌر ج  5ص  ) 188أن اإلمام علً لال لجٌشه ٌوم الجمل ما ٌلً  " :وال تمربوا من أموالهم
إال ما تجدونه فً عسكرهم من سالح أو كراع أو عبد أو أمة  ،وما سوى ذلن فهو لورثتهم على كتاب هللا  ،وال تهٌجوا امرأة بؤذى وإن شتمن أعراضكم
وسببن أمراءكم وصلحاءكم  ،فإنهن ضعاف الموى واألنفس والعمول  ،ولمد كنا نإمر بالكف عنهن وإنهن لمشركات وإن كان الرجل لٌتناول المرأة بالهراوة
والجرٌدة فٌعٌر بها عمبه من بعده "..
حرم علٌهم
المالحظة الثالثة  :أحل اإلمام علً ( ع ) لجٌشه فً حرب الجمل ما ٌحمله المتحاربون من سالح وأموال لرد ما اغتصبوه من بٌت المال  ،لكنه ّ
أموالهم خارج أرض المعركة ألنها ملن لورثتهم  ،فٌالها من عدالة ورثها من النبً ( ص ) حتى مع أعدائه ! ) ..

إذن ندرن من الفمرة الماضٌة أن اإلمام علً ( ع ) لد حارب فً صفٌن فً  1صفر عام  37هـ ( بعد ألل من عام من حرب الجمل
) بٌنما كان الخوارج لد ظهروا بمطامعهم علً أرض الوالع فً البصرة ٌوم الجمل  ،فال غرابة إذن أن ٌمول بعض الباحثٌن أنهم
كانوا فً األصل ٌشكلون طابورا خامسا موالٌا لمعاوٌة فً صفوف جٌش اإلمام علً ( ع ) ..
ٌمول ابن أبً حدٌد – توفً فً عام  656هـ  -فً شرح نهج البالغة ( ج  1ص  )185ما ٌلً :
" كان بعض العثمانٌة ـ وهم جند علً ـ ٌتجسسون األخبار لمعاوٌة  ،وكان أبو بردة ابن عوف األزدي ٌكاتب معاوٌة من الكوفة ،
فلما ظهر معاوٌة ألطعه لطٌعة بالفلوجة  ،وكان كرٌما ً علٌه " ..
ومن المعروف أن البصرة لم تكن موالٌة لإلمام علً ( ع ) فً حرب الجمل ولم ٌخرج من رجالها سوي  1500من المماتلٌن رغم
لدرة المدٌنة علً تجنٌد ستٌن ألفا فً هذا الزمان ..
ٌمول ابن عبد ربه – توفً فً عام  328هـ  -فً العمد الفرٌد ( ج  6ص  )248عن األصمعً ما ٌلً :
" البصرة عثمانٌة من ٌوم الجمل " ....
ٌمول المستشرق األلمانً ٌولٌوس فلهوزن – توفً فً عام  1918م  -فً تارٌخ الدولة العربٌة منذ ظهور اإلسالم إلً نهاٌة الدولة
األموٌة ( ص  ) 94ما ٌلً:
" إن الخوارج فً العراق ٌحاربونه حربا ً شدٌدة  ،وكان أهل البصرة متراخٌن متثاللٌن عن نصرته إذا استثنٌنا أشخاصا ً لالئل مثل
ولكنهم لم ٌكونوا معه بكل لواهم .وكان بٌنهم بعض المحاربٌن وبعض
أبً األسود الدإلً  ..وكان أهل الكوفة معه بؤهوائهم ،
المائلٌن إلى عثمان  ،ولحك بعضهم بمعاوٌة " ..
ٌمول ابن هالل الثمفً – توفً فً  283هـ  -فً الغارات ( ج  2ص  ) 454عن مولف العرالٌٌن من اإلمام علً ( ع ) ما ٌلً :
" لد كان الناس كرهوا علٌا ً  ،ودخلهم الشن والفتنة  ،وركنوا إلى الدنٌا  ،ول ّل مناصحوه  ،فكان أهل البصرة على خالفه والبغض له
 ،وج ّل أهل الكوفة ولراإهم  ،وأهل الشام  ،ولرٌش كلها " ..
ٌمول ابن كثٌر – توفً فً عام  774هـ  -فً البداٌة والنهاٌة ( ج  7ص  )317عن مولف أهل العراق من اإلمام علً ما ٌلً :
" واستمر أمر العرالٌٌن على مخالفة علً فٌما ٌؤمرهم  ،وٌنهاهم عنه  ،والخروج علٌه  ،والبعد عن أحكامه  ،وألواله  ،وأفعاله ،
لجهلهم  ،وللة عمولهم  ،وجفائهم  ،وغلظتهم  ،وفجور كثٌر منهم " ..
( ثالث مالحظات  :المالحظة األولً  :ولد ابن هالل الثمفً فً الكوفة فً بداٌة المرن الثالث الهجري  ،زادت مإلفاته عن خمسٌن  ،منها  :المغازي –
السمٌفة – الردة  -ممتل عثمان – الشورى – الجمل – صفٌن – الحكمان  -ممتل علً  -كتاب التارٌخ – السٌرة  -أخبار ٌزٌد  -ابن الزبٌر  -أخبار عثمان -
أخبار عمر  -الغارات  ،ولد ذكر فً كتاب الغارات ما فعله معاوٌة فً غاراته من جرائم علً الموالٌن لإلمام علً  ،كما كتب ابن هالل أٌضا كتابا أسماه
المعرفة فً المنالب والمثالب  ،والكتاب المذكور ٌحتوي فً لسمه األول علً منالب أهل البٌت  ،وفً لسمه الثانً ٌحتوي علً مثالب أعدائهم  ،ولد فمد

الكتاب المذكور ولتل ابن هالل فً أصفهان بسبب مواالته لإلمام علً ( ع ) وإصراره علً لول الحك ..
المالحظة الثانٌة  :عانً اإلمام علً ( ع ) أشد المعاناة من انفضاض الناس عن السنة الدمحمٌة حٌث ركنوا إلً السنة البكرٌة والعمرٌة  ،فهو علً سبٌل
المثال لم ٌتمكن من إلناعهم بؤن صالة الترواٌح ال شؤن لها بالسنة بل من إرث الخلٌفة الثانً عمر  ،ولد اتهمت أم المإمنٌن أم سلمة صراحة عمر بن
الخطاب فً صحٌح مسلم ج  2ص  1108بسبب تدخالته الغٌر الئمة فً الشؤن النبوي لائلة  " :عجبا لن ٌا بن الخطاب لد دخلت فً كل شًء حتى تبتغى
أن تدخل بٌن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأزواجه " ..
أما فً العراق حٌث البعد الجغرافً من المركز الرئٌسً من عاصمة اإلسالم فمن الطبٌعً أن تكون معاناة اإلمام علً ( ع ) أعمك وأشد  ،وفً هذا عدة
أسباب نضعها فٌما ٌلً:
 -1صنعت الطبٌعة الجغرافٌة البدوٌة من أهل العراق الجهل فً للوبهم والجفاء وبعدهم عن الحك ومٌلهم للمغانم علً حساب العدالة ..
 -2لاد رجال المبائل بالعراق الحملة علً اإلمام علً ( ع ) ألنه كان ٌعاملهم دون تمٌٌز  ،مثلهم مثل بمٌة المسلمٌن  ،علً عكس معاملة عثمان ومعاوٌة لهم
 ،فمد كانا ٌضعا رجال المبائل بمنزلة رفٌعة وٌمدمان لهم الهداٌا ( الرشاوي )  ،ولد رفض اإلمام علً مناشدة لائده العسكري مالن بن اإلشتر بمعاملة رجال
المبائل معاملة خاصة ..
 -3تواجد أم المإمنٌن عائشة علً رأس الجٌش المناهض لإلمام علً ( ع ) ووصولها إلً البصرة لبل وصوله إلٌها أوجدا حالة من التناصر لها بٌن أهالً
البصرة ساعدت رجال المبائل علً الطلب من عشائرهم بتمدٌم العون لثالثً الجمل..
 -4كان أهل العراق علً علم بؤن رحمة اإلمام علً ( ع ) تسبك غضبه  ،وكانوا ٌعلمون أٌضا أن غضب معاوٌة وهتكه لألعراض سٌمع بهم ( راجع جرائم
لائده العسكري بسر بن إرطاة بحك نساء وأطفال المسلمٌن وكذلن وصٌته وهو فً فراش موته البنه ٌزٌد بارتكاب جرائم بحك أهل المدٌنة ) ولد فعلها ٌزٌد
– بعد لتله الحسٌن – ولتل عشرة آالف مسلم فً المدٌنة واغتصب جمٌع نسائها فً والعة الحرة المشٌنة فً عام  64هـ ..
المالحظة الثالثة  :رغم كل تلن العوائك التً ذكرناها تمكن جٌش اإلمام علً من إنزال الهزٌمة الساحمة بجٌش الجمل  ،وكاد أن ٌنتصر علً جٌش معاوٌة
فً صفٌن لوال هإالء الخوارج ( الطابور الخامس لمعاوٌة ) الذٌن أجبروه علً ولف المعارن رغم مناشدته لهم بؤنها حٌلة من معاوٌة  ،فلما أولفها ولجؤ إلً
التحكٌم لرروا تكفٌره واشترطوا لعودتهم إلراره بكفره .. )..

من الطبٌعً إذن أن نري اإلمام علً ( ع ) ٌتؤلم فً ألواله طوال الفترة التً تلت وفاة رسول هللا وحتى وفاته بسبب ما فعله
المرشٌون به وبرسالة اإلسالم من تضٌع وتحرٌف ..
ذكر ابن أبً حدٌد – توفً فً عام  656هـ  -فً شرح نهج البالغة ( ج  8ص  ) 77خطابا لإلمام علً ( ع ) أرسله إلً أخٌه
عمٌل بن أبً طالب ٌشكو له من ظلم لرٌش له  ،فٌمول ما ٌلً :
" أال وإن العرب لد أجمعت على حرب أخٌن إجماعها على حرب رسول هللا لبل الٌوم  ،فؤصبحوا لد جهلوا حمه  ،وجحدوا فضله ،
وجروا إلٌه جٌش األحزاب " ..
وبادروه بالعداوة  ،ونصبوا له الحرب  ،وجهدوا علٌه كل الجهد ،
ُّ
كان عثمان بن عفان األموي صرٌحا – دون مراوغة أو نفاق – مع اإلمام علً ( ع ) فً ذكر األسباب التً للبت لرٌش علً وصً
رسول هللا ( ص ) فً رسالته ..
ذكر أبو نعٌم األصفهانً – توفً فً عام  430هـ  -فً معرفة الصحابة ( ج  1ص  ، ) 497وابن أبً حدٌد فً شرح نهج البالغة
( ج  3ص  ) 202أن الخلٌفة الثالث عثمان لال لإلمام علً ( ع ) ما ٌلً :
" ما ذنبً إذا لم ٌحبن لرٌش  ،ولد لتلت منهم سبعٌن رجالً  ،كؤن وجوههم سٌوف الذهب " ..
دارت المعارن الطاحنة فً صفٌن فً المحرم من عام  37عام هـ بٌن جٌش اإلمام علً ( ع ) وبجانبه كل الصحابة وبٌن معاوٌة
وبجانبه أصحاب الجرائم وأوالد السفاح والباحثٌن عن الغنائم من أموال وسباٌا ..
التمى الطرفان المتحاربان فً سهل " صفٌن " بالمرب من الفرات وشرق سورٌا وعلى بعد  500كم من دمشك  -فً ذي الحجة
سنة  36هـ ( ٌونٌه  657م ) حٌث دارت بٌنهما معارن محدودة  ،فكانت الكتٌبة ضد الكتٌبة  ،ثم توسعت حتى  27محرم من عام
 ، 37ثم تولفت فً هدنة لثالثة أٌام طمعًا فً الصلح  ،ثم استإنفت فً  1صفر ( ٌ 18ولٌو  657م ) حتى  13منه من عام  37هـ
وأصبحت لتاال عاما بٌن الجٌشٌن ..
لال الٌعموبى – توفى فً  284هـ  -فً تارٌخه (  ، ) 188 / 2وابن خٌاط – توفى فً  240هـ  -فً تارٌخه ( ص ، ) 148

والمسعودي – توفى فً  346هـ  -فً مروج الذهب (  ، ) 361 / 2والحاكم – توفى فً  405هـ  -فً المستدرن ( ، ) 112 / 3
وابن عساكر – توفى فً  571هـ  -فً تارٌخ دمشك (  ، ) 442 / 19والذهبً – توفى فً  748هـ  -فً تارٌخ اإلسالم ( / 3
 ) 545أن ممن شارن فً جٌش اإلمام علً كان  800م ّمن شهد بٌعة الرضوان (  4000من الصحابة ) ومنهم  80من البدرٌٌن (
اختلفت األرلام عند البعض بٌن السبعٌن والتسعٌن )  ،كان على رأسهم عمار ابن ٌاسر وكان ٌبلغ إثنٌن وتسعٌن عاما  ،وكعب بن
عمرو األنصاري السلمً وكان ٌبلغ تسعٌن عاما  ،وحزٌمة بن ثابت ( صاحب الشهادتٌن ) ..
لال نصر بن مزاحم الكوفً – توفً فً عام  212هـ  -فً كتابه صفٌن ( ص  ) 449أن لٌس بن سعد بن عبادة ( أحد لادة اإلمام
علً ) لد لابل النعمان بن بشٌر فً أرض المعركة فمال له ما ٌلً :
" أنظر ٌا نعمان ! هل ترى مع معاوٌة إال طلٌما أو أعرابٌا أو ٌمانٌا مستدرجا بغرور  ،أنظر أٌن المهاجرون واألنصار والتابعون
الذٌن رضً هللا عنهم  ،ثم انظر هل ترى مع معاوٌة غٌرن وصوٌحبن  ،ولستما وهللا ببدرٌٌن  ،وال عمبٌٌن  ،وال أحدٌٌن  ،وال لكما
سابمة فً اإلسالم  ،وال آٌة فً المرآن  ،ولعمري لئن شغبت علٌنا لمد شغب علٌنا أبون " ..
( مالحظة  :لٌس ابن سعد ابن عبادة كان أبوه – سعد بن عبادة  -زعٌما لألنصار ولد رفض بٌعة السمٌفة وخرج إلً الشام محتجا ولتله عمر بن الخطاب
هنان بعد أن تولً الخالفة  ،أما ابنه لٌس فهو البطل المغوار والمائد العسكري الكبٌر لجٌش اإلمام علً  ،ولد تولى مصر فً خالفة األمام علً ..
النعمان بن البشٌر كان من لادة معاوٌة العسكرٌٌن ضد أهل بٌت رسول هللا  ،وكذلن أبوه البشٌر بن سعد ولف بجانب أبً بكر وعمر ٌوم السمٌفة  ،إذن فهً
ذرٌة بعضها من بعض فً الحالتٌن ) ..

اختلفت التمدٌرات فً أعداد الجٌشٌْن من الطرفٌْن  ،فابن كثٌر فً البداٌة والنهاٌة لدر جٌش اإلمام بـ  120ألف مماتل ( منهم 100
مماتل من البدرٌٌن ضمنهم عمار بن ٌاسر وحزٌمة بن ثابت وسعد بن لٌس ) وجٌش معاوٌة بـ  80ألف مماتل  ،بٌنما لدر آخرون
جٌش اإلمام علً بـ  90ألف مماتل وجٌش معاوٌة بـ  85ألف مماتل..
كما اختلفت التمدٌرات أٌضا فً أعداد المتلى من الطرفٌن  ،ففً البداٌة والنهاٌة ٌمدر ابن كثٌر المتلى من طرف جٌش علً بؤربعٌن
ألفا ً ومن طرف معاوٌة بعشرٌن ألفا ً  ،بٌنما المسعودي فً مروج الذهب ٌخالفه الرأي وٌمول  ":لتل بصفٌن سبعون ألفا ً  ،ومن أهل
الشام خمسة وأربعون ألفا ً "  ،ولول المسعودي ٌرجحه الجمهور ..
( مالحظتان  :المالحظة األولى ٌ :دعى شٌخ اإلسالم األموي ابن تٌمٌة أن اثنٌن فمط من الصحابة هما عمار وخزٌمة بن ثابت لد لاتال مع اإلمام علً فً
صفٌن  ،وال عجب من ذلن فهو ٌمول فً منهاج السنة ( ج  2ص  ) 230عن اإلمام علً ما ٌلً  " :وعلً ٌماتل لٌطاع  ،وٌتصرف فً النفوس واألموال ،
فكٌف ٌجعل هذا لتاالً على الدٌن " ..ومن ٌمرأ سٌرة معاوٌة وسٌرة اإلمام علً ٌعرف افتراءات ابن تٌمٌة  ،ونرد علٌه بالمصادر المعتبرة التالٌة :
ٌ -1مول الذهبً فً تارٌخ اإلسالم ( ج  2ص  ) 149ما ٌلً  " :كان مع علً ٌوم الجمل ثمانمائة من األنصار وسبعمائة ممن شهد بٌعة الرضوان ومائة
وثالثون بدرٌا " ..
 -2الحاكم فً المستدرن ( ج  11ص ٌ ) 853مول أن عدد البدرٌٌن فً جٌش اإلمام علً ( ع ) فً صفٌن كانوا ثمانٌن ..
-4
 -3ابن عساكر فً تارٌخ مدٌنة دمشك ( ج  11ص ٌ ) 445مول أن عدد البدرٌٌن فً جٌش اإلمام علً ( ع ) ٌوم صفٌن كانوا سبعٌن ..
المسعودي فً مروج الذهب ( ج  1ص ٌ ) 814مول ما ٌلً  " :وكان ممن شهد صفٌن مع علً من أصحاب بدر سبعة وثمانون رجالً  :منهم سبعة عشر
من المهاجرٌن  ،وسبعون من األنصار  ،وشهد معه من األنصار ممن باٌع تحت الشجرة وهً بٌعة الرضوان من المهاجرٌن واألنصار من أصحاب رسول
 -5لال ابن لتٌبة الدٌنوري
هللا ملسو هيلع هللا ىلص تسعمائة  ،وكان جمٌع من شهد معه من الصحابة ألفٌن وثمانمائة..
فً اإلمامة والساسة ( ج  1ص  ) 49ما ٌلً  " :أن عدد الصحابة الذٌن حضروا معه صفٌن كان ثمان مئة رجل ،ولد جعلهم فرلة خاصة ،وأمر علٌهم
 -6لم ٌختلف األمر كثٌر
لٌس بن سعد " ..
" أتٌتكم من عند المهاجرٌن
فً حرب اإلمام علً ( ع ) مع الخوارج فً النهروان  ،فمد ورد أن ابن عباس لال فً أحد مناشداته معهم ما ٌلً :
واألنصار ،ومن عند صهر رسول هللا (ص) علً بن أبً طالب (علٌه السالم) وعلٌهم نزل المرآن ،وهو اعلم بتؤوٌله منكم"  ..راجع تذكرة الخواص لسبط
 -7ربما ٌكون حدٌث التابعً
ابن الجوزي ص  ، 99والمنالب للخوارزمً الحنفً ص 184
سعٌد بن المسٌب ( أحد أكبر علماء المدٌنة من الجٌل األول من التابعٌٌن ) فً البخاري ( حدٌث رلم  ) 3800هو أفضل من ٌرد على ما زعم ابن تٌمٌة ،
وفٌه ٌمول التالً  " :ولعت الفتنة األولى فلم ٌبك من أصحاب بدر أحد  ،ثم ولعت الفتنة الثانٌة – والعة الحرة فً المدٌنة  -فلم ٌبك من أصحاب الحدٌبٌة أحد
 ،ثم ولعت الفتنة الثالثة فلم ترتفع وبالناس طباخ "  ..والممصود بالفتنة األولى هنا هً صفٌن ألن اإلمام علٌا وعمار وخزٌمة بن ثابت وغٌرهم الكثٌر من
البدرٌٌن لم ٌٌمتلوا فً الجمل ..
المالحظة الثانٌة  :سواء كان عدد البدرٌٌن فً جٌش اإلمام أكثر من سبعٌن أو ألل من ذلن  ،فالبد أن نمدم عدة أسئلة للسلفٌٌن من أنصار ابن تٌمٌة :

*
* هل هنان أفضل من البدرٌٌن فً السلف الصالح الذي تدّعون السٌر على خطاه ؟!
*
هل اشترن مع معاوٌة بدري واحد ؟!
أال ٌبٌن عدد البدرٌٌن خصوصا والصحابة عموما المشتركٌن فً جٌش اإلمام علً ( ع ) فً صفٌن والجمل والنهروان خطؤ الطرٌك الذي تسٌرون فٌه ؟! *
ألم ٌثبت بدلٌل النص النبوي المتواتر المذكور فً البخاري ومسلم وغٌرهما أن لتلة عمار هم الفئة الباغٌة ؟! ) ..

سمط  25من البدرٌٌن فً تلن الحرب  ،كان على رأسهم عمار بن ٌاسر وكان عمره لد تجاوز التسعٌن عاما حٌنها  ،وهو الذي لال
عمار  ،تمتله الفئة الباغٌة ٌ ،دعوهم إلى الجنة وٌدعونه إلى النار "  ،ولد
فٌه رسول هللا ( ص ) عن جابر بن عبد هللا أنه لال " وٌح
ٍ
فارق الحٌاة فً أرض المتال وسمعه حٌنها رفاله وهو ٌمول  :الٌوم ألمى األحبة دمحما وحزبه  ،وذلن فً مساء ٌوم الخمٌس  9صفر
عام  37هـ  ،وله من العمر  93عاما ..
ذكر أحمد فً مسنده ( ج  4ص  ) 89عن خالد ابن الولٌد عن النبى ( ص ) أنه لال ما ٌلً :
" من عادى عمارا عاداه هللا  ،ومن أبغض عمارا أبغضه هللا " ..
ذكر الحاكم – توفى فً عام  405هـ  -فً المستدرن ( ج  3ص  ) 390بسند صححه هو والذهبً أن النبى ( ص ) لال ما ٌلً :
" من ٌسب عمارا ٌسبه هللا  ،ومن ٌبغض عمارا ٌبغضه هللا  ،ومن ٌسفه عمارا ٌسفهه هللا " ..
لال ابن سعد – توفى فً عام  230هـ  -فً الطبمات الكبرى ( ج  3ص  ، ) 260وأحمد فً مسنده ( مسند الشامٌٌن حدٌث رلم
 ) 17000والبالذرى – توفى فً عام  297هـ  -فً أنساب األشراف ( ص  ) 314عن أبى الغادٌة الجهنى أنه لال ما ٌلً :
" لتل عمار بن ٌاسر فؤخبر عمرو بن العاص  ،لال  :سمعت رسول هللا ٌمول  :إن لاتله وسالبه فً النار  ،فمٌل لعمرو  :فإنن
هو ذا تماتله  ،لال  :إنما لال  :لاتله وسالبه" ..
لال البخارى فً صحٌحه (حدٌث رلم  ، ) 436ومسلم فً صحٌحه (حدٌث رلم  ، ) 2916وأحمد فً مسنده ( حدٌث رلم ) 6887
 ،والترمذي فً سننه ( حدٌث رلم  ، ) 3800والحاكم فً المستدرن ( حدٌث رلم  ) 5710أن النبى ( ص ) لال ما ٌلً :
" وٌح عمار ! تمتله الفئة الباغٌة ٌ ،دعوهم إلى الجنة وٌدعونه إلى النار " ..
ذكر البخارى فً صحٌحه ( ج  2ص  ) 114ومسلم فً صحٌحه ( ج  2ص  ، )370وابن هشام فً سٌرته ( ج  1ص ، ) 496
والطبري فً تارٌخ األمم والملون ( ج  4ص  ، ) 27وابن األثٌر فً الكامل فً التارٌخ ( ج  2ص  ، ) 87وابن أبى حدٌد فً
شرح نهج البالغة ( ج  8ص  ، ) 24عن أبً سنان الدئلً أنه تحدث عما دار فً أحد أٌام صفٌن فمال ما ٌلً :
" رأٌت عمار بن ٌاسر دعا غالما له بشراب  ،فؤتاه بمدح لبن  ،فشرب منه  ،ثم لال  :صدق هللا ورسوله  ،الٌوم ألمى األحبة  ،دمحما
وحزبه  ،إن رسول هللا لال  " :إن آخر شًء تزوده من الدنٌا شربة لبن " ...ثم لاتل فمتل " ..
"

لال الموفك الخوارزمً – توفى فً  568هـ  -فً المنالب ( ص  ) 243أن معاوٌة لال ٌوم صفٌن لمعاونٌه ما ٌلً :
ما منّا أحد إالّ ولد لتل علً أباه  ،أو أخاه  ،أو ولده  ،لتل ٌوم بدر أبان ٌا ولٌد  ،ولتل ع ّمن ٌا أبا األعور ٌوم أُحد (هو أبو األعور
األسلمً رئٌس لبٌلة أسلم التً ولفت بجانب أبً بكر فً السمٌفة ) ولتل ٌا بن طلحة الطلحات أبان ٌوم الجمل  ،فإذا اجتمعتم علٌه
أدركتم ثؤركم منه  ،وشفٌتم صدوركم " ..
بعد أربعٌن ٌوما من المتال الضاري الحت تباشٌر النصر لجٌش اإلمام  ،أوشن جٌش معاوٌة على الهزٌمة وأوشن مالن بن األشتر
من اإلجهاز بجٌشه على معاوٌة ومن معه من المادة  ،وهنا جاءت فكرة الداهٌة عمرو بن العاص المدمرة ..

ً  ،الترح بن العاص لٌام
أشار عمرو بن العاص (  87عاما ) علً معاوٌة بخطوة تكتٌكٌة ماكرة لبث الفرلة فً جٌش اإلمام عل ّ
أمرا ال ٌزٌدنا هذه الساعة إال اجتما ًعا وال ٌزٌدهم إال فرلة
جٌش معاوٌة برفع المصاحف على رإوس السٌوف ولال  :إنً لد رأٌت ً
فمن لائل  :نجٌبهم  ،ولائل :
 ،أرى أن نرفع المصاحف وندعوهم إلٌها  ،فإن أجابوا كلهم إلى ذلن برد المتال  ،وإن اختلفوا فٌما بٌنهم ِ

ال نجٌبهم ..
( أربع مالحظات  :المالحظة األولى  :كان والد عمرو هو العاص بن وائل  ،وٌمول فخر الدٌن الرازى – توفى فً عام  606هـ  -فً تفسٌره ( ج  8ص
 ) 503ما ٌلً  " :روي أن العاص بن وائل كان ٌمول  :إن دمحما أبتر ال ابن له ٌموم ممامه بعده  ،فإذا مات انمطع ذكره  ،واسترحتم منه  ،وكان لد مات ابنه
عبد هللا من خدٌجة  ،وهذا لول ابن عباس ومماتل والكلبً وعامة أهل التفسٌر  ،ولعل العاص بن وائل كان أكثرهم مواظبة على هذا المول  ،فلذلن اشتهرت
الرواٌات بؤن اآلٌة – إن شانئن هو األبتر  -نزلت فٌه " ..
المالحظة الثانٌة  :كتب اإلمام علً ( ع ) خطابا إلى عمر بن العاص ٌوما فبدأ فٌه بما ٌلً  " :من عبد هللا أمٌر المإمنٌن إلى األبتر ابن األبتر عمرو بن
العاص  ،شانئ دمحم وآله دمحم فً الجاهلٌة واإلسالم "  ..ولد ناداه عمار بن ٌاسر وعبد هللا بن جعفر بـ " األبتر " فً أرض المعركة فً صفٌن ..
المالحظة الثالثة  :أم عمرو بن العاص هً لٌلى أشهر بغً بمكة وأرخصهن أجرة  ،ولما وضعته ادعاها خمسة كلهم أتوها  ،غٌر أن لٌلى ألحمته بالعاص
لكونه ألرب شبها به  ،وأكثر نفمة علٌها ..
ذكر ابن أبى حدٌد فً شرح نهج البالغة ( ج  2ص  ) 101حدٌث المهاجاة الطوٌلة الوالعة بٌن اإلمام الحسن بن علً ( ع ) وبٌن عمرو بن العاص ،
والولٌد بن عمبة  ،وعتبة بن أبً سفٌان  ،والمغٌرة بن شعبة  ،فً مجلس معاوٌة بالكوفة فً عام المعاهدة  41هـ  ،وفٌه لال اإلمام الحسن ( ع ) لعمرو بن
العاص ما ٌلً  " :أما أنت ٌا بن العاص فإن أمرن مشترن  ،وضعتن أمن مجهوال من عهر وسفاح  ،فتحاكم فٌن أربعة من لرٌش فغلب علٌن جزارها ،
أألمهم حسبا  ،وأخبثهم منصبا  ،ثم لام أبون فمال  :أنا شانئً دمحم األبتر فؤنزل هللا فٌه ما أنزل " ..
ذكر أبو عبٌدة معمر بن المثنى  -توفى فً عام  209هـ  -فً كتاب األنساب ( ج 11ص  ) 209ما ٌلً  " :اختصم فً عمرو ٌوم والدته رجالن  :أبو
سفٌان  ،والعاص  ،فمٌل :لتحكم أمه فمالت :إنه من العاص بن وائل  ،فمال أبو سفٌان .أما إنً ال أشن إننً وضعته فً رحم أمه فؤبت إال العاص فمٌل لها :
أبو سفٌان أشرف نسبا  ،فمالت  :إن العاص بن وائل كثٌر النفمة علً وأبو سفٌان شحٌح " ..
المالحظة الرابعة  :ذكر المإرخ وعالم األنساب األول عند المسلمٌن هشام بن دمحم الكلبً  -توفى فً  204هـ  -فً مثالب العرب ( ج  4ص ، ) 206
وسبط ابن الجوزى الحنفً المذهب – توفى فً عام  654هـ  -فً تذكرة الخواص ( ص  ، ) 114أن عدد الزناة بوالدة عمرو كانوا خمسة ولٌسوا أربعة ،
ولد ذكراهما باالسم وهم  :العاص بن وائل  ،وأبو لهب  ،وأمٌة بن خلف  ،وهشام بن المغٌرة  ،وأبو سفٌان بن حرب ..
ذكر سبط ابن الجوزى فً نفس المصدر السابك ( ص  ) 117أن أشهر الزناة بمكة فً ذلن الولت كان ما ٌلً  :الخمسة الذٌن ذكرهم  ،باإلضافة إلى أمٌة
بن عبد شمس  ،وعبد الرحمن بن الحكم بن أبً العاص ( شمٌك مروان بن الحكم ) ،وعتبة بن أبً سفٌان ( شمٌك معاوٌة )  ،وعمبة بن أبً معٌط  ..ذكر
ابن عساكر – توفى فً عام  571هـ  -فً تارٌخ مدٌنة دمشك ( ج  7ص  )330أن عمرو بن العاص لال لعبد هللا بن جعفر الطٌار ذي الجناحٌن فً
مجلس معاوٌة ٌ :ا بن جعفر؟ ٌرٌد تصغٌره  ،فمال له  :لئن نسبتنً إلى جعفر فلست بدعً وال أبتر  ،ثم ولى وهو ٌمول :
تعرضت لرن الشمس ولت ظهٌرة * لتستر منه ضوءه بظالمن
كفرت اختٌارا ثم آمنت خٌفة * وبغضن إٌانا شهٌد بذلن ) ..

فً منتصف صفر عام  37هـ نفذ جٌش معاوٌة حٌلة عمرو بن العاص ورفع المصاحف فً وجه جٌش اإلمام علً ( ع ) منادٌا ً بٌن
الجٌشٌن  :هللا هللا فً دمائنا ودمائكم المتبمٌة  ،بٌننا وبٌنكم كتاب هللا  ،فمام المتآمرون فً جٌش اإلمام بزعامة األشعث بن لٌس مع
الذٌن انطوت علٌهم الخدعة  ،ال سٌما ذوي الملوب الضعٌفة والذٌن ملوا المتال  ،بمطالبة علً بضرورة ولف الحرب ..
ترأس األشعث بن لٌس حركة المإٌدٌن لولف المتال واللجوء إلى التحكٌم
المماتلٌن مماتل من لوات اإلمام علً لتإازره فً ذلن..

فً جٌش اإلمام علً  ،ونجح فً تجنٌد

 20ألفا من

ذكر أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلً – توفً فً عام  597هـ  -فً المنتظم تارٌخ األمم والملون ( أحداث سنة  37هـ ) عن انسٌاق
الخوارج وراء خدٌعة رفع المصاحف ما ٌلً :
" فلما رأى الناس المصاحف لد رفعت  ،لالوا  :نجٌب إلى كتاب هللا ونثٌب إلٌه ،فمال علً رضً هللا عنه :ما رفعوها إال خدٌعة ،
فمالوا له  :ما ٌسعنا أن ندعى إلى كتاب هللا فنؤبى أن نمبله  ،فمال  :إنً إنما ألاتلهم بحكم الكتاب  ،فمال له مسعر بن فدكً التمٌمً ،
وزٌد بن حصٌن الطائً فً عصابة معهما من المراء الذٌن صاروا خوارج بعد ذلنٌ :ا علً ،أجب ِإلى كتاب هللا إذا دعٌت إلٌه ،وإال
ندفعن برمتن إلى الموم ،أو نفعل ما فعلنا بابن عفان إنه أبى علٌنا أن نعمل بما فً كتاب هللا فمتلناه ،وهللا لتفعلنها أو لنفعلنها بن"..
فشلت كل محاوالت اإلمام علً ( ع ) مع المعارضٌن ( الطابور الخامس لمعاوٌة ) بمٌادة األشعث بن لٌس إللناعهم بزٌف خدٌعة
رفع المصاحف  ،وكان أمام خٌارٌن :

 -1إما أن ٌعارضهم وٌستمر فً المتال  ،وهم فً هذه الحالة ٌحٌطون به وحده فً غرفة المٌادة ولد ٌنفذوا فٌه تهدٌدهم بمتله ..
 -2إما أن ٌستجٌب لهم فٌؤمر لادته العسكرٌٌن بولف المتال فورا واللجوء – مجبرا  -إلً خدٌعة التحكٌم..
( أربع مالحظات  :المالحظة األولى  :كان األشعث صحابٌا لكنه ارتد بعد موت النبً ( ص ) ورغم ذلن عفً عنه أبو بكر وزوجه أخته أم فروة وندم أبو
بكر على ذلن فً فراش موته  ،وهذا الندم لم ٌكن هلل ولكن ألن األشعث تحالف مع عمر ضده ومات أبو بكر مسموما فً مإامرة كبري ..
تزوج اإلمام الحسٌن ابنة األشعث جعدة  ،وهً من لامت بسمه بتدبٌر من معاوٌة لٌخلو البنه ٌزٌد الخالفة  ،أما ابنه دمحم بن األشعث فمد لاتل أهل بٌت رسول
هللا فً العراق ولتل مسلم بن عمٌل مبعوث اإلمام الحسٌن ( ع ) ولام بالتمثٌل بجثته رغم إعطائه األمان له ..
المالحظة الثانٌة  :كان األشعث فً زمن عثمان والٌا على أذربٌجان وحصل منه على أراضى واسعة فً العراق وأذربٌجان  ،وكان من كبار اإللطاعٌٌن ،
وفى زمن معاوٌة كان من رجاله فً الكوفة لكنه انخرط فً جٌش اإلمام كطابور خامس فً صورة لائد كبٌر ..
المالحظة الثالثة ٌ :مول ابن لتٌبة فً اإلمامة والسٌاسة ( ج  1ص  ) 92أن األشعث كان ٌعلم أن اإلمام علً ( ع ) سٌحاسبه – فً حال انتصاره – على
األموال والممتلكات التً نهبها أثناء تولٌه من لبل الخلٌفة الثالث علً أذربٌجان  ،فعمل على هزٌمة اإلمام علً من الداخل ..
ً فً تعامله مع أفراد جٌشه
المالحظة الرابعة  :نجح األشعث فً استمطاب عدد كبٌر من جنود اإلمام على ( ع ) حوله نتٌجة للحرٌة التً سلكها اإلمام عل ّ
وعدم تجنٌدهم إجبارٌا أو دفع أموال لشراء ذممهم أو تحمٌلهم بما ال ٌطٌمون  ،وهذا كله فعله معاوٌة مع جنوده  ،لمد كان األمر عند اإلمام علً ( ع ) خالصا
كله هلل ومتؤسٌا بالرسول ( ص ) فً بٌعتً العمبة وبٌعة المدٌنة وبٌعة الحدٌبٌة وبٌعة مكة وبٌعة الغدٌر لٌعلم المسلمٌن الحٌاة الرالٌة  ،فكما أنه ال إكراه فً
الدٌن  ،فاألولى أن ٌكون ال إكراه فً البٌعة أٌضا  ،وهو ما لم ٌفعله الطلماء وأبناإهم مع المسلمٌن  ،خاصة عندما أجبروا المسلمٌن على سب اإلمام علً (
ع )  ،ومن رفض كان مصٌره المتل) ..

كان المائد العسكري المظفر لجٌش اإلمام علً ( ع ) هو مالن بن األشتر وكان ٌمود معاركه األخٌرة ممتربا من خٌمة المٌادة التً بها
معاوٌة  ،فلما تسلم األمر من اإلمام علً ( ع ) بولف المتال رفضه واستمر ولال لحامل الرسالة  " :لل لسٌدي لٌست هذه بالساعة
التً ٌنبغً لن أن تزٌلنً فٌها عن مولفً  ،إنً لد رجوت هللا أن ٌفتح لً فال تعجلنً " ..
رفع المعارضون فً غرفة اإلمام علً ( ع ) من تهدٌدهم بمتله عندما عاد الرسول ومعه رد مالن واتهموا اإلمام بؤنه ٌخدعهم
عالنٌة وانتم
أرأٌتمونً ساررت رسولً ؟ ألٌس إنما كلمته على رإوسكم
بإعطاء إشارة خاصة للرسول  ،فمال لهم اإلمام " :
تسمعون ؟ " ..
أرسل اإلمام علً رسالته الثانٌة إلً مالن  ،أدرن مالن أن شٌئا غٌر طبٌعً ٌجري فً غرفة المٌادة فؤولف المتال وعاد إلى غرفة
المٌادة  ،رأي مالن المشهد عند عودته إلً غرفة المٌادة حٌث الطابور الخامس ٌحٌط باإلمام علً وٌتحججون بؤسلوب ناعم لولف
المتال لحمن دماء المسلمٌن ..
ظهر أثناء عودة جٌش اإلمام على ( ع ) أن الذٌن نادوا بالتحكٌم نادمون على ما فعلوا وأنهم ٌرٌدون العودة للمتال مرة أخرى  ،لالوا
ٌطلبون منه ذلن ونمض وثٌمة التحكٌم فرفض
أن التحكٌم كان ذنبا ً عظٌما ً ارتكبوه ال ٌمحوه إال العودة للمتال  ،فذهبوا إلى اإلمام
لمخالفة ذلن لصرٌح المرآن بالوفاء بالعهود والمواثٌك ..
لال العالمة أبو األعلى المودودي– توفى فً  1979م -فً تعلٌمه على أحداث صفٌن بالخالفة والملن ( ص  ) 82ما ٌلً :
ً علٌه السالم وما سلكه فً هذه الحرب ٌظهر الفرق بٌن خلٌفة راشد وملن من الملون " ..
وتصرف سٌدنا عل ّ

"

األشعث رأس الفتنة ولائد الطابور الخامس فً جٌش اإلمام علً :
ٌمول ابن أبً حدٌد – توفً فً عام  656هـ  -فً شرح نهج البالغة ( ج  2ص  ) 279عن األشعث بن لٌس ما ٌلً :
" كل فساد كان فً خالفة علً وكل اضطراب حدث فؤصله األشعث  ،ولوال محالته أمٌر المإمنٌن فً معنى الحكومة ( أي التحكٌم
) فً هذه المرة لم تكن حرب النهروان  ،ولكان أمٌر المإمنٌن ٌنهض بهم إلى معاوٌة  ،وٌملن الشام فإنه حاول أن ٌسلن معهم مسلن
التعرٌض والمواربة  ،وفً المثل النبوي صلوات هللا على لائله :الحرب خدعة  ،وذان أنهم لالوا له :تب إلى هللا مما فعلت كما تبنا
ننهض معن إلى حرب أهل الشام  ،فمال لهم كلمة مجملة مرسلة لالها األنبٌاء والمعصومون  ،وهً لوله :أستغفر هللا من كل ذنب ،
فرضوا بها وعدوها إجابة لهم إلى سإلهم  ،وصفت له نٌاتهم  ،واستخلص بها ضمائرهم  ،من غٌر أن تتضمن تلن الكلمة اعترافا ً
بكفر أو ذنب " ..

لال الٌعموبً – توفً فً عام  284هـ  -فً تارٌخه ( ج  2ص  ) 137عن األشعث بن لٌس ما ٌلً :
" لال أبو بكر فً مرضه الذي توفً فٌه وهو ٌتحسَّر على أشٌاء لٌته لم ٌفعلها منها هجومه على بٌت فاطمة الزهراء علٌها السالم ،
ً أنه ال ٌري شٌئا ً من الشر
وأشٌاء لٌته لم ٌفعلها منها لتل األشعث لال ( :فلٌتنً لدمت األشعث بن لٌس تضرب عنمه  ،فإنه ٌخٌل إل ّ
إال أعان علٌه! " ..
ٌمول العالمة دمحم عبده – توفً فً عام  1905م  -فً شرحه بالمصدر المذكور سابما عن األشعث بن لٌس ما ٌلً :
" كان األشعث فً أصحاب علً كعبد هللا بن أبً بن سلول فً أصحاب رسول هللا  ،ك ٌّل منهما رأس النفاق فً زمنه ! أسر مرتٌن
مرة وهو كافر فً بعض حروب الجاهلٌة وذلن أن لبٌلة مراد لتلت لٌسا ً األشج أبا األشعث فخرج األشعث طالبا ً بثؤر أبٌه فخرجت
األرلم وعلى أحدها األشعث فؤخطؤوا مرادا ً ،
كندة متساندٌن إلى ثالثة ألوٌة على أحدها كبش بن هانئ  ،وعلى أحدها المشعم بن
وولعوا على بنً الحارث بن كعب  ،فمتل كبش والمشعم  ،وأسر األشعث وفدي بثالثة آالف بعٌر ! لم ٌفد بها عربً لبله وال بعده ،
فمعنى لول أمٌر المإمنٌن :فما فدان لم ٌمنعن من األسر ..
وأما أسر اإلسالم له  ،فذلن أن بنً ولٌعة لما ارتدوا بعد موت النبً ( ص ) ولاتلهم زٌاد بن لبٌد البٌاضً األنصاري لجإوا إلى
تملّكونً  ،فتوجوه كما ٌتوج الملن من لحطان ! فخرج معهم مرتدا ً ٌماتل المسلمٌن !
األشعث مستنصرٌن به فمال :ال أنصركم حتى ِ
ً
وأمد أبو بكر زٌادا ً بالمهاجرٌن أبً أمٌة  ،فالتموا باألشعث فتحصن منهم فحاصروه أٌاما  ،ثم نزل إلٌهم على أن ٌإمنوه وعشرة من
األشعث إال العشرة الذٌن عزلهم  ،وكان
ألاربه حتى ٌؤتً أبا بكر فٌرى فٌه رأٌه  ،وفتح لهم الحصن فمتلوا كل من فٌه من لوم
الممتولون ثمانمائة! ثم حملوه أسٌرا ً مغلوالً إلى أبً بكر فعفا عنه وعمن كان معه  ،وزوجه أخته أم فروة بنت أبً لحافة ! ...وكان
ع ْرف النار  ،وهو اسم للغادر عندهم  ،فلم ٌتركه األشعث  ،وجاء إلٌه مستفسرا ً وكاشفا ً عن الحال " ..
نساء لومه ٌسمٌنهُ :
ٌمول د .طه حسٌن – توفً فً عام  1973م – فً الفتنة الكبرى ( ج  2ص  )89عن لائد المعارضٌن األشعث بن لٌس ما ٌلً :
" فما استبعد أن ٌكون األشعث بن لٌس  ،وهو ماكر أهل العراق وداهٌتهم  ،لد اتصل بعمرو بن العاص ماكر أهل الشام وداهٌتهم ،
أشرفوا علٌها رفعوا
ودبرا هذا األمر بٌنهم تدبٌرا ،ودبروا أن ٌمتتل الموم فان ظهر أهل الشام فذان  ،وان خافوا الهزٌمة أو
المصاحف فؤولعوا الفرلة بٌن أصحاب علً وجعلوا باسهم بٌنهم شدٌدا " ..
كانت المحاولة الثانٌة من لبل األشعث بن لٌس ومن معه من الخوارج هً إصرارهم علً أبً موسً األشعري لٌتولً وفد التحكٌم
عن اإلمام علً ( ع ) ولٌس عبد هللا بن عباس كما أراد اإلمام علً  ،حاول اإلمام علً إلناعهم بؤن أبا موسً األشعري ٌحمل
ضغٌنة علً أهل البٌت بسبب عزل اإلمام له من منصبه لبل للٌل من معركة الجمل من الكوفة ألنه دعً الناس إلً عدم مشاركة
اإلمام علً  ،كما أنه ال ٌجاري مكر ودهاء عمرو بن العاص الذي ٌتولً وفد معاوٌة  ،رفض الموم رفضا تاما وأصروا علً أبً
موسً األشعري  ،ولد هُزم أبو موسً األشعري أمام ٌصمد أمام مكر عمرو ابن العاص..
لال ابن هالل الثمفً – توفً فً عام  283هـ  -فً الغارات ( ج  2ص  ) 918والطبري – توفً فً عام  310هـ  -فً تارٌخ
األمم والملون ( ج  3ص  ) 497بؤلفاظ متشابهة عن عمار ابن ٌاسر أنه لال ألبً موسً األشعري فً الكوفة ما ٌلً :
" ٌا أبا موسً  ،لم تثبط الناس عنا ؟ فوهللا ما أردنا إال اإلصالح وما مثل أمٌر المإمنٌن ٌخاف علً شًء ! لال  :صدلت بؤبً وأمً
 ،ولكن المستشار مإتمن  ،سمعت رسول هللا ٌمول  " :إنها ستكون فتنة الماعد فٌها خٌر من المائم  ،والمائم من الماشً  ،والماشً
خٌر من الراكب  ،فغضب عمار وساءه ولام ولال ٌ :ا أٌها الذٌن إنما لال له خاصة  :أنت فٌها لاعد خٌر منن لائما " ..
( مالحظتان  :المالحظة األولً  :كان أبو موسً األشعري بفرلة اإلثنا عشر التً حاولت اغتٌال النبً ( ص ) بطرٌك العودة من تبون فً عام  9هـ ..
أن ع ّمارا ً سئل عن أبً موسى فمال  :لمد سمعت فٌه من حذٌفة لوالً عظٌما ً
ٌمول ابن أبً حدٌد فً شرح نهج البالغة ( ج  3ص  ) 288ما ٌلً  " :وروى ّ
سمعته ٌمول  :صاحب البرنس األسود  ،ث ّم كلح كلوحا ً  ،علمت منه انّه كان لٌلة العمبة بٌن ذلن الرهط "  ..وحٌنها لال النبً ( ص ) فً الحدٌث الذي أورده
مسلم ج  8ص  " : 122فً أصحابً اثنا عشر منافما  ،منهم ثمانٌة ال ٌدخلون الجنة  ،حتى ٌلج الجمل فً سم الخٌاط " ..
المالحظة الثانٌة  :لمزٌد من المعلومات فً شؤن محاولة اغتٌال النبً ( ص ) فً تبون وغٌرها ننوه إلً دراسة من خمس حلمات بعنوان " محاوالت اغتٌال
النبً  ،وفتنة المسلمٌن بالمنافمٌن " لكاتب الدراسة علً مدونته .. ) ..

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