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

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

 
 الفتنة التً ولعت فً أعماب ممتل الخلٌفة الثالث عثمان ثم فتنة معركة الجمل التً تلتها بشهور للٌلة ، فً الحلقة الثالثة ناقشنا

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

معهم  (ع  )عن بداٌة الظهور الجماعً للخوارج فً أعماب معركة الجمل ، ورأٌنا محاوالت اإلمام علً فً الحلقة الرابعة تحدثنا 
.. مع ثالثً الجمل - زمنا وعددا – لحمن دماء المسلمٌن بالحوار معهم بؤكثر مما فعل 

 
مع جٌشه بعد صفٌن ، فمد أراد له اإلمام  (ع  ) عن المصاعب اآلالم التً واجهت اإلمام علً فً الحلقة الخامسة الماضٌة تحدثنا

أن ٌكون جٌشا ٌإسس علً الشورى واحترام اإلنسان وحرٌة الكلمة والنمد والمساواة بٌن المائد وأصؽر مرإوسٌه ، لكن  (ع  )علً 
.. الطبٌعة البشرٌة المعرضة استؽلت تلن األخالق السامٌة إلحداث فوضً شاملة فً الجٌش العلوي الثابت علً الحك

 
عن الخوارج بعد عودتهم من صفٌن واستمرارهم بمرٌة حروراء المرٌبة من الكوفة حٌث ٌتواجد فً الحلقة السادسة الٌوم سنتحدث 

.. المسجد العلوي والموالون لإلمام علً 
 

: ما ٌلً  ( 38ص  )فً العمود الفضٌة فً أصول اإلباضٌة -  م 2006توفً فً عام – ٌقول شٌخ اإلباضٌة سالم بن حمد الحارثً 
، وهم ما بٌن أربعة آالؾ وستة  (أي الذٌن نادوا بالتحكٌم مع األشعث  )أنه بعد أن تولؾ المتال فً صفٌن انفصلت عنه المحكمة " 

ًا   " .. وعشرٌن ألفا
 

 حروراء أو حتى منعهم من الصالة فً المسجد الجامع لرٌةالموالٌن له فً الكوفة بعدم التعرض للخوارج فً  (ع  )أمر اإلمام علً 
بالتواجد فً  (ص  )من صاحب الرسالة  (ع  )بالكوفة ، ولد استؽل الخوارج تلن األخالق السامٌة الرفٌعة الرالٌة التً تعلمها اإلمام 

..  واإلنزال من مكانته بٌن الناس كلما تحدث لفضهم عنهاتالمسجد الكوفً العلوي إلحداث اضطراب
 

إلً الحد الذي لم ٌعودوا فٌه أن ٌتحملوا سماع صوته ، فمد طلبوا منه التصرٌح  (ع  )هكذا أوصل الخوارج عاللتهم مع اإلمام علً 
بكفره ثم إعالن توبته شرطا لعودتهم إلً صفوفه ، ولما رفض اتهموه بالكذب ونسج المصص الخٌالٌة ، وكان الهدؾ النهائً لهم هو 

.. إسماطه وتولً السلطة بدال منه 
 

علً الخوارج الذٌن ( ع ) رد اإلمام علً  (191ص  )فً األخبار الطوال -  هـ 282توفً فً عام – نقل أبو حنٌفة الدٌنوري 
: طالبوه بإلراره بالكفر ثم التوبة كشرط لرجوعهم ؼٌه ، وكان كما ٌلً 

 : ثم لال! أبعد صحبة رسول هللا ، والتفمه فً الدٌن ، أرجع كافراًا ؟ "



ٌا شاهد هللا علً فاشهد     
إنً علً الدٌن النبً أحمد 
 " ..من شن فً هللا فإنً مهتد 

 
: ما ٌلً  ( 470 ص 4ج  )فً شرح نهج البالؼة -  هـ 656توفً فً عام – ٌذكر ابن أبً حدٌد 

ًا كان لد مرن على سماع لول الخوارج "   " .. أنت كافر ، ولد كفرت: إن علٌا
 

للخوارج نمال من ؼارات الثمفً لال فٌه ما ( ع ) خطابا لإلمام علً  (128 ص 6ج  ) فً شرح نهج البالؼة ٌورد ابن أبً حدٌد
: ٌلً 
ًا ، ثم لتخرجن ، فتزعمن  وهللا ، لو أمرتكم ، فجمعتم من خٌاركم مئة ، ثم لو شئت لحدثتكم إلى أن تؽٌب"  الشمس ، ال أخبركم إال حما
 " .. أنً أكذب الناس وأفجرهم: 
 

: التً لال فٌها للخوارج  (ع  ) لإلمام علً 70 فً نفس المصدر الخطبة رلم وٌورد ابن أبً حدٌد
 " .. ..علً ٌكذب ، لاتلكم هللا: ولمد بلؽنً أنكم تمولون " 
 

: لهم ( ع ) ٌمول اإلمام علً  ( 286 ص 2ح  ) وفً نص آخر فً شرح نهج البالغة
 " .. أترانً أكذب على رسول هللا ، وهللا ، ألنا أول من صدله ، فال أكون أّول من كذب علٌه" 
 

وإنزال مكانته ( ع ) مثال آخر لتعدي الخوارج لفظٌا علً اإلمام علً  ( 254 ص 3ج  ) فً شرح نهج البالؼة وٌذكر ابن أبً حدٌد
: التً رفعها هللا بإذهاب الرجس عنه وتطهٌه تطهٌرا بما ٌلً 

فمال رجل من  ، إذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه فلٌمس أهله ، فإنما هً امرأة كامرأة: فمال ولؾ اإلمام علً ٌخطب ٌوما ، " 
 " .. روٌداًا إنما هو سب بسب ، أو عفو عن ذنب: فمال  ، فوثب الموم لٌمتلوه ، لاتله هللا كافراًا ما أفمهه: الخوارج 

 
فصل  - مسأنة إذا اتفق انمسهمون عهى إمبو - كتبة قتبل أهم انبغي )فً المؽنً -  هـ 620توفً فً عام  – قال ابن قدامة الحنبلً

: ما ٌلً  (إذا أظهر لوم رأي الخوارج 
نئه أشركت نيحبطه عمهك ونتكووه مه  : الخوارج رضً هللا عنه صالة ، فناداه رجل من عهي صلى: ، لال  أبو ٌحٌى روى" 

 " .. فبصبر إن وعد هللا حق وال يستخفىك انريه ال يوقىون : رضً هللا عنه عهي فؤجابه ،  انخبسريه
 
 هـ ، ودرس الفمه والحدٌث وأصول المذهب الحنبلً فً دمشك 541 ولد موفك الدٌن أبو دمحم عبد هللا بن أحمد بن لدامة فً مدٌنة نابلس فً عام :مالحظة ) 

 ( .. وانمغىي  ،وانكبفي في فقه اإلمبو أحمد به حىبم العمدة ، والممنع ،: وله مإلفات عدٌدة ، منها 

 
ٌرفض استخدام المال الستمالة الخوارج  (ع  )اإلمام علً 

 
التراحا له بتمدٌم بعض األموال لمادة الخوارج كً ٌنتهً تمردهم ، لكن اإلمام علً رفض  (ع  )لدم عدد من أصحاب اإلمام علً 

.. هذا االلتراح رفضا لاطعا 
 

توفً فً عام – ، وابن أبً حدٌد  (153 ص 1ج  )فً اإلمامة والسٌاسة -  هـ 276توفً فً عام  – ٌقول ابن قتٌبة الدٌنوري
: ما ٌلً  ( 203 ص 2ج  )فً شرح نهج البالؼة -  هـ 656

أعط هذه األموال ، وفضل هإالء األشراؾ من العرب ، ولرٌش على  ٌا أمٌر المإمنٌن ،: أن طائفة من أصحابه مشوا إلٌه ، فمالوا" 
: "  ، فمال لهم ٌصنع فً المال وإنما لالوا له ذلن لما كان معاوٌة.. واستمل من تخاؾ خالفه من الناس وفراره الموالً والعجم ،

 " .. أتؤمروننً أن أطلب النصر بالجور؟ ال ، وهللا ال أفعل ما طلعت شمس الخ
 

لد صبر إلً حد بعٌد مع الخوارج ، ولد أعلن هو نفسه أمام الموالٌن له عن  (ع  )وٌتضح من النصوص السابمة أن اإلمام علً 
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.. سٌاسته معهم ، وهً أن الحجة تمابلها الحجة ، وال صدام معهم ما لم ٌبدإوه 
 

 7ج ) ، وابن أبً حدٌد فً شرح نهج البالؼة  ( 352 ص 2ج  )فً أنساب األشراؾ -  هـ 297توفً فً عام  – قال البالذري
(: ع ) عن لول اإلمام علً  ( 334 ص 3ج  )فً الكامل فً التارٌخ -  هـ 630توفً فً عام – ، وابن األثٌر  (155ص 
 " ..   لاتلناهم عذرناهم ـ وإن تكلموا حججناهم ، وإن خرجوا علٌنا: تركناهم ـ أو لال  إن سكتوا" 
 

: ما ٌلً  ( 325 ص 2ج  )فً نفس المصدر السابك ٌذكر البالذري 
فً نواحً المسجد  (أي الخوارج  ) دخلت مسجد الكوفة عشٌة جمعة ، وعلً ٌخطب الناس ، فماموا: عن كثٌر بن نمر ، لال " 

باطل ، حكم هللا أنتظر فٌكم ، أحكم  كلمة حك ٌراد بها: " هكذا ، ثم لال: ، فمال بٌده  (أي ٌرفعون شعار ال حكم إال هلل  )ٌحكمون 
أٌدٌنا ، وال  بالسوٌة ، وال نمنعكم من هذا المسجد أن تصلوا فٌه ، ما كانت أٌدٌكم مع فٌكم بكتاب هللا ، وسنة رسوله ، وألسم بٌنكم

 " .. نماتلكم حتى تماتلونا
 
لمعارضٌه الذٌن خذلوه بؤرض المعركة والحموه فً مسجده ٌنزلون من  (ع  ) علٌنا أن نكثر النظر فً هذه الشروط التً وضعها اإلمام علً :مالحظة ) 

لدره ، كم رالٌة تلن الشروط ، أنه ٌحكم بٌنهم بالعدل ، وهم الذٌن ظلموه وكانوا بمثابة خنجر فً ظهره ، ولو فعلوا ما فعلوه ولالوا ما لالوه أمام معاوٌة لكان 
 .. (!، ولو حدث ذلن أمام أعدل حكام األرض فً العصر الحدٌث لكان مصٌرهم إما الخٌانة العظمً أو السجن المإبد ! مصٌرهم المتل وربما التمثٌل بجثثهم 

 
توفً – فً سننه ، والمتمً الهندي -  هـ 458توفً فً عام – فً مصنفه ، والبٌهمً -  هـ 235توفً فً عام  – ذكر ابن أبً شٌبة

: عن أبً عبٌد أنه لال ما ٌلً  (  287 ص 11ج  )فً كنز العمال -  هـ 975فً عام 
لال .. وٌتوعدن : لال .. فسبه كما سبنً : لال .. ٌا أمٌر المإمنٌن ، هذا ٌسبن : أن رجالًا من الخوارج جاء إلى علً ، فمال: رووا " 
نمنعهم الفًء مادامت أٌدٌهم فً  أن ال نمنعهم المساجد أن ٌذكروا هللا فٌها ، وأن ال: لهم علٌنا ثالث : ال ألتل من لم ٌمتلنً ، ثم لال: 

 " .. أٌدٌنا ، وأن ال نماتلهم حتى ٌماتلونا
 

لم ٌؽٌر من تلن المعاملة الرالٌة للخوارج حتى بعد معركة النهروان التً انكسرت فٌها شوكة الخوارج ولم  (ع  )لكن اإلمام علً 
.. ٌبك منهم إال العشرات المتفرلة 

 
: عن أبً خلٌفة الطائً أنه لال ما ٌلً  ( 365 ص 14ج  )فً تارٌخ بؽداد -  هـ 463توفً فً عام  – ذكر الخطٌب البغدادي

  ٌا أبا طرٌؾ، أؼانم سالم؟ أم ظالم آثم؟: الطائً ، فمال لعدي  لما رجعنا من النهروان لمٌنا لبل أن ننتهً إلى المدائن أبا العٌزار" 
.. بل ؼانم سالم  : (أبو طرٌؾ  )لال عدي 

! الحكم إذن إلٌن : لال أبو العٌزار الطائً 
ما أخرج هذا الكالم منن إال شر ، وإنا لنعرفن برأي الموم ،  : (كانا مع عدي  )لال األسود بن ٌزٌد ، واألسود بن لٌس المرادٌان 

ًا ، فماال .. إن هذا ٌرى رأي الخوارج ، ولد لال كذا وكذا لعدي: فؤخذاه، فؤتٌا به علٌا
! فما أصنع به ؟ : (ع  )لال علً 

..  تمتله : لاال 
ًّ ؟ (ع  )لال علً  ! ألتل من لم ٌخرج عل

.. فتحبسه : لاال 
  " ..خلٌا سبٌل الرجل! لٌست له جناٌة أحبسه علٌها؟ : (ع  )لال علً 

 
واإلنزال من قدره ودعوة الناس بعدم مناصرته لمدة ستة  (ع  )استمرت محاوالت الخوارج فً الكوفة فً مالحقة اإلمام علً 

.. أشهر ، ولم تتوقف محاوالت اإلمام علً طوال تلك الفترة فً دعوتهم بالحسنى وإقناعهم بخطأ موقفهم 
 

فً -  هـ 571توفً فً عام – ، وابن عساكر   ( 353 ج 2ص  )فً أنساب األشراؾ -  هـ 297توفً فً عام – ٌقول البالذري 
: عن ابن شهاب الزهري ما ٌلً  ( 305 ص 7ج  )تهذٌب تارٌخ دمشك 

 " .. فطالت خصومتهم ، وخصومة علً بالكوفة: إلى أن لال .. خاصمت الحرورٌة علٌاًا ستة أشهر" 



 
( ع ) أن اإلمام علً  ( 94ص  ) فً الفخري فً اآلداب السلطانٌة والدول اإلسالمٌة - هـ 709توفً فً عام –  ٌقول ابن الطقطقً

 ..وٌنهاهم عن ذلن ، وٌعظهم بكل لول ، وٌبّصرهم بكل وجه  كان ٌحاول االتصال بؤولئن الذٌن ٌعتزمون االلتحاق بالخوارج ،
 
تلمى علوم الدٌن واللؽة ، وأولع بالتارٌخ واألدب ، ُعرؾ ابن الطمطمً  هـ ، 660 ولد ابن الطمطً فً الموصل فً عام :المالحظة األولً : مالحظتان ) 

ًا كبٌراًا منذ إخراجه إلى الناس  .. بالموضوعٌة فً سرد األحداث وفً تعلٌلها واللى كتابه اهتماما
 

أكبر فتنة ٌتعرض لها الكوفٌون ، – وهم كانوا متواجدٌن فً المسجد العلوي فً الكوفة –  كان الخشوع الظاهري للخوارج فً الصالة :المالحظة الثانٌة 
كان  (ع  )فكانوا ٌكثرون فً تهجدهم وصالتهم فً اللٌل حتى تورمت ألدامهم ، وُعرؾ عنهم إصابتهم بالصعمة عند سماع المرآن ، وال شن أن اإلمام علً 

.. ٌدرن حجم تلن الفتنة علً للوب الموالٌن له 
نوم : " لد مر علً أحد الخوارج فً المسجد الكوفً وهو ٌتهجد فمال ( ع ) أن اإلمام علً  ( 105ص  )ٌمول سبط ابن الجوزي الحنفً فً تذكرة الخواص 

 .. (" .. على ٌمٌن خٌر من صالة فً شن 

  
واحتجاجاته مع مساعدٌه للخوارج طوال الستة أشهر التً قضوها فً الكوفة قد أنزلت عددهم  (ع  )لكن مناشدات اإلمام علً 

.. إلً حد بعٌد 
 
عددا من مساعدٌه للتحدث مع الخوارج وإلناعهم بخطؤ مولفهم حمنا لدماء المسلمٌن ، فكان منهم  (ع  ) وضع اإلمام علً :المالحظة األولً : مالحظتان ) 

عبد هللا بن عباس ، ولٌس بن سعد ، وأبو أٌوب األنصاري ، والبراء بن عازب ، وصعصة بن صوحان ، وخادمه لنبر ، ولد لال الجاحظ فً البٌان والتبٌٌن 
" .. إذا تكلم الخوارج ( ع ) أن صعصعة كان أخطب رسل اإلمام علً  : " ( 398 ص 3ج ) ، وابن أبً حدٌد فً شرح نهج البالؼة  ( 326 ص 1ج  )
 

، لكن الوالع ٌمول أن لنبر  (ع  )بن حمدان خادما لإلمام علً ، عند الناس كان لنبر ال ٌعدو خادما لإلمام علً  (أبو همدان  ) كان لنبر :المالحظة الثانٌة 
ًا : لال فٌه اإلمام جعفر الصادق .. كان ٌحمل لواء اإلمام فً صفٌن .. كان لد نهل من مدٌنة العلم نهال شدٌدا ، فؤصبح عالما  كاَن لنبٌر ُؼالَم َعلً ّ ، ٌُحب علٌا

ًا َشدٌداًا  ..  ُحبا
األرض من الجّن واإلنس والثمر وؼٌر ذلن ، فما لبل  ٌا لنبر ، إّن هللا تبارن وتعالى عرض والٌتنا على أهل السماوات وأهل: " له  (ع  )لال اإلمام علً 

" .. وعذب ، وما لم ٌمبل منه خبث ورديء ونتن  منه والٌتنا طاب وطهر
فاستدعاه وأمر بمتله  (ع  )، ولم ٌتحمل الحجاج حٌاة لنبر وحبه الشدٌد لإلمام علً  (جزار بنً أمٌة  )عاش لنبر حتى عاصر الحجاج بن ٌوسؾ الثمفً 

..  عمابا له علً ذلن 
المبلتٌن ، وباٌع البٌعتٌن ، وهاجر الهجرتٌن ، ولم ٌكفر  أنا مولى َمن ضرب بسٌفٌن ، وطعن برمحٌن ، وصلّى: مولى َمن أنت؟ فمال لنبر : سؤله الحجاج 

 ...باهلل طرفة عٌن
كان : ما كان ٌمول إذا فرغ من وضوئه ؟ فمال لنبر : طنت أوضئه ، لال الحجاج : ما الذي كنت تلً من أمر علً بن أبً طالب؟ لال لنبر : سؤله الحجاج

مبلسون فمطع دابر الموم الذٌن ظلموا  ذكروا به فتحنا علٌهم أبواب كل شًء  حتّى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بؽتة فإذا هم نسوا ما فلما: " ٌتلو هذه اآلٌة 
 إذاًا أسعد: ، فمال ما أنت صانع إذا ضربت عالوتن ، لال: نعم ، لال الحجاج : كان ٌتلوها علٌنا ، لال لنبر  أظنه: ، فمال الحجاج " والحمد هلل رب العالمٌن 

 .. (.. وتشمى ، فؤمر بمتله ، فمتل وهو ٌمرأ المرآن 

 
: ما ٌلً  ( 389 / 388 ص 2ج  )فً العمد الفرٌد -  هـ 328توفً فً عام  – ٌقول ابن عبد رٌه

ولبل  آالؾ ، ثم ناظرهم ابن عباس فرجع منهم ألفان ، وذلن لبل خروجهم إلى النهروان  أن أمٌر المإمنٌن ناظرهم ، فرجع ستة" 
 " .. وكان منهم ألفان فً الكوفة ٌسّرون أمرهم .... تؤمٌر الراسبً علٌهم ، وبمً أربعة آالؾ

 
: ما ٌلً  ( 282 ص 7ج  )فً البداٌة والنهاٌة -  هـ 774توفً فً عام  – ٌقول ابن كثٌر

ًا، فناظرهم علً حتى رجعوا معه إلى الكوفة، وذلن ٌوم عٌد الفطر، أو إن الخوارج كانوا "  ًا، أو اثنً عشر ألفا ستة عشر ألفا
".. ثم خرجوا إلى النهروان ، فكان هنان ما هو معلوم ، األضحى ـ شن الراوي ـ ثم جعلوا ٌعّرضون له فً الكالم ، وٌسمعونه شتما

 
: ما ٌلً  ( 407ص  ) فً منالب اإلمام علً - هـ 483توفً فً عام –  المالكً ٌقول ابن المغازلً

ًا لد أمر لنبراًا ، فمال لهم "   ألم ٌعدل فً لسمتكم ، وٌمسط فً حكمكم ، وٌرحم مسترحمكم ،! على أمٌر المإمنٌن ؟ ما نممتم: أن علٌا
ًا فً العامة: ولم ٌؤخذ منكم إال السهمٌن اللذٌن جعلهما هللا  ؟ لم ٌتخذ مالكم دوالًا  ًا فً الخاصة ، وسهما  " .. سهما

 



: ما ٌلً  ( 194ص  )فً المعٌار والموازنة -  هـ 336توفً فً عام – ٌقول أبو جعفر بن دمحم اإلسكافً 
ًا لما رجع علً "   " .. إلى الكوفة ، لم ٌدخل معه أصحاب البرانس ، واعتزلوه ، وأتوا حروراء ، ونزل بها منهم اثنا عشر ألفا
 

              :ما ٌلً  ( 201- 198ص  ) فً نفس المصدر وٌضٌف اإلسكافً
حتى  الخوارج ، فؤتى فسطاط ٌزٌد بن لٌس ، فدخله ، فتوضؤ فٌه ، وصلى ركعتٌن ، ثم خرج إن علً بن أبً طالب خرج إلى" 

  !كالمهم ، ألم أنهن ، رحمن هللا ؟ انته عن: انتهى إلٌهم ، وهم ٌخاصمون ابن عباس ، فمال علً البن عباس 
إن هذا ممام من فتح هللا فٌه ، كان أولى بالفتح ٌوم المٌامة ن ومن نطك فٌه وأوعب : ثم تكلم علً ، فحمد هللا ، وأثنى علٌه ، ثم لال  

 .. ، فهو فً اآلخرة أعمى وأضل سبٌال
من زعٌمكم ؟ : ثم لال لهم 

.. ابن الكواء : لالوا 
فما أخرجكم من حكمنا ؟ : لال علً 

.. حكومتكم ٌوم صفٌن : لالوا 
إنً أعلم بالموم منكم ، إنهم : كتاب هللا ، للت لكم  نجٌبهم إلى: نشدتكم باهلل ، أتعلمون أنهم حٌث رفعوا المصاحؾ ، فملتم : لال علً 

امضوا على حمكم . فكانوا شر أطفال، وشر رجال ، لرآن ، فإنً لد صحبتهم ، وعرفتهم أطفاالًا ورجاالًا  لٌسوا بؤصحاب دٌن ، وال
 .. ال بل نمبل منهم: علً رأًٌ ، وللتم  ، فرددتم وصدلكم، فإنما رفع الموم لكم هذه المصاحؾ خدٌعة، ووهنا، ومكٌدة

الحكمٌن أن ٌحٌٌا ما أحٌا المرآن ، وأن ٌمٌتا ما أمات  اذكروا لولً ، ومعصٌتكم إٌاي، فلما أبٌتم إال الكتاب اشترطت على: فملت لكم 
.. حكمهما براء  المرآن ، فلٌس لنا أن نخالؾ حكم من حكم بما فً الكتاب ، وإن أبٌا فنحن من المرآن ، فإن حكما بحكم
ًَّ رجل ، فمال ٌا علً ، إن هذا األمر أمر هللا، فال تعطه الموم ؟ : فهل لام إل

فؤخبرنا ، أتراه عدالًا تحكٌم الرجال فً الدماء ؟ .. ال : لالوا 
لوحٌن، ال ٌنطك حتى ٌتكلم به الرجال ، وأنتم حكمتم  إنا لسنا الرجال حّكمنا ، وإنما حّكمنا المرآن، وهو خط مسطور بٌن: لال علً 

ًا ، وللتم أبا موسى ، وجئتمونً ، وأخبرنً عنن ٌا بن الكواء " .... ال نرضى إال به ، ومعاوٌة حكم عمروا ؟  : وأتٌتمونً به مبرنسا
، متى سمً أبو موسً حكما ، أحٌن أرسل ، أم حٌن حكم ؟ 

.. حٌن حكم : لال ابن الكواء 
 فمد سار وهو مسلم، وأنت ترجو أن ٌحكم بما أنزل هللا: لال علً 

.. نعم : لال ابن الكواء 
 ..فال أرى الضالل فً إرساله، إذ كان عدالًا : لال علً 

  فخبرنا عن األجل لم جعلته بٌننا وبٌنهم ؟:لالوا 
أرأٌتم ، لو أن رسول هللا أرسل رجالًا مإمنا .. لٌتعلم الجاهل ، وٌثبّت العالم ، ولعل هللا أن ٌصلح فً تلن المدة بٌن األمة : لال علً 

ًا مشركٌن إلى كتاب هللا ، فارتد على عمبه كافرا ، كان ٌضر النبً صلى هللا ٌدعو ًا؟ لوما  علٌه شٌئا
.. ال : لالوا 

.. فما ذنبً ، إن ضل أبو موسى ، ولم أرض بحكومته إذ حكم، وال بموله إذ لال : لال علً 
.. أفرأٌت كتابن باسمن واسم أبٌن ، وتركن اسمن الذي سمان هللا به بإمرة المإمنٌن : لالوا 

ال نمر : هذا كتاب من دمحم رسول هللا ، ولال أبو سفٌان، وسهٌل بن عمرو:  كتب النبً  ،على ٌدي دار مثل هذا الحدٌث: لال علً 
إذاًا إن شهدنا أنن رسول هللا ، ثم لاتلنان ، ولكن اكتب باسمن واسم أبٌن ، فمال رسول هللا  وال نعرؾ أنن رسول هللا ، لمد ظلمنان

ًا ، فكتبها رسول هللا آلبائهم ، وكتبتها أنا ألبنائهم  .. اكتب من دمحم بن عبد هللا ، فإن ذلن ال ٌضر نبوتً شٌئا
إن جرنً كتاب هللا إلٌن : صدلت ، ولكن بمٌت خصلة ،  إنا لد علمنا أنن لم ترض بحكمهم حتى شككت، وكتبت فً كتابن: لالوا 

.. وما فعلت هذا حتى شككت ! تبعتن ، وإن جرن إلً تبعتنً ، تعطً هذا المول ولد خاضت خٌلنا فً دمائهم؟
نبئنً أنت ومن معن أولى بؤن ال تشّكوا فً دٌنكم أم المهاجرون واألنصار؟ أما أنا أولً بالشن أم معاوٌة ؟ : لال علً 

.. وأهل الشام خٌر من مشركً لرٌش ، والمهاجرون واألنصار خٌر منا .. النبً أولى بالٌمٌن منن: لال أبن الكواء 
علٌه )، أشن النبً " فؤتوا بكتاب من عند هللا هو أهدى منهما اتبعه إن كنتم صادلٌن : لل: " أفرأٌت هللا حٌن ٌمول لرسوله: لال علً 

ًا ؟ (السالم ! فٌما هو علٌه حٌن ٌمول هذا؟ أم أعطاهم إنصافا
 ..خصمتنا ورب الكعبة ، وأنت أعلم منا بما صنعت : لال ابن الكواء 



  .. " ..ادخلوا مصركم رحمكم هللا : لال علً 
 

  (ع  )جرائم الخوارج فً القتل تضع حدا لصبر اإلمام علً 
علً الخوارج بعد عودته من صفٌن للكوفة ، فمد لاطعوه فً خطبه ، وسبوه  (ع  )علمنا من الفمرات السابمة كٌؾ صبر اإلمام علً 

طبما لما أوردناه بحدٌث البالذري وحدٌث ابن أبً شٌبة علً أن –  (ع  )ونعتوه بالكفر فً وجهه ، رؼم كل ذلن أصّر اإلمام علً 
.. بالسوٌة ، وال ٌمنعهم من المسجد الذي ٌصلً فٌه ، وال ٌماتلهم حتى ٌماتلوه  ، وٌمسم بٌنهمٌحكم فٌهم بكتاب هللا وسنة رسوله 

 
ارتكب الخوارج الخطأ الفادح عندما ارتكبوا جرائم قتل بحق الناس فً الطرٌق العام ، فسقط الشرط األخٌر الضامن لمهادنتهم ، 

رغم نفاذ صبره أن ٌحاصر الحدث بأن طلب منهم تسلٌمه القتلة ، إال أنهم رفضوا وادعوا أن جمٌعا قد  (ع  )وحاول اإلمام علً 
 .. ناتج من مركز ضعف ووهن  (ع  )شاركوا فً تلك الجرائم ، هكذا أغلقوا باب الحوار وظنوا أن صبر اإلمام 

 
توفً فً عام – ، وابن كثٌر  ( 146 ص 1ج  )فً اإلمامة والسٌاسة -  هـ 276توفً فً عام – قال ابن قتٌبة الدٌنوري الشافعً 

:  ما ٌلً  ( 288 ص 7ج  )فً البداٌة والنهاٌة -  هـ 774
أنت؟  من: فإذا هم برجل ٌسوق امرأته على حمار له ، فعبروا إلٌه الفرات ، فمالوا له  بٌنما هم ٌسٌرون ،" 

.. أنا رجل مإمن : لال 
فما تمول فً علً بن أبً طالب؟ : لالوا 
ًا باهلل ورسوله : ألول: لال  .. إنه أمٌر المإمنٌن ، وأول المسلمٌن إٌمانا
فما اسمن ؟ : لالوا 
 .. أنا عبد هللا بن خباب بن األرت ، صاحب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: لال 
أفزعنان ؟  : لالوا 
.. نعم : لال 
 .. ال روع علٌن ، حدثنا عن أبٌن بحدٌث سمعه من رسول هللا ، لعل هللا ٌنفعنا به :لالوا 
ًا ،  ستكون فتنة: ، أنه لال  (ص  )نعم ، حدثنً عن رسول هللا : لال  بعدي ، ٌموت فٌها للب الرجل ، كما ٌموت بدنه ، ٌمسً مإمنا

 ..وٌصبح كافراًا 
وكتفوه ، ثم ألبلوا به وبامرأته وهً حبلى متم ، حتى نزلوا   لهذا الحدٌث سؤلنان ، وهللا ، لنمتلنن لتلة ما لتلناها أحداًا ، فؤخذوه:لالوا 

 ..رطبة منها ، فؤخذها بعضهم ، فمذفها فً فٌه  تحت نخل ، فسمطت
 ..بؽٌر حل ، أو بؽٌر ثمن أكلتها ؟ فؤلماها من فٌه ، ثم اخترط بعضهم سٌفه ، فضرب به خنزٌراًا ألهل الذمة ، فمتله: فمال له أحدهم 

 ..فلمً الرجل صاحب الخنزٌر، فؤرضاه من خنزٌره  ! إن هذا من الفساد فً األرض: لال له بعض أصحابه
ًا فً اإلسالم ،  لئن كنتم صادلٌن فٌما أرى ، ما: فلما رأى منهم عبد هللا بن خباب ذلن ، لال  علً منكم بؤس ، ووهللا ، ما أحدثت حدثا

 .. ال روع علٌن: أمنتمونً ، وللتم  وإنً لمإمن ، ولد
.. فجاءوا به ، وبامرأته ، فؤضجعوه على شفٌر النهر ، على ذلن الخنزٌر ، فذبحوه ، فسال دمه فً الماء ، ثم ألبلوا علً امرأته 

 إنما أنا امرأة ، أما تتمون هللا؟: فمالت
 ..فبمروا بطنها ، ولتلوا ثالث نسوة ، فٌهن أم سنان ، لد صحبت النبً 

ًا خبرهم ، فبعث إلٌهم الحارث بن مرة ، لٌنظر فٌما بلؽه من لتل عبد هللا بن خباب والنسوة، وٌكتب إلٌه باألمر ، فلما انتهى  فبلػ علٌا
.. إلٌهم لٌسؤلهم ، خرجوا إلٌه فمتلوه 

ٌا أمٌر المإمنٌن ، تدع هإالء الموم وراءنا ٌخلفوننا فً عٌالنا وأموالنا سٌرنا إلٌهم ، فإذا فرؼنا منهم نهضنا إلى عدونا : فمال الناس 
 " ..من أهل الشام 

 
ولد فً لبٌلة تمٌم ، وأُسر فً مكة ، فاشترته أم كان من السابمٌن فً اإلسالم ، – والد عبد هللا –  الخباب بن األرت :المالحظة األولً : مالحظات  ثالث) 

وأسلم لبل أن ٌدخل رسول  (ص  )أنمار بنت سباع ودربته علً صناعة السٌوؾ ، فكان ٌبٌعها وٌؤكل من عمل ٌده ، فلما سمع عن اإلسالم أسرع إلى النبً 
تعرض خباب علً أٌدي أم أنمار لشتى ألوان العذاب ، لكنه تحمل وصبر فً سبٌل هللا ، .. دار األرلم ولٌل أن ترتٌبه فً اإلسالم كان السادس  (ص  )هللا 

.. فمد كانت تضع الحدٌد المحمً على جسده فما ٌطفئ النار إال الدهن الموجود فً ظهره  
ٌْنًاا بمكة ، فعملت للعاص بن وائل السهمً سٌفًاا، فجئت أتماضاه ، فمال: لال   بسنده عن خباب أنه ٌروي البخاري ال : للت. ال أعطٌن حتى تكفر بدمحم: كنت لَ



ٌَْت الَِّذي َكفََر بِآٌََاتِنَا َولَاَل ألُوتٌََنَّ  : 78 ، 77إذا أماتنً هللا ثم بعثنً ولً مال وولد ، فؤنزل هللا آٌات مرٌم رلم : حتى ٌمٌتن هللا ثم ٌحٌٌن ، لال أكفر بدمحم أَفََرأَ
ْحَمِن َعْهدًاا  * َماالًا َوَولَدًاا ٌَْب أَِم اتََّخذَ ِعْندَ الرَّ .. أَطَّلََع اْلؽَ

.. حٌن منصرفه من صفٌن  (ع  ) عاما وصلً علٌه اإلمام علً 73 هـ عن عمر ٌبلػ 37توفً خباب بن األرت فً الكوفة فً عام 
 

بالمدائن ، بٌنما ذكر ( ع ) أن عبد هللا بن خباب كان عامال لإلمام علً  ( 188 ص 3ج  ) روي ابن شهر آشوب فً منالب آل أبً طالب :المالحظة الثانٌة 
بالنهروان ، وربما ال ٌوجد تعارضا بٌن المصدرٌن ، فمد ( ع ) أن عبد هللا بن خباب كان عامال لإلمام علً  (404 ص 2ج  )المسعودي فً مروج الذهب 

..  ٌكون لد أنهً والٌته فً المدائن ، وفً النهروان حٌث عمله الجدٌد اعترضه الخوارج مع امرأته وخادمته ومن معهم ولتلوهم 
 

نصا لعمر بن عبد العزٌز ٌإكد فٌه علً أن خوارج البصرة هم من لتلوا عبد هللا  ( 47 ص 5ج  ) أورد ابن األثٌر فً الكامل فً التارٌخ :المالحظة الثالثة 
ًا، فؤخبرانً عن أهل:  بن خباب ومن معه حٌن احتج علً اثنٌن من الخوارج  ولم  النهروان ، وهم أسالفكم ، هل تعلمان أن أهل الكوفة خرجوا فلم ٌسفكوا دما

  ..(..نعم : لاال ! وجارٌته، وهً حامل؟ وأن من خرج إلٌهم من أهل البصرة لتلوا عبد هللا بن خباب. ٌؤخذوا ماالًا 

  
: ما ٌلً  ( 90ص  )فً الفصول المهمة -  هـ 855توفً فً عام  – قال ابن الصباغ المالكً

 فٌناجزهم ، فمام فً أهل الكوفة ، فحمد هللا وأثنى علٌه ، ثم لال وٌمضً بالناس إلى أهل الشام ،رأي أن ٌدعهم ، وٌمضً بالناس " 
الناس ، وأنهم لتلوا عبد هللا بن  أن الخوارج خرجوا على: معهم فً الكالم ، أتاه الخبر فٌنما علً ...أما بعد ، فإن من ترن الجهاد : 

أم سنان ، فلما بلػ  خباب بن األرت ، صاحب رسول هللا  ، وبمروا بطن امرأته  وهً حامل ، ولتلوا ثالث نسوة من طًء ، ولتلوا
ًا ذلن بعث إلٌهم الحرث بن مرة العبدي لٌؤتٌهم وٌنظر ًا من أمرهم علٌا  ، صحة الخبر فٌما بلؽه عنهم ، وٌكتب به إلٌه ، وال ٌكتمه شٌئا

ًا الخبر بذلن وهو بمعسكره ، فمال ٌا أمٌر المإمنٌن ، على ما ندع هإالء وراءنا : الناس  فلما دنا منهم ، وسؤلهم لتلوه ، وأتى علٌا
" .. سر بنا إلٌهم ، فإذا فرؼنا منهم سرنا إلى أعدائنا من أهل الشام ! وعٌالنا؟ ٌخلفونا فً أموالنا

 
 الفصول المهمة لمعرفة : هـ فً مكة ونشؤ بها ، تخصص فً فمه المذهب المالكً ، له عدة مإلفات منها 784 ولد ابن الصباغ المالكً فً عام :مالحظة ) 

 .. (األئمة وهم اثنا عشر ، العبر فٌمن سفه النظر 
 

فً أنساب -  هـ 297توفً فً عام – ، والبالذري  ( 157 ص 1ج  )فً اإلمامة والسٌاسة الشافعً  ٌقول ابن قتٌبة الدٌنوري
: خطبة لإلمام علً فً هذا الشؤن ، منها ما ٌلً  ( 367 ص 2ج  )األشراؾ 

كلنا لتلهم ، وكلنا استحللنا : ادفعوا إلٌنا لتلة إخواننا ، فمالوا: المإمنٌن أتٌناهم فملنا لهم  حتى إذا عاثوا فً األرض مفسدٌن ولتلوا" 
تمضوا من فوركم ذلن إلى  دماءهم ودماءكم ، وشدت علٌنا خٌلهم ورجالهم ، فصرعهم هللا مصارع الموم الظالمٌن ، ثم أمرتكم أن

....  " .. لكٌدهم ، فملتم  عدوكم ، فإنه أفزع لملوبهم ، وأنهن لمكرهم ، وأهتن
 

فً تهذٌب تارٌخ -  هـ 571توفً فً عام – ، وابن عساكر  ( 86 ص 1ج  )فً مسنده -  هـ 241توفً فً عام  – أورد أحمد
لول عبد هللا بن شداد  ( 281 ص 7ج  )فً البداٌة والنهاٌة -  هـ 774توفً فً عام – ، وابن كثٌر  ( 305 ص 7ج  )دمشك 

: الذي شارن فً النهروان إلً جانب اإلمام ألم المإمنٌن عائشة عندما عاد إلً المدٌنة ولص علٌها ما جري ، فكان مما لاله
 " .. حتى لطعوا الطرٌك ، وسفكوا الدماء ، ولتلوا ابن خباب ، واستحلوا أهل الذمة وهللا ، ما بعث إلٌهم" 
 

حدٌثا علً لسان الخوارج أنفسهم ٌحتجون فٌه علً  ( 271 ص 11ج  )فً كنز العمال -  هـ 975توفً فً  – أورد المتقً الهندي
: جرائم المتل التً ارتكبتها جماعة منهم ، وهو ما ساعدت تلن الجرائم فً رجوعهم إلً صؾ اإلمام ، فجاء علً لسانهم 

ًا، فلما بلػ علٌاًا صنٌعهم ما على: النهروان وافترلت منهم فرلة ٌمتلون الناس، فمال أصحابهم  ساروا حتى لطعوا"  ".. هذا فارلنا علٌا
 

مفارلة هامة تبٌن طبٌعة الخوارج ، وهً أنهم لم  ( 405 ص 2ج  )فً مروج الذهب -  هـ 346توفً فً عام  – ٌذكر المسعودي
أن ٌرسل لهم برسول آخر من ؼٌر المسلمٌن ، – بعد أن لتلوا رسوله – ٌكونوا ٌمتلون إال المسلمٌن ، وهو ما حدي باإلمام علً 

فطلب منهم أن ٌبعثوا إلٌه بمتلة إخوانه ، ثم ٌتركهم إلى أن ٌفرغ من معاوٌة ، فحمل الٌهودي رسالتهم إلً اإلمام ، وكان ٌهودٌا ، 
 " ..كلنا لتلة أصحابن ، وكلنا مستحل لدمائهم ، مشتركون فً لتلهم : " فبعثوا إلٌه : ما ٌلً – كما نص المسعودي – وجاء فٌها 

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

 



رائؾ دمحم الوٌشى  
أمرٌكا - مٌزورى – سانت لوٌس 

elwisheer@yahoo.com 
: وعنوانها كما ٌلً " ثوار مصر " تابع مماالت سابمة  لكاتب الممال على مدونته 
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