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، 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 

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

أن ٌكون جٌشا ٌإسس علً الشورى واحترام اإلنسان وحرٌة الكلمة والنمد والمساواة بٌن المائد وأصغر مرإوسٌه ، لكن الطبٌعة 
.. البشرٌة المعرضة استغلت 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 النبوٌة  (ع  )عن الخوارج فً مواجهتهم المسلحة مع اإلمام علً فً الحلقة السابعة تحدثنا 
..  هو سٌد الفرلة الناجٌة  (ع  )التً تإكد علً أن اإلمام علً 

 
رئة أنفسهم فً كتب بعن دور أم المإمنٌن عائشة فً معركة النهروان ، وختمنا الحلمة بؤكاذٌب الخوارج لتتحدثنا  فً الحلقة الثامنة

.. التارٌخ 
 

فً الخوارج بعد انتهاء معركة النهروان ، وكذلن رأي بعض علماء  (ع  )رأي اإلمام علً فً الحلقة التاسعة الٌوم سنعرض 
 .. المسلمٌن فٌهم 

 
عرفنا من الحلمة األولً سرعة الخوارج واألموٌٌن ومن واالهم من سلفٌة وهابٌة فً تكفٌر المسلمٌن واستحالل دمهم ، األمر ٌختلف 

" .. إخواننا " لفظ – بعد النهروان – عندما حكم علٌهم ، فهو أطلك علٌهم  (ع  )عند أهل البٌت وسٌدهم اإلمام علً 
 

فً -  هـ 774توفً فً عام – ، وابن كثٌر  ( 73 ص 5ج  )فً تارٌخ األمم والملون -  هـ 310توفً فً عام  – قال الطبري
: ُسئل عن الخوارج ، وكان نص الحوار كما ٌلً ( ع ) أن اإلمام علً  ( 290 ص 7ج  )البداٌة والنهاٌة 

! أمشركون ؟: السائل " 
.. من الشرن فروا : اإلمام علً 

! أمنافمون ؟: السائل 
.. إن المنافمٌن ال ٌذكرون هللا إال للٌال : اإلمام علً 



! فما هم ٌا أمٌر المإمنٌن ؟: السائل 
 .. " .. إخواننا بغوا علٌنا ، فماتلناهم ببغٌهم علٌنا: اإلمام علً 

  
فً الرواٌة السابمة التً ذكرها الطبري إلً أن الخطؤ الذي ولع فً الخوارج كان بسبب عمولهم البدوٌة " إخواننا " وربما ٌشٌر لفظ 

إلً ذلن فً خطبه له  (ع  )التً أصابها السفه ، فؤصبحت غٌر لادرة علً التفرٌك بٌن الحك والباطل ، ولد أشار أٌضا اإلمام علً 
.. أثناء مرحلة المناشدات التً دامت معهم لستة أشهر 

 
فً الكامل فً -  هـ 630توفً فً – ، ابن األثٌر  ( 63 ص 4ج  )فً تارٌخ األمم والملون -  هـ 310توفً فً  – أورد الطبري

الخطبة العلوٌة  ( 35الخطبة رلم  )فً نهج البالغة –  م 1905توفً فً عام – ، والعالمة دمحم عبده  (  344 ص 3ج  )التارٌخ 
: أنه لال للخوارج ما ٌلً (ع  )فً حضرة الخوارج ، فعن أبً سلمة الزهري عن اإلمام علً  (ع  )لإلمام علً 

وسؤلتموها وأنا لها كاره ، وأنبؤتكم أّن الموم سؤلوكموها  إّن أنفسكم لد سّولت لكم فراق هذه الحكومة التً أنتم ابتدأتموها! ٌا هإالء" 
ًَّ إباء المخالفٌن ، وعدلتم عنًّ عدول النكداء العاصٌن ، حتى صرفت مكٌدة ودهناً ، رأًٌ إلى رأٌكم ، وأنتم واَّللَّ معاشر  فؤبٌتم عل

" .. حراماً - ال أبالكم-  تِت  أخفّاء الهام ، سفهاء األحالم ، فلم
 

ولم تغب تلك الطبٌعة البدوٌة الجافة السفٌهة التً سٌطرت علً عقول الخوارج عن بال الكثٌر من النافذٌن ، سواء كان فً 
.. العصور التً تلت النهروان بقلٌل أو تلك المرتبطة بعصرنا الراهن 

 
 626توفً فً عام – ، وٌالوت الحموي  ( 204 ص 1ج  )فً عٌون األخبار -  هـ 276توفً فً عام  – ذكر ابن قتٌبة الدٌنوري

أن علً بن عبد هللا بن عباس حٌن أرسل دعاته إلً أمصار الجزٌرة العربٌة فً الربع  ( 352 ص 2ج  )فً معجم البلدان - هـ 
: األول من المرن الهجري الثانً لال فً الخوارج ما ٌلً 

 " .. ..النصارى وأما الجزٌرة ، فحرورٌة مارلة ، وأعراب كؤعالج ، ومسلمون أخاللهم كؤخالق" 
 

: عن الخوارج ما ٌلً  ( 37ص  ) فً المذاهب اإلسالمٌة ٌقول العالمة دمحم أبو زهرة
الشدٌد بالتمالٌد ، والطبائع البدوٌة ، كالتعصب  أن فمرهم ، ورفاهٌة المبائل األخرى لد زاد من حمدهم ، باإلضافة إلى أن تمسكهم" 

فثورتهم تمثل ثورة البدو على  جعلهم ٌبغضون الحكومة السٌاسٌة ، وتمردوا على نمط الحٌاة االجتماعٌة ، للمبٌلة ، والوالء لها ، لد
 " .. سٌادة الدولة

 
: عن الخوارج ما ٌلً  ( 71 / 70ص  ) فً نفس المصدر وٌضٌف العالمة أبو زهرة

كانوا فً فمر شدٌد لبٌل اإلسالم ، ولما  الخوارج كان أكثرهم من عرب البادٌة ، وللٌل منهم كان من عرب المرى ، وهإالء إن" 
حسناً ، ألنهم استمروا فً بادٌتهم بألوائها وشدتها ، وصعوبة الحٌاة فٌها ، وأصاب اإلسالم شغاف  جاء اإلسالم لم تزد حالهم المادٌة

العلوم ، فتكّون من مجموع ذلن نفوس مإمنة ، متعصبة ، لضٌك  للوبهم ، مع سذاجة فً التفكٌر، وضٌك فً التصور ، وبعد عن
ولمد كانت هذه المعٌشة التً ٌعٌشونها فً بٌدائهم .... ومتهورة ، ألنها نابعة من الصحراء ، وزاهدة ، ألنها لم تجد ؟  نطاق العمول ،

عٌشة رافهة ، فاكهة ، فً نعٌم ، أو فً  على الخشونة ، والمسوة ، والعنف ، إذ النفس صورة لما تؤلف ، ولو أنهم عاشوا دافعة لهم
 " .. ورطب شدتهم نوع منه ، لخفف من عنفهم ، وأالن صالبتهم ،

 
م ، عمل أستاذا لمسم الشرٌعة بكلٌة الحموق وعضوا بمجمع 1898 ولد العالمة أبو زهرة فً مدٌنة المحلة الكبرى بمحافظة الغربٌة فً عام :مالحظة ) 

 .. ( م 1974البحوث اإلسالمٌة ، توفى فً عام 

 
تشٌر إلٌهم بؤنهم من عرب البادٌة الجفاء للوبهم - ولٌس خاصتهم فمط –  أن عامة الناس حتى الخوارج أنفسهم كانوا ٌعرفون
.. والمغلمة عمولهم لفهم صحٌح الدٌن 

 
-  هـ 656توفً فً عام – ، وابن أبً حدٌد  ( 490 ص 5ج  )فً الكامل فً التارٌخ -  هـ 630توفً فً عام  – ذكر ابن األثٌر

 هـ فً خطبة طوٌلة ما 130أن أبا حمزة الخارجً لال ألهل المدٌنة عندما دخلها فً عام  ( 115 ص 5ج  )فً شرح نهج البالغة 



: ٌلً 
" .. شباب أحداث وأعراب جفاة ، وٌحكم الخ : ٌا أهل المدٌنة ، بلغنً أنكم للتم تنتمصون أصحابً " 
 

، ولتل والٌها األموي الماسم بن عمر ، " طالب الحك "  هـ وأطلك علً نفسه 129 سٌطر اإلباضً عبد هللا بن ٌحً الكندي علً الٌمن فً عام :مالحظة ) 
 هـ برجل ٌسمً أبً حمزة بن عوف ، كان أبو حمزة خارجٌا وكان ٌخطب فً موسم الحج 128كان طالب الحك الخارجً المذكور لد التمً فً عام 

أرسل .. بشجاعة وٌدعوا الناس للخروج علً مروان بن دمحم فً الشام ، أعجب طالب الحك بؤبً حمزة منذ ذلن التارٌخ ، فضمه إلٌه لٌكون أحد أعوانه 
 هـ ووضع علً لٌادتها أبا حمزة الخارجً ، ولد تمكن 129بموة مكونة من عشرة  الف مماتل إلً المدٌنة فً عام – بعد سٌطرته علً الٌمن – طالب الحك 

 هـ 130من السٌطرة علً المدٌنة ، أرسل مروان بن دمحم جٌشا إلً المدٌنة فاستعادها من سٌطرة الخوارج ولتل أبو حمزة الخارجً فً تلن المعركة فً عام 
 .. (.. بمساعدة من أهل المدٌنة أنفسهم 

 
فكان رأٌه مطابما لرأي – وهو أكثر من تخاطب مع الخوارج بعد اإلمام علً بن أبً طالب – ولد سئل الناس عبد هللا بن عباس 

.. فٌهم  (ع  )اإلمام علً 
 

: أن ابن عباس ُسئل عن الخوارج فمال ما ٌلً  ( 153 ص 10ج  )فً مصنفه -  هـ 211توفً فً  – قال عبد الرزاق الصنعانً
 " .. لٌسوا بؤشد اجتهاداً من الٌهود والنصارى ، وهم ٌصلون" 
 

الزهد عند الخوارج  
شاع علً ألسنة الخوارج وبعض الكتاب أنهم بلغوا فً الزهد عن متاع الدنٌا درجات عال ، وهذه مموله تخالف النصوص الصحٌحة 

صراحة بؤنهم ٌماتلون علً دنٌا ٌصٌبونها ولٌس علً صالح الدٌن ،  (ع  )التً وردت علً أرض الوالع ، فمد اتهمهم اإلمام علً 
! كما زعموا 

 
لال للخوارج أثناء احتجاجه ( ع ) أن اإلمام علً  ( 53 ص 4ج  )فً تارٌخ األمم والملون -  هـ 310توفً فً عام  – قال الطبري

: علٌهم ما ٌلً 
لو كنت محماً كان فً الموت على الحك تعزٌة عن الدنٌا ، إن الشٌطان لد استهواكم ، فاتموا هللا عز وجل ، إنه ال خٌر فً دنٌا " 

 " .. تماتلون علٌها
 

 ص 3ج  )فً الكامل فً التارٌخ -  هـ 630توفً فً عام – ، وابن األثٌر  ( 62 ص 4ج  ) فً نفس المصدر وٌضٌف الطبري
: لال لهم أٌضا أثناء احتجاجه ما ٌإكد علً أن المطامع الدنٌوٌة هً من تحركهم ، فمال ما ٌلً ( ع ) أن اإلمام علً  ( 343

أٌتها العصابة التً أخرجها عداوة المراء ، واللجاجة ، وصدها عن الحك الهوى ، وطمح بها النزق ، وأصبحت فً اللبس ، " 
 " .. والخطب العظٌم

 
: ما ٌلً  ( 76 ص 5ج  )فً شرح نهج البالغة -  هـ 656توفً فً عام – قال ابن أبً حدٌد 

لهم ، ولد ذكرهم أبو إسحاق الصابً ،  ولد خرج بعد هذٌن جماعة من خوارج كرمان ، وجماعة أخرى من أهل عمان ، ال نباهة" 
 سلفهم ، وإنما وكدهم ، ولصدهم إلى إخافة السبٌل ، والفساد فً األرض ، واكتساب وكلهم بمعزل عن طرائك" الناجً " فً كتاب 

 " .. األموال من غٌر حلها
 

ما ٌإكد علً أن الخوارج لم ٌكونوا  (154 ص 1ج  )فً البصائر والذخائر -  هـ 414توفً فً عام – قال أبو حٌان التوحٌدي 
: زهادا كما ادعوا ألنفسهم ، فٌذكر الرواٌة التالٌة 

ماذا تمول فً الخوارج ؟ : سؤل رجل من الخوارج الحسن البصري " 
.. هم أصحاب دنٌا : لال الحسن البصري 

 !من أٌن للت ، وأحدهم ٌمشً فً الرمح حتى ٌنكسر فٌه ، وٌخرج من أهله وولده ؟: فمال الرجل 
 !حدثنً عن السلطان ، أٌمنعن من إلامة الصالة ، وإٌتاء الزكاة ، والحج والعمرة ؟: لال الحسن البصري 

.. ال : فمال الرجل 



 ! " .. فؤراه إنما منعن الدنٌا ، فماتلته علٌها: لال الحسن البصري 
 

 هـ فً بغداد ، كان فٌلسوفا متصوفا وأدٌبا بارعا ، كتب اإلمتاع والمإانسة ، والبصائر والذخائر ، وأخالق 310 ولد أبو حٌان التوحٌدي فً :مالحظة ) 
 .. (الوزٌرٌن ، لم ٌنل حمه بٌن المحممٌن رغم كونه من أعالم المرن الرابع ، لمبه ٌالوت الحموي فً معجم البلدان بشٌخ الصوفٌة وفٌلسوف األدباء 

 
فً -  هـ 429توفً فً عام – ، وعبد الماهر البغدادي  ( 84 ص 7ج  )فً الفتوح -  هـ 314توفً فً عام  – ابن األعثمقال 

: ، ما ٌبٌن أن الخوارج لم ٌكونوا زهادا ، فذكرا الرواٌة التالٌة ( 111ص  )الفرق بٌن الفرق وبٌان الفرلة الناجٌة 
المإمنٌن أن ٌفرض  سل أمٌر: فً ابتداء أمره الشام ، ونزل على روح بن زنباغ ، ولال لهلصد شبٌب بن ٌزٌد الشٌبانً الخارجً " 

 .. لً فً أهل الشرف ، ففن لً فً بنً شٌبان تبعاً كثٌراً 
أن : هذا رجل ال أعرفه ، وأخشى أن ٌكون حرورٌاً ، فذكر روح لشبٌب : فسؤل روح بن زنباغ عبد الملن بن مروان فً ذلن ، فمال 

سٌعرفنً بعد هذا ، ورجع إلى بنً شٌبان ، وجمع من الخوارج الصالحٌة ممدار ألف : عبد الملن ذكر أنه ال ٌعرفه ، فمال شبٌب 
 ولد ذكر المإرخون أن شبٌب وجٌشه هزم للحجاج عشرٌن جٌشاً فً مدة " ..رجل ، واستولى بهم على ما بٌن كسكر والمدائن 

 ..سنتٌن ، وغٌر ذلن من أمور 
 

 36من عام  فً جمادي األول (الناكثٌن  ) مع ثالثً الجمل بعد أن انتهً من النهروان أن حروبه الثالثة (ع  )أوضح اإلمام علً 
 هـ كانت صعبة ، 38فً صفر من عام  (المارلٌن  ) هـ ومع الخوارج 37فً صفر من عام  (الماسطٌن  )هـ ومع جماعة صفٌن 

..  وأنه لو لم ٌكن متواجدا بٌن المسلمٌن لما تجرأ أحد من مواجهة هذه الحروب الثالثة 
 

فً نهج –  م 1905توفً فً عام – والعالمة دمحم عبده  ( 193 ص 2ج  )فً تارٌخه -  هـ 284توفً فً عام  – قال الٌعقوبً
: لال للمسلمٌن بعد انتصاره علً الخوارج فً النهروان ما ٌلً ( ع ) أن اإلمام علً  ( 89الخطبة  )البالغة 

كلبها ، ولو لم أكن فٌكم ما لوتل الناكثون وال  أنا فمؤت عٌن الفتنة ، ولم تكن لٌجرإ علٌها أحد غٌري ، بعد أن ماج غٌهبها ، واشتد" 
 " .. الماسطون ، وال المارلون

 
كما سنعرف  ) ، فطالما أنهم سٌتواجدون دائما بٌن المسلمٌن المسلمٌن بعدم التعرض للخوارج من بعده (ع  )كما نصح األمام علً 

فال فائدة من لتالهم ، وهذه نظرة مستمبلٌة واعٌة ، تهدف إلً حمن الدماء وعدم التوسع فً لتل المسلمٌن لبعضهم  (فً الفمرة المادمة 
.. البعض واالنتظار حتى ٌُعرض األمر برمته إلً هللا تعالً فٌفصل بٌنهم 

 
ٌحث فٌها المسلمٌن لً ترن الخوارج وعدم ( ع ) خطابا علوٌا لإلمام علً  ( 58الخطبة  ) فً نهج البالغة ذكر العالمة دمحم عبده

: التعرض لهم ، فمال ما ٌلً 
 " .. فلٌس من طلب الحك فؤخطؤه ، كم طلب الباطل فؤدركه ال تمتلوا الخوارج بعدي ،" 
 

بصفاتهم التً ذكرناها ومنها المظهر اإلسالمً –  حٌن شعروا أن الخوارج وقد فرح الناس بعد االنتهاء من معركة النهروان
 (ع  )لد انتهوا من علً وجه األرض ، فجاءتهم إجابة اإلمام علً - المضلل والتصلب فً الرأي والسرعة فً تكفٌر المسلمٌن ولتلهم

.. الشافٌة فً ذلن 
 

عن الطبرانً فً المعجم  ( 242 ص 6ج  )فً مجمع الزوائد -  هـ 807توفً فً عام  – قال نور الدٌن بن أبً بكر الهٌثمً
رد علً من فرح ( ع ) أن اإلمام علً  ( 277 ص 11ج  )فً كنز العمال -  هـ 975توفً عام – األوسط ، والمتمً الهندي 

: بالمضاء علً الخوارج فً النهروان لائال 
 " .. لو لم ٌبك من األمة إال ثالثة ، لكان أحدهم على رأي هإالء ، إنهم لفً أصالب الرجال ، وفً أرحام النساء" 
 

فً الكامل فً -  هـ 630توفً فً – ، وابن األثٌر  ( 418 ص 2ج  )فً مروج الذهب -  هـ 346توفً فً  – قال المسعودي
: وبٌن جٌشه بعد لحظات من انتهاء معركة النهروان ما ٌلً ( ع ) عما جري بٌن اإلمام علً  ( 348 ص 3ج  )التارٌخ 

: فمال أصحابه  الشٌطان وأنفس السوء ،: لمد صرعكم من غّركم ، لٌل ومن غّرهم ؟ لال: ، فمال  ثم ركب ومر بهم وهم صرعى" 



بٌده ، وإنهم لفً أصالب الرجال وأرحام النساء ، ال تخرج خارجة إال  كال والذي نفسً: لد لطع هللا دابرهم إلى  خر الدهر ، فمال 
ٌخرج إلٌه رجل منا أهل البٌت فٌمتله ، وال  بعدها مثلها ، حتى تخرج خارجة بٌن الفرات ودجلة مع رجل ٌمال له األشمط ، خرجت

 " .. المٌامة تخرج بعدها خارجة إلى ٌوم
 

: ما ٌلً  ( 673 ص 8ج  )فً مصنفه -  هـ 235توفً فً عام  – ٌقول ابن أبً شٌبة
الدسكرة ، فٌخرج إلٌهم  إن  خر خارجة تخرج فً اإلسالم بالرمٌلة رمٌلة: لال علً، جرٌر البجلً لال  عن عبٌد هللا بن بشٌر بن" 

الدٌر دٌر مرمار ، فمنهم األشمط ، فٌحضرهم الناس فٌنزلونهم فٌمتلونهم  ناس فٌمتلون منهم ثلثاً ، وٌدخل ثلث ، وٌتحصن ثلث فً
 " ..  خر خارجة تخرج فً اإلسالم فهً

 
والممصود بالخارجة التً ذكرها المسعودي فً كتابه وابن أبً شٌبة فً مصنفه هً تلن الخارجة التً تخرج بسالحها علً اإلمام 

.. فً  خر الزمان  (ع  )المهدي 
 

عن عبد النص الذي سٌذكره اإلمام المهدي فً تلن اللحظات  ( 56 ص 2ج  )فً تفسٌره -  هـ 320توفً فً عام  – ٌذكر العٌاشً
:  التالً األعلى الحلبً ، عن اإلمام البالر علٌه السالم

ٌحاجنً فً هللا فؤنا أولى الناس باهلل  ٌا أٌها الناس من: ولد أسند ظهره إلى الحجر ، ثم ٌنشد هللا حمه ثم ٌمول وهللا لكؤنً أنظر إلٌه" 
الناس من ٌحاجنً فً  بآدم ، ٌا أٌها الناس من ٌحاجنً فً نوح فانا أولى الناس بنوح ، ٌا أٌها ومن ٌحاجنً فً  دم فؤنا أولى الناس

 فً موسى فؤنا أولى الناس بموسى ، ٌا أٌها الناس من ٌحاجنً فً عٌسى فؤنا إبراهٌم فؤنا أولى بفبراهٌم ، ٌا أٌها الناس من ٌحاجنً
أولى  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ، ٌا أٌها الناس من ٌحاجنً فً كتاب هللا فؤنا أولى الناس بعٌسى ، ٌا أٌها الناس من ٌحاجنً فً دمحم فؤنا أولى الناس بدمحم

ٌماتلون وهللا حتى ٌوحد هللا وال ٌشرن به شٌئاً ، وحتى تخرج العجوز  : لال أبو جعفر علٌه السالم.... بكتاب هللا ، ثم ٌنتهً إلى الممام
فبٌنا صاحب هذا  .....وٌنزل من السماء لطرها من المشرق ترٌد المغرب وال ٌنهاها أحد ، وٌخرج هللا من األرض بذرها ، الضعٌفة
انطلموا : الخروج علٌه ، فٌمول ألصحابه حكم ببعض األحكام وتكلم ببعض السنن ، إذ خرجت خارجة من المسجد ٌرٌدون األمر لد

 علٌه و له وسلم أسرى لٌؤمر بهم فٌذبحون ، وهً  خر خارجة تخرج على لائم  ل دمحم صلى هللا فتلحموا بهم فً التمارٌن فٌؤتونه بهم
 .. "

 
 ، ولد فً سمرلند ، وكان محدثا وفمٌها بالمذهب السنً ثم أصبح شٌعٌا ، وٌذكره أهل السنة دمحم بن مسعود العٌاشً السمرلندي العٌاشً هو :مالحظة ) 

 .. (.. والشٌعة علً السواء بالخٌر 

 
وٌوجد عند علماء أهل البٌت نصوص تؤكد علً أن آخر الخوارج فً العصر المهدوي سٌخرجون من النهروان أٌضا وسٌتم 

 .. 38فً عام  (ع  )القضاء علٌه بأسلوب مشابه لما تم علً أٌدي سٌد العترة 
 

عن أبً الجارود أنه سؤل  ( 241ص  )فً دالئل النبوة - توفً بنهاٌة المرن الهجري الرابع هـ  – الصغٌر ٌقول ابن رستم الطبري
: ما ٌلً  (ع  )اإلمام البالر 

ٌموم لائمنا بالحك بعد إٌاس  ولن تدرن أهل زمانه ،: أهل زمانه ؟ فمال : ٌا أبا الجارود ال تدركون ، فملت  :متى ٌموم لائمكم ؟ لال" 
ال تسمط ،  ٌا رب انصرنً ، ودعوته: ففذا كان الٌوم الرابع تعلك بؤستار الكعبة ، فمال من الشٌعة ٌدعو الناس ثالثاً فال ٌجٌبه أحد ،

ٌحطوا سروجهم ولم ٌضعوا أسلحتهم ، فٌباٌعونه ، ثم ٌباٌعه من  فٌمول تبارن وتعالى للمالئكة الذٌن نصروا رسول هللا ٌوم بدر ولم
فٌخرج منها ستة عشر ألفاً من البترٌة شاكٌن  وٌسٌر إلى الكوفة.... ٌسٌر إلى المدٌنة فٌسٌر الناس! وثالثة عشر رجالً  الناس ثالثمائة

 ٌابن فاطمة ارجع ال :فً الدٌن ، لد لرحوا جباههم وسمروا ساماتهم وعمهم النفاق ، وكلهم ٌمولون فً السالح ، لراء المر ن فمهاء
االثنٌن من العصر إلى العشاء ، فٌمتلهم أسرع من جزر جزور ، فال  حاجة لنا فٌن ، فٌضع السٌف فٌهم على ظهر النجف عشٌة

 ! دماإهم لربان إلى هللا! رجل وال ٌصاب من أصحابه أحد  ٌفوت منهم
جعلت فدان وما ٌدرٌه جعلت فدان  :فلم أعمل المعنى فمكثت للٌالً ثم للت: مماتلٌها حتى ٌرضى هللا تعالى ، لال ثم ٌدخل الكوفة فٌمتل

خٌر  إن هللا أوحى إلى أم موسى وهو خٌر من أم موسى ، وأوحى هللا إلى النحل وهو ٌا أبا الجارود: متى ٌرضى هللا عز وجل؟ لال
المائم لٌملن ثالثمائة وتسع سنٌن كما لبث أصحاب الكهف  إن: نعم ، فمال: أعملت المذهب؟ للت: من النحل ، فعملت المذهب؟ فمال لً

" .. وغربها  األرض عدالً ولسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً وٌفتح هللا علٌه شرق األرض فً كهفهم ، ٌمأل



 
 أنه سٌكون هنان ثالث عشرة امرأة فً الجٌش المهدوي فً حربه التً سٌكون من ضمنها ولوفا ضده وتضٌف المصادر أٌضا

.. الخارجة المسلحة ، وسٌكون عملهن هو تضمٌد جراح المماتلٌن فً الجٌش المهدوي 
 

: أنه لال ما ٌلً ( ع ) عن اإلمام جعفر الصادق  ( 259ص  ) فً نفس المصدر السابك ٌضٌف ابن رستم الطبري
 كن )ٌداوٌن الجرحى ، وٌممن على المرضى كما كان : وما ٌصنع بهن ؟ لال : للت  مع المائم ثالث عشرة امرأة ، (ٌكون  )ٌكن " 
رشٌد ، وأم أٌمن ، وحبابة الوالبٌة ، وسمٌة أم عمار بن  المنواء بنت: فسمهن لً ، لال : مع رسول هللا صلى هللا علٌه و له ، للت  (

 " ..  ....خالد األحمسٌة ، وأم سعٌد الحنفٌة ، وصبانة الماشطة ، وأم خالد الجهنٌة ٌاسر ، وزبدٌة ، وأم
 

:  نضع التعرٌفات التالٌة لبعض نساء التمرٌض والتطبٌب فً جٌش المهدي :مالحظة) 
، كان  (ع  )هً ابنة الصحابً الجلٌل الرشٌد الهجري الذي مثل عبٌد هللا بن زٌاد بجسده حٌا أمامها بعد لٌامه بمتل اإلمام الحسٌن : المنواء بنت الرشٌد - 1

ٌا أبه ،  :ٌسمٌه رشٌد البالٌا ، شهدت لنواء لطع ٌدي ورجلً ولسان والدها علً ٌد اللعٌن ابن زٌاد ، كانت تنادي أباها أثناء التمثٌل بجسده (ع  )اإلمام علً 
حام بٌن الناس ، كانت فً زمن اإلمام جعفر الصادق : هل تجد ألماً لِتما أصابن ؟ فمال ّ ونملت عنه بعض األحادٌث ، وكذلن عاصر  (ع  )ال ٌا بنتً إالّ كالزِت

 .. (ع  )ونمل عنه أحادٌث ، ونمل ولداه أبو سعٌد وسلم أٌضا أحادٌث عن األئمة  (ع  )علً  أبوها رشٌد اإلمام
فً خصومتها مع  (ع  )منذ والدته وحتى وفاته وزوج زٌد بن حارثة وأم أسامة ، شهد لها النبً بالجنة وأٌدت الزهراء  (ص  )خادمة النبً : أم أٌمن - 2

.. شهدت أم أٌمن ٌوم أحد والخندق وخٌبر وحنٌن .. أبً بكر وعمر 
من المعمرات ، وكانت من العالمات الفاضالت ، وعاصرت ثمانٌة من أئمة أهل البٌت من اإلمام علً وحتى اإلمام علً الرضا ، وٌعنً : حبابة الوالبٌة - 3

..  عاما 220هذا أنها عاشت 
علً الجنة ، مات ولدهما عمار فً  (ص  )هً أول شهٌدة فً اإلسالم مع زوجها ٌاسر بطعنة من أبً جهل فً للبها ، واعدهما النبً : سمٌة أم عمار - 4

 .. (ذكرنا الحدٌث بالدراسة  )صفٌن بعد أن تجاوز التسعٌن بثالث وأكد النبً أن من ٌمتله هم الفئة الباغٌة 
طلمها هارون لما عرف أنها من محبً أهل البٌت  .. (!!!الملمب بالرشٌد  )جعفر المنصور ، امرأة هارون العباسً  هً زبٌدة بنت جعفر بن أبً: زبٌدة - 5

.. ن كانت صاحبة فضل علً أهل مكة فً تنفٌذ مشارٌع السماٌة بها 
محدثة إمامٌة ، عالمة فاضلة ، وبعض علماء الشٌعة  (ع  )راوٌة من رواة الحدٌث وهً من المعاصرٌن لإلمام جعفر الصادق : أم خالد األحمسٌة - 6

.. ٌمولون أنها أم ولد لجعفر الطٌار 
، لتل  وهً خادمة ومربٌة بنت فرعون.. زوجها ممرب من فرعون .. فً ظل ملن فرعون .. امرأة صالحة كانت تعٌش هً وزوجها : صبانة الماشطة - 7

فرعون زوجها لما علم بفٌمانه ، فلم تزل الزوجة تعمل فً بٌت فرعون تمشط بنات فرعون وتنفك على أوالدها الخمسة ، ألمٌت فً النار لما ولع المشط من 
 .. (..بسم هللا ، فؤلمٌت فً النار عمابا ولم ترجع عن عمٌدتها : ٌدها فالتمطته وهً تمول 

  

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

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