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

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

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

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

ٌكون جٌشا ٌؤسس علً الشورى واحترام اإلنسان وحرٌة الكلمة والنمد والمساواة بٌن المابد وأصؽر مرؤوسٌه ، لكن 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 المسجد فً الحلقة السادسة تحدثنا 

.. العلوي والموالون لإلمام علً 
 

فً معركة النهروان ، وظهور العالمات  (ع  ) عن الخوارج فً مواجهتهم المسلحة مع اإلمام علً فً الحلقة السابعة الٌوم سنتحدث
..  هو سٌد الفرلة الناجٌة  (ع  )النبوٌة التً تؤكد علً أن اإلمام علً 

 
والخوارج مسألة ولت ، ولد لدم  (ع  )بٌن اإلمام علً - بعد ممتل عبد هللا بن خباب ومن معه من نساء  – أصبحت المواجهة المسلحة

أن ٌموم الخوارج بتسلٌم المنفذٌن لتلن – كما ذكرنا – عدة مبادرات بعدم عدم اإللدام علً تلن المواجهة ، منها  (ع  )اإلمام علً 
المجزرة الدموٌة بحك بن الخباب ، ومنها التكثٌؾ من إرسال الرسل إلً معسكر الخوارج بهدؾ تبصٌرهم وتفنٌد حججهم وشرح خطورة 

بإجراء التعببة العامة فً لواته للمواجهة مع الخوارج  (ع  )المولؾ ، لكن فً نهاٌة المطاؾ لم ٌكن هنان من خٌار آخر أمام اإلمام علً 
..  ، ولد واجه اإلمام علً مشكلة حمٌمٌة إزاء تلن التعببة 

 
عانً كثٌرا إللناع الكوفٌٌن باالنخراط ( ع ) أن اإلمام علً  ( 100 ص 4ج  )فً الفتوح -  هـ 314توفً فً عام  – ٌقول ابن األعثم

.. فً جٌشه لمواجهة الخوارج 
 

لمواجهة الخوارج  (ع  ) الذي سٌطر علً الكوفٌٌن وجعلهم ال ٌتحمسون لتلبٌة دعوة اإلمام علً هناك تفسٌر واحد ٌشرح أسباب الفتور
، فمد كان الخوارج زنانٌن بالمرآن وٌسٌطر الزهد علً حٌاتهم ورافعٌن لشعارات إسالمٌة برالة ، لمد اجتمعت تلن العوامل فً عمول 

..  الكوفٌٌن وجعلتهم ٌنخدعون فً الخوارج 



 
فً -  هـ 692توفً فً – ، وبهاء الدٌن األربلً  ( 406ص  )منالب اإلمام علً -  هـ 483توفً فً عام  – ذكر ابن المغازلً المالكً

: عن جندب ابن عبد هللا األزدي أنه لال ما ٌلً  ( 277 ص 1ج  )كشؾ الؽمة عن علماء األمة 
إن هذا !! لراؤنا وخٌارنا نمتلهم؟: شهدت مع علً الجمل ، وصفٌن ، وال أشن فً لتالهم ، حتى نزلنا النهروان فدخلنً شن ، وللت " 

 " .. األمر عظٌم
 

تذكر الرواٌة التً أوردناها أن جندب عاد إلى ٌمٌنه حٌن رأى صدق ما .. فً حروبه  (ع  ) جندب بن عبد هللا األزدي كان من مساعدي اإلمام علً :مالحظة ) 
  ..(أخبر به اإلمام علً بعدم عبورهم النهر ، كما سنذكر الحما 

 
: عن أبً سلٌمان المرعشً أنه لال ما ٌلً  ( 365 ص 14ج  )فً تارٌخه -  هـ 463توفً فً عام  - قال الخطٌب البغدادي

مما أخذنً  نزلنا بحضرتهم أخذنً ؼم لمتالهم ال ٌعلمه إال هللا تعالى حتى سمطت فً الماء لما سار علً إلى أهل النهر سرت معه ، فلما" 
 " .. من الؽم ، فخرجت من الماء ولد شرح هللا صدري لمتالهم

 
:  عن َعدّي بن حاتم الطابً أنه لال  (136 ص 1ج  )فً اإلمامة والسٌاسة -  هـ 276توفً فً – قال ابن قتٌبة الدٌنوري

فإنه ما ولع بأمر لط إال ومعه من هللا  ما أجبناه ، (ٌمصد الخوارج لكثرة صالتهم  )دعانا إلى لتال أهل الصالة  (ع  )لو ؼٌر علً "
" .. برهان ، وفً ٌده من هللا سبب 

 
 الصحابً َعدّي بن حاتم الطابً هو ابن حاتم الطابً الذي كان أحد أكرم العرب فً الجاهلٌة ، ولد ورد أن اإلمام علً :المالحظة األولً : مالحظات  ثالث) 

رفع عن أبٌن العذاب بسخاوة نفسه ، ولد نشأ َعدّي فً بٌت هذا الكرم فورثه ، كما انتهت إلٌه رباسة : لال لعَدّي  (ص  )أنه لال أن رسول هللا  (ع  )الرضا 
 : طًء فورثها بعد أبٌه ، وفٌه ٌمول الشاعر 

شابه حاتما َعدٌي فً الكرم  
                                                                                                                                                       ومن ٌشابه أباه فما ظلم 

 بدنُه مطلوب، وثوبُه.. وسمع شكواه خالمُه ُمعٌل، وعابِر سبٌل، َشِهد له ظاهُره، ٌا لوم، تصدّلوا على شٌخٍخ ومن أخبار جود ُعدي أنه سمع رجال من األعراب ٌمول 
              ..الوادي دَونَكها فً بطن: مابة بعٌر، لال عديّ  :فكم هً ؟ لال:  لال  ،سعد فً دٌةٍخ لَِزَمتْنً رجٌل من بنً: َمن أنت ؟ لال: فمال له عديّ .مسلوب
إنّما أردناها فارؼة، : إلٌه وحملها الرجال إلى األشعث، فأرسل األشعث لُدوَر حاتم أبٌه ، فأمر بها عدّي فُمِلبت ، األشعث بن لٌس إلى َعدّي ٌستعٌر منه أرسل

                                                                                                                                      ..إنّا ال نُعٌرها فارؼة: عديّ  فأرسل إلٌه
ًا  كان: وصفه ابن عبد البَّر بأنّه ًا فً لومه، فاضالًا كرٌما ًا حاضر الجواب ، سٌّداًا شرٌفا ًا فً الجاهلٌّة كان حاتم جواداًا :  ولال فٌه ابن كثٌر..خطٌبا ، وكذلن ابنُه  ُممدَّحا

ًّ .. اإلسالم فً ًا فً: ولال ابن األثٌر..الجواد المشهور ، أبو َطرٌؾ ، وكان جوادا  َولَد: فٌهولال ابن حجر العسمالن ًا عندهم وعند  وكان جواداًا شرٌفا لومه ، معظَّما
 ..ؼٌرهم

  
، ولد لتل طرفة فً  (ع  ) بلؽت فتنة الخوارج إلً الحد الذي جعل طرفة ابن عدي ٌماتل معهم بٌنما ٌماتل أبوه عدي فً صؾ اإلمام علً :المالحظة الثانٌة 

 ص 3ج ) ، وابن األثٌر فً الكامل فً التارٌخ  ( 66 ص 4ج  )، راجع الطبري فً تارٌخ األمم والملون  (ع  )النهروان ودفنه أبوه عدي بأمر من اإلمام علً 
 .. 105، وسبط ابن الجوزي فً تذكرة الخواص ص  ( 181 ص 2 لسم 2ج ) ، وابن خلدون فً تارٌخه  ( 348

 
 نستطٌع أن نستشعر من هذه الفمرة أن من انضم إلً الخوارج هم أعراب ، جهال ، لساة الملوب ، ومن أصحاب الحاجات ، ولد لال فٌهم مالن :المالحظة الثالثة 

  ..(..هم أراذل العراق ، لتل أماثلهم ، وبمً أراذلهم : ما ٌلً – أحد أبرز لادة اإلمام علً – األشتر 

 
: علً تلن المشكلة الكبٌرة بإتباع النماط التالٌة  (ع  )تؽلّب اإلمام علً 

.. مخاطبة الكوفٌٌن بأن مصٌرهم علً أٌدي الخوارج سٌكون كمصٌر عبد هللا بن خباب ، لو تكاسلوا فً مواجهتهم - 1
.. تذكٌر الكوفٌٌن بأحادٌث نبوٌة فً المارلة -  2
.. ستمع فً مواجهته مع الخوارج  (ص  )تمدٌم معجزات نبوٌة علمها من النبً - 3
 

 فمد وصل المبصرون بالكوفة لمناعة بضرورة مواجهة الخوارج والحسم معهم لبل التوجه إلً الشام لمواجهة معاوٌة ، أما النقطة األولً
 ٌا أمٌر المؤمنٌن ، على ما ندع  :(ع  )، ولد ذكرنا فً تلن الحلمة حدٌث ابن الصباغ فً الفصول المهمة لول الكوفٌٌن لإلمام علً 

 ..   سر بنا إلٌهم ، فإذا فرؼنا منهم سرنا إلى أعدابنا من أهل الشام! وعٌالنا ؟ هؤالء وراءنا ٌخلفونا فً أموالنا
 



لال للكوفٌٌن األحادٌث النبوٌة فً المارلة فً مناسبات عدٌدة إللناعهم بضرورة الحشد  (ع  ) فمد ورد أن اإلمام علً أما النقطة الثانٌة ،
.. لمواجهة الخوارج 

 
 8562حدٌث رلم  )بالسنن الكبري -  هـ303توفً فً – ، والنسابً ( 1066حدٌث رلم  )بصحٌحه -  هـ261توفً فً  – ذكر مسلم

:  ، مولى رسول هللا أنه لال ما ٌلً عن عبٌد هللا بن أبً رافع  ( 6939حدٌث رلم  )بصحٌحه -  هـ 354توفً فً – ، وابن حبان  (
كلمة حك أرٌد بها باطل ، إن رسول هللا : ال حكم إال هلل ، لال علً : أن الحرورٌة لما خرجت، وهو مع علً بن أبً طالب ، لالوا " 

 "..وأشار إلى حلمه  ، الحك بألسنتهم ال ٌجاوز هذا منهم: إنً ألعرؾ صفتهم فً هؤالء ، ٌمولون  صلى هللا وعلٌه سلم وصؾ ناسا
 

 إذا حدثتكم عن رسول هللا: لال علً : سوٌد بن ؼفلة لال عن  ( 10376رلم الحدٌث  )فً مسنده -  هـ 241توفً فً  – ذكر أحمد
: ٌمول   (ص  )فَََلن أَِخرَّ من السماء أحب إلً من أن أكذب علٌه وإذا حدثتكم فٌما بٌنً وبٌنكم فإن الحرب خدعة، سمعت رسول هللا 

لول خٌر البرٌة ، ٌمرؤون المرآن ال ٌجاوز  ٌخرج لوم من أمتً فً آخر الزمان أحداث األسنان ، سفهاء األحالم ، ٌمولون من" 
لمٌتموهم فالتلوهم ، فإن  ٌمرلون من الدٌن كما ٌمرق السهم من الرمٌة ، فإذا- ٌجاوز إٌمانهم حناجرهم  ال: لال عبد الرحمن - حناجرهم 

" .. فً لتلهم أجرا لمن لاتلهم عند هللا ٌوم المٌامة 
 

فً شأن الخوارج ،  (ص  )إلً الموالٌن المعجزات النبوٌة التً علمها من النبً  (ع  ) فمد لدم فٌها اإلمام علً وأما النقطة الثالثة ،
وكان الؽرض من ذلن هو التأكٌد لهم علً الحك ، وهذه البراهٌن والمعجزات دلٌل علً ضعؾ اإلٌمان الذي كان لدي الكوفٌٌن ، لهذا 

فهم فً حاجة إلً براهٌن طازجة باستمرار تمنعهم بأنهم علً الحك ، فكل من طلب معجزات من نبً أو وصً كان عنده شن فٌه ، ولنا 
: ، كانت المعجزات العلوٌة للكوفٌٌن ما ٌلً " أدعو لنا ربن " فً الٌهود أكبر مثال علً ذلن حٌن أكثروا من طلباتهم 

.. المواجهة مع الخوارج ستكون لبل عبورهم النهر ، ولٌس بعد عبورهم - 1
.. لن ٌنجو من الخوارج إال دون العشرة - 2
.. لن ٌُمتل من جٌش اإلمام إال دون العشرة - 3
.. سٌمتل بالنبال الرجل الذي سٌحمل المصحؾ إلً الخوارج - 4
.. خٌر الناس ونحن شر الناس – أي الخوارج – سٌُمتل ذو الثدٌة مع الخوارج ، وإال فهم - 5
 

أعداد الجٌشٌن متساوٌة تقرٌبا  
 

بتعببة أعداد تزٌد للٌال عن األعداد التً ضمها جٌشه ، ولد اختلفت أرلام الجٌشٌن عند  (ع  )أحرز الخوارج سبما علً اإلمام علً 
المؤرخٌن ، لكن الرلم الذي ٌمترب من الصواب هو أن كل طرؾ كان لدٌه أربعة آالؾ من المماتلٌن ، وكان جٌش الخوارج ٌزٌد للٌال 

 ( .. 296 ص 2راجع ابن حبان فً الثمات ج  ).. عن جٌش اإلمام علً 
 

بذل مجهودا كبٌرا فً تعببة الناس ، ولد ( ع ) كالم ابن حبان ، فهو ٌمول أن اإلمام علً  (105 ص 4ج  ) ٌدعم ابن األعثم فً الفتوح
.. استجاب له بعض الكوفٌٌن ببطء بعد أن ألمً خطبته الثالثة 

 
أشد المعاناة من العرالٌٌن ، ومن بعده عانً جمٌع أبمة أهل البٌت نفس المعاناة من العرالٌٌن أٌضا ، وكفانا أن فجٌعة الحسٌن  (ع  ) عانً اإلمام علً :مالحظة ) 
 .. (لد ولعت بعد أن أستنصره الكوفٌون فلما لبً نداءهم خذلوه  (ع  )

 
: حول أعداد الخوارج ما ٌلً  ( 241 ص 6ج  )فً مجمع الزوابد -  هـ 973توفً فً  – قال نور الدٌن ابن أبً  بكر الهٌثمً

ًا ، وبمً منهم أربعة آالؾ فمتلوارجع "  .. رواه الطبري وأحمد بعضه ، ورجالهما رجال للصحٌح: لال الهٌثمً ،  " منهم عشرون ألفا
 

توفً – ، وابن أبً حدٌد  ( 147ص  )فً خصابص أمٌر المؤمنٌن علً بن أبً طالب علً -  هـ 303توفً فً عام  – قال النسائً
: ما ٌلً - أحد العابدٌن إلً جٌش اإلمام - عن أبً وابل  ( 99 ص 4ج  )فً شرح نهج البالؼة -  هـ 656فً عام 

 " .. خرجنا أربعة آالؾ فخرج إلٌنا علً ، فما زال ٌكلمنا حتى رجع منا ألفان" 
 



: ما ٌلً  ( 152 ص 3ج  )فً تارٌخ مدٌنة دمشك -  هـ 571توفً فً عام  – قال ابن عساكر
 " .. نتج عن االحتجاج علٌهم أن رجع ثلثهم ، وانصرؾ ثلثهم ، ولتل سابرهم على ضاللة" 
 

إلً تعدد مراحل عودتهم علً مدي ستة أشهر واستمرارها حتى لبل  (ع  ) ٌعود االختالؾ بٌن المؤرخٌن علً أعداد العابدٌن إلً جٌش اإلمام علً :مالحظة ) 
 .. (.. لحظات للٌلة من اندالع المتال بٌن الطرفٌن 

  
بمجرد تحركه من الكوفة باتجاه لرٌة حروراء حٌث ٌتواجد الخوارج ، فمد لال له  (ع  )بدأت المشاكل فً الظهور بجٌش اإلمام علً 

الساعة ، وسر على ثالث ساعات مضٌن من النهار ، فإنن إن سرت فً هذه  ٌا أمٌر المؤمنٌن ، ال تسر فً هذه: أحد أفراد الجٌش 
.. وظهرت ، وأصبت ما طلبت  أصابن وأصحابن أذى وضر شدٌد ، وإن سرت فً الساعة التً أمرتن بها ظفرت الساعة

 
إلى  إن دمحماًا صلى هللا علٌه وآله ما كان ٌدعً علم ما ادّعٌت علمه ، أتزعم أنن تهدي: " نصابح الرجل ولال له  (ع  )رفض اإلمام علً 

بمن سار فٌها ؟ فمن صدلن بهذا فمد استؽنى عن  الساعة التً ٌصٌب النفع من سار فٌها ، وتصرؾ عن الساعة التً ٌحٌك السوء
 " ..نخالؾ ونسٌر فً الساعة التً نهٌتنا عنها .... المكروه عنه  االستعانة باهلل جل ذكره فً صرؾ

 
فً تارٌخ -  هـ 463توفً فً – ، والخطٌب البؽدادي  ( 405 ص 2ج  )فً مروج الذهب -  هـ 346توفً فً – ٌذكر المسعودي 

: بألفاظ متشابهة  ( 345 ص 3ج  )فً الكامل فً التارٌخ -  هـ 630توفً فً – ، وابن األثٌر  ( 205 ص 1ج  )بؽداد 
أصحابه ممن كان على ممدمته ٌركض ، حتى انتهى إلى علً ، فمال  لما خرج علً إلى أهل النهر ألبل رجل من :ذكر المدابنً ، لال " 
.. البشري ٌا أمٌر المؤمنٌن : 

ما بشران ؟ : لال علً 
.. إن الموم عبروا النهر لما بلؽهم وصولن ، فأبشر ، فمد منحن هللا أكتافهم : لال الرجل 

! أنت رأٌتهم عبروا ؟! هللا : لال علً 
.. نعم : لال الرجل 

.. نعم : فأحلفه علً ثالث مرات ، فً كلها ٌمول 
النطفة ، والذي فلك الحبة ، وبرأ النسمة لن ٌبلؽوا األثالث ، وال لصر  وهللا ، ما عبروه ، ولن ٌعبروه ، وإن مصارعهم لدون: لال علً 

..  ٌوازن حتى ٌمتلهم هللا ، ولد خاب من افتري 
.. ثم ألبل فارس آخر ٌركض ، فمال كمول األول ، فلم ٌكترث علً فجال فً متن فرسه : لال 
! فٌمول شاب من الناس، وهللا ألكونن لرٌبا منه ، فإن كانوا عبروا النهر ألجعلن سنان هذا الرمح فً عٌنه ، أٌدعً علم الؽٌب ؟: لال 

وهللا ما عبروه ، وإن مصارعهم لدون الجسر ، وهللا ، ال ٌمتل منكم عشرة ، وال ٌسلم منهم : ذكر ابن األثٌر فً الكامل فً التارٌخ  )
ًا بحالهم ، فمال  وكان الناس لد شكوا فً لوله ، وارتاب به بعضهم ، فلما رأوا الخوارج لم.. عشرة  وهللا ، : ٌعبروا كبروا ، وأخبروا علٌا

 .. (..ما كذبت وال كذبت 
وعرلبوا خٌولهم ، وجثوا على ركبهم ، وحكموا تحكٌمة واحدة ، بصوت  فلما انتهً إلً النهر وجد الموم لد كسروا جفون سٌوفهم ،

 ..عظٌم ، له زجل
ًا ، وإنً تابب إلى هللا وإلٌن : فمال فنزل ذلن الشاب ،   ..ٌا أمٌر المؤمنٌن ، إنً كنت شككت فٌن آنفا

.. إن هللا هو الذي ٌؽفر الذنوب جمٌعا ، فاستؽفره : فمال علً 
 

: لول اإلمام علً كما ٌلً  ( 274 ص 1ج  )فً كشؾ الؽمة عن علماء األمة -  هـ 692توفً فً  – ٌنقل بهاء الدٌن األربلً
من عشرة ، وال ٌمتل من  ٌبلؽون لصر بنت كسرى ، حتى تمتل مماتلتهم على ٌدي ، فال ٌبمى منهم إال ألل والذي بعث دمحماًا ال ٌعبرون ، وال" 

 " .. أصحابً إال ألل من عشرة
 

: عن ابن عساكر عن جندب األزدي ما ٌلً  ( 290 ص 11ج  )فً كنز العمال -  هـ 975توفً فً عام – قال المتقً الهندي 
فإن رسول هللا أخبرنً أنهم ٌمتلون : نعم ، لال : ٌا جندب ، تري تلن الرابٌة ؟ للت :  ، لال لما عدلنا إلى الخوارج  مع علً بن أبً طالب" 

 " .. عندها
 



: ما ٌلً  ( 241 ص 6ج  )فً مجمع الزوابد ومنبع الفوابد -  هـ 807توفً فً  – قال نور الدٌن ابن أبً بكر الهٌثمً
ًا خرج فً طلبهم وخرجنا معه ، فانتهٌنا إلى عسكر الموم لما: عن جندب لال"  وإذا لهم دويٌّ كدوي النحل من لراءة  فارلَِت الخوارج علٌا

عن فرسً  وأصحاب البرانس ، فلما رأٌتهم دخلنً من ذلن شدة ، فتنحٌت فركزت رمحً ونزلت المرآن ، وإذا فٌهم أصحاب الثفنات
اللهم إن كان لتال هؤالء : رمحً ، وأنا ألول فً صالتً ووضعت برنسً فنثرت علٌه درعً ، وأخذت بممود فرسً فممت أصلى إلى

فلما (ص)طالب على بؽلة رسول هللا فأنا كذلن إذ ألبل علً بن أبً: لال! لً فٌه ، وإن كان معصٌة فأرنً براءتن  الموم لن طاعة فابذن
ذ باهلل: حاذانً لال ذ باهلل ، تعوَّ برذون ٌمرب به ،  فجبت أسعى إلٌه ونزل فمام ٌصلً ، إذ ألبل رجل على! ٌا جندب من شر الشن  تعوَّ

  ! هللا سبحان: للت! ما لطعوه : لال. لد لطعوا النهر : وما ذان ؟ لال: الموم؟ لال ما شأنن؟ لال ألن حاجة فً: فمال ٌا أمٌر المؤمنٌن؟ لال
لد لطعوا النهر : وما ذان؟ لال :ما تشاء ؟ لال ألن حاجة فً الموم؟ لال: الجري فمال ٌا أمٌر المؤمنٌن؟ لال ثم جاء آخر أرفع منه فً

ًٌّ . هللا أكبر : فذهبوا ، للت  لال ألن حاجة فً  ما تشاء ؟: لطعوه ، ثم جاء آخر ٌستحضر بفرسه فمال ٌا أمٌر المؤمنٌن؟ لال ما: لال عل
لمت  هللا أكبر ، ثم: للت! وال ٌمطعونه ولٌمتلن دونه ، عهدٌ من هللا ورسوله  ما لطعوه: لال. لد لطعوا النهر : وما ذان ؟ لال: الموم لال

فً األوسط  رواه الطبرانً.. فعلمتها وخرجت أساٌره  فأمسكت له بالركاب فركب فرسه ، ثم رجعت إلى درعً فلبستها ، والى لوسً
 .. " .. رجاله ثمات من طرٌك أبً السابؽة عن جندب ، ولم أعرؾ أبا السابؽة ، وبمٌة

 
األخٌرة إلنقاذ الخوارج من المهلكة   (ع  )محاوالت اإلمام علً 

 
 إرسال رجل منها ، لحمن الدماء عدة محاوالتلام لبل لحظات من اندالع المتال ٌوم الجمل ب (ع  )ذكرنا فً مولعة الجمل أن اإلمام علً 

 عندما نادي علً طلحة والزبٌر ولام بمجهود شخصً ، ومنهابمصحؾ لجٌش الجمل كرسالة تذكٌر بحرمة الدماء بٌن المسلمٌن ، فمتلوه 
منه إللناعهما بولؾ المتال ، فالتنع الزبٌر وؼادر أرض المعركة وأصر طلحة ولُتل فً مواجهة إمام زمانه ، ثم تلتها فترة صمت من 

.. جٌش اإلمام علً انتظارا كً ٌبدأ ثالثً الجمل الحرب 
 

الشًء نفسه تمرٌبا ، فٌخطب فً الموم بمبادرة منه إللناعهم بولؾ المتال ثم ٌرسل رجال  (ع  )هنا فً النهروان ٌفعل اإلمام علً 
فترة صمت وانتظار حتى ٌبدأ الخوارج - بناءٍخ علً أوامر منه – بمصحؾ فٌمتلوه ، كما فعلوها ٌوم الجمل ، ثم ٌدخل جٌش اإلمام علً 

.. المتال 
 

فً -  هـ 276توفً فً – ، وابن لتٌبة الدٌنوري  ( 325ص  )فً الموفمٌات -  هـ 256توفً فً  – ذكر الزبٌر بن بكار القرشً
، وابن أبً حدٌد فً  ( 62 ص 4ج  )فً تارٌخ األمم والملون -  هـ 310توفً فً – ، والطبري  ( 109 ص 1ج  )اإلمامة والسٌاسة 
فً جٌش الخوارج لبل لحظات من اندالع المتال ، وجاء فٌها ( ع ) الخطبة التً ألماها اإلمام علً  (458 ص 1ج  )شرح نهج البالؼة 

: ما ٌلً 
: لما استوي الصفان بالنهروان ، تمدم أمٌر المؤمنٌن علً بن أبً طالب بٌن الصفٌن ثم لال " 

الحك الهوى والزٌػ ، إنً نذٌر لكم أن تصبحوا ؼداًا  أٌتها العصابة التً أخرجتها عادة المراء والضاللة ، وصدؾ بها عنأما بعد ، 
.. بملطاط من الؽابط ، بال بٌنةٍخ من ربكم ، وال سلطان مبٌن  صرعى بأكناؾ هذا النهر ، أو

ومكٌدة ، فخالفتم أمري ، وجانبتم الحزم فعصٌتمونً ،  أنهكم عن هذه الحكومة ، وأحذركموها ، وأعلمكم أن طلب الموم لها دهن منهمألم 
ًا أمري  وأخذت على الحكمٌن ، فاستوثمت ، وأمرتهما أن ٌحٌٌا ما أحٌا المرآن ، وٌمٌتا ما حتى ألررت بأن حكمت ، أمات المرآن ، فخالفا

"  .. تذهبون ، وأٌن ٌتاه بكم  ، وعمال بالهوى ، ونحن على األمر األول ، فأٌن
: أن ٌتوب من الكفر كما تابوا ، فرد اإلمام علٌه بالتالً  (ع  )تدخل فً تلن اللحظة خطٌب الخوارج ، فطلب من اإلمام علً 

لمد ضللت إذاًا وما ! إٌمانً باهلل ، وجهادي فً سبٌل هللا ، وهجرتً مع رسول هللا ألر بالكفر؟ أصابكم حاصب وال بمً منكم وابر ، أبعد" 
 ! " .. أخفّاء الهام سفهاء األحالم ، وهللا المستعان أنا من المهتدٌن ، ولكن منٌت بمعشر

 
: لال لهم فً تلن الخطبة أٌضا ما ٌلً ( ع ) أن اإلمام علً  ( 283 ص 2ج  )فً المصدر السابك وٌضٌف ابن أبً حدٌد 

العلم والحكمة ، نحن أفك الحجاز ، بنا ٌلحك  نحن أهل بٌت النبوة ، وموضع الرسالة ، ومختلؾ المالبكة ، وعنصر الرحمة ، ومعدن" 
 " .. البطًء ، وإلٌنا ٌرجع التابب

 



عن الطبرانً فً المعجم  ( 241 ص 6ج  )فً مجمع الزوابد ومنبع الفوابد -  هـ 807توفً فً – قال نور الدٌن ابن أبً بكر الهٌثمً 
: عن الطٌالسً عن جندب بن عبد هللا  األزدي أنه لال ( 276 ص 11ج  )األوسط ، والمتمً الهندي فً كنز العمال 

علً فً أصحابه ، فصفّهم ، ثم أتى الصؾ من رأسه ذا إلى  فانتهٌنا إلى الموم ، وهم فً معسكرهم الذي كانوا فٌه ، لم ٌبرحوا ، فنادي" 
من ٌأخذ هذا المصحؾ ، فٌمشً به إلً هؤالء الموم ، فٌدعوهم إلً كتاب هللا وسنة نبٌه وهو ممتول ، وله  : لال رأسه ذا ، مرتٌن ، ثم

إلى مولفن ، ثم نادي الثانٌة فلم ٌخرج  ارجع:  فلما رأى على حداثة سنه لال له..الجنة ؟ فلم ٌجبه إال شاب من بنً عامر بن صعصعة 
 ..الثالثة فلم ٌخرج إلٌه إال ذلن الشاب  إلٌه إال ذلن الشاب ، ثم نادي

 .. أما إنن ممتول ، ولست ممبالًا علٌنا بوجهن حتى ٌرشمون بالنبل: المصحؾ ، فمال له خذ ، فأخذ : فمال له علً 
الفتى لبل أن ٌرجع ، فرماه إنسان ، فألبل علٌنا بوجهه ،  فخرج الشاب بالمصحؾ إلى الموم ، فلما دنا منهم حٌث ٌسمعون لاموا ، ونشبوا

 " .. فمعد
 

أن اإلمام علً حاول مرة أخري أن ٌحصر المسألة  ( 206 ص 1ج  )فً تارٌخ بؽداد -  هـ 463توفً فً – ٌقول الخطٌب البغدادي 
: فً أولبن الذٌن الترفوا جرٌمة ممتل ابن خباب وأهله وٌترن بمٌة الخوارج فً سالم حتى ٌفرغ من معاوٌة ، فٌذكر التالً 

ًا ، كل ذلن ٌمولون هذا المول كلنا لتله ، فناداهم: اخرجوا إلٌنا لاتل عبد هللا بن خباب ، لالوا : نادوهم هللا أكبر ، "   " .. ثالثا
 

:للخوارج ما ٌلً  (ع  )فً نفس المصدر فً نص آخر أكثر تفصٌال لول اإلمام علً وٌضٌف الخطٌب البغدادي   
ٌظهر لً ألتله بهم ، وأنصرؾ عهداًا إلى مدة ، حكم هللا أنتظر فٌكم؟ أٌكم لتل عبد هللا بن خباب بن األرت وزوجته وابنته ، ٌظهر لً "   

.. كلنا لتل بن خباب وزوجته وابنته ، وأشرن فً دمابهم : فنادوا 
به بعضكم فً الضوضاء ، وال ٌمر بعض وال أعرؾ  أظهروا إلً كتابب ، وشافهونً بذلن ، فإنً أكره أن ٌمر: أمٌر المؤمنٌن فناداهم 

  .. من لم ٌمر بمتل من ألر ، لكم األمان حتى ترجعوا إلى مراكزكم كما كنتم ذلن فً الضوضاء ، وال استحل لتل
..وجعلوا كلما جاء كتٌبة ، سألهم عن ذلن ، فإذا ألروا عزلهم ذات الٌمٌن ، حتى أتى على آخرهم ففعلوا ،   
رجعتم كما كنتم لبل األمان من صفوفكم ؟: ارجعوا إلى مراكزكم ، فلما رجعوا ناداهم ثالث مرات : ثم لال   

.. نعم : فمالوا جمٌعا 
أهل الدنٌا ، وألدر على لتلهم لمتلتهم ، شدوا علٌهم ، فأنا أول من شد فالتفت إلً الناس ، فمال ، هللا أكبر ، هللا أكبر ، وهللا لو ألر بمتلهم 

ركبتٌه من اعوجاجه ، ثم شد الناس معه ، فمتلوهم ، فلم ٌنج  ثالث مرات ، كل ذلن ٌسوٌه على (ص  )وعزل بسٌؾ رسول هللا .. علٌهم 
 " ..منهم تمام عشرة 

 
فً شرح -  هـ 656توفً فً عام – ، وابن أبً حدٌد  ( 371 ص 2ج  )فً أنساب األشراؾ -  هـ 297توفً فً عام  – قال البالذري
أن اإلمام علً لال  ( 289 ص 7ج  )فً البداٌة والنهاٌة -  هـ 774توفً فً عام – ، وابن كثٌر  ( 271 ص 2ج  )نهج البالؼة 

: لجٌشه ٌوم النهروان ما ٌلً 
" .. كفوا عن الخوارج حتى ٌبدؤوكم " 

 
:ما ٌلً  ( 371 ص 2ج  )فً منالب آل أبً طالب -  هـ 588توفً فً عام – قال ابن شهر آشوب   

" .. فلما أتاهم أمٌر المؤمنٌن علٌه السالم فاستعطفهم فأبوا إال لتاله"   
 

:ما ٌلً  ( 368 ص 14ج  )فً تارٌخ بؽداد قال الخطٌب البغدادي   

" ..فأذن لهم بالمتال : ٌا أمٌر المؤمنٌن ، لد رموا ، لال : فبدأ الخوارج فرموا ، فمٌل : ال تبدؤوهم ، لال : فمال علً ألصحابه "   
 

فً كل حروبه ، هكذا ٌفعل  (ع  ) كانت األخالق العلوٌة فً المتال مستمدة من أخالق النبوة الدمحمٌة ، ولد طبمها اإلمام علً :المالحظة األولً : مالحظات  ثالث) 
: األوصٌاء ، وكانت مبنٌة علً ثالث نماط وهً 

.. االنتظار حتى ٌبدأ الطرؾ اآلخر بالمتال - 1
.. عدم اإلجهاز علً الجرحى بل معالجتهم ، وعدم مالحمة المدبرٌن - 2
.. عدم التمثٌل بالجثث - 3
 



فً حروبه داخلٌة مستمرة حتى ال ٌتفرغ للرسالة الدمحمٌة العالمٌة ، وفً هذا الشأن لم ٌسب اإلمام  (ع  ) أجبر الطابور الخامس اإلمام علً :المالحظة الثانٌة 
: المسلمٌن أو ٌستحل أعراضهم وأموالهم ، ولد ذكرنا ما ٌبٌن ذلن من مصادر فً حرب الجمل ، أما هنا فً النهروان ، فنذكر التالً 

،  ( 125 ص 4ج ) ، وابن األعثم فً الفتوح  ( 371 ص 2ج ) ، والبالذري فً أنساب األشراؾ  ( 149 ص 1ج  ) فً اإلمامة والساسة ٌنقل ابن قتٌبة- 1
، وابن الصباغ المالكً فً الفصول المهمة  ( 345 ص 3ج ) ، وابن األثٌر فً الكامل فً التارٌخ  ( 189 ص 3ج  )وابن شهر آشوب فً منالب آل أبً طالب 

: كما ٌلً ( ع ) تصرٌحا من لادة اإلمام علً  ( 93ص  )
 ".. أهله علً بٌننا، وأما المتاع والعبٌد واإلماء، فانه حٌن لدم الكوفة رده على وأخذ علً ما كان فً عسكرهم من كل شًء، فأما السالح والدواب، فمسمه" 
ص )، وسبط ابن الجوزي فً تذكرة الخواص  ( 66 ص 4ج ) ، والطبري فً تارٌخ األمم والملون  ( 374 ص 2ج  ) فً أنساب األشراؾ قال البالذري-  2

: ما ٌلً  ( 289 ص 7ج ) ، وابن كثٌر فً البداٌة والنهاٌة  ( 348 ص 3ج ) ، وابن األثٌر فً الكامل فً التارٌخ  ( 105

ولسم الكراع  عشابرهم ، ولم ٌجهز علٌهم ، ورد الرلٌك والمتاع على أهله حٌنما لدم الكوفة، وجد علً ممن به رمك أربعمابة ، فدفعهم إلى" 
" .. والسالح وما لوتل به بٌن أصحابه 

 
 شتان بٌن تلن األخالق الرالٌة وما فعله األموٌون وأتباعهم من السلفٌة الوهابٌة والدواعش من ذبح وانتهان لَلعراض واألموال  ، وسوؾ :المالحظة الثالثة 

 .. (..نذكر بعض تفاصٌل ذلن فً نهاٌة الحلمة األخٌرة 

 
راٌة األمان تنقذ ثمانٌة آالف من الخوارج  فً الدقائق األخٌرة  

 
لحك الدماء مع الخوارج سواء فً المناشدات التً طالت لستة أشهر أو فً أرض  (ع  )حتى بعد كل المحاوالت التً سلكها اإلمام علً 

المعركة ، نراه هنا لبل ثوان من بدأ المعركة ٌنادي فً الخوارج بأن أبا أٌوب األنصاري ٌرفع راٌة األمان ومن ٌلجأ إلٌه فهو آمن ، فٌنمذ 
.. بتلن الخطوة ثمانٌة آالؾ من الخوارج من الخوارج 

 
 فً منالب آل أبً طالب - هـ 588توفً فً – وابن شهر آشوب ،  (125 ص 4ج  )فً الفتوح -  هـ 314توفً فً  – قال ابن األعثم

: ما ٌلً  (189 ص 3ج  )
 " .. بل استأمن إلٌه منهم ألفان" 
 

: ما ٌلً  (365 ص 1ج  )فً كشؾ الؽمة عن علماء األمة -  هـ 692توفً فً  – قال بهاء الدٌن األربلً
فتمدم علً إلٌهم ، فكلموه ، وذكروا ما نمموه علٌه ، فأجابهم ...لم ٌزل ٌعظهم ، وٌدعهم ، فلّما لم ٌر عندهم انمٌاداًا ركز لهم راٌة أمان " 

 " .. عنها ، فاستأمن ثمانٌة آالؾ ، فأمرهم بأن ٌعتزلوه فً ذلن الولت ، ثم حارب البالٌن ، فمتلهم ، وكانوا أربعة آالؾ
 

: ما ٌلً  ( 147 ص 1ج  )فً اإلمامة والسٌاسة -  هـ 276توفً فً عام  – الشافعً ٌقول ابن قتٌبة الدٌنوري
وعلى الخٌل أبا  (أو معمل بن لٌس  )عدي ، وعلى المٌسرة شبث بن ربعً  فرجع علً فعبأ أصحابه ، فجعل على المٌمنة حجر بن" 

الصحابة ـ لٌس بن سعد بن عبادة، وولؾ علً  األنصاري ، وعلى الرجالة أبا لتادة ، وعلى أهل المدٌنة ـ وهم ثمان مبة رجل من أٌوب
من جاء منكم إلى هذه الراٌة ، فهو آمن، ومن : ثم رفع لهم راٌة أمان مع أبً أٌوب األنصاري، فناداهم أبو أٌوب  ....فً الملب فً مضر

 "..دخل المصر فهو آمن، ومن انصرؾ إلى العراق، ومن خرج من هذه الجماعة فهو آمن، فانه ال حاجة لنا فً سفن دمابكم
 

-  هـ 855توفً فً عام – ، وابن الصباغ المالكً  ( 346 ص 3ج  )فً الكامل فً التارٌخ -  هـ 630توفً فً عام  – زاد ابن األثٌر
: ما ٌلً ( ع ) لول اإلمام علً  ( 93ص  )فً الفصول المهمة 

سفن دماءكم ،  ومن انصرؾ إلى المدابن فهو آمن ، ال حاجة لنا بعد أن نصٌب لتلة إخواننا فً ومن انصرؾ إلى الكوفة ، فهو آمن ،" 
أخرى منصرفٌن إلى الكوفة ، وطابفة أخرى إلى المدابن ،  فانصرؾ فروة بن نوفل األشجعً فً خمس مبة فارس ، وخرجت طابفة

ًا ، فلم ٌبك منهم ؼٌر أربعة آالؾ  وتفرق أكثرهم ، بعد أن " .. ..كانوا اثنً عشر ألفا
 

عدد القتلى هنا وهناك ، أٌة أخري من آٌات النبوة الدمحمٌة 
 

، وكانت نتٌجة المناشدات  (ع  )ذكرنا فً الفمرة السابمة ما ٌبٌن أن أعداد الخوارج كانت أكثر من أعداد الجٌش الموالً لإلمام علً 
مع أعداد – أو تزٌد للٌال – علٌهم وراٌة األمان فً الثوان األخٌرة أن نزلت أعدادهم لتتساوي  (ع  )والخطب التً ألماها اإلمام علً 



.. ، نستطٌع إذن أن نتولع أن أعداد المتلى من الطرفٌن سٌكون شبه متساو ، طبما لتساوي الموة بٌنهما  الموالٌن لجٌش اإلمام
 

ٌمول فٌه بأن الناجٌن من الخوارج سٌكون أدنً من - لبل بدأ المعارن  - (ع  )لكن البعٌد عن المعمول أن ٌصدر تصرٌح من اإلمام علً 
عشرة وأن المتلى من أصحابه سٌكون أدنً من العشرة ، هذه هً طبٌعة العالمات النبوٌة بصدق الرسالة الدمحمٌة ، تماما كما أخبرهم 

..  اإلمام بأنهم سٌماتلون لبل عبور النهر ولٌس بعده 
 

: ما ٌلً  ( 365 ص 14ج  )فً تارٌخ بؽداد -  هـ 463توفً فً عام – ذكر الخطٌب البغدادي 
حتى  ثم حملوا علٌهم الثانٌة ، فبلؽوا من الناس أشد من األولى ، ثم حملوا الثالثة أن الخوارج حملت على الناس ، حتى بلؽوا منهم شدة ،" 

والذي فلك الحبة ، وبرأ النسمة ، ال ٌمتلون منكم عشرة ، وال ٌبمى منهم عشرة ، فلما سمع الناس : ظن الناس أنها الهزٌمة ، فمال علً 
 " .. ذلن حملوا علٌهم، فمتلوا

 
، وبناء علً ذلن فمد  (ع  )عرفنا أٌضا من الفمرة السابمة أن المؤرخٌن لد اختلفوا فً أعداد العابدٌن من الخوارج إلً جٌش اإلمام علً 

..  اختلؾ أٌضا األرلام بٌنهم علً أعداد لتلً الخوارج 
 

 )فً خصابص أمٌر المؤمنٌن -  هـ 303توفً فً – ، والنسابً  ( 167 ص 2ج  )فً تارٌخه -  هـ 284توفً فً  – ذكر الٌعقوبً
فً منالب أل أبً --  هـ 588توفً فً – ، وابن شهر آشوب  (ج ص  )فً المستدرن -  هـ 405توفً فً – ، والحاكم  (147ص 

فً أعداد مماتلً ولتلً الخوارج ما  ( 276 ص 7ج  )فً البداٌة والنهاٌة -  هـ 774توفً فً – ، وابن كثٌر  ( 267 ص 1ج  )طالب 
 :ٌلً 

 " .. كانوا ستة آالؾ ، رجع منهم ألفان ، ولتل البالون "
   

: عن أبً وابل أنه لال ما ٌلً  ( 99 ص 4ج  )فً شرح نهج البالؼة -  هـ 656توفً فً عام  – ذكر ابن أبً حدٌد
 " .. كانوا أربعة آالؾ ، رجع منهم ألفان ، ولتل البالون" 
 

 :ما ٌلً  ( 132 ص 4ج  )فً الفتوح -  هـ 314توفً فً عام – قال ابن األعثم 
فهرب منهم رجالن إلى  . إال ساعة حتى لتلوا بأجمعهم وكانوا أربعة آالؾ ، فما فلت منهم إال تسعة نفر فاختلط الموم ، فلم تكن "

ورجالن صارا إلى بالد الجزٌرة إلى موضع ٌمال له سوق التورٌخ ، وإلى  خراسان إلى أرض سجستان وفٌها نسلهما إلى الساعة ،
 " .. تل موزن: الفرات ، فهنان نسلهما إلى الساعة ، وصار رجل إلى تّل ٌمال له شاطا

 
فً -  هـ 1089توفً فً عام – ، وابن العماد الحنبلً  ( 490 ص 2ج  )فً العمد الفرٌد -  هـ 328توفً فً عام  – ذكر ابن عبد ربه
: ما ٌلً  ( 51 ص 1ج  )شذرات الذهب 

 " .. إن الممتولٌن كانوا ألفٌن وثمان مبة: أصح األلاوٌل " 
 

: ما ٌلً  (136 ص 5ج  )فً البدء والتارٌخ -  هـ 355توفً فً عام  – ذكر المطهر بن طاهر المقدسً
 " .. لم ٌخطا السٌؾ منهم عشرة آالؾ" 
 

: بعض المماطع من سٌر معركة النهروان كما ٌلً  ( 415 ص 2ج  )فً مروج الذهب -  هـ 346توفً فً  – ٌذكر المسعودي
سٌروا إلى الموم ، فوهللا ال ٌفلت منهم اال عشرة وال ٌمتل .... واجتمعت الخوارج فً أربعة آالؾ، فباٌعوا عبدهللا بن وهب الراسبً " 

لال ألصحابه ، فلما أشرؾ  فسار علً ، فأشرؾ علٌهم ، ولد عسكروا بالموضع المعروؾ بالرمٌلة على حسب ما منكم إال عشرة ،
والتوبة  هللا علٌه وآله وسلّم ، فتصاؾ الموم وولؾ علٌهم بنفسه ، فدعاهم إلى الرجوع هللا أكبر، صدق هللا و رسول هللا صلّى: علٌهم لال 

ًا وهو ٌأمرهم بالكؾ ، حتى أتى برجل لتٌل متشحط  كفوا ، فكرروا المول: لد رمونا فمال : ، فأبوا ورموا أصحابه ، فمٌل له  علٌه ثالثا
أصحاب علً فخرج فٌهم ، وجعل  هللا أكبر ، اآلن حل لتالهم ، إحملوا على الموم ، فحمل رجل من الخوارج على :بدمه ، فمال علً

: ٌؽشى كل ناحٌة، وٌمول 



ًا   ألبسته أبٌض مشَرفٌّا*** أضربهم ولو أرى علٌا
 :فخرج إلٌه علً رضً هللا عنه ، وهو ٌمول

ًا   إنً أران جاهال شمٌّا*** ٌا اٌَّهذا المبتؽً علٌا
ًا   هلّم فابرزها هنا الٌّا*** لد كنت عن كفاحه ؼنٌّا

ًٌ فمتله  :، ثم خرج منهم آخر، فحمل على الناس، ففتن فٌهم وجعل ٌكر علٌهم، وهو ٌمول  وحمل علٌه عل
 ألبسته بصارمً ثوب َؼبَن*** أضربهم ولو أرى أبا حسن 
 :فخرج إلٌه علً وهو ٌمول
  إلٌن فانظر أٌّنا ٌلمى الؽبن*** ٌا أٌّهذا المبتؽى أبا حسن 

ًٌ وشكه بالرمح ، وترن الرمح فٌه ، فانصرؾ علً وهو ٌمول   " .. لمد رأٌت أبا حسن فرأٌت ما تكره: وحمل علٌه عل
 

: ما ٌلً  (ج ص  )فً أنساب األشراؾ -  هـ 297توفً فً عام  – ذكر البالذري
 " .. وٌظهر من بعض النصوص أن هذه األرلام إنما تتحدث عن الفرسان منهم دون الرجالة" 
 

 هو أن الناجٌن من الخوارج كانوا أدنً من عشرة ، وأن المتلى من جٌش اإلمام كانوا أدنً من لكن شبه المتفق علٌه بٌن المؤرخٌن
.. عشرة ، هكذا صرحت النبوءة الدمحمٌة التً تأخر النطك بها مدة ربع لرن تمرٌبا 

 
،  ( 120 ص 4ج  )-  هـ 314توفً فً – ابن األعثم ، و ( 373 ص 2ج  )فً أنساب األشراؾ -  هـ 297توفً فً – قال البالذري 

ج  )فً تارٌخ بؽداد -  هـ 463توفً فً – ، والخطٌب البؽدادي  ( 405 ص 2ج  )فً مروج الذهب  – 346توفً فً – المسعودي و
، والموفك الخوارزمً  ( 406ص  )فً منالب أمٌر المؤمنٌن علً -  هـ 483توفً فً – ، وابن المؽازلً المالكً  ( 365 ص 14

 2ج )فً منالب آل أبً طالب -  هـ 588توفً فً عام – ، وابن شهر آشوب  ( 185ص  )فً المنالب -  هـ 568توفً فً – الحنفً 
لً -  هـ 656توفً فً – ، وابن أبً حدٌد  ( 345 ص 3ج  )فً الكامل فً التارٌخ -  هـ 630توفً فً – ، وابن األثٌر  ( 99ص 

 ( 267 ص 1ج  )فً كشؾ الؽمة عن علماء األمة -  هـ 692توفً فً – ، وبهاء الدٌن األربلً  ( 273 ص 2ج  )شرح نهج البالؼة 
-  هـ 807توفً فً – ، ونور الدٌن ابن أبً بكر الهٌثمً  ( 93ص )فً الفصول المهمة -  هـ 855توفً فً – ، وابن الصباغ المالكً 

بألفاظ  ( 276 ص 11ج  )كنز العمال فً -  هـ 975توفً فً – ، والمتمً الهندي  ( 241 ص 6ج  )فً مجمع الزوابد ومنبع الفوابد 
: متشابهة ما ٌلً 

ٌفلت من أهل النهروان إال ألل من عشرة ، وال ٌمتل من أصحابه  أنه أخبر أصحابه أنه ال (ع  )لد استفاض النمل عن أمٌر المؤمنٌن " 
 " ..  كما لال حتى عشرة فكان

 
 )أن الذٌن نجوا من الخوارج كانوا تسعة  ( 93ص ) ، وابن الصباغ فً الفصول المهمة  ( 132 ص 4ج  ) فً الفتوح قال ابن األعثم

وفٌها نسلهما إلى الساعة ، ورجالن صارا إلى بالد الجزٌرة ، إلى موضع ٌمال  هرب منهم رجالن إلى خراسان ، إلى أرض سجستان ،
 ( .. تل موزن: ٌمال له  سوق التورٌخ ، وإلى شاطا الفرات ، فهنان نسلهما إلى الساعة ، وصار رجل إلى تلّ  له
 

 )فً خصابص أمٌر المؤمنٌن علً -  هـ 303توفً فً – ، والنسابً  ( 245 ص 4ج  )فً سننه -  هـ 275توفً فً  – قال أبو داود
فً -  هـ 458توفً فً – ، والبٌهمً  ( 184 ص 10ج  )فً مصنفه –  هـ 211توفً فً – ، وعبد الرزاق الصنعانً  ( 145ص 

 3ج  )فً الرٌاض النضرة فً منالب العشرة -  هـ 694توفً فً – ، ومحب الدٌن الطبري الشافعً  ( 170 ص 8ج  )السنن الكبرى 
: ما ٌلً  ( 225ص 

 " .. سوى رجلٌن (ع  )لم ٌُمتل من أصحابه " 
 

: ما ٌلً  ( 95ص  )فً الفخري فً اآلداب السلطانٌة والدول اإلسالمٌة -  هـ 709توفً فً عام – قال ابن الطقطقا 
 " .. اعتبر المتلى من أصحاب علً فكانوا سبعة" 
 

: ما ٌلً  ( 127 ص 4ج  ) فً الفتوح قال ابن األعثم



" .. لم ٌمتل من أصحاب علً سوي أولبن التسعة " 
 

وكما كانت األخالق العلوٌة فً معركتً الجمل وصفٌن فً إعادة أموال محاربٌه إلً ورثتهم وعدم سبً النساء المسلمات ، كانت كذلن 
..   فً معركة النهروان 

 

: عن عرفجة عن أبٌه أنه لال ما ٌلً  ( 3 ص 11ج  ) فً تارٌخ بؽداد قال الخطٌب البغدادي
ًا حٌن ظهر على أهل النهروان ، فأمر بورثتهم"  ًا فلٌأخذه ، فجعل الناس : فأخرجت إلى الرحبة ثم لال للناس  شهدت علٌا من عرؾ شٌبا

 " ..ثم فمدتها ، فال أدري من أخذها  ما عرفوا حتى كان آخر ذلن لدر من نحاس ، فمكثنا ثالثة أٌام ال ٌعرفها أحد ، ٌأخذون
 

: عن شمٌك بن سلمة أنه لال ما ٌلً  ( 321 ص 7ج  )فً كنز العمال قال المتقً الهندي 
 " .. لم ٌسب علً ٌوم الجمل ، وال ٌوم النهروان" 
 

 ، عالمة نبوٌة دمحمٌة تحمل دالالت عدٌدة (المخدج  )ذو الثدٌة 
 

عانً كثٌرا فً إلناع الكوفٌٌن باالنخراط فً  (ع  )ذكرنا فً وسط هذه الحلمة لول ابن األعثم فً الفتوح والذي لال فٌه أن اإلمام علً 
.. جٌشه لمحاربة الخوارج ، كما ذكرنا امتعاض بعض أصحابة لمحاربتهم بسبب ما عرؾ عنهم من تموي وخشوع فً الصالة 

 
ببعض الكلمات النبوٌة كانت مرتبطة بذي الثدٌة حتى تمكن من تجنٌد أربعة آالؾ من الكوفٌٌن لمحاربة  (ع  )لكن ما أن تكلم اإلمام علً 

الخوارج ، فماذا لال لهم اإلمام علً عن ذي الثدٌة ؟  
 

وكان مشاركا – وصححه األلبانً عن زٌد بن وهب الجهنً  ( 4768حدٌث رلم  )فً سننه -  هـ 275توفً فً عام  – ذكر أبو داود
: أن اإلمام علً خطب فً جٌشه ولال ما ٌلً – فً جٌش اإلمام ضد الخوارج 

ٌخرج لوم من أمتً ٌمرؤون المرآن ، لٌس لراءتكم إلى لراءتهم بشًء ، وال : ٌمول  (ص  )أٌها الناس ، إنً سمعت رسول هللا " 
صالتهم ترالٌهم ، ٌمرلون من اإلسالم كما ٌمرق  إلى صٌامهم بشًء ، ٌمرؤون المرآن ٌحسبون أنه لهم ، وهو علٌهم ، ال تجاوز صٌامكم

أن فٌهم رجالًا : وآٌة ذلن ، اتكلوا على العمل ال (ص  )الجٌش الذٌن ٌصٌبونهم ما لضً لهم على لسان نبٌهم  السهم من الرمٌة ، لو ٌعلم
 .. له عضد لٌس له ذراع ، على رأس عضده مثل حلمة الثدي ، علٌه شعرات بٌض

 وهللا ، إنً ألرجو أن ٌكونوا هؤالء الموم ، فإنهم لد !فتذهبون إلى معاوٌة وأهل الشام ، تتركون هؤالء ٌخلفونكم فً ذرارٌكم وأموالكم ؟أ
 " .. سفكوا الدم الحرام ، وأؼاروا فً سرح الناس ، فسٌروا على اسم هللا

 
، وعبد الرزاق  ( 146ص ) ، والنسابً فً خصابص أمٌر المؤمنٌن علً  ( 95 ص 1ج  )فً مسنده -  هـ 241توفً فً  – قال أحمد

فً الرٌاض -  هـ 694توفً فً – ، ومحب الدٌن الطبري الشافعً  ( 149 ص 10ج  )فً مصنفه -  هـ 211توفً فً – الصنعانً 
: لال ( ع ) عن عبٌدة السلمانً أن اإلمام علً  ( 292 ص 7ج ) ، وابن كثٌر فً البداٌة والنهاٌة  ( 225 ص 2ج  )النضرة 

تبطروا ألنبأتكم بما وعد هللا الذٌن ٌمتلونهم على  لوال أن (أو مثدون ، أو مخدج الٌد  )ٌخرج لوم فٌهم رجل مودن : لال رسول هللا " 
إي ورب الكعبة ، إي ورب الكعبة ، إي ورب : لال !  ؟أأنت سمعته من رسول هللا: للت لعلً رضً هللا عنه : لال عبٌدة  .. لسان نبٌَّه

 .. " .. الكعبة
 

حافزا فً تعببة الكوفٌٌن ،  (ص  )عن رسول هللا  (ع  ) هكذا كانت تلن النوعٌة من األحادٌث النبوٌة المرتبطة بذي الثدٌة والتً رواها اإلمام علً :مالحظة ) 
وذكرناها فً هذه الحلمة بالحفاظ علً  (ع  )عن رسول هللا  (ع  )أما فً الطرٌك المصٌر إلً النهروان ، فمد تكفلت النبوءات النبوٌة التً ذكرها اإلمام علً 

 .. (الجٌش العلوي علً مستوي جٌد من الثمة تضمن لهم الطمأنٌنة بأنهم علً الحك 

 
فً خصابص أمٌر المؤمنٌن -  هـ 303توفً فً عام – ، والنسابً  ( 343 ص 1ج  )فً صحٌحه -  هـ 261توفً فً – قال مسلم 

 211توفً فً – ، وعبد الرزاق الصنعانً  ( 36 ص 4ج  )فً الطبمات الكبرى -  هـ 230توفً فً – ، وابن سعد  ( 45ص  )علً 
توفً فً – ، وابن كثٌر  (170 ص 8ج  )فً السنن الكبرى -  هـ 458توفً فً – ، والبٌهمً  ( 148 ص 10ج  )فً مصنفه - هـ 



: ما ٌلً  ( 291 ص 7ج  )فً البداٌة والنهاٌة -  هـ 774
الذي ال اله  ٌا أمٌر المؤمنٌن ، هللا: صدق هللا ، وبلػ رسوله ، فمام إلٌه عبٌدة السلمانً ، فمال : ثم لال  (ع  )وحٌن وجدوا المخدج كبّر " 

ًا ، وهو ٌحلؾ: إال هو ، أنت سمعت هذا الحدٌث من رسول هللا ؟ فمال   " .. إي وهللا الذي ال إله إال هو ، حتى استحلفه ثالثا
 

: عن ابن عباس أنه لال ما ٌلً  ( 174 ص 1ج  )فً تارٌخ بؽداد -  هـ 463توفً فً عام  – قال الخطٌب البغدادي
لم نجده ، فعرؾ : وٌلكم التمسوه ـ ٌعنً المخدج ـ فالتمسوه ، فجاءوا فمالوا: لما أصٌب أهل النهروان خرج علً وأنا خلفه فجعل ٌمول" 

 ".. فجاءوا به ، فلما رآه خّر ساجداًا  وٌلكم ضعوا علٌهم المصب ، أي علموا كل رجل منهم بالمصب ،: فً وجهه ، فمال علً  ذلن
 

: ما ٌلً  ( 30ص  ) فً خصابص أمٌر المؤمنٌن علً قال النسائً
 جبهته حتى أتى وهدة من األرض ، فٌها نحو من ثالثٌن لتٌالًا ، فاستخرجه منهم ،  لما لم ٌجدوه لام والعرق ٌتصبب من (ع  )أنه " 

 " .. وأظهر للشان باألمر آٌتٌن جعلتاه ٌعود إلى ٌمٌنه

،  ( 160 ص 1ج  )فً تارٌخه -  هـ 463توفً فً عام – والخطٌب البؽدادي ،  ( 144ص  )وٌضٌف النسائً فً نفس المصدر 
توفً – ، والمتمً الهندي  ( 41 ص 6ج  )فً مجمع الزوابد ومنبع الفوابد -  هـ 807توفً فً عام – ونور الدٌن ابن أبً بكر الهٌثمً 

حٌن انتهى من لتال الخوارج  ولم ٌجد فً بادئ األمر ذا  (ع ) أن اإلمام علً  ( 275 ص 11ج  )فً كنز العمال -  هـ 975فً عام 
 .. فإنها هادٌة (كانت البؽلة النبوٌة معه  )ابتونً بالبؽلة : الثدٌة لال ألصحابه 

: ما ٌلً  ( 191 ص 3ج  )فً منالب آل أبً طالب -  هـ 588توفً فً عام – قال ابن شهر آشوب 
، (ص  )ابتنً ببؽلة رسول هللا ! وهللا ، ما كذبت وال كذبت ، ٌا عجالن: فمال  لم نجده ،: اطلبوا المخدج ، فمالوا : لال لهم (ع  )أنه " 

" .. فاستخرجوه من تحت المتلى فً نهر وطٌن : لال ، اطلبوه ههنا: فأتاه بالبؽلة ، فركبها ، وجال فً المتلى ، ثم لال 
 

وجدانه ، ثم لام فً  حٌن كانوا ٌخبرونه بعدمبكً مرتٌن ( ع ) بأن اإلمام علً  ( 295 ص 7ج  ) فً البداٌة والنهاٌة ٌقول ابن كثٌر
 ..الثالثة بنفسه فركب بؽلته الشهباء، فلما وجده سجد

 
-  هـ 656توفً فً عام – ، وابن أبً حدٌد  ( 415ص  )فً منالب اإلمام علً -  هـ 483توفً فً عام  – قال ابن المغازلً المالكً

:  عن ٌزٌد ابن روٌم أنه لال ما ٌلً ( 277 ص 2ج  )فً شرح نهج البالؼة 
فلما طحن الموم ، ورام استخراج ذي الثدٌة ، فاتبعه ، أمرنً  ، الثدٌة ٌمتل الٌوم أربعة آالؾ من الخوارج ، أحدهم ذو (ع  )لال علً " 

اطرح على كل لتٌل منهم لصبة ، فلم أزل كذلن ، وأنا بٌن ٌدٌه  : ، ولال (ص  )آالؾ لصبة ، وركب بؽلة رسول هللا  أن ألطع له أربعة
وهللا ، ما كذبت ، وال : ٌمول  والناس ٌتبعونه حتى بمٌت فً ٌدي واحدة ، فنظرت إلٌه وإذا وجهه أربد ، وإذا هو ، وهو راكب خلفً ،

 فكبر علً بأعلى صوته ، ثم سجد ، فكبر: ، ثم ٌمول  (العثور على ذي الثدٌة هنان  ثم ٌذكر )كذبت ، فإذا خرٌر ماء عند موضع دالٌة 
" .. الناس كلهم

 
أنه استمر فً ذكر النبوءات النبوٌة حتى بعد  (ع  ) تدل النصوص التً تذكر البؽلة الشهباء النبوٌة علً لسان اإلمام علً :المالحظة األولً : مالحظات  ثالث) 

فً لحظات ، وهً وسٌلة مثلً من اإلمام لتثبٌت اإلٌمان  (ص  )انتهاء معركة النهروان وحسم المولؾ معهم ، فما عجز عنه الناس نجحت فٌه بؽلة رسول هللا 
.. فً للوب جٌشه 

 
فً إعطاء النبوءات النبوٌة الدمحمٌة علً مدي المعاناة التً اللاها مع جٌشه فً حربه مع الخوارج ، فحتى بعد  (ع  ) ٌدل استمرار اإلمام علً :المالحظة الثانٌة 

االنتصار الحاسم علٌهم وظهور تلن النبوءات المتتالٌة ، استمر بعض الموم فً جٌشه إٌذاء مشاعره بالحنٌن إلً أسالفهم من الخوارج ، وكأنهم فً بالهة 
ما – بعد فترة لصٌرة – مستحكمة وؼباء مطبك علً عمولهم ، تماما كما ولعوا فً خدٌعة عمرو ٌوم رفع المصاحؾ فً صفٌن وهذا أوال ، وكذلن ٌوم رفضوا 

، فخلطوا بٌن التحكٌم والحاكمٌة " ال حكم إال هلل فً الكوفة " أجبروا اإلمام علٌه وهددوه ٌومها بمتله أو تسلٌمه إلً معاوٌة ، وهذا ثانٌا ، وأٌضا ٌوم رفعوا شعار 
، وهذا ثالثا ، وكذلن ٌوم لتلوا اإلمام علً فأسدوا خدمة عظٌمة لمعاوٌة الذي لم ٌتمكن أبدا من الوصول إلً اإلمام ، فأولفوا بتلن الجرٌمة الدولة األموٌة علً 

.. لدمٌها وهذا رابعا
لام إلٌه رجل منهم، : وخطب الناس بالنخٌلة من أهل النهروان ( ع ) أنه بعد أن فرغ اإلمام علً  ( 146 ص 1ج  ) فً شرح نهج البالؼة قال ابن أبً حدٌد

!!  أصحاب النهروان ، ثم تكلم الناس من كل ناحٌة ولؽطوا  ما أحوج أمٌر المؤمنٌن الٌوم إلى: فمال



 
لد عانً أشد المعاناة فً تعببة  (ع  ) دراستنا هنا تنصب علً مرحلة الخوارج ، لكن المتابع لمرحلة ما بعد الخوارج سٌجد أن اإلمام علً :المالحظة الثالثة 

كً تخضب اللحٌة من ضربة - شمٌك عالر نالة صالح – جٌشه لماللاة معاوٌة بعد النهروان ، حتى صرح لهم بأنه لد ملّهم وملّوه ، وأنه مشتاق كً ٌخرج أشماها 
بأن لاتله ٌكنً بشمٌك عالر نالة صالح وأن حاضنته ٌهودٌة ، والملفت للنظر أن  (ع  )الرأس ، وفً هذا إشارة إلً النبوءة الدمحمٌة التً علمها من رسول هللا 

اإلمام كان ٌعرؾ عبد الرحمن بن ملجم ، وٌعرؾ أن حاضنته كانت ٌهودٌة ، وٌعرؾ أنه لاتلته ، علً ولم ٌشأ اإلمام علً أن ٌمسه ألنه ال جرم علٌه رؼم إلحاح 
 رمضان علً رأسه فخضب الدم لحٌته ، فصدلت النبوءات فً ممتل اإلمام ، الذي 19بن ملجم له بأن ٌمتله أو ٌمطع ٌدٌه ، وضربه بن ملجم ضربة الموت فً 

 " ..فزت ورب الكعبة " لال حٌن ذلن 
، والنسابً  ( 140 ص 3ج ) ، والحاكم فً المستدرن  ( 135 ص 1ج ) ، وابن لتٌبة الدٌنوري فً اإلمامة والسٌاسة  ( 263 ص 4ج  ) فً مسنده ذكر أحمد

: بنحو مشابهة عن عمار بن ٌاسر أنه لال  ( 39ص  )فً خصابص أمٌر المؤمنٌن 
ًا من بنً مدلج ٌعملون فً عٌن لهم فً كنت أنا وعلً رفٌمٌن فً ؼزوة ذات العشٌرة ، فلّما نزلها رسول هللا صلّى هللا"  نخل  علٌه وآله وسلّم وألام بها ، رأٌنا ناسا

فً  فجبناهم فنظرنا إلى عملهم ساعة ثم ؼشٌنا النوم فانطلمت أنا وعلً فاضطجعنا ، هل لن أن نأتً هؤالء فننظر كٌؾ ٌعملون؟ ٌا أبا الٌمظان: ، فمال لً علً
تلن الدلعاء ، فٌومبذ  إال رسول هللا صلّى هللا علٌه وآله وسلّم ٌحّركنا برجله ولد تتّربنا من  (ما أٌمظنا)صور من النخل فً دلعاء من التراب فنمنا، فوهللا ما أهبنا 

احٌمر : بلى ٌا رسول هللا، لال :أال أحدثكما بأشمى الناس رجلٌن؟ للنا: تراب، لما ٌرى علٌه من التراب، لال ٌا أبا: لال رسول هللا صلّى هللا علٌه وآله وسلّم لعلً
 " .. على هذه ـ ٌعنً لرنه ـ حتى تبّل منه هذه ٌعنً لحٌته ثمود الذي عمر النّالة ، والّذي ٌضربن ٌا علً

:  أن النّبً صلّى هللا علٌه وآله وسلّم لال ( 499 ص 2ج  ) فً أنساب األشراؾ قال البالذري
 " ..  وأشار إلى حٌث طعن. وأشمى اآلخرٌن من هذه األّمة الذي ٌطعنن ٌا علً ،  أشمى األولٌن عالر النالة"

: لال لعلً ( ص ) عن عثمان بن صهٌب عن أبٌه أن النبً  ( 298 ص 2ج  ) فً العمد الفرٌد قال ابن عبد ربه
 الذي ٌضربن على هذا ٌعنً ٌافوخه: ال أدري ، لال: فمن أشمى اآلخرٌن؟ لال صدلت،: الّذي عمر النّالة ـ ٌعنً نالة صالح ـ لال: من أشمى األولٌن؟ لال" 

  " .. وٌخضب هذه، ٌعنً لحٌته
:   عن سكٌن بن عبد العزٌز العبدي انّه سمع أباه ٌمول ما ٌلً (1125 ص 3ج  ) فً االستٌعاب فً معرفة األصحاب ذكر ابن عبد البر

ًا فحمله ثّم لال"   :جاء عبد الرحمن بن ملجم ٌستحمل علٌا
 عذٌري من خلٌلً من مراد*** أرٌد حٌاته وٌرٌد لتلً 
ٌتحدّث بها  ابن ملجم ٌسّم سٌفه وٌمول انّه سٌفتن بن فتكة: رضً هللا عنه ، فمٌل له  انّه لم ٌمتلنً بعد ، واتى علً: فما ٌمنعن منه ؟ لال : أما إن هذا لاتلً ، لٌل 

 " .. ما لتلنً بعد: فخلّى عنه ولال  لعدّوي وعدّون ،: لم تسّم سٌفن ؟ لال : العرب ، فبعث إلٌه فمال له 
: عن أبً الطفٌل أنه لال ما ٌلً  ( 279 ص 3ج  ) فً تارٌخ مدٌنة دمشك ذكر ابن عساكر

ًا لّما جمع الناس للبٌعة جاء عبد الرحمان بن ملجم فردّه مرتٌن، ثم لال"   " .. ما ٌحبس أشماها فوهللا لتخضبّن هذه من هذا: إن علٌا
: أنه لال ما ٌلً  (ع  ) فً نفس الصفحة بالمصدر السابك عن أبً حرب ابن األسود الدؤلً عن أبٌه عن اإلمام علً وذكر ابن عساكر

رسول  واٌم هللا لمد اخبرنً به: فانًّ أخشى أن ٌصٌبن بها ذباب السٌؾ، فمال علً ال تمدم العراق: أتانً عبد هللا بن سالم ولد وضعت لدمً فً الؽرز فمال لً "  
ًا ٌخبر بهذا عن نفسه : هللا ، لال أبو األسود  " .. فما رأٌت كالٌوم لّط محاربا

: عن أبً جرٌر عن سعٌد ابن المسٌب أنه لال ما ٌلً  ( 285 ص 3ج  ) فً المصدر السابك ٌضٌف ابن عساكر
ًا على المنبر وهو ٌمول "  لتل  لمد ادعى علً علم الؽٌب ، فلما: فملت : لحٌته وجبٌنه فما ٌحبس أشماها ؟ لال  وأشار بٌده إلى! لتخضبّن هذه من هذه: رأٌت علٌّا

 " .. ( .. علمت انّه لد كان عهد إلٌه

 
: ما ٌلً  ( 406 ص 2ج  )فً مروج الذهب -  هـ 346توفً فً عام – قال المسعودي 

علً ، علٌه أثر الحزن لفمد المخدج ، فانتهى إلى لتلى بعضهم فوق بعضهم ،  أمر علً بطلب المخدج ، فطلبوه ، فلم ٌمدروا علٌه ، فمام" 
ًا وشماالًا ، واستخرجوه ، فمال علً  :فمال فثنى علً رجله ، ونزل ، :  إلى أن لال ...هللا اكبر ما كذبت على دمحم: أفرجوا ، ففرجوا ٌمٌنا

 " .. وخر هلل ساجداًا 
 

– وصححه الذهبً علً شرط الشٌخٌن ، والخطٌب البؽدادي  ( 154 ص 2ج  )فً المستدرن -  هـ 405توفً فً عام – ذكر الحاكم 
 294 ص 7ج  )فً البداٌة والنهاٌة -  هـ 774توفً فً عام – ، وابن كثٌر  ( 158 ص 13ج  )فً تارٌخه -  هـ 463توفً فً عام 

: عن مالن بن الحارث أنه لال ما ٌلً  (
الكرب ، ثم إنه لدر علٌه ، فخر شهدت علٌا رضً هللا عنه ٌوم النهروان ، طلب المخدج فلم ٌمدر علٌه ، فجعل جبٌنه ٌعرق وأصابه " 

 " .. وهللا ، ما كذبت وال كذبت: ساجداًا ، فمال 
 

فً -  هـ 568توفً فً عام – ، والموفك الخوارزمً الحنفً  ( 108 ص 1ج  )فً مسنده -  هـ 241توفً فً عام – ذكر أحمد 
: ما ٌلً  ( 292 ص 7ج ) ، وابن كثٌر فً البداٌة والنهاٌة  ( 185ص  )المنالب 

 " .. إنهم حٌن وجدوا المخدج كبّر علً ، وحمد هللا ، وخّر هو والذٌن كانوا معه سجدّاًا " 



 
: ما ٌلً  ( 69 ص 4ج  )فً تارٌخ األمم والملون -  هـ 310توفً فً عام  – قال الطبري

وهللا : أتً بها أخذها ثم رفعها ولال   الطعوا ٌده المخدجة ، وابتونً بها ، فلما:بذلن لال  (ع  )إنهم حٌن وجدوا المخدج وأخبروا علٌا " 
 " .. ، ما كذبت ، وال كذبت

 
:  هنان شن كبٌر فً رواٌة الطبري ، ونرد علٌه بنمطتٌن ، وهما ما ٌلً :مالحظة ) 
كان ٌنهً دابما عن التمثٌل بجثث المتلى ، ولطع ٌد المٌت ٌعد تمثٌال بحرمته ، وهو لم ٌخالؾ لط التعالٌم النبوٌة ، ففً سنن أبً  (ع  )الثابت أن اإلمام علً - 1

ج ) وصحٌح ابن حبان  ( 444 ص 3ج ) ، ومصنؾ الصنعانً  ( 56 ص 1ج ) ، ومسند أحمد  ( 516 ص 1ج ) ، وسنن ابن ماجة  ( 544 ص 3ج  )داود 
" .. كسر عظام المٌت ككسره حً : " أنه لال ( ص ) عن أم المؤمنٌن عابشة عن النبً  ( 58 ص 4ج ) ، وسنن البٌهمً  ( 437 ص 7
 .. (! ال ٌوجد حاجة ماسة لٌطلب اإلمام علً لطع ٌد المخدج لٌراها الناس ، فمن المعمول والمنطمً أن ٌشاهد الناس جثته وهً بكاملها علً األرض - 2

 

: ما ٌلً  ( 276 ص 2ج  )فً شرح نهج البالؼة -  هـ 656توفً فً عام – قال ابن أبً حدٌد 
 " ًٌّ ذا الثدٌة ، أمرنً أن ألطع له أربعة  أربعة آالؾ من الخوارج ، أحدهم ذو الثدٌة ، فلما ُطحن الموم ورام استخراج نمتل الٌوم: لال عل

بٌن ٌدٌه وهو راكب خلفً ، والناس  إطرح على كل لتٌل منهم لصبة ، فلم أزل كذلن وأنا: آالؾ لصبة ، وركب بؽلة رسول هللا ولال
بت ، فإذا: إلٌه وإذا وجهه اْربَدَّ وإذا هو ٌمول ٌتبعونه حتى بمٌت فً ٌدي واحدة ، فنظرت خرٌر ماء عند موضع  وهللا ما كذبُت وال ُكذِّ

هذه رجل إنسان ، فنزل عن البؽلة : ، وإذا رجله فً ٌدي فجذبتها وللت فتش هذا ، ففتشته فإذا لتٌل لد صار فً الماء: دالٌة ، فمال
ًا ، ًٌّ بأعلى صوته ثم سجد ، فكبَّر الناس  فكبر! فجذب الرجل األخرى وجررناه ، حتى صار على التراب ، فإذا هو المخدج  مسرعا عل

 .. " .. كلهم
 

: ما ٌلً  ( 193 ص 2ج  )فً تارٌخه -  هـ 284توفً فً عام – قال الٌعقوبً 
ساعتٌن من النهار ، فمتلوا  ألفان وألام أربعة آالؾ ، والتحمت الحرب بٌنهم مع زوال الشمس فألامت ممدار فرجع ٌومبذ من الخوارج" 

ولعة  وكانت. الموم إال ألل من عشرة ، ولم ٌمتل من أصحاب علً إال ألل من عشرة  من عند آخرهم ولتل ذو الثدٌة ، ولم ٌفلت من
ًا فمال بعد حمد هللا والثناء علٌه والتذكٌر لنعمه (النهروان  بعد )ولما لدم علً الكوفة  .. 39النهروان سنة  والصالة على دمحم  لام خطٌبا

الناكثون  عٌن الفتنة ولم ٌكن لٌجترئ علٌها أحد ؼٌري ، ولو لم أكن فٌكم ما لوتل أما بعد أٌها الناس فأنا فمأت: وذكره بما فضله هللا به
فوالذي ! عن للٌل ممتول فما ٌحبس أشماها أن ٌخضبها بدم أعالها  سلونً لبل أن تفمدونً فإنً: وال الماسطون وال المارلون ، ثم لال 

مابة أو تهدي مابة ، إال أنبأتكم بناعمها ولابدها  وبرأ النسمة ال تسألونً عن شًء فٌما بٌنكم وبٌن الساعة ، وال عن فتنة تضل فلك البحر
  " ..وسابمها إلى ٌوم المٌامة

 
: عن ابن جرٌر عن أبً سعٌد الخدري أنه لال  ( 302 ص 11ج  )فً كنز العمال -  هـ 975توفً فً  – قال المتقً الهندي

ًا لال : ، ممن أرتضً ، فً بٌتً هذا  حدثنً عشرة من صحابة النبً"  العالمة التً لال رسول هللا عنها ، فإنً لم  التمسوا لً: أن علٌا
" .. .. فحمد هللا علً حٌن عرؾ عالمة رسول هللا  ، فجًء به ، أكذب أكذب ، ولم

 
 أبو سعٌد الخدري ٌشترط حضور عشرة من الصحابة ممن ٌرتضً ، وفً هذا رد ممنع لمن ٌعتمد أن الصحابة كلهم عدول، ولمزٌد من اإلضافة فً :مالحظة ) 

 .. (لكاتب هذه الدراسة مدونته " نظرٌة عدالة الصحابة ، صنعها األموٌون للتؽطٌة علً جرابمهم " هذا الشأن ننوه إلً دراسة من ثمان حلمات بعنوان 

 
 ..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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