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 الخوارج من حٌث المعنً ، كما نالشنا أٌضا تمركز دولهم علً مر التارٌخ منذ اندحارهم فً فً الحلمة األولً من هذه الدراسة نالشنا
.. ( 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 الحلمة الثانٌة نالشنا 
.. التحذٌرات النبوٌة بشؤنهم 

 
 الفتنة التً ولعت فً أعماب ممتل الخلٌفة الثالث عثمان ثم فتنة معركة الجمل التً تلتها بشهور للٌلة ، السبب فً فً الحلمة الثالثة نالشنا

 ..  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 الحلمة الرابعة تحدثنا 
.. مع ثالثً الجمل - زمنا وعددا – دماء المسلمٌن بالحوار معهم بؤكثر مما فعل 

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

ٌكون جٌشا ٌإسس علً الشورى واحترام اإلنسان وحرٌة الكلمة والنمد والمساواة بٌن المائد وأصؽر مرإوسٌه ، 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 الحلمة السادسة تحدثنا 
.. العلوي والموالون لإلمام علً 

 
فً معركة النهروان ، وظهور العالمات النبوٌة  (ع  ) عن الخوارج فً مواجهتهم المسلحة مع اإلمام علً فً الحلمة السابعة تحدثنا

..  هو سٌد الفرلة الناجٌة  (ع  )التً تإكد علً أن اإلمام علً 
 

رئة أنفسهم فً ب عن دور أم المإمنٌن عائشة فً معركة النهروان ، ونختم الحلمة بؤكاذٌب الخوارج لتالٌوم سنتحدث فً الحلمة الثامنة
 ..كتب التارٌخ 

 
عن معركة النهروان وتفاصٌلها عندما عاد إلٌها بعض أفراد الجٌش العلوي ، فمد – حٌث الثمل الدٌنً – أخذت األنباء تنتشر بالمدٌنة 

والخوارج  (ع  )تزاحم علٌهم كبار الصحابة المتواجدٌن بالمدٌنة لمعرفة تفاصٌل تلن المواجهة التً دامت لستة أشهر بٌن اإلمام علً 
.. الذٌن كانوا جزءا من جٌشه فً صفٌن ، كانت أهم تلن الشخصٌات التً سعت لمعرفة تفاصٌل ما جري هً أم المإمنٌن عائشة 

 
!! - شمل المدٌنة والعراق ومصر -  سنالحظ فً هذه الحلمة أن هنان تركٌزا شدٌدا من أم المإمنٌن عائشة إلجراء تحمٌك واسع :المالحظة األولً : مالحظتان ) 

.. فٌه ، والنتائج التً تترتب علً ممتله (ص  )للتؤكد من ممتل ذي الثدٌة فً النهروان ، فهً األعلم بؤحادٌث النبً 
 

فً ذي الثدٌة ، حتى ال تثبت علٌهم أحادٌث المارلة ، ولد فعلها  (ص  ) سنالحظ أٌضا بهذه الحلمة أن علماء الخوارج أنكروا ألوال النبً :المالحظة الثانٌة 
 .. (..حسب أهوائهم ، ولد ذكرنا ذلن بالحلمة الرابعة" وٌح عمار تمتله الفئة الباؼٌة " الماسطون ولنفس الؽرض فً صفٌن حٌن فسروا حدٌث 

 
: أنه لال ( ع ) عن حجر بن عدي عن اإلمام علً  (249 ص 2ج  )فً المعجم األوسط -  هـ360توفً فً عام  – ذكر الطبرانً

" .. لمد علمت عائشة بنت أبً بكر أن أهل النهروان ملعونون علً لسان دمحم  " 



 
: أنه لال ( ع ) عن ربٌعة ابن ناجذ عن اإلمام علً  ( 155 ص 4ج  ) فً المعجم األوسط ذكر الطبرانً

علً لسان  (هً مرفوعة علً سبٌل المطع  )علم أولوا العلم من آل دمحم وعائشة بنت أبً بكر ، فاسؤلوها أن أصحاب األسود ذو الثدٌة " 
" .. ولد خاب من افتري  (ص  )النبً األمً 

 
، كان مشهورا بحجر الخٌر لورعه وشجاعته وإنكاره لذاته  (راجع سٌر أعالم النبالء  ) حجر بن عدي كان أصؽر الصحابة :المالحظة األولً : مالحظتان ) 

فً صفٌن ، لتله معاوٌة مع كوكبة طاهرة تمٌة ألنهم رفض سب اإلمام علً ، أصابت هلوسة معاوٌة  (ع  )ورجولته فً ولت المحن ، لاتل بجانب اإلمام علً 
أعرؾ فٌم لتلته ما خال حجر ، فإنً  ، ما لتلُت أحداً إال وأنا ٌوم لً من حجر وأصحاب حجر ، ٌومً من حجر بن عدي ٌوم طوٌل أي: " عند موته وأخذ ٌصرخ 

شهادته ، أنه كان  وكان حجر شجاعا تمٌا ظهرت له كرامات فً حروبه وولد طلب حجر لبل دفنه حٌا أن ٌدفن فً لٌوده ومالبسه ،  " أعرؾ بؤي ذنب لتلته ال
 ( .. 253 ص 5الطبري فً تارٌخ األمم والملون  ج  - 49 ص 8راجع ابن كثٌر فً البداٌة والنهاٌة  ج  )إٌران و الشام  فارسا فً فتح العراق و

حجر بن عدي هو الذي لام بفتح منطمة مرج عذراء أٌام خالفة عمر ، ولد شاءت األلدار أن ٌمتل صبرا بها مع أصحابه الطاهرٌن ، كان ٌمكن له بممتضى الشرع 
لٌنمذ حٌاته ، إال أنه أبى أن ٌستعمل هذه الرخصة ،  ولما سمعت أم المإمنٌن عائشة بما ٌنوى معاوٌة على فعله  (ع  )اإلسالمً أن ٌسب مضطرا اإلمام علً 

..  هـ ، وكان مع رفاله أول من لتل صبرا فً اإلسالم 51 هـ أو 50أرسلت إلٌه تناشده لٌفرج عنه مع أصحابه ، إال أنه رفض ، لتل عدى مع أصحابه فً عام 
ـ وهو أسٌر ـ فمال للموكل به أعطنً شرابً أتطهر به ، وال تعطنً  أصابته جنابة: " عن عدى بن حجر ما ٌلً  ( 329 ص 1ج  )لال العسمالنً فً اإلصابة 

 ادع اّلّل أن: سحابة بالماء ، فؤخذ منها الذي احتاج إلٌه فمال له أصحابه فدعا اّلّل فانسكبت له: أخاؾ أن تموت عطشاً فٌمتلنً معاوٌة ، لال: فمال  ؼداً شٌئاً ،
" .. اللهم خر لنا : ٌخلصنا ، فمال 

ثمة من الثمات  بلػ من عبادة حجر أنه ما أحدث إال توضؤ وما توضؤ إال صلى ، وكان ٌصلً فً الٌوم واللٌلة ألؾ ركعة ، وكان ظاهر الزهد ، مجاب الدعوة ،
.. البراءة من آل دمحم ، وإنه ممام تزل فٌه األلدام وتزٌػ األحالم  المصطفٌن ، اختار اآلخرة على الدنٌا حتى سلم نفسه للمتل دون

:   لالت فٌه هند األنصارٌة لما بلؽها ممتله 
      ٌسٌر حجرا ترفع هل ترى ترفع أٌها الممر المنٌر

  لٌمتله كما زعم الخبٌر معاوٌة بن حرب ٌسٌر إلى
  فطاب لها الخورنك والسدٌر     تجبرت الجبابر بعد حجر
  كؤن لم ٌحٌها ٌوما مطٌر     وأصبحت البالد له محوال

  تلمتن السالمة والسرور     بنً عدي حجر حجر أال ٌا
  له زئٌر دمشك وشٌخا فً     عدٌا أخاؾ علٌن ما أردى
   إلى هلن من الدنٌا ٌصٌر     فإن تهلن فكل عمٌد لوم

 
فً صفٌن ، ذكره ابن حبان فً الثمات ، ولال فٌه أبو الحسن  (ع  )تابعً من الكوفة ، كان أحد جنود اإلمام علً :  ربٌعة بن ناجذ األسدي :المالحظة الثانٌة 

: " ، وربٌعة هو من روي حدٌث عمار بن ٌاسر لبل استشهاده  " 359 ص 1ربٌعة بن ناجذ األسدي تابعً ثمة  ج : " العجلً وهو أحد كبار الجرح والتعدٌل 
 ( .." .. ثالثا مع رسول هللا ، وهذه الرابعة لٌوم ألمى األحبة دمحما وحزبه ، لمد لاتلت بهذه الراٌةا

 
سنذكر فٌما ٌلً المحاوالت الحثٌثة والدلٌمة التً لامت بها أم المؤمنٌن عائشة لمعرفة تفاصٌل النهروان ، وسٌتضح أن جل تحمٌماتها 

هل لتل علً ذا الثدٌة ، أم لتله عمرو فً مصر كما ٌزعم ؟ وسنضع تلن الرواٌات مرلمة حتى : سٌنصب علً التأكد من خبر واحد 
: ٌسهل علً المارئ الكرٌم الفصل بٌنها 

 
 654توفً فً عام – ، وسبط ابن الجوزي الحنفً  ( 160 ص 1ج  )فً تارٌخه -  هـ 463توفً فً عام  – لال الخطٌب البغدادي- 1
: ما ٌلً  (105 / 104ص  )فً تذكرة الخواص - هـ 
فبدأ بعائشة : ومعه ستون أو سبعون من األنصار ، لال لما فرغ علً بن أبً طالب من لتال أهل النهروان ، لفل أبو لتادة األنصاري ،" 

 .. لحمناهم فمتلناهم ما وراءن ، فؤخبرتها أنه لما تفرلت المحكمة من عسكر أمٌر المإمنٌن: لالت  دخلت علٌها فلما: ، لال أبو لتادة 
من كان معن فً الوفد ؼٌرن ؟ : فمالت 
.. بلً ، ستون أو سبعون : لال 
أفلكهم ٌمولون مثل الذي تمول ؟ : لالت 
.. نعم : لال 
لص علً المصة ؟ : لالت 
كلمة حك ٌراد بها باطل :  ، فمال علً ٌا أم المإمنٌن ، تفرلت الفرلة ، وهم نحو من اثنً عشر ألفاً ، ٌنادون ال حكم إال هلل: لال 
فلم نزل نحاربهم ، وهم ٌتلون المرآن ، فماتلناهم كفر عثمان وعلً وعائشة ومعاوٌة ، : فماتلناهم بعد أن ناشدناهم هللا وكتابه ، فمالوا ..

: فؤلمنا ندور على المتلى ، حتى ولفت بؽلة رسول هللا وعلً راكبها ، فمال ال تتبعوا مولٌا ، :  ، فمال علً ولاتلونا ، وولى منهم من ولّى
هللا : فمال علً  ، اللبوا المتلى ، فؤتٌناه ، وهو على نهر فٌه المتلى فملبناهم ، حتى خرج فً آخرهم رجل أسود على كتفه مثل حلمة الثدي

 ، فمال النبً منذ الٌوم ٌا دمحم ، اعدل ، فوهللا ما عدلت: أكبر ، وهللا ، ما كذبت وال كذبت ، كنت مع النبً ، ولد لسم فٌئاً فجاء هذا ، فمال 



 .. ال ، دعه فإن له من ٌمتله: فمال النبً !  ؟ٌا رسول هللا ، أال التله: بن الخطاب  ، فمال عمر  ثكلتن أمن ، ومن ٌعدل علٌن إذا لم أعدل:
.. صدق هللا ورسوله 

محلمون رإوسهم  تفترق أمتً على فرٌمٌن ، تمرق بٌنهما فرلة: ٌمول  ما ٌمنعنً ما بٌنً وبٌن علً أن ألول الحك ، سمعت النبً: لالت 
.. ٌتجاوز ترالٌهم ، ٌمتلهم أحبهم إلً ، وأحبهم إلى هللا تعالى  ، محفون شواربهم ، أزرهم إلى أنصاؾ سولهم ، ٌمرإون المرآن ، ال

!  فلم كان الذي منن؟! ٌا أم المإمنٌن ، فؤنت تعلمٌن هذا: لال 
 .." .. وأنا اآلن فاستؽفر هللا مما فعلته ! ٌا أبا لتادة ، وكان أمر هللا لدراً ممدوراً ، وللمدر أسباب: لالت 
 
عن عاصم بن  ( 238 ص 6ج  )فً مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -  هـ 807توفً فً عام  – ذكر نور الدٌن ابن أبً بكر الهٌثمً- 2

: كلٌب عن أبٌه أنه لال ما ٌلً 
.. أن رجالً أراد أن ٌكلم أمٌر المإمنٌن فً أمر ، فشؽل عنه ، فسؤلوا ذلن الرجل عن ذلن" 
 ؟ حروراء: ما هإالء الذٌن خرجوا لبلكم ، ٌمال لهم : إنً كنت فً العمرة ، فدخلت على أم المإمنٌن عائشة ، فمالت: فمال 
 ..لوم خرجوا إلى أرض لرٌة منا ، ٌمال لها حروراء : فملت 
! فشهدت هلكتهم ؟: لالت 

.. فال أدري ، لال الرجل نعم أم ال : لال عاصم 
 .. أما إن ابن أبً طالب لو شاء حدثكم حدٌثهم: فمالت عائشة 

 فمص علٌه ما لص علٌنا،فلما فرغ علً مما كان فٌه ، لال أٌن السائل ؟ فمام ..فجئت أسؤله عن ذلن 
 .. طالب؟ ولوم كذا وكذا كٌؾ أنت ٌا ابن أبً: هللا ولٌس عنده ؼٌر عائشة ، فمال  دخلت على رسول: فؤهّل علً وكبر ولال : لال
! هللا ورسوله أعلم : هللا ورسوله أعلم ؟ فؤعاده ، فملت : فملت 
 " .. ..لوم ٌخرجون من لبل المشرق ، وٌمرإون المرآن ال ٌجاوز ترالٌهم : لال
 
توفً فً عام – ، وابن أبً حدٌد  ( 56ص  )فً منالب علً ابن أبً طالب -  هـ 483توفً فً عام  – ذكر ابن المغازلً المالكً- 3

عن  ( 239 ص 6ج ) ، ونور الدٌن ابن أبً بكر الهٌثمً فً مجمع الزوائد  ( 267 ص 2ج  )فً شرح نهج البالؼة -  هـ 656
: مسروق أنه لال ما ٌلً 

 ؟ مسروق ، إنن من ولدي ، وإنن من أحبهم إلً ، فهل عندن علم من المخدجٌا : لالت عائشة " 
 .. تامّرا ، وألسفله النهراون بٌن حماٌك وطرفاء: نعم ، لتله علً بن أبً طالب على نهر ٌمال ألعاله : للت : لال 
.. إبؽنً علً ذلن بٌنة : لالت 

تامرا ، : أن علٌاً لتله على نهر ٌمال ألعاله : ٌشهدون  فؤتٌتها بخمسٌن رجالً من كل خمسٌن بعشرة ـ وكان الناس إذ ذان أخماساً ـ
 .. النهروان بٌن حماٌك وطرفاء وألسفله
!  ؟من ولدن ـ أي شًء سمعت رسول هللا ٌمول فٌه ٌا أّمه ، أسؤلن باهلل ، وبحك رسول هللا صلى هللا علٌه ، وبحمً ـ فإنً: فملت 
 .." ..  هم شر الخلك والخلٌمة ، ٌمتلهم خٌر الخلك والخلٌمة ، وألربهم عند هللا وسٌلة: سمعت رسول هللا ٌمول : لالت 
 
! - ابن التسعٌن عاما - كما كذب طلحة والزبٌر على أم المإمنٌن عائشة فً حدٌث ماء الحوأب ٌوم الجمل ، كذب عمرو بن العاص - 4

شر الخلك :  لول النبً 3كما ذكرنا فً الحدٌث رلم  )فً مصر ، وألن النبً ذمه ومدح لاتله " ذا الثدٌة " علٌها أٌضا وأدعى أنه لتل 
، فؤراد عمرو كذبا الفوز بهذا العمل لٌثبت أنه لٌس مع الفئة الباؼٌة ،   ( والخلٌمة ، ٌمتلهم خٌر الخلك والخلٌمة ، وألربهم عند هللا وسٌلة

فما كان منها إال أن لامت بتحرٌات لجمع معلومات حول الحادث ، فكلفت مسروق بالنزول إلى الكوفة لٌجمع أسماء عشرة من الشهود 
                                                           ..فؤتاها بما حدث حٌث أكد الشهود والعة اإلمام علً" ذي الثدٌة " الذٌن شاهدوا والعة اإلمام علً مع جثة 

                                                                                                                                                     
سؤلت سعٌد بن جبٌر عن : عن ٌزٌد بن أبً زٌاد ، لال  عن البٌهمً فً دالئل النبوة ( 305 ص 7ج  )فً البداٌة والنهاٌة لال ابن كثٌر 

: حدثنً مسروق : أصحاب النهر ، فمال 
هل أبصرت أنت الرجل الذي ٌذكرون ، ذو الثدٌة ؟ : سؤلتنً عائشة رضً هللا عنها وعنهم ، فمالت : لال " 
.. لم أره ، ولكن شهد عندي من لد رآه : فملت : لال 
.. فإذا لدمت األرض فاكتب إلً بشهادة نفر لد رأوه : لالت 
.. فجئت والناس أسباع ،فكلمت من كل سبع عشرة ممن لد رآه : لال 
! كل هإالء عدل رضً ؟: فملت: لال 
.." .. لاتل هللا فالناً فإنه كتب إلً أنه أصابه بمصر : فمالت 



 13 ص 4ج  )فً المستدرن -  هـ 405توفً فً عام – والحاكم  ، ( 56 ص 2ج  )فً مسنده -  هـ 241توفً فً عام – ٌمول أحمد 
 ( 289 ص 8ج ) وابن كثٌر فً البداٌة والنهاٌة  ( 141 ص 2ج  )ء الفً سٌر أعالم النب-  هـ 748توفً فً عام – ، والذهبً  (

                                                                       : حٌنما علمت أم المإمنٌن بشهادة الشهود لالت ما ٌلً أنه بؤلفاظ متشابهة 
على الحك ،  رحم هللا علٌا لمد كان: هللا عمرو ، فإنه زعم لً أنه لتله بمصر ، ثم أرخت عٌنٌها فبكت ، فلما سكنت عبرتها ، لالت لعن" 

  .."وما كان بٌنً وبٌنه إال كما ٌكون بٌن المرأة وأحمائها 

                             : عن أم المإمنٌن عائشة فً هذا الشؤن أنها لالت  ( 268 ص 2ج  ) فً شرح نهج البالؼة لال ابن أبً حدٌد
باإلسكندرٌة ، إال أنه لٌس ٌمنعنً ما فً نفسً أن ألول ما سمعته من رسول  أنه لتله: لعن هللا عمرو بن العاص فإنه كتب إلً ٌخبرنً " 
"  .. ٌمتله خٌر أمتً بعدي : ، ٌمول هللا

– ، والحاكم  (148ص 10ج  )فً مصنفه -  هـ 211توفً فً – ، وعبد الرزاق الصنعانً  ( 86 ص 1ج  ) فً مسنده لال أحمد- 5
( 153 ص 3ج  )فً تارٌخ مدٌنة دمشك -  هـ 571توفً فً – ، وابن عساكر  ( 152 ص 2ج  )فً المستدرن -  هـ 405توفً فً 
 )فً كنز العمال -  هـ 975توفً فً عام – ، والمتمً الهندي ( 280 ص 7ج  )فً البداٌة والنهاٌة -  هـ 774توفً فً – ، وابن كثٌر 

: عبٌد هللا بن عٌاض بن عمرو الماري أنه لال عن  ( 278 ص 11ج 
ٌا عبد : لٌالً لتل علً رضً هللا عنه ـ فمالت له  هللا بن شداد ، فدخل على عائشة ونحن عندها جلوس ـ مرجعه من العراق جاء عبد" 

.. هللا بن شداد ، هل أنت صادلً عما أسؤلن عنه ؟ تحدثنً عن هإالء الموم الذٌن لتلهم علً رضً هللا عنه 
! ومالً ال أصدلن ؟: لال 
فحدثنً عن لصتهم ؟ : لالت 
لراء الناس ، فنزلوا بؤرض ٌمال لها حروراء من جانب  فان علٌاً لما كاتب معاوٌة ، وحكم الحكمان ، خرج علٌه ثمانٌة آالؾ من: لال 

انسلخت من لمٌص ألبسكه هللا تعالى ، واسم سمان هللا تعالى به ، ثم انطلمت فحكمت فً دٌن هللا ، : علٌه ، فمالوا  الكوفة ، وإنهم عتبوا
.. فال حكم إال هلل تعالى 

فلما أن بلػ علٌاً رضً هللا عنه ما عتبوا علٌه ، وفارلوه علٌه ، فؤمر مإذناً فؤذن أن ال ٌدخل على أمٌر المإمنٌن إال رجل لد حمل المرآن 
! أٌها المصحؾ : ، فلما أن امتألت الدار من لراء الناس ، دعا بمصحؾ إمام عظٌم ، فوضعه بٌن ٌدٌه ، فجعل ٌصّكه بٌده ، وٌمول 

! حدث الناس 
! ما تسؤل عنه ؟ إنما هو مداد فً ورق ، ونحن نتكلم بما روٌنا منه ، فماذا ترٌد ؟: ٌا أمٌر المإمنٌن : فناداه الناس ، فمالوا 

وإن خفتم شماق بٌنهما ، فابعثوا : أصحابكم هإالء الذٌن خرجوا بٌنً وبٌنهم كتاب هللا ، ٌمول هللا تعالً فً كتابه فً امرأة ورجل : لال
.. حكماً من أهله ، وحكماً من أهلها ، إن ٌرٌدا إصالحاً ٌوفك هللا بٌنهما 

ًّ أن كاتبت معاوٌة  فؤمة دمحم أعظم دماً وحرمة من امرأة ورجل ، ونمموا كتب علً بن أبً طالب ، ولد جاءنا سهٌل بن عمرو ، : عل
.. بسم ميحرلا نمحرلا هللا : رسول هللا  مع رسول هللا بالحدٌبٌة حٌن صالح لومه لرٌشاً ، فكتب ونحن

.. ال تكتب بسم ميحرلا نمحرلا هللا : فمال سهٌل ابن عمرو 
كٌؾ نكتب ؟ : فمال 
.. بسمن اللهم : أكتب : لال 

.. دمحم رسول هللا : فاكتب: لال رسول هللا 
.. هذا ما صالح دمحم بن عبد هللا لرٌشاً .. لو أعلم أنن رسول هللا لم أخالفن : لال 

" .. لمد كان لكم فً رسول هللا أسوة حسنة لمن كان ٌرجو لماء هللا والٌوم اآلخر : " ٌمول هللا تعالى فً كتابه
ٌا : فبعث إلٌهم علً عبد هللا بن عباس رضً هللا عنه ، فخرجت معه ، حتى إذا توسطنا عسكرهم لام ابن الكواء ٌخطب الناس ، فمال 

لوم : أعّرفه من كتاب هللا ما ٌعرفه به ، هذا ممن نزل فٌه وفً لومه  حملة المرآن ، إن هذا عبد هللا بن عباس ، فمن لم ٌكن ٌعرفه ، فؤنا
.. فردوه إلى صاحبه ، وال تواضعوه كتاب هللا  خصمون ،

وهللا ، لنواضعنه كتاب هللا ، فإن جاء بحك نعرفه لنتبعه ، وإن جاء بباطل لنبكتنّه بباطله ، فواضعوا عبد هللا بن : فمام خطباإهم ، فمالوا 
.. عباس الكتاب ثالثة أٌام  

لاتل ولم ٌسب ولم ٌؽنم ، فإن كان الموم كفاراً فمد أحل هللا  انه: تذكر رواٌة ابن عساكر أنهم ذكروا أنهم نمموا على أمٌر المإمنٌن  )
 إن الحكم إال هلل ، وإنه محا: وإن كانوا ؼٌر ذلن فمد استحل ما صنع بهم ، ثم إنه حكم الرجال فً دٌن هللا ، وهللا ٌمول  دماءهم ونساءهم ،

اسمه من إمرة المإمنٌن فإن لم ٌكن أمٌر المإمنٌن فهو أمٌر الكافرٌن ، فؤجابهم ابن عباس بنحو كالم أمٌر المإمنٌن السابك، وأنه لد حكم 
إنما ٌستحل منها ما : الحدٌبٌة ، وأنه ال ٌحل سبً عائشة ، فإن للتم  ٌوم" رسول هللا " وبٌن الزوجٌن ، وأن النبً لد محا كلمة  فً الصٌد



 .. (وأزواجه أمهاتهم فمد خرجتم من اإلسالم : ٌستحل من المشركات بعد لول هللا تعالى 
ًّ الكوفة ، فبعث علً إلى بمٌتهم ، فمال  لد كان من أمرنا : فرجع منهم أربعة أالؾ ، كلهم تائب، فٌهم ابن الكواء ، حتى أدخلهم على عل

)  فمفوا حٌث شئتم ، حتى تجتمع أمة دمحم بٌننا وبٌنكم أن ال تسفكوا دما حراماً ، أو تمطعوا سبٌالً، أو تظلموا ذّمة وأمر الناس ما لد رأٌتم ،
.. الخائنٌن ، فإنكم إن فعلتم فمد نبذنا إلٌكم الحرب على سواء ، إن هللا ال ٌحب (األمة 

ٌا ابن شداد ، فلم لتلهم ؟ : فمالت عائشة 
.. وهللا ، ما بعث إلٌهم حتى لطعوا السبٌل ، وسفكوا الدم ، واستحلوا أهل الذمة : فمال 
! آهلل ؟: فمال 
.. آهلل الذي ال إله إال هو لمد كان : لال 
ذو الثدي ، وذوالثدي؟ : فما شًء بلؽنً عن أهل الذمة ٌتحدثونه ، ٌمولون : لالت 
! أتعرفون هذا ؟: لد رأٌته ، ولمت مع علً رضً هللا عنه علٌه فً المتلى ، فدعا الناس ، فمال : لال 

.. لد رأٌته فً مسجد بنً فالن ٌصلً، ورأٌته فً مسجد بنً فالن ٌصلً، ولم ٌؤتوا فٌه بثبت ٌعرؾ إال ذلن: فما أكثر من جاء ٌمول
فما لول علً رضً هللا عنه حٌن لام علٌه كما ٌزعم أهل العراق ؟ : لالت 
هل سمعت منه أنه لال ؼٌر ذلن ؟ ..  صدق هللا ورسوله: سمعته ٌمول: لال 
صدق هللا : أجل ، صدق هللا ورسوله ، ٌرحم هللا علٌاً رضً هللا عنه ، إنه كان من كالمه ، ال ٌرى شٌئاً ٌعجبه إال لال .. اللهم ال : لالت 

.." .. ورسوله ، فٌذهب أهل العراق ٌكذبون علٌه ، وٌزٌدون علٌه فً الحدٌث 
 

هل كانت أم المؤمنٌن عائشة صادلة فً استغفارها ؟ 
 أن أم المإمنٌن عائشة لد استؽفرت ربها عما فعلته ، وربما كانت تمصد بذلن ولفتها فً ٌوم الجمل ، والتً دفع 1ذكرنا فً الرواٌة رلم 

أن ممتل عثمان الذي دعت له بعد أن - وهو األهم واألعمك - ثمنها عشرون ألفا من المسلمٌن ، هذا ؼٌر الجرحى ، أضؾ إلً ذلن 
كفّرته وحرب الجمل التً لادتها كانتا البداٌة  ، ومن ورائهما جاءت كل الفتن والكوارث التً نعٌشها حتى الٌوم وإلً أجل ٌعلمه هللا 

: تعالً ، ولنا فً ذلن عدة تعلٌمات تالٌة 
 
 (ص  )ومن الطبٌعً أن ٌزداد ها البؽض بعد وفاة النبً  (ص  )من الثابت أن أم المإمنٌن عائشة كانت تبؽض علٌا فً حٌاة النبً - 1

: الذي لال فٌه ما ٌلً (ص  )ولد زاد ووصل إلً لتاله ، ٌحدث هذا رؼم مكانة علً بن أبً طالب عند النبً 
 
 )ماجة فً سننه  ، وابن ( 27ص  ) ، وخصائصه  ( 27 ص 2ج  )، والنسائً فً سننه  ( 30 ص 2ج  ) فً سننه  الترمذيلال * 
:  أنه لال (ص  )، عن أم المإمنٌن أم سلمة عن النبً  ( 128 ، 95 ، 84 ص 1ج  )فً مسنده  أحمد، و ( 12ص 
" .. إال مإمن ، وال ٌبؽضه إال منافك  ال ٌحب علٌا" 
 
  :ما ٌلً  ( 131 ، حدٌث رلم 60كتاب اإلٌمان ، ص  )فً صحٌحه ذكر مسلم * 
" .. والذي فلك الحبة وبرأ النسمة ، أنه لعهد النبً األمً إلً أن ال ٌحبنً إال مإمن وال ٌبؽضنً إال منافك : لال علً " 
 
عن أبً سعٌد الخدرى ، والطبرانً فً المعجم  ( 262 ص 6ج  )فً مسنده  ، وأحمد ( 299ص  5ج )فً جامعه أورد الترمذي * 

:  عن جابر ابن عبد هللا األنصاري أنهما لاال ما ٌلً  ( 239 ص 6ج  )األوسط 
" .. ببؽضهم علً بن أبً طالب   كنا نعرؾ المنافمٌن نحن معاشر األنصار" 
 
:  عن أبى سعٌد الخدرى أنه لال ما ٌلً   ( 661 ص 2ج )فً مسنده أخرج أحمد * 
 " .. من أبؽضنا أهل البٌت فهو منافك: رسول هللا  لال" 
 
وبٌن علً بن أبى طالب موضوع ( ص ) بؤن حدٌث التآخً بٌن النبً   ( 286 ص 4ج  ) كما زعم ابن تٌمٌة فً منهاج السنة :المالحظة األولى : مالحظتان  )

ولم ٌرد واحد منهما فً كتب العلم المعتمدة ، وال  (ص  )النبًحدٌثان موضوعان مكذوبان على : " ، نراه ٌعلك على حدٌث البؽض لإلمام على  بنفس المول 
 " .. لواحد منهما إسناد معروؾ

 
 من المعروؾ أن ابن تٌمٌة ٌزعم انتماءه للمذهب الحنبلً ، ورؼم أن حدٌث البؽض رواه إمام المذهب أحمد فً مسنده ، إال أنه ال ٌهم فً :المالحظة الثانٌة 

   ..(!! عرؾ ابن تٌمٌة ، فإنكار منالب أهل البٌت أهم عنده من مخالفة إمام المذهب 
 



– بسنده عن أبً سعٌد الخدري ، وابن المؽازلً المالكً  (123 ص 3ج  )فً المستدرن -  هـ 405توفً فً عام  – روي الحاكم* 
: أنه لال ( ص ) بسنده عن علً بن أبً طالب ، عن النبً  ( 54ص  ) فً منالب اإلمام علً-  هـ 483توفً فً عام 

ال ولكن خاصؾ : فؤنا ؟ لال : ال ، لال عمر : أنا ؟ لال  : إن منكم من ٌماتل على تؤوٌل المرآن ، كما لاتلت على تنزٌله ، فمال أبو بكر" 
" .. النعل ، ٌعنً علٌّا 

 
أٌن دلٌلن علً كراهٌة أم المؤمنٌن عائشة لعلً ابن أبً طالب ؟  : ولد ٌمول لائل 

: الرأ معً الرواٌتٌن التالٌتٌن : نجٌب 
 

عن ابن شهاب الزهري عن عبٌد هللا بن عبد هللا بن  ( 529 ص 5ج  )فً مصنفه -  هـ 211توفى فً  - ذكر عبد الرزاق الصنعانى* 
:  عن عائشة أنها لالت ما ٌلً  عتبة
فخرج وٌد له على الفضل بن عباس ، : فؤذن له لالت  أول ما اشتكى رسول هللا فً بٌت مٌمونة فاستؤذن أزواجه أن ٌمرض فً بٌتً ،  "

من الرجل الذي  أتدري: " ، فمال  ابن عباس فحدثت به : عبٌد هللا فمال ، " وٌد أخرى على ٌد رجل آخر ، وهو ٌخط برجلٌه فً األرض
.. " ال تطٌب لها نفسا بخٌر عائشة ، ولكن علً بن أبً طالب ؟ هو عائشة لم تسم
 
الحدٌث المذكور  ( 379 ص 1ج ) ، وكذلن مسلم فً صحٌحه  ( 94 ص 1كتاب الوضوء ج  ) ذكر البخاري فً صحٌحه :المالحظة األولً : مالحظتان ) 

!  هو علً ابن أبً طالب ولم ٌكمال بمٌة الحدٌث ، وما فعاله ٌخالؾ األمانة العلمٌة : عن أستاذهما الصنعانً ، لكنهما تولفا عند جملة 
 

ال تطٌب لها نفسا ،  عائشة ولكن: الحدٌث المذكور عن أستاذه الصنعانً أٌضا ، لكنه تولؾ عند جملة  ( 67 ص 40ج  ) ذكر أحمد فً مسنده :المالحظة الثانٌة 
 .. (! ، وما فعله ٌخالؾ أٌضا األمانة العلمٌة " بخٌر " ولم ٌذكر كلمة 

 
 ص 11ج ) ، وعبد الرزاق الصنعانى فً مصنفه  ( 718 ص 2ج ) ، وأبو داود فً سننه  ( 139 ص 5ج  )فً سننه ذكر النسائً * 

:  عن النعمان بن البشٌر أنه لال ما ٌلً  ( 275 ص 4ج ) ، وأحمد فً سننه  ( 431
ومنى مرتٌن  وهللا لمد عرفت أن علٌا وفاطمة أحب إلٌن من أبً: استؤذن أبو بكر على رسول هللا فسمع صوت عائشة عالٌا وهى تمول " 

" ..  أو ثالثا
 
فً لحظة انفعال  ، والسبب فً ذلن ٌعود إلً أن اإلمام لد  (ع  )فً حدٌث أم المإمنٌن عائشة مع أبً لتادة نراها تمدح اإلمام علً - 2

 .. (عثمان وعائشة وعلً ومعاوٌة  )حارب الخوارج الذٌن وضعوها فً لائمة األربعة الذٌن ٌكفرون 
 
 (!! شهور تالٌة بعد هذا التصرٌح  )هنان ما ٌدل علً أن أم المإمنٌن كانت منفعلة عندما مدحت اإلمام علً ، فمد لالت عند ممتله - 3

.. علً عبد لها وأعتمته  (عبد الرحمن بن ملجم  )ؼٌر ذلن ، بل أظهرت شماتة وأطلمت اسم لاتله 
 

زوج شمٌمتها أسماء وأحد المادة الثالثة  )وشتان بٌن مولؾ أم المإمنٌن عائشة عند ممتل اإلمام علً ومولؾ اإلمام علً عند ممتل الزبٌر 
( ..  عمرو بن جرموز ) علً ٌد أحد جنود اإلمام  (فً ٌوم الجمل 

 ، وابن أبً حدٌد 89 ص 1بشروا لاتل ابن صفٌة بالنار ،  راجع أحمد فً مسنده ج : لم ٌشمت اإلمام حٌنها بل بكً وتمنً الموت ولال 
بالنار علً ابن جرموز ٌعود إلً أنه تعمب مدبرا ، ولد لتل ابن ( ع ) ، والسبب فً دعاء اإلمام  ( 236 ص 1فً شرح نهج البالؼة ج 

.. جرموز علً أٌة حال فً النهروان وهو ٌماتل اإلمام علً 
 

  : عن أبً البختري أنه لال ( 47ص  )فً مماتل الطالبٌٌن -  هـ 356توفً فً عام  – لال أبو الفرج األصفهانً
! " ..  لما أن جاء عائشة لتل علً علٌه السالم سجدت" 
 

فً تارٌخ األمم -  هـ 310توفً فً عام – ، والطبري  ( 40 ص 3ج  )فً الطبمات الكبرى -  هـ 230توفً فً عام  – لال ابن سعد
، أنه لما علمت أم المإمنٌن عائشة بممتل اإلمام  ( 42ص ) ، وأبو الفرج األصفهانً فً مماتل الطالبٌٌن  ( 150 ص 5ج  )والملون 
: حدث التالً  (ع  )علً 
فؤلمت عصاها واستمر بها النوي   كما لر عٌنا باإلٌاب المسافر  " 

من لتله ؟ : ثم لالت 
.. رجل من مراد: فمٌل 



.. رب لتٌل هللا بٌدي رجل من مراد : فمالت 
أتمولٌن مثل هذا فً علً ؟ ، فً سابمته وفضله ؟ : فمالت لها زٌنب بنت أبً سلمة 

! " .. بسم هللا ، إن نسٌت فذكرٌنً  : (أو متضاحكة  )فمالت ضاحكة 
 
، وهذه عمٌدة ٌهودٌة أسس لها الخلٌفة الثانً  (لدر هللا  )تعتذر أم المإمنٌن عائشة عن حرب الجمل فً حٌاة اإلمام علً بالجبرٌة - 4

، أي أنه هللا لد لدر هذا الخطؤ أن ٌمع وال  (المدرٌة  ) الجبرٌة عمر ، وهً عمٌدة فاسدة تنزع مسإولٌة الطرؾ المخطؤ عن أخطائه بحجة
: راد لمضائه ، وهذه عمٌدة تخالؾ صرٌح المرآن 

 
ٌوم تجد كل نفس ما عملت من خٌر محضرا وما عملت من سوء تود لو أنا بٌنها وبٌنه  : 30لال تعالً فً سورة آل عمران آٌة رلم - 

.. أمدا بعٌدا 
أولما أصابتكم مصٌبة لد أصبتم مثلٌها للتم أنً هذا لل هو من عند أنفسكم إن هللا  : 165لال هللا تعالً فً سورة آل عمران آٌة رلم - 

.. علً كل شًء لدٌر 
.. ونمول ذولوا عذاب الحرٌك ، ذلن بما لدمت أٌدٌكم وأن هللا لً بظالم للعبٌد : 182 / 181لال تعلً فً سورة آل عمران آٌة رلم - 
.. ما أصابن من حسنة فمن هللا وما أصابن من سٌئة فمن نفسن  : 79لال تعالً فً سورة النساء آٌة رلم - 
.. ولوال أن تصٌبهم مصٌبة بما لدمت أٌدٌهم  : 47لال تعالً فً سورة المصص آٌة رلم - 
.. وما أصابكم من مصٌبة فبما كسبت أٌدٌكم  : 30لال تعالً فً سورة الشورى آٌة رلم - 
.. فمن ٌعمل مثمال ذرة خٌرا ، ومن ٌعمل مثمال ذرة شرا ٌره :  8 / 7لال تعلً فً سورة الزلزلة رلم - 
 

الفاسدة تلن معاوٌة وتبعة سائر األموٌٌن من بعده ، ولد ورثناها منهم فً تبرٌر الكوارث التً  (المدرٌة  )ولد سار علً عمٌدة الجبرٌة 
اضطرابات فً  اإلنسان المسلم نحو التمدم والمثابرة للمٌام بؤعمال الخٌر ، كما أنها أوجدت نصنعها بؤٌدٌنا ، لمد عطلت الجبرٌة حركة
 !! (ع  )بمنزلة اإلمام علً – فً نظر أؼلبنا – تمٌٌمنا للرجال وأعمالهم ، فمعاوٌة أصبح 

 
،  ( 79 ص 1راجع الشهرساتنً فً الملل والنحل ج  )هً نفً الفعل عن العبد وإرجاعه إلً هللا تعالً  (المدرٌة   ) الجبرٌة :المالحظة األولً : مالحظتان ) 

.. (أبو هرٌرة عن طرٌك صدٌمه الصدوق وابن بلدته الحاخام كعب األحبار  )ولد أوجد عمر تلن الجبرٌة فً اإلسالم ، ومن دار فً فلكه 
حٌن تركوا النبً وبمٌة معه فٌهم آل عبد المطلب ،  ( هـ 8عام ) عن أبً لتادة األنصاري ٌذكر فرار الناس ٌوم حنٌن  (362 ص 3ج  ) بصحٌحه ذكر البخاري

: فٌمول أبو لتادة ما ٌلً 
ولد جاء النص المرآنً فً سورة " .. أمر هللا : ما شؤن الناس ، لال  : وانهزمت معهم ، فإذا عمر بن الخطاب فً الناس ، فملت له وانهزم المسلمون ٌوم حنٌن" 

وٌوم حنٌن إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تؽن عنكم : "  لٌبٌن أن الخطؤ كان بشرٌا نتج عن اإلعجاب والزهو بالكثرة ولم ٌنتج عن لدرٌة ٌزعمها عمر 25التوبة آٌة رلم 
" .. من هللا شٌئا 

عن ابن عمر عن عمر  ( 462 ص 2ج ) ، ونحوه فً مستدرن الحاكم  ( 352 ص 4ج  ) ، ونحوه فً سنن الترمذي  (29 ص 1ج  )ذكر أحمد فً مسنده 
اعمل ٌا ابن : نتكل ؟ فمال أال: فٌما لد فرغ منه ، فمال عمر : فرغ منه أو فً شًء مبتدأ أو أمر مبتدع ؟ لال أرأٌت ما نعمل فٌه ألد : (ص  )أنه لال للنبً 

" .. فٌعمل للسعادة ، وأما أهل الشماء فٌعمل للشماء  الخطاب فكل مٌسر ، أما من كان من أهل السعادة
أنت آدم الذي أخرجتن خطٌئتن من الجنة ؟ فمال له : موسى احتج آدم وموسى ، فمال له: " عن أبً هرٌرة ما ٌلً  ( 131 ص 4ج  ) فً صحٌحه لال البخاري

 " ..فحج آدم موسى مرتٌن : (ص)فمال رسول هللا  اصطفان هللا برساالته وبكالمه ثم تلومنً على أمر لدر علً لبل أن أخلك ؟ أنت موسى الذي: آدم
ٌزٌد لد كان لضاًء ِمن المضاء ، ولٌس  وإن أمر: " ولد سار معاوٌة علً خطً عمر عند تورٌث ابنه ٌزٌد ، فحاول أن ٌمنع عبد هللا بن عمر بخالفة ابنه لائال 

وكرر معاوٌة نفس العبارة السابمة مع أم المإمنٌن عائشة ، راجع اإلمامة  .. 187 ص 1، راجع اإلمامة والسٌاسة البن لتٌبة الشافعً ج " للعباد خٌرة ِمن أمرهم 
وحٌن  ..216 ص 2، راجع تارٌخ الٌعموبً ج " ال ٌُرد أمر هللا : " وحٌن عارض لٌس ابن سعد تورٌث ٌزٌد للخالفة لال له معاوٌة  .. 183 ص 1والسٌاسة ج 

بل لتل أبً : " ، فرد علٌه اإلمام علً " الحمد هلل الذي لتل أبان  : " (ع  )ومثل بجسده لال البنه اإلمام علً بن الحسٌن (ع  )لتل عبٌد هللا بن زٌاد اإلمام الحسٌن 
 ..، األمثلة علً الجبرٌة عدٌدة ، فهً تالزمنا فً حٌاتنا فً كل عمل سًء نفعله ، فنرفعه إلً هللا تعالً لتبرئة أنفسنا" الناس 

( ص ) عن أنس بن مالن عن النبً  ( 112 ص 2ج ) ، وابن حبان فً صحٌحه  ( 207 ص 7ج  ) فً مجمع الزوائد ذكر نور الدٌن ابن أبً بكر الهٌثمً
ًَّ الحوض وال ٌدخالن الجنة ، المدرٌة والمرجئة: " لوله  رواه الطبرانً فً األوسط ورجاله رجال الصحٌح ؼٌر هارون بن موسى  " صنفان من أمتً ال ٌردا عل

.. شبٌها به  ( 308 ص 3ج  )وروي الترمذي فً صحٌحه .. ثمة   الفروي وهو
أنه ( ص ) عن معاذ بن جبل عن النبً  ( 362 ص 1ج ) ،وابن حبان فً صحٌحه  ( 203 ص 7ج  ) فً مجمع الزوائد ذكر نور الدٌن ابن أبً بكر الهٌثمً

ً : " لال   " ..  ما بعث هللا نبٌاً لط إال وفً أمته لدرٌة ومرجئة ٌشوشون علٌه أمر أمته ، أال وإن هللا لد لعن المدرٌة والمرجئة على لسان سبعٌن نبٌا
 

– ورؼم هذا األسؾ –  هنان موالؾ عدٌدة وردت فً كتب السٌرة تإكد علً أن أم المإمنٌن عائشة أسفت فٌها علً خروجها ٌوم الجمل ، لكن :المالحظة الثانٌة 
، ودلٌل  ( هـ 50عام  )بزمن طوٌل ، ودلٌل ذلن ما بدر منها ٌوم دفن اإلمام الحسن  (ع  )ظلت كراهٌة أهل البٌت لم تؽادر للبها ، حتى بعد ممتل اإلمام علً 

:  ندمها علً ٌوم الجمل نذكره فً المصادر التالٌة 
:  فً سٌر أعالم النبالء عن ابن أبً عتٌك أنه لال لال الذهبً* 



رأٌت رجال لد : لال ٌا أبا عبد الرحمن ، ما منعن أن تنهانً عن مسٌري ؟: هذا ابن عمر فمالت: إذا مر ابن عمر فؤرونٌه ، فلما مر بها لٌل لها : لالت عائشة" 
" ..  ٌعنً ابن الزبٌر - ؼلب علٌن 

: عن هشام ولٌس عن أم المإمنٌن عائشة أنها لالت ( ؼزوة تبون ) ، والبٌهمً فً دالئل النبوة  (4667حدٌث رلم  ) فً المستدرن لال الحاكم* 
" .. لم أسر مسٌري مع ابن الزبٌر   وددت أنً كنت ثكلت عشرة مثل الحارث بن هشام ، وأنً" 
: انه لال  عن األعمش ، عن أبً الضحى ( 177 ص 2ج ) ، والذهبً فً سٌر أعالم النبالء   ( 81 ص 8ج  ) فً الطبمات الكبرى لال ابن سعد* 
أٌام الجمل ، وحٌنئذ لال لها  إنما كان بسبب سفرها: بكاء عائشة : لال ابن عطٌة" .. تبل خمارها  فتبكً حتى ، ولرن فً بٌوتكن : حدثنا  من سمع عائشة تمرأ" 

 .. (..لد أمرن أن تمري فً بٌتن : إن هللا : عمار 

 
 هـ بؤنها ال تحب أهل البٌت ، بل إنها 50فً عام  (ع  )هنان ما ٌدل علً أن أم المإمنٌن عائشة لد صرحت عند موت اإلمام الحسن - 5

وكادت أن تشعل حربا !! - بشهادة أم المإمنٌن عائشة نفسها  (ص  )الملعون وأبٌه علً لسان رسول هللا - استعانت بمروان ابن الحكم 
..  وحمنه لدماء المسلمٌن  (ع  )ضروسا أخري كحرب الجمل فً تلن المناسبة الحزٌنة ، لوال مولؾ اإلمام الحسٌن 

 
:  ما ٌلً  ( 75ص  )فً مماتل الطالبٌٌن –  هـ 356توفى فً – ٌروى أبو الفرج األصفهانً 

ففزعت وأسرعت فركبت بؽال واستنفرت بنً أمٌة  عندما شعر اإلمام الحسن بدنو أجله وأرسل إلى عائشة أن تؤذن له بؤن ٌدفن مع جده،"
بن الحكم فاشتملوا بالسالح واحتجوا بؤن ٌدفن عثمان فً ألصى المدٌنة وٌدفن اإلمام الحسن بجوار جده  ،وكان على المدٌنة حٌنئذ مروان

".. جانب أمً أما إذا كان هذا فال حاجة لً فٌه ، ادفنونً إلى: السالم فؤرسل إلى أهله ال ٌدفن مع النبً ،فبلػ ذلن الحسن علٌه: ولالوا
 

:  ما ٌلً  ( 200 ص 2ج  )فً تارٌخه –  هـ 284توفى فً عام – لال الٌعموبى 
أولى بمربه منً إال  إن أنا مت فادفنً مع رسول هللا ، فما أحد: أوصى إلى أخٌه الحسٌن ، ولال له  إن الحسن بن علً عندما أحضر" 

....." .. أن تمنع من ذلن ، فال تسفن فٌه محجمة دم ، فلما توفً واخرج نعشه ٌراد به لبر رسول اّلّل 
 

 : ما ٌلً  (134 ص 2ج  )فً تارٌخه ٌضٌف الٌعموبى 
وال آذن فٌه ألحد ، فؤتاها الماسم  بٌتً: الحكم وسعٌد بن العاص ، فمنعا من ذلن ، وركبت عائشة بؽلة شهباء ، لالت  ركب مروان بن" 

ٌوم البؽلة الشهباء فرجعت ، واجتمع : ؼسلنا رإوسنا من ٌوم الجمل األحمر ، أترٌدٌن أن ٌمال  ما! ٌا عمة : بن دمحم بن أبً بكر ، فمال 
إن أخً أوصانً أال : مروان ، فوهللا ما هم عندنا إال كؤكلة رأس ، فمال  دعنا وآل: مع الحسٌن ابن علً جماعة من الناس ، فمالوا له 

موضع رعاٌة معاوٌة  فً البمٌع ، هذه الخصومة المشتركة لد لربت بٌن أم المإمنٌن ومعاوٌة وجعلتها فٌه محجمة دم ، فدفن الحسن أرٌك
" ..  من مال وجاه

 
فً -  هـ 356توفى فً – ، وأبو الفرج األصفهانً  ( 298 ص 3ج  )فً أنساب األشراؾ -  هـ 247توفى فً  –ٌروى البالذرى 
، أن أم المإمنٌن لالت للجمع  ( 293 ص 13ج  )فً تارٌخ دمشك -  هـ 571توفى فً – ، وابن عساكر  ( 82ص  )مماتل الطالبٌٌن 

:  ٌوم دفن اإلمام الحسن ما ٌلً 
" ..  ال تدفنوا فً بٌتً من ال أحب " 
 
إن ابنً هذا " ، لشدة شبه الحسن به ، ولوله " الحسن منى ، والحسٌن من علً "  ألم تكن أم المإمنٌن عائشة تعلم بمول النبً :المالحظة األولً : مالحظتان ) 
 (ص  )، هل نسٌت وهى الراوٌة الحافظة للكثٌر من األحادٌث التً لالها النبً ! ، أما كانت تعلم كم كان للب النبً ٌخفك كلما رأى الحسن أو الحسٌن ؟! ؟"  سٌد 

! ، هل فكرت فً أن تمحو جزًء من جرٌمة ٌوم الجمل بحسنة دفن الحسن بجوار جده ؟! فً حك الحسن والحسٌن خصوصا ، وفى حك أهل البٌت عموما ؟
 

:   ٌلفت نظر الباحث فً أفعال أم المإمنٌن عائشة شٌئان ، وهما ما ٌلً :المالحظة الثانٌة 
مات مسموما لبل وفاتها بملٌل بجوار جبل الحبشً ) وعبد الرحمن  ( هـ 38مات بالشوى حرلا فً مصر فً عام  )لتل بنو أمٌة اثنٌن من أشمائها ، وهما دمحم - 1

..  ابن عم أبٌها طلحة فً حرب الجمل ؼدرا وهو حلٌفه - الذي استعانت به هنا ضد العترة النبوٌة - ، ولبل ذلن لتل مروان  (بمكة  
كان من الطبٌعً أن تحمل أم المإمنٌن بؽضا لبنى أمٌة ، خاصة وأن المعروؾ عنها ولوفها حتى النهاٌة بجانب ألربائها ، لكن العكس هو الذي حدث ، فمد كانت 

ذكر أن معاوٌة أرسل لها ذات مرة هدٌة  ( 137- 136 / 7) وتارٌخ األمم والملون  ( 131 / 2 )تتلمى الهداٌا واألموال من معاوٌة ، ففً سٌر أعالم النبالء 
 ألؾ درهم ، وكذلن كان ٌفعل عبد هللا بن عامر والى البصرة ، وإن كنا نظن أن حادث ممتل عبد الرحمن لد للب األمور عندها ألن الكٌل كان لد 100لدرها 

.. طفح من أعمال معاوٌة ، فؤخذت تمدح فً عدوه اللدود اإلمام علً وتذكر فاطمة بخٌر ، وتلعن مروان
ألامت أم المإمنٌن عائشة الدنٌا ولم تمعدها عندما تولى اإلمام علً الوالٌة بحجة المطالبة بدم عثمان ، لكن ما أن تولى معاوٌة الحكم حتى انمطع صوتها عن - 2

..  ، وهو ما ٌعرى حجتها !!  ألؾ من المسلمٌن فً ٌوم الجمل 20هذا المطلب الذي كان سببا فً لتل 
لالت  أال تعجبٌن لرجل من الطلماء ٌنازع أصحاب دمحم الخالفة ؟ ،: لٌس ؼرٌبا إذن أن ٌسؤل الممداد بن األسود أم المإمنٌن عائشة فً تولى معاوٌة الملن ، فٌمول 

 .. (..لد ملن فرعون مصر ! هو سلطان هللا ٌإتٌه البر والفاجر ! وما ٌُعجب : 



 
كانت الدالئل الربانٌة تتوالً علً أم المإمنٌن عائشة لتثبت بؤن علٌا هو رأس الفرلة الناجٌة وسٌدها ، فمن العهد النبوي الذي كان - 6

ٌحمل أدق التفصٌالت من خالل األحادٌث المتواترة ، نؤخذ علً سبٌل المثال حدٌث الثملٌن ، وحدٌث الطٌر ، وحدٌث المنزلة ، وحدٌث 
خاصؾ النعل ، وحدٌث الوالٌة ، إلً حدٌث الحوأب ، إلً حدٌث ممتل عمار بٌد الفئة الباؼٌة ، إلً حدٌث ممتل ذي الثدٌة الذي مدح فٌه 

.. لاتله بؤنه خٌر البشر  (ص  )النبً 
 

لكن كل تلن البراهٌن لم تكن لتؽٌر مولؾ أم المإمنٌن عائشة من أهل البٌت ، بل إن الدلٌل ذكرناه بهذه الحلمة بؤنها كانت تراسل عمرو 
بن العاص الذي لتل أخاها دمحم بن أبً بكر حٌا بحرله بعد تمٌٌده فً جوؾ حمار ، وهً التً ألامت الدنٌا علً دم الخلٌفة الثالث عثمان 

بالمساهمة فً لتله إلنهاكه وإشؽاله فً خالفته ، وهو الذي كان ٌمد عثمان  (ع  )وكانت السبب الوحٌد فً لتله ، ثم اتهمت اإلمام علً 
ٌْن علً باب لصره لحماٌته  المصة  )بالماء والطعام طوال أربعٌن ٌوما من الحصار الذي لاده طلحة والزبٌر ، بل وضع ولدٌه الحسن

 ..  (مذكورة فً كل الكتب المعتبرة عند أهل السنة ، وال داعً إلشؽال المكان بها 
 

ننتمل بعد ذلن إلً الشك الثانً من هذه الحلمة ، وهو إنكار علماء الخوارج بأن ذا الثدٌة لد لُتل فً النهروان ، وإذا ُعرف السبب فً 
!! إنكارهم بطل العجب 

 
فإذا اعترفوا بؤنه كان ضاال ، فمعنً ذلن أنهم ٌعترفون بؤنهم شر الخوارج ٌعرفون جٌدا األحادٌث النبوٌة التً وردت فً ذي الثدٌة ، 

 )لد لتلهم ، وأنهم مارلة وفئة باؼٌة ، مثلها مثل فئة الجمل –  بممدمة الحلمة 3كما ذكر الحدٌث رلم – الخلك والخلٌمة وأن خٌر البشر 
( ..  الماسطٌن ) وفئة صفٌن  (الناكثٌن 

إذن البد من إنكارهم لتبرٌر سالمة مولفهم واستؽفال المؽفلٌن الذٌن ٌمبلون بحجتهم ، وهم فً هذا الشؤن ال ٌخجلون من التدلٌس وتزوٌر 
 .. (كدأب بنً أموٌة والذٌن من بعدهم من السلفٌة لوهابٌة  )التارٌخ 

 
الكذب والتزوٌر عند هإالء إذن ٌعد هو السبٌل الوحٌد للنجاة بالدنٌا من حزمة جرائم تطاردهم أٌنما ذهبوا ، ولعذاب اآلخرة أكبر ، 

: ونضع تلن الجرائم العامة فً النماط التالٌة 
.. إنماذهم لمعاوٌة بعدما أوشن علً الهزٌمة - 1
.. تكفٌرهم إلمام زمانهم - 2
.. لتالهم ولتلهم إلمام زمانهم - 3
 

هم بما فعلوه عطلوا عمل الرسالة الدمحمٌة الصحٌحة علً األرض ، فمد فتحوا الباب علً مصراعٌه لُملن بنً أمٌة الذي هو مستمر فً 
 ..دٌمومته حتى الٌوم ، وألجل ٌعلمه هللا تعالً 

 
عن لنبر  ( 67ص  )فً العمود الفضٌة فً أصول اإلباضٌة -  م 2006توفً فً عام  – ٌمول العالمة الخارجً سالم حمد الحارث

: أنه لال ما ٌلً  (ع  )مولً اإلمام علً 
.. تحولت أنا وعلً إلى النهر بعد المتال ، فانكب طوٌالً ٌبكً" 

! ما ٌبكٌن ؟: فملت 
 ..وٌحن ، صرعنا ههنا خٌار هذه األمة ولراءها : لال 
.. إٌه وهللا ، فابن : فملت 

 ..... فاظهر الندامة على لتله إٌاهم جدعت أنفً ، وشفٌت نفسً ،: فبكى طوٌالً ، ثم لال 
! أٌن أسود النهار ورهبان اللٌل ؟: تلن األصوات باللٌل ، كؤنها دوي النحل لال  (ع  )ولما فمد علً 
.. " ..  لتلناهم ٌوم النهر : لالوا له 

 
العمود الفضٌة فً أصول االباضٌة ، النخلة ،  المسالن النمٌة إلى :  م فً سلطنة عمان ، وأشهر مإلفاته هً 1933 ولد العالمة الحارثً فً عام :مالحظة ) 

  ..(الشرٌعة اإلسالمٌة 

 
: ما ٌلً  ( 68ص  ) فً نفس المصدر وٌضٌف العالمة الحارثً

! ٌا أبتً ، ألتلت الموم ؟: وتلمى الحسن بن علً أباه حٌن دخل الكوفة ، فمال" 



.. نعم : لال 
.. ال ٌري لاتلهم الجنة : لال الحسن 

.. "  لٌت أنً أدخلها ولو حبوا : لال اإلمام علً 
 

!! حرلوص مؤمنا بشهادة أم المؤمنٌن عائشة 
ٌمثل هذا الرجل مشكلة كبري بالنسبة للخوارج ، ال ٌوجد حل عندهم إال للب الحمائك وتزوٌر األحادٌث الصحٌحة بجعل حرلوص رجال 

!! مإمنا ، ولكً ٌؽلموا باب النماش والشن جعلوا عالمة إٌمانه بشهادة أم المإمنٌن عائشة 
 

: ما ٌلً  ( 68ص  ) فً المصدر السابك ذكر العالمة الحارثً
..  ، فذكر المصة كلها ٌا عبد هللا ، لما لتل علً أصحابه: ، فؤرسلت إلٌه عائشة ، فمالت لد عبد هللا بن شداد المدٌنة فؤرسلت " 

ظلمهم ، هل تسمً أحدا ممن لتل ؟ : فمالت 
.. نعم حرلوص بن زهٌر السعدي : لال 

.. أن رسول هللا لد شهد لحرلوص بالجنة ثالث مرات : ثم ذكرت .. فاسترجعت
 ؟ ومن:  ثم لالت 
.. زٌد بن حصن الطائً : للت 

 " .. وهللا ، لو اجتمعت األمة على الرمح الذي طعن به زٌد لكان حماً على هللا أن ٌكبهم جمٌعاً فً النار: فمالت وهً تبكً 
 

!! وابن عباس أٌضا لاطع اإلمام علً ورفض المتال معه 
: ما ٌلً  ( 95ص  ) فً المصدر السابك ذكر العالمة الحارثً

أنهم لد خصموه ، ونمضوا علٌه ما جاء به ، مما احتج به : ، وهو ممر لهم ، ومعترؾ لهم  (الخوارج  )عنهم  (ابن عباس  )وانصرؾ " 
 .. فرجع ابن عباس إلى علً ، فلما رآه لام إلٌه وناجاه ، وكره أن ٌسمع أصحابه لولهم ، وحجتهم التً احتجوا بها ، علٌهم

أال تعٌننً علً لتالهم ؟ : فمال علً 
ًّ ألوى ، إن لم أكن معهم لم أكن: لال ابن عباس   ال وهللا ، ال ألاتل لوماً لد خصمونً فً الدنٌا ، وإنهم ٌوم المٌامة لً أخصم ، وعل
 .." .. ثم فارله. عنه ابن عباس رضً هللا عنهعلٌهم ، واعتزل 

 
: ؼاضبا فً هذا الشؤن ما ٌلً ( ع ) أن ابن عباس لال لإلمام الحسن  ( 67ص  ) فً نفس المصدر وٌضٌف العالمة الحارثً

وسنة نبٌه ، فجاهدتم بها ، ثم جعلتم حكماً على كتاب  إنكم ألحك بٌت فً العرب أن تتٌهوا كما تاهت بنو إسرائٌل ، لمتم بكتاب هللا ،" 
والعظم من العبادة ، وبذلوا أموالهم وأنفسهم فً  ، ولد أفنوا المخ واللحم ، وأجهدوا الجلد ( !! )لتلتم خٌار المسلمٌن وفمهاءهم  ربكم ، ثم
 " .. سبٌل هللا

 
 إن أفضل ما ٌرد به علً هذا تدلٌس الخوارج الفاضح واستؽبائهم لعمول المسلمٌن هو أن نذكر لهم األحادٌث النبوٌة التً وردت فً شؤن حرلوص ، :مالحظة ) 

والتً خصصنا لها الحلمة الثانٌة بهذه الدراسة ، فمن أنزل هللا تعالً فٌهم نصا بؤن ٌُذهب عنهم الرجس وٌطهرهم تطهٌرا ، ال مجال لمسلم ٌإمن باهلل ورسوله حك 
اإلٌمان أن ٌنزل من لدرهم ، كما فعل أصحاب الجمل وهم الناكثون ، أو ٌكفّرهم ، كما فعل الخوارج وهم المارلون ، أو ٌلعنهم ، كما فعل األموٌون وهم 

 ..  (الماسطون ، أو ٌماتلهم ، كما فعل الناكثون والمارلون والماسطون 

 
.. 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 

www.thowarmisr.com 
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