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تـــه األطهار،والصـــالة ل بیمین الـــذي مـــّن علینـــا نبـــي الرحمـــة وآالحمـــدهللا رب العـــال

  بیته الطاهرین. آلوالسالم على نبینا محمد وعلى 
فرجتـه عنـي بلطفـك وجـودك یضعف الفؤاد نزل بـي فشـكوته إلیـك فالهي كم من هم 

  وكرمك،فأول وأخر حمدي وثنائي وشكري خالصا لوجهك الكریم.
) رحــيم خلــف الشــمريوأتوجـه بــأعمق آیــات الشــكر والتقــدیر الــى أسـتاذي الــدكتور(

ــاني الخــالص  ــرة عــن امتن ــى رســالتي هــذه معب ــذي تفضــل مشــكورا باإلشــراف عل ال
للجهــود الكبیــرة التــي بــذلها والتوجهــات القیمــة التــي أســداها والتــي كــان لهــا األثــر 
البالغ في ظهور الرسالة على هذا النحو،داعیة من الخـالق سـبحانه ان یمـن علیـه 

  بالخیر والبركة والتوفیق.
ــى أســاتذتي  ــان وأتقــدم ال ــي واجــب العرف ــدیر ویلزمن ــاریخ بالشــكر والتق فــي قســم الت

بــالمعروف ان أتقــدم بشــكري الخــالص الــى والــدي وأخــواني وجمیــع أفــراد عـــائلتي 
  وأحبائي الذین تحملوا معي أعباء أعداد هذه الدراسة.

وأتقــدم بالشــكر والتقــدیر الــى األســاتذة األفاضــل رئــیس لجنــة المناقشــة وأعضــائها 
بداء المالحظات القیمة التي المحترمین لما  بذلوه من جهد في قراءة رسالتي هذه وإ
  ستغني الرسالة.
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 المقدمة:
القلمال محماد  أها رب العاللمن  االالا و االما ل  ساد ماند المرماسن  حهناب الاي العاللمن  ااادنن ناال الادن   الحمد هلل

 ا سد الي الطنهن  ال
( ) اخناار رجاالل يااذ  االماا  رمااال ل ال ااارنل األفااذاذهللرجاالل  تزخاار اإلماا من ر هرجلالتهاال اامت اال تدخاا األملطااليرن  

ياذا العساال  طللاب  أها المامم ن   سا  ها   أمنار( يااا   اماند ياذا الهناع هعاد رماال اهلل )هنتاي المعالاامن اأيال
مجلياد فا   اأالاال ما  اما  هللرمالل  المحمدنا     ايلم  م  يلملتاي الاالمخ  فهاا ال هنر م  ا  ل االم ل الخدلق

 مهنل اهلل دافن    الم ل الهل ا ه  حتد ختل  مر  الارنف ف  محراب  هلدتي 
فقد اجتمعع هي الادلع العاللل الرهال   فعا   ا  ااجل   التجاد مال  األملفأمنر الممم ن  ل  تجد لي  ظنر ف  تلرنخ 

  سا  اإلماللمدن ا  العسال ال هاال الدنالذ الاذل الن داذ  اار  لاذا تهقاد اخالان   ،فقاد  ال  هالباإلط قنملثسهل  ساد 
ت اار ههال اام  ماارق  ن ما  الهحاث االتقالا  فعسا  مهمل  تب   هل م  دراملع اهحاث ا لدمن  تحتلج لسمزناد 

هالادلع ال مالل التا  لال تجتمان هلحادا مااا  الفا  الاارق   س   اإلمللامعتي فقد تدرد  قدر ظرفيقسب  ل ا مل  ه
لرل لهااذا الماعااا  يااا ا  ماا  داا اا  اختناا اااهني أاناادو التاا  الناجااد لهاال مثناال ال مااخ  الدر  اال فاا  الباارب فهااا 

 إلاادفاا  ماال  تهااي الماامرث اهاا  ا ااثل فاا   تلهاا  الدتاة،الاااعارل هللحلجاا  الملماا    ساا   اإلماالل ل اا  هناال  م زلاا  ام
اياال الهنااع  أئماا ايااذا العماال امتثاالال لتعااللنل  الماامم ن   ساا  أمناارتسماا  الماانرو العطاارو االم لقااب الحمناادو لماال اال 

   الهالقر اإلمالل أهنايالالالدق  ا   اإلمللامريل،فع   إحنلءف ((ف   أمر الاحنااا  قالل )رحال اهلل ما  احنال امر ال
ز الالاحن  ما  مانرتي ا ادل التماسنل لاهعذ راانالع اااهار  اإلماللعاء مل تقدل ارتلنع الخااذ فا  ماعاا  مانرو 

التاا  ااردياال اهاا  ا ااثل ال اااف  فاا   اإلخهاالراهاا  ا ااثل  ماال ماانتهن  ماا  خاا ل الاادحلع يااذ  الدراماا  القد ا حالاارع 
ماقند  ه اا  مال دو احتااد  إخهالراالتاا  اهتاداءع فا  ذ اار  األالما  الدالال  الماامم ن  أمنار تلها  ما  الدتاااة  ا  

 ل( 664-يا04م  ) الممم ن  أمنرالدالل الراهن الذل نذ ر فني امتاهلد 
الاذل  قم ال  أهنلتهالاقد احتاى  تالب الدتااة الها  ا اثل ال ااف   ساد ال ثنار ما  القالالئد الااعرن  التا  امتالزع هطاال 

 الاعرن  ها ل النمثر  سد الملدو العسمن  المدرام   األهنلعهلختزال هعذ 
 فصول وخاتمة. وأربعةوانتضمت هذه الدراسة بمقدمة وتمهيد 

هللخسدالء الث ثا  اجالء فا  ثا ث مهلحاث  طللب أه الممم ن   س  ه   أمنرلهنل    ق   األالخالالع الدالل 
 أمناره ار االمهحاث الثال     قا   أها هللخسندا   طللابالمامم ن   سا  ها  اها   أمنرتعم    ق   األالالمهحث 

 أهاا الماامم ن   ساا  هاا   أمناارهللخسنداا   ماار هاا  الخطاالب االمهحااث الثللااث   قاا   الماامم ن   ساا  هاا  اهاا  طللااب
اجاالء   سا  هاا  اها  طللااب اإلمااللهللخسنداا   ثمال  هاا   دال  ثاال امتعرعاع هللدالاال الثال   ذ اار هنعا   طللاب

االمهحاااث الثااال   ذ اار ماقعااا  الجمااال اماال جااارى هعاااديل امااال    ساا  اإلماااللذ اار هنعااا   الاألفاا  مهحثااال  المهحاااث 
مقاادملع مااهقع ماقعاا  الاادن  االمهحاااث  األالالدالاال الثللااث فخالالااتي لاقعاا  الاادن  اجاالء فااا  مهحثاال  المهحااث 

 األالالمهحاث  الدالل الراهن  هلن  الالدال المماس  ا تلئجاي اجالء فا  مهحثال  إملالثل   الالدال الممس  هن  الطرفن  
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الخاارج اياذا جهادل المتااعان هان   أماراهدانا    س  اإلمللمدلاعلع  قد الالس  االمهحث الثل   ا قملل جنش 
 نجعسي اهلل ف  منزا  حم لت  ا ي  عل المالد ا عل ال النر  إ اارجاا  أندن ل

 مصادر الدراسة: أهم*
 )إلدلملدو المدرم  فنم   تقمنمهل اذل  لمع  ا االمراجن الت  ا تمدع  سنهل ت ا ع الماللدر

 ريخ العام:كتب التأأوال
ال تااااب التاااا  ا تمااااد ليل فاااا  ا جاااالز الرماااالل   تااااب التاااالرنخ ام هاااال  تاااالب المااااقند ،لمملدي مااااسنل هاااا  قاااان   أياااالماااا  

ل( ايااا ماا  اقاادل  تااب التاالرنخ التاا  ا تمااد ل  سنهاال فاا  القاار  االال الهجاارل ا تاالب تاالرنخ 940-يااا04اله لاا )ع)
ل( االم حاظ  ساد تالرنخ خسندا  ا اي نحتاال  ساد 450-ياا004  خنلط،لمملدا  خسندا  ها  خنالط العالادرل)ع)خسند  ه

-ياااا096اهااا محمااد  هااد اهلل هاا  ممااسل)ع) الاادن ارل االمنلماان  ،لمملدااا  اإلملماا معساماالع مختالاارو جاادا اماال  تاالب 
  م ااي هااللقاو ا ااذل  اخااذ  الهنعاال( فقااد امااد ل يااذا ال تاالب همعساماالع مهماا   اا   ندناا  اجهاالر االماالل  ساا   اا  440

مااندو  ماالء العااللمن  فلطماا  الزيراء) سنهاال الماا ل( احاارب الجماال اماقعاا  الاادن  ا تاالب ا ماالب  حلدثاا  حاارق هنااع
العسانا   األمارول( فها ما  المالالدر المهما  فا  دراما  400-يا090اله ذرل)ع) العهل  احمد  أهاف،لمملد  االارا

لاال هالااارو  لما  اتاالرنخ العساانن  هالااارو خلالا  اقاادل ل ال معساماالع اافنا  اماال  تاالب ال  المامرث  االلا تالرنخ ه اا  ي
ل( فهاا نعاد ا هار مالادر تالرنخ  اردع فناي معسامالع 000-ياا014تلرنخ الرمل االمسا ،لمملد  محمد ه  جرنر)ع)

امعالد   تالب ماراج الاذيب  إمالط  ياذا المملاف جمنان فالاال الهحاث نب ان لد  س  اإلمللمدالس  االمس     
ل( اماتددع ما  المعسامالع التا  قادمهل فا  059-ياا006الحما   سا  ها  الحمان  المماعادل)ع) أهاالجاير،لمملد  

الخااارج ا اذل  حاراب االمالل امال  تالب  إلنهال دو جاا ب حنث قدل معساملع مهم      مسن  االغتنلل الت  خطاط 
ل(، فل ي افلد   ف  معسامالع  ثنارو اخالاالال 1400-يا010، لمملدي محمد ه  محمد ه  ال عمل  المدند)ع)اإلرالد

اامتاااااهلد  ا تاااالب ال لماااال فاااا  التلرنخ،لمملدااااا  محمااااد هاااا  محمااااد هاااا   هااااد الااحااااد اهااااا   حااااراب االماااالل  ساااا 
ل( هعاد ياذا ال تالب ما  المالالدر الرئنما  الب نا  همعساملتاي التا  ا تمادع  سنهال فا  ا جالز 1000-يا604)ع)األثنر

التالرنخ اذ ار افنالع  ال ما   اقادل  إلحاداث ها ت ظنل ملدو  تلهي حماب التمسمال الزم ا   مملد  إ الهحث اال منمل 
الحدنااااااد ،  هااااااد الحمنااااااد يهاااااا  اهلل  أهاااااا ل اااااال معساماااااالع غطااااااع حقااااااب التاااااالرنخ ا تاااااالب ااااااارة  هااااااا اله غاااااا  الهاااااا  

 تالب ا   سا   اإلماللل( اال تلب غ   هللمعساملع الت  افلدع الهحث اخلالا  الخطاب ااقااال 1054يا/656)ع)
ل( ااحتاااى ال ثناار ماا  الدعاالئل الخلالاا  هلالماالل 1090-يااا990هاا   ماارا)ع) إماامل نلالهداناا  اال هلناا  الهاا   ثناار 

    س 
 ثانيا:كتب السيرة النبوية

مااا  الراانااالع  ال هنااارو االتااا  ا تماااد ليل فااا  تاثناااق  ااادد  هنااار األيمنااا تعاااد  تاااب المااانرو ال هانااا  مااا  المالااالدر ذاع 
اهااا  ا اااثل ال ااااف  امااا  ياااذ  ال تاااب  تااالب المااانرو ال هانااا  لمملدااا  اهااا  ياااالل، هد المسااا  هااا   أارديااالالتلرنخنااا  التااا  

 ل( 404-يا010يالل)ع)
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 ثالثا:كتب طبقات الرجال
 ماا  المالاالدر التاا  ا تمااد ليل فاا  دراماات ل  تااب الطهقاالع االرجاالل االدلئاادو م هاال هااا ل  هناار مااااء   ااد ترجماا  ماانر

محمااد هاا   اهلل هااد أها  الرااناالع التلرنخناا  ام هاال الطهقاالع ال هاارى الهاا  مااعد،ماا هعااذ الرجاالل اا   ااد مقلر اا  العاادد
 أماد تالب امال ل( ا ل ع الدلئدو  هنرو م ي حنث نمتلز ه قل ادق التدلالنل   اد  قال الاخالان  400-يا000م نن)ع)

 ا ااي  راجل تاا تااب ال فماا  اياالل( 1000-يااا604الحماا )ع) أهاا ، ااز الاادن  األثنرالبلهاا  فاا  معرفاا  الالااحله  الهاا  
 تراجل الاخالنلع ا را  حلعرا ف  جمنن الدالال  أا اإلمللالهلحث هللمعساملع مااء المتعسق  هاخالن   اثرى

 رابعا:كتب الحديث
 أحلدناااث تاالب الدتااااة الهاا  ا اااثل ال ااااف  قااد تمحاااار فاا  راانااا   إ يااذ  ال تاااب ماعااا  الدرامااا  خلالااا   أفااالدعلقااد 

اتعاد ياذ  ال تاب ايال الماللدر مما د احمد،لمملداي  األحلدناثملد  سد  تاب اهللتلل  م  العرارل اال ت ()الرمال
-يااا056الهخاالرل)ع) إماامل نل هااداهلل محمااد هاا   أهااال( الااحن  الهخلرل،لمملدااي 455-يااا001احمااد هاا  ح هاال)ع)

  ،الما   ال هرى،لمملداي اها س  اإلمللالت  قهسع ف  حق  األحلدنث دلدو م ي  ل ع قسنس   ا ي اغدلل( االمت460
جعداار محمااد هاا   أهااال( اماال  تاالب ال لف ،لمملدااي ال سن اا  015-يااا040 هااد الاارحم  احمااد هاا  اااعنب ال ماالئ )ع)

الهحاث ااياال ال تاب التاا  ا تمادع  سنهاال  تالب الممااتدر   أفاالدعل( فقااد قادل معساماالع قنما  000-ياا004اماحق)ع)
ا اذل   ل اع الدلئادو  هنارو ما  ماماا   ل( 1410-يا045 هداهلل الحل ل ال نملهارل)ع) أه  ،لمملدي ن سد الالحنح

ل( فقااد احتاااع تساا  1641-يااا1111لسمجسماا  محمااد هاالقر)ع) األطهاالر األئماا  إخهاالرالجلمعاا  لاادرر  األ اااارهحاالر 
  حعارا الفتل ف  اغسب مهلحث الدرام  اهللتلل   ل  لهل  س  اإلملل إخهلرالمجما    سد ال ثنر م  

 األدبخامسا: كتب 
 هااااااااداهلل  أهاااااااا لناااااااالقاع الحمااااااااال، اااااااااهلب  األدهاااااااالءتاااااااا  امااااااااتخدم ليل فاااااااا  الهحااااااااث معجاااااااال ال األدبفماااااااا   تااااااااب 
 ل( 1000-يا606الرام )ع)

 المعاجم سادسا:
المعاالجل السباناا  لت اااف ل اال  اا  هناال  معل نهاال  إلاادلقااد  ل ااع ي اال  العدنااد ماا  المالااطسحلع السباناا  التاا  احتلجااع 

السثالل  ا   إملطا ل( حناث  ال  لاي دار فا  1011-ياا911م هل  تلب لمل  المنزا  اله  م ظار،محمد ه  م رل)ع)
  س  اإلملل األالالعدند م  المالطسحلع السبان  لرجل اله غ  

 سابعا:كتب الجغرافية او كتب البلدان
  تب الجبرافن  ف  تحدند ال ثنر م  المااقن الجبرافن  الااردو ف  يذا الهحث  أمهمعقد 

ل( ا ال  لاي 1000-ياا606الراما )ع)  هاد هللنالقاع ها    هادا هلل أها لادن  معجل الهسدا  لنالقاع الحماال، ااهلب ا
  ااألمل  دار ف  تحدند اتعرنف ال ثنر م  المد  
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  * ابن اعثم وكتابة الفتوح
  سمه ونسبة وكنیتهأ.ا

عـثم الكـوفي المعـروف بــ(ابن اعـثم الكـوفي) االخبـاري بو محمد احمد بـن محمـد بـن علـي بـن أهو ا
.وقــد ذكــر فــي بعــض المصــادر باســم(محمد الكــوفي)، محمــد بــن علــي بــن اعــثم )١(المــؤرخ الشــیعي

ــــم تحمــــل المصــــادر التاریخیــــة الكثیــــر مــــن اخ )٢(الكــــوفي ــــاقوت ل ــــار ابــــن اعــــثم الكــــوفي فــــاكتفى ی ب
 إلـى.بقوله عنـه االخبـاري(المؤرخ وهـو عنـد اصـحاب الحـدیث ضـعیف ولـه كتـاب التـاریخ )٣(الحموي

المامون،ویوشــك ان یكــون ذیــال علــى االول.رایــت الكتابیین،وقــد اورد  بأیــامه المقتدر،ابتــدأ أیــام آخــر
  لسالمي البهیقي شعرا فقال:له یاقوت ایضا،استناد الى ابي علي الحسین بن احمد ا

  انشدني ابن اعثم الكوفي:
  اذا اعتذر الصدیق الیك یوما     من التقصیر،عذر اخ قصر
  فصنه عن جفائك،وارض عنه   فان الصفح شیمة كل حر

  ب. مؤلفات ابن اعثم الكوفي
لفتوحـــات الخلفــــاء األول الـــى عهـــد یزیــــد مـــن وجهـــة النظــــر .كتـــاب الفتوح.وهـــو تــــاریخ قصصـــي ١

وذكــره حــاجي خلیفــة باســم((فتوح ابــن اعــثم)) وان كتــاب الفتــوح قــد ترجمــه الــى الفارســیة  )٤(یعةالشــ
  .)٥(م)١١٦٩-هـ٥٩٦احمد بن محمد المستوفي الهروي وذلك في سنة(

  .كتاب التاریخ٢
  .ابتداء خبر وقعة صفین٣

  )١(وكانت له الكثیر من المؤلفات وصنف تاریخا وله نظم وسط
                                                

هــــــــــ) معجـــــــــم االدبـــــــــاء،دار احیـــــــــاء التـــــــــراث ٦٢٦الحموي،یـــــــــاقوت بـــــــــن عبـــــــــداهللا الرومـــــــــي(ت: )١(
ـــــــن ١٥٣،ص١هــــــــ)،ج١٤٣٠-،(بیـــــــروت٢العربـــــــي،ط ؛الصفدي،صـــــــالح الـــــــدین بـــــــن خلیـــــــل ب
هـــ)،الوافي بالوفیــات،تحقیق احمــد االرنــاووط وتركــي مصــطفى،دار احیــاء التــراث ٧٦٤ابیــك(ت:

 .١٦٠،ص٦العربي(بیروت،د.ت)،ج
-،(طهــــران٣حـــاجي خلیفة،مصـــطفى بـــن عبداهللا،كشـــف الظنــــون عـــن اســـام الكتـــب والفنـــون،ط )٢(

لــــــــــــة،عمر رضــــــــــــا،معجم المــــــــــــؤلفین،دار احیــــــــــــاء التــــــــــــراث ؛كحا١٢٣٩،ص٢هـــــــــــــ)،ج١٣٧٨
 .٢٧،ص١العربي(بیروت،د.ت)،ج

 .١٥٣، ص١معجم االدباء،ج )٣(
ــــــــــاریخ )٤( ــــــــــیم النجــــــــــ بروكلمان،كارل،ت ــــــــــد الحل ــــــــــل عب ــــــــــاهرة، األدب العربي،نق ار، دار المعارف(الق

 .٥٥،ص٣م)،ج١٩٦٢
 ١٢٣٩، ص٢كشف الظنون،ج )٥(



 

 

٥ 

 

                                      عن كتاب الفتوح ج.أسباب عزوف المؤرخین
ان الباحــث فــي شخصــیة ابــن اعــثم الكــوفي یجــد صــعوبة كبیــرة فالمعلومــات شــحیحة فــي المصــادر 
التاریخیـــة.والكتب الرجالیـــة مـــع ان ابـــن اعـــثم الكـــوفي یعـــد مـــن رواد الكتابـــة التاریخیـــة فالرجـــل قـــد 

فتــوح واســع المعلومــات كثیــر االخبــار كبیــر الحجــم فهــو عاصــر الطبــري ووفاتــه قریبــة منــه وكتابــه ال
ده االهتمـام بـابن اعـثم او كتابـة فمـر یقع فـي ثمـان اجـزاء متوسـطة امـا سـبب عـزوف المصـادر عـن 

ان ابـــن اعـــثم اتهـــم بالتشیــــع مـــع ان القـــارئ كتابـــه یجـــده یترضـــى علـــى كـــل الصـــحابة فهـــو الیـــذكر 
ـــــاب ولـــــموترضـــــى  صـــــحابي اال ـــــى معاویـــــة بـــــن ابـــــي  علیـــــه فـــــي كـــــل صـــــفحات الكت یســـــتثني حت

.وهذا ما جعلت المصادر الشیعة تضرب صفحا عنه، أما المصـادر مـن غیـر الشـیعة فهـم )٢(سفیان
فهـــذا األنصـــاف  یتهمونــه جهـــارا بـــالرفض والتشــیع والســـبب موقفـــه المنصــف مـــن األمـــام علــي 

یـــه فاحـــد البـــاحثین والموضـــوعیة ســـنجده واضـــحا جلیـــا بـــین ثنایـــا دراســـتنا هـــذه وتأكیـــدا لمـــا ذهبنـــا ال
المعاصـرین یقـول عــن كتـاب الفتــوح((ان هـذا الكتــاب المطـول انمــا صـنفه ابــن اعـثم مــن اجـل غایــة 

فهــذا الشــك فیــه،وهو تمجیــد امیــر المــؤمنین علــي بــن ابــي  محددة،ووصــوال الــى هــدف مقصــود لدیــه
رضــي -طالب(رضـي اهللا عنــه) واالرتفــاع بمنزلتــه الـى الــذرة العلیــا،التي الیمكــن ألحـد مــن الصــحابة

االرتقــاء الیهــا والطعــن علــى جمیــع مــن خالفــه الرأي،وتســفیه والحــط مــن قــدره،مهما یكــن  -اهللا عـنهم
طبقـــات التالیـــة لهـــم او بعبـــارة مســـاویة اخـــرى االنتصـــار لعلـــي امـــره،من الصـــحابة او التـــابعین او ال

وســائر األئمــة مـــن بعــده وللمــذهب الشـــیعي والتشــنیع لجمیـــع المعارضــین لــه ولهـــم وبصــفة خاصـــة 
التشــنیع علــى معاویــة بــن ابــي ســفیان (رضــي اهللا عنــه) وســائر بنــي امیــة ثــم التشــیع بعــد ذلــك علــى 

فـي دراسـتنا  )))٣(هــ١٣٢ا الخالفة من احفاد علي عام بني العباس(رضي اهللا عنهم) الذین اغتصبو 
سنعتمد على النسـخة المحققـة والتـي خلـت عـن ترجمـة البـن اعـثم فـالمحقق لـم یـذكر سـوى سـطرین 

  )٤(ذكر فیها االختالف الواقع في اسم ابن اعثم

                                                                                                                                       
علـــــــــي بـــــــــن محمـــــــــد بـــــــــن محمـــــــــد بـــــــــن  ابــــــــن حجـــــــــر العسقالني،شـــــــــهاب الـــــــــدین احمـــــــــد بـــــــــن )١(

ــــاء التــــراث ٨٥٢احمــــد(ت: ــــرحمن المرعشــــلي،دار أحی هـــــ)،لسان المیزان،تحقیــــق محمــــد عبــــد ال
 .١٣٨،ص١هـ)،ج١٤٢٢-،(بیروت٢العربي،ط

هــ)،كتاب الفتوح،تحقیـق علـي شـیري،دار األضـواء للطباعــة ٣١٤ابـن اعثم،ابـي محمـد احمـد(ت: )٢(
 .١٦٢، ص٢م)، ج١٩٩١،(بیروت، ١والنشر والتوزیع،ط

-(د.م،  ١ابو سعده،محمد بـن جبـر ، ابـن اعـثم الكـوفي ومنهجـه التـاریخي فـي كتـاب الفتـوح،ط )٣(
 .٨٨-٨٧هـ)، ص١٤٠٨

 .١١، ص١ابن اعثم،كتاب الفتوح،ج )٤(



 الثالثة  ؤمنین بالخلفاءول: عالقة أمیر المالفصل األ
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  المبحث األول
  بي بكر طالب(علیه السالم) بأ عالقة أمیر المؤمنین علي بن أبي

  ساعدة وما كان من المهاجرین واألنصاري ذكر ابتداء سقیفة بن-
مــا ذكــره...أن رســول ار كثیــرة عــن ســقیفة بنــي ســاعدة ومأورد ابــن أعــثم الكــوفي أخبــ

 عنـه) وكـان قـد بویـع ) لما توفي قام بـاألمر بعـده أبـو بكـر الصدیق(رضـي اهللااهللا(
  بسقیفة بني ساعدة.  )(بالخالفة في الیوم الذي مات فیه النبي 

ــأمر النبــي  ــه مغمومــًا ب ثــم قــال:وجلس علــي بــن أبــي طالــب (كــرم اهللا وجهــه) فــي منزل

  .)١(وعنده نفر من بني هاشم وفیهم الزبیر بن العوام

                                                
طلـب مطالب (علیه السالم) والعباس بـن عبـد ال أبي) قام علي بن بعد وفاة الرسول محمد ( )١(

مـا  وأمـي أنـتطالـب یقـول ((بـابي  أبـيي بـن علـعباس بغسـل الرسـول ودفنـه وكـان الوالفضل بن 
م یحضـر لـ یفة بنـي سـاعدةبكر في سـق أبا واألنصاروبعد مبایعة المهاجرین  ،میتا أوحیا  أطیبك

 أبــيالمــؤمنین علــي بــن  أمیــرطالب(علیــه الســالم) وال الزبیــر بــن العــوام ولمــا علــم  أبــيعلــي بــن 
مــن  أولمــن بایعـه؟قالوا: أول أتعلمـونالخالفــة قـال للقــوم ببكـر  أبــي ةلیـه الســالم) بمبایعـعطالب(

عـن هـذا ولكـن  ألكمأسـالجـراح ثـم عمـر بـن الخطـاب قـال لسـت  ةعبیـد وأبـوبشـیر بـن سـعد  هبایع
بـین  اینا شـیخا كبیـرا متوكئـا علـى عصـرأ) ؟ قالوا:من بایعه حین صعد منبر رسول اهللا  ( أول

الــذي لــم یخرجنــي مــن  الحمــد اهللاوهــو یقول: إلیــه دوقــد صــع التشــمیرعینیــة ســجادة كبیــرة شــدید 
قوم:وهـل تـدري مـن فقـالوا ال فبایعـه،فبسـط یـده أبایعكیتك في هذا المكان،ابسط یدك أالدنیا حتى ر 

علي(علیـه السـالم) فاطمـة(علیها السـالم)  اإلمـاماهللا. فلمـا كـان اللیـل حمـل ه لعنـ إبلیسهو؟ قال 
ودعـاه  إالبـدر  أهلد من حخذ بیده ابنیه الحسن والحسین(علیهم السالم) فلم یدع اأار و مح على

قــین رؤوســهم معهــم لحیصــبحوا بكــرة م أن فــأمرهمرجــال  وأربعــون أربعــة إاللنصــرته فمــا اســتجاب 
ذر والمقـداد والزبیـر بـن  وأبـوهـم سـلمان الفارسـي  أربعة إالالصباح لم یوافه  أصبحسالحهم فلما 
ن آم لزم بیتـه واقبـل یجمـع القـر ئهطالب(علیة السالم) قلة وفا أبيعلي بن  اإلمام رأىالعوام، فلما 

ثـم جمعـه فـي ثـوب  خالمنسو و ویؤلفه ویجمعه فلم یخرج حتى جمعه كله فكتبه على تنزیله الناسخ 
) فقـال یـا بكـر فـي مسـجد رسـول اهللا ( أبـيون مـع عـمتالناس وهـم مج إلىواحد وختمه ثم خرج 

ن كلـه فـي ثـوب واحـد آ) مشـغوال بدفنـه ثـم بجمـع القـر منـذ وفـاة الرسـول ( أزللم  إنيالناس  أیها
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فســلم وجلـس ثــم أقبــل إلــى علـي فــدعاه فأقبــل والنـاس حضــور  ثـم قــال: أرســل أبـو بكــر
   )١(على الناس فقال لهم دعوتموني

                                                                                                                                       
((ونبــذوه وراء ىقولـه تعالالمـؤمنین بیتـه وهـو یتلـو  أمیـرحاجـة لنـا عنـدنا مثلـه ثـم دخـل =فقـالوا ال 

  تروا به ثمنا قلیال فبئس ما یشترون)).شظهورهم وا
ـــــــي العـــــــامري(ت:ا ـــــــیس الهالل ـــــــن ق ـــــــراس للطباعـــــــة ـهـــــــ٩٠لكوفي،ســـــــلیم ب ) الســـــــقیفة، مؤسســـــــة النب

، الســیرة هـــ) ٢١٨عبد الملــك بــن هشــام بــن أیــوب( ت:،؛ ابــن هشــام٨٣، ٨٢(النجــف،د.ت)، ص
بــراهیمالنبویــة، تحقیــق مصــطفى الســقاء  ، ٤هـــ)،ج١٤٢٥،(بیــروت ٤االیبــاري، دار المعرفــة، ط وإ

والملـوك، تحقیـق محمـد  األمـم، تـاریخ هـ)٣١٠:جعفر محمد بن جریر(ت أبو؛ الطبري، ٥٥٥ص
؛ ١٢٤،١٣٠،ص٣ج هــــ)١٤٢٩(بیـــروت ١التـــراث العربـــي ط إحیـــاء،دار  مابـــر هـــیالفضـــل  أبـــو

هــ)، االختصـاص، تحقیـق علـي ٤١٣:البغـدادي(ت عبكـريالمفید، محمد بـن محمـد بـن النعمـان ال
ابـن حـزم ؛١٨٧، ١٨٥) ص.هــ١٤١٣-،(قـم١اري،جماعة المدرسـین الحـوزة العلمیـة ،طفاكبر الغ
هـــ) جمهــرة انســاب العــرب، تحقیــق عبــد ٤٥٦:محمــد علــي بــن احمــد بــن ســعید(ت أبــو، األندلســي

د ؛ ابــــن خلــــدون، عبــــ١٦هــــ)،ص١٤٣٠-(بیــــروت٥،دار الكتـــب العلمیــــة،طإبــــراهیمالمـــنعم خلیــــل 
العــرب والعجــم  أیــاموالخبــر فــي  المبتــدأهـــ)، كتــاب العبــر ودیــوان ٨٠٨(ت: نخلــدو الــرحمن بــن 

هــ)، ١٤٢٧-بیـروت،(٣دار الكتـب العلمیـة،ط ، االكبـروالبربر ومن عاصـرهم مـن ذوي السـلطان 
 .٤٦٧، ص٢ج

لـم  نـهأن تبعـث لعلـي لیبـایع فأبكر:مـا یمنعـك  ألبـيبكـر قـال عمـر  ألبيتمت المبایعة  أنبعد  )١(
بكــر ارق الــرجلین  أبــومعــه وكــان  األربعــةوغیــر هــؤالء  هوقــد بــایع ولــم یبقــى غیــر  إالیبقــى احــد 

نفــذا وكــان إلیــه ق أرســل؟ فقــال عمــر: إلیــهبكــر:من نرســل  أبــوفقــال  وأخشــنهما أغلظهمــاواالخــر 
 أبـــيعلـــي بـــن  تبیـــ إلـــىفـــانطلق  أعوانـــامعـــه  وأرســـل فأرســـلهعبـــدا غلیظـــا جافیـــا مـــن الطلقـــاء، 

بكــر وعمــر فقــال:لم  أبــي إلــى قنفــذجــع فر لــه  یــأذن أنعلــي  فــأبى فاســتأذنیــه الســالم) طالب(عل
فانطلقـا فقالـت فاطمـة(علیها الســالم)  إذنعلـي لـي بالـدخول فقـال عمـر: ادخلـوا علیـه بغیـر  یـأذن
عمــر فغضــب عمــر وقال:مالنــا والنســاء ثــم  و بكــر أبــي إلــىنفــذ ذلــك قعلــیكم فرجعــوا وبلــغ  أحــرج
علي(علیــه الســالم)  اإلمــامملـوا حطبــا وحمــل عمــر معهـم فجعلــوه حــول منـزل وح أناســاعمــر  أمـر

بكــر ومعــه  أبــاالتخــرجن حتــى تبــایع  وقــال واهللاوفیــه فاطمــة والحســن والحســین(علیهما الســالم) 
بكـر فقـد بایعـه  أبـاضیر وسلمة بن سالمة فقال عمر:بایعوا خبن ال أسیدن بایع فیهم مجماعة وم

فقــال لهـم عمــر:علیكم بالكلــب العقـور اكفونــا شــره فبـادر ســلمه بــن  فهیســ إلـىالنـاس فوثــب الزبیــر 
هاشـم ذلــك =بنــي  رأىفكســره وعنـدما  بـاألرضعمــر فضـربة  فأخـذهفنـزع الســیف مـن یــده  سـالمة

ها مصــقتوقــال:واهللا لقــد  حتجعلي(علیــه الســالم) فــا اإلمــام إالفبــایعوا ولــم یبقــى  رجــل رجــل وااقبلــ
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فقـال لــه عمر:دعونــاك للبیعــة التـي قــد اجمــع علیهــا المسـلمون فقــال علي:یــاهؤالء إنمــا 
 )(أخذتم هذا األمر من األنصار واحتججتم علیهم بالقرابة ألنكم زعمتم أن محمدا 

لیكم بالذي احتججتم به علـى منكم فأعطوكم المقادة، وسلموا إلیكم األمر، وأنا احتج ع
، النـا أهـل بیتـه، واقـر  )(األنصـار نحـن أولـى بمحمـد  ب الخلـق إلیـه فـان حیـا ومیتـًا

 فأنصفونا واعرفوا لنا في هـذا األمـر مـا عرفتـه لكـم األنصـار فقـال لـه كنتم تخافون اهللا
ــایع غیــرك فقــال  ــایع كمــا ب عمــر رضــي اهللا عنــه:انك أیُّهــا الرجــل لســت بمتــروك أو تب

  .)١(ي رضي اهللا عنه:إذا ال اقبل منك وال أبایع من أنا أحق بالبیعة منهعل

                                                                                                                                       
حلــي محــل القطـب مــن الرحــى ینحــدر عنـي الســیل وال یرقــى الــي قحافــة وانـه لــیعلم ان م أبــيابـن 

 إلــىعلي(علیــه الســالم)  اإلمــامفبــادر  إذنیــر غتحم الــدار هــو واصــحابة بقنفــذ فــاقالطیــر فــانطلق 
في عنقـه حـبال اسـود وحالـت فاطمـة(علیهما السـالم) بـین  اوالقو فكثروا علیه فقبضوه  لیأخذه یفهس

فــي عضـدها مثــل  أثـرهدها فبقـي ضــلـى ععبالســوط  قنفـذا بیـنهم عنــد بـاب البیــت فضـربهو زوجهـا 
هـا فصـاحبت نمـن بط نینهـاج وألقـتها نبنفذ على باب بیتها فكسر ضلعها من جقها عالدملوج فدف

 أبـي إلـىبعلـي حتـى وصـلوا بـه  االفراش حتى ماتت من اثر ذلك شهیدة(علیها السـالم) ثـم انطلقـو 
لیــه الســالم) وهــو یقــول واهللا لــو وقــع ســیفي ود فــدخل علي(ععــائر النــاس حــولهم قســر وعمــر و كــب

 أربعــیننفســي فــي جهــد ولــو كنــت فــي ألــوم هــذا منــي وبــاهللا ال  إلــىلــن تصــلوا  أنكــمبیــدي لعلمــتم 
  رجال لفرقت جمعكم فلعن اهللا قوما بایعوني ثم خذلوني.

 أبــيمنصــور احمــد بــن علــي بــن  أبــي، الطبرســي، ٨٣، ٨٢الكــوفي، ســلیم بــن قــیس، الســقیفة،ص
 األسـوةالبهـادري والشـیخ محمـد هـادي،دار  إبـراهیمتحقیـق الشـیخ ، هــ)، االحتجـاج٥٨٤:طالب(ت

الحدیـد، عـز الـدین  ن أبـي، ابـ٢٠٩-٢٠٧-٢٠٥-١٨١هــ)،ص١٤٢٢:،(قم٦للطباعة والنشر،ط
، شــرح نهـــج البالغــة الجـــامع لخطـــب هــــ)٦٥٦ت:(معتزلــيحامـــد عبــد الحمیـــد بــن هبـــه اهللا ال أبــو

طالب(علیـــــــــه الســـــــــالم)، تحقیـــــــــق الشـــــــــیخ حســـــــــن  بـــــــــيأ  علـــــــــي بـــــــــن اإلمـــــــــاموحكـــــــــم رســـــــــائل 
؛الطــائي، نجــاح، ١٨٣، ص١)جهـــ١٤١٥-بیروتمؤسســة األعلمــي للمطبوعــات،(،١علمــي،طاأل

-قــــــم(التــــــراث، إلحیــــــاءدار الهــــــدى ١طلمــــــاذا لــــــم یبــــــایع علي(علیــــــه الســــــالم) الملــــــوك الثالثــــــة،
 .٥٠، صد.ط(دم.د.ت)؛ التیجاني، محمد، مؤتمر السقیفة،١٦٤هـ)،ص١٤٣٠

فقـال علي(علیــه السـالم):وان لـم افعــل  بكـر فقـالوا لــه: بـایع أبــي إلـىبـه  بعثــواخرجـوا علیـا لمـا ا )١(
 :عبـد اهللاتقتلـون  إذنعلـي: اإلمـامال اله ال هو لنضرب عنقك قـال  والذي إذابه:صحفقال عمر و 

مــافــنعم  عبــد اهللا أمــاقــال عمر:فرســوله  وأخــا رســوله فــال، فقــال عمــر: انــك لســت متروكــا  أخــا وإ
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: واهللا یـا أبـا الحسـن، انـك لحقیـق لهـذا األمـر لفضـلك )١(فقال له أبـو عبیـدة بـن الجـراح
وسابقتك وقرابتك، غیر ان الناس قد بایعوا ورضـوا بهـذا الشـیخ فارضـى بمـا رضـي بـه 

نت أمین هذه األمة فاتق اهللا فـي نفسـك فـان هـذا المسلمون فقال له علي یا أبا عبیدة أ
مـن داره وقعـر  )(الیوم له ما بعـده مـن األیـام لـیس لكـم ان تخرجـوا سـلطان محمـد 

بیته إلى دوركم وقعـور بیـوتكم ففـي بیوتنـا نـزل القـران،ونحن معـدن العلـم والفقـه والـدین 
وى فیكــون نصــیبكم والســنة والفــرائض، ونحــن اعلــم بــأمور الخلــق مــنكم، فــال تتبعــوا الهــ

االخـس قـال فـتكلم بشـیر بـن سـعد األنصـاري، فقـال یـا أبـا الحسـن أمـا واهللا لـو ان هــذا 
ولبایعــك النــاس كلهــم، الكــالم ســمعه النــاس منــك قبــل البیعــة لمــا اختلــف علیــك رجلــین 

                                                                                                                                       
ــ یــردده علیــك  أمــرهلبــا لــك شــطرة اشــدد لــه الیــوم حلــب اح(علیــه الســالم) اإلمامایع ،فقــال حتــى تب

  دا.غ
 اإلمامـةهــ)، ٢٧٦ت:بـن مسـلم( عبـد اهللامحمـد بـن  أبـي، ابن قتیبة، ٨٤، ٨٣الكوفي، السقیفة، ص

-ت(بیـــــــــــــــرو ١شــــــــــــــمس الــــــــــــــدین، مؤسســــــــــــــة االعلمــــــــــــــي،ط إبــــــــــــــراهیمالسیاســــــــــــــیة، تحقیــــــــــــــق و 
هــ)،مروج الـذهب ٣٤٦:ن علي بن الحسـین بـن علـي(تالحس أبي؛المسعودي، ٢١)،صهـ١٤٢٧

الطبرســــي، االحتجــــاج،  ؛٣١٦، ص٢)،ج١٤٢١-ومعــــادن الجــــوهر، مؤسســــة االعلمي(بیــــروت
ایــة، ههـــ) البدایــة والن٧٧٤:بــن عمــر(ت إســماعیلالفــداء  آبــي،ابــن كثیــر، عمــاد الــدین ١٨٣ص

ـــــق ســـــهیل زكـــــار، دار صـــــادر، ط ـــــروت١تحقی ـــــاقرشـــــي،ال١٧٠٤، ص٦هــــــ)،ج١٤٢٦-(بی قر ، ب
، بـــاقر لقرشـــي،ا١٦٧هــــ)، ص١٤٢٦-(قـــم١المـــؤمنین ،ط أمیـــر طبعةشـــریف، مـــؤتمر الســـقیفة،م

ــــیهم الســــالم)، تحقیــــق مهــــدي بــــاقر ال أهــــلشــــریف، موســــوعة  ،دار المعــــروف قرشــــيالبیــــت (عل
 .١٨٦، ص١٠هـ)، ج١٤٣٠-(قم١،ط

 اماإلمـــعلي(علیـــه الســـالم) وقـــد تعلـــل بصـــغر ســـن  اإلمـــام إلـــىعبیـــدة بـــن الجـــراح  أبـــو لقـــاف )١(
ــــي(ع) لكــــن  ــــي إالقــــائال( باإلســــالموفضــــله  تهذكــــرهم بســــابق اإلمــــامعل ــــا معشــــر المهــــاجرین  إل ی

لكـــــوفي، الســـــقیفة، ، ســـــلیم  ا) فـــــي حقـــــي یـــــوم غـــــدیر خـــــم ( مالتنســـــوا عهـــــد نبـــــیك واألنصـــــار
، احمــــــــد بــــــــن محمــــــــد بــــــــن عبــــــــد ابــــــــن عبــــــــد ربــــــــه، ١٨٣،الطبرســــــــي، االحتجــــــــاج، ص٨٤ص
-لبنان،(،دار الكتـــب العلمیــــة٣ط د المجیـــد التــــرمیم، تحقیـــق د.عبــــفریــــد،العقد الهــــ)٣٢٨(ت:ربـــه

،نهج هـــــ)٤٠٦(ت:الحســــن محمــــد ابــــن الحســــین أبــــي، الشــــریف الرضــــي، ١٣،ص٥هـــــ)ج١٤٢٧
-٣١٥، ص٤هــــ)ج١٤٢٦-بیـــروت،(علميمؤسســـة األ،١طالبالغـــة، تحقیـــق صـــادق الموســـوي، 

 .١٥٦، القرشي، باقر شریف، مؤتمر السقیفة، ص٣١٦
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جلســت فــي منزلــك ولــم تشــهد هــذا األمــر، فظــن النــاس ان الحاجــة لــك فیــه  غیــر انــك
لهـذا الشـیخ وأنـت علـى رأس أمرك.قـال اإلمـام علي(ع):ویحـك  واالن فقد سبقت البیعة

ــا بشــر أو كــان یجــب ان اتــرك رســول اهللا  مــن بیتــه إلــى حفرتــه واخــرج أنــازع  )(ی
  ؟)١(الناس بالخالفة

قال:فاقبــل علیــه أبــو بكر(رضــي اهللا عنــه) فقــال: یـــا أبــا الحســن أنــي لــو علمــت انـــك 
د بــایع النــاس فــان بــایعتني فــذلك ظنــي تنــازعني فــي هــذا األمــر مــا أردتــه وال طلبتــه وقــ

بك، وان لم تبایع في وقتك هـذا وتحـب ان تنظـر فـي أمـرك لـم أكرهـك علیـه فانصـرف 
  راشدا ان شئت.

  
  

قال:فانصـرف علي(رضــي اهللا عنــه) إلــى منزلــه، فلــم یبــایع حتــى توفیــت فاطمة(رضــي 
، )٢(ة أشــهراهللا عنهـا) ثــم بـایع بعــد خمسـة وســبعون لیلــة مـن وفاتهــا وقیـل إلــى بعـد ســت

  .)٣(واهللا اعلم أي ذلك كان.
                                                

بكــر: یــا هــؤالء  أبــيوجماعتــه ممــن بــایع  األنصــاريیر بــن ســعد المــؤمنین(ع) لبشــ أمیــرفقــال  )١(
 أهـلماخفـت احـد ینازعهـا  فـي سـلطانه؟واهللا أنـازعواخـرج  أواریـهى ال ج مسـرسـول اهللا كر تا أكنت

البیــت وانــتم علمــتم ان رســول اهللا قــال فــي حقــي یــوم غــدیر خم(مــن كنــت مــواله فعلیــا مــواله اللهــم 
 أنــت) مــن خذلــه)) وقــول رســول اهللا ( لمــن نصــره واخــذوال مــن واله وعــاد مــن عــاداه وانصــر 

ـــة هـــارون مـــن موســـى غیـــر ان  ؛ ٨٣الكـــوفي ،الســـقیفة، صســـلیم  مـــن بعـــدي، النبـــيمنـــي بمنزل
ي، علي الحسیني، شرح منهاج الكرامـة والـرد علـى منهـاج ن؛ المیال٨٥الطبرسي، االحتجاج، ص

 أهـلي، بـاقر شـریف، موسـوعة ؛ القرش٨٤، ٨٣، ١هـ)،ج١٤٢٨-،(قم١، طء،دار الوفاتیمیةابن 
 .١٨٨ص،١٠البیت، ج

یع كما بایع غیره لما وقع الخالف ابكر ولو انه ب أباالمؤمنین(علیه السالم) لم یبایع  أمیر إن )٢(
بقتله وجمعوا الحطب على  اوما همو  أصحابه(سالم اهللا علیه) خاصة بین أمرهفي  األمةفي هذه 

الجنة وریحانتا رسول اهللا  أهللحسن والحسین سیدا شباب بیته وفیه ولداه ا بإحراق هددوابابه و 
)بن عبد ٨٥) وفیه فاطمة سیدة نساء العالمین( علیها السالم).،الكوفي، السقیفة، ص  ،

 .٢١ص،١جوالسیاسیة، اإلمامة، ابن قتیبة ١٣، ص٥العقد الفرید،ج،ربه

 .٨-٦، ص١جفتوح ال ابن أعثم، )٣(
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  المبحث الثاني
  عالقة أمیر المؤمنین علي(علیه لسالم) بالخلیفة عمر بن الخطاب-
  ذكر وقعة الجسر وهي أول وقعة للمسلمین مع الفرس-

 بن أبي وقاص إلى القادسیة ونزوله علیها ومحاربتهم: جمـع عمـر بـن ذكر مسیر 
رضـــي اهللا عنـــه) المهـــاجرین واألنصـــار وشـــاورهم فـــي أن یســـیر إلـــى العـــراق الخطاب(

بنفسه، فكل أشاروا علیه بذلك وقال: یا أمیر المؤمنین! إن جیشا تكـون فیـه أنـت خیـر 
من جیش لم تحضره؛وقام علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه وكـرم اهللا وجهـه فقال:یـا 

ن الــرأي، والـرأي عنــدي أن التســیر أمیـر المــؤمنین إن كــل إنسـان یــتكلم بمــا یحضـره مــ
إلى العراق بنفسك، فانك إن سرت إلى العراق وكان مع القوم حـرب واخـتلط النـاس لـم 
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، فیضـطرب نتأمن أن یكون عدو من األعداء یرفع صوته ویقول : قتـل أمیـر المـؤمنی
أمــر النــاس ویفشــلوا عــن حــرب عــدوهم ویظفــر بهــم العــدو، ولكــن أقــم بالمدینــة ووجــه 

فیـــك أمـــر العـــدو ولـــیكن مـــن المهـــاجرین واألنصـــار البـــدریین.فقال عمـــر:ومن برجـــل یك
تشیر علي أن أوجه بـه یـا أبـا الحسـن؟ قـال أشـیر علیـك أن توجـه رجـال یشـرح بالیسـر 
ویســر بــالكثیر، فقــال عمــر: مــن هــذا أشــیر علــي؟ فقــال علي:أمــا أنــا أشــیر علیــك أن 

ـــیهم ســـعد بـــن أبـــي وقـــاص، فقـــد عرفـــت منزلتـــه مـــن ر  ، فقـــال )(ســـول اهللا توجـــه إل
  .)١(عمر:أحسنت هو لها مالها سواه

                                                
ر لحقـــه المغتصـــب بالخالفـــة بـــالرغم ممـــا أع) لـــم یثـــ(طالـــب أبـــيالمـــؤمنین علـــي بـــن  أمیـــر إن )١(

موقـــف الناصـــح  اإلمـــامشــاهده مـــن ســـیرة الســـلطة الحاكمـــة وحركـــة الفئـــة الغیــر واعیـــة بـــل وقـــف 
 واألمـــةعلـــى ســـالمة الرســـالة  األمـــینللخلیفـــة عمـــر شـــعورا منـــه بالمســـؤولیة الكبیـــرة فهـــو  األمـــین

جدیــدة كــان یعجــز الخلیفــة عمــر عنهــا وكــل  إحــداثواســتجدت  اإلســالمیةوحینمــا اتســعت الــبالد 
لـذا كـان عمــر  والخطـأمـن عصـمه اهللا مــن الـذنب  إالمـن معـه مـن الصـحابة، لـم یجــد لهـا حلـوال 

وقـراره حتـى روي عـن عمـر ه ویمضـي حكمـ أیـهرم ر حتـالمـؤمنین(ع) وی أمیـر أمـاماغرا صیقف مت
الحســن))  أبــولة لــیس لهــا  لمعضـاهللا أبقــانيمـن موقــف حــرج قولــه((ال  أكثــرمــن مــرة وفــي  ألكثـر

 أمیـــــرالعـــــراق قـــــال لـــــه  إلـــــىالمســـــیر  وه إلـــــىوقولـــــه((لوال علـــــي لهلـــــك عمـــــر)) وعنـــــدما استشـــــار 
وجنـــده  أظهــره دیــن اهللا الــذي هـــو، و ةبقلــ خذالنــهلــم یكـــن نصــره وال  األمــرهــذا  إنالمــؤمنین(ع):

منجـز وعـده = حتى بلغ ما بلغ وطلع حیثما طلع ونحن على موعد من اهللا واهللا وأمده أعدهالذي 
ن انقطـع النظـام أام من الخرز، یجمعه ویضمه فـظمكان الن األمرجنده ومكان القیم من  ناصرو 

 باإلســالمن فهــم كثیــرون یوالعــرب الیــوم وان كــانوا قلیلــ أبــداذهــب ثــم لــم یجتمــع بحــذافیره و تفــرق 
 نإدونــــك نــــار الحــــرب فانــــك  وأصــــلهمى بــــالعرب رحــــن باالجتمــــاع فكــــن قطبــــا واســــتدر الزیعزیــــ

 رآكحتـى تكـون مـا تـدع  وأقطارهـا أطرافهـاانتفضـت علیـك العـرب مـن  األرضشخصت من هذه 
اقتطعتمــــوه  فــــإذاالعـــرب  أهــــلهــــذا  إنفیقولـــوا  إلیــــكروا ظـــین األعــــاجم إنممـــا یبــــدك،  إلیــــكهـــم أ

 القتــ إلــىمـا ذكــرت مــن مسـیر القــوم  فأمــااسـترحتم فیكــون ذلــك اشـد لكلــبهم علیــك وطمعهـم فیــك 
مـاذكرت  وأمـالمسیرهم منك وهـو اقـدر علـى تغیـر مـا یكـره  أكدوتعالى  سبحانه المسلمین فان اهللا

نمـافیمـا مضـى بـالكثرة  تقاتـلفي عددهم فانا لم تكن  ،زیـد  :كنـا نقاتـل بالنصـر والمعونـة، ینظـر وإ
هـ)، مسـند زیـد بـن علـي، دار مكتبـة الحیـاة، د.ط،(بیـروت، د.ت)، ١٢٢:(تینبن علي بن الحس

هــ)، تـاریخ الیعقـوبي، ٢٨٤:ت(ي یعقـوب بـن جعفـر بـن واضـح بـحمد یـن أالیعقوبي؛ ا ٣٣٣؛ص
، ٩٧، ص٣الملـوك، ج األمـم و؛ الطبـري، تـاریخ ١٤٣، ص٢د.ت)،ج-،(بیروت١دار صادر ط
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  )١(ذكر ما قال علي بن أبي طالب (رضي اهللا عنه) في مسجد الكوفة
                                                                                                                                       

هــ)، مـن الیحضـره ٣٨١:مي(تقال هجعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن بابوی أبوالصدوق، 
ــــــــــــــــر  ــــــــــــــــي اكب ــــــــــــــــق عل ــــــــــــــــه، تحقی ــــــــــــــــاريالفقی ــــــــــــــــي الحــــــــــــــــوزة جماعــــــــــــــــة المدر  و،الغف ســــــــــــــــین ف

جعفـر  أبـو، الطوسـي، ١١١؛ المفیـد، االختصـاص، ص٣٦، ص٤هـ)،ج١٤٠٤:،(قم٢العلمیة،ط
، تحقیـق  حسـن الموسـوي الخرسـان، دار الكتـب األحكـامهــ)، تهـذیب ٤٦٠:ت(محمد بن الحسن 

الحسـن علـي بـن  أبو، عز الدین األثیر ن؛ اب٣٦٠،ص٦هـ)، ج١٣٦٤-،(طهران٣، طاإلسالمیة
ـــــــ)، الكامــــــــــــــــل فـــــــــــــــي التــــــــــــــــاریخ،دار صـــــــــــــــادر ،ط٦٣٠:ت(الكــــــــــــــــرم  أبـــــــــــــــي (بیــــــــــــــــروت، ١هـــــــــ
، ٩المـؤمنین،ج أمیـرالحدیـد، شـرح نهـج البالغـة حكـم ورسـائل  أبـي ابن؛٤٤٩،ص٢،جـ)ه١٣٨٦

 األنـوارهـ)، بحـار ١١١١؛ المجلسي، محمد باقر ت(٥٠١، ص٢؛ ابن خلدون،التاریخ،ج٦٧ص
الـــرحیم الشـــیرازي،  وعبــد اني،تحقیق یحیـــى العبــادي الزنجـــاألطهــار األئمـــة أخبــارالجامعــة لـــدرر 

؛ االمیني،عبـــد الحســـین احمـــد النجفـــي ٢٣١، ص١هــــ)، ج١٤٠٣(بیـــروت، ٢مؤسســـة الوفـــاء،ط
؛ ابـن أعـثم ، ٩٧، ص٣هــ)، ج١٣٩٧-(بیـروت٤هـ) الغـدیر، دار الكتـاب العربـي ،ط١٣٩٢:ت(

 .١٣٨-١٣٤،ص١الفتوح ج
د العــــذراء خـــها قـــوم بابـــل مـــن ســـواد العـــراق ســـمت بـــأرضالكوفـــة: بالضـــم. المصـــر المشـــهور  )١(

  وأنـه تسـمى كوفـة ءمن قـول العـرب وان كـل رملـه تخالطهـا حصـبا أخذاوسمیت كوفة الستدارتها 
 عبـــد اهللایـــاقوت ،شـــهاب الـــدین  ؛ینظر:عمـــر بـــن الخطـــاب أیـــامهــــ فـــي  ١٧ا ســـنة هتـــم تمصـــیر 

هـــ)، معجــم البلــدان، تحقیــق محمــد عبــد الــرحمن المرعشــلي، ٦٢٦:ت(البغــدادي الحمــوي ومــي ر ال
 اإلمـــامقالـــه =. وممـــا ١٦١، ١٦٠،ص٧،جهــــ)١٤٢٩-،(بیـــروت١العربـــي، ط التـــراث إحیـــاءدار 

عه ضـی محـهوسـیف اهللا ور  اإلسـالموحجة  اإلیمانفة كنز و علي(ع) من فضائل الكوفة یقول :الك
كمــا انتصــر فــي  وغربهــا االرض فــي شــرق أهلهــاحیــث شــاء والــذي نفســي بیــده لینتصــرن اهللا فــي 

من كـل المسـاجد عـدا بیـت اهللا الحـرام وانـه كـان معبـد  أقدمكوفة الذي هو الحجاز وفیها مسجد ال
ادم ومــا  أبینــاالمالئكــة قبــل ادم (علیــه الســالم) وانــه البقعــة المباركــة التــي بــارك فیهــا، وانــه معبــد 

المــؤمنین فــي  أمیــروقال والصــدیقین. األولیــاءاء والمرســلین(علیهم الســالم) ومعبــد یــبناألبعـده مــن 
ففضـــل  أحـــدا بـــهب حـــاهللا عـــز وجـــل بمـــا لـــم ی حبـــاكمالكوفـــة لقـــد  أهـــللكوفـــة:(یا فضـــل مســـجد ا

الخضــر  أخــيالخلیــل مصــلى  إبــراهیمومصــلى  إدریــسوح وبیــت نــ توهــو بیــت ادم وبیــ الكممصــ
فیـه  وكـأني، ألهلهـاالتي اختارها اهللا عز وجـل  األربعةومصالي وان مسجدكم هذا احد المساجد 

ولمـن صـلى فیـه، فـال تـرد شـفاعته وال  ألهلـهبیه بـالمحرم، یشـفع شـ أبیضینیوم القیامة في ثوبین 
مـن ولـدي  ديتن علیه زمان یكون مصـلى المهـأفیه ولی األسودحتى ینصب الحجر  األیامتذهب 

فـــال تهجـــرن  إلیـــه همـــن قلبـــ أووكـــان بـــه  إالمـــؤمن  األرضومصـــلى كـــل مـــؤمن وال یبقـــى علـــى 
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قال القاسم بن الولید سمعت أبي یقول:كنت ذات یوم في مسجد الكوفة قاعدا إذ رأیت 
یــر رجــال جــاء إلــى أمیــر المــؤمنین علــي بــن أبــي طالــب رضــي اهللا عنــه فقــال: یــا أم

جب علي من الحـج فقـد المؤمنین! إني رجل خلو ال أهل لي وال ولد، وقد قضیت ما و 
عت راحلة ارتحل إلى بیت المقدس فأكون فیه إلى أن یأتیني المـوت أم تبتزودت زاد وا

(رضـي اهللا عنـه ): ُكـْل زادك وبـع راحلتـك وعلیـك بهـذا  ألزم هذا المسجد؟ فقال له عليٌّ
لمسـاجد األربعـة، ركعتـان فیـه تعـادالن عشـرا فیمـا سـواه مـن المسـجد وألزمـه فانـه احـد ا

المساجد والبركة بها على عشـرة أمیـال مـن حیـث مااتیتـه وقـد نـزل أسـد ألـف ذراع،[و] 
زاویته[ فـار التنـور] و عنـد السـاریة الخامسـة صـلى إبـراهیم الخلیل(علیـه السـالم) وفیـه 

مران(علیـه السـالم) وقـد مصلى إدریس ونوح( علیهم السالم) وفیـه عصـا موسـى بـن ع
صلى فیه ألف نبي وألف وصي وفیه هلك یغوث ویعوق وهو الفاروق وفیه سیر جبل 
ــیهم حســاب وال  ــه یــوم القیامــة كــذا وكــذا ألــف مــن النــاس لــیس عل األهــواز ویحشــر من
عقاب،ووسطه على روضه من ریاض الجنـة وفیـه ثـالث أعـین تظهـر للمسـلمین أخـر 

                                                                                                                                       
فـي قضـاء حـوائجكم، فلـو یعلـم النـاس مـا فیـه  إلیـه غبـوار عز وجل بالصـالة فیـه وا اهللا إلىوتقربوا 

، الكـافي ُأصول،هــ)٣٢٩، محمد بن یعقوب بـن إسـحاق(ت:حبوا، ینظر، الكلیني ألتوهمن البركة 
، ٣جهــــــــــــ) ،١٣٦٠-دار الكتـــــــــــب اإلســـــــــــالمي،(طهران ٣تحقیـــــــــــق علـــــــــــي أكبـــــــــــر الغفـــــــــــاري، ط

الزیــارات، تحقیــق  هـــ)، كامــل٣٦٧:ت(القاســم جعفــر بــن محمــد بـن قولولیــه  أبــوالقمـي، ؛٤٩١ص
جعفـــر  أبـــوالصـــدوق،  ؛٧٠، صهــــ)١٤١٧ :قـــم(،اإلســـالمیةمؤسســـة النشـــر ١طجـــواد الفیـــومي،

، االمـــالي تحقیـــق قســـم الدراســـات  هــــ)٣٨١:ت(محمـــد بـــن علـــي بـــن الحســـن بـــن بابویـــة القمـــي 
، ١، جالفقیـه ال یحضـره؛ الصـدوق، مـن ٣٨٩)،صهــ١٤١٧-(قـم١، مؤسسة البعثـة،طاإلسالمیة

)، المــزار، تحقیــق هـــ٦١٠:ت(بــن محمــد بــن جعفــر  عبــد اهللا أبــوالمشــهدي،  ، المجلسـي٢٣٠ص
؛ الحلــي، یحیــى بـــن ١٢٧هــــ)، ص١٤١٩-،(قــم١سالمیةـــطمؤسســة النشـــر اإل األصــفهانيجــواد 
هـــــ)، ١٤٠٥ :(قــــم١)، الجــــامع للشــــرائع، مؤسســــة ســــید الشــــهداء العلمیــــة ،طهـــــ٦٨٩:ت(ســــعید 

، نــــوري؛ ال٣٨٧، ص٩٧، جاألطهـــار مــــةاألئ أخبـــارالجامعــــة لـــدرر  األنـــوار؛ ، بحـــار ١٠٣ص
البیــــت(علیهم  آلل، مؤسســــة مســــائهـــــ)،مستدرك الوســــائل ومســــتنبط ال١١٣٢:ت(میــــرزا حســــین 

؛ البراقـي، السـید حسـین بـن ٤٠٧، ص٣هــ)، ج١٤٠٨(بیـروت ٢التراث العربي،ط ألحیاء) أسالم
لمكتبــــة هــــ) تــــاریخ الكوفــــة، تحقیـــق ماجــــد بــــن احمـــد العطیــــة، ا١٣٣٢:ت(الســـید احمــــد النجفــــي 

  .٢٢، ٢١هـ)، ص١٤٢٤-،(شریعت١الحیدریة،ط
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لبن وعین من دهن، جانبه األیمن ذكر وجانبه األیسـر الزمان عین من ماء وعین من 
أنثى، ولو یعلم الناس ما فیه من الفضل ألتوه ولو حبوا. ثم قال: أیهـا النـاس! التسـبوا 
الكوفــة فــان بهــا مصــابیح الهــدى وعمــار الــذكرى، فــیهم یــدق اهللا عــز وجــل جنــاح كــل 

  ١فاجر وكافر في أخر الزمان.
  
  
  
  

انــه  )٣(علـى یــد أبـي موسـى األشـعري )٢(فـتح السـوس : فــي ذكـرخبـر دانیـال الحكـیم
ملكها وقد ختم قفلها بالرصاص فقال أبو موسى ألهل  )٤(وجد خزانة من خزائن سابور

السوس: مـا هـذه الخزانـة فـاني أراهـا مختومـة بالرصـاص؟فقالوا أیهـا األمیـر لـیس منهـا 
بـاب ودخـل أبـو شي من حاجتك، فقال البد لي من علـم مـا فیهـا فكسـر القفـل وفـتح  ال

موسى إلى تلك الخزانـة فنظـر فـإذا هـو بحجـر اكبـر محفـور علـى مثـال الحـوض وفیـه 
رجل میت وقد كفن بأكفان منسوجة بالذهب ورأسه مكشـوف، قـال فتعجـب أبـو موسـى 
ــْن هــذا الرجل؟قــالوا هــذا رجــل كــان فــي العــراق  مــن ذلــك وقــال ألهــل الســوس:ویحكم مَ

لمطر یستسقون به فیستسقون، فأصـابنا مـن قحـط وكان أهل العراق إذا احتبس عنهم ا
ـــى  ـــیهم وســـألناهم أن یـــدفعوه إلینـــا حت المطـــر مـــا كـــان یصـــیب أهـــل العـــراق فأرســـلنا إل

                                                
 .٢٢١-٢٢١،ص١ابن أعثم ،الفتوح،ج ١)(
موســـى  أبـــيعمـــر بـــن الخطـــاب علـــى یـــد  أیـــامتقـــع فـــي خوزســـتان وفتحـــت فـــي  الســـوس:بلده )٢(

 وأجــرىوحفــر تحتــه ودفنــه فیــه  نهــرا ر ســكفالــذي وجــد فیهــا موضــع دانیــال النبــي(ع)  األشــعري
 .٢٨١، ص٣عجم البلدان، جیاقوت، مینظر: الماء علیه

عمـر بـن الخطـاب  أیـام:وهو احد العمال الذین عملوا على فتح الـبالد فـي األشعريموسى  أبو )٣(
  وكان من اصدق الرجال.

 .٦٨، ص٢٣)، جهـ١٤١٣-،(د.م٥القاسم الموسوي، معجم رجال الحدیث، ط أبوالخوئي، 
بور ملــك مــن ملــوك ســا أنمیة ســابور: وهــي والیــة بــین خوزســتان واصــبهان وكــان ســبب التســ )٤(

 .١٦٧، ص٣ج معجم البلدان،یاقوت، ، ینظر: كثیرة البساتین هو من  قام ببنائها األكاسرة
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نستسقي به فأبوا علینـا، فأرهنـاهم خمسـین رجـال وحملنـاه إلـى هـذا المكـان ثـم استسـقینا 
أن أدركتــه الوفــاة فسـقینا، ورأینــا مــن الــرأي أن النــرده علــیهم، فلـم یــزل مقیمــا عنــدنا إال 

فمات فهذه قصته وهذا حاله، قال:فأقام أبو موسى األشعري بالسوس وكتب إلى عمر 
 ابن الخطاب( رضي اهللا عنه) یخبره بما فتح اهللا عز وجل علیه مـن منـاذر ومـا واالهـ

. قال فدعا عمر بأكابر أصحاب رسـول )١(ومدینة السوس ویذكر في كتابه أمر دانیال
عن دانیال هذا، فلم یجد عندهم خبرا فقال أمیر المؤمنین علـي بـن  اهللا(ص) ثم سألهم

أبي طالب(علیه السالم): بلى هذا دانیال الحكیم،وهو نبي غیر مرسـل، غیـر انـه كـان 
فــي قــدیم الزمــان مــع بختنصــر ومــن كــان بعــده مــن الملــوك قــال: وجعــل علــي یحــدث 

قال علي: اكتب لصـاحبك عمر بقضیة دانیال من أولها إلى أخرها إلى وقت وفاته ثم 
یصلي علیه ویدفنه في موضع الیقدر، أهل السـوس علـى قبـره، قـال: فكتـب عمـر بـن 
الخطــاب إلــى أبــي موســى األشــعري بــذلك، فلمــا قــرأ أبــو موســى األشــعري كتــاب عمــر 
أمر أهل السوس أن یقلبوا نهرهم إلى موضع أخر. ثم أمر دانیـال فكفـن أیضـا بأكفـان 

صــلى علیـه هــو وأصــحابه، ثـم أمــر بقبــره فحفـر بوســط نهــر  فـوق التــي كانــت علیـه ثــم
  )٢(واهللا اعلم -الماء یجري علیه إلى یومنا هذاو السوس ثم دفنه وأجرى علیه 

  

                                                
، دار ماللحـاهــ) المصـنف، تحقیـق سـعید ٢٣٥تعبد بن محمـد الكـوفي ( :ابن أبي شیبة،ینظر )١(

؛ ٢٢٠، ص٤والملـــوك، ج األمـــم؛ الطبـــري، تـــاریخ ٣١ص ٨)،جهــــ١٤٠٩-(بیـــروت١الفكـــر ،ط
 أعــالم رهــ)، سـی٧٤٨:ت(؛ الـذهبي، شـمس الـدین محمــد بـن احمـد ٦٩٨الطوسـي، االمـالي، ص

البدایـــــــة =؛ ابـــــــن كثیـــــــر، ٤٩٢، ص٣)،جهــــــــ١٤١٣-تبیـــــــرو (٩النـــــــبالء، مؤسســـــــة الرســـــــالة، ط
، األنـوار،بحار جلسـي؛ الم٤١٦، ص١، حاجي خلیفة، كشف الظنون، ج١٠٢، ص٧والنهایة،ج

هـــــ)،جواهر الكــــالم، تحقیــــق ١٢٦٦:ت(لنجفــــي ؛ الجــــواهري، محمــــد بــــن حســــن ا١٤٦، ص٣ج
؛ البراقــــي، ٤٧٨، ص٣٦هـــــ)،ج١٣٦٩-،(طهــــران٣،طاإلســـالمیةمحمـــود القوجــــاني، دار الكتــــب 

ــــــــــة، ص ــــــــــه ٤٨١تــــــــــاریخ الكوف ــــــــــة، مؤسســــــــــة فق ــــــــــابیع الفقهی ــــــــــي اصــــــــــغر، الین ــــــــــد، عل ؛ مرواوی
الصـــادق(علیه  فقــه؛الــدوحاني، محمــد صـــادق، ١٠٥، ص٣٣هــــ)،ج١٤١٣-(بیــروت١الشــیعة،ط

 .٧٣، ص٢٥)، ج١٤١٤-،(قم٣دار الكتاب، ط السالم)
 .٢٧٥- ٢٧٣ص ٢ابن اعثم، الفتوح، ج) ٢(
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ــه عنــد فــتح ــن أبــي طالــب رضــوان اهللا علی ــد  )١(ذكــر مشــورة علــي ب نهاون
  :وحروبها واجتماع الفرس بها

اهللا تبــارك وتعــالى بعــث نبیــه قال:فقــال علــي: یــا أمیــر المــؤمنین! انــك قــد علمــت إن 
ولــیس معــه ثــان واللــه فــي األرض مــن ناصــر واللــه مــن عــدوه مــانع ثــم   )(محمــد 

دینـه، وشـد أزره  ملطف تبارك وتعالى بحوله وقوته وطولـه ثـم جعـل لـه أعوانـا اعـز بهـ
وناصــریه  هوشــد بهــم أمــره، وقصــم بهــم كــل جبــار عنیــد وشــیطان مریــد، وارى مــواز ریــ

ــنهم وقــد تكفــل اهللا مــن الفتــوح والظهــ ور علــى األعــداء مــادام بــه ســرورهم وقــر بــه أعی
تبارك وتعالى ألهل هذا الدین بالنصر والظفر واالعزاز والـذي نصـرهم مـع نبـیهم وهـم 
قلیلون وهو الذي ینصرهم الیوم إذ هم كثیرون وبعد فانك أفضل أصحابك رأیا وایمنهم 

ــذ ي یوفقــك للصــواب ودیــن الحــق نقیبــة وقــد حملــك اهللا عــز وجــل أمــر رعیتــك فهــو ال
لیظهره على الـدین كلـه ولـو كـره المشـركون فابشـر بنصـر اهللا عـز وجـل الـذي وعـدك، 
وكــن علـــى ثقــة مـــن ربــك فانـــه الیخلــف المیعـــاد، وبعــد فقـــد رأیــت قومـــا أشــاروا علیـــك 
بمشورة بعد مشورة فلم تقبل ذلك منهم ولم یأخذ بقلبك شيء مما أشاروا به علیك، الن 

ما یشیر بما یدركه عقله، وأعلمت یا أمیر المؤمنین انك كتبـت إلـى الشـام كل مشیر إن
أن یقبلــوا إلیــك مــن شــامهم لــم تــأمن أن یــأتي هرقــل فــي جمیــع النصــرانیة فیغیــر علــى 
بالدهــم ویهــدم مســاجدهم ویقتــل رجــالهم ویأخــذ أمــوالهم ویســبي نســائهم وذریــتهم، وان 

ت الحبشـة أیضـا علـى دیـارهم ونسـائهم كتبت إلى أهل الیمن أن یقبلوا مـن یمـنهم أغـار 
وأوالدهم وأموالهم،وان سرت بنفسك مع أهل مكة والمدینة إلى أهل البصـرة والكوفـة ثـم 
قصــدت بهــم قصــد عــدوك انتفضــت علیــك األرض مــن أطرافهــا وأقطارهــا، حتــى  أنــك 
تریــد بــأن تكــون مــن خلفتــه وراءك أهــم إلیــك ممــا تریــد أن تقصــده،ال یكــون للمســلمین 

تكنفهم وال كهـف یلجـؤن إلیـه، ولـیس بعـدك مرجـع وال موئـل إذ كنـت أنـت الغایـة كانفه 
والمفــزع والملجــأ فــأقم بالمدینــة وال تبرحهــا فانــه أهیــب لــك فــي عــدوك وأرعــب لقلــوبهم، 

                                                
 أیـامهــ ٢١نهاوند: هي مدینـة عظیمـة قبلـه همـذان وهـي مـن بنـاء نـوح(ع) وكانـت وقعتهـا سـنة  )١(

، ٥زنـي. یـاقوت ،معجـم البلـدان، جمالمسـلمین النعمـان بـن مقـرن ال أمیرعمر بن الخطاب وكان 
 .٣١٣ص
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فانــك متـــى غـــزوت األعـــاجم بنفســك یقـــول بعضـــهم لـــبعض إن ملــك العـــرب قـــد غزانـــا 
هم علیك وعلى المسلمین، فأقم بمكانك بنفسه لقلة أتباعه وأنصاره فیكون ذلك اشد لكلب

  الذي أنت فیه وابحث من یكفیك هذا األمر والسالم.
قال: فقال عمر: یا أبا الحسن فما الحیلـة بـذلك وقـد اجتمعـت األعـاجم عـن بكـرة أبیهـا 

  بنهاوند في خمسین ومائة ألف یریدون استئصال العرب المسلمین؟
  
  
  

  :ةفقال علي بن أبي طالب رضوان علیه ثانی
ــا قــد عرفتــه  ــة أن تبعــث لهــم رجــال مجرب ــه علــي بــن أبــي طالب(ع):الحیل قــال: فقــال ل
بالبأس والشدة فانك أبصر بجندك واعرف برجالك واستعن باهللا توكـل علیـه واستنصـره 
للمسلمین فذلك الذي تحب وترید وان یكن األخرى  وأعوذ باهللا مـن ذلـك أن تكـون ردا 

نعـم مـا قلـت وفئة ینحازون إلیها قال: فقال له عمـر: للمسلمین وكهفا لهم یلجئون إلیه 
ت أن یكون أهل البصرة وأهل الكوفة هم الذین یتولون حـرب ببیا أبا الحسن ولكني أح

  هؤالء األعاجم فان قد ذاقوا حربهم وجربوهم ومارسوهم في عیر موطن.
فترقوا إن أجبت ذلك فاكتب إلى أهل البصرة أن ی :فقال له علي(رضي اهللا عنه)ثالثة

على ثالث فرق: فرقة تقیم في دیارهم فیكونـوا حرسـا لهـم یـدفعون عـن حـربهم، والفرقـة 
ــــاألذان والصــــالة لكــــي ال یعطــــل الصــــالة  ــــي المســــاجد یســــمرونها ب ــــة یقیمــــون ف الثانی
ویأخــذون الجزیــة مــن أهــل العهــد لكــي ال ینتقضــوا علیــك، والفرقــة الثالثــة یســیرون إلــى 

هــل الكوفـــة أیضـــا كصــنع أهـــل البصــرة ثـــم یجتمعـــون أخــوانهم أهـــل الكوفــة، ویصـــنع أ
ویســیرون إلــى عــدوهم فــان اهللا عــز وجــل ناصــرهم علــیهم ومظفــرهم بهــم فثــق بــاهللا وال 

من روح اهللا انه ال ییأس مـن روح اهللا إال الكـافرون قـال: فلمـا سـمع عمـر مقالـة  ستیأ
كـــم عـــن علـــي كـــرم اهللا وجهـــه ومشـــورته اقبـــل علـــى النـــاس وقـــال: ویحكـــم! أعجـــزتم كل

أخركم أن تقولوا مثلما قال أبو الحسن واهللا لقد كان رأیه رأي الذي رایته في نفسي، ثم 
اقبــل علیــه عمــر بــن الخطــاب رضــي اهللا عنــه فقال"یــا أبــا الحســن! فاشــر علینــا برجــل 
ترتضیه ویرتضه المسلمین اجعله أمیرا واستكفیه مـن هـؤالء الفـرس، فقـال علـي رضـي 
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، فقـال عمـر )١(مر: من هـو؟ قـال: النعمـان بـن مقـرن المزنـياهللا عنه:قد أصبته قال ع
  . )٢(وجمیع المسلمین: أصبت یا أبا الحسن! ومالها من سواه

ذكــر كـــالم علـــي بــن أبـــي طالـــب رضــي اهللا عنـــه ومـــا خبــر بـــه مـــن أمـــر 
  :هابوما ذكر من فضائلها ومثال )٣(خراسان

ن فــان هللا عــز وجــل قــال: فقــال علــي كــرم اهللا وجهــه:فان كانــت قــد بعــدت عنــك خراســا
، أسسـها ذو القـرنین وصـلى بهـا عزیـر، أرضـها فیاحـه )٤(مدینة بخراسان یقال لها مرو

وأنهارها سیاحة على كل بابا من أبوابها ملك شـاهر سـیفه یـدفع عنهـا اآلفـات إلـى یـوم 
  .)٥(القیامة التؤخذ عنوة ابدأ وال یفتحها إال القائم من آل محمد

                                                
) اســتعمله عمــر علــى نهاونــد وكــان الفــتح النبــي ( أصــحاببــن مقــرن المزنــي: مــن النعمــان  )١(

 ١)، معرفـة الثقـات،طهــ٢٦١:ت(حـافظ ال احمـد بـن عبـداهللاعلى یـده وبعـدها قتـل. ینظـر العجلي،
 .٣١٧، ص٢هـ)، ج١٤٠٥ -المدینة المنورةدار الفكر(

 األمــام صــحهفن األمــرفــي المــؤمنین(ع)  أمیــرعمــر بــن الخطــاب غــزو الفــرس راجــع  أرادحــین  )٢(
الـبالء  أهـلرجـال مجربـًا واحفـز معـه  إلـیهمباال یقود الجـیش بنفسـه مبـین علـه ذلـك قـائال: فابعـث 

كنـت ردءا للنـاس ومثابـة للمسـلمین.  أخـرىكـن تفـذاك مـا تحـب، وان  إلیـه أظهـرهوالنصیحة، فان 
 -،(بیـــروت١، الطبقــات الكبـــرى، دار صــادر ،طهــــ)٢٣٠ت(ابــن ســـعد، محمــد بـــن ســعد : ینظــر

ــــــوبي، تــــــاریخ الیعقــــــوبي، ج٣٤٨، ص٣د.ت) ،ج  األمــــــم؛ الطبــــــري، تــــــاریخ ١٥٦، ص٢؛ الیعق
، الكامـل فـي األثیـر؛ ابـن ٧٠، ص٩نهـج البالغـة،ج شـرحالحدید، ابن أبي؛ ٢٠٢، ٣والملوك، ج

؛محمـــد، عبـــد الزهـــرة عثمـــان، ســـیرة ٥٣٢، ص٢؛ ابـــن خلـــدون، التـــاریخ، ج٨، ص٣، جخالتـــأری
ابــن اعــثم ، الفتــوح ؛٦٥هـــ)، ص١٤٢٣-،(بیــروت١،طاإلســالمية الفكــر المــؤمنین، مؤسســ أمیــر
 .٢٩٩-٢٩٣،ص٢،ج

حـدودها مـا  أخـرحدودها مایلي العراق ازا دوار قصـبة جـوین وبهیـف  أول ةخراسان: بالد واسع )٣(
ة ر كثیــ أراضــيونیســابور وهــراة وســرخس ذات  ولمــدن كمــر ا ألكبــر أمیلــي الهنــد طغارســتان وهــي 

  .٣٥٠، ص٢یاقوت، معجم البلدان، ج یاه،ینظر:المووفیرة  األثمار
  

بناهـا ذو القـرنین  بهـاح دخراسان وهي بالعربیـة الحجـارة البـیض التـي یقتـ دنم أشهرمرو: هي  )٤(
 .٩١، ص٥، جر: یاقوت، معجم البلدانجاریة كالبركة. ینظ أنهارها روصلى بها عزی

 وقــال ر) وهــو المهــدي المنتظــ(محمــد آلالثــاني عشــر مــن  اإلمــاممحمــد: هــو  آلالقــائم مــن  )٥(

ول هللا نا فیخــرج رجــل مــن عترتــي یملئهــا اظلمــا وعــدو  األرض) التقــوم الســاعة حتــى تمتلــئ ( رس
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، النـازل بهـا كالضـارب بسـیفه فـي )١(سان یقال لها خوارزموان هللا عز وجل مدینة بخرا
ســبیل اهللا عــز وجــل فطــوبى لكــل راكــع وســاجد بهــا! وأن هللا عــز وجــل مدینــة بخراســان 

غیـر  )٣(سـمرقندویحا لـك یـا كون عرك األدیم ر ى برجال بخارا سیعوان )٢(یقال لها بخارا
هــا وان هللا مصــالح فــي ســیغلب علــیهم فــي أخــر الزمــان التــرك فــان مــن قــبلهم هالك أنــه

فطــوبى للمصــلى بهمــا ركعتــان وان هللا مدینــة بخراســان یقــال لهــا  )٥(وفرغانــة )٤(الشــاش
  شهید. فطوبى لمن مات فیها فهو عند اهللا )٦(ابیجاب

                                                                                                                                       
ـــــــن  أبـــــــو :ینظـــــــر ،قســـــــطا وعـــــــدال كمـــــــا ملئـــــــت ظلمـــــــا وعـــــــدوانا. داود، ســـــــلیمان بـــــــن شـــــــعیب ب

، ٤، جم)١٩٩٠بیـروت،(،١ط داود، تحقیـق سـعید اللحـام،دار الفكـر، أبي)، سنن هـ٢٧٥شداد(ت
مطبعــة     ،١)، سـنن الترمــذي، طهـــ٢٧٩:عیسـى محمــد بــن عیسـى(ت أبــو؛ الترمـذي، ١٧٤ص

هــــ) كتـــاب ٣٨٠:(تإبـــراهیمي، محمـــد بـــن نامـــ؛ النع٤٥٢، ص٨هــــ) ج١٣٥٢-بیـــروتالصـــاوي( 
 اإلمــام أحادیــثلكــوراني، علــي ، معجــم ا؛ ٢٢١)، صهـــ١٤٢٢-،(قــم١الهــدى ،ط أنــوارالغیبــة، 
 .٦٤، ص٢)، ج١٤١٣-بیروت(، یةاإلسالمدار المعارف  ١ط المهدي،

قــوم نفــوا بهــا وعاشــوا علــى صــید الســمك والحطــب  نخوارزم:بلــدة فــي خراســان ســمیت بــذلك ال )١(
 .٣٦٦، ص٢، معجم البلدان، ج، ینظر:یاقوتالسمك خوار والحطب رزم ،يللشو 

راء النهــر ســبب التســمیة و  مــن مــا أعظــمن دمــدن خراســان وقصــبتها وهــي مــ أشــهربخــارا: مــن  )٢(
 ١جیـاقوت ،معجـم البلــدان، :نظـری ،تطلبـه ولـم تظفـر بــه وهـي كثیـرة البسـاتین واسـعة الفواكــه هـي
 .٣٥٣ص

ظـــر ین واألشــجار،ذي القــرنین وهــي كثیــرة البســاتین  أبنیـــةســمرقند: بلــدة معروفــة مشــهورة مــن  )٣(
 .٢٤٥، ص٣،٣٩٠معجم البلدان، جیاقوت، :

 وأزهـــارمـــة لـــبالد التـــرك ذات خضـــرة خاتون محالشـــاش: قریـــة فـــي بـــالد مـــاوراء النهـــر فـــي ســـی )٤(
 .٣٠٣، ص٣ج:یاقوت ،معجم البلدان،نظر،ی

ینظـــر: یـــاقوت  ة لـــبالد تركســـتان،،خمـــفرغانــة: مدینـــة واســـعة تقـــع فـــي بـــالد مـــا وراء النهـــر متا )٥(
 .٤،٢٤١،معجم البلدان،ج

 شــجارأســتان ذات كبــالد مــا وراء النهــر تقــع فــي حــدود تر  أعیــاناب: هــي بلــده كبیــرة مــن یجــاب )٦(
 .٤٩، ص١معجم البلدان، ج،یاقوت ینظر: جاریة هكثیرة ومیا
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بینها جبل و یننا ت مرة لئن خربت ثانیة لم تعمر أبدا، فلیت بفقد خرب )١(وأما مدینة بلخ
،  فـان هللا عـز وجـل بهـا كنـوزا لیسـت مـن ذهـب )٢(لقانیاطلك  اقاف وجبل صاد، ویح

وال فضة ولكن بها رجال مؤمنون عرفوا اهللا حق معرفته وهم أنصار المهدي فـي أخـر 
  ات لها أجنحة فتقتلهم عن أخرهم.، حی)٣(الزمان

وأما مدینة الترمذ(4) فإنهم یموتون بالطاعون الجـارف فـال یبقـى مـنهم احـد، وأمـا مدینـة 
واشــجردة(5) فــإنهم یقتلــون عــن أخــرهم قــتال ذریعــا مــن عــدو یغلــب علــیهم اعــداؤهم،فال 
یزالون یقتلون أهلها ویخربونها حتى یجعلوها جوف حمار میت، أما سـرخس(6) فیكـون 

                                                
 شـــجرا وأوســـعهاخیـــرا  وأكثرهـــامـــدن خراســـان  أجمـــلبلـــخ: مدینـــة مشـــهورة بخراســـان وهـــي مـــن  )١(

 .٤٧٩، ص١، معجم البلدان، جیاقوت :ظرین ،وسمیت بذلك الن فیها نهر بلخ
:معجم یــاقوتینظر: ،كبیــر وبســاتینطالقــان: بلــدة تقــع فــي خراســان بــین مــرو وبلــخ ولهــا نهــر  )٢(

 .٣، ص٤ج البلدان
 أنحــــاءیجمعهــــم اهللا مــــن  اآلخــــرون موال یــــدركه األولــــونورجالــــه لــــم یســــبقهم  اإلمــــام أصــــحاب )٣(

المعدودة في القران وهم الموعودون باالسـتخالف والتمكـین فـي  األمةة وهم دفي لیلة واح األرض
ثــــالث فئــــات ممهــــدة للمهــــدي(ع) وهــــم  أوال المهــــدي(ع) هـــم لإلمــــاموهـــم الــــركن الشــــدید  األرض

محمـد  آل إلـىمون دولة تـدعو یالزمان یق أخرالسود یظهرون  تالخراسانیین الذین یحملون الرایا
) اإلســـــالمالشـــــریعة وفقـــــه  أمـــــر) ویوطئـــــون للمهـــــدي ســـــلطانه ویحكمـــــون فـــــي دولتـــــه وفـــــق  ،

، ١المهــــــدي(ع)،ج األمـــــام أحادیـــــثمعجم علي،،كـــــوراني؛ ال٢٥١، الغیبـــــة، صنعمـــــانيال:ینظـــــر
المهـــدي(ع)، دار الهـــادي،  اإلمــام األعظـــمســي، جعفـــر حسن،موســوعة بقیـــة اهللا یر ت؛ ع١٧٤ص
دار  المهـدي، اإلمـام؛ الصدر ،محمد محمد صادق ، موسوعة ٨٥)، صهـ١٤٢٧-،(بیروت١ط

 .٣٤٨، ص٢جهـ)١٤١٢-(بیروت١،ط المعارف االسالمیة
 ،ون ولهــا ســور یحــیط بهــا مــن كــل جانــبحــجیالترمــذ: وهــي مــن كبــائر المــدن تقــع علــى نهــر  )٤(

 .٢٦، ص٢یاقوت، معجم البلدان، جینظر:
:معجـم  یاقوتواألشـجار،ینظر: المیـاهواشجرده:من قرى ما وراء النهر مدینة نحو الترمـذ كثیـرة  )٥(

 ٣٤١، ٥ج البلدان،
ســرخس: مدینــة قدیمــة مــن نــوحي خراســان واســعة بــین نیســابور ومــرو تقــع وســط الطریــق ذات  )٦(

 .٢٠٣، ص٣ج ینظر: یاقوت،معجم البلدان ،وفیرة، اهمی
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فیها رجفة شدیدة وهدة عظیمة ویهلك عامتهم بالفزع والخوف والرعب وأما سجستان(1) 
مــا یمــرق ون مــن دیــن اإلســالم كفانــه یكــون قــوم یقــرءون القــرآن الیجــاوز تــراقیهم یمرقــ

ا فیهـا، مـ السهم من الرمیة ثم یغلب علیها فـي أخـر الزمـان الرمـل فیطمهـا علـى جمیـع
بؤســا لــك یــا ســوج(2) لیخــرجن منهــا ثالثــون دجــاال كــل دجــال مــنهم لــو لقــي اهللا بــدماء 
العباد جمیعا لم یبال وأما نیسابور(3) فأنها تهلـك بـالرعود والبـروق والظلمـة والصـواعق 
حتى تعود خرابا یبابا بعد عمرانها وكثرة سكانها ویحالك یا قومس(4) كـم فیـك مـن عبـد 
صالح وال تخلو أرضك من قوم صالحین وأما مدینة الدامغان(5)، فإنها تخرب إذا كثـر 
خیلهــا أو رجالهــا وكــذلك ســمنان(6) ال یزالــون فــي ضــنك وجهــد حتــى یبعــث اهللا هادیــا 
مهدیا فیكـون فـرجهم علـى یـده وأمـا طبرسـتان(7) فأنهـا بلـدة قـل مؤمنوهـا وكثـر فاسـقوها 
قـرب بحرهــا، ینفـع ســهلها وجبلهــا، وأمـا الــري(8) فأنهـا مدینــة افتتنــت بأهلهـا وبهــا الفتنــة 

الري علـى الصماء، مقیمة و ال یكون خرابها إال علـى یـد الـدیلم أخـر الزمـان ولیقـتلن بـ

                                                
، ٣ج معجم البلــدان،یــاقوت، :ســهلیة ینظــر أراضــيسجســتان: ناحیــة كبیــرة ووالیــة واســعة ذات  )١(

 .١٩٣ص
یـاقوت،  :ینظـر واألنهـار، األشـجارالشاش مـن ناحیـة مـاوراء النهـر كثیـرة  بأقصىسوج: مدینة  )٢(

 .٢٧٧، ص٣جمعجم البلدان ،
ومنبــع العلمــاء، وهــي مــن بــالد  ء: مدینــة عظیمــة ذات فضــائل جســیمة معــدن الفضــالنیســابور )٣(

 .٣٣١، ص٥جمعجم البلدان،یاقوت،  :ینظر ،ما وراء النهر
 یـــاقوت، :ینظـــر األشـــجار،قـــومس: كـــورة كبیـــرة واســـعة وهـــي ذیـــل مـــن جبـــال طبرســـتان كثیـــرة  )٤(

 .٤١٠، ص٤ج معجم البلدان،
یــــاقوت ،معجــــم :نظــــری األشــــجار،واســــعة كثیــــرة  ونیســــابور مدینــــة بــــین الــــري يان: وهــــمغالــــدا )٥(

 .٤١١، ص٤البلدان، ج
ینظـر : یـاقوت  ،األشـجارجاریـة واسـعة  اهان وهـي كبیـرة ذات میـودامغـ بـین الـرية سمنان: بلد )٦(

 .٢٥١، ص٣ج ،معجم البلدان
طبرســـتان:وهي مدینـــة مشـــهورة فـــي الجبـــل ســـمیت بـــذلك االســـم الن موقعهـــا فـــي جبـــل كثیـــر  )٧(

 .١٣، ص٤جمعجم البلدان،یاقوت،  ر :ینظشجار،األ
والخیــرات ســمیت بــالري  الفواكــهالمــدن كثیــرة  وأعــالمالــبالد  أمهــاتینــة مشــهورة مــن دالــري: م )٨(

 .١١٦، ص٣ج، ینظر :یاقوت ،معجم البلدان ،كانت تروي بالماء ألنها
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لــى بــاب هــم ولیصــیبن عقلبــاب الجبــل آخــر الزمــان خلــق كثیــر ال یحصــیهم إال مــن خ
ــال ري رجــل الجبــل ثمانیــة مــن كبــراء بنــي هاشــم كــل یــدعى إلــى الخالفــة ولیحاصــرن ب

د ذلك فیقتل.عظیم اسمه على اسم نبي فیبقى في الحصار أربعین یوما ثم یؤخذ بع  
) ثم سكت علي( مقحط وجهد وبالء عظی )١(ولیصبن أهل الري في والیة السفیاني

مــر رضـــي اهللا عنــه: لقـــد رغبتنــي فـــي فــتح خراســـان، قـــال ولــم ینطـــق بشــيء، فقـــال ع
): قد ذكرت لك ماعلمت منها ممـا الشـك فیـه فالـه عنهـا وعلیـك بغیرهـا فـان علي(

كثـــر ممـــا اأول فتحهـــا لبنـــي آمیـــه وآخـــر آمرهـــا لبنـــي هاشـــم مـــالم اذكـــر لـــك منهـــا هـــو 
  .)٢(والسالم -ذكرته

  
  

  :اهللا عنهماذكر كالم علي بن أبي طالب في عمر بن الخطاب رضي 
) هــو الــذي غســل قـال: وكــان جعفــر بــن محمــد یقــول ألبــي: علـي بــن أبــي طالــب(

ــه ثــم وضــعه علــى ســریره واقبــل علــى النــاس  عمــر رضــي اهللا عنــه بیــده وحنطــه وكفن
ه فقــال: یـا أیهــا النــاس! هـذا بــن الخطــاب رضـي اهللا عنــه قــد قضـى نحبــه ولحــق هـبوج

 التأخذه فـي اهللا لومـة الئـم، عقـل، كان بربه، وهو الفاروق وقرن من حدید وركن شدید
أمره ونهیه، فكان الیتقدم وال یتأخر إال وهو على بینه من ربـه حتـى كـان ملكـا  اهللا من

یسدده یوفقه، كان شفیقا على المسلمین، رؤفـا بـالمؤمنین، شـدیدا علـى الكـافرین، كهفـا 
ه ویطعمهم،ویعـري للفقـراء والمسـاكین واألیتـام واألرامـل والمستضـعفین، كـان یجیـع نفسـ

نفسـه ویكسـیهم، كــان زاهـدا فــي الـدنیا راغبــا فـي اآلخــرة فرحمـهُ اهللا حیــا ومیتـا! واهللا مــا 
                                                

فلســطین ویقــال  ،األردنالســفیاني:هو عثمــان بــن عنبســة، خروجــه مــن الــوادي وســیطرته علــى  )١(
مكــة ویرســل  جدمســبالمهــدي(ع) وهــو  اإلمــامخروجــه فــي رجــب مــن بــالد الشــام بقصــد قتــل  إن

فیسـیر  المخبـر إالم البیـداء فـال ینجـو مـنهم هـالمهـدي ب اإلمـام یخسفالسفیاني جیشه من الشام ف
ب ي، كتـــانالنعمـــا :الســـفیاني بمـــن معـــه فتكـــون النصـــرة للمهــدي(ع) ویـــذبح الســـفیاني. ینظـــر إلیــه

؛ الصــدر، موســوعة ٥٤١، ٣المهــدي(ع)، ج اإلمــام أحادیــث، معجــم كــوراني، ال٢٥١الغیبــة، ص
  .١٧١-١٧٠، ص٢المهدي(ع)، ج اإلمام

 .٣٢١-٣٢٠، ص٢ابن اعثم، الفتوح،ج) ٢(
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من احد من عباد اهللا عز وجـل أحـب إلـي مـن أن القـي اهللا عـز وجـل بمثـل عملـه مـن 
 )١(هذا المجيء بین أظهركم، قال: ثم تقدم علي كرم اهللا وجهه على صهیب بن سـنان

فقــال لـه: تقــدم رحمــك اهللا فصـل علیــه كمـا أمــرك، قـال: فتقــدم صــهیب مـولى بــن تمـیم 
  .)٢(وصلى على عمر ودفنه

  المبحث الثالث
  عالقة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب(علیه السالم) بالخلیفة عثمان بن عفان

*ذكر اختالف المسلمین بعد قتل الخلیفـة عمـر بـن الخطـاب وعقـد الخالفـة لعثمـان 
  عنهما) بن عفان (رضي اهللا

                                                
یحیــى تـــوفي  أبــاصــهیب بــن ســنان:وهو صـــهیب بــن ســنان بــن مالـــك بــن عبــد عمــر ویكنـــى   )١(

القاســـم  أبــوالطبرانـــي،  :ینظــر؛.ه خطــاب قبـــل دفنــبالصــالة علــى عمـــر بــن ال وأمـــرهـــ) ٣٨ســنة(
)، هـــ١٤٠٥-(بیــروت٢التــراث العربــي، ط إحیـاءهـــ)، المعجــم الكبیــر، دار ٣٦٠:(تسـلیمان احمــد

 .٢٨، ص٨ج
وفي فقـد كـلم تذكره المصادر التاریخیة وانفـرد بـه ابـن اعـثم ال ریبهذا الكالم غ أنیرى الباحث  )٢(

 ألخـرعقـدها  إذفـي حیاتـه  یسـتقبلهاوهـو  بینـا عجبـاً افیر: بكـر وعمـ أبي فيعلي  اإلمامورد قول 
، یغلـظ كلمهـا ویخشـن مسـها ویكثـر ءبعد وفاته. لشد ما تشطر ضریعها! فصیرها في حوزة خشنا

اشــنق لهــا خــرم، وان اســلب لهــا تقحــم  إنبة عالعثــار فیهــا واالعتــذار منهــا فصــاحبها كراكــب الصــ
برت علــــى طــــول المــــدة وشــــدة صــــواعتــــراض فبط وشــــماس وتلــــون خــــمنحنــــي النــــاس لعمــــر اهللا ب

وللشــورى متـــى  فیــاهللا أحــدهم أنـــيجعلــه فــي جماعــة، زعــم  هســـبیل إلــىى ضــم إذاة، حتــى حنــالم
 أسـفوا إذا أسـففتهذه النظـائر لكنـي  إلىمنهم، حتى صرت اقرض  األولاعترض الریب في مع 

 اإلمـــامقـــال ، و ١٦٣، ص١الحدیـــد، شـــرح نهـــج البالغـــة، جابـــي  أبـــنطـــاروا ینظـــر.  إذاوطـــرت 
عبـد  أبـوالبخـاري،  :ظـرینتنا احد معك كراهیـة لمحضـر عمـر. الیاو ائتنا  إنبكر:  ألبيعلي(ع) 

-اســتانبول(دار الفكـر ،،١صـحیح =البخــاري،ط )هـــ٢٥٦:ت( إبـراهیمبــن  إسـماعیلمحمـد بــن  هللا
 إلحیـــــــــاءعلـــــــــي(ع)، دار الهـــــــــدى  اإلمـــــــــام؛ نجـــــــــاح الطـــــــــائي، ســـــــــیرة ٨٣،ص٥هــــــــــ)،ج١٤٠١

 .١٤٨، ص٤هـ)، ج١٤٢٦-،(بیروت١التراث،ط
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قال:لمـا كـان بعـد وفـاة عمـر رضـي اهللا عنــه بثالثـة أیـام اجتمـع النـاس فـي دار فاطمــة 
فتشــاوروا وتكلمــوا وكــان كــالم كثیــر حتــى ارتفــع  )١(بنــت قــیس أخــت األشــعث بــن قــیس

فقـــال یـــا هـــؤالء أنكـــم لـــم  )٢(الصـــوت بـــین القـــوم، قـــال: فوثـــب عبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف
نـا عنـدي رأیا.قـال عبـد الـرحمن أرى أنكـم قـد اختلفـتم تجتمعـوا للحـدیث والكـالم الكثیـر أ

في أمر الخالفة وتنازعتم،كل واحد منكم یتكلم بكـالم لتأییـد وجهـه نظـرة، ومتـى اخـتلط 
الكــالم بــالهوى لــن یــؤدي إلــى ســلوك جــادة الحــق"انتم أمــة یهتــدي بكــم وعلمــاء یصــدر 

ثـأركم، ئكم فتوتروا أعدا إلیكم، فال تفلوا المدى باالختالف بینكم وال تغمدا السیوف عن
عـرون قلـدوا بیت إمام بأمره یقومون وبنهیـه یر  وتؤلتوا أعمالكم، لكل اجل كتاب ، ولكل

مـــنكم تمشـــوا الهوینـــا وتلحقــوا الطلـــب" اجتنبـــوا الهـــوى وال تطیعـــوا عـــددكم  أمــركم واحـــداً 
من تمثلون والتسیروا خلف المفسدین وأصحاب األهواء، كي نصل إلى  أيوالتخالفوا ر 

الغایة وال یشمت بنا العدو.فقال عثمان بن عفان:صدق ابن عوف لقـد جعلنـا اهللا أئمـة 
یقتدي بنا وأعطانا درجة مـن العلـم یمكـن لنـا معهـا أن نستشـار، فـال ینبغـي أن نختلـف 
كما الینبغي أن ینتشر كالمنـا كـي الیجـد المفسـدون فرصـتهم كـي یحرفونـا عـن طریـق 

ا تـراه صـوابا فــي هـذا الموضـوع ومـا تـرى انــه الحـق والصـواب یـا ابـن عــوف أن كـل مـ
صــالح وأرشــدنا إلــى الطریــق المســتقیم فــإنني أول مــن یجیبــك وأســیر علــى هــداك واهللا 

  على ما أقول وسأمتنع عن الخالف والسالم. دشاه

                                                
 أم أختــهبكــر  زوجــه أبــو بي محمــد ارتــد بعــد وفــاة النبــي(ص) أبــن قــیس المكنــى بــ أشــعثهـو   )١(

، ٢٣٢العجلــي معرفــة الثقــات، ص :ینظــر ،فــروه وكانــت عــوراء وولــدت لــه محمــد وســكن الكوفــة
مؤسســــة النشــــر ،١ط )، رجــــال الطوســــي،هـــــ٤٦٠:ت(حســــن بــــن الجعفــــر محمــــد  أبــــوالطوســـي، 

، المجـدي فـي انسـاب هــ) ٧٠٩ت:؛ العلـوي، علـي بـن محمـد(١٩)، صهــ١٤١٥-قـم(،ياإلسالم
 .٣٨٨)، صهـ١٤٠٩-قم(،المرعشي مكتبة ،١طالطالبین،

محمـد اسـمه  أبـاعبد الرحمن بن عوف بن الحارث بن زهرة بن كالب بـن مـرة القریشـي یكنـى   )٢(
سـنین كـان احـد یـل بعشر الف )  عبد الرحمن ولـد بعـد عـامفي الجاهلیة عبد عمر واسماه النبي (

؛ ابـــن ٣٠٩بــن علــي، ص ســـند زیــدزیــد بــن علــي، م ر:. ینظــاإلســـالم إلــىالثمانیــة الــذین ســبقوا 
 .١٢، ص١؛ العالمة الحلي، تذكره الفقهاء، ج٣١٣، ص٣الغابة، ج أسد، األثیر
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ویجـــب أن  داعـــي اهللا الیجهـــل ومجیبـــه الیخـــذلثـــم تكلـــم الزبیـــر بـــن العـــوام فقـــال: إن 
میتـة عمیـة وال  تاآلخرین بسرعة أجابتنا للدعوة لئال نمـو یستجاب الداعي، ولقد سبقنا 

ندعو بدعاء الجاهلیة وأنني واحـد ممـن یجیبـك إلـى مـا قلـت، ومعینـك علـى مـا أمـرت، 
ال حــول وال قــوة إال بــاهللا والســالم ثــم تكلــم ســعد بــن أبــي وقــاص فقــال: یــا أیهــا األعــزاء 

غـراء الشـیطان الـذي اسـتطاع إغـواء الكثیـ رین ممـن سـبقونا مـن األمـم احذروا الكذب وإ
الســــالفة وأضــــلهم حتــــى جعلــــوا كتــــاب اهللا خلفهــــم وعطلــــوا أوامــــر اهللا نواهیــــه،واختاروا 
المعصـیة علـى الطاعــة وسـلكوا طریـق الغفلــة، حتـى غضـب اهللا علــیهم ومسـخهم قــردة 
ــذلوا غایــة  وخنــازیر فــاالن اجمعــوا رأیكــم وفوضــوا أمــركم لمــن هــو أهــل لهــذا األمــر واب

ــم بعــده علــي بــجهــدكم لحفــظ ا ن أبــي طالب(علیــه الســالم) إلســالم والمســلمین. ثــم تكل
إنكم تعلمون إننـا أهـل بیـت النبـوة وسـبب نجـاة األمـة مـن المشـقة والبالء.لنـا حـق فقال:

ونــذهب إلــى حیثمــا  نركــب إعجــاز اإلبــل ولــو طــال الســرىأن نعطــه نأخــذه وان نمنعــه 
ا وبـاهللا لـو عهـد إلینـا رسـول اهللا نراه صالحا وال نخاف من طول غیابنا حتـى نبلـغ اجلنـ

)(   عهـدا النفـذنا عهــده ولـو قــال لنـا قــوال لجادلنـا علیـه حتــى نمـوت ومــع ذلـك فانــا
واحد منكم وقـد سـبقت الجمیـع إلـى اإلسـالم وانـي أوصـلكم إلـى الـرحم فاسـمعوا كالمـي 

لـى وعوا منطقي، واعلموا أني موافق لما تفعلون وتابع لكم، ولكن لـیكن عملكـم مبنیـا ع
أصـــل ، وال تتبعـــوا الهـــوى وافعلـــوا مـــا فیـــه رضـــا اهللا ورضـــا رســـوله. وحـــین ســـمع عبـــد 

موافقتـه الضـمنیة سـر قلبـه  الرحمن بن عوف كالم علي بـن أبـي طالـب واستشـف منـه
ارجعوا حتى الغد لنرى لحین تكـون المصـلحة فـي هـذا األمـر، وانـي ال رجـوا أن  وقال:

  .تكم فرجع القومأمنییتم هذا األمر على نحو تتحقق فیه 
ثـم قـال عبـد الــرحمن بـن عـوف لعلـي بــن آبـي طالـب: یـا أبــا الحسـن،إن أفضـى األمــر 
إلیك فكیف تفعل؟ فقال التزم جادة العدل والمساواة بین الناس. فقال عبـد الـرحمن: لـو 
تعــداك األمــر إلــى غیــرك فمــا تقــول: قــال اصــبر و أرضــى بمــا فیــه صــالح المســلمین. 

م خاطب ابن عوف عثمان قائال: إن فوض إلیك األمر فكیـف فدعا له عبد الرحمن، ث
تقوم به وأي خطة تلتزم؟ فقال عثمـان: أسـیر بمـا یـوفقني إلیـه اهللا وال الـو جهـدي فقـال 

فقـد كـان ان وأینـا یطیـق مـا كـان عمـر یطیـق ابن عوف: أتسیر سیرة عمـر؟ فقـال عثمـ
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ي سـأبذل طـاقتي وأسـعى وقـد اعـز اهللا اإلسـالم بـه لكننـ )(رجال قویا دعا له النبـي 
قـف عبـد الـرحمن ورفـع یدیـه و جهدي في العدل وحسن السیرة والمساواة بین الرعیة ثم 

حتــى  )(للـدعاء ثـم قـال: اللهـم ارزقنــي الخیـر والتوفیـق لمـا فیــه الخیـر ألمـة محمـد 
أؤدي هذا األمر على أحسن وجه (ثالث مرات) ثم قال: أي واحـد مـنكم یرغـب بنفسـه 

 خلیت عن سهمي لعلـي بـن أبـي طالـبلیقم. فخرج الزبیر وقال: أني تعن هذا األمر ف
ــم أعــاد القــول ثانیــة، فخــرج ســعد بــن أبــي  فــأثنى علیــه عبــد الــرحمن بــن عــوف خیــرا ث
وقـــاص ولـــم یجعـــل ســـهمه ألحـــد ثـــم قـــال للمـــرة الثالثـــة، لیخـــرج مـــن بیننـــا مـــن الیبغـــي 

أهــل الشــورى وكــان الخالفــة. فقــال عثمــان یــا عبــد الــرحمن لقــد كنــا خمســة رجــال مــن 
سادسنا الذي سماه أمیر المؤمنین غائبا وقد خرج منا اثنان الیبغون االشتراك في أمـر 
الخالفــة وبقینــا اآلن ثالثــة أنــا وأنــت وعلــي، فقــل مــا فیــه الخیــر، فقــال عبــد الــرحمن: 
صدقت، هل ترضیان كالكما بما أقول بشرط أن اخـرج نفسـي مـن الخالفـة؟ فقـال كـل 

ضینا، وما تراه صالحا لن نعدل عنـه. ثـم قـال عبـد الـرحمن لجمـوع ر ن وعلي:من عثما
المســلمین: هــل ترضــون حكمــي فــي أمــر الخالفــة؟ فقــال الحاضــرون نعــم، فقــال عبــد 
الــرحمن لعثمــان: إن أنــا صــرفت الخالفــة إلیــك بــدال مــن علــي فهــل تحیــي مــا أمــر اهللا 

فأجاب: افعـل وعلـى هـذا  سبحانه وتعالى في كتابه بإحیائه وتمیت ما آمر اهللا بإماتته،
قـال عثمـان: امضي ثم سأله وان صرفت عنك الخالفة إلى علي فهـل ترضـى أم ال؟ ف

ــه: إن أفــوض إلیــك أمــر  أرضــى وأطیــع أمــر أخــي ــد الــرحمن علیــا وقــال ل ثــم ســأل عب
الخالفــة بــدال مــن عثمــان فهــل تحیــي مــا أمــر اهللا تعــالى فــي كتابــه بإحیائــه وتمیــت مــا 

: افعــل وعلـــى هــذا النحــو امضـــي ثــم ســـأله وان فوضــت األمـــر ؟ قـــالهللا بإماتتــهأمــر ا
لعثمان فهل تطیع أمر أخیك؟ قال: افعل ثم التفت عبد الرحمن إلى الناس وقـال: أیهـا 
المســـلمون لقـــد خبـــرت القـــوم وعرفـــت أحـــوالهم ظـــاهرا وباطنـــا فظهـــر لـــي أنهـــم بخالفـــة 

ــــة وكل ــــه مائل ــــوب إلی ــــیهم) والقل ــــه  رئیســــا عل مــــتهم فــــي هــــذا عثمــــان راضــــون (ویریدون
الخصــوص واحــدة. وبنــاء لهــذا الواقــع فــاني راض بعثمــان خلیفــة وهــو عمیــد بنــي أمیــة 
وقــد بایعتــه ثــم خاطبــه: یــا أبــا عمــر وامــدد یــدك فمــد عثمــان یــده فأخــذها عبــد الــرحمن 
وبایعه ثـم تابعـه أكـابر الصـحابة ثـم تالهـم عامـة المسـلمین. واسـتقرت الخالفـة لعثمـان 
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اء جماعــة مــن أكــابر بنــي هاشــم وبعــد أن تفــرق النــاس قــال ورضــي بــه الجمیــع باســتثن
بــن العبــاس ألمیــر المــؤمنین علــي: وأنــت قــد خــدعوك حتــى رضــیت بخالفــة  عبــد اهللا

عثمــان فقــال علــي: إنهــم لـــم یخــدعوني بــل إنــي رأیــت الجمیـــع راضــون بــه فلــم أحـــب 
ــالي مــن البیعــة  وصــل مخالفــة المســلمین حتــى التكــون فتنــه بــین األمــة وفــي الیــوم الت

مـن السـفر فاسـتقبله النـاس واخبـروه بحادثـة أمیـر المـؤمنین عمـر  )١(طلحة بن عبـد اهللا
نـا إلیـه  واخبره بما رآه عمر في حقه فـي الموضـوع الخالفـة فبكـى كثیـرا وقـال: إنـا هللا وإ
راجعون ثم سأل بماذا تفكرون بالخالفة؟ فقال لقد انتظرنـا قـدومك ثـالث أیـام كمـا أمـر 

ت اتفــق الجمیــع وبــایعوا عثمــان واســتقرت الخالفــة لــه وان كنــت عمــر وبمــا انــك تــأخر 
التـرى الصـواب فـي ذلـك أعـدنا األمـر كمـا كـان ویجتمـع كلنـا حتـى یحصـل رضــي اهللا 
ـــه المســـلمون أو أن  ـــال طلحـــة:معاذ اهللا أن أبطـــل أمـــرا اجتمـــع علی علـــى رأي واحـــد فق

  .)٢(أخالف رأي المسلمین وعثمان هو أهل لهذا األمر

                                                
 یـــدمـــل علـــى ج) الـــذي قتـــل یـــوم معركـــة الالرســـول  أصـــحاب: وهـــو مـــن عبـــد اهللاطلحـــة بـــن  )١(

؛ الطوســي، رجــال الطوســي، ٤٧٩، ص١، معرفــة الثقــات، جلــيالعج :ن الحكــم .ینظــرمــروان بــ
منشـــورات  ،١ط داود، أبــي)، رجـــال هـــ٧٤٠:ت (حســـن بــن علـــي نداود، تقـــي الــدی أبــو؛ ٤٢ص

 .١١٢، صهـ) ١٣٩٢ -قم(الرحمن ،
عمــر الوصــیة  فــأراد همــن موتــ رلؤلــؤ الفارســي عمــر بــن الخطــاب تــیقن عمــ ابــوبعــد مــا طعــن  )٢(

فـي مكـة والمدینـة التـي تـنص علـى  قـعشـي المو یالحزب القر  لقراراتیخلفه بالسلطة طبقا لشخص 
بعـــادتنـــاوب الحكـــم بـــین قبائـــل قـــریش  القبائـــل بتعـــاد البیـــت علـــیهم الســـالم عـــن الخالفـــة وا أهـــل وإ
النتخـاب خلیفـة مـنهم وهــم  أشـخاصة تعمــر مجلـس السـ فأسـسالقرشـیة عـن نـص وبیعـة الغـدیر 

یة السالم) وعثمان بـن عفـان وعبـد الـرحمن بـن عـوف والزبیـر بـن العـوام طالب( عل أبيعلي بن 
سعید بـن زیـد لقرابتـه  أخرجتالوقاص وقال عمر بن الخطاب  أبيوسعد بن  عبدا هللاوطلحة بن 

وا ضــیصــلي بالنــاس حتــى یترا أن صــهیبا وأمــرهـــ ٢٣منــي وكانــت الشــورى بقیــة ذي الحجــة ســنة 
وخـالف  ةاالربعـوقـال: الن رضـي  األنصـاريیـد بـن سـهیل طلحـة ز  أبـامن الستة بواحد واستعمل 

الثالثـة الـذین لــیس  قاعنـااثنـان، فاضـرب عنـق االثنـین وان رضـي ثالثـة وخــالف ثالثـة فاضـرب 
فـیهم عبـد الـرحمن وان مجلـس الشــورى المؤسـس مـن قبـل عمـر ظهــرت رغبتـه فـي تعیـین عثمــان 

صـــدیقة  فـــاألولفـــي الشـــورى وقـــاص  أبـــيكـــان عبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف وســـعد بـــن  إذخلیفــة لـــه 
ـــــان معادیـــــا لمـــــنهج  أنصـــــارهالحمـــــیم وصـــــهره والثـــــاني مـــــن  البیـــــت( علـــــیهم الســـــالم)  أهـــــلواالثن
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 سمجلـ إلـىومنسجمان مع النظریات القریشیة ولمعرفة علي بالمشروع القریشي رفـض االنضـمام 

ن عثمـــا بیعـــهخولـــه الشـــورى یعنـــي مخالفـــة لدالســـتة لكـــن اجبـــر علـــى دخـــول المجلـــس الن عـــدم 
حــاملي ســیوفهم  األنصــارویفســر عــدم مشــروعیه ذلــك المجلــس فــاجتمع الســتة وفــق خمســین مــن 

عبـد الــرحمن مـه وقــاص ووهـب حقـه البــن ع أبـيفخـرج الزبیـر ووهـب حقــه لعلـي وخـرج ســعد بـن 
یخـرج نفسـه مـن الخالفـة، فلـم یـتكلم احـد  أیكمـاوقف عبد الرحمن وقال لعلـي وعثمـان فبن عوف 

علــى  أبایعــكبعلــي وقــال لــه:  أفبــد أحــدكمااختــار  أننفســي علــى  خرجــتأقــد  أنــي أشــهدكمفقــال 
أي بكـــر وعمـــر فقـــال علـــي بـــل علـــى كتـــاب اهللا وســـنة  الشـــیخینوســـیرة  رســـولهكتـــاب اهللا وســـنة 

صـفق علـى یـد  مذلـك علیـه فقـال عثمـان: نعـ فعـرضعثمـان  إلـىفعـدل عنـه  رأيواجتهـاد  رسوله
عثمـان ومبایعتــه قــال  إلــىوبعــد انحیـاز القریشــیین  المــؤمنین أمیـرعثمـان وقــال: السـالم علیــك یــا 

. وقـال إلیـك األمـرلیـرد  إالطالـب البـن عـوف: واهللا ماولیـت عثمـان  أبـيالمؤمنین علي بن  أمیر
اهرتم ظـــیـــوم ت أول: یولیهـــا عبـــد الــرحمن عثمـــان ویولیهـــا عثمــان لعبـــد الـــرحمن وقــال لـــیس اایضــ

 اإلمامــةابـن قتیبـة،  ؛}١٨سـورة يوسـف:  ان علَـى مـا تَصـفُون {   فَصـبر جميـلٌ واللّـه الْمسـتَع    علینـا ((
 األمــــــم؛الطبـــــري، تـــــاریخ ١٦٢، ص٢؛ الیعقـــــوبي، تـــــاریخ الیعقـــــوبي،ج٤٤، ص١والسیاســـــیة، ج

؛ المفیــد، محمــد بــن محمــد ١٨٢ص ٢؛ ابــن عبــد ربــه، العقــد الفریــد، ج٢٩٢، ص٣والملــوك، ج
ائل الســـروریة، تحقیـــق صـــائب ســـ، المهــــ) ٤١٣:العكبـــري البغـــدادي(ت عبـــد هللاان بـــن  نعمـــبـــن ال

 (بـن رسـتم  جریـر؛ الطبـري، محمـد بـن ٢٨)، صهــ١٤١٤-(بیـروت٢عبد الحمید، دار المفیـد،ط
-قـم(١ط ،اإلسـالمیةمؤسسـة الثقافـة ، المحمـودي حمـد أالقرن الرابع هـ)، المسترشد، تحقیـق : ت

هـــ)، مناقــب ٥٨٨ت:محمــد ت( عبــد اهللا أبــو؛ ابــن شهراشــوب، رشــید الــدین ٣٦٥هـــ)، ص١٤١٥
الكامــل =، األثیــر؛ ابــن ١١٥، ص٢هـــ)،ج١٣٧٦-النجــف(١،طالمكتبــة الحیدریــة، طالــب أبــي آل

ـــــاریخ، ج ـــــن أحمـــــد  ؛ الـــــذهبي،٦٥،ص٣فـــــي الت تاریخ هــــــ)٧٤٨(ت:نعثمـــــابـــــن شـــــمس الـــــدین ب
بـــــن كثیــــر، البدایـــــة ا؛ ٢٧٩، ص٣جهـــــ ) ، ١٤٠٧(بیـــــروت ١ط دار الكتـــــاب العربــــي،،اإلســــالم

؛ ابــن حجــر، شــهاب ١٧١، ص٣، جخلــدونبــن خلــدون، تــاریخ ابــن ؛ ا١٦٣، ص٧والنهایــة، ج
، دار المعرفــــــة، فــــــي شــــــرح صــــــحیح البخــــــاري ، فــــــتح البــــــاريهـــــــ)٨٥٢:ت(، عســــــقالنيالــــــدین ال

؛ المرعشـي، نـور ٣٨١، ص٢٨، جاألنـوار؛ المجلسـي، بحـار ٥٦، ص٧د.ت)، ج-،(بیروت٢ط
زهــــــاقالحــــــق  إحقــــــاقهـــــــ)، ١١١٤:ت(الــــــدین الحســــــیني   اهللا العظمــــــى  یــــــةآالباطــــــل ، مكتبــــــة  وإ

ــــي محمــــد  ر؛ الشــــیرواني، حیــــد٥،ص١٨)،جهـــــ١٤٠٥-(قــــم١،طالخمینــــي القــــرن الثــــاني :ت(عل
هـــــــ)، ١٤١٤-د.م( ،١، طاإلســــــالمالبیــــــت( علـــــیهم الســــــالم)، منشـــــورات أهـــــل عشـــــر)، مناقــــــب 

ـــــدین،المراجعات، تحقیـــــق حســـــین الراضـــــي، دار ٣٧٥ص ؛ الموســـــوي، عبـــــد الحســـــین شـــــرف ال
؛ الموســــوي، عبــــد الحســــین شــــرف الــــدین، ٣٥هـــــ)، ص١٤٠٢-،(بیــــروت٢الحــــدیث الشــــیعي، ط
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كـان أبـو ذر مقیمـا بالشـام  فجعـل  :ووفاتـه ١ر أبي ذر الغفـاريذكر خب -  
یظهر عیب عثمان هناك و یـذكر منـه خصـاال  قبیحـة، فكتـب معاویـة بـن أبـي سـفیان 

عثمـان أمیـر المـؤمنین  بذلك إلـى عثمـان بـن عفـان: بسـم اهللا الـرحمن الـرحیم، لعبـد اهللا
ین بــأن أبـا ذر قـد افســد مـن معاویـة بـن صــخر، أمـا بعـد! فـاني أخبــرك یـا أمیـر المـؤمن

علیــك الشــام وذلــك ألنــه یظهــر ألبــي بكــر وعمــر بكــل جمیل،فــإذا ذكــرك أظهــر عیبــك 
ــه بالشــام أو م صــرًا أو بــالعراق، ألنهــم قــوم وقــال فیــك القبــیح، أنــي اكــره أن یكــون مثل

 -األمــــور إلــــیهم الشــــبهات ولیســـوا بآهــــل طاعــــة آو جماعــــة الفــــتن واحـــب ىالــــســـراع 
لیـه عثمـان: أمـا بعـد! فقـد جـاءني كتابـك وفهمـت مـا ذكـرت فیـه قال: فكتب إ -والسالم

مــن أمــر أبــي ذر جنــدب بــن جنــادة، فــإذا ورد ألیــك كتــابي هــذا فابعــث بــه إلــي واحملــه 
على أغلظ المراكب وأوعرها، وابعث معـه دلـیال یسـیر بـه اللیـل مـع النهـار حتـى یغلبـه 

عثمـان علـى معاویـة دعـا ، قـال فلمـا ورد كتـاب -والسـالم -النوم فینسبه ذكري وذكرك
بأبي ذر فحمله على شارف من اإلبل بغیر وطاء وبعث معه دلیال عنیفـا یعنـف علیـه 

                                                                                                                                       
؛ الصــدر، محمــد بــاقر فــدك فــي ٣٨٥هـــ)، ص١٤٠٤-(قــم١الــنص واالجتهــاد، ســید الشــهداء، ط

؛ ٩٥هــ)، ص١٤٠٥-( د.م١،ط اإلسـالمیةالتاریخ، تحقیق عبـد الجبـار شـرارة، الغـدیر للدراسـات 
-(قـــــم١، طاإلســـــالمي الشــــاهرودي، علـــــي النمــــاري، مســـــتدرك ســـــفینة البحــــار، مؤسســـــة النشــــر

،دار اإلســـــالمیةلكتـــــب ا أهـــــم اإلمامـــــة فـــــيیالنـــــي، علـــــي الحســـــیني، م؛ ال٣،٤٣٦هــــــ)، ج١٤١٩
والقیــــادة، مركــــز المصــــطفى  اإلمامــــة؛ احمــــد عــــز الــــدین، ٢٨هـــــ)،ص١٤١٣-(قــــم١الشــــریف،ط

 أبــيعلـي بـن  اإلمــام؛ الهـداني، احمـد الروحـاني، ٨١هـــ)، ص١٤١٧-(قـم١للدراسـات العربیـة ،ط
؛ الحســـن، الشـــیخ عبـــداهللا،مناظرات فـــي ٧١٤هــــ)،ص١٤١٧-طهـــران( ١نبـــر، ط)، المعطالـــب(
 ٣٣٥-٣٣١،ص٢ابـن أعـثم ، الفتـوح،ج .٣٩١هـ)، ص١٤١٥-،(مهر١، دار الهدى ،طاإلمامة

. 
ســالمه قبــل الهجــرة وبعــد    ١)( مه جنــدب بــن جنادة،أســلم بمكــة فكــان رابــع أو خــامس خمســة  وإ اســ

خــرج إلــى الشــام فأقــام بهــا حتــى وقــع بینــه وبــین معاویــة وفــاة الرسول(صــلى اهللا علیــه وآلــه وســلم )
خالف  فاستقدمه عثمان إلـى المدینـة ونـزل الربـذة حتـى مـات هنـاك ،ینظـر : ابـن حنبـل ،أحمـد بـن 

؛ الطوســـي رجـــال ١٦٣،ص ٢،دار صـــادر،(بیروت د.ت)،ج١هــــ)،مسند أحمـــد ،ط٢٤١حنبـــل (ت:
  .١٤٥،ص١،الذهبي،سیر أعالم النبالء ،ج٣٢الطوسي ص
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حتــى یقــدم المدینــة، قــال: فقــدم بــابي ذر المدینــة وقــد ســقط لحــم فخذیــة وكــان أبــو ذر 
  رحمه اهللا رجال ادم طویال نحیفا شیخا ابیض الرأس واللحیة.

ل: ال انعم اهللا لك عینا یا جنیدب! فقـال أبـو ذر: فلما ادخل على عثمان ونظر إلیه قا
عبـداهللا، فقـال عثمـان آنـت الـذي تـزعم  )(أنا جندب بـن جنـادة وسـماني رسـول اهللا 

أننــــا نقـــــول إن یــــد اهللا مغلولـــــة وان اهللا فقیــــر ونحـــــن األغنیاء؟فقــــال أبـــــو ذر أو كنـــــتم 
فعـل ذلـك ولكـن اشـهد التقولون ذلك ال أنفقـتم مـال اهللا علـى عبـاده المـؤمنین؟ إنـي لـم ا

أنـي سـمعت رســول اهللا وهـو یقـول"إذا بلغــوا بنـو أمیــة العـاص ثالثـین رجــال جعلـوا مــال 
، ثم یربح اهللا العباد منهم" فقال عثمـان لمـن )١(اهللا دوال وعباد اهللا خوال، ودین اهللا دخال

بحضرته من المسلمین أسـمعتم هـذا الحـدیث! فقـال عثمـان ادعـوا علیـا بـن أبـي طالـب 
له فلما جلس قال عثمان ألبي ذر اقصـص علیـه حـدیثك فـي بنـي آبـي العـاص  فدعي

 )(فأعاد الحدیث أبو ذر، فقال عثمان: یا أبا الحسن هل سمع هذا من رسول اهللا 
؟فقــال علــي بــن أبــي طالــب:لم اســمع هــذا ولكــن صــدق أبــو ذر، فقــال عثمــان وبمــاذا 

ضــراء وال أقلــت الغبــراء فقــال مــا أظلــت الخ )(صــدقته؟ فقــال علــي: بحــدیث النبــي 
  .)٢(احد اصدق لهجة من أبي ذر

صدق علي رضـي اهللا عنـه، وقـال  )(فقال جمیع من حضر من أصحاب الرسول 
أبــو ذر: أحــدثكم إنــي ســمعت هــذا مــن رســول اهللا وتنهمــوني مــا كنــت أظــن أن أعــیش 
حتى اسمع هذا مـنكم. فقـال عثمـان كـذبت أنـت رجـل محـب للفتنـة فقـال: أبـو ذر اتبـع 

نة صــاحبیك أبـي بكــر وعمـر حتــى الیكـون ألحــد علیـك كــالم، فقـال عثمــان مـا أنــت سـ
                                                

بلغ بنو فـالن ثالثـین رجـال اتخـذوا مـال اهللا دوال ودیـن اهللا دخـال وعبـاد  إذا) (ال رسول اهللا ق )١(
، ٢، الیعقــوبي، تــاریخ الیعقــوبي، ج٨٠، ص٣بــن حنبــل، مســند احمــد، ج دحمــأ :اهللا خــوال ینظــر

 .١٧ص، 
ـــــن حمـــــدان  )٢( ـــــبالغ، ٣٣٤:ت(ینظـــــر، الخضـــــیبي، حســـــین ب ـــــرى، مؤسســـــة ال ـــــة الكب هــــــ)، الهدای

)، شـرح هــ٣٦٣:ت(بـن محمـد  حنیفـة أبـو، قاضي النعمـان؛ ال٣٧٨)، صهـ١٤١١-وت،(بیر ٤ط
، ٢د.ت)، ج-،(قــــــم١، طاإلســــــالمي، مؤسســــــة النشـــــر األطهــــــار األئمـــــةفــــــي فضــــــائل  األخبـــــار

، الكامـل فـي األثیـر؛ ابن ١٩٣؛ الطبري، المسترشد، ص١٠٧؛ الصدوق، االمالي، ص٤٤٠ص
 .١٨٥، ص٧ایة، جكثیر، البدایة والنه ن؛ اب١٣٤، ص٣التاریخ، ج
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وذاك ال أم لك! فقال أبو ذر:واهللا ما اعرف لي إلیك ذنبا إال األمر بـالمعروف والنهـي 
عن المنكر قال فاشتد غضب عثمان ثم قال: أشیروا علي في أمر هذا الشیخ الكذاب 

ــا أشــیر علیــك بمــا قــال اهللا عنــه أ فقــد فــرق جماعــة المســلمین فقــال علــي رضــي مــا أن
وإِن يك كَاذباً فَعلَيه كَذبه وإِن يك صادقاً يصبكُم بعض الَّذي يعدكُم إِن آل فرعون(( مؤمن

   كَــذَّاب ــرِفسم ـوه ــني مـدهــا ي فقـال عثمـان:التراب بفیــك یـا علـي ! فقــال علـي بــل  ١)اللَّـه لَ

في كتاب كتبـه إلیـك  )(ثمان أتصنع هذا بأبي ذر وهو حبیب رسول اهللا بفیك یا ع
معاویة من قد عرفت رفقه وظلمة قال فامسك عثمان عن علي، ثم اقبل على أبي ذر 

ولكـن إلـى أیـن اخـرج؟ فقال اخرج عنـا مـن بلـدنا! فقـال أبـو ذر مـا ابغـض إلـي حـوارك 
قال عثمان: إني إنما جئـت بـك حیث شئت، فقال ارجع إلى الشام، ف ىالفقال عثمان: 

من الشام لما تفسد بهـا علـي وال أحـب أن رادك إلیهـا، قـال أبـو ذر اخـرج إلـى العـراق، 
قال عثمان: ال ألنهم قوم شبهة وطعن على األئمة، فقال أبو ذر فاني حیث كنت فـال 

ل عثمــان إلــى بلــد هــو أبغــض ابــد لــي مــن قــول الحــق، فــإلى أیــن تحــب أن اخــرج؟ فقــ
أن  )٣(، قال فـاخرج إلیهـا وال تعـداها قـال ثـم آمـر مـروان بـن الحكـم )٢(الربذة إلیك، قال

عونه ییخــرج أبــاذر مــن المدینــة علــى بعیــر بغیــر وطــاء، وتبعتــه جماعــة مــن النــاس یشــ
ـــي طالـــب والحســـن والحســـین (رضـــي اهللا عنهمـــا)  ویحزنـــون لحزنـــه مـــنهم علـــي بـــن أب

                                                
  .٢٨سورة غافر: االیة ١
ي من قرى المدینة علـى طریـق الحجـاز وفیهـا قبـر ابـو ذر الغفـاري الـذي تـوفي فیهـا هالربذة: و  )٢(

 .٢٤، ص٣ج معجم البلدان یاقوت، :هـ ینظر٣٢سنة 
وبعــد وفـــاة  أصـــحابه)  وكــان ضــمن (مــروان بــن الحكـــم: هــو مــن الـــذین عاصــروا الرســـول  )٣(

هجریــة  ٦٤أصــبح خلیفــة عــام  البیــت(علیهم الســالم) أهــل، لمــنهج معــادینمــن ال أصــبحالرســول 
 أبــــــــو؛ القمـــــــي، جلیــــــــل ١٨٦ینظــــــــر زیـــــــد بــــــــن علــــــــي، مســـــــند زیــــــــد، ص هــــــــ٦٥وتـــــــوفي عــــــــام 

؛ ٢٧)، صهــــــ١٤١٣-( قـــــم١البیـــــت(ع)، ط آل، مؤسســـــة اإلســـــناد)، قـــــرب هــــــ٣٠٠ت:العبـــــاس(
 .٤٧الطوسي، رجال الطوسي، ص
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علــي بــن أبــي طالــب رضــي اهللا  قــال وتقــدم )١(وعمــار بــن یاســر والمقــداد بــن األســود
إلى أبي ذر فجعل یعزیه فیما قد نزل به ویـأمره بالصـبر واالحتسـاب إلـى وقـت  )٢(عنه

الفرج قال وتقدم مروان بن الحكم إلـى علـي رضـي اهللا عنـه فقـال: ألـیس قـد أمـر أمیـر 
المؤمنین أن الیخرج احد مع هذا الشـیخ وال یشـیعه احـد مـن الصـحابة؟ قـال قـرع علـي 

هللا عنــه قضــیبا كـان فــي یــده فضـرب بــه بــین أذنـي بعیــر مــروان، ثـم قــال إلیــك رضـي ا
ــا فــي الــذي نصــنع قــال فخــرج مــروان إلــى  ــا ابــن الزرقــاء! أمثلــك یعتــرض علین عنــي ی

  عثمان یخبره بذلك ومضى أبو ذر حتى سار إلى الربذة.
                                                

المـؤمنین(ع) لقـب اسـود  أمیـر أصـحابمقداد بن عمر الهمـداني مـن : هو الاألسودالمقداد بن  )١(
؛ الطبرانــي، ٦٧ینظــر. زیــد بــن علــي، مســند زیــد، ص إلیــهلــیس لوالــده ولكــن رجــل تبنــاه ونســب 

 .٤٦، الطوسي، رجال الطوسي، ص١٦٤ص، ١المعجم الكبیر، ج
یكلـم  أالي النـاس"دنـایذر (رضـي اهللا عنـه) بعـث  أبـالما اخرج الخلیفة الثالث عثمان بن عفان  )٤(

وعمـار ه والحسن الحسـین ولدیـ أخاهیل قعلیا(ع) وع إاله الناس اذر وال یشیعه" وقد تحام أبااحد 
فیــت لــه خــارج مــن عانــك  أبــا ذرطالــب(ع) یــا  أبــيالمــؤمنین علــي بــن  أمیــربــن یاســر وقــال لــه 

مــا خــافوك  أیــدیهمك فــي ر تــمــا ك، نــاهم، وخفــتهم علــى دییــوم خــافوك علــى دنقــال إنغضــبت لــه، 
السـموات  أنك! لـو نعـو عمـا م اغـنمنعتهم ومـا  إلى أحوجهمعلیه واهرب بما ضمنهم علیه، فما 

 أالالحــق وال یوحشــك  إالالیؤمنـك  ،منهمــا مخرجــا هلجعــل اهللا لـ إلیــهكانتـا رتقــا ثــم اتقـى  واألرض
یعقــوبي، . ینظــر. الیعقـوبي، تــاریخ الألمنـوكولــو قرضـت منهــا  ألحبـوكالباطـل فلــو قبلـت دنیــاهم 

؛ ١٩٣، المسترشــــد، ص ؛ الطبــــري٣٧٦، ص٢؛ المســــعودي، مــــروج الــــذهب، ج١٧٢، ص٢ج
القـرن الخـامس الهجـري)، :ت(. عبـد الوهـاب الشـیخ حسـین ٢٢٩، ص١الطبرسي، االحتجاج، ج

الحدیــد، نهــج  أبــي ابــن؛٥هـــ)، ص١٣٦٩-،(نجــف١المكتبــة الحیدریــة، ط،١طعیــون المعجــزات،
)، العقــد النضــید ت:القــرن الســابع هـــ(        بــن الحســني، محمــد قمــ؛ ال٢٣، ص٣البالغــة، ج

ـــــدر الفریـــــد، دار الحـــــدیث ،ط ـــــي، مدینـــــة المعـــــاجز، ج٤٤)،صهــــــ١٤١٣-(قـــــم١وال ، ١؛ البحران
  ، لح؛ المازنداني، محمد صا٢١٨ص

التــراث العربــي،  إحیــاءبــو الحســن الشــعراني، دار أالكــافي، تحقیــق  أصــول)، شــرح هـــ١٠٨١:ت(=
 هــ)١٠٩٨محمد بـن محمـد بـن طـاهر (ت:،رازي؛ الشی٢٧٤، ص١٢هـ)، ج١٤٢١-(بیروت،١ط

، األنـوار، بحـار سـيلج؛الم١٠٤ص هــ) ،١٤٢٦-(قـم١دار الفكـر اإلسـالمي، ط ،األربعینكتاب 
-(قــــم١الشــــیعة،دار العلــــم، ط أحادیــــث، حســــین الطباطبــــائي ،جــــامع جــــرديو  ر؛ البــــ٤، ص٦ج

  .٢٣، ص١؛ االمیني، الغدیر، ج٩٤، ص٢)، جهـ١٤٠٠
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ألـم  ورجع علي رضي اهللا عنه ومن معه إلى المدینـة فأرسـل إلیـه عثمـان فـدعاه فقـال:
أمر أن التشیع أبا ذر؟ فلم شیعته أنت وغیـرك؟ فقـال علـي رضـي اهللا عنـه: لـیس كـل 
ما تأمر به أنت یجب أن نقبـل وان كـان غیـر صـواب! فقـال عثمـان هـذا مـروان یـذكر 
انك ضربت بین أذني بعیره وشتمته، فارضه من حقه! فقال علـي رضـي اهللا عنه:هـذا 

مـا الشـتیمة فـواهللا لـئن شـتمني  بعیري فلیضرب بین أذنیه كما ضربت بین أذني بعیره وإ
مروان الشتمته، الن مروان لیس لي بكفوء فأشاتمه. ثم وثب علي رضي اهللا عنه من 

  )١(عند عثمان مغضبا حتى صار إلى منزله
  )٢(*ذكر خبر نفي عمار بن یاسر

حم بلغ خبر وفاة أبي ذر إلـى عثمـان فقـال: رحـم اهللا ابـاذر ! فقـال عمـار بـن یاسـر فـر 
اهللا أبا ذر من كل قلوبنا! قـال فغضـب عثمـان ثـم قـال: یـا كـذا وكـذا أتظـن أنـي نـدمت 
إلـى تسـیره إلـى الربـذة؟ قــال عمـار: ال واهللا مـا أرى ذلـك! قــال عثمـان ادفعـوا فـي قفــاه، 
ــدا مــا بقیــت وأنــا حــي، فقــال  أنــت الحــق بالمكــان الــذي كــان فیــه ابــو ذر وال تبرحــه أب

ــم قــام عمــار فخــرج مــن عنــده عمــار: واهللا أن جــوار الســبا ع ألحــب إلــي مــن جــوارك ث
                                                

طالب(علیـــة الســـالم) وعثمـــان بـــن عفـــان فـــي المســـعودي، مـــروج  أبـــيمقالـــة علـــي بـــن ینظـــر:  )١(
ـــــــذهب، ج ، ١؛ الطبرســـــــي، االحتجـــــــاج،ج١٠٧الصـــــــدوق، االمـــــــالي، ص ؛ ٣٧٦ -٣٧٣،  ٢ال

، ٤٤والـدر الفریـد، ص د؛القمي، العقد النضـی١٨٥، ص٧٩٠ج؛ ابن كثیر  البدایة والنهایة،٢٢٩
ائي، محمــد حســین ، المیــزان ، جماعــة المدرســین ؛ الطباطبــ٢١٨لمعــاجز، صاالبحرانــي، مدینــة 

؛ الطــائي، نجــاح، لمــاذا لــم یصــل علــي علــى ٦٥،  ص٢٤)، صهـــ١٤١٢-(قــم١فــي الحــوزة ،ط
؛الطــائي، نجــاح، ١٠٨هـــ)، ص١٤١٣-( بیــروت١التــراث ،ط إحیــاءالملــوك الــثالث، دار الهــدى 

ـــــان، دار الهـــــدى  ـــــن عف ـــــات الخلیفـــــة عثمـــــان ب ـــــاءنظری ـــــراث، ط إلحی ـــــروت١الت )، هــــــ١٤٢٦-(بی
غربـال، محمــد شــفیق الموســوعة =؛ ٧٢؛ عبـد الزهــرة عثمــان، سـیرة أمیــر المــؤمنین، ص٦١١ص

ابــــن أعـــثم ، الفتــــوح ؛١١٨٧، ص٢)، جهــــ١٤٠٧-بیـــروت ،(١العربیـــة المســـیرة دار الشــــعب، ط
 . ٢٧٦-٢٧٣،ص٢ج

مــن الســابقین  وأمــه وأبــوهي  حلیــف بنــي مخــزوم هــو حجهــو عمــار بــن عــامر بــن مالــك المــذ )٢(
 ز، عــاألثیــرابـن  :ینظــر، هــ.٣٧واستشــهد بصـفین ســنة  قبــاءمـن بنــى مسـجد  أولوهــو  المباإلسـ

دار  ،١، دار الكتـاب العربـي، طصـحابةالغابـة فـي معرفـة ال أسـد)، هــ٦٣٠:الحسـن(ت أبيلدین ا
 .٢٨، ص١٣؛ الخوئي، معجم رجال الحدیث، ج٤٣، ص٤د.ت)، ج-بیروتالكتاب العربي،( 
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إلــى علــي بــن أبــي طالــب  )١(قــال: وعــزم عثمــان علــى نفــي عمــار وأقبلــت بنــو مخــزوم
رضــي اهللا عنــه فقالوا:إنــه یــا أبــا الحســن قــد علمــت بانــا أخــوال أبیــك أبــي طالــب وهــذا 

فـي ذلـك عثمان بن عفـان قـد أمـر تسـییر عمـار بـن یاسـر ولقـد حبننـا أن نلقـاه ونكلمـه 
ونسأله أن یكـف عنـه وال یؤذینـا فیـه، فقـد وثـب علیـه مـرة ففعـل بـه مـا فعـل وهـذه ثانیـة 
ونخــاف أن یخــرج معــه إلــى أمــر ینــدم وننــدم نحــن علیــه فقــال: افعــل ذلــك فــال تجعلــوا، 
فواهللا  لو تؤتـوني فـي هـذا لكـان ذلـك مـن الحـق الـذي الیسـعني تركـه وال عـذر لـي فیـه 

اهللا عنه حتى دخل إلى عثمان فسـلم وجلـس ثـم قـال: اتـق علي رضي  )٢(قال: ثم اقبل
الرجل وكف عن عمار وغیر عمار من الصـحابة، فانـك قـد سـیرت رجـال مـن  اایهاهللا 

علماء المسـلمین وخیـار المهـاجرین األولـین حتـى هلـك فـي تسـییرك إیـاه غریبـًا ثـم انـك 
نـــت أحـــق فقــال عثمـــان: ال )(اآلن تریــد أن تنفـــي نظیـــره مــن أصـــحاب رســـول اهللا 

بالمسیر منه، فواهللا ما افسـد علـي عمـارا وغیـره سـواك!فقال علـي رضـي اهللا عنـه: واهللا 
یا عثمان ما أنت بقادر على ذلك وال إلیه بواصل فـروم ذلـك إن شـئت وأمـا قولـك إنـي 
أفسدتهم علیك، فواهللا مایفسدهم علیك إال نفسك ألنهم یرون ما ینكرون فال یسـعهم إال 

: ثم وثـب علـي رضـي اهللا عنـه فخـرج واسـتقبله النـاس فقـالوا لـه: مـا تغیر ما یرون قال
ــه كــذا فقــاال لــه  ــا الحســن؟ فقــال صــنعت إنــه قــال لــي كــذا وكــذا وقلــت ل ــا أب صــنعت ی

ــا أبــا الحســن فــواهللا لــو كــان هــذ ا شــان عثمــان ورایــة فینــا كلمــا أحســنت واهللا وأصــبت ی
إال غریبـا فـي غیـر أهـل على رجل نفاه إلى بلـد غیـر بلـده فـال یمـوت احـد منـا  غضب

                                                
رجــالهم ومــا  إلــىالحــدیث  أطیــبئــل قــریش وهــم ریحانــة قــریش مــا وهــم مــن قبا -بنــو مخــزوم: )١(

كحالــة، عمــر رضــا، معجــم قبائــل العــرب،  ؛٧٣المفیــد، االمــالي، ص :نكــاح نســائهم ینظــر أجمــل
 .٩٤٨، ص٣هـ)، ج١٣٨٨-(بیروت١دار العلم،ط

علـــــــي  میالنــــــي،، ال٧٣؛ المفیــــــد، االمــــــالي، ص١٧٣، ص٢الیعقــــــوبي، تــــــاریخ الیعقــــــوبي، ج )٢(
ـــــات عالحســـــیني  ؛ ٢١، ص٣، جهــــــ) ١٤٠٥.،مطبعـــــة ســـــید الشـــــهداء ،(طهـــــران١األنـــــوار، طقب
ــــــــــــــر١٦،ص٩، الغــــــــــــــدیر، جاألمــــــــــــــین ــــــــــــــثجــــــــــــــردي، جــــــــــــــامع و  ؛ الب ، ١٤الشــــــــــــــیعة، ج أحادی

؛ الیوســــــفي، محمــــــد هــــــادي، ٤٩٩، ص٨دي، مســــــتدرك ســــــفینة البحــــــار، جرو ؛الشــــــاه٥٧٥ص
؛ ٢٣ص، ١ج، هـــــ)١٤١٧-(قــــم١، مجمــــع الفكــــر االســــالمي، طاإلســــالميموســــوعة التــــاریخ =

 .٢٣د.ت)، ص-،(لندن١الذكر، مؤسسة الفجر، ط أهل اسألواالتیجاني، محمد السماوي، 
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وال عشیرة، والى من یوصى الرجل عند موته وبمن یستعین فیما ینویه، اهللا لئن یموت 
  في رحالنا خیر لنا من حیاة األبد بالمكان الذي مات فیه ابو ذر رحمه اهللا تعالى.

قال:ثم اقبل علي(رضي اهللا عنه) على عمـار بـن یاسـر فقـال لـه: اجلـس فـي بیتـك وال 
ه، فــان اهللا تبــارك وتعــالى مانعــك مــن عثمــان وغیــر عثمــان وهــؤالء المســلمون تبــرح منــ

معـك، فقالـت بنـو مخــزوم: واهللا یـا أبـا الحســن لـئن نصـرتنا وكنـت معنــا مـا وصـل إلینــا 
عثمــان بشــيء نكــره أبــدا وبلــغ ذلــك عثمــان فكــف عــن عمــار ونــدم علــى مــا كــان منــه، 

ال شـكا إلیـه علـي بـن أبـي طالـب قال: وجعل الیدخل علیـه أحـدا مـن وجـوه المسـلمین إ
: یـــا أمیــر المـــؤمنین أفــال امشـــي إلیــه اخبـــره )١(رضــي اهللا عنــه،فقال لـــه زیــد بـــن ثابــت

بموجــدتك علیــه؟ فقــال عثمــان: بلــى إن شــئت ذلــك قــال فاقبــل زیــد ومعــه المغیــرة بــن 
الثقفـــي حتــى دخلـــوا علــى علـــي بـــن أبــي طالـــب( رضــي اهللا عنـــه) فســـلموا  )٢(االخــنس

یــد بــن ثابــت بــالكالم وقــال أمــا بعــد یــا أبــا الحســن فــان لــك ســلفا صــالحا وجلســوا فبــدأ ز 
 بالمكــان الـــذي الیعدلــه أحــد، فأنـــت للخبــر كلـــه  )(باإلســالم وأنــت مـــن رســول اهللا 

هـل ومعــدن وأمیــر المـؤمنین أصــلحه اهللا عثمــان بـن عفــان ابــن عمـك وولــي أمــر هــذه أ
شـكاك إلینـا وذكـر انـك تعتـرض األمة وله علیك حقان، حـق القرابـة وحـق الوالیـة، وقـد 
 نقول فیه إال بالحق، ولكـن واهللا علیه بأمر من األمور أال إن یأتي منكرا فال یسعنا أن 

  ألكفن عنه ما وسعني الكف.
قــال: فــتكلم المغیــرة بــن األخــنس فقــال: واهللا لــتكفن عنــه شــئت أو أبیــت،وهو واهللا اقــدر 

ــا إلیــك لنكــون لــه شــهو  نمــا بعثن دا علیــك ولیعــذر فیمــا بینــك وبینــه علیــك منــك علیــه، وإ

                                                
بن الضحاك بـن زیـد بـن لـوزان االنصـاري الخزرجـي امـه النـوار بنـت مالـك كنیتـه  زید بن ثابت )١(

ابو سعید كان عمره لما قدم الرسول(ص) الى المدینة احدى عشرة سنة شهد احد وشـهد الخنـدق 
مـــــــــا ینــــــــــزل الــــــــــوحي مـــــــــن القــــــــــران للرســــــــــول ینظر،احمـــــــــد بــــــــــن حنبل،مســــــــــند  وكـــــــــان یكتــــــــــب

 ٢١٦،ص٢،؛ابن االثیر، اسد الغابة،ج١٠،ص١احمد،ج
: وهــو المغیــرة بــن شــریف بــن عمــرو بــن وهــب بــن ثقــین الثقفــي كــان مــن نسخــالمغیــرة بــن األ )٢(

داود ،  ابــن؛ ٨١ینظــر: الطوســي، رجــال الطوســي، ص ،عثمــان وقتــل معــه یــوم الــدار أصــحاب
 .١٩١، صداود نال ابرج
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رضـي اهللا عنـه مـن كـالم  )١(فیكون له علیك الحجة بعـد هـذا الیـوم. قـال فغضـب علـي
المغیرة ثم قـال: یـا بـن المغیـرة األبتـر والشـجرة التـي ال أصـل لهـا وال فـرع یـا ابـن العبـد 

ءك وأجهـد اآلبق أنت تكفنني عنه فواهللا ما اعز اهللا من أنت ناصره اخـرج ابعـد اهللا نـوا
بالءك ثم أجهد بعدها جهدك فـال أبقـى اهللا علیـك إن ابقـي قـال فسـكت المغیـرة الیقـول 
شــیئا وتكلــم زیــد بــن ثابــت وقــال:ال واهللا یــا أبــا الحســن مــا جئنــاك لنكــون علیــك شــهودا 
ولكننا مشیا إلیـك التماسـا لألجـر فـي أن یصـلح اهللا تعـالى بینـك وبـین ابـن عمـك و أن 

ن اإلدراك، قـال: فـدعا لـه علـي ولقومـه بـالخیر ثـم قـام زیـد بـن یجمع كلمتكم على أحس
  ثابت واالخنس إلى عثمان یخبروه بما كان من الكالم.

  )٢(*خبر الولید بن عقبة مع أهل الكوفة
ذا بنفر من أهل الكوفة قد قدموا على عثمان فسلموا علیه فرد علیهم السالم ثم  قال: وإ

أتینــاك فــي أمــر الولیــد بــن عقبــة قــال عثمــان ومــا  قــال: تكلمــوا لحــاجتكم ثــم قــالوا: إننــا
شــان الولیــد؟ فقالوا:انــك ولیتــه علینــا فأســاء الســیرة، ثــم إننــا دخلنــا علیــه فــي منــزل وهــو 
یشــرب الخمــر فــان رأیـــت أن تعزلــه عنــا، فقــال عثمان:ســـبحان اهللا مــا أظــن هــذا كمـــا 

ال فتقـدم رجـل مـن أهـل تقولون، فقالوا بلى، قد كان ذلك وال نشهد علیه إال بما رأینا: ق
الكوفة یكنى أبا زینب فقال: بلى یا أمیر المؤمنین أنا دخلت علیه ومعي قوم یشـهدون 
بذلك ثم إنهم وجدوه یقيء الخمر ولیس یعقل شیئا في أمره فأخذت خاتمه مـن أصـعبه 

                                                
الیعقـوبي، تـاریخ نس، طالب(ع) مـع زیـد بـن ثابـت والمغیـرة بـن االخـ أبيمقالة علي بن  :رینظ )١(

 إبــــــراهیمهـــــــ)، غنیــــــة النـــــزوع، تحقیــــــق ٥٨٥:زهـــــرة(ت ابــــــن؛ الحلبــــــي، ١٧٣، ص٢الیعقـــــوبي، ج
ــــــور اهللا ٦٣)، صهـــــــ١٤١٧-( قــــــم١  (ع) طقالصــــــاد األمــــــامالبهاردي،مؤسســــــة  ؛ التســــــتري، ن

ســـي، بحــــار جل؛ الم١٩٢(قــــم.د.ت)، ص١الحـــق، مؤسســــة الشـــیعة ، ط إحقــــاق، هــــ)١٠١٩:ت(
؛ التیجــــاني، ٥٧٥، ص١٤الشــــیعة، ج أحادیــــث، جــــامع يالبــــر وجــــرد، ٣٧، ص٦٦، جاألنــــوار

 . ٣٨٠-٣٧٩،ص ٢بن أعثم ، الفتوح ،ج؛٢٣٥الذكر، ص أهل فاسألوامحمد السماوي، 
عفـــان المـــه كـــان شـــاربا للخمـــر وقـــد واله بـــن أبـــي معـــیط هـــو أخ عثمـــان بـــن  الولیـــد بـــن عقبـــة) ١(

صــلى  هـــ) وكــان أمیــر المــؤمنین (ع) قــد أقــام علیــه الحــد ألنــه ٢٥عثمــان بــن عفــان الكوفــة ســنة( 
ـــــــاس فجـــــــرا وهـــــــو مخمـــــــور ینظر:الطبرســـــــي،االحتجاج التســـــــتري،إحقاق الحـــــــق ،٢٧٦ص،١ج،بالن

ـــــــــي الحـــــــــو ١٤١٢،الطباطبائي،محمـــــــــد حســـــــــین(ت:٢٥٠،ص زة هــــــــــ)المیزان،.جماعة المدرســـــــــین ف
 .٢٧١،ص١٦ج هـ)،١٤١٢،(قم:١العلمیة.ط
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وها هو في یدي فأرسل عثمان إلى علي بن أبـي طالـب رضـي اهللا عنـه فـدعاه واخبـره 
ا الـرأي عنـدك یـا أبـا الحسـن؟ فقـال علي(رضـي اهللا عنـه): الـرأي عنـدي بذلك فقـال: مـ

أن تبعـث لصــاحبك فتخبـره وتــدعوه بالشـهود فــإذا شـهدوا علیــه أقمـت علیــه الحـد، قــال: 
فأرسل عثمان إلى الكوفة فجيء بالولید بن عقبه واجتمع النـاس وتقـدم ابـو زینـب ومـن 

لخمر قال: فأمر بـه عثمـان فجـرد معه من أهل الكوفة فشهدوا علیه في وجهه بشرب ا
   عنه ثیابه وأقام الحد وعزله عن الكوفة

  )١.(وولي مكانة سعید بن العاص
                                                

المؤذنون للصـالة  أذنالصبح فلما  إلىاللیل  أولالولید بن عقبة كان یشرب الخمر من  أنیروى )  ٢(
 أزیـدكم أن أتریـدونوقال  أربعةفصلى  المحراب في صالة الصبح إلىخرج منفصال في غالئله فتقدم 

ماتزیـد  األولفقـال لـه مـن كـان خلفـه فـي الصـف  قال في سجوده وقد طـال اشـرب واسـقني إنهوقیل 
عتـاب بـن عـیالن  لئـالقاوكـان  أمیـرا كوعینـوالیـا  إلینامن الخیر واهللا ال اجب ممن بعثك  إلیهالزادك 

  وا علیه بشربشهدالثقفي حین جاء نفر من الكوفة و 
(ع) اقضــي بینــه وبــین هــؤالء الــذین زعمــ  علــي  أمرفــشــرب الخمــر  إنــه واالخمــر قــال عثمــان لعلیــًا

يـا أَيهـا   الرسـول(( ن الكـریم منـذ زمـنآمـن القـر  آیـةجلدة ونزلت بحقه  أربعینبجلده سوط له شعبتان 
ــ   ــا فَعلْ ــى م ــبِحوا علَ فَتُص ــة ــيبوا قَومــاً بِجهالَ ــوا أَن تُص نيفَتَب ــأ ببِن ــق فَاس ــاءكُمــوا إِن ج نآم ينالَّــذ نيمــاد تُم نَ

  ) }٦سورة احلجرات:{
  المؤمنین الولید بن عقبة أمیروقال الشاعر حسان بن ثابت عندما جلد 

  في علي والولید قرانا انزل اهللا الكتاب علینا ****
  االیمانا تبوأالولید منزل كفرا****وعلي  أفتبو 

  **** كمن كان فاسقا خوانابعبد اهللالیس من كان مؤمنا 
  اء عیاناالجز  إلىسوف یدعي الولید بعد قلیل**** وعلي 

  فعلي یجزي هناك جنانا***** وهناك الولید یجزي هوانا
المــؤمنین(ع)، تحقیــق محمــد  أمیــر اإلمــامهـــ)، مناقــب ٣٠٠الكــوفي، محمــد بــن ســلمان ت(: ینظــر 

؛ ١٣٨، ص١، جهـــــــ)١٤١٢-،(قــــــم١، طاإلســــــالمیةفــــــة االثق أخبــــــاربــــــاقر المحمــــــودي، مجمــــــع 
، الكـــوفي، ٣٧٠، ٢، مــروج الــذهب، ج؛المســعودي٦١، ص٥والملــوك، ج األمــمالطبــري، تــاریخ 

-د.ط(د.م واألئمـــةهــــ)، االســـتغاثة، مصـــادر ســـیرة النبـــي ٣٥٢:ت(علـــي بـــن احمـــد بـــن موســـى 
هـــ)، ٤٣٦:؛ المرتضـى، علــي بـن الحسـین(ت٥٧٩؛ الصـدوق، االمـالي، ص٦٢، ص١د.ت)، ج
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  :*ذكر وصول بعض المصریین إلى المدینة وشكایتهم ضد عاملهم
وصــلت مــن مصــر جماعــة مــن الوجهــاء یشــتكون عــاملهم ودخلــوا إلــى المســجد النبــوي 

وا علــیهم فــردوا علــیهم الســالم وســألوهم عــن فــرأوا عــدة مــن المهــاجرین واألنصــار فســلم
لـبعض األعمـال التـي صـدرت  ااألمر الذي دعاهم للحضور فقالوا : لقـد جئنـا اسـتنكار 

عـن عاملنـا فقـال لهـم علــي بـن أبـي طالـب: ال تسـتعجلوا فــي أمـركم واخبـروا اإلمـام مــا 
وامـر تریدون مشافهة وقولوا إن العامل كان یفعل مـا یشـاء بحسـب رأیـه ولـیس حسـب أ

الخلیفــة واخبــروه بكــل األمــور التــي تنكرونهــا علیــه. ثــم هــو یعاتبــه ویســتعدیه فیحصــل 
مطلوبكم أما إذا لم ینكر علیه وتركـه فـي مكانـة حینئـذ تـأملوا فـي وجـه المصـلحة. ومـا 
ــــف نفســــك  ــــوه فــــدعا لــــه المصــــریین وقــــالوا: نأمــــل أن تتلطــــف بنــــا وتكل یجــــب أن تفعل

ي:الحاجـــة لكـــم بحضـــوري ففـــیكم الكفایـــة فقـــالوا بـــالمجيء معنـــا إلـــى عثمـــان. فقـــال عل
:صحیح، ولكننا نرغب في حضورك لتشهد علینا، فقال علـي: هنـاك شـاهد أقـوى منـي 

وكل ما یجري سیراه ویسمعه فقالوا: من ذاك الذي ستكون شهادته أعظـم مـن ٠سیكون
فقـال علـي: (اهللا جـل جاللـه) إنـه أعظـم   )(شهادتك وحضـورك وأنـت أخ للرسـول 

میــع المخلوقــات وارحــم مــن عبــاده بأنفســهم          ( فــاتركوني وشــأني واذهبــوا مــن ج
                                                                                                                                       

، هــــ)١٤١٠-، (قـــم٢ن، طاعبـــد الزهـــراء حســـین، مؤسســـة اســـماعلی، تحقیـــق اإلمامـــةالشـــافي فـــي 
طالـب محمـد  أبـو؛ ابن العالمـة، ٢٣٦، ص٢، الكامل في التاریخ، جاألثیر؛ ابن ١٥٨، ص٢ج

ــــد فــــي شــــرح  إیضــــاحهـــــ) ٧٧٠:ت(بــــن الحســــن بــــن یوســــف  القواعــــد، مؤسســــة  إشــــكاالتالفوائ
هــــــ)، ٩٦٦:ت(اهللا بـــــن علــــي  ن؛ العـــــاملي، زیــــ٥١٤، ص٤)، جهـــــ١٣٨٩-قـــــم(١اســــماعلیان،ط

؛ المجلســـي، بحـــار ٤٦٧، ص١٤)،جهــــ١٤١٩-قـــم،(١، طاإلســـالمیة، المعـــارف اإلفهـــاممســـالك 
، كشــف هــ)١١٣٧:ت(؛ الفاضـل الهنــدي، بهـاء الــدین محمـد بـن الحســن ٩١، ص٤٤، جاألنـوار

؛ ٥٦٦، ص١٠، ج)هــــ.١٤٢٤( قـــم ١، مؤسســـة الشـــر االســـالمي، طاألحكـــاماللثـــام مـــن قواعـــد 
،مواقف الشـــــــــیعة، األحمـــــــــدي؛ الحیـــــــــاني، علـــــــــي ٢٧١، ص٣، جاألنـــــــــواربـــــــــات ق، علمیالنـــــــــيا

؛ زیــن العابــدین، طــارق، دعــوة ١١٢، ص١،جهـــ)١٤١٦-مؤسســة النشــر االســالمي، ط (قــم(١ط
؛ الســبحاني، جعفــر ، ٤١، صهـــ)١٤١٨-،(مشــهد١ویة، طرضــانة التســبیل المــؤمنین، االســ إلــى

ـــــى عقائـــــد الشـــــیعة  أضـــــواء ، هــــــ)١٤٢١-( قـــــم١،ط(ع)قدالصـــــا اإلمـــــام، مؤسســـــة األمامیـــــةعل
بیــــــروت  (،دار الهــــــدىوالدولـــــة ،=الــــــدین  إمــــــامعلي(ع) ،محمــــــد بــــــن أحمـــــد،؛ المعلـــــم ٥٣٠ص

 ؛  ٣٨٣-٣٨١،ص  ٢ابن أعثم ، الفتوح ، ج؛٧٧٢صهـ)،١٤٠٧
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ـــه یحصـــل  ـــوا لعل ـــى العامـــل فقول ـــه عل ـــر المـــؤمنین واشـــرحوا حالكم،ومـــا تنقمون إلـــى أمی
مقصــودكم وتكونــون راضــیین حینئــذ توجــه المصــریون إلــى منــزل عثمــان وطلبــوا اإلذن 

أمیر المؤمنین مثواهم وقربهم إلیه ثـم قـال علیه فلما أذن لهم دخلوا وسلموا علیه فأكرم 
لهم مالذي جاء بكم، هل انتم نـاقمون علـى أحـد حتـى مللـتم ثـم جئـتم بـال أمـر منـي أو 
مـــن عـــاملكم( فـــاذكروا مطـــالبكم) فقـــال المصـــریون: لقـــد جئنـــا ســـبب األعمـــال الغیـــر 
مرضـــیة التـــي ظهـــرت مـــن عـــاملكم وجئنـــا إلنكارهـــا كـــي تســـتدعیه وتســـأله عنهـــا أیهـــا 

خلیفة إن نعمة اهللا علیك كثیرة فأشكر النعمة واتق اهللا، فقال: أیة أفعـال غیـر مقبولـة ال
صدرت عني بینوها لي فقال المصریون: بما انك تطلب منا الحق فسنقول لك أول ما 

  الذي نفاه رسول اهللا إلى الطائف. )١(ننقمه علیك انك قربت الحكم بن العاص
اء المطــر الــذي هــو رزق اهللا ثالثــا احتجــازك لمــثانیــا: إحراقــك ألجــزاء مــن المصــحف و 

عطــاءه ألقاربــك ومنعــ لعبــاده لرســول اهللا بغیــر ات النــاس عنــه وأخیــرا نفیــك لصــحابة وإ
ـــول اهللا فـــي كتابـــه( ـــد وفصـــلهم عـــن أهلهـــم وعشـــیرتهم بینمـــا یق ــذْنَا  حـــق مـــن البل وإِذْ أَخـ

ــون أَ  الَ تُخْرِجو ــاءكُم مد كُونــف الَ تَس ــاقَكُم ــررتُم  ميثَ ــارِكُم ثُــم أَقْ يــن د ــكُم منفُس
وندهتَش أَنتُم٢()و(.  

قــال: فأرســـل عثمــان إلـــى علــي بـــن آبــي طالب(رضـــي اهللا عنــه)، فـــدعاه فقــال یـــا آبـــا 
الحسن أنت لهؤالء القوم فادعوهم إلى كتاب اهللا وسنة نبیه واكفني ممـا یكرهـون، فقـال 

مؤكدا، ثم خرج من عنده فاقبـل نحـو القـوم فلمـا  له علي إن أعطیتني عهد اهللا ومیثاقه
ــا نجلــك، فقــال: إنكــم تعطــون مــا تریــدون  ــا الحســن فإنن ــا أب ــالوا: مــاوراءك ی ــا مــنهم ق دن
وتعــافون مــن كـــل مــا أســـخطكم ویــولى علـــیكم مــن تحبـــون ویعــزل عـــنكم مــن تكرهـــون 

بل علي لوا:ومن یضمن لنا ذلك قال علي: أنا اضمن لكم ذلك فقالوا رضینا قال فاقافق
إلـى عثمـان ومعـه وجـوه القـوم وأشـرافهم فلمــا دخلـوا عـاتبوه فـاعتبهم مـن كـل مـا كرهــوا، 

                                                
مــن  مــن صــلبة وكــان یــأتيولعــن كــل مــن  )(الــذي لعنــه الرســول الحكــم بــن العــاص: وهــو  )١(

ي، نـــر الطبراظـــین المقـــربین للخلیفـــة عثمـــان بـــن عفـــان وكـــان احـــد عمالـــه واعطـــاه ثلـــث مـــال افریقیـــا
  .٣٤٧، ص٢،جالكبیر المعجم

  .٨٤،سورة البقرة: اآلیة) ٢(
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فقالوا اكتب لنا بذلك كتابـا ادخـل لنـا فـي هـذا الضـمان علینـا بالوفـاء لنـا بمـا فـي كتابنـا 
فقال عثمان: اكتبوا ما حببتم ادخلوا في هذا الضمان من أردتـم، قـال :فكتبـوا "بسـم اهللا 

رحیم هذا كتاب مـن عبـداهللا عثمـان أمیـر المـؤمنین لجمیـع مـن نقـم علیـه مـن الرحمن ال
أهل البصرة والكوفـة ومصـر إن لكـم أن اعمـل بكتـاب اهللا عـز وجـل وسـنة نبیـه محمـد 

)(  وان المحروم یعطي والخائف یؤمن والمنفي یرد وان المال یرد على أهـل الحـق
  .)١(وان یعزل عامل مصر ویولى علیهم من یرضون

  :كر رجوع أهل مصر إلى محاربة عثمان بعدما وجدوا الكتاب*ذ
قــال: فلمــا رأى محمــد بــن أبــي بكــر الكتــاب رجــع إلــى المدینــة هــو ومــن معــه ثــم جمــع 

وقرأ علیهم الكتاب واخبرهم بقصة الكتاب قال: فلم یبق بالمدینة  )(أصحاب النبي 
صـاحبهم عبـداهللا  احد إال حنق على عثمان، واشتد حنق بنو هذیل خاصة علیه ألجـل

بن مسعود و هاجت بنو مخـزوم ألجـل صـاحبهم عمـار بـن یاسـر وكـذلك غفـار ألجـل 
صــاحبهم أبـــي ذر ثــم إن علیـــا اخـــذ الكتــاب واقبـــل حتــى دخـــل علـــى عثمــان وقـــال لـــه 
ویحك ال ادري على ماذا انزل استعتبك القوم فـاعتبتهم بزعمـك وضـمنتني ثـم أحقرتنـي 

ر عثمـان إلـى الكتـاب ثـم قـال: مـا اعـرف شـیئا مـن وكتبت فیهم هـذا الكتـاب قـال: فنظـ

                                                
طالـب(ع) ووعـد الوفـد المصـري  أبـيالمؤمنین علي بن  أمیر إمامبن عفان  عثمانمیثاق  خذا )١(

، ٣والملـــوك، ج األمـــم؛ الطبـــري، تــاریخ ٥٦، ص١السیاســـیة، جو  اإلمامــةابـــن قتیبـــة،  : ؛ینظــر
، اإلمامــــةمرتضـــى، الشـــافي فـــي الشـــریف ال ؛ ٣٨٠،ص١المســـعودي ، مـــروج الـــذهب،ج ؛٣٧٨

الحدیـــد، نهـــج  أبـــيابـــن ؛ ٣٥٦،ص ٣ابـــن األثیـــر ، الكامـــل  فـــي التـــاریخ ، ج ؛ ؛٢٦٤، ص٤ج
؛ الصــــفدي،الوافي بالوفیــــات، ٤٢٩، ص٣، جاإلســــالم؛ الــــذهبي، تــــاریخ ٢٨، ص٣البالغــــة، ج

؛ ابــن خلــدون، تــاریخ ابــن خلــدون، ١٩٠،ص٧؛ ابــن كثیــر، البدایــة والنهایــة، ج١٠٢، ص١٧ج
-،(النجــــف االشــــرف٢العلویــــة، المكتبــــة الحیدریــــة، ط األنــــوار، جعفــــر، دي؛ النقــــ١٤٦ص ،٢ج

ـــــث؛ العســـــكري، الســـــید مرتضـــــى، ١٧، ٩؛ االمینـــــي، الغـــــدیر، ج٤٥٨، صهــــــ)١٣٨١  أم أحادی
؛ الخلیلــي، جــواد جعفـــر، ١٣٩، ص١،جهـــ)١٤١٤-،(د.م٥التوحیــد للنشرـــ،ط ،المــؤمنین عائشــة

، سـعید، معـالم أیـوب؛ ٣٢٧، صهــ)١٤٢١ -( بیروت١،ط اإلرشاد، وأتباعهمالخلفاء  تمااكمح
؛ الطـــائي، نظریـــات الخلیفـــة عثمـــان بـــن ٦٠، صهــــ)١٤١٦-،(قـــم١الفـــتن، ســـعید بـــن صـــبر، ط

  ٤١١-٤٠٣، ص ٢ابن أعثم ، الفتوح ،ج .٦٤٨عفان، ص
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هذا فقال علي: الغالم غالمك أم ال. قال عثمان: بـل هـو واهللا غالمـي والبعیـر بعیـري 
وهذا الخاتم خاتمي والخط خط كاتبي، قال علي(رضي اهللا عنه) فیخـرج غالمـك علـى 

ه الخــط شــببعیــرك بكتــاب أنــت التعلــم بــه؟ فقــال عثمــان: حیرتــك یــا أبــا الحســن، وقــد ی
ال واهللا ما كتبت هذا الكتاب وما أمرت به وال وجهـت هـذا خطه وقد ختم على الخاتم، 

واتهــم كــاتبي، قــال  )١(الغــالم إلــى مصــر، فقــال علــي ال علیــك فمــن تــتهم؟ قــال اتهمــك
  علي بل هو فعلك وأمرك، ثم خرج من عنده مغضبا.

  :یس من رعیتهأ*ذكر استنصار عثمان بعماله لما 
إلى عماله بالبصرة والشام والكوفة نسخة واحدة "بسـم اهللا الـرحمن الـرحیم"  كتب عثمان

أما بعد فان أهل البغي والسفه والجهل والعدوان من أهل الكوفة ومصـر وأهـل المدینـة 
قد أحاطوا بداري ولم یرضهم شيء دون قتلـي او خلعـي سـر مـاال سـر بلینـه ربـي، إال 

رأي، فلعل ربي یدفع بهم عني یعنـي هـؤالء واني مالق ربي فأعني برجال ذوي نجدة و 
، قـــال فامســـك النــاس عنـــه ولـــم یجبــه احـــد مـــنهم -والســالم –الظــالمین البـــاغین علـــي 

بشيء، قال : وعلم أهل المدینة وأهل الكوفة وأهل مصر أن عثمان قد كتب إلى أهل 
فلجــوا فــي حصــاره ومنعــوه مــن المــاء، فاشــرف  لشــام والبصــرة یســتنجدهم فكــبس علیــها

ــالوا ال علــ یهم مــن جــدار داره ثــم قــال: أیهــا النــاس! هــل فــیكم علــي بــن أبــي طالــب؟ ق
رضــي اهللا عنــه ذلــك وهــو فــي منزلــه فأرســل إلیــه (فســكت ونــزل، قــال: وبلــغ ذلــك علــي

بغالمه قنبر فقال:انطلقت إلـى عثمـان فسـألته مـاذا تریـد فجـاء قنبـر إلـى عثمـان فـدخل 
ما الذي تریده فقال عثمان: أردته أن یوجه وسلم ثم قال: إن موالي أرسلني إلیك یقول 

إلــي بشــيء مــن المــاء فــاني قــد منعتــه واضــر بــي العطــش وبمــن معــي فــي هــذا الــدار! 
                                                

اغلـب المصـادر ولكـن  إلیهـالكتاب اتهام عثمان علیا( علیه السالم) بكتابه لم تشـر ذكر قصه  )١(
الـــبالذري، احمـــد بـــن جـــابر  :لكتـــاب ینظـــرایـــذكرون اتهـــام عثمـــان لعلـــي بتزویـــر ؤرخین هنـــاك مـــ

، هـــــــــــــــ)١٣٩٤-(بیــــــــــــــروت١، مؤسســــــــــــــة االعلمــــــــــــــي ،طاألشــــــــــــــرافهـــــــــــــــ)، انســــــــــــــاب ٢٧٩:ت(
-،(بیـروت٤)، دار الهـادي ، ط( العظـممرتضى، جعفر، الصحیح فـي سـیرة النبـي ؛،٢٠٧ص

المغتصــبة، دار المستبصــرین،  الحســیني، الخالفــة إدریــسي، بــ؛ المغر ١٦٣، ص٣، جهـــ)١٤١٥
-،(قـــم١، الكـــوراني، علـــي العـــاملي، جـــواهر التـــاریخ، دار الهـــدى، ط١٦٣(د.م. د.ت)، ص١ط

 .٣٩٤، ص١، جهـ)١٤٢٥
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فرجع قنبر إلى علي فاخبره بذلك، فأرسل إلیه علي ثالث قرب من المـاء مـع نفـر مـن 
وا إلیــه المـاء، فشــرب ابنـي هاشـم فلــم یتعـرض لهــم احـد حتــى دخلـوا إلـى عثمــان فأوصـ

 )١شرب من معه في الدارو 
  
  
  
 
 
 

                                                
المـؤمنین  أمیـر أنمصـر  وأهـلالمدینـة والكوفـة  أهـلالمـاء عنـه مـن قبـل  منـعحصار عثمان و  )١(

 البغـــدادي، محمــــد بـــن حبیــــب: بــــثالث قـــرب مـــن المــــاء ینظـــر إلیـــه أرســـلعلـــي (ع) هـــو الــــذي 
؛ ٣٥٧، صهـــ)١٣٦١-حیــدر ابــاد(،دائــرة المعــارف العثمانیــة،١ط بــر،ح، كتــاب المهـــ)٢٤٥ت:(
ــــــــا ــــــــبالذري، انســــــــا٥٢، ص١والسیاســــــــیة، ج اإلمامــــــــةن قتیبــــــــة، ب ؛ ٢٠٧، صاألشــــــــراف ب؛ ال

هـــــــــــــ)، ٣٦٣ت:، ابــــــــــــن عبــــــــــــد ربــــــــــــه(االندلســــــــــــي؛٣٨٠، ٢، مــــــــــــروج الــــــــــــذهب، جالمســــــــــــعودي
الحسـن علـي  أبـو؛ الـدار قطنـي، ٣٩٠، ص٢د.ت)،ج-(بیروت١یة ،طالكتب العلمار داالستذكار،

ــــــــــي ،هـــــــــــ٣٨٥:ت( ــــــــــدار قطن ــــــــــة ،١ط)سنن ال ؛ ٦٧/ ص٩، جهـــــــــــ)١٤٠٥-ر (الریاضدار طیب
د. ط( بیـــروت، د.ت)، ون كـــریم،حســـالتعقیب، تحقیـــق فـــارس هــــ)،٤٤٩ت:الفـــتح( أبـــو، راجكــيالك
تحقیــق  ،دمشــقدینــة ، تــاریخ مهـــ) ٥٧١ابــو القاســم علــي بــن الحســن (ت:  ؛ ابــن عســاكر٥٥ص

الكامــــل فــــي  ، األثیــــر؛ ابــــن ٢٥، ص٢٩جهـــــ)١٤١٥،دار الفكــــر،( بیــــروت ،١علــــي شــــیري ،ط
؛ المـــزي، جمـــال  ٢٤٧،ص١٥، شـــرح نهـــج البالغـــة،جالحدیـــد ن أبـــي؛ ابـــ٥٣٤،ص ٣التـــاریخ ج

ــــــــروت١، تهــــــــذیب الكمــــــــال، مؤسســــــــة الرســــــــالة، طهـــــــــ)٧٤٢:ت(الحجــــــــاج  أبــــــــيالــــــــدین  -( بی
، شـــمس الـــدین أبـــو بركـــات؛ ٥٣٤، ص٣، جاإلســـالمریخ ؛ الـــذهبي، تـــا٢٠٧،ص،٢جهــــ)١٣٩٤

الثقافــة  إحیــاءمجمــع ،علــي (ع) اإلمــامهـــ)، جــواهر المطالــب فــي مناقــب ٨٧١:ت بــن الدمشــقي(ا
هـــــ)، ٩٤٢:ت(ســــف و ؛ الصــــالحي، محمــــد بـــن ی١٨٩، ص٢، جهــــ)١٤١٦قــــم ،(١ط،اإلســـالمیة

الحلبـي ، ابـن  ؛٢٩٣، ص٣،جهــ)١٤١٤-(بیـروت١،دار الكتب العلمیـة ،طواإلرشادسبل الهدى 
 ١٤٠٠-بیـــروت،دار المعرفـــة ،(١هــــ)، الســـیرة الحلبیـــة ،ط١٠٤٤(ت: الـــدین ،علـــي برهـــانالحلبي
ابــــن أعـــــثم ،  ،٤٥٦البیــــت، ص أهــــلالشــــیرواني، مناقــــب  ؛٢٦٨ص ٩الغــــدیر،جمیني،األ هـــــ)،

 ؛ ٤١٨ -٤١٦، ٢الفتوح ،ج
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  المبحث األول
  :)١(بي طالب(علیه السالم)ذكر بیعة اإلمام علي بن أ

فقالوا:یـا أبـا الحسـن إنـه قـد  )٢(قال:وأقبل الناس الى علي بن أبي طالب بعـرف الضـبع
قتل هذا الرجل وال بد للناس من إمام ولیس لهذا االمـر احـد سـواك، فهلـم فبـایع النـاس 

ال علي: ال حاجـة لـي فـي البیعـة ،فقـال لـه حتى یدفن هذا الرجل فانه في داره قتیل،فق
بعــض القــوم: یــا ســبحان اهللا لمــا ال تجیــب القــوم الــى البیعــة،فقال لــه بعــض القــوم، قــد 
تعلم انه قتل عثمان كان هللا عـز وجـل رضـا! فقـال علـي: لـیس األمـر كمـا تقولـون لقـد 

ا لــه وجــوه قتلتمــوه بــال دیــة والقــود، فــدعوني والتمســوا غیــري لهــذا األمــر فــإني أرى أمــر 
والتقوم له القلوب، ال ثتبت علیه العقول فعلیكم بطلحة والزبیر،قالوا: فانطلق معنا إلى 

  ؛فقال علي: أفعل ذلك، ثم خرج من منزله مع )٣(طلحة والزبیر
                                                

ـــــــــب يمیـــــــــر المـــــــــؤمنین علـــــــــأینظـــــــــر تفاصـــــــــیل بیعـــــــــة  )١( ـــــــــن ابـــــــــي طال ابـــــــــن مـــــــــزاحم،   ب
تحقیـق وشـرح عبـد السـالم محمـد هـارون، المؤسسـة العربیـة  ،)،وقعة صـفینـه٢١٢ري(ت:قنمال

، ١؛ ابــــــــن قتیبــــــــة، االمامــــــــة والسیاســــــــیة،ج٢٤هـــــــــ)،ص١٣٨٣-(قــــــــاهرة١الحدیثــــــــة للنشــــــــر،ط
االخبـــار الطـــوال، تحقیـــق  )هــــ٢٧٦ت(،الـــدینوري،٣٣؛الـــبالذري، انســـاب االشـــراف، ص٦٥ص

؛الیعقوبي،تـــاریخ ١٤٠م)، ص١٩٦٠،.مد(١عبـــد المـــنعم عـــامر، دار احیـــاء الكتـــب العربیـــة، ط
مفید،محمـد ال؛١٥٣، ص٥، جوالملـوك، الطبري، تاریخ الرسل ١٨٦-١٧٨، ص٢الیعقوبي، ج

،دار الحیــــــاءهــــــ)، االرشــــــاد، تحقیـــــق مؤسســــــة اهـــــل البیت(٤١٣ت:(بـــــن محمــــــد بـــــن النعمــــــان
ــــــراث،ط ــــــروت٢الت ــــــد، الجمــــــل، ص٢٤٢، ١هـــــــ)،ج١٤١٤-،بی ؛ الطوســــــي،االمالي، ٧١؛ المفی

هـــــــ) اعــــــالم الــــــورى بـــــــاعالم ٥٤٨بي علــــــي الفضــــــل بــــــن الحســــــن(ت:الطبرســــــي،ا؛ ٢٢٧ص
؛ ابــن االثبیــر، الكامــل ٣٣٤،ص١)،ج١٤١٥،(قــم:١الهدى،مؤسســة الرســالة الحیــاء التــراث،ط

  .٢٥٤-٢٥٣، ص٧؛ ابن كثیر، البدایة والنهایة، ج١٩٠، ص٣في التاریخ، ج
لخطـاف، وقیـل ال لفظ الضـبع مـن السـباع، اسـم جبـیعرف الضبع:ضبع بفتح اوله وضم ثانیة  )٢(

  .٤٥١،ص٣، معجم البلدان، جتجبل فارد یسمى بذلك لما علیه من الحجارة. ینظر یاقو 
ـــم یبایعـــه الزبیـــر وال صـــهیب بـــن   ا نمـــا بایعـــا علیـــإن طلحـــة والزبیـــر إِ یـــل: ق )٣( كرهـــا وقیـــل ل

 ن طلحـة والزبیـر بایعـا كرهـا، ذلـكإما علـى قـول مـن قـال أبن زید ف أسامةسالمة بن واقش وال 
میرهــا الغــافقي بــن حــرب یلتمســون مــن یجــیهم أیــام و أن عثمــان لمــا قتــل بقیــت المدینــة خمســة أ
  نـومر فال یجدونه ووجدوا طلحة وسعدا والزبیـر قـد خرجـا مـن المدینـة ووجـدوا بالقیام باأل=لى إ

الطبــري، تــاریخ الرســل والملــوك، ؛١٢٠قــد هربــوا ینظــر: الــدنیوري، االخبــار الطــوال، ص امیــه
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القوم حتى صار الى طلحة في داره، فقال: یا أبا محمد إن الناس قد اجتمعوا إلي في 
ها، فابسط یدك حتى یبایعك الناس، فقال طلحـة: یـا أبـا البیعة وأما انا فال حاجة لي فی

الحسن أنت أولى بهذا االمر وأحق مني لفضلك وقرابتك وسابقتك فقـال لـه علـي: انـي 
اخاف أن یبایعني الناس ،واستاقموا على بیعتي أن یكون منـك أمـر مـن االمـور، فقـال 

ا فقـال علـي هللا تبـارك طلحة مهال یا أبـا الحسـن، فـال واهللا یأتیـك منـي شـيء تكرهـه أبـد
ــا إذا إلــى  ــا الحســن فقــم، قــال علــي: فقــم بن وتعــالى علیــك راع وكفیــل قــال طلحــة:یا أب
الزبیـر بــن العــوام فأقبــل معــه طلحـة إلــى الزبیــر فكلمــه علــي بمـا كلــم بــه طلحــة وعاقــدة 

  رجع علي إلى المسجد واجتمع الناس.وعاهدة أن ال یغدر به وال یحبس بیعته قال:ف
  
  
  
ومالـك بـن  )٢(ورفاعـة بـن رافـع )١(هـانألنصـار مـنهم أبـو الهیـثم بـن التیر مـن افقال نفـ 

غزیـة وأبـو أیـوب خالـد بـن  )٢(، والحجاج بن عمرو بـن)١(وخزیمة بن ثابت )٣(الحجالن
                                                                                                                                       

علــي  ، الشــریف المرتضـى٨٤، ص١٤میــر المـؤمنین،أ؛ الكوفي،فضـائل ١٥٧-١٥٦، ص٥ج
ئمـــة، تحقیـــق محمـــد هـــادي االمـــین، مجمـــع البحـــوث خصـــائص األ) هــــ٤٠٦(ت:،بـــن الحســـین

؛ الطوســـــــي، ٢١٠، ص١؛ المفید،اإلرشـــــــاد، ج٦١، ص)هــــــــ١٤٠٦-(مشـــــــهد١االســـــــالمیة، ط
 .١٩٠، ص٣؛ ابن االثیر، الكامل في التاریخ، ج٧٢١االمالي، ص

كــان نقیــب بنــي االشــهل  لمالــك بــن النبهــان: هــو مالــك بــن عقیــل بــن عمــرو بــن عبــد االشــه )١(
البغـدادي :ل انه ادرك صفین وشهدها مع علي وقتـل بهـا ینظـر ی)) قحد نقباء النبي((أوكان 

ســد أ؛ ابــن االثیــر، ٣٧٦،ص٣ج،الثقــات ان بــ؛ ابــن ح٢٦٨ر اســماء نقبــاء الرســول، صجــ،الم
 .٢٢١، ص٧الغابة، ح

شــهد بــدرا وروى انــه شــهد معــاذ الزرقـي رفاعـة بــن رافع:هــو رفاعــة بــن مالـك بــن الحجــالن ابــو  )٢(
،ابي لحــاكم النیســابوري؛ا٥٩٦ابــن ســعد،الطبقات الكبــرى، ص :مــع علــي الجمــل وصــفین ینظــر

ـــــــداهللا  ـــــــى ال٤٠٥الحـــــــاكم(ت:عب ـــــــد الـــــــرحمن یصـــــــحهــــــــ)،المستدرك عل حین،تحقیق یوســـــــف عب
؛ العینــــــــــــــــــــــــي، عمــــــــــــــــــــــــدة ٢٢، ص٣.ت)،جد-،دار المعرفــــــــــــــــــــــــة،(بیروت١المرعشــــــــــــــــــــــــلي،ط

 .١٠٤،ص١٧القارئ،ج
  لم اقف على ترجمة لهك بن الحجالن مال )٣(
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، فقالوا إیها الناس إنكـم قـد رأیـتم ماسـار فـیكم عثمـان وأنـتم الیـوم علـى شـرف أن )٣(زید
صـریون، اطیعـوا أمرنـا، قـال، فقـال: لـه الكوفیـون، والمتقعوا فـي مثلهـا، فاسـمعوا قولنـا و 

روا علینا فانكم أهل السابقة وقد سماكم الیه أنصارا، فامرونـا مـا فإننا قد قبلنا منكم فاثی
امـركم، فقالـت االنصـار إنكـم قـد عـرفتم فضـل علـي بـن أبـي طالـب وسـابقته وقرابتـه و 

تكم الیـه مـن بـین الصــحابة مـع علمـه بحاللكــم وحـرامكم وحـاج )(منزلتـه مـن النبـي 
ولن یـألوكم نصـحا ولـو علمنـا مـا كـان أحـد افضـل منـه وأجمـل لهـذا األمـر و أولـى بـه 

  منه لدعوناكم إلیه، فقال الناس كلهم بكلمة واحدة:رضینا به طائعین غیر كارهین.
فقال لهم علي: أخبروني عن قولكم هذا رضینا به طائعین غیـر كـارهین، أحـق واجـب 

علیكم أم  رأي رأیتموه من عند أنفسكم قالوا: بل هو واجب أوجبه اهللا عـز هذا من اهللا 
وجــل علینــا فقــال: علــي رضــي اهللا عنــه: فانصــرفوا یــومكم هــذا إلــى غــد قال:فانصــرف 

  الناس.
فلمــا كــان مــن غــد أقبــل النــاس الــى المســجد، وجــاء علــي بــن أبــي طالــب (رضــي اهللا 

ال أیهـا النـاس إن االمـر امـركم فاختـاروا عنه) فصعد المنبر فحمداهللا وأثنـى علیـه ثـم قـ
ألنفسكم من أحببتم وأنا سامع مطیع لكم، قال فصاح الناس من كل ناحیة وقالوا نحـن 
ــا بــه فــي األمــس فابســط یــدك حتــى یبایعــك النــاس قــال: فســكت علــي وقــام  علــى ماكن
طلحة إلى علي وضرب بیده على ید علي وكان به شلل من ضـربه أصـابته یـوم ُأحـد 

                                                                                                                                       
خزیمــة بــن ثابــت: خزیمــة بــن الفالحــة بــن ثعلبــة بــن مالــك بــن اوى االنصــاري وقــد شــهد الجمــل  )١(

ابــــن ســــعد، الطبقــــات الكبــــرى،  :صــــفین وقتــــل بعــــد عمــــار بــــن یاســــر ینظــــر دمــــع علیــــا وشــــه
 .٢٠٩، ص٤؛ ابن حجر، االصابة،ج١٨٣، ص٣الغابة، ج أسد؛ابن االثیر،٢١٦ص

ري شــهد مــع علــي(ع) نصــاالحجــاج بــن عمــرو بــن غزیــة بــن ثعلبــة بــن خنســاء بــن مبــذول األ )٢(
، ٢عبــد البــر، االســتیعاب،ج ن؛ابــ٢٢٣، ص٢الحــاكم النیســابوري المســتدرك،ج :صــفین ینظــر

 .٥٩٧،ص٢عیان الشیعة،جأ؛ االمین، ١٤٥ص
االســالم خزرجیـا مخلصـا فــي  ي البخـاري كـان صــحابیا مـن السـابقین فـيخالـد بـن زیـد الخزرجــ )٣(

هــ) ٥٠جمیع الحروب، وتوفي غازیا في بالد الـروم سـنة(شهد معه  المیر المؤمنین الوالء 
، ٤؛ابـــــن عبـــــد البـــــر، االســـــتیعاب، ج٤٥٨، ص٣الحـــــاكم النیســـــابوري، المســـــتدرك، ج :ینظـــــر
١٦٠٦. 
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إنـا هللا وانـا الیـه راجعـون أول یـد )١(وقعـت یـده علـى یـد علـي قـال قبیصـة بـن جـابر فلما
هللا  الیتم هـذا االمـر مـن طلحـة بـن عبـداهللا وقعت على كف أمیر المؤمنین ید شالء، وإ

أبدا قال: ثم وثب الزبیر وبایع الناس بعـد ذلـك بالبیعـة مـن المهـاجرین واألنصـار ومـن 
قـال وتقـدم رجـل مـن اهـل مصـر یقـال لـه سـودان  حضر مـن العـرب والعجـم والمـوالي.

بن حجران المرادي فقال له: یا أبا الحسن اننا بایعناك علـى ان عملـت فینـا كمـا عمـل 
عثمـان قتلنـاك ، فقـال علي(رضـي اهللا عنـه) اللهــم فـنعم قـال فبایعـه النـاس علـى كتــاب 

قصـیدة  )٢(ل الجمعـي) قـال انشـأ عبـد الـرحمن بـن حنحـ)(اهللا عز وجل وسـنة نبیـه(
  مطلعها:

  لعمري لقد بایعتم ذا حفیظة
  )٣(فاف موفقاعلى الدین معروف الع                   

  
  :)٤(*ذكر قدوم عائشة من مكة وما كان كالمها بعد قتل عثمان

 )١(قال: وقدمت عائشة من مكـة وقـد قضـت حجهـا حتـى إذا صـارت قریبـا مـن المدینـة
ــد بــن أبــي ســلمة اللیثــي وكــان یقــال لــه ابــن ام كــالب، فقالــت لــه عائشــة  اســتقبلها عبی

                                                
میـر المـؤمنین (ع) علـى الكمـین فـي حـرب أالكوفي جعله قبیصة بن جابر االسدي ابو العالء  )١(

، ١٩ابـن عسـاكر، تـاریخ مدینـة دمشـق،ج :هــ* ینظـر٦٩صفین مع عمار بن یاسر مات سـنة(
 .٥٣، ص٣؛ الزركلي، االعالم، ج٢٥، ص٢؛ ابن حجر، تهذیب التهذیب، ج١١٦ص

الـه وكـان یــوم تـدل علـى حسـن عقیدتـة وكم رواشــعا لمـاتعبـد الـرحمن بـن حنبـل الجمعي:لـه ك )٢(
ـــــي ـــــه الســـــالم)ع(صـــــفین مـــــع االمـــــام عل ـــــي، ٥٨، ص٩الغـــــدیر،ج ینـــــياالم :ینظـــــر لی ، الزركل

 .٣٠٥االعالم،ج، ص
 .٤٣٦-٤٣٤، ص٢ابن اعثم، الفتوح، ج )٣(
؛ الیعقــوبي ١٢٨؛ الــبالذري، انســاب االشــراف، ص٨٨، ص٤ابــن ســعد، الطبقــات الكبــرى، ج )٤(

ـــــاریخ الیعقـــــوبي، ج ـــــاریخ ال١٨، ص٢ت ـــــوك، ج؛ الطبـــــري، ت ؛ المفیـــــد، ٤٧٦، ص٣رســـــل والمل
؛ الطوســــي، ٢٥٨، ص٤؛ الشــــریف المرتضــــى، الشــــافي فــــي االمامــــة،ج٨٨-٨٦الجمــــل، ص
نـــوار، ، المجلســي، بحـــار األ٨٠، ص٣مـــل فــي التـــاریخ، جا؛ ابـــن االثیــر، الك٣٥االمــالي، ص

، ٣٣ج الحـــق ق؛ المرعشـــي، شـــرح احقـــا٨١-٨٠، ص٩مینـــي، الغـــدیر، ج؛ األ٤٢، ص٢٢ح
 .٢٤٢ص
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ویحك النا أم علینا؟قال:قتل عثمان بن عفان، فقالت ثم مـاذا؟ فقـال: بـایع النـاس علـي 
: وددت هــذه وقعــت علــى قتــل واهللا عثمــان بــن عفــان )٢(بــن أبــي طالــب، قالــت عائشــة

لهـا  مظلومـا ،وانـا مطالبـة بدمـه واهللا لیـوم مـن عثمـان خیـر مـن علـي الـدهر كلـه ،فقـال
عبیداهللا ابن ام كالب:ولم تقولین ذلك؟ فواهللا ما أظن أن احد بین السماء واالرض في 
هــذا الیــوم اكــرم مــن علــي بــن أبــي طالــب علــى اهللا عــز وجــل فلــم تكــرهین والیتــه؟ألم 

 كفـر تكونین تحرضین الناس على قتله، ثم انك اظهـرت عیبـه، وقلتـي اقتلـوا نعـثال فقـد
ثم رجعــت عمـا قلـت عرفـت خبــره مـن أولـه، وذلــك ذلـك، عائشـة: لعمـري قــد قلـت قالـت

انكــم اســتتبتموه،حتى اذا جعلتمــوه كالفضــة البیضــاء قتلتمــوه فــواهللا ال طلــبن بدمــة فقــال 
  )٣(لها عبید بن أم كالب هذا واهللا التخلیط یا أم المؤمنین!ثم أنشا یقول:

  اذا زرتماها فقوال لها          وحَط الفضاء بذلك القدر
  داء ومنك الغیر      ومنك الریاح ومنك المطرفمنك الب

یرك لم یحتمـل ولكنـك فـي قال: فقالت عائشة: یا عبید انه لو أن هذه االبیات  قالها غ
    )٤(. ثم أن عائشة رجعت إلى مكة من المدینة واقامت بها.عثمان ظنین

                                                                                                                                       
مدینــة ســـرف التــي تقـــع علــى بعــد ســـتة امیــال او اكثـــر مــن مكــة المكرمـــة ینظــر یـــاقوت، هــي  )١(

 .٢٠٣، ص٣معجم البلدان، ج
ن مـن بیـت المـال ولـم عطاء امهات المؤمنی بتنقیصیرجع سبب كراهیة عائشة لعثمان انه قام  )٢(

یطلبــــان  االعطــــاء مــــن امهــــات المــــؤمنین اال عائشــــة وحفصــــة فلمــــا جــــاء تنفــــیصتحــــتج علــــى 
 قهمـاعن رفضـة طلبهمـا فـي اعطـاء حذاك لكما عندي، فضال  اماءهما قال لهما: ال واهللا عط

؛ المفیـــد، ٢٢، ص١)) ینظـــر:ابن قتیبـــة ، االمامـــة والسیاســـیة، جمـــن میـــراث النبـــي محمـــد (
 .٢٩٥، ص٣١؛المجلسي، بحار االنوار، ج٢٥االمالي، ص

ابـن االثیـر، الكامـل فـي التـاریخ،  ؛١٥٣، ص٥فـي الطبـري، تـاریخ الرسـل والملـوك، ج بیاتاأل )٣(
 .١٩٠، ص٣ج

یـه ذا االصـبع هللا ابـوك إیروى ان عائشة لما بلغها قتل عثمان بمكة اقبلت مسـرعة وهـي تقـول  )٤(
بلها عبیــد ابــن ابـي ســلمة اللیثــي فقالــت لــه مــا ا طلحــة لهــا كفـوا فلمــا انتهــت اســتقامـا انهــم وجــدو 

ت بهـم االمـور الـى خیـر محـار، فبـایعوا علیـا ر احـقـال:  مـاذاعندك؟ قال: قتـل عثمان،قالـت ثـم 
انظـر مـاذا تقـول، قـال: هـو  ویحـكفقالت وددت ان السماء انطبقـت علـى االرض وان یـتم هـذا 

تیهــا احــد أن یأیــا ام المــؤمنین فقــال لهــا مــا شــانك یــا ام المــؤمنین، واهللا مــا اعــرف  امــا قلــت لنــ



 الفصل الثاني:ذكر بیعة األمام علي بن أبي طالب(علیھ السالم)

 

٥١ 

 

  )١(:بي طالب (رضي اهللا عنه)یعة اهل البلدان بعد ذلك علي بن أ*ذكر ب
بلغ اهل الكوفة قتـل عثمـان وبیعـة النـاس لعلـي بـن أبـي طالب(رضـي اهللا عنـه) قال: و 

فقالــت: النــاس إلــى أمیــرهم أبــي موســى االشــعري، فقــالوا :ایهــا الرجــل لمــا التبــایع علیــا 
وتدعوا الناس الى بیعته فقد بایعه المهاجرون واألنصار؟فقال: ابو موسـى حتـى انظـر 

  : فانشا رجل من اهل الكوفة ابیاتا مطلعها: ما یكون وما یصنع الناس بعد هذا قال
  بایع غیر مكتتم علیاأُ 

  یاوان لم یرضى ذلك االشعر                 
لــى أبــي موســى االشــعري فقــال: یــا أبــا  )٢(قــال: واقبــل هاشــم بــن عتبــة بــن َأبــي قــاص ِإ

موسى ما الذي یمنعك ان تبایع علیا؟ فقال انتظر الخبر، قال: واي خبر تنتظـر ؟وقـد 
ال فــاعتزل ق ـل عثمــان َأتظــن َأنــه یرجــع إلــى الــدنیا؟ إْن كنــت مبایعــا أمیــر المــؤمنین وإ تـ

شا َأبیاتا مطلعها:   َأمرنا ثم فأنَ
ن ابن عفان قد    ودى بشقوتهِإ

  رطغى فعل به من ذلكم غی                       

                                                                                                                                       
ت، فقــال لهــا: لمــاذا تكــرهین لـفولو  ،تــهاولـى بهــا منــه وال احــق وال ارى لـه نظیــر فــي جمیــع حاال

ــــد،الجمل، ص ،بــــاي رد هوالتیــــة فســــكتت ولــــم تــــرد علیــــ فــــي  مــــلاالثیــــر، الكاابــــن  ؛٢٣٠المفی
:ابن اعــثم ینظــر .٢١٥، ص٦ابــن ابــي الحدید،شــرح نهــج البالغــة، ج؛ ٥٧ن ص٣التــاریخ، ج

 ٤٣٨-٤٣٧،ص٢الفتوح،ج
؛ ١٥٠، ص٢یخ الیعقـــــوبي، ج؛الیعقـــــوبي، تـــــار ٣٤ینظـــــر. الـــــبالذري، انســـــاب االشـــــراف، ص )١(

؛ ابـن االثیـر الكامـل فـي ٦٨؛ المفیـد، الجمـل، ص١٥٥ص ٥تاریخ الرسل والملوك،ج ،الطبري
ابـــن خلـــدون، ،٢٨، ص١٤؛ ابـــن ابـــي الحدیـــد، شـــرح نهـــج البالغـــة، ج١٩١، ص٣التـــاریخ ج

 .١٦٥، ص٢ج ،تاریخ ابن خلدون
بالمرقــال وهــو ابــن اخ  هاشــم بــن عتبــة بــن ابــي وقاص:صــحابي وخطیــب مــن الفرســان ویلقــب )٢(

الــة فــي جســعد بــن ابــي وقــاص اســلم یــوم فــتح مكــة وكــان مــع امیــر المــؤمنین وتــولى قیــادة الر 
؛ الصـفدي، الـوافي بالوفیـات، ٢٣٤نسـاب االشـرافأالـبالذري،  :صفین وقتل اخر ایامها .ینظر

 .٦٦، ص٨؛ الزركلي، االعالم، ج١٢٩، ص٧ج
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ن شـمالي ویمینـي لعلـي بـن  قال:ثم ضرب هاشم بـن عتبـة بیـده علـى اُألخـرى، وقـال: ِإ
أبي طالب، فلما قال هاشم ذلك وثب أبو موسى االشعري ولم یجد بدًا من ذلـك فقـال: 
  وبایعت أهل الكوفة علیًا رضي اهللا عنه بأجمعهم،وانشأ هاشم بن عتبة أبیاتا مطلعها:

  أبایعه في اهللا حقا وما انا      ابایعة  مني اعتذرا وال بطال
  الى اخر االبیات.

  )١(أهل العراق لعلي بن ابي طالب(رضي اهللا عنه)و قال: فبایعت أهل الحجاز 
  
  
  
  
  یاه في بالدها:ذكر الوفود القادمة على علي بن أبي طالب بعد بیعتهم إ*

ــم أنهــم قــدموا علیــه یهنؤنــه  ــایعوا طــائعین غیــر مكــرهین ث قــال:وبلغ ذلــك أهــل الــیمن فب
وهـو یقـول  بالخالفة فاول من قدم علیه رفاعة بن وائل الهمـداني فـي قومـه مـن همـدان

  ابیاتا مطلعها:
  نسیر الى علي ذي الحمالي        بخیر عصابة یمن كرم

ــا  قــال  و قــدم علیــه حســون بــن ســلمة الجهنــي فــي قومــه مــن جهنیــة وانشــا یقــول ابیات
  مطلعها:

  ل بنت نبینًا     على كل حینئذ من الخیل سابعاجبنا علیًا بع
مـــن بجیلـــة وانشـــا یقـــول ابیاتـــا  قـــال: ثـــم قـــدم علیـــه روبیـــة بـــن وبـــر البجلـــي فـــي قومـــه

  مطلعها:
  جبناه دون الهاشمي سوابح            وهواه برق مقفرات موادخأ

قال: فكانت هؤالء الوفود یسیرون من بالد الیمن یریدون المدینة اللیـل  مـع النهـار وال 
  یفترون من السیر: وقد ذكر بعضهم ذلك في ارجوزة له حیث یقول ابیاتا:

  مة الجنادس    في مهمة قفر الغالة واهسسیروا بنا في ظل

                                                
 .٤٣٩، ٤٣٨، ص٢ابن اعثم ، الفتوح، ج )١(
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فـامره ان  )١(قال: وبلغ ذلك علي بن أبي طالب رضـي اهللا عنـه فـدعا باالشـتر النخعـي
یخرج ویتلقاهم في اهل المدینة فخرج االشتر في تعبئة حسنة حتى یتلقاهم فرحب بهـم 

فاضـل قـد  خیر مقدم الى قوم یحبونكم وتحبونهم، والـى امـام عـادل خلیفـة موقال: قدمت
ــوا،  رضــي بــه المســلمون وبایعــه االنصــار والمهــاجرون قــال: فــدخل القــوم المدینــة ونزل
وجــاء االشــتر حتــى دخــل الــى علــي (رضــي اهللا عنــه) رافعــا صــوته وهــو یقــول ابیاتــا 

  مطلعها:
  ر وبادىن غیر قوم        بما ینوون من حضتك عصابة مات

د بعـث الـیهم فاقبـل رؤسـاء القـوم مـنهم قال: واقام القـوم یـومهم ذلـك، فلمـا كـان مـن الغـ
وائل الهمذاني وكیسوم بن سلمة الجهني وروبیة  بن الحیاض بن خلیل االزدي ورفاعة

بن وبر البجلي ورفاعه بن شداد الخوالني و هشام بن ابرهـة النخعـي وجمیـع بـن خیـثم 
 الكندي االخنس بـن قـیس العنكـي وعقبـة بـن النعمـان النجـدي وعبـد الـرحمن مـن ملجـم
المــرادي قــال فلمــا دخــل الیــه هــؤالء العشــرة وســلموا علیــه رد لهــم الســالم، فمــا قــربهم 
وادانهم، وقال لهم انكم صنادید الیمن وساداتها فلیت شعري ان دهمنا امر من االمور 

الـرحمن بـن ملجـم فقـال  كیف صبركم على ضرب الطال وطعن الكال؟ قال فبادر عبـد
 نـا االكـل بطـل اكـیس وحـازملـتعلم ذلـك فـواهللا مـا فی ارم بنا حیث شئت یاأمیر المؤمنین

وشـجاع اشـرس ولیـث اعـبس، ورثنـا ذلــك عـن االبـاء واالجـداد وكـذلك یرثـه عنــا  اكـیس
  صالح االوالد، وانشا یقول ابیاتا مطلعها:

  ابادر في الحروب الى االعادي          بكل مهند یوم الضراب
ة والثیــاب اللحمیــة فجعلهــا علــیهم، وان قــال: فــدعا علــي رضــي اهللا عنــه بــالحبر الیمانیــ

  )٢(صرفوا الى رجالهم فرحین مسرورین
                                                

شـتر ألابحـد االشـراف ، ویعـرف  أالكـوفي، وهـو  خعـيهو مالك بن الحـارث بـن عبـد یغـوث الن )١(
كبــر امرائــه شــهد أبــي طالب(علیــة الســالم) وكــان أمخضــرم فــي زمــن عمــر والخلیفــة علــي بــن 

ــــة ، ینظــــر: الشــــریف المرتضــــى، الإالیرمــــوك، وفقــــدا  ؛ ٢٤٥، ٤في االمامــــة ،جشــــاحــــدى عین
 .١٦٢، ص٦بن حجر العسقالني ج؛ا٨الطوسي، رجال الطوسي، ص

هــذا الخبــر ولــم یقــف  نقــل، وقــد انفــرد ابــن اعــثم فــي ٤٤١-٤٣٩ص ٢عــثم، الفتــوح، جأبــن ا )٢(
 .خرىعلیه الباحث في المصادر التاریخیة األُ 
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  )١(:*ذكر من فشل عن البیعة وقعد عنها

ــا امیــر  قــال: وأقبــل عمــار بــن یاســر الــى علــي بــن أبــي طالــب رضــي اهللا عنــه قــال ی
 )٢(المؤمنین ان الناس بایعوك طاعین غیر مكرهین قال فلـو بعثـت الـى ُأسـامة بـن زیـد

وكعـب بـن مالـك فـدعوتهم  )٥(وحسان بن ثابت )٤(ومحمد بن سلمة )٣(اهللا بن عمروعبد
لیـدخلوا الــى مـا دخــل فیــه النـاس مــن المهـاجرین واألنصــار فقــال علـي رضــي اهللا عنــه 
إنه ال حاجة لنا فیمن ال یرغب فینا، فقال األشتر: یا أمیر المؤمنین ! انا ولم یكـن لنـا 

شـيء اولـى مـن امـور المسـلمین منـا وهـذه بیعـة عامـة، في السابقة مالهم فـأنهم لیسـوا ب
الخـارج منهـا طـاعن علینـا، فـال تـدعهم او یبـایعوا فـان لنـا الیـوم انمـا هـم باللسـان وغـدا 
بالســنان، ولـــیس كـــل مـــن یتثاقـــل علیـــك كمـــن یخـــف معـــك وانمـــا أرادك القـــوم النفســـهم 

                                                
؛ ٤٤میـــــر المـــــؤمنین، صأفضـــــائل  ،،الكـــــوفي٥٢، ص١ابـــــن قتیبـــــة، االمامـــــة والسیاســـــیة، ج )١(

؛ الطوسـي، االمـالي، ١٦٩؛ المفیـد، الجمـل، ض٦١الشریف المرتضى، خصائص االئمة، ص
یـــر، الكامـــل فـــي ألث؛ ابـــن ا٢٣٣، ص١عـــالم الـــورى بـــاعالم الهـــدى،جأ، ســـي؛ الطبر ٧٢٧ص

 .٢٥٥، ص٧؛ ابن كثیر، البدایة والنهایة، ج١٩١، ص٣التاریخ، ج
)) ینظـر الطوسـي، رجـال سـامة بـن زیـد بـن حارثـة الكلبـي مـولى النبـي (أُ سامة بن زید: هو أُ  )٢(

، ٢؛ ابــــن حجر،االصـــــابة، ج١٥٥، ص١؛ابــــن عبــــد البـــــر، االســــتیعاب، ج١٩لطوســــي، صا
 .٩٥ص

عبداهللا بن عمر بن الخطاب بـن نفیـل القرشـي اسـلم وهـو صـغیر لـم یبلـغ الحلـم بعـد وكـان مـن  )٣(
 امما اشكلت علیه حروب امیر المؤمنین علي(ع) وقعـد عنهـه اهل العلم والورع وكان من ورع

؛ابـن االثیــر ٣٧٣، ص٢ابـن سـعد، الطبقـات الكبـرى، ج :الوفـاة ینظـر ن نـدم حـین حضـرتهاوكـ
 .٩٥،ص٣؛ ابن عبد البر، االستیعاب،ج٣٩٦، ص٣اسد الغابة، ج

ة امیر المـؤمنین(ع) ولـم یشـارك فـي عمحمد بن سلمة: هو صحابي من االنصار امتنع عن بی )٤(
، ٦ر، االســتیعاب ،جهـــ بالمدینــة ینظــر: ابــن عبــد البــ٤٦حــروب امیــر المــؤمنین(ع) مــات ســنة 

 .٣٨، ص٥، جالصابة؛ ابن حجر، ا٨٤
)) عــاش مائــة حســان بــن ثابــت بــن منــذر االنصــاري، شــاعر الرســول ( وحســان بــن ثابــت:ه )٥(

ابــن عبــد البــر،  :میــر المــؤمنین(ع) ینظــرأهـــ، تخلــف عــن بیعــة ٥٤وعشــرون عامــا مــات ســنة 
ن ٣عمــــدة القــــاري، ج ؛ العینــــي،١٣٨منهــــاج الكرامــــة، ص ،؛ الحلــــي٧٥، ص٤االســــتیعاب،ج

٩٢. 
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ــ اني اعــرف فــردهم لنفســك فقــال لــه علــي رضــي اهللا عنــه لــك یــا مالــك جــدي ورائــي، ف
  بالناس منك. قال: وكان األشتر وجد من ذلك في نفسه فانشا ابیاتا مطلعها:

  حه      فكان امرءا تهدى الیه النصائحیمنحت امیر المؤمنین نص
، فقـال: یـا أمیـر المـؤمنین! )١(رجل اسمه زیاد بن حنظلة التمیمي علي الى قال: فوثب

مشـفع بـه، فـإن بایعـك كرهـا فـدع عنـك  نفسـه فانـك غیـر ا الراي اال ما رأیت وأنه منم
هؤالء الراغبین عنك، فواهللا ألنت األمین والمأمون علـى الـدین والـدنیا والسـالم ثـم أنشـا 

  التمیمي أبیاتا مطلعها:
  دفاع بحــر اكأننبك َأبا الحسن متى ما تدع فینا      نج

ال یـا ابـا هللا عنـه فقـالى علي بن ابـي طالـب رضـي ا )٢(قال:وأقبل سعد بن أبي وقاص
مــا اشــك فیــك انــك علــى الحــق، ولكنــي اعلــم انــك تنــازع فــي هــذا االمــر  الحســن، واهللا

ا لـه لســان ینازعـك فیـه هـم اهـل الصـالة، فـإن أحبوالـذي  بـت أنـي ُأبایعـك فـَأعطني سـیفً
وشــفتان یعــرف المــؤمن مــن الكــافر حتــى ُأقاتــل معــك مــن خالفــك بعــد هــذا الیــوم، فقــال 

نجـاح یـا سـعد تـرى ان سـیفا نطـق بخـالف  مـا نـزل بـه  علـي (رضـي اهللا عنـه) یـا ابـن
جبرائیــل علیــه الســالم هــل كــان  شــیطانا،لیس هكــذا أیشــترط النــاس علــى والیهم،وبــایع 
واجلس في بیتك، فاني ال اكرهك على شيء،فقال سعد: أنظر في ذلك یا ابـا الحسـن، 
 قـــــال فوثـــــب عمـــــار بـــــن یاســـــر فقـــــال: ویحـــــك یـــــا ســـــعد امـــــا تتقـــــي اهللا الـــــذي الیـــــه
معادك؟أیــدعوك أمیــر المــؤمنین الــى البیعــة فتســأله أن یعطیــك ســیفا لــه لســان وشــفتان 

  أما واهللا أن فیك لهنان، ثم انشا عمار ابیاتًا مطلعها:
  )٣(قال سعد لزي االمام وسعد      في الذي قاله حقیقة لظلوم

                                                
زیــاد بــن حنظلــة التمیمي:وهــو مــن الــذین اســهموا فــي القضــاء علــى مســلمة الكــذاب مــع الزبیــر  )١(

ه الحــروب التــي خاضــها ینظــر. ابــن عبــد البـــر، عـــوطلحــة وكــان مــع امیــر المــؤمنین وشــهد م
 .٧٥، ص٣٢؛ االمین، اعیان الشیعة، ج٨٦، ص٤االستیعاب،ج

تخلـــــف عـــــن بیعـــــة امیـــــر  نـــــه))ولكحـــــد صـــــحابة رســـــول اهللا (ســـــعد بـــــن ابـــــي وقـــــاص:وهو ا )٢(
، ٢امیـــر المـــؤمنین بانـــه حســـود. ینظـــر ابـــن االثیـــر، اســـد الغابـــة،ج هالمـــؤمنین(ع) وقـــد وصـــف

 .٣٣، ص٢؛ابن حجر، االصابة، ج٤٣٣ص
 .٤٤٢-٤٤١ابن اعثم، الفتوح، ج  ، ص )٣(
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عقبة مع علي د بن العاص والولید بن ی*ذكر خبر مروان بن الحكم وسع
  مر البیعة له: عنه ) في أ(رضي اهللا

قــال: ثــم بعــث علــي رضــي اهللا عنــه إلــى هــؤالء الثالثــة فــدعاهم وقــد كــانوا تخلفــوا عــن 
البیعة. فقال لهم مالي أراكم قد أبطائتم عـن بیعتـي، قـال: فـتكلم الولیـد بـن عقبـة فقـال: 
 یــا أبــا الحســن، أنــك وترتنــا باجمعنــا، أمــا انــا قتلــت أبــي صــبرا یــوم مكــة، وخــذلت أخــي
عثمان فلم تنصره، واما سعید بن العاص فقد قتلت ایـاه یـوم بـدر وكـان سـید بنـي امیـة 
ــاه عنــد عثمــان عنــدما رده الــى المدینــة وضــمة الیــه ونحــن  وامــا مــروان فقــد ســحقت اب
نبایعك على ان تقتل من قتل صاحبنا عثمان وعلى انك تسـوغنا مـا كـان منـا علـى انـا 

ابن عمنا معاویة؛فقال علي (رضي اهللا عنـه):اما  خفناك على انفسنا لحقنا بالشام عند
نكم مــا یكــون مــنكم فلــیس لــي ان ذكــرتم انــي وتــرتكم فــان الحــق وتــركم وامــا وصــفي عــ

عــنكم حقــا هللا تعــالى قــد وجــب علــیكم وامــا قتلــي لقتلــه عثمــان فلــو لزمنــي الیــوم  اضــع
روان: ارایـت لقتلتهم امس واما خوفكم ایاي فاني اومنكم ممـا تخـافون .قـال: فقـال لـه مـ

ان نحـن لـن نبایعـك مـاذا تصــنع بنـا فقـال علـي: اصـنع بكــم انـي احبسـكم حتـى تــدخلوا 
فیما دخل فیه المسلمین قال وان طعنتم ذلك اعاقبكم اشد العقوبـة فبـایع مـروان والولیـد 

  .)١(بن عقبة وسعید بن العاص صاغرین
  ثم ان الولید بن عقبة انشا ابیاتا مطلعها:

  لي مقدما     امامي وال خلفي من الموت مرحالتقدمت لما لم اجد 
  الى اخرها

قال: وبلغ علیا هـذا الشـعر، فارسـل إلـى الولیـد بـن عقبـة والـى صـاحبیه مـروان وسـعید 
بــن العــاص فقــال: إن خفــتم مــن أمــري شــیئا امنــتكم منــه، وان ابیــت االمــاني انفســـكم 

                                                
مــــروج الــــذهب  ي،للمســــعود ١٧٩-١٧٨، ص٢والیعقــــوبي، تــــاریخ الیعقــــوبي، ج ،الخبــــر فــــي  )١(

وا علیـــا وعنـــد ابـــن المصـــادر االخـــرى انهـــم یـــابع نشـــربـــاختالف فـــي حـــین لـــم  ٣٩٠، ص٢ج،
ــــة وابــــن ابــــي معــــیط،  قتیبــــة، ــــب نفــــر مــــن بنــــي امی ــــه، وطل ــب مــــروان، فهــــرب من ((وامــــر بطلــ
 .٤٧،ص١االمامة والسیاسیة،ج.))فهربوا
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ــام فــالحقوا أي قریــة شــئتم، فقــال مــروان: ال بــل نقــیم، فقــال علــي:  ــیكم قــال: فأق ذاك ال
القـــوم فـــي المدینـــة، فقـــال رجـــل یـــا مـــروان! كـــم اتـــت علیـــك مـــن الســـنین، فلســـت مـــن 

على انفسنا، قال: فقال الرجـل: یـا مـروان احـذر علیـا  اعمارنا، وذلك الننا النئمن علیاً 
ولیس عنك هذا، فقال مروان: واهللا ال ابالي ان قصر عني یده وان طول علیه لسانه، 

رجل: مهـال فانـه إن طـال علیـك لسـانه طـال علیـك سـیفه، فقـال مـروان: كـال فقال له ال
ان اللسان ادب والسیف خطر قال: ثم انصرف مـروان الـى منزلـة وجعـل یقـول: ابیاتـا 

  مطلعها:
  فان ذلك سرا ان تكن یاعلي لم تصب الذنب      جهاراً 

  .آخرها إلى
مــروان فقـال علــي رضــي اهللا قـال: فتفشــا هـذا الشــعر فــي المدینـة وهــم المسـلمون بقتــل 

عنــه: دعــوة فانــه لــم یــرد بهــذا الشــعر غیــري قــال فبلــغ الولیــد بــن عقبــة مــا قــال مــروان 
  فعزلة على ذلك وبعث الیه ابیاتا مطلعها:

  حللت المدینة رضوا الخناق    وقد كانت النفس عند الحقم
  الى اخرها.

البیـــت االخیــر، فانـــه قــال: فتفشــا هـــذا الشــعر وبلــغ علیـــا فقــال كــل مـــا قــال حســن اال 
  .)١(بحربه ایانا، قال: فسكت مروان بن الحكم ولم یقل شیئا هیخوفنا فی

  الى معاویة وقدومه )٢(*خبر الحجاج بن خزیمة بن نبهان
قــال :وجعــل معاویــة یتجســس اخبــار المدینــة، فبینمــا هــو كــذلك اذ دخــل علیــه حاجبــة 

ـــدخول عل ـــب ال ـــاب رجـــال یطل ـــي الب ـــر! ان ف ـــل مـــن فقال:ایهـــا االمی ـــه اقب ـــزعم ان ـــك وی ی
المدینة، فقال معاویة: اذن له بالدخول ! فـاذن لـه فـدخل حتـى وقـف بـین یـدي معاویـة 

بـن وسلم، فرد علیـه السـالم ثـم قـال: مـن أنـت أیهـا الرجـل قـال أنـا الحجـاج بـن خزیمـة 
  ي الیك عثمان ثم انطلق یقول:نبهان، وانا النذیر العریان انع
                                                

 .٤٤٤-٤٤٢، ص٢ابن اعثم، الفتوح،ج )١(
بـذول االنصـاري شـهد مــع مبـن نبهـان بــن ثعلبـة بـن خنسـاء بــن  الحجـاج بـن عمـرو بــن خزیمـة )٢(

عیــان أ، االمــین، ١٤٥، ص٢ابــن عبــد البــر، االســتیعاب، ج :االمــام علــي(ع) صــفین. ینظــر
  .٥٦٧، ص٢الشیعة، ج
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  قد قتلوا عثمان حقا ال كذب بني عمك عبد المطلب      إّن 
  .األبیاتآخر  إلى

ــه معاویــة: ویحــك قــد بلغنــي قتــل عثمــان، ولكــن هــل شــهدت المدینــة یــوم قتــل، "فقــال ل
ى قتلـه؟ فقـال: علـى الخبیـر فقال:نعم واهللا لقد شـهدت ذلـك الیـوم فقـال أخبرنـي مـن تـول

 ن جبلــه هجــم علیــهمكشــوح المــرادي وحكــم فــي دمــه حكــیم بــره قــیس بــن ســقطت حضــ
محمـد بـن ابــي بكـر واألشــتر النخعـي وعمــار بـن یاسـر وعمــر بـن الحمــق وسـودان بــن 
حمــران وكنایــة بــن بشــر وجماعــة ال اقــف علــى اســمائهم وكانــت ثــم ابحــاث ال أحـــب 

دبــوا فــي ذلــك ومشــوا وحرصــوا فــي قتلــه قــال: وانشــا الرجــل ابیاتــا  -ذكرهــا مــن رجلــین
  مطلعها:

  جماعة االنصارخوانه و إان ابن عفان اصیب وحوله       
ذلــه ثقاتــه واجتمــع علیــه امــر قــال فقــال لــه معاویــة وكیــف ال یضــیع دم عثمــان وقــد خ

هم امــا واهللا لــئن بقیــت لهــم وســاعدوني أهــل الشــام الســوینهم أن شــاءاهللا تعــالى ثــم  عـدو 
  َأنشد معاویة أبیاتا مطلعها:

  م   اجود بانفاس الرجال فضیعوااتاني من االنباء امر مجمج
قبل معاویة علـى هـذا الرجـل القـادم علیـه فقـال: ان كـان عنـدك مهـز فهزنـي، قال: ثم ا

فقال نعم، فاسمع ما اشیر به علیك أن علیـا قـد بایعـه أهـل الحجـاز وأهـل الـیمن وأهـل 
مصـــر واهـــل الكوفـــة وال أظـــن أهـــل البصـــرة بـــایعوه وأنـــك لتقـــوى علـــى علـــي ان اردت 

هـل الشـام الیقولـون الـذي قلـت وال مخالفته بدون ما تقدره نفسـك ألن الـذین معـك مـن ا
یسألون اذا سـألت والـذین مـع علـي یقولـون اذا قـال ویسـألون إذا امـر، فقلیـل مـن معـك 
الخیر من كثیر مـن معـه واعلـم یـا معاویـة إن غلبـة الحجـاز والعـراق حتـى تاخـذ الشـام 
دون العـــراق فقـــال: معاویـــة: واهللا لقـــد صـــدقت فـــي جمیـــع مـــا قلـــت، ولقـــد نـــدمت عـــن 

  عن عثمان ولقد استغاث بي فلم ُأجبه وانا القائل في ذلك أبیاتًا مطلعها:قعودي 
  )١(تاني امر فیه للنفس غمة         وفیه بكاء للعیون طویلأ

                                                
؛الــــدینوري، االخبــــار الطـــــوال، ٧٩صــــفین، ص عــــةابــــن مـــــزاحم، وق اوردهــــااالبیــــات الشــــعریة  )١(

 .١٥٦-١٥٥ص
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فجـاء الـى أمیــر  )١(قـال: فشـاعت هـذه العقیــدة فـي المدینـة وبلــغ ذلـك المغیـرة بـن شــعبة
المـؤمنین أن لـك عنـدي المؤمنین علي بن أبي طالب (رضي اهللا عنـه)، فقال:یـا أمیـر 

نصـــیحة فاقبلهـــا، فقـــال علـــي ومـــا تلـــك یـــا مغیـــرة قـــال: لســـت انـــي اخـــاف علیـــك احـــدا 
یخالفــك وتبعــث علیــك اال معاویــة بــن أبــي ســفیان ألنــه ابــن عــم عثمــان والشــام بیــده، 

بعهـده الـى  )٢(فابعث إلیه بعهده والزمه طاعتك وابعث الى عبداهللا بن عامر بن كریس
لیـك الـبالد، فقـال علـي: ویحـك یـا مغیـرة ! عنك االعداء، ویهـدي عة فانه یسكن البصر 

ــا كُنــت م((محمــد  ل اهللا تعــالى لنبیــهي مــن ذلــك االقــو واهللا مــا منعنــ مو ــلِّني ضــذَ الْم تَّخ
استعمل معاویة علـي شـيء مـن اعمـال المسـلمین  اهللا تعالى وانا اهللا الیرانيو  )٣( عضُداً

ن فیـــه، فـــان هـــو اصـــاب الـــى ذلـــك اصـــاب رشـــده واال الـــى مـــا نحـــ هابـــدا ولكنـــي ادعـــو 
شـعبة وانصـرف إلـى منزلـه وأنشـا  )٤(عز وجـل قـال فسـكت المغیـرة بـناهللا حاكمته الى 

  أبیاتا مطلعها:
  )٥(له الدهر ثانیة ىة     فرد فما منمنحت علیا في ابن حرب نصیح

  
  المبحث الثاني

                                                
، ٥فــي الطبــري، تــاریخ االمــم والملــوك، ج لعلــي(ع) مــذكور ونصــیحتهبة رة بــن شــعیــغخبــر الم )١(

، ٢الكامــل فـــي التـــاریخ، ج ،؛ابـــن االثیـــر٣٩١، ص٢دي، مـــروج الــذهب، جمســعو ، ال١٥٩ص
المغیـــرة هـــو بـــن ابـــي عـــامر بـــن مســـعود .٢٥٥، ص٧؛ابـــن كثیـــر البدایـــة والنهایـــة، ج٣٠٦ص

هــ) فـي ٥٠لبصـرة مـات فـي الكوفـة سـنة(الثقفي یكنى ابو عبداهللا واله عمر بـن الخطـاب والیـة ا
، ابـن خلیفـة،طبقات ٢٨٤،ص٤والیة معاویة وهو ابن سـبعین سـنة ینظـر ابـن سـعد،الطبقات،ج

 .٢٢٢خلیفة، ص
بــي موســى االشــعري وكــان أبعــد  ةعبــداهللا بــن عــامر بــن كریــز، واله عثمــان بــن عفــان البصــر  )٢(

عیــان الشــیعة، أمــین، األ، ٣٠، ص٥ابــن ســعد، طبقــات ابــن ســعد، ج :ســنة. ینظــر ٢٥عمــره 
 .١٤٨ ،٦ج

 .٥١یة آسورة الكهف،  )٣(
 .٤١٤، ص٢، المسعودي، مروج الذهب، ج٨٦میر المؤمنین، صأینظر، الكوفي، فضائل  )٤(
 .٤٤٥-٤٤٤، ص٢ابن اعثم، الفتوح، ج )٥(
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  :ذكر موقعة الجمل وما جرى بعدها:
  واوائله:ذكر واقعة الجمل -

قال :وبلغ عبدهللا بن عامر؛وهو یؤمئذ امیر البصرة،فایقن بأخذ البصرة، وان ینفذ الیها 
جیشـــا فقـــام فـــي النـــاس خطیبـــا فحمـــداهللا وأثنـــى علیـــه ثـــم قال:أیهـــا النـــاس:إن خلیفـــتكم 
ــَل مظلومــا وبیعتــه فــي أعنــاقكم ونصــرته كنصــرته حیــا ولــي علــیكم الیــوم مــا  عثمــان قُتِ

بـایع النـاس علیـًا ونحـن الیـوم طـالبون بـدم عثمـان فاعـدوا للحـرب  كان لي باألمس وقد
: یـا ابـن عـامر: انـك لـن )١(عدتها؛ قال: فوثب إلیه حارثة بن قدامـة السـعدي ؛ فقـال لـهُ

ـــل عثمـــان بحضـــرة  تملكنـــا عنـــوة ولـــن نولیـــك عـــن مشـــورة إنمـــا بطاعتـــه غیـــرك وقـــد قُتِ
النــاس علیــًا فــإن أقــرك علــى  المهــاجرین واالنصــار، فلــم یغیــروا علــى قاتلــه وقــد بــایع

.   عملك أطعناك وان  عزلك عصیناك والسالمُ
قال:فسكت عبداهللا بن عامر ونزل عن المنبر وأمر بمراكبـه فهیؤهـا ثـم دعـا برجـل مـن 
حضـر مــوت وقـد كــان واله شـیئا مــن عملــه، فقـال لــه: احـتفظ بعملــك فـاني خــارج نحــو 

اهللا بن عامر فـي جـرف اللیـل فاربـأ المدینة انظر ما یؤول امر الناس الیه ثم خرج عبد
واصبر اهل البصرة یظنون انه بین اظهرهم فلما علموا انه هرب وانشا  )٢(نحو المدینة

  رجل منهم ابیاتا مطلعها:
  ـرـــلقد كادنا عما اراد ابن عام    لعمرُك واالیام غیرُ غـوابر         

)    للیل (أظمرنا بالحرب واأیأ   ادرب المقل رید یدرك المحتاوقـ  لمُ
قـال : فلمـا  قـدم عبـد اهللا بــن عـامر المدینـة  لقیـه طلحــة والزبیـر فقـاال لـه : ال مرحبــا  

بـك یـا مضــیع وال أهـًال تركـت البصــرة واألمـوال وأتیـت المدینــة فزعـا مـن علــي بـن أبــي 
ــبالد  ــالعراق حتــى وافینــاك بهــا. قــال: وانتفضــت ال )!هال َأقمــت ب طالب(رضــي اهللا عنــهُ

(ر  ضــي اهللا عنـه)، فجعــل كلمـا وجــه عـامال مــن عمالـه إلــى بلـدة مــن البلــدان علـى عليَّ
                                                

بــــي طالب(علیــــه الســــالم)، أمــــام علــــي بــــن صــــحاب اإلَأحارثــــة بــــن قدامــــة الســــعدي هــــو مــــن  )١(
؛ االمـــین، ٦٤، ص٨؛ابـــن عبـــد البـــر، االســـتیعاب،ج٣٧رجـــال الطوســـي،ص الطوســـي،:ینظــر،

 .٣٧٨، ص١٨عیان الشیعة، جأ
، ٢ج،؛ المســـــعودي، مـــــروج الـــــذهب٢٦٤، ص٤، جرســـــل والملــــوكي، تـــــاریخ الطبـــــر ینظــــر: ال )٢(

 .٣٩٣ص
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حــاربوه وتبــروه اال أهــل الكوفــة، وأهــل البصــرة، وأهــل مصــر وقلیــل مــن أهــل الحجــاز، 
فقــال علــي رضــي اهللا عنــه الصــحابه، اعلمــوا إنــه قــد وقــع االمــر الــذي كنــت احــذركم 

ن الفتنــة كالنـار كلمــا اســعرت ازدادت، وانمـا  سُأمســك هــذا االمـر مــا استمســك؛ إیـاه، وإ
ـإذا لــم أجــد بــدا فــآخر الــداء الكــي قــال: ثــم خــرج علــي رضــي اهللا عنــه ذات لیلــٍة مــن  فـ

فســمع صــوت دٍف ینقــر وصــاحبته  )١(منزلـه لحاجــة فمــر ببــاب زینــب بنــت أبــي ســفیان
  تقول أبیاتا مطلعها:

  طلحة اظالمهُ عثمان عند الزبیر       واظلم منه لن
(رضـي اهللا عنـه) مـن هنالـك وأقبـل حتـى دخـل المسـجد، فـإذا هـو قال: فانصرف علي 

  بغالم متوسد ذراعه،وهو یقوُل أبیاتًا مطلعها:
  مور    ستأتیك باللبث والحسرهأبا حسن ان ثبیت األ

ـْن  قال: فتعجـب علـى (رضـي اهللا عنـه) مـن قـول الغـالم ثـم دنـا منـه فقـال: یـا غـالم! مَ
قـــال ســـا وقـــال: أنـــا أقولهـــا یـــا أمیـــر المـــؤمنین یقــول هـــذه االبیـــات ؟فاســـتوى الغـــالم جال

ـْن كـان هللا مجیئـل، فتاركوه متاركة االهـ ًا ولـدعوة أمیـر المـؤمنین علـي بـن ال الحـریم ممَ
. ) مجیبًا   أبي طالب(رضي اهللا عنهُ

قــال: وأصــبح علــي (رضــي اهللا عنــه) فصــلى بالنــاس صــالة الصــبح ثــم جعــل یحــدث 
َ مــن الغــالم ثــم أمــر طلحــ ة والزبیر.فقــال النــاس: یــا َأمیــر المــؤمنین بعضــهم بمــاَ ســِمع

َ اهللا ممن نكث ثم تفرق الناس ودخل علي(رضـي اهللا  ِرئ یداهللا على من لم ینكث وقد بَ
  عنه) إلى منزله وَأنشا خزیمة بن ثابت األنصاري ابیاتًا مطلعها:

  
  
  
  ا فحسبنابایعنا علیً  ذا نحُن إ

                                                
) ، للرسـول ( ارادت حبیبـة تزویجهـأبـي سـفیان أخت حببیـة بنـت أُ بي سفیان،هي أزینب بنت  )١(

الحافظ أبـــو عیســـى محمـــد بـــن : الترمـــذي،ختـــین، ینظـــرم امكانیـــة الجمـــع بـــین األفـــرفض  لعـــد
 -،دار الفكر،(بیــــروت٢هـــــ)، الســــنن الكبرى،تحقیــــق عبــــد الوهــــاب اللطیــــف،ط٢٧٩عیســــى(ت:

 .١٦٢،ص٧)،ج١٤٠٣
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  )١(تنمن الف بو حسن مما نخافُ أ                     
اذكر خروج طلحة والزبیر الى مكة مع- ما أزمعا علیـه مـن الخـروج علـى و  تمرا زعمً

) والنكُث بعده   .علي(رضي اهللا عنهُ
قال: ثم أقبل الزبیر وطلحة إلى علي(رضي اهللا عنه) فاستأذناه في العمـرة، فقـال لهمـا 

فــي أول  علــي (رضــي اهللا عنــه): إنكمــا لــیس الــى العمــرة تریــدان. وقــد كنــت قلــت لكمــا
ال بیعتـي طـائعین غیـر مكـرهین واآلن  األمر: إنكما تفعالن  أمرًا مـن األمـور، فأبیتمـا ِإ
لـى مكـة وخـرج  فقد أذنت لكما فاذهبا حیث شـئتما راشـدین. قـال فخـرج الزبیـر وطلحـة ِإ

مـا: ابشـرا: فقـد همعهما عبداهللا بن عـامر بـن كریـز هـو ابـن خـال عثمـان فجعـل یقـول ل
   ال مدنكما بمائة َألف سیف.نلتما حاجتكما واهللا

قال:وقــدموا مكــة وبهــا یؤمئــذ عائشــة وحرضــوها علــى الطلــب بــدم عثمــان وكــان معهــا 
م فرحـت بـذلك واستبشـرت وعزمـت علـى مـا مهجماعة من بني  ُأمیة، فلما علمت بقدو 

ــد قــدوم طلحــة والزبیــر  أرادات مــن أمرهــا قــال: وتكلمــت بنــو ُأمیــة ورفعــت رؤوســها عن
  :یحرضوها على الطلب بدم عثمانیزالوا على عائشة ولم 

  
  
وكتــب  الولیــد بــن عقبــة بــن أبــي معــیط إلــى مــن كــان بالمدینــة مــن بنــي هاشــم، أبیاتــا  

  :)١(مطلعها
                                                

الطباعــة  ، طبقــات خلیفـة، تحقیــق د. سـهیل زكــار،دار الفكـرخلیفـة،بن خیــاط العصـفريینظـر:  )١(
 ؛٧٦، ص١؛ ابــــن قتیبــــة: االمامــــة والسیاســــة، ج١٣٦، ص)م١٩٩٣ بیــــروت، (،١طوالنشــــر،

؛ ٢٦٤، ص٤، جالرســـل والملــــوك؛ الطبري،تـــاریخ ١٨٠، ص٣ریخ الیعقــــوبي، جاالیعقـــوبي، تـــ
بـــــو أ؛ ٤٦-٤٣؛ المفیـــــد: الجمـــــل، ص٨٦میـــــر المـــــؤمنین، صأفضـــــائل  ،ابـــــن عقـــــدة الكـــــوفي

الحســــون، قـــــم ،  انزیــــتقریــــب المعـــــارف، تحقیــــق فــــارس تبری ،هـــــ)٤٤٧(ت:الحلبــــي الصــــالح 
ـــمالمناقـــب تحقیـــق الشـــیخ  ،؛ الموفـــق الخـــوارزمي٣٦١هــــ،ص١٤١٧ المحمـــودي، مؤسســـة  كال
؛ ٢٠٤، ص٣الكامــل فــي التــاریخ،ج ،ثیــر؛ ابــن األ٥٤-٥٣،ص)هـــ١٤١٤(قــم:، ٢ط الشــهداء
-٥٧، ص٢تـــاریخ ابـــن خلـــدون، ج ،خلـــدون نابـــ ٢٧٤، ص٧ر" البدایـــة والنهایـــة، جیـــابـــن كث

؛ الجمــل قــراءة دبــو الحســن علــي بــن محمــأ؛ ٢١٠، ص٣٢، جنــوار؛ المجلســي، بحــار األ٦٤
 .٤٥١-٤٤٩، ص٢اعثم، كتاب الفتوح،ج ابن .٤٢٧نقدیة ، ص
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  بني هاشم ردو سالح ابن اختكم
ُ وه ال تحل مناهبهوال تن                            ُ ب   ه

: الفضل بن العباس بن عقبة بن أبي لهب وه   و یقول أبیاتًا مطلعها:قال: فأجابهُ
  ختكمسلوا أهل مصر عن سالح ابن أُ 

ُ و فهم سلبوه سیفه                                   حرائبه
وأقبــل طلحــة والزبیــر إلــى عبــداهللا بــن عمــر وهــو یؤمئــذ مقــیم بمكــة؛ فقــالوا لــه: أبــا عبــد 

ن عائشة قد خالفت هذا األمر وعزمت على المسیر   .)٢(الرحمن ِإ
ولك بنا ُأسوة، فأنت أحق بهذا األمر قال: وكلمه الزبیر وقـال :أبـا عبـد  فاشخْص معنا

الرحمن التنظرن في أول أمرنا في عثمان وبیعتنا علیا ولكن انظر الى آخر أمرنا إننـا 
مـا نریـد فـي مسـیرنا هـذا اال عـالج اُألمـة، وقـد خافـت عائشـة ولیسـت بـك عنهـا رغبـة، 

عاني لتخرجاني من بیتي كمـا ن! أتریدان أن تخدعمر:أیها الرجالقال:فقال عبداهللا بن 
یخرج األرنب من جحره،ثم تلقیاني بـین لحیـي علـي بـن أبـي طالـب، مهـال یاهـذان فـإن 
النــاس إنمــا یخــدعون بالوصــف والوصــیفة والــدنیا والــدرهم ولســت مــن ُأولئــك ، انــي قــد 

ل فقال الزبیر، تركت هذا األمر عیانا وإِن ُأدعى الیه فدعوني واطلبوا المركم غیري قا
ُ عنك.   یغني اهللا

قال:وقـــدم یعلـــى بـــن منیـــة مـــن الـــیمن، وقـــد كـــان عـــامال علیهـــا مـــن قبـــل، فقـــدم ومعـــه 
بلــك هــذه هــات  أربعمائــة بعیــر فــدعا النــاس الــى الحمــالن، فقــال لــه الزبیر،دعنــا بــین ِإ
فاقرضنا مما لك ما نستعین به على ما نرید،فأقرضهم ستین ألف دینار، ففرقها الزبیر 

یمن أحـب ِمـمَ خـف معـه،قال ثـم شـاوروا فـي المسـیر فقـال الزبیـر:علیكم بالشـام، فیهـا فـ
الرجــال واألمــوال علیهــا معاویــة وهــو عــدوٌ لعلي!فقــال الولیــد بــن عقبــة:ال واهللا مــا فــي 
ن عثمـان بـن عفـان قـد كـان اسـتعان بمعاویـة  أیدیكم من الشام قلیـٌل وال كثیـرٌ ! وذلـك ِإ

ُ وقد ُحوِصرَ فلم  ُ أن لینصره یفعـل وتـربص حتـى قُتَِل؛لـذلك یـتخلص لـه الشـام؛ أفتطمـع

                                                                                                                                       
الكامــل فــي التــاریخ،  ،ابــن االثیــر؛٢٦٦، ص٤، جلرســل والملــوكبیــات فــي الطبــري، تــاریخ ااأل )١(

 .٣١٣، ص٢ج
  .٣٨٤، ص٢بیات في، المسعودي، مروج الذهب، جاأل )٢(
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،قال:واتصــل الخبــر بمعاویــة أن )١(ُأسـلمها الــیكم ؟مهــال عــن ذكــر الشـام وعلــیكم بغیرهــا
لیـه جماعـة  طلحة والزبیر وعائشـة قـد تحـالفوا علـى علـي (رضـي اهللا عنـه) قـد اجتمـع ِإ

ب الـیهم أبیاتـا ال عـن لسـانه وال من الناس وأنهم یریدون الشام فكأنـهُ اغـتم بـذلك ثـم كتـ
  عن لسان غیره مطلعها:

  قل للزبیر على ما كان من عند
  ودِ والمرء طلحة قوال غیر ذي أ                         

قال:فلما وردت األبیات على طلحة والزبیر ونظرا فیها قال الزبیر،واهللا مـا هـذا إال مـن 
  .)٢(قوِل معاویة ولكنه جعله على لسان غیره

  
  :لى البصرة*خبر عائشة مع ُأم سلمة حین َأرادت المسیر إِ 

وهــي یؤمئــذ بمكــة،  )(قال:وأقبلــت عائشــة حتــى دخلــت علــى ُأم ســلمة زوجــة النبــي
نك أول ظعینة هاجرت مع رسول اهللا وأنـِت كبیـرة  )(فقالت لها: یا بنت أبي ُأمیة! ِإ

ــرت أن القــوم یقســم لنــا بــین بیتــ )(ُأمهــات المــؤمنین وقــد كــان رســول اهللا  ك وقــد ُخِب
اســتقاموا عثمـــان بـــن عفــان حتـــى إذا تـــاب وثبــوا علیـــه فقتلوه،وقـــد أخبرنــي عبـــداهللا بـــن 
!فهل لك أن تسري بنا إلـى  عامر َأن بالبصرة مائة ألف سیف یقتل فیها بعضهم بعضًا
البصــرة لعــل اهللا تبــارك تعــالى أن یصــلح هــذا األمــر علــى أیــدینا؟ قــال، فقالــت لهــا ُأم 

مـة اهللا علیهـا: یـا بنـت أبـي بكــر! بـدم عثمـان تطلبـین واهللا لقـد كنـت مـن أشــد سـلمة رح
ال نعثال فمالك ودم عثمان؟وعثمان رجل مـن عبـد منـاف  الناس علیه وما كنت تسمیه ِإ

 )(وأنت امرأةٌ من بني تیم بن مرة، ویحك یا عائشة على علي وابن عم رسول اهللا 

                                                
االمامــة والسیاســـیة،  ،ز، ینظـــر:ابن قتیبــةیــالقــول كـــان لعبــداهللا بــن عـــامر بــن كر ان هــذا  قــالی )١(

ـــــاریخ ٧٩، ص١ج ـــــوك؛ الطبـــــري، ت ـــــر، الكامـــــل فـــــي ٢٦٦ص ،٤، جالرســـــل والمل ؛ ابـــــن االثی
 .٢١٠ص ٣التاریخ، ج

، ١االمامـــــــــة والسیاســـــــــة،ج،؛ ابـــــــــن قتیبة١٣٧ص طبقـــــــــات خلیفـــــــــة وینظـــــــــر: ابـــــــــن خیـــــــــاط، )٢(
ـــــاریخ٧٦ص ؛ ابـــــن ٤٥-٤٤؛ المفیـــــد، الجمـــــل، ص٢٦، ص٤، جلـــــوكالرســـــل والم ؛الطبري:ت

 .٤٥٣-٤٥١، ص٢ابن اعثم، الفتوح،ج .٢٠٥، ص٣الكامل في التاریخ، ج ،االثیر



 الفصل الثاني:ذكر بیعة األمام علي بن أبي طالب(علیھ السالم)

 

٦٥ 

 

ثم جعلــت ُأم ســلمة رحمــة اهللا علیهــا تــذكر تخــرجین وقــد بایعــهُ المهــاجرون واالنصــار؟
عائشة فضل علي(رضـي اهللا عنـه) و عبـداهللا بـن الزبیـر علـى البـاب یسـمع ذلـك كلـه، 
فصاح بُأم سلمة وقال: یا بنت أبي ُأمیـة!  إننـا قـد عرفنـا عـداوتك آلل الزبیـر ، فقالـت 

المهــاجرون ُأم ســلمة : واهللا لتوردنهــا ثــم ال تصــدرنها أنــت والأبــوك أتطمــع أن یرضــى 
واألنصــار بأبیــك الزبیــر وصــاحبه طلحــة، وعلــي بـــن أبــي طالــب حــي وهــو ولــي كـــل 

قـط،  )(،فقال لها عبداهللا بـن الزبیر:مـا سـمعنا هـذا مـن رسـول اهللا )١(مؤمن ومؤمنة
ن لم تكن انت سمعته فقـد سـمعته خالتـك عائشـة وهـا  فقالت ُأم سلمة رحمة اهللا علیها:ِإ

ــْن ی )(هــي فاســألها فقــد ســمعته  قــول:((علي خلیفتــي علــیكم فــي حیــاتي وممــاتي فمَ
عصاه فقد عصاني))، أتشهدین یا عائشة بهذا أم ال؟ فقالت عائشة اللهم نعم قالت ُأم 
سـلمة رحمــة اهللا علیهــا فــاتقي اهللا یــا عائشــة فـي نفســك واحــذري مــا حــذرك اهللا ورســوله 

)( وال تكوني صاحبة كالب الحـوأب)فإنهمـا ال یغنیـان  ؛وال یغرنـك الزبیـر وطلحـة)٢
نهــا  عنــك مــن اهللا شــیئا،قال: فخرجــت عائشــة مــن عنــد ُأم ســلمة وهــي حنقــة علیهــا ثــم ِإ

لى ذلك   .)٣(بعثت إلى حفصة فسَألتها أن تخرج معها إلى البصرة فأجابتها حفصة ِإ
قال: فعند ذلك اذن مؤذن طلحة والزبیر بالمسیر الى البصرة فسـار النـاس فـي التعبیـة 

ــة الســالح و  ال االصــالح بــین وآل نــي ال اریــد ِإ ســارت معهــم عائشــة وهــي تقــول اللهــم ِإ
  .)٤(المسلمین فاصلح بیننا إنك على كل شيء قدیر

  

                                                
ابـــــــن  ؛٦٣٢،ص٥،ج،الســـــــنن الكبـــــــرى:الترمـــــــذي ٤٣٨، ص٤حمـــــــد،جأابـــــــن حنبـــــــل، مســـــــند  )١(

 .٣٨١، ص٧البدایة والنهایة، ج،كثیر
 .٣٢٥، ص٧، البدایة والنهایة، ج؛ ابن كثیر٩٧، ٥٢، ص٦ابن حنبل، مسند احمد، ج )٢(
ن تقعـد فقعـدت، ینظـر: أرادت الخروج فجاءهـا عبـداهللا بـن عمـر وطلـب الیهـا أن حفصة أ رَ كِ ذُ  )٣(

، ٣الكامـــــل فـــــي التـــــاریخ، ج ،ثیـــــر؛ ابـــــن األ٢٦٨، ص٤، جتـــــاریخ الرســـــل والملـــــوكالطبـــــري، 
 .٢١٠ص

؛المفیــد، ٧٦،ص١سیاســة، جاالمامـة وال ،؛ ابــن قتیبــة١٣٧ج طبقــات خلیفـة ابن خیــاط،،وینظـر )٤(
 .٤٥٥-٤٥٤، ص٢ابن اعثم، الفتوح، ج .١٣٣الجمل، ص
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مر عائشة ذكر كتاب ُأم سلمة إلى علي بن أبي طالب (رضي اهللا عنه) تخبره بأ*
  وطلحة والزبیر:

لـــى علـــي بـــن َأبـــي طالـــب (رضـــي ا هللا عنـــه)، قـــال: كتبـــت ُأم ســـلمة رحمـــة اهللا علیهـــا ِإ
من ُأم سلمة بنت أبي أمیـة سـالم علیـك ورحمـة اهللا وبركاتـه،أما  المؤمنین لعبداهللا َأمیر

بعــُد: فــِإن طلحــة والزبیــر وعائشــة وبنیهــا بنــي الســوء وشــیعة الضــالل خرجــوا مــع ابــن 
نهـم یطـالبون  ـَل مظلومـًا وإ لـى البصـرة یزعمـون َأن عثمـان قُتِ الجـزار عبـداهللا بـن عـامر ِإ

 كــافیكم وجعــل دائــرة الســوء علــیهم إن شــاء اهللا تعالى،وتــاهللا لــوال مــا نهــى اهللا بدمــه واهللا
عنــد  )(عــز وجــل عنــه مــن خــروج النســاء مــن بیــوتهن ومــا أوصــى بــه رســول اهللا 

لـى النبـي  لیـك بأحـب النـاس ِإ لیـك ابنـي  )(وفاته لشخصت معك ولكن قد بعثـت ِإ وإِ
  .)٢(والسالم )١(عمر بن أبي سلمة

لى علـي (رضـي اهللا عنـه) فصـار معـه وكـان لـه فضـل  قال:فجاء عمر بن أبي سلمة ِإ
ــادة وعقل؛فأنشــا رجــٌل مــن أصــحاب علــي (رضــي اهللا عنــه) یمــدح ُأم ســلمة وهــو  وعب

  یقول أبیاتا مطلعها:
  مٍة لقیِت الظفرَ    ثم الزلِت تسقین المطرأُ مّ یا أُ 

لــى علــي (رضــي اهللا عنــه) : بســم اهللا الــرحمن قــال: وكتبــت ُأم الفضــل بنــت الحــارث ِإ
الرحیم  لعبد اهللا علي أمیر المـؤمنین مـن ُأم الفضـل بنـت الحـارث أمـا بعـد فـإن طلحـة 
الزبیــر وعائشــة قــد خرجــوا مــن مكــة یریــدون البصــرة، وقــد اســتنفروا النــاس وحربــك ولــم 

ْن كان في قلبه مرض، وید اهللا فوق أیدیهم والسالم. ال مَ   یخف معهم إلى ذلك ِإ
لفضــل هــذا الكتــاب الــى رجــل مــن جهینــة  لــه عقــل ولســان یقــال لــه قــال:ثم دفعــت ام ا

، فقالت: خذ هذا الكتاب وانظر أن تقتل في كل مرحلة بعیـرًا وعلـيَّ ثمنـهُ وهـذه )٣(ظفر

                                                
 :الجمـل، ینظـر ة) قاتل مع االمام علي فـي وقعـالنبي محمد (ب بي سلمة ربیأهو عمر بن  )١(

 .٩٦، ص٣؛ وابن حجر، االصابة، ج١٥٧، ص١جاالستیعاب، لبر،اابن عبد 
العقـــد ،؛ ابـــن عبـــد ربـــه ٥٧-٥٦، ١لسیاســـة،جفـــي ابـــن قتیبة،االمامـــة وا ةینظـــر: نـــص الرســـال )٢(

 .٣١٧-٣١٦الفرید، 
 ترجمة له. على اقفلم  )٣(
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مائة دینار قد جعلتها لك، فجد السیر حتى تلقي علیـًا بـن أبـي طالب(رضـي اهللا عنـه) 
  .)١(فتدفع الیه كتابي هذا

عنیفــا حتــى لحــق أصــحاب علــيٍّ (رضــي اهللا عنــه) وهــم علــى  قال"فســار الجهنــي ســیرا
ظهر المسیر فلما نظروا الیـه نـادوه مـن كـل جانـب :أیهـا الراكـب مـا عنـدك؟قال:فنادى 
الجهنــي بــأعلى صــوته شــعرًا بخبــر فیــه قــدوم عائشــة وطلحــة والزبیــر، قــال فلمــا ســمع 

شـة كیــف خرجــت علـيُّ ذلــك دعـا محمــد بـن أبــي بكـر وقــال لـه :أالتــرى إلـى ُأختــك عائ
مـن بیتهـا الـذي أمرهـا اهللا عـز وجـل أن تقـر فیـه وأخرجـت معهـا طلحـة والزبیـر یریـدان 
البصــرة لشــقاقي وفراقي؟فقــال لــه محمــد یــا أمیــر المــؤمنین ال علیــك فــِإن اهللا معــك ولــن 

ن شاء اهللا.   یخذلك ،والناس بعد ذلك ناصروك واهللا تبارك وتعالى كافیك أمرهم ِإ
ــم قــال:قــال: فعنــدما نــادى ع ــا أیهــا  )٢(لــيٌّ (رضــي اهللا عنــه) فــي أصــحابه فجمعهــم ث ی

ال هالــك وإِن المبتــدعات  نَّ اهللا تبــارك وتعــالى بعــث كتابــًا ناطقــًا الیهلــك عنــه ِإ النــاس ِإ
ـــي ســـلطان اهللا عصـــمة  ن ف المشـــتبهات هـــن المهلكـــات المردیـــات إال مـــن حفـــظ اهللا،وإ

ة الذین یریـدون تفریـق جمـاعتكم فلعـل أمركم ، فاعطوه طاعتكم، أال وتهیأوا لقتال الفرق
اهللا تعالى یصلح بكم ما أفسـد أهـل الشـقاق أال أن طلحـة والزبیـر قـد تمـاالعليَّ بسـخط 
أقـــاربي ودعـــوا النـــاس إلـــى مخـــالفتي وأنـــا ســـائرٌ إلـــیهم ومنـــابزهم حتـــى یحكـــم اهللا بینـــي 

  وبینهم والسالم.
ن النـاس حتـى إذا بلغـت قال:فأجابه النـاس إلـى ذلـك وعائشـة قـد تقـدمت فـیمن معهـا مـ

وذلـك فـي وقـت السـحر نبحـت الكـالب، فسـمعت عائشـة رجـال مـن  )٣(الى ماء الحوأب

                                                
((فلمــا كـان بــبعض الطریــق متوجهـا نحــو الشــام ٥٨،ص١المامـة والسیاســة،جاعنـد ابــن قتیبــة ، )١(

نــه كــان إشـة وطلحــة والزبیــر، وقیـل ئفیـه بخبــر عا هخبــر یبـي طالــب أ خیـه عقیــل بــنَأتـاه كتــاب أ
الطبــري، تـــاریخ  :، ینظـــر))ج للشــام بعـــد ان تــردد بالمدینـــة ینتظــر جـــواب معاویــةللخـــرو  متهیئــاً 

  .٢١٠، ٣ثیر، الكامل في التاریخ، ج؛ ابن األ٢٦٦،ص٤،ج رسل والملوكال
 .٢٦٧، ص٤، جرسل والملوكینظر نص الخطابة كامال في الطبري، تاریخ ال )٢(
ب أو حــواصــلة فـي اللغــة: یقــال : حــافر ب بــالفتح ثــم الســكون وهمـزة مفتوحــة وبــاء موحــدة أوْ َحـال )٣(

علــى عائشــة عنــد  هُ ب موضــع بئــر نبحــت كالبــأو حــ، وال الوادي الوســیعبــة:أصــعب والحو  وأب
 .٣١٤، ص٢معجم البلدان، ج،مقبلها الى البصرة ینظر: یاقوت 
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أهل عسكرها یسـأل ویقـول: أي مـاء هـذا؟ فقیـل لـه: هـذا مـاء الحـوأب، فقالـت عائشـة: 
ــمَ ذلــك فقالــت، ألنــي ســمعت رســول اهللا  وهــو یقول:((كــأني  )(ردونــي فقیــل لهــا: وِل

  .)١(ح علیها كالب الحوأب،فاتقي اهللا أن تكوني أنِت یا حمیراء))بامرأٍة من نسائي تنب
ـــــر قـــــد أتـــــى بخمســـــین  ـــــن الزبی ـــــداهللا ب ـــــك، فلمـــــا أصـــــبحوا إذ عب قـــــال:ونزل القـــــوم هنال
رجـالً یشــهدون عنــدها أّن هــذا المـاء لــیس بمــاء الحــوأب وانهـم قــد جــاوزو مــاء الحــوأب 

  *ي اإلسالمفكانت هذه الشهادة أول شهادة زور ُشِهَد بها ف لباللی
ذا دنوا من البصرة خرج إلـیهم عثمـان بـن حنیـف األنصـاري  )١(قال: وسار القوم حتى ِإ

  في شیعة علي بن أبي طالب (رضي اهللا عنه) وهمَّ بمحاربتهم.

                                                
حلــف ف بــن الزبیــر اهللادتــى عبـأ، وذكـر ابــن قتیبــة:(( و ٩٧، ٥٢، ٦مســند احمــد ،ج ، ابـن حنبــل )١(

ول أنهـــا أعـــم عـــراب فشـــهدوا بـــذلك وُز ألر مـــن ازوٍ  ةبینـــبتاهـــا  أتـــه اول اللیـــل و ف لقـــد خللهـــا بـــاهللا
مروج الـــــذهب ،؛ المســـــعودي٦٣، ص١االمامـــــة والسیاســـــة،ج:ینظرســـــالم،فـــــي اإل رشـــــهادة زو 

 .٣١١، ص٦الحدید، شرح نهج البالغة، ج ابي؛ ابن ٣٥٨، ص٢،ج
اسـماعیل بـن موسـى القـزازي، قــال: ب(حـدثني أوفـي خبـر شـراء الجمـل لعائشـة وخبـر كــالب الحو  *

حــدثني العرنــي صــاحب الجمــل قال:بینمــا انــا اســیر علــى جمــل ذا عــرض لــي راكــب فقــال یــا 
صــاحب الجمــل اتبــع جملك؟قلــت:نعم قال:بكم؟قلــت بــالف درهــم قــال: مجنــون انت؟جمــل یبــاع 

كتـه طلبـت علیـه احـد قـط اال ادر  مـا م ذلـك؟ قلـتم؟ قال قلت: نعم جملي هذا قـال:ومبالف دره
بیعنـا. قـال قلـت:ولمن  ألحسـنتوال طلبني وانا علیه احد قط اال فته: قال :لو تعلم: لمن نریـده 

م نمــا اریــده ألُ إ؟ قــال: حــاً تهــا قاعــدة ال تریــد بر بیمــي فــي أُ مــك، قلــت: لقــد تركــت تریــده؟ قــال أل
ك عطــنلــى البــر فلإالمــؤمنین عائشــة، قلــت فهــو لــك فخــذه بغیــر ثمــن قــال: ال ولكــن ارجــع معنــا 

هــل لــك داللــه بــالطریق؟ قــال:  ســتمائه درهــم، فقــال لـي: یــا اخو ئــة ربعماأناقـة مهریــة وزادونــي 
ـأقلت : نعم  لوني عنـه أدرك النـاس، قـال: فسـر معنـا، فسـرت معهـم علـى واد وال مـاء سـأ ْن نا مَ

 هـــاعلى صـــوتها ثـــم ضـــربت عضـــد بعیر أب، قـــال، فصـــرخت عائشـــة بـــأحتـــى فرطنـــا مـــاء الحـــو 
 هناختـــأتقــول ذلــك ثالثــة ، ف نــيب طروقــا، ردو أنــا واهللا صــاحبة كــالب الحـــو أثــم قالت: ناختــهأف

نـاخوا فیهـا مـن الغـد، قـال: أبى حتـى كانـت السـاعة التـي أواناخوا حولهـا وهـم علـق ذلـك وهـي تـ
بــي طالــب. قــال: فــارتحلوا. أرككــم واهللا علــي بــن َأدفجاءهــا ابــن الزبیــر فقال:النجــاء النجــاء فقــد 

 .٤٧٥، ص٣الطبري، تاریخ الطبري، ج :،ینظر))وشتموني فانصرفت
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ثم إنه كره القتال ومشى بعضهم إلى بعض وسألوه الصلح الـى أن یقـدم علـي بـن أبـي 
رة فــي یــد عثمــان بــن حنیــف ار األمــطالب(رضــي اهللا عنــه) علــى أن یكــون المــال ودا

، وأقـام طلحـة والزبیـر وعائشـة بموضـع یقـال )٢(قال: فرضي الفریقان بذلك وكتبوا كتابـا
  .)٤(یدبرون أمرهم وآراءهم بینهم )٣(له الخریبة

  
  
  

  لى نصرتها:واألحنف بن قیس حین ُدِعيَ إِ  *ذكر ما جرى من الكالم بین عائشة
فـدعوه وقــالوا :إننـا نریــد منـك أن تنصــرنا  )٥(ف بـن قــیسقـال :ثــم إنهـم بعثــوا إلـى األحنــ

على دم عثمان بن عفان فإنـه قتـل مظلومـا قال:فالتفـت األحنـف الـى عائشـة وقـال: یـا 

                                                                                                                                       
بـي طالـب وكـان قـد واله مســاحة أمـام علـي بـن نصـاري هـو مـن رجـال اإلعثمـان بـن حنیـف األ )١(

رض وجبایتهــــا وصــــرف الخــــراج والجزیــــة وقــــد واله علــــى البصــــرة. ینظر:الطوســــي، رجــــال األ
  .٦٥١، ص١٤عیان الشیعة، جأ؛ االمین، ٧١الطوسي، ص

 .٤٧٦-٤٧٥، ص٣، جوالملوك الرسلالطبري:تاریخ  )٢(
لزجـاجي، الن المرزبـان اربة:موضع بالبصرة وسمیت بـذلك فیمـا ذكـره خة، بلفظ تصغیر خریبال )٣(

وفیـــه ابنیـــة  دهصـــرا وخـــرب بعـــده ، فلمـــا نـــزل المســـلمون البصـــرة ابتنـــوا عنـــقكـــان قـــد ابتنـــى بـــه 
  م:ل بعضهاالجمل بین علي وعائشة، لذلك ق ةا كانت وقعهعند خریبةوسموها ال

  بمادان الوصي به إني أدین  
  ة من قتل المحلیناخریبیوم ال                          

 .٤٠٠ص ٢یاقوت، معجم البلدان، جینظر:
شــــــراف، نســـــاب األأ؛ الــــــبالذري، ٥٧-٥١، ص١مامــــــة والسیاســـــة،جاإل ،ابــــــن قتیبـــــة :وینظـــــر )٤(

ــــــــــــــــوبي،ج١٣٢-١٣٠ص ــــــــــــــــاریخ ٢١-٢٠ص ٢،الیعقــــــــــــــــوبي، تــــــــــــــــاریخ الیعق ؛ الطبــــــــــــــــري، ت
؛ ابـــن عبـــد ربـــه؛ العقـــد ٤٦میـــر المـــؤمنین، صأفضـــائل ،؛ ابـــن عقـــدة الكوفي٢٦٥بـــري،صالط

؛ المجلســي، ٦٧-٦٦، ص٢تاریخ ابــن خلــدون ،ج،؛ ابــن خلــدون٣١٧-٣١٦، ص٤الفریــد، ج
 .٤٥٥، ص٢ابن اعثم، الفتوح، ج .٢١١-٢١٠ص ،٣٢نوار،جبحار األ

ذا  حاك؛كان رجـالً ضـال همسـحنف بن قیس بن معاویة بن الحصین التمیمـي السـعدي واهو األ )٥(
؛ ٩٣، ص٧هـــ،ینظر: ابــن ســعد الطبقــات الكبــرى، ج٤٢ودهــاء،توفي ســنة  ةدیــن وذكــاء وفطنــ
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ن قتل عثمان فمن أبایع؟قلت:علي بـن  ُأم المؤمنین أنشدك اهللا اما قلت لك ذلك الیوم:ِإ
أمــور نحــن أعلــم منــك، أبــي طالــب فقالــت عائشــة:قد كــان ذلــك یــا أحنــف، ولكــن ههنــا ُ 

وابـن  )(فقال األحنف: ال واهللا ال أقاتل علي بـن أبـي طالـب أبـدًا وهـو أخـو رسـول 
عمه، وزوج ابنته وأبو سبطیه، وقد بایعـه المهـاجرون واألنصـار قـال:ثم وثـب األحنـف 
حتى صار الى دیار قومه من بني تمیم ثم نادى فیهم فاجتمع إلیـه أربعـة اآلف رجـل، 

  نزل بهم على فرسخین من البصرة فسار بهم حتى
قال:وعزم طلحة والزبیر ومن كان معهـم أن یهجمـوا علـى عثمـان عامـل علـي بـن أبـي 

لــوه ویقتلــوا األنصــار الــذین لعلــي وأزمعــوا علــى ذلــك ، فلمــا قتیي اهللا عنــه) فطالب(رضـ
 كان اللیل لم یسع عثمان بن حنیف اال وطلحة والزبیر وابنه عبداهللا ومروان بن الحكم

علي بن  )١(وأصحابه قد هجموا علیهم ووضعوا فیهم السیف فقتلوا أشیاعه وهم أنصار
أبي طالب، أخـذو عثمـان بـن حنیـف فـأرادو قتلـه فقـال بعضـهم لـبعض :هـذا رجـل مـن 
ــوه ولكــن  ــاه ازدادوا علینــا غلطــة، فلــم یقتل ــه بالمدینــة عشــیرة فــإن نحــن قتلن األنصــار ول

عینیــة وحلقـوا رأسـه قــال:وأمرت عائشـة عبـداهللا بــن أخـذوه فنتفـوا لحیتــه وشـاربه وأشـفار 
الزبیر ومحمد بن طلحة بالصالة ، فكان أحدهم یصـلي بالنـاس صـالة واآلخـر یصـلي 

  بالناس صالة.
،فلمـا بلغـة ذلـك سـار مـن  )٢(قال: وعلـي یومئـذ قـد خـرج مـن المدینـة وهـو نـازل بالربـذة

ـــن ـــار، ثـــم وجـــه ابنـــه الحســـن وعمـــار ب ـــزل بـــذي دق ـــذة حتـــى ن ـــى الكوفـــة  الرب یاســـر إل
لى البصرة لمحاربة القوم.   )٣(یستنفرون أهلها ِإ

                                                                                                                                       
یــــــز یصـــــابة فـــــي تمأل، ابـــــن حجـــــر العســـــقالني، ا١٢٦،ص١ابـــــن عبـــــد البـــــر، االســـــتیعاب،ج

 .١٠٠، ص١الصحابة، ج
 .٣٩ص ،٢، المسعودي، مروج الذهب، ج١٨١، ص٢ینظر: الیعقوبي، تاریخ الیعقوبي،ج )١(
ذا رحلــت إیــام قریبــة مــن ذات عــرق علــى طریــق الحجــاز أالربــذة:من قــرى المدینــة علــى ثالثــة  )٢(

 .٤٣، ص٣معجم البلدان، ج:یاقوت،مكة، ینظر د تریدمن فی
، ١؛ الیعقــــــوبي، تــــــاریخ الیعقــــــوبي، ج٨٠، ص١اســــــیة، جسیمامــــــة والینظــــــر: ابــــــن قتیبــــــة، اإل )٣(

؛ ابـن عبـد ٤٨؛ المفیـد، الجمـل، ص٢٧٠، ص٤، جلرسـل والملـوك؛ الطبري، تـاریخ ا١٩٥ص
؛ ابــن االثیــر، الكامــل ٧٣٠الي، صمــ؛ الطوســي؛ األ٣٢٠-٣١٩، ص٤ربــه ، العقــد الفریــد، ج
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  :شعري لما وافاه الحسن بن علي وعمار بن یاسر بالكوفةخبر أبي موسى األ*

قال: فلما قدم الحسن بن علي وعمار بن یاسـر إلـى الكوفـة اسـتنفروا أصـلها وثـب أبـو 
ـــوا اهللا (موســـى األشـــعري وهـــو یومئـــذ عامـــل فیهـــا فقـــال: یـــا أهـــل الكو  ــواْ فـــة اتق والَ تَقْتُلُـ

ومن يقْتُلْ مؤمناً متَعمداً فَجزآؤه جهنم خالداً فيها وغَضب  ()١(أَنفُسكُم إِن اللّه كَان بِكُم رحيماً
  .)٢()اللّه علَيه ولَعنه وأَعد لَه عذَاباً عظيماً

  
ام رجـل مـن بنـي تمـیم سـر، ثـم وثـب أبـو موسـى فاسـكته ،فقـقال: فغضـب عمـار بـن یا

:اســكت ایهــا الرجــل األجــذع بــاألمس كنــت مــع غوغــاء  إلــى عمــار بــن یاســر، فقــال لهُ
وأصـحابه مـع  )٣(مصر على عثمان والیوم تسـكت أمیرنـا، قال:فوثـب زیـد بـن صـوحان

ــْن لـم یطـع أمیــر المـؤمنین علــي بـن أبـي طالــب  فمـا لــه شـیعة علـي بالســیوف وقـالوا :مَ
عندنا اال السیف قال أبو موسى:أیها الناس اسكتوا واسمعوا كالمـي هـذا كتـاب عائشـة 
الــي تــامرني فیــه ان أقــرَّ النــاس فــي منــازلهم إلــى أن یــأتیهم مــایحبون مــن صــالح امــر 
المسلمین فقال له عمار بن یاسر، یا أبو موسـى أن عائشـة أمـرت بـأمر وُأِمرنـا بغیـره، 

، فأمرتنـا هـي بمـا أمـرت وركبـت ُأِمرت أن تقرَ ببیته ا ُأمرنا أن نقاتل حتـى التكـون فتنـًة
ـــا بـــه قـــال: فكثـــر الكـــالم یومئـــذ بـــین النـــاس فوثـــب زیـــد بـــن صـــوحان العبـــدي  مـــا أمرن

                                                                                                                                       
بــو الحســن محمــد أ؛ ٢٧٧، ص٧؛ ابــن كثیــر ، البدایــة والنهایــة،ج٢١٥، ص٣فــي التــاریخ، ج

 .٤٥٩-٤٥٨،ص٢ابن اعثم، الفتوح.ج .٤٥٨علي مكي، الجمل قراءة نقدیة، ص
 .٢٩ :االیةالنساءورة س )١(
 .٩٣ :االیةالنساءسورة  )٢(
مـام زید بن صوحان بن حجر بن الحارث بن الهجرس بن عبد القیس الفهـري، استشـهد مـع اإل )٣(

ي، ضــبال=ري یــعلــي (علیــه الســالم) یــوم الجمــل اذ كــان حــامال لرایــة قــیس ، قتلــه عمــر بــن ث
ــــالغا دســــأابــــن االثیــــر،  :ینظــــر ــــد ال٢٩١، ص٢ة جب ؛ ٥، ص٢بــــر، االســــتیعاب، ج؛ ابــــن عب

 .١٠١، ص٣٢عیان الشیعة، جأاالمین :
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فَتَنا  ولَقَد  نا وهم لَا يفْتَنون أَحسب الناس أَن يتْركُوا أَن يقُولُوا آم امل  فقال:بسم اهللا الرحمن الرحیم :(
بِنيالْكَاذ نلَمعلَيقُوا ودص ينالَّذ اللَّه نلَمعفَلَي هِملن قَبم ين١()الَّذ(.  

أیها الناس سیروا إلى أمیر المؤمنین وانفروا إلیه اجمعین تصیبوا الحـق (راشـدین. قـال 
النـاس مـن واٍل  ثم وثب عمار بـن یاسـر فقال:أیهـا النـاس إنـه البـد لهـذا األمـر ولهـؤالء

 یســـتفزكم إلـــى زوجــــة )(یـــدفع المظـــالم یعـــین المظلـــوم وهـــذا ابـــن عـــم رســـول اهللا 
لــى طلحــة والزبیــر، فــاخرجوا وانظــروا فــي الحــق فمــن كــان الحــق، معــه  )(النبــي وإ

فــاتبعوه قــال: ثــم وثــب الحســن بــن علــي فقــال: أیهــا النــاس إنــه ســیوجد لهــذا األمــر مــن 
لیــه فــاجیبوا دعوتنــا وأ عینونــا علـى مــا قــد بلینــا بــه فـواهللا انــي ألعلــم أن مــن ســمع ینفـر ِإ

، )٢(بهذا األمر ولم یكن إال مع الحق فانه لسعید قال: فوثب الهیثم بن الجمـع العـامري
فقــال: أیهــا النـــاس أن أمیــر المــؤمنین قـــد دعانــا وأرســل إلینـــا رســله،وهذا ابنــه الحســـن 

  شیروا علیه برأیكم.فاسمعوا قوله وأطیعوا أمره وانفروا إلى أمیركم وا
 )٣(قال: فأجاب النـاس إلـى ذلـك ونفـر مـن أهـل الكوفـة تسـعه اآلف ومائتـا رجـل، فأخـذ

بعضهم في البر وبعضهم في البحـر حتـى قـدموا علـى علـي بـن أبـي طالـب فاسـتقبلهم 
علي(رضــي اهللا عنــه) ورحــب بهــم وأدنــاهم وحیــاهم ثــم قــال یــا أهــل الكوفــة: انكــم ولیــتم 

كهم ففضضتم جموعهم وهدمتم عزهم حتى صارت إلیكم مـواریثهم شوكة األعاجم وملو 
وأموالهم ثم منعتهم حوزتكم وأعنتم الناس على عدوهم، وقد دعوتكم اآلن لتشهدوا معنا 

ن أبــوا ذلــك هــإخواتنــا هــؤالء مــن َأ ل البصــرة فــإن یتقــوا اهللا ویرجعــوا فــذلك مــا تریــدون وإ
صالح إال أثرناه على مافیه الفساد إن شاء نداویهم باللین والشدة، ولسنا ندع أمرًا فیه 

  اهللا وال قوة اال باهللا.
قــال: فــاجتمع النــاس بــذي قــار مــع علــي بــن أبــي طالــب ســتة االف مــن أهــل المدینــة، 
وأهل مصر وأهل الحجاز وتسعة اآلف من أهـل الكوفـة وجعـل النـاس یجتمعـون حتـى 

                                                
 ٣-١:االیةالعنكبوتسورة  )١(
 لم  اقف  على ترجمة له. )٢(
نحـــــو ســــبعة االف رجـــــل؛ الطبــــري، تـــــاریخ  ٣٩٦، ص٢هب، جذعنــــد المســــعودي، مـــــروج الــــ )٣(

 ، نحو تسعه االف.٢١٣، ص٣ ،جالكامل في التاریخ ،؛ ابن االثیر٢٧٢، ص٤الطبري، ج
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بـي طالب(رضـي صاروا في تسعة عشر ألف رجل من فارس وراجل وسـار علـي بـن أ
اهللا عنه) عـن ذي قـار یریـد البصـرة فـي جمیـع أصـحابه والنـاس یتالحقـون بـه مـن كـل 

  .)١(أوٍب 
  

  :هل البصرة للحرب*ذكر تعبیة أ
قال: وبلغ طلحة والزبیر أّن علیًا قد تقارب مـن البصـرة فـي خیلـه وجمعـه فعزمـوا علـى 

 بن الزبیـر، وعلـى خیـل تعبیة الناس، فكانت الخیل كلها إلى طلحة ورجاله إلى عبداهللا
لــى خیــل المیمنـة مــروان بـن الحكم،وعلــى رجالتهــا عبـد الــرحمن بـن عتــاب بــن ُأسـید وع

بكیر البـاهلي، وعلـى الجنـاح  ابن ي، وعلى رجالتها حاتمر امالمیسرة هالل بن وكیع الد
عمر بن طلحـة، وعلـى رجالتهـا عبـداهللا بـن حكـیم بـن حـزام وعلـى خیـل الكمـین جنـدب 

  اشعي وعلى رجالتها مجاشع بن مسعود السلمي.بن یزید المج
قال: وصاح رجل من بني ضبة: وطنـوا أنفسـكم علـى الصـبر، فإنـه یلقـاكم أسـد خفـان 

طالـــب، فـــانظروا ان وجمـــاهیر أهـــل الحجـــاز وأفـــاعي أهـــل الكوفـــة مـــع علـــي بـــن أبـــي 
  ر قال: ثم أنشأ ابیاتًا مطلعها:تفضحوا قبائل مض
  للذین هم النصار ال قول لطلحة والزبیر    وقوالأ

قال: فقال له الزبیر: بـئس مـا قلـت یـا أخـا بنـي ضـبة، فقـال الضـبي: أنـا عبـداهللا: إنـي 
  اعلم من تقدم علینا غدا، فإذا كان ذلك فاطلبني في الرعیل األول:

ن القـوم قـد تعبـوا لحـربكم  قال: وبلغ ذلك علـي بـن أبـي طالـب( رضـي اهللا عنـه) فقـال ِإ
: یـا أمیـر المـؤمین: تعبیـة )٢(ال لـه رفاعـة بـن شـداد البجلـيفماذا عنـدكم مـن الـرأي؟ فقـ

                                                
، ٤؛ ابــــن عبــــد ربــــه، العقــــد الفریــــد،ج٢٧٠، ص٤، جاریخ الرســــل والملــــوكینظــــر: الطبــــري، تــــ )١(

ـــــة؛(بیروت،د.ت)،ج١٣٦ ـــــة العلمی ، ١، احمـــــد زكـــــي صـــــفوت، جمهـــــرة رســـــائل العـــــرب، المكتب
، ٢ابـــن اعـــثم، الفتـــوح،ج .٤٦٧، صیـــةالحســـن محمـــد علـــي، الجمـــل قـــراءة نقد؛ ابـــو ٣١٩ص
 .٤٦٠-٤٥٩ص

بــي طالــب علیــه الســالم، وكــان قــد قتــل أرووا عــن االمــام علــى ابــن  بــن شــداد ممــن ةهــو رفاعــ )٢(
ــ مــــع المختـــار الثقفـــي طلبــــا بـــدم الحســـین،(علیه الســــالم)، ینظـــر: الطوســـي رجــــا٦٦ســـنة   لهــ

 .٣٠، ص٣٢عیان الشیعة، جأمین، ؛ اال٦٣الطوسي، ص
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ّ◌ عینــا فســ ــرَّ تحــب  ترى منــا مــالتعبیــة وحــق یــدفع بــاطال وهــذا مــا كنــا نریــد فابشــر و قُ
قال:ودنـا علـي فــي أصـحابه مـن البصــرة فقـال طلحــة بـن عبیـد الصــحابه: اعلمـوا أیهــا 

لكـم أن تـأتیهم اللیلـة  الناس أن علیا وأصحابه قد أضر بهم السفر وتعب الطریـق فهـل
فنضع فیها السیف؟ فقال مروان بن الحكم، واهللا لقـد اسـتبطأت هـذه منـك یـا أبـا محمـد 

ــم قــال: َأمــن علــي تصــاب  ولــیس الــرأي إال مــا رأیــت قــال: فضــحك الزبیــر مــن ذلــك ث
عرفتم، أما علمتم أنه رجل مالقیه أحـد قـط إال ثكلتـهُ أمـه؟ فسـكت  الفرصة وهو من قد

  إلى الزبیر شیئا. طلحة ولم یرد
قال: ثم وثب رجل من أصحاب الزبیـر یكنـى ابـا الجربـاء، فقـال للزبیـر: اباعبـد اهللا مـا 
ــه  الــرأي عنــدي اال أن تبیحــوا هــذا الرجــل، فــإن الــرأي فــي الحــرب مــن النجــدة، فقــال ل
الزبیـر: یــا ابـا الجربــاء، انــا لنعـرف مــن الحـرب مــا لــم یعرفـه كثیــر مـن النــاس غیــر أن 

دعوتنا ونحن وهم مسلمون،وهذا أمر حدث في أمتنا لم یكـن قبـل الیـوم، وال القوم أهل 
قــول، وبعـد ذلــك فهـو علــي بــن أبـي طالــب (رضــي اهللا  )(كـان فیــه مـن رســول اهللا 

عنه) من لم یلق اهللا فیـه بعـذر انقطـع عـذره یـوم القیامـة ونحـن مـع ذلـك نرجـو الصـلح 
ل  األحنــف بــن قــیس فــي جماعــة مــن أن أجــابوا إلیــه واال فــاخر الــداء الكــي قــال: وأقبــ

قومه إلى علي (رضي اهللا عنه) فقال: یا أمیر المؤمنین إن أهل البصـرة یقولـون بانـك 
إن ظفرت بهم غدا فقتلت رجالهم، وسبیت ذریتهم ونساءهم، فقـال لـه علـي:لیس مثلـي 
من یخاف هذا منه، الن هذا ما یحـل اال ممـا تـولى وكفـر وأهـل البصـرة قـوم مسـلمون 

ى كیــف یكــون أمــري وأمــرهم ولكــن هــل أنــت معــي فــاعلم، فقــال األحنــف: یــاأمیر وسـتر 
المؤمنین: اختر مني واحـدة مـن اثنـین أمـا أن اكـون معـك مـع مـائتي رجـل مـن قـومي، 
وأما إن أرد عنـك أربعـة االف سـیف، فقـال علـي (رضـي اهللا عنـه) ال بـل ردهـم عنـي، 

  رف.فقال األحنف: أفعل ذلك یا َأمیر المؤمنین ثم انص
وهم ثالثون ألف مقاتـل وبلـغ  )١(قال وخرج الزبیر وطلحة فنزلوا موضعًا یقال له زابوقة

ذلك علي بن أبي طالب (رضي اهللا عنه) فقام في الناس خطیبا، فحمداهللا وأثنى علیـه 

                                                
اقوت، ر:یــینظقریــب مــن البصــرة كانــت فیــه واقعــه الجمــل فــي اول النهــار، ع زابوقــة:وهو موضــ )١(

 .١٣٣، ص٣معجم البلدان، ج
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نیـت بـثالث مـرجعهن علـى العبـاد مـن كتـاب اهللا: احـدها  نـي قـد مُ ثم قال :أیهـا النـاس ِإ
ثـم  )١()ميا أَيها الناس إِنَّمـا بغْـيكُم علَـى أَنفُسـكُ     كر، قال اهللا تعـالى:(البغي ثم النكث والم

 )٣()إِلَّـا بِأَهلـه   ولَـا يحيـق الْمكْـر السـيئ     ، ثـم قـال:()٢() فَمن نَّكَث فَإِنَّما ينكُث علَـى نَفْسـه   قـال:(

نیـت بأشـجع النـاس الزبیـر  )(النبـي واهللا لقد منیُت بأربع لم یمن بمثلهن أحد بعـد  مُ
بــن العــوام، وبأخــدع النــاس طلحــة بــن عبــداهللا، وبــأطوع النــاس فــي النــاس عائشــة بنــت 
ــئن أمكننــي اهللا منــه  ــدنانیر یعلــى بــن منیــة واهللا ل ــانواع ال أبــي بكــر وبمــن أعــان علــي ب

  ألجعلن ماله وولده فیئًا للمسلمین.
فقال:واهللا یا أمیـر المـؤمنین لقـد بغـوا علینـا  قال: فوثب خزیمة بن ثابت ذو الشهادتین،

ونكثوا عهدك ومكروا بك،قد علم الزبیر بأنه مالـه مثـل نجـدتك وال لطلحـة مثـل علمـك، 
وال لعائشــة مثــل طاعتــك، ومــال اهللا أكثــر مــن مــال بعلــي بــن منیــة ولقــد جمعــه ظلمــا 

لــت مضــر القــوم فنز ’ وانفقــهُ جهال؛قــال وزحــف علــي( رضــي اهللا عنــه) حتــى نــزل قبــال
الـى مضـر وربیعــة إلـى ربیعــة، والـیمن إلــى الـیمن، قــال :فعـرض علــي رضـي اهللا عنــه 

  .)٤(من معه من أصحابه وأعوانه، فكانوا عشرین ألفا والزبیر في ثالثین ألفا
  

  :لى طلحة والزبیر*ذكر الكتاب الذي  كتب علي(علیه السالم) إِ 
تــى تهم انــي لــم أرد النــاس حقــال: ثــم كتــب علــي إلــى طلحــة والزبیر:أمــا بعــد فقــد علمــ

وني، وأنتم مما ارادوا بیعتي ولم تبـایعوا لسـلطان غالـب، أرادوني ولم ُأبایعهم حتى اكره
م إلــــي الســــبیل علــــیكم كــــرهین فقــــد جعلــــتوال لغــــرض حاضــــر، فــــان كنــــتم قــــد بــــایعتم م

بأظهاركم الطاعة وكتمانكم المعصیة وأنت یا زبیـر فـارس قـریش وأنـت یـا طلحـة شـیخ 

                                                
 .٢٣ :االیةیونسسورة  )١(
 .١٠ االیةالفتح،سورة  )٢(
 .٤٣ االیةفاطر،سورة  )٣(
ثیــــر، ؛ابــــن األ٦٨یــــد، الجمــــل، صف؛ الم٧٤، ص١مامــــة والسیاســــة، جاإل،ر ابــــن قتیبــــة ظــــوین )٤(

بـن ا .٤٥مل قراءة نقدیـة، صجبو الحسن محمد علي، الأ، ١١٠، ص٣الكامل في التاریخ، ج
 .٤٦٢-٤٦١، ص٢ج ،اعثم، الفتوح
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ن ودفعكــم هــذا األمــر قبــل أن تــدخلوا فیــه كــان أوســع لكــم مــن خــروجكم منــه، المهــاجری
ـْن یحلـف عنـي مـن  ني قتلت عثمان بن عفان فبینـي وبیـنكم مَ بعد اقراركم وأما قولكم، ِإ
أهــل المدینـــة ثــم یلـــزم كــل امـــرئ بمــا یحتمـــل وهــؤالء بنـــو عثمــان فلیقـــروا بطــاعتي ثـــم 

عثمـــان قتـــل مظلومـــا، كمـــا تقـــوالن، أنتمـــا یخاصـــموا قتلـــه أبـــیهم الـــّي، وبعـــد فمـــا أنـــتم و 
رجــالن مــن المهــاجرین وقــد بایعتــه بــایعتموني ونقضــتم ببیعتــي، وأخــرجتهم أمكــم مـــن 

  .)١(واهللا حسبكم والسالم -بیتها الذي أمرها اهللا أن تقر فیه
  

لى   عائشة: *ذكر كتاب علي ِإ
لى عائشة أما بعد فانك قد خرجت من بیتك غاضبة هللا ت عالى ولرسـوله قال: ثم كتب ِإ

)(  تطلبـــین أمــــرا كــــان عنـــك موضــــوعا، ثــــم تــــزعمین أنـــك تریــــدین االصــــالح بــــین
المســلمین فــاخبریني مــا للنســاء ووقــود العســاكر واالصــالح بــین النــاس فطلبــت زعمــت 
بـدم عثمـان وعثمـان رجـل مـن بنـي امیـة،وأنت امـرأة مـن بنـي تـیم بـن مـرة، ولعمـري أن 

لیــك ذنبــا مــن قتلــة عثمــان ومــا الــذي عرضــك للــبالء وحملــك علــى المعصــی ة ألعظــم ِإ
لى منزلك،  غضبت حتى أغضبت والهجت حتى هیجت فاتقي اهللا یا عائشة وارجعي ِإ
واسبلي علیك بسترك والسالم قال: وامـا طلحـة والزبیـر فـانهم لـم یجبـوا علیـا عـن كتابـه 

ــا الحســن، لقــد ســیرت مســیرًا لــه مــا  لیــه برســالة ان یــا أب بعــده، بشــيء ، لكــنهم بعثــوا ِإ
ونحـن ال  ولست براجع وفي نفسك منه حاجة ولست راضیًا دون أن تدخل في طاعتك

  .)٢(ما أنت قاض والسالم ندخل في طاعتك أبدا واقض
  

لى عائشة:   *ذكر رسالة علي ِإ

                                                
-٩٠میـر المـؤمنین، صأ؛ الكـوفي، فضـائل ٩٠، ص١مامة والسیاسـة، جابن قتیبة. اإلِ ینظر  )١(

حمد زكي صـفوت ،جمهـرة رسـائل أ؛ ١٣٠، ص١٧بي الحدید، شرح نهج البالغة،جأ؛ ابن ٩١
 .٤٦ن ص٢ن اعثم الكوفي، الفتوح، جاب .٣٣٣-٣٣٢، ص١العرب، ج

حمـــد زكـــي أ؛ ٩٥؛ المفیـــد، الجمـــل، ص٩٠ن ص١مامـــة والسیاســـة، جاإلِ ،تیبـــة ینظـــر: ابـــن ق )٢(
 .٤٦٥، ص٢عثم، الفتوح، جأابن  .٣٣٣، ص١صفوت، جمهرة رسائل العرب، ج



 الفصل الثاني:ذكر بیعة األمام علي بن أبي طالب(علیھ السالم)

 

٧٧ 

 

قال: فلما كان من الغد دعا علي رضي اهللا عنه یزید بن صوحان وعبـداهللا بـن عبـاس 
لــى عائشــة، فقــو  ال لهــا: ألــم یــأمرك اهللا تبــارك وتعــالى، أن تقــري فــي فقــال لهما:امضــیا ِإ

ــاتقي اهللا الــذي إلیــه مرجعــك ومعــادك  بیتــك؟ فخــدعت وانخــدعت واســتنفرت وانفــرت، ف
لیه فانه یقبل التوبة عن عباده وال یحملنك قرابة طلحة وحب عبداهللا بن الزبیر  وتوبي ِإ

لیهــا وبلغاهــا رســا لة علــي رضــي اهللا عنــه، التــي تســعى بــك الــى النــار. قــال: فانطلقــا ِإ
فقالت عائشة ما أنا برادة علیكم شیئا فاني اعلـم أنـي الطاقـة لـي بحجـج علـي بـن أبـي 
لیه وأخبراه بالخبر. قال: ثم جمـع علي(رضـي اهللا عنـه) النـاس فخطـبهم  طالب فرجعا ِإ
نـي قـد ناشـدت هـؤالء القـوم كیمـا یرجعـوا ویرتـدعوا فلـم  خطبة بلیغة وقـال: أیهـا النـاس ِإ

لـّي أن أبـرز إلـى الطعـان وأثبـت للجـالد، وقـد كنـت ومـا یفعل وا ولم یستجیبوا وقد بعثوا ِإ
ولعمـري لـئن أبرقـوا أو  )١(اهدد بالحروب وال أدعي الیهـا وقـد أنصـف القـارة مـن راماهـا

أرعــدوا فقــد عرفــوني ورأونــي أال وأن المــوت الیفوتــه المقــیم وال یعجــزه الهــارب ومــن لــم 
ت القتل،والذي نفس علي بیـده أللـف ضـربة بالسـیف أهـون یمت بقتل وإِن افضل المو 

لــى الســماء وحــق یقــول:اللهم أن طلحــة بــن  علــّي مــن موتــة علــى الفــراش ثــم رفــع یــده ِإ
ن  عبیداهللا أعطاني صفقة بیمینه طائعا ثم نكـث ببیعتـه اللهـم فعاجلـه وال تمیطـه اللهـم ِإ

الحــرب لــي وهــو  الزبیــر بــن العــوام قطــع قرابتــي ونكــث عهــدي وظــاهر عــدوي ونصــب
  .)٢(یعلم انه ظالم، فاكفینه كیف شئت وأنى شئت

  
  ر تعبیة علي رضي اهللا عنه:ك*ذ

                                                
 فقتلــه فرمــىفرمــى رجــل مــن جهتــه رجــال مــنهم القــارة هــي قبیلــة مــن كنــدة مــن ارضــى العــرب  )١(

ـــــ لرجـــــ ـــــل مـــــنهم: لقـــــد انصـــــف الهمـــــنهم رجـــــال مـــــن جهت ینظـــــر:  اهـــــاقـــــارة مـــــن رام، فقـــــال قائ
)،مجمـــــع االمثـــــال، تحقیـــــق محمـــــد محـــــي ٥١٨،ابو الفضـــــل احمـــــد بـــــن محمـــــد(ت:المیـــــداني=

 .٣١،ص٢)،ج١٣٧٩-، مطبعة السعادة،(القاهرة٢الدین،ط
حمـد زكـي صـفوت، جمهـرة رسـائل الحـرب، أ؛ ٩٠، ص١مامة والسیاسـة،جینظر:ابن قتیبة، اإلِ  )٢(

ن اعــثم الكــوفي، ابــ .٤٦٤اءة نقدیــة، صبــو الحســن محمــد علــي: الجمــل قــر أ؛ ٣٣٣، ص١ج
 .٤٦٧، ص٢الفتوح، ج
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قــال:ثم وثــب علــي رضــي اهللا عنــه فعبــى أصــحابه وكــان علــى خیــل میمنتــه عمــار بــن 
یاسر، وعلى الرجالة شـریح بـن هـانئ وعلـى خیـل المیسـرة بـن قـیس الهمـداني أو علـى 

،وعلـى خیـل القلـب محمـد بـن أبـي بكـر، وعلـى رجالتهـا رجالها رفاعـة بـن شـداد البجلي
ــاد بــن كعــب األرحبــي، وعلــى رجالتهــا  عــدي بــن حــاتم الطــائي وعلــى خیــل الجنــاح زی
حجــر بــن عــدي الكنــدي وعلــى خیــل الكمــین عمــرو بــن الحــق الخزاعــي وعلــى رجالتهــا 
جندب بن زهیر األزدي قال: ثـم جعـل علـي رضـي اهللا عنـهُ علـى كـل قبیلـة مـن قبائـل 

لیـــه فـــي أمـــورهم وتقـــدمت الخیـــل والرجالـــة قـــال: ا لعـــرب ســـیدًا مـــن ســـاداتهم یرجعـــون ِإ
وبرزت یؤمئذ عائشة علـى جملهـا عسـكر وهـو الجمـل الـذي اشـتراه لهـا یعلـى بـن منیـة 

، وعلى الجمل یومئذ هودج من الخشب وقد غشى بجلود اِإلبـل وُسـِمرّ )١(بمائتي دینار
توافقت الخیالن ودنت الفئتان بعضهما مـن بعـض بالمسامیر وُألِبس فوق الحدید، فلما 

  .)٢(خرج علي رضي اهللا عنه حتى وقف بین الصفین
  

  *ذكر ما جرى من الكالم بین علي والزبیر في یوم الجمل قبل الوقعة:
قال: فوقف عليٌّ رضي اهللا عنه بـین الصـفین علیـه قمـیص ورداء وعلـى رأسـه عمامـة 

الشهباء التي یقال لها ُدلُدل ثم ظهر فنـادى  )(سوداء وهو یؤمئذ على بغلة رسول 
ــا أم ــّي، فقــال النــاس: ی المــؤمنین:  یــربــأعلى صــوته: أیــن الزبیــر بــن العــوام فلیخــرج إل

لى الزبیر وأنت حاسر وهو مدجج في الحدید؟ فقال علي رضي اهللا عنـه:لیس  َأتخرج ِإ
لي! علي منه بأس فامسكوا ،قال ثم نادى الثانیة: أین الزبیر بن العوام،   فلیخرج ِإ

المـؤمنین:  لت وأثكل اسماء! فقیل لهـا یـا أمقال: فخرج إلیه الزبیر، ونظرت عائشة فقا
لیس على الزبیر بأس فإن علیًا بال سالح قال: ودنا الزبیر من علـي حتـى وافقـه فقـال 

                                                
ــــذهب، ج٤٧٥، ص٣، جرســــل والملــــوكینظــــر: الطبــــري، تــــاریخ ال )١( ، ٢؛ المســــعودي، مــــروج ال

 .٣٩٤ص
؛ ٢٨٥، ص٤،جرسـل والملـوك؛ الطبري،تـاریخ ال١٤٧-١٤٦خبـار الطـوالاألَ  وري،نیالـدینظر:  )٢(

ــــــــي الحدید،شــــــــرح نهــــــــج البالغــــــــة، جأابــــــــن  ــــــــة، ؛ ١٦٧، ص٢ب ــــــــة والنهای ــــــــن كثیــــــــر، البدای اب
عــثم الكـــوفي، أابــن  .٤٦٨بــو الحســن محمــد علــي، الجمــل دراســة نقدیــة، صأ، ٣٣٣ص،٧ج

 ؛٤٦٩-٤٦٨، ص٢الفتوح، ج
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ــا أبــا عبــداهللا مــا حملــك علــى مــا صــنعت؟ فقــال الزبیــر:  لــه علــي( رضــي اهللا عنــه): ی
لــك الطلــب بــدم عثمــان! فقــال لــه علــي: أنــت وأصــحابك قتلتمــوه فیجــب حملنــي علــى ذ

ال هـو مـا تـذكر یومـا قـال لـك  علیك ان تقید من نفسك ولكن أنشدك باهللا الـذي ال الـه ِإ
)؟ فقلت: یا رسول اهللا مـا یمنعنـي مـن حبـه وهـو  )(رسول اهللا  (یا زیبر أتحب علیًا

وأنت ظالم فقال الزبیر :اللهم بلى لقد ابن خالي؟ فقال لك: أما أنك ستخرج علیه یومًا 
كــان ذلــك! قــال علــي: أنشــدك بــاهللا الــذي أنــزل الفرقــان أمــا تــذكر یومــا جــاء رســول اهللا 

)( من عند بني عمرو بن عـوف)وأنـت معـه وهـو آخـذ بیـدك فاسـتقبلته انـا فسـلمَّ  )١
 ُ لیـه، فقلـت انـت: الیـدع ابـن أبـي طالـب زهـوه  عليَّ وضـحك فـي وجهـي وضـحكت أنـا ِإ

:مهــال یــا زیبــر فلــیس بــه زهــو ولتخــرجن علیــه یومــا وأنــت  )(أبــدًا فقــال لــك النبــي 
ظــالم لــه؟ فقــال الزبیــر اللهــم بلــى، ولكــن أنســیت،فأما إذ ذكرتنــي ذلــك فــواهللا النصــرفن 

  .)٢(منك ولو ذكرت هذا لما خرجت علیك
  :هل عسكرهى من المالمة للزبیر بعد ذلك من أ*ذكر ما قاس

إلى عائشة وهي واقفة في هودجها فقالـت: مـا ورائـك یـا أباعبـداهللا؟  قال:ثم رجع الزبیر
ســالم إال  فقــال الزبیر:ورائــي واهللا ماوقفــت موقفــا قــط وال شــهدت مشــهدا مــن شــرك وال ِإ

ـــي الیـــ ـــه بصـــیرة، وان ـــي فی ـــي شـــك مـــن أمـــريول ـــي ف ، ومـــا اكـــد ُأبصـــره موضـــع وم لعل
الب أمـا أنهـم طـوال حـداد قدمي!فقالت عائشة:ال واهللا! ولكنك خفت سیوف ابن أبي ط

تحملها سواعد انجاد ولئن خفتها لقد خاضها الرجال من قبلك قال: ثـم أقبـل علیـه ابنـه 
عبــداهللا فقـــال: ال واهللا! ولكنـــك رأیــت األحمـــر تحـــت رایــات ابـــن أبـــي طالــب، فقـــال لـــه 

                                                
 ثم انتقل الى الكوفة وقیل انه كان مع االمام علي  عمرو ابن عوف صحب الرسول )١(

البر، ؛ابن عبد ٢٨ص ،٥فقتل في معركة صفین،ینظر: الطبري، تاریخ الرسل والملوك، ج
 .٤،ص٣،اعیان الشیعة ،ج،االمین٤٧٢،ص٢االستیعاب،ج

؛ ١٢٦، ص٢؛ الیعقـــــــوبي، تـــــــاریخ الیعقــــــــوبي،ج٩٢، ص١مامـــــــة والسیاســــــــة،جابـــــــن قتیبة:اإل )٢(
؛ الخـــوارزمي :المناقــــب، ٥٢-٥٠ص؛ المفیــــد، الجمـــل،٢٦٤،ص٤الطبـــري،ج الطبـــري، تـــاریخ

بــي الحدیــد، شــرح نهـــج أ ؛ ابــن٢١٢، ص٣لكامــل فــي التـــاریخ، جر: ایــث؛ ابــن األ٦٢-٦٠ص
بـــو الحســـن محمـــد علـــي، أ؛ ٣٣٢، ص٧؛ ابـــن كثیـــر، البدایـــة والنهایـــة،ج١٦٧، ٢البالغـــة، ج

 .٤٦٩، ص٢ابن اعثم الكوفي، الفتوح، ج .٤٦٨الجمل قراءه نقدیة، ص
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الزبیـــر.واهللا یـــا بنـــي إنـــك لمشـــؤوم قـــد عرفتـــك! فقـــال عبـــداهللا: مـــا انـــا بمشـــؤوم، ولكنـــك 
ا في الحرب فضـیحة التغسـل منهـا رؤوسـنا أبـدًا قـال: فغضـب الزبیـر مـن ذلـك فضحتن

ــة منكرة!فقــال علــيُّ رضــي اهللا عنــه  ثــم صــاح بفرســه وحمــل علــى أصــحاب علــي حمل
افرجــوا لــه فإنــه محــرج، فأوســعوا لــه حتــى شــق الصــفوف وخــرج منهــا، ثــم رجــع فشــقها 

  .)١(ثانیة ولم یطعن أحًدا
! هذه حملـة جبـان! فقـال لـه ابنـه عبـداهللا: فلـم تتصـرف  ثم رجع إلى ابنه فقال: یا بني

عنــا وقــد التقــت حلقتــا البطــان؟ قــال الزبیر:یـــا بنــي ارجــع واهللا ألخبــار قــد كــان النبـــي 
)( عهدها إلى فنسیتها حتى أذكرني ایها علي بن أبي طالب فعرفتها)٢(.  

  .)٣(مطلعهاقال: ثم خرج الزبیر من عسكرهم تائبا مما كان منه وهو یقول أبیاتا 
ُ خشَ مور التي تُ ترك األُ    في الدنیا وفي الدینِ  جملُ هللا أ      هاى عواقب

  
  :)٤(*ذكر مقتل الزبیر بن العوام

قال: ثم مضى الزبیر وتبعه خمسة من الفرسـان فحمـل علـیهم وفـرق جمعهـم و مضـى 
حتــى صــار إلــى وادي الســباع، فنــزل علــى قــوم مــن بنــي تمــیم، فقــام إلیــه عمــرو بــن 

                                                
؛ الطبـري: تـاریخ ١٢٦، ص٢؛ الیعقـوبي، ج٩٢، ص١مامـة والسیاسـة،جینظر: ابـن قتیبـة: اإل )١(

؛ المفیـــــــد، ٣٦٣، ٢مــــــروج الـــــــذهب، ج ،؛المســـــــعودي٢٧١-٢٧٠، ص٤، جوكرســــــل والملـــــــال
، ٣الكامـــل فـــي التـــاریخ، ج ،ثیـــر؛ ابـــن األ٧٣١مـــالي، صاأل ،؛ الطوســـي٥٠-٤٨الجمـــل، ص

والنهایـة، =؛ ابـن كثیـر، البدایـة ٢٣٤، ص١شـرح نهـج البالغـة، ج ،بي الحدیـدأ؛ ابن ٢١٦ص
ابـــن اعــــثم  .٤٧٣-٤٧٢صبـــو الحســـن محمـــد علـــي، الجمــــل قـــراءة نقدیـــة، أ؛ ٢٣٢، ص٧ج

 .٤٧٠، ص٢لكوفي،الفتوح، ج
 .٣٣٦، ص٣٣٦، ص٢في المسعودي (فاخترت العار على النار)، مروج الذهب ،ج )٢(
 .٣٦٥، ص٥ینظر، ابن عساكر: التهذیب، ج )٣(
میـال وهـو الموضـع الـذي قتـل فیـه أموضـع بـین البصـرة ومكـة بینهمـا خمسـة  هـووادي السـباع  )٤(

 .٣٤١، ص٥ر یاقوت :معجم البلدان، جالزبیر بن العوام، ینظ
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، فقـال: أبــا عبـداهللا كیــف تركــت النـاس؟ فقــال الزبیـر: تــركتهم قــد )١(المجاشــعي جرمـوز
عزمــوا علــي القتــال والشــك قــد التقــوا ؟ قــال: فســكت عنــه عمــرو بــن جرمــوز وأمــر لــه 
ى وأخذ مضجعه، فلما علـم ابـن  بطعام وشيء من لبن فأكل الزبیر وشرب ثم قام فصّل

ز ضربة على ُأم رأسه فقتلـه، ثـم احتـفه جرموز أن الزبیر قد نام وثب إلیه وضربه بسی
خاتمة ثم جاء به بین یدي علـي بـن أبـي طالـب رضـي اهللا و رأسه وأخذ سالحه وفرسه 

  .)٢(عنه وأخبره بما صنع بالزبیر

                                                
الجمـل ة نصـرف مـن واقعـاعمرو بن جرموز المجاشعي،هو الذي تبع الزبیر بـن العـوام عنـدما  )١(

بــو أمام(علیــه الســالم)، ینظــر: لــى اإلإســه أقبــل بر أة فوجــده بــوادي الســباع فقتلــه فینــقاصــدا المد
 .٤٧١، ص٢جح،ب الفتو عثم الكوفي:كتاأابن  .١٧٢، ص١ي الفداء،جأبالفداء: تاریخ 

لم یشیر ابن اعثم الكوفي على هروب الزبیـر بـن العـوام مـن سـاحة المعركـة فقـد روى الـبالذري  )٢(
طلحـة ن عـ=أن معاویة كتب إلى الزبیر أن اقبل إليَّ ُأبایعك ومن یحضرني، فكـتم الزبیـر ذلـك 

بیـه: أتریـد ان تلحـق ل الاوعائشة ثم بلغهـا فكبـر ذلـك علیهـا واخبـرت عائشـة بـه ابـن الزبیـر، فقـ
بمعاویة،فقال نعم، ولم ال أفعل وابن الحصرمیة ینازعني في األمر ثـم بـدا لـه فـي ذلك،وأحسـب 

لى الحرب،كان حلف لیفعلن فدعا غالما له فا ، ٢٥٧، ص٢جأنسـاب األشـراف، عتقهُ وغادر ِإ
ة، ، وابـــو الحســـن محمـــد علـــي: الجمـــل قـــراءة نقدیـــ٢٣٤، ص٧وابـــن كثیـــر البدایـــة والنهایـــة،ج

  . وقد فر الزبیر بن العوام من المعركة لسببین:٥٤٦ص
على حیاتـــه فقـــد وهـــب نفســـه للملـــك والتســـلط علـــى رقـــاب االول : إنـــه یـــئس مـــن النصـــر فـــالذ خوفـــًا

  العباد، ولم یوطن نفسه على القتل والشهادة.
علـى  : أراد من هروبه من المعركة اللحاق بمعاویة في الشـام السـتالم منصـب الخالفـة منـهوالثاني

طبـــٍق مـــن ذهـــب وقـــد أكـــد هـــو بنفســـه هـــذا األمـــر عنـــدما ســـأله ابنـــه عبـــداهللا:(أ تریـــد أن تلحـــق 
بمعاویــة؟ فقــال نعــم، ولــم ال افعــل وابــن الحضــرمیة ینــازعني فــي االمــر فلمــا فشــل فــي تحقیــق 
هدفــه بقــوة الســالح هــرب مــن المعركــة وتوجــه إلــى المدینــة ثــم یعــرج علــى الشــام لیســتلم مقالیــد 

طبـق مـن ذهـب كمـا وعـدة معاویـة وهنـاك لـم یجـد منازعـة فـي األمـر مـن صـاحبه  األمور على
هـــ) نهــج ٧٢٦(ت:هــر الحلــي الحســن بــن یوســف المطبــن الحضــرمیة(طلحة)، ینظــر: الحلي،ا

؛ الشیخ محمـد حسـن ٣٥٦، ص)هـ١٤٠٧(قم:،١، طالحق وكشف الصدق،مؤسسة دار الهجرة
؛أبوالحســن محمــد ١٠٧،ص٣،ج)هـــ١٣٣٩:،(قــم٢ظفـر، دالئــل الصــدق، مكتبــة بصــیرني، طمال

  .٥٤٦علي، الجمل قراءة نقدیة، ص
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قــال: فأخــذ علــي (رضــي اهللا عنــه) ســیف الزبیــر وجعــل یقلبــه وهــو یقــول: إنــه لســیف 
حــین والقضــاء ثــم أقبــل علــى ولكــن ال )(طالمــا جلــى الكــروب عــن وجــه رســول اهللا 

ـــك ممـــا  ـــم أن ذل ـــه واهللا وأنـــا أعل ـــال: قتلت ـــمَ قتلـــه فق ـــن جرمـــوز فقـــال: ویحـــك لِ عمـــرو ب
یرضـیك، ولـوال ذلــك لمـا قـدمت علیك!فقــال علـي رضـي اهللا عنــه: ویحـك فـإني ســمعت 

یقول:((بشــر قاتــل ابــن صــفیة بالنــار) قال:فوثــب عمــرو بــن جرمــوز  )(رســول اهللا 
 عنه) وهو یقول: ال واهللا ما ندري أنقاتل معكم أم علیكم! ثم من یدي علي (رضي اهللا

  :)١(انصرف عن علي وهو یقول أبیاتا مطلعها
  .)٢(اتیت علیا برأس الزبیر     وقد كنت أرجو منه الزلفة

  :ن یكون منهم في الحربعلي ألهل عسكره بما یجب أ *وصیة
یقول:إیهـــا النـــاس قـــال: وجعـــل علـــي رضـــي اهللا عنـــه یعبـــي أصـــحابه ویوصـــیهم وهـــو 
یاكم وكثرة الكالم فإنه فشل.   غضوا أبصاركم وأكثروا من ذكر ربكم وإ

قال:ونظرت إلیه عائشة وهو یجول بـین الصـفوف فقالـت: انظـروا الیـه كـأن فعلـه فعـل 
یـوم بــدر،أما واهللا مـا ینظـر بكــم إال زوال الشـمس، فقـال علي(رضــي  )(رسـول اهللا 

  .)٣()ا قَليلٍ لَيصبِحن نَادمنيقَالَ عماهللا عنه): یا عائشة(
قال: وجعل أهل البصرة یرمون أصحاب علي بالنبل حتى عقروا منهم جماعة، فقالت 
الناس: یا أمیر المؤمنین إنه قد عقرننا نبالهم فما انتظارك؟ فقال علي رضـي اهللا عنـه 

  .)٤(:اللهم إني قد أعذرت وأنذرت فكن لي علیهم من المساعدین
                                                

  :٤٠٣، ص٢ذكرها المسعودي، مروج الذهب، ج )١(
  شر بالنار قبل العیان       وبئس بشـــارة ذي التحفةبف               

  سیان عندي قتل الزبیر     وضرطة عنز بذي الجحفة                
 .٣٢٣، ص٤ي، العقد الفرید، جعند ابن عبد ربه االندلس وكذلك

-١٢٦، ض٢؛ الیعقـوبي، تـاریخ الیعقـوبي،ج٩٣، ص١مامـة والسیاسـة،جاإل ،ینظر ابـن قتیبـة )٢(
، ٣؛ ابــــــن االثیــــــر الكامــــــل فــــــي التــــــاریخ، ج٣٦٥، ص٢؛ المســــــعودي،مروج الــــــذهب، ج١٢٦
 .٤٧١-٤٧٠، ص٢ثم الكوفي، الفتوح، جابن اع .٢٢٠ص

 .٤٠ االیةالمؤمنون،سورة  )٣(
 ابن اعثم بهذا الخبر فردان،وقد ٤٧٢، ص٢ن اعثم الكوفي، الفتوح، جاب )٤(
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   :صحاب الجمل یدعوهم الیهالمصحف إلى أفتى الذي حمل *ذكر ال
د سیفه و اعتجر بعمامتـه واسـتوى علـى بغلـة  قال: ثم دعا علي بالدرع فافرغ علیه وتقّل

ــْن یأخــذ هــذا  )(رســول اهللا  ، ثــم دعــا بالمصــحف فأخــذه بیــده ثــم قــال أیهــا النــاس مَ
مجاشـــع یقـــال لـــه المصـــحف فیـــدعو هـــؤالء القـــوم إلـــى مافیـــه؟ قـــال: فوثـــب غـــالم مـــن 

مسلم:علیه قباء أبیض فقال: انا اخذه یا أمیر المؤمنین فقال له علي: یا فتى إن یـدك 
الیمنـــى تقطـــع فتأخـــذه بالیســـرى، فتقطـــع ثـــم تضـــرب علیـــه بالســـیف حتـــى تقتـــل؟ فقـــال 
الفتى. ال صبر لي على ذلك قـال. فنـادى علـى الثانیـة والمصـحف فـي یـده، فقـام الیـه 

أخــذه یــا أمیــر المــؤمنین فهــذا قلیــل فــي ذات اهللا. ثــم أخــذ الفتــى ذلــك الفتــى وقــال: أنــا 
المصـــحف وانطلـــق بـــه إلـــیهم؟ فقـــال یـــا هـــؤالء هـــذا كتـــاب اهللا عـــز وجـــل بیننـــا وبیـــنكم 
ــده الیمنــى فقطعها،فاخــذ المصــحف بشــماله  قال:فضــرب رجــل مــن أصــحاب الجمــل ی

  رحمة اهللا. –فقطعها فاحتضن المصحف بصدره فضرب على صدره حتى قتل 
  )١(قال: فنظرت إلیه ُأمهُ وقد قتل، فأنشأت تقول أبیاتا مطلعها

ن مسلما اتاهم    بمحكم التزیل إذ دعاهم   یا رب ِإ
  

  :ذن علي حینئذ في القتال*ذكر إِ 
ثــم دفــع علــي (رضــي اهللا عنــه) رایتــه إلــى ابنــه محمــد بــن الحنفیــة وقــال تقــدم بــا بنــي: 

علـي (رضـي اهللا عنـه):اقتحم ال ُأمَّ لـك، فتقدم محمد ثم وقف بالرایة الیبرح فصـاح بـه 
فحمل محمد الرایة فطعن بها في أصحاب الجمل طعنا منكرا وعليٌّ ینظـر فأعجبـه مـا 

  رأى من فعاله فجعل یقوُل:
  إطعن بها طعن أبیك تحمد

                                                
؛ المســـــــــعودي، مـــــــــروج الـــــــــذهب، ٢٦٥، ص٤، جرســـــــــل والملـــــــــوكتـــــــــاریخ ال،ینظـــــــــر الطبري )١(

؛ ١٤٧، ص٣؛ابـن االثیـر، الكامـل فـي التــاریخ، ج٩٨-٩٦؛ المفیـد، الجمـل، ص٣٦١،ص٢ج
لــــوط بــــن الكوفي، زدياالابــــو مخنــــف ؛١١٢، ص٩بــــي الحدیــــد، شــــرح نهــــج البالغــــة، جاابــــن 
ري،دار و سـلمان الجبـ مـلسـیق وتحقیـق كاتنمخنف، بينصوص من تاریخ ا ،هـ)١٥٢(ت:یحیى

بو الحسن محمـد علـي، الجمـل قـراءة أ؛ ١٣٥، ص١ج )م١٩٩٩بیروت،(١طة البیضاء،حجالم
 .٤٧٣-٤٧٢، ص٢ابن اعثم الفتوح،ج .٤٩٦نقدیة، ص
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  ذا لم توقدال خیر في الحرب إ                    
ي رضـي اهللا عنـه بیـده إلـى فقاتل محمد بن الحنفیة سـاعة بالرایـة ثـم رجـع وضـرب علـ
ال ثـم رجـع وقـد انحنـى سـیفه سیفه فاستله ثم حمل على القوم،فضرب فـیهم یمینـا وشـما

تــه فقـال لـه اصــحابه: نحـن نكفیـك ذلــك یـا أمیـر المــؤمنین فلـم یجــب بسـویه بركفجعـل ی
أحدا حتى سواه ثـم حمـل ثانیـة حتـى اخـتلط بهـم، فجعـل یضـرب فـیهم قـدما قـدما حتـى 

رجــع الــى اصــحابه، ووقــف یســوي الســیف بركبتــه،وهو یقــول:واهللا مــا  انحنــى ســیفة، ثــم
ــم التفــت إلــى ابنــه محمــد ابــن الح ــدار اآلخــرة، ث فیــة وقــال: نأریــد بــذلك اال وجــه اهللا وال

  هكذا اصنع یا بني!
قــال: ثــم حملــت میمنــة أهــل البصــرة علــى میســرة أهــل الكوفــة فكشــفوهم اال قلــیال مــنهم 

میسرة أهل البصرة، فازالوهم عن مواقفهم وثبت النـاس وحملت میمنة أهل الكوفة على 
مــــن  )١(بعضــــهم لــــبعض فــــاقتتلوا ســــاعة مــــن النهــــار وتقــــدم مخنــــف بــــن ســــلیم األزدي

  أصحاب عليٍّ فجعل یرتجز ویقول أبیاتا مطلعها:
  قد عشت یانفس وقد غنیت

  ترا وقبل الیوم ما عییده                   
رجع مجروحا، ثم تقدم أخوه الصعب بن مسـلم فقاتـل قال: ثم حمل فقاتل قتاال شدیدا و 

ــد بــن حتــى قتــل رحمــه اهللا ثــم خــرج أخــوه الثالــث عبیــداهللا بــن ســلیم ف ــم تقــدم زی قتــل، ث
ي من أصحاب علي فقاتل حتى قتـل فأخـذ الرایـة أخـوه صعصـعة فقاتـل صوحان العبد

فأخـذ  فخرج وأخذ الرایة أبـو عبیـدة العبـدي وكـان مـن خیـار أصـحاب علـي فقاتـل فقتـل
الرایة عبداهللا بن الرقیة فقتل، فأخذها رشید بن سـمي فقتـل قـال: فقتـل سـبعة أو ثمانیـة 
رهط من أصحاب علـي فـي ربضـة واحـدة ثـم تقـدم رجـل مـن أصـحاب الجمـل یقـال لـه 

  عبداهللا بن سري، فجعل یرتجز ویقول:
عرف حقاً      با الحسنیا رب اني طالب أ   یا لفتن ذاك الذي یُ
                                                

میــر المــؤمنین علیــه أوفــة وقــد شــهد مــع وهـو مخنــف بــن ســلیم االزدي،وهــو عربــي مــن اهــل الك )١(
الســـــــــالم الجمـــــــــل وصـــــــــفین ثـــــــــم واله علـــــــــي اصـــــــــفهان بعـــــــــد صـــــــــفین؛ینظر الطوســـــــــي؛رجال 

، ١٠جعیــــــان الشـــــــیعة،أمــــــین، اال ٢١٣، ص٢ســــــد الغابــــــة،ج،أ،ابــــــن االثیر٨١الطوســــــي؛ص
 .١١٦ص
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  ة علي االحن      وبغضه شریعة من السننذاك الذي یطلب
  جز ویقول:(رضي اهللا عنه) وهو یرتعلي قال: فخرج الیه 

  قد كنت ترمیه بایثار الفتن
  قدما وتصلبة باوتار االحن                      

  والیوم تلقاه ملیا فاعلمن
  بالطعن والضرب علیها بالسنن                    

ســیف فضــربة ضــربة هتــك بهــا عاتقــه فســقط قتــیال فوقــف قــال: ثــم شــد علیــه علــي بال
  علي(رضي اهللا عنه) ثم قال: قد رأیت أبا الحسن فكیف وجدته؟

ــوا یرتجــزون األشــعار مــن كــل ناحیــة  قــال:ثم تقــدمت بنــو ضــبة فأحــدقوا بالجمــل وجعل
الجمـــل وفــــي یــــده ســــیف لـــه كأنــــه مخــــراق وهــــو یرتجــــز  )١(ورجـــل مــــنهم أخــــذ بخطــــام

  :)٢(ویقول
  صحاب الجملبة أنحن بنو ض

  ذا الموت نزلننازل الموت إ                        
  سلننعي ابن عفان بأطراف األ

  فصل اضرب بالسیف إذا الرمح                          
  ر البدلان علیا یعد من خی             

  قال: فبدر إلیه زید بن لقیط الشیباني من أصحاب عليٍّ وهو یقول أبیاتا مطلعها:
  صحاب الجملأیاقاتل الزور من 

  نحن قتلنا نعثال فیمن قتل                         
قــال: ثــم حمــل علیــه الشــیباني فقتلــه، وتقــدم رجــل مــن بنــي ضــبة یقــال لــه عاصــم بــن 

  الدلف وأخذ بخطام الجمل وجعل یرتجز أبیاتا مطلعها:
                                                

 حلقة من معدن توضع في احد منخري الخطام، هو مقدمة الدابة أي انف البعیر واالزمة في )١(
البعیر ویشد فیه حبل لسحبه ینظر:ابن منظور، جمال الدین بن مكرم بن 

، ١٨هـ)،ج١٤٠٥(قم،١والترجمة وللنشر،طهـ) ،لسان العرب، لجنة التالیف ٧١١منظور،(ت:
  .٢٨٦ص

 . ٤٠٥،ص٢؛ المسعودي، مروج الذهب،ج٤،٢٧٠،جلرسل والملوكالطبري:تاریخ ا )٢(
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  عداء عليضبة أنحن بنو    
  فیكم بالوصي ذاك الذي یعرف                    

قال: فخرج إلیه المنذر بن حفصـة التمیمـي مـن أصـحاب علـيٍّ (رضـي اهللا عنـه) وهـو 
  یقول:
  يا أنت ساع في الوغى سعي شقذإ   لي     نحن مطیعون جیمعا لعـ     

  النبي زوج الــنبي إن الغوي تابع أمـر الغوي        قد خالفت أمر
یدان الحرب فخرج إلیه وكیع بن المؤمـل قال:ثم حمل على الضبي فقتله ثم جال في م

الضبي من أصحاب الجمل:فحمل علیه صاحب علي فقتله، وتقدم على وكیع األشتر 
حتــى وقــف بــین الجمعــین وهــو  یــزأر كاألســد عنــد فریســته ویقــول هــو فــي ذلــك شــعرا 

الجمــل رجــل ،یقــال لــه عــامر بــن شــدة األزدي،واجابــه علــى  فخــرج الیــه مــن أصــحاب
  شعره، فحمل علیه األشتر فقتله، ثم نادى فلم یجبه أحد فرجع.

ثــم خــرج محمــد بــن أبــي بكــر وعمــار بــن یاســر حتــى وقفــا قــدام الجمــل قــال وتبعهمــا 
األشتر ووقف معهما قـال: فقـال رجـل مـن أصـحاب الجمـل:من أنـتم أیهـا الـرهط؟ قـالوا 

كرونـــه، وأعلنـــوا باســـمائهم ودعـــوا باســـمائهم ودعـــوا الـــى البـــراز فخـــرج ال تن ننحـــن ممـــ
عثمان الضبي وهو ینشد شعرا فخرج الیه عمار بن یاسر فأجابـه علـى شـعره ثـم حمـل 

  علیه عمار فقتله.
قـــال: وذهـــب كعـــب بـــن ســـور االزدي لیخـــرج الـــى عمـــار فســـبقه إلـــى ذلـــك غـــالم مـــن 

هب عمــار لیبــرز الیــه فســبقة الــى ذلــك أبــو االزدي امــرد فخــرج وهــو یرتجــز شــعرا، فــذ
فأجابه إلى شعره، ثم حمل علیه أبو زینب األزدي فقتله، ورجع حتى وقف االزد  زینب

  یبن یدي علي رضي اهللا عنه.
ي مــن أصـحاب الجمـل حتــى وقـف بـین الصــفین قریبـا مــن بـقـال: وخـرج عمــرو بـن یثر 

اء بن الهیثم من أصحاب علي الجمل، ثم دعا إلى البراز وسأل النزال فخرج علیه علب
(رضي اهللا عنه) فشد علیه عمرو فقتلـه، ثـم طلـب المبـارزة فلـم یخـرج الیـه أحـد فجعـل 
 ُ یجــول فــي میــدان الحــرب وهــو یرتجــز ویقــول شــعرا ، ثــم جــال وطلــب البــراز فتحامــاه
النــاس واتقــوا بأســه، قــال فبــدر إلیــه عمــار بــن یاســر وهــو یجاوبــه علــى شــعره والتقــوا 

لیه عمار سـریعا فأخـذ برحلـه ادره عمار بضربة فأرداه عن فرسه، ثم نزل إبضربتین فب
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جرة ،حتى القاه بین یدي علي رضي اهللا عنه، فقال علي: اضرب عنقه، فقال وجعل ی
عمـرو یـا أمیـر المـؤمنین :اسـتبقني حتـى أقتـل لــك مـنهم كمـا قتلـت مـنكم فقـال علـي یــا 

الكان ذلـك أبـدا فـادنني حتـى أكلمـك  عدو اهللا ابعد ثالثة من خیار أصحابي أستبقیك؟
بكــل  )(فــي أذنــك بشــيء، فقــال علــي: أنــت رجــل متمــرد، وقــد أخبرنــي رســول اهللا 

متمــرد علــي وأنــت احــدهم، فقــال عمــرو بــن یثربــي: أمــا واهللا لــو وصــلت إلیــك لقطعــت 
.   أذنك او قال انفك. فقدمه عليٌّ فضرب عنقه بیده صبرًا

ویقـول فخـرج علـي (رضـي اهللا عنه)فأجابـه إلـى قال: وخرج أخـوه عمیـرة فجعـل یرتجـز 
  شعره، ثم حمل علیه علي فضربه ضربة على وجهة فرمى نصف رأسه.

ذا بعبـداهللا بـن خلــف  وانفـرق علـي یریـد أصـحابه فصـاح بـه صـائح مـن ورائـه فالتفـت وإ
وهو صاحب منزل عائشة في البصرة، فلما رآه علي عرفه فنـاداه مـا تشـاء  )١(الخزامي

: مـا أكـره ذلـك ولكـن ویحـك یـا ابـن  یا ابن خلف؟ قال: هل لك فـي المبـارزة؟ قـال علـيٌّ
ْن أنا ؟فقال عبداهللا بن خلف دعني مـن مـدحك  خلف ما راحتك في القتل وقد علمت مَ
. فأجابـه علـي علیـه،  بابن أبي طالب، وادُن مني لترى أینا یقتل صاحبه ثم أنشـد شـعرًا

بیمینـه ثـم ضـربه ُأخـرى فأطـار قحـف  والتقوا للضرب فبـادره علـي فضـربه ضـربة رمـي
  رأسه.

ثــم خــرج علــي إلــى أصــحابه، وخــرج مبــارز بــن عــوف الضــبي مــن اصــحاب الجمــل 
وجعل یقول شعرا .قال فخرج إلیه عبداهللا بن نهشل من أصـحاب علـي مجیبـا لـه علـى 
شعره، ثم حمل على الضبي فقتله، فخرج  من بعد الضبي ابن عم له یقال له ثور بن 

شد شعرا فخرج إلیه محمد بن أبي بكر مجیبا له وهو یقـول شـعرا، ثـم شـد عدي وهو ین
علیه محمد بن أبي بكر فضربه ضربة رمى بیمنه ثم ضربه ثانیة فقتله.قال: فغضـبت 
عائشة وقالت: نـاولوني كفـًا مـن حصـباء ، فناولوهـا فرمـت بهـا اصـحاب علـي، وقالـت 

                                                
 قف على ترجمة له.الم  )١(
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عنـه) وقـال: یـا عائشـة،  شاهت الوجوة، فصاح بها رجل من أصـحاب علي(رضـي اهللا
  ، )١(میت اذ رمیت ولكن الشیطان رمىوما ر 

  
  داهللا:ی*ذكر مقتل طلحة بن عب

ـــادي بـــأعلى صـــوته:عباد اهللا الصـــبر الصـــبر الصـــبر إن بعـــد  ـــال: وجعـــل طلحـــة ین ق
الصبر النصر واألجر قال فنظر إلیه مـروان بـن الحكـم فقـال الغـالم لـه:ویلك یـا غـالم 

قتــل عثمــان یــوم الــدار كتحــریض طلحــة وال قتلــه  علــى حــرضواهللا أنــي ألعلــم أنــه مــا 
سواء،ولكن استرني فانت حر،قال فستره الغالم ورمى مروان بسهم مسـموم لطلحـة بـن 
عبداهللا فأصابه به فسقط طلحة لما به وقد ُغمي علیه، ثم أفـاق فنظـر إلـى الـدم یسـیل 

  منه.
نا إلیه راجعون، أظن واهللا إننا عنینا  بهذه اآلیة مـن كتـاب اهللا عـز وجـل، فقال:إنا هللا وإ

،قـال  )٢())ن اللّه شـديد الْعقَـابِ  واتَّقُواْ فتْنةً الَّ تُصيبن الَّذين ظَلَمواْ منكُم خآصةً واعلَمواْ أَ إذ یقـول:((
ثــم أقبــل علــى غالمــه، وقــد بلــغ منــه الجهــد، قــال: ویحــك یــا غــالم! أطلــب لــي مكــان 

یه! فقال الغالم:ال واهللا ما أدري أین أنطلق بك! فقال طلحة: یا سبحان ادخله فأكون ف
اهللا، واهللا مــا رأیــت كــالیوم دم قرشــي أضــیع مــن دمــي، ومــا أظــن هــذا الســهم إال ســهما 

حتـى فـات ومـات  )٣(ارسله اهللا او كان أمر اهللا قدرا مقدرورا، فلم یزل طلحة یقول ذلك
                                                

، ٢؛ المســـــعودي، مـــــروج، الـــــذهب،ج٢٦٩، ص٤، جرســـــل والملـــــوكي، تـــــاریخ الالطبـــــر :ینظـــــر )١(
؛ ابـــن ٦٠-٥٥؛ المفیـــد، الجمـــل، ص١٨٩، ص٣؛ الیعقـــوبي، تـــاریخ الیعقـــوبي،ج٣٧٢-٣٦٩

-٦٨، ص٢؛ ابــن خلــدون، تــاریخ ابــن خلــدون، ج٢١٥، ص٣االثیــر، الكامــل فــي التــاریخ، ج
ثم الكــوفي، الفتــوح، ابــن اعــ .٥٠٠، ابــو الحســن علــي بــن موســى، الجمــل قــراءة نقدیــة، ص٧٥
 .٤٧٩-٤٧٣، ص٢ج

  

 .٢٥ االیةاالنفال،سورة  )٢(
  ي صــحاب علـــأن یمــوت ولــیس فــي عنقـــه بیعــة فبــایع لرجــل مــن أان طلحــة خــاف  رَ ِكــذُ  )٣(

  ع وهو جریح یتمثل"مِ لعلي، وقد ُس 
  قصدتنيأن تكن الحوادث إف

  مي حین ارمىهخطا من سأو                    
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ودخـل مــن ذلـك علـى أهـل البصـرة غــم  )١(ودفـن ثـم وضـع فـي مكــان یقـال لـه: السـبخة
  )٢(عظیم.وكذلك على عائشة ؛ألنه ابن عمها و جاء اللیل فحجز بین الفریقین.

  *ذكر ما كان بعد ذلك:
قــال فلمــا كـــان مــن الغــد دنـــا القــوم مــن بعضـــهم بعــض وتقــدمت عائشـــة علــى جملهـــا 

ال:وَصـفَّ عسكر حتى وقفت أمـام النـاس، والنـاس مـن ورائهـا وعـن یمینهـا وشـمالها، ق
علـي رضــي اهللا عنــه أصـحابه، وعبــاهم كــا التعبیـة االولــى، وعــزم القـوم علــى المنــاجزة 

  وتقدم كعب بن سور األزدي حتى أخذ بخطام الجمل وجعل یرتجز أبیاتا مطلعها:
  التكم وصومكمیا معشر الناس علیكم ُأمكم       فإنها ص
الزد یقـال لـه وائـل بـن كثیـر قال:فحمل علیـه األشـتر فقتلـه،وخرج مـن بعـده غـالم مـن ا

فجعل یتلو شعرا، فبز إلیه االشتر مجیبا وهو یقول شعرا ثم حمـل علیـه االشـتر فقتلـه، 
،ثم حمـل علیــه  وخـرج مـن بعـده عمـرو بـن خنفـر مـن أصـحاب الجمـل وهـو یقـول شـعرًا

                                                                                                                                       
  عت سهماضیعت حین تب دفق

  سفاها ما سفهت وضل حلمي                 
  ندمت ندامة الكسعي لما

  شربت رضا بني سهم برغم                
    آلي آلااطعتهم بفرقة 

  لقوا للسباع دمي ولحميأف                
            .٣٣٨، ٢الكامل في التاریخ، ج،یرث؛ ابن األ٤٠٤،ص٢مروج الذهب،ج،ینظر: المسعودي

رض الملحــة النازة،موضــع بالبصــرة ینســب الیــه غیــر واحــد اخ:األبالســ ةالســبخة: بالتحریك:واحــ )١(
  .١٨٣، ص٣، ینظر:یاقوت:معجم البلدان،جمن العلماء دفن فیه طلحة بن عبیداهللا

ـــــــــــــــــة، االمامـــــــــــــــــة والسیاســـــــــــــــــیة، ج )٢( ـــــــــــــــــن قتیب ـــــــــــــــــاریخ ٩٧، ص١ینظـــــــــــــــــر: اب ـــــــــــــــــوبي ت ؛ الیعق
؛ ابـن عقـدة الكوفي؛فضـائل ٢٧٥،ص٤،جالملوكرسل و ؛الطبري، تاریخ ال١٩،ص٢الیعقوبي،ج

: ابــــــن كثیـــــر، البدایــــــة ٤٠١،ص٢، مــــــروج الـــــذهب، جالمســـــعودي؛ ٩٠امیـــــر المــــــؤمنین، ص
  ؛٤٧٩، ٤٧٨، ص٢ابن اعثم الكوفي، الفتوح،ج .٢٧٠ص،٧والنهایة، ج
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بـن عتـاب بـن ُأسـید بـن ابـي العـاص بـن  )١(األشتر فقتلـه،وخرج مـن بعـده عبـد الـرحمن
لعب بسیفه بین یدي عائشة وهو یقول شعرا،قال فبدر الیـه األشـتر مجیبـا أمیة فجعل ی

ُ األشـتر مجیبـا لـه، ثـم  ینةله،ثم حمل علیه فضربه ضربة رمى بیم فسقط لما بـه، وثنـاه
،ثم رجع األشتر إلى موقفه.   جال في میدان الحرب، وهو یقول شعرًا
م رجــل مــن أنصــار وصــاح رجــل مــن اهــل الكوفــة: یــا معشــر المــؤمنین! إذا خــرج إلــیك

صــاحبة الجمــل وقــال شــیئا مــن الشــعر فــال تجیبــون بشــيء لیســتریح إلــى إجــابتكم لــه، 
ذا برجــل مــن  ولكــن اســتعملوا فــیمن خــرج إلــیكم بالســیف، فإنــه اســرع للجــواب: قــال: وإ

،قــد خــرج وهــو یقــول شــعرا فحمــل علــى )٢(أصــحاب الجمــل یقــال لــه األســود البختــري
ــة ، ــه مــل علیــه عمــروحأصــحاب علــي حمل ،وخرج مــن بعــده بــن الحمــق الخزاعــي فقتل

عوف بن قطن وهو یقول شـعرا،فحمل علیـه محمـد بـن الحنفیـة فقتلـه، وخـرج مـن بعـده 
حرسة بن ثعلبة الضبي في یده خطام الجمل،وهو یقول شعرا، ثم حمل فلم یـزل یقاتـل 
حتى قطعت یده على خطام الجمل وقتل ،وتقدم حازم الضبي فضرب بیده إلى خطام 

ل وهو یرتجز ویقول شـعرا، ثـم حمـل فجعـل یقاتـل حتـى قطعـت یـده علـى الخطـام الجم
ــه أســلم بــن ســالمة فأخــذ بخطــام  ــم قتــل، وخــرج مــن بعــده غــالم مــن ضــاهیة یقــال ل ث
الجمل، وجعل یرتجز ویقول شعرا فقاتل حتى قطعت یده على الخطام، ثـم قتـل وخـرج 

وهــو یقــول شــعرا، فقاتــل  مــن بعــده رجــل مــن األزد یقــال لــه ســلیم فأخــذ بخطــام الجمــل
حتى قطعت یده على خطام الجمل ثم قتـل وخـرج مـن بعـده رجـل مـن أزد شـنزءة یقـال 

، فاخــذ بخطـام الجمــل وهــو یقـول شــعرا، فقاتــل حتـى قتــل، وخــرج )٣(لـه عبیــد بـن عمیــر

                                                
ابــي العــاص بــن ابــي امیــة بــن عبــد شــمس وهــو مــن  ناســید بــ نهــو عبــد الــرحمن بــن عتــاب بــ )١(

ان اســم ســیفه ولول،حمــل علیــه االشــتر فقتلــه یــوم الجمــل، ینظر:العــاملي، اشــراف قــریش، وكــ
  .٤٥٦، ص١اعیان الشیعة، ج

سـد ،ینظــر: أتــري هـو مـن اخــذ بخطـام الجمـل بعــد مقتـل عبـد الــرحمن بـن خاالسـود بـن ابـي الب )٢(
 .٤٦٨، ص١عیان الشیعة، جأالعاملي: 

هـل مكـة، أبا عاصم،وكان قـاص أنى هو عبید بن عمیر بن قتادة بن سعد بن عامر اللیثي یك )٣(
ـــــن النمـــــري البصـــــري(ت:ینظـــــر: ابـــــن شـــــبة هــــــ)،تاریخ المدینـــــة،تحقیق فهـــــیم ٢٦٢،ابو عمـــــر ب
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:عوف بن مالك فأخذ بخطـام الجمـل وجعـل یقـول  من بعده رجل من بني مازن یقال لهُ
یـده علـى الخطـام ثـم قتـل ، فلـم تـزل القـوم كـذلك یتقـدم رجـل  شعرا ،فقاتل حتى قطعت

؛قال:ونــادت عائشــة )١(بعــد رجــل حتــى قطــع علــى الخطــام یؤمئــذ ثمــاني وتســعون یــدا
ــیكم بالصــبر فإنمــا تصــبر األحــرار، فناداهــا رجــل مــن  بــأعلى صــوتها: أیهــا النــاس عل

.   أصحاب علي وهو یقول شعرًا
تتلوا قتاال شدیدا، وصاح الحجاج بن عمرو بـن قال: واشتبكت الحرب بین الفریقین فاق

: یـا معاشـر األنصـار إنـه لـم ینـزل مـوت قـط فـي جاهلیـة وال إسـالم )٢(غزیة األنصـاري
اال مضیتم علیه، ولست أراكم كما أریـد الیـوم، وانـا أنشـدكم بـاهللا ان تحـدثوا مـالم یكـن، 

ن المـوت قـد نـزل فصـبإن إخوانكم الیوم قـد اب را حتـى یفـتح اهللا عـز را صـبلـوا وقـاتلوا وإ
  وجل علیكم.

قال: ثم تقدم الحجاج بـن عمـرو بـن غزیـة األنصـاري عـن القـوم فجعـل یضـرب بسـیفه 
قدما وهو یقول شعرا قال، ثم تقدم في إثـره خزیمـة بـن ثابـت األنصـاري ذي الشـهادتین 

وهـو یقـول شـعرا،  )٣(ثـره، شـریح بـن هـانئ الحـارثيوهو یقول شعرا، قال :ثم تقـدم فـي أ

                                                                                                                                       
أســــــــــد ، وابــــــــــن االثیــــــــــر: ١١، ص١ج هـــــــــــ)١٤١٠،(قــــــــــم:١محمد،منشــــــــــورات دار الفكــــــــــر،ط

 .٣٥٣،ص٣،جالغابة
 من ضبة. اً سبعون ید ٤٠٦، ص٢:مروج الذهب،جالمسعوديفي  )١(
نصــاري المـــدني صـــحابي لـــه روایـــة عــن زیـــد بـــن ثابـــت، شـــهد المـــازني األ الحجــاج بـــن عمـــرو )٢(

لـــى فیهمـــا بـــالء حســـنا، ینظـــر: ابـــن أب ومـــام علـــي علیـــه الســـالم حــرب الجمـــل وصـــفین مـــع اإل
، واالمــین، ١١٥، ص٢االصــابة نــج،، وابــن حجــر العسقالني١٦٦، ص٢بــة،جالغا داســ،ثیراأل

 .٥٦، ص٢اعیان الشیعة، ج
صـــحاب االمـــام علـــي (علیـــه الســـالم) وشـــهد معـــه اعیـــان اثي هـــو مـــن شـــریح بـــن هـــانئ الحـــار  )٣(

؛ ابـــن ٥١٩،ص٢ابـــة، جســـد الغأوشـــهد الحكمـــین بدومـــه الجنـــدل، ینظـــر: ابـــن االثیر:ه حروبـــ
 .٨٥، ص٣٢عیان الشیعة،جأني:یم،واأل٣٨٢،ص٣صابة ،جاإل،حجر العسقالني
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وهـــو یقـــول شـــعرا ، ثــم تقـــدم فـــي إثـــره بـــن كعـــب  )١(تقـــدم فـــي إثـــره هـــانئ بــن عـــروةثــم 
  .)٢(الهمداني

وهو یقول شعرا، ثم تقدم  )٣(وهو یقول شعرا، ثم تقدم في اثره سعید بن قیس الهمداني 
فــي إثــره مالــك بــن الحــارث األشــتر وهــو یقــول شــعرا ثــم تقــدم فــي إثــره عــدي بــن حــاتم 

ي وهو یقول شعرًا ثـم جلثم تقدم في إثره رفاعه بن شداد الب وهویقول شعرا ، )٤(الطائي
وهـو یقـول شـعرا، ثـم تقـدم فـي إثـره  )٥(تقدم في اثره هانئ بن هـانئ بـن عبیـد المـذجحي

  .)٦(عمرو بن الحمق الخزاعي
ُسـمع بمثلـة، وصـار الهـودج الـذي فیـه عائشـة كأنـه  قال: فاقتتـل القـوم قتـاال شـدیدا لـم ی

قال وجعلت بنـو ضـبة یأخـذون بعـر الجمـل فیشـمونه ×نبل والسهامالقنفذ مما فیه من ال
  ویقول بعضهم لبعض: أال ترون إلى بعر جمل ُأمنا كأنه المسك األذفر.

                                                
معــه الجمــل وصــفین، مــام علي(علیــه الســالم) شــهد صــحاب اإلأي،من دالمــرا،هــانئ بــن عــروة  )١(

، ١٥٨، ص٦االصـابة،ج،؛ابـن حجـر العسقالني٢٢٥، ص٤غابـة،جسـد ال،أینظر: ابـن االثیـر 
 .١٨٧، ص٣٣عیان الشیعة، جأواالمین: 

مـام علـي الجمـل وصـفین، مـع اإل دزیاد بن كعب الهمـداني.هو زیـاد بـن كعـب بـن مرحـب، شـه )٢(
ذربیجـــــان، وابـــــن ألـــــى إیس بـــــن قـــــث وهـــــو رســـــول االمـــــام الحســـــین(علیه الســـــالم) الـــــى االشـــــع

 .٦٥رجال الطوسي، ص،، والطوسي٧١٠ص ١مامة والسیاسیة،جاإل،قتیبة
بــي طالــب وكــان مــن النصــحاء لــه، أمــام علــي بــن صــحاب اإلامن ،انيذســعید بــن قــیس الهمــ )٣(

 .٦٧، والطوسي، رجال الطوسي،ص١٠٧، ص١اسة،جیمامة والساإل،ینظر: ابن قتیبة
شـعت بـن قـیس رسـل الیـه األأبیه فـي الكـرم أكان على شاكلة  عدي بن حاتم الطائي، صحابي )٤(

فارغــة،  نریــدها،وانما ثرســلها تحملهــا الرجــال، فقــال االشــعأهــا و یســتعیر منــه قــدور حــاتم فمأل
،فیها وفقـد ینـهحـدى عإشهد مع علي(علیه السالم) الجمل وذهبت  وعیدها فارغة ننا ال إفقال: 

، ینظـر: الشـریف ٦٧یـام المختـار الثقفـي سـنة أبالكوفـة ابناءه الثالثة، كما شهد صفین ، توفي 
رجال الطوســــــــــــــــي، ،،الطوســــــــــــــــي٢٣٦، ص٣ج ،الشــــــــــــــــافي فــــــــــــــــي االمامــــــــــــــــة ى،المرتضــــــــــــــــ

 .٤١٤ص ،١اعیان الشیعة، ج،مین؛اال٧٣ص
 .لم اقف على ترجمة له )٥(
میــر المـؤمنین علي(علیــه أصـبح مــن شـیعة أســلم قبـل الفــتح، وقـد أعمـرو بـن الحمــق الخزاعـي  )٦(

سـد ،أ، ابـن االثیر٧٠رجال الطوسـي؛صطوسـي،وشـهد معـه الجمـل وصـفین، ینظـر: الالسالم) 
 .٥٧٠،ص١عیان الشیعة،ج،أمین؛ اال٢١٩،ص٤الغابة،ج
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قال: وجعل االشتر یجول في میدان الحـرب وینـادي بـأعلى صـوته یـا أنصـار الجمـل! 
ن یـا عـدو اهللا من یبارزني منكم؟ قال: فبرز إلیه عبـداهللا بـن الزبیـر وهـو یقـول: إلـى أیـ

فانا أبارزك !قال فحمـل علیـه األشـتر فطعنـه طعنـة صـرعه عـن فرسـه، ثـم بـادر وقعـد 
علـــى صـــدره، قــــال: فجعـــل عبــــداهللا بـــن الزبیــــر ینـــادي مــــن تحـــت األشــــتر فـــي یومــــه 

قتلوني ومالكــا، قــال: وكــان األشــتر فــي یومــه صــائما وقــد طــوى مــن قبــل ذلــك اذلــك:
  .)١(من یده وهو یظن أنه غیر ناج منه بیومین فأدركه الضعف، فأفلت عبداهللا

  *ذكر عقر الجمل وما بعده:
ـــه  ـــوه فان ـــي: عرقب ـــه فعـــج ورغا،فقـــال عل ـــر مـــن ورائ ـــدماء وعق قـــال:واحمرت االرض بال
شیطان،ثم التفت الى محمد بن ابي بكر وقال له انظر اذا عرقب الجمل فادرك اختك 

،فلم یـزل یقاتـل حتـى وصـل فوارها؛قال:وبادر عبد الرحمن بن صرد التنوخي الى سـیفه
،فوقع الجمـل لجنبـه ف الى الجمـل فعرقبـة مـن ضـرب بجرانـه االرض ورغـا رجلیـة جمیعـًا

رغاء شدیدا،وبادر عمار بن یاسر فقطـع انسـاع الهـودج بسـیفه؛قال:واقبل علـي رضـي 
،فقرع الهودج برمحه ثم قال:یا عائشة!اهكذا امرك )(بغلة رسول اهللا  على اهللا عنه

رضي اهللا عنـه ان تفعلي؟فقالت عائشة:قد ظفرت فاحسن.فقال علي  )(رسول اهللا 
نك باختــك،فال یـــدنو منهــا احــد ســواك،فادخل محمــد یــده الـــى لمحمــد بــن ابــي بكر:شــأ

نــت قالت:ال، مــا أصــابني شــيء،ولكن مــن أعائشــة فاحتضــنها ثــم قال:اصــابك شــيء؟ف
مـــد،فعلت ویحك!فقـــد مسســـت منـــي مـــا الیحـــل لك؟فقـــال محمد:اســـكتي فانـــا اخـــوك مح

  بنفسك ما فعلت وعصیت ربك وهتكت سترك وابحت حرمتك وتعرضت للقتل.
زاعـــي فقالـــت نزلهـــا فـــي دار عبـــداهللا بـــن خلـــف الخقـــال:ثم احتملهـــا فأدخلهـــا البصـــرة وأ
ال طلبت لي ابن اختك عبداهللا بن الزبیر،فقـال لهـا عائشة ألخیها:یا اخي!أنشدك باهللا أ
مـا سـامك احـد سـواه! فقالـت عائشـة:مهال یـا اخـي  محمد:ولم تسالین عـن عبداهللا؟فوالـه

                                                
، ١،ابــــن قتیبــــة، االمامــــة والسیاســــة،ج٤٨٢-٤٧٩،ص٢ابــــن اعــــثم الكــــوفي، كتــــاب الفتــــوح،ج )١(

ـــــــــوبي،ج٩٨-٩٧ص ـــــــــاریخ الیعق ـــــــــوبي، ت ـــــــــاریخ الرســـــــــل ٢٠٢-١٩٨،ص١؛الیعق ـــــــــري ،ت ؛الطب
؛ابـــــــــــــــن عبــــــــــــــد ربه،العقـــــــــــــــد ٣٣٣؛ المفیـــــــــــــــد الجمــــــــــــــل، ص٢٧٨-٢٧٥، ص٤ملــــــــــــــوك،جوال

؛ابــــن كثیــــر، ٣٨-٣٦،ص٩؛ابــــن االثیــــر، الكامــــل فــــي التــــاریخ،ج١٢٩-١٢٨،ص٤الفریــــد،ج
 .٥٥٨؛ ابو الحسن محمد علي، الجمل قراءة نقدیة ، ص٢٤٠،ص٧البدایة والنهایة،ج
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معركـة فـاذا فانه ابن اختك،وقد كان ما لیس الى رده سـبیل؛فاقبل محمـد الـى موضـع ال
جریحا لما به،فقال له محمد:اجلس یـا مشـؤوم اهـل بیتـه! اجلـس  هو بعبداهللا بن الزبیر

مـن خلفـه"،وجعل ! قال: فجلس ابن الزبیر وحملة محمد بین یدیة وركب ال اجلسك اهللا
یمسكه وهو یمیل من الجراح التـي بـه حتـى ادخلـه علـى عائشـة؛فلما نظـرت الیـه علـى 
تلــك الحالــة بكــت،ثم قالــت الخیهــا محمــد:یا اخــي اســتامن لــه علیــا وتمــم احســانك،فقال 
لهــا محمــد:ال بــارك اهللا لــك فیــه! ثــم ســار الــى علــي وســالة ذلك،فقــال علــي: قــد امنتــه 

  .وامنت جمیع الناس
وجعـــل رجـــل مـــن اهـــل الكوفـــة یقـــال لـــه مســـعود بـــن عمـــرو الهمـــداني یجـــول فـــي قال:

القتلى،وینظــر الــیهم فبینمــا هــو كــذلك اذ مــر برجــل مــن بنــي ضــبة یقــال لــه عمیــرا ابــن 
االهلب،فاذا هو مقطوع الیدین وبه ضربات كثیرة وقد نـدم علـى قتالـه مـع عائشـة وهـو 

بي،فقال لــــه الضــــبي:ممن یقـــول شــــعرًا قـــال فجعــــل الهمــــداني یتعجـــب مــــن قــــول الضـــ
الرجل؟فقال:رجـــــــل مـــــــن همـــــــدان،فقال:ما لـــــــي اراك واقفـــــــا متعجبـــــــا مـــــــن قولي،فقـــــــال 

الندامـــة،فقال لـــه الضـــبي:قرب إلـــي الهمـــداني،اني اتعجـــب مـــن نـــدامتك حـــین التنفعـــك 
نك،فقرب الیه أذنه،فعض علیها الضبي حتـى قطعها،وانفلـت الهمـداني بغیـر اذن ثـم أذ

  .)١(اربًا ارباً  انكر علیه بسیفه حتى قطعة
  
ذكــر مــا جــرى مــن الكــالم بــین عبــداهللا بــن عبــاس وبــین عائشــة لمــا انفــذه الیهــا *

  .برسالته علي بن ابي طالب(رضي اهللا عنهم)
 بـن عبـاس فقـال لـه:اذهب الـى عائشـة،فقل دعا علي رضـي اهللا عنـه بعبـد اهللا قال: ثم

عائشـــة فاســـتاذن  الـــى لهـــا ان ترحـــل الـــى المدینـــة كمـــا جـــاءت وال تقـــیم بالبصـــرة؛فاقبل
                                                

؛ ١٩٣، ص٢عقـــــــوبي،ج؛ الیعقــــــوبي، تــــــاریخ الی٩٩، ص١مامــــــة والسیاســـــــة؛جابــــــن قتیبــــــة اإل )١(
؛ ٩٠ص المــؤمنینمیــر ا؛ابــن عقــدة الكــوفي، فضــائل ٢٦٥، ص٤الطبــري، تــاریخ الطبــري، ج

؛ الخـــــوارزمي، ٣٧٠بـــــو الصـــــالح الحلبـــــي، تقریـــــب المعـــــارف، صأ؛ ٣٤المفیـــــد، الجمـــــل، ص
، البدایـــة كثیـــر؛ ابـــن ٢٤٣، ص٣االثیـــر، الكامـــل فـــي التـــاریخ، ج ؛ابـــن٦٦-٦٠المناقـــب، ص
الكـــوفي، الفتـــوح،  ابـــن اعـــثم .٧٢، ص٣٢نـــوار،جمجلســـي، بحـــار األ؛ ال٢٨٠، ٧والنهایـــة، ج

 .٤٨٣-٤٨٢، ص٢ج
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 بغیــر اذن،ثــم التفــت فــاذا راحلــة علیهــا وســائد علیها،فابــت ان تــاذن له،فــدخل عبــداهللا
فاخذ منها وسادة وطرحها ثم جلس علیها؛فقالت عائشة:یا ابـن عبـاس !اخطـات السـنة 
دخلت منزلي بغیـر اذني!فقـال ابـن عبـاس لـو كنـت فـي منزلـك الـذي خلفـك فیـه رسـول 

لیــــك اال باذنــــك المنــــزل الــــذي امــــرك اهللا عــــز وجــــل ان تقــــري لمــــا دخلــــت ع )(اهللا
،وبعد فهذا امیر المـؤمنین )(فیه،فخرجت منه عاصیة هللا عز وجل ولرسوله محمد 

ـــــر  ـــــة فـــــارتحلي وال تعصـــــي،فقالت عائشـــــة:رحم اهللا امی ـــــى المدین یـــــامرك باالرتحـــــال ال
وان رغمـت لـه  نالمـؤمنیالمؤمنین! ذاك عمر بن الخطاب! فقال ابن عباس:وهـذا واهللا 

ــا ابــن عبــاس فقــال ابــن  ــیكم ی ــه الوجــوه فقالــت عائشــة:ابیت ذلــك عل االنــوف واربــدت ل
ة النكـد،وما كنـت فـي ایامـك اال یامـك قصـیرة المـدة ظـاهرة الشـؤم بینـعباس:لقد كانت ا

تامرین وال تنهین،ومـا كنـت اال  كقدر حلب شاة حتى صرت ما تاخذین وما تعطین وال
  یث یقول:كما قال اخو بني اسد ح

  ما زال اهداء القصائد بیننا       شتم الصدیق وكثرة االلقاب
  حتى تركت كان قولك عندهم    في كل محتفل طنین ذباب

ــدا هــو  ــم قالــت:نعم واهللا ارحــل عــنكم فمــا خلــق اهللا بل قال:فبكــت عائشــة بكــاء شــدیدا ث
ما هذا بالؤنا  ابغض الي من بلد انتم به یا بني هاشم فقال ابن عباس: ولم ذلك فواهللا

ــا  عنــدك یــا بنــت ابــي بكــر فقالــت عائشــة:وما بالؤكــم عنــدي یــا ابــن عباس؟فقال:بالؤن
وانت بنت ام رومان وجعلنا اباك صدیقا،وهو ابـن ابـي  نالمؤمنیننا جعلناك ام عندك إ

قحافــة،وبنا ســـمیت ام المــؤمنین ال بتـــیم وعــدي،فقالت عائشـــة: یــا ابـــن عبــاس اتمنـــون 
ولـو كانـت فیـك شـعره  )(ال نمن علیك برسول اهللا قال: ولم؟ف)(علي برسول اهللا

ــا وعلــى جمیــع العــالمین بــذلك وبعــد فانمــا كنــت تســع احــدى  أومنــه  ظفــر لمننــت علین
، وانـت  ،وال بارشـحهن عرقـًا حشایا من حشایاه،لست باحسنهن وجهـا وال بـاكرمهن حسـبًا

ودمـه  )(م الرسـولاالن تریدین ان تقولي وال تعصین وتامري وال تخـالفین،ونحن لحـ
وفینــا میراثــه وعلمــه،فقالت عائشــة:یا ابــن عبــاس مــا باذلــك علیــك علــي بــن ابــي طالــب 

وزوج  فقــال ابــن عبــاس: واهللا اقــر لــه وهــو احــق بــه منــي واولــى، النــه اخــوه وابــن عمــه
الطاهرة ابنته وابو سبطیه ومدینـة علمـه وكشـاف الكـرب عـن وجهـة،واما انـت فـال واهللا 
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علیــك،وعلى ابیــك مــن قبلــك، ثــم خــرج وســار الــى علــي فــاخبره بمــا مــا شــكرت نعماءنــا 
  .)١(جرى بینه وبین عائشة من الكالم

  
مرهـا باالنصـراف شـة ومـا جـرى بیـنهم مـن الكـالم حـین أعلى عائ *ذكر دخول عليٌّ 

  لى المدینة:إ
ــة رســول اهللا  فاســتوى علیهــا ،وأقبــل إلــى منــزل عائشــة، ثــم  )(قال:فــدعا علــي ببغل

ل فإذا عائشة جالسة وحولها نسوة من نساء أهل البصرة وهي تبكـي وهـن استأذن ودخ
یبكین معها!قال ونظـرت صـفیة بنـت الحـارث الثقفیـة امـرأة عبـداهللا بـن خلـف الخزاعـي 
، فصــاحت هــي ومــن كــان معهــا هنــاك مــن النســوة وقلــن بــأجمعهن: یــا قاتــل  إلــى علــيٍّ

ــتم اهللا منــك بنیــك كمــا  ــا مفــرق بــین الجمیــع أی ــد عبــداهللا بــن خلــف! األحبــة ی أیتمــت ول
فنظـر إلیهــا علــي فعرفهــا! فقــال: أمــا إنـي ال ألومــك أن تبغضــیني وقــد قتلــت جــدك فــي 
ــو كنــت قاتــل األحبــة كمــا  یــوم بــدر، وقتلــت عمــك یــوم ُأحــد ، وقتلــت زوجــك اآلن، ول

ْن في هذا البیت ومن في هذه الـدار ، قـال: فاقبـل علـيٌّ علـى عائشـة )٢(تقولین لقتلت مَ
بیـت فاقتـل ال تنحین كالبك هؤالء عني،أما انني قد هممت أن افتح بـاب هـذا الفقال :أ
ــْن فیــه ة الخــرجتهم الســاعة فضــربت أعنــاقهم صــبرا؛قال: فســكتت ،ولو ال حبــي للعاقبــمَ

ــم اقبــل علــى عائشــة فجعــل یوبخهــا  ــم تنطــق واحــدة مــنهن، ث عائشــة وســكت النســوة فل
برحــي، فعصــیته وخضــت ترك ال تویقــول: امــرك اهللا أن تقــري فــي بیتــك وتحتجبــي بســ

قبلـك ي ظالمة وتحرضین على الناس وبما شرفك اهللا وشرف آباءك من الدماء، تقاتلین
المؤمنین وضرب علیـك الحجـاب قـومي اآلن فـارحلي واختفـي فـي الموضـع  وسماك ام

                                                
-٢٧٨،ص٤؛ الطبـري، تـاریخ الرسـل والملـوك،ج٩٨-٩٧،ص١ابن قتیبه،االمامة والسیاسـیة،ج )١(

؛ابــن كثیر،البدایــة ١٤٧،ص٣؛ابــن االثیــر، الكامــل فــي التــاریخ،ج٣٩٢؛المفیــد،الجمل،ص٢٧٩
، ٢، ابـــن اعـــثم الكـــوفي، الفتـــوح،ج٧٣، ٣٢االنـــوار،ج ، المجلســـي، بحـــار٢٨٠، ٧والنهایـــة،ج

  .٤٨٦ص
، كــــان قــــد اختبــــأ فــــي البیــــت مــــروان بــــن الحكــــم ٤٠٨، ص٢،مروج الــــذهب،جالمســــعوديفــــي  )٢(

  الزبیر عبداهللا بن عامر وغیرهم.بن وعبداهللا 
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ــم قــام علــي فخــرج مــن  )(الــذي خلفــك فیــه رســول اهللا  إلــى أن یأیتــك فیــه أجلــك، ث
  عندها.

میـر كان من الغد بعث إلیها ابنه الحسن، فجاء الحسـن فقـال لهـا: یقـول لـك أقال:فلما 
ة وبــرء النســمة لــئن لــم ترحلــي الســاعة ألبعــثن لــك بمــا المؤمنین((أمــا والــذي خلــق الجــ

تعلمــین قــال: وعائشــة فــي وقتهــا ذلــك قــد ضــفرت قرنهــا األیمــن وهــي تریــد أن تضــفر 
اعتها وقالــت: رحلــوني فقالــت لهــا األیســر، فلمــا قــال لهــا الحســن مــا قــال وثبــت مــن ســ

امــــــراة مــــــن المهالبــــــة:یا ُأم المــــــؤمنین جــــــاءك عبــــــداهللا بــــــن عبــــــاس فســــــمعناك وانــــــت 
تجاوبیه،حتى عال صوتك ثم خرج من عندك وهو مغضـب،ثم جـاءك اآلن هـذا الغـالم 
الة أبیــه فأقلقــك وقــد كــان أبــوه قــد جــاءك فلــم نــرَ منــك هــذا القلــق والجــزع فقالــت  برســ

،فمـن أحـب أن ینظـر الـى رسـول  )(لقنـي ألنـه ابـن بنـت رسـول اهللا عائشة: إنما أق
)( إلـــى هـــذا الغـــالم، وبعـــد فقـــد بعـــث إلـــي أبـــوه بمـــا قـــد علمـــت والبـــد مـــن  فلینظـــر

اال أخبرتنـــــي بمـــــا بعـــــث إلیـــــك  )(الرحیل!فقالـــــت المـــــرأة: ســـــألتك بـــــاهللا وبمحمـــــد 
(رضــي اهللا عنــه) فقالــت عائشــة:ویحك: إن رســول اهللا  مــن مغازیــه  أصــاب )(عليٌّ

ألححنـا علیـه فـي ذلـك و  حابه فسألناه أن یعیطنا منه شـیئانفال فجعل یقسم ذلك في أص
فتجهمنــــاه  )(فالمنــــا علــــي رضــــي اهللا عنــــه وقــــال: حســــبكن أضــــجرتن رســــول اهللا 

، )١()عســى ربــه إِن طَلَّقَكُــن أَن يبدلَــه أَزْواجــاً خيــراً مــنكُن        فاغلظنــا لــه فــي القول،فقــال:(

مــن ذلـك ومـا اسـتقبلنا بــه  )(فاغلظنـا لـه أیضـا فـي القــول وتجهمنـاه فغضـب النبـي 
ن طلقتهـا مـنهن فهـي علیا فأقبل علیه ثم قال: یا علي إني قد جعلت طالقهن إلیـَك فمـ

في ذلك وقتا فـي حیـاة وال مـوت فهـي تلـك الكلمـة وأخـاف  )(النبي  بائنة ولم یوقت
  )١()(من رسول اهللا  )٢(أن أبین

                                                
 .٥ االیةالتحریم،سورة   )١(
؛ ابـــــن ٣٩٤، ص١جنعمـــــان، دعـــــائم االســـــالم، ال؛ القاضـــــي ٣٩٢المفیـــــد،الجمل، ص:ینظـــــر) ٢(

؛ ابــو ٢٧٥، ص٣٢؛ المجلســي، بحــار االنــوار، ج١٤٦، ص٢االثیــر، الكامــل فــي التــاریخ، ج
  .٦٢الحسن محمد علي،الجمل قراءة نقدیة ، ص
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  لى المدینة:*ذكر انصراف عائشة من البصرة إ

ثم دعا علي رضي اهللا عنه بنسوه من نسـاء اهـل البصـرة فـامرهن ان یخـرجن مـع قال:
اهللا  عائشة الى المدینة،فرحلت عائشة من البصرة في تلك النسوة،وقد كان علي رضي

ول فـي علیهن العمائم،فجعلـت عائشـة تقـبـزي الرجـال، عنه اوصـاهن وامـرهن ان یتـزین
طریقها:فعــل بــي علــي وفعــل ،ثــم وجــه معــي رجــاال یردونــي الــى المدینــة قال:فســمعتها 
امــراة مــنهن فحركــت بعیرهــا حتــى دنــت منهــا ثــم قالت:ویحــك یــا عائشــة امــا كفــاك مــا 
فعلت حتى انك االن تقولین في ابي الحسـن مـا تقـولین ثـم تقـدمت النسـوة وسـفرن عـن 

  الت:هذا ما لقیت من ابن ابي طالب.وجوههن، فاسترجعت عائشة واستغفرت وق
ثــم دخلــت عائشــة المدینــة وصــارت الــى منزلهــا نادمــة علــى مــا كــان منهــا وانصــرفت 
النسوة الى منازلهن بالبصرة قال:فكانت عائشة اذا ذكرت یوم الجمل تبكـي لـذلك بكـاء 
شدیدا ثم یقول:یا لیتني لم اشـهد ذلـك المشـهد یـا لیتنـي مـت قبـل هـذا بعشـرین سـنة ثـم 

ــم اشــهد الجمــل لكــان احــب الــي مــن ان یكــون لــي مــن رســول اهللا ق الــت عائشــة:ولو ل
)( مثل ولد عبد الرحمن بن الحارث،فانه كان له عشرة اوالد ذكور كل یركب)٢(.  
  

                                                                                                                                       
؛ ٣٦٩، ص٢؛ المســـعودي، مـــروج الـــذهب،ج٢٨٨، ص٤، جرســـل والملـــوكالطبـــري، تـــاریخ ال )١(

، ٣الكامــــل فــــي التــــاریخ، ج؛ ابــــن االثیــــر ،٣٩٤، ص١نعمــــان، دعــــائم االســــالم، جالالقاضــــي 
؛ ابــو الحســن محمــد علــي، الجمــل قــراءة ٢٧٢، ص٣٢؛المجلســي، بحــار االنــوار، ج١٤٤ص

 .٤٨٣، ٢ابن اعثم الفتوح ،ج .٣٠٦نقدیة، ص
ــــة، االمامــــة والسیاســــیة، ج )٢( ــــاریخ الیعقــــوبي ،ج١٠٠، ص١ابــــن قتیب ؛ ١٩٠ص ،٢؛ الیعقوبي،ت

؛ ٤١٠، ص٢عودي، مــروج الــذهب، ج؛ المســ٢٨٩، ص٤، جالرســل والملــوك لطبــري، تــاریخ ا
؛ ابـن ابـي الحدیـد شــرح ١٤٦، ص٣؛ ابـن االثیرالكامـل فـي التـاریخ،ج٣٩٢المفیـد، الجمـل، ص

؛ ابــو الحســن محمــد ٢٧٥، ص٣٢؛ المجلســي، بحــار االنـوار، ج٢٥١، ص١نهـج البالغــة، ج
 .٤٨٥-٤٨٤، ص٢عثم الكوفي، الفتوح،جابن ا .٦٢٤-٦٢٢علي، الجمل قراءة نقدیة، ص
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  )١(*ذكر عدد من قتل من الفریقین في حرب الجمل:
ائب ي: سألت ابا المنـذر هشـام بـن محمـد السـل ابو یعقوب اسحاق بن یوسف الفرار قا

عمن قتـل مـن أصـحاب علـي رضـي اهللا عنـه وعائشـة فـي یـوم الجمـل فقـال: امـا علـي 
(رضي اهللا عنه) فكان فـي عشـرین الفـا، قتـل مـن أصـحابه الـف رجـل وسـبعون رجـال، 
أما عائشة فكانت في ثالثین ألفـا ویزیـدون، فقتـل مـن األزد خاصـة أربعـة االف رجـل، 

ائــة رجــل ومــن بنــي عــدي ومــوالیهم ومــن بنــي ضــبة ألــف رجــل ومــن بنــي ناجیــة أربعم
تسعون رجال،ومن بني بكر بن وائـل ثمانمائـة رجـل ومـن بنـي حنضـلة سـبعمائة رجـل، 

  ومن سائر أخالط الناس تسعة االف رجل.
 )٢(د التنـوخيمرة بعد ذلك إلى عبد الرحمن بن صـر قال: ونظر رجل من بني تمیم بن 

بصــرة؟فقال التنــوخي: أنــا واهللا عــاقر الجمل،فقــال لــه: أنــت الــذي عقــرت الجمــل یــوم ال
من أصحاب عائشـة ذلـك الیـوم مخبـر، فـان شـئت  لك الرجل !ولو لم أعرقبهُ لما بقيذ

  فاغضب، وان شئت فارض، ثم أنشا یقول: شعرا.
قال: فاقام علي بالبصرة بعد حرب الجمل  أیاما قالئل، فلمـا أراد الرحیـل عنهـا نصـب 

هم،وصـــعد المنبـــر فحمـــداهللا وثنـــى علیـــه فـــي عســـكره منبـــرا ثـــم نـــادى فـــي النـــاس فجمع
  وذكر من أمر القوم ما ذكر. )(وصلى على النبي 

فسـأله مـن أمـر الفـتن وغیرها،فأخـذ علـي  )٣(العبـديال:فوثب إلیه المنذر بـن الجـارود ق
ة وكیـف نـمدی كـل ن تقـوم السـاعة، فـذكر الفـتن فـيفي ذلك یخبره من یومه ذلـك الـى أ
النفقــة تكــون وعلــى مــن تكــون فــي المشــرق والمغــرب تخــرب ومــن یتــولى خرابهــا، وكــم 

                                                
ــــــــاریخ این )١( ــــــــوكظــــــــر الطبري،ت ، ٢ج الــــــــذهب، ج؛المســــــــعودي:مرو ٢٩٥، ص٤، جلرســــــــل والمل

ابــــــــن ابــــــــي ،١٥٠، ص٣الكامــــــــل فــــــــي التــــــــاریخ،ج،ابــــــــن االثیر ٣٩٣،الجمــــــــل، ص٤١١ص
 و، وابـــ٢٤٥، ص٣٢، المجلســـي ، بحـــار االنـــوار،ج٢٥١، ص١شـــرح نهـــج البالغـــة،ج،الحدید

 .٦٤٠-٦٣٨الحسن محمد بن علي، الجمل قراءة نقدیة، ص
 .٤٨٨، ص٢ابن اعثم الكوفي فقط، ج هذكر  )٢(
هــو المنــذر بــن جــارود واســمه بشــر بــن عمــرو بــن جــیش بــن المعلــى بــن زیــد بــن حارثــة بــن  )٣(

هــــ ٦١مـــات ســـنة    معاویـــة العبـــدي ولـــد فـــي عهـــد النبـــي وشـــهد الجمـــل مـــع االمـــام علـــي
 .٣٧٦، ص٢،جالشیعةاعیان  ،مین، واال٨٧، ص٢االصابة،ج ،ینظر.ابن حجر العسقالني
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إنـه لـن تقـوم السـاعة إال علـى  -فتركنا ذكرها لطولها، ثم قال في آخر كالمه: یا منذر
أشــرار خلــق ربك،وذلــك فــي أول یــوم مــن المحــرم یــوم الجمعــة فــافهم عنــي یــا منــذر مــا 

محمـد الكـریم  انبائك به ولم اكتمهن غیرك واهللا ولي االحسـان، اللهـم صـل علـى سـیدنا
الكــریم فــي الحســب الرفیــع فــي النســب ســلیل عبــد المطلــب وســید العجــم والعــرب وســلم 
ســلیما كثیــرا ثــم نــزل عــن المنبــر وأمــر أصــحابه بالرحیــل وانصــرف إلــى الكوفــة مؤیــًدا  ت

 )١(منصورا.
  

  
 

  
 
 
 
 

                                                
ــــینظــــر :ا )١( ــــاریخ الطبــــري، جلطب ــــذهب،ج٢٩٢، ص٤ري، ت ؛ ٤١١، ص٢؛المســــعودي مــــروج ال

بــي الحدیــد، أ؛ابــن ١٥٠، ص٣؛ ابــن االثیــر، الكامــل فــي التــاریخ، ج٣٩٣المفیــد، الجمــل، ص
بو الحسـن محمـد أ؛٢٤٥، ص٣٢نوار، ؛ المجلسي بحار األ٢٥١، ص١شرح نهج البالغة، ج

، ٢كــــوفي، كتــــاب الفتـــــوح، جابــــن اعــــثم ال .٦٤٠-٦٣٨بــــن علــــي، الجمــــل قــــراءة نقدیــــة، ص
 .٤٨٨-٤٨٧ص
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  المبحث االول
  مقدمات سبقت موقعة صفين

  *وقعة اهل الجزیرة مع االشتر قبل وقعة صفین
ا بلــغ مــلفیعوا معاویــة وصــاروا فــي ســلطانه، ن وقــد بــایقال:وكانــت اهــل الجزیــرة عثمــانی

واله الجزیــرة وبالدهـا والضــحاك بــن قــیس و االشــتر الخبـر علیا(رضــي اهللا عنــه) دعـى ب
قبل معاویة، فلمـا بلغـة خـروج االشـتر الـى مـا قبلـه بعـث من  )٢(یومئذ بحران )١(الفهري

ـــه ســـماك بـــن  ـــال ل ـــامروهم برجـــل یق ـــى حـــرب االشـــتر ف ـــة اســـتمدهم ال ـــى اهـــل الكوف ال
في جمع كثیر قال: فاقبـل االشـتر فـي جـیش اهـل الكوفـة والتقـي القـوم قریبـا  )٣(محرمة

ضــحاك ومـن معــه مـن مدینـة حــران، فـاقتتلوا قتــاال كثیـرا الــى وقـت المسـاء، ثــم انهـزم ال
ـــي جـــوف اللیـــل حتـــى صـــاروا الـــى حـــران، وســـار الـــیهم االشـــتر حتـــى نـــزل علـــیهم  ف

فـي خیـل  )٤(فحاصرهم وبلغ ذلك معاویة فارسل الـیهم عبـد الـرحمن بـن خالـد بـن الولیـد

                                                
هــو الضــحاك بــن قــیس الفهــري ویكنــى ابــا انــس وكــان علــى شــرطة معاویــة وحــارب فــي جیشــه  )١(

هـــ،ولما تــوفي معاویــة صــلى الضــحاك علیــه ٥٣ســنة  هواســتعمله علــى الكوفــة بعــد زیــاد بــن ابیــ
ات الطبق،ابن سـعد،مـع یزیـد ابـن معاویـة الـى ان ماتـا، ینظـروضبط البلد حتى قدوم یزید فكـان 

؛ابـــــــــــــــــــــــــن ٥٦٨،ص٢االســـــــــــــــــــــــــتیعاب،ج،؛ابـــــــــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــــــــد البر٤١٠، ص٧الكبـــــــــــــــــــــــــرى،ج
 .٥٠٥،ص٣جاالصابة،حجر،

اخـي النبـي  رانحران:وهي مدینة على طریق الموصـل والشـام والروم،وقیـل اسـمه علـى اسـم بهـ )٢(
ــــــه الســــــالم)،ثم عربــــــت الــــــى حــــــران وهــــــي اول مد ینــــــة بنیــــــت علــــــى االرض بعــــــد ابراهیم(علی

 .٢٢٢، ص٢معجم البدان،ج ،الطوفان؛ینظر:یاقوت
 لم اقف على ترجمة له. )٣(
ن خالـد بـن الولیـد بـن المغیـرة القرشـي المخزومـي امـه اسـماء بنـت اسـد بنـت هو عبد الرحمن بـ )٤(

عانهم اال انــه كــان منصــرفا جشــو  مــدرك یكنــى ابــا محمــد وكــان عبــد الــرحمن مــن فرســان قــریش
میر المؤمنین علي(ع) مخالفا الخیة المهاجر بن خالد الذي كـان محبـا لعلـي وشـهد معـه عن ا

هـــــ ینظــــر:ابن ٤٧معاویــــة تــــوفي ســــنة  صــــفین بینمــــا شــــهد عبــــد الــــرحمن صــــفین مــــع جــــیش
 .٨٢٥،ص٢؛ابن عبد البر، االستیعاب،ج٢٨٨،ص٣ثیر،اسد الغایة،جاال
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،وقـدم )١(عظیمة،وبلغ ذلك االشتر فسار الیهم حتى یریـد لقـاء االشـتر لیزیلـه عـن الرقـة
عنـد معاویـة فـي جـیش عظـیم فاجتمعـت العسـاكر علـى  مـن )٢(ایمن بن خـزیم االسـدي

االشـــتر مـــن كـــل ناحیـــة والتقـــى القـــوم للقتـــال فصـــبر بعضـــهم لـــبعض صـــبرا حســـنا،ثم 
انهزمــت خیــل الشــام حتــى لحقــت بمعاویــة او جعــل االشــتر یعبــر علــى اطــراف الــبالد 

  وبذلك كل من ناداه حتى ضبط الجزیرة ضبطا محكما.
بالكوفــة خطیبــا، فحمــد اهللا واثنــى علیــه، ثــم قــال: ایهــا وبلــغ ذلــك علیــا فقــام فــي النــاس 

النـــاس ان اهللا تبـــارك وتعـــالى هـــو خـــالق الخلـــق ،ولـــن یرضـــى مـــن احـــد مـــن خلقـــه اال 
ــوا ذلــك فقــد هلكــوا  ــاذا فعل ــم یشــتم اخرنــا اولنا،ف ــا هــذا متمســكا ول بــالحق ولــن یــزال امرن

الشـام وزعـم لهـم أنـي واهلكوا اال واني مخبركم ان معاویة بن ابي سفیان قد شكل اهل 
ـــه  ـــه، وقـــد حـــارب عاملي،ویوشـــك ان ـــان رضـــي اهللا عن ـــذي قتلـــت عثمـــان بـــن عف انـــا ال

ي قــد عزمــت علــى الكتــاب ال انــویــدفعني عنــه بمجمــوع اهــل الشــام، اســینازعني حقــي 
ي؟فضج المسلمون من كل ناحیة فقـالوا: یـا امیـر المـؤمنین الیه، فما ذا عندكم من الرأ
وامرنا بامرك فامرك فینـا سـمعا وطاعـة ومـا طاعتـك فینـا اال انعمل في ذلك ما احببت 

  .)٣( )(كطاعة النبي 
                                                

ام معــدودة فــي جانــب الفــرات أیــثالثــة  ناالرقــة:وهي مدینــة مشــهرة علــى الفــرات بینهــا وبــین حــر  )١(
 .٥٨، ص٣الشرقي، ینظر:یاقوت معجم البلدان، ج

 قف على ترجمته.الم  )٢(
؛ ١٤٥-١٤٤، تــاریخ خلیفــة، ص؛ خلیفــة بــن خیــاط ١١صــفین، صابــن مــزاحم، وقعــة :ینظــر )٣(

؛ ١٥٦-١٥٥؛ الــدینوري، االخبـــار الطـــوال، ص١٢٦، ص١ابــن قتیبـــة، االمامــة والسیاســـیة،ج
ــــــوبي،جالیعقوب -٢٥٨؛ الموفــــــق  الخوارزمي:المناقــــــب ،ص١٧٩-١٧٨، ص٢ي:تــــــاریخ الیعق
، ٧ابـــن كثیـــر، البدایـــة والنهایــــة، ج ؛٢٧٥، ص٣الكامـــل فـــي التــــاریخ، ج ؛ ابـــن االثیـــر،٢٦٠
شـمس الدمشقي، بـنا ؛١٨٨-١٨٦، ص٢؛ ابن خلدون، تاریخ ابن خلـدون، ج٢٨١-٢٨٠ص

مناقــب االمــام علي(علیــه الســالم)، جــواهر المطالــب فــي  )٨٧١الــدین ابــي البركــات محمــد(ت:
-٦٧، ص٢هـــ)،ج١٤١٥حمــودي، مجمــع احیــاء الثقافــة االســالمیة،(قم،المتحقیـق محمــد بــاقر 

؛الكوراني،جـــــواهر التـــــاریخ،دار الهـــــدى ٢٢٢-٢٢١جعفـــــر النقـــــدي،االنوار العلویـــــة، ص ؛٧٠
ابـــــــــن اعـــــــــثم الكـــــــــوفي: ؛٢٧٩-٢٢٧، ص١ج،هــــــــــ)١٤٣٠ ،(بیـــــــــروت٨للطباعـــــــــة والنشـــــــــر،ط

 .٤٩٥-٤٩٤،ص٢الفتوح،ج
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  )١(*ذكر كتاب علي رضي اهللا عنه الى معاویة
قال: فنزل علي رضي اهللا عنه عـن المنبـر ودخـل الـى منزلـه، ثـم دعـا بـداوة وقرطـاس 

میــــر وكتــــب الــــى معاویــــة كتابــــا نسخته:بســــم اهللا الــــرحمن الــــرحیم مــــن عبــــداهللا علــــي ا
ـــت  ـــان بیعتـــي لزمتك،وانـــا بالمدینـــة وان ـــن صـــخر، امـــا بعـــد: ف المـــؤمنین الـــى معاویـــة ب
بالشام، وذلك انه بایعني القـوم الـذین بـایعوا ابـا بكـر وعمـر وعثمـان، فلـیس الشـاهد ان 
یختار وال للغائب ان یرد، وامـا عثمـان فقـد كـان امـره مشـكال علـى النـاس المخبـر عنـه 

قـد عابـه قـوم فلـم یقبلـوه، واحبـه قـوم فلـم ینصـروه وكـذبوا كـاالعمى والسـامع كاالصـم، و 
واتهموا الغائب، وقـد بـایعني النـاس بیعـة عامـة مـن رغـب عنهـا مـرق ومـن تـاخر عنهـا 

والســالم؛قال ثــم طــوى الكتـــاب  محق،فاقبــل العاقبــة واعمــل علـــى حســب مــا كتبــت لـــه
ا ورد كتابـة الـى معاویـة فلمـ ج بن عمرو بن غزیـة االنصـاري ووجهـهالى الحجا ودفعه

علــى معاویــة فقــراه ورفــع راســه الــى الرســول، وقال:اظنــك ممــن قتــل عثمــان بــن عفــان 
رضي اهللا عنه!فقال االنصاري:وانا اظنك یا معاویة ممن استنصره عثمـان فلـم ینصـره 
ولكن خذله وقعد عنه؛قال:فغضب معاویة من ذلك وقال: ارجع اذا الى صاحبك بغیر 

شــاءاهللا تعـــالى قال:فانصــرف االنصـــاري الــى علـــي جــواب فــان رســـولي فــي اثـــرك ان 
  )٢(واخبره بذلك -رضي اهللا عنه

  
  
  
  

                                                
؛ابـــــــن قتیبـــــــة، االمامــــــــة ١٢-١١ابــــــــن مـــــــزاحم. وقعـــــــة صــــــــفین ،صورد هـــــــذا الكتـــــــاب فـــــــي  )١(

تــــــــاریخ ،؛الیعقوبي١٥٧-١٥٦؛ الــــــــدینوري؛ االخبــــــــار الطــــــــوال، ص١٢٧،ص١والسیاســــــــیة،ج
 ،؛ الموفـــــق الخـــــوارزمي٣٣٢،ص٤؛ابـــــن عبـــــد ربـــــه: العقـــــد الفریـــــد،ج١٨٠، ص٢الیعقـــــوبي،ج

ــــاریخ،جالكامــــل  ،؛ ابــــن االثیــــر٢٦١-٢٦٠المناقــــب، ص  بــــي البركــــات؛ ا٢٧٦، ص٣فــــي الت
جــواهر ،؛ الكوراني٧١-٧٠، ص٢جــواهر المطالــب فــي مناقــب االمــام علي(علیــه الســالم)،ج،

 .٢٣١-٢٣٠، ص١التاریخ،ج
 .٤٩٥-٤٩٤، ص٢ابن اعثم، الفتوح، ج )٢(
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*خبر الولید بن عقبة بن ابي معیط وسبب عداوتـه مـع علـي بـن ابـي طالب(رضـي 
  اهللا عنه):

قال:وبلغ الولید عقبـة بـن ابـي معیط،وكـان عـدوا لعلـي رضـي اهللا عنـه، وذلـك ان علیـا 
یم علیـه الحـد فـي شـرب الخمـر لمـا شـهد علیـه اهـل هو الذي اشار على عثمـان ان یقـ

الكوفــة بشــربه،وذلك انــه كــان والــي الكوفــة فصــلى بهــم الفجــر اربعــا وهــو ســكران، ثــم 
التفـــت الـــیهم وقـــال :ازیـــدكم، فعلـــم النـــاس انـــه ســـكران ال یعقـــل مـــن امـــره شـــیئا، وانشـــا 

الحـدبین یـدي وقیل فیه غیر هذا ، ثم انـه جلـد  )١(الحطیأة العبسي یقول في ذلك شعرا
عثمــان بــن عثمــان بمشــورة علــي رضــي اهللا عنــه فحقــدها علیــه وقــد كــان قبــل ذلــك فــي 

جــرى بینــه وبــین علــي كــالم، فقــال الولیــد لعلــي: انــا احــد منــك  )(حیــاة رســول اهللا 
سنانا، واسلط منك لسانا،وامال منك حشـوا للكتیبـة؛فقال لـه علي(علیـه السـالم): اسـكت 

بــذلك فنزلــت فیــه  )(لیــد مــن ذلــك وشــكى الــى النبــي !فانمــا انــت فاسق؛فغضــب الو 
، یعنـي الولیـد بـن عقبـة، فانشـد )٢()أَفَمن كَان مؤمناً كَمن كَان فَاسقاً لَّا يستَوونهذه االیة(

  حسان بن ثابت یقول في ذلك ابیاتا مطلعها:
  انزل اهللا والكتاب عزیز

  في علي وفي الولید قرانا                     

                                                
  االبیات هي: )١(

  شهد الحطئیة یوم یلقي ربه      ان الولید احق بالعذر
  یدكم؟ثمال وما یدريز ا     نادى وقد تمت صالتهم    

  لیزیدهم اخرى ولو قبلوا       لقرنت بین الشفع والوتر
  حبسوا عنانك في الصالة ولو     حلوا عنانك لم تزل تجرى:

ــــــد، ج ــــــد الفری ــــــه، العق ــــــد رب ــــــذهب،ج،؛ المســــــعودي٣٠٨، ص٤ینظــــــر:ابن عب ؛ ٣٧٠،ص٢مروج ال
تحقیــق د. یوســف البقــاعي  هـــ  )، االغــاني،٣٥٦، ابــو الفــرج علــي بــن حســین(ت:االصــفهاني

 ١٧٨، ص٤م)،ج٢٠٠٠-،(بیروت١وعزیز الشیخ، مؤسسة النور للمطبوعات،ط
 .١٨ االیةالسجدة،سورة  )٢(
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وكانـــت هـــذه قصـــة الولیـــد مـــع علـــي رضـــي اهللا عنـــه فلـــم یـــزل حاقـــدا علیـــه الـــى ذلـــك 
الیوم.لما بلغة كتاب، علي الى معاویة فكتب الـى معاویـة بهـذه االبیـات بـامره فیهـا انـه 

  یقول ابیاتا مطلعها: ا یرید ویحرضه على حرب علي، فانشأالیجیب علیا بشيء مم
  غاربه معاوي ان الملك قد اَب 

  بها في كفك الیوم صاحبه وانت                         
قال: فلما ورد كتاب الولید بن عقبة وشعره علـى معاویـة فـرح بـذك وسـرة مـا كتـب الیـه 

  به الولید وعزم على مخالفته علي رضي اهللا عنه.
ثـم انـه انتخـب مـن بنـي عـبس لـه لسـان طلـق ومنطـق ذلـق وشـعر الیبـالي مـا قال:ومـا 

طومـــــاربن فوصـــــل احـــــدهما الـــــى االخـــــر، فكتـــــب فــــــي یخـــــرج مـــــن فیـــــه، ثـــــم دعـــــا ب
الطومارین:(بســم اهللا الــرحمن الــرحیم) ال اقــل وال اكثــر ثــم طواهمــا وختمهمــا وعنونهمــا 

  ودفعهما الى العبسي وارسله الى علي بن ابي طالب.
الـــى الكوفـــة ثـــم دخـــل علـــى علـــي رضـــي اهللا عنـــه وعنـــده وجـــوه مـــن  فخـــرج العبســـي

التفت یمینا وشماال فقال: ما هنا احد مـن بنـي عـبس او المهاجرین واالنصار فسلم ثم 
مـــن ابنـــاء قـــیس عیالن؟فقیـــل لـــه:نعم: هـــات مـــا عنـــدك؟فقال العبســـي:عندي واهللا مـــن 

بــدموع اعیــنهم علــى  الخبــر انــي قــد تركــت بالشــام خمســین الــف شــیخ خاضــبین لحــاهم
ادهـا ابـد انهم قد عاهدوا اهللا عز وجل انهم الیشیمون بسیوفهم في اغمقمیص عثمان و 

حتى یقتلوا من قتل عثمان، یوصى به المیت الحي ویرثه الحـي عـن المیـت،حتى واهللا 
لقــد شــب علیــه الصــغیر وهــاجر علیــه االعرابــي، نعــم واهللا وحتــى ان النــاس قــد كــانوا 
یقولــون: تعــس الشــیطان!واالن فهــم یقولــون تعــس قاتــل عثمــان بــن عفان!قال:فقــال لــه 

 یــدون بـــذلك ماذا؟فقــال العبســي:یریدون واهللا خـــیطعلــي: ویحــك یــا اخـــا بنــي عبس!فیر 
  بت یداك وجدب فوك.رقبتك!فقال علي رضي اهللا عنه:تر 

العبســـي،وهو صـــاحب حذیفـــة بـــن  )١(قـــال:ثم وثـــب الیـــه رجـــل یقـــال لـــه صـــلة بـــن زفـــر
ـــئس العـــون  ـــي عـــبس الهـــل الشـــام، وب ـــا اخـــي بن ـــت ی ـــد ان ـــئس الواف ـــه: ب ـــال ل الیمان؛فق

                                                
صلة بن زفر العبسي:هو ابو العالء؛قال ابو بكر الكـوفي روى عـن حذیفـة بـن الیمان،وعبـداهللا  )١(

ي،جمــال ، ینظر:المز بــن عبــاس، واالمــام علــي بــن ابــي طالب(علیــه الســالم) وعمــار بــن یاســر



  الفصل الثالث: وقعة صفین

 

١٠٨ 

 

نصــار ببكــاء الرجــال علــى قمــیص عثمــان!فواهللا؟ مــا لمعاویــة! اتخــوف المهــاجرین واال
قمــیص عثمــان بقمــیص یوســف والبكــاؤهم علیــه كبكــاء یعقــوب!ولئن بكــوا علیــه بالشــام 
،فقد خذلوه بالحجاز واما قتالهم امیر المؤمنین علیا فان اهللا عز وجـل یصـنع فـي ذلـك 

  ما یحب ویرضى.
لــي رضــي اهللا عنــه:دعوه فانــه قــال:وهم النــاس بالعبســي وقــاموا الیــه بالســیوف،فقال ع

رسول، ولكن خذوا منـه الكتاب!قال:فاخـذ الكتـاب مـن یـده ودفـع الـى علـي، فلمـا فضـه 
لم یرفیه شیئا اكثر من((بسم اهللا الرحمن الرحیم))؛قال:فعلم ان معاویة یحاربة وانه لـن 
ــــي العظــــیم، حســــبي اهللا ونعــــم  ــــاهللا العل ــــوة اال ب ــــى شــــيء،فقال: الحــــول وال ق یجیبــــه ال

.)١(وكیل،فانشا قیس بن سعد بن عبادةال   ،وهو یرتجز ویقول شعرًا
قــــال:ثم ان العبســــي رســــول معاویــــة قــــام الــــى علي(رضــــي اهللا عنــــه) فقــــال: یــــا امیــــر 
المؤمنین!واهللا لقد اقبلت وانا من اشد الناس علیـك حنقـا لمـا اخبرنـي عنـك اهـل الشـام، 

انت فیه من الهـدى،وال واهللا  وقد واهللا ابصرت االن ما فیه اهل الشام من الضالل وما
مـا كنـت بالــذي افارقـك ابـدا،وال امــوت اال تحـت ركابـك ثــم انـه كتـب الــى معاویـة ابیاتــا 

  مطلعها:
                مكدت اهل العراق بالبلد الشا

  شفاها وكان كیدي ضعیفاً                           
ــــذلك، ــــى مــــن قــــال: فلمــــا انتهــــى شــــعره الــــى معاویــــة ونظــــر الیــــه عجــــب ل ثم اقبــــل عل

  .)٢(،انما بعثناه رسوال فصار علینا محرضا: قاتله اهللا: لقد قال وابلغ بحضرته،وقال

                                                                                                                                       
-(بیـــــــــروت١هــــــــــ)،تهذیب الكمال،مؤسســـــــــة الرســـــــــالة،ط٧٤٢الــــــــدین بـــــــــن ابـــــــــي الحجـــــــــاج(ت:

 .٢٣٣، ص١٣هـ)،ج١٣٩٢
قـیس بــن سـعد بــن عبــادة، وهـو ســید االنصــار ممـن لــم یبــایع ابـا بكــر الصــدیق وكانـت لــه رایــة  )١(

، ١الغــــــــــدیر ،ج ،؛ االمینــــــــــي٧٩یــــــــــوم صــــــــــفین، ینظــــــــــر الطوســــــــــي رجــــــــــال الطوســــــــــي، ص
 .٥٥٠، ص١٣لي، اعیان الشیعة، ج؛العام١٩١ص

-١٢٨، ص١؛ ابــن قتیبة:االمامــة والسیاســة،ج٢٥-٢٤بن مــزاحم، وقعــة صــفین، صأینظــر: )٢(
؛ ٣٧٠ص=، ٢؛ المســعودي، مــروج الــذهب،ج٣٠٨،ص٤العقــد الفریــد،ج،؛ ابــن عبــد ربه١٢٩

ــــاریخ،ج؛ ابــــن االثیــــر، الكامــــ١٨٧، ص٤االصــــفهاني، االغــــاني،ج  ي؛ابــــ٢٨٠،ص٣ل فــــي الت
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  *خبر الطائي مع معاویة
قــال:ثم ان معاویــة ذات یــوم ركــب وخــرج الــى الصــحراء ومعــه جماعــة مــن وجــوه اهــل 

:علي الشام، فبینا هو كذلك اذا بشخص قد اقبل مـن ناحیـة العـراق علـى قعـود لـه،فقال
بهذا المقبل فاتوا به،فقال له معاویة:ممن الرجل؟قال مـن طيء،قـال: فمـن ایـن اقبلـت؟ 
قال من الكوفـة،قال:واین ترید؟قال:اریـد ابـن عـم لـي یكـون فـي ناحیتـك یقـال لـه حـابس 

فقــال معاویــة علــي بحــابس، فاقبــل الیــه، فلمــا نظــر الــى ابــن عمــه  )١(بــن ســعد الطــائي
احضـره بـین یـدي معاویـة، فقـال لـه معاویـة:كیف خلفـت رحب به وقربـة وفـرح برؤیتـه و 

علـي بـن ابـي طالـب ابــن تركتـه وعلـى مـاذا قـد عــزم فقـال: نعـم یـا معاویـة:اخبرك، انــه 
قدم من البصرة الى الكوفـة،فلما دخلهـا تهافـت النـاس علیـه بالبیعـة،ثم انـه نـدب النـاس 

ى لقــد حمــل الیــه الــى قتالــك، فرایتــه وقــد حــف بــه النــاس مــن المهــاجرین واالنصــار،حت
لعروس،كــل ذلــك فرحــا بوالیتــه، ولقــد تركتــه االصــبي ودنــت منــه العجــوز وخرجــت الیــه 

ومالــه همــه اال الشــام،فهذا مــا عنــدي مــن الخبــر، فقــال معاویــة:ما اســمك؟قال: اســمي 
  .)٢(یقول شعرا ول شیئا من الشعر؟قال: نعم، فانشأخفاف، قال:هل تق

انكســر بــذلك ثــم اقبــل علــى حــابس بــن ســعد  قال:فلمــا ســمع معاویــة هــذا الشــعر كأنــة
فقــال: ویحــك یــا حــابس! ارى ابــن عمــك هــذا عینــا علینــا الهــل العراق،فاخرجــه عنــا، 

                                                                                                                                       
ــــه الســــالم)،ج،جو بركــــاتال ــــائي٨٢،ص٢اهر المطالــــب فــــي مناقــــب االمــــام علي(علی ، ؛الطباطب

 .٤٩٨-٤٩٥، ص٢الفتوح،ج ،، ابن اعثم الكوفي٢٧٠،ص١٩جالمیزان،
فــي  ىأالخطــاب ناحیــة مــن نــواحي الشــام فــر  حــابس بــن ســعد الطــائي:هو الــذي واله عمــر بــن )١(

قـال لـه عمـر مـع ایهمـا كنـت اكـب فو الن ومـع كـل واحـد منهمـا كتام كان الشمس والقمر یقتنالم
لقمـــر قـــال: التلـــي لـــي عمـــال ابـــدا؛اذ كنـــت مـــع االیـــة الممحوة،فقتـــل مـــع معاویـــة یـــوم اقـــال مـــع 

ـــــــــة،ج،صـــــــــفین، ینظـــــــــر،ابن االثیر ـــــــــد البـــــــــر٣٧٦، ص١اســـــــــد الغای االســـــــــتیعاب  ،؛ ابـــــــــن عب
 .١٢٧، ص٢؛ ابن حجر، تهذیب التهذیب،ج٢٧٩،ص١ج

  :ومطلعها:٦٨-٦٦االبیات هي كما في المنقري وقعة صفین،ص )٢(
  صیحة مثل صیحة االحقاف   رهب الیوم،ان اتاك علي      

  افــمطرق نافث بسم زع   وشجاع         یاً داعانه اللیث 
 افـــكالبنین اللط هفلبو        ماستعدوا لحرب طاغبة الشا
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الیفســد علینــا اهــل الشــام!فقال:واهللا مــا قــدمت الشــام رغبــة منــي فیهــا والفــي اهلهــا!واني 
  .)١(الراحل عنها وزاهد في جوارك

  
  )٢(ضي اهللا عنهزاري مع علي بن ابي طالب ر *خبر اربد الف

قال: وجعل علي یندب الناس الى الخروج الى الشام،فقام الیه رجل من فزارة یقال لـه  
فقــال: اتریــد ان تسـیر بنــا الــى الشــام الـى اخواتنــا فتقــتلهم لــك كمـا ســرت بنــا الــى  ٣اربـد

ـــاهم ـــا مـــن اهـــل البصـــرة فقاتلن ـــك ابدا!قال:فصـــاح االشـــتر  ،اخواتن كـــال واهللا النفعـــل ذل
ذا الجاهـــل فقـــام الیـــه النـــاس،وهرب الفـــزاري والنـــاس فـــي اثره،حتـــى لحقـــوة وقـــال:من هـــ

فضربوه بایدیهم وارجلهم وداسوه حتى قتلوه، وبلغ ذلـك علیـا فقـال:ومن قتلـه؟قالوا: قتلـه 
هذا قتیل عمیة الیدري من قتلـه،  مدان وغیرهم من االساور!فقال: علىاالخالط من ه

  ودیته من بیت مال المسلمین.
االشتر،وقال: یا امیـر المـؤمنین !ان جمیـع مـا تـرى مـن النـاس شـیعتك،ولیس  قال:فقام

یرغبون بانفسهم عن نفسك وال یحبون بقاء بعدك،فان شئت فسـر بنـا الـى عـدوك،فواهللا 
ما ینجو من الموت من كره الموت!وانا لعلـي بینـه مـن ربنـا وكیـف النقاتـل قومـا وثبـت 

طوا اهللا فــــي قتلهم،واظلمــــت االرض طائفــــة مــــنهم علــــى طائفــــة مــــن المــــؤمنین، فاســــخ
العمالهم،وبــاعوا خالفـــتهم بعـــرض یســـیر مـــن الــدنیا؛فقال لـــه علـــي: صـــدقت یـــا مالـــك 

مـانوى  ،ومن اجهد رایه في مصلحة العباد فلـهوالطریق مشترك،والناس في الحق سواء
  .)٤(وقد قضى ما علیه

  

                                                
 ؛٤٩٩-٤٩٨،ص٢الفتوح،ج ،. ابن اعثم الكوفي٦٤ینظر:ابن مزاحم، وقعة صفین، ص )١(
؛ الــدینوري، ٩٠،ص١؛ابــن قتیبة،االمامــة والسیاســة،ج٩٤:ابن مــزاحم، وقعــة صــفین،صنــرظی  )٢(

 .١٥٧-١٥٦ص ال،االخبار الطو 
 اربد: لم اقف على ترجمه له ٣)(

؛ابــــــــــــــــــــــــــــن قتیبة:االمامــــــــــــــــــــــــــــة ٩٤ینظــــــــــــــــــــــــــــر: ابــــــــــــــــــــــــــــن مزاحم،وقعــــــــــــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــــــــــــفین،ص )٤(
. ابـــــــــن اعـــــــــثم الكـــــــــوفي ١٥٧-١٥٦؛الـــــــــدینوري:االخبار الطـــــــــوال،ص٩٠،ص١والسیاســـــــــة،ج

 .٥٠٠-٤٩٩،ص٢الفتوح،ج

 



  الفصل الثالث: وقعة صفین

 

١١١ 

 

  *ذكر كتاب علي الى جریر بن عبداهللا
یومئذ على ثغر همـدان،عامال لعثمـان واالشـعث  )١(لبجليقال:وكان جریر بن عبداهللا ا

على بالد اذربیجان،فكتب علي رضي اهللا عنه لذلك الى جریر بـن عبـداهللا  )٢(بن قیس
:بســـم اهللا الـــرحمن الـــرحیم،من علـــي امیـــر لمؤمنین،امـــا بعـــد یـــا جریـــر فـــان اهللا تبـــارك 

ى يغَيرواْ ما بِأَنْفُسهِم وإِذَا أَراد اللّـه بِقَـومٍ سـوءاً فَـال مـرد لَـه ومـا        إِن اللّه الَ يغَير ما بِقَومٍ حتَّ :(قال وتعالى
وقـد علمـت مـا كـان مـن امـر عثمـان بـن عفـان وبیعـة المهـاجرین  )٣()لَهم من دونه مـن والٍ 

اهللا واالنصار ایابي، ومسیري الى البصرة وما كان مـن محـاربتهم ایـاي حتـى اعطـاني 
علـیهم الظفــر، فرفعــت عــنهم الســیف واســتعملت علـیهم عبــداهللا بــن عبــاس وســرت الــى 
الكوفـــة وقـــد بعثـــت الیـــك بزفـــر بـــن قـــیس فاســـأله عمـــا بـــدا لـــك واقـــرا كتـــابي هـــذا علـــى 

بخیلـــك ورجلك،فـــاني عـــازم علـــى المســـیر الـــى الشـــام ان شـــاءاهللا  المســـلمین،واقبل الـــي
  تعالى والقوة اال باهللا.

كتاب عنونه وختمه ودفعة الى زفـر بـن قـیس وامـره بالمسـیر الـى جریـر قال:ثم طوى ال
قال:فكان مع علي بن ابي طالب ابن اخت لجریر بن عبـداهللا فـدفع الـى زیـد بـن قـیس 
كتابا فیه ابیات من الشعر قد قالها، وقـال لزفـر: ابـن عبـداهللا البجلـي خـالي فـادفع الیـه 

ر بــن عبــداهللا وهــو یؤمئــذ بهمــدان كتـابي هــذا فخــرج زفــر بــن قــیس حتــى ورد علـى جریــ

                                                
) بـاربعین جریر بن عبداهللا البجلي واسمه الشلیل بـن مالـك بـن نصـر اسـلم قبـل وفـاة النبـي ( )١(

 م)ان،ولكنــه اقبــل بعــد وقعــة الجمــل مبایعــا علي(علیــه الســالذمهغــر ثیومــا كــان عثمــان قــد واله 
 ٢٧٨، ص١،ابـــن االثیـــر، اســـد الغابـــة،ج٥٩فـــي الكوفـــة، ینظر:الطوســـي،رجال الطوســـي، ص

 .٤٦٤، ص١اعیان الشیعة، ج ،ليالعام
) فـي وفـد الرسـول ( ىیكرب من كنده ویكنى ابا محمد وفـد علـ  ياالشعت بن قیس بن معد )٢(

كنده،عثمان قد واله اذربیجان،وقد شـهد صـفین مـع االمـام علـي بـن ابـي طالب(علیـه السـالم)ن 
ظر،ابن االثیــر، اســد وقــد تــزوج االمــام الحســن علیــه الســالم ابنتــه التــي قیــل انهــا ســقته الســم،ین

ـــــــــــــة،ج ـــــــــــــر، االســـــــــــــتیعاب،ج٤١، ص١الغاب ـــــــــــــن عبـــــــــــــد الب اعیـــــــــــــان  ،العـــــــــــــاملي٧٧،ص١؛اب
 .٥١٢،ص١الشیعة،ج

 ١١ االیةالرعد،سورة  )٣(
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فدفع الیـه كتـاب علـي فقـراه حتـى اتـى الـى اخـره ثـم دفـع الیـه كتـاب ابـن اختـه،فاذا فیـه 
  :)١(ابیات مطلعها

  جریر بن عبداهللا التردد الهدى 
  وبایع علیًا انني لك ناصح                        

لنــاس فنــادى فـــیهم قال:فعنــدها وثــب جریــر واخــذ كتــاب علــي فــي یــده ثــم خــرج الــى ا
فــاجتمعوا، فصــعد المنبــر وحمــد اهللا واثنــى علیــه،ثم قال:ایهــا النــاس !هــذا كتــاب امیــر 

مون على الدین والدنیا،وقد كان من امـره ،وامـر لمؤمنین علي بن ابي طالب،وهو المأا
عــدوه مــا حمــداهللا علیه،وقــد بایعــه المهــاجرون واالنصــار، وانــتم التــابعون باحســان ولــو 

مر شـورى بـین المسـلمین لكـان احـق النـاس بهـذا االمـر لمعاهدتـه وقرابتـه جعل هذا اال
وخدمتـــه وشـــجاعته وهجرتـــه، غیـــر ان البقـــاء فـــي الجماعـــة والعنـــاء فـــي الفرقـــة وعلـــي 
حاملكم على الحق ما اسـتقمتم، فـان ملـتم اقـام مـیلكم فهـاتوا مـا عنـدكم مـن الراي!فقـال 

.الناس: سمعنا واطعنا ورضینا وبایعنا امیر ال   مؤمنین علیًا
قال:ثم ركب رجـل مـن عنـده رافعـا صـوته وهـو یقـول شـعرا قـال:ثم وثـب زفـر بـن قـیس 
رسول علي بن ابي طالب حتى صعد المنبر فحمداهللا واثنى علیه ثم قـال: ایهـا النـاس 
ان علیــا امیــر المــؤمنین قــد كتــب الــیكم كتابــا ال یقــال بعــده اال رجیــع مــن القــول ولكــن 

د بـــایع النـــاس علیـــا بالمدینـــة غیـــر محابـــاة بیعـــتهم ولكـــن لعلمـــه البـــد مـــن رد الكالم،وقـــ
ــــر  ــــر كانــــا بایعــــاه طــــائعین غی بكتــــاب اهللا عــــز وجــــل وســــنن الحــــق،وان طلحــــة والزبی
مكــرمین،ثم نقضــا علیــه بیعتـــه علــى غیــر حـــدث كــان منــه الیهمـــا،ثم انهمــا البــا علیـــه 

علـى مـن خالفـة  الناس ونصبا لـه الحـرب، فاخرجـا ام المـؤمنین، فـاظهره اهللا عـز وجـل
ونكث بیعته والكالم كثیر، فهذا عیان ما غاب عـنكم وان سـالتم الزیـادة زدنـاكم،وال قـوة 

  اال باهللا، ثم نزل عن المنبر، وانشا رجل من عبد القیس شعرا.

                                                
  االبیات عند المنقري، وقعة صفین: )١(

  فان علیا خیر من وطئ الحصى     سوى احمد والموت غاد ورائح
 عمرو وكالب نوابحودع عنك قول الناكثین فانما         اوالك ابا 



  الفصل الثالث: وقعة صفین
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قال:ثم سار جریر بن عبداهللا بمن معه من الخیل والرجل،حتى قـدم الكوفـة علـى علـي 
مـــن طاعــة علــي رضـــي اهللا عنــه،ثم انشــا یقـــول  وبایعــه ودخــل فیمــا دخـــل فیــه النــاس

  .)١(شعرا
  

  شعت بن قیس*كتاب علي رضي اهللا عنه إلى أ
ذربیجـان عـامال ه الـى االشـعت بـن قـیس وهـو یؤمئـذ بأقال:ثم كتب علي رضي اهللا عن

الشـعت لعثمان بن عفان:بسم اهللا الرحمن الرحیم،من عبداهللا علي امیر المؤمنین الى ا
كـن منـك لكنـت المقـدم فـي هـذا االمـر قبـل غیرك،ولعـل ت توال هنـابن قیس،اما بعد، فل

ــایعني المهــاجرون  امــرك یحمــل بعضــه بعضــاوقد مضــى عثمــان لســبیله كمــا بلغــك وب
واالنصار والتابعون وانما توقفي علیك،فاذا اتـاك كتـابي هـذا فـاقراه علـى مـن قبلـك مـن 

لعمــل الــذي فــي یــدك المســلمین،وادخل فیمــا دخــل فیــه مــن المهــاجرین واالنصــار،فان ا
ال اهللا عــز وجل،وانــت خــازن مــن طعمــة ولكــن امانــة،وفي یــدك مــال مــن مــلــیس لــك ب

الیتــك ان اســتقمت ان شــاءاهللا و ي ال اكــون انســى لــي ولعیــاخزانــة علیــه حتــى تســلمه ا
والقوة اال باهللا، ثم طوى الكتاب وختمه ودفعة الى رجل من اصـحابة یقـال لـه زیـاد بـن 

مــره بســرعة الســیر الــى االشــعث قال:وكتــب رجــل مــن بنــي عــم ، وا)٢(مرحــب الهمــداني
االشعت:اما بعد فان علي بن ابي طالب أتیني فقبلتها ولم اجد الى دفعها سـبیال وانـي 
ـــد شـــهده المهـــاجرون  نظـــرت فیمـــا غـــاب عنـــي مـــن امـــر عثمـــان فلـــم اجـــده یلزمنـــي ق

نین علـي رضـي واالنصار،وكان اوثق امورهم الوقوف، فالزم یابن عم بیعة امیر المؤم
اهللا عنـه فانــه افضــل مــن غیــره وقــد قلــت ابیاتـا فاســمعها، ثــم اثبــت فــي اســفل كتابــه مــا 

  قاله من الشعر.
قال:فلما نظر االشـعت بـن قـیس فـي كتـاب علـي رضـي اهللا عنـه وقـد اشـعر ابـن عمـه 
الكنــدي فنــودي لــه فــي النــاس ثــم خــرج مــن منزلــة واقبــل فصــعد المنبــر فحمــداهللا واثنــى 

                                                
ي، ر و ین؛الــد١٢١،ص١؛ابــن قتیبــة، االمامــة والسیاســة،ج٥٦،وقعــة صــفین،صابــن مزاحم ینظــر )١(

؛ االمــین، اعیــان ١٨٦، ص٣؛ الیعقــوبي، تــاریخ الیعقــوبي، ج١٦١، ص١ج ،االخبــار الطــوال
 .٥٠٢-٥٠٠،ص٢ابن اعثم الكوفي:كتاب الفتوح،ج؛١٤٦، ص٣الشیعة،ج

 .مة لهلم اقف على ترج )٢(
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كــان  علــى نبیــه،ثم قال:انــه مــن لــم یكفــه القلیــل لــم یســتغني بالجزیــل وقــدعلیــه وصــلى 
عثمــان والنــي بــالد اذربیجــان وهلــك وهــي فــي یــدي وقــد كــان مــن امــر عائشــة وطلحــة 
والزبیر ما قد بلغكم،وقد بایع الناس علي بـن ابـي طالـب رضـي اهللا عنـه،وهو المـامون 

مـن الراي؟فقـال النـاس بكملـة  فمـا الـذي عنـدكم على ما قد غاب عنا وعنكم من االمـر
  واحدة:سمعنا واطعنا وعلي امامنا مانرید به بدال.

ــــي طالــــب رضــــي اهللا  ــــي بــــن اب ــــن مرحــــب الهمــــداني رســــول عل ــــب زیــــاد ب قــــال:ثم وث
عنه:فصعد المنبر فحمداهللا واثنى علیه ثم قال:ایها الناس ان امر عثمان بـن عفـان ال 

وان النـاس  من سـمع بـه لـیس كمـن عاینـهر،غیر ان ینفع فیه العیان والیشفي منه الخب
قد بایعوا علیا من اهل البصرة فاورثة اهللا االرض وجعل لـه عاقبـة المتقین،وانـا رسـوله 
الــیكم واســمعوا واطیعــوا قــال: فضــج النــاس مــن كــل ناحیــة بالســمع والطاعــة!وقام رجــل 

  منهم على قدمه وانشأ یقول شعرا.
ـــة علـــي رضـــي اهللاقال:واستب ـــایعوه عـــن اخـــرهم وانصـــرف شـــروا النـــاس بخالف  عنـــه وب

  االشعث بن قیس الى منزلة یقول شعرا.
قال:ثم ارسل االشعت الى جماعة من اصحابه فدعاهم وقـال:ان كتـاب علـي اوحشـني 
واخاف ان سرت الیه یطالبني بمال اذربیجان وان سرت الى معاویة لـم یطـالبني بشـي 

راي؟قال:فقـــــال لـــــه قومـــــه واللحـــــاق عنـــــدي بمعاویـــــة اصـــــلح،فهاتوا مـــــا عنـــــدكم مـــــن ال
وعشیرته:فالموت خیر لك من ذلك، اتترك قومك ومصرك وعشیرتك وتكون ذنبا الهل 

سـمع االشـعت هـذه القصـید الشام،ثم انشا رجل من قومه یقول في ذلك شعرا.قال:فلما 
ة، ثــم انــه جمــع ممــا اراد ان یفعــل مــن مســیرة الــى معاویــ مــن ابــن عمــه كأنــه اســتحیى

  هم وسار بهم حتى قدم الكوفة على علي رضي اهللا عنه. الناس قواعدهم وهنأ
قال:فعنـدها وثـب االحنـف بــن قـیس الـى علــي فقال:یـا امیـر انـه وان لــم یكـن بنـو ســعد 
بــن زیــد منــاة بــن تمــیم نصــرتك یــوم الجمــل فانهــا تنصــرك الیــوم، وذلــك انهــم شــكوا فــي 

كتبنـا الـیهم، فقـدموا طلحة والزبیر ولم یشكوا في معاویـة ،وعشـائرنا بالبصـرة،فان رایـت 
یــوم عــدوك وانتصــفنا بهــم مــن النــاس وادركــوا الیــوم مــا فــاتهم بــاالمس، العلینــا فقاتلنــا 

نف،فقال علي رضي اهللا عنه:لقد اذنت لك انجز ال:وتتابعت بتوقیتهم على قول االخق
فاكتب الى قومك:قال:فكتب االحنف الى قومه من بني سعد:اما بعد فانه لـم یبـق احـد 
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فــیكم نلــتم مــارجوتم وامنــتم مــا  مــیم اال وقــد اخــذو بــرأي ســیدهم غیــركم وبرأیــهت مــن بنــي
ــا بفضــلهم وواســونا  ــا مــن تمــیم الكوفة،فاخــذوا علین ــا قــدمنا علــى قومن خفتم،واخبــركم انن
بانفسهم وانزلونا دیارهم واحشمونا ببرهم ،حتى كـدنا ال نعـرف اال بهم،وقـد عزمـوا علـى 

ین علي بن ابي طالب، فاقبلوا الینا وال تتباطو، فـان المسیر الى الشام مع امیر المؤمن
ومـــن النصـــر خـــذالنا، فحرمـــان العطـــاء القلـــة وحرمـــان النصــــر  نـــاً امـــن العطایـــا حرم

االبطاء،ولن تقضي الحقوق اال بالرضـا، وقـد یرضـى المضـطر بـدون االمـل. والسـالم 
  ثم اثبت في اسفل هذا الكتاب شعرا.
بـن اختـه علـى بنـي تمـیم بالبصـرة سـاروا بـاجمعهم قال:فلما ورد كتاب االحنف وشعر ا

  الى الكوفة وبایعوا على بن ابي طالب رضي اهللا عنه.
قال:شاور علي اصحابة فقال: انكم قد علمتم ان البغي الخیر فیه، ولكن اشیروا على 

عمـا هـو علیـه، فـان  ه بـه الـى معاویـة، فلعلـه ان یرتـدعبرجل قد احكمته التجارب اوجـ
  ة.اقدرنا على ما نرید من حربا فعل واال فم

قال:فوثب جریر بن عبداهللا البجلي،فقال: یا امیـر المـؤمنین!ابعثني الیـه رسـوال فانـه لـم 
یزل لي منتصحا ووادا، فاتیه وادعوة الى ان یسلم لك هذا االمر ویلزم الطاعـة ویكـون 

، وادعـو امیرا من امرائك وعامال من عمالك ما عمل بطاعة اهللا،واتبع مـافي كتـاب اهللا
والدي، وارجـو ان ال ااهل الشام الى طاعتك ووالیتك فان جلهم قـومي وعشـائري،واهل 

منین ال تبعثـه الـیهم یعصیني هو وال واحد من الشام.قال:فقال له االشتر: یا امیر المـؤ 
  لخبر.ایهم،فقال علي:یا مالك ادعه حتى ننظر ما یرجع الینا من یة رأفان هواه ورأ

مـــن  )(ه علــي فقــال: یـــا جریــر: ان معــي مـــن اصــحاب النبــي قــال: ثــم اقبــل علیـــ
ي من قـدعلمت وقـد اخترتـك علـیهم لقـول رسـول والعقبیین من اهل الدین والرأالبدریین 

مـه للـى معاویـة بكتـابي واعـذر الیـه واعفسر ا )١(ك:((انك خیر ذي یمن))فی )(اهللا 

                                                
 .٣٦٤-٣٦٠، ص٤بل، المسند،جحنینظر، ابن  )١(
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: افعــل ذلــك یــا امیــر بــه امیــرا والعامــة الترضــى بــه خلیفــة، فقــال جریــر انــي ال ارضــى
  )١(المؤمنین ان شاء اهللا تعالى

  
  *ذكر كتاب علي رضي اهللا عنه الى معاویة

قـــال:ثم كتـــب علـــي رضـــي هللا عنـــه: بســـم اهللا الـــرحمن الـــرحیم،من عبـــداهللا علـــي امیـــر 
المــــؤمنین الــــى معاویــــة بــــن صــــخر، امــــا بعــــد ،یــــا معاویــــة، فقــــد علمــــت ان الشــــورى 

فــاذا اجتمعــوا علــى رجــل فســموه امامــا كــان هللا عــز للمهـاجرین واالنصــار دون غیــرهم، 
وجــل رضــا،فان خــرج مــن امــرهم خــارج ردوه الــى مــا خــرج منــه، فــان ابــى قــاتلوه علــى 
اتباعه في سبیل المؤمنین، وقد علمت لما كان بالصبرة مما ال یخفى علیك فجاهـدتهم 

تلـــة حتــى جـــاء الحــق وظهـــر امـــر اهللا وهــم كـــارهون وبعــد فـــاني اراك قـــد اكثــرت فـــي ق
عثمان، فادخل فیما دخل فیه المسلمون من بیعتي، ثـم حـاكم القـوم الـى احملهـم وایـاك 

وامـــا التـــي تریـــدها فانهـــا خدعـــة  )(علـــى كتـــاب اهللا عـــز وجـــل وســـنة نبیـــه محمـــد 
النـاس مـن دم عثمان،وقـد علمـت  الصبي عن اللبن لئن نظرت بعملك لعلمت اني ابـرأ

الخالفـة، وقـد وجهـت الیـك بجریـر بـن عبـداهللا  انك من ابنـاء الطلقـاء الـذین التحـل لهـم
 یاء الـى فیـك العافیـة اال ان تتعـرضالبجلي،وهو من اهل االیمان والهجـرة ،احـب االشـ

  للبالء، فان تعرضت قابلتك واستعنت اهللا علیك والقوة اال باهللا العلي العظیم والسالم.
لــى معاویـــة اقبـــل قــال:ثم طـــوى الكتــاب ودفعـــة الــى جریـــر فلمـــا اراد جریــر ان یرحـــل ا

وهـو رجـل مـن الصـالحین الـى جریـر وقـال ان بینـي وبـین معاویـة )٢(مسكین بن حنظلـه
  مودة واخاء قدیما فاحمل الیه كتابي هذا وانظر ما یرد علیك.

بالكتـــــابین حتـــــى صـــــار الـــــى  جریـــــر كتـــــاب مســـــكین بـــــن حنظلـــــة وســـــار قــــال: فاخـــــذ
وقربة وادناه، ثم قال:هات ما الشام،ودخل على معاویة فسلم، فرد علیه معاویة السالم 

                                                
؛الــــدینوري، ٩١،ص١؛ابــــن قتیبــــة، االمامــــة والسیاســــة،ج٢٧-٢٦ابــــن مــــزاحم، وقعــــة صــــفین  )١(

الكــوفي:  م. ابــن اعــث٢٨٦ص ،٣،ج،ابــن االثیر،الكامــل فــي التــاریخ١٥٦االخبــار الطــوال ،ص
 .٥٠٦-٥٠٢،ص٢كتاب الفتوح،ج

، ولــم ٥٠٧، ص٢ابــن اعــثم الكوفي:كتــاب الفتــوح، جمسـكین بــن حنظلــة لــم یــرد ذكــره اال عنــد  )٢(
 على ترجمة له. قفا
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عنــدك یــا جریر!فقــال جریــر:واهللا انــه قــد اجتمــع البــن عمــك علــي بــن ابــي طالــب اهــل 
الحرمین:مكــة والمدینــة واهــل العراقین:البصــرة والكوفــة،واهل الحجــاز واهــل الــیمن،فلم 
یبــق فــي یــدیك اال هــذه الحصــون التــي انــت علیهــا!ولو ســال علیهــا ســیل مــن اودیتــة 

اقبلت الیك ادعوك الى ما یرشـدك ویهـدیك الـى اتبـاع امیـر المـؤمنین علـي  لغرقها وقد
بن ابي طالب علـى انـه یعطیـك ارضـك التـي انـت علیهـا، فتعمـل فیهـا بكتـاب اهللا عـز 

وما انزل اهللا مـن الحـق والسـنن، فتكـون كـذلك ابـدا مـادام  )(وجل وسنة رسول اهللا 
،وامــا امــر عثمــان فانــت تعلــم یــا علیــا حیــا، فــان مــات وانــت حــي رایــت رایــك بعــد ذلك

 عنـه معاویة انه قد اعیى من شهده فكیـف مـن غـاب عنه،وهـذا كتـاب علـي رضـي اهللا
  الیك.

ــم اقبــل علــى جریــر، فقــال: ابــا  قال:فاخــذ معاویــة الكتــاب فقــرأ حتــى اتــى علــى اخــره ث
  ي اهل الشام.نظر في ذلك وتنظر ایضا واستطلع رأعمر! ا

  فدفعة الیه فاذا فیه ابیات من الشعر مطلعها:قال: فاخرج جریر كتاب مسكین 
  معاوي بایع قد اتاك جریر

  ومالجریر بالعراق نظیرُ                      
  الى اخرها.

ــذلك، ثــم اقبــل علــى اصــحابه فقــال: ایكــم  قال:فلمــا قــرأ معاویــة هــذا الكتــاب غضــب ل
لیــد:انا یجیــب مســكین بــن حنظلــة علــى شــعره هــذا؟فقال عبــد الــرحمن بــن خالــد بــن الو 

اجیبه، فقال: اجبه یا بن االخ،والقى الكتاب الیه فقال عبد الرحمن بـن خالـد ابیاتـا مـن 
  الشعر مطلعها:

  اتانا باحدى المنكرات جریر
  الیه كبیرُ  وخطب الذي یدعوا                      

قــال: وانصــرف جریــر الــى رحلــة ودخــل معاویــة الــى منزلــه فلمــا جــن علیــه اللیــل رفــع 
  یقول ابیاتا مطلعها: من اهل بیته فانشأ نده نفرصوته وع

  تطاول لیلي واعترنتي وساوسي
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  )١(الت اتى بالترهات البسابس                         
فلمــا اصــبح جریــر اقبــل الــى المســجد االعظــم، فــاجتمع النــاس الیــه وحضــر معاویــة، 

ــا س ان هــذا فجعــل جریــر یعظــم ویــدعو الــى بیعــة علــي رضــي اهللا عنــه، ثــم قــال، الن
ـــایعوا علیـــا غیـــر واتـــر وال ـــت  مالـــدین الیحتمـــل الفـــتن، وان النـــاس قـــد ب وتـــور وقـــد كان

البصــرة امــس ملحمــة لــم یســمع بمثلها!وقــد بایعنــا علــي بــن ابــي طالــب رضــي اهللا عنــه 
علــى مــا بایعــه المهــاجرون واالنصــار ولــو ملكنــا امورنــا لــم نختــر الخالفــة احــد ســواه، 

ــذین هــم محســنون فــاتق اهللا یــا معاویــة واحــذر  ــذین اتقــوا وال فــي نفســك، فــان اهللا مــع ال
فادخل فیما دخل فیه الناس!فان قلت بان عثمان بن عفـان اسـتعملني ولـم یعزلنـي فـان 
االمر لو جاز كمـا قلـت لـم یقـم هللا دیـن وكـان لكـل امـريء مـافي یدیـه، ولكـن قـد جعـل 

  اهللا تبارك وتعالى لالخر من الوالء مثل حق االول. والسالم.
ـــر وثـــب فصـــعد المنبـــر ،فحمـــداهللا واثنـــى علیـــه ثـــم  قال:فلمـــا ســـمع معاویـــة كـــالم جری
قال:ایهـــا النـــاس ان اهللا عـــز وجـــل قـــد جعـــل الـــدعائم لالســـالم اركانا،وجعـــل الشـــرائع 

محـل االنبیـاء  لالیمان برهانا یتوقد مقیاسه في االرض المقدسـة التـي جعلهـا اهللا تعـالى
اهل الشام،ورضیهم لها سكانا لما سبق في ذلـك  فادخلها واحلها والصالحین من عباده

وللقیــام بــامره والــذب عــن حرمــة مـن مكنــون علمــه مــن اطــاعتهم ومناصــحتهم لخلفـائهم 
ثـم جعــل لهـذه البلــدة االمنـة نظامــا ولسـنتة اعالمـا وبــاهللا نسـتعین علــى مـا تشــعب  دینـه

ـــى اقـــوام یوقظـــون نائمنـــا  مـــن امـــور المســـلمین وتباعـــد مـــن فـــرفتهم،اللهم فانصـــرنا عل
ویخیمون قاعدنا ویریدون اراقة دمائنا واخافة سـبلنا، وقـد علـم اهللا انـي ال اریـدهم عقابـا 
وال اهتك لهم حجابا، ولكن اهللا تبارك وتعالى قد كسـانا مـن الكرامـة ثوبـا لـن ننزعـة منـا 
ابــدا مــا جـــاوب الصــدى ومـــا ســقط النـــدى، وعــزف الهـــدى وبــاهللا نســـتعین علــى حســـد 

  .)٢(االعداء والسالم
قال:ثم جلس على المنبر ساعة وقام قائما على قدمیه فقال: ایها الناس قد علمتم انـي 
خلیفـة امیـر المـؤمنین عمــر بـن الخطـاب وخلیفــة امیـر المـؤمنین عثمــان بـن عفـان ولــم 

                                                
  .٣٣ابن مزاحم ،وقعة صفین، ص،االبیات في )١(
 .٣٢-٣١الخطبة في ابن مزاحم ،وقعة صفین، ص )٢(
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فَقَـد جعلْنـا    اقم على خزایة قط، قـد قتـل عثمـان مظلومـا وانـا ولیـه،واهللا عـز وجـل یقـول:(
تعلمـوني بمـا فـي انفسـكم  ن،وانـا احـب ا)١()اناً فَال يسرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّه كَـان منصـوراً  لوليه سلْطَ

مـن قتــل عثمان!فقال:فوثــب الیــه النـاس مــن جنبــات المســجد فقـالوا: نحــن كلنــا طــالبون 
  بدم عثمان.

 ان یعجل بالمسـیر الـى الشـام، ي بن ابي طالب رضي اهللا عنه،فرأىقال:وبلغ ذلك عل
فاشار علیه عامة الناس بالمقام بالكوفة االهؤالء الخمسة نفـر: االشـتر النخعي،وعـدي 
بن حاتم الطائي، وعمرو بـن الحمـق الخزاعـي، وسـعید بـن قـیس الهمـداني، وهـاني بـن 
عروة المدحجي،فانهم قاموا الى علي فقالوا: یـا امیـر المـؤمنین ان هـؤالء الـذین اشـاروا 

حـرب اهـل الشـام، ولـیس فـي حـربهم شـيء هـو اخـوف مـن علیك بالمقـام انمـا یخـافون 
رق المـوت، ولسـنا نریــد اال المـوت فسـرنا الــیهم وفقـك اهللا لمـا تحــب وترضـى قـال: فــاط

لي المسیر الیهم ورسـولي عندهم،وقـد وقـت لرسـولي  علي ساعة ثم قال: انه لیس تهیأ
كت النـاس قـال: وقتا الیتاخر عنـه اال مخـدوعا او عاصیا!فاسـكتوا وال تعجلوا!قـال: فسـ

وجعل جریر كل ما استعجل معاویة واستحثه في رد الجـواب یقـول معاویـة، ویحـك ابـا 
عمرو! التعجل وابلغني ریقي حتى انظر في امـري واسـتطلع راي اهـل الشـام، ثـم انـى 

  .)٢(اجیب صاحبك عن كتابه وكرامته لك

                                                
 .٣٣سورة االسراء، ایة  )١(
االمامــــــــــــــــــــــة ،؛ ابــــــــــــــــــــــن قتیبة٣٥-٣٢ابن مــــــــــــــــــــــزاحم، وقعــــــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــــــفین، ص،نظــــــــــــــــــــــری )٢(

ــــــــــــــــدینوري،١١٣،ص١والسیاســــــــــــــــة،ج ــــــــــــــــار الطــــــــــــــــوال، ص ؛ال ــــــــــــــــاریخ ،لیعقوبيا؛١٥٧االخب ت
هـــــ)،الكامل فــــي اللغــــة ٢٨٥المبرد،ابــــو العبــــاس محمــــد بــــن یزیــــد(ت:؛ ١٧٩،ص٢الیعقــــوبي،ج

، ١،ج٢٢٤،ص١م)،ج٢٠٠٧-،(بیـــــــروت٢واالدب، تحقیـــــــق جمعـــــــه الحســـــــن،دار المعرفـــــــة،ط
؛والمســــــــــــــــــــعودي،مروج ٢٧٥ص٣،جرســــــــــــــــــــل والملــــــــــــــــــــوك؛الطبــــــــــــــــــــري، تــــــــــــــــــــاریخ ال٤٢٢ص

به،العقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ن عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ر بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ ا٤١٢،ص٢الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهب،ج
، جـــواهر المطالـــب فـــي مناقـــب ي بركـــات؛ابـــ٢٤٢،ص١االرشـــاد،ج،؛المفید٣٢٢،ص٤ج،الفریـــد

، ٣الحدیــــد: شــــرح نهــــج البالغــــة،ج ابــــي ؛ ابــــن٧٠-٦٩، ص٢االمــــام علــــي علیــــه الســــالم، ج
ــــــــــــــــــــــــــــــة والنهایــــــــــــــــــــــــــــــة،ج٣٣٦ص كاشــــــــــــــــــــــــــــــف  ؛١٢٩، ص٨؛ ابــــــــــــــــــــــــــــــن كثیــــــــــــــــــــــــــــــر، البدای

ســـــــــة االمـــــــــام هــــــــــ)،كشف الغطـــــــــاء،تحقیق عـــــــــالء ال جعفـــــــــر مؤس١٣٧٣جعفر(ت:،ءالغطـــــــــا
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  )١(*ذكر جواب علي لجریر ابن عبداهللا البجلي
معاویـــة انمــا اراد بكتابــة هــذا ان یجعـــل لــي فــي عنقــه بیعـــة وان امــا بعــد یاجریر!فــان 

عنده لیذوق اهل الشام وقد علمت یـا جریـر أن  ختار من امره ما یحب وانما احتبسكی
المغیرة بن شعبة اشار علّي وانا بالمدینة ان استعمل معاویة على الشـام،فلم افعـل ولـم 

ن عضــدا،فانظر ان بایعــك الرجــل اال یكـن اهللا تبــارك وتعــالى لیرانــي وانــا اتخــذ المضــلی
  فاقبل والتكن رخو الجنان والسالم.

قال:وفشا كتاب معاویة الى علي في الناس بالذي یطلبة من علي فلم یجبه الى ذلـك، 
  :)٢(فكتب الولید بن عقبة الى معاویة ابیاتا مطلعها

  معاوي ان الشام شامك فاعتصم
  )٣(االفاعیا بشامك التدخل علیك                       

  *ذكر كتاب اخر من علي بن ابي طالب الى جریر بن عبداهللا البجلي:
ا جریـر:اذ ورد على جریر من علي رضي اهللا عنه:((اما بعد یـ قال:واذا كتاب اخر قد

مـل معاویـة علـى الفصـل واحنقـه بـالجواب حمن یدك حتى ت عهُ اتاك كتابي هذا اال تض
فاكتب لي بـذلك،وان اختـار فان اختار الحرب  ثم خیره بین حرب محلیة او سلم مقربة

  ستوثق منه ما تقدر علیه، وعجل القدوم علي والسالم.السلم فا
قـــال:ثم كتــــب النجاشـــي شــــاعر علـــي رضــــي اهللا عنــــه الـــى جریــــر ابیاتـــا مــــن الشــــعر 

  مطلعها:
  اال لیت شعري والحوادث جمة

  اللعب سار المالكي جریر                          
قال:یـــا  رد الكتـــاب علـــى جریـــر اخـــذه واتـــى بـــه الـــى معاویـــة فـــاقراة ایـــاه ثـــمقال:فلمـــا و 

الــى وقتــي هــذا وال واهللا مــا اظــن قلبــك اال مطبوعــا وكــذلك  معاویــة:اما انــي قــد تأنیتــك
                                                                                                                                       

، ٢. ابـن اعــثم الكوفي:كتــاب الفتــوح،ج٣٨٥، ص٤ج. ٣٨٥،ص٤هـــ)،ج١٤١٥-(قــم١علـي،ط
 .٥١٠-٥٠٦ص

 .١١٤، ص١؛ ابن قتیبة،االمامة والسیاسة، ج٥٣-٥٢ابن مزاحم، وقعة صفین،ص )١(
 .٥٣-٥٢االبیات في ابن مزاحم،وقعة صفین، ص )٢(
 .٥١٦-٥١٥، ص٢ابن اعثم، الفتوح، ج )٣(
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لـى الحـق والباطـل وقـوف  على كل قلب متكبر جبار،واني الراك قـد وقفـت عیطبع اهللا
ا حتــى التجــد بــدا مــن الصــالة وهــذا ئا علــى یــد غیــره، والاظنــك مبایعــیشــرجــل ینتظــر 

كتاب امیر المؤمنین وقد ورد علي فاما، ان تبایع حتى اعلم ذلك فاكتب الى صـاحبي 
بیعتك، واما ان نختـار الحـرب فاعمـل علـى حسـب ذلـك فقـال معاویـة: نعـم وكرامـة ابـا 
عمـرو واهللا مــا انتظــاري اال علــى رجـل واحــد وهــو شــرحبیل بـن الســمط بــن االســود بــن 

دونـه فـاذا  الكندي،وذلك النه سید من سادات اهل الشـام وال احـب ان اقطـع امـراً جبلة 
قدم علي نظرت ما الذي عنده من الراي، ثم انـي القـاك فـي اول المجلـس بالفصـل ان 
شـــاءاهللا والقــــوة اال بــــاهللا قــــال: فانصــــرف جریــــر الــــى رحله،اتصــــل الخبــــر بالولیــــد بــــن 

فقال:اال تعجبون من معاویة ومـن حبسـه  عقبة،فاقبل على من كان عنده من بني امیة
جریرا عنده الیوجهه الـى صـاحبه ویعـزم علـى حربـه؟واهللا لقـد بلونـا مـن تـربص معاویـة 
لعثمان بن عفان وقعوده عنه ما قد اكتفینا به، ولكن واهللا الحركن اخاه عتبه فلعلـه ان 

الولیـد  ینهض الى حرب علي رضي اهللا عنه، فلیس عتبة بدون معاویـة قـال: ثـم كتـب
  بن عقبة الى عتبة بن ابي سفیان ابیات من الشعر مطلعها:

  اعتبة حرك من اخیك والتكن
  اتیاهوینا ان اراد مؤ فول ال                       

قال:فلما وردت هذه االبیات على عتبة بن ابي سفیان غضب لذلك ثم قال: وانمـا اراد 
، جــن واهللا مــا انصــفنا الولیــد وال الولیــد ان یخطــب الــى عقلي،ایرجــوني المــر ومعاویــة

اراد بذلك االتحریض بعضنا بـبعض ولـیس هـذا جزاؤنـا منـه اذ نصـبنا جباهنـا ونحورنـا 
 ثمــان بــن عفــان،وهو بالحجــاز متكائــاً لســیف علــي بــن ابــي طالــب غضــبا البــن عمــه ع

  على الحشایا، ثم اجابة عتبة بن ابي سفیان ابیاتا من الشعر مطلعها:
  العوالیا كرهت ابا وهب قراع
  وحسبك ان تهدي الي القوافیا                      

الى قیصر ملك الـروم بالهـدایا فواعـده،  )١(قال: ثم بعث معاویة مالك بن هبیرة الكندي
ـــن ابـــي  ـــي ب ـــرى فـــي عل ـــا عبـــداهللا!هات االن مـــا ت ـــن العاص؛فقال:اب ـــم دعـــا عمـــرو ب ث

                                                
الكندي بن مسلم الكندي السكوني كان امیرا لمعاویـة علـى الجیـوش، ینظـر:ابن  مالك بن هبیر )١(

 .٣٤٥،ص٤االثیر: اسد الغابة،ج
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الیــوم شــرحبیل بــن  لشــاما س اهــله البیعــة خطــر شــدید،وامر عظــیم، ورأطالــب،ورد هــذ
ه رجـاال مــن ثقاتـك یشـهدون بــان السـمط الكنـدي وهـو عــدو لجریـر فارسـل الیــه وعـب لـ

قتـــل عثمـــان، ولـــتكن المستشـــهدون اهـــل الرضـــا فانهـــا كلمـــة جامعـــة فـــان علقـــت  اً علیـــ
  الشهادة بقلبة الیخرجها شيء ابدا.

رث وحمـزة بـن ه،ومخـارف بـن الحـاویة یزید بن اسد وبسـر بـن ابـي ارطأقال: فدعا معا
مالــك، وحــابس بــن ســعد الطــائي وابــا االعــور الســلمي والضــحاك بــن قــیس الفهــري،وذ 
الكالع الحمیري،والحصین بن نمیر لسـكوني، وحوشـب ذا الظلـم وهـؤالء رؤسـاء الشـام 

نـا بـذلك، فقـال: ان درون لماذا جمعتكم؟قـالوا: العلـم لیومئذ فجمعهم معاویة ثم قال: ات
ن ســادات قومــه وهــو عــدو لجریــر بــن عبــداهللا البجلي،وقــد شــرحبیل بــن الســمط ســید مــ

عزمـت ان اكتـب الیــه لیصـیر الـي فــاذا قـدم علــي اخبرتـه ان علیـا قتــل الخلیفـة عثمــان 
بن عفان، فان طلب مني شـهادة كنـتم انـتم الشـهود لـي علـى ذلك!فقـال القوم:كفئـت یـا 

ة حمص:اما بعد فـان معاویة!فوجة الیه فعندها كتب الیه معاویة وشرحبیل یومئذ بمدین
جریرا قدم علینا من عند علي بـن ابـي طالـب بـامر فظیـع فاقـدم الینـا رحمـك اهللا، فاننـا 

 نا علیـك انفسـنا وعلـى مشـورتك والسـالم قال:فلمـاحسـنرید ان نستشـیرك فـي امرنـا وقـد 
وهـو  )١(ة اقبـل الـى عبـد الـرحمن بـن غـنم االزديورد كتاب معاویـة علـى شـرحبیل وقـرأ

وكان افقة اهل الشام،فاستشاره في المسیر الـى معاویـة فقـال  )٢(ن جبلصاحب معاذ ب
را منذ هـاجرت الـى ان اهللا تعالى لم یزل یرید بك خی له عبد الرحمن:ویحك یا شرحبیل

وقتــك هــذا وبانــه لــن ینقطــع المزیــد مــن اهللا حتــى ینقطــع الشــكر مــن النــاس والیغیــر مــا 

                                                
) ولم یره یفـد علیـه والزم معـاذ كان مسلما على عهد الرسول ( االزدريعبد الرحمن بن غنم  )١(

م ، ینظـر ق اهـل الشـاحـبن جبل منذ بعثة الرسول ویعرف بصاحب معاذ لمالزمتـة ایـاه وكـان ا
،العـــــاملي، اعیـــــان ٢٩٣،ص١٠؛االمینـــــي، الغـــــدیر،ج٨٤، ص٢جاالســـــتیعاب،ابـــــن عبـــــد البر،

 .٤٦٧، ص١الشیعة، ج
معاذ بن جبل بـن عمـرو بـن اوس بـن عائـذ بـن الخـزرج یكنـى ابـا عبـد الـرحمن  معاذ بن جبل: )٢(

عود،مات بناحیــــة االردن فــــي طــــاعون ســــ) بینــــه وبــــین عبــــداهللا بــــن مالرســــول محمــــد ( اخــــا،
؛وابـن عبـد البـر، ٤٦مواس وهو ابن ثمان وثالثین عاما،ینظر الطوسي، رجال الطوسـي، صع

  .٢٨٤، ص٣؛العاملي، اعیان الشیعة،ج١٤٠٢،ص٣االستیعاب،ج
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یار كندة،وان القالة قـد فشـت فـي النـاس بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم،وانت رجل من خ
ان علي قتل عثمان،ولو كان علي قتله لما بایعة المهـاجرون واالنصـار وهـم اصـحاب 

وهم الحكام على الناس واما معاویة انما یدعوك الى نفسه لیاخذ من  )(رسول اهللا 
 دینــك ویعطیــك مــن دنیــاه كمــا فعــل بعمــرو بــن العاص،فــان كــان والبــد ان تكــون امیــرا

ـــاس بهـــذا االمـــر مـــن  ـــب، فانـــه احـــق الن ـــي طال ـــن اب ـــي ب ـــى عل ـــة وغیـــر فســـر ال معاوی
  بیاتا مطلعها:معاویة،ثم جعل یقول أ

  نك بالغایا شرح یا بن السمط بأ
  مرما ترید من األ خذ علّي یأ                          

وقــع بقلبــه، ثــم اقبــل علــى عبــد  ســمع شــرحبیل بــن الســمط هــذا الشــعر كأنــهقــال: فلمــا 
الرحمن بن غنم فقال: باني سمعت ماقلت وقد احببت ان اسمع كـالم معاویـة فـي نفـر 

اه الكتـاب مـن قبـل فـمن بني عمه،وكتب الیـه االسـود بـن عبـداهللا ابیاتـا مـن الشـعر، فوا
  ر الى معاویة مطلعها:ان یصی

  ابا شرح یابن السمط التتبع الهوى
  لدین بالبدلفمالك في الدنیا من ا                           

قال:فلما تفهم شـرحبیل هـذا الشـعر ذعـر منـه ذعـرا شـدیدا وافكـر فـي امـره ثـم قال:هـذه 
واهللا نصیحة لي في دیني ودیناي،ال واهللا ال عجلت فـي هـذا االمـر بشـيء وفـي نفسـي 
منه حاجة قال:ثم سار حتى دخل على معاویة فقربـه وادنـاة ثـم قـال: یـا ابـا السـمط ان 

اتى من الكوفة یدعو الـى بیعـة علـي بـن ابـي طالـب، ولسـنا نشـك جریر بن عبداهللا قد 
في علي انه خیر فاضل لوال انه قتل الخلیفة عثمان بن عفان،وقـد حسـبت نفسـي لیـك 
النــك رجــل مــن ســادات كنــده وانــا واحــد مــنكم ارضــى بمــا ترضــون واكــره مــا تكرهــون، 

ب ولكــن فهــات مــا عنــدك فقــال شــرحبیل:اني ســمعت مقالتك،ولســت اقضــي علــى غائــ
تؤخرني اللیلة حتى اصبح واسال غیرك عن هذا االمر، فـان شـهدا عنـدي رجـالن مـن 
ــا قتــل عثمــان صــدقتك وقاتلــت بــین یــدیك،وانا وجمیــع مــن  ســادات اهــل الشــام ان علی

  اطاعني من قومي، ثم انصرف شرحبیل الى رحله.
ـــ ـــده ان علی ـــه فشـــهدوا عن ـــالقوم الـــذین اعـــدهم ل ـــة ب ـــل فلمـــا اصـــبح وجـــه الیـــه معاوی ا قت

عثمان،فعنــدها اقبــل شــرحبیل حتــى دخــل علــى معاویــة فقــال: یــا هــذا :لقــد شــهد عنــدي 
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خرجنك من الشـام فـارد الرجـل الـى یفة ظلما،واهللا لئن انت بایعته لنالعدول ان قتل الخل
لسیف.قال فجعل ابن اخـت شـرحیبل یقـول ابیاتـا اصاحبه، فواهللا ما لصاحبه عندنا اال 

  من الشعر مطلعها:
  حبیل بالدواهي وقد رمىالى شر 

  هنالك بالسهم الذي هو قاتله                          
قال: فهم معاویة بقتل قائل هذا الشـعر، فهـرب حتـى صـار الـى علـي بـن ابـي طالـب، 
وحدثـــة الحـــدیث علـــى جهتـــه مـــن اولـــه الـــى اخـــره، فقربـــه علـــي وادنـــاه وفـــرض لـــه فـــي 

یل بـن السـمط الكنـدي ابیاتـا مـن اصحابه قال: وبعث النجاشي شاعر علـي الـى شـرحب
  الشعر مطلعها:

  ا شرح ماللدین فارقت امرناای
  ولكن لبغض المالكي جریر                     

ـــــن  ـــــر ب ـــــى جری ـــــل حتـــــى دخـــــل عل ـــــات واقب ـــــى هـــــذه االبی قـــــال:فلم یلتفـــــت شـــــرحبیل ال
ان عبداهللا،فقال: یا هذا لقد جئت بامر ملفق اردت ان تلقنـا فـي لهـوات االسـد، واردت 

ت مـن ذكـر صـاحبك علـي عنـد اهـل الشـام مـاظنوا انـه تخلط الشام بالعراق، ولقد اطرأ
ــــــن  ــــــل الخلفیــــــة عثمــــــان ب ــــــذي قت ــــــه هــــــو ال ــــــى صــــــح عنــــــدنا ان علــــــى مــــــا تقــــــول ،حت
عفان،قال:فضــحك جریــر ثــم قال:امــا قولــك بــاني جئــت بــامر ملفــق فكیــف یكــون ملفقــا 

قولـــك انـــي أمـــا بیر،و وقـــد اجتمـــع علیـــه المهـــاجرون واالنصـــار،وقوتل علیـــه طلحـــة والز 
ـــالعرا ـــر مـــن تفاردت ان اخلـــط الشـــام ب ـــى الحـــق خی ـــان خلطهمـــا عل ـــى هریقق، ف مـــا عل

الباطل،واما قولك ان صاحبي قتل عثمان بن عفان،فواهللا ما فـي یـدیك شـيء مـن ذلـك 
اال القذف من مكان بعید واهللا سائلك عن ذلك یوم القیامة ولكنـك یاشـرحبیل ملـت الـى 

ـــدنیا كمـــا مـــال غیرك، وشـــيء كـــان فـــي نفســـك علـــي وســـتعلم عـــن قریـــب ان العاقبـــة ال
  .)١(للمتقین

                                                
-٩٧،ص١؛ابــــن قتیبــــة: االمامــــة والسیاســــة،ج٤٩-٤٧وقعــــة صــــفین،ص ،ینظــــر ابــــن مــــزاحم )١(

ـــــن ٤١٥، ص٢؛ المســـــعودي، مـــــروج الـــــذهب،ج١٦٨؛الـــــدینوري، االخبـــــار الطـــــوال،ص٩٨ ؛اب
ــــاریخ،ج ــــد، شــــ٣٥٣، ص٢االثیــــر، الكامــــل فــــي الت ، ٣رح نهــــج البالغــــة، ج؛ وابــــن ابــــي الحدی
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  *ذكر تسریح معاویة جریر بن عبداهللا الى علي بن ابي طالب رضي اهللا عنه
قال:فخرج شـرحبیل مـن عنـد جریـر مغضـبا حتـى دخـل علـى معاویـة:فقال لمعاویـة:اننا 

ــا عامــل امیــر المــؤمنین عثمــان بــن عفــان وولیــة وابــن عمــه، فــ ان كــت رجــال قــد علمن
ألت ــا حتــى تــدرك بثــأر عثمــان وإ عزلنــاك واســتعملنا علــى انفســنا ســواك ممــن جاهــد علی

 تریــد،ثم جاهــدنا معــه ابــدا او تفنــى ارواحنــا ونهلــك عــن اخرنــا، فقــال معاویــة:ما انــا اال
  سالم من تسالمون.رجل منكم، احارب من تحاربون، وأ

ره بالــذي ســمعت مــن مقالــة قــال:ثم ارســل معاویــة الــى جریــر ان الحــق بصــاحبك فــاخب
  اهل الشام.

مر جریــر فقـــدمت اثقالــه ثــم اســـتوى علــى فرســه وســار حتـــى قــدم علــى علـــي قــال: فــأ
بعــد عشــرین ومائــة لیلــة، فــاخبره باخبــار معاویــة ومــا ســمع مــن اهــل  )رضــي اهللا عنــه(

الشام، فقال له االشتر:واهللا یا امیر المـؤمنین لوكنـت ارسـلتني الـى معاویـة لكنـت خیـرا 
من هـذا الـذي ارخـى خناقـة واقـام حتـى لـم یـدع بابـا مفتوحـا اال اغلقـه وال مغلقـا اال  لك

فتحه،فقال جریر:اما واهللا لو كنت مكاني لقتلوك الني سمعتهم یقولـون بانـك ممـن قتـل 
عثمــان.ثم اقبــل جریــر علــى علــي رضــي اهللا عنــه فقــال:واهللا یــا امیــر المــؤمنین ان لــو 

 )١(ابـي بكـر او عمـار بـن یاسـر او حكـیم بـن جبلـة قدروا على هـذا او علـى محمـد بـن
ــة مــن رحلــي لحاجــة فنظــرت الــى  )٢(او مكشــوح المــرادي لقتلوهم،ولقــد خرجــت ذات لیل

  غالم من اهل الشام رافعا صوته وهو یقول ابیاتا من الشعر مطلعها:
  حكیم وعمار وشیخ محمد       ومالك والمكشوح جروا الدواهیا

                                                                                                                                       
ــــان الشــــیعة،ج مــــین،اال٣٤٠ص -٥١٦، ص٢. ابــــن اعــــثم الكوفي،الفتــــوح،ج٣٨٤، ص٣اعی

٥٢١. 
) واله عثمــان بـــن عفــان علـــى الســـند ثــم نـــزل البصـــرة النبـــي ( ك) حكــیم بـــن جلبــة العبـــدي،ادر ١(

 لســـــالم)علیـــــه ا(ل االصـــــغر الـــــذي حـــــدث قبـــــل قـــــدوم امیـــــر المـــــؤمنین وقتـــــل بهـــــا یـــــوم الجمـــــ
؛ابــــــن ١٤٥٧،ص٤؛ابــــــن عبـــــد البــــــر: االســــــتیعاب،ج٦١رجال الطوســــــي، ص،ینظر:الطوســـــي

 .١٤٧،ص٢االصابة ،ج،حجر
 لم اقف على ترجمته. )٢(
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نــــــه مــــــا اخطــــــا الغــــــالم شــــــیئا واهللا ولــــــي عثمان.فقــــــال قال:فقــــــال علــــــي رضــــــي اهللا ع
االشــــتر:دعنا جریــــر مــــن اشــــعار الصــــبیان واهللا ان لــــو كنــــت مكانــــك لمــــا ثقــــل علــــي 
جوابهم،ولحملت معاویة واصحابه على خطـة اعجبـه فیهـا عـن الفكـر، فقـال جریـر فلـم 

ابیاتـا  التاتیهم االن؟فقال:وكیف اتیهم وقد افسدتهم قـال:ثم انشـا االشـتر یقـول فـي ذلـك
  من الشعر مطلعها:

  لعمرك یا جریر لقول عمرو      وصاحبة معاویة الشام
  .)١(قال وجرى بین االشتر وجریر كالم طویل

  
  

  *ذكر اخذ معاویة اهب الحرب:
جابتـك الـى الحـق مـا قال ثم اقبل معاویة على شرحبیل بن السمط،فقال: انه كان مـن ا

لحون وهذا االمـر الیـتم اال بـامر العامـة، اهللا عز وجل قبله منك الصاوقع اجرك على 
وارید منك ان تكتب الى مدائن الشام فتعلمهم بما كان من اجـابتهم فلعلهـم ان یغضـبوا 

  نهم على ذلك.ولكن انا اسیر الیهم بنفسي فاحرض للخلیفة المظلوم،فقال شرحبیل:ال
ــامقــال:ثم ســار شــرحبیل حتــى دخــل حمــص ــم ق ــادى فــي اهلهــا فجمعهــم ث ــم ن هم فــی ، ث

قتـل عثمـان بـن  لـيع خطیبا، فحمـداهللا واثنـى علیـه ثـم قـال: یـا اهـل حمـص اعلمـوا ان
عفـان وفــرق الجماعـة،وواقع بقتــل البصـرة وقعــة لهـا مــا بعـدها وقــد هـزم الجمیــع وغلــب 

ى عاتقــه وعــزم علــى ان علــى االرض حتــى لــم یبــق لــه اال الشــام،وقد وضــع ســیفة علــ
ل بكــم مــا انزلــه بغیــركم اال وانــي ال اجــد مــار المــوت حتــى یــاتیكم فینــز یخــوض الــیكم غ

ه وجاهـدوا عـدواهللا فـان اهللا مـع الـذین عـفـوا مة مـن معاویـة، فخا هو اقوى على حرباحد
ـــك قال:وجعـــل  ـــى ذل ـــاجمعهم ال ـــة اهـــل حمـــص ب ـــذین هـــم محســـنون قال:فإجاب اتقـــوا وال
شـرحبیل الیـاتي مدینـة مــن مـدائن الشـام اال دعـاهم الــى نصـر معاویـة وحرضـهم علــى 

ل علي بن ابي طالب، حتى اجتمع الیه خلق كبیـر، فاقبـل بهـم الـى معاویـة فبـایعوه قتا
                                                

؛الموفــــــــق ١٦٠-١٥٩االخبار الطــــــــوال،ص،؛الــــــــدینوري٦١ن مــــــــزاحم ،وقعــــــــة صــــــــفین،صابـــــــ )١(
. ابــن اعــثم ٢٨٠، ص٣الكامــل فــي التــاریخ، ج ،؛ ابــن االثیــر٢٦١الخــوارزمي، المناقــب ،ص

 .٥٢٣-٥٢١، ص٢الفتوح،ج،الكوفي
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 )١(على انهم یقاتلون بین یدیه ویموتون تحت ركابة قال:فوثب رجل من اهل السكاسك
وكان مجتهـدا فاضـال وكـان شـاعرا واسـمه االسـود بـن عرفجـة،فوقف بـین یـدي معاویـة 

  وجعل یقول ابیاتا من الشعر مطلعها:
  ت الشام قبل شرح وبیلكان

  لعلي ظهرا له حدباء                      
ــ ســد الورد؟فقال:هــذا واهللا علــي ابــن ه معاویــة كالمــة ثــم قــال:من هــذا األقــال:فقطع علی

 وابــن عمـه وزوج بنتـه وابــو سـبطیه الــذي قتـل جــدك )(ابـي طالـب اخــو رسـول اهللا 
الم بمـا فعـل فـي قومـك الكفـرة نت تطالبه فـي االسـوعم امك واخاك وخالك یوم بدر! فأ

ــام الیــه شــرحبیل  الفجرة.فقــال معاویة:خــذوه فوثــب الیــه غالمــان مــن غلمــان معاویــة وق
فقــال:كف عنــه یــا معاویــة فانــه رجــل مــن ســادات قومــه،فال تؤذیــه فــانقض واهللا مــا فــي 

  عنقي من بیعتك،قال معاویة:فاني قد وهبته لك.
  رضي اهللا ابیاتا من الشعر مطلعها:قال:فهرب الرجل الى مصر، ثم كتب الى علي 

  فكفى بالذي تهوى طویلة      با الحسن علیا أال أبلغ أ
قال:واقبل سعید بن قیس الهمداني الى علي رضي اهللا عنه فقال:یا امیر المؤمنین ان 
شرحبیل رجل عمي القلب وقد سار في مدائن الشام فاستنفرهم الى حربنا فاذن لـي ان 

  لي اشككه فیما هو،فقال علي: اكتب ما احببت.اكتب الیه كتابا فلع
فكتــب الیــه ســعید بــن قیس:امــا بعــد یــا شــرحبیل،فان اهلــك مــن ارض الــیمن غیــر انــك 
هاجرت الـى الكوفـة وانتقلـت الـى الشـام فكنـت بهـا ماشـااهللا،حتى اذا قتـل عثمـان وبـایع 

تـــدعوك النــاس علیــا عبـــي لــك معاویــة رجـــاال الیعرفــون الحــالل والینكـــرون الحــرام فاخ
،ولـو نظـرت بعقلـك لعلمـت ان ذلـك باطـل زوروشهدوا عندك ان علیا قتـل عثمـان،ولو 

كان على مـا شـهدوا عنـدك ان علیـا قتـل عثمـان لمـا بایعـه المهـاجرون واالنصـار وهـو 
بصـرة وغیـرهم مـن واضعون اسیافهم على عواتقهم، یقاتلون معه من خالفـة مـن اهـل ال

                                                
ــــــالیمن مـــــــــــــن ارض حضــــــــــــر مــــــــــــوت، ینظــــــــــــر، یـــــــــــــاقوت )١( معجم ،السكاســــــــــــك:هو موضــــــــــــع بــــــ

 .٢٢٩،ص٣البلدان،ج
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البلیــة، فــاني مازلــت لــك ناصــحا وعلیــك مشــفقا س الخطیــة ومفتــاح النــاس، فــال تكــن رأ
  والسالم.

أیـاه !فقـال معاویـة:ال  شـرحبیل اخـذه فـاتى بـه معاویـة فقـرأهقال:فلما انتهى الكتاب الـى 
  علیك:هو سید في همدان وانت سید في كندة،فاجب، على كتابه.

وفـة قال:فكتب الیه شرحبیل: امـا بعـد فقـد اتـاني كتابـك تـذكر فیـه انـي هـاجرت الـى الك
ــا رجــل مــن اهــل  وانتقلــت ولعمــري مــا العــراق لــي بــدار وال الشــام علــي بعــار، وانمــا ان
الیمن،واما قولي بان علیا قتل عثمـان فـاني اخـذت ذلـك عـن الثقـات عـن اهـل الرضـا، 
وال یقال للشاهد: من این قلت ؟فامـا المهـاجرون واالنصـار، فلهـم فـي ایـدیهم مـن بیعـة 

  یعة معاویة والسالم.علي ولنا مافي في ایدینا من ب
ه فقال: اجب سعید بـن قـیس علـى شـعره دمن كن قال:ثم اقبل شرحبیل على ابن عم له

  :)١(هذا بما امكنك قال: فكتب الى سعید ابیاتا من الشعر مطلعها
  ایها العائب الفتى شرحبیل           لن ینال االنسان مجرى النجوم

  
معاویـة بالشـام ومـا كـان معهـم مـن *ذكر قدوم عبیداهللا بن عمر بن الخطـاب علـى 

  القول في علي بن ابي طالب رضي اهللا عنه:
علـى معاویـة لیكـون معـه علـى علي،فارسـل  )٢(قال:وقدم عبیداهللا بن عمر بن الخطاب

معاویة الى عمرو بن العاص فدعاه،وقال: ابا عبداهللا، انـه قـد احیـى اهللا لـك عمـر بـن 
یـت ان اقیمـه خطیبـًا فیشـهد علـى علـي نا وقد رأبقدوم ابنه عبیداهللا علیالخطاب بالشام 

                                                
؛الــدینوري، ٩٩، ص١االمامــة والسیاســة،ج،؛ ابــن قتیبة٦١ینظــر:ابن مزاحم،وقعــة صــفین، ص )١(

ــــــار الطــــــوال، ــــــذهب، ج١٧٠-١٦٩ص االخب ،ابــــــن ٤١٨-٤١٥،ص٢؛المســــــعودي، مــــــروج ال
 .٥٢٥-٥٢٣،ص٢الفتوح،ج ،. ابن اعثم الكوفي٣٥٤،ص٢االثیر، الكامل في التاریخ،ج

عبیـداهللا بــن عمــر بــن الخطــاب، لحــق بمعاویــة فــي الشــام خوفــا مــن االمــام علي(علیــه الســالم)  )٢(
قتـل ابــاه عمــر بــن الخطــاب ینظــر:  د لقتلــه الهرمـزان الــذي كــان غالمــه قــدلحــاقــام علیــه ا الـذي

؛ ابــن ٤٢٠، ص٢، المســعودي: مــروج الــذهب،ج١٢٢، ص١ابــن قتیبــة، االمامــة والسیاســة،ج
  .٣٠١، ص١، العالمة الحلي: نهج الحق، ج٨٤٦، ص٢عبد البر، االستیعاب،ج
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بقتـل عثمــان وننـال منــه فقـال عمــرو بـن العــاص: یـا معاویــة واهللا مـا اتــاك عبیـداهللا بــن 
مره ان یخطــب، تلــه، ولكــن العلیــك ان تــأعمــر اال خوفــا مــن علــي ان یقــع فــي یــده فیق

ر بمـلء عینـك فارسل الیه معاویة فدعاه ثم قال له: یا بن االخ ان لك اسـم ابیـك فـانظ
وتكلــم بمــلء فیــك، فأنــت المــأمون المصــدق، اریــد منــك ان تشــتم لــي علیــًا وتشــهد لــي 
علیــه بقتــل عثمــان فقــال لــه عبیــداهللا:اما الشــتیمة فانــه علــي بــن ابــي طالــب بــن هاشــم، 
وامــه فاطمــة بنــت اســد بــن هاشــم فمــا عســى ان اقــول فــي نســبه، وامــا حســبة فهــو واهللا 

ــا معاویــة، ولكنــي الزمــه دم عثمــان،  الشــجاع المطــرف، وامــا ایامــه فقــد عرفتهــا انــت ی
  رید منك غیر هذا.یا ابن اخ لقد نكأت القرحة، وما نفقال عمرو بن العاص: 

قلـت واهللا  قال: فلما طلع عبیداهللا من عنـد معاویـة قـال معاویـة لعمرو:القـول واهللا علـى
الـم تسـمع تقریظـه لعلـي  قتلـه بـالهرمزان لمـا رایتـه بالشـام ابـدا،لوال خوفه مـن علـي ان ی

وقولــه فیــه كــذا وامــه كــذا وبأســه كــذا؟ فقــال عمرو:اتنكــر یــا معاویــة ان علیــا كمــا قــال 
الـى هـذه الـدنیا  عبیداهللا بن عمر؟واهللا ان علیا لكما قال وفوق ما قال،غیر اننا قد ملنـا

  أتي وما ندع:، فلیس نعقل ما ن
، فقــام فــي النــاس خطیبــا كمــا قــال:وخرج حــدیث معاویــة وعمــرو الــى عبیــداهللا بــن عمــر

امره معاویة، فحمد اهللا واثنى علیه وتكلم بحاجته، حتى اذا بلغ الى امر علـي وعثمـان 
امسك ونزل عن المنبر، فقال له معاویة: یا ابن اخي انـك بـین كـي وخیانـه فمـا منعـك 
من ذكر علي وعثمان؟فقال:اني كرهت ان اقطـع الشـهادة علـى رجـل لـم یقتـل عثمـان، 

  ان الناس یحملونها عني. وعلمت
  عمر في ذلك ابیاتا مطلعها:بن عبیداهللا  ل: فهجرة معاویة واستخف به، فانشأقا

  معاوي لم اخرس بخطبة خاطب
  ا في لؤي بن غالبیولم اك ع                        

  .)١(قال: فبلغ قوله هذا معاویة، فبعث الیه فارضاه وقربه وقال: حسبي هذا منك

                                                
، ١٢٣-١٢٢،ص١االمامـــة والسیاســـة،ج ،؛ابــن قتیبـــة٨٣ابن مـــزاحم وقعـــة صـــفین، ص،ینظــر )١(

، ١٧٧، ص٢؛ الیعقـــــوبي، تـــــاریخ الیعقـــــوبي، ج١٧١-١٧٠خبـــــار الطـــــوال، صالـــــدینوري، اال
ـــــــــــن االثیر٤٢٠، ص٢المســـــــــــعودي، مـــــــــــروج الـــــــــــذهب، ج ـــــــــــاریخ،ج،؛اب ـــــــــــي الت ، ٢الكامـــــــــــل ف
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  معاویة الى اهل المدینة یستنصرهم*ذكر كتاب 

قال:ثم اقبل معاویة على عمرو بن العاص فقال: انـي اریـد ان القـي الـى اهـل المدینـة 
ــا اذكــرهم فیــه امــر عثمــان فأمــا ان نــدرك مــنهم حاجتنــا وامــا نكفهــم عنــا مــن قبــل  كتاب

هم مسیر علي الینا!فقال له عمرو:انك انما تكتب الى نفر منهم راضین بعلي فال یزیـد
كتابك الیهم اال بصیرة ومحبة لعلـي ومـنهم مـن یهـوى عثمـان فـال یقـدر ان یزیـده علـى 

  ماهو علیه ومنهم معتزل عن علي وعثمان والیلتفت الى كتابك، فان احببت فاكتْب.
قال:فكتــب معاویــة الــى اهــل المدینــة :بســم اهللا الــرحمن الــرحیم، مــن معاویــة بــن ابــي 

مــا بعــد فانــه مهمــا غــاب عنــا مــن االمــر فلــم یغــب ســفیان الــى جماعــة اهــل المدینــة، ا
ه عنـده،وانما تعنكم ان عثمان قتل مظلوما وعلي قتله،والدلیل على ذلك انه قد اوى قتل

نطالبة بدمه حتى یدفع الینا قتلته، فنقتلهم بكتاب اهللا عز وجل، فـان دفعهـم الینـا كففنـا 
بـن الخطـاب عنـد وفاتـه عنه وجعلنا هـذا االمـر شـورى بـین المسـلمین كمـا جعلـه عمـر 

  الى حربه والسالم. بوا رحمكم اهللا وانهضوا معنا فلسنا نطلبها فاجی ةفاما الخالف
قال: فلما قرئ كتاب معاویة على اهل المدینة اجتمعـوا فكتبـوا الـى معاویـة وعمـرو بـن 
العاص جمیعا، امـا بعـد فانكمـا اخطائتمـا موضـع النصـرة وتناولتماهـا مـن مكـان بعیـد، 

لشـــورى ؟امـــا انـــت یـــا معاویـــة فطلیـــق د وبـــابن العـــاص !مـــا انتمـــا والخالفـــة وابـــابن هنـــ
لعین،واما انت یا عمرو فخائن في الدین فكفا عـن المكاتبـة فلـیس لكمـا المكاتبـة الهـل 

  المدینة ولي وال نصیر وال معین وال ظهیر.
ة اقبــل علــى عمــرو بــن العــاص كتــاب اهــل المدینــة علــى معاویــة وقــرأقــال: فلمــا ورد 

نــا فــي الكتــاب الــى اوبــاش اهــل المدینــة وبهــا مثــل قــال: ابــا عبــداهللا اشــعرت اننــا اخطأف
ـــــاص ـــــي وق ـــــن اب ـــــن الخطـــــاب وســـــعد ب ـــــن عمـــــر ب ـــــداهللا ب ـــــن مســـــلمة  )١(عب ومحمـــــد ب

                                                                                                                                       
، ٧ج،، ابـــــــن كثیر،البدایـــــــة والنهایــــــــة٣١، ص١لـــــــي، نهـــــــج الحـــــــق، جح،العالمـــــــة ال٢٢٦ص
 ،٥٢٧-٥٢٥، ٢الفتوح،ج، . ابن اعثم الكوفي٨٢١ص

اص كان احد الصحابة ولكنة امتنـع عـن بیعـه االمـام علـي (علیـه السـالم) هو سعد بن ابي وق )١(
 ،؛الشــریف المرتضــى٤٠رجــال الطوســي، ص ،وانضــم الــى معاویــة فــي الشــام، ینظر:الطوســي

 .٢٨٨، ص٢اسد الغابة، ج،؛ابن االثیر١٢٥، ص٢الشافي في االمامة،ج
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، وانمــا كــان یجــب ان نخــص هــؤالء الثالثــة بالكتــاب دون غیــرهم، فقــال )١(االنصــاري
الــیهم وانـا ال اشــیر علیــك عمرو:ذلـك الیــك وانـت علــى راس امــرك ان اردت ان تكتـب 

  .)٢(، فلم یلتفت معاویة الى قوله، فاني اخاف ان تسمع منهم ما تكرهبذلك
  

  )٣(*ذكر كتاب معاویة الى عبداهللا بن عمر بن الخطاب
قال: وكتب الـى عبـداهللا بـن عمر:امـا بعـد فانـه لـم یكـن رجـل مـن قـریش احـب الـي ان 

عنـه، ثـم انـي ذكـرت خـذالنك المـرء  تجمع الناس علیه منك بعد قتل عثمان رضـي اهللا
وقعــودي عنــك وطعنــك علـــى انصــاره فتغیــرت لــك وقـــد هــون اهللا علــي ذلــك اذ رایتـــك 
مخالفا لعلي بن ابي طالب فاعنا رحمك اهللا علـى دم هـذا الخلیفـة المظلـوم فـاني لسـت 

  اطلب االمر علیك انما اریدها لك، فان ابیت كان شورى بین المسلمین والسالم.
رك الـى عمر: اما بعـد: فـان الـرأي الـذي اطمعـك فـي هـو الـذي صـی داهللا بنفاجابة عب

مــا صــرت الیــه یـــا معاویــة اذ حــدثتك نفســك أنـــي اتــرك علیــك والمهــاجرین واالنصـــار 
مــا انــا كعلــي فــي االیمــان واتبعــك فامــا زعمــك انــي طعنــت علــى علــي وخالفتــه، فلعلــي 

حـدث امـر لـم یكـن  ولكنـه )(ة مـن رسـول اهللا تـته فـي المشـركین ومكانینكاوالهجرة 

                                                
 ه امتنــع مــع ســعد بــن) ولكنــمحمـد بــن مســلمة االنصــاري هــو مــن اصــحاب الرســول محمــد ( )١(

ابـي وقـاص عــن بیعـة االمــام علـي بـن ابــي طالـب (علیــه السـالم)، ینظـر :ابــن سـعد، الطبقــات 
، ١، اعیــــان الشــــیعة،جمــــین؛ اال٤٦ســــي، ص، الطوســــي، رجــــال الطو ٢٦٠، ص٢الكبــــرى، ج

 .٢٨٢ص
؛الـدینوري، ١١٩،ص١؛ ابن قتیبة، االمامـة  والسیاسـة،ج٦٣ابن مزاحم وقعة صفین،ص،ینظر )٢(

مــــــرج  ،،المســــــعودي١٨٠، ص٢؛ الیعقــــــوبي، تــــــاریخ الیعقــــــوبي،ج١٧١بـــــار الطــــــوال، صاالخ
؛ ابـــن كثیـــر، البدایـــة ٢٣٠ص،٢؛ ابـــن االثیـــر، الكامـــل فـــي التـــاریخ، ج٤٢٥، ص٢الـــذهب،ج

ابـــــن اعـــــثم ؛٢٤٥-٢٤٤،ص٢؛ ابـــــن خلـــــدون، تـــــاریخ ابـــــن خلـــــدون،ج٨٢٢، ص٧والنهایـــــة،ج
 .٥٢٨-٥٢٧، ص٢الفتوح،ج ،الكوفي

-١١٩،ص١ة والسیاســـــــــة،جاالمامـــــــــ ،، ابـــــــــن قتیبـــــــــة٧١صـــــــــفین،صوقعـــــــــة  ،ابـــــــــن مـــــــــزاحم )٣(
، ابــــن ١٨٧، ص٢تــــاریخ الیعقــــوبي، ج ،؛الیعقــــوبي١٧٣االخبار الطــــوال، ص،؛الــــدینوري١٢٠
 ،٢٣٠، ص٢الكامل في التاریخ، ج،االثیر
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ففزعــت فیــه الــى الوقــوف وقلــت: ان كــان هــذا  )(عنــدي فیــه عهــد مــن رســول اهللا 
  .-والسالم -هدى ففضل تركنه، وان كان ضالال فشر نجوت منه، فاروعنا نفسك

قـال ثــم اقبــل ابــن عمــر علـى رجــل مــن قــریش یقــال لــه ابـن ابــي عــزة فقــال اجــب عنــي 
  ابیاتا من الشعر مطلعها:معاویة على شعره ،فانشا یقول 
  معاوي الترج الذي لست نائال

  )١(وحاول بصیرا عند سعد بن مالك                        
  

  *ذكر كتاب معاویة الى سعد بن ابي وقاص
قال: وكتب معاویـة الـى سـعد بـن ابـي وقـاص :امـا بعـد فـان اخواننـا مـن شـیعة عثمـان 

ا حقه واختاروه علـى غیـره وقـد نصـره بن عفان من اهل الشورى من قریش الذین عرفو 
طلحة والزبیر وهما شریكاك في االمر ونظیراك في االسالم،وخفت لذلك ام المـؤمنین، 

  فال تكرهن ما رضوا به وال تروین ما قیلوا فانما نریدها شورى بین المسلمین والسالم.
  بیاتا مطلعها:واثبت في آخر كتابه أ

  اال یا سعد قد أحدثت شكاً 
  وشك المرء في االحداث داُء                      

ــم یــدخل عمــر بــن الخطــاب اال مــن یحــل لــه  فكتــب الیــه ســعد:اما بعــد فــان الشــورى ل
الخالفة ولم یكن احد من اهل الشورى احق بالخالفـة مـن صـاحبه باالجتمـاع غیـر ان 

اخـره علیا كان فیـه مـا فینـا ولـم یكـن فینـا مافیـه، وهـذا امـر قـد كرهنـا اولـه وكـذلك نكـره 
وامـا طلحـة والزبیـر فلـو لزمـا بیوتهمـا لكـان خیـرا لهمـا، واهللا یغفـر الم المـؤمنین عائشــة 

  ما أتت والسالم واثبت في اسفل كتابة ابیاتا من الشعر مطلعها:
  )٢(باء      ولیس لما تجي له دواءمعاویة داءك الداء الغ

  
                                                

 .٥٢٩-٥٢٨، ٢ابن اعثم، الفتوح، ج )١(
،الـــدینوري: ١٢٠، ١االمامـــة والسیاســـة،ج ،،ابـــن قتیبـــة٧٤وقعـــة صـــفین،ص،ابن مزاحم،ینظـــر )٢(

ابـن اعـثم ؛ ١٨٨-١٨٧، ص٢تاریخ الیعقوبي، ج،؛ الیعقوبي١٧٨-١٧٦خبار الطوال، صاال
 .٥٣٠-٥٢٩، ص٢الفتوج،ج،الكوفي
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  *ذكر كتاب معاویة الى محمد بن مسلمة االنصاري
ــا أاویــة الــى محمــد بــن مســلمة االنصــاري:اما بعــد فــاني قــال: وكتــب مع كتــب الیــك وان

ارجــو مبایعتـــك ولكننــي احببـــت ان اعرفـــك النعمــة التـــي خرجـــت منهــا او الشـــك الـــذي 
صرت الیه فانت فارس االنصار وعدة المهـاجرین، غیـر انـك ادعیـت علـى رسـول اهللا 

)(  قتـال اهـل الصـالة حدیثا لم تستطع اال ان تمضي علیه، فذكرت انه نهاك عـن
أومـا  )(بعضهم بعضا وقد كان یجب علیـك ان تكـره لهـم مـا كرهـه لهـم رسـول اهللا 

رأیــت عثمــان بــن عفــان فــي یــوم الــدار ومــا حــل بــه مــن اهــل الصــالة؟واما قومــك فقــد 
  عصوا اهللا وخذولوا عثمان،واهللا سائلهم وسائلك عن ذلك یوم القیامة والسالم.

ى مـــروان بــن الحكــم، فقــال لـــه مروان:امــا انــك قـــد قــال: ثــم عــرض معاویـــة كتابــة علــ
اغلظــت لــه فــي الكتــاب، ولكــن دعنــي حتــى اكتــب الیــه ابیاتــا مــن شــعره فلعلــي اخدعــه 

  بهن فقال معاویة: اكتب ما احببت، فكتب الیه مروان ابیاتا من الشعر مطلعها:
  ایا فارس االنصار في كل ملحمة     ویا ایها الباني لها كل مكرمة

ا ورد كتــاب معاویــة الــى محمــد بــن مســلمة االنصــاري كتــب الیــه:اما بعــد فقــد قــال: فلمــ
مثــل الــذي فــي  )(اعتـزل هــذا االمــر مــن قــریش مــن لــیس فــي یدیــه مــن رســول اهللا 

خبرنـي بـه كسـرت سـیفي لذي هـو كـائن قبـل ان یكـون، فلمـا رأیـت أیدي،وقد اخبرني با
هى عنه ولعمـري یـا معاویـة نلزمت بیتي، إذا لم یصح لي معروف أمر به وال منكر أو 

ًا ومـا فـان تنصـر عثمـان میتـا فقـد خذلتـه حیـما طالبت اال الدنیا وال اتبعت اال الهـوى، 
اخرجنـي اهللا مـن نعمـة وال صــرت الـى شـك فــان ابصـرت خـالف مــا نحـن علیـه ونحــن 

  .)(انصار النبي 
ى ثم دعا محمد بن مسلمة رجال من االنصـار فقـال: اجـب عنـي مـروان بـن الحكـم علـ

  االنصاري ابیاتا من الشعر یقول مطلعها: نشأشعره، فا
  امروان دع هذا وفي االمر جمجمه

  وال تطلبن منا جواب ابن مسلمة                          
م على ما كتب وشمت بـه عمـرو، قال: فلما ورد هذا الكتاب واالشعار على معاویة ند

  یقول ابیاتا من الشعر یقول مطلعها: فانشأ
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١٣٤ 

 

  )١(رني اشرت على ابن هند         فلم یقبل وقلت دع الكتاباالم ت
  

  *ذكر تحریض معاویة الناس على القتال ووصیته ایاهم بالصبر على ذلك
قال: فعندها قام معاویة في الناس خطیبا فحمـداهللا واثنـى علیـه،ثم قـال: ایهـا النـاس قـد 

لمـن قتـل مظلومـا ولیـا علمتم ان خلیفـتكم عثمـان بـن عفـان قتـل مطلومـا وقـد جعـل اهللا 
وناصرا، وجعل لولیه سلطانا وانا ولیه، استعملني ولم یعزلني، وانتم اهل الحق،والناس 
ســواكم اهــل فتنــة وباطــل مــن بــین باســط یدیــه فــي دم عثمــان او معــین علیــه وقــد قــام 
بامور الناس ابغض الناس الیه علـي بـن ابـي طالـب، ولنخوضـن الیـه حومـات المـوت 

ن زنـدِه شـررة، ال یثبـت لهـا شـيء اال احرقتـه قـد علمـتم انـي الاضـبط ثم لنقدحن لكم م
الشام اال بالطاعة وال اقوى على حرب اهل العراق اال بالصبر،وانتم عازمون علـى ان 

ال للعـراق كصـبر اهـل الشـام، تحرزوا الشام والعراق، لعمري مـا للشـام كرجـال العـراق و 
اهل الكوفة من وقسوة اهل البصرة وكید القوم غدا ببصائر اهل الحجاز ورقة اهل الیو 

  .)٢()استَعينواْ بِالصبرِ والصالة إِن اللّه مع الصابِرِين  هذه االیة:( وانما یصبر غدا من قرأ
طیع ان تضـرب النـاس ت: یـا معاویـة انـك واهللا مـا تسـ)٣(قال: فوثب ابو االعور السـلمي

یرجعـون مـن امـرك الـى مـا یرجعـون الیـه مـن بمثل ما یضربهم علي بـن ابـي طالـب وال
علي وانك لتحملنا على امر لو تركته لحملناك علیه، ونحن على بیعـة الخلیفـة عثمـان 

  بن عفان وانت ولیه وابن عمه وعلي عدوه وخاذله فنحن معك والسالم.

                                                
ـــــة، االما٧٧-٧٦وقعـــــة صـــــفین،ص،ابـــــن مزاحم ،ینظـــــر )١( ؛ ١٢٣، ١ة والسیاســـــة،جمـــــ؛ابـــــن قتیب

، ٢هب،جالمســعودي، مــروج الــذ؛١٨٨، ص٢، الیعقــوبي،ج٨٠، االخبــار الطــوال،صدینوريالــ
ـــــاریخ، جالكا؛؛ ابـــــن االثیر٤٢٥ص ـــــان الشـــــیعة، جلمـــــین؛ ال٣٥٨، ص٢مـــــل فـــــي الت ، ٨، اعی
 .٥٣١-٥٣٠، ص٢كتاب الفتوح،ج ،ابن اعثم الكوفي؛٢٨٧ص

 .١٥٣االیة:البقرة،سورة  )٢(
،ثم صـار مـن اصـحاب معاویـة وخاصـته وشـهد  )٣( ابو االعور السـلمي:هو ممـن شـهد حنینـًا كـافرًا

عنـده علــى االمـام علـي بـن ابــي طالـب الـذي كــان یـدعو علیـه فــي  ه صـفین وكـان اشــد مـنعـم
، ٢بي، ج، الــذهبي:تاریخ الــذه١٥، ص٦القنــوات،ینظر فــي ترجمتــه:ابن االثیــر، اســد الغابــة،ج

 .٤٤١،ص١، اعیان الشیعة،جمین؛ اال١٣ص
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، فقــال: یـا معاویــة ان امیـر المــؤمنین عثمـان بــن )١(قـال: ثــم وثـب ذو الكــالع الحمیـري
اســتعملك فلــم تــوق لــه، واستنصــرك فلــم تنصــره واردت ان تصــرف وجــوه النــاس  عفــان

الیـــك، فقـــد بلغـــت الـــذي اردت واهللا لـــو خـــذلتك العـــرب قاطبـــة لكفیتـــك خـــذالنها بقـــومي 
  وعشیرتي والسالم.

اهـل فعــال  ال: یـا معاویــة لقـد علمــت العـرب انــافقــ )٢(قـال: ثــم تكلـم حوشــب ذو الظلـیم
فعالنا یاتي على قلیـل مقالنـا،واالمر لـك ولمـن شـئت مـن ولسنا باهل مقال، وان عظیم 

  بعدك والسالم.
ثم تكلم سعد بن وخاطـة الحمیـري فقال:یاسـبحان اهللا،امـا مـن رجـل یقـدم رضـا اهللا عـز 
وجــل علــى رضــا النــاس؟ویحكم یــا اهــل الشــام امــا علمــتم ان اهــل الحجــاز هــم الحكــام 

یل اهللا بـــین یـــدي رســـول اهللا علـــى جمیـــع النـــاس لمكـــانهم مـــن الهجـــرة والجهـــاد فـــي ســـب
)( هم فــي االمــر واشــر كــوهم فــي شــاركو وان كــان فــي ایــدیكم مثــل مــافي ایــدیهم ف

  :فیها تقولأبیاتا ی ان اهللا الیستحي من الحق ،ثم انشأالمشورة، ف
  قل لقوم یرون حرب علي

  احرزوا الشام التروموا العراقا                      

                                                
ذو الكالع الحمیري:هو اسمیفع بن ناكور وقیل ایفع وهو حمیري ویكنى ابـا شـرحبیل، كـان قـد  )١(

وكان رئیسا في قومه ومتبوعا، كـان قـد خـرج الـى الشـام واقـام بهـا فلمـا  )(اسلم زمن الرسول 
مر صـفین ومـن كبـار قـادة معاویـة فیهـا وقتـل فیهـا، وقیـل ان قتلـه أكانت الفتنة كان هـو القـیم بـ

لبـــر، االســـتیعاب، ؛ ابـــن عبـــد ا١٤٤، ص٢قـــد ســـر معاویـــة، ینظـــر،ابن االثیـــر: اســـد الغابـــة،ج
 .٤٩١، ص١الشیعة،ج یان: اعمینال؛ا١٨٦، ص٣ج

حوشـب ذو الظلــیم هـو حوشــب بــن طخیـة ویقــال حوشـب بــن الســاعي بـن عتیــان بـن ظلــیم بــن  )٢(
رمـوك ارسـله النبـي مـع ذي الكـالع لقتـال االسـود ی) وشـهد الذي استار، هـاجر هجـرة النبـي (

ســلیمان مــع معاویــة وهــو ســید اهــل الــیمن، ذكــر ان  نالكــذاب، نــزل حوشــب الشــام وشــهد صــفی
ـــه یومـــذاك، ینظـــر  ،االمـــین ،٨٥، ص٢ابـــن حجـــر، االصـــابة، ج ،بـــن صـــرد الخزاعـــي قـــد قتل

  .٣٩٨، ص٣٥اعیان الشیعة ،ج
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امربــه، فلبــب وخنــق وشــتم وســحب، وهــم بقتلــه، فقــاموا قــال: فلمــا ســمع معاویــة شــعره 
واستوهبوه من معاویة، فلحق الفتى بالعراق وصار الى علي بن ابي طالـب رضـي اهللا 

  .)١(عنه
  *ذكر ادعاء معاویة استحاق الخالفة لنفسه:

قال: ثم اقبل معاویة على اصحابه فقال: یا هؤالء اخبروني بماذا صـار علـي بـن ابـي 
وقـد كانـت اختـي تحـت  )(ا االمر مني واهللا اني لكاتـب رسـول اهللا طالب اولى بهذ

وانــي لعامــل عمــر بــن الخطــاب، وعثمــان بــن عفــان؛وامي هنــد بنــت  )(رســول اهللا 
عتبه بن ربیعة،وابي ابو سفیان بن حرب وان كان قد بایعه اهل الحجـاز واهـل العـراق 

  لب على شيء فهو له.فقد بایعني اهل الشام، وان هؤالء في االمر سواء، ومن غ
ذا برقعـة موضـوعه علـى بسـاطة فیهـا قال: وانصرف معاویـة الـى منزلـه، فلمـا اصـبح ا

  بیات من الشعر مطلعها:أ
  معاوي هللا من خلـــقه               عباد قلوبهم قاسیـــه        
  ب          ولیس المطیعة كالعاصیهوقلبك من شر تلك القلو        

: اما بعد )٢(ك ان دعا بدواة وبیاض وكتب الى علي رضي اهللا عنهقال: فلم یروعه ذل
فلو كنت على ما كان من قبلك لما قاتلتك وال استعللت، ولكنه انما افسد علیـك بیعتـي 
خطیئتك في عثمان، وانما كان اهل الحجاز هم الحكام على النـاس حـین صـار الحـق 

الحجــاز وغیــرهم مــن النــاس  فــیهم، فلمــا تركــوه صــار اهــل الشــام هــم الحكــام علــى اهــل
ولعمــري مــا حجتــك علــي كحجتــك علــى طلحــة والزبیــر، وال حجتــك علــى اهــل الشـــام 
كحجتك على اهل البصرة، والن طلحة والزبیر قد كانا بایعاك ولم أبایعك وبایعك اهـل 

                                                
؛ ١٢٣-١٢٢، ص١والسیاسـة، ج ؛ ابن قتیبـة، االمامـة٧٧ینظر ابن مزاحم وقعة صفین، ص )١(

ربـه، ؛ابـن عبـد ١٨٠، ص٣، الیعقوبي، تاریخ الیعقـوبي،ج١٦٦، االخبار الطوال، صدینوريال
،االمـــین، اعیـــان ٢٨٢، ص٣،جفـــي التـــاریخ ،ابـــن االثیـــر، الكامـــل٢٠٣، ص٢العقـــد الفریـــد،ج

 .٥٣٣-٥٣١، ص٢الفتوح،ج ،. ابن اعثم الكوفي٢٤٥، ص٣٥الشیعة، ج
-٤٢٣، ص١؛المبــــرد الكامــــل فــــي اللغـــــة واالدب،ج٥٦وقعــــة صــــفین، ص،ابن مزاحم،ینظــــر )٢(

؛ ابــــن عبـــــد ربــــه، العقــــد الفریـــــد ١٢٢-١٢١، ص١؛ ابــــن قتیبــــة، االمامـــــة والسیاســــیة،ج٢٤٤
 .٢٥٩،ص١؛ابن ابي الحدید، شرح نهج البالغة،ج٣٣٣،ص٤،ج
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  )(البصــرة ولــم یبایعــك اهــل الشــام وامــا فضــلك فــي االســالم وقرابتــك مــن الرســول 
  والسالم. فعهُ م فلست ادوموضعك من بني هاش

اثبـتهم فـي هـذا الكتـاب! ، فقال له: قل ابیاتا من الشـعر و )١(جعیل الثعلبي كعب بن:قام
  بیاتا مطلعها:فاثبت في آخره أ
  رى الشام تكره اهل العراق     واهل العراق لهم كارهوناأ

عـد : كتـب الـى معاویـة: امـا ب لكتـاب الـى علـي رضـي اهللا عنـه وقـرأهقال: فلما انتهـى ا
فانه قد أتاني كتاب امرئ لیس له هاد یهدیة وال قائد یرشـد دعـاه الهـوى فاجابـه، وقـاده 
الغي فاتبعه، زعمت انه انما افسد علیك خطیئتي في عثمان ولعمري ماكنت اال رجـال 
من المهـاجرین اوردت كمـا اوردوا واصـدرت كمـا اصـدروا ومـا كـان اهللا لـیجمعهم علـى 

أما ما زعمت ان اهل الشام هم الحكام على اهل الحجـاز ضالل وال یضربهم بعمى، و 
فهـات رجلــین مــن قــریش الشــام یقبــل الشــورى او تحــل لهمــا الخالفــة، فــأن زعمــت ذلــك 
كذب المهاجرون واالنصار، واال فأنا تیك بهم من قریش الحجاز، وأما ما میزت بینـك 

لـى واحـد الن بیعـة وبین طلحة والزبیر وبین اهل البصرة واهل الشام، فـأمر فـي ذلـك ا
العامة ال یستثنى فیها النظر، وال یستأنف فیها الخبر واما فضلي في االسالم وقرابتـي 

  .)٢(لفعلت والسالم من بني هاشم فلو استطعت دفعه وموضعي )(من الرسول 
قال: ثم دعا بشـاعره،فقال:اجب كعـب بـن جعیـل علـى شـعره، فاثبـت فـي الكتـاب ابیاتـا 

  مطلعها:
  مالم یكونا     فقد حقق اهللا ما تحذرونا عرفنا معاوي

فاتق قال: فلما ورد كتاب علي رضي اهللا عنه على معاویة كتب الیه معاویة: اما بعد 
فسد،سـابقة قـدمك فـي االسـالم بشـرة حـدیثك فـان االعمـال اهللا یا علي ودع الحسـد وال ت

                                                
اتخـذه شـاعرا لـه:ینظر،ابن شاعر اهل الشام، وكان معاویة قـد  نهوكعب بن جعیل الثعلبي كا )١(

؛العــاملي، اعیــان ١٠١١، ص٣االســتیعاب،ج،؛ ابــن عبــد البر٤٣٥،ص٣ج،اســد الغابــة،االثیر
 .٤٤١،ص١الشیعة، ج

؛ ١٢٢،ص١االمامــــة والسیاســــةنج،؛ ابــــن قتیبة٥٨-٥٧ابــــن مــــزاحم وقعــــة صــــفین،ص ،ینظــــر )٢(
،ابــن ٣٣٤-٣٣٣،ص٤العقــد الفریــد،جبه،؛ابــن عبــد ر ٤٢٨،ص١المبــرد، الكامــل فــي االدب،ج

 .٢٦٠، ص١شرح نهج البالغة،ج ،الحدید
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تضـر اال  بخواتیمها، وال تلحدن بباطـل مـن حـق مـن الحـق لـه فانـك ان تفعـل ذلـك لـن
نفســـك وال تمحـــق اال عملـــك ولعمـــري مـــا مضـــى لـــك مـــن الســـوابق الحســـنة لحقیقـــة ان 

ف اهـل الحـق عـن الحـل والحــرم تردعـك عمـا قـد اجتـرات علیـه مـن ســفك الـدماء وخـال
سورة الفلق وتعوذ باهللا من شر ما خلق ومن شـر نفسـك والحاسـد اذا حسـد، اقبـل  فاقرأ

  فاني اسعد بذلك والسالم.اهللا بقلبك واخذ ناصیك وعجل توفیقك 
لــى معاویــة بــن صــخر، امــا بعد،قــد قـال: فكتــب الیــه علــي:من عبــداهللا امیــر المـؤمنین ا

ي كتابـك لـیس ببعیـد الشـبه منـك حملـك علـى الوثـوب علـى مـالیس لـك بحـق، ولـوال تانأ
ممـا المـرد لـه  )(ما قد علمـت مـن علمـي بـذلك وبمـا قـد سـبق فیـك مـن رسـول اهللا 

ي التنفـع مـن قـد حقـت علیـه كلمـة العـذاب ولـن عظتـك، ولكـن عضـت دون انفاذه اذ لو
ــه جــدارا، فشــانك ومــا انــت علیــه مــن  ــم یرجــع لــه وقــارا، ولــم یحــف ل یخــاف العقــاب ول
الضاللة والحیرة والجهالة، تجد اهللا عز وجـل فـي ذلـك بالمرصـاد مـن دنیـاك المنقطعـة 

  ابیك والسالم.امك و  في )(عنك وتمنیك االباطیل،وقد علمت ما قال النبي 
قال:فكتب الیه معاویة:اما بعد:فان الدین على قلبك والغطـاء علـى بصـرك والشـدة مـن 
شــیمتك، والعــدد مــن ســجیتك، فابشــر بــالحرب، واصــبر للضــرب، فــواهللا لیــرجعن االمــر 

ت التمنـي هـوى قلبـك ،فهیهـات هیهـات یـا علـي اخطـأالى ما قد علمت والعاقبة للمتقین
لمك، فصار في تبات بعد التمسـك بالكتـاب، فـارتع علـى فیمن هوى واضمحل علیك ع

ویفصـل بـین  الجبـال حلمـه رك بشـبرك،واعرف ذلـك مـن حـال مـن یـزنطلعك وقیس فتـ
  اهل الشك علمه والسالم.

قال: فكتب الیه علي رضي اهللا عنه:من عبداهللا امیر المؤمنین الى معاویة بن صـخر 
نك ابـن صـخر اللعـین، وزعمـت لك فا اما بعد ،فان علم اهللا حال بینك وبین ان یصلح

الجبال حلمـك ویفصـل بـین اهـل الشـك علمـك، فانـت المنـافق القاسـي القلـب،  انك یزن
ــدین، فــان كنــت صــادقا فیمــا تنتظــر وتصــدر ویعینــك علیــه االبتــر  القلیــل الفقــه فــي ال

الــران علــى قلبـــه  ن الشـــاكي،واعف النــاس علــى القتـــال لــتعلم ایــواصــبر علــى مبـــارزت
ى بصره فانا ابـو الحسـن حقـا قاتـل جـدك عتبـة وعمـك شـبیة وخالـك الولیـد المخطئ عل
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ــــك الســــیف  ــــوم بــــدر وذل ــــدي فــــي ی ــــى ی ــــة الــــذین ســــفك اهللا دمــــاءهم عل ــــك حنظل واخی
  والسالم.-معي،وبذلك القلب القى عدوي

البن السوداء عمـار بـن  یاً فقد ابیت في الغي اال تماد قال: فكتب الیه معاویة: اما بعد
ال یدعوك الى ذلك اال مصرعك وحینك الذي البـد د علمت بانه انما قیاسر واصحابة 

لك منه، فان كنت غیر منته فازدد غیا،فطاش في المطاوعة حلمك وعـزب عـن الحـق 
فهمك، وانـت راكـب السـوء االمـور ومعضـل عـن الحـق بغیـر فكـرة فـي الـدین وال رویـة 

  ثم تكون العاقبة لغیرك والسالم.
بـداهللا امیـر المـؤمنین الـى معاویـة بـن صـخر:اما بعـد:فانك قال فكتب الیه علي :مـن ع

اذ حملهم الشك باءك واجدادك وعمك واخاك،وخالك، من كافر ولدت فقربت واشبهت ا
الســالم فصـــرعوا مصــارعهم حیـــث قـــد علیـــه وتمنــي االباطیـــل بــالجحود علـــى نبــي اهللا 

ن والفال لحدهم، ت لم یمنعوا حریما وال دفعوا عظیما وانا صاحبهم في تلك المواطمعل
والقاتل لصنادیدهم صنادید الضاللة ومتابعي الجهالة وانـت خلفهـم فبـئس الخلـف یتبـع 

  السلف في تاریخهم واهللا الیهدي القوم الظالمین.
قال: فكتب الیه معاویة:اما بعد فقد طال في الغي ادراجك وعن الحـرب ابطـاؤك وعـن 

طل المحامي وتروع روغان الثعلب الب اعسك وعن الوقوف جداتك وتوعد وعدالنفاق تق
المواري،مــا اعــدك لكتــاب واكلــك عــن الضــراب الــذي البــد لــك فیــه مــن لقــاء اســباب، 
صــادقة نیــاتهم شــدیدة بصــائرهم، یضــربون عــن الحــق مــن القــوى، ویوفــون بالعهــد مــن 
الــیهم ضــوى ومــا اقــرب مــا تعــرف ان لــم یتــداركك اهللا منــه برحمتــه، ویخرجــك مــن اثــر 

ال فیهـا تجبـرك وعـن قریـب تعـرف عاقبـة فعلـك وكفـى بـاهللا علیـك رقیبـا الغوایة التـي طـ
  والسالم.

قـــال: فكتـــب الیـــه علـــي:من عبـــداهللا علـــي امیـــر المـــؤمنین الـــى معاویـــة بـــن صـــخر،اما 
ــــك  ــــي بمنزل التــــي انــــت لیهــــا بعــــد:فالعجب لمــــا تتمنــــى ومــــا یبلغنــــي منــــك، ومــــا اعرفن

ج ه مكذب وكاني بك وانت تعـدق وانت بني عنك اال لوقت انابة مصكائن،ولیس ابطأ
في الحرب عجیج الجمـال باثقالهـا، وكـاني بـك وانـت تـدعوني بـابن اكلـه االكبـاد جزعـا 
مــن النفــاق المتتــابع والقضــاء الواقــع ومصــارع بــین مصــارع الــى كتــاب اهللا، وانــتم بــه 

  كافرون ولحدوده جاحدون.
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ــة الــى كــم تكاتــب عل ــا معاوی ــه عمــرو بــن العــاص: ویحــك ی ــا؟ فــواهللا لــو قــال: فقــال ل ی
اجتمع علیه كل كاتب بارض الشام لما قدروا على اجابتـه فحسـبك مـن مكاتبتـه واعـزم 

  )١(على محاربته او مسالمته
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  المبحث الثاني
  الصدام المسلح بين الطرفين

  *ذكر وقعة الماء وهي اول وقعة صفین
                                                

؛ ١٢٦-١٢٤،ص١؛ ابـــن قتیبـــة، االمامـــة والسیاســـة،ج١٥٦ینظـــر، ابـــن مزاحم:وقعـــة صـــفین  )١(
؛ ٣٣٧، ص٤ج،، ابـــــــن عبـــــــد ربــــــــه، العقـــــــد الفریــــــــد١٦٧االخبـــــــار الطــــــــوال ، ص ،الـــــــدینوري

، ابــن ٣٦١، ص٢الكامــل فـي التـاریخ، ج،، ابـن االثیر٤١٦، ص٢عودي،مروج الـذهب،جسـالم
 .٥٣٧-٥٣٣ص،٢الفتوح،ج ،ابن اعثم الكوفي؛٣٣٢،ص٧البدایة والنهایة،ج،كثیر
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صعصـعة بـن صـوحان ،و )١(قال: فـدعا علـي رضـي اهللا عنـه بشـبث بـن ربعـي الریـاحي
، فقال لهما: انطلقا الى معاویة فقوال له: ان خیلك قد حالت بیننا وبین المـاء )٢(العبدي

ولو كنا سبقناك لم نحل بینك وبینه، فان شئت فخـل عـن المـاء حتـى نسـتوي فیـه نحـن 
  وانت،وأن شئت قاتلناك علیه حتى یكون لمن غلب وتركنا ما جئنا له من الحرب.

فقال: یا معاویة انك لست باحق من هذا المـاء منـا فخـل عـن المـاء،  قال: فاقبل شبث
ــا.ثم تكلــم صعصــعة بــن صــوحان،فقال:یا  ــا ال نمــوت عطشــا وســیوفنا علــى عواتقن فانن
معاویة ان امیر المؤمین علي بن ابي طالب یقول لك: اننا قد سـرنا مسـیرنا هـذا وانـي 

قاتلــك وبــداتنا اتلتنــا مـن قبــل ان ناكـره قتــالكم قبــل االعـذار الــیكم، فانــك قـدمت خیلــك فق
ینــا الكــف حتـــى نعــذر الیــك ونحـــتج علیــك، وهــذه مـــرة اخــرى قـــد بالقتــال ونحــن مـــن رأ

فعلتموها، حلتم بین الناس والماء، وایم اهللا لنشربن منه شئت ام أبیت فـامنن ان قـدرت 
 علیه من قبل ان نغلب فیكون الغالب هو الشارب فقال لعمرو بن العاص: ما ترى ابا
عبداهللا؟ فقال:ارى ان علیا ال یظمأ وفـي یـده اعنـه الخیـل وهـو ینظـر الـى الفـرات دون 

  ان یشرب منه، وانما جاء لغیر الماء فخل عن الماء حتى یشرب ونشرب.
ــا معاویــة ان هــؤالء قــد منعــوا عثمــان بــن عفــان المــاء  قــال: فقــال: الولیــد بــن عقبــة: ی

تــــوا عطشــــا واقــــتلهم قــــاتلهم اهللا انــــى اربعــــین یومــــا وحصــــروه، فــــأمنعهم أیــــاه حتــــى یمو 
  یؤفكون.

                                                
روایــة عــن حذیفــة وعلــي (علیــه  قــدوس لــهالیربــوعي ابــو عبــد ال يهــو شــبث بــن ربعــي التمیمــ )١(

الســالم).وقیل انــه كــان مــؤذن ســجاح التمیمیــة التــي ادعــت النبــوة ثــم رجــع الــى االســالم، وكــان 
؛ ٦٨مع االمام علي(علیة السالم) ثم صار مع الخوارج، ینظر:الطوسـي، رجـال الطوسـي، ص

 .٣٧٦، ص٣ابن حجر، االصابة، ج
) ولــم یـره وكــان ســیدا مــن ا علــى عهـد الرســول (صعصـعة بــن صــوحان العبـدي، كــان مســلم )٢(

سادات قومـه، فصـیحا خطیبـا عـاقال مـن اصـحاب االمـام علـي بـن ابـي طالب(علیـه السـالم) ، 
 .٣٨٧، ص٣٦؛ االمین، اعیان الشیعة، ج٧١٨، ص٢ینظر: ابن عبد البر، االستیعاب، ج
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، فقال:لقـــد صـــدق الولیـــد فـــي قولـــه: )١(قـــال: ثـــم تكلـــم عبـــداهللا بـــن ســـعد بـــن ابـــي ســـرح
فامنعهم الماء، منعهم اهللا ایاه یـوم القیامـة،فقال صعصـعة: انمـا یمنعـه اهللا یـوم القیامـة 

ب فاسـقا،الولید بـن الكفرة الفسـقة الفجـرة مثلـك ومثـل نظرائـك هـذا الـذي سـماه فـي الكتـا
ن، ثــم قال:ازیــدكم؟ فجلــد الحــد فــي اعقبــة الــذي صــلى بالنــاس الغــداة اربعــا وهــو ســكر 

  االسالم، قال: فثاروا الیه بالسیوف، فقال معاویة: كفوا عنه فانه رسول.
  قال: ثم وثب السلیل بن محرم السكوني الى معاویة وجعل یقول:

  ل له تأویـــلان قولي قو  اسمع الیوم ما یقول اللیــــلُ 
  ان یذوقوه والذلیل ذلیـــل  حاب عليـاء من صـامنع الم

  خ ظمأ والقصاص امر جمیل  واقتل القوم مثل ما قتلوا الشیـ
  ن هدایا لنحرهن نحــول  ــدــانه والذي تساق له البـ

  ء لما ذقتموه حتى تقـولوا  لو علي وصحبه وردوا المـــا
  لـد ذلك الرضا خراج ثقیبع  یناـــقد رضینا بما حكمتم عل

  م بقاء وان یكن فقلیـــل  وــفامنع القوم ماءكم لیس للق
قــال: ثــم اخــذ معاویــة عمامتــه عــن راســة مغضــبًا وقــال الســقى اهللا معاویــة وال ابــاه مــن 

  حوض محمد ان شرب علي او اصحابة من ماء الفرات ابدا اال ان یغلبوا علیه.
، فقال:ویحـك )٢(المعـراء بـن االقبـل بـن االهـوال قال:فوثب رجل من اهل الشام یقال له

یا معاویة واهللا ولو سبقك علي الى الماء فنزل علیه من قبلـك اذًا لمـا منعـك منـه ابـدا، 
ولكن اخبرني عنك انك اذا انت منعته الماء من هـذا الموضـع اال تعلـم انـه یرحـل مـن 

صــنعت؟اال  موضــعه هــذا ینــزل علــى مشــرعة اخــرى فیشــرب منــه ثــم یحاربــك علــى مــا
تعلـم ان فـیهم العبیــد واالمـاء والضــعیف ومـن ال ذنـب له،هــذا واهللا اول البغـي والفجــور 

  فاغضب وان شئت فارض فاني ال ادع القول بالحق ساءك ام سرك، ثم انشا یقول:
  دي دواءـولیس لرایة عنــ  خرـلعمر ابي معاویة بــن صـ

                                                
قــریش فــي مكــة،ثم  ) مــنعبــداهللا بــن ســعد بــن ابــي ســرح العــامري، وهــو اول مــن كتــب لــه ( )١(

ــــد،وهو اخ لعثمــــان بــــن عفــــان بالرضــــاعة، ینظر:الحلبــــي، الســــیرة الحلبیــــة،ج ؛ ٤٤٣، ص٣ارت
  .٧٨، ص٣٦االمین، اعیان الشیعة، ج

 له. ةلم اقف على ترجم )٢(
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  اءــجوضرب حین یختلط الر   هــسوى طـعن یــحار العقل فی
  راءـــطول الدهر ما اوفى ح  فلست بتـــــابع دین ابي هنـد
  ولقد ذهب الوفاء فال وفـــاء  وقد ذهب العتاب فال عتـــــاب

  على عمرو وصاحبة الـــعفاء  ــرـوقولي في حوادث كل امــ
قــال: فــامر معاویــة بقتــل الرجــل، فوثــب قــوم مــن قومــه مــن بنــي عمــه فاســتوهبوه منــه 

فلما كان اللیل قـرب الـى علـي بـن ابـي طالـب فصـار معـه قـال: وانصـرف  فوهبة لهم،
اصحاب علـي مـن عنـد معاویـة بالخیبـة فـاغتم علـي لمـا اصـاب اصـحابة مـن العطـش 
ثم انه خـرج لـیال نحـو رایـات مـذحج، فـاذ هـو برجـل یقـول ابیاتـا مـن الشـعر مـن جـوف 

  خیمته:
  فــوفینا الرماح وفینا الجح  راتـایمنعنا القوم ماء الف

  زعفــوفینا السیوف وفینا ال  وفینا الشوارب الوشـیج
  فــالردى لم یخـ أخوفوهاذا   وفینا علي له ســـورة

  لفـــنا غمارا التوطلحة خض  ـداة الزبیرــالذین غ نونح
  وما بالنا الیوم نشاء النـــجف  فما بالنا امس اسد العرین

  دفــاله سوى الیوم یوم فشلوا  عراقــفما للحجاز وما لل
  فـــــدوین الدمیل ودون القط  ودبوا الیهم كبرك الجمال

كنـدة، فـاذا هـو  قال :فحركت هذه االبیات علیا رضـي اهللا عنـه، ثـم مضـى نحـو رایـات
  جانب خیمة االشعث بن قیس وهو یقول:برجل قد وقف الى 

  من الموت فیها للنفوس نقلت  لئن لم یجل االشعث الیوم كربة
  ـوتوافهبنا اناسا قبل ذلك مـ  لفرات بسیفهفنشرب من ماء ا

  وتلقى التي فیها علیك التشتت  جمع لنا الیوم امرنافان انت لم ت
قال فرجع علي رضي اهللا عنه الى رحلة، وسمع االشعث بن قیس هذه االبیات فخـرج 
من خیمته حتى اتى علیا فقال: یا امیـر المـؤمنین ایمنعنـا القـوم مـاء الفـرات وانـت فینـا 

یوفنا فــي رقابنا؟خــل عنــي وعــن النــاس فــواهللا ال رجعــت عــن المــاء دون ان اردة او وســ
موت دونـه قال:وتابعـة االشـتر بمثـل هـذا الكالم،فقـال علـي رضـي اهللا عنـه ذلـك الـیكم 

  فافعلوا ما احببتم.
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قـال: فخـرج االشـعت مـن عنـد علـي رضــي اهللا عنـه وذلـك فـي وقـت السـحر، ثـم نــادى 
یــد المــوت فــان میعادنــا الصــبح، فــاني نــاهض الــى المــاء ان فـي النــاس:اال مــن كــان یر 

  شاءاهللا.
قـــال: فاجابـــة نیـــف مـــن عشـــرة االف،واجـــاب االشـــتر خلـــق كثیـــر مـــن بنـــي عمـــه بنـــي 
مــذحج.قال:وجعل االشــتر یصــب علیــه ســالحه وقــد اضــاء عمــود الصــبح وهــویرتجز 

  ابیاتا ویقول:
  لن یصلح الزاد بغیر ملح  میعادنا االن بیاض الصبح

  بوا الى القوم بطعن سمعد  الوال امر بغیر نصحال 
  ال صلح للقوم راین صلحي  بین العوالي وضراب نفح

  حسبي من االقدام قاب رمحي
قال:واقبل االشعث بن قیس على صاحب رایته واسمه الحارث بن حجر الكنـدي فقـال 

ابــي  لــه: ایــن حجــر اهللا مــا النخــع بخیــر مــن كنــده وال االشــتر بخیــر منــي فتقــدم فــداك
  وامي بالرایة قال: فتقدم صاحب رایة االشعث وهو یقول:

  یا اشعث الخیرات یا بن قیس
  یا البس التاج ولیث الخیس                         

  ما ان لنا مثلك لیس لیس 
  والطعن باهللا كاكل الحیس                    

ذلـك عقـار مـن  االشعث:هللا درك ودر ابیك ان اعش فلك عند رضـاك، وان امـت لفقا
عقاري بحضر موت قال: وتقدم فتى من اصحاب علي رضي اهللا عنه وفي یـده رمـح 

  له وهو یقول:
  

  واالشتر الخیر كلیث یبعث  انعطش الیوم وفینا االشعث
  او تشربوا الماء فثبوا وافثوا  فصابروا فأنكـم لم تلبثوا

شـعث الرجالـة فتقـدم مر االق ان یغلب اهل الشام علـى المـاء فـأقال: وخشى اهل العرا
اكثر من اربعة االف رجـل حتـى بركـوا خلـف االترسـة والحجـف، وجعـل االشـعث یقـدم 

االشـتر و رمحه ویقول: بابي انتم وامـي یـا اهـل العـراق، تقـدموا فلـم یـزل یفعـل ذلـك هـو 
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جمیعا صاحوا باصحاب معاویة:خلوا عن الماء فقال ابـو االعـور السـلمي:هیهات واهللا 
  كم السیوف!حتى تاخذنا وایا

فقال االشعث:بلى واهللا اظن انها قد دنت مناومنكم قال: ونظر االشتر الـى عمـرو بـن 
العاص واقفا في اول القوم فصاح به ویلك یا عمرو لقد كنت اظن لك رأیـا اتظـن اننـا 
ــا افــاعي اهــل العراق؟لقــد  نخلیــك والمــاء؟ أي تربــت یــداك وثكلتــك امــك امــا علمــت انن

له عمرو: سـتعلم یـا اشـتر اینـا یـوفي بالعهـد ویـتم علـى العقـد،  رمت امرا عظیما، فقال
  قال: فتبسم االشتر هو یقول:

  تنح في القواصي  ویلك بابن العاصي
  من شدة المناص  واهرب الى الصباحي
  یؤخذ بالنواصي  فالیوم في العراض
  في االدرع الدالص  من حذر القصاص

رو مـن بـین یدیـه هاربـا حتـى اخـتلط قال: فحمل علیه االشتر لیضربة بسیفه، فمـر عمـ
باهــل الشــام، وصــاح االشــعث بالرجالــة، واالشــتر بالخیــل، واخــتلط القــوم علــى شــاطئ 
الفرات فاقتتلوا قتاال شدیدا، فقتل من اهل الشـام جماعـة كثیـرة وغـرق مـنهم فـي الفـرات 

  مثل ذلك وولوا االدبار منهزمین، وصار الماء في ید علي واصحابه.
بـن العـاص علـى معاویـة فقال:مـا تقـول االن ان منعـك علـى المـاء كمـا ثم اقبل عمرو 

منعته ایاه؟فقال معاویة:دع عنك هذا ولكن ما ظنك بهذا علي؟فقال عمرو: ظنـي واهللا 
للت منه،النه انما جـاء لغیـر المـاء وقـد كنـت ي انه ال یستحل منك مثل الذي استحبعل

ي وقبلــت مــن ابــي ســرح فقلــدت نبــدء االمــر، التمنعــه المــاء فخــالفت اشــرت علیــك فــي
  یحدث به الى اخر االبد،ثم قال: نفسك عاراً 

  
  لراي ابن ابي سرحــة  امـــــرتك امرا ففسخته

  ولم تر في الحرب كالفسحة  ي اغماضةواغمضت في الرأ
  الم ینطحوا جمعنا نطحـه  فكیف رایت كباش العـراق
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وه ایـاه قــال: فكــان ء وال تمنعــن خلـوا بیــنهم وبـین المــاالــى اصــحابة ا قـال: وارســل علـي
ــــي رضــــي اهللا عنــــه واصــــحاب معاویــــة یــــردون المــــاء بــــالقرب واالســــقیة  اصــــحاب عل

  ویستسقون ویسقون الخیل واالبل ما یؤذي احد منهم احدا.
ــــه فأخــــذ ســــهمًا فكتــــب  ــــى منزل ــــك ثالثــــة ایــــام، ودخــــل معاویــــة ال ــــى ذل قال:واقــــاموا عل

لعـراق فــان معاویـة یریـد ان یفجـر علــیكم علیـه:((من عبـداهللا الناصـح امـا بعــد یـا اهـل ا
الفـرات فیغـرقكم فخــذوا حـذركم والسـالم)) ثــم رمـى بالسـهم الــى عسـكر علـي رضــي اهللا 
عنه في جوف اللیل، فوقـع فـي یـد رجـل مـن اهـل الكوفـة، فقـراه ثـم اقـراه النـاس وجعـل 

  بعضهم یقول لبعض:هذا اخ لنا ناصح اذ كتب الینا بما یرید ان یفعل معاویة.
ه، ثــم اقبــل علــى اصــحابه فقــال:خط الســهم الــى علــي رضــي اهللا عنــه فقــرأ :ووقعقــال

  .)١(معاویة، ولیس هذا اال مكر ومكیدة، فال یهولنكم ذلك
  

  *ذكر الوقعة الثانیة بصفین
قــال: وبعــث معاویــة بمــائتي رجــل او یزیــدون الــى عــاقول ومعهــم المعــاول والمســاحي 

علي خدیعة ومكرا قال:ووقعـت الضـجة فـي   الفعلة فجعلوا یحفرون بجبال عسكر،واهللا
 عنـه،فقال: ویحكـم ال علـیكم، فـان هـذا الـذي تـرون هـو شـي ال عسكر علي رضي اهللا

یستقیم، وال یقوى علیه معاویة ابدا ولو انفق جمیـع امـوال الشـام، وانمـا یریـد ان یـزیلكم 
ضـج اهـل عن مكانكم،فال تكونوا ضـعفاء القلـوب والعقـول وال تغلبـوني علـى راي.قال:ف

  العراق وقالوا:واهللا لنرحلن فان شئت فارحل وان شئت فاقم.
قــال: ثــم ارتحــل النــاس عــن اخــرهم وصــارا ناحیــة فــي الفــرات وارتحــل علــي رضــي اهللا 

  :)٢(عنه في اخر الناس حتى نزل معهم جعل یقول
                                                

، دینوري؛ الــ١٥٨، ص١؛ابــن قتیبــة االمامــة والسیاســة؛ج١٦١ینظــر،ابن مــزاحم، وقعــة صــفین، )١(
ــــار الطــــوال، ص ؛ المســــعودي، ٢٤٠، ص٥، جرســــل والملــــوكي، تــــاریخ ال؛ الطبــــر ١٦٨االخب

ــــاریخ، ج ؛ ابــــن االثیــــر، الكامــــل فــــي٤١٧، ص٢مــــروج الــــذهب،ج ؛ابــــن كثیــــر ٣٦٤، ص٢الت
ـــــة، ج ـــــة والنهای ، اعیـــــان مـــــیناال،٩٦ص،١٨؛ المجلســـــي، بحـــــار االنـــــوار،ج٣١٠، ص٧البدای

 .١٤-٥، ص٣الفتوح، ج ،؛ ابن اعثم الكوفي٣٢٠،ص٨الشیعة، ج
 .١٩١بن مزاحم، وقعة صفین، صا عنداالبیات  )٢(
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  الى ركن الیمامة او شام  ي اطعت عصبت قوميولو ان
  قاویل الطعـامتخالفني ا  ولكني اذا ابرمت أمـــرا

قال:فلمـــا كـــان اللیـــل دخـــل معاویـــة بعســـكره حتـــى نـــزل فـــي الموضـــع الـــذي كـــان علـــي 
واصحابه فیه قال:واصبح اهـل العـراق فنظـروا الـى عسـاكر معاویـة فـي مكـانهم فنـدموا 
على ما فعلوا،قـال: ثـم دعـا علـي باالشـتر واألشـعث بـن قـیس فقال:انكمـا قـد غلبتمـاني 

معاویة واصحابه قد نزلوا علـى المـاء كمـا كـانوا یوشـك ان  على راي فدونكما االن هذا
ســیمنعوكم ایــاه كمــا منعــوكم اول مــرة، قــال االشــعث: صــدقت یــا امیــر المــؤمنین وانــي 

  ساصلح ما اسفدت فقال االشتر:وانا واهللا معك ویدي في القوم قبل یدك.
ــم یبــین مــنهم االاقــال: ونــادى االشــتر فــي اصــحابه فأجــ الحــدق،  بوه كــذلك بالســالح ل

  وجعل االشتر یرتجز ویقول
  بسیفي المصقول ضربا معجبا  الیت ال ارجع حتى اضربا
  وخیرهم نفسا واما وابـــا  انا ابن خیر مذحج مركبا

  قال:فشد علیه رجل من اهل الشام یقال له فیروز بن صالح العكي وهوبرتجز
  یا صاحب الطرف الحصان االدهم

  اذا شئت الینا اقدم اقدم                           
  ن ذي العزو ذي التكرمانا اب

  سید عك كل الیهم فاعلم                      
قال: فحمل علیه االشتر فطعنه طعنة في خاصـرته فأنفـذها، ثـم صـاح: یـا اهـل الشـام 
هل مـن مبـارز؟ فخـرج الیـه مالـك بـن االدهـم السـلماني وكـان مـن فرسـان الشـام فجعـل 

  یرتجز یقول:
  براز ذي غشم وذي اعتزاز  اشتر في برازي هل لك یا

  مفازع لقــــرنه لزاز  كأنه حیة ذي ابـــتزاز
ثم حمل علیه االشتر فقتله، ثم صاح: یااهل الشام من یبارز؟فخرج الیه زیاد بن عبید 

  الكناني وهو یرتجز ویقول:
  جالد قوم جــامع الفؤاد  روید التجزع من جــالد

  یشد بالسیف على االعادي  يیجیب في الروع دعا المناد
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  قال: فبرز الیه االشتر وهو یقول:
  بفارس في حلق مدجج  يجبلیت باالشتر ذاك المذح
  اذا دعاه القرن لم یعزج  جكاللیث الغابة المــه

ثم شد علیه االشتر فقتلـه، ثـم نـادى:من یبـارز؟فخرج الیـه زامـل بـن عبیـدالحرامي وهـو 
  یقول:

  بهل لك في طعن غالم مجر   بیا صاحب السیف الخصیب المضر 
  لیس بحیاد وال مغلــــب  یحمل رمحا مستقیم الثعــــلب

قـــال:فلم یكـــذب االشـــتر ان حمـــل علیـــه ولـــم یجبـــه بشـــيء ، فلمـــا طعنـــة برمحـــه التـــوى 
الشـمي علـى الـرمح، فانفلـت مــن طعنـة االشـتر. قـال فجــال االشـتر علـى فرسـه وجعــل 

  یرتجز ویقول:
  ساناكان قدما تقتل الفر قد   خانك رمح لم یكن خوانا
  ویحرم الكهول والشیبــانا  ویهلك االبطال واالقرانا

ثــم شــد علیــه فطعنــه طعنــة قتلــه، ثــم نــادى:من یبــارز؟ فخــرج الیــه مالــك بــن روضـــة 
  الحمیري وهو یقول شعرا قال، فقصده االشتر وهو یقول:

  منكم خمسة من قبلك ن قتلك            قتلتالبد من قتلي او م
  كانوا حماة مثلككلهم 

ثم شد علیه االشتر فقتله  فاشتبكت الحرب بین القوم وتقدم شـرحبیل بـن السـمط قـال: 
ه كفـأه عـن ه طعنـفخرج الیـه االشـعث وهـو یقـول شـعرا، ثـم حمـل علیـه االشـعث وطعنـ

لت وهو لما به، قال: فغیره ابـو االعـور السـلمي، وقـال: یـا شـرحبیل طعنـك فرسه ، فأف
: نعم واهللا یا ابا االعور طعني االشعث وهو سید في قومه وانـا االشعت بن قیس فقال

سید في قومي، فان كنت صـادقا فـاخرج الیـه وانتصـب لـه لتـرى مـا ینـزل مـن صـولته. 
قال فخرج ابو االعور. قال: فبدر الیه االشعث، ثم حمل علیه االشـعث فطعنـه طعنـة 

  كادت ان تاتي على نفسه فولى عنه ابو االعور جریحا.
:ثم خــرج حوشــب ذو الظلــیم،وذو الكــالع فخرجــا علــى فرســین لهما،وجعــل حوشــب قــال

  قال: فخرج االشعث واالشتر جمیعا نحو حوشب وذي الكالع.
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قــال: ثــم تقــدم االشــتر ایضــا وهــو یقــول شــعرا علــى قافیتــه، ثــم حمــل االشــعث واالشــتر 
هــل جمیعــا علــى حوشــب وذي الكــالع فتطلعــوا ســاعة وافترقــوا وصــاح اهــل الحجــاز وا

العــراق لبعضــهم بعضــا، ثــم حملــوا علــى اهــل الشــام، فقتلــوا مــنهم مقتلــة عظیمــة. قــال 
وجعل اهل الشام ینادون اهل العراق: یا هؤالء انظرونا سـواد هـذه اللیلـة فاننـا راجعـون 
الى معسكرنا الذي كنا فیه فصاح االشعث بـن قـیس واصـحابه، فقـالوا:واهللا النبیـت اال 

  نرحل فال تعجلونا. اً في معسكرهم. قالوا : فاذ
قال: ثم رحـل القـوم الـى معسـكرهم فنزلـوا كمـا كـانوا. واقبـل االشـعث علـى علـي رضـي 
اهللا عنه فقال: ارضیت یا امیر المؤمنین؟قـال علـي رضـي اهللا عنـه: رضـیت، ثـم اقبـل 

  علیه وعلى االشتر فقال:انتما كما قال الشاعر:
  وان لنا اذا الحرب شمرت

  االقدام قبل التوقف بدیهة                       
قال: فقال االشعث: یا امیر المؤمنین!انه قد غلب اهللا عز وجـل علـى المـاء مـرة وهـذه 
ثانیة، وقد علمت ما كان من غدر معاویة،وان شـئت منعنـاهم الماء؟فقـال علـي رضـي 
اهللا عنه:ان الخطب، اعظم من منعهم المـاء، فـال تمـنعهم المـاء وال تكـافؤهم بصـنیعهم 

:ثم دعـــــا علـــــي رضـــــي اهللا عنـــــه ســـــعید بـــــن قـــــیس الهمـــــداني وبشـــــر بـــــن عمـــــرو قــــال
انطلقــوا الــى معاویــة فــادعوه الــى اهللا عــز وجــل والــى الطاعــة  ، فقــال لهمــا)١(االنصـاري

والجماعــة واحتجــوا علیــه وانظــرو مــا رایــه وعلــى مــاذا قــد عــزم قال:فــاقبلوا حتــى دخــل 
ن الدنیا غداره غـرارة سـفیهة جـائرة على معاویة، فتقدم بشر بن عمرو فقال:یا معاویة ا

وعنك زائلـة،وانك راجـع الـى اهللا عـز وجـل فمحاسـبك علـى عملـك ومجازیـك بمـا قـدمت 
یـــداك قـــال: فقطـــع معاویـــة علیـــه الكـــالم ثـــم قـــال: فهـــال بهـــذا اوصـــیت صـــاحبك؟فقال 
االنصاري: یا سبحان اهللا العظیم، ان صاحبي لیس مثلـك. انـه احـق بهـذا االمـر منـك 

فقـال معاویـة:فیقول  )(الـدین والسـابقة فـي االسـم، والقرابـة مـن الرسـول للفضل في 
ماذا؟قــال: اتــى امـــرك بتقــوى اهللا واجابــة الحـــق والــدخول فیمــا دخلـــت فیــه المهـــاجرون 

                                                
بشـیرین عمــرو االنصـاري هــو مــن رسـل االمــام علـي علیــه الســالم الـى معاویــة،ینظر الطبــري،  )١(

 .٥٧١،ص٤،جتاریخ الرسل والملوك
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ــابعون فــان ذلــك اســلم لــك فــي دنیــاك واخرتــك، فقــال معاویــة ونطــل دم  واالنصــار والت
ـــدا، ومـــالكم وال ل ـــك اب ـــاخرجوا عثمـــان!ال واهللا ال كـــان ذل ـــدي اال الســـیف ف صـــاحبكم عن

  عني.
ــبن بســیوف صــاحبنا  ــد لتغل ــابن هن ــائمین والتفــت الیــه ســعید فقــال: واهللا ی قــال: فوثبــوا ق
ـــم تلـــدك ولـــم تكـــن فـــي العـــاطین فقـــال معاویـــة یـــداهللا فـــوق یـــدك  مـــاتود ان امـــك هنـــد ل

ي، قال:واقبلوا الى علي رضي اهللا عنه یخبروه بذلك فدعا علي بشبث بن ربعي الریاح
ویزید بن قیس االرحبي، وزیاد بن خصفة التمیمـي، وعـدي حـاتم الطـائي فارسـلهم الـى 

  معاویة وقال لهم اعذروا الیه وأنذروه قبل االقدام على الحرب.
قال:فجـــاء القـــوم حتـــى دخلـــوا علـــى معاویـــة، وتقـــدم عـــدي بـــن حـــاتم الطـــائي، فقـــال یـــا 

ــــدعوك الــــى امــــر اهللا یجمــــع اهللا ــــة اننــــا قــــد اتینــــاك ن ــــه كلمتنــــا ویحقــــن دمــــاء معاوی  ب
، وقــد اجتمــع  المســلمین،وندعوك الــى افضــل النــاس ســابقة واحســنهم فــي االســالم أثــرًا
نــاس الیــه، وارشــدهم اهللا تعــالى بالــذي رأوا فــاتق اهللا یــا معاویــة وانتــِه عمــا قــد ازمعــت  ال
ــــه مــــن قبــــل ان یصــــیبك اهللا واصــــحابك بمــــا اصــــاب بــــه انصــــار الجمــــل، فقــــال  علی

بن صخر بن حرب ما یقعقـع ما جئت متهددا، كال واهللا یا عدي أني ألمعاویة:كأنك ان
ان، امــا انــك مــن المجلبــین علــى عثمــان وانــا ارجــو ان تكــون ممــن یقتلــه اهللا لــي بالشــن

قال:فاراد عدي اجابته فسبقه شبث بن ربیعة فقال: یا معاویة لقـد اتینـاك فیمـا یصـلحنا 
  ع بها احد.وایاك، فصرت تضرب لنا االمثال التي ال ینتف

قال:ثم تكلـم یزیـد بـن قـیس فقـال: یـا معاویـة اننـا لـم ناتـك اال لنبلـغ مـا بعثنـا بـه ونـؤدي 
عنــك مــا ســمعه منــك، وان صــاحبنا هــو مــن قــد عرفتــه وعرفــه المســلمون واننــا واهللا مــا 

  قوى وال اهدى في الدین وال اجمع خصال الخیر كلها منه.ترأینا رجًال قط اعمل بال
كــم قــد دعــوتم الــى الطاعــة والجماعــة فامــا الجماعــة التــي دعــوتم الیهــا قـال: معاویــة: ان

فنعمًا هي واما الطاعة لصاحبكم فأننا النراهـا واجبـة علینـا، الن صـاحبكم قتـل خلیفتنـا 
 تلـةوفرق جماعتنا وهو یزعم انـه لـم یقتـل ولـم یـأمر، نحـن ال نـرد ذلـك علیـه غیـر ان ق

  احبنا ونحن نجیبكم الى الطاعة والجماعة.صاحبنا عنده، فلیدفعهم الینا لنفدیهم بص
ث: لو مكنت مـن عمـار بـن یاسـر هـل كنـت قاتلـه؟ فقـال معاویـة: ومـا یمنعنـي قال شب

ــو قــدرت علــى ابــن ســمیة لمــا قتلتــه بعثمــان ولكنــي كنــت اقتلــهُ مــولى  مــن قتلــه؟ واهللا ل
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الـى  عثمان بن عفان، فقال شبث بـن ربعـي:اذا واهللا مـا عـدلت یـا معاویـة واهللا التصـل
لكواهــل وتضـــیق علیــك ارض الفضـــاء اقتــل عمــار او تـــرى الهامــات وقـــد نــدرت عـــن 

  برحبها.
قال: ثم خرج القوم من عند معاویة فصاروا الى علي رضـي اهللا عنـه، فـاخبروه بالـذي 

  كان بینهم وبین معاویة من الكالم.
وا حتى قال:واذا حبیب بن مسلمة الفهري، وشرحبیل بن السمط ومعن بن یزید، قد اقبل

دخلوا على علي رضي اهللا عنـه، فسـلموا وجلسـوا، ثـم تكلـم حبیـب بـن مسـلمة فقال:امـا 
امـر اهللا  بعد فان عثمان بن عفان كـان خلیفـة یعمـل بكتـاب اهللا عـز وجـل وینتهـي الـى

عثمــان حتــى  م علیــه فقتلتموه،فــادفع الینــا قتلــةتم وفاتــه فعــدوتبطفاســتثقلتم حیاتــه، واســت
ك لــم تقتلــه فــاعتزل النــاس واجلــس فــي منزلــك حتــى یكــون هــذا نقــتلهم بــه فــان قلــت انــ

  االمر شورى بین الناس، یولیهم امرهم من اجمع علیه رأیهم.
والكالم في امور النـاس، قـم یـا عـدو  -فقال له علي رضي اهللا عنه:وما انت ال ام لك

علــي اهللا فلســت هنــاك وال بأهــل للكــالم فقــال حبیــب واهللا انــك لترانــي حیــث تكــره، فقــال 
  رضي اهللا عنه ولو أجلبت بخیلك ورجلك، اذهب فال ابقى اهللا علیك ان ابقیت.

ــه  فقــال شــرحبیل: انــي ان كلمتــك فخفــت ان یكــون جوابــك لــي جــواب صــاحبي فقــال ل
علي: اسمع حتى اكلمك یا شرحبیل فواهللا لقد بایعني الناس وانا كـاره لهـذا االمـر غیـر 

ل االســالم فبــایعتهم فلــم یرعنــي اال شــقاق مــن ان االمــة اختلفــوا وكرهــت الفرقــة بــین اهــ
شـــاقني بالبصـــر بخـــالف معاویـــة، رجـــل لـــم یجعـــل اهللا لـــه ســـابقة فـــي الـــدین وال ســـلفا 

ولـم یـزل  )(ب رسـوله محمـد لحا في االسالم، طلیق ابـن طلیـق حـرب اهللا وحـر صا
ًا هللا ولرســوله وللمــؤمنین عــدوا هــو وابــوه مــن قبلــه، ثــم دخــال فــي االســالم كــارهین فعجبــ

م وال یسـعكم شـقاقهم والفـراقهلكم یا أهل الشام وانقیادكم له، وتتركون ال نبـیكم الـذین ال
خالفهـم وان التعــدلوا بهــم احــدا مــن االئمــة قــال: فقــال لــه شــرحبیل: افنشــهد ان عثمــان 
قتل مظلوما؟ فقال له علي: انه الیخلو عثمان ظالمـا او مظلومـا ثـم وثـب القـوم، فقـال 

تـى اخبـركم عـن عثمـان: فقـال حبیـب بـن مسـلمة لسـنا نحـب ان علي: فاسمعو عنـي ح
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إِذَا  فَإِنَّك لَـا تُسـمع الْمـوتَى ولَـا تُسـمع الصـم الـدعاء        نسمع منك شیئا، فقال علي رضي اهللا عنه:(
 بِرِيندا ملَّوإِلَّا   و عمإِن تُس هِمن ضَلَالَتيِ عمي الْعادبِه ا أَنتمو ونملسم ما فَهناتبِآي نمؤن ي١(م((  

قال: فخرج القوم من عنـد علـي، فاقبـل علـى اصـحابه فقـال: الیكـن هـؤالء اولـى بالحـد 
في ضاللتهم منكم في حقكم وطاعة ربكم قال:فلما كان من الغد اذا بعبیداهللا بن عمر 

الـب محمـد بـي طبن الخطاب قد خرج في خیل عظیمة یرید الحرب، فاخرج علي بن ا
، فـاقتتلوا یـومهم قتـاال شـدیدا، وانصـرف الفریقـان عـن قـتال بن ابي بكـر فـي خیـل مثلهـا

وجرحـى، فلمــا كـان مــن الغـد خــرج شــرحبیل بـن الســمط فـي خیــل عظیمـة، فــاخرج الیــه 
  علي رضي اهللا عنه االشتر في خیل مثلها، فاقتلوا وانصرفوا عن قتلى وجرحى.

ن العـاص فـي خیـل عظیمـة فـاخرج الیـه علـي رضـي فلما كان مـن الغـد خـرج عمـرو بـ
  اهللا عنه عبداهللا بن عباس في خیل مثلها، فانصرفوا عن قتلى وجرحى.

قــال: فلــم یــزل القــوم علــى ذلــك الــى ان بقــي مــن شــهر المحــرم ســبعة ایــام او ثمانیــة، 
الشــام علــى قال:وجعــل معاویــة وعمــرو بــن العــاص یبعثــان الكتائــب ویحرضــان اهــل 

  حابس بن سعد الطائي في ذلك یقول: ابه، فانشأحرب على واصح
  بقین من المحرم او ثمــان  اما بین المنایا غیر سبع
  الهل الكوفة الود الیمــــاني  هناك دماؤنا حل حالل
  عن اهل الكوفة الموت العیان  الم یعجبك انا قد هجمنا

ه یقـال قال: فلما انقضى شهر المحرم واهل هالل صفر بعـث علـي رجـال مـن اصـحاب
له مرثد بن الحارث حتى وقف قریبا مـن عسـكر معاویـة، ثـم نـادى بـاعلى صـوته عنـد 
غروب الشمس: یا اهل الشام أن امیر المؤمنین علي بن ابي طالب یقول لكم: انا قـد 

مـا كفننـا عـنكم شـكا فـي امـركم كففنا عنكم في هذا الشهر الحرام فلـم تكفـوا عنـا، وواهللا 
ــا عــنكم وانمــا كففنــوالجب ا لخــروج هــذا الشــهر المحــرم لترجعــوا الــى الحــق، واحتججنــا ن

ـــان، والظلـــم والعـــدوان،  ـــم تنهـــوا عـــن الطغی علـــیكم بكتـــاب اهللا عـــز وجـــل ودعونـــاكم فل
والكــذب والبهتــان،ولم تجیبــوا الــى حــق والبرهــان، فانــا قــد انــذرناكم علــى ســواء ان اهللا 

  الیحب الخائنین.
                                                

 .٥٣-٥٢ ،االیة:الرومسورة  )١(
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انه انما كان ینظر: انسالخ الشهر ففزعوا الى قال: فعلم اهل الشام ان علیًا یحاربهم و 
معاویة،وذلك في اول یوم من شهر صفر،عبئ معاویة اصحابه فكان على میمنته ذو 
الكالع الحمیري،وعلى رجالتها حوشب ذو الظلیم وعلى خیل میسرته محمد حبیب بـن 

لـد وعلـى خیـل القلـب عبـد الـرحمن بـن خا )١(مسلمة وعلى رجالتهـا بسـر بـن ابـي ارطـاة
بن الولید المخزومي وعلى رجالتها الضحاك بن قیس ،وعلـى خیـل الجنـاح عبـداهللا بـن 
جعـدة الفـزاري علـى رجالتهـا همـام بـن قبیصـة النمیري،وعلـى خیـل الكمـین ابـو االعــور 

  السلمي،وعلى رجالها حابس بن سعد الطائي.
ه تـــقــال: وعبــى علــي بــن ابـــي طالــب رضــي اهللا عنــه اصـــحابة فكــان علــى خیــل میمن

وعلــى رجالتهــا عبــداهللا بــن  )(الحســن والحسن(علیهماالســالم) ســبطا النبــي محمــد 
،وعلــى خیــل المیســرة محمــد بــن الحنفیــة، )٣(، ومســلم بــن عقیـل)٢(جعفـر بــن ابــي طالــب

  .)٤(ومحمد بن ابي بكر وعلى رجالها، هاشم بن عتبة بن ابي وقاص
اس بـــن ربیعـــة بـــن واخـــوه عمـــر بـــن عتبـــة،وعلى خیـــل القلـــب عبـــداهللا بـــن عبـــاس والعبـــ

ـــى خیـــل  ـــن قیس،وعل ـــك بـــن الحـــارث االشتر،واالشـــعث ب ـــى رجالتهـــا مال الحـــارث ،وعل
الجناح سعید بن قـیس وعبـداهللا بـن بـدیل بـن ورقـاء الخزاعـي وعلـى رجالتهـا رفاعـة بـن 

                                                
 )(ع مــن النبــيسنان،اســلم وهــو صــغیر ولكنــه لــم یســم هــو عمیــر بــن عــویمر بــن عمــران بــن )١(

، ٢٨،الطوســي، رجــال الطوســي، صویــة بــن ابــي ســفیان فــي وقعــة صــفین ینظروكــان مــع معا
 .١١٣، ص١اعیان الشیعة،ج ،مین؛ اال١٥٧، ص١لبر، االستیعاب،جابن عبد ا

 یلــــةاالمـــام علــــي بــــن ابــــي طالــــب ،كــــان زوج العق ابن اخعبـــداهللا بــــن جعفــــر بــــن ابــــي طالــــب، )٢(
ن قـد شـهد صـفین مـع االمـام علیـه الهاشمیة زینب بنت علي بن ابي طالب(علیهما السـالم) كـا

، ابـن ١٤٣٣، ص٣، ابـن عبـد البـر، االسـتیعاب،ج٧٠السالم، الطوسـي، رجـال الطوسـي، ص
 .١٦٠، ص٤حجر، االصابة،ج

مســلم بــن عقیــل بــن ابــي طالــب، كــان مــع عمــه االمــام علــي بــن ابــي طالــب یــوم صــفین، وقــد  )٣(
زیــاد عبـداهللا بـن واقعـة الطـف فقتلـه ارسـله االمـام الحسـین (علیـه السـالم) الـى اهـل الكوفـة قبـل 

 .٤٦٦، ص١٥، االمین، اعیان الشیعة،ج٩٦بن ابیه، الطوسي، رجال الطوسي، ص
هاشــــم بــــن عتبــــة بــــن ابــــي وقــــاص، كــــان ممــــن شــــهد صــــفین مــــع االمام(علیــــه الســــالم)، ابــــن  )٤(

 ٢٥٠، ص١؛ االمین، اعیان الشیعة،ج٣٥، ص٥اسد الغابة، جر،االثی
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شداد العجلي وعدي بـن حـاتم الطـائي،وعلى خیـل الكمـین عمـار بـن یاسـر وعمـرو بـن 
  امر بن واثلة الكناني، وقبیصة بن جابر االسدي.الحمق الخزاعي ،وعلى رجالتها ع

قال:ثم جعل علي رضي اهللا عنه على كل قبیلة من قبائل ربیعة ومضـر والـیمن رجـال 
من رؤسائهم یقتدون برأیة وینتهون الى أمره،ودنا القوم بعضهم من بعـض وتقـدم رجـل 

مــن  مــن اصــحاب علــي رضــي اهللا عنــه یقــال لــه الجــدل بــن عبــداهللا المــذحجي وكــان
  االبطال المعدودین.

قال: فحمل الجدل على صفوف أهل الشام،فلم یـزل یضـارب ویطـاعن حتـى أثـر فـیهم 
، ورجع حتى وقف في موضعه.   أثرا حسنًا

ــه عــوف بــن عــوف وهــو یرتجــز ویقــول  قال:وتقــدم رجــل مــن اصــحاب معاویــة یقــال ل
،قال :ثم  شعرا، قال فخرج الیه علقمة بن قیس من اصحاب علي مجیبًا له على شعره

.   حمل علیه علقمة بن قیس فطعنه في لبته طعنة فسقط الشامي قتیًال
قال: دعا عمرو بن العاص بأبنه عبداهللا فقال:یـا عبـداهللا: مـا افعـل، فانـك تقـدمت الـى 
 حــرب رجــل مــا كفــر بــاهللا ســاعة قــط، قــال فغضــب عمــرو ثــم قــال: واهللا لتاخــذنها،اوال

قـال لـي: اطـع ابـاك  )( لوال ان رسـول اهللا بهذا السیف قرطفك، فقال عبداهللا ضرباً 
.   یا ابا عبداهللا، لما اطعتك في هذا االمر ابدًا

قال:ثم اخذ عبداهللا الرایة وتقدم بین یدي ابیه حتـى وقـف امـام اصـحابه قـال: ثـم حمـل 
عمرو في نفر من اهـل الشـام فقـاتلوا سـاعة، ورجعـوا الـى مـواقعهم ونظـر علـي رضـي 

ي فیه عمرو فاذا هو صف محكم بالخیل والرجالة فدعا برجل اهللا عنه الى الصف الذ
فــدفع الیــه رایــة ســوداء ضــم الیــه خمســمائة  )١(مــن ربیعــة یقــال لــه الحضــین بــن المنــذر

رجــل مــن ســادات ربیعــة وقــال: تقــدم یــا حضــین نحــو هــذا الصــف فــي بنــي عمــك، وال 
اعلمــوا ان تقصــر لیكــون نصــیبك االخــص، قــال فاخــذ الرایــة ثــم قــال: یــا معشــر ربیعــة 

المـــوت الیـــوم خیـــر مـــن الفرار،فـــانظروا وال یلتفـــت مـــنكم احـــد واتبعـــوني والمیعـــاد بینـــي 

                                                
ـــه رایـــة یـــوم صـــفین ، ینظـــر: االمـــین، اعیـــان الشـــیعة،  الحضـــین بـــن المنـــذر،هو )١( مـــن كانـــت ل

 .٢٩٦، ص٢٩ج
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وبیــنكم فســطاط معاویــة،قال ثــم تقــدم الحضــین وأصــحابه بالرایــة، فلــم یــزل یطــاعن فــي 
  اعراض اهل الشام حتى خضَب الرایة بالدماء.

ضین بن المنذر في قومه قال: وجعل معاویة یقول: لمن هذه الرایة السوداء؟فقاال: للح
من ربیعة قال: فتقدم معاویة بین یدیة ثالثمائـة رجـل مـن بنـي عـك ولخـم وحمیر،وقـدم 
علي رضي اهللا عنه بین یدیه مائة رجل مـن ابطـال مـذحج واخـتلط القـوم فـاقتتلوا قتـاال 
شدیدا وصیر بعضهم لبعض ساعة، وصاح علي بالحضـین بـن المنـذر ان قـدم الرایـة 

قــدم الحضـین وهــو لـم یصــبر مـن غیظــة وتقـدمت معــه مـذحج وربیعــة یـا حضـین قال:ف
وكــل رجــل مــنهم یحتــاج الــى كتبــة فحملـــوا علیــه حملــة رجــل واحــد حتــى وصــلوا الـــى 
فسطاط معاویة وانكشف عنه الناس، قال:وصاح رجل من اصحاب معاویـة ویحكـم یـا 

فمــع الیــوم  اهــل الكوفــة امــا تتقــون اهللا فــي الحــرم؟ویحكم نحــن بنــو اعمــامكم فقصــروا ،
  .)١(ا أنشا علي رضي اهللا عنه یقولهغد، فعند

  اذا قیل قدمها حضین تقدمـــا  لمْن رایة سوداء یخفق ظلها
  حیاض المنایا نقطر الموت والدما  یقدمها للموت حتى یزیدها

قال: فلم یزل الحضین بن المنذر یقاتل هو وبنو عمه حتى ضج منهم اهل الشام، ثـم 
  جرح منهم خلق كثیر. رجعوا مواضعهم، وقد

قال:وخرج مولى لعثمان بن عفان یقال له احمد حتى وقف بین الصفین وجعل یرتجـز 
  ویقول:

  سها على عثمانر تبكي فوا  ان الكتیبة عند كل تصادم
  یبكون كل مفصل وسنان  قوم حماة لیس منهم فابسط

  قال: فخرج الیه كیسان مولى علي مجیبًا له وهو یقول:
  مولى التقي الصادق االیمان  مر اننيیا أحیلي قلیــال  قف

  فاثبت لحد مهند وسنــان  عثمان ویحك قد مضى لسبیله
قال: فحمل علیه مولى عثمان فطعنه طعنة جد لهُ قتیال ، فقال علي رضـي اهللا عنـه: 
قتلنـي اهللا ان لــم اقتلــك یــا عــدو اهللا، ثــم حمــل علیــه علــي وتلقــاه مــولى عثمــان بالســیف 

                                                
ـــــد االبیـــــات )١( ـــــري، تـــــاریخ ال٢٨٩وقعـــــة صـــــفین،ص،ابـــــن مزاحم عن ـــــوك؛ الطب ، ٦، جرســـــل والمل

 .٣٧٤، ص٢االثیر، الكامل في التاریخ،ج ن؛اب٢١-٢٠ص
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فضربه واتقاه علي رضي اهللا عنه بجحفته، ثم مدعلي یـده الیـه وقـبض وهو لم یعرفه، 
على ثوبه ثم رفعه عن قربوصه وضرب بـه االرض فكسـر منكبـه واضـالعه، ثـم جـال 

  علي رضي اهللا عنه في میدان الحرب وهو یتمثل بهذه االبیات:
  ما اصاب الناس من خیر وشر  لهف نفسي وقلیل ما اسد
  وهم الساعون في الشر الشمـر  بهملم ارد في الدهر یوما حر 

قال:واقبل معاویة على غالم یقال له حریث فكان فارسا بطال،فقـال معاویـة: یـا حریـث 
انظــر اذا خرجــت الــى الحــرب فاحــذر علــي بــن طالــب وال تقربــه، وضــع رمحــك حیــث 

  شئت من الناسن فقال حریث:افعل ذلك یا سیدي ان شاءاهللا.
بــن العــاص فقــال: امــا ي معاویـة اخــذ بیــده عمــرو قـال: فلمــا تنحــى حریــث مــن بــین یــد

عبـده فلـم ًا الحب معاویة ان تقتل علیـا ولكنـه قـد علـم انـك یلوكنت قریش واهللا یا حریث
فانظر ان اصبت فرصة من علي فاقدم علیه والیهونـك،  یختر ان یكون لك هذا الحظ

البـراز،  فانما هو رجل مثلك قال: وخرج حریث وجعل یجول في میـدان الحـرب ویسـال
ونظر الیه علي رضي اهللا عنه فعلـم انـه حریـث غـالم معاویـة فخـرج الیـه علـي رضـي 

یــث مــة صــفراء لكـیال یعــرف ونظــر الیــه حر اهللا عنـه علــى فــرس ادهــم وهـو مــتعمم بعما
رجــك الــى مثلــي ثــم حاولــة س لقــد اســلمك علــي الــى المــوت اذا اخفنــاداه: یــا ایهــا الفــار 

  وجعل علي أنشا یقول:
  من خیر عود في مضاض المطلب  غالم العزیز المنتسبانــــا ال

  ان كــنت للموت محبا فاقترب  یا ایها العــــبد اللئیم المنتدب
  اوال فول هاربا ثم انقلــــب  واثبت رویدا ایها الكلب الكلب

قــال: فعلــم عمــرو انـــه علــي فصــاح بحریـــث وقــال: یــا حریـــث دونــك الرجــل الیفوتنـــك 
عنه،وداخلـــه علـــي بالســـیف فضــربة ضـــربه اطـــار بهـــا  فحمــل حریـــث علـــى رضــي اهللا

، ثم انشا علي یقول:   قحف راسه، فسقط حریث الى االرض قتیًال
  ــدام الغبنوال تروموه ق  اال احذروا في حربكم ابا الحسن

  وال یخاف الهیاج من ومن  فانه یدقكم دق الطـــــحین
  وقد غزا في الناس في وقت اللبن
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ـــــه  ـــــة ان ـــــم معاوی ـــــى قـــــال: فعل ـــــل عل ـــــم اقب ـــــى حریـــــث غمـــــا شـــــدیدا، ث ـــــي فـــــاغتم عل عل
ــا ــم انــك انــت الــذي عمرو،فقــال:واهللا یاهــذا مــا قتــل حریث غدرتــه  احــد ســواك، النــي اعل

  والقیته في مخالب االسد.
قال: واشتبكت الحرب وذهب علي رضي اهللا عنه لیطعن رجال من اهـل الشـام فهـرب 

قتلـه، وانفلـت علـي فصـار فالشامي، فحمل سـعید بـن قـیس علـى ابـن الحصـین فطعنـه 
  الى اصحابه.

كــان مـن فرسـان اهـل الشــام قـال: وجـزع معاویـة علـى ابــن الحضـین جزعـا شـدیدا النـه 
ل فیه علیا رضي اهللا عنه علـى معاویـة فبلـغ ذلـك قال:فانشأ الهمداني یقول شعرا یفض

معاویة فدعا بذي الكالع الحمیري فضم الیه خیال عظیمة من یحصب وكنـدة، ولخـم، 
ذام ثم قال: اخـرج واقصـد بحربـك همـذان خاصـة، قـال: فخـرج ذو الكـالع فـي الـف وج

عیــون القبائــل،  مرجــل مــن قبائــل الــیمن، ونظــرا الــیهم علــي رضــي اهللا عنــه فعلــم انهــ
فنادى باعلى صوته: یا آل همذان فأجابوه :لبیك لبیك یـا أمیـر المـؤمنین، فقـال علـیكم 

  دون غیركم.بهذه الخیل فان معاویة قصدكم بها خاصة 
ة واحـدة ثـم انـه اوصــاهم لـین قـیس بقومـه مـن همـذان، فجمعهـم قبقـال: فصـاح سـعید بـ

وحمـل وحملــت معــه قبائــل همـذان، واختلطــت القــوم واشــتبك القتـال ســاعة ثــم حطمــتهم 
خیل همذان فقذفتهم الى حریم معاویة وقد قتل منهم مقتلة عظیمة، وجاء اللیل فحجـز 

  بین الفریقین.
قبائل همذان بین یدیـه ثـم اقبـل علـیهم فقـال لهـم: انـتم درعـي ورحمـي  قال: فجمع علي

وسناني، وجنتي واهللا لو كانت الجنة في یدي الدخلتكم ایاها خاصـة یـا معشـر همـذان 
فقــال ســعید بــن قــیس: واهللا یــا أمیــر المــؤمنین مــا نصــرنا اال اهللا وال احببنــا غیــره، ولقــد 

بتـك، فـارم بنـا حیـث شـئت وان احببـت فـنحن قاتلنا مع من لیس له مثـل سـابقتك وال قرا
  لك سامعون مطیعون، قال: فعندها انشا علي رضي اهللا عنه ابیاتا یقول:

  ولما رایت الخیل تقرع بالقنا           فوارسها حمر العیون دواهي
قـال: فلمـا كــان مـن الغـد زحــف النـاس بعضــهم الـى بعض،واقبـل علــي رضـي اهللا عنــه 

وكـم بالقتـال، فـانكم روا وال تقاتلوا القـوم حتـى یبـدا الناس انظ على اصحابه، فقال: ایها
ـــوا مـــدبرا، وال  ـــال تقتل ـــاتلتموهم فهزمتمـــوهم ف ـــتم ق ـــى بصـــیرة ویقـــین، واذا ان بحمـــد اهللا عل



  الفصل الثالث: وقعة صفین

 

١٥٨ 

 

تجهزوا علـى جـریح وال تكشـفوا عـورة واذا وصـلتم الـى رجـال القـوم فـال تهتكـوا سـترا وال 
ــأذن وال تأخــذوا  فــي عســكرهم، وال  لهم شــیئا اال مــا احســبتموهمــن امــواتــدخلوا دارا اال ب

تكلموا الناس وایاكم ونساء امـرائكم فـانهن ضـعیفات االنفـس والعقول،هـذه وصـیتي لكـم 
  قبل محاربة القوم، وهذا االن. فقال الناس :سمعًا وطاعة یا امیر المؤمنین.

الفـرار قال: واقبل مالـك بـن حـرى النهاشـي الـى قومـه مـن بنـي تمـیم، فقـال: اعلمـوا ان 
فیه العار، وانا قد ابتعت هذه الدار بدار القرار، وهذا وجهي الیها، فـان لـم تقـاتلوا عـن 
الدین فقاتلوا عن االحساب واالنساب ثم تقدم نحو اصحاب معاویة. قال: ثم حمل فلم 

  یزل یقاتل حتى قتل.
قال: فخرج رجل من اصحاب معاویة یقال له بشر بن عصـمة وكـان مـن اهـل الكوفـة 

لـه  فخـرج الیـه رجـل مـن اصـحاب علـي فقـام كن مال الـى الـدنیا فصـار مـع معاویـة،ول
صــاحب معاویــة طعنــة جرحــه منهــا جراحــة  بــن الجــالح، فالتقیــا بطعنتــین فطعنــهمالــك 
  قبیحة.

ي یســال المبــارزة فخــرج ادهــم بــن محــرز : وخــرج الشــمر بــن ذي الجوشــن الســلولقــال
لـى جبینـة فاسـرع فیـه السـیف حتـى خـالط الباهلي، فاختلفا بضربتین، ضربه البـاهلي ع

اء العظم، وضربه الشمر بن ذي الجوشن فلم یصنع شیئا، ورجع الى عسكره فشرب م
حمل على الباهلي فضـربه ضـربة علـى وجهـه وقـال: یـا ثم رجع الى الباهلي. قال: ثم 

  اخا باهلة تلك بهذه وجال الشمر في میدان الحرب.
وقـف بـین الجمعـین یسـال البـراز، فلـم یبـرز لـه قال: وخرج ابـو ایـوب االنصـاري حتـى 

احــد، قــال: ونظــر الــى معاویــة حتــى اذا دنــا منــه دخــل معاویــة الــى خیمتــه وخــرج مــن 
  جانب الخیمة وهو یقول شعرا:

  االبطال انــك لن تراعي نم  اقول لها وقد طارت شعاعا
  على االجل الذي لك لن تطاعي  فانك لو ســالت بقاء یوم

الشام في وجه ابي ایوب، فقاتلهم ساعة، ورجع الى موضعه سـالما،  قال: وقامت اهل
  ورجع معاویة الى موضعة متغیر اللون وهو یقول:هذا واهللا كما قال االول:

  اخو الحرب ان عضت به الحرب عضها
  وان شمرت عن ساقها الحرب شمرا                                 
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كما السیوف لم یؤذن لها في قتـل هـؤالء ولـوال ثم اقبل معاویة على أصحابه فقال: ویح
ذلك لما وصل الى هذا، ولكن اذا رایتم مثل هـذا فعلـیكم بالحجـارة فقال،رجـل مـن اهـل 
الشـام یقــال لـه المبرقــع بــن منصـور:واهللا یــا معاویـة الفعلــن كمــا فعـل، والقــتلن علیــا ان 

فحــة الســیف فنه بقــدرت علیــه قــال: ثــم حمــل یریــد علیــا، ونظــر الیــه ابــو ایــوب فاســتقبل
ة، قـال على الجسـد، فظـن النـاس انـه قـد اخطـأنفحة ابان بها عنقه فثبت راس الشامي 

وتحـرك الفــرس فسـقط الــراس ناحیـة وســقط الرجـل میتــا فعجبـت النــاس مـن ضــربة ابــي 
ســة ایــوب، فقــال علــي رضــي اهللا عنــه: واهللا الن اشــد تعجبــا مــن ثبــات الرجــل علــى فر 

  انت اال كما قال االول: منكم لضربة ابي ایوب واهللا
  وعلمنا الحرب اباؤنا       وسوف نعلم ایضا بنینا

فخــرج الیــه رجــل مــن اصــحاب علــي،  قــال:وخرج رجــل مــن اهــل الشــام یســأل المبــارزه
فحمــل كــل واحــد منهمــا علــى صــاحبه، فضــرب صــاحب علــي ضــربة ارداه مــن فرســه 

ـــتحم علیـــه لیذبحـــه ، فنظـــر فـــي وجهـــ بـــه  امـــه فصـــاحته، فـــاذا هـــو اخـــوة البیـــه و واق
اصحابه: اذبحة عـاجال وقـم عنـه فقـال: ویحكـم هـذا اخـي، قـالو: فاتركـه، قـال: ال واهللا 
ال اتركــه او یــأذن لــي امیــر المــؤمنین فــاخبر علــي بــذلك، فارســل الیــه ان اتركــه فتركــة 
فانصرف هذا الى علي وذاك الى معاویة.قال: واذا بفارس مـن فرسـان الشـام قـد خـرج 

فوقـف یسـال المبـازرة، فخــرج الیـه عبـد الـرحمن بـن یحیـى الكنــدي،  مقتنعـا فـي الحدیـد،
حتى وقف قبالته، ثم قال لـه:من انـت ایهـا الرجـل؟ فقـال: رجـل مـن عـك، فحمـل علیـه 
الكندي.قال: ثم حمل على الشامي فطعنه طعنة في نحره فصرعه، ثم نزل الیه فسـلبه 

نــه عبــد لمــا خرجــت الیــه درعـة وســالحه فــاذا هــو عبــد اســود قــال:واهللا انـي لــو علمــت ا
  ولكنه ذكر انه من عك ولعله ان یكون عبدا لعك.

قـــال: وتقـــدمت جماعـــة مـــن طـــيء مـــن اصـــحاب علـــي حتـــى وقفـــوا بجانـــب اصـــحاب 
معاویة، ثم سالوا البراز فخـرج الـیهم نفـر مـن اصـحاب معاویـة حتـى واقعـوهم، ثـم تقـدم 

م؟فقــال عبــداهللا بــن الــیهم حمــزة بــن مالــك الهمــداني مــن اصــحاب معاویــة فقــال:من انت
خلیفــــة الطــــائي، نحــــن طــــيء الســــهل وطــــيء الجبــــل، نحــــن طــــيء الرمــــاح، وطــــيء 
الصفاح،وطيء النطاح، وفرسان الصباح فقال له حمزة بن مالك: بخ بـخ یـا اخـاطيء 

  في حسن ثنائك على قومك ثم حمل القوم بعضهم على بعض فاقتتلوا ساعة.
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فة الطائي یقاتل اهل الشـام فـیمن معـه قال:وثبت القوم بعضهم لبعض وعبداهللا بن خلی
  من قبائل طيء اشد القتال حتى فقئت عینه.

قال: واشتد الحرب بین الفریقین وجعل اهـل الشـام یـزدادون ویعینـون اصـحابهم،وكذلك 
اهــل العــراق قــال ونظــر رجــل مــن اصــحاب علــي یقــال لــه عمــرو بــن عبیــدة بــن خالــد 

یهزمـوا فقـال: یـا معشـر قـیس اطاعـة  المحاربي الى قومه مـن بنـي محـارب یریـدون ان
فیــه معصــیة اهللا  هالشــیطان اثــر عنــدكم مــن طاعــة الــرحمن؟ امــاعلمتم ان الفــرار  منــ

والصبر فیه طاعة اهللا، افتختارون سخط اهللا على رضوانه ومعصیته علـى غفرانـه اهللا 
، سـبا وفـي طاعـة اهللا مترغبـا، ثـم حمـل عباد اهللا فان الراحة بعد الموت لمن مات محت

اهللا وقتــل معــه جماعــة مــن اصــحاب علــي ، وقطعــت  م یــزل یقاتــل حتــى قتــل رحمــةفلــ
  رجل علقمة بن قیس، ثم انهزم اهل الشام عن اهل العراق، وذلك في وقت المساء.

قال: وجعل اهل العراق ینادون: یا اهل الشام عندنا الطیب ابن الطیب محمد بن ابـي 
ابـن الطیـب، ثـم نـادى اهـل الشـام: اال ان بكر الصدیق، فقال اهل الشام:ذلك الخبیـث 

فینا الطیب ابن الطیب عبیداهللا بن عمرو بن الخطاب فقالت اهل العراق:ذلك الخبیث 
  ابن الطیب.

قال: فبات القوم واصبحوا على رایاتهم وبغیتهم وتقدم جماعة من اصـحاب علـي علـى 
نحـوهم العـدد مـن  رؤوسهم البیض وهم في الحدید الیرى منهم اال الحدق، وخرج الـیهم

اهــل الشــام، فــاقتتلوا بــین الصــفین وهــم یزیــدون علــى الــف رجــل، فلــم یرجــع مــن هــؤالء 
  وهؤالء احد الشامي وال عراقي، وقتلوا عن اخرهم.

قال: وارسل عبیداهللا بن عمر بن الخطاب الى الحسین(علیه السـالم) بـن علـي ان لـي 
ه الحسین حتى واقفه وظن انـه الیك حاجة فالتقني ان شئت حتى اخبرك قال:فخرج الی

یریــد حربـــة، فقـــال لـــه ابـــن عمـــر انـــي لــم ادعـــك الـــى الحـــرب ولكـــن اســـمع منـــي فانهـــا 
حة لك فقال الحسین: قـل ماتشـاء فقـال: اعلـم ان ابـاك قـد وتـر قرشـیا وقـد بغضـه ینص

الناس وذكروا انه هو الذي قتل عثمان، فهل لك ان تخلعه وتخـالف علیـه حتـى نولیـك 
وصـي بو  )(ل الحسین(علیه السالم) كـال واهللا ال اكفـر بـاهللا وبرسـول هذا االمر؟فقا

لــك مــن شــیطان مــارد فلقــد زیــن لــك الشــیطان ســوء عملــك اخــس وی )(رســول اهللا 
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فخــدعك حتــى اخرجــك مــن دینــك باتبــاع القاســطین ونصــرة هــذا المــارق مــن الــدین، لــم 
ا اسـلما ولكنهمـا استسـلما یزل هو وابوه حربین وعدوین هللا ولرسوله وللمؤمنین، فـواهللا مـ

خوفــا وطمعــا فانــت الیــوم تقاتــل عــن غیــر متــذمم ثــم تخــرج الــى الحــرب متخلقــا لترانــي 
بـــــذلك نســـــاء اهـــــل الشـــــام ارتـــــع قلـــــیال فـــــاني ارجـــــو ان یقتلـــــك اهللا عـــــز وجـــــل ســـــریعا 
قال:فضــحك عبیــداهللا بــن عمــر ثــم رجــع الــى معاویــة فقــال:اني اردت خدیعــة الحســین 

اطمع في خدیعته، فقال معاویة: ان الحسین بـن علـي الیخـدع  وقلت له كذا وكذا، فلم
  وهو ابن ابیه.

قــال: ثــم صــاح معاویــة بخیــل اهــل الشــام ان أحملــوا رحمكــم اهللا فقــد بلــغ االمــر اشــد 
ـــف رجـــل او  ـــي ال ـــاقتطعوا مـــن اصـــحاب عل ـــت اهـــل الشـــام علـــى اهـــل العـــراق ف فحمل

هم فقـال:ونظر علـي الـى ذلـك اكثر،واحاطوا بهم واحالوا بینهم وبـین اصـحابهم فلـم یـرو 
قال،فاقبل الیه رجل  فنادى باعلى صوته: اال رجل یشري نفسه هللا ویبیع دنیاه باخرته؟

سه فقال: یا امیـر المـؤمنین ، على فر )١(بد العزیز بن الحارثعقال له من بني جعف ی
  مرني بامرك فداك ابي وامي فواهللا التامرني بشيء االفعلته قال فجعل علي یقول:

  حــیاء واخوان الحفاظ قلیل  بت بامر الیطاف حفیظةشر 
  یداك بفضل من هناك جزیل   الناس خیرا فقد وفتجزاك اهللا

قـــال: فحمـــل الفتـــى علـــى اهـــل الشـــام وزعـــق وقاتـــل حتـــى انفرجـــوا لـــه، ثـــم صـــار الـــى 
اصحابة فـابلغهم الرسـالة، قـال: فكبـر القـوم وهللـوا وكبـر اصـحاب علـي وهللـوا وحملـوا 

الهزیمـة علـى اهـل الشـام فقتـل مـنهم فـي تلـك الوقعـة نیـف عـن سـبعمائة  اولئك فوقعت
ــم یقتــل مــن اصــحاب علــي وال رجــل واحــد. فقــال علــي ال صــحابه:من اعظــم  رجــل، ل
النــاس غنــاء فــي هــذا الیــوم فقــالوا: انــت یــا امیــر المــؤمنین فقــال: علــي ولكــن الجعفــي 

  اعظم غناء في الیوم.
، فقـال معاویـة:یا اهــل الشـام انـتم تعلمــون مـا قــد قـال: وجـاء اللیــل فحجـز بـین الفــریقین

اصــبنا بــه الیــوم مــن اخوانــا، وانمــا تقــاتلون غــدا مــن قبــل اخــوانكم الیــوم، فكونــوا علــى 
                                                

بــالء حســنا، قــال عبــد العزیــز بــن الحــارث الجعفــي كــان مــع امیــر المــؤمنین یــوم صــفین فبلــى  )١(
عودي مــروج ســعلــي شــعرا وصــفه بانــه اعظــم النــاس فــي یــوم مــن ایــام، صــفین؛ الم عنـه االمــام
 .٢٧،ص٨؛ االمین، اعیان الشیعة،ج٣٩١، ص٢الذهب،ج
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قــوم بغــوا علــیكم واقبلــوا  اعنــد اهللا فــي قتـلثــالث خصــال: امــا ان تكونـوا اردتــم ماحـدى 
عــن نســائكم وابنــائكم مـن بالدهــم حتــى نزلــوا فـي بیضــتكم، وامــا ان تكونــوا قومـا تــذبون 

واما ان تكونوا تغضبون للخلیفة فتقاتلون عن دمه فعلیكم بتقوى اهللا عز وجل والصـبر 
الجمیــل فقــد نــزل مــن االمــر مــا تــرون، فــاذا اصــبحتم فــازحفوا الــى القــوم علــى بصــیرة، 
وقــدموا الــدارع واخــروا الحاســر وســووا صــفوفكم دارعــین حاســرین، واعیرونــا جمــاجمكم 

  و ظالم او مظلوم.ساعة فانما ه
  قال:فقال له ذو الكالع: یا معاویة اننا قد سمعنا كالمك فاسمع عني وجعل یقول:

  ال ننثني عند الخصام  نحن الصبر نحن الكرام
  ذوو النهى واالحـالم  بنو الملوك للعظـــام

جهـدا؛وبلغ فقـال: معاویـة: ظنـي بكـم هـذا هـذا،ثم جعـل یكمـن الكمنـاء والیـالوا فـي ذلـك 
 قیس بن سعد بن عبادة یقول: لیا واصحابه فانشأذلك ع

  حسبنا ربنا ونعــم الوكیل  قلت لما بغي العدو وعلینا
  ر وباالمس والحدیث طویل  حسبنا ربنا الذي فتح النصـ

  ان هذا من شــكره لقلیل  ما مضى وعلى ذا روله شك
  في كتاب اتى به التنزیل  وعلي امامنا الســـواه

  ة علي موالة هــذا دلیل  نت موالحین قال النبي من ك
قال: فانكسر معاویة بهذا الشعر، ثم قال لـئن امكننـي اهللا مـن حمـى االنصـار الشـفین 

الــراس  قــیس بــن ســعد علــى فــرس لــه اشــقر حاســر نفســي بــه فلمــا كــان مــن الغــد خــرج
  ورجاله یخطان االرض وهو یقول:
  یون رجال سادةوالخزر ج  انا ابن سعد وابي عبــادة

  ان الفرار للفتى قـــالدة  فراري في الوغى بعادةلیس 
قــال: ثــم خــرج وجــال فــي میــدان الحــرب ودعــا الــى البــراز فخــرج الیــه بســر بــن ارطــأه 
الفهري قال فحمل علیـه قـیس بـن سـعد فضـربه ضـربة اثخنتـه ورجـع بسـر الـى معاویـة 

  ورجع قیس الى عسكره.
الیــه هاشــم المرقـــال.ثم قــال: وخــرج عمــرو بـــن العاص.قــال: فمالبــث عمــرو ان خـــرج 

حمل هاشم على عمـرو بـن العـاص واختلفـا بطعنتـین فطعنـه هاشـم طعنـة جرحـه منهـا 
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شـخب دمـا قـال: فخـرج عبـد الـرحمن ، فرجع عمرو الى معاویة وجراحته تجراحة منكرة
بن خالد بن الولید فخرج االشتر فضربة فلق البیضـة واسـرع السـیف الـى راسـه، فرجـع 

ة وهـو یقــول: مالنـا ولعثمــان بـن عفــان الیـزال دمــه یغلـي حتــى عبـد الــرحمن الـى معاویــ
الیبقى منـا احـد، فقـال معاویـة: یـا ابـن اخـي مـا اسـرع مـا ضـجرت وهـل یصـبك اال مـا 
اصــاب الفتیــان اذا لعبــوا بك،وانمــا تقاتــل عــن دینــك ونفســك، قــال فلــم التخــرج انــت یــا 

  معاویة؟ فقال معاویة: انا واهللا اخرج یابن اخي.
توى معاویة على فرسه وخرج حتى وقف امام اصحابه وجعل یعرض بقبائل قال:ثم اس

  همذان وهو یقول
  ماال فلق فحف الهاالعیش 

  من ارحب وشاكر ویام                        
  قوم هم اعداء اهل الشام

  كم من كریم بطل همام                     
  كم من قتیل وجریح دامي

  ب السادة الكرامك حر كذا                   
  وهو یقول: لیه سعد بن قیس الهمدانيقال: فخرج ا
  الیجعل الملك الهل الشام  رب الحل واال حرامو  ال

  ـوم لیس كاالیاموالیوم ی  فالعام عام لیس كاالعوام
  الناس مرمى بهم ورامي

قال: ثم حمل سعید بن قیس لیطعنه، وركض معاویـة حتـى لحـق بعسـكره، فانفلـت     
به شيء قال: ورجع سعید بن قیس الى موقفة وخرج االشتر وجعـل یجـول فـي ولم یص

المیــدان.قال فخــرج الیــه عبیــداهللا بــن عمــر بــن الخطاب.قــال: دنــا االشــتر ولــیس یعرفــه 
فقـــال لـــه: مـــن انـــت ایهـــا الفـــارس فـــاني ال ابـــارز اال كفـــؤا قال:انـــا مالـــك بـــن الحـــارث 

ال: یـا مالـك واهللا لــو علمـت انــك النخعي،قـال: فصـمت عبیــداهللا بـن عمـر ســاعة، ثـم قــ
ـــداعي الـــى البـــراز لمـــا خرجـــت الیك،فـــان رایـــت ان ارجـــع عنـــك فعلـــت منعما،فقـــال  ال
االشــتر:اال تخــاف العــار ان ترجــع عنــي وانــا رجــل مــن الــیمن وانــت فتــى مــن قــریش 
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ــه االشــتر: فــارجع اذا وال  ؟فقــال:ال واهللا مــا اخــاف العــار اذا رجعــت عــن مثلــك فقــال ل
  من تعرفه. تخرج اال الى

ـــه معاویـــة:ما شـــانك یـــابن  ـــى معاویـــة مـــذعورا فقـــال ل ـــن عمـــر ال ـــال:فرجع عبیـــداهللا ب ق
عمر؟فقـــال :التســــال عــــن شــــيء، فــــاني انفلــــت مــــن مخالیــــب االســــد االســــود االشــــتر 

ه، وانت تعلم انـي قـد النخعي، فقال معاویة:وهل هو اال رجل مثلك قال:فاخرج انت الی
شــتر فــي الشــجاعة والشــدة، فقــال ابــن عمــر: د بــن قــیس وهــو نظیــر االبــرزت الــى ســع

ــه ولــو ثبــت لمــا  ــا معاویــة قــد بــرزت الــى ســعید بــن قــیس ولكنــك لــم تثبــت ل صــدقت ی
  نجوت، فقال معاویة:واهللا لو برزت الى صاحبه علي بن ابي طالب لما كعت عنه.

قال: فبینما هما كذلك واذا بعلي بن ابي طالب قد بـرز حتـى وقـف بـین الصـفین علـى 
ثم نادى: یا ابن ابي هند اني قد اقبلت الیـك، اسـالك ان تحقـن  )(ول اهللا فرس رس

هذه الدماء وتبرز الـي وابـرز الیـك فیكـون االمـر لمـن غلـب، قـال: فسـكت معاویـة ولـم 
ینطق شيء فقال له ابن عمر هذا ما كنـا فیـه فـابرز االن الـى علـي كمـا زعمـت قـال: 

نـه معاویــة، فــازال الرجـال، ثــم حمــل فمـا نطــق معاویـة وجــال علــي حولـة، ثــم حمــل میم
علــى مســیرته فطعنهــا وكســر بعضــهم علــى بعــض وقتــل مــنهم جماعــة، ثــم رجــع الــى 

  د وتغیر وأنشا یقول:بن عمر الى معاویة فاذا هو قد ازبموضعه، ونظر عبیداهللا 
  برزت الى ابن ذي یزن سعید

  وتترك في العجاجة من دعاكا                          
  ابي حسن عليفهل لك في 

  لعل اهللا یمكن من قفاكا                       
  ك الى البراز فكعت عنه دعا

  ولو بارزته تربت یداك                        
  وكنت اصم اذ ناداك عنها

  وكان سكونه عنها مناكا                        
عبـداهللا اال تسـمع  قال: فغضب معاویة من كالم عبیداهللا بن عمر، ثم قال لعمـرو: ابـا

كالم ابن عمر فقال عمرو:واهللا لقد صدق ابـن عمـر، والیجعـل بـك اال تبـارز علیـا اذا 
ــا عمــرو. فقــال عمــرو: مــا  دعــاك الــى المبــارزة فقــال معاویــة اظنــك قــد طمعــت فیهــا ی



  الفصل الثالث: وقعة صفین

 

١٦٥ 

 

طمعت فیهـا،ولو طمعـت فیهـا لكنـت اهـال لهـا، ولكنـي اعلـم انـه الیجمـل بـك ان یكـون 
  لبراز فلم تبرز الیه، قال: فتبسم معاویة من قول عمرو:ابن عمك یدعوك الى ا

قال: ثم تنكر علي وخرج حتى وقف في میدان الحرب ودعا للبراز، فخرج الیـه عمـرو 
بن العاص وهو لم یعرفه قال: وعرفه علي فـاطرد بـین یدیـه لكـي یخرجـه مـن صـفوف 

  الشام، قال: وتبعه عمرو وهو یقول:
  یا قاتلي عثمان ذاك المؤتمن  یا قادة الكوفة من اهل الفتن
  اضربكم وال ارى ابا الحسـن  كفى بهذا حزنا من الحــزن

  قال:فرجع علي وهو یقول:
  انا الغالم القرشي المؤتمن

  الماجد االبلج لیث كالشطن                   
  ترضى السادة من اهل الیمن

  من ساكن نجد ومن اهل عدن                     
  من ابو الحسنابو حسین فاعل

قال:فلمـا ســمع عمــرو كــالم علــي وشــعره ولــي ركضــا،وتبعه علــي فطعنــه طعنــة وقعــت 
الطعنــة فــي فصــول الــذراع فاكفــاه عــن فرســه فســقط عمــر علــى قفــاه مــن ضــربة علــي 
ورفع رجلیه فبدت سوءته وصرف علي وجهة عنه وانصرف الى عسـكره واقبـل عمـرو 

ا یضــحكك یــا معاویــة؟قال ضــحكت الــى معاویــة ومعاویــة یضــحك، فقــال لــه عمــرو: مــ
واهللا مــن حملـــة ابـــي الحســـن علیــك وكشـــفك لســـؤتك، فـــواهللا لقــد وجدتـــه هاشـــمیا مناقبـــا 
ـــه مـــن  ـــدا ل ـــة لـــو ب ـــا معاوی ـــال عمـــرو: واهللا ی ـــى عـــورات الرجـــال، فق بـــالنزال الینظـــر ال

لك وأتـــم عیالـــك ونهـــب مالـــك، فقـــال فحتي اذا الوجـــع فـــذصـــفحتك مـــا بـــدا لـــه مـــن صـــ
تمــل المــزاح مــا مازحتــك فقــال عمــرو: مــا احملنــي للمــزاح ولكــن اذا معاویــة: لوكنــت تح

كــان رجــل لقــي رجــال فصــدعنه، وال یقتلــه اقطــرت دمــا، فقــال معاویــة: وال ولكــن تعقــب 
فضیحة وجبنا،اما واهللا لو عرفت ما قدمت علیه فقال عمرو: وهـو ابـن عمـي فقـد عفـا 

قــال لعلي:انــا وانــت مــن  )(واحســن فقــال معاویــة:یا ابــا عبــداهللا هــل تعلــم ان النبــي 
طینــة واحــدة الــى ادم فقــال عمرو:قــد كــان ذلــك، قــال معاویــة: فكیــف یكــون ذلــك ابــن 
عمـك وابــوه سـید مــن بنــي هاشـم وابــوك مـن قــد علمــت؟ فقـال عمــرو: لـیس هــذا مــزاح، 
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هذا اشد من ضرب السیف اما واهللا یا معاویة لوال اني بعتك دیني لما استقبلتني بمثـل 
  فانشا معاویة یقول: واشباهه، قال:

  ازیعاتبني على ترك البر   اال اهللا من هفوات عمرو
  فاب الوائلي ماب خازي  اباحسن علیا العى فقد

  به شیخ بذلك كل نازي  ولو لم تبدعورته الدري
  فقد غنى بها اهل الحجاز  ة اخرتهینفان تكن الم

  قال: فإجابة عمرو وهو یقول:
  یرات فانظر من تبازيلك الخ  معاوي قد ثقلت عن البـراز
  ومــا انا بالذي حدثت خازي  معاوي ما احترمت الیك ذنبا
  فكبش القوم یدعى للـــبراز  وما ذنبي بان نــادى علي

الغــد وثــب علــي رضــي اهللا عنــه  قال:وجــاء اللیــل فحجــز بــین الفــریقین، فلمــا كــان مــن
قدر لكم علـى تجـارة الناس وقال ایها الناس ان اهللا جل ثناؤه وتقدست اسماؤه  فخاطب

تنجـــیكم مـــن عـــذاب الـــیم، وجعـــل ثوابـــه لكـــم المغفـــرة ومســـاكن طیبـــة فـــي جنـــات عـــدن 
إِن اللَّـه يحـب الَّـذين     ورضوان من اهللا اكبر، وقد اخبركم بالذي یجب علیكم في ذلك فقال:(

    ـوصصرم ـاننيم بفّاً كَـأَنَّهص هبِيلي سف لُونقَاتوا صـفوفكم كالبنیـان المرصـوص االفرصـ )١()ي
وقدموا الدراع واخروا الحاسر وعضوا على النواجذ فانه انبى للسیوف عن الهام واربـط 

سـنة ورایـاتكم فـال تمیلوهـا وال تزیلوهــا ا فـي اطـراف الرمـاح فانــه اطـول لالللجـأش والتـوو 
، فهــم وال تجعلوهــا اال بایــدي شــجعانكم المــانعین للــذمار الصــابرین عنــد نــزول الحقــائق

اهل الحفاظ من الفرار من الزحـف والتعرضـوا لمقـت اهللا فـان مـردكم الیـه قـال اهللا عـز 
وأیـم اهللا لـئن  )٢()لَّن ينفَعكُم الْفرار إِن فَررتُم من الْموت أَوِ الْقَتْـلِ وإِذاً لَّـا تُمتَّعـون إِلَّـا قَلـيال       وجل:(

ا مـن سـیوف االجلـة واسـتعینوا بالصـدق والصـبر فررتم من السیوف العاجلة فلن تسلمو 
  فان بعد الصبر ینزل النصر.

                                                
 .٤الصف، ایة سورة  )١(
 ١٦االحزاب، ایة سورة  )٢(
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  ونعمته ومنه وفضله نرجـو مـن قتـلقال:ثم تكلم االشتر فقال: ایها الناس أننا بحمداهللا
علــي  )(هــؤالء القــوم حســن الثــواب واالمــن مــن العقاب،ومعنــا ابــن عــم نبینــا محمــد 

لـم   )(ل ذكـر صـلى مـع رسـول اهللا بن ابي طالب وهو سـیف مـن سـیوف اهللا، واو 
یســبقه الــى الصــالة ذكــر، ولــم یكــن لــه صــبوة وال نبــوة، وال ســقطة، فقیــه فــي دیــن اهللا، 
عــالم بحــدود اهللا، ذو راي وصــبر جمیــل وحلــم عظــیم وعفــاف قــدیم، فــاتقوا اهللا وعلــیكم 

  بالصبر والصدق، فانكم بحمداهللا على الحق.
لناس ان اهللا تبارك وتعالى قد خصـنا منـه بنعمـة ثم تكلم االشعث بن قیس فقال: ایها ا

معنــا،وفي حیزنــا مــن  )(النســتطیع شــكرها والیقــدر احــد قــدرها ان اصــحاب محمــد 
البـدریین والعقبــین وواهللا لــو كـان قائــدنا حبشــیا اجـدع لكــان ینبغــي لنـا ان نســمع ونطیــع 

ـــي  ـــا اصـــحاب النب ـــن عمـــه ووارث عل )(فكیـــف اذا كـــان معن ـــه واب مـــه وانصـــاره وآل
والقائم بحقـة بـدري قـد صـدق وصـلى صـغیرا وجاهـد مـع الرسـول كثیـرا ومعاویـة طلیـق 
ابن طلیق اصاب قوما غواة فاوردهم النار واورثهـم العـار واهللا محـل بـه وبهـم الصـغار 

وجعــل كــل رجــل  والصــبر فــان اهللا مــع الصــابرین.قالوالــدمار، فعلــیكم عبــاداهللا بــالحزم 
ــتكلم بمــا  یحضــره مــن الكــالم، فقــال معاویــة لــذي الكــالع مــذكور مــن اصــحاب علــي ی

الحمیــري اال تســمع الــى هــذا التحــریض الــذي یحــرض علینــا فــي هــذا الیوم؟امــا عنــدك 
جواب؟فقـال ذو الكالع:عنــدي جــواب ولكنــي ال اقــدر علـى مــا یقــدرون علیــه، قــال: ثــم 
وثــب ذو الكــالع فاســتوى علــى فرســه واســتقبل اهــل الشــام بوجهــه فقــال: یــا اهــل الشــام 
انكم قد سمعتم مـن كـالم اهـل الحجـاز واهـل العـراق مـا قـد سـمعتم،واننا لـنعلم ان فـیهم 

سوابق كثیرة ومناقب عظیمـة الینكـر لهـم ذلـك  )(قوما قد كانت لهم مع رسول اهللا 
غیر اني ضربت هذا االمر ظهرا وبطنا فلم ار یسعني ان یهدر دم عثمـان وهـو خـتن 

 )(العسـرة،والزائد فـي مسـجد رسـول اهللا  على ابنته ومجهز جـیش )(رسول اهللا 
،فان كان له ذنب فقد اذنب من هو خیر منه وافضـل، قـال اهللا عـز وجـل لنبیـه محمـد 

)( ):       رـا تَـأَخمو ـن ذَنبِـكم مـا تَقَـدم اللَّه لَك رغْفيوقـد قتـل موسـى بـن عمـران نفسـا ثـم  )١()ل،

                                                
 ٢الفتح ، ایة سورة  )١(
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وب، واننا لنعلم ان علي بن ابي طالـب خیـر استغفر، فغفر له، وال یحرى احد من الذن
ــه ســابقة حســنة مــع رســول اهللا  مــال علــى قتــل ،فــان لــم یكــن )(فاضــل قــد كانــت ل

انـه قــد اخــوه فـي دینـه وابــن عمـه وشــریكه فـي الشـورى، بعــدها فعثمـان فقـد خذلــه وهـو 
هم حتى نزلوا في شامكم وبالدكم وهم من بین قاتـل وخـاذل اقبلت هؤالء القوم من عراق

ـــرغ ذو الكـــالع اخذتـــه الســـهام ودنـــا القـــوم  ـــاهللا علـــیهم قال:فلمـــا ف ـــاتلوهم واســـتعینوا ب فق
  .)١(بعضهم بعضا

  *ذكر ما جرى بعد ذلك من الكالم
  قال: وتقدم ابو جهمة االسدي من اصحاب علي رضي اهللا عنه وجعل یقول:

  علي منته لبــد فوق لبد  انا ابو جهمة في جلد االسد
  وال اهاب جمعهم وال العدد  ـاه النقداقتل اهل الشام اشبـ

  ثم حمل على اهل الشام فقاتل قتاال حسنا ورجع الى موقفه.
قال: وكان ابو جهمة هذا كثیرا ما یهجو كعـب بـن جعیـل الثعلبـي شـاعر معاویـة فقـال 

  فیه هذین البیتین:
  وكان ابوك سمي الجـعل  سمیت كعبًا بشر العظام
  اد من است الجملمكان القر   وكان مــكانك من وائل

كعب بن جعیل ان النجاشـي هجـاء بهـذین البیتـین، فبـرز یؤمئـذ علـى فـرس  قال: فظن
  جمعین وجعل یعرض للنجاشي،ویقول:لله حتى وقف بین ا

  فانني الیت للـــهراش  ابرز الي االن یا نجاشي
  قد علمت ثعلب ما احاشي  فارس هیجاء وذو انكماش
  :قال:فخرج الیه النجاشي وهو یقول
  من سرور كعب لست من رقاش  اربع قلیال فانا النـــجاشي
  لســــت ابیع الدین بالمعاشِ   شاخو حروب في رباط الجأ

                                                
 ؛١٦٨،ص١االمامـة والسیاسـة،ج ؛ ابـن قتیبـة ،٢٧٣-١٦٠ینظر:ابن مـزحم وقعـة صـفین،ص )١(

ـــــــــــدینوري،االخبار الطـــــــــــوال، ص ـــــــــــاریخ الرســـــــــــل والملـــــــــــوكالطبري،؛١٦٩ال ؛ ٢٣٩، ص٥،جت
ـــــــن االثیـــــــر٤١٦، ص٢ص ،٢مروج الـــــــذهب،ج؛عوديســـــــالم ـــــــاریخ،ج ،؛اب  ،٣الكامـــــــل فـــــــي الت
 .٥١-٥، ٣ابن اعثم، الكوفي، الفتوح،ج؛١٨٦، ص٧؛ االمین، اعیان الشیعة، ج٢٧٦ص
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ضــعه و ثـم حمـل علبـه النجاشــي فطعنـه طعنـة مــازال منهـا وقیـذًا ورجــع النجاشـي الـى م
  وهو یقول:

  اني اخال علیًا غیر منتهي       حتى یؤدي كتاب اهللا والذمم
  یالو جهادكم       في كفه صارم كالبرق مبتسمغضبان هللا ال

قال: وحمل غالمان من االنصار على فرسیهما حتى انتهیا الى سـرادق معاویـة فقـاتال 
  هناك حتى قتال.

قــال:ثم صــاح عبــداهللا بــن جعفــر ذي الجنــاحین بالنــاس فــاجتمع الیــه زهــاء الــف رجــل، 
الكتائــب بعضــها علــى فحمــل وحملــت النــاس معــه حتــى خــالطوا اهــل الشــام، واقبلــت 

بعض، فاقتتل الناس قتاال شدیدا، فقتل یؤمئذ مـن اهـل الشـام خلـق كثیـر، فقـال عمـرو 
  بن العاص في ذلك:

  ومارمتم وعر من االمر اعسر  اجئتم الینا تسفكون دماءنا
  الى اهللا ادهى لو عقلتم واكثر  لعمري لما فیه یكون حجامنا

  ان یقــوم قنبراذا شاء یوما   نغادرهم ضربا بكل مــهند
قال: وتقـدم رجـل مـن اهـل الشـام یقـال لـه یزیـد بـن زیـاد حتـى وقـف فـي میـدان الحـرب 

  قتیال، ثم جال االشتر وهو یقول: فجدلهقال: فحمل علیه االشتر فضربه 
  وسار ابن حرب ینبغي من سفاهة

  قتال علي بالخیول وباالدجل                            
الشــام یقــال لــه المشــجع بــن بشــر الجــذامي، ینــادي بــاعلى قــال: وجعــل رجــل مــن اهــل 

 اصوته: ویلكم یا حذام اعینـوني حتـى نحمـل علـى اهـل العـراق حملـة فلعلنـا نـدرك فیهـ
  بعض مانؤمل.

قال ثم حمل هذا الجذامي على اصحاب علي فلـم یـزل یقاتـل اشـد قتـال وهـو مـع ذلـك 
عـدي بـن حـاتم، فلـم یرتـد ، یراعى المواضـع التـي فیهـا علـي لیحمـل علیـه، فنظـر الیـه 

فحمل علیه عدي محققا فطعن في لبته طعنة جدله بهـا، ثـم جـال عـدي وجعـل یرتجـز 
  وهو یقول:

  اني كریم ثابت المـقام  قد علمت غسان مع جذام
  یل باالقداماحمي اذا ما ز   فني النسب في ابائنا الكرام
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فنـادى بـاعلى  قال:فصاح خالد بن المعمر السدوسـي وكـان مـن فرسـان اصـحاب علـي
صوته: من یبـایع علـى المـوت؟ مـن یشـري فـي هـذا الیـوم هللا؟فبایعـه یومئـذ زیـادة علـى 
تســعة االف فــارس علــى انــه ال یلتفــت رجــل مــنهم الــى ورائــه، ثــم تقــدموا وقــد كســروا 
ــاال لــم یــر النــاس مثلــه وبلغــوا الــى ســرادق معاویــة فلمــا نظــر  جفــون ســیوفهم فقــاتلوا قت

ادقه خلـى عــنهم وعـن ســرادقه وخـرج منـه الــى بعـض عســكره، معاویة،وقـد دنـوا مــن سـر 
  فدخل القوم الى خیمة معاویة فاخذوا ما وجدوه من مال وسالح.

سـان متـى ظفـرت اخر  د بـن المعمـر ان یـا خالـد عنـدي أمـرةقال وارسل معاویة الى خال
ع خالد في خراسان فاقصر عن حرب معاویـة ك هذا، قال فطمفاقصر ویحك عن فعال

  النجاشي یقول: ولكنهم قاتلوا قتاال شدیدا، فانشأاصحابة  ولم یقصر
  بصفین الفدتنا بكعب عامر  ولو شهدت هند لعمري مقامنا
  اءنا بعد خـابربنفیخبرهم ا  قبالیت ان االرض تنشر عنهم

  )١(سحاب ولي في الوغى متبادر  نا سحابةبصـفین اذ قمنا كأ
  

  لكالع الحمیري:بین ابي نوح وذي ا ة*ذكر ما جرى من المناظر 
قال: فاصبح القوم، فدنا بعضهم من بعض، ومع علي بن ابـي طالـب رضـي اهللا عنـه 

، وكــان مفوهــا متكلمــًا وكــان لــه فضــل وقــدر )٢(یؤمئــذ رجــل مــن حمیــر یكنــى بــابي نــوح
وطاعــــة فــــي النــــاس، فقــــال لعلــــي: یــــا امیــــر المــــؤمنین: اتــــاذن لــــي فــــي الكـــــالم ذي 

عند اهل الشام، فلعلي اشككه فیما هو فیه فقـال الكالع؟فأنه رجل من قومي وهو سید 
لـه علـي: یـا ابـا نـوح ان رد مثـل ذي الكـالع شـدید عنـد اهـل الشـام، فـان احببـت لقــاءه 

  فالقه بالجمیل،وایاك والكتب.
قال: فبعث ابو نوح الى ذي الكالع اني ارید لقاءك فـاخرج الـى اكلمك،قـال: فجـاء ذو 

ح یرید كالمي ولست مكلمه اال بأذنك فمـا تـرى فـي الكالع الى معاویة فقال: ان ابا نو 
                                                

؛ ١٢٨، ص١؛ ابــــــن قتیبـــــة، االمامــــــة السیاســــــة،ج٣٦٢صـــــفین، ص ابن مزاحم.وقعــــــة،ینظـــــر )١(
 .٥٥-٥١ص،٣ابن اعثم الكوفي، الفتوح، ج؛١٦٥الدینوري، االخبار الطوال، ص

ابو نوح هو عبد الرحمن بن غزوان قراذ، كـان علـى الخیـل مـع االمـام علي(علیـه السـالم) یـوم  )٢(
 .٤٩١، ص١، اعیان الشیعة،جمین؛ اال٨٨الطوسي، رجال الطوسي، صفین؛ 



  الفصل الثالث: وقعة صفین

 

١٧١ 

 

كالمـه، اكلمــه ام ال؟ فقــال معاویــة، ومــا تریــد الـى كالمــه؟فواهللا مــا نشــك فــي هــداك وال 
ذلك ائـذن لـي فـي كالمـه  والفي باطله، فقال ذو الكالع:على في ضاللته،وال في حقك

، فانشـأ رجـل مـن فقال معاویة:ذاك الیك، وفشا امـر ابـي نـوح، وذي الكـالع فـي النـاس
  اصحاب علي یقول:

  ابا نــوح شكا وشیكا فبادره  اذكر اخاكلع امرا سیعقبـــة
  والشك منه قریب شبه تصریح  حتى نشككة في دین صاحبة
  اال وبعض دماء القوم مسفوح  اما الرجوع فاني لست املــه

تـه:فقال قال: واقبل ابو نوح حتى وقف بین الجمعین، وخرج ذو الكالع حتى وقـف قبال
منـــي ان  ابــو نــوح: یــا ذا الكــالع انـــه لــیس فــي هــذین الجمعـــین احــد اولــى بنصــیحتك

واحــدة انــه مــن  معاویــة بــن ابــي ســفیان اخطــأ واخطــأتم معــه،في خصــال كثیــرة لخطــأه
بدعائـه ایاهــا واخطـاتم باتباعـه، واخطـا فــي  ء الـذین التحـل لهــم الخالفـة، فاخطـأالطلقـا

خطا انـه ن غیره اولى  بالطلب بدم عثمان منه، واالطلب بدم عثمان واخطاتم معه، ال
تم بتصــدیقكم ایــاه ونصــركم لــه، وهــذا االمــر قــد شــهدناه رمــى علیــا بــدم عثمــان واخطــأ

ــیح لــه قــوم فقتلــوه  ــتم عنــه فــاتق اهللا ویحــك یــاذا الكــالع، فــان عثمــان بــن عفــان اب وغب
س علیا برضاء منه بدعوى ادعو علیه،واهللا الحاكم في ذلك یوم القیامة وقد بایعت النا

ومـنهم النــه لــم یــك للنـاس یــد مــن امــام یقــوم بـامرهم،ولیس الهــل الشــام مــع المهــاجرین 
االنصــار امــر، فــان قلــت ان علیــا لــیس بخیــر مــن معاویــة وال بــاحق منهــا بهــذا االمــر 
فهـــات رجـــال مـــن قـــریش ممـــن ترضـــى دینـــه حتـــى یعـــدل بیـــنهم فـــي شـــيء مـــن الـــدین 

قال له ذو الكالع:اننـي قـد سـمعت كالمـك ابـا نـوح ولـم والشرف والسابقة في االسالم ف
ـــو نـــوح ـــیكم عمـــار بـــن یاســـر؟فقال اب ـــّي منـــه شـــيء، ولكـــن هـــل ف ـــا یخـــف عل : هـــو فین

جمــع بینــه وبــین عمــرو بــن العــاص فیتكلمــان وانــا اســمع؟فقال ،قال:فهــل یتیهــأ لــك ان ت
  ابو نوح نعم.

عمـرو بـن العـاص، له ان یلقـى سكره فصـار الـى عمـار فطلـب الیـه وسـأالى ع ولى ثم
قال فخرج عمار فـي ثالثـین رجـال مـن المهـاجرین واالنصـار ،لـیس فـیهم رجـل اال وقـد 

غیـــر رجلـــین عمـــرو بـــن الحمـــق الخزاعي،ومالـــك بـــن )(شـــهد بـــدرا مـــع رســـول اهللا 
ذن لــذي :اني أرى لــك ان التـأاالشـتر قال:وقـام الصــیاح الحمیـري الـى معاویــة فقـال لـه
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قـد طمـع فیـه، واخـاف ان یشـككه فـي دینـه، فقـال معاویـة  الكالع ان یلقى ابا نـوح فانـه
انــي قــد نهیتــه فلــم ینتــه عــن ذلــك وهــو رجــل مــن ســادات حمیــر وانــا ارجــو ان الیخــدع 

یحـــرض النــاس علـــى  ع الـــى عمــرو بـــن العــاص واذا هـــو واقــفقــال: فاقبـــل ذو الكــال
 القتال،فقـال لــه: ابــا عبــداهللا هــل لــك فــي رجــل ناصــح صــادق لبیــب شــفیق یخبــرك عــن
عمار بن یاسـر بالحق؟فقـال لـه عمـرو:ومن هـذا معك؟فقال:هـذا ابـن عـم لـي مـن اهـل 
العراق،غیر انه جاء معي بالعهد والمیثاق علـى انـه الیـؤذي وال یهـاج حتـى یرجـع الـى 
عســكره،فقال عمرو:انــا لنــرى علیــه ســیماء ابــي تــراب، فقــال ابــو نوح،بــل ســیماء محمــد 

)(  ابـي جهـل وسـیماء فرعـون ذي االوتــاد واصـحابة علي،وعلیـك سـیماء جهـل ابـن
قال فوثب ابو االعور السلمي فسل سیفه ثم قال:ارى هـذا الكـذاب االثـیم یشـاتمنا وهـو 
بـین اظهرنـا وعلیـه سـیماء ابـي تراب،فقـال ذو الكالع:مهـال یـا ابـا االعـور، القسـم بــاهللا 

ــــك بالســــ ــــدك الیــــه الخطــــى انف ــــو بســــطت ی ــــه ل ــــد عقــــدت ل ــــن عمــــي وجــــاري ق یف، اب
ت به الیكم لیخبركم عمـا تمـاریتم فیـه، فتسـل علیـه السـیف؟قال: فسـكت ابـو دذمتي،وج

ــا نوح؟فقــال :بلــى انــا ابــو نــوح، قــال  االعــور وتكلــم عمــرو بــن العاص،فقــال: الســت اب
ـــا نـــوح االصـــدقتنا ولـــم تكـــذبنا، افـــیكم عمـــار بـــن یاســـر؟فقال  عمرو:فانـــا اذكـــرك اهللا اب

عنــه:فان معنـا مـن اصـحاب رســول اهللا ابوح:لمـا انـا بمخبـرك حتــى تخبرنـي لـم تسـالني 
)(  وكلهــم جــاد فــي قتالكم،فقــال عمرو:النــي ســمعت رســول اهللا)(  وهــو یقــول

وانــه لــیس ینبغــي لعمــار بــن یاســر ان یفــارق الحــق، وال  )١(لعمار(تقتلــك الفئــة الباغیــة)
جـاد تاكل النار شیئا منه!فقال ابو نـوح: ال الـه اال هـو،اهللا اكبـر ان عمـارا معنـا، وانـه ل

فــي قتالكم،فقــال عمرو:انــه واهللا لجــاد علــى قتالنـــا فقــال:ابو نــوح:واهللا لقــد حــدثني یـــوم 
الجمـل اننــا ســنظهر علـیهم فكــان كمــا قال:ولقـد حــدثني بــاالمس ان لـو هزمتمونــا حتــى 

لعلمنــا باننــا علــى حــق وانكــم علــى باطــل،وان قتالنــا فــي  )٢(تبلغونــا الــى ســعفات هجــر

                                                
 .٣١٩،ص٤وج،٢٨٩،ص٦وج٥،ص٣مسند احمد،ج ،احمد بن حنبل الحدیثاورد  )١(
:وهــي تعتبـــر قاعـــدة البحـــرین وقبـــل ناحیـــة البحـــرین كلهـــا هجـــر وســـمیت بـــذلك نســـبة الـــى هجر )٢(

هـــ علــى یــد ابــو العــالء ٨) ســنة هجــر بنــت المكفــف وقــد فتحــت فــي زمــن الرســول محمــد (
 .٣٩٣، ص٥ان،جالحضرمي ینظر:یاقوت، معجم البلد
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ل عمرو:فهـل تسـتطیع ان تجمـع بینـي وبینـه؟قال نـوح: نعـم الجنة وقتالكم في النار،فقا
وها هو واقف في ثالثین رجال من اصحاب امیر المـؤمنین علـي بـن ابـي طالب(علیـه 

  السالم).
ــا مــن اصــحاب علــي ومعــه نفــر مــن  قــال: فاقبــل عمــرو بــن العــاص حتــى وقــف قریب

یقــال لــه اصــحاب معاویــة.قال :ونظــر الــیهم عمــار فارســل الــیهم برجــل مــن عبــد قــیس 
،فاقبـل حتـى اذا كــان قریبـا مــنهم نـادى بـاعلى صــوته:این عمـرو بــن )١(عـوف بـن بشــر

العاص؟فقال عمرو:ها انا فهات ما عندك،فقال:هذا عمار قـد حضـر،فان شـئت فتقـدم 
ي الیـه قـال عمرو:فســر الینـا حتـى نكلمــك، فقال:انـا اخـاف غــدراتك،قال عمرو:فمـا الــذ

نـي علیـك وبصـرني فیـك عـوف بـن بشـر،اهللا جرأ حالـة؟فقال لـهك وانت على هـذه الجرأ
وفي اصحابك،فان شئت نابذتك وان شئت التقیت انت وخصماؤك،فقال لـه عمـرو:من 
انت یا اخي؟قال:انـا عـوف بـن بشـر الشـتي رجـل مـن عبـد قیس،قـال عمـرو: فهـل لـك 
ان ابعــث لــك بفــارس یوافقك؟فقــال لــه عوف:مــا انــا بمســتوحش مــن ذلــك فابعــث الــي 

فقال عمرو الصحابه:ایكم یخرج الیه فیكلمه؟فقال ابو االعور:انا الیـه اشقى اصحابك،
اسیر ثم اقبل الیه ابو االعور حتى واقفـه فقـال لـه عـوف انـي الرى رجـال ال اشـك انـه 
مــن اهــل النــار ان كــان مصــرا علــى مــا ارى، فقــال لــه ابــو االعور:لقــد اعطیــت لســانا 

واهللا اني ال اتكلم اال بـالحق،وال انطـق حدیدا انكبك اهللا في نار جهنم،فقال عوف، كال 
اال بالصــــــدق وانــــــي ادعــــــو الــــــى الهــــــدى، فــــــانظر الــــــى وجوهنــــــا ووجــــــوهكم وســــــیمانا 

ـــى دعوانـــا دعـــواكم، فلـــیس مـــن احـــد اال وهـــو اولـــى بمحمـــد   )(وسیماكم،واســـمع ال
واقرب الیه منكم،فقال ابو االعور، اكثرت الكالم وذهب النهار فاذهب فادع اصحابك 

ك بغـدر ك حتى تاتي موقفك هذا الذي انت فیه ولست ابـدأابي،وانا جار لوادعو اصح
  حتى تاتي انت واصحابك.

قـال:فرجع عــوف بـن بشــر الـى عمــار بـن یاســر ومـن معــه فـاخبرهم بــذلك،واقبل عمــار 
ومعــه اال جــالء مــن اهــل عســكره ،وتقــدم عمــرو بــن العــاص فــي اجــالء عســكره حتــى 

                                                
عـــوف بـــن بشـــر العبـــدي كـــان مـــن اصـــحاب االمـــام علي(علیـــه الســـالم) شـــهد معـــه صــــفین،  )١(

 ٣٨١،ص٨؛االمین،اعیان الشیعة،ج٧٦الطوسي، رجال الطوسي،ص
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ؤالء عـن خیـولهم واحتبـوا بحمائـل سـیوفهم وذهـب اختلفت اعناق الخیل فنزلوا هؤالء وه
وبعــد موتــه  )(عمــرو الــى التشــهد:فقال عمار:اســكت وقــد تركتهــا فــي حیــاة محمــد 

، وقـل قـول مـن كـان فـي االسـالم دینـًا ونحن احق بهـا منـك، فاخطـب بخطبـة الجاهلیـة
،وفـي الضــالل رأســا محاربــا، فانـك ممــن  فـي حیاتــه وبعــد موتــه )(قاتــل النبــي  ذلیًال

وشــــانئ اهــــل،  )(وفــــتن امتــــه مــــن بعــــده ،وانــــت االبتــــر بــــن االبتــــر شــــاني محمــــد 
ال بیته،قال:فغضـــب عمـــرو ثـــم قال:امـــا ان فیـــك لهنـــاة ولـــو شـــئت ان اقـــول لقلـــت، فقـــ

انــــي كنــــت ضـــاال فهداني،ووضــــیعا فرفعنــــي اهللا،وذلــــیال  عمـــار: ومــــا عســــى ان تقـــول
انــي خنــت اهللا ورســوله  فــاعزني اهللا، فــان كنــت تــزعم هــذا فقــد صــدقت،وان انــت تــزعم

ـــم الـــى مـــا نحـــن فیـــه  یومـــا واحـــدًا او تولینـــا غیـــر اهللا یومـــا واحـــدا فقـــد كـــذبت،ولكن هل
االن،فان شئت كانت خصومة فیدفع حقنا باطلـك وان شـئت كانـت خطـب فـنحن اعلـم 
بفصل الخطـاب منـك،وان شـئت اخبرتـك بكلمـة تفصـل بیننـا وبینـك ونكفـرك قبـل القیـام 

علــى  نفســك والتســتطیع ان تكــذبني:هل تعلــم ان عثمــان بــن الــى مجلســك وتشــهد بهــا 
عفان كان علیه الناس بین خاذل ومحرض علیه،وما فیهم من نصره بیده والنهى عنـه 
بلســانه،وقد ُحصــر اربعــین یومــا فــي جــوف داره لــیس لــه جمعــه وال جماعــة،وتظن مــا 

حـین منعهـا كان فیه قبـل ان یقتـل مـا كـان مـن طلحـة والزبیـر، وعائشـة بنـت ابـي بكـر 
ارزاقها فقالت مـا قالـت وحرضـت علـى قتلـه فلمـا قتـل خرجـت فطلبـت بدمـه بغیـر حـق 
وال حكـــم مـــن اهللا تعـــالى فـــي یـــدها، ثـــم ان صـــاحبك هـــذا معاویـــة قـــد طلـــب الـــى امیـــر 
، فـابى علـى ذلـك، فـانظر فـي هـذا  ُ المؤمنین علي بن ابي طالب ان یترك له مـافي یـده

  لیك.ثم سلط الحق على نفسك فاحكم لك وع
قال: فقال عمرو، صدقت ابا الیقظان قد كان ذلك كما ذكرت في امر عائشة وطلحـة 
والزبیر،واما معاویة فله ان یطلب بدم عثمان النه رجل من بني امیة وعثمان من بنـي 
امیة ولیس لهذا جئـت اذا رسـل هـذا االمـر الـذي شـجر بیننـا وبیـنكم النـي رایتـك اطـوع 

ففت سـالحهم وحقنـت دماءهم،وحرضـت علـى ذلك،ویحـك هذا العسكر فاذكر اهللا اال ك
ــا الیقظــان علــى مــاذا تقاتلنا؟الســنا نعبــداهللا واحــدا؟ الســنا نصــلي الــى قبلــتكم ونــدع و اب

بنبیكم؟فقال عمار الحمداهللا الذي اخرجها من فیك،والقبلـة بدعوتكم ونقرا كتابكم ونؤمن 
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نبــي والكتــاب مــن دونــك نــا الواهللا لــي والصــحابي،ولنا الــدین والقــران وعبــادة الرحمن،ول
وان اهللا تبـارك وتعـالى قـد جعلـك ضـاال مضـال،وانت التعلـم اهـاد انـت  ودون اصحابك

ان اقاتـل النـاكثین فقـد فعلـت،وامرني ان اقاتـل  )(ام ضال؟ ولقد امرنـي رسـول اهللا 
 القاســطین فــانتم هم،وامــا المــارقون فــال ادري ادركهــم ام ال ایهــا االبتــر الســت تعلــم ان

داه،وانصـر من كنت مواله فعلي مواله،اللهم وال من واله وعاد من عاقال  )(بي الن
فانا مولى اهللا ولرسوله وعلي مـوالي مـن بعـده وانـت فـال  )١(من نصره واخذل من خذله

مــولى لــك؟ فقــال عمــرو بــن العــاص: ویحــك ابــا الیقظــان الــم تشــتمني ولســت اشــتمك، 
مار: قد اخبرتـك كیـف قتـل عثمـان، فقـال فقال عمرو: فما ترى في قتل عثمان؟فقال ع

عمرو:فعلـي قتلـه، فقـال عمـار: بـل اهللا قتلـه فقــال عمـرو: فهـل كنـت فـیمن قتلـه؟ فقــال 
  عمار ان مع من قتله وانا الیوم اقاتل لمن قتله،النه اراد یقتل ،الدین فقتل.

ا فقـال عمرو:یــا اهــل الشــام انـه قــد اعتــرف بقتــل عثمــان امـامكم، فقــال عمــار: قــد قالهــ
فرعـــون لقومـــه اال تســـمعون، اخبرنـــي یـــا بـــن النابغـــة!هل اقـــررت انـــي انـــا الـــذي قتلـــت 
عثمـان حتـى تشـهد علـّي اهـل الشـام، فقـال عمرو:یـا هـذا انـه كـان مـن امـر عثمـان مـا 
كان ،وانتم الذین وضعتم سیوفكم على عواتقكم وتحـربتم علینـا مثـل لهـب النیـران حتـى 

ـــــان تن ـــــده، ف ـــــة عن ـــــا ان صـــــاحبكم البقی ـــــة ظنن ـــــا قتل ـــــادفعوا الین صـــــفونا مـــــن انفســـــكم ف
صــاحبنا؛وارجعوا مــن حیــث جئــتم ودعــوا لنــا مــا فــي ایــدینا،وان ابیــتم ذلــك فــان دون مــا 

، قال: ثم تبسم عمار ثـم قـال: لـیس اول كالمـك هـذا یـا )٢(تطلبون منا واهللا خرط القتاد
بــن النابغــة یــا دعــي بــا بــن الــدعي، یــا بــن جــرار قــریش یــا مــن ضــرب علــى خمســـه 

فـــي امیـــر المـــؤمنین علـــي بـــن ابـــي طالـــب  ،ســـهامهم،كل یـــدعیك حتـــى قاربـــك شـــرهمب
لـــى وال یقعقـــع لـــه تغتمـــز؟ امـــا واهللا لقـــد علمـــت قـــریش قاطبـــة ان علیـــًا ال یجلـــس لـــه ُع 

  غمزالتین. بالشنان وال یغمز

                                                
  .٢٩٧، ص١؛الطبرسي، االجتماع،ج٨٤، ص١اورد الحدیث احمد بن حنبل، مسند احمد،ج )١(
ع الـورق اجــذابا نـز ت بنجـد وتهامـة والخـرط بـنیالبــر اخـرط القتـاد، القتـاد شـجر لـه شـوك امثـال ا )٢(

هـــــ) ٥٣٨،الزمخشــــري،جار اهللا بـــن عمــــر(ت:بـــالكف، ویضــــرب المثــــل للشـــيء الصــــعب المنال
 .١٩٦،ص٢هـ)،ج١٣٨١-(بیروت١المستقصي في االمثال، مطبعة دائرة المعارف،ط
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قال: فقام اهل الشام فركبوا خیولهم ولهم زجل،فصاروا الى معاویة، فقال لهـم معاویـة: 
فقــالوا: وراءنــا واهللا اننــا قــد ســمعنا مــن عمــار بــن یاســر كالمــا یقطــر الــدم،  مــا وراءكــم؟

واهللا لقــد اخــرس عمــرو بــن العــاص حتــى قــدر لــه علــى الجــواب، فقــال معاویــة: هلكــت 
  العرب هذا ورب الكعبة.

علـي بـن ابـي طالـب فـاخبره بالـذي دار بینـه وبـین  الـى قال: ورجع عمار فـي اصـحابه
  جل من اصحاب علي (علیه السالم) یقول:عمرو وبن العاص: فانشا ر 

  تبغي الخصومة جهرا غیر سرار  مازلت یا عمرو قبل الیوم مبتدرا
  هللا در ابي الیقظان عمــــار  حتى رایـت ابا الیقظان منتصبا

  خ العظام بحق غیر انكــارـم  باً تشمازال یقرع منك العظم من
  ن الناریرمي بك الموج في لج م  حتى رمى بك في بحر له لجح

ــ كاتــب ر یقــال لــه: الحصــین بــن مالك،وكــان یقال:وقــد كــان مــع معاویــة رجــل مــن حمی
علیًا بن ابي طالب رضي اهللا عنه عنـه ویـد لـه علـى عـورات معاویـة،وكان لـه صـدیق 
من اصـحاب معاویـة یقـال لـه الحـارث بـن عـوف السكسـكي، فلمـا كـان ذلـك الیـوم قـال 

ث انـه قـد اتـاك اهللا مـا اردت،هـذا عمـرو الحصین بن مالك للحارث بن عـوف: یـا حـار 
وعمار وابو نوح وذو الكـالع قـد التقـوا، فهـل لـك ان تسـمع مـن كالمهـم، فقـال الحـارث 

  بن عوف: انما هو حق وباطل وفي یدي من اهللا هدى فسر بنا یا حصین.
قـال: فجـاء الحصـین والحـارث حتـى سـمعا كـالم عمـرو وعمـار فلمـا سـمع الحـارث بـن 

وتظاهر الحجة على عمرو بقـي متحیـرا، فقـال الحصـین: مـا عنـدك عوف كالم عمار 
االن یا حارث؟ فقال الحارث: ما عندي وقعه واهللا بـین العـار والنـار،واهللا ال اقاتـل مـن 

  معاویة بعد الیوم ابدا؟ فقال له:وال انا اقاتل علیا بعد هذه الیوم ابدا.
ص واظهـــر التوبـــة، قـــال:ثم هربـــا مـــن عســـكر معاویـــة جمیعـــا فصـــار احـــدهم الـــى حمـــ

  علي رضي اهللا وأنشا یقول: ارث بن عوف الى مصر تائبا من قتالهوصار الح
  

  یا حار هل لك في عمرو وعمـار  قال الحصین ولم اعلم بنیته
  فیه شر كان من عوف وانكــار  یا حار هل لك في امر له نبأ

  ان العیان شفاء النفس یاحـــار  فاسمع وتسمع ما یاتي العیان به
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ال:واقبـــل نفـــر مـــن اصـــحاب معاویـــة الـــى عمـــرو بـــن العـــاص فقـــال لـــه بعضـــهم: ابـــا ق
قال:(یـدور الحـق مـع عمـار مـا دار؟)  )(عبداهللا: الست الذي رویـت لنـا ان النبـي 

فقــــال عمــــرو: بلــــى، قــــد رویــــت ذلــــك، ولكنــــة یصــــیر الینــــا ویكــــون معنا،فقــــال لــــه ذو 
مار حیث بقیت انـت التقـدر علـى الكالع:هذا واهللا محال من الكالم واهللا لقد افحمك ع

اجابته قال عمرو:صدقت ،وربما كان كالم لیس له جواب، قـال: فانشـأ رجـل مـن بنـي 
  قیس یقول في ذلك:

  ان الذي كان في عمرو لماثور  والراقصات بركب عامر بن له
  هذا الحدیث فقلت الكذب والزور  قد كنت اسمع واالنباء شائعة
  وم ارجع والمغرور مغرورفالی  حتى نلتقیة عن اهل مختبه

  ومن معاویة المـحذوبه العیر  والیوم ابرء من عمرو وشیعته
  بعد الروایة حتى ینفخ الصور  ال ال اقاتل عمار على طمع

قال: ثم هرب صاحب هذا الشعر حتـى لحـق بعلـي بـن ابـي طالـب، فصـار معـه قـال: 
م علّي،اكــل مــا فــدعا معاویــة عمــرو بــن العــاص فقــال: یــا هــذا انــك افســدت اهــل الشــا

ــم نــروه، فقــال  )(ســمعت مــن رســول اهللا  ــه وترویــه؟ما اكثــر مــا ســمعنا منــه فل تقول
عمرو: یا هذا واهللا لقد رویـث هـذا الحـدیث وانـا ال اظـن ان صـفین تكـون ولسـت اعلـم 
الغیب،ولقد رویت انت ایضا في عمار مثل الـذي رویـت انـا فمـا ذنبـي؟ قـال: ثـم انشـا 

  عمرو یقول:
  وقد لو انصفتني مثله قبــلي  لت شیئا سمعناعاتبني ان ق

  وتزلق بي في مثل ما قلته فعلي  وفعلت فیما قلت فعل بینـه
  قال :فاجابة معاویة وانشأ یقول:

  وقام بنا االمر الجلیل على رجل  االن لما القت الحرب بركــها
  شفـاها كاني ال امر وال اسـلي  ت قناني بعد سبعین حجةغمز 

  وفي دون ما اظهرته زلة النعـل  ـــهنلشام فتابیت بامر فیه ل
  ولو ضر لم یضررك حملك لي ثقلي  فقلت لك القول الذي لیس ضائرا

  كان الذي ابلیت لیس كمـــا ابلى  تعاتبني في كل یوم ولیلـــة
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  )١(الم تر ما اصبحت فیه من الشعر  فما قبح اهللا العتاب واهلـــه
  

  طاب*ذكر مقتل عبیداهللا بن عمر بن الخ
قال: واقبل معاویة على عبیداهللا بن عمر بن الخطاب فقال لـه:یا بـن اخ هـذا یـوم مـن 

 الشـام،قال فخـرج عبیـداهللا بـن عمـر ایامك فال علیك ان یكون منك الیوم، یسر به اهل
وعمامه حمراء،وهو متقلد سـیف أبیـه عمـر بـن  ةعلیه درعان سابغان وعلى راسه بیض
بـین الجمعـین ودعـا الـى البراز،قـال: فـذهب محمـد الخطاب رضي اهللا عنه حتى وقف 

بن الحنفیة لیخرج الیه، فصاح به علي: مكانـك یـا بنـي التخـرج الیـه فقـال لـه:ولم ذلـك 
بیـه فقـال علـي رضـي لو دعاني الى البراز ابوه لخرجـت الیا امیر المؤمنین ؟فواهللا ان 

.   اهللا عنه:مه یا بني التقل في ابیه اال خیرًا
اهللا بن عمر انـه لـیس یخـرج الیـه احـد فحمـل علـى میسـرة علـي، وفـي قال: ونظر عبید

المیسـرة یومئـذ ربیعـة بـن عبـد القـیس وغیـرهم مـن النـاس فجعـل یطعـن فـي خـیلهم وهـو 
  )٢(یقول:

  خیر قریش من مضى ومن غبر  انا عبیداهللا سماني عمر
  قد ابطات عن نصر عثمان مضر  اال رسول اهللا والشیخ االغر

  والخیر في الناس قدیمـــا یبتدر  انون الغرروسارع الحي الیم
  قال: فخرج الیه عبداهللا بن سوار العبدي،وهو یقول:

  في الحق والحق لهم شریعه  قد سارعت في حربها ربیعة
  في العصبة السامعة المطیعه  مانهتك االستار كالقطیعة

  عةیحتى تذوق كاسها القط
  فانشا الصلتان العبدي یقول في ذلك: ثم طعنه العبدي طعنة في خاصرته جدله قتیالً 

  ابنكر لها تهدي اللقاء وتهــدد  اال یا عبیداهللا مازلت مولعا
                                                

؛ ١٤٠، ص٢؛ابـــــن قتیبـــــة، االمامـــــة والسیاســـــة، ج٣٤٠،وقعـــــة صـــــفین، ص،ابن مزاحمرظـــــین )١(
 .٨١-٧١، ص٣. ابن اعثم الكوفي، كتاب الفتوح،ج١٧٢الدینوري، االخبار الطوال، ص

ــــدینوري، االخبــــار الطــــوال، ص٢٩٩وقعــــة صــــفین، صابــــن مــــزاحم  )٢( ــــد البــــر، ٧٨؛ ال ،ابــــن عب
 .٤٠٤،ص٢االستیعاب، ج
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  بذي الرمث نیران تحرقن غرقدا  كان حماة الحي بكر بن وائل
  وكل امرئ جار علو تعــودا  وكنت سفیها قد تعودت عادة

  صریعا یرى وسطا لحاجة مفردا  رحالةفاصبحت مسلوبا على ش
: واختلفوا في قتله،فقال قوم: قتله حریث بن خالد، وقالت همذان بل قتله هانئ بن قال

الخطاب،وقالــت حضــرموت :بــل قتلــه هــانئ بــن عمــرو الســبیعي،وقالت بنــو بكــر: بــل 
قتلــه محـــرز بـــن الصحصــح، واخـــذ ســـیفه ذا الوشـــاح والخیــر الصـــحیح ان الـــذي قتلـــه 

وقــد رثــاه كعــب بــن جعیــل الثعلبــي عبــداهللا بــن ســوار العبــدي وصــار ســیفه الــى معاویة،
  في قصیدة له حیث یقول:

  وهــو واقف بصفین اخلت خیله  اال انما تبكي العیون لفارس
  المـــتالف وكان فتى لو احاطته  تبدل من اسماء اسیاف وائل

فهذا شاعر معاویة قد قال فیه قصیدة، واما شاعر علي فلم یهجـه ولكـن قـال فیـه هـذه 
  االبیات:

  سحابة موت تقطر الموت والدمـا  هللا لما بــدت لهل عبیداویق
  ى عفة وتكـــرمـاجحاعف وا  قوم اصبروا ان صبركماال یا 

  فخرا فالقي الترب كفیه والغمــا  فلما تدانى القوم للطعن حشدا
  وخلف عرسا تسكب الدمع بالدمـا  وخلف اطفاال یتامة اذلــة

  )١(ي غیره ان تــكلماوقد كان یحم  وقد كان في الحرب المحلة باغیا
  *خبر غرار بن االدهم

قال:وخرج رجل من اهل الشام یقـال لـه غـرار بـن االدهـم ولـم یكـن بالشـام رجـل افـرس 
منه وال اقدم في الحرب، فجعل یجول في الصفین ویطلب البراز فعرفه الناس فتحاموه 

ضـي اهللا ولم یخرجوا الیه قال:فبینما هو كذلك اذ نظـر الیـه رجـل مـن اصـحاب علـي ر 
عنه یقال له العباس بن ربیعة بن الحارث بن عبد المطلـب بـن هاشـم، فقـال غـرار بـن 

                                                
؛ الطبــري، تــاریخ ١٧٨؛الــدینوري، االخبــار الطــوال،ص٣٠وقعــة صــفین،ص،ابن مــزاحم ینظــر )١(

؛ ابن االثیـر، الكامـل فـي ٤٢٧،ص٢مروج الذهب، ج،؛المسعودي٢٠،ص ٦،جالملوكالرسل و 
؛ ابـن كثیـر، البدایـة ٤٩٩، ص١؛ ابن ابي الحدید، شرح نهج البالغة،ج٣٨٠، ص٢التاریخ،ج

 .١٣١-١٢٨، ص٣. ابن اعثم الكوفي،الفتوح،ج٣٨٦، ص٧ج،والنهایة
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ــاداه غــرار بــن  ــه: العبــاس بــن ربیعــة الهاشــمي، قال:فن االدهم:مــن ذلــك الفارس؟فقیــل ل
ــا عبــاس فوقــف العبــاس فقــال: قــل ما شــاء فقال:هــل لــك فــي البراز؟فقــال لــه تاالدهم:ی

  ول فقال: قد شئت ذاك.فقلل العباس:هل لك في النزول؟ فانه
رع سابغ وفي یـده سـیف رس له ادهم كالغداق وعلیه دعلى ف )١(قال:والعباس بن ربیعة

ان مـن تحـت المغفـر كانهمـا عینـا ارقـم فرمـى سـراجا سـلط، وعینـاه یبصـ له وكأن عینـه
  فرسه ورمى غرار بن االدهم بنفسه عن فرسه وهو یقول: نبنفسه ع

  او تنزلون فانا معشر نزلوا      ان تركبوا الخیل عادتنا  
درعة في منطقة،ودنا كل واحد منهما مـن صـاحبة  قال:ثم جمع كل واحد منهما فضال

وكف اهل العسكر من اعنه خیولهم ینظرون الـى الـرجلین، قـال ابـو العـز التمیم،فـواهللا 
  ما شبهتهم اال بما قال ابو ذؤیب الهزلي حیث یقول:

  وكالهما بطل اللقاء مخدع   فتازال وتوافقت خیالهما     
قال: ثم انهما تضاربا بسیوفهما فما قـدر واحـدمنهما علـى صـاحبه اكمـال المتـه. قـال: 

  وعلي بن ابي طالب رضي اهللا عنه ینظر الیهما فالیقدر احد على صاحبة.
قال: ونظر العباس بن ربیعة الیه وهو یتمیـز فـي الـدرع الشـامي اوتهـن فـان كـان وهنـا 

وان كـان وهنـا  )٢()وانشـقَّت السـماء فَهِـي يومئـذ واهيـةٌ       وط كمـا قـال اهللا تعـالى:(فانه من السق
ــون    فانــه مــن الضــعف،كما قــال اهللا تعــالى:( لَمعــانُوا ي ــو كَ ــت الْعنكَبــوت لَ يلَب ــوت يالْب ــنهأَو إِنو

ع الشامي؛والتقیا بضربتین ، .قال: فنظر العباس بن ربیعة الى ذلك الوهن في الدر )٣()
  ضربة العباس بن ربیعة على ذلك الوهن فقده، نصفین.

قال: فكبر اصحاب علي رضي اهللا عنـه وخـنس اصـحاب معاویـة، ثـم عطـف العبـاس 
بن ربیعة الى فرسه فركبـهُ واسـتوى علیـه.قال ابـو العـز التمیمي:فقـال لـه علـي بـن ابـي 

                                                
شـــیخ بنـــي هاشـــم وشـــاعرهم وهو عبـــاس ابـــن ربیعـــة بـــن الحـــارث بـــن عبـــد المطلـــب بـــن هاشـــم، )١(

وعــالمهم الــذي شــهد مــع امیــر المــؤمنین حــرب صــفین واستشــهد ضــمن الــذین قتلــوا صــبرا یــوم 
ــــــــن عبــــــــد البــــــــر،  ،ینظر :اب ــــــــه صــــــــبرًا ــــــــه حیــــــــث ضــــــــرب عنق الحــــــــرة بــــــــامر مســــــــلم بــــــــن عقب

  .٧٥ص ،وسي، رجال الطوسيطذكره ال .١٤٣١،ص٣االستیعاب،ج
  ١٦الحاقة، ایة سورة  )٢(
 .٤١ة العنكبوت، ایسورة  )٣(
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ت ابن شیخكم العباس بن ربیعـة قـال: فصـاح طالب:یا ابا العز من المبارز لعدونا؟فقل
ن فقـال: الــم امــرك وامــر عبیــداهللا قــال العباس:لبیـك یــا امیــر المــؤمنیبـه علي:یــا عبــاس 

ــو بمراكــز كمــا فــي وقــت مــن االوقــات اال باذني؟فقــال العباس:یــا  بــن عبــاس ان التخل
ن طاعـة امیر المؤمنین افیدعونني عـدوي الـى البـراز فـال اخـرج الیـه؟فقال علـي: نعـم ا

 هامامك اوجب علیك من مبارزة عدوك.قال ثم حول وجهه الـى ناحیـة القبلـة ورفـع كفیـ
  وقال: اللهم التنس هذا الیوم للعباس.

الذي قتل غرار بن االدهم؟فقیل لـه:العباس التفت معاویة الى اصحابه فقال:من قال: و 
لعباس فقتله فله بن ربیعة بن الحارث الهاشمي،فقال معاویة:ایها الناس!من خرج الى ا

لخمیان من بي لخم من الـیمن فقـاال:نحن  نعندي من المال كذا وكذا قال:فوثب رجال
ــه فلــه مــن المــال مــا قــد بــذلن لــه  نخــرج الیــه فقــال: اخرجــا الیــه فایكمــا أســبق الــى قتل

  ولالخر مثل ذلك.
قال: فخرجا جمیعا حتى وقفا في میدان الحرب ثم صـاحا بالعبـاس ودعـاه الـى البـراز، 
فقـال العبــاس: ان لــي ســیدا حتــى اســتاذنه فـي ذلــك. قــال:ثم جــاء الــى علــي رضــي اهللا 
عنه،فقال :یا امیر المؤمنین هذان رجالن من اصحاب معاویة قـد خرجـا لیـدعوني لـى 
البراز،فقــال لــه علــي ود معاویــة انــه الیبقــى مــن بنــي هاشــم نــافخ ضــرمة، ثــم قــال:الى 

ن فرسـك واركـب فرسـي،وهات سـالحك وخـذ ههنا فتقدم العباس،فقال له علـي: انـزل عـ
سالحي:قال:ثم نـزل علـي رضـي اهللا عنـه عـن فرسـه ورمـى سـالحة الـى العبـاس واخـذ 
ســالح العبــاس فلبســه واســتوى علــى فرســه، ثـــم خــرج حتــى وقــف بــین الجمعــین كانـــه 
العبــاس فــي زیــه وســالحه وفرســه، قــال: فقــال لــه اللخیمــان:اذن لــك ســیدك،فقال علــي: 

  )١()أُذن للَّذين يقَاتَلُون بِأَنَّهم ظُلموا وإِن اللَّه علَى نَصرِهم لَقَدير (لیخرج من الكذب:
قال:فتقدم الیه احد الرجلین فالتقیا بضربتین، ضربة علـي رضـي اهللا عنـه ضـربة علـى 
مرق بطنه فقطعـه نصـفین.قال:فظن النـاس أنـه أخطـا، ثـم تحـرك الفـرس فسـقط الرجـل 

  ر فرسه وصار الى عسكر علي رضي اهللا عنه.قطعتین،وغا

                                                
 .٣٩الحج،ایه سورة  )١(
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 (     قال: وتقدم االخر فالحقه علي بصاحبه، ثم جال فـي میـدان الحـرب وهـو یقـول:
مـا اعتَـدى   الشهر الْحرام بِالشهرِ الْحرامِ والْحرمات قصاص فَمنِ اعتَدى علَـيكُم فَاعتَـدواْ علَيـه بِمثْـلِ     

لَيعنيتَّقالْم عم اللّه واْ أَنلَماعو اتَّقُواْ اللّهو ١()كُم(.  
ویـة انـه علـي بـن ابـي طالـب، قال: ثم رجع علـي رضـي اهللا عنـه الـى موقفـه وعلـم معا

بح اهللا اللجاج،انـــه لقعـــود ماركبتـــه اال خـــذلت.قال: فقـــال عمـــرو بـــن العـــاص: فقـــال: قـــ
هـــذه الســـاعة مـــن  :اســـكت ایهـــا االنســـان فلـــیسالمخـــذول واهللا اللخیمـــان ال انـــت. فقال

ان لم تكن مـن سـاعاتي فـرحم اهللا اللخمیـین،وال اظنـه یفعل،فقـال ف ساعاتك،فقال عمرو
  معاویة:ان لم یفعل فهناك اطیق لحجرك واخسر لصفحتك.

لـة یؤمئـذ فـي یـد قـیس ة ورایـة بجیقال: واختلط الفریقان، فجعلوا یقتلـون مـن غیـر مبـارز 
،فـان غیـري يیا معشـر بجیلـة خـذوا هـذه مـن یـدي وادفعوهـا الـى غیر بن مكشوح فقال: 

في هذا الوقت خیرلكم مني، فقالوا: مـا نریـد غیـرك، فقـال قـیس بـن مكشـوح:اذا واهللا ال 
ـــز بكــــــــم الــــــــى صــــــــاحب التــــــــرس المــــــــذهب الــــــــذي علــــــــى راس  رجعــــــــت حتــــــــى انتهـــــ

ل الــى معاویــة،فقالوا:افعل مــا احببــت فیهــا نحــن معــك قــال: ثــم حمــل بالرایــة حتــى وصــ
صاحب الترس المذهب،وصاح معاویة: ویلكم دونكم الرجل فحمل علیه غالم لمعاویة 
رومــي فضـــرب یـــد قـــیس بـــن مكشـــوح فقطعهــا، وضـــربة قـــیس بســـیفه فقتلـــه، واشـــرعت 

اهللا، واخذ الرایـة بعـده عبـداهللا بـن قلـع العبسـي  السنة الى قیس بن مكشوح فقتل رحمها
ــد الــر  ــع فقاتــل فقتــل، فأحمن فقاتــل فقتــل واخــذ الرایــة اخــوه عب العبــاس بــن خــذها بــن قل

فاخـذها  ذها صخر بن سـمي فقتـلخخذها مسروق بن سلم، فقتل ، فاشریك، فجرح، فأ
  عبداهللا بن براز فقتل.

قال:فحملــت جماعــة مــن اصــحاب علــي رضــي اهللا عنــه فتقــدم بــن جویریــة فقــال: ایهــا 
 عنــه وان اهللا النــاس انكــم قــد تــرون ماقتــل مــن اصــحاب امیــر المــؤمنین علــي رضــي

المـــذاق،األواني  یما واصـــبح شـــجرها حصـــیدا،وحلوها مـــرشـــمرعـــى الـــدنیا قـــد اصـــبح ه
منبئكم بأمر صادق أني قد سئمت من هذه الدنیا وعرفت نفسي عنها وقد كنـت اتمنـى 
الشــهادة واتعـــرض لهـــا فـــي كـــل جیش،وفـــي وقتــي هـــذا وقـــد طمعـــت ان الاحرمهـــا فمـــا 

                                                
 ١٩٤البقرة،سورة  )١(
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ــــدنیا مرافقــــة النبیــــین والصــــدیقین تنتظــــرون عبــــاداهللا فــــي قــــتال اعــــداء اهللا  اســــتبدلوا بال
  والشهداء الصالحین.

اخواه عوف وعبیداهللا وهـم یقولـون:اللهم اننـا نحتسـب  قال:فتقدم عتبة بن جویریه وتبعه
انفسنا عندك ثم انهم حملوا وهم ثالثة نفر، فخالطوا اهل الشام فقاتلوا حتى قتلـوا مـنهم 

  ا بعد ذلك رحمة اهللا علیهماعداد من قتل من اصحاب علي وقتلو 
قـــال:ثم حملـــت اهـــل العـــراق كمـــا كـــانوا یحملـــون مـــن قبـــل واختلطوا،وثـــار العجـــاج فلـــم 

یقاتـل فــي تلـك الغبـرة وهــو  )١(مــن شـدة الغبـرة وجعـل حجــر بـن عـدي یبصـر احـد احـداً 
  یقول:

  سلم لنا المهــذب التقیا  یا ربنا سلم لنا علیـــا
  هادي امة مهدیاواجعله   د المرضیارشالمؤمن المست

بشـر كثیـر ،ولـیس یرجـع احـد مـن  قال: وانجلت الغبرة عن القوم وقد قتـل مـن الفـریقین
فلم یزالوا كذلك الى ان امسوا، فحجز بینهم اللیل ورجع بعضهم عن بعـض ،وابـو  احد

  واقف اللیثي یقول:
  والخیل تعدو ســــفرا ووردا  سائل بنا یوم لقینا االزدا

  فاستبدلوا بغیا وباعوا الرشـــدا  زنـدالما قطعنا كفها وال
  عــــداسحقا لهم في رایهم وب  وضیعوا فیما ارادوا قصدا

  قال:فانصرف حویرثه بن سمي العبدي وسیفه خضیب وهو یقول:
  والخیل تعدو في قتام الغبره  ا یوم التقینا الفجرهسائل ی

  بالقاع من صفین یوم عسكره  كم من قتیل قد نحرنا منحره
  وسیفه یقطر دما وهو یرتجز یقول: )٢(وانصرف الحارث بن ابان العجلي قال:

  والحمیریین وسائل شعبـا  سائل بنا عكا وسائل كلـباً 
                                                

یــه الســالم) كــان معاویـة قــد امــر بقتلــه النــه لحجـر بــن عــدي، هــو مــن اصـحاب االمــام علي(ع )١(
امتنع مع اصحابة عن سب امیر المؤمنین(علیـه السـالم) ودفنـه فـي مـرج عـذراء ببادیـة الشـام، 

 ٢٨٢،ص٢جاعیان الشیعة، ،؛االمین٦٠الطوسي، رجال الطوسي،ص
؛الطبــري، تــاریخ ١٨٥؛الــدینوري، االخبــار الطــوال،ص٣٨٥وقعــة صــفین،صابن مــزاحم ینظــر، )٢(

 .١٤٨-١٤١ص ٣ابن اعثم الكوفي الفتوح ج؛١٥، ص٦الطبري، ح
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  ان لم یكن عند اللقاء غلبا  كیف راوا طعانها والضربا
وهــان مــن الــم الجراحات،واقبــل معاویــة علــى عمــرو بــن العــاص قال:فبــات الفریقــان یتأ

ــــال: ابــــا ع ــــد اكلداهللا بــــفق ــــا نق اال بهــــالك اخــــذ العــــراق تنــــا واهللا هــــذه الحــــروب،وال اران
جـل س الناس مع علي بن ابي طالب عبداهللا بـن عبـاس،وهو ر الشام،وانت تعلم ان رئی

مر علیـا ان هل لك ان تعمل في خدیعته؟فلعله یـأیة،فان قال شیئا لم یخرج علي من رأ
ـــن عبـــاس یكـــف عـــن هـــذه الحـــروب، فقـــد واهللا هلكـــت الناس،فقـــال عمـــر  و:ان مثـــل اب

الیخـدع،ولو طمعـت فیـه اذا اطمعـت فـي علـي بـن ابـي طالـب، فقـال معاویـة.ال علیــك 
  فتعمل على حسب ذلك. هان تكتب الیه رقعة لطیفة وتنظر ما عند

  
*ذكــر مــا جــرى مــن الكتــب بــین علــي بــن ابــي طالــب (علیــه الســالم) وبــین معاویــة 

  العراقعباس لما عضهم سالح اهل  نوعمرو بن العاص،واب
انتم فیه یـابن عبـاس :امابعد فان الذي )١(قال: فكتب عمرو بن العاص الى ابن عباس
ت رئـیس هــذا الجمــع بعـد ابــن عمــك وقــد نلـیس بــاول مــن قـاده الــبالء وســاقة العاقبــة،وا

اخـذت هــذه الحــروب مناومنكم،ولســنا نقول:لیــت الحــرب عــادت ولكنمــا نقــول: لیتهــا لــم 
  ناء،وفي ذلك اقول:قد ظننا ان فیه الفذا بیننا حتى لتكن وقد طال ه

  بعد االله سوى قول ابن عبـاس  طال البالء فما یرحى لـــــه اس
  ظك ان التارك النـاسيالتنس ح  قوال له قول مرور بحـظوته
  الناس اعظم بذلك من فخر على  له بابن الذي زمزم یسقى الحجیج
  اخیاس ین ضواربیناسد العر   كل لصاحبه قرن یســـاوره

قــال: ثــم عــرض عمــرو ذلــك علــى معاویــة فقــال معاویــة: انــي الارد كتابــك علــى رقــة 
ه اتى به علیا فاقراه ایاه، قال فضحك ما انتهى كتابة الى ابن عباس وقرأشعرك قال:فل

علي رضي اهللا عنه ثم قال: قاتل اهللا ابن النابغة!ما الذي غره منك؟یـابن عبـاس اجبـه 
  عن كتابه.

                                                
، ١؛ ابــــــن قتیبـــــــة، االمامــــــة والسیاســـــــة،ج٤١١-٤١٠ابن مـــــــزاحم، وقعــــــة صـــــــفین،ص،ینظــــــر )١(

  .١٣١ص
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:امابعد فاني ال اعلم احد من العرب اقل حیاء منك،وذلك )١(عباسقال:فكتب الیه ابن 
طب الناس في عشواء مظلمـة طمعـا یة فبعته دینك بالثمن الیسیر ثم حانك اتیت معاو 

فــي الملــك، فلمــا لــم تــر شــیئا اعظمــت هــذه الــدنیا اعظــام اهــل الــذنوب، واظهــرت فیهــا 
لك فدع مصـر، وارجـع الـى وهد اهل الروع، فان كنت ترید ان ترضي اهللا عز وجل بذ

،فامـا مــا ذكـرت مـن اهــل العـراق واهـل الشــام، فـان اهــل  )(اهـل بیـت نبیــك محمـد 
العراق بایعوا علیا وهو خیر منهم واهل الشام بایعوا معاویة وهم خیـر منـه، ولسـت انـا 
وانت سوى في الحرب،الني انما اردت اهللا وانت اردت مصر،وقد عرفت الشيء الذي 

   اعرف الشيء الذي قربك من معاویة والسالم.باعدك مني، وال
شـعره هــذا  ، فقـال اجـب عنـي عمـرا علـى)٢(قـال:ثم اقبـل علـى اخیـة الفضـل بـن عبــاس

  فاجابة الفضل وهو یقول:
  

  یا عمرو حسبك من خدع ووسواس
  فاذهب فما لك في ترك الهدى آس                          

  اال بوادر طعن في نحوركم
  یشجي النفوس بها في النقع افالس                       

  بالسمهري وضرب في شواربكم
  یردي الكماة ویذري قبة الراس                          

  هذا الدواء الذي یشفي حماتكم
  حتى تطیعوا علیا وابن عباس                        

                                                
 .١٣١، ص١االمامة والسیاسیة، ج ،ن قتیبة؛اب٤١٠ینظر: نصر بن مزاحم،وقعة صفین،ص )١(
الفضل بن عباس، هو الفضل بن عبـاس بـن عبـد المطلـب بـن هاشـم الهاشـمي ابـن عـم سـیدنا  )٢(

هد معــه حجــة الــوداع، وقــد روى عنــه شــ) كــان اكبــر اخویــة غــزا معــه مكــة وحنــین و محمــد (
علـــى یـــدي  اخـــوه عبـــداهللا بـــن عباس،وشـــهد الفضـــل غســـل النبـــي محمـــد اذا كـــان یصـــب المـــاء

هــــ، وهـــذا ١٨ل انــه مـــات فـــي طـــاعون عمـــواس فــي الشـــام عـــام یـــاالمــام علـــي علیـــه الســـالم، ق
ــــة ابــــن اعــــثم، ینظــــر ابــــن االثیــــر، ا ؛ ابــــن حجــــر، ١٨٣، ص٤الغابــــة،ج ســــدیتنــــافى مــــع روای

 .٤٠٤، ص٨، اعیان الشیعة، جمین؛ اال٢٤٥، ص٥االصابة، ج
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  هاما علي فان اهللا فضل
  الناس فضال له شرف عال على                  

  الى اخر االبیات
قال: ثم عرض الفضل شعره على علي رضي اهللا عنه، فقال علي: احسـنت وال اظنـه 
یجیبــك بعـــدها بشـــيء، ان كـــان یعقـــل، ولعلـــه ان یعــود فنعـــود علیـــه قـــال: فلمـــا وصـــل 
الكتاب والشعر الى عمرو فاتى معاویة فاقرأه اباه، ثم قال: ما كان اغنـاني وایـاك عـن 

ـــي عبـــد المطلب ـــداهللا ولكنـــك قـــد علمـــت مـــامر علینـــا بن ـــال معاویة:صـــدقت ابـــا عب ،فق
باالمس من القتل والهالك،واظن علیًا سببًا كرنا لحرب غـدا ویعمـل علـى المناجزة،وقـد 
رایت ان اشغله غدا عن الحرب بكتاب اكتبه الـى أیـن عباس،فـان هـو اجـابني الـى مـا 

ي عسـكره، فـان اجـاب اال ارید فذلك،واال كتبـت الـى علـي وتحملـت علیـه بجمیـع مـن فـ
صادمته وجعلتهـا واحـدة لـي ام علـي، فهـذا راي وانمـا اریـد بـذلك ان أجـم الحـرب ایامـا 
فقـــد تعلـــم مـــا نـــزل بنـــا فـــي هـــذه االیـــام، وان كـــان عنـــدك راي غیـــر هـــذا فهاتـــه، فقـــال 
عمرو:اما انا فأقول أن رجاءك الیقوم رجـاء ولسـت بمثلـه وهـو رجـل یقاتلـك علـى أمـر 

اء،ولیس یخـاف اهـل الشـام مـن على غیره،وهـو یریـد الفنـاء وانـت تریـد البقـوأنت تقاتله 
ظفر بهم مـا تخـاف اهـل لعـراق ان ظفـرت بهـم واظنـك تریـد مخادعـة علـي،وأین علي ا

أنت من خدیعته،فقال معاویة، فكیـف ذلك؟السـنا بنـي عبـد مناف؟قـال: فضـحك عمـرو 
ولكــن لهــم النبــوة مــن ثــم قــال: بلــى لعمــري أنــت وهــو مــن بنــي عبــد منــاف كمــا تقــول 

  دونك، فان شئت فاكتب.
قال: فكتب معاویة الى ابن عباس:اما بعد: فانكم یـا معشـر بنـي هاشـم لسـتم الـى احـد 

  .)١(اسرع باالساءة منكم الى انصار عثمان،فان یكن ذلك لسلطان بني امیة
ل بنـي امیة،وقـد وقـع مـن االمـر مـا تـرى وادالـت هـذه الحـروب فقد ورثها تـیم وعـدي قبـ

منـا ومـنكم حتـى اســتوینا فیها،والـذي اطمعكـم فینــا هـو الـذي اطمعنــا فـیكم والـذي ایســنا 
مــنكم هــو الــذي ایســكم منــا، وقــد رجونــا غیــر الــذي كــان وخشــینا دون مــا وقــع، ولســتم 
تالقوننا الیوم، اال بمثل ما كان باالمس وال غدا اال بمثل الیوم،وقد منعنـا بمـا كـان منـا 
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م العراق،فــابقوا علــى قــریش واتقــوا اهللا ربكــم، فانمــا بقــي مــن الشــام،منعتم بمــا كــان مــنك
رجــال قــریش ســتة رجــال:رجالن بالشــام انــا وعمــرو بــن العــاص،ورجالن بــالعراق،علي 
ـــن عمـــر،ومن هـــؤالء الســـتة  ـــداهللا ب ـــي وقاص،وعب ـــن اب وانـــت،ورجالن بالحجـــاز ســـعد ب

س نــت رأقفــان علــیكم ســعد وابــن عمــر، وارجــالن ناصــبان لــك والبــن عمــك ورجــالن وا
هذا الجمع بعد ابن عمك،ولو بایع الناس لك بعد عثمـان، لكنـا الـى طاعتـك اسـرع منـا 

  الى علي، فرایك فیما كتبت وألیك والسالم.
قال: فلما انتهى كتاب معاویة الى ابن عباس تبسم ضـاحكا، ثـم قـال: الـى كـم یخطـب 

الـــرحمن  الـــي معاویـــة عقلـــي وحتـــى متـــى احجـــم مـــافي نفســـي، ثـــم كتـــب الیه:بســـم اهللا
الرحیم، اما بعد فقد اتـاني كتابـك وفهمـت مـا سـطرت فیـه، فامـا مـا انكـرت مـن سـرعتنا 
الى انصار عثمان بالمساء وسلطان بني امیة فلعمري لقـد ادركـت حاجتـك فـي عثمـان 
حین استنصرك فلم تنصره حتى صرت الى ما صرت الیـه،وبینك وبینـه فـي ذلـك اخـو 

اغراؤك ایانا بتیم وعـدي، فـابو بكـر وعمـر خیـر مـن عثمان ألمه الولید بن عقبة، واما 
ــم یبــق مــن رجــال قــریش اال ســتة  عثمــان كمــا ان عثمــان خیــر منــك، وامــا قولــك انــه ل
رجال فمـا اكثـر رجالهـا واحسـن بقیتهـا وقـد قاتلـك مـن خیارهـا مـن قاتلـك،ولم یخـذلنا اال 

یكـون ف مـا من خذلك،واما ذكرك الحرب فقد بقي لك منا مـا ینسـبك مـا كـان قبلـه تخـا
 ي الناس السرعت الـى طـاعتي فقـد بـایع النـاس علیـًا وهـوبعده،واما قولك اني لو بایعن

ــه،وانما  )(رســول اهللا  اخــو وابــن عمــه ووصــیه ووزیــره وهــو خیــر منــي،فلم تســتقم ل
فیهـا حـق النـك طلیـق وابـن طلیـق  الخالفة لمـن كانـت لـه الشـورى وأمـا أنـت فلـیس لـك

  كباد. والسالم.س االحزاب وابن اكله االورأ
فلما انتهى كتـاب ابـن عبـاس الـى معاویـة وقراه:هـذا فعلـي بنفسـي ،واهللا الجهـدن ان ال 

  :)١(اكاتبه سنة قال:فانشأ یقول
  اهدي الیه رسائلي وكان امرإٍ            دعوت ابن عباس الى اخذ خطة    

  ولم یك فیما نابني بمواصلي  لف ظني والحوادث حمةفاخ
  ومازاد ان اغلي علیه مراجلي  ما یستحقهولم یك فیما جاء 
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  بجهلك حلمي انني غیر غافل  فقل البن عباس اراك مخوفا
  الیك بما یشجیك سبط االنامل  فابرق وارعد ما استطعت فانني
  تربص من ذاك الوعید بقاتلي  وصفین داري ما حییت ولیس ما

  
  :)١(قال: فاجابة الفضل بن العباس وهو یقول

  وانك مما تبتغي غیر نائـل  ني غیر غـــافلاال یا بن هند ا
  علیك والقت بركها بالكالكل  االن لما اخبت الحرب نــارها

  ـلـكفقة قاع او كشحمة اك  واصبح اهل الشام صرعى فكلهم
  لـدعوت المر كان ابطل باط  وابقیت انا اهل حق وانـــما

  ولیس لها حتى یموت بقائـل  دعوت ابن عباس الى السلم خدعة
  وتضرب ها مات الرجال االوائل  فال سلم حتى یشجر الخیل بالقنـا

  الى اخر االبیات.
 -قال: ثم عرض الفضـل شـعره علـى علـي رضـي اهللا عنـه،فقال لـه:انت اشـعر العـرب

فهـــم الشــعر فلـــم ف ال: فوصــل الكتـــاب الــى معاویـــة فقــرأهاو قال:انــت اشـــعر قــریش. قـــ
فلو انك علمـت وعلمنـا ان هـذه الحـروب اما بعد  )٢(یردعه ذلك الى ان كتب الى علي

ــا ان  تبلــغ منــا ومــنكم مــا بلغــت لــم یكــن نجنهــا علــى بعضــنا بعــض، واالن فقــد تهیــأ لن
ال نصــلح مــا بقــي ونــدع مــا مضــى.وقد كنــت ســالتك الشــام علــى ان التلزمنــي طاعــة و 

لك مـــا ســـالتك بـــاالمس، فقـــد واهللا ذهـــب االخبــــار تبعـــة فابیـــت علـــى وانـــي الیـــوم اســــأ
  انما نحن بنو عبد مناف ولیس لبعضنا على بعض فضل.والرجال،و 

فكتــب الیــه علــّي رضــي اهللا عنــه: امــا بعــد فقــداتاني كتابــك تــذكر فیــه انــك لــو علمــت 
وعلمنــا ان هــذه الحــروب تبلــغ منــا ومنــك مــا بلغــت لــم نــك نجنهــا علــى بعضــنا بعــض 

یـاي الشـام فنحن وایاك بعد من الحرب في غایـة ولـم یبلـغ منهـا مـا نریـد، وامـا سـؤالك ا
ا ینمس ولـیس اهـل الشـام بـاحرص علـى الـدك باالتفلم اكن بالذي اعطیك الیوم ما منع
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من اهل العراق علـى االخـرة، وامـا قولـك اننـا بنـو عبـد منـاف فلعمـري اننـا كـذلك واكـن 
لیســت امیــة كهاشــم،وال حــرب كعبــد المطلــب، وال أبــو ســفیان كــأبي طالــب، وال الطلیــق 

ـــذلیل وذل كالمهـــاجر،وال المبطـــل كـــال محق، وفـــي ایـــدنا فضـــل النبـــوة التـــي بهـــا عـــز ال
  العزیز. والسالم.

  ثم كتب النجاشي الى معاویة بهذه االبیات:
  سيء بها الرقــــاقمغلقة ی  اال بلغ معاویة بن صخـــر
  وقد جاشت بحومتها العـــراق  اتطلع في العراق وســاكتبه
  ــاقطـــبحجته التي لیست ت  وناداه ابو حســـن عـلي

  كذكر الطرق یقدمها العتــــاق  واوطئ الشام مسالة طعونا
  س الموت اقطع ما یـــذاقأوك  ایا هللا درك بابن هنـــد

  الى اخر االبیات.
قال: فلما وصل الكتاب والشعر الى معاویة ندم الى ما كتـب بـه الـى علـي وشـمت بـه 

تقبــل قــال:ثم  ه ولــمك عــن الكتــاب الــى علــي فلــم تنتــعمــرو بــن العــاص وقــال: قــد نهیتــ
  أنشا عمرو في ذلك یقول:

  ودر المرء عن اللیث االســــود  اال هللا درك یا بن هنــد
  وقد قرع الحدید على الحــــدید  اتطع ال ابالك في عـلي
  وترجو ان یهابك بالـــــوعید  وترجو ان تحیره بشـك

  سه راس الولیـــــدب لرأییش  ناع وجر ثوباوقد كشفت الق
  خر االبیاتالى ا

نـه لـیس ل: یا هذا انك لتعظم علیـاً حتـى كأقال: فغضب معاویة من مقال عمرو ثم قا
الــذي فضــحك فــي االمــس فرمیــت بنفســك عــن فرســك كاشــفا عــن عورتــك، قال:فتبســم 
عمرو ثم قال: اما فضـیحتي فانـه لـم یفتضـح احـد بـارز علیـا البـل ذلـك فخـر لـه، فـان 

  شئت ان تبلو ذلك التقدم.
القــوم وهــم بعــد هــذه االمــور علــى الحــرب وصــلى علــي الغــداة بجلس،ثــم  قال:واصــبح

عبى اصحابة فتقدم الناس برایاتهم واعالمه وزحف الیهم اهل الشام في تعبیتهم وخرج 
رجل مـن اهـل العـراق علـى فـرس كمیـت الیـرى منـه اال حمـالیق الحـدق،وفي یـده رمـح 
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ا صــفوفكم والنــاس لــه، فجعــل یضــرب بــالرمح علــى رؤس اصــحاب علــي ویقــول: ســوو 
الیعرفونـه،حتى اذا اعتــدلت الصـفوف والرایــات اســتقبلهم بوجهـه وولــى ظهـرة الــى اهــل 
الشام، ثم حمداهللا واثنى علیه، ثم قال: احمدو اهللا عباد اهللا واشكروه اذ جعل فیكم ابـن 

واحب الخلق الیه، اقدمهم هجرة واولهم ایمنا، سـیف مـن سـیوف  )(عم نبیه محمد 
ت ملطیس وثار القنام وتكسرت الرماح، تثى اعدائه، فانظروا اذا حمى الو اهللا صبه عل

  الصفاح وجالت الخیل االبطال وال اسمع منكم اال غمغمة او همهمة.
قال: ثم حمل على اهل الشام فقاتل حتى كسـر رمحـه،ثم رجـع فـاذا هـو االشـتر رحمـه 

بـاعلى صـوته:یا  اهللا قال:فخرج رجل من اهل الشام حتـى وقـف بـین الصـفین ثـم نـادى
ابـا الحسـن انـي اكلمـك، قـال: فخـرج الیـه علـي حتـى اختلـف اعنـاق فرسـیهما، فقـال لــه 
الشامي: یا ابا الحسن ان لك فضال وقدما في االسالم وهجره سابقة واخـوه وقرابـه مـن 

في امر اعرضه الیك یكون فیـه فال یسامك احد وال یدانیك، فهل لك  )(رسول اهللا 
مة وتاخیر هذه الحروب الى ان ترى في ذلك رایك؟فقـال علـي ومـا لدماء هذه االحقن 

ذاك ؟قال: ان ترجع الى عراقك ونرجع الى شـام فتخلـي بینـك وبـین العراق،تخلـى بیننـا 
وبــین الشــام، فقـــال علــي رضــي اهللا عنه:لقـــد علمــت انــك انمـــا عرضــت هــذا نصـــیحة 

فلـم اجـد اال القتـال  وشفقه، ولكن قد اهمني هذا االمـر واسـهرني، وضـربت انفـه وعینـة
او الكفــر بمــا انــزل اهللا عــز وجــل،او یرضــى مــن اولیائــه ان یعصــى فــي األرض وهــم 
ســكوت مــذعنون لــه ال یــأمرون بــالمعروف والینهــون عــن المنكر،فوجــدت القتــال اهــون 
علي من معالجة االغالل في نار جهنم قال:فرجع الشامي،وهو یقـول: انـا هللا وانـا الیـه 

  .)١(راجعون
لقوم الذین انقذهم معاویة الـى علـي بـن ابـي طالـب یكلمونـه فـي وضـع *ذكر ا
  الحرب

                                                
، ١،ابــــــــــن قتیبــــــــــة، االمامــــــــــة والسیاســــــــــة،ج٤١٠ابن مــــــــــزاحم، وقعــــــــــة صــــــــــفین، ص،ینظــــــــــر )١(

ــــــــوكالطبري،،تــــــــاریخ ؛١٨٧خبــــــــار الطــــــــوال، ص؛الــــــــدینوري، اال١٣١ص ، ٦، جالرســــــــل والمل
ابــــــن االثیــــــر، الكامــــــل فــــــي ؛٤٤٧-٤٤٦، ص٤؛ المســــــعودي، مــــــروج الــــــذهب،ج٣٠-٢٥ص

 .١٥٨-١٤٩، ص٣ابن اعثم الكوفي، الفتوح،ج؛٤١٥، ص٣التاریخ،ج
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قال:واصبح الناس عازمین على الحرب فلم یعب معاویة اصحابه كما كان یعـبهم مـن 
قبل،ولكنــه وجــه الــى علــي بجماعــة مــن قــریش وغیــرهم مــن اهــل الشــام یكلمونــه،منهم 

خالـد بـن الولیـد وحبیـب بـن عمرو بن العاص وعتبة بـن ابـي سـفیان وعبـد الـرحمن بـن 
مســـلمة والضـــحاك بـــن قـــیس وجماعـــة مـــن عـــرب الشـــام،فاقبلوا حتـــى وقفـــوا قریبـــا مـــن 
عســكر علــي رضـــي اهللا عنــه،ثم بعثــوا یســـألونه أن یــأذن لهــم فـــي كالمــه، فقــال علـــي 
رضــي اهللا عنــه مــا امــنعهم مــن ذلــك قال:فــاقبلوا حتــى دخلــوا العســكر، ثــم صــاروا الــى 

ــیهم الســالم ومجلســه یؤمئــذ غــاص بالمهــاجر علــي وهــو فــي خیمتــه فســلم ین وا فــرد عل
تم فقـــال عمـــرو بــن العـــاص: بــل انـــت تكلــم یـــا ابـــا بــبواالنصــار، فقـــال: تكلمــوا بمـــا اح

الحسن فانك اول من امن بربنـا وبقـي حقـك العظـیم علـى النـاس وانـت اول مـن صـدق 
ــا محمــد  كالمــي أن ،وصــلى الــى قبلتنــا ووحــد اهللا قبلنا،فقــال علــي:ان اول  )(بنبین

أثني على اهللا ربي احسن الثناء طول الحیاة وبعد الممات، واحمده علـى طـول العافیـة 
الشــریك  اء،واشــهد ان ال الــه اال اهللا وحــدهوحســن البالء،وفــي كــل حــال مــن شــدة ورخ

،فــأدى عــن ا للنبیینله،واشــهد ان محمــدا عبــده ورســوله،بعثه اهللا رحمــة للعــالمین وخاتمــ
ه حتـى اتـاه الیقـین، فصـلى اهللا علیـه وسـلم كثیـرا، ثـم ان اهللا تبـارك اهللا ما امره وعبد رب

وتعــالى قــد ابتالنــا أیتهــا االمــة بمــا تروننــا والمســتعان بــاهللا وال قــوة اال بــاهللا، وبعــد فــاهللا 
،ولكــن قومــا انكــروا  )(یعلــم انــي كنــت كارهــا أن أتــولى شــیئا مــن امــور أمــه محمــد 

نــاه، وانمــا ا ه وانـا جــالس فــي منزلــي ال امــر والعلـى عثمــان فــاجتمعوا علــى قتلــه، فقتلــو 
قتلــوه وتــذاكروا عنــي بالبیعــة فكرهــت ذلــك، ثــم ان توكلــت علــى اهللا واحببــت ان یكــون 
بقیـة عمـري فـي صـالح امـور االمـة: فبایعـت القـوم علـى العمـل بكتـاب اهللا وسـنة نبیــه 

 بینـي غـدر بـي ونكـث بیعتـي، فقـد حكـم اهللا بـایعني، ثم ان جماعة ممن  )(محمد 
نبــي اهللا، د،اال وانــي ادعــوكم الــى كتــاب اهللا وســنة اوبــین بعضــهم واهللا للبــاقین بالمرصــ

شــد اصــبتم وللخیــر وفقــتم وان تــأبوا ذلــك لــم تــرو مــن اهللا اال فــان تجیبــوا الــى ذلــك فالر 
  بعدا. والسالم.

قال:فلمــا فـــرغ علـــي مـــن كالمــه تكلـــم عمـــرو بـــن العــاص، فحمـــد اهللا واثنـــى علیـــه، ثـــم 
قــد كــان  -كفــارة لذنوبــه وجعــل مــا اصــابه-رضــي اهللا عنــه-عثمــانا بعــد فــان قال:امــ
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حسـبًا ونسـبًا وصـهرا فـاهللا حسـیب قاتلـه وخاذلــه،وایم اهللا  )(افضـل اصـحاب محمـد 
ــًا ومــن معــه مــن المهــاجرین واالنصــار قــد كانــت لهــم ســوایق قدیمــة  ــنعلم ان علی ــا ل انن

ــا نســال اهللا  ــتعــالى یحقــن عظیمــة وفضــل ال یجهــل نوقــد رأینــا رأی دماء ویصــلح ذات ال
البین،وهــؤالء اشــرافنا مــن اهــل الشــام قــد اجتمعــوا لــذلك، وكــذلك اشــراف اهــل العــراق 
مجتمعون یا ابـا الحسـن وانـتم یـا معشـر مـن حضـر قال:مقـال علي:تكلمـوا بمـا تریـدون 

معشــر  حتــى ننظــر مــا الــذي تطلبون.قــال:فتكلم شــرحبیل بــن الســمط فقال:امــا بعــد فیــا
ق ان اهللا تبـــارك تعـــالى قـــد جعـــل بیننـــا حقوقـــا عظامـــا مـــن االرحـــام الماســـة اهـــل العـــرا

واالنساب القریبة واالصهار الشابكة،وقد علمنا یـا ابـا الحسـن ان لـك سـابقة مـع رسـول 
وصهرا وقرابة وفقهـا فـي الـدین وباسـا وتجربـة وشـرفا قـدیما واهللا یعلـم، وانـك  )(اهللا 

بالســیوف الهندیــة، النهــا جــارات القــرب وحصــون  لــتعلم انــا قــد اقتتلنــا لحمیــة الجاهلیــة
 الحومات وانها بیضة الروم،واما حرماتكم فانها بیضة فارس،وقد راینا ان نتصرف عنا

وحجـازكم وتخلونـا بیننـا وبـین  ومن معك، فتخلي بیـنكم وبـین عـراقكمیا ابا الحسن انت 
توفیقي اال باهللا، علیـه شامنا ونحقن دماء المسلمین واهللا یعلم انني بغایة النصیحة وما 

  توكلت والیه انیب.
قال: فقال علـي رضـي اهللا عنـه:واهللا لقـد نظـرت فـي هـذا االمـر فضـربت ظهـره وبطنـه 
وانفـه وعینــه حتـى لقــد منعنــي القـوم ، فمــا وجدتـه یســعني اال قتــالكم او الكفـر بمــا جــاء 

ـــ )(محمـــد  ـــي ف ـــو وددت انن ـــم اهللا ل ـــي وای ـــن دمـــاء المســـلمین بمهجت ـــوا قو  دیت حق ل
لصـاحبكم هـذا حتـى یخــرج الـى هـذه الصــحراء ثـم انـي ادعــو اهللا ویـدعو هـو ایضــا ان 
یقبــل المحــق منــا المبطــل، ثــم انــي ابــارزه فاینــا قتــل صــاحبه ملــتم معــه بــاجمعكم فــواهللا 

  في نار جهنم. الیقاتل مع معاویة احدا اال اكبه اهللا غداً 
وا فـال واهللا ماعنـد هـذا الرجـل قال:فالتفت الشامي الى اصحابه فقال: ما یقعدكم؟انهضـ

ـــب اهـــل الشـــام وهـــم یقولون:هلكـــت العـــرب ورب محمـــد   )(اال الســـیف. قـــال: فوث
الـــى شـــيء ممـــا  لك، فعلـــم معاویـــة ان علیـــا ال یجیبـــهبـــذ هارجعـــوا الـــى معاویـــة فـــاخبرو 
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یرید.قال وبات الفریقان لیلتهم تلك؛ لیس فیهم احد ینام لما قد عزمـوا علیـه مـن مبـاكرة 
  .)١(الحرب

  *ذكر تحریض امیر المؤمنین علي بن ابي طالب(علیه السالم) على القتال
الخـرة قـال: الحمـداهللا هللا عنه اصحابة بعـد ان صـلى عشـاء اقال:وخطب علي رضي ا

الـــذي یبـــرم ماقضـــى وقـــدر، فمـــا ابـــرم فـــال ینقضـــه الناقضـــون، ومـــا نقـــض فلـــن یبرمـــه 
مــن خلقــه، والتنازعــت االمــة فــي المبرمــون مــع ان اهللا تعــالى لوشــاء لمــا اختلــف اثنــان 

شيء من امرء ال جحـد المفضـول حـق الفاضـل،ولو شـاءاهللا مـا اقتتلـوا،ولكن اهللا یفعـل 
مایریــد، وقــد ســاقتنا وهــؤالء المقــادیر الـــى هــذا المكــان، ونحــن مــن اهللا تعــالى بمنظـــر 

خرة ومستمع ،ولو شاء اهللا النتقم وكان معه التغیر ولكنه جعل الدنیا دار االعمال واال
دار القــرار لیجــزي الــذین اســاؤوا بمــا عملــوا ویجــزي الــذین احســنوا بالحســنى، اال وانكــم 

قیـــام واكثــروا فیهـــا مـــن تــالوة القـــرآن واذكـــروا اهللا تقــاتلون عـــدوكم غـــدا فــاطلبوا اللیلـــة ال
لوه النصــر، وعلــیكم بالحــذر والحــزم والصــبر وكونــوا صــادقین، اال وقــد بلــغ بكـــم واســأ

م ولم یبق منهم اال اخر نفـس، فـان االمـور اذا اقبلـت اعتبـر أخرهـا وبعدوكم ما قد رایت
بأولها وقـد صـبر لكـن القـوم علـى غیـر دیـن حتـى بلغـوا فـیكم مـا بلغـوا وانـا غـاد علـیهم 

  غدا ومحاكمهم الى رب العالمین.
سـنون اسـنتها،والى یونها،والى رماحهم فجعلوا وثب الناس الى سیوفهم فجعلوا یسنقال:ف

ـــ ـــالهزل وجعـــل رجـــل مـــن و وا یســـو نصـــالهم فجعل ـــیس ب ـــع امـــر ل ـــال: ووق ن نصـــالها ، ق
  اصحاب علي یرتجز ویقول:

  قد امست االمة في امر عجب  قد قلت والعین سجال تنسكب
  والقول عندي صدقة غیر كذب  والملك مجموع غدا لمن غلب

  ســـبتغدا نالقي ربنا فنح  یهلك اعالم العرب ان غـداً 
  من یجعل االنداد ربا والصلب  عبیا رب التشمت بنا والتـــ

                                                
، ١،ابــــــــــن قتیبــــــــــة، االمامــــــــــة والسیاســــــــــة،ج٤٤٩ابن مــــــــــزاحم، وقعــــــــــة صــــــــــفین، ص،ینظــــــــــر )١(

-٧، ص٦، جرســل والملــوكالطبري،،تــاریخ ال؛١٩٠خبــار الطــوال، ص؛الــدینوري، اال١٤٠ص
ــــذهب،ج٨ -١٦٨، ص٣. ابــــن اعــــثم الكــــوفي، الفتــــوح،ج٤٧٨، ص٤؛ المســــعودي، مــــروج ال

١٧٠. 
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  )١(بعد الجمال والحیاء والحسـب  غدا یكونون رمادا قد كتـــب
  *ذكر تحریض معاویة اصحابة على القتال

عسـكر معاویـة الخـوف والحـذر والفـزع لمـا قـد عزمـوا علیـه اذا اصـبحوا في قال: ووقع 
غــدا اخــوانكم مـــن  وجعــل معاویــة یقـــول الصــحابه:یا أهــل الشـــام أعلمــوا أنكــم تقـــاتلون

العرب،فكونوا علـى احـدى ثـالث خصـال:اما ان تكونـوا قومـا تطلبـون مـا عنـداهللا بقتـال 
قــوم بغــوا علــیكم وفللــوا مــن بالدهــم حتــى نزلــوا ببیضــتكم،واما تكونــوا قومــًا تطلبــون بــدم 
ــــوا تــــذبون عــــن حــــریمكم  ــــتكم وصــــهر نبیكم،وامــــا ان تكون الخلیفــــة عثمــــان، فانــــه خلیف

  تقوى اهللا والصبر الجمیل، فانشأ رجل من اصحاب معاویة یقول:وحرمكم، یولوكم ب
  علینا وانا النرى بعده غــــدا  اال لیت هذا اللیل اطبق سرمدا

  وجدت الى برج الكواكب مـصعد  ك لیلي خائبا لصـــاحبهفان ی
  فرارا وان جاوزت جابلق مبعــدا  واما فراري في البالد فلـیس لي

  الى اخر االبیات:
مكانــا  )٢(فبلــغ معاویــة شــعره فهــم بقتلــه وقــال: قاتلــه اهللا لــو اصــاب خلــف جــابلققــال: 

ب صاحب هذا الشعر في جوف اللیل فصار الى علـي رضـي اهللا لجاز الیه، قال فهر 
  عنه فكان معه.
معاویــة مــن صــباح علــي وحربــه غــم شــدید وضــاق بــه ذرعــا فجعــل  قال:ودخــل علــى

  یشجع نفسه وهو یقول:
  بیاض الصبح والوقت الصباح  عليیخوفني ابو حــسن 

  حدید ال یفلله البطــــاح  تطعت فان قرنيساما  فابرق
  وبعد الطعن ضربا او كفاح  ودون الشام قد عاینت طعنا

                                                
، ١،ابــــــــــن قتیبــــــــــة، االمامــــــــــة والسیاســــــــــة،ج٤٥٢ابن مــــــــــزاحم، وقعــــــــــة صــــــــــفین، ص،ینظــــــــــر )١(

-٨، ص٦، جكالرســل والملــو ،الطبري،،تــاریخ ١٩٢؛الــدینوري، االخبــار الطــوال، ص١٤٠ص
، ٧، ابـــــن كثیـــــر، البدایـــــة والنهایـــــة، ج٢٣٨، ص٣؛ ابـــــن االثیـــــر، الكامـــــل فـــــي التـــــاریخ،ج١٠
 .١٧٢-١٧١، ص٣ابن اعثم الكوفي، الفتوح،ج؛.٢٥٤ص

مــود،ففي كـــل ثجــابلق هــي مدینـــة باقصــى المغــرب واهلهـــا مــن ولــد عاد،واهـــل جــابر مــن ولـــد  )٢(
 ٦٠ص ،٢جمعجم البلدان قوت،واحدة منها بقایا ولد موسى علیه السالم، ینظر، یا
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  وان تجمع ففي راسي جماح  فان یقصر غیابك ال اطلـه
  الى اخر االبیات.

الحــرب قــال: تقــارب الصــبح هبــت النــاس وتحركــوا وصــهلت الخیــل التــي عولــت مــن 
  وجعل الناس یعقلون ویسبقون ویسرجون ویوثقون االتن فانشأ االشتر وهو یقول:

  لم رجال للحروب رجـــال  قددنا الفضل للصباح وللسـ
  مفحم اال بهجته االهــــوال  فرجال الحروب كل جـدب

  ـــع اذا فل في الوغى االكفال  یضرب الفارس المدجج في النقـ
  الى اخر االبیات.

  .)١(كان معاویة اذ ذكر هذا الشعر یقول: شعر منكر قاله فارس العراققال: ف
  

  *ذكر الواقعة الخمیسیة وهي وقعة لم یكن بصفین اشد منها وصفة لیلة الهریر:
قال:واصبح الناس وطلعت الشمس وذلك في یوم الخمیس،ودعـا علـي رضـي اهللا عنـه 

وبعمامــــه رســــول اهللا فتقلــــد  )(فلبســــه وبســــیف رســــول اهللا  )(بــــدرع رســــول اهللا 
)(  فــاعتجز بهــا،ثم دعــا بفـــرس رســول اهللا)(  فاســتوى علیها،وجعــل یقول:ایهـــا

بعـده مـن االیـام امـا واهللا ان لـوال االناس مـن یبیـع نفسـه یـربح هـذا الیـوم، فانـه یـوم لـه م
ان تعطــل الحــدود وتبطــل الحقــوق ویظهــر الظــالمون وتفــوز كلمــة الشــیطان مــا اخترنــا 

جـال خفض العیش وطیبة،اال ان خضـاب النسـاء الحنـاء وخضـاب الر  ورد المنایا على
ن احدیـــة واحقـــاء االمـــور، اال انهـــا احـــن بدریـــة وضـــعائاء والصـــبر خیـــر عواقـــب الـــدم

فَقَـــاتلُواْ أَئمـــةَ جاهلیــة وثــب بهــا معاویـــة حــین الغفلــة لیـــذكر بهــا ثــارات بنـــي عبــد شــمس(
لَع ملَه انمالَ أَي مالْكُفْرِ إِنَّهوننتَهي م٢()لَّه(.  

قــال: فقالــت المهــاجرین واالنصــار:یا أمیــر المــؤمنین اننــا كنــا نقاتــل معــك الــى الســاعة 
على بصیرة ویقین انك على الحق الواضح،واالن فقد ازددنا بصـیرة ویقـین بعـد اذ قتـل 
بــین یــدیك مثــل عمــار بــن یاســر، فتقــدم امامنــا وهــا نحــن مــن ورائــك قــال: فتقــدم علــي 

                                                
 .١٧٤-١٧٣، ص٣ابن اعثم الكوفي، الفتوح،ج؛٤٦٩ابن مزاحم، وقعة صفین، ص،ینظر )١(
 .١٢التوبة، ایه سورة  )٢(
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ــ وضــعوا اســیافهم ف علــى عشــرة االف مــن بنــي مــذحج ممــن یریــد المــوت قــد ومعــه نی
  منهم اال الحدق،وعلي رضي اهللا عنه یقدمهم وهو یقول: على عواتقهم ما یبین

  واصبحوا في حربكم وبیتوا  دبوا دبیب النمل التقومــوا
  اوال فاني طال ما عصیت  كي ماتنالوا الدین او تموتوا

  لیس لــكم ما شئتم فشئت  تقد قلتم لو جئتنا فجئـــ
  بل ما یرید المحیي الممیت

  قال: وتبعة عدي بن حاتم الطائي وهو یقول:
  وابن بدیل فارس المـالحم  ابعد عمار وبعــــد هاشم

  فقد عضنا امس باالباهـم  ترجو البقا من بعد یا بن حاكم
  البد ان یحمى حمى المحارم  فالیوم الیقرع سن نــــادم

  ن یومه بسالملیس امرء م
  قال:وتبعه االشتر وهو یقول:

  حرب باطراف القنا تاجج   یهلك فیها البطل المدجج
قـال:ثم حمــل علـي رضــي اهللا عنـه فــي هـؤالء العشــرة االف حملـة رجــل واحـد فمــا بقــي 
الهــل الشــام صــف اال وانــتفض وهمــدت النــاس، واحمــرت حــوافر الخیــل بالــدماء قــال: 

لعـاص فقـال: ابـا عبـداهللا الیـوم صـبرا وغـدا فخـرا، فقـال والتفت معاویة الـى عمـرو بـن ا
حق والحیاة باطل، وان حمل علي في اصحابة  صدقت یا معاویة ولكن الموتعمرو 

  وحملة اخرى فهو البراز.
لمـــذحج عضضـــتم بصـــم الـــى بنـــي عمـــه یحرضـــهم وهـــو یقول:یـــا  ت االشـــترقال:والتفـــ

العـــرب واصـــحاب انـــتم ابنـــاء الجنـــدل، فمـــا ارضـــیتم ربكـــم وال نكیـــتم لـــه فـــي عـــدوكم، و 
حج الطعــان،ثم حمــل اح، وفرســان الطــراد وحتــوف االقــران، ومــذالغارات،وفتیــان الصــب

لشــام مــن فعــالهم واالشــتر یومئــذ العــرب مــن مــذحج فتحیــرت اهــل ا وحملـت معــه قبائــل
هـا خلـت فیهـا لهیبـا،واذا وب، في یده صفیحة لـه یمنیـة اذا طأطأفرس له ادهم ذن على

اال  یصــمد لكتیبــه، فــال قــدماً  صــر مــن شــعاعها فهــو یضــرب بمــا قــدماً رفعهــا یغشــى الب
  كشفها.
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ه نـقال: فقال رجل من اصحاب علـي هللا در هـذا الرجـل لـو كانـت لـه نیـة،ولكن اظـن ا
انما یقاتل هذا القتال ریاء وسمعه،وال اظنة یرید بفعاله هذا مـا عنـداهللا.قال:فبلغ كالمـه 

  االشتر، فغضب من ذلك ثم انشأ یقول:
  لیس مثلي یجوز فیه الـظنون  ایها الجاهل المسيء بي الظن
  ان من بــاع دینه مغبون  لست ممن باع الــهدى بهواه
  سیفــه في رایه مــقنون  انما یطلب المتاع من النـاس

  الى اخر االبیات.
علـى مـا قــال فـي االشـتر قــال: وزالـت الشـمس ذهــب وقـت الصــالة  مــيقـال: فنـدم اللخ

ـــــــى ســـــــاق ،قال:وصـــــــاح علـــــــي رضـــــــي اهللا عنـــــــه بالمهـــــــاجرین والحـــــــرب قائمـــــــة ع ل
واالنصار،فقال: ان الفرار عن الحرب في مثل هـذا الیـوم ارداد عـن الحـق ورغبـة عـن 

ــدين   بـــارك وتعـــالى یقـــول(تدیـــن االســـالم،اما ســـمعتم اهللا  ــم الْمجاهـ ــى نَعلَـ ــونَّكُم حتَّـ ولَنبلُـ
بأَخ لُونَبو ابِرِينالصو نكُممكُمفما انتظاركم ان كنتم تریدون الجنة. )١()ار  

  هان وجعل یرتجز ویقول:فكان اول من تقدم ابو الهیثم التیقال:
  ذاك الذي یفعل مایرید  احمد ربي وهو الحمید
  منه فهو السعید من ینُج   ذاك الذي عذابه شدید
  دین قویم وهو الرشـید  هـــذا علي ماله ندید

  اهللا فرثته امراة من االنصار رحمهثم حمل فقاتل حتى قتل 
  قال:ثم تقدم خزیمة بن ثابت ذو الشهادتین فجعل یرتجز ویقول:

  هذا الذي یبحث فیه الباحث  قد مر یومان وهذا الثالث
  یوم عبوس والعبوس كارث  هذا الذي یلهث فیه الالهت

  والناس موروث وفیهم وارث  كم ذا یرجى ان یعیش الماكث
  اكثهذا علي من عصاه ن

اهللا قال:وتقدم خالد وخلده ابنا خالد االنصـاري، قـال ثـم  ثم حمل فقاتل حتى قتل رحمه
  تقدم جندب بن زهیر فحمل فقاتل حتى قتل رحمة اهللا علیه.

                                                
  .٣١سورة محمد: ایة ) ١(
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قــال:وبكى االشــتر فقــال لــه علــي رضــي اهللا عنــه:ما یبكیــك؟ال ابكــي اهللا عینــاك فقــال: 
وانــا ال ارزق الشــهادة فــاموت بهــا، ابكــي یــا امیــر النــي ارى النــاس یقتلــون بــین یــدیك 

فقال له علي رضي اهللا عنه:ابشر بالخیر یا مالك ثـم تمثـل علـي رضـي اهللا عنـه بهـذا 
  البیت

  أي یومیك من الموت تفر     یوم ال یقدر راو یوم قدر
قــال: ونظــر اصــحاب علــي الــى قــوم مــن اصــحاب معاویــة قــد وقفــوا علــى تــل عظــیم 

الــوهم عــن ذلــك التــل وقتلــوا مــنهم ضــاربوهم حتــى از هم حتــى خــالطوهم ثــم فحملــوا علــی
  جماعة، فانشأ المعدل بن نائل العجلي یقول:

  ولو عشت ما اظل الغمام  لست انسى مقام غسان بالتل
  عند هیجائها وعند الضرام  بانهم للخیول احالس صدق
  صب یوم القراع خیر الكهام  سادة قادة هم اذا اغصوا
  م الغر في ذرى االعالموه  فهم الناس اذ ذكرت اناسا
  )١(بالعوالي وبالسیوف الدوامي  ناوشونا غداه سرنا الیهم

  *ذكر صفة لیلة الهریر
ــــار القتــــام  ــــع الــــرهج وث ــــي الركــــب فاصــــطفوا بالســــیوف ،وارتف قال:وقامــــت الفرســــان ف
وتضعضعت الرایات وخطت االلویة وغابت الشمس وذهبت مواقیـت الصـالة حتـى مـا 

اهللا ســـجده وال كانـــت الصـــالة اال  صـــلي ذلـــك الیـــوم وال ســـجدكـــان فـــي الفـــریقین احـــد ی
ـــة  ـــل واشـــتدت الحـــرب وهـــذه لیل ـــیهم اللی ـــة قـــال: وهجـــم عل بـــالتكبیر واالیمـــاء نحـــو القبل
.   الهریر، فجعل بعضهم یهر على بعض ویعتنق بعضهم بعضا ویكرم بعضهم بعضًا

                                                
ـــــــــن قتیبـــــــــة، االمامـــــــــة والسیاســـــــــة،ج٤٠٣ابن مـــــــــزاحم، وقعـــــــــة صـــــــــفین، ص،ینظـــــــــر  )١( ، ١، اب

؛ ٢٠، ص٦، جالرسـل والملـوك بـري، تـاریخ؛ الط١٩٢؛الدینوري، االخبار الطوال،ص١٤٠ص
محمـــــــــــد بــــــــــــن النعمـــــــــــان العكبــــــــــــري . المفید،٤٢٨، ص٢عودي، مـــــــــــروج الــــــــــــذهب، جســـــــــــالم

-،(بیـــــــروت١عشـــــــرة فـــــــي الغیبـــــــة،دار المفیـــــــد للطباعـــــــة والنشـــــــر،طالفصول الهــــــــ)،٤١٣(ت:
، ٧؛ االمینـــي، الغـــدیر، ج١٢، ص٧، المجلســـي، بحـــار االنـــوار، ج٢٥٤، ص٢،جهــــ)١٤١٤

 .١٨٠، ١٧٤، ص٣في، الفتوح، جابن اعثم الكو ؛١٢ص



  الفصل الثالث: وقعة صفین

 

١٩٩ 

 

سـماء وهـو قال: وجعل علي رضي اهللا عنه یقف سـاعة بعـد سـاعة ویرفـع راسـه الـى ال
یقـول: اللهــم الیــك نقلــت االقــدام والیــك افضـت القلــوب ورفعــت االیــدي ومــدت االعنــاق 
وطلبــت الحــوائج وشخصــت االبصــار اللهــم افــتح بیننــا وبــین قومنــا بــالحق وانــت خیــر 

فكلما قتل بیده رجال مـن اهـل  ل في سواد اللیل وحملت الناس معهالفاتحین ثم انه حم
، احصـــي لـــه )١(لـــه كـــذا كـــذا تكبیـــره قـــال ابـــو محمـــد الشـــام كبـــر تكبیـــرة حتـــى احصـــى

خمسمائه تكبیره وثالث وعشـورن تكبیـره، فـي كـل تكبیـرة لـه قتیـل، قـال :وكـان اذا عـال 
  قد واذا وسط قط.

قال:وجعلنـا المشـایخ مـن اهــل الشـام ینـادون فـي الغمــرات: یـاقوم اهللا اهللا فـي البیقــة اهللا 
لـتهم تلـك حتـى اصـبحوا وقـد قتـل مـن القـوم تلـك اهللا في الحرم والذریة والناس یقتلون لی

اللیلـــة ســـتة وثالثـــون الفـــا مـــن جحاجحـــة العـــرب ولـــیس فـــیهم احـــد یكیـــع عـــن صـــاحبة 
  .)٢(قال:فطلعت الشمس وتعالى النهار وذلك یوم الجمعة والسیوف تاخذ هام الرجال

  
  *ذكر امتناع القوم من القتال

اهللا المؤمنین اجـب القـوم الـى كتـاب قال:فعندها وثب االشعت الى علي فقال: یا امیر 
ــم یــرم معــك رامــي ــم یضــرب معــك بســیف ولــم یطعــن معــك بــرمح  واال واهللا ل بســهم ول

،فقال علي: ویحك واهللا ما رفعوا لكم هذه المصاحف اال خدیعة ومكیدة فقال االشـعث 
ـــاذن لـــي ان اتـــى معاویـــة فاســـاله عـــن هـــذه  اال واهللا مـــا تـــابى ذلـــك ابـــدا فـــان شـــئت ف

  لماذا رفعت؟ فقال علي رضي اهللا عنه، ذاك الیك.المصاحف 
االشعث حتـى وقـف قریبـا مـن معاویـة ثـم قـال: یـا معاویـة لمـاذا رفعـتم هـذه  لقباقال: ف

المصاحف؟ فقال رفعناها لكي نتفق نحن وانـتم علیهـا، قـال: فرجـع االشـعث الـى علـي 
مصـحف قـد  فاخبرة بذلك قال: تقدم رجل من اهـل الشـام علـى فـرس لـه ابلـق،وفي یـده

أَلَم تَر إِلَى الَّذين أُوتُواْ نَصيباً من الْكتَابِ يـدعون إِلَـى     را:(قـفتحة، ثم وقف بین الجمعین وجعل ی
                                                

 عثم الكوفي.هو ابن ا )١(
، ١٨١-١٨٠، الــــــدینوري، االخبــــــار الطــــــوال، ص٤٧٧ابن مزاحم،وقعــــــة صــــــفین، ص،ینظــــــر )٢(

-٤٣١، ص٤عودي، مـــروج الـــذهب، جســـ؛ الم٢١، ص٦، جالرســـل والملـــوكتـــاریخ  ،الطبـــري
 .١٨١-١٨٠، ص٣ابن اعثم الكوفي، الفتوح، ج؛٤٣٤
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  رِضُـونعـم مهو مهنم لَّى فَرِيقتَوي ثُم مهنيب كُمحيل تَابِ اللّهـوا إِلَـى اللَّـ    وقولـه:( )١()كعإِذَا دو ه
رِضُونعم مهنم إِذَا فَرِيق مهنيب كُمحيل هولسر٢()و(.  

أَفي قُلُوبِهِم مرض أَمِ ارتَابوا أَم يخَافُون أَن يحيف  أْتُوا إِلَيه مذْعنني وإِن يكُن لَّهم الْحق ي وقوله تعالى:(
ب ولُهسرو هِملَيع اللَّهونمالظَّال مه كلَئ٣()لْ أُو(.  

قــال: وماجـــت النـــاس فـــي عســـكر علي(علیـــه الســـالم) فقالـــت جماعـــة، قـــد اكلتنـــا هـــذه 
الحروب وقلت الرجال. قال قـوم: نقاتـل الیـوم علـى مـا قاتلنـا امـس وان لـم یبـق منـا اال 

  القلیل.
ون انا كنـا دعونـا فقال: یا اهل العراق انكم تعلم )٤(قال: ثم وثب شفیق بن ثور البكري

اهل الشام الـى كتـاب اهللا عـز وجـل فـان رددنـاه علـیهم حـل لهـم منـا مـا حـل لنـا مـنهم، 
ن علیـــا رضـــي اهللا عنـــه لـــیس وأ )(ولســـنا نخـــاف ان یحـــف اهللا علینـــا وال رســـوله 

بالراجع وال بالناكص وال الشـاك الواقـف فـي امـره وهـو الیـوم علـى مـا كـان علیـه امـس، 
  وب ولسنا نرى اال البقاء في الموادعة. والسالم.وقد اكلتنا هذه الحر 

فقال:ایهــا النــاس اننــا مــا تولینــا  )٥(قــال: ثــم وثــب هــانئ او كــردوس بــن هــانئ البكــري
مــن علــي منــذ تولیناه،وقــد علمنــا ان قتالنــا شــهداء  اویــة منــذ تســیرانا منــه:وما تبرائنــامع

نصـاف،وكل محـق منصـف واحیاءا ابرار،وان علیا لعلي بینه من ربه وما احـب اال اال
  فمن سالمة نجا ومن خالفه هلك.

                                                
 .٢٣یة ال عمران، االسورة  )١(
 ٤٨النور، االیة سورة  )٢(
 .٥٠-٤٩النور، ایة سورة  )٣(
، لـــم تــذكر المصــادر شــیئا عنــه ســـوى انــه كــان ممــن راى الكــف عـــن يشــقیق بــن ثــور البكیــر  )٤(

، ٣٩؛ االمــین، اعیــان الشــیعة،ج١٨٦ص ،٣الحــرب یــوم صــفین، ینظــر:ابن اعــثم الكــوفي، ج
 .٢٩٦ص

القبائـل العربیـة التـي شـاركت فـي حـرب صـفین وهـو كردوس بـن هـانئ البكري،هـو احـد رؤسـاء  )٥(
، اعیـان الشـیعة، مـین؛ اال١٨٥، ص١الخبار الطـوال، جرئیس جبهة ربیعة انذاك، الدینوري، ا

 .٥١٢ن ص١ج
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ــد بــن معمــر السدو  ــا مــا  يســقــال: ثــم وثــب خال ــا امیــر المــؤمنین انن اخــر هــذه فقــال: ی
اولــى بهــذا الكــالم منــا غیــر اننــا جعلنــا ذخــرا لنــا، وقلنــا احــب  المقالـة اال ان یكــون احــد

ــا مؤنتــة، فامــا اذا ســبقنا الــى الكــالم، ف ــا مــا كفین ــا ال نــرى البقــاء االفیمــا االمــور الین انن
  یه وان لم ترد ذلك فرایك افضل.لدعاك الیه القوم، فان رایت ذلك فاجبتهم ا

نـي قـوم سـنا فقـال: ایهـا النـاس انمـا بر الغقال: ثم وثب الحضین بن المنذر وكـان اصـ
لمؤمنین فهـو وا فیه بالقیاس،وال تهدموه بالشبهة وامیر المهذا الدین على التسلیم فال تع

  مون على مافعل فان قال:القلنا ال وان قال: نعم قلنا نعم.لمصدق بما قال والمأا
قال: فوثـب رفاعـة بـن شـداد البجلـى وكـان مـن افاضـل اصـحاب علـي رضـي اهللا عنـه 
فقال: ایها الناس انه الیفوتنا شيء من حقنا وقد دعونا القوم الى ما دعوناهم الیه فـي 

ن علـى مافیـه مـن الحـق بعـد بـالء حـب وحكـم القـرآیتم االمر على ما ن اول امرنا، فان
ابنا ورماحنـا فـي في رق اشدید وقتل ذریع، وان تكن االخرى اثرناها عجاجة فهذه سیوفن

  یقول: اكفنا ، ثم انشأ
  وقتلى اصبت من رؤوس العشائر  تطاول لیلي بالهجوم الحواضر
  یهیل علیها الترب ذبل االعاصر  بصفین امسوا والحوادث جمة

  وقد جالت االبطال دون المشاعر  م في ملتقى الحرب بكرةفانه
  الى اخر االبیات.

فــي الحدیــد شــائلین ســیوفهم قــال: ثــم وثــب الــى علــي یومئــذ زهــاء عشــرین الفــا مقنعــین 
هم قــد اســودت خیــولهم مــن كثــرة الغبــار، ومعهــم عصــابة مــن القــراء الــذین قتعلــى عــوا

علـي انـت تعلـم اننـا انمـا قتلنـا عثمـان  :یـا)١(خوارج فقال له رجل مـنهم كصاروا بعد ذل
بن عفان حین غلبنا وابى علینا ان یعمل بما في كتاب اهللا او نجیب الیه واجـب القـوم 
الى مادعوك الیه من كتاب اهللا فقد انصفوك،واال واهللا دفعناك الـیهم برغمـك او قتلنـاك 

  كتاب اهللا.كما قتلنا عثمان بن عفان واهللا لنفعلنها بك ان لم تجب القوم الى 
                                                

قیل انه مسعر بن فدكي التمیمـي وزیـد بـن حصـین الطـائي فـي عصـابة فقـال لهـم القـراء الـذین  )١(
؛ ابـــن قتیبـــة، االمامـــة ٤٨٩وقعـــة صـــفین، صصـــاروا خـــوارج بعـــد ذلـــك، ینظـــر: ابـــن مـــزاحم، 

ریخ الرســــــل ؛ الطبـــــري، تــــــا١٩١؛ الــــــدینوري، االخبـــــار الطــــــوال، ص١٤٨، ص١والسیاســـــة،ج
  .٢٧، ص٦، جوالملوك
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ــا اول مــن دعــا الــى  ــم قــال: یــاهؤالء انــي ان قــال: فنظــر علــي رضــي اهللا عنــه ســاعة ث
كتاب اهللا واول من اجاب الیه،والیحل لنا اال االجابـة الیـه، غیـر انـي كنـت امـس امیـرا 

هیــا،واراكم قــد احببــتم البقــاء مــامورا، وكنــت امــس ناهیــا فاصــبحت منفاصــبحت الیــوم 
ن احملكــم علـى مــا تكرهون.قــالوا : فابعــث اذا الــى االشــتر وكـرهتم الحــرب ولــیس لــي ا

فادعة الیك فانه ما یفتر عن الحرب قال: وكان االشتر رحمـة اهللا اشـرف علـى دخـول 
عسكر معاویة فارسل الیه علي رضي اهللا عنه رسوال ان ارجـع فقـال االشـتر للرسـول: 

  موقفي. قل المیر المؤمنین: لیس هذا وقت ینبغي لك ان تزیلني فیه عن
فقـال القوم:اننـا انمـا ســألتك ان  وعلـت االصـوت مــن ناحیـة االشـتر ارتفع الـرهجقـال: فـ

مره بالحرب،فقـال علـي رضـي اهللا عنـه:وكیف علمـتم انـي ترد االشتر ولم نسـألك ان تـأ
امرته بالحرب؟هـل رایتمـوني وانـا اسـار الرسـول ؟الـم اكلمـة وانـتم تسـمعون؟قالوا:فابعث 

ـــــه لرجـــــل مـــــن الیـــــه مـــــن یاتـــــك واال وا ـــــي رضـــــي اهللا عن ـــــاك قـــــال: فقـــــال عل هللا اعتزلن
ــه:ویحك :اقبــل فــان الفتنــة قــد وقعــت قــال: فجــاءة الرســول  اصــحابه:اذهب الیــه فقــل ل
بالرسالة من عند علي رضي اهللا عنه، فقال االشتر:لعل امیر المؤمنین: انما یـدعوني 

اهللا:امـا  رحمـه رسـول:نعم فـارجع، فقـال االشـترالجل هذه المصاحف الي رفعت؟قال ال
واهللا لقد علمت حین رفعت انها ستلقي اختالفـا وفرقـة وانهـا مشـورة مـن الفاتحـة عمـرو 
بن العاص، ثم قال للرسول:ویحك امهلني سـاعة فـاني قـد تقاربـت مـن الفـتح، فقـال لـه 

ذلـك؟ فقــال االشـتر: ســبحان اهللا ال  حـت ان تظفــر وامیـر المــؤمنین بمكانـهالرسـول: افت
تـك واال ابعـث الـى االشـتر فلیألك، قال: فـارجع فـان القـراء قـد قـالوا لـه: واهللا ما احب ذ

  قتلناك كما قتلنا عثمان.
وهو یقول: یا اهـل العـراق یـا اهـل الـرهن والـوهن ویلكـم  قال: فانصرف االشتر مغضباً 

االن حین علوتموهم بالطعن والضرب وعلموا انكم قاهرون رفعوا لكـم هـذه المصـاحف 
دعـــوكم الیهـــا فقـــال االشـــعث بـــن قیس:یـــا هـــذا انـــا قاتلنـــاهم هللا عـــز خدیعـــة ومكـــرا، ثـــم 

فــامهلوني ســاعة فلقــد  وجل،ونـدع االن قتــالهم هللا عــز وجـل، قال.فقــال االشــتر ویحكـم:
بــالظفر، فقـالوا:ال قــال :فـامهلوني عـدوة فرســي، فـاني قــد طمعـت فــي  احسسـت وایقنـت
نـا الـى كتـاب اهللا عـز وجـل، ندخل معك في خطیئتك، فانهم قـد دعو  النصر، فقالوا:اذاً 

فقــال االشــتر: انــه قــد قتــل امــاثلكم وبقــي اراذلكــم، وقــد كنــتم الــى الســاعة محقــین، فــان 
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تــركتم قتــالكم تكونــوا مبطلــین قــال: فصــاحت بــه القــراء وغیــرهم مــن النــاس وقالوا:دعنــا 
منــك یــا اشــتر فاننــا النطیعــك ولــن نطیــع صــاحبك ونحــن نــرى المصــاحف علــى رؤس 

لیهــا فقــال االشــتر :ال واهللا ولكــن خــدعتم فانخــدعتم، ودعیــتم الــى وضــع الرمــاح دعــى ا
الحرب فاجبتم. ثم اقبل على اولئك القراء فقال:یـا اصـحاب الجبـاة السـود كنـا نظـن ان 
صالتكم زهـادة فـي الـدنیا وتشـوقا فـي االخـرة، وانـا واهللا فـال ارى فـراركم اال الـى الـدنیا، 

  لمون.عد كما بعد القوم الظاقبحا لكم وبف
ه دوابهم وهموا به قال: فسبوه وسبهم، وضربوا بسیاطه وجه فرسه وضرب بسوطه وجو 

هم علــي (علیــه الفتنــة ان تقــع بــین القــوم حتــى ســكن بنــو عمــه وكــادت وهــم بهــم واعانــه
  السالم) وقال:كفوا عنه مالكم وله.

 منینرجل، مـن اصـحاب علـي رضـي اهللا عنـه وقـال: یـا هـذا ان امیـر المـؤ  قال: فتكلم
ن ولم یسـع اال ذلـك فـال تقتـل نفسـك فقـال االشـتر: ان قد قبل الحق ورضي بحكم القرآ

كــان امیــر المــؤمنین قــد رضــي فقــد رضــیت بمــا رضــي بــه امیــر المــؤمنین قــال: فكــان 
معاویــة بعــد ذلــك یقــول:واهللا لقــد رجــع عنــي االشــتر یــوم رفــع المصــاحف وانــا اریــد ان 

لسالم)، وقد هممت ذلك الیوم بالهرب ولكن اساله ان یاخذ لي االمان من علي(علیه ا
  :)١(ذكرت قول عمرو بن االطنابة حیث یقول

  واخذي الحمد بالثمن الربیح  يابت لي عفتي وابى بالئ
  وضربي هامة البطل المشیح  واعطائي على المكروة مالي

  ـــيمكانك تحمدي او تسریح  ت وجاشتوقولي كلما جشأ
  د عن عرض صحیحواحمي بع  ال دفع عن ماثر صالحات

  )٢(ونفس ما تقر على القبیـــح  بذي شطب كلون الملح صاف
                                                

، ٦، جالرســل والملــوك؛الطبري،تــاریخ ١٤٣٤، ص٣المبــرد، الكامــل فــي اللغــة واالدب،ج،ینظر )١(
ر للطباعــــــــــة والنشــــــــــر، لي،دار الفكــــــــــلقــــــــــاهـــــــــــ)، امــــــــــالي ا٣٥٦(تالقــــــــــالي،ابو علــــــــــي،١٣ص

 .٢٥٨ص،١)،جد.ت.بیروتوالتوزیع(
-١٥٠ن ص١؛ ابـــن قتیبـــة، االمامـــة والسیاســـة،ج٤٨٢، وقعـــة صـــفین، صابـــن مـــزاحم ینظـــر )٢(

؛ الطبــري، تــاریخ ١٤٣ن ص٣؛ المبــرد، الكامــل،ج١٩٠نوري، االخبــار الطــوال، صیالــد؛١٥١
ي، تســــتر ؛ ال٤٣٤-٤٣٣، ص٢مــــروج الــــذهب، ج ،عوديســــ؛ الم٢٨،ص٦،جالرســــل والملــــوك
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. ابــــــــــن اعــــــــــثم ٥١٣، ص٨،اعیــــــــــان الشــــــــــیعة، جمین؛ اال٣٠٩، ص٣٢احقــــــــــاف الحــــــــــق،ج

 .١٨٨-١٨٢، ص٣الكوفي،كتاب الفتوح،ج
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 المبحث األول:مف اوضات عقد الصلح
 *ذكر ما كان بعد ذلك بينهم من المكاتبة:

مل اا:تد اان ا:ضتلاعااثت اا:ت  اا  ثتداايت(1)قاا:ثم كتب اايترضااات عاااتلىترعاايتل اا ت  :  اا 
ل   ءتل  سضكتل د:عت :ت حسضتديت  س  جيتاعاضي ت  ساضكتراضت؛ اي  لضتل د اات ل د: اثت

 :ت اا:ت  :  ا تا:عاايتفااا ءتاااات اااءت  ااض ت:ضتداا:   ل ات اا ل نتل ،ضب   لحاان تل اانع   سا 
ل  ايت ع،:  قاانترض اا تلعاادت؛ اا ت اان دت ا:تقعاا تلىتا  ي   قاانت لكتقاا كتل اا ل تد  اا تحاا ت
ا:بااند،كتلىت اا  ،كتقضاا ضت ااكت عاا  بكتل اا تراانليت؛ض غ ا:حاان ت   اا:ت   ااد تا اايت ااضت

حباكتتح نتر:قد تل ضيت ر ضيت  عنكت ضتل بضتل    :ضت ضتق :نةت ل لدتقنتنر  عاتل ا 
ل ق لضتقانترض ا تلعادت سا ت اضتلباثتل قا لضت فتحب ايتل ن س لىتل  سا  :ضت قانتلجدعا:ت
ل ق لضتل  تحب يت  سع:تل :دتلجدع: اد عع:ت د عدتحباكتل قا لض   ضت اكت ا لتدا: ق لضتاقانت

تعثتعضفت د ع:ت ل سضكترض ترد:نتلىتل  : ح ضس
لع ا:تق: ضا ترضا تنكتر  :ض  ب با تق:ثم ب يت  :   مل :تد انتا :ا:عا:تلىت ل ا:دتاا:عات

ل  ن  ضتااتل  هت لسضكتحقي  قض تلضتلن دتديتع: لتا ،ا:ت ع  ا ت لضت باضتلف، ا اا:ضت
ل    ترض تل ح تلج ثت ضتل ح :ةترض تل ع ك ت د نتاقنتد:ضت دتل ان تا ايت اضحع:ت

 ت  اا تد اانت اااضءتلف اا   لع :تلن،ضعاااتااااتباانلتلف ااا لف فاا تد عع:  لع اا:تلساا  د تد:  ق
ل ق ااااا:كتدااااا: ح تا  ااااا:تدااااا ضتل دااااا:؛ات ل  د ااااا ترض اااااي ت لف ااااا تدااااا:      ت ل ع،ااااااتراااااضت
ل  عب  انر  تل  تب :يتلىتد عات د عد  رض ا تلعايتف ج  عا:ت ل ا:بكترضا تل حا تلفت

تس(2)ضت ل سضكلح :تل ق لضت ع   ت :تل : تل ق آتل ق لض عح ات :
مل ا:تد ان ا:ضتل انع :ت ا:؛ض ت(3)ق:ثم كتب يترضات عاتلىترعيتل ا تر ا  تداضتل  ا: 

راااضت؛  بااا:ت  اااكت  ااايتلحااان ت ع،ااا:ت ااا د:تلفا حااا ت ااايتح  ااا:ت   ااانهت ؛دااا تا ،ااا:   ضت
                                                

   ت لف،داااااااا: تل  اااااااا لث تع ل اااااااان 794لدضت  لحك  ق اااااااا ت ااااااااف ضت    عغاااااااا تعاااااااا تل ب اااااااا:يت(1)
 س232 ت 7 لدضتلداتل حن ن ت  ءتع،جتل دض؛  ج191 

 تلف،دااا: تل  ااا لث تن ع    تل ااا794-794لدضت  لحك  ق ااا ت اااف ض ت  عغااا تعااا تل ب ااا:يمت(2)
 س141 ت 1 تلدضتلداتل حن ن ت  ءتع،جتل دض؛  تج191 

ءتع،ااااجتل دض؛اااا  تعساااايت ااااضت تلدااااضتلداااااتل حن اااان ت اااا ت191ل اااان ع    تلف،داااا: تل  اااا لث ت ت(3)
 س91 ت 1رضا) عاتلىترعي(تل  ت  :   تدضتلداتسف :ضت   ستل  تر   تدضتل  :  تج
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 سااا  عات ااا:حد،:تد ااا:تعااا:ثت ع،ااا: ت  اااضت  لءتن ااادتاااا ل ت ااا:تج    ل سااا  نت اااضت راااغت
د  اا ه  لضتل اان ت ع: راا تا اايت ااضتل اانع :تا:ع،اا:ت؛اا ل ة اضت حااد تلجاا د  فت حاا:كت  :  اا ت

تس- ل سضكت-د: ضي
ق:ثماب يتل  ايتر   مل ا:تد انت اا:ضتل ان تا ايت اضحع:ت ا ف عا:تلفع:دا تل ا تل حا  ت قانت
لع ا ت ااضتج اثتل قاا آضتحب اا:تلجدعا:تل  ااي ت  اد تل  جااثت عاا:تعفسايترضاا ت ا:تحبااكتداايت

ت ل سضكست-رض يتل ق آض ت ل د تلد:تحسضت ا:عع:ت؛  ت ع ض دتلفت :تلع: دتل ق لض
ل   تل  ؤ ع ضتلعاتل اتت عاتلىترعي اق:ثم :تق:ثمتا:قدثتلف  ثتدضتق ستل  ترضا

 عاا لت ساا بكتلضت ج داا لتلبااثتل  اا:كتل اا ت اا:نر بكتل  اايت ااضتب اا:يتلىتراا تتل عاا:ستقاان
 جث ا:ضت د ت   تل  ت  :   تاأس: يتر :ت   نت لعغ ت ا:ت ساأث اق:ثترضاات عاات

تلىترعيمن دتل  د تا:د يتلضت د س
 ا ا كتبانهتتقا:ثمت ا:ت  :  ا تلعباكتقانت:ك ت اكق:ثمت لقدثتلف ا ثتح ا تنعا:ت اضتلباثتل  ا

ل   اا:ح ت قاانتلجدعاا:بكتل اا تحب ،اا: تا،اا: ت اا:تل اان ت   اان ض تاقاا:ثت  :   مل  اانتلضت
ع ج تعحضت اع كتل  ت :تل  تلىتديتااتب :دي ا د   ضت جضت اعبكت  عا ضتداي ت عد اثت

:يتلى ت اكتعحضتل ع:ت جضت ع: ت كتع:،نترض ، ا:تل  ،انت ل    ا: تاضت   اضتد ا:تاااتب ا
لعع:تع د ت :تل فق:ترض اي اق:ثتلف ا ثم :تل اتد:سا:ت بانلتبا تل حا ست اكت جا تل ا ترضاات

تس(1)ا:،د تد ق:  ت  :   
ت
ت
ت

 *ذكر الحكمين:
قا:ثمت ااكتلج  اا تقاا لءتلباثتل  اا ل ت قاا لءتلبااثتل  ا:كتداا ضتل  سااب  ض    ،كتل   ااح  ت

 :تل ق لضت لضت     لت ا:تل ا: تاعغ  لتا يت  نل س هت لج    لترض ت :ا يتلضت ح  لت :تلح

                                                

-191 تل اااااااان ع    تلف،داااااااا: تل  اااااااا لث ت 799-794لدااااااااضت اااااااا لحك ت ق اااااااا ت ااااااااف ض ت ت(1)
 ت2 تل  ساااااا  ن ت اااااا  جتل اااااانبي ج24-24 ت 1 تج سااااااثت ل  ضاااااا د ل  داااااا   ت اااااا:   تل 193

 س193-191 ت 7ل ف  ء جلدضتلر كتل ب اا تت 737 
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ل ق لضسق:ثما عااااتل ف  قااا:ضتج   ااا:تدااا: حب  ض  ج ض لتل  ااانةتا  ااا:تدااا ضتن ااادتل ااا تساااع ت
تب: ض س

اق:ثتلبثتل  :كمتقنت ع ع:تد  ا  تداضتل  ا: ت قا:ثتلف ا ثتداضتقا ست ل ن ضم ا:  لت
 تل ات()، ل جتد نتن دما:عع:تقنت ع ع:تداأدات  سا تلف ا    اأعيت لاانوت سا ثتلىت

ل   ض   ااا:حيت ق:ساااكتلدااااتدبااا ت ر: اااثتر ااا تداااضتل ، :يساقااا:ثترضاااات عااااتلىت
رعيم  بعاتفتل ع تاد:ت  س ت فتا   ايتبانلتلف  ساقا:ثتلف ا ثتداضتقا ست   انتداضت

ما:عع:تفتع ع تلفتدي فعيتقنتب:ضت(3)  ردنلىتدضتل ب لء(2)   س  تدضتانبا(1)ح ض
 اا ست اااتد عاا:ت قاانتباا:ضتااا: قعاتتيما:عاارعيتحاان ع:ت اا:ت ق عاا:تا اايساق:ثترضااات عاااتلى

 ،نثتل ع:سترعاا  كتبا يتل ع ايتد انتل ا،  ت  باضتبانلتردانلىتداضتردا:ستقانتج ض ايت
حبااكتل ا اقاا:ثتل قاا كمت لىتفعداا: اتلعاا تبعاا تل تلدااضترداا:س تلفتاعاا:تفع  اانت جااضتباا ت

ثت عدت لع ت عي اق:ثترضات عاتلىترعايماأضتلج اثتلف ا  تحب : اقا:ثتلف ا ثم ب
س  تلف لترض ع:تلفتلف   تاقا:ثتلف ا ثمحب يتلضت عا يتل عا:ستد عا،كتد عا:ت

تد: س   تح  ت ب ضت :تل ن ت  :تل لنس
اق:ثت يتلف   ملع تلع :ت قا ثتبانلتل قا ثتفضتل  ا تل  اؤ ع ضتر  ادتراضتل  د:سا ت  اكت

ت  دتلبض تد،:ساق:ثتلف  ثم لىت :تا ح تد ضدتل  د:س ت فتح ع ت ن دتل   ثس
، : ت ،نلتلف ا تلحانلتبا تل  ا تاق:ثترضات عاتلىترعيم  حبكتلضت  :   ت كت بضت  

نلىتداااضت ااا ت عغااا هتلفتر ااا  تداااضتل  :   لعااايتف  اااضوت ضق  ااااتلفت  ضااا  ت بااانلترداااد ا

                                                

   نتدضتح ض ت كتلق ترض ت  ج  ت يست(1)
 س  تدضتانبا ت ب ت ضتر :د تل ق لءتل ن ضت :  لت، ل جتا  ا:تد ان ت عغ مل  دا   ت ا:   تت(2)

 س221 ت 1 تلر :ضتل      تج  ض تلف79 ت 2 ج سثت ل  ض دل 
 اااف ضتلنت قااا ت  لءتل  ااا تبااا ت،ااا: جات ض ااا ضت ااا،نتل حب ااا ضتد ااانت ق ااا تردااانلىتداااضتل ب لء ت(3)

ل  اااؤ ع ضترض ااايتل ساااضكت قااا لءتج،ااا ل تق  ااايت  :  م))قااانتل  ااا تل  ااادت ل ااان ضتل عااا لت اااضتقدضااادتفضت
 ااؤكتل عاا:ست  ج،اا تتل اا ب ت  حااد ضتر ضاادت   باا عضت ااضتل ،:ساا  ض((ت باا:ضتل  اا تل  ااؤ ع ضت

ثتل  اا تل  ااؤ ع ضتداا: ق لءةتاسااب تا اا:نتلدااضتل باا لءتقاا لءةتلف اا ت ااضثت اا ل ت د اانتل  اا ةتل  :  اا تقاا:
ق  اااايت  :  ))ا ااااد لتلضت راااانتلىتحاااا ت فت ساااا ،فعدتل اااان ضتفت  قعاااا ض((ت عغ مل  د سااااا تت

 س43 ت 2 تلدضتحج  تلف :د  ج334لفح ج:ج ت 
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ف  قاانترقاانةتلفتحض،اا:  فت داا كتل اا لتلفتعقعااي  فت ااعقلتترداا:ستااا:  هتدااي ا:ضتر اا  
:ضتلداانلتح اا ت قاا كت  اايمفت لىتف حبااكتا عاا:ت عاا  تضل اا تلفتاد  اايساق:ثتلف اا ثت  اا

ل سا:ر ت  باضت با ضت جاثت اضت عاا ت  جاثت اضتل   ض اقا:ثترضاات عااتلىترعاايملعات
تدااااضتل  اااا: ت اااا ست ااااضتلىتاااااات اااااء ق:ثتل،اااا: تلضت ،اااانعت  اااا:ع بك تااااا:ضتر اااا  

لف  ثم لىتفضت حب :تداد لت ا:تعبا هت لحانب :ت اضتل ا  ضتلحايتل  عا:ت اضتلضت با ضت
:ضساق:ثترضاااات عااااتلىترعيم قااانتلد ااا كتلفتادااا:ت  سااا  ق:  لمتحااايت ب ااا:ت عااا  ع ااا:ت

ااااتت(1)،اا  كتدااضتا: اادتلفساان تل  اادتقاا:ثمت اع ااأتك ل ض،ااكتلعاااتاداا اع كماأ ااع  لت اا:تل ن 
تن دت ق ثم

 عباس عند الخطوب رموكم بأبن ي يعصمون بهلو كان للقوم رأ
 م في الناسما مثله للقضا والحك لـــــهلل در ابيه ايما رج

 لم يدر ما ضرب اخماس السداس لكن رموكم بشيخ من ذوي يمن
 يهوي به البحر تيسا بين اتياس ابلغ بخل عمرو به يقدمه في لحج

 سقول امرئ اليرى في الحق من بأ اتبهيك عليا غير عـــابلغ لد
 سرأــخذها اليك وليس الفخذ كال ن  ـما االشعري بمامون ابا حس

م :تل   تل  ؤ ع ضتاضتاد:ت  سا ت جاثت اضتل ا  ضت(2)حع تدضتق ستل     اق:ثماق:ثتلف
 ر: ااا تدعااااتر ااايت ااا ت  :  ااا ت قااانت   ااا تد  ااا  تداااضتل  ااا: ت بااا تنلب ااا تل  ااا ي ت
ااااا:ج ضعاتحب اااا:تااااا:عاتل جاااا تلضتف  قاااانتر اااا  ترقاااانةتلفتحضض ،اااا:  فت حااااثترقاااانةتلفت

 عااتلىترعايم :تترقن ،: ت لفتا:د ثت ضت د ت؛  تلدات  سا ت  لد  عااتاقا:ثترضاا
تلحع تلضتل ق كتقنتلد لتلفتاد:ت  س ت لىتد: غتااتن دتل  ه س

قاا:ثمت ااكتد ااثتل قاا كتل اا تادااات  ساا تااانر هت قاانتباا:ضت   اا فترااضتل ق اا:ث تا:قدااثتل  اايت
 اا   ت اايتاقاا:ثمتلضتل قاا كتقاانتل اا ضح لتاقاا:ثتمل ح اانلىت يتل  :   ض قاا:ثمتااا:ع،كتقاانت

:تل  اايت لج اا ضست ااكتلقدااثتلداا ت  ساا تح اا تن،ااثتل اا تج ضاا دتحب اا:ت اقاا:ثمتلعاا:تىت لعاا
                                                

 ف ت عغااا ت ااا جااا:ثتلباااثتل  ااا:كت ل ااا  بكت بااا:ضت  تلفسااان  تبااا:ضت اااضتلعسااادتد ااا،ااا  كتداااضتا:ت(1)
 س793 ت 1لر :ضتل      جت   ضلف

 تن ع    تل ااا131 ت1 لداااضتق  د  لف : ااا ت ل س :سااا  ج201 ق ااا ت اااف ض تدضت ااا لحكل  عغااا ت(2)
 س773 ت 2 ل  س  ن  ت   جتل نبي ج193لف،د: تل   لث ت 



 و نتائجه الفصل الرابع:نهاية الصدام المسلح

 

711 

 

  سااب ترضااات لقدااثتلف اا  تل اا ترضااات عاااتلىترعاايتاقاا:ثمت اا:تل  اا تل  ااؤ ع ضتلعااات
تد    تدضتل  :  ا لىتل ن تفتل يتلفتب ت دضت ض تر عات عيتفتق ضعيس

 عااتلىترعايت با تتل  :دات ب تج  وت  قثتح  ت ق ترض ترضا ق:ثمت لقدثتح  ثت
:تدي تاد:ن هترضات  حيتديت كتق:ثت يمب  تلع ت :تل،ا:دعاتساعدس اق:ثمج  وتنعا ت  

ب :ت  لعا  ل ان تدقاات اضتر ا  تلقاثت  ا:ت عا ت عايم  بعاتل   ادت ا:تل  ا تل  اؤ ع ضت
ضعااتلىتاانلدتاحباكتد انتاات ق اتبانلتل حا تلقعا ي  اق:ثترضامقاثت ا:ت  ا:ء اق:ثتمج 

لىت  اايتن :ءعااا:ت ن :ءبك    عااا:تحباااكتلىتضت ا ااا تد اانتا ااا تل ق لض  ا ااا تحبااكتل قااا آ
رض ع:ت رض ،ك تا :تل ن تح ضدترض تاج:د تل قا كترضا تل حباكتل عا ترضا تل ا تلىت فت

تس ،فعدتل ن ضتف  قع ضس 
جااثتقا:ثمتاح ا تقا كت اضتل  داادتل قا لءتااات ج،ا تل  اا ليت ب ا لتدق ضاي اق:ثمبف لتراضتل  ت

ت ق ثمتا:ع أ  ا:حسضتد:   تتق:ثمتا عح ت ضتد ضتل ن ،كت  فث
 ف جريح  وحالي انني دن يسائلني علي كيف حالي
 سوى اني لسوءتها اصبح وما لي والذين حذى مقري

 فترا  تتيتلىتل،:  اأق:ثم كت اكت ضداثتلضت ا: ت ح ايتلى  دضاغترض ا:ت ا  هتاقا:ثت ح ا
تس(1)قد ح:ت ضتر ضي

ت
 كتاب الصلح بينهم وما جرى في ذلك: ذكر*

ح،كت ل  قاا لتااااتل  ع  اا تداا ضتل  سااب  ضت نراا لتد: ب: اايتقاا:ثمت ااكت عاا تل عاا:ستسااض
 با تب: ايترضاات لج  ا تل عا:ست اضتت() ا   ت سا ثتلىتت(1)اج:ءترد نلىتداضت لاا 

                                                

 لدااااااااااااااااااضتق  د  لف : اااااااااااااااااا ت202-201 ق اااااااااااااااااا ت ااااااااااااااااااف ض ت ت  عغاااااااااااااااااا تلدااااااااااااااااااضت اااااااااااااااااا لحكت(1)
ت   سااثت ل  ضاا د ل  داا   ت اا:   تل193    تلف،داا: تل  اا لث ت ع ل اان 131  1 ل س :ساا   ج

 لداااااااااضتب  اااااااااا  تل دنل ااااااااا ت ل ع،: اااااااااا  ت773  2ج ل  سااااااااا  ن  ت ااااااااا  جتل اااااااااانبي ت24 ت 1ج
-194 ت 7ل ف ا ء جت لدضتلر كتل با اات 243 ت 9 لف  ض تلر :ضتل      ج319  4ج

 س200
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لباااثتل  ااا ل ت لباااثتل  ااا:كتاقااا:ثترضاااات عااااتلىترعااايت ب: دااايملب يتدساااكتلىتل ااا ح ضت
 اا تدااضتلدااااتل  ح ك باانلت اا:ت ق:عاا ترض اايتل  اا تل  ااؤ ع ضترضااااتدااضتلدااات : اايت   : ت

سااف :ض اق:ثت  :  اا متااا:ضتبعاا تل  اا تل  ااؤ ع ضتب اا:ت ر اا تا ااضكوتلق: ضد اقاا:ثترضااات
ااااات ااا كتل حن د ااا تحااا ضت ااانهتت() عااااتلىترعااايملىتلبد  بعااا ت ااا ت سااا ثتلىت

ل   اااااا ب ضترااااااضت باااااا   كتل فاااااا تل اااااا هت ل اااااا بكترضاااااا تل  ااااااضوتد اااااانتن اااااادتااااااانر:عات
بانلت ا:تل ا ضوترض ايت ح انت سا ثتألب ي اقض م :تلب يت ا:ت سا ثتلى اق:ثملب ايت))

لىت لبثت ب (( تاق:ثتادا تساف :ضتداضتحا يتم ا:ت ح انتلعاات ا تلقا   تلعادت سا ثتلىت
  اا:تق: ض ااد   بضتلب اايت عاا:ت ااح ف دتد:ساا دت لسااكتلداا:دتاب اايتن اادتداا:  ت ساا ثتلىت

() (2)تس
فضتلب دايت  اثتبانل لع:تلب د،ا:ت ضدا:ءت  ب د،ا:ت ضدعا:ء ت لعااتلتاق:ثمت :ترضاتلضت ادت ا ك
اق:ثمتاق:ثتر ا  تداضتل  : م ا:تسادح:ضت(3)فداتسف :ضت()   :   تب :تب يتل عدات

لىت  ق:ستعحضتل  تل بف: ت عحضت ؤ ع ضتا :ءتديترضاات ا ح ت قا:ثمت ا:دضتل ع:د ا ت
  ت كت بضت ض   ب ضت   : ت  ض ؤ ع ضترن ل ت كت بضتااتل عض  ت اس:ت اااتلفساضكتنعدا: ت

ح اانلترض اايتل سااضكت ااا ضتا  اايتد اانه ا ت ساا تلفد اا تلدااضتلفد اا تل ت ساا ت  ااضتق: ااثت 
راان لىت راان ت ساا  يت لبااثتد اا ت ساا  ي تقااكت ااضتب،عاا:ت :راان لىتاضاا ستباانلتد  عاا ت

ت حع هت  ضد ق:ثتما  يتر   تس:ب : تف ع  تد اءتح  تق نتع:ح  س

                                                                                                                                       

   انتل ثتت با:ضتب: ايتلف ا:كترضااتتبا ت اضتل اح:يتلف ا:كترضااترد نلىتدضت لا ت ت(1)
 ت93 لدااااضتق  داااا تلف : اااا ت ل س :ساااا   42سااااا ت  ل   سااااا ت جاااا:ثتل   ت ااااضتن ضتل  اااا:   ت

 س91 ت 32لر :ضتل      تجت لف  ض
 ت27 ت 2 ل   قاا دا ت اا:   تل   قاا دا ج140 ت 2  ةتلدااضتب اا:ك جساا عغاا متلدااضتب اا:ك تت(2)

 س49 ت 3ل  د   ت :   تل  د   ج
لعفااا نتلداااضتلرااا كتاااااتلضتلداااا تساااف :ضتبااا ت اااضتلر ااا لترضاااا تبااانلتلف ااا تااااات اااضوتل حن د اااا ت (3)

ل  دااا   تت  عغااا (تبااا تسااا، ثتلداااضتر   سل عداااات)ت  ل   ااا،  تلضتل ااان تلر ااا لترضااا ت سااا  
تس49 ت 3 :   تل  سثت ل  ض د تج
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م :تل  ا ت  ب:ضت ضتل ف س:ضتلفد :ثت ب:ضت ايتاعاث اق:ث(1)ق:ثماق:ثتردنلىتدضت،د:ي
ل  ؤ ع ضتلعادتل   عا:ت ا كتل ج اثتداأ   ت ، ضفا تب:عا ترعانع:تا ا لت لحانل  تاقدضع:با:ت عادت
د:  سااض كت عاا:تف  د  باانهت ااضت ضاادتلف اا   ت عحااضتل  اا كتل ااح:ددتا ااس  ل لدتب: باا: ت
 ،اانهتل قعاا    ل كتلىت اا:تل  ب اا تل  عباا تداا:رضكت ااضتل  ق اا تل  فااث ت قاانتب:عاا تل حاا يت

ءتل ق كت اضاكت دا ت اع،كتلفت جا:ءتعا   ت  اد ت س ب ه ا:سا  :  لتل،ن تد:عف:ستبؤف
د:   ااا:ح ت ا رااا لتل  ،ااا:ت اااضتحااا تلساااع ع:ت حااانتسااا  اع:تااااات ق:دع:    :حعااا:تاااااتلبفعااا:ت

ت قض دع:تااتلج لاع:  قنتلر  ع:دت د  ع:ت؛  ت س ب ب ض  لأل  تا  دت ل سضكس
عيتقنت ا ح تل  :را ت كت  يت     تدضت  ح:ضتل  دن تاق:ثمت :تل   تل  ؤ ع ضتل

قض دعاا:ت عفاان تااااتج،اا:نتراان ع:تد اا:د ع:  لع تل اا ل اتل   اا:عت عحااضتل  ر اا تلف داا:ع ت
 لعاا تلرض عاا:تد دع:  ،  عاا:تااااتن عع:  لرغ عاا:تحقاا:تا عاا: ت ساا نع:تد اانتعد عاا:ت لق دعاا:ت عاايت
ق لد  تا ض تلىترض دت  عاتلىترعد تا:عفنت  ا دتع د ي ت لضتاد  تبنهتل قع  تاضت

كترض ادت ،انف    تر ا:دتل عا:ستبض،اكتف  عا:دت اا:ضتاحددا تل ا ت :نر ا تل  ايتع 
 ادت ا:ترا كترض ايت ااعحضترض تل س  ت ل  :ر تل  ت :تا   تا:سا ، تلىت لرا كترضا ت

ت ل سضكس
 تاقا:ثمت ا:ت(2)ق:ثماس ترضاتدق  يت ا ع ترض يت،  ل ت كت بضكتل  عن تداضتل جا:  نتل  دان 

 ع:ت قا:ثت  :  ا ت ر ا  تداضتل  ا:  ؛  تلعايتلنلتجا:ءتل ا تل   تل  ؤ ع ضتلععا:تقانتسا 
ف اانا تا:   ااثتلف اا تا اايتل  عاا:  قنتبعاا:تعاا اتلضت : لنعاا:ت ااضتبااؤفءتل قاا كتعف ،ااكت  اا:ت
عف عااا:تعااا بكس لضتاااااتن ااادتل   ضم  ج اااثتبااا ات  ت ااا:،  ت سااا:ءتل ااا تلضت ااا ات؛ ااا ت

  ست عا:ت  ادتل انل تن د ا:ضت ل  يتاف ع:ت ضتل دق  ت :ت فاثتدايتل حانت  ا نتدايتل بضاي  ت
ت ل سضكست- فتل  لن

                                                

باااا:ضت ل اااانهت ااااضتتد:  اااانلدضتترداااانلىتدااااضت،داااا:ي ب تر: ااااثتلف اااا:كترضاااااتدااااضتلدااااات : اااايتت(1)
 ت1 تلر ااا:ضتل  ااا   ت ج ااا ض لف47 جااا:ثتل   ساااا تت (ت  عغااا متل   ساااال اااح:يتل  سااا ثت)

 س222 
بااا تد ااا تداااضتحاااعرت  قااايتد: جااا:  نتفعااايت ل ااانهت؛ااا اتدبااا تداااضت لداااثتا:س : اااض،كتاضقدااايتلحااانت(ت2)

ل  اا  لءتد،اانلتل ضقاايترضاا تل اا تباانهتل ح:ن اا ت باا:ضترضاا ت لستق  اايتااااتق اا:ثتلبااثتل  نه  عغاا تلدااضت
 س771  1حج  تلف :د  ج
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عاا:ت ااضت قاا ثت اا:تف ف ااث ت(1)قاا:ثم كت  اايتل حاا: ثتدااضت اا ة  اق:ثم اا:تل  اا تل  ااؤ ع ضتاعاا:ت ق
  عااا:ت اااضت ،اااا ات ااا:تف ساااا        ست عف ااادتلفت اااضتا ااااثت لسااا  :ع  قنت لىتنباااايت
ل ف:رث ت ع  تل  س       ساع:تعحا دت اضت ااءتلضتبعا تق: ضا ت  :  ا تىت ق: ضادت
 ضنع : اقنت لىتدضغتلباثتل ان ضت اضتل انع :تحا:ج ،ك  لضتبا:ع لت ض ا لت عا:ن ضت :دض عا:ت اع،كت
ااا:ضتبعاا تب باا تباانهتل قعاا  ت ل ن تق اا: ،كتا ااضت عاا تد ااضت عاا ت  ااضتدقاااتد ااضت

ت- ل سضك-دقا
ق:ثماج اااااثتباااااثتلعسااااا:ضت ااااا بضكتد ااااا:ت حعااااا هت اااااضتل بضك ح ااااا تقااااا:كت ااااا  دتلفرااااا  ت

دضتقنل  تل س ن  ا بض  لت ح ع ل  ،: ت  :  ا تتل ، نلعا  لفحع تدضتق ست ح:   
لضت ع قلترض يتلف   ت؛  تلعيت عغ تل  ت ج هتل ق كتا   ا،كتد:ر :ع،كت ب تااتن ادت
حعا ترض ،ك ح ا تقا:كتردانلىتداضتسا ل   ب تل ان تق اثترد انلىتداضتر ا تاسابضتل قاا كت

ت ق:ثمتلسبع لتح  تل بضكت  تا   تل  ؤ ع ضتد :تل  نس
رضاتاق:ثم :تل   تل  ؤ ع ضت لىتاعع:ت ع ضكتلعدت :ت  ن ت فتا ن  تلفتت كتاقدثترض 

   ااادت اااضتلىترااا ت جاااثتد بااا:ضت حجااا   عحضت  اااضت اااأ  ت فت اااؤ  ترض اااي ا:ضتبعااا ت
: ت  اا ستا ثتا ا تبا:، ه تفعايتقاانتر  ا ت اكت فاث  لضتبعا ت ااكت  ا كتا:   ا  ةتىت عا

 عااااا:  دقاتاباااااثتل  ااااادتبااااان ت اااااف ع:ت قاااااثتجااااانع: ت نبااااايتلباااااثتل د ااااا  ةت ل  اااااد ت 
ت ل  ضث  ا ع:تلد  تج  ت  ج:ثتبنات بكتقض ثت لأل  تل  دس

ق:ثما  ااايتلف ااا  ت  عاااد:ت اااكتقااا:ثمت ااا:تداااضتسااا ل ت ااا:تبااانلتل باااضكتل عااا   تل ااا ل ت
ل س،   لسبضت نرعاتلبضكتل   تل  ؤ ع ضتلضت  :   تف،ض ت يت اضت ج: ايت  ادترعانت

 اثت اد دت فعغا د ت قانتدضاغتل حا تلىتل ،ض    ا تبا:ضت ايت  اثت ج: ادت اكت باضت ايت 
 ق  ايت  ا ست عا:ت  ادت ل تاا:ضتلجدا تل اا تبانهتل قعا  تا:عا تلف ا:كتل   ا نت ل د ااثت
ل  ج ن ت لضتلد  تن دتا:ق عتل حن نترض تل حن نت لس  ضتد:ىتل     تل ح  انسق:ثماق:ثت
 اايترضااات عاااتلىترعاايملجضستاقاانتقعاا  ت اا:ترض اادتقاا:ثمت رجاايتل قاا كت ااضتبااضكت

ت  ضتل ج: هستلف   

                                                

 رض ت  ج  ت يت ل ح: ثتدضت  ة ت كتلقت(1)
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قاا:ثمت   :  ااا ت ر ااا  تداااضتل  ااا: ت  اااضت د ، اا:ت اااضتقااا  رت ؛ ااا بكت اااضتلباااثتل  ااا:كت
سااب  ت اا:ا ،كتلحاانت اا بضكترااضت  :  اا ت فت ع اا تد اااءت اقاا:ثترضااات عاااتلىترعاايت

:ض(( اق:ثت ب: ديتاب ي))بنلت :ت ق:عاترض يترضاتدضتلدات : يت   :   تدضتلداتساف 
كترضا اقاا:ثت اايتلف ا  مت فتب ل اا ت اادت فت   :  اا تد  :  ا ت ااتلدا تلفراا  تل سااض امعدنا

دااااثتعدااااانلتد ضااااااتقداااااثت  :     عقن ااااايترض ااااايت رضاااا ت؛ ااااا هتفعااااايتلساااااد تل عااااا:ستل  :عااااا: ت
ت بج ة  لنع تل  تل  ض يتاق:ثت  :   م :تل   مقنكت ضت د ت ل، ت ضت د س

 ايتق:ثماب يتل ب: يم))دسكتلىتل  ح ضتل  ح ك بنلت :ت ق:عاترض يترضااتداضتلداات :
   :  اا تدااضتلداااتسااف :ض  لبثتل حجاا: ت لبااثتل  اا ل ت ااضت اا   ترضا لبااثتل  اا:كت ااضت
 ا   ت  :  اا  لع،كت ع  اا ضترضا تحبااكتب اا:يتلى  لضتب اا:يتلىتدا ضترضااات   :  اا ت ااضت
ا: ح يتل  ت،:   ي  لضت ح  لت :تلح  تل ق لض       لت :تل : تل ق لض  ل حب :ضتردانلىت

رضاتدضتلدات : يت   :   تداضتلدااتساف :ضتقانتل،انلتتدضتق ست ر   تدضتل  :   لض
رض تردنلىتدضتق ست ر   تدضتل  : تر،نتلىت    :قايتلضت حب ا:تد ا:تلعا ثتلىتااات

ف قاا ت لضترداانلىتدااضتقاا ستيتلىتاد: سااع تل ج:  اا ت؛ ا تل  ب :دايتااا:ضت ااكت جاانلتاااتب اا:
ل ، ا:  لضتلف ا ت ، ا:ت ر   تدضتل  : تقانل ع:ت اضتل جعان ضتج   ا:ترضا تن :د، ا:ت ل  ت

لع : ترض ت :ت ق:ع :ترض ي ت ل  ،نت ل    : ترض تل ف  ق ضتج   :تلضت  ع لتد ا:تااات
باانهتل  ااح ف   لضت  جاا تلبااثتل  اا ل تل اا تراا لق،كت لبااثتل  اا:كتل اا ت اا: ،ك  لضت باا ضت

ت  ل  نةتد ضترضات   :   تسع تب: ض ت ل سضكس(1)ل  ج   ت ضحبكتدن   تل جعنث
ل  ااا ل تد،ااانلتب :دااا:تفباااثتل  ااا:كتد،ااا ترد ااانلىتداااضتلداااات لاااا تب: ااايتق:ثم ب ااايتلباااثت

ب: اايتت(2)رضا  ب ايتلباثتل  ا:كتد،انلتب :دا:تفباثتل  ا ل تد،ا تر ا: تداضتردا:نتل بضداا

                                                

ن  اا:ضتل تن  اا تتحاايتساا   ترضاا تلسااكت  اانتل عداااتلساا :ر ثتعااكتل  اايت ا دن  اا تل جعنثمت(1)
ساا   تدن  اا تل جعاانثتفضتح ااع،:ت دعاااتد: جعاانث  باترضاا تد اانتسااد ت  لحااثت ااضتل  ن عاا ت قاا ت

   :   تب:ضتد،:  لضتبا:ضتل  ا  لءتتل  حب كتد ضتلف :كترضاتتضق  د:ت ضتن    نب تل   لةتل
مت اااا:ق  ت   جااااكت،اااا:تفدن  اااا تل جعاااانث  عغ لب اااا  لت ااااضتنباااا تلن ءت نباااا  لتلضتل  حباااا كتباااا:ضتا 

 س794 ت 2ل دضنلض ج
  كتلق ترض ت  ج  ت يسر : تدضترد:نتل بضداتت(2)
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  :  ااا ت  اااا،نت ااا، نتلبااااثتل  اااا ل ترضااا تلبااااثتل  ااا:كت  اااا،نتلبااااثتل  ااا:كترضاااا تلبااااثت
تس(1)ل   ل 

ت
 :لحذر من دهاء خصمهحتياط في امر  وا*ذكر وصية القوم البي موسى باال

قاا:ثمت لقدااثتلداا ت  ساا تلف اا   تل اا ترضااات عاااتلىترعااي اق:ثتم اا:تل  اا تل  ااؤ ع ضت
 ضتل ح:ددتل  تن  ا تل جعانث ق:ثمتاد اثت  ايتتل س تل ضتل   لدثتا:د ثت  اتق  : ت
اات، س :د ت جثت ضتل ح:دي اض :ت : تااتت(2)رضات عاتلىترعيت   وتدضتب:عئ

  وتاقااا:ثت ااايماد:ت  سااا تاعااادتقااانتع اااد تف ااا تف جدااا تد ااالتل    ااا تلقداااثترض ااايت ااا
 اانر ت فت ساا ق:ثتر   ااي ا:رضكتلعاادتقضاا ت اا د:ت اادتلكترض اادت   اادتحقاايت  لثترعاادت
د: ضااي ا:  تلىت لعغاا تب اا ت باا ض تا:عاادتقاانت   اا تد  اا  تدااضتل  اا: ت باا ت جااثتفت

ت ل سضكست-ن ضت ي تفعيتد:عتن عيتدن ع:ه ا: :دتلضت ،نردتا:عيت،نلعت ب: 
ت:ثم كتلع :ت   وتدضتب:عئت ق ثمق

 فال تدع العراق فدتك نفسي ابا موسى رميت بشرخصم
 ا كامسغدفان اليوم في اال والتخدع بشيء من مقال
 بدور االمر من سعد ونحس وان غدا يجيء بما عليه
 عدواهلل ،مطلع كل شمس فال يخدعك عمرو،ان عمرا

                                                

 ت122 ت 1 لدااااضتق  داااا  تلف : اااا ت ل س :ساااا  ج204 متلدااااضت  لحك  ق اااا ت ااااف ضت  غاااا عت(1)
 تل  داااا   ت190 ت 2 تل   قاااا دا ت اااا:   تل   قاااا دا تج197ل اااان ع    تلف،داااا: تل  اااا لث ت 

 تل  ااااا: ضا ت734 ت 2 تل  ساااا  ن  ت ااااا  جتل ااااانبي تج31 ت 1 تج ساااااثت ل  ضااااا د  اااا:   تل
 س202-201  7ل ف  ء جت لدضتلر كتل ب اا 141 ت 3لر :ضتل      ج

(ت  اااكت ااا  وتداااضتبااا:عئتداااضت   ااانتداااضتل حااا: ثتداااضتب ااايتل حااا:  اتلدااا تل  قااانلكتلن دتل عداااات)ت(2)
ضتلبد ت  نه اق:ثت ا  و اق:ثتلعا تلدا ت(تاس: يتر ،:ج تلفتد نه ب:ضتلد هتقنت انترض تل عدات)

د  اايتااااتل  حباا كتت اا  وت ااضتل ااح:يتلف اا:كترضاااتت  اا  وت باا:ضتق ااثتن اادت بعاا تلداا:تل حبااك
 اا تلدااات  ساا تلف اا   ت   اايتل د  :داايت جااث ت باا:ضت ااضتل اا لءتلف اا:كترضاااتاااات ق اا تل ج ااثت

 ت123 ت 7:يت ج  داضتردانتل دا  تلفسا ا ت112 ت1ل ع: ت عغ متلداضتلف  ا  تلسانتل  :دا  تج
 س34 ت 3لدضتحج ت لف :د ت ج
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ضت د  ا عات بااتل اا تراع،كتداا: ض  لىتق:ثماقا:ثتلدا ت  سا م :ت عد اات قا كتل ، اا عاتل
ت اضتل فا  ق ضتج   ا:تلضت ا:ءلىت لعاتفتل ج تلضت عقعاتبنلتلف   ت لعاترضا ت عا  
سق:ثم س: تاد ت  س تااتل ح:دي ت ب:ضت  حد ثتداضتل سا  ت ا تر ا  تداضتل  ا: ت
اااات، ااثترغ  اا ت ااضت، اا ثتل  اا:ك تاساادق لتل اا تن  اا تل جعاانث  اقدثتاداا ت  ساا تاااات

  يتل ع:تق كت     عي اق:ثت ،كملع  ا لت ح بكتلىتا:عات س تلدقاات؛: ا تل ح:ديت ت
ااتل ع ح  ت ،نهتلف  تلضت :ءت  :  تق:ثتا نريتل ع:ست ا  ضت نر ت   دانتلفحعا ت
داضتقا س تاقا:ثت ايتلفحعا ملر  ت، ا تبانلتل  سا  تاا:ضت ايت ا:تد انه  لرضكتد:عاادتلضت

 ت اادتل اا تل اانع :ت لف،اا ة ت لعغاا تلنلتعاا   تل  اا ل تاااضتراا ل تااا:  تلى تا:عاايت ج  اا
د: ساضكتح ا ت با ضتبا تل ان ت دانؤد  لضتسا: دتلضتتل  : تااضت دانؤه ق  تر   تدضت

 ق نت  يترض تا ل يتاضت ف ثتا:ضتن ادت،ن  ا ت عايت اد  لعغ تف ان،ضدتل ا تد ا ت ايت
 ،اااانعت  باااا ضتقاااانترداااا ت اااادتا اااايت جاااا:فت ساااا   ضتبض اااادت   اااا،ن ضترض اااادت لعاااا ت

 سااا قكت ااادتر ااا  ترضااا ت ااا:ت   ااانتا،دااا هت اااضت ااا:ءت؛ ااا دت بض ااايتعقااا تتف  ضاااك  لضت اااك
ت ر ا تع  ح دتا: ج ت ل نلت  ح دتلىس

ا جا تلفحعاا تل اا ترضااات عااتلىترعااي تاقاا:ثت اا:تل  اا تل  اؤ ع ضت قاانتد  اا ت جااضت اا:ت
ت عب  تاق:ثترضاملضتلىتد: غتل  هس

تم(1)لفد : ق:ثم ب يتل عج: ات :ر ترضات عاتلىترعيتل  تلدات  س تد،نهت
 راقـــعراقك حظك بالع زاك اهلل خيرابجابا موسى 

 من االحزاب معروف النفاق وان الشام قد نصبوا امام
 الفـابا موسى الى يوم الت وانا النزال لهم عدوا

 اقــامام ما مشت قدم بس فال تجعل معاوية بن صخر
 اقــابا موسى لداهية الرف وال يخدعك عمرو ان عمرا

 راقيــسبيلك التزل بك الم نه على حذر وانهجوكن م
 بمر القول مسترخي الخناق ستلقا  ابا موسى مليا
 امام ان هذا الشر باق والتحكم بان سوى علي

                                                

تس127 ت 2 تلدضتق  د ت تلف :  ت ل س :س   تج234لدضت  لحك  ق  ت ف ض  (ت1)
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ق:ثم دضغت :تب يتديتل عج: اتل  تادات  س تاب يتب تل ع:تل  تر   تداضتل  ا: ت
تبنهتلفد : م

 لحكومة جائرفاحكم فانك في ا يا عمرو انك قد وليت حكومة
 عرب الخليفة ان حظك وافري واجعل مكيدتك التي تعنى بها الـ
 تدهب به اليم الخصم الزاخر او ادفع ابا موسى بكفك دفعة

 (1)خاسر او الفانك يا بن عاص فيعز شامك اهلك جنة
 :صاحبه   ابن العاص وعمر  ذكر غرور*

هتر ا  تلسا قدضي تاساضكتلدا ت ا تل جعنث تا:قداثتلدا ت  سا تاض ا:تق:ثم ل  ف تل ع:ستدن  
ه  كتقا:ثمت ا:ت  س ت  نتلدا ت  سا ت انهتل ا تر ا  تا ا:احيت ح ا:هت عا يتل ا ت ان ت

اا  تد ععا:تقا:ثمت اكتلق انتر ا  ترضا تا ل ايت لقداثتتوتلىتل ا ل تل،:هت :ثتر،ان تدادتاقاد
رض يت حن يتس:ر   كتنر:تر   تد:   :كتا:بضتج   :ت لع   تلدا ت  سا تل ا ت حضايت

ت ج   :ضتااتبثت  كتا  حن :ضت  ع  ا:ضتا:ق: :ترض تن دتل : :تب   ة ح ا ت كت كت  لف
تل  :د تل ع:ست ؛ ،كتن دس

قاا:ثمتا  اايتراان تدااضتحاا: كتل  :دامل اا:ت لىت اا:تر    لعاادت   اا ت ااأ  ضتد:   ااي تاأ اا:ت
ت اع ت :تاد:ت  س تا   ت أ  ضتل ع  ستاق:ثتر   تداضتل  ا: م لىت ا:تران ت ا:ت ادو

ت:يتلىت  نت فت ن  تا: سدترعدت :تبنلس فت    دت  تب 
ق:ثمت كتلقدثتر   ترض تاداات  سا  اق:ثم لىت قانتبعا تلحايتلضتف  ا،نتبانلتلف ا ت
 ضت فسنهترض ع:تق:ثم ،:لتل ع:ستااتل  تر   ت لدات  سا  اق:ثتد عا،كت اد لمت

 جاثت اضتل اح:يترضاات عااتت:  ت :حديترض :ترض ت ا:ت ا ا تا:ع األضتلد:ت  س ت،
ت ق ثمتيرعتلى
ت
ت

 عليا بقول االشعري وال عمرو لعمرك ال القى مدى الدهر خالعا
 وفي ذلك لو قلنا  قاصمة الظهر ر ذاك اليكماولسنا نقول الده

                                                

 ت122 ت 1 تلداضتق  دا  تلف : ا ت ل س :سا  ج239-234لدضت  لحك  ق  ت اف ض    عغ ت(1)
 س210-204 ت 7لدضتلر كتل ب اا تل ف  ء تج 194ل ن ع    تلف،د: تل   لث ت
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 دتن را:ت  ااكت ان ت اا:ت  ااع  ت اانت تلضتر ا لت   اانتلف ا ت عفسااي تاعا: قا:ثم دضغت  :  اا
 يت ح دت :ت    ة تلعايت ا ت:     ةتدضت  ديت قنتب:ضتل :هت لد لت ضتل  :د تاق:ثتدتانر:

 س عاتلضتل   ترض دتل تل  دت  تس عاتلضتلع  دترض ترضاا   بضترضااتلضتل  ادت
تد،د تل  جض ضتج   :تر   ت لدات  س س

ن  ا تل جعنث اان،ثترضا تلدااتق:ثمت كت، جتل     ةت اضترعانت  :  ا ت سا: تح ا تل ا ت
  ا:تلر ا ثتبانلتتلف ا تع ت لد تاحن يتس:ر  ت كتق:ثم ا:تادا:ت  سا ت ا:ت قا ثتا  س تبأ

 ب هتبنهتل ن :ءتاضكت بضت  ترضات فت  :    اق:ثتلد ت  س مل  ددت لىت، ا: تل عا:ست
ت  ضتقنتغ، هت ضت غ: كتل  د:نس

ق:ثم كت  بيتل     ةت لقدثتح  تن،ثترض تر   تدضتل  : تاحن يتس:ر ت كتق:ثمتلدا:ت
ااااات ااااءت اااضتبااانهتردااانلىت ااا:ت قاااثتااااات اااضتلر ااا ثتبااانهتل ااان :ءت  اااكت ااان،ثتعفسااايت

تلف    اق:ثتر   مل  ددت ضتل  ل ت،ض تلىتف   ا ضتحق:ت ف عب  ضتد: ضس
ق:ثمتا،ا جتل    ا ةتل ا ت  :  ا تاق:ثمل ا:تلدا ت  سا تا:عايت،ا:  ت ا:حديترض ا: تفتل ادت
ااتن دترض ت :تس   تاااتن ادت اضتبض اي  ل :تر ا  تااأععاتقانتسا   تبض ا:ت انثت

تس(1) كت  :   ت كتب يتل  تر   تبنهتلفد : ق:ثما:؛ترض تلعيت   نتل  ل ت
 وكل امرئ يوما الى اهلل راجع بدا االمر ما التبتلعه االضالع

 فيا ليت شعري عمرو ما انت صانع د الحت عيون كثيرةقفيا عمرو 
 فقلت لهم:عمر ولي اليوم تابع وقال رجال ان عمرا يريدها
 ون االصابععليك بتحقيق الظن وانك قد ابطات فيها وبادرت

 يكون بها في اليد والنقع ساطع فاسرع بها او ابط من غير ريبة
 ليوم مانعاومن دون ما ظنوا بك  بك اليوم في عقد الخالفة ظالما

ق:ثمت  :ءتل ع:سترض تلدات  س ت ر   تدضتل  ا:  ت ق:  لملعب ا:تقانتلد أ  ا:تد،انلت
تل ح يتل  ت :تب:ع ستلف  ت لعع:تع،: تلعق :عتل  نةت  كت  ع :ت  د:تا   ن

ق:ثما عنب:تلقدثتر   تح  تن،ثترض تلدات  س تاق:ثم يتلد:ت  س تلععاتقانترض ا ت
لعاايت اا ستلبااثتل  اا ل تداا:   ت ااضتلبااثتل  اا:كتااااتنكتر  :ض  قاانتر ااا تحاا:ثت  :  اا ت

                                                

 س270 ملدضت  لحك ت ق  ت ف ض ت  عغ ت(1)
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   ايتااتدعاتل   ت  بضتب: ت :ترعند اق:ثتلد ت  س مل :تر  :ضتاض ت ا:بن يت ا كت
 اا تاضاا ستد: اا  تااااتدعاااتل  اا ت ااضترضاااتااااتدعاااتب: ااك اق:ثتق ااثت ع اا  يت ل اا:ت  : ت

ر   م اانق تلداا:ت  ساا ت  بااضتقاانترضااكتل عاا:ستلعاادت ساا تد:ع ااوتفبااثتل  اا ل ت عااات
فبااثتل  اا:كت فتلع ااوتت  ضااات عااات   :  اا  ا: ح تف  ااديت اااء تااا:ضتقاا:ثتق:دااثتداا:ضت

 :تلق تق ض ت  :   ت ضتل  ضق:ءت ب:ضتلد هت ضتلفح ليتاقنت ن   لضتق:ثتق:دث تلضترض
ر  :ضترعنهتق ثتلع : هت  كتل ج اثتاقانت ان    بضتباثت ادتلضت ،ضا ت ا:حددترض ا:ت
 ل،ضاا تلعاا:ت اا:حدات  :  اا ت عج ااثتباانلتلف اا تاااات اانترداانلىتدااضتر اا تدااضتل ، اا:ي ت
ا:عيت جثت لبنتر:دنت  كت دس تااتبنهتل ح  يت سا:ع:ت ف انل اق:ثتلدا ت  س ملحساع ت

اع كت : ل ا تقا:ثتر ا  متا  ا ت حايتلضت با ضتبانلتت ح دتلىت ج لدتدع  ح دت،  ل
لف اا ت اقاا:ثتلداا ت  ساا منلدتل  ااد لضت ااد تل ساا:ر ت لضت ااد ت؛اانلتا:عاايت اا كتلف عاا ضت

ت بنلت  كت د: د ق:ثمت لع   تر   تل  ت حضيس
اض ااا:تبااا:ضت اااضتل  ااانتلقداااثتل ااا تلداااات  سااا ت   ااايت ااا، نتقااانتلرااانبكت ضااان ت   ااانتلضت

ج   ا تل عا:ستفسا  :عتل بضك اقا:ثتر   ملداا:ت  اع سق:ثمتاان،ثترضا تلداات  ساا ت ل
  س تلع ندتلىت ضتلح تد،نلتلف   ت ضت ا تل ت اضت؛ان  اق:ثتلدا ت  سا متفداثت
 اااضت اااا تق:ثما ااا:ت قااا ثتاااااتر  ااا:ضتلق اااثتغ:  ااا:تل ت غض  :  اقااا:ثتلدااا ت  سااا متداااثت

:ثت غض  ا:ستقا:ثمتا ا:ت قا ثتاااتق: ضايتا ق اثتداايتاكتف اقا:ثتلدا ت  سا متداثت ق اثتدايت قاا
وَمَن قُتِلَ  مَْلُُممل ف ق د ل       ر   متا ضت ق ضي تق:ثمت ق ضيتل   :ءتر  :ض فضتلىتر ت جثتقا:ثم)

قااا:ثتر   ما،اااثت  ضاااكتلضت  :  ااا ت اااضتل   ااا:ءتر  :ض اقااا:ثتلدااا تت(1)(جَعَُلنَللل  َِمََِِ لللِْ انلللُل     ف 
ضت  ساا مع كتباا ت ااضتل   اا:ءتر  :ضسقاا:ثتر اا  متل ،اا:تل عاا:ستل اا،ن لترضاا ت اا:تلقاا ثتل

  :   ت اضتل   ا:ءتر  ا:ضتقاكت ا:تر ا   تاا:،ض ت ا:حدد تا:ععا:ترضا ت :بعا:ترض ايتل است
تاااتلف  ا:ضت ل ،جاا ة ت اقا:ثتر ا  متسادح:ضتلىتلقاا كتلعا:ت اضتقدضاادت قانتقان دتلىترضاااا

تفدثتقكتلع تا بضكتد :تلحدد   لق كتلع:ت ضتد ندس

                                                

 س33لفس لء تل  تس  ةمت(1)
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ل ع ترض ايت اكتقا:ثمتل ،ا:ت تاح نلىت ت(1)ق:ثمتا  يتلد ت  س تق:د :ت قنتلج    تل ع:س
ل ع:ست،  تل ع:ست،  بكت عفسي ت لضت  تل ع:ست  بكت عفسي ت قانترض ا كت ا:تبا:ضت اضت
ل ح  يتل  ات كت د ترض تد ت فت قات فت ح ت فت د ث تلفت لعاتقنت ل  تلضتع،ضا ت
رض :ت   :   ت عج ثتبنلتلف  تااتردنلىتدضتر  تدضت ، ا:ي تا:عايت جاثت اكت دسا ت

 حااا  يت سااا:ع:ت فت ااانل تلفت لعااااتقااانت،ض ااا ترض ااا: ت اااضتل ،ضاااا تب ااا:ت،ض ااا تاااااتبااانهتل
ت ل سضكست-،:  اتبنلت ضتا د ا

 ق:كتر   تدضتل  : تاح نلىت ل ع ترض يت ق:ثمتل ،:تل ع:ستبنلتردنلىتدضتق ستلد ت
 ر: ثتر  تدضتل ، :ي  حبكتلبثتل   ل تقانتت()  س تلف      لانت س ثتلىت

: ت ضتل ،ضا تب :ت ركتلعيت،ضا ت،:  ايت اضتا اد ي لفت لعااتقانتل دا ت،ض ت :حديترض 
تس- كتق نت-  :   تااتل ،ضا تب :تل د ت،:  اتبنلتااتا د ا

ك مَث لللَ   اقاا:ثتلداا ت  سااا مرض دت؛عاايتلى تاااا لىت اا:تلعااا تلفتب اا:تقاا:ثتلىت  ااا:  م)

ِ يَُلهَث  ت(2)(اَلك ُلب  إ ن ت ح مَِل عَُ ِْ 
  اا:ت عااجتل عاا:ست قاا:  لمتباانهت،ن  اا ت عحااضتفع عاا تد،اانلت ن،ااثتقاا:ثمت   اا:   لتج 

ت(3)  ب يتل  ت  :   تد،نهتلفد : متضير   ت ضتس:ر يتل  ت ح
ت

 هنيئا مريئا تقر العيونا رهاك الخالفة في خدتات
 باهون من طعنك الدار عينا ستزف اليك زفاف العرو 
                                                

عايتقانتغردانلىتداضتردا:ست قا:ثت ايت حان همت  حادتلعااتفتيرعن :تق:كتلد ت  سا ت   بضك قا:كتل  ات(1)
،اانرد تلضتبع  اا:تل فق  اا:ترضاا تل اا تاقن اايتقدضااد تا اا بضكتداان دتلف اا تقدضاادت ااكت اا بضكتلعاا تد اانه ت

 ت فتل ااضتلضت باا ضتقاانتلر اا:دتل  عاا:تا  اا:تد عاادت د عااي ا:نلتق اا تداايتااااتااا:ضتر اا لت جااثت؛اانل 
ا ااايتتيل عااا:ست،: فاااد تاقااا:ثت ااايتلدااا ت  سااا ملع:تقااانتل فقعااا:ترضااا تل ااا تف بااا ضتفحااانع:ترضااا ت ااا:حد

 تل ااان ع    تلف،دااا: تل  ااا لث ت272،اااض تلضت ااا:ءلى ت عغااا متلداااضت ااا لحك ت ق ااا ت اااف ض ت 
 ت2 ج سااااثت ل  ضاااا د تل  داااا   ت اااا:   تل 190 ت 2 تل   قاااا دا ت اااا:   تل ض  قاااا دا تج200 
 س40 

 س141لفر ل  تلف  تس  ةتت(2)
تس274لدضت  لحكت ت ق  ت ف ض ت ت(3)
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 ناال خامل الذكر في االشعريو  فما االشعري بواري الزناد
 يظل الشجاع لها مستكينا ولكن اتيحت له حيلة

 ارى الرفق بالخصم حتى يلينا فقالوا وقلت وكنت امراء  
 عدوا شنيا وحربا زبونا وقد دافع اهلل عن شامكم

ت(1)ق:ثمت   كت    تلبثتل  :كتد:بثتل   ل 
ت

 *ذكر ما قيل فيه بعد ذلك:
تلضت ااا تلج   عاا:ترضاا تل ،اانات  ااا:تقاا:ثمتاقاا:كتساا  نتداااضتقاا ستل ، اانلعا اق:ثمتل اا:ت لى

 ن  ااا:ترضاااا ت اااا:تعحااااضتا ااااي ت لضتعااااضثتر اااا  تدااااضتل  اااا: ت لدااااات  ساااا ت اااا ست عاااا:ت
تدض ك  لعع:تل   كترض ت :تبع:تد:ف سترض يس

قا:ثم  بضكتل ااح:يترضااات عاااتلىترعايت  ااثتبااضكتساا  نتداضتق س  ل اا:تلف اا ثتدااضت
ل  ثتلعاتفتلرضكتلعدت للتق ستا:عيتسب ت  كت ع  ت اق:ثت يتلف   متل :ت لىت :ت
تد،نلتل حبك ق:ثمتا عيتلف  ثت ضتن دت كتلع :ت ق ثم

 حرــبعمرو وعبداهلل في لحمة الب اال ليت من يرضى من الناس كلهم
 ذرــــوالنبيين والن ا  ــوباهلل رب ر ــبحكم اهلل الحكم غي ضينار 

 اليسررضينا بذاك الشيخ في العسر و  امناــصلع الهادي علي اموباال
 درـــالفضل ما يعطا  في لية الق ر ـــفمن قال القلنا بلى ان ام

 مرـــوما بيينا غير المثقفة الس ابناـــفي رق وما البن هند بيعة
 واني عليه اخر الدهر من عمري وضرب يزيل الهام عن مستقر 

 قف والنهي واالمرو امام هدى في ال رضينا به حيا وميتا النه

                                                

 ت1 تلداااااضتق  دااااا  تلف : ااااا ت ل س :سااااا  تج272-271لدضت ااااا لحك ت ق ااااا ت اااااف ض ت   عغااااا ت(1)
 ت2 تل   قاااااا دا ت اااااا:   تل   قااااااا دا تج200-199 تل اااااان ع    تلف،داااااا: تل  اااااا لث ت 121 
 ت2 تل  سااااا  ن  ت ااااا  جتل ااااانبي تج40 ت 2 تج ساااااثت ل  ضااااا د تل  دااااا   ت ااااا:   تل 190 
 ت7ل ف ااا ءت جت لدااضتلرااا كتل باا اات 193 ت 34 تل  جضسااا تدحاا: تلفعااا ل  تج772-337 
 س210-211 
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اق:ثم اا:تلبااثت(1)ثت ااضتل ااح:يت  :  اا ت قاا:ثت اايت اانلنتدااضتلساانتل دجضاااقاا:ثمتا  اايت جاا
ل  ا ل تل قاا تلىت دبااكتااا:عاتل،ا: تلضتع جاا تل اا ت اا:تبعا:ترض اايت ااضتل ح ي   قاانترض اا كت
لعع:تلضترنع:تا، ت لىتل فع:ء  قنت ،  تلفد ا: تل ا تبانلتل  ضو  ل ا ا تلفعفاست

ضااي تااا: ق لتلىت لحقعاا لتن :ءعاا:ترضاا تل ضقاا:ءت ل اادوتبااثتل اا ات ااعبكت  عاا:ت دباااترضاا تق 
ت ن :ءبكس

ق:ثم دضغتن ادترض :  اق:ثمل ا:تلعا:تقانتل،دا  بكتلف ا تقداثتلضت ب ض  قانتج،انع:تلضت با ضت
ت جد  ااا عاتدااايت د عسااا:  قضااا كمتقااانت عااا ع:تدااايتت(2)ل حباااكت؛ ااا تاداااات  سااا تاااا:د  كترضااااا

ب:عاا تد ععاا:تا: د اا ت ل بااك ت لفضتاااضتسااد ثتل اا تحاا يتل قاا كتل اا تلعقعاا:ءتل  اانةتل  ااات
ت د ع،كس

ق:ثما عاان :ت ج ااا تلبااثتل  ااا ل تل اا ترااا لق،كت باا ترااا:   ضترضاا ت  ااا: نةتل حااا يتلنلت
لعقعاا تل  اانة ت  جاا تلبااثتل  اا:كتل اا ت اا: ،كت بااكترضاا تن اادتلبااثتل   ل   ساا: تلداا ت

تس(3)  س تلف    تل  ت ب  تا:ق:كتد،:تح :ءت ضترضاتدضتلدات : ي
 القدر فيما جرى عليهم من االمور*ذكر ما سئل امير المؤمنين من القضاء و 

قاا:ثتا  اايتل اا ترضاااتدااضتلدااات : اايت عاااتلىترعاايت جااثت ااضتلبااثتل ب ااا  تاقاا:ثمت اا:ت
ل   تل  ؤ ع ضمتل،د عاترضت س  ع:تل  تلبثتل  :كت ق : ع:تل :تباكتلبا:ضتقعا:ءت اضتلىت
 قاان  اق:ثترضاااامت  حااادت ااا:ت ااا  ت لىت،ااا:  تل حداا ت دااا: اتل عسااا  ت ااا:ت  دعااا:ت   دااا:ت

ن  تاقا:ثتل  جاثمتا عانلىتلح سايتد ع:ت لن :ت فترض ع:ت ض ايتلفتدقعا:ءت اضتلىت قافب ت
ع: ت :تل   تل  ؤ ع ضتاق:ثترضامت  كتن دت اق:ثتمتفعات :تل ات اتب،ع:ت ضتلفجا تر

  د:ساق:ثترضات عاتلىترعيمدض ت :ت   ت قنتلرغكتلىت بكتلفج ترض تس  بكت لع كت

                                                

  نلنتدضتلسنتل دجضا ت كتلق ترض ت  ج  يست(1)
:دت ضدساا ع،:تاااات ااان ت عساا:  تد  عاا تفدااستل د عس  باااتقضعساا ةت   ضاا تل تجداا تباا:ضتل عسااد ت(2)

 س411 ت 4 س:ضتل   ي ج لفسضك  عغ  تلدضت عغ  
 ت124 ت 1لداااضتق  دااا  تلف : ااا ت ل س :سااا  تجت 274لدضت ااا لحك ت ق ااا ت اااف ض ت   عغااا تت(3)

 تل  داا   ت اا:   ت193 ت 2ل   قاا دا ت اا:   تل   قاا دا تج 202ل اان ع    لف،د: تل  اا لث ت 
 لداضتلدااتل حن اان ت141 ت 7ل ب: اثتاااتل  ا:    جت تلداضتلف  ا  42 ت 2 تج ساثت ل  ضا دل 

 س214-211 ت 7لدضتلر كتل ب اا تل ف  ءت ج 194ضت 1  ءتع،جتل دض؛  ج
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 ع اا ا ض  رض ت قاا: بكت لعاا كت ق  اا ض ت ااكتقاا:ثترضاااتتساا:د  ضترضاا ت ع اا ابكت لعاا ك
 عاتلىترعيم  حدت :ت   ت  ضادت غاضتلضتن ادتلع ا:تبا:ضتقعا:ءتف  ا:ت قان لتح  ا: ت
ق:ثمتلغضت :تل   تل  اؤ ع ض تاقا:ثترضاات عااتىترعايت ا ستنلدتب ا:تغععا  تلعايت ا ت

 ااضتلىتتباا:ضتن اادتباان دت د ااثتل  اا ليت ل  قاا:يت نباايتل  راانت ل  ر اان   كت بااضت اا: ا
فد  ت  نعيت فت ح انةت  حساضستاقا:ثتل  جاثمتب ا تبانلت ا:تل  ا تل  اؤ ع ض تد عايت اات
ح اا تلرضااك تاقاا:ثترضااامت  حاادتلضتلىت داا: دت   اا:  تل اا ت ،د اا لت ع،اا ت حاان  لت بضاا ت
 ساا  ل ت ااكت  اا ت  ض داا:ت  ااكت بضاا ت  ع اا:    كت  سااثتلألعد اا:ءترد اا: ت  ااكت عاا ثتل ب اايت

ِكَ ظ نُّ ا  د:   )  تقا:ثمتا  ايتل  جاثت اضتدا ضت(1)(ََّذِينَ ك ف لُنوا ق مَي لَل َََُّّلذِينَ ك ف لُنوا مِلنَ اَن ل         ذَ 
ت ن يت س د  لت ت كتلع :ت ق ثم

 يوم النشور من الرحمن رضوانا هـانت االمام الذي نرجو بطاعت
 اناـــجزاك ربك عنا فيه احس ما كان مشتبها انيناوضحت من د

 ـاا كنت ذاكرها فسقا وعصينانم ةــفليس معذر في فعل فاحش
 اــمنها عبدت اذا ياقوم شيطان ةـــال وال قائال لرب او قع

 اــقلت الولي له ظلما وعدوان وال راد وال شاء الفسوق وال
 اــالخير موالن بعد النبي علي نفسي الفداء بخير الناس كلهمب

 اـــناول الناس تصديقا وايما اعاخي النبي ومولى المؤمنين م
 (2)اــواعالن را  ساكرم بها شرفا  مةـــعل بنت نبي اهلل فاطوب

 
 

 *ابتداء ذكر الغارات بعد صفين:

                                                

 س24ل  مت مس  ةتت(1)
 ت124 ت 1لدااااضتق  داااا  تلف : اااا ت ل س :ساااا  تج 279لدضت اااا لحك ت ق اااا ت ااااف ض ت   عغاااا ت(2)

 تل  داا   ت اا:   ت191 ت 2ا تجل   قاا دا ت اا:   تل   قاا د 203ل اان ع    لف،د: تل  اا لث ت 
لداضتلرا كتل با اا ت 190 ت 7 تلدضتلف    تل ب: ثتااتل  :    ج41 ت 2 تج سثت ل  ض دل 

 س214-214 ت 7ل ف  ءت ج
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حاان ع:ترداانلىتدااضت ح اانتل دضاا ا تقاا:ثمتحاان عاتلداا لب كتدااضترداانلىتدااضتل  ااضءتل ق  ااات
ل  انعاتقا:ثمتحان عاتع ا تداضت،: انتل عحاا  ت  ح انتداضت،: انتل ،: ا اتراضتلد ايترااضت

 تقاا:ثمت  اا:تباا:ضت ااضتل اا ت ااف ضت اا:تباا:ضت(1)ضت ح اا تدااضتساا  نتلف ن لدااات ،عاا تداا
 حبكتل حب :ضت :تحب : ت  ج تلبثتل  :كتل  تل  :كت لبثتل   ل تل  تل   ل  ت لس ق ت
رضاااااتدااااضتلدااااات : ااااايتد: ب ااااا س ج:ءت  :  اااا تد جااااثت قااااا:ثت اااايتل عااااح:دتدااااضتقااااا ست

ثتل  ا:ك   جيتل ف،    ب ت :حيت    ت  :   تاعكتل  يت، ضترغ   ت ضت، ثتلب
 ااضتدااضنتدعاااتبضاايت داا ةتت(2)داايتعحاا تلبااثتل  اا ل ت ل اا هتلضت :،اانترضاا ت   اا تل ساا : ة

تح  ت عقلترض تل ب ا ت س لنب:تا    ترض ت :تقن ترض يس
 اااكت ااا: ت ع،ااا:تل ااا تت(3)ق:ثما:قداااثتل عاااح:دتااااات، اااثتلباااثتل  ااا:كتح ااا تعااا ثتل   ضد ااا 

ثت اضتل اح:ديت قا:ثت ايتحجا ت  دض تن دترض ا:ت عااتلىترعاي تاانر:تد جا(7)ل ق ق :ع 
داضتراان تل بعاان تاعااكتل  اايتل اا تاا: ست ا اا هتد:  ساا  تل اا تل عااح:دتدااضتق س اساا: ت
حجاا تدااضتراان ت   اانتل عااح:دت ل عااح:دتاااات ق اايتن اادتقاانتل؛اا: ترضاا تل اادضنت ق ااثت
 جاااااضت اااااضت، ااااا: تل اااااح:يترضا) عااااااتلىترعاااااي(ت قااااا:ثت ااااايتر ااااا  تداااااضت سااااا  نت

 ضاايتل عااح:دتدااضتق س اض اا:تدض اايتلضتحجاا تدااضت  قاانتباا:ضت ق  اا:تد:   ضد اا تاق(2)ل  ضدااا
قنت  جيتل  ت :تقدضايتلقداثترضا تل اح:دي اق:ثمتلعباكتقانتق ضا كت د سا:ت قانتعا   كتت-رن 

                                                

لد ت ،ع ت   تدضت ح  تدضتس نتدضت ،عا تداضتساض كتلف ن تل با اا تلحانتل ان ضتعقاثتراع،كتت(1)
 ت32 ت 1ساااااا ن تل  دقاااااا:  جت ت عغاااااا  تلدااااااضتلدااااااضتلداااااااتل حن اااااانت ساااااا:دثتلف اااااا:كترضااااااات

 حق  تجااااضثتل اااان ضتل حساااا عا   د  تدجاااا:يتل  ااا: ل  تبااااا( 243 لدااا لب كتدااااضت ح اااانت) مل  قفا
تباااااااااا(342  ح ااااااااانتداااااااااضتلداااااااااات  قااااااااا يت) م تلداااااااااضتل عن ك14  1جتنس (- )قاااااااااك1  ااااااااا ن  
 س102 تنس (- )ل ق:ب ة1  د  ت     ل ف، س  

ساا   تساا : ة تفضتل عاا،:تل لت ساا    تتل ساا : ة ت بااات ن عاا تداا ضتل ب ااا ت ل  اا:ك تنباا تلع،اا: (7)
تس121 ت 2 :ق  ت  جكتل دضنلض تج عغ سفحج تا ،: ت

ل   ضد اا م بات ن عاا ت قاا ترضاا ت   اا ت باا ت ااضتع:ح اا تل ب ااا  ت عغاا مت اا:ق  ت   جااكتل دضاانلض تت(3)
 س41 ت 1ج

 اااا:ق     جكتت عغاااا ست  ل ق ق :عيملحاااانتل   لعاااا تل   جاااا نةتاااااات ن عاااا تل ب ااااا تقاااا يتل  اااات(7)
 س94 ت 3نلض جل دض

 ر   تدضت س  نتل  ضدا ت كتلق ترض ت  ج  ت يست(2)
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ر ا ةتاانلدتل اان تتكق  دا:ت اضتدضنباكت ن ا: بكتاا:  حض لتراع،كتاا:ضت د ا بكت ل اد كت اع،
 تل قاا كت   اان ض  لضت بااضتلف،اا ات  ااكت  د اا دت ج اا كتل اا تدضنبااكتساا:   ضتقاا:ثمتاساا:

 لج  ضت   ن ضتل  :ك ت ل د ،كتحج تداضتران تااات، اثتلباثتل ب اا تاضحق،اكتاااتداضنت
ستاقاا: ض،كتاق ااثت ااضتلبااثتل ب ااا تل د اا تعفاا ت ق ااثت ااضتلبااثتل  اا:كتسااد  تعفاا  ت(1)بضااي

 لعب ااف لت ع،اا   ض تاضااكت  ااد ،كتحجاا ت بعاايت جاا تل اا ترضاااتد: ب ااا تااا:،د هتن ااد   ج ت
ت فت ،   :سل عح:دتدضتق ستل  ت  :   ت  ض

قاا:ثمت اااكتنرااا:ت  :  ااا تل عااا:تد جاااثت اااضتساا:نل تلباااثتل  ااا:كت قااا:ثت ااايت   ااانتداااضت اااج ةت
 اق:ثمت :ت   نتلعاتل  نتلضتل جيتددتل  ت ب ت  ق كت ضعا:ستل حاجتد،ا: ت  دقا ت(2)ل  ب:  

ر: ثترضااتداضتلداات : ايت عااتلىترعاي ت  :،انت ااتبع: ادتل د  ا تد: سا  ت ل  :را ت
   اااانتدااااضت ااااج ةملا ثت اااا:تل  اااا تل  ااااؤ ع ضتقاااا:ثمتاقاااا:ثت اااايت ل داااا لءةت ااااضترضااااا تاقاااا:ثت

  :   ملعاتقنت ع  تبن دت  ل دت  نبددت  س تل ج،دت ضح ي تلع :تل ج،دت  قا كت
ل ع:ستل حجتاا:  تلىتاااتل حا ك تلضتقان  تلضت ،ا جتر: اثترضاات عااتلىترعايت اضت

  ا تل  اؤ ع ضتل ح كتدضتق ا:ثتااضت ق: اث تاقا:ثت ايت   انتداضت اج ةم :تبعا تف، ا ت ا:تل
ن ك  نَ آمِن فدضنل) تس(3)(وَمَن دَخَُْ 

ق:ثمتاعكتل  يت  :   ت ض  تلف تا: ست ضت ج هتلبثتل  :ك ت كتل  :هتل عا: اق:ثمت
 اااا:ت   اااانتل  اااا دت لرضااااكتد:عاااادت اااا: ات ب    باااا تحاااا كتلىت ل عاااايت لبااااثت باااا تقاااا  ات

يتل اضح،كت ر    ا   ب تباتد عا اتل  اات قضقا ترعا  تاا:  تلىتاا ،ك تاا:عاتلحا
ترض تد ب تلىت ر عيستفغتا ،كت    ات س  دق:ءبك  لب هتح د،كت ق : ،ك ا:ح

قاا:ثمتاقاا:ثت   اانتدااضت ااج ةمل ض،كتلعاادت  ضااكتلعااات ساا تلرغااكت ج:باانةت ااضتساا  ترضاا ت
 اااضتد ااااترض ااايتل ض،اااكتاااا:ضتبعااا تت:ضتداااضترفااا:ضت ب ااادتح   اااي  فت ع:دااانه،ض ف ااادتر  ااا

تا:بفعاتن دسقع  تد ضتبنلتل ج رت د ضتلبثتح  دتح د:ت

                                                

 س322 ت 3دضنتبضيمتبات ن ع تقن   تااتل  :ك ت :ق   ت  جكتل دضنلض تجت(1)
(تبا:ضت  :  ا تقانتلسا   ضيترضا ت لست   نتدضت ج ةتل  ب:   ت ، ض تاات ح  يت ض سا ثت)ت(2)

 س194 ت 7ج لف :د ت  ت عغ تلدضتحج 24سع تت  : ل ج رت
 س94تل  ملثتر  لض س  ةتت(3)
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ت(1)ق:ثمت س: ت   نتدضت ج ةت   انت ب   د با ت   دانتقا كتداضتل  دا:ستداضتردانتل   ضاي
 ااضتقدااثترضاااتدااضتلدااات : ااي تاقاا:كتااااتلبااثت باا ت،  د: ا ح اانتلىت ل عاا ترض ااي ت ااكت
ق:ثمل ،:تل عا:ستلعايتقانتلغضباكتجا رت اضتغض ا تلباثتل  ا:كتل ان ضت فسان ضتاااتلف لت

تااتح كتلىتا س:   ضتلكت ح: د ض ت فت  ضح ضت   ن ضتلف ح:ن
ق:ثماسب تل ع:ست  كت جديتلحنت ع،كتد اء اق:ثتق كتدضتل  د:سمتلعبكتقنتلرض   ا عات
د :تااتلعفسبك تا:ع:ت،: جترعبكتل  تد لتبنهتل   :يتا:ب ضتبع: دتل ا تلضت قعاات

داضت  ضتدعااتردانتل انل ت(2)لىتد :ت حيت   ع سق:ثماق:ثت يت د يتدضتر  :ضتل  دن  
ق ام :تبنلتلع تلف   ت عحضتل  ر ا تسا:   ضت ادت    ا ضتاا:ضتق: ضا تق: ضعا:ت  اد ت
 لضتبففاا تبففعاا:ت  :د ق:ثماقاا:ثتقااا كتدااضتل  د:سمب ،اا: ت اا:تلباااثت باا تل   اا   ت اااضت
؛    ااا ه لضتل جعااا نتف ،ااا كتد:  رااانت   سااا تل ات  ااادتلحااانلت ااانا ت فت  عااا  تاااا:ر  ثت

 ا تل  ا تل  اؤ ع ضترضااتداضتلداات : ايترعبكتاا:ب ضتاااتد التبانهتل  ا :يت لب ايتل
 :تلق اتديترض ،كتع:بعا ،كت لضت باضتلف،ا ات اكتت كتلىت ج،  تا:ضتج:ءعات ضتل  نب

 تل ،:تلف   تلضت ضحا كت(3)لق: ثت  د  تف  تلىتر ت جثساق:ثت يتلد تس  نتل ،ن  
:نلت ا  تقا ةت ءت ضت ب  اق :ث تا:قكت فت دح   ترغ    ت ل ق كتلضتقن  لت كت  جض لتد: 

 ااد  لضت ااكت اا تقاا ةت عح اا ت ااضتداا ضتل اان ،كتل اا تد االتباانهتل  اا :يترضاا ،كتا:ر ااثتد ا
تا ب ضتقنتلرن  ت قع  ت :ترض دس

قاا:ثمتا:قاا:كتقاا كتدااضتل  داا:ستد باا  ت دضااغتن اادترض اا:ت عاااتلىترعاايت باا ت ؤ داانتد: ب ااا ت
عااتلضت  :  ا تاق:كتااتل ع:ست،  د:تاح انتلىت ل عا ترض ايت اكتقا:ثمتل ،ا:تل عا:ستقانتدض 

قااانت جااايتل ااا تل   ساااكتدجعااانت اااضتلباااثتل  ااا:كتل  ضااا تل قض ي ل  اااكتلفسااا :ع تل ب ااايت
لف ااد:  تل اان ضت ضدساا ضتل حاا تد: د: ااث      ضتل  ،ضاا  تاااات   اا  تل ،:   ل   اا:ءت

                                                

قا كتداضتل  دا:ستداضتردانتل   ضاايتداضتب: اكتداضتردانت عاا: ت ل ا تلكتل فعاثت باات د:دا تل بداا اتت(1)
(ت ؛اا لتقاا كت، لساا:ض  ب:ضت  راا:تا:عااضت  اا ااتدعاا تل حاا: ثتل ،ض  اا ت باا:ضت  ااديت ساا ثتلىت)

 س314 ت 4دس  قعن ت عغ متلدضتس ن تل  دق:  تج
  ت  ج  ت يس كتلق ترضت(2)
(ت  عغا متلحانت  لهتل حان ثتراضتل عداات) ت ت(ب ت ضتل ح:يتل  سا ثت)تلد تس  نتل ،ن  ت(3)

ت 200 ت1 تلدضتحج  تلف :د  تج24 ت 2لدضتلف    تلسنتل  :د  ج
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:نبكت ا تل  قاات اج   ان ض تاسا: ر لت ح باكتلىتل ا تل    :ضتل ا ج ك    ل ءتل جدا:د ةتل 
 تف فا  تدا: ، ت لح سد لتااتن دتلفج ت  ا: وتل انب  تا:عايت(1)لف  ضت  قثتدضتق س

لفتر: ضااااااااااا  ت فت جااااااااااا  تجااااااااااا لءتل سااااااااااا ءتلفتا:رضاااااااااااي ت  اااااااااااضت  اااااااااااضوتلىتر اااااااااااثت
ل  فسن ضسق:ثما:ع نيت ايت ؤ دانتا ا ت ساد  :د ت جاثت اضتا سا:ضتل  ا ي ت اا ،كت ؤ دانت

  ااضتت(3) ت لداا تل  ف ااثتراا:  تدااضت ل ضاا تل بعاا:عا(2)ل   اا:ضتدااضتعاا  ةتدااضتباا نةتل حعفااا
تل د،،كت ضتل ع:سس

ق:ثمتا، جتل ق كت ضتل ب ا تااتل ثت  كت ضتن تل حج   قنتا: تل  ق ت قنكت   نتدضت
 ااج ةت اا:حيت  :  اا تل اا تل حاا كتقدااثتل     اا تد اا   ض تاعاا:ناتااااتل ع:سمل ،اا:تل عاا:ست
لع ك ل عاا ضتا:ععاا:ت ااكتعقاانكتب،عاا:ت ق :ث  لع اا:تقاان ع:ت ضحااجتا: عاا:ستبض،ااكتااااتل اا:ضتلفت ااضت

ت ضع:ت ع: رع:ت ر لتااتسض :عع:سق:
ق:ثمت ل ق ت   نتدضت اج ةتلضت با ضتدا ضتل عا:ستق ا:ثتاقا:ثتف اح:ديملعغ  لتلحانلت اضت

اق ااثت اايمتلداا تساا  نتل ،اان  تاقاا:ثمرضاتدااي تااا:عاتداايتل اا تت()ل ااح:يت ساا ثتلىت
   نتداضت اج ةتاساضكت جضس اقا:ثت ايت   انملد:تسا  نت  ح ادتلىتلعااتلع ا:ت ج،ا تل ا بكت

لضتلا ثت ف ض  تفعيت :ترعانتل  ا بكتل  عا:ع  فترعانتلباثتت  فتلا      ت :ءتفج  
ل دضانتل عاا:    ت اد تلضتل،اانتل  ا بكتلساا  لتح ا تل عاااتدايتل اا تل  ا:كت ف ضاا    بعات
لباا هتلف حاا:نتااااتل ح ك اق  اا لتف  اا بكتلضت   اا ثتل  ااضةتد: ع:س ا:ر   ،اا:تلعاا:تل عاا:ت

عبا ةت ا:تقانترض ا   لىت ا:تلدا:تسا  نت ا:ت انر عات  ، : تل عا:ست جاضت  اضاتد،ك ا:ععا:ت
ل ا تبانلتل اان تسا   يت عااتلفتل   اا:ستل  :ا ا ساق:ثت ايتلداا تسا  نمج لدتلىت اضت جااثت

ت،  لتا :ت ل  ت ضتلبثتل  :كتلحسضت عدتع  ت فتلاعثت عدت ا :س
                                                

  قااثتدااضتق سمباا ت  قاااثتدااضتقاا ستل   اا:حات اااضتلبااثتل ب ااا ت ااضتدعاااات  اا:ءتدااضتد داا عتق اااثتت(1)
 ت لدااضترساا:ب  ت اا:   ت ن عاا ت179لدااضت، اا:  ت ت ت،ض فاا  اا:  بااا( ت عغاا تلدااضت، اا: ت 39سااع )

 س314 ت 29ن    تج
 ل   :ضتدضتع  هتدضتب نةتل حعفا ت كتلق ترض ت  ج  ت يست(2)
 با:ضتقانت ا،نت  ايتل؛ضايتتلد تل  ف ثتر:  تدضت ل ض تل بع:عا ت اضتل اح:يتلف ا:كترضااتت(3)

 ت7دااااااا  تلفسااااااا   :ي ج ت لداااااااضتردااااااانتل 114 عغ مل   ساااااااا ت جااااااا:ثتل   ساااااااا ت تي  : بااااااا
 س1991 
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ق:ثم كتلقدثتلد تس  نتل  تق كتدضتل  دا:س تابض ايتاااتل ا تل  اضة اق:ثتق كمقانتا ضا ت
ن دس   لعا تل عا:ستد اا ديتداضتر  اا:ضتل  دن   ا اض ت :بااثتل   ساكت لقاا:كت ،اكتل حااجت

لرض ا لتلضتلىت دا: دتتاض :تقع تل ع:ستحج،كتلقداثت   انتداضت اج ةتاق:ثم ا:تلباثتل  ا:ك
  قبااكت، اا لت  اا  ترااعبكت اا ل تا: اا:تل ، اا تل اان ت  قبااكتا :راا تل اا: بكتت   اا:  تقاان

كتراع،كتبيترعبكتاب تل ن ،كترعبكت ل ان  حجبكت قع تعسببكت  ل :تل   تل ن ت  ا
تسضا:ع  ا لتلفضت أج   ضتس:   ضت     

ق:ثمتا ن  تلبثتل  :كترضت ب ت   ن ضتل  :ك ت لقدض ت، ثتل   تل  ؤ ع ضترضاتدضت
لدات : يت قدثت  ضت   لق  تلبثتل  :ك ا:نلت ق ،كتد لتلفر ليتا:،د  بكتد:ضتلباثت

:ك تقاا:ثماع ثت  قااثتدااضتقاا ستل    اا تل اا ت باا تل  اا:كتقاانت حضاا لترااضت باا ت   اان ضتل  اا
تس(1) ر: ع،كتااتل  س    لبثتل  :كتقنتع   لتد لنت ق:ثت يت لن تل ق ا

اض :ت ق: يت  قثتدضتق ست ضت لن تل ق اتق:ثملضتلبثتل  :كتقانتع  ا لترضا تل  ا:ءتداضت
 تداضت د ا:نلت ل    بكتا ن لترض ،ك ا:نلتلع:تق ض تا:   بكت ضتد ن تلدا تل  ف اثترا: 

 تاا:ضتل ا يتاا:د ت(2)ر ا: ةداضت ل ض  تا:ضتل  يتا:   :ضتدضت  ه ا:ضتل ا يتاغد ا:ضت
تس(3)ل  نلءتل  :ب  

قاا:ثمت ساا:  تل ، ااثتح اا ت لااا لت لن تل ق ا ااا:نلتلبااثتل  اا:كتقاانت حض ل  قاانتدقااات ااع،كت
ر  ةتعف تقنتب:ع لت ،ضف لت حا لدجت ،اك تا:،انبكتل اح:يترضاات عااتلىترعايتلسا: ات

 ل ،كت لساضح ،كت ن لد،كسقاا:ثمت دضاغتلبااثتل  ا:كتن اادتاقا:  لتف  اا بكت   انتدااضت  ل،ان لتل اا
 ج ةمل ،:تلف   ت :ت  ا ل  ج تل  تل، لعع:تاععقانبكت اضتل ان تلباثتل   ل  اقا:ثت   انت
دااضت ااج ةمفتل اتن اادت بااكت ل  تفعاااتفتلن  تل باا ضت عاا:تلكترض ع:سقاا:ثمتاب:عاا تلبااثت

تل  :كترضتلبثتل   ل س

                                                

داا ضت   اا:ءت ، داا  تتل ت لن تل قاا ات باا ت لنتا اايتقاا اتب  اا ةتداا ضتل  ن عاا تل  عاا  ةت ل  اا:كت  حن اانت(1)
 س114 ت 3 :ق  ت   جكتل دنلض تج  عغ 

  عغا متل   ساا تتغد :ضتدضتر : ة ل     ا   ضت ا   تراضتلف ا:كترضااتداضتلداات : ايتت(2)
تس107 ت 3  تلسنتل  :   ج تلدضتلف  40 ج:ثتل   سا ت 

 ق ترض ت  ج  ت يسللد تل  نلءتل  :ب   ت كتت(3)
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دضتق ست لج :تل  تل ب ا  ا:،د ترض ا:تد ا:تبا:ضت اضتل ا تل قا كتاقا:ثترضاات لقدثت  قثت
باا كتلىت ج،اا تف ح:ديملحدساا لتبااؤفءتلفساا: اسا:ضت عاا:تاااات اانت  :  اا تلساا: ا ا:نلت

تلضت :ءتلىستءل ضق،كتل ضقع:تعحضتبؤف
ق:ثمت س: ت   نتدضت ج ةتل  ت  :   تا:،د هتدح: يت ق  ي تاق:كتل ا ت  :  ا تقا كت اضت

:د تل  حدساا ضتد: ب اا  اق:  لتم اا:تل  ا تل  ااؤ ع ضتلضتل، لععا:ت اا تبا:ع لت اا:  تل تق ضاا لتر ا
فح سااادع:بكت   باااضتلسااا: اتدااا:   ل تاااااتحااادسترضاااات عااااتلىترعااايتا ااا:تل ح ضااايتااااات

تن د اق:ثت ،كت  :   متلسب  لتاضس كتد:ح  ترض ت ،ض  ،كت عات فت جض لس
اااتت(1):ثت يتل ح: ثتدضتع ا تل  عا ،اق:ثم كتد ثتل ع:ت  :   تد جثت ضتل ح:د ت ق

ل اا ت جااثت ااضتح اا:ةتلبااثتل  اا:كت ل اا هتد:  اا: ةترضاا تدااضنتل ج  اا ةت  ااضتبااكتاااات :راا ت
رضاااااا ت عاااااااتلىترعاااااايسق:ثما:قدض ت، ااااااثتلبااااااثتل  اااااا:كتح اااااا تدض اااااا ت ،اااااا كت ااااااف ضت

 ا:؛ااا:  لترضااا تقااا كت اااضتدعاااات  ضااايت  اااضتبااا:ع لتااااات :رااا ترضاااات عااااتلىت(2) نل ل
 تعف  ت لع  ا لت لج  ضتل  تل  :كت ق:كت جاثت اضتلباثتل ج  ا ةترعي ا:س  لت ع،كت  :ع 

ت(7) اج اا تق  اايت ااضتدعااات  ضااي  كت اا: تل اا تجساا ت عاادج(3) قاا:ثت اايتر داا تدااضتل  رااث
ا د تل ف ل ت ل؛: ترض تل لدثتل  :ك ا عكت؛ع:دكتب  ا ةت جا تل ا تداضنتل ج  ا ةتقا:ثمت اكت

اا:ضتلىترانثتف جا  س ر   تتب يترضات عاتلىترعيتل  ت  :   مل :تد نت :ت  :  ا 
 اا  تد اا:ت   ااثتل  داا:نت لرضااكتد:عاادت ااكت ،ضاا تحساا:ضتلحساا:ع:  ب تدف  ضاايت جاا  تد:ف

 ضنع :ت ل ،ض نتا ،: دثتلع ت لج تل  ت دادتا ضق اي ا:  تلىت ا:ت  :  ا ت لع ا تعفسادت
 فت    عاادتلف اا:عاتل د: ضاا ت ل      ااا:عات ااؤثتداا:ىتل  اايت اان ت اادضتج   عااات ل اا:دت

 لت فت  ل ضدتلدنل تل ت فا وتلىتد ععا:تدا: ح ت با ت، ا تل ف: ح ض اا: ض ت اضتااات ان دتنل

                                                

 ل ح: ثتدضتع  تل  ع ،ا  كت ق ترض ت  ج  ت يست(1)
 س44 ت 1نل ل بات ضتدضنت د تل ج   ةتل   د    :ق  ت  جكتل دضنلض تجت(2)
 ر د تدضتل  رث ت كتلق ترض ت  ج  ت يست(3)
بد ااا ة تد ع،ااا:ت دااا ضتل فااا ل ت ااا:ت قااا: يتل  ض ااا تا لسااا   :ق  تت عدج  باااات ن عااا تقن  ااا ت لسااا يتت(7)

 س199 ت3  جكتل دضنلض تج
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 اااضتل، لععااا:تح ااا تع ضااا ت اااضتاااااتل ااان ع:ت اااضتل اااح:ددت اااا:عاتقااانتد  ااا تل  ااادت ااا ف ت
تس ل سضكس(1)س نل

ق:ثمتاض :ت  ثتب :يترضاتل  ت  :  ا تل ضا ت اضتبا:ضتااات ن ايت اضتل اح:يترضاا ت
 ن ايت اضتل اح:يت  :  ا سق:ثم غضترضاات عااتلىتت ل ض ترضااتل عا:ت اضتبا:ضتااا

رعاايتلضت  :  اا تف   اا ترض اايتد اانتن د اض اا:تباا:ضتد اانت اا، تلقااثتل تلب اا ت جاايت  :  اا ت
ااااات، اااثتت(2)ن ضترااا  تل  : ااال عااا:تد جاااثت اااضتل اااح:يتل  ااا:كت قااا:ثت ااايتساااف :ضتدااا

 ترغ     ل  هتد:  س  ت ل  : ةترض تلنلعاتل   ل ت ل ق ثت ضتقن ترض يت ضت    ترضاا
  دايت   دانت جاثت اضتقداثت(3)ق:ثماس:  ت، ثتل  :كتح  تلع ، تل  تدضنت ق:ثت ايتب ا 

 اض اا:تدض اايتلضت، ااثتل  اا:كتقاانت(7)رضااات عاااتلىترعاايت قاا:ثت اايتب  ااثتدااضت  اا:نتل ع، ااا
 ق: د ت ضتب ا ت،ضا ترض ،ا:ت جاضت اضتل اح:ديتااات، سا ضتا: س:  سا: ت   انت، اثت

 عا تب ا تلقداثت ا:حيت  :  ا ت با تساف :ضتل  :كسق:ثماض :تلد نتب  ثتدضت  ا:نتراضت ن
تدضتر  تل  : ن ترض تب  ت ل؛: ترض تل  لا،:ت  كت  د يتلحنس

 ت(2) كتس: تل  تلفعد: ت د،:ت جثت ضتل ح:يترضات ق:ثت يتل  ستدضتحس:ضتل دب  
اضااكت  ااا  تلفت ساااف :ضتداااضترااا  تقااانتبدسااايتااااتلباااثتل  ااا:كتاق ضااايت ق اااثتج :رااا ت اااضت

تد: ت ل،نت ع،:ت :تل،نت    ت ع  ا:تل  تل  :كسل ح:دي ت كتل؛: ترض تلفع
قااا:ثم دضغتن ااادترض ااا:ت عااااتلىترعااايتا،اااكتلضت سااا تل  ااايتدعفساااي  كتلعااايت اااكت ااا نتن ااادت
 ل : انر:تدس  نتدضتق ستل ، نلعاتاعكتل  يت، ضت اضتا سا:ضتل ب اا ت ل ا هتلضت  ضايت

                                                

 تلن د جااا:ض ت قااانتضااارته  فتسااا نتداااضتل حااا: ثتل ، لرا  بااا ت دااا ست ااا   تلف ااا:كترضااااتت(1)
 لر اااا:ضت  ض تلف41   سااااا ت جاااا:ثتل   سااااا ت  ااااحيتل حساااا ضت ق ااااثت  اااايتااااااتل  اااا  تل

 س141 ت 2ل      تج
  تل  : ن  ت كتلق ترض ت  ج  ت يسسف :ضتدضتر تت(2)
  جااااكتت اااا:ق  ت عغ سب ااا تبااااات ن عاااا ترضااا تل فاااا ل تاااااات؛ااا يتد اااانلنتد ع،اااا:تر ااا  تا لساااا  ت(3)

 س192 ت 3 جل دضنلض
رضاااااااا تت ضي تساااااااا  ل  قاااااااا د ضت لتل ع، ااااااااا  ضتل ااااااااح:يتلف اااااااا:كترضاااااااااتتندااااااااضت  اااااااا:تب  ااااااااثت(7)

 س32 ت 24 جت  تلف  ضتلر :ضتل    44لفعد:  ل   سا ت ج:ثتل   سات
 ل  ستدضتحس:ضتل دب   ت كتلق ترض ت  ج  ت يت(2)
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ت(1)ل ق كسق:ثما، جتس  نتداضتقا ستااات ضايتساف :ضت ل اح:ديتح ا تدضاغتل لتر:عا: 
ت(2)اضكت قن ترض يت د ثتس  نتدضتق ست جضت اضتل اح:ديت قا:ثت ايتبا:عئتداضتل ، ا:ي

اات ضيتل ق ك تادض  تل ، ثتل  تلنلعاتل  ا:كتح ا تل ا ا ترضا ت اف ض تاضاكت قان  لت
ترض تسف :ض تا:ع   تس  نتدضتق ستل  ترضاتا:،د هتدن دس
 ن ع تب ا ت ،  جايت  يت ق:ثمت كتب يترضاتل  تب  ثتدضت  :نت ض  يترض تا ضيت  ع

رع،ا:تاض اا:تبا:ضتد اانتن اادتدأ ا:كت جاايت  :  اا تا عا:تد جااثت اضتابااثتل  اا:كت قا:ثت اايترداانت
اات، ثت ضتلبثتل  ا:كتل ا تداضنتل ج  ا ة تا:قداثتردانتل ا ح ضتداضتت(3)ل  ح ضتدضتل  ك

ل  كتبنلتااات، ضايت اضتلباثتل  ا:كت   انتل ج  ا ةت دا: ج   ةت   دانت جاثت قا:ثت ايت اد يت
 د يتبنلتب تجنتل ب  :عاتل ن تب:ضتد، لس:ضت ب:ضتد عيت د ضتع  تدضتر:  تق:ثم ت

با:ضت با:ضتبانلت ااد يت ق  ا:تدع ا د ضتاااتسا  :د ت جاثت اضتل ااح:يت ا:تت(7)داضتسا : 
رضات عاتلىترعي تاب يتل  تب  اثتداضت  :نمل ا:تد انتاا:عاتل،دا دتردانتل ا ح ضتداضت

  انتاباضترضا تحان تل  كتقنت  ثتل  يت ضتل  :كتاات، ثترغ   ت  سا تلن  تل اضت 
ت ل سضكست لع:تس:د تل  دتد ضت  ات ضتل ، ثت ل سضكس

 ،اا جت ااضتت(2)قا:ثم كتلساا ،ض تب  ااثتدااضت  اا:نت جااضت قاا:ثت اايترداانلىتدااضت باايتل  لسااا
ب اااا تااااااتل د  :داااا تااااا: ستبض،ااااكتل ااااح:يتداااا لت ن  عتح اااا ت اااا: تل اااا ت ااااد يت

اااا: ستتدع ااا د ض ، جت اااد يت اااضتع ااا د ضتاااااتسااا  :ديت جث اسااا: تج   ااا:تاااااتل ااا 

                                                

ر:ع: مر:عاا تدضاانت  اا،  تداا ضتل  قاا ت ب اا تد اانتااااتلر اا:ثتل ج  اا ةت بااات  اا ا ترضاا تل فاا ل تت(1)
 س42 ت 7 مت :ق  ت   جكتل دضنلضت جغق يتحن    ت ع

  ت كتلق ترض ت  ج يت يل ، :يدضتتب:ع ت(2)
تت كتلق ترض ت  ج  ت ي(3)
 ت عغ ستلدضت ح نتل، ت،ضف:ءتدعاتل   ترض ت، لس:ضدضتب:ضت ل ات   لضتع  تدضتس : ت  (2)

 س123  1حج ت س:ضتل    لض ج

ستا لفتلعااايتل ااادوترضااا ت تتا تبااا:ضت اااضتل اااح:يتلف ااا:كترضااااتدردااانلىتداااضت بااايتل  لسااات(2)
 س41 ج:ثتل   سا ت ت  ت عغ متل   سا ضل ، ل ج  ب ت ضتل  ض  ع
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جايت اااتجا رت (1)   ن ضتردنتل  ح ض  ردنتل  ح ضت   دنتد ن ع ت قا:ثت ،ا:تبفا ت   ا:
ت ضتلبثتل  :كتا:  ا ت، ثتلبثتل   ل ترض ت، ثتلبثتل  :كس

ق:ثم ل، ض تل ق كتا:ق  ض لتق :فت ن نلتاق ثت ضتل ح:يتب  ثت جضضتردانلىتداضتقا ست
ل د  تعف ت  ق  تل ،   ا ترضا تل ق:دسات  ن دتدضتد  تل  ع     ضتل ح:يت د يت

لباااثتل  ااا:كتاق اااثت اااع،كتد ااا تب  ااا تا  ااا لتلفندااا: ت ع،ااا   ضتعحااا تل  ااا:كتاقااا:ثتب  اااثت
ف ح:ديتف  د  بكتاقنتلعبدع:تا ،ك  لضت د ع:بكتاض ض،كتلضت  ج  لترض عا:ت فعان  تب ا ت
 باا ضتلف اا تقاا:ثم كت جاا ت ااد يتدااضتراا:  تل اا تع اا د ضت  جاا تب  ااثتدااضت  اا:نتل اا ت

ن دترض : ت عاتلىترعي اب يتل  تب  ثتدضت  :نمل :تد نت ا: ح نلىتل ان تتب    دضغ
  ع ت ض  ءتب  ت  :ء   ع ثتل ع  ترض ت اضت  ا:ءتلعا:ت ا:ءتااع كتل  ا   ت دعا:ت ع اكت
ل ع     قنتلحسع تل عغ ت ض سض  ضت ع اح تل : ادت قانت ا:تبا:ضتغعااتدادتاج دا ت

جا اتل  ا:د  ضت ل  ج:بان ض ت ل   :د تل  اتع،ع تد،كتل ا تحا يتران دت، ا ت ا:ت
ا:عغ تفت    ضت؛  ةت فت ،ض ضتل  تح ثترن دت،  ةتد نتبنلتح ا ت سا أنععاتااات
ن دسبف:عااا:تلىت ل ااا:دت غااا:ب تل غااا:   ضتلعااايتر  ااا تحب  كس ل ساااضكترضااا بكت  ح ااا تلىت

ت د ب: يس
قااااا:ثم كتب ااااايتل ااااا ت اااااد يتداااااضترااااا:  تد  اااااثتبااااانهتل عسااااا، ت ااااا ستا ،ااااا:ت  ااااا:نةتبااااانهت

ضكت ااا:ت اااد يتلضتلىتع: ااا ت اااضتع ااا ةت ج:بااانتاااااتسد ضيس ل ساااضكترض ااادتل بض ااا: م لر
تس(2)  ح  تلىت د ب:  

عثمان بن عفان بهـا وخالفهـم علـى علـي بـن ابـي  شيعة خبر اهل اليمن وتحريك*
 طالب:

                                                

 :ق  ت  جااكت عغ سج  ا ةتل   د اا تد ع،ا:ت دا ضتنل لت، سا تا لسا  بف    ا:  باتق  ا تبد ا ةتاااتل ت(1)
 س92 ت 2ل دضنلض ج

ت 194 ت 2ل   قاااااااا دا ت اااااااا:   تل   قاااااااا دا جت 242-212 ت 1 ل  قفا ل  اااااااا: ل  ج عغ ت(2)
 ت2داااااااضتلف  ااااااا  تل ب: اااااااثتاااااااااتل  ااااااا:    جل ت 44 ت 1 تج  ساااااااثت ل  ضااااااا دل  دااااااا   ت ااااااا:   تل

 ت7ستلدااضتلراا كتل باا اا تل ف اا ء ج243 ت 1 ج تلداضتلداااتحن اان ت اا ءتع،ااجتل دض؛ا 730 =
 س214-229 
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قاا:ثمت  ح باا ت اا   تر  اا:ضتدااضترفاا:ضت ،اا: ف لترض اا: ت عاااتلىترعاايت لغ،اا  لتل داا لءةت
 اضتقداثترضااتداضتلدااتت(1)نلىتدضتل  دا:ستداضتردانتل   ضاي عي ق:ثم د:   ضت ؤ دنترد 
ا: سثتل  تج :ر ت ضتبؤفءتل ن ضت،: ف لترض ا:تاانر:بكتت(2) : يت ب:ضت ق  :تد ع :ء

 ااكتق:ثم اا:تبااؤفءت اا:تباانلتل اان تلعاا كتا اايت ااضتل ساا اتل اا تل فساا:ن  :تلعاا كت ل  ضاايتداانكت
د ا  بكتاض ا:تسا   كتدانب تبانهتر  :ض  لع :تلع كتق كت ر  ت  قنتبع كتقدثتل  ا كتف  ا ضت

ل  : ل ت ا  كت ؤ سبكت ،ا: ف كترض : قا:ثتاقا:  لمت ا:تل  ا تلعا:ت اكتعا ثتعا ات ج:بانةت اضت
تس اترض تل   تل  ؤ ع ضتر  :ضتدضترف:ضس

قاا:ثم ل  ترد اانلىتدااضتل  داا:ستدحاادست جاا:ثت ااع،كتاحدساا لت دضااغتن اادتق  اا:ت ااضتلبااثت
اب داا لتل اا ترد اانلىتدااضترداا:ستلضتل اا  ضت  ااضتباا:ضت اا ات ،: فاايترضااات عاااتلىترعاايت

،ثتسد ثت ضتااتسجعدت ضتل، لععا:  لفتااضت :را ت ادت فت  ا:حددترض عا:تق:ثمااأد تت
ترد نلىتلضت ،ضاتسد ض،كتا:س    تلبثتل   ضت  ع  تل  ب:ةس

ق:ثمتا:قدثتل ، نلعاتد: ب :يتل  تلبثتل   ض ت كت : تل  ت ن ع ت اضت انع،كت قا:ثت ،ا:ت
ضيسق:ثماقاانكتجعاانتقاانتب داا لتل اا ت  :  ا ت سااأ  هتلضت  جاايتتداا:   ت ااضتقد لبااثتل ت(3)ل جعان

بكتل ب اا:ي ت ااكتقاا:ثمتلرض اا لتلضتل  اا تل  ااؤ ع ضترض اا: تل لنتلضترضاا ،كت ساا ثترضاااتااا:ق ا
  جاايتل اا بكتااااتل ، ااثت ل  جاا:ث ت ااكتلعاايت ااكت حاايتلضت  جااثترض بك ااا: ق لتلىت دبااكت فت

ااا بضكتقاا كت ااضتبداا لد،كتاقاا:  لمت :باانلتلعاا:تقاانتت فساان لتااااتل عاابكت فت قاا: ض لتل : بكسقاا:ث
س  ع:تبض د تا:نبيتل  ترضات عاتلىترعيتاض د اثتل  عا:ت اضت ا:ءتا:عا:ترضا تد  ا ت

                                                

 فهتترد نلىتدضتل  د:ستدضتردنتل   ضي ب:ضتل، تردانلىتداضتل  دا:س تبا:ضتلف ا:كترضااتت(1)
ل   ضتل :كت ف ض    :تدضغتد س  تدس تدضتل  ا:هتل ف،ا  تل  ايت اضتقداثتل   ض با يترد انلىتت رض

ل  ااا:هتل ااا:كتلعغااا: ت ل ااان ، :ت  عغااا تل   ساااا ت جااا:ثتاق ض، ااا:تدسااا تداااضتتضل  ااا   لتدع اااي  ااا دتل
 ت7لف ااااا:د  تج  ت لداااااضتحج 124 ت 1 تلداااااضتردااااانتل دااااا  تلفسااااا   :ي ج92ل   ساااااا ت 

 س110 
 ع :ء ت عس د تل  تج نةتل  ع  ت   ع :ءت  ع :ضتلحانب :تل  غ ا ت بااتدا:   ضت ل،ا اتت(2)

 س724 ت 3 عغ م :ق   ت  جكتل دضنلض تجت   تد:     ت ضتن    تق
د: ف وت كتل ساب ضتلساكت ن عا ترغ  ا تاااتل ا  ضت ساديت سا   ،:تد: جعانتفعايتدع:با:ت  ا:نتل جعنست(3)

 س119 ت 2دضتجدثت دع:ءتا ،:ت سجنتس :هتل جعنست عغ ست :ق  ت  جكتل دضنلض ج
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ل  ا تل  اؤ ع ضتر  ا:ضتداضترفا:ضتقا:ثم كتب داا لتل ا ت  :  ا مل :تد ان ت ا:تل  ا تل  ااؤ ع ضت
 اا ترضاات  اا:تباا:ضتا:  جاثتل  جااث ت جايتل  عاا:ت اضتقدضاادت عد:  اادترضا ت ن اايت لفتب دعا:تل

تس(1) ع:ت ل سضك
ت

مـا قتـل مـن شـيعة علـي بـن ابـي طالـب بـار  و *خبر بسر بن ابـي ارطـاة الفهـري 
 اليمن

  ب تلحنتا لرعيتل  ا:كتا قانت ايت(2)ضتلداتل  :ةتل ف،  ق:ثمتا عنب:تنر:ت  :   تدس تد
 عااكتل  اايتل د اا تلف ت جااثت ااضتع،داا ت جاا:ثتلبااثتل  اا:ك ت ااكتقاا:ثت اايتساا تل اا تترقاانل ت

  ضتسااا  لترع فااا:تح ااا ت :،ااانتد  ااايتل عااا:ستاااا:ع،كتقااانت،ااا: ف لترض ااا:  ت لعغااا تلضت ج اااثتل ااا
   قادترضاا ت با تل تل  ن عاا  تاااضت عا ثتدضاانلتلبضايتاااات :راا ترضااتلفتدساا  ت ساا:عدت

 ،ااكت عااد  كتل اافوترااع،كتد اانتن اادتت ت غعاا لتلعاادت حاا  تد،ااكت لعاايتفعجاا:ةرضاا ،كتح اا
ل ساا   ت لق ااثتبااثت ااضتع:دااندتح اا ت لنر،ااكتل اا تل د  اا ت اااتا ااضتلداا ترض اادتا:ساا   ثت

 ان،ثتل لتل اا  ضتقا:ثما، جتدساا تداضتلداااتل  اا:ةتاااتل د اا تلف تاا: ست ااضتن  اا ت
   اانتل  ن عاا ت رضاا تل  ن عاا ت   داانتلداا تل اا يتلفع اا:  ت ااضتقدااثترضاااتدااضتلدااات : اايت

لع،ا:تقاانت ا: ا تل  ن عاا ت،ا جت ع،اا:تب: دا:ت، ااا:تتساا ستد، اثتد عااتلىترعاايتاض ا:تلحاا
 ، جتلبااثتل  ن عاا تل اا تدساا ت ساا قدض عيت، ااا:ت عاايترضاا تلعفساا،ك تاض اا:ترضاا تعفسااي ق:ثم

عغااا تل ااا ،كت ااا:ءتد،اااكت لع ،ااا بك  كتقااا:ثمت ااا:ب تل  جااا ةت لضتلىت  ااا:  تعااا يت باااكت
ذ اق هَ  اَُّلْن  ق ُ يَةف ك    ت  آمِنَةف مُّ لمَئِن ةف يَألتِِهَ    زلقُهَ   َغ  اف م ن كََُّ مَك  نٍ ق ك ف َُت  ب أ  لعنم  اَُِّْ ق أ   ض)

اقاانت قاا تدبااكتباانلتل   ااثت لعاا كتلبااثت اان د فضتت(3)(َِبَلل  َ اَلونللمَ  وَاَلف للم َِ ب مَلل  ك لل  ُمال يَ  للنَعنمنَ  
                                                

 تل  دااا   ت194 ت 2 تل   قااا دا ت ااا:   تل   قااا دا ج309 تث1 عغااا متل  قفاااا تل  ااا: ل  جت(1)
 تلداضتلدااات730 ت 2 تلداضتلف  اا  تل ب: اثتاااتل  ا:    تج40 ت 1 تج د ساثت ل  ضا ا:   تل 

 س231-229 ت 7ستلدضتلر كتل ب اا تل ف  ء تج243 ت 1ل حن ن ت  ءتع،جتل دض؛  تج
دضتل حض ست بعا تلدا:تردانتل ا ح ض ت  ااتتدضتر  لض ت  تدضتر  دضتدس تدضتل  :ةتل ف،  تب تت(2)

 ت1 ق  ااايتل  ،ااان ي جتلدضتحجااا  باااا( 41 تل    ااان)ااااات،ضاااا ااا: تباااا(ت ق اااثت70ل ااا  ضت ل حجااا: )
 س231 

 س112ل عحث تلف  تس  ةتت(3)
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  ع: ثتل ،ضف:ءت ضتد نه تاضاكت  اب  لتع  ا تلىتت()دضنبكتبنهتب:ع ت ،:ج تعد بكت
كتدا ضتق: اثت ،ا:نثت دبك ت  كت  ر لتحا تلد ا بكتح ا تق اثت،ض فا تلىتدا ضتلغ،ا بكتابعا 

  اا: كت    اا د تل اا:ت لىتفا ضااضتدبااكتلفا:ر ااثت فج ضااعبكتلح:ن ااثتباا:ف كتل ساا: ف   :ت
ل  ل تلفع : ت حضف:ءتل  ، نت  ا:تلسا :ءتل  د ان لع :تلعا كتدعا تل عجا:   دع تن عا:   دع ت
س: كت دع ت     ت دع ت     ت دع ترجضض تل :ت لىتف ق ضتدبكت ق  ت  افات ان  ت

ؤ ع ضتق:ث  كتن،ثتل  ن ع تا  نتل  عد ت  بضكتدعغ  تن ادتل بضك ح ا ت،ا: تلباثتل  
ل  ن عاا تلضت قاا تد،ااكتاقاا:ثت اايتح   اايتدااضترداانتل  اا ات باا ترضاا تل  عد مل ،اا:تلف  اا ت

ب ضاايتدساا تيتر  :ض ااا:ىتلىتد،ك قاا:ثماضكت ر اا   دت ق  اادت لع اا: تعد اادت   ساا لتدق ضاا
رااضتل بضك  ل ا تداان  تقاا كت ااضتلفع اا: تداضتلداااتل  اا:ةتد اااء ؛  تلعايت بااثت باا ت

اح قااا ت بااان    كتنرااا:تل عااا:ستل ااا تد  ااا ت  :  ااا تادااا:   ه ت اااكتل ساااثتل ااا تجااا:د تداااضت
 يتاضكت ف ث  ن دتلعيتب:ضت  ،:تبد  ل ا،كتدق ضايتح ا تل ساض ت ت  أ(1)ردنلىتلفع :  

ح اا ت  يتلف اا:ضت ااي تاقاا:ثتدساا مفت لىتفتل  ااضت سااأت()ل  اايتلكتسااض  ت  جتل عدااات
 دا:  ت  :  ا  ق:ثمتادا:  تجا:د تدااضتردانلىت  :  ا ترضا تل باا هت عايت لقا:كتدسا تد:  ن عاا ت
ل : :تح  تل،نتل د   ت   :    ت كتع:ناتااتل ع:ستاج  ،كت كتق:ثم :تلبثتل  ن ع تلعاات
قاانت اافح ترااعبكت  اا:تلعاا كت اان دتلبااثتفعاايت اا: ضتقاا كتق ااثتل اا: ،كتداا ضتلغ،اا بكتاضااكت

 ف ترع،ك  لضتعا:  بكتل  ق دا تاااتل انع :تاا:عاتل جا تلضتف عا: بكت نلا  لترعيتد:بثتلضت 
سا:سااا   لت ااايت(2) ح ااا تلىترااا ت جاااثتاااااتلف،ااا ة لفت لعااااتلسااا ،ضف ترضااا بكتلدااا:تب  ااا ة

 ل   اا ل ت ل اا:بكت ل ،ااض  تااا لىت اادضتراان كت    اا  تفراا نضترضاا بكتداا: ،ضدت ق اا ت
تل عسثس

دضتل  دا:ستا،ا جترع،ا:تب: دا:ت، اا:ترضا تت كتس: ت ضتل  ن ع ت   نت ب   د،:ت   دنتق ك
عفساي تح ا تلنلتل ا  تدسا تداضتا  ا:ةترضا ت با ت،ا جتل  ايتل ا ل تلبض،ا: تاض ا:تعغاا ت

                                                

  اا:ت  اتلفح:ن ااثترااضتل عدااات(ت ضتلجااثتل ااح:يتل  ساا ثت)جاا:د تدااضترداانلىتلفع اا:   ت(1)
 س92 ت 2 تلدضتردنتل د  تلفس   :ي تج41 ت 2(ت لدضتلف   تلسنتل  :د  تج ح نت)

(ت ت عغا تلداضتثتلفرغاكت) ت  تل  ساتيح:ن ثتل عد    تب:ع ت يت حدلد تب   ة ت ضت  لةتلفت(2)
 س141 ت 7 تلدضتردنتل د  تلفس   :ي تج210 ت 2لف    تلسنتل  :د  تج
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ل اا ،كتلع ،اا بكت  ااف ،كت ااكتقاا:ثمتل اا:ت لىت اا فت،ضاا ت لحاانةتل  اا:عاتد،اا:تل  اا تل  ااؤ ع ضت
  :  اا ت  اا:ت  باا ت ااعبكتلحاانلت   اااترضاا ت جاايتلف ل تقاا:ثمتاقاا:ثت اايتل اا ل ت باا ت

ت()ل ،:تلف   تا:ع:تعنب دتلىتااتد عا دت ر ا   دت لباثتحا كتلىت حا كت سا  يتم
تاسب تدس ت  كت  بضكتد ا

ج اااثتل عااا:ست ، دااا ضتدااا ضت ن ااايت، اااا:ت اااع،كترضااا تت(1) سااا: تح ااا تجااا: تددااا ت   ااا ضت
 ب ا:تب: دا:ضتتلعفس،ك تق:ثمت عغ تدسا تل ا ت؛ض ا ضت اضتلحساضتل  ض ا:ضتب دا ت ج ا:ف

تد، : تاأ   تد، :تح  ت قفا:تدا ضت ن ايتاقا:ثت ، ا:م ضتلع  : اقا:ثتلحانب :متلعا:تاق:ثمرضاا
ق كت ب:تل،ااتلدعا:ترد انلىتداضتردا:ستداضتردانتل   ضي اقا:ثتدسا تلىتلبد  لع  ا:ت  اضت
قاا:ثم كتل اا تد، اا:تاااندح:تندحاا:  دضغتن اادت ل قاا يتدب اا:ت دساافدتن :دب اا:تل اا تلىت  اا:  تا

تل ، :تاج ر ترض ، :ت   ضس
تل  ت ب تا : تد: د  ت  ض ت ب   ضت قا:كتاقا:ثمتل ح انلىتل ان تق:ثمان،ثترن تلى

ج ا ت عاا:تل  عاا:ت لر عاا:ت بداا تراان ع:تد: ق ااثت ل   اا  ن بنلترضاااتدااضتلدااات : اايتدع:ح  اايت
 بنلت  :   تدضتت ضتل   ل تقض ت ن ي قنتسضديتل   كتج  ثتر :د ت لسض  تل   كتدج    ي

هت فت ج ضا لترضا تر  ا:ضتداضترف:ض ادا:   تتلداتسف :ضت  اتلف ا ت ل  : ايتدانكتل ،ض فا 
ق:ثماد:  تل ع:ست  :   تد: ب هت ع،ك  بكتااتن دتعا:ق  ضترضا تدسا تداضتلعفسبكتسد ض 

تاداتا  :ةت  ق  يتااترضاتدضتلدات : يس
: اا:ت ااكتراا:نت نراا:تد اا د تدااضتر  اا:ضتل  داان  تمت لقاا:كتدساا تدااضتلداااتل  اا:ةتد باا تل قاا:ث

رااعبكتد اانتلضتباا:ضتتلبااثت باا تلرض اا لتلعااات اافح  ق:ثتم اا:ت لساا ،ضفيترضاا تلبااثت باا  
تل،ااانضت: ف كتفقااا ضضتل  جااا:ثت اااعبك  ف تلس د ااا: بك ا: :بكت ل ،اااض تاااا لىت ااادضت،ااال ااا ا

 ح  ت(2)ضتل ن :  ت فاع ضتل   : ت ل بد: تق:ثمت كتس: ت   نتل  :د لف  لثت لآل، تد
    اق:ثتل ،:تلف    تلعيتلنلتنع:ت ع،:ت، جتل  يتل     ةتدضت  د تا:س قدضي ت بض ي تااتق

 كت  ثت دض ع:ترعدت عنت، ج ت ضتل  :كت ان دترضا تران تل  ا تل  اؤ ع ضتر  ا:ضتداضت
                                                

 تااااات اااعااا  اتبااا:ضتقااانتحف بااا:تاااااتل ج:بضحددااا ت   ااا ضتبااااتددااا ت عسااا د تل ااا ت   ااا ضتداااضتل ت(1)
تس232 ت 3:تل  ع    ت عغ م :ق   ت  جكتل دضنلض جب ب  ناضترعن

 تل  عاا  ةت عغاا  تعاال  اا:د ت بااات ن عاا ت قاا ترضاا تد اانتر اا ةتل  اا:ثت ااضتل  اا:كت ااضتقاا اتل  ن ت(2)
 س44  1 :ق     جكتل دضنلض تج
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رفا:ض ت بعا تاااتن ادت ح اا نلترعانع: ت اعادتل ،ا:تلف  ا ت  اا تبا:ضتران دت    ادتاااات
 ع   ت لحانة  أ كتااات دادت   ا اتل عا:ستددسق:ثما: سادتدسا ت  اكت اؤنتلحانلت اضتلباثت

  د،اا:ت ؤ داانتقاا كت ااضت(1) نراا:تد جااثت ااضتل ااح:دي تا: سااضي تل اا تقد: اا تل  اا:د  ت ااكتعاا ث
ت    ترضات عاتلىترعي تا:  تدق ض،ك اق ض لترضتل، بكس

 قا:ثت ايتت() ت د،:ت ؤ دانت جاثت اضتل اح:يتل عداات(2)ق:ثمت كتس: تدس تل  تعج لض
 تداضتردنتل  نلضتاس :هتل عداتردنلى ت ب:ضت ضت    ترضات عاتلىترعاي تاق ضايتدسا

تلداتل  :ةت ق ثتلدع:ت يت س  ت : ب: س
ق:ثم كتج ثتدس ت  ،ننتلبثتعجا لضتد: ق اثت  قا ثت ،كم ا:تل،ا لضتل  ،ا نت ل ع ا: اتل ا:ت
 لىت اادضتدض عااااتراااعبكتل ااا تلب بااايت اااضت ف اا بكترضااااتداااضتلداااات : ااايتف ج اااضترضااا بكت

ن تقا:ثمت اكتد: ، ثت ل  ج:ثت اكتفب ا ضتاا بكتل ق اث تاا:عغ  لتفعفسابكتاقانتلران ت اضتلعا
ساا: تدااضتلداااتل  اا:ةتل اا تدااضنتب اانلضت د،اا:تقاا كت ااضتل حاايت ااضت اا   ترضاااتدااضتلدااات

ت : ي تاق ض،كترضتل، بكس
ت
ت

 ت د،ا:ت   داانت،ضا ت ااضت ا   ترضااات عااتلىترعاايتاقا ض،كترااضت(3) اكتساا: تل ا تج  اا:ض
ل،اا بكت ااكتساا: ت   اانت ااع :ءت د،اا:ت   داانترد اانلىتدااضترداا:ست ااضتقدااثترضاااتدااضتلدااات

ترعاااي تاض ااا:تدض ااايت،دااا تدسااا تنرااا:تد جاااثت قااا:ثت ااايتر ااا  تداااضتل لبااا ت : ااايت عااااتلى
ا:ساا ،ضفيترضاا ت ااع :ءت ،ااا جترع،اا:تب: د:  لقدااثتراان تلىتح ااا تن،ااثت ااع :ءتا:،ااانت
ر اا  تدااضتل لباا تاعاا يترعقاايت ااد ل  ج ثت اا ضق ت ااضتباا:ضتد ااع :ءت ااضت اا   ترضااات

تا ق ض،كتح  ت كت د ت ع،كتلحنس
                                                

 تل  : اااا ةت ض،جاااا ةتعد: اااا تداااا: ف وت  عاااا تااااااتدااااضنتل اااا  ض تا ح،اااا:تل  سااااض  ضتااااااتل سااااق: اااا متدقت(1)
 س9 ت 2  جكتل دضنلض تجت  عغ م :ق  

ن  ترض ،ا:ت   ا:جتل داا:يت ااباات، اد تتضضت ل عجا لضتدا: ف وت ااكتل ساب تعجا لضتباات  عا تداا: دح  ت(2)
 س310 ت 2  جكتل دضنلض تجت :ق    عغ م

 ت ااااا:ق     جكتا: اااااج  ااااا:ضتباااااات ،اااااض ت قااااا تدااااا:   ضت ااااا : ات ن عااااا ت حاااااجت ؛ دااااااتداااااضنتت(3)
 س17 ت 1ل دضنلض ج
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،ض،:تج ثت سأثتراضتباثت اضت  ا  تلحانلتاض :تنت(1) ، جت ضت ع :ءت   نتحع    
 ضت  لفةترضاتا ق ضيتح  تق ثت،ضق:تب   ل ق:ثمت كتلقدثتل  ت جثت ضت ض ب،كت ق:ثت ايت
رداانلىتدااضت  لداايت باا تااااتح ااضت اايتاضااكت اا ثت ،نراايت  حضاا ت اايتح اا تلساا ع  يت ااضت
ح اعيت اكتل ا تدق ضاي اق:ثت اايتدسا مدق  ندتراضتد  ا ت  :  اا ت  فعا ضدترضااتداضتلدااات

 اقاا:ثتلدااضت  لد مااان عاتح اا تل ااضات ب  اا ضتل،اا كتد،اا:تر ضا اقاا:ثتدساا ت  ااثت : ي
 :دنلت دتا:عاتق: ضدسق:ثمتا ض تردنلىتداضت  لدا ت ب  ا ضتا جاثتراضتل  : ، ا:س ق  ت

تد: س  تل د:تل د:س
 دضغتن دترضاتدضتلدات : يتا:؛ كت ان دت؛ ا:ت ان نلت اكتلعايتعا:ناتل عا:ستاج  ،اكت اكت

ض يت ق:ثمتل ،:تل ع:ستلضتلىت دا: دت   ا:  تف ،فا ترض ايت ا:ت، د،ك تاح نلىت ل ع تر
ل  د:نتر: ض ضتاات  ض،كت ع،: بك تا: ق لتلىترد:نتلىتااتل  هت ع، ي  د نتا:عاتل،د بكت
لضتدس تدضتلداتل  ا:ةتران تلىتقانت  جايتل ا تل لتل ا  ضت اضتقداثت  :     قانتساضدت

ثتبااانلت بااانلت لحااا  تن لضت ا ااا   ااا تل حجااا: تاااااتج ااا ترغااا كت اااضتلباااثتل غضاااكت ل  ااا
لىتدساا لتاضقاانتداا:عتلف،اا ةتد: اانع :تا:  ع اانيتداايت ااعبكتلبااثتل جعاا تت باانك   :تدساا تقاادو

 ل ج،:نت  ضيتلفج ت ل   لي تا:ضت  دتل  ج:بنةتل  س ح ت ضج،ا:نتعقا تاااتل ان ضت
 اا تل اانثت ل  اا :  تقاا:ثمتاضااكت جداايتلحاانت ااع،كتد ااا تاقاا:ثت ،ااكترضام اا: بكتف اا ن ضت

كت اا نبكتنراا:داتلفتت  ج اا ضتق ف لنراا بكتل اا تج،اا:نتراان بكتساا لت ج،اا لتاضااجاا ليت ف
لف  : ت  عسض ضترضتلفسف:    د ت نلبكت قنتعس  كتل ح يت لفس  نلنتت ن ضع ا ل ل ل

ثمل ت ا ست ،:تا: دح تقض دبكتا: ؛ا تراضتنب ب:سقا:ثمتاضاكت جدايتلحانت اع،كتد ااء اق:
ااااضتتجااا:ي  ل  بكتا ،ااا: ف ضت لنرااا بك  تا  ااا:عت  ااانر تا  اااضتل  جااايتلضت  :  ااا ت اااأ

 ل فعثت ل  قا تل ان ضتبا:ع لت ق  ا ضتا  انق ضت  انر ضتت ج د ض نبيت لىتل  اتل ع، 
ا ج داااا لت  ضقاااا ضتراااان بكتا  ااااد  ض ت دق اااا تااااااتح : اااا تقاااا كتف ع ف اااا ضتد  رغاااا ت فت
 فبااا  ضتاااااتر:قدااا  ت قااانتب  ااا تلضتل ااا، تراااعبكتااااضتل ضااايتع ااا بكت ااا:تل، ضااا ت

عات قنت فبكت ضتد ن ت ضت حا  بكت : كتد :ت  ضحبكت  ق كتل نبكت بأ ل جن نلض  لعات

                                                

 س21 ت 1  جكتل دضنلض تجت  ضتلبد ت نضتل   ض ت عغ مت :ق  ت    تحع ت(1)
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ر :ءبكت  س  بكتس ءتل  نلي  لىتل  س  :ضت رض يتل  بضض اض :تا غترضات عاتلىت
تس(1)رعيت عغ تلعيت  ست ج ديتلحنتلع   تل  ت ع  ي

 
 *خطبة ثانية

 اكتق:ثمل ،ا:تل عا:سهلل لىتق:ثماض ا:تبا:ضت اضتل  انترا:نتل ا تل  عدا  تاح انلىت ل عا ترض ايت
 قنت،   تلضت نلثتبؤفءتل ق كت عبكت      بكتل : بكتااتل ح ت :ر ،كتل : ،كتااات
ل د: ث  د:نلد،كتلف :ع ت ، :ع بك  لج  :ر،كترض تد: ض،كت  ف قبكترضتحقبك لس   ض ت

بكترضاااا تقاااانءت ، اااا  تلضت اااانبيتد ضق ااااي ل ،:تناضعاااا:تاف ااااثتن ااااد    تلد  عاااا تلحاااا
ضااا بكتل  ااا: ل تاااااتباااثت جااايت ااا ضترلت ضج،ااا:نتاااااترااان بكتل ااان تقااانت اااضتل ع:سهلللسااا  ن ت

تس(2)(إ ن  شَُ  اَ  وَاب  عِن َ اَُِّْ اَ ُّمُّ اَلبنكلمن اََّذِينَ ال  يَع دُُِمنَ ع،: ل  ن  لتل   :قثت ل   ك)
 ب باا عات  ضضاا ،كت  ضاا عاتااا: حعات ااع،كت ل ح،ااكت عااا ل ض،كت لداان عاتد،ااكت، اا لت لداان ،كت

ت عا ل ض،كتل  تقض د،كت   تل  ضجتااتل  :ءستدات  ل ت
ق:ثما  يتل   تج:   تدضتقنل يتل س ن تاق:ثم :تل   تل  ؤ ع ضهللت  عاتد:  دتا:عات ادت
ح ااثتلحدد  اقاا:ثترضااات عاااتلىترعاايم     تلعاا ت ،اا:هللتا:عاادت   اا ضتل عق داا ت داا: دت

فاااتااا: ستلف اا تحسااضتل ع اا ت اا:ن تل   اا  ةسق:ثم كتعااكتل  اايترضااات عاااتلىترعاايتل 
 ل  هتد:  س  تل  تدس تدضتلداتل  :ةت ل  :هت    ت ر،نتل  يتر،نلتاق:ثم ا:تج:  ا هللت
رض اادتد قاا اتلىتراا ت جااث  لنلت اا  تل اا تدااضنتل اا  ضت ل اا تل   عاا تل اان تل   اادت

دضتفحااانت ااا:فت فتنلدااا ت  اااثتت ح قااا ت ساااض :ت فت  :بااانل  فت   اااد:  سااا  تل  ااايتااااض
تىتب   لسل  ض ل تل ، ست  ق ،:ت لنب تل

ق:ثما، جتج:   ت اضتل  ا ل ت   انت با   دضغتن ادتدسا تداضتلدااتل  ا:ة ا، جتراضتداضنت
ل ا  ضت  ا: تل اا تل لتل   :   ا:،انترضا ،كتد  اا ت  :  ا ت ل ا، ت  اايتج :را ت ااضت

                                                

 ت194 ت 2 تل   قااااا دا ت ااااا:   تل   قااااا دا تج772 ت 1 عغ مل  قفاااااا تب ااااا:يتل  ااااا: ل  جت(1)
 ت2 لداااااااضتلف  ااااااا  تل ب: اااااااثتاااااااااتل  ااااااا:    تج40 ت 1 تج ساااااااثت ل  ضااااااا دل  دااااااا   ت ااااااا:   تل 

 ت7لداااضتلرااا كتل بااا اا تل ف ااا ء ج 244 ت 1 لداااضتلدااااتل حن ن  ااا ءتع،اااجتل دض؛ااا  تج731 
 س231-234 

 س22س  ةتلفعف:ثملف  ت(ت2)
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لبثتل  ا:كت   انتل  ا:ك  قنتق اثت اضتل عا:ستدا: لتل ا  ضت ؛  با:تع فا:تراضت ض ا ضتل ا ت
ن ادترد انلىتداضتل  دا:ستداضتردانتل   ضاي تا،ا جتت ضت    ترضاتدضتلدات : ي  دضغ

اات ضد تاات ب:ءتل  ت جثت ضتعجد تا س:ضتل   ض اضحق تقدثتلضت ن،ثتل  ا:ك ا لق  ت
د: عا:   لع، كتل اح:د تب   ا تتق ضيترغ     ق ضيتا  ضتق اثت لح قاياق ثت ضتل ح:د ت 

 ااضتل  اا ل تتدااضتقنل اايت  :  اا تا،داا هتل ،د سقاا:ثم ، جتجاا:  قد حاا تح اا ت اا:  لتل اا ت
ل  اا:ة ح  تلنلت اا: تااااتد االتت ااثتقاا ضت باا ت  جاا تلضت اان دتدساا تدااضتلدااا ق ااثتل ،

ل    ا تدض ايت ا:تقانتعا ثتددسا تاح انتلىترضا تن اد  كتلعايتسا: تح ا ت ا: تل ا ت با ت
  وَإ ذ ا َ دُلمال اََّلذِينَ آمَننلمال ق ل َُمال آمَن ل     ان،ض،:ت  عد: اق:ثم :تلبثت ب هللتل،: تلضت ب ع لت ضتل ان ض)

قاا:ثمت ااكتل،اانتد  اا تل  اا تت(1)(وَإ ذ ا خَُ للم ال إَ  للي شَللَِ ِِِنِه م  ق لل َُمال إ  َّلل  مَعَكلللم  إ  َّمَلل    ح للنن من  للت ه    ُمنَ    
تل  ؤ ع ضترضاتدضتلدات : يس

 ااكتساا: ت ااضت باا تل اا تل  اا:د تاضااكت اا نتلحاانلت ااضتلبض،اا:ت  ااكت غض ااي ت بعاايتل،اانتل د  اا ت
بن دتح  تسبضتل عا:ست ل اع،كت  رانبكت  عا:بك تت جننب:ت  ضاتب كتلىت ج،  اضكت  ث

تراااضاضاااكت  :قااايتلحااانلت فتق اااثتلحااانلتلفتق  ااا:ت اااضتل  ،ااا نتقااانتبااا:ع لتلساااض  لت اااكتل  ااان لت
تلفسضك اق ض،كت لح ق،كتد: ع: تد نتل ق ث ا:ع :تل ج ضتدضتق :نةت ق ثم

ت
 مواــاقروا بايات الكتاب واسل       تهود اقوام بصنعاء بعد ما      

 مـــا اليهم في الحديد يقودنا      اخو ثقة ماضي الخيار مصمفسرن
 رمــشببنا لهم نارا عليهم تض      تلناهم بالسيف صبرا وبعد     ق

 مـــجثــحفرنا لهم لما طغوا وتمردوا       اخاديد فيا لالراذل م
ل د  ا تقنل  ت ضتل   ضتل  ت ب  ا:ق:كتد،:ت ض  تل ا:كتح ا تل،انتتق:ثم كت ج تج:   تلدض

 :ع ااا ت  ضااااتداااضتلداااات : ااايس كتلقداااثتل ااا تل  ن عااا  اض :تن،ض،ااا:تلسااا قدضيتل عااا:ست ااانر ضت
هت ل اكتلضتا بكتل  ا:  تد ا:تا ضايتدسا تداضتلدااتل  اأتم :تلبثت   يهللل :تلع:تلرضكث ي اق:
 تدايتب:دعا:ت اضتبا:ضتقا:ثم كت جا تج:  ا تل ا ت تلعاتلرضكتل  :  ت عبكتدان دت دانالىت 

                                                

 س17س  ةتل دق ةملف  (ت1)



 و نتائجه الفصل الرابع:نهاية الصدام المسلح

 

727 

 

رضاات عااتلىترعايتا،دا هتد ا:تبا:ضت عايتدا: لتل ا  ضت  با تل ب اا تح ا تن،اثترضا ت
ت(1) ل  ن ع 

ت
 *خبر عبداهلل بن عباس وزياد بن ابيه وابي االسود الدؤلي وما جرى بينهم.

أ  هتلضت ،ا جتل ا تدضتل  د:ست ب تر: ضيترض تل د  ةت ق:ثم كتد ثترضاتل  تردنلىت
ت(2):ستدااا:د تلفسااا نتل ااانؤ ال   ساااكتا قساااكتل عااا:ست ضحاااجتقااا:ثمتاااانر:تردااانلىتداااضتردااا

 تاج ضااايترضااا تل ،ااا لجت  ج،ااا ت(3)ا:سااا ،ضفيترضااا ت اااضةتل د ااا ة  نر:تد  ااا:نتداااضتلد اااي
تردنلىتدضترد:ست ، جتل  تل   سكس

قااا:ثمت جااا  تدااا ضتلفسااا نت   ااا:نتداااضتلد ااايت عااا:ا ةتا،جااا:هتلدااا تلفسااا نت قااا:ثتا ااايتبااانهت
تلفد : م

 االر بحث اليه حيث كان من  عني زيادا  رسالةاال بلغا 
 بقطع دوني طرف عيني كالمغضي فمالك من ورد اذا ما لقيتني

 امر القوى منه وتعمل في النقص ينابوما لي اذا ما اخلف الود
 يكون غول االر  في الطول والعر  الم تر اني ال اكون شيمتي

ت ق ثمت  ق ثتا يتل قد وت ا:ع أتق:ثمت كتدضغتلد:تلفس نتد نتن دتلضت  :نلت    ي
 والقول يكتب عنداهلل والعمل ينظل يشتم ا  ت ان زيادئنب

                                                

 ل  د    :   تل  سثت194  2 ل   ق دا  :   تل   ق دا ج724  1ل  قفات ل  : ل  ج(ت1)
 لدضتلداتل حن ن   ءتع،جت731  2 لدضتلف    تل ب: ثتااتل  :    ج41  1 ل  ض د ج
 س270-234  7 لدضتلر ك تل ف  ء ج244  1ل دض؛  ج

ر   تدضتسف :ضتدضتجعنثتدضت    تدضتجضاستداضتعف: ا تداضتران ت(تلد تلفس نتل نؤ اتغ: كتدضت2)
(ت ق: ااثت اا تدااضتداان ث ب:ضتق:عاااتل د اا ةت باا تل ثت ااضت بضااكتداا: عح  تلسااضكتااااتر،اانتل عدااات)

 ت سا تعثت ا: تاااتل  ا:ر ضتسا ااات ف ا ترد انلىتداضت  ا:نت قت  االف :كترضاتاات  كتل ج ث ت
 س34 ت 33 ج ،ن يتل ب :ثل       س  ض ت عغ 

   ت با:ضتسا  :نتدضتلد يتب ت  :نتدضتلداتسف :ضت ق:ثت يت  :نتدضتلد ايت   ا:نتداضتل ايت   ا:نتداضتت(3)
  اا:نتدااضترد اانتل  قفااات ل اايتساا   تج:  اا تل حاا: ثتدااضتبضاانة ت بعاا تلداا تت  قاا:ثت اايتقدااثتلفساا ضح:

 تلداااضتردااانتل دااا  تلفسااا   :ي ت99 ت 4ل  دقااا:  جت لدضتسااا ن  ت عغااا 23ل    ااا ةت ااا ااتساااع ت
 س244-214  ت1ج
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 من قبل ذلك ما جاءت به الرسل قد لقيت زيادا ثم قلت له
ق:ثم قنكتردنلىتدضتل  د:ست ضتل حج ا:قداثتل  ايت  ا:نتداضتلد ايتا اب تل  ايتلدا:تلفسا نت

عا تل نؤ ات نب تلعايتقانتبج:ه ا: ساثت ساثتل  ايتلداضتردا:ستاانر:هتاق:ثمل ا:ت لىت ا تب
 ضتل د،:دكت بع تج ض    تبع ت ضح ثت لر :ت  :تدض ا تدايتل   را ت فتلحساع تل ق ا:كت

 لعااا،كتد ااا:ت ،جاا بكت  قااا ثتاااا ،كتل قداا وت ااانب تلررض اايتاااااتل  ااا:ء ت اا:ت ااادت  ضحااا ل ت
تف جيتل، جترعاتا ثتلىتددت ا ثس

ق:ثما، جتلد تلفس نت ضترعنتلدضتردا:ست  عاد:ت اكتب ايتل ا ترضا تداضتلداات : ايمت
 ااا:تد ااان تاااا:ضتلىت دااا: دت   اااا:  تقااانتج ضااادت ااا:تل  اااا تل  اااؤ ع ضت ل  ااا:ت ؤ عااا:ت  لر اااا:تل

 ق،كت   جا ت سؤ ف   قنتدض ع:دتا جنع:دترغ كتلف :ع تع: ح: ت ض ر  ت  ا ترض ،كتحقا
فت    ااتاااتل ا ل ،كت لضتلداضتر ادتبانلتقانتلباثت تبثتل ا ل ،كتعفسدترضتنع :بك  فت أ

ب  :عاادتن ااد تااا:عغ ت ح اادتلىتا  :بعاا:ت لب اايتل ااات اا:ثتلىتد  اا تحاا  تاضااكت ساا عات
تد ل دتا  :تلحدد ت ضتن دتلضت :ءتلىس

ق:ثماب اايتل  اايترضااات عاااتلىترعاايمتل اا:تد اانتا  ضاادتع ااوتلف اا:كت لف اا ت نثترضاا ت
ل ح  ت قنتب د تل  ت :حددتا  :تنب  ت اضتل ا هت  اكتلرض ايتدب :دادتل ااتااضت انرضت

 تا:عاايت لجاايترض اادتاااات()ل عغاا تف اا ت ح اانتلرض اااتد اا:ت بااضتدحعاا  دت :ا اايت
تن عدس ل سضكترض دت  ح  تلىت د ب: يس

ل  تردنلىتدضتل  د:سمل :تد نت :تدضتل  د:ستاقانتدض عااترعادتل ا  تتق:ثم كتب يترضا
لىتلرضااكتد،ااا: تاااا:ضت باااضتحقاا:تاضسااا تل عااا:ب:ت اااد ت لضت بااضتدااا: ضتا:  ،ااا:ترضااا ت اااضت

ااا:رض اتااااتج لداايت اا:تل،اان ت ااضت اا:ثتل د اا ة  ضتتلق  ا،: ااا:نلت  نترض اادتب اا:داتباانل
تلدضتل،ن يت  ا كت ع  يس

قاا:ثمتاب اايتل  اايتلدااضترد:سمل اا:تد اانتاقاانترض اا تل اان تدض اادترعااا ت لضتل اان تلدض اادت
ل د: اث  لعات  اا:ت حاا ت ان ت عاا:د ت حاا:اغ تااضت  اان تلقاا لثتل   ا:ةت اا: كت بض  ل اا:ت

ل قا تلىترا ت جاثتد ا:تاااتلف لتت  غ  دت   اةت :ت  ا يت ضتبنهتل دضنة تاا لىت ادض
 ضت ج ع،:ت رق :ع،:ت رض تغ، ب:ت ضت ضر،:تلحيتل  ت اضتلضتل قا:هت قانتل قا تن ا:ءت

تلف  تا:د ثتل  تر ضدت ضتلحدد تا:عات    ثترعيس ل سضكس
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ق:ثم كتلر  ثتلدضترد:ستر ثتل د  ةت ق نتاات ع   تاب يتل  يترضاتداضتلداات : ايت
ا ايترضاا ت؛عااد ت  باانيت ااضتسا  تداايتل  اايت لراا:نةتل اا تت عااتلىترعاايتدب اا:يت  ن ااي

تس(1)ر ضي
 عليه: علي بن ابي طالب وخالفهعلى شد وخروجه *خبر الخريت بن را

ق:ثمباا:ضترضااات عاااتلىترعاايتلساا ،ض ت جااضت قاا:ثت اايتل ،  اا تدااضت ل اانترضاا تدااضنت
لفب ل تقدثت،  جيتل  ت ف ضت،:  ترض يتبنلتل ،   ت ج ثت ج  تل جع ن ت  انر ت
ل اا ت،ضاا ترضااات ل داا لءةت عاايتح اا تلج:داايتل اا تن اادتت،ضاا تب  اا  ت ااكتلعاايتلح اا اترضاا ت

: تل ح:ديت قا:ثت ايم  قثتداضتث ت دضغتن دترض :تانر:ت ج:ثت ضت، ل دضنت جد تلف  ل
،  ا تقاا:ثمتاسا: تل ،  اا ت قا ستل   اا:حا تاعاكتل  اايتل د ا تلف ت جااثت  ج،ايتل اا تل

ت،كس اتع:ج  ت   ل ااتر  ةتلف ت جثت ضتلبثتلفب ل ت  ضتدع
قا:ثمت نعاا:تل قا كتد عاا،كت ااضتد ل اقا:ثت  قااثتداضتق سمل ،اا:تل عاا:ستل اضتل ،  اا تدااضت
 ل ان تاض ،ا جتل ا تااا:عاتل  انتبض ايت قاا:ثما، جتل  ايتل ،  ا تح اا ت لاقاي  كتقا:ثمتلعاا:ت
ل ،  اا تا،اا: ت اا:تل اان ت   اانتاقاا:ثت اايت  قثم  حاادت ااكت، جاا ترضاا تل  اا تل  ااؤ ع ضت

 ل داا لءةت عاايت قااانتبعاا ت ااضت، اا: تل ااح:ديت ل  اا تل عااا:ست نراا  تل عاا:ستل اا ت،ض اايت
رعنه اق:ثمفعيتحبكتااتح تب  ي اق:ثت يت  قثمت  حدتل ضتلبثتلفساضكتلع  قا:ثمت

 عات  تلعدت، ج تح:جا:تاقثت :تدنلت دستاق:ثت يت  قثمت،دتع ك تلع:ت ضتلبثتلفسضك
 اا:تا:ساا ف   يتااااتاق ضا ت اا د:ت ااضتل  اا نت  اا:تقاانتع،اائتلىترا ت جااثترعااي ت ااكتل  اا ترض

ن دتا:ا :دتبثتب:ضترعندت ع  اق:ثمتدض ت     تلعيترعان ت  عا   قنتقا:ثتل عداات
()اقاا:ثت اايت  قااثتدااضتقاا س تاب اا ت  عاا تداايتااااترض اايت فتت(2))لقعاا:بكترضااا(ت
 تا  ا:تحبك اقا:ثمتفعااتفتلرضاكتلحانلت اضتل عا:ستحباكتااات ااءتب  ا ساق:ثمت ا:ت عا 

                                                

 ت2  ن  ت ااااااا  جتل ااااااانبي جسااااااال  ت 12 ت 1 تج  ساااااااثت ل  ضااااااا دل  دااااااا   ت ااااااا:   تل  عغ ت(1)
 تلداضتلف  اا  تل ب: اثتاااتل  اا:    ت332-331 ت 7 ت تلداضتردانت داي تل  قاانتل ف  ان ج723 

 ت7لدااضتلراا كتل ب اا ل ف اا ء تج 141 ت 2 تلدااضتلداااتل حن اان تع،ااجتل دض؛اا  تج714 ت 2ج
 270-272  

  ساااااااااااااضكت  ساااااااااااااضكتداااااااااااااضتل حجااااااااااااا:جت131 ت 1ل د،ااااااااااااا:   ت اااااااااااااح وتل د،ااااااااااااا:   تج عغ  ت(2)
 س91 ت 3نس ( ج- )د    1با(  ح وت سضك نل تل فب   211) م
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ل اان ترض  اي لع:ت جاانع:ترض اا:ت حبااكتااااتج  اا ت اا:تتبانلتلضتل اان تفت  ض اايتباا تلب اا ت ااض
ل، ضفع:تا يت قنت ع ع:تدحب ي تا:  تلىت ل :دت   تل   : ت ل ج تل  ت :تبع ترض ايت
 اااضتل سااا  ت ل  :رااا  تااااأ   تل  اااؤ ع ضتلرضاااكتد ااا:ت ااا: ات  ااان ت اقااا:ثتل ،  ااا مفت لىت

تل س  سف ب ضتن دت فت حن  تل   يتديتلدنل   :ت بكترعن ت   :حدبكتلفت
ق:ثمت كت :ءتد: ح:د ت ح ثترض ت  قثتداضتقا ست ح اثترضا ،كت  قاثتداضتقا ستااات
ل ح:د ت ل، ض تل ق كتد عا،كترضا تد ال تاق انهت  قاثت اضتدا ضتل اح:دي تاعا ديت
رضاا تلكت لساايتاجن اايتق  ض ق:ثم ح ااثتلبااثتل ب ااا ترضاا تلبااثتلفباا ل ت ااضتدعاااتع:ج اا ت

د،اؤفءت  ت ل  ت  قثتداضتقا ستج:اق ثت ع،كت ب يت ضتب يت لس ت ضتلس ت ضتدعاتع
ستل ،   تدضت ل نتا:،نت لح  اترض تل ا ل ،كت سا: تل ا تلفس: اتاج   لت كتل  تد ا

تس(1)رضات عاتلىترعيتد:فس: ات لف  لث
ت
ت
ت
ت
ت
ت

 وبداية امر الخوارج المبحث الثاني:انقسام جيش االمام علي  
 *ذكر ابتداء اخبار الخوارج من الشراة وخروجهم على علي رضي اهلل عنه:

ب كتلىت ج،يت ق كتد: ب ا ت ع غ تلعقع:ءتل  نةتل  اتب:ع تد عيت دا ضتتق:ثمتاد ع:ترضا
  :  ا ت ااكت  جاا تل اا ت ح: داا تلبااثتل  ا:كتلنلت ح باا ت :دفاا ت ااضت،: اا تل ااح:ديتاااات

 اااح:يتل د لعس ا، جااا لت اااضتل ب اااا تل د ااا تلف تاااا: س ت باااكت اااضتل عسااا:دتل  دااا:نتل
  ح داا لت ،اا: ف لترض اا: تباا كتلىت ج،ااايت قاا:  لتفحبااكتلفتىت فت :راا ت  ااضتر ااا تلىت

                                                

 تل  دا   ت ا:   ت723 ت 2  ن  ت ا  جتل انبي جسا  تل 220 عغ متل  قفا تل  ا: ل  ت ت(1)
ل حن اان تلداضتلداات 733  2 تلداضتلف  ا  تل ب: اثتاااتل  ا:    تج12 ت 1 تج ساثت ل  ضا دل 

  477-272 ت 7لدضتلر كتل ب اا تل ف  ء تج 290 ت 1  ءتع،جتل دض؛  تج
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ق:ثمت لعح: تل  ،كتع  ترضت  :ع  تلف ت جاثت  اضت ا ات ا ،اكت قا:ثتا ا: تل قا كتااات
ت ل   لترض ،كتردنلىتدضتل ب لءست(1)ل عاتر  تل  ت س:  لتح  تع   لتدح   لء

ق:ثمتاانر:ترضاات عااتلىتد دانلىتداضتردا:ستا: ساضيتل ا ،كت ق:ثم ا:دضتردا:ستل عاات
تل  تبؤفءتل ق كتا:عغ ت :بكترض يت   :نلتلج    لس

ق:ثمتا:قدثترض ،كتلدضترد:ستح  تلنلتل   ترضا ،كت عغا  لتل  ايتعا:نلهتد عا،كت قا:ثمت
لداااضتت  ضااادت ااا:دضتردااا:ستلبفااا  تد دااادتب ااا:تبفااا ت ااا:حددترضااااتداااضتلداااات : ي اقااا:ث

رد:سمتلعاتفتلس    تلضتلبض بكتبضبك   بضتلعغ  لتل بكتلرضكتد :ت : ات  ن تاض ، جت
ح ا تت(2)ل اتح  تلبض  تق:ثمتا، جتل  يت جثت ع،كت ق:ثت يتر :يتداضتلفرا  تل   ضداا

 ق تقد:  ي  ب:ضتل ق لضتلع :تب:ضت   ضتد ضتر ع يتاج ثت ق ثت  ح جت   بضكتد ا:ت   انت
 بض يتد اءتح  تلنلتا غت ضتبض يتلقدثترض يتلدضتردا:ستاقا:ثت لدضترد:ستس:ب تف

تملعاتل  نتلضتلع يت دت  ضت ا:ضتبع تر:قضتاأا،كتاق:ثتل ،: جامقثت :دنلت دس
ت
ت
ت

 *كالم ابن عباس للخارجي وما كان من رد  عليه
:ب: اقاا:ثت ضاكت  اضتباات  اضتدعاقا:ثت ايتلداضتردا:سم،د عاتراضتنل تلفساضكتباانهتباثت 

 كتباااتىتراا ت جااثت باا تل اان تدع:باا:ترضاا تل اان تلعد :داايت لبااثت :ر ااي ت ااكتل ،اا: جامع
اا: ضتقاا كت بفاا تت   لتلف اكتلضتف  داان لتلفتل اا:هل ا ت ااضتد  ايتل  ،اا:ت ااضتلفعد ا:ءتلضت اا:

اقااا:ثتلداااضترد:سم ااانق    بضتت()قااا ك  ل، ت اااضتد  ااايتل  ،ااا:ت اااضتلفعد ااا:ءت ح ااانت
:تب ا:تدع:با:ت؛ ا هت اضتلفعد ا:ءتباثت،د عاترضت ح نتح ضتد ثتل  تنل تلفساضكتادع:با

لحبكتر :  ،:ت د ضتحن نب:  ل ق تلف  ترض تسدض،:ت ر ض،ا:ت  ا لد تلحب: ،ا:ت   ا: كت
ن ع،: تق:ثتل ،: جامع كتقانتا اثت ح انتن دسقا:ثتلداضتردا:سما،د عاتلفضتراضت ح انت

                                                

غاا:ب تل ب ااا  ت ق ااثترضاا ت  ضاا ضت ع،اا:تلج  اا تا ،اا:تل ،اا ل ج ت عغاا متل د اانلن  تدحاا  لء تق  اا تت(1)
باااا( ت  ل اانتلف اااضعترضاا تلسااا :ءتلف بعااا ت439م اافاتل ااان ضترداانتل  اااؤ ضتدااضتردااانتل حاا ) 

 س397  1با( ج1712 )د     1ن نل تل ج  ث   ل دق:ع ت حق  ترض ت ح 
  كتق ترض ت  ج يت يست(2)
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بثتدقاتا ،:تل ت حثترع،: ق:ثتل ،: جامدثت حثترع،:تق:ثتلدضتردا:سما،د عاترع،ا:ت
ب: ضااااا تل   ااااا: ةتد عااااا تل حااااان نتلكت حاااااثترع،ااااا:ت  ت، دااااا تفتر ااااا لضتا ،: قااااا:ثتت باااااا

ل ،: جامدااااثت حااااثترع،اااا:ت باااااتب: ضاااا تل   اااا: ةتد عاااايتل حاااان نتق:د اااا تل  ع: سقاااا:ثتلدااااضت
لحاانت قاا كتد  اا: ةتباانهتل اانل ت ااضتت()رد:سم اانق  لفضتا،د عاااتبااثتباا:ضت  ح اانت

   ااات ن  اا ت ق  اا ضتتد انهتلكتف قاا:ثتل ،اا: جامدض  تقاانتباا:ضت اايت اح:د ت لبااثتد اا 
د  اا: ةتباانهتل اانل ت ااضتد اانهسق:ثتلدااضترداا:سماف ض لتلكت ااكت ف ض ل قاا:ثتل ،: جامدض  قاانت

نل ت ضتد نهتا ض لت ر   لتبنهتل نل ت ضتد نهسق:ثتلدضترد:س/ا،د عاتلفضترضتبنهتل 
 اضتب ا:ثتر :  ،ا:ت قا لكتحان نب:تلكتبااتتت()ب،ا:ت ح انتبثتباتل   كترضا ت ا:ت  ت

حااااااان ن ق:ثتل ،: جامداااااااثتبااااااااتر: ضااااااا تل حااااااان نت، دااااااا سق:ثتلداااااااضت، دااااااا تر: ضااااااا تل 
عا ت اضتق:ثمدثتل  ايسق:ثتقا:ثملدضترد:سملاأرد:سملان   يت    تبنهتل ،ا ليتلكتل  اي 

لف اا تل ت ااضتل ن  اا  ق:ثملع:ت ااضتلف اا تقاا:ثتلدااضترد:سم اا:تر اا:يهللتا،د عاااتلفضترعاادت
 يت ر ضاااا تت نل ت ساااا تب اااا تل عجاااا:ةت ااااضتل عاااا: ت لعاااا ت ااااضتل اااا تقاااانتل، داااا تنل تلى

حاااان نب: اق:ثتل ،: جاملعاااا:تىت لعاااا:تل  اااايت لج  ض   حاااادت اااا:تدااااضترداااا:ستلح ضاااا ت لىت
ل ق  عااااتاااااتل ااا ترغااا كت ل    عااااتل حجااا تح ااا تج ض عاااات  اااضتل،ااا يتنل تلى   باااضت
  حدت :دضترد:ستاب  تل ح ض تاااتل  ،ضا  ت  ا:تلعا:تا اي ق:ثتلداضترد:سمل ح ضا تااات

ف  ت ضتنل تلفسضكسق:ثمان عاترض تل س اتااتن دتلضت س  تااتر : ةت :تل، د يتل
ن دهللق:ثتلدضترد:سملضتل ثت :ت جيترض دتااتن دتلضت  ضكت ضتس  تاات، ليتبانهت
ل نل تا  :ن      ضكت ضت   نتر :  ،:تا  ل   ستق:ثم نق ت :تدضترد:ست لىت :تلر  ت

: ايت ا فتلحنلتااتبنلتل  ق ت حيتر : ةتنل تلفسضكت؛  تلدضتر دترضاتدضتلداات 
لعيتحبكتردنلىتداضتقا ستاااتحا تبا ت ايهللتقا:ثتلداضترد:سم  حادت ا:تر ا:يتلعا:ت جانع:ت

ق  ب عَثُمال حَك م ف م ن  أ ه ُِِْ وَحَك م ف م لن  أ ه ُِهَل     ل حب   تااتب :يتلىتر ت جثتلعيتق:ثت  :  م)

ِ ذ وَا عَ  لٍ م نكُم   ق:ثت  :  م)ت(1)(إ ن ينُ ي َا إ ص الَح ف ينمَقَّق  اَُّْن بَِ نَهنمَ  تس(2)(يَح كُمن بْ 

                                                

تس37س  ةتل عس:ءمتلف  ت(ت1)
 س92س  ةتل  :دنةمتلف  ت(ت2)
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ق:ثما اااا:ح تل ،اااا ل جت ااااضتبااااثتعاااا:حاتق:  لماباااا:ضتر اااا  تدااااضتل  اااا: ترعااااندت ااااضت
  ب تلفد ااا تلداااضت اااااتلفساااضكتنعدااا: تتسااا: ت لع ت  ضاااكتلعااايتبااا:ضتاااااتل ج:بض ااا ت ال  ااان ث

يت ضتد نهسق:ثماق:ثتلدضتردا:سمت ا:تباؤفءتلضت ا ضتل  ت()لفد     ضتق: ثت ح نلت
:تلا ح جا ضتدايترض ع: لع ا:تبا:ضتحب ا: ت   :     قانتل لنتع  تدضتل  : ت كت بضتحب ر 
  عاتلع:تا:ب ضت يتحب : ا:د  كترض يت قض كمقانت تل  ؤ ع ضترضات عاتلىترعيتلضت دل  

داا ت  ساا ت   اا  ت عاااتااااتعفساايت  ااحد يتل عاا ع:تداا:دات  ساا تلف اا     قنتباا:ضت
قااا:ث    ست ض  عااا:ت اااضت،ن  ااا تر ااا  تداااضتت لساااض  ت سااا:دق ي ؛  تلعااايت،ااانعتاقااا:ثت ااا:

ل  اااا: تفدااااات  ساااا  ا: ق لت دبااااكت ل ج اااا لتل ااااا ت اااا:تبعاااا كترض اااايت ااااضت :راااا تل  ااااا ت
ل  ؤ ع ض ا:ع ت لضتب:ضتق:رانلتراضت ضايتحقا تا:ع ا:ت ع غا تلعقعا:ءتل  انةت اكت  ا نت ا ت

ت ح: د تل ق ك ت   سترضات عاتلىترعيت  ضت ق نترضتح تج ضيتلىت يس
جتق:  لمب ،اا: ت اا:تدااضترداا:سهللعحضتفتع اا   ترض اا: تد اانتباانلتل  اا كتق:ثما اا:ح تل ،اا ل ت

لدنل تا: ج تل  يت قثت يتاض ، جتل  :تدعفسيتح  تعح جترض يت عس  تبض يت  سا  ت اضت
تبض ع: تا ضع:تلضتس  ع:ت عيت  د:ت  ض تل :تلضتع ج تر :تلج   ع:ترض يت ضتح ديس

ا،د هتدن دسق:ثما بيترضاتل  تق:ثما، جتردنلىتدضترد:ستل  ترضات عاتلىترعيت
ل قاا كتاااات :داا ت جااثت ااضتل ااح:د تح اا ت لااا:بكتدحاا   لءتاض اا:تدضااغتن اادتل ،اا ل جت باايت

ي اق:ثت ايترضام ا:تداضتل با لءهللتقاالءتاات :دا ت جاثت اضتل اح:ديتح ا ت لردنلىتدضتل ب ت
لضتل بااضكتب    لداا  تل ااات ااضتل ااح:ددتح اا تلبض ااد تقاا:ثتلدااضتل ب لءم لعاا:تل ااضت ااضت

رضاااامتع اااكت لعااا تل اااضت اااضتسااا فاتقااا:ثما، جتلداااضتل بااا لءتاااااتر ااا ةت اااضتتسااا فد ق:ث
ل ح:د ت نع لت ضترضات عاتل يترعي ق:ثمت نبيتلدضتل ب لءت  ا بضكتا ا:ءتدايت جاثت

كت عادهللتقا:ثمتاساب تض ضتل ح:يترضات قا:ثمتلساب تح ا ت ا بضكت اضتبا تلحا تدا: ب
 د ضت  :     نب تلدضتل ب لءت  بضكترضاتدضتلدات : ي تانب تل ح يتل ن تب:ضتد عيت

ل   كتل ن ت ا  تتا ايتل   ا:ح   ب  تل فقا لترضا تل حب ا ض  كتقا:ثت ايترضام  حادت
 :تدضتل ب لءتل كتلقثت باكتاااتن ادتل  ا كتل ان ت ا ا تا ايتل   ا:ح تب ا تلباثتل  ا:كت
   اان ضتلضت ،اانر بكتد،اا: ل كتلقااثت بااكتداا:ع،كتقاانترعاا،كتل سااضءت باا:ر لترااضتل حاا ي ت

،كتل ا ت دنتنر عا:تل ا تب ا:يتلىترا ت جاثتاا:ج قض كملضتل ق كتقاتان  عاتلع:ج بكتا:د  ك
ن د  لفت كتعق: ثت  د ت لفتنا ع:دتل  ،ك تاض :تلجد بكتل  تن دت ل ن تلضتلد ثتلداضت
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ر ااتردانلىتداضتردا:ست  با ضت ااتحب ا:تا:عايت جاثتفت د  ااتد ااءت اضترا لتبانهت
 اضتلداات جد  ا عاتدا:داتتكبل نع :ت فت    تلحانت اضتل عا:ستااات،ن   اي ا:د ترضاات اع

  س تلف    ت قض كمقنت ع ع:تد،نل ا:جد بكتل  ايت لعا:تبا: ه    تل اد تلر عا:ت؛ ا بكت
:ترضا تل حب اا ضتدحعا  بكتلضت حب ا:تد ااتاااتن ادتل  قاا ت  ا:تلجدا بك  كتلعاااتل ا    

لع ثتلىت ضتا: ح ايتل ا ت،:   ايتل تل ساع تل ج:  ا  ا:ضتب ا:ت اكت ف اضتن ادتااضت :را ت
ضااا تلباا:ضتن اادتلكت ااكت بض اقاا:ثتلدااضتل ب لءم اانق  تقاانتباا:ضتباانلتد  عاا  اضكتفت ، اا:تر

 ااكت حب اا:تداا: ح ت لضتلحاانب :ت،اانعتتض  جاا تل اا تحاا يتل قاا كتلنتقاانترض اا تلضتل حب اا 
 ا:حدي اق:ثترض اادتلعايت اا ستل ا تحاا يتل قا كتسااد ثتل ا تلعقعاا:ءتل  انةتل  اااتعاا د ت

ق:ثم باثت ساا عاتلفتن ادتلعغاا تد عاات د ااع،كستقا:ثتلدااضتل با لءتا:عاا ت ج ا ترضاا تن د 
داا:دضتل باا لءتلعاااتل ااد تلر لعاا:ت لق اانترااضتحقااا تق:ثما عاانب:تد ااضتلدااضتل باا لءتا ساايت

 تل ، ل ج ت لع ا ا لت ا ت ةتل ن ضتب:ع لت  ي ت  ج  لترضت ا  : تل  ترضات  تل   
رضاااتل اا تل ب ااا  ت  فاا  تل داا:ق ضت بااكت ق  اا ضمتفتحبااكتلفتلىت فت :راا ت  ااضتر اا ت

ت(1)لىس
 * ابتداء اجتماع الخوارج بالنهروان.

قاا:ثمت ااكتلضتل قااا كتل اا  لترضاا ،كتبااان ضتل اا جض ضتمرداانتلىتداااضت باايتل  لسااداتل ح  اااات
ل   ااااا   تدااااان تل  ن اااا   ر   لترضااااا تلضت  ساااااب  لتت(2) ح قاااا  تداااااضت ب ااااا تل دجضااااا

تس(3)د: ع،  لض
                                                

 لدضت422  7 لدضتردنت دي ل  قنتل ف  ن ج777  1ل  د    :   تل  سثت ل  ض د ج(ت1)
 لدضتلداتل حن ن   ءتع،جت721-722  7لف    تل ب: ثتااتل  :    ج

 س222-222  7 لدضتلر ك ل ف  ء ج244  1ل دض؛  ج
ح قااا  تداااضت ب ااا تل دجضااااتل سااا ن  تد  ااايتر ااا تداااضت، ااا:يتل ااا تق ااا:ثتل ،  ااا لضتل ف: ساااا تت(2)

ل  سااض  ضت ل ،  اا لض  ا وتح قاا  تساا  تلفباا ل  ت عاا ثتد،اا:ت  دقاااتح قاا  تل اا تل اا:كتلف اا:كت
 بااا:ضت ااا تترضااا ترضااااتت  ااا،نت  ااايت اااف ض  كت ااا: ت اااضتل ،ااا ل ج   ضتل ااانبكترضاااات

 تلداااضتلف  ااا  تلسااانت31 ت عغااا متل   ساااا ت جااا:ثتل   ساااا ت تل ،ااا ل جت  ااا:تقااا: ض،كترضاااات
 س391 ت 1ل  :د  تج

 اا:ق  ت  جااكتل دضااانلض تت عغ سد اانلن  ترداا: ةترااضت ااضثتقاا ات قاا تداا ضت لساا تتال ع،اا  لض ت باات(3)
 س222 ت 3ج
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اا:نلتباكتد جاثتتق:ثمتاس:  لت   ن ضتن دتا ع:تبكت س  ضتلنت   لتدق   ت ضتق اتل سا لن
 ح ضت، ا:ت ضتل ، ثت  :تعغ تل  ،: تق:ثمتا:ح:  تدايتا:،ان هت قا:  لمتفدا:سترض ادت

اقااا:  لتت() ااا:حيت سااا ثتلىتت(1) اااضتلع  قااا:ثمتلعااا:تردااانلىتداااضت،دااا:يتداااضتلف  
 قاا ثمتت()اقا:ثمتع ااكتسا   ت سا ثتلىتت()حان ع:تحان  :تسا   يت ااضت سا ثتلىت

ا ،ا:ت، ا ت اضتل ق:دك  ل قا:دكت، ا ت اضتل  : اات ل  : ااتس ب ضت ضتد ن تا عي تل ق:رنت
تس(2)،  ت ضتل س:را تا ضتلس  :عتلضت ب ضتا ،:ت ق  فتاضت ب ضتق: ض

ق:ثمتا نترض يت جثت ضتل ، ل جت ق:ثت يت س  تدضتانبا تاع ديتدس فيتع د ترض ت
ااااتل عاا ت ااكتساا:  لتح اا تن،ضاا لتل ع،اا  لضتت(3)لكت لساايتاق ضااي ت ااكتلع،ااكتن،ضاا لتل اا ت ع  ااي

ر ا تل فاا:ت اضتداا ضتااا: ست  لجاثتقاا:ثت دضاغتن اادترض اا:  تاعا:ناتااااتل عا:ستاج  ،ااكتاااات
تس(7)ل  سجنتا، د،ك

                                                

ردانلىتق ضايتل ،ا ل جتقدااثتتعا:هتلدا هتلدا: بت()  انتااات  اضتل عدااتت دانلىتداضت،دا:يتداضتلف ترت(1)
 ت3 تلداااضتردااانتل دااا  تلفسااا   :يت تج47ل   ساااا ت جااا:ثتل   ساااا ت   ت عغ  ق ااا تل ع،ااا  لض

 س492 
 س110 ت 2لح نتدضتحعدث ت سعنتلح ن جت(2)
ل جتااتل د  تلف تاد:   لتردنلىتدضت بيتل  لسادات  حقا لتد:  انلدضت تااتل ،د  تلج    تل ،ت(3)

تل ااان تباا:ضترااا: ضترض ،ااا:ت اااضتقداااثتلف ااا:كترضااااتت تداااضت،دااا:يتداااضتلف ت ،ااا:تردااانلىا جاان لتا
رضا ت=متلرضكتد:ىت عبكت ل انت  ق ا:تضترض : تا اق:  لم :ت ق ثتااترضاتد نتل  حب كت ل حب    ق:ثمت

ت  دااا تل ،ااانا تلع ااا:ت  دااا تل  جااا:ثترضااا تلسااا :د،ك تقااا:  لت لىتت د  ااايت لعفااانتد ااا  ة ق:  لمتلعااادت سااا
 ايت بااتحدضا ت ا ك تا:عاج  هتااندح هتادايت د  تتدضا لق ضيت :تق ضع:تلحنلتا:،ان هتاب فا هت اكتلق عق ضعدت

:ت ق ضا لت اضثتعسا ةت،اد عتدق  لة تاق:  متلع :تلع:تل  لةتلفت  ق ضتلىتاآ س:ثتن ي ت لقدض لتل  تل   ت
ات باااااكتاقااااا:ثت :بعااااا: تع:،ااااانب:تلفتدااااا  ضتبااااا اااااضت اااااات سااااا:   لت جاااااضتع ااااا لع:تدع،ضااااا  تاقااااا:ثتم

:ثم لرجداا:هت ق ضاا ضت  ااثترداانلى  ف قدض ضتجعاا تع،ضاا تلفتداا  ض ت عغاا مت تل  داا ن تل ب: ااثتااااتاق
ل  سااا  ن تمتت 731 ت 2 تج ساااثت ل  ضااا د تل  دااا   ت ااا:   تل 1132 ت 3ل ض ااا ت لفني ج

 س222 ت 1 تلر :ضتل      تج  ضلفت 294  ت 3جت    جتل نبي
 ت1 تلداااضتق  دااا  تلف : ااا ت ل س :سااا  تج142 ت 2 عغااا متلداااضتسااا ن ت دقااا: تلداااضتسااا ن تجت(7)

 تلدااااضت71 ت 1 تل  د سااااا ج1137 ت 3 تل  داااا ن تل ب: ااااثتااااااتل ض اااا ت لفني تج111 
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ت
 *ذكر خطبة علي بن ابي طالب قبل خروجه الى النهروان.

ت()قاا:ثمتاح اانلىت ل عاا ترض اايت ااكتقاا:ثمتل ،اا:تل عاا:ستلضتلىتراا ت جااثتد ااثت ح اانلت
 ت  اا، نلترضاا تباانهتلف اا تداا:  ح  كت ل  حض ااث  لع كت اا:تعاان  لت ض :   ض ل  عاا: ترضاا تل  ع  ااث

د  اا ضترضاا تحجاا: ةت، ااضت حداا: ت    اا تل  اا يتنلتنلدتاااات اا تنل ترضاا ت اا تن ااضت
 ا كت  اا دت ،اا يتااااتل ادضن ت  اا د ضتلفجاا:جت  اا:بض ضتل ،د اثت ااضتل   اا:كتساادضبكت

ا اضتلىتت(1)(وَهنم مُّش لُ كُمنَ   وَمَ  ينؤ مِنن أ كلث ُنهنم  ب  َُِّْ إ الَّ،:دف ت لفع :يتا بكت ع  د )

هنمَ اََّذِي بَعَلثَ قِلا اَللأُم ِ  َ    ل  بكت س فت ضتاعفسبكت  ق:ثت د: دت   :  )ت()رض بكتد ح نت

َلِحكلَملة  َوإ ن ك ل ُ ما ِملن ق ب ل        َلِكت ل بَ َوا َُّمنهنلمن ا ِ ه م  آَي تِِْ َوينل َكَِّه م  َوينَع  ُ ُُم َع َ فِلا   َُ َانمالف م ن هنم  َيتل

تست(2)(ض ُ  لٍ مُّب  ٍ
ابعاا كتلعا كت باا ت ساا  يتل ا بكت   ااا ضتحسااديتت(3)(َ د لل   مَللن  اَُّللْن عَُ للي اَلمنللؤمِنِ َ  قا:ثتراا ت جاث)

 عسيت   ايت اعضيت ب:ضت  ضا ترضا بكتلف :    ا:  بكتد اض تلف حا:كت حقاضتل ان :ء ت
  د:ب   ل  بكتد:      ت ل ضءتنل تل د ض  ع،:بكترضتل  غ: كت ل   : ك  ل  ق:ن ت ل

 اضتل عاا: تاقاانتل ا بكتدااي ت بااثتت ع،ا:بكترااضتل  عباا  ت باثت، اا ت اانعات اضتل جعاا ت  د اان
 ن يت  ا:هتل  ايت  اب  لتسا  يتت()نعات ضتل ع: تاقنتع،:بكترعيت اض :تلس ب ثت  ت 

  ع :تر ضي ت  ف  لت يتنعدي تب   :ترعنلىتع  ي تا ا:ت ،ا:ت اضت  ا د ت، ا ت ر ا ت
 كت  :د لتد  ض،:تقدض،:  فت  : ع ضتد نب:ت  ض،:ت د نتاقنترض ا كت ا:تبا:ضت اضتل  ؤ ع ض ت

بااااؤفءتل قاااا كت ااااضتلفقاااانلك ت ل جاااا اةترضاااا تساااافدتل اااان :ء  بكتقاااا كتاساااا: ت اااا ل تر اااا:ةت

                                                                                                                                       

 ت24  2 تلداضتلدااتل حن اان ت ا ءتع،اجتل دض؛اا  تج703 ت 2لف  ا  تل ب: اثتاااتل  اا:    تج
تس221-222 ت 7ل ف  ء تجت ستلدضتلر كتل ب اا314 ت 4لدضتب    تل دنل  ت ل ع،:   تج

 س101  س  تلف  تس  ةتت(1)
 س2ل ج    تلف  مس  ةتت(2)
 س117 تف  تلضلثتر  تس  ة ت(3)

 



 و نتائجه الفصل الرابع:نهاية الصدام المسلح

 

727 

 

حف:ة    ااااان ضتا لقاااااات  اااااق:قات اااااا ،كت اااااضتقااااانترعااااايتدااااا:ف ستل ساااااضءت  جااااانتل اااااكت
تل  ،كتلضت :ءلىت فق ةتلفتد:ىسل ج لء اجن لت ح بكتلىت ،ن لتل  تل ح يتاأعاتس:د ت

قااا:ثمت اااكتعااا ثتراااضتل  عدااا ت  اااكت جدااايتلفتل  سااا  ت اااضتلباااثتل ب اااا   ن،ثتل ااا ت ع  ااايت
تس(1) ؛عيت ن د ت كت، جتل  تل ع:ست ، د،كت :ع :

ت
 ن من توبيخه الهل الكوفة.اك*ذكر خطبته الثانية وما 

دا تل  ج   ا تلدانلع،كتل   ف قا تق:ثمتا  نتل  عد تاح نلىت ل ع ترض يت كتق:ثمتل  ،ا:تل ف
لن :ع،كتلعيت لىت :تر  تنر ةت ضتنر:بكت فتلس  لءت اضتق:سا:بك بض بكت ا بضتل  اكت

 اااضحبكت ل اانيتراااضتتيل  ااضي  ا ضبكت   اا تا ااايتراان بك لع:تلنرااا بكتل اا تل ااا تا اا
حاا   بك تلر اا لبكتل ف ااثت جدعاا كتد:  ضااثت ت ااكتقضاا تب اا ت ب اا ت ن اا ت ن   لر:  ااثت

 لثتلد:  ث ت اكتسا:     عاتل  ا:،  تناا:عتن تل ان ضتل   ا ث تب ،ا: تلعايت لع:  ثت لق
ف عفاا تل  ااكتل اان  ث  فت اان دتل حاا تلفتد: جاانت ا،د  عااات اا:تلبااثتل  اا ل ت اا تا تل اا:كت
د ن ت ق: ض ض تلكتل  تنل ت  ع  ض  ل ن  ثت لىت اضتع ا    هت ل   ا   ت اضت؛    ا ه ت

ق  بك تا  تلىتد عات د عبك ت لدن بكتدات قنتل دح تفتل   تااتع  بكت فتل ن ت
؛    ت لدن عاتدبكت اضتبا ت، ا ت اات اعبكتل ا:تلعباكتسا ضق ضتد ان تنفت ا: ضت سا  ت
ق:  اا:ت ل اا هتقد حاا ت  ،اانب:تل غاا:   ضترضاا بكتسااع تا دباااتر  عبك   اان،ثتل فقاا تد اا  بكت

ضت د انت ضتااتد لتح:ف بك لعبكت ل    عاتاع     عا  ل ق كتن ا:ءبكتن عاا تااع    
لىتلفت اااضتقاااانتغضكم اااا:تلباااثتل ب ااااا تلرغبااااكتاااااضت   غااا ض  ل قغبكت ااااضتسااااع بكتاااااضت
 ع د، ض لضت ضتا: دبكتاقنتا: تد: ، د ت  ضت   تدبكتاقانت  ا تدا:ا  تع: اث ل ت باكت
 قنت ق ع:ت عبكت  ح:    :تلع:ن بكت    : تلع:ج بك تاضتلح ل ترعنتل عنلءت فتل، لضت ن ت

ت :نلت ع  تديت عبك  قنت ع  تد كتف سا   ضت ب ايتف د ا  ضترعنتل   :دي تاد:ى
 دباااكتف  قض ض ل ااا:ت لىتلعااااتحااا ضتل ااا  بكتدااا:   تح ضااا بكترضااا تل  بااا  هت عاااي تاااا:ضت
لس ق  كتبن  ،ك  لضتلد  كترضاتدنل تدباك ت ب:عا تل   فا ت  بعاات  ل، ا ت باكت   لع ا ت

تثمرعبكت   :ن  تاات؛فض بكتابع تلع:ت لع كتب :تق:ثتلف ت
                                                

لداضتلرا كتل با اا تب ا:يتل ف ا ء ت س144-141 ت 2لدضتلداتل حن ان ت ا ءتع،اجتل دض؛ا  تجت(1)
 س224-221 ت 7ج
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 لوىامرتكم امري بمنقطع ال
 فلم تستبينوا الرشد اال ضحى الغد                       

ل ض،كتلضتنجض ت ل ف ل تع، تلضتل ا :ضتلدب ا:ضتل ض،اك تا: ساثترض ، ا:ت ا:ءتدحا دتلعا عت
 ع،كت :ءتع  دتحدانلتل،ا لعاتل  ا: ح ض لضتنرا لتل ا تلفساضكتقدضا هتل تقا ا لتل قا لضت

 ج،ا:نت ا: د ه تاحقا تل ض،ااكت ،اكتل  عا:ءتل حساضت ل ا ق:هتل ا ت ضاادتلحب ا ه ل تعاند لتل ا تل
تل  ج هس

اقا:ثمتلعا:تىتل ا تت(1)ق:ثمت كتن ا تر ع:هت ع ثتراضتل  عدا  ت قا:كتل  ايتعا:ا تداضت   ا 
 :ت   تل  يت :تل   تل  ؤ ع ضتاق:ثترضامتع كتلع:تىت لع:تل  يت لج  ضتل  ت :ت   ت

عا  لضت ل د ا ،كت ف قا لترعاا تج اثتلىت اات اع،كتل  ي    تل  تق كتلضتل   ،كت،: ف ت
تا ج:تر:جضس

ق:ثمت كت  يتان،ثتل  ت ع  يت     :ت ن،ثتل  يتج :را ت اضتا سا:ضتل اح:د تاقا:  لمت
 اا:تل  اا تل  ااؤ ع ضتف سااؤدتلى باا:تعحااضتداا ضت اان دتاساا تدعاا:تل اا تلراانلءتلىتلنلت ااد ت

قاا:ثمت اا:ل   تل  ااؤ ع ضتلضت  اا ات عاا:ت اا:ت حاايتقاا:ثمت ااكت قاانكتل  اايت حااثت ااضتل ااح:ديتا
ل عا:ستقاانتعاان  لترضا ت اا:تباا:ضت ااضت  دا  ،كت ق اا نبكترااضتع ا  دترضاا تلضتل حااغتاااات
ن دت ،ك تاضا ترا: ن ،كتد: ، دا ت  ض،اكتبا:ع لت   انر ضت   ج ا ضتل ا ت حد د ق:ثماض ا:ت
ب:ضت ضت؛نت، جترضات عاتلىترعيتح ا تن،اثتل  ساجنتلفرغاكت با ت؛ا: تد:بضايت

تس(2) ل ح:ديت   ل   ض
ت

 *ذكر خطبته الثالثة.
ق:ثم كت  نتل  عد تاح انلىت ل عا ترض ايت اكتق:ثمل ،ا:تل عا:ستلفت ا  ضتلضتل ا لابكتقانت
لع قع ت لضتدضنبكت  ا ات لعا كتن تراننتجاكت  ا بيت ان نة ا :تدا: بكتل  ا كتىتلدا بكت
 ااضتل ااضت ؤ اا ضت  ااضتل ااضت سااج  ضت لعاا ت ؤاباا ض تلع د،اا لت ح بااكتلىت لعد،اا لتعاا:د بكت

 ن لتل ح يترن بكتاقنتلدان تل انر ةتراضتل   ا  و قنتلعا:ءتل  ادوت ان تر عا ضت  ج
                                                

  كتلق ترض ت  ج يت يست(1)
 ت7ل ف ااااا ء تج لرااااا كتل ب ااتلداااااض 190 ت 2لدضتلدااااااتل حن ااااان ت ااااا ءتع،اااااجتل دض؛ااااا  ج  عغاااا س1
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ا:سااا   لتقااا  اتبااانلبكتلىتلنلتقضااا م ل    لتل ااا  تلنتل ااا  تاااا لىت ااادضتل    ااا عات اااكت
  اا  ل  لضتر اا    عات ااضت   اان ل  ،ن ت ضحاا يتلبد ،اا:ت لراان لت ،اا:تراان ،: ت لج  اا لت

 ف:سق ضت بات  فد لتعا  لىتدا:ا لب،كت   ا  لتل  ،: تاقنت د ت ل قن تع: ب:هلل  ج نت بكتل
رد:نلى تاا لىتلضت ق ا ،كت حان ت باكتلعا : ت ا:بكترض ايت  ا:تبعا تد: ان تل،ا:ا،كت فت
لب:د،كت فتلس  حرت ع،كتفعات ضتغض  ،ك  ل ح تل ن تلعا:ترض ايت  ضا تد ا  ةت  قا ضت

:بكتديتل ن ت ق ا ت لعاتل  ت ق:ءت دات   : ت  حسضت  لديت ع غ   ب تل قضيتل ن تل ق
 باا تل قضاايتل اان ت ق اا تداايتلبااثتل ج ااثت لبااثت ااف ضتت()داايتل بفاا: ت اا ت ساا ثتلىت

   ضاا تل ،    ااا:نلتلعفاا  كتااا:عف  لت،ف:ااا:ت  قاا:فت ج:باان لتداا:  ل بكت لعفساابكتااااتسااد ثتلىت
ن بكت، ا ت باكتلضتبعا كت  ض ا ضت ف  ا:قض لتل ا تلف لتا فا  لتد: ح   اا:ضتل،ا:تل حا يت

كترع،ا:ت اكت اعكتر عا:   ضت؛فاثتل ن ت  اضتعا  تنثت  اضت ا دتل ج،ا:نتااات ضتلضتعا:
لىتب:ضتل   د ضتل  ،ا ض ل ض،كتلج  عا:ترضا تل  ق ا  جعدا:ت ل ا:بكتل دضا ات لج اثتلف،ا ةت

ت ع:ت  ،كت،  لت ضتلف   س
ق:ثماض ااا:تاااا غت اااضت، د ااايتلج:دااايتل عااا:ستسااا لر: تاااا:ج   تل  ااايتل د ااا تلف ت جاااثتل ت

تكت ضتل ب ا س   ن ضتق:ثتا، جتد،
ق:ثمت س: ترضات عاتلىترعيتح  تع ثترض تا س، ضت ضتل ع،  لضت اكتنرا:تد ض ايت
اق:ثت يمتل بيتل  تل ق كت قثت ،كترعاتم :تل ن تح ضبكترض تل ،  جترضاتل كتلق انت
ااااتحب بك ل ااكتلراانثتااااتقساا بك ل كتلقسااكتااا بكتا اادبك تل ااكتل حااكت اا   بكتل ااكتل قاا ت

 فت  اااكتلج اااثت ااا: بكتعقاااض  ت لعغااا ت ااا:ت ااا ن ضتل ،ااانبكت،ااات اااكبد ااا بك تل اااكت  ض ااا لتلعاااات
ترض د  لضت    دتا:ح  ثت ل :دتلضت  نترض تلحنت ع،كت  د:س

ق:ثماأقدااثت؛ااضكترضاااتح اا تل اا  ترضاا تل قاا كتداا: ع،  لضتاقاا:ثت اايتل ،اا ل جمتل جاا تل اا ت
 :حددتاضسع:تعج ددتل  ت اءت   نهتلدانل ت لعا:تع،ا: تلضت  نعا:تدبض ايتل حساض تب ا:ت

بَلللَل هنلللم  ق لللم      نتل، لععااا:تدحااا   لءترد ااانلىتداااضتل بااا لءت ل اااح:دي  لىت  ااا:  ت قااا ثمت) ت

  ايت ،دا هتدا:ضتلج  :رعا:تب،عا:ت ج،ا:نهت  ح: د ايتل    فدترضات ع،كتا: ج ت(1)(خَ ِمنمنَ

                                                

 س24ل  ،   تلف  س  ةمت(1)
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ف    تن دتق:ثمتا ج تل  ضكتل  ترضات ل،دا تد ا:تسا  ت اضتل قا ك تقا:ثتا عانب:تب ايت
تس(1) ج،يل  ،كترضاتب كتلىت

ت
 *ذكر كتاب علي الى الخوارج.

دسااكتلىتل اا ح ضتل اا ح كم ضترداانلىت لدااضترداانهتل  اا تل  ااؤ ع ضت لج اا تل  سااض  ضتل،ااات
 لدضتر يتل  تردنلىتدضت بيتح ق  تدضت ب  تل  : ق ضت اضتن اضتت() س ثتلىت

د  ب ا:تلفسضك ل :تد نماقنتدض عات،  جب :ت لج  :رب :تبع: دتد   تح تبا:ضت ب ا:ت ف
 اااضتقدضب ااا:ت ج  ب ااا:ت ،ااانهتل ج ااا عتل ااان ضت اااكت  فق،ااا لتاااااتل ااان ض ت  اااكت   ااا لتاااااتلىت
ل  ق ض  ل   اا:تل حاا تااا:ضتل حاا ت ض  ب اا: ت ع  اا تل حاا ت ااكتف قعاااتلفتداا: ح ت فت    اا:ت
ا   غت ضت  ب :ت ضتل، : ب :تا ب ضت  ضب :ت  ا ض،كتب  اثت؛اعكتعف ا تاااتل لتنل ت

 ف،اا:تاااااتساا ع،:  قنترض عاا:تلضتل اانع :تب اا    ضتسااافضتر ااي تا راا ت ساا ع ت لع اا:تح
 رض ل تا ضت  ض تد:  ض تعج: ت  ضتلس  سدتد: سفض تبضد ت ل س  نت اضتسا ن ت ر  ايت
 ل  قات ضت ق ا تدايت ر  اي  ،  تل عا:ست، ا بكت عفسايت  ا بكت ا بكت عفسايت  ا ستدا ضت

لع اا:تع  اانت عاايت ت ل بااضكتب  اا ت ت(2)( هِنللة وكللَ  فلل  سلل  ك للبت  ت داا ضتلحاانتق لداا )لى
ثت ؛اا اتل ب  اا ت قاانتج ض  اا عاتااااتحاا:ثت ااضتعااتل  ساا   تا ااضت ااكت عفاا تد:  ساا  تعاا ه

 رضت    تل ح تب ات، ج كترض ت ،: ف ضتد نتلضتد:     عات ا:د  ضت؛ ا ت با ب ضت
اعقع كتر، نبكت عب  كتل  :عبكت كت كت بف بكت :تلع كتا يت ضتل    ت   تل   ا: ح  ت

ب:عاا ت عاايتل اا بكتتض  اا هت ق ضاا كت  اانهت لبضاايتد  اا ت اا ةيتاق   داا كترضاا ترداانلىتدااضت،داا:
   ااااااضت  عاااااا تل ق اااااا نترااااااضتل  ضاااااايتت() فن،اااااثت باااااا تلدااااااضت اااااا:حيت ساااااا ثتلىت

دن ااي ا:نا  لتل  عاا:ت ااضتق ضاايت ق ااثتلبضاايت   نه   اا دتااااتن اا:د،ك  ف ق ض لتلعفساابكترضاا ت
ا  لتل  عا:تق: اثتر  تج،ثتا ب ع لتحن  :ت  ضتد نبكت د:ىتلقسكتقس :ت :نق:ت ادضت اكت ان

 :حدع:تردنلىتدضت،د:يت كتلع ا  تراعبكتن ضتلضتلقعااتاا بكتل داات دا:ىتلسا   ضت
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 رض ااااايتل  باااااثت ل ساااااضكت ل  ح ااااا ت اااااضتل  لحااااانتل ،اااااض ترضااااا تل عدااااا ضت رضااااا تردااااا:نهت
تس(2) ل سضيت(1)ل  : ح ض ق:ثت كت  اتل ب :يت ،  يت نا يتل  تردنلىتدضتداترقي

ت
 الى الخوارج وما جرى بينهم من المناظرة. *مسير عبداهلل بن ابي عقب

ق:ثما  جيتل ق كت ضتبضكتلدضتلداترقيت رض يت كتلج:يتردنلىتداضت بايتل ا ترضاات
تب :داادت اا ت ساا  د تاق ا اايت ا، اا ت اا:تا اايت ل اا:تق  اادت دااضتلدااات : اايتج لداا:س  نترضاااا
 ااا:  عاتلضتل اااا كتل حااا ت اااا كتف قعاااا تدااا: ح  تاقاااانت اااانق ت لعااا:تف كتل حاااا تج،اااان ت

ق ا  ل اا:تق  ااادتفتل  اااغتا   اااغت اااضت  اااا تا:عاا ت  ااانضتل   اااغت لبضااايت قااانتقااا:ثتلىت  :
َلف  ِالِد َ          ا:  ) َلد لم  َ ا َ ل  يَه ل ِي ا ْن  َُّل ُُلمبَهنم  َواَ ْن ُق َُّل ُ م   ز اُغما أ ز اغ  اَ  ت ل ا:تق  ادتلضتل سا  نت اضت(3)(ق 

 نلتلسا ن تدايتس ن تديت ر  يت ل  قات ضت ق  تديت ر  يتاقنت نق ت  :تلرضاكتسا 
؛ ا تلدااتدبا ت  اضتد انهتر ا  ت فتلرضاكت اق :ت اق  تدايتت() ر  يتد نت سا ثتلىت

؛ ااا دت ؛ ااا تر  ااا:ضتداااضترفااا:ض  ل ق ثتب ااا:تقضااا تب  ااا تت() ر  ااايتد ااانت سااا ثتلىت
ل  فس  ت س   تا ضت :ءتبن ت ع     ضت :ءتق:ثتدقن ت  ل :تق  دتلضتلنا تل  ع:تق: اثت

يتل :تنب دتل  س  تل  ع:ت ق : ع:تا:نلت د تا:قنكتا:ع:تر:   ضتردنلىتدضت،د:يتابضع:تق ض
ترض تح ددت ل سضكس

ق:ثم كت  اتل ب :يت ،  يت نا يتل  تلداضتلدااترقاي تا:،انت لقداثتل ا ترضااتبا كتلىت
 ج،ااي ا،د هتد: اان تنل تد عاايت دااا ضتل قاا كت ااضتل  ساا:دثتقااا:ثمت رعاانب:تعاا:ناترضاااتااااات

لضتا حااثت  حااثتل عاا:ست  اايتااااتل سااضءت لف اا تل ااح:د ت ا اا بكتد:  ساا  تل اا تل ع،اا  ت
ل ب: ض ت ل  نةتل ق   تح ا تلنلت ا: تق  دا:ت اضتل ع،ا  لضتعغا تاا:نلتد جاثت اضتل اح:ديت
قانتراانثترااضتل    اا ت جضااسترضاا ت  ساا  تا ضاكترضااات عاااتلىترعاايتلعاايتقاانت اادتاااات
ق اا:ثتلباااثتل ع،ااا  لض تا ااانثتل  ااايترضااااتداااضتلدااات : ااايت قااا:كتل  جاااثتاجضاااسترضااااتااااات

قدثت ضتع:ح  تل ع،  لضت  بلترض تا ست يتا :ءتديترضااتا تا:نلتد جثتقنت  ع ي

                                                

 ردنلىتدضتلداترقي ت كتعق ترض ت  ج يت يست(1)
  قنتلعف نتلدضتلر كتدنب تبنهتل  س:  س ت213-212 ت 7لدضتلر كتل ب اا تجت(2)
 س2لف  تت ل   س  ةتت(3)
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با كتلىت ج،ا تل اا تاجا:ءتل  ايتاقاا:ثت ايترضام اا:ت  لءد اقا:ثمتلضتل قا كت  اا:ترض ا لتلعاادت
 ق: د ت اع،كتردا  لتل ع،ا  لضتبا: د ضتاقا:ثت ايترضاات عااتلىترعايمتلعا ت ل ا ،كتحا ضت

د: ح تعد :تفت  د ضت فت دض  ضتل ا تق ا تترد  لت ق:ثتمع كتق:ثترضاسبضت ل ن تد ث
د  لضتدع تبس اتح  ت ق ثتلىت ق: ض،كترض ت ن  تاضت دق ت ع،كتلفتلقثت ضتر ا ة ت
 فت ق ااثت ااضتل ااح:داتلفتلقااثت ااضتر اا ة تن اادتر،اانت  ،اا نت قعاا:ءت قعاااتقاا:ثت ااكت
ع،لترضاتا بايتح ا ت لاا تل قا ك  لنلتباكتقانت ان لتل   ا:ءتااات جايترضاات ل اح:ديت

بكت ق   ضمتفحبكتلفتى اق:ثترضات عاتلىترعيمفتلع غا تاا بكتلفتحباكتلىتقا:ثست ت
 كتردائترضااتل اح:ديت   عا ت  سا  ةت قضدا: ت جعا:ح ضت اكتنرا:تد دانلىتداضتردا:ستاقا:ثت
 يم قنكتل  تبؤفء  لح جترض ،كت لعغ ت ا:نلت ق   ض قا:ثمتاقا:ثت ايتلداضتردا:ستم ا:ل   ت

بانهت ا ادستن را اا:عاتل،ا: تل قا كترضا تعفسااتاقا:ثت ايتتل  ؤ ع ضتلاأ قاترعاتحض ا
ترضامتلعاتفتل،:ا،كترض د تا قنكت ع،كتلع:تنلت ضت  لءدس

ق:ثما قنكتردنلىتدضترد:ستح  ت لجايتل قا كت اكتقا:ثمتل ،ا:تل عا:ست ا:ت ان تعق ا كترضا ت
ل  اا تل  ااؤ ع ضتاقاا:  لت اايم :تدااضترداا:ستلضتل اان تعق عاا:هترض اادتاااات ق عاا:تباانلتل اانت  اا:ت

ق عاا:هترضاا ترضا  ن اادتلعاادتقاانتجد عاا:تااااتحضاا ت  :ع اا   عحضتع  اانتح داادت حاا يتلدااضتع
ر اد تاقا:ثتلداضتردا:سمتل ا:تبانهتل حضا تاقانت ل ا ت، ا لت ع،ا:ترضا ت اضتبا ت، ا ت عاات

  ل :تل ح يتاقنتنعا ت عا:ت  اعبكت ف ادتاااتن ادتا،ا:  تت() ب تلد تل ق:سكت ح نت
عق عاا:ترض اايتل اا :ء   تباا:ضتح:عاا لت اا:تل اان تعق اا كترضاا ترضااات عاااتلىترعاايتقاا:  لمت

ت بف ع:هتد،ضس
ا:  ف تلدضترد:ستل  ترضاتاق:ثمت :تل   تل  ؤ ع ضتلعدتقنتس   تل باضكتا:عا تلحا ت
د: ج ليتقا:ثمتا قانكترضااتبا كتىت ج،ايتح ا تلنلت لجايتل قا كتاساضكترضا ،كتاا ن لترض ايت

تاق:  ل لع:تل سضك ت كتق:ثتل ،:تل ع:ستلع:ترضاتدضتلدات : ي تا بض  لتد :تعق   كتديترضاا
ل ثت :تعق ع:تديترض دتلع:تق: ضع:ت  كتل د ا ةتدا ضت ان د تاض ا:تلغفا دتلىتد،اكتلدح عا:ت ا:ت
ب:ضتااترسب بكت  ع  ع:تل عس:ءت ل ن   ت بع ت س حثت :تب:ضتااتل  سب ت فت س حثت

 ع: تاض :تل عس:ءت ل ن    ق:ث تاق:ثت ،كترضامت :تبؤفءتلضتلبثتل د  ةتق: ض ع:ت دنل تدق :
لغف عاتلىتد،كتقس  تد عبكتسضيت ضتق: ضبكت  ع ا بكتل عسا:ءت ل ن  ا  تفضتل عسا:ءت اكت
 قاا: ضض ت ل ن  اا ت  اان لترضاا تا اا ةتلفسااضك تا ع اا بكتل ن  اا ت ل عساا:ءتفجااثتن ااد ت قاان ت
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 فتن  ا ،ك  لنلت ضترض تلبثت ب ت  كتا ح،ا:تاضاكت سايتل عسا:ءتت() ل  ت س ثتلىت
ل   اا ب ضتاااضت  جداا لت عاااتلنلت عاا ترضاا تل  سااض  ض تاضااكتاساايتتضاا باا:ضتل عدااات ااضتر

تعس:ءبكت فتن   ،كس
ق:  لما:عاا:تعق عاا:ترض اادت؛ اا تباانلمعق ع:ترض اادت اا كت ااف ضتاااات قاا تل ب اا:يتل اان تب د اايت
د عدت د ضت  :  ا تلعادتقضا ت ب: ددم))لب ايتبانلت : ق:عا ترض ايتل  ا تل  اؤ ع ضترضاات

ض(( تاا:د ت  :  ا تلضت قداثتلعادتل  ا تل  اؤ ع ض تدضتلدات : ايت   :  ا تداضتلدااتساف :
ا ح  تلس دت ضتل ،ضا ت قض تم ب: ددمتلب يم)بنلت ا:ت ق:عا ترض ايترضااتداضتلداات
 : يت   :   تدضتلداتسف :ض(تا:ضت كت بضتل   تل  اؤ ع ضتا:عا تل  ا تل با:ا  ضت عحاضت

بض ا كتا:سا   لت ؤ ع ض ت فت جيتلضت ب ضتل   لترض ع: تاق:ثترضامت ا:تباؤفءتلعباكتقانت 
لب يم)بانلت ا:تت()  كتل حن د  تاق:ثت اتل عداتت()ل ج ليملع:تبع تب: يتل عدات

ل ا ضوترض ايت ح اانت سا ثتلىت لبااثت با (تاقاا:ثتلدا تسااف :ضملعات ا ترض اا ت ا:ت ح اانت
لعااادت سااا ثتلىت  ااا:تق: ض اااد   بضتلب ااايت اااح ف دتد:سااا دت لساااكتلد د اااا:  عاتل عداااات

()يت ب داا تباانلت اا:تل اا ضوترض اايت ح اانتدااضترداانلىتا حاا  تل  ساا:  ت ااضتل ب اا:ت
 لبثت ب   لع :ت ح  تلس ات ضتل ،ضا  تب :ت ح تل عدااتاسا يت اضتل  سا:  تاب:عا ت

ضحب  ضم)لعغ لتااتب :يتلى تع:تعق ع:ترض دت؛  تبنلمتلعدتقض ت  اتديتلس ة تق:  لمتا:
اعثت عااتاأ د ا:هتا:ضتبع تلاعثت ضت  :   تا: د :عاتااتل ،ضاي ت لضتب:ضت  :   تل

 ا تلاعاثت عادتااعحضتا ادتلرغاكت اب:ت تااتل ،ضاا ما:ضتبعا ت ا:ب:تاااتعفسادتلضت  :
ق:ثتماق:ثت ،كترضامتلع :تل ن تدن دتل ع ف ت   :  ا تفعاات ا تقضا ت ضحب ا ضمتلحب ا:ت

 ا تقا:ثت ضع ا: اتت() ات ن لت  :   تب:ضت  :   تف  ع تدن د ت لع :تبا:ضتل عداات
لضت  ا:  لمح  تعد ،اثتاعج اثت  عا تلىترضا بك تبا:ع لتف  عا ضت  :تقن  لترض ايت اضتعجا ت

ت عَللل َ م ال   للل  َن أ ب نَ َ  للل  وَأ ب نَللل َكُم  وَ ِ َللل َ    وَ ِ َللل َكُم  وَأ  فُ َلللنَ       دااان دت  باااضتلع اااف،كتاقااا:ثم)

تس(1)(وأ  فُ َكُم  ثُم    ب ت ه َل ق نَو عََ ََّع نَة  اَُِّْ عَُ ي اَلك  ذِب  َ

                                                

 11تر  لضمتلف  تلثس  ةتت(1)
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ضتعفساي ت باان دتلع اف تلعا:ت  :  اا ت  اكتلرضاكت  اا:تل لنتر ا  تداضتل  اا: تا:ع اف،كت ا
 اااضت،ن  ااا ت ااا:حداستق:  لما:عااا:تعق عااا:ترض ااادت؛ ااا تبااانل لعدتحب ااا تحب ااا:تاااااتحااا ت

قاانتحبااكتساا نتدااضت  اا:نتااااتدعاااتق  غاا ت  اا ت اا:ءت ااكتت()ب  د اقاا:ثتلضت ساا ثتلىت
لثت لع ا:تلق ا تحب اا:ت ف اثتاحباكتاا ،كتسا نتدق اثتل عسا:ءت ل  جاا:ثت ساداتل ن  ا ت لف ا ت

تت()ب اا:تلقااا:كتل عداااات  عفسااايتحباااك تا،اااثترعاانبكت ااااءت؛ ااا تبااانلت ح جااا ضتدااايترضااااا
ق:ثساساب تل قاا كت ج ااثتد عا،كت قاا ثت د لم اان تا  اا:تق:ثم  قانتنحاالتج  اا ت اا:ت

تلح ججع:ترض ي ت كت :ءتل ق كت ضتبثتع:ح  تل   د ت :تل   تل  ؤ ع ضس
عااتلىترعايتح دايتل د ا  ت لقداثترضاات تا:س : ضتل  يت اع،كت  :ع ا تلف  ت دقااترضا ت

ل  اايتاقاا:ثمتلر   اا لترعاااتاااات قاا بكتباانلت ن  عااات ل قاا كتقاا:ثمتتأ ع ضل اا تبااؤفءتل  ساا 
ا:ر  ثتل ق كت  قنكترضاتدضتلدات : يت ضتل ح:ديتح ا تنعا:ت اع،كت  قانكتردانلىتداضت

  لمَ وَاتِ وَاَ   ََ وَجَعَلَ    اَلحَم ل ن َُِّلِْ اََّلذِي خَُ لقَ اَ      بيتح  ت ق تد ضتل ج   ضت ج ثت قا ثم)

 تلفتلضتل ن ضترن  لتد د،كترضااتداضتلداات(1)(اَُُُّْمَ تِ وَاَنُّم َ ثُم  اََّذِينَ ك ف ُنوال ب َُب ه م يَع  َُِمنَ
 : اايت ل ااح:ديتل اان ضتحب اا لتااااتن ااضتلىتر اا  تدااضتل  اا: ت رداانلىتدااضتقاا س  لىت

وَمَلن  أ ح  َلنن مِلنَ اَُّلِْ حنكلمل ف ََّد لم  ٍ         ت قا:ثت  ا:  م)(2)(ِ لكَ مِلن   ب لكَ   اتَّب ع  مَل  أُوحِلاَ إَ       :  ت ق ثم)

ن اَلحنكللمن وَهنلمَ أ ا لََُن اَلحَ اِلب  َ      ق:ثت  :  )ت(3)(ينمقِننمنَ (قا:ثمتا ا:ءت (4)اَُِّْ مَم ال هنمن اَلحَق  أ ال  َْ 
اقا: ثت ايمت ا:تران تلىت ا:تديت جثت ضتل ح:يترضات عاتلىترعيت بع تد:داتحعغض تا

لع ت ل ، د:ءتاات  ثتبنلتل   عا ت لعا ت لىت :ا، ا تاااتن اضتلىتسا:ر تقا  ت  ا:ت
 ع: ع ل ا:ت بيتل ن  ت  ضدت  ضت  بضكت   ضتت   تجضف:تج:ا :  نتبع ت بض دتل دت :دض

 لدااضتر اايت   اا يت   جتلدع اايت لداا تت()رض اا تلعاايتل  اا تل  ااؤ ع ضتل،اا ت ساا ثتلىت
 هت :تلد:تحعغضا تاا:ضتل ان تبا تا ايت اضتل   ا ت ل عاض  تلرغاكتضامنيترسد  ي اق:ثت 

                                                

 س1لفع :كمتلف  تس  ةتت(1)
 س101لفع :كمتلف  تس  ةتت(2)
تس2ل  :دنةمتلف  تس  ةتت(3)
 س12س  ةتلفع :كمتلف  ت(ت7)



 و نتائجه الفصل الرابع:نهاية الصدام المسلح

 

720 

 

 ااضتبض اايتا اا: ت اا ترضااكتقاا:ثمتا اا:ءتداايتن تل  ن اا تح ق    قاا:ثتم لىت اا:تلدااضتادااات
 : يت :تع  انتدق : عا:تل ا:دتلفت جايتلىت ل انل تلف، ة قا:ث تاقا:ثترضاات عااتلىترعايت

َِ  َوهنلم  يَح َ لبنمنَ أ  َّهنلم  ينح ِ لننمنَ          اََّذِينَ ض لََّ  بثتلعددبكتد: ،:س  ضتلر :ف) َِل اِ اَل ُّ ل َلَح ِنهنم  ِقلا ا َالع 

تس(1) ع،كتلبثتل ع،  لضت  يتل ب د  (تصنن ع ف
ت
ت
ت

 *ذكر ابتداء الحرب.
ل دجضاتانا تل  يتل ضا لءت ل ا هتد:  قانكتترضاتد جثت ضتل ح:ديت ق:ثت  د  ق:ثمت كتنر:ت

ح اا تلس  اا،ن   قنكت ااضتد اانهترداانلىتدااضتح اا:نتتل اا تل قاا كتقاا:ثمتاح ااثتاج ااثت ق: ااث
ل ح    ت اق: ثتا:س  ،نت  قانكت اضتد انهت ا:رايتداضت لداثتلف حدااتتاق: اثت لس  ا،نت ت
 كت قنكت ضتد نهتب س كتدضتساض  تل ج،عااتتاق: اثتح ا تق اث ت  قانكت اضتد انهتردانتداضت

ترد نتل ، فعاتتاق: ثتاق ثس
ا سا:ضترضااتح ا تق اثت اع،كتج :را ت باكتق:ثمتاضكت  ثت ، جت جثتد نت جثت اضتل انت

  :ع اا   لقدثتل  :ساا ت لساا يتحد اايتدااضتر: ااكتلف ن تاقاا:ثمت اا:تل  اا تل  ااؤ ع ضتبااؤفءت
ل ن ضت ق: ض،كتابف: بك اق:ثترضات ضتل بف تب د لت ا يت ق  لستق:ثتلا ضتل  ع:اق ض اقا:ثت

 ع ض ح  تلقا: ض،كترضامتلضتل  ع:اق ضتف نب  ضتلىتلفتقض ضتق:ثمتا :تبكت :تل  ا تل  اؤت
رضاا تد اا  ةت  قاا ض تقفاا:ثترضااامبكتقاا كت  قاا لت ااضتن ااضتلفسااضكتب اا:ت اا  تل ساا،كت ااضت

ستقاا:ثتا عاانب:ت(2)ل    اا ت قاا ا ضتل قاا لضتاااضت  جاا:  ت اا لق ،كتا اا د ت  ااضتقاا ض،كتل تق ضاا ه
 قاااانكتحد اااايتدااااضتر: ااااكتباااانلتعحاااا تل  اااا لةت باااا تل  :ساااا ت ااااضتل ااااح:يترضاااااتاق: ااااثت

                                                

 تل  دا ن تل ب: ااثت192 ت 2ا ج تل   قا دا ت ا:   تل   قا د794 عغا متل  قفاا تل  ا: ل  ت ت(1)
 تلداااااضت-720-779 ت 2 تل  سااااا  ن  ت ااااا  جتل ااااانبيت ج110 ت 3فني جلاااااااتل ض ااااا ت ت

ست713 ت 1 تلدضتلداتل حن ن ت  ءتع،اجتل دض؛ا  ج702 ت 2 ثتااتل  :    تج:لف    تل ب
 س241-214 ت 7لدضتلر كتل ب اا تب :يتل ف  ء تج

 س213 ت 2 سضكت ت ح وت سضكت ج  عغ ت(2)
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  ق ضتا:ق  ض لتق :فت ان نلت  اكت ق اثت اضتل اح:يترضااتلفت ق ث  ل  ددتل ح يتد ضتل ف
تل  ددتل  س  س

ق:ثم  قنكت جثت ضتل  ا لةت قا:ثت ايتلف،اعستل   ا ل تل  ا:داتح ا ت قا تدا ضتل ج  ا ضت
 با:ضت ااضتل انتا ساا:ضتل ، ل ج  با:ضت  ااضت ا،نت اا كت اف ضت ق: ااثتا ايتقاا:ثمت اكتح ااثت

ق نهترضاتا:  ق :تدعا د  ضترض تل ح:يترضاتب كتلىت ج،يتح ض تا  تل  ف  ت ت
 ساادق تتاعاا ديترضاااتا: حقاا تد: ااح:د س ح ثتن تل  ن اا ترضاا ترضااات عاا د تد: ساا   

:  ح ثتديتا سيت ب تب ا:تدا ت اضتل عا د تح ا ت  ا ت،رض تاع د ترض تد ع يتا، ب
تديتااتل، ت   ب ترض ت  تل ع،  لضتااتج  تنل   ت، د س

عا:ءتقا:ثمت اكتح اثترضا ترضااتل  تتق:ثم ، جت ضتد نهتلدضتر  ت يتاق:ثت يت : ادتداض
اع ديتع ديتل حق يتد: ح:ديت  قنكتردنلىتدضت بيتل  لسداتح  ت ق تت ح ثترضا

ب ضتبانهتل   : را ت ت   يت :تلدضتلدات : يتح  ت   ت د ضتل ج   ضت كتع:ناتد:رض
د ععا:ت د عاد  لىتفعدا ءتباانهتل    ا تلدانلتل ت اا:د ترضا تعفسادتااا:د  تل ااتح ا تلداا  ت

: ضايتلىت اضت جاثت ا:تن تل ع:ستج:عد:تق:ثما دسكترض ت عااتلىترعايت اكتقا:ثمتقل  دت ت
لعاايت اا  ضكتلعاااتحض اا تل ساا  ت جاان ثتل   و   بعاا تل ااست ااضتل ح اا:ءتل تتلقاثتح اا:ءهت اا 

ت  ضيت    ت   :تب:ند: ت كتح ثتاع ديترضاتع ديتل حق تد: ح:ديس
با:ع لتل د ا تلف  تا ا:تت قانق:ثمت ل، ض تل ق كتاضكت باضتلفتسا:ر تح ا تق ضا لتدا:ج  ،كت

ضا ت عاايتلفت سا  تعفاا ت ا،ا يت ااع،كت جاضضتل اا ت، لسا:ضتل اا تل لتسجسا :ضت ا ،اا:تا
سض ،:تل ا تل سا:ر ت   جاضضت  ضتا ،:تععسض، :تل  تل س:ر ت   : ت جضضتل  تدضنتل 

 ل  ت : ئتل ف ل تا،عا:دتت(1) : لتل  تدضنتل ج   ةتاات  ع ت ق:ثت يتس  تل      
تس(2)  تل س:ر    : ت جثتل  ت ثت س  ت ثت   ضعسض، :تل

ااا ت ساادقيتقاا:ثمت ؛ااعكتل ااح:يترضاااتااااتن اادتل  اا كت؛عاا:دكتب  اا ةت لقدااثترضاااتعحاا تل ب ت
 اااا تلبض،اااا:تد،ااااضدتتح اااا تن،ااااثتل ب ااااا تاج ااااثت دلىترداااانتل اااا ح ضتدااااضت ضجااااكت  عااااي

ل   لة ق:ثمت   تدنل ت ضتن  تل ب اا تاسا  تا ،ا:ت ا  ت  ا ت  ا  ت داثت عا يت
                                                

 ل       ت كت نب ب:ت :ق  تاات  ج يست(1)
ت ةتسااااا  تد،ااااا:ت  عااااا تاااااااتل ج  ااااا ةت عغااااا ال ق ااااا:ستل بسااااا تااااااات   ااااا ت بااااا تلساااااكتل ااااا ت    ضت(2)

 س319 ت 2 :ق     جكتل دضنلض تج
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دتاق اااااااااثت ي بااااااااانهتنل تا ،ااااااااا:ت    ااااااااا  ق:ثماع، تراااااااااضت ااااااااا  تل   ااااااااا تاااااااااا:عب تن ااااااااا
 ل  دث ق:ثم ، ج تل عس:ءت ضت ضدتل انل   ا ،ضتل ا لءةت قا:ثت ،ا:تق ا:كتدعا تلف اد ت
ل     ات ب:ضتد،:ت سحيت ضتج :ث ق:ثم عغ تل  ،:تردنتل  ح ضتدضت ضجاكتا:رحدايت ا:ت

نل تد ث اق:  مداثتل اكت اات ضتقنب:ت حسضت    ،:تاأ د ،:تق:ثم :تج:   تل كتلعا  لكت
ق:ثما،ااااثت ااااادتااااااات  جتف ااااانكت،ضدقااااايت فت ، ااااا تد لدقااااا  اق:  ملعات  ح :جااااا تل ااااا ت
ن اااد   بضت ااااتل   ااا:ءتل ااا:  بكتاااااتن ااادتاااا: د عاتقااا:ثمتا د ،ااا:تل  ااا لن تح ااا تن،اااثت
نل ب:  كتلع،:ت دس ت ضتل   :يت :ت حسضترض ،: ت كتق:  ت  ضترعنب:ت اضت،ان ،:مق   لت

ااا:نلتن،ااثت ل  عاااتااا: ، تل حجاا:يتد عااات د عااي ت ااكتلنعاا ت  داانت ،اانلتل  جااث تاض اان،ثت
ل  ح ضتدضت ضجكتد: ن، ثترض ،: تاض :تن،ثت عغ تل  ،ا:تل ،ا لتل سا  تد ع،ا:ت د عاي اق:ثت
 ،:متل  اأكتل  عا:تلكتف اق: ا تل   ا:داتلدا لتلضت عبحا عاتل ا:دتلفترضا ت ض ا تل ا تن باكت

  ا:تبانلتل  ا   ق:  تق اثترضااتداضتت ردنت ق عيتاق:ثت دتن د تق:  ت  ا  تل،  اقا:ث
لدات : يسق:ثتا:سا  ج تل  ا لن ت اكتق:ثم  حادت اضت قان ترضا تق اثترضاات با تاا: ست
ل ف سااا:ضت   : ااايتلفقااا لضت ل سااا : تل ااا تل   ااا:ضتاق: ااا مفت ب ااا ترض ع: ل ااا:تل  ااا:ثتااااضت
ح:ج ت ع:تا ي   بضتق ثترضاتدضتلدات : يتب تل ن تق ثتلدات  كتبنلت بانلساق:ثتلداضت

دسااا فاتا ض مق:  مقاااانتكمل ااا:تق اااثترضااااتلضت عااا  ت عااااتدعااا د تلعااا يترض ااا:ت ضج
تيت لع   تل  ت ع  يس فدترعن ت ب ع  ق:ثمانا تل  ،:تس ف ترض تلضت ب ضتس ع 

غفا هتدا: ، ل جت ن،اثتل ا ت ضتسف هت لس قدضيتل ع:ست ،عد عايتد قنكترضاتب كتلىت ج، ت
 اايت، داا تحسااع: ت ااكتل  فاا تل  سااجنتلفرغك ا ااض تا اايت ب  اا ضت ااكت اا نتل  عداا تا،

  عااات اا، ت  عاا:ضت–ل اا تلدعاايتل حساا ضتاق:ثم اا:تلداا:ترداانلىتبااكتدقااات ااضت اا، ع:تباانلت
ل ن تبكتا ي اق:ثتل حس ضمسد تر  ةت :تل  ا تل  ؤ ع ضمقا:ثمتاعا يتد انهتل ا ت ح  ايت
 بااااات   داااانتد عاااا:ءت قاااا:ثم لىت  ،عاااادع،:تد: اااانكتلنلتلعد ااااثتل ااااق:ب:سق:ثمت ااااكتج ااااثت

ت(1) ق ثم
 ياته ويريد قتلي          خليلي من عذيري من مراديد حر ا

                                                

 س114 ت 3لفنيت ج ل  د ن تل ب: ثتااتل ض  مت(1)
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ق:ثمتاس  تن دتردنتل  ح ضتدضت ضجكت  عايتلىتاب:عايت قا تدقضدا ت ااءت اضتن د اجا:ءت
ح اا ت قاا تداا ضت اان ترضااات عاااتلىترعااي اق:ثمتلر ااندتداا:ىت اا:   تل  ااؤ ع ضتا،اانهت

 ب ا تلق ضادتت   عات   : اتد ضت ن دتا:ق  ، ا:تل تلق ضعااتاقا:ثترضاات عااتلىترعاي
لضتقااا: ضاتت() فتنعاايت ااادترعااان  تلعاااات اااكتل ندتداان دتل   اااث   بضت،د عااااتل عداااات

ضت  لن    تلرضكتلعدتق: ضات ق ض دت  باضتباثتبا:ضت ادت قايتااات ا  د اق:ثتمت  جثت
 ت ، ن  تاق:  ت دت   : ت اضتعفتلر  تن دت :ت   تل  ؤ ع ضتق:ثترضامتا،ثت دتح:ع

: و ق:ثمقنتب:ضتن دت :تل   تل  اؤ ع ضتق:ثماساب ترضااتلف :كمت :ت ق  تر:ق تع:ق ت 
ت  بيت  : تل  ت ع  يس

 ضت ، ت  ع:ضت، جترضات ضت ع  ي تاض :ت : تاااتت(1)اض :تب:ضت  كت : ثت ر   ض
 حضتل انل تبا:ضتاااتنل هت ااءت اضتل ا  تا  ا: وتل ا  تااات ج،اي اق:ثترضاات عاات

م :تلدي  :بانهتل   ا ةتاقا:ثت ا:تدعاااتلىترعيم ا لدوتا  د ،ا:تع لدو اقا:ثت ايتلدعايتل حساا ض
لىتل ا تت  ا، ستق:ثم جا:ءترضاات ح اي كتل     ت بضتقضدات  ،نتلعات ق  ثتاااتبانلتل

تم(2)د:يتنل ت ف ح ت  ، ج تا  ض تل د:يتد د  هتاحثت د  ةت ب ت ق ث
 كافان الموت القي ازيمك للموتاشدد حي

 فقد حل بواديكا الموت وال تجزع من
 تل  سااجنتقاا:ثمتجاا:ءتح اا ت قاا تاااات  عاا تلفنلض ااا:نضت ن،ااثتقاا:ثمت ااكت عاا تل اا

ل  سجنس قنتب:ضتردانتل ا ح ضتداضت ضجاكت ضادتل ض ضا تااات عا ثتق ا:كتدعا تلف ادغ اض :ت
ساا   تلنلضترضااات عاااتلىترعاايتق: اا تل  اايت باا تعاا:دكت باا:ضت عاا: ثتعد اانلتا: قعاا يت

 اا ضت ساا  لت ااكت ق: اا مت اا:تل،اا:ت اا لنتباانلتانلضترضااا قكتااا:قلتح:ج عاا:ت ل جاا تق  اا تل 
ع:   ااايتسااا في تاقااا:ثتلداااضت ضجكمداااثتل جااا ت لىتسااا، ضتل  ااا ضت  د  ل  قااانتسااا   ترض ااا:ت

                                                

باااتلضتل  اا تل  اااؤ ع ضتلعفاا نتلدااضتلراا كتل بااا ااتد،اانهتل   ل اا ت ل   ل ااا تلفب اا تقداا فت   ااان ق:تت(1)
لداضت34 ت 3ج ءت ا كتل  :سا تر ا ت اضت  عا:ضت عغا تلداضتسا ن ت دقا: تل بدا ات جت 

 س341 ت 2 تل  س  ن  ت   جتل نبي تج194 ت 1ق  د تلف :  ت ل س:س   ج
 ت3 ت لفني ج ااا ل  داا ن تل ب: ااثتااااتل ض712 ت 2لفد اا: تااااتل  ساا  ن  ت اا  جتل ااانبي ج (7)

 س339 ت 2 ت  ءتع،جتل دض؛  تج تلدضتلداتل حن ن1121 
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)لضتل ااق تلف  اا ضتقاانل تدااضتساا:  تراا:ق تع:قاا ت اا: وت ل ااق تت() ق ثمقاا:ثتل عدااات
تا :تل، اعاتلضتلب ضتن دتل  جثست(1)لف،  ضتق: ثترضاتدضتلدات : ي(

نت   ااا تدعفساايتدااا ضتل ع اا:ك  لنضترضااااتقاا:ثمت ااكت عااا: ثتساا ف ت جااا:ءتح اا تن،اااثتل  سااج
 عااتلىترعاايت ن،ااثتل  ساجن تاج ااثت عداايت ااضتاااتل  سااجنت ااضتل ع ا:كت ااكت اا: تل اا ت

   ا:ت با ت ساجنتساجنهت لسا  اتق:رانلت ل لنتلضتت لد تا ق تا يتا:ا  وتل  اضةت قا ا ح
سايتا ق اا تل عا د ترضا تل عا د تل  ااات  :ع ا تعا ديتلداضت ضجااكتعا د ترضا ت ا ساجنتل

 تا،ا جت اضت اكتدا:نت()يتر   تدضتردنت ن ت  كتل ،عان تدا ضت ان تل عدااتب:ضتع د
 ح اا تلىترض اايت  اا:تداايت  ساا:  تل عاا:ستداان دت قاا:  لمتق ااثتتل  سااجنتب: داا: ت سااق ترضااا

ل  ااا تل  اااؤ ع ضتنعااا تل  اااضةتاقااا:كتل حساااضتداااضترضااااتا قااانكتا اااض تد: عااا:ست ب  ااا ضت
ت،ف ف  ضس

ي تاقا:  لم ضتا اثتبانلتدادت ا:تل  ا تل  ت حضتل  سجنت لحن تل ع:ستدت كتلح  ثترضا
-ل  اؤ ع ض تاقاا:ثمف  جض لتاا:ضتل اان تا اثتباانلتساا ن،ثترضا بكتل ساا:ر ت اضتباانلتل داا:ي

 ستاااتن ادتل دا:يتاا:نلتبا ت ل  أتد نهتل  تد لتلفد ليتق:ثما، جت جثت ضتردنتل ق
ك  قنتسن ترض يتل  نلبيتاض ست ن  تل  تل ضت ،ا يت اعا يتل  دان تد انهتد:دضت ضج

 ااكتقا:ثمت  حاادت  ضادتعاا: يتل  اا تل  ؤ ع ض اا: لنتلضت قاا ثتفتماقا:ثمتع ااكمتابداايتل  ايت
 لن،ضيتل  سجنتاج ثتل ع:ست ض   عيت ضتبثتع:ح  تح ا تلق ان هتدا ضت ان ترضااتاقا:ثت
 اايم :تل،اا:  لنتداادستلف  اا تبعاا ت د)قاا:ثمتفت اا:تل  اا تل  ؤ ع ض ق:ثم  حاادت اا:تح ضاادت

 ن  ق:ثماساب تل  ا لن ت  اكت قاثت ا د:ترضاتلضتا ض ت ا:تا ضا ت ل   ا تل فن ت اضتد
ِ ق  َ اف م دل نو اف  اق:ثترضات عاتلىم) ت(2)(وَك  نَ أ م ُن اََُّْ

                                                

(ت عدااأتدق ااثتل  اا تل  ااؤ ع ضتلعاايت باا ضترضاا ت اانتل ااق تل عاا:ستاقاا:ثت ساا ثتلىتلضتلضتل عدااات)(ت1)
 نتل ان ترقا تل ع:قا ت ل ان تلحن ب :تد: ق تل ع:ست ع،كت جض ضتاق:ثتدضت :ت س ثتلىتاق:ثتل   ا ت  ا

 ت2ب ااااا:كتل ساااا  ةتل عد  ااااا  تج اااا:ترضااااااترضاااا تباااانهت  عااااا ت اااانهترضاااا تق عااااايست عغاااا تلدااااضتت عاااا دد
تس227 ت 3 لدضتلف    تل ب: ثتااتل  :    تج33 ت 3 لدضتس نت دق: تل بد ا ج279 

 س34لفح ليمتلف  تس  ةتت(2)
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ق:ثمت كتل ا تدايترضاات عااتلىترعايتل ا تل ساجضت قا:ثمتلحدسا هتااع كتل  ا ضتبا:ضت عا:ت
  قا ثتت:ثمتاب:ضترضات عاتلىترعيت  فقانهرض ترن ع:هللا:نلتلع:  تا:ق ض هتب :تق ضعاسق

ت ضتاات ع  يمل سض كتل  تلس  بكت  : :  
 ضتعفسايتدا:    تتديتجنل تا:حسق:ثمت ج ثتل  د يت ، ض تل  ترضات ل  ن تل  ض ت

ل حسضت ل حس ضت لق نب :تد ضت ن ايت نرا:تتعيتفت ع  رت ضت   ر تانر:تد:دع ي رضكتل
ت(1)ل ع:تد ضتحع ت ضت  نهت لبثتد  يت لقدثترض ،كتد ج،ي

 هلل عنه عند مصرعه.*ذكر وصية علي رضي ا
اق:ثم :تدعاتلعات    بكتد قا اتلىت  :ر اي  لضتفت د ا لتبانهتل انع :ت لضتد ا بكترضاات
 اااااااااءت  اترعبك  ق  اااااااا لتل حاااااااا ت  اااااااا ترضاااااااا تلعفساااااااابكت ل ح اااااااا لتل   اااااااا كت ل   اااااااا لت
ل  سب ض  ل اااااد  لتل جااااا:د ت لبعفااااا لتل عااااا:د   ب ع ت ضغااااا: كت، ااااا :ت  ض غضااااا كتلر لعااااا:ت

تفدكس ف :،نبكتااتلىت    ت
 ااكتل  فاا تل اا تلدعاايت ح اانتدااضتل حعف اا تاقاا:ثتم اا:تدعاااتلا، اا ت اا:تل  اا  تداايتل، لعاادت

    دتد  ثتن ادتت ؛  ب : ق:ثمع كت :تل   تل  ؤ ع ضتاق:ثترضات عاتلىترعيما:عا
  تل، لعااادتل حساااضت ل حسااا ضت لضتف ق ااا تل ااا لتن ع، ااا:ت اااكتلقداااثتت ل  ااا دتل عااا:تد ااا ق

تعاااتقاانتل  اا  تل،:ب اا:تدب :  ل  اا ب :تدي  قاانرض ، اا:تاقاا:ثمت اا:تحسااضت  اا:تحساا ضتل
يَل  أ يُّهَل     :هتدحيتلد ب :ت يت رض بكتد ق اتلىتر ت جاثم)رض   :تدأضتلد:ب :تب:ضت حدي ا:حد

جَمِِعلل ف وَال  ت ف ُ قُللمال  وَاع ت  ِللمنمال ب حَب للَ  اَُّللِْ  الَّ وَأ  للتُم مُّ  للُِمنمنَ اََّللذِينَ آمَننللمال اتَّدُللمال اَُّللَْ حَللق  تُد  تِللِْ وَال  ت منللمتُن  إ   

ُُلمب كُم  ق أ ص لبَح تُم ب ِنع َمِتلِْ إ خ َما           ِ نَ ُق َ َبل ََّْ ِ كُم  إ ذل كُنلتُم  أ ع لَ اَ ق لأ  ُ ل ُّلِْ َع ُنوال ِ ع َملتَ اَ  ل ف  َواذلُك

                                                

 ت ع    تل ااااان11  ت  دااااا تلداااااضتحد اااااي تل  9 ت 4: تل بدااااا ا جلدضتسااااا ن تل  دقااااا  عغااااا س(1)
 تل  دااا ن تل ب: اااثت217-212 ت 2ل   قااا دا تجت ل   قااا دا ت ااا:   213لف،دااا: تل  ااا لث ت 

 تل  د    ا:   ت729 ت 2 انبي تج تل  س  ن  ت   جتل119-114 ت3ل ض  ت لفني تجتاا
باااااا(  :   ت713ل ،  اااااي تلح ااااانتداااااضت=رضاااااا) مت 129 ت 1 ج41-47 ت 1دااااا   تج ل 

 ت131  1بااا( ج1714)د اا   م1د اانلن ت حق اا ت  اا ف ترداانتل قاا:ن  نل تل ب اايتل  ض  اا   
 ت4 تلدااااااضتب  اااااا تل دنل اااااا ت ل ع،: اااااا  تج731-732 ت 2اتل  اااااا:    جلداااااضتلف  اااااا  تل ب: ااااااثتااااااا

 س349-341 ت 7لدضتلر كت ل ف  ء ج 734-739 
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ِكَ ينبَللِ نن اَُّللْن َ      كُللم  آيَ تِللِْ َ عََُّكُللم   وَكُنللتُم  عَُ لليَ شَللف   حنفلللَُاٍ م للنَ اَن لل    ق أ  د للذ كُم م ن هَلل  ك للذَ 

 قا ثم))لضت اضءتنل تل دا ضتلاعاثتت() اا:عاتسا   تحد اات سا ثتلىت(1)(ت ه ت  نونَ
 ضتل  ضةت ل   :ك((تلفت لعغ  لتن  تل ح: بكتا ض بكت ،ا ضترضا بكتل حسا:ي  ل ق لت
تلىتااااتلف  اا:كت لف ل ااثت لحسااع لتل اا ،كتد اا:تلساا    كتل اا ،كتد اا:تلساا    كتا:ع،اا:ت  اا  

قعبكتد:   اثتدايتلحانت؛ ا بك  لىتلىتاااتل  اضةت ضتف س لىتلىتااتل ق آت()ل عدات
ا:ع،اا:تر اا نتن ااعبكت ااكتل  ب:ة ا:ع،اا:ت  فاائت؛عاايت دبك   اا :كت  عاا:ض تااا:ضت اا : يت

تجع ت بك  كتل حجتل  تد  تلىتل ح لكتا، تل      تل  اتد،:تل   كس
 اكتقا:ثتحفغباكتلىت ا:تلباثتد  ااتت(2)(مَى وَال  ت عَ وَ ُمال عَُ ي اإل ثللم  وَاَلعنل  وَان  وَت عَ وَ ُمال عَُ ي اَلرب  وَاَتَّدل)

 لس  ف تلىتل  غ كت اات  باكتاض ا:تبا:ضت ا كتل سا:د تت() حفغتا بكتسع تعد يت ح نت
، ج تلكتبض  كتل  ترعانتلد ،: اقا:ثترضاات ،ا:ما تدع ا تت(3) ل     ضت ضت ، ت  ع:ض

ضاا تن د قاا:ثتل حسااضت بعاا تج: ساا:ترضاا تداا:يتل د اا تاساا   تل،فاااترض اادتل داا:يتاف 
تس(7)(أ ق مَن ينُلد ي قِا اَن     خَِ ُ  أ   م ن يَألتِا آمِن ف يَم  َ اَلدَِِ مَةِ ب: ف:تل، ت ب ت ق ثم)

  ااا ااتلدااا تدبااا ت ر ااا تقااانتق اااثتت()قااا:ثمت سااا   تب: فااا:تل،ااا ت ق ثم ااا ااتل عداااات
ْ ع وت بضتلفسضكست ر  :ضتق ث ت لفضتقنتق ثترضاتدضتلدا ت : يتلنلتل عو

ق:ثمتل حسضماضكتل د تلضتا ح تل د:يت ن،ض تا:نلتلداتا:  تل انع :تا:حعا ع:تلبف:عايت
ا ساضيتل حساضت ل حسا ضت  ح انتت() قنتب:ضترعنهتحع  ت يت اضتدق ا تحعا  تل عداات

                                                

 103-102لثتر  لضملف  تس  ةتت(1)
 س2ل  :دنة تلف  س  ةمت(2)
لعفاا نتلدااضتلراا كتل باا ااتد،اانهتل  ل  اا ت ل  ل  اا تلفب اا تقداا فت   اان ق:تباااتلضتل  اا تل  ااؤ ع ضتقاانت (3)

 لدااضتق  داا  ت34 ت 3عغاا ملدضتساا ن ل  دق:  ج  اا  ضت ااضت  عاا:ض ت  حاا:ن ت ل لس  اا،نتااااتل
 ل  داااا   ت اااا:   تل  سااااثت213 ل   قاااا دا ت اااا:   تل   قاااا دا  194 ت 1 ج لف : اااا ت ل س:ساااا

 تلداضت10 تل  ف ان تلف  ا:نت  341  2 ج تل  س  ن  ت   جتل نبي41 ت 1 ل  ض د تج
لف ااا ضتت 313 ت 4  تل دنل ااا ت ل ع،: ااا  جلداااضتب  ااا 22 ت 2لف  ااا  تل ب: اااثتاااااتل  ااا:    تج

 س141 ت 3لر :ضتل      تج
 س70ا ض  تلف  مس  ةتت(7)
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دااضتل حعف اا ت  اايترضاا تل اان ، :  كتبفااضت ح ااثترضاا تلراا لنتل  ع: اا:ت ح ااثت ناااضتاااات
 قا:ثتقا كتد:عايتنااضت ا:تدا ضت ع  ايتل ا تت(1) اثتل  ا:د تد  عا ت قا:ثت ايتل   دااجا  تل ض

تل  سجنس لىتلرضكس
اض ا:تباا:ضتل  اانتلنضتل حسااضت لق:ك   قاانكتا ااض تد: عاا:ست ااضةتل فجاا  ت ااكت  اايتا اا نت

،ضعااات:تل عاا:ست ااضتر اعاااتاقاانتر اعااات  ااضتجل  عداا  تاح اانلىت ل عاا ترض اايت قاا:ثمتل ،اا
عاا:ستداااتر: ا ض ل ،اا:تل عاا:ستقاانتناااضتااااتباانهتل ض اا ت جااثت ااكتلعدأعاايتد:ساا اترضاا تلضتل 

لنلتقن ايت ضحا يتاجد  اثتت() ن بيتلف   ضتد ضكت فتلف،  ضتدحضك   قنتب:ضتل عدات
رااضت   عاايت   ب:د ااثترااضت ساا: هتا اا:ت ضدااثتلضت فاا وتلىترضاا ت ن اايتل ،اا:تل عاا:ستلعاايت اا:ت

 د ا:عتد،اا:تف، ااتلكتبض اا كت،ضا ت اف لءت فتد عاا:ءتلفساد  :ديتن بااكتقانتباا:ضتل لنتلضت
،:ن :  قاانتل  عاااتل نب اا:تل اا تد اا تل  اا:ثتقاا:ثم كتعاا ثترااضتل  عد   ل اا تل حسااضتااا: ات
د:دضت ضجكت ضتل سجضت ع د تل حسضترض ت لسيتعا د ت دا:ن  تل  ايتل  ا   ت اضتباثت

ت(2)دس  ا،كتل د:تل د:تهع:ح  تاق   ت
 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                                

ق ااااااا:ضت غااااااا:ب ت :د ترعااااااانب : ت ل   دا  بااااااا تردااااااا: ةتراااااااضت ااااااا     ضتب:عااااااا تل عااااااان  ت ل  ااااااات(1)
 س41 ت 3ل ب ا   :ق  ت   جكتل دضنلض تج

 ت1:سااااااااااا  ج تلداااااااااااضتق  دااااااااااا  تلف : ااااااااااا ت ل س 34 ت 3 عغاااااااااا تلداااااااااااضتسااااااااااا ن تل  دقااااااااااا: ت جت(2)
 ت1 ت ااااا:   تل  ساااااثت ل  ضااااا د تج دااااا   ل 213 ت 2 ل   قااااا دا ت ااااا:   تل   قااااا دا تج191 
 تلدااضتلف  ا  تل ب: ااثت10 تل  ف ان تلف  ا:ن  341  2 تل  سا  ن ت  ا  جتل اانبيتج41 

 تلف ا ض تلر ا:ضتل  ا    ت313 ت 4 تلدضتب  ا  تل دنل ا ت ل ع،: ا  ج222 ت 2ااتل  :    تج
 س243-240 ت 7ل ب اا ب :يتل ف  ء جتلدضتلر كتس221 ت 12ج
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،مؤسســــة االعلمــــي ١. االغــــاني،تحقیق دكتــــور یوســــف البقــــاعي وعزیــــز الشــــیخ،ط٣

  م).٢٠٠٠-للمطبوعات،(بیروت
  م):١٦٩٨-هـ١١٠٩*البحراني،هاشم بن سلمان بن اسماعیل(ت:

ـــل الحجـــج علـــى البشـــر،ط٤ ـــى عشـــر ودالئ ـــة المعـــاجر االئمـــة االثن ،مؤسســـة ٢. مدین
  هـ).١٤٢٣-المعارف االسالمیة،(قم

  م):٨٦٩-هـ٢٥٦بو عبداهللا محمد بن اسماعیل بن ابراهیم(ت:*البخاري،ا
  هـ).١٤٠١-،دار الفكر،(استنابول١. صحیح البخاري،ط٥

  م):١٣٣٩-هـ٧٣٩*البغدادي،صفي الدین عبد المؤمن عبد الحق(ت:
  هـ.١٤١٢-دار الجمیل(بیروت،١والبقاع،ط اصد االطالع على اسماء االمكنة.مر ٦

  م).١٠٩٤-ـه٤٨٧(ت:*البكري،عبداهللا بن عبد العزیز
  هـ).١٤٠٣-،عالم الكتب،(بیروت٢.معجم ما استعجم،ط٧

  م).٨٩٢-هـ٢٧٩*البالذري،احمد بن یحیى بن جابر(ت:
  هـ).١٣٩٤-،مؤسسة االعلمي،(بیروت١.انساب االشراف،ط٨

  م):٨٩٢-هـ٢٧٩*الترمذي،ابو عیسى محمد بن عیسى بن سورة(ت:
 ،دار الفكـــــــر للطباعـــــــة٢د اللطیـــــــف،ط.ســـــــنن الترمـــــــذي،تحقیق عبـــــــد الوهـــــــاب عبـــــــ٩
  هـ).١٤٠٣-النشر،(بیروتو 

  م):١٦١٠-ـه١٠١٩(تستري،نور اهللات*ال
  د.ت).-،مؤسسة الشیعة(قم١.احقاق الحق،ط١٠

  م):٨٦٩-ـه٢٨٣*الثقفي،ابراهیم بن محمد(ت
  د.ت).-،(قم١.الغارات،تحقیق جالل الدین الحسین،ط١١
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  م):١٠١٤-هـ٤٠٥*الحاكم النیسابوري،ابي عبداهللا محمد بن عبداهللا(ت
،دار ١.المســــتدرك علــــى الصــــحیحین،تحقیق یوســــف عبــــد الــــرحمن المرعشــــلي،ط١٢

  د.ت).-المعرفة،(بیروت
  م):١٦٥٦-هـ١٠٦٧*حاجي خلیفة،مصطفى بن عبداهللا(ت:

-،دار الكتــــب العلمیــــة،(بیروت١اســــامي الكتــــب والفنــــون،ط .كشــــف الظنــــون عــــن١٣
  هـ).١٤١٣

  م):٩٦٥-هـ٣٥٤*ابن حبان،ابو حاتم محمد حبان بن احمد(ت:
  هـ).١٣٩٣-،مطبعة دائرة المعارف العثمانیة،(حیدر اباد١.الثقات،ط١٤

  م):٨٥٩-هـ٢٤٥*ابن حبیب،ابو جعفر محمد بن امیة(ت:
  هـ).١٣٦١-،دار الفكر،(د.م١بر،ط.المح١٥

  م).١٢٥٨-هـ٦٥٦*ابن ابي الحدید،عبد الحمید هبة اهللا(ت:
-علمي،(بیـــــروت،مؤسســـــة اال١.شـــــرح نهـــــج البالغـــــة،تحقیق حســـــن االعلمـــــي،ط١٦

  هـ).١٤١٥
  م).١٤٤٨-هـ٨٥٢سقالني،شهاب الدین احمد بن علي(ت:*ابن حجر الع

  د.ت).-.االصابة في تمیز الصحابة،د.ط،در الفكر العربي(بیروت١٧
  هـ).١٤٠٦-،دار الرشید،(بیروت١.تقریب التهذیب،تحقیق محمد عوامه،ط١٨
  د.ت).-،دار المعرفة،(بیروت٢.فتح الباري(شرح صحیح البخاري)،ط١٩
،دار احیـــــاء التـــــراث ٢.لســـــان المیزان،تحقیـــــق محمـــــد عبـــــد الـــــرحمن المرعشـــــلي،ط٢٠

  هـ).١٤٢٢-العربي،(بیروت
  م).١٠٦٣-هـ٤٥٦*ابن حزم االندلسي،ابو محمد بن احمد بن سعید(ت:

ــــــراهیم،ط٢١ ــــــل اب ــــــد المــــــنعم خلی ــــــق عب ــــــب ٥.جمهــــــرة انســــــاب العرب،تحقی ، دار الكت
  هـ).١٤٣٠-العلمیة،(بیروت
  م).١٦٣٤-هـ١٠٤٤الحلبي علي برهان الدین(ت*الحلبي،ابن 

  م)١٤٠٠-،دار المعرفة،(بیروت١.السیرة الحلبیة،ط٢٢
  م).١١٨٩-هـ٥٨٥*الحلبي،ابن زهرة(ت:
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-)(قــــم(،مؤسســـة االمــــام الصـــادق١ي،طدل.غنیـــة النزوع،تحقیـــق ابــــراهیم البهـــا٢٣
  .هـ)١٤١٧

  م)،١٠٥٥-هـ٤٤٧الحلبي،ابو صالح الحلبي(ت:*
  هـ).١٤١٧-،(قم١ق فارس تبریزان،طتقریب المعارف،تحقی.٢٤

  م).١٣٢٦-هـ٧٢٦ي،الحسن بن یوسف بن المطهر(ت:*الحل
  د.ت).-،المكتبة المرتضویة الحیاء االثار الجعفریة،(قم١.تذكرة الفقهاء،ط٢٥

  م).١٢٩٠هـ ٦٨٩*الحلي،یحیي بن سعید(ت:
  هـ).١٤٠٥-،مؤسسة سید الشهداء(قم١.الجامع للشرایع،ط٢٦

  م):٨٥٥-هـ٢٤١ احمد بن محمد الشیباني(ت:*ابن حنبل،ابو عبداهللا
  د.ت).-،دار صادر،(بیروت١ند احمد،ط.مس٢٧

  م).٩٤٥-هـ٣٣٤*الخصیبي،حسن بن حمدان(ت:
  هـ).١٤٤١-،مؤسسة البالغ،(بیروت١رى،طب.الهدایة الك٢٨

  م):١٠٧١-هـ٤٦٣*الخطیب البغدادي،ابي بكر احمد بن علي(ت:
  م).١٩٩٧-لكتب العلمیة،(بیروت،دار ا١القادر،ط.تاریخ بغداد،تحقیق عبد٢٩

  م):١٤٠٥-هـ٨٠٨*ابن خلدون،عبد الرحمن بن خلدون(ت:
رب والعجــم والبربــر ومــن عاصــرهم مــن عــالخبــر فــي ایــام الو بــر ودیــوان المبتــدا .الع٣٠

  هـ).١٤٢٧-،دار الكتب العلمیة،(بیروت٣ذوي السلطان االكبر،ط
  م):١١٧١-هـ٥٦٨بن احمد المكي(ت: *الخوارزمي ،الموفق

  هـ).١٤١١-،مؤسسة النشر االسالمي(قم٢.المناقب،ط٣١
  م):٨٥٤-هـ٢٤٠*ابن خیاط،خلیفة العصفري(ت:

  م).١٩٩٣-،دار الفكر(بیروت١.تاریخ خلیفة بن خیاط،تحقیق سهیل زكار،ط٣٢
  م):٩٩٥-هـ٣٨٥*الدار قطني،ابو الحسن علي(ت:

  هـ).١٤٠٥-،دار طیبة،(الریاض١.سنن الدار القطني،ط٣٣
  م):١٣٢٠-هـ٧٢٠دین حسن بن علي(ت:*ابو داود،تقي ال

  هـ).١٣٩٢-،منشورات الرضي،(قم١.رجال ابي داود،ط٣٤
  م):٨٨٩-هـ٢٧٥*ابو داود،سلمان بن شعیب بن شداد(ت:
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  م).١٩٩٠-،دار الفكر،(بیروت١.سنن ابي داود،تحقیق سعید اللحام،ط٣٥
  ):م١٤٦٧-هـ٨٧١*ابن الدمشقي،شمس الدین ابي البركات محمد(ت:

ــــــب،تحقیق محمــــــد .جــــــواهر المط٣٦ ــــــن ابــــــي طال ــــــب فــــــي مناقــــــب االمــــــام علــــــي ب ال
  هـ).١٤١٦-،مجمع احیاء الثقافة االسالمیة،(قم١باقر،ط

  م):٨٩٠-هـ٢٧٦*الدینوري،ابو حنیفة احمد بن داود(ت:
-،دار احیاء الكتب العربیـة،(بیروت١نعم عامر،طم.االخبار الطوال،تحقیق عبد ال٣٧

  م).١٩٦٠
  م):١٣٤٧-هـ٧٤٧د بن عثمان(ت:بن احم*الذهبي،شمس الدین محمد 

ـــق عمـــر عبـــد الســـالم،ط٣٨ ـــاریخ االســـالم ووفیـــات المشـــاهیر واالعالم،تحقی ،دار ١.ت
  هـ).١٤٠٧-الكتاب العربي،(بیروت

  هـ).١٤١٣ -،مؤسسة الرسالة،(بیروت٩.سیر اعالم النبالء،ط٣٩
  م):١١٤٣-هـ٥٨٣*الزمخشري،جاراهللا محمود بن عمر(ت:

  هـ).١٣٨١-ار المعارف العثمانیة(حیدر اباد،د١.المستقصى في االمثال،ط٤٠
  م):٧٤٠-هـ١٢٢بن علي بن الحسین(ت: *زید
  د.ت).-.مسند زید بن علي،د.ط،دار مكتبة الحیاة،(بیروت٤١

  م):٨٤٤-هـ٢٣٠محمد بن سعد بن منیع(ت:*ابن سعد 
  د.ت).-،دار صادر،(بیروت١.الطبقات الكبرى،ط٤٢

  م):٨٧٦-هـ٢٦٢ت:النمیري( ه*ابن شبه،ابو زید بن عمر بن شب
ـــــق فهـــــیم محمـــــد، د.ط، منشـــــورات دار الفكـــــر،(قم٤٣ ـــــة المنورة،تحقی ـــــاریخ المدین -.ت

  ).ـه١٤١٠
ـــــن موســـــى  ـــــن الحســـــن ب الموســـــوي *الشـــــریف الرضـــــي،ابي الحســـــن محمـــــد ب

  م):١٠١٦-هـ٤٠٦البغدادي(ت:
  هـ).١٤٢٦-،مؤسسة االعلمي،(بیروت١.نهج البالغة،تحقیق صادق الموسوي،ط٤٤

  م):١٠٤٥-هـ٤٣٦بن الحسن الموسوي(ت:لي *الشریف المرتضى،ع
-،مؤسسـة الصـادق،(طهران١.الشافي في االمامة،تحقیق عبد الزهـراء الحسـیني،ط٤٥

  م).١٩٩٣
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  م):١١٩٢-هـ٥٨٨ن علي المازنداري(ت:اشوب،ابي عبداهللا محمد ب *ابن شهر
  هـ).١٣٧٦-،المكتبة الحیدریة،(النجف االشرف١.مناقب ال ابي طالب،ط٤٦

  م):٨٥٠-هـ٢٣٥اهللا بن محمد(ت:،عبدشیبه*ابن 
  هـ).١٤٠٩-،دار الفكر،(بیروت١.المصنف،تحقیق سعید اللحام،ط٤٧

  م):١٦٨٧-هـ١٠٩٨بن الحسین القمي(ت:*الشیرازي،محمد بن طاهربن محمد 
  هـ).١٤١٨-،دار االمیر،(قم١.كتاب االربعین،تحقیق محمد الرجائي،ط٤٨

  م):١٥٣٦-هـ٩٤٢*الصالحي،محمد بن یوسف(ت:
  هـ).١٤١٤-،دار الكتب العلمیة،(بیروت١الهدى في االرشاد،ط.سبل ٤٩

-هــ٣٨١ن بن بابویة القمي(ت:*الصدوق،ابو جعفر بن محمد بن علي بن الحسی
  م):٩٩١

  هـ).١٤١٧-،مؤسسة البعثة،(قم١م الدراسات االسالمیة،طس.االمالي،تحقیق ق٥٠
ن الحـــوزة یالمدرســـ،جماعـــة ٢.مـــن الیحضـــره الفقیـــه،تحقیق علـــي اكبـــر الغفـــاري،ط٥١

  هـ).١٤٠٤-العلمیة،(قم
  م):١٣٦٣-هـ٧٦٤دین خلیل بن ایبك(ت:*الصفدي،صالح ال

-،دار احیــاء التـراث العربي،(بیــروت١ط،طفي بالوفیـات، تحقیــق احمـد االرنـاؤ .الـوا٥٢
  م).٢٠٠٠

  م):٩٧١-هـ٣٦٠سم سلیمان بن احمد(ت:*الطبراني،ابو القا
  هـ).١٤٠٥-لعربي،(بیروت،دار احیاء التراث ا٢.معجم الطبراني الكبیر،ط٥٣

  م):١١٥٣-هـ٥٤٨ي الفضل بن الحسن(ت:*الطبرسي،ابي عل
  هـ).١٤١٧-،مؤسسة الرسالة،(قم١.اعالم الورى باعالم الهدى،ط٥٤

  م):١١٨٨-هـ٥٨٤احمد بن ابي طالب(ت:*الطبرسي،ابي منصور 
  هـ).١٤٢٢-،دار المحبة،(قم٦،ط.االحتجاج،تحقیق ابراهیم البهادري٥٥

  م):٩٢٢-هـ٣١٠فر محمد بن جریر(ت:جع*الطبري،ابو 
،دار احیـــــــاء التـــــــراث ١.تـــــــاریخ الرســـــــل والملوك،تحقیـــــــق محمـــــــد ابـــــــو الفضـــــــل،ط٥٦

  هـ).١٤٢٩-العربي،(بیروت
  تم(ت:اوائل القرن الرابع الهجري):*الطبري االمامي،محمد بن جریر بن رس
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ــــي بــــن ابــــي طالــــب ٥٧ ،تحقیــــق احمــــد  .المسترشــــد بامامــــة امیــــر المــــؤمنین عل
  هـ).١٤١٥-،مؤسسة الثقافة االسالمیة،(طهران١،طالمحمودي

  م):١٠٦٨-هـ٤٦٠*الطوسي،ابي جعفر محمد بن الحسن(ت:
  هـ).١٤١٤-،دار الثقافة،(قم١ي،ط.االمال٥٨
-،دار الكتـــــب االســـــالمیة،(طهران٣.تهـــــذیب االحكـــــام،تحقیق حســـــن الموســـــوي،ط٥٩

  هـ).١٣٦٣
  هـ).١٤١٥-،مؤسسة النشر االسالمي،(قم١.رجال الطوسي،ط٦٠

  م):١٥٥٩-هـ٩٦٦*العاملي،زین الدین بن علي(ت:
  هـ).١٤١٤-،دار المعارف االسالمیة،(قم١.مسالك االفهام،ط٦١

  م):١٠٧٠-هـ٤٦٣بن یوسف بن محمد(ت: *ابن عبد البر،عمر
-،دار االعــــالم(د.م١.االســـتیعاب فــــي معرفــــة االصــــحاب،تحقیق عــــادل مرشــــد،ط٦٢

  م).٢٠٠٢
  م):٩٧٤-هـ٣٦٣*ابن عبد ربه،یوسف بن عبداهللا(ت:

  د.ت).-،دار الكتب العلمیة،(بیروت١.االستذكار،ط٦٣
  م):٩٤٠-هـ٣٢٨*ابن عبد ربه،االندلسي(ت:

  م).١٩٦٢-،مكتبة النهضة العصریة،(القاهرة٣.العقد الفرید،تحقیق محمد امین،ط٦٤
  م).     -هـ٢٦١*العجلي، احمد بن عبداهللا حافظ(ت:

  ).هـ١٤٠٥-ة،دار الفكر،(المدینة المنور ١.معرفة الثقات،ط٦٥
*ابـــــــن عســـــــاكر،ابي القاســـــــم علـــــــي بـــــــن الحســـــــن بـــــــن هبـــــــة اهللا بـــــــن عبـــــــد 

  م).١١٧٥-هـ٥٧١الشافعي(ت:
ل او اجتاز بنواحیهـا ن االماث.تاریخ مدینة دمشق وذكر فضلها وتسمیة من جلها م٦٦

  م).١٩٩٥-،دار الفكر،(بیروت١من واردیها واهلها،ط
  م).٩٤٤-هـ٣٣٢*ابن عقدة،ابو العباس احمد بن سعید الكوفي(ت:

  هـ).١٤١٢-.فضائل امیر المؤمنین،د.ط،(قم٦٧
  م).١٣٦٩-ـه٧٧٠ة،ابو طالب محمد بن الحسین بن یوسف(ت:*ابن العالم
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-،مؤسســــــة اســــــماعلیین،(قم١.ایضــــــاح الفوائــــــد فــــــي شــــــرح اشــــــكاالت القواعــــــد،ط٦٨
  هـ).١٣٨٩

  م).١٣١٠-هـ٧٠٩*العلوي،علي بن محمد(ت:
  هـ).١٤٠٩-المرعشي،(قم ،مكتبة١.المجدي في انساب الطالبیین،ط٦٩

  م).١٧٢٥-هـ١١٣٧*الفاضل الهندي،بهاء الدین محمد بن الحسن(ت:
  هـ).١٤٢٤-،مؤسسة النشر االسالمي،(قم١.كشف اللثام عن قواعد االحكام،ط٧٠

-هـــ٣٦٣*القاضــي النعمــان،ابي حنیفــة النعمــان بــن محمــد التمیمــي المغربــي(ت:
  م):٩٧٤

ـــار فـــي ٧١ -شـــر االســـالمي،(قم،مؤسســـة الن١فضـــائل االئمـــة االطهـــارط.شـــرح االخب
  د.ت).

  م).٩٦٧-هـ٣٥٦الي(ت:*القالي،ابو علي الق
  د.ت).-الي،دار الفكر،د.ط،(بیروت.امالي الق٧٢

  م):٨٨٩-هـ٢٧٦*ابن قتیبة،ابي محمد بن عبداهللا مسلم(ت
  هـ).١٤٢٧-،مؤسسة االعلمي،(بیروت١.االمامة والسیاسیة،تحقیق علي شیري،ط٧٣
  م):٩٧٨-هـ٣٦٧ولولیة(ت:لقمي،ابو القاسم جعفر بن محمد ق*ا
ــــــارا٧٤ ــــــومي،طت.كامــــــل الزی -، مؤسســــــة الشــــــر االســــــالمي،(قم١،تحقیق جــــــواد الفی

  هـ).١٤١٧
  م):٩١٣-هـ٣٠٠،جلیل ابو العباس،(ت:*القمي

  ).١٤١٣-،مؤسسة ال البیت،(قم١.قرب االسناد،ط٧٥
  القرن التاسع):*القمي،محمد بن الحسن(من اعالم 

(علیهم بـــياهــل بیـــت النو فضـــائل امیــر المـــؤمنین  العقــد النضـــید والــدر الفریـــد فــي.٧٦
  هـ).١٤١٣-،دار الحدیث،(قم١السالم)،ط

  م):١٣٧٢هـ_٧٧٤بو الفدا اسماعیل(ت:*ابن كثیر،عماد الدین ا
  هـ).١٤٢٦-،دار صادر،(بیروت١لبدایة والنهایة،تحقیق سهیل زكار،طا.٧٧

  م):١٠٥٧-هـ٤٤٩*الكراجكي،ابو الفتح،(ت:
  د.ت).-.التعقیب،تحقیق فارس حسون،د.ط،(بیروت٧٨
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  م):٩٩٤-هـ٣٢٩فر محمد بن یعقوب (ت:*الكلبي،ابو جع
ـــول فــــــــــــي الكــــــــــــافي،تحقیق علــــــــــــي اكبــــــــــــر الغفــــــــــــاري،ط٧٩ ،دار الكتــــــــــــب ٣.االصــــــــ

  هـ).١٣٦٣-االسالمیة،(طهران
  م):٩٦٣-هـ٣٥٢ي بن احمد بن موسى(ت:*الكوفي،عل

  د.ت).-بیروت(، ٥هم السالم)،ط.االستغاثة سیرة النبي واالئمة(علی٨٠
  لث):اان القاضي(من اعالم القرن الث*الكوفي،محمد بن سلم

،مجمـع ١،تحقیق محمد باقر الموسوي،ط .مناقب االمام علي بن ابي طالب ٨١
  ).هـ١٤١٢-احیاء الثقافة االسالمیة،(قم

  م):١٦٧١-هـ١٠٨١نداري،محمد صالح(ت:*المازا
،دار احیــــــاء التــــــراث ١حســــــن الشــــــعراني،ط.شــــــرح اصــــــول الكــــــافي،تحقیق ابــــــو ال٨٢

  هـ).١٤٢١-العربي،(بیروت
  م):٨٩٨-هـ٢٨٥عباس محمد بن یزید(ت:*المبرد،ابو ال

  م).٢٠٠٧-،(بیروت٢.الكامل في اللغة واالدب،تحقیق جمعة الحسن،ط٨٣
  م):١٦٩٩-هـ١١١١مجلسي،محمد باقر(ت:*ال
-سـة الوفـاء،(بیروت،مؤس٢.بحار االنوار الجامعة لـدرر اخبـار االئمـة االطهـار،ط٨٤

  م).١٩٨٣
  م):٧٦٩-هـ١٥٢،لوط بن یحیى االزدي(*ابو مخنف

،دار ١كامــل ســلمان الجبــوري،طص مــن تــاریخ ابــي مخنف،تحقیــق وتنســیق و .نصــ٨٥
  هـ).١٩٩٩-البیضاء،(بیروت الحجة

  م):٨٢٨-هـ٢١٢ابن مزاحم،المنقري(ت:*
ربیــــة ،المؤسســــة الع١شــــرح عبــــد الســــالم محمــــد هــــارون،طو تحقیق وقعــــة صــــفین،.٨٦

  هـ).١٣١٣-الحدیثة،(القاهرة
  م):١٣١٤-هـ٧٤٢ابي الحجاج یوسف(ت: *المزي،جمال الدین

  ).١٣٩٤-،مؤسسة الرسالة،(بیروت١.تهذیب الكمال في اسماء الرجال،ط٨٧
  م):٩٥٧-٣٤٦لي بن الحسن بن علي (ت:*المسعودي،ابو الحسن بن ع

  هـ).١٤١٢-،مؤسسة االعلمي،(بیروت١.مروج الذهب وجواهر المعدن،ط٨٨
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  م):٨٧٥-هـ٢٦١سن مسلم بن الحجاج(ت:*مسلم، ابي الح
  د.ت).-،دار الفكر،(بیروت١.صحیح مسلم،ط٨٩

  م):١٢١٤-هـ٦١٠بن محمد بن جعفر(ت: *المشهدي،ابو عبداهللا
  هـ).١٤١٩-،مؤسسة النشر(قم١حقیق جواد االصفهاني،طت.المزار، ٩٠

  م):١٠٢٣-هـ٤١٣ي(ت:بن النعمان العكبري البغداد ابي عبداهللا محمد *المفید،
-،جماعة المدرسین الحوزة العلمیة،(قم١.االختصاص،تحقیق علي اكبر غفاري،ط٩١

  هـ).١٤١٣
ــــــت(علیهم الســــــالم)،ط٩٢ ــــــروت٢.االرشــــــاد،تحقیق مؤسســــــة ال البی -،دار التراث،(بی

  هـ).١٤١٤
-،مكتبــــة االعــــالم االســــالمي،(قم١.الجمــــل،تحقیق الســــید علــــي میــــر الشــــریفي،ط٩٣

  هـ).١٤١٣
  هـ).١٤١٤-،دار المفید للطباعة والنشر،(بیروت١ول العشرة في الغیبة،ط.الفص٩٤

-هــــ٧١١*ابـــن منظـــور،ابي الفضـــل جمـــال الـــدین محمـــد بـــن مكـــرم االفریقـــي(ت:
  م).١٣١١

  هـ).١٤٠٥-،داب الحوزة،(قم١.لسان العرب،ط٩٥
  م):١١٢٤-ـه٥١٨لفضل احمد بن محمد(ت:*المیداني،ابو ا

  هـ).١٣٧٩-،مطبعة السعادة،(القاهرة٢الدین،ط.مجمع االمثال،تحقیق محمد محي ٩٦
  م):١٠٤٧-هـ٣٨٥بن یعقوب بن اسحق(ت:*ابن الندیم،محمد 

  د.ت).-قاهرةال،مطبعة مصر،(١،ط.الفهرست٩٧
  م):٩٧١-هـ٣٦٠، محمد بن ابراهیم(ت:*النعماني

  هـ).١٤٢٢-،انوار الهدى،(قم١.كتاب الغیبة،ط٩٨
  م).٨٣٣-هـ٢١٨یوب(ت:*ابن هشام،ابو محمد عبد الملك بن هشام بن ا

  هـ).١٤٢٥-،دار المعرفة،(بیروت٤.السیرة النبویة،تحقیق مصطفى السقا،ط٩٩
  م):٧٠٩-هـ٩٠م بن قیس(ت:یسللهاللي،*ا

  د.ت).-.السقیفة،د.ط،مؤسسة النبراس،(النجف االشرف١٠٠
  م):١٢٢٨-هـ٦٢٦یاقوت بن عبداهللا(ت:*یاقوت،شهاب الدین 
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  هـ).١٤٣٠-اث العربي،(بیرو،دار احیاء التر ٢.معجم االدباء،ط١٠١
،دار احیــــاء التــــراث ١.معجــــم البلــــدان،تحقیق محمــــد عبــــد الــــرحمن المرعشــــلي،ط١٠٢

  هـ).١٤٢٩-العربي،(بیروت
  م):٨٩٧-هـ٢٨٤بن ابي یعقوب جعفر(ت:*الیعقوبي،احمد 

  د.ت).-،دار صادر،(بیروت١.تاریخ الیعقوبي،ط١٠٣
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المراجع
  *االمین،محسن العاملي:

  هـ)١٤٠٠-،مركز المصطفى للدراسات العربیة(بیروت١.اعیان الشیعة،ط١٠٤
  *االمیني،عبد الحسین احمد النجفي:

  هـ).١٣٩٧-،دار الكتاب العربي،(بیروت٤.الغدیر،ط١٠٥
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  *ایوب ، سعید:
  هـ).١٤١٦-،دار الفكر(قم١.معالم الفتن،ط١٠٦

  *البراقي،حسین احمد النجفي:
-،المكتبـــــة الحیدریة(شــــــریعت١د العطیـــــة،ط.تـــــاریخ الكوفـــــة،تحقیق ماجـــــد احمـــــ١٠٧

  هـ).١٤٢٤
  :*بروكلمان،كارل بروكلمان

  م).١٩٦٢-.تاریخ االدب العربي،نقل عبد الحلیم النجار،دار المعارف(القاهرة١٠٨
  :*التیجاني،محمد السماوي

  د.ت).-،مؤسسة الفجر،(بیروت١.اسالوا اهل الذكر،ط١٠٩
  .د.ت)-،د.ط،دار الفكر،(د.م.مؤتمر السقیفة١١٠

  *الجواهري، محمد بن حسن النجفي:
-،دار الكتــــب االســــالمیة،(طهران٣.جـــواهر الكالم،تحقیــــق محمــــود القوجــــاني،ط١١١

  هـ).١٣٦٩
  :*الجیجاني،علي االحمدي

  هـ).١٤١٦-،مؤسسة النشر االسالمي،(قم١.مواقف الشیعة ،ط١١٢
  *الحسن،عبداهللا محمد:

  .هـ)١٤١٥-،دار الهدى(مهر١.مناظرات في االمامة،ط١١٣
  *ابو الحسن،محمد علي مكي:

-البیضـــاء،(بیروت ،دار المحجــة١حمــل،ط.الجمــل قــراءة نقدیــة فیمــا جنــى ومــا ١١٤
  هـ).١٤٢٩

  *الخوئي،ابو القاسم الموسوي:
  هـ).١٤١٣-(د.م٥.معجم رجال الحدیث،ط١١٥

  *الروحاني،محمد صادق:
  هـ).١٤١٤-،دار الكتاب،(قم٣،ط .فقه االمام الصادق ١١٦

  لدین:*الزركلي،خیر ا
  م).١٩٨٠-، دار العلم،(بیروت٥.االعالم،ط١١٧
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  ارق:*زین العابدین،ط
  هـ).١٤١٨-، االستانة الرضویة(مشهد١.دعوة الى سبیل المؤمنین،ط١١٨

  ،جعفر:*السبحاني
  ) د.ت(قم. ، مؤسسة االمام الصادق.١.عقائد الشیعة االمامیة،ط١١٩

  *الشاهرودي،علي النمازي:
  هـ).١٤١٩-،مؤسسة النشر االسالمي(قم١.مستدرك سفینة البحار،ط١٢٠

  *الشیرواني،حیدر علي محمد:
  هـ).١٤١٤-االسالم،(د.م ،منشورات١هل البیت(علیهم السالم)،ط.مناقب ا١٢١

  لصدر ،محمد باقر:ا*
،الغـــــــــدیر للدراســـــــــات ١.فـــــــــدك فـــــــــي التـــــــــاریخ،تحقیق عبـــــــــد الجبـــــــــار شـــــــــراره،ط١٢٢

  ).هـ١٤١٥-االسالمیة،(د.م
  *الصدر،محمد محمد صادق:

-،دار المعــــــــارف االســــــــالمیة،(بیروت١،ط .موســـــــوعة االمــــــــام المهـــــــدي ١٢٣
  هـ).١٤١٢

  نجاح:*الطائي،
  ).١٤١٦-،دار الهدى الحیاء التراث،(بیروت١،ط .سیرة االمام علي ١٢٤
-،دار الهــدى الحیــاء التــراث،(قم١الملــوك الثالثــة،ط .لمـاذا لــم یبــایع علــي ١٢٥

  هـ).١٤٣٠
ــــث١٢٦ ــــوك ال ــــي المل ــــم یصــــل عل ــــراث،(قم١الث،ط.لمــــاذا ل ــــاء الت -،دار الهــــدى الحی

  هـ).١٤٣٠
ـــات الخلیفـــة عثمـــان بـــن عفـــان،ط١٢٧ -،دار الهـــدى الحیـــاء التراث،(بیـــروت١.نظری

  هـ).١٤٢٦
  *الطباطبائي،حسین البروجردي:

  هـ).١٤٠٠-،دار العلم،(قم١.جامع احادیث الشیعة،ط١٢٨
  *الطباطبائي،محمد حسین:

  .)هـ١٤١٢-،دار الفكر،(قم١.المیزان،ط١٢٩
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  *الطبرسي،میرزا حسین النوري:
ــــــــت(علیهم ٢.مســــــــتدرك الوســــــــائل ومســــــــتنبط المســــــــائل،ط١٣٠ ،مؤسســــــــة اهــــــــل البی

  م).١٩٨٨-السالم)،(بیروت
  :تریسي،جعفر حسن*ع

-،دار الهـــادي،(بیروت١،ط .موســـوعة بقیـــة اهللا االعظـــم االمـــام المهـــدي ١٣١
  هـ).١٤٢٧

  *العسكري،السید مرتضى:
  هـ).١٤١٤-،دار التوحید للنشر(د.م٥،ط.احادیث ام المؤمنین عائشة١٣٢

  *غربال،محمد شفیق:
  هـ.١٣٨٨-،دار الشعب،(بیروت١رة،طسی.الموسوعة العربیة الم١٣٣

  *القرشي،باقر الشریف:
  هـ).١٣٢٦-،مطبعة امیر المؤمنین،(قم١.مؤتمر السقیفة،ط١٣٤
  هـ).١٤٣٠-،دار المعروف،(قم١.موسوعة اهل البیت(علیهم السالم)،ط١٣٥
  غطاء،الشیخ جعفر كاشف الغطاء:ف ال*كاش
-(بیــروت ،مؤسســة االمــام علــي ١.كشــف الغطــاء،تحقیق جعفــر عــالء،ط١٣٦

  ).هـ١٤١٥
  *كحالة ،عمر رضا:

  هـ).١٣٨٨-،دار الفكر(بیروت١.معجم قبائل العرب،ط١٣٧
  د.ت).-،دار احیاء التراث العربي،(بیروت١،ط.معجم المؤلفین١٣٨

  *الكوراني،علي العاملي:
  هـ).١٤٢٥-،دار الهدى،(قم١لكالم،ط.جواهر ا١٣٩
  هـ).١٤١٣-،دار المعارف االسالمیة،(بیروت١.معجم احادیث االمام المهدي،ط١٤٠

  *محمد،عبد الزهرة عثمان:
  هـ).١٤٢٣-،دار الفكر،(بیروت١،ط .سیرة،امیر المؤمنین ١٤١

  *مرتضى،جعفر:
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  هـ).١٤١٥-دار الهادي،(بیروت،٤،ط )(.الصحیح في سیرة النبي االعظم ١٤٢
  *مروارید،علي اصغر:

  هـ).١٤١٣-،مؤسسة الشیعة،(بیروت١.الینابیع الفقهیة،ط١٤٣
  *المرعشي،نور الدین الحسیني:

  ).هـ١٤٠٠-،مكتبة ایة اهللا العظمى،(قم١.احقاق الحق وازهاق الباطل،ط١٤٤
  ،ادریس الحسیني:*المغربي

  ).د.ت-،دار المستبصرین،(د.م١المغتصبة،ط .الخالفة١٤٥
  عبد الحسین شرف الدین:سوي،*المو 
  هـ).١٤٠٢-،دار الحدیث،(بیروت٢.المراجعات،ط١٤٦
  هـ).١٤٠٤-،مؤسسة سید الشهداء،(قم١.النص واالجتهاد،ط١٤٧

  *المیالني، علي الحسیني:
  هـ).١٤١٣-،دار الشریف،(قم١.االمامة اهم الكتب االسالمیة،ط١٤٨
  هـ).١٤٢٨-الوفاء،(قم ،دار١.شرح منهاج الكرامة والرد على منهاج ابن تیمیة،ط١٤٩
  هـ).١٤٠٥-،مطبعة سید الشهداء،(طهران١.عقبات االنوار،ط١٥٠

  *النقدي،جعفر:
  هـ.١٣٨١-،المكتبة الحیدریة، النجف االشرف١ط.االنوار العلویة،١٥١

  *الهداني ،احمد الروحاني:
  هـ).١٤١٧-،الغدیر،(طهران١،ط .االمام علي بن ابي طالب ١٥٢

  *الیوسفي،محمد هادي:
 هـ).١٤١٧-،مجمع الفكر االسالمي،(قم١.موسوعة التاریخ االسالمي،ط١٥٣
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  الخاتمة:
البــد لنــا ان نقــف علــى اهــم مــا  رحلــة الطویلــة مــع ســیرة االمــام علــي بعــد هــذه ال

  توصلت الیه هذه الدراسة من نتائج.
ولـم یتعـرض   )(بعد وفـاة رسـول اهللا  المؤلف سیرة االمام علي  ابتدأ -

 )(بشكل واسع لقضیة مهمة في تـاریخ االسـالم اال وهـي خالفـة رسـول اهللا 
كر وفاة الرسول الكریم ثم اجتماع سقیفة بني ساعدة ثـم بیعـة ابـي فقد اكتفى بذ

ــم یشــ بكــر وهكــذا مــع بقیــة الخلفــاء عمــر بــن الخطــاب وعثمــان ر بــن عفــان ول
  بالخالفة.  حقیة االمام علي اشارة واضحة أل

ة التي قـدمها ابـن اعـثم فیهـا الكثیـر مـن االخبـار التـي تختلـف یان المادة التاریخ -
ه وهذا االمر تبین من خـالل مـا ن اخرون سبقوه او جاءوا من بعدعما رواه مؤرخو 

 رت الیه في هوامش الدراسةاش
ایة فضال عن فقدان النقـد و نقل الر  كانت تنقص ابن اعثم الدقة والتمحیص في -

 والتحلیل التاریخي للروایات التاریخیة.
لهــا ،فقد توســع ابــن اعــثم فجععلــى مضــمونه اً الكتــاب ال ینطبــق كثیــر  ان عنــوان -

 تمثل اخبارا وقضایا،وحوادث،وقصصا الصلة لها بالفتوح على أي حال.
وي بعیــدا عــن حیــاة المســلمین لــم ینــز  تبــین لنــا ممــا تقــدم ان االمــام علــي  -

فكـــان ومـــا تقـــع مـــن احـــداث بـــل كـــان ناصـــحا امینـــا المتـــه وللقـــائمون بشـــؤنها 
 ناصحًا للخلفاء الذین سبقوه

فحدث  )(بخصوص من یخلفه  )(م لم تلتزم االمة وصایا رسولها الكری -
اللها، عاتـــه تلقـــي علـــى االمـــة االســـالمیة بضـــاالنقـــالب الخطیـــر الـــذي الزال تب

ــــى شــــق عصــــا  ــــى مــــا حصــــل،ولم یعمــــل عل فكــــان موقــــف االمــــام الصــــبر عل
 تســتغني عــن وكانــت االمــة ال بــل نــراه صــابرا یقــدم النصـح والمشــورةالمسـلمین 

 . )(مدینة علم النبي  علمه كیف ال وهو باب
من اعـداءه الـذین هـم اعـداء  تبین لنا ان المؤلف انصف امیر المؤمنین  -

 الدین والحیاة.
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سیاسـة اصـالحیة حـاول مـن خاللهـا اصـالح النظـام  مارس االمـام علـي  -
رمة واهمهـــــا النظـــــام ي تعـــــرض للتخریـــــب خـــــالل الســـــنوات المنصـــــالعـــــام الـــــذ

هــا ال اقــارب وال غیــرهم االقتصــادي المتمثــل بــاالموال العامــة التــي لــم یحــابي فی
 وانما هي للمسلمین جمیعا متساوین ال افضلیة الحد على االخر.

كانـــت مـــن  علـــى الـــرغم مـــن ان الحقبـــة التـــي حكـــم بهـــا امیـــر المـــؤمنین  -
ة الدولـة االسـالمیة حیـث كانـت صـعب اصعب الحقـب التاریخیـة التـي مـرت بهـا

وحـــرب صـــفین رب الجمـــل ة مـــع كثـــرة االضـــطرابات المتمثلـــة بحـــوغیـــر مســـتقر 
 ال الخــــوارج فــــي النهــــروان ادت الــــى أعاقــــة االمــــام فــــي تطبیــــق مشــــروعهوقتــــ

االصــالحي لكنــه اســتطاع ان یخلــق النمــوذج المثــالي الدارة الدولــة مــن خــالل 
 تشریعاته المختلفة.

المؤلــف كــان مولعــا بالشــعر فــال  تبــین للباحــث مــن خــالل صــفحات الفتــوح ان -
ــة جــد صــفحة مــن الكتــاب تخلــوا مــن االبیــن ات الشــعریة،بل هنــاك قصــائد طویل

 اوردها في ثنایا صفحات كتابه.
انفرد ابن اعثم في بعض االخبار التي لم یوردها المؤرخون كخبر كالم االمـام  -

في مدحة لعمر بن الخطاب او في تاریخ استشهاد امیـر المـؤمنین  علي 
 .وغیره من االخبار 

  
  
  
  
  
  
 
 



Abstract 
Biograthy of Alimam Ali(peace be upon him, from book Al- 
fotouh for ibn Asom. 
 
*After this long journey with the biography of imam 
Ali(Peace be upon him), we must stand on the most 
important results of this study. 
 
*The Author begans with the biography of iman Ali(Peace 
be upo him), after the death of Messanger of allah(Allah 
bless him and peace be upon him and his family).He did not 
exposed to animportant issue, it’s the succession of the 
Messanger of allah(allah bless him and peace be upon him 
and his family), he mentions the death of the Massender of 
Allah, then the meeting in bin saedas assistance, then 
allegiance to Abu bakr, and the rest of caliphs omer bin al 
Katab, osman bin Afan. The Author didn’t mention the 
right of imam Ali(Peace be upon him). 
 
*The historical subjects that produce by ibn Asom contain a 
lot of news different from what is telling by Historians come 
befor and after him, and this subject show up throw the 
footnotes of this study. 
 
*Ibn Asom didn’t transfer the historical novels and texts in 
clarity way, and his study missing the critism and the 
historical analysis of historical novels. 
 
*From the titill of the book al-fotouh the book did not 
talking only about Al fotouh, its contain a neas, issues and 
stories outline the fotouh. 
 
*From previously lines Al-iman ali(peace be upon him). 
Didintd but himself auby from yhe lives of Muslim ,but he 
was legal ti his nation and her leaders, and he was counseled 
to the caliphs who preceded him. 



*The nation didn’t comply with the commanel of the 
prophet Muhammad about his successor, and because of this 
the nation suffering from the conseguences of this issue the 
postion of imam Ali was patience with what happened, he 
didn’t work to stick incision Muslims but seeing him offer 
advice and the nation dews not dispense with his know ledge 
, because he was the door of the city of knowledye of the 
prophet(Allah bless him and peace be upon him and his 
family). 
 
*The Author was equitable with imam ali(Peace be upon 
him) more than his enemies, they also the enemies of religion 
and life. 
 
*Al-imam ali(Peace be upon him) wants to reform the policy 
and reform the system. 
 
*Al-imam kept the public monu, it’s the money of muslim, 
neither sons or relatives have the right to act reserved, its 
just the money of muslim in the house of money. 
 
*despite the era of imam ali was one of the most difficult and 
unstable era, many wars happened like the war of Al jamel 
safean and the fight with Al marigen in al nahrawan. This 
wars didn’t give the imam Ali the time to applicated hus 
erfoemer project, but he success roling the nation. 
 
*The research her sees from the pages of Al-fotouh, the 
Author was love poetry he uses poetry in every page, even 
long poems he Writes in his book. 
 
*Ibn Asom transfer some news, didn’t mention by other 
historians like, imam ali word to omer bin al-katab and the 
date of his martyrdom9peace be upon him) and other news. 
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