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 اخلوارج 

 نشأهتم وصفاهتم وعقائدهم وأفكارهم

 أتليف

يب  د.علي حممد حممد الصََّّلَّ
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 املقدمة

ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،  إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه

 من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له،

ُوُتنَّ  ﴿رسوله  وأشهد أن حممدًا عبده و ِإالَّ واأانُتم  َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا ات َُّقوا اَّللَّا حاقَّ تُ قااتِِه واالا َتا

 [ .102]آل عمران:  ﴾مُّْسِلُمونا 

ا واباثَّ ِمن ُْهما ﴿  ا زاْوجاها ها ٍة واخالاقا ِمن ْ ا النَّاُس ات َُّقوا رابَُّكُم الَِّذي خالاقاُكم مِ ن ن َّْفٍس وااِحدا ا َيا أاي ُّها

ِثريًا واِنسااًءۚ  واات َُّقوا اَّللَّا الَِّذي تاسااءاُلونا ِبِه وا  اما ۚ ِإنَّ اَّللَّا كاانا عالاْيُكْم راِقيًبا رِجاااًل كا  [ .1]النساء:  ﴾اْْلاْرحا

ا الَِّذينا آماُنوا ات َُّقوا اَّللَّا واُقوُلوا ق اْواًل ساِديًدا ﴿  ُيْصِلْح لاُكْم أاْعماالاُكْم واي اْغِفْر لاُكْم  َيا أاي ُّها

 [ .71، 70]اْلحزاب:  ﴾ُذنُوباُكْم ۗ وامان يُِطِع اَّللَّا واراُسولاُه ف اقاْد فاازا ف اْوزًا عاِظيًما 

َي رب لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك، ولك احلمد حىت ترضى، ولك 

 .الرضااحلمد إذا رضيت، ولك احلمد بعد 
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 أما بعد... 

 يف هذا الكتاب قمتأصل هذا الكتاب من كتايب علي بن أيب طالب رضي هللا عنه، حيث 

فت هبم، وذكرت اْلحاديث النبوية فبينت نشأة اخلوارج وعرَّ  اخلوارج،بدراسة موضوعية علمية عن 

علي بن أيب   اؤمممنناليت تضمنت ذمهم، واحنيازهم إىل حروراء، ومناظرة ابن عباس هلم، وسياسة أمري

يف التعامل معهم، وأسباب مقاتلته هلم. وأشرت إىل أهم صفات  طالب رضي هللا عنه وأرضاه،

، كالغلو يف الدين، واجلهل به، وشق عصا الطاعة، والتكفري  اخلوارج يف عهد أمري اؤمممنن عليٍ 

لمن وطعنهم لبعض الصحابة ابلذنوب واستحالل دماء اؤمسلمن وأمواهلم، وسوء الظن، وتكفري اؤمس

 رضي هللا عنهما. وعلىوتكفريهم لعثمان 

، وفهم اإلسالم هو بيان احلق وكشف الباطليف الدعوة إىل هللا تعاىل إن اؤمنهج اْلصيل 

كما أنه ينبغي التنويه، وتشجيع ،   خالل العلماء والفقهاء والدعاة إىل هللا تعاىل الصحيح من

واحرتامها وتقديرها والوقوف معها يف نصيحة أقوامها، وعلينا أن نقف اْلصوات اإلصالحية الصادقة 

 .للحق والعدل والقيم اإلنسانية الرفيعة مع كل حمب صادق

علينا أن نعمل هلذا الدين، وسعادتنا ليست ابقتطاف الثمر العاجل، وإمنا يف الشعور بتوفيق و 

حانه أن يبارك يف هذا اجلهد وينتفع به أولئك هللا واْلمل يف رضاه ومشولية فهم اإلسالم، فلعل هللا سب

الدعاة الذين ال نعرف أمساءهم، ولكن سريى التاريخ آاثرهم وسيقيلون العامل اإلسالمي من عثرته 
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وينهضون به من كبوته، أولئك الرابنيون اؤمتجردون الذين عرفوا احلق واستشعروا السعادة يف نصرته، 

انبه على رقة احلال وقلة النصري. فأخذ هللا يأيديهم لصدقهم وعملوا له، ودافعوا عنه، ووقفوا جب

وإخالصهم ومتابعتهم للنيب صلى هللا عليه وسلم، وأولئك العلماء، وطالب العلم الذين توزن مداد 

أقالمهم بدماء الشهداء، وأولئك التجار الذين يقفون خلف موكب الدعوة يأمواهلم وثرواهتم وأنفسهم 

 ﴾ِإَّنَّ َناااُف ِمن رَّب ِناا ي اْوًما عاُبوًسا قاْمطارِيًرا  الا نُرِيُد ِمنُكْم جازااًء واالا ُشُكوًرا ﴿ ولسان حاهلم يقول: 

[ وأولئك اجلنود اجملهولون يف هذه الدنيا ولكنهم غداً أعالم شاخمة يف ُرىب اخللد. 10، 9]اإلنسان: 

وعقيدتنا من جذورها، وجهود خصوم  إن العواصف العاتية هتب بعنف تريد اجتياح إسالمنا وديننا

اإلسالم من الصليبية واليهودية والعلمانية والباطنية واؤمبتدعة تستبيح قادتنا وكرباءَّن يف ميدان العلم 

واْلدب والسياسة وتريد تشويه اترخينا، فعندما نكون أمة بدون اتريخ، فلن نكون أمة صاحلة. فما 

مل يصنع رجااًل على تراخي العصور؟ فهل ميكننا أن نستلهم قيمة أمة ليس هلا رجال؟ وما قيمة دين 

من الدروس والعرب من اترخينا، ما خيزي أعداء هللا ويرد كيدهم يف حنورهم، وما يساعدَّن على 

 حضارتنا؟استئناف رسالتنا ودعم 

عند  إن اإلنسانية ترتنح يف هذه اآلونة الكاحلة من التاريخ لبعدها عن منهج هللا تعاىل، والدواء

 اآلخرين؟اؤمسلمن وحدهم، فهل ينصفون أنفسهم، وينقذون 

فهل من عودة إىل اإلسالم، تزكي السرائر، وتبين اْلخالق، وتصلنا ابلقرآن الكرمي، وتشعرَّن 

بشرف االنتماء إىل حممد ودينه، وضرورة العمل بدعوته وسنة خلفائه الراشدين، أيب بكر وعمر 
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ام رضي هللا عنهم أمجعن، ونكون حلقة موصولة يف دعم رسالة وسائر أصحابه الكر  وعلىوعثمان 

 احلبيب صلى هللا عليه وسلم اليت استوعبت الزمن كله.

 11الساعة واحدة إال مخس دقائق ظهراً بتاريخ  ميسهذا وقد انتهيت من هذا الكتاب يوم اخل

م، والفضل هلل من قبل ومن بعد، وأسأله سبحانه  2014 أغسطس 7ه  اؤموافق  1435 شوال

وتعاىل يأمسائه احلسىن وصفاته العلى أن جيعل عملي لوجهه خالصًا ولعباده َّنفعاً، وأن يثيبين على  

كل حرف كتبته وجيعله يف ميزان حسنايت، وأن يثيب إخواين الذين أعانوين بكل ما ميلكون من أجل 

من كل مسلم يطلع على هذا الكتاب أال ينسى العبد الفقري إىل  إَتام هذا اجلهد اؤمتواضع، ونرجو

رابِ  أاْوزِْعيِن أاْن أاْشُكرا نِْعماتاكا الَّيِت أانْ عاْمتا عالايَّ واعالاٰى ﴿ عفو ربه ومغفرته ورمحته ورضوانه من دعائه: 

 [.19]النمل:  ﴾ِعبااِدكا الصَّاحِلِنا  وااِلدايَّ واأاْن أاْعمالا صااحِلًا ت اْرضااُه واأاْدِخْليِن ِبرامْحاِتكا يف 

مَّا ي اْفتاِح اَّللَُّ لِلنَّاِس ِمن رَّمْحاٍة فاالا ُمُِْسكا هلاااۖ  واماا مُيِْسْك فاالا ُمْرِسلا لاُه ِمن ب اْعِدِهۚ  ﴿ قال تعاىل: 

 لم.هللا على سيدَّن حممد وعلى آله وصحبه وس [. وصلى2]فاطر:  ﴾واُهوا اْلعازِيُز احلْاِكيُم 

سبحانك اللهم وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعواَّن أن 

 احلمد هلل رب العاؤمن.

 الفقري إىل عفو ربه ومغفرته ورمحته ورضوانه

يبِّ   علي حممد الصََّّلَّ
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 املبحث األول:

 اخلوارج 

 أواًل: نشأة اخلوارج والتعريف هبم:

بتعريفات، منها ما بينه أبو احلسن اْلشعري أن اسم اخلوارج يقع على عر ف أهل العلم اخلوارج 

تلك الطائفة الذين خرجوا على رابع اخللفاء الراشدين علي بن أيب طالب رضي هللا عنه، وبن أن 

وا خروجهم على علي  هو العلة يف تسميتهم هبذا االسم، حيث قال رمحه هللا تعاىل: والسبب الذي مس  

 .(1)جهم على علي  بن أيب طالب ؤما حكمله خوارج، خرو 

 أن اسم اخلارجي يتعدى إىل كل من أشبه أولئك النفر الذين خرجوا على أما ابن حزم فقد بنَّ 

علي  بن أيب طالب رضي هللا عنه وشاركهم يف معتقدهم، فقد قال: ومن وافق اخلوارج يف إنكار 

أئمة اجلور، وأن أصحاب الكبائر خملدون يف التحكيم وتكفري أصحاب الكبائر والقول ابخلروج على 

جائزة يف غري قريش فهو خارجي وإن خالفهم فيما عدا ذلك ُما اختلف فيه  النار، وأن اإلمامة

 .(2)اؤمسلمون خالفهم فيما ذكرَّن فليس خارجياً 

 

                                                           
 (.1/207مقاالت اإلسالميين ) (1)

 
 (.2/113الفصل في الملل واألهواء والنحل ) (2)
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ف اخلوارج بتعريف عام اعترب فيه اخلروج على اإلمام الذي اجتمعت وأما الشهرستاين: فقد عرَّ 

عليه الكلمة على إمامته الشرعية خروجًا يف أي زمان كان، حيث قال يف تعريفه للخوارج: كل من 

خرج على اإلمام احلق الذي اتفقت اجلماعة عليه يسمى خارجياً سواًء كان اخلروج يف أَيم الصحابة 

 .(1)على اْلئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعن إبحسان واْلئمة يف كل زمان

ل ابن حجر معرفًا هلم: واخلوارج الذين أنكروا على علي  التحكيم وتربؤوا منه ومن عثمان وقا

، وقال يف تعريف آخر: أما اخلوارج فهم مجع (2)وذريته وقاتلوهم، فإن أطلقوا تكفريهم فهم الغالة

وا بذلك خلروجهم على الدين وخروجهم على خيار خارجة، أي طائفة، وهم قوم مبتدعون مسُ 

 .(3)اؤمسلمن

أما أبو احلسن اؤملطي: فريى أن أول اخلوارج احملكمة، الذين ينادون ال حكم إال هلل ويقولون: 

عليٌّ كفر، جيعلون الكفر إىل أيب موسى اْلشعري، وال حكم إال هلل: فرقة اخلوارج، مسيت خوارج 

 .(4)ا: ال حكم إال هللخلروجهم على علي  رضي هللا عنه يوم احلكمن، حن كرهوا التحكيم، وقالو 

 .(5)أما الدكتور َّنصر العقل فيقول: هم الذين يكفرون ابؤمعاصي، وخيرجون على أئمة اجلور

                                                           
 الملل والنحل. (1)
 (.459هدى الساري في مقدمة فتح الباري، ص ) (2)
 (.2/283فتح الباري ) (3)
 (.47التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع، ص ) (4)
 (.28الخوارج، ناصر العقل، ص ) (5)
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فاخلوارج هم أولئك النفر الذين خرجوا على علي  رضي هللا عنه بعد قبوله التحكيم يف موقعة 

، (2)، والشراة(1)احلروريةصفن، وهلم ألقاب أخرى عرفوا هبا غري لقب اخلوارج، ومن تلك اْللقاب 

، وهم يرضون هبذه اْللقاب كلها إال ابؤمارقة فإهنم ينكرون أن يكونوا مارقة من (3)واؤمارقة، واحملكمة

 .(4)الدين كما ميرق السهم من الرمية

ومن أهل العلم من يرجع بداية نشأة اخلوارج إىل زمن الرسول صلى هللا عليه وسلم، وجيعل أول 

ويصرة الذي اعرتض على الرسول صلى هللا عليه وسلم يف قسمة ذهب كان قد بعث به اخلوارج ذا اخل

علي رضي هللا عنه من اليمن يف جلد مقروظ، فقد جاء عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه أنه 

، مل حتصل من (5)قال: بعث علي بن أيب طالب إىل رسول هللا من اليمن بذهبة يف أدمي مقرظ

قسمها بن أربعة نفر، بن عيينة بن حصن، واْلقرع بن حابس، وزيد اخليل، والرابع ، قال: ف(6)تراهبا

إما علقمة بن كالثة، وإما عامر بن الطفيل، فقال رجل من أصحابه: كنا حنن أحق هبذه من همالء، 

 أال أتمنوين وأان أمني من يف السماء أيتيين خرب»قال: فبلغ ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم، فقال: 

                                                           
 سموا بهذا االسم لنزولها بحروراء في أول أمرهم. (1)

 
 سموا شراة لقولهم: شرينا أنفسنا في طاعة هللا، أي: بعناها بالجنة. (2)

 
 هلل. سموا بهذا االسم إلنكارهم الحكمين، وقولهم: ال حكم إال (3)

 
 (.1/207مقاالت اإلسالميين ) (4)

 
 أي: في جلد مدبوغ بالقرظ. (5)

 
 أي: لم تميز ولم تصف من تراب معدنها. (6)
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، كث اللحية (1)، قال: فقام رجل غائر العينن مشرف الوجنتن َّنشز اجلبهة«السماء صباحاً ومساءً 

ويلك أولست أحق أهل األرض »حملوق الرأس مشمر اإلزار، فقال: َي رسول هللا اتق هللا، فقال: 

قه، فقال: ، قال: مث وىل الرجل، فقال خالد بن الوليد: َي رسول هللا أال أضرب عن«أن يتقي هللا

، قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس يف قلبه، فقال رسول «ال، لعله أن يكون يصلي»

، قال مث «، وال أشق بطوهنم(2)إين مل أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس»هللا صلى هللا عليه وسلم : 

هذا قوم يتلون كتاب هللا رطبًا ال جياوز  (4)إنه خيرج من ِضْئِضئ»، فقال: (3)نظر إليه وهو ُمقفٍ 

لئن أدركتهم ألقتلنهم »، قال: أظنه قال: «حناجرهم ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية

 .(5)«قتل مثود

قال ابن اجلوزي عند هذا احلديث: أول اخلوارج وأقبحهم حالة ذو اخلويصرة التميمي، يف لفظ: 

، فهذا أول خارجي خرج يف (6)« ومن مل يعدل إذا مل أعدل ويلك»أنه قال له: اعدل، فقال: 

اإلسالم، وآفته أنه رضي برأي نفسه ولو وقف لعلم أنه ال رأي فوق رأي رسول هللا صلى هللا عليه 

                                                           
 أي: مرتفع الجبهة. (1)

 
 أي: أفتش وأكشف، ومعناه: أني أمرت بالحكم بالظاهر وهللا يتولى السرائر. (2)

 
 مقف: أي موٍل. (3)

 
 مكسورتين وآخره مهموز وهو أصل الشيء.ضئضئ: هو بضادين معجمتين  (4)
 

 (.2/742(، ومسلم )2/232أخرجه البخاري ) (5)
 

 (.2/740أخرجه مسلم ) (6)
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، وُمن أشار يأن أول (1)وسلم، وأتباع هذا الرجل هم الذين قاتلوا علي بن أيب طالب رضي هللا عنهم

 ، (2)و حممد بن حزماخلوارج ذو اخلويصرة: أب

، ومن العلماء من يرى يأن نشأة اخلوارج بدأت (3)وكذا الشهرستاين يف كتابه اؤملل والنحل

ابخلروج على عثمان رضي هللا عنه إبحداثهم الفتنة اليت أدت إىل قتله رضي هللا عنه ظلمًا وعدواَّنً، 

الطحاوية: فاخلوارج والشيعة حدثوا يف ، وقال شارح (4)ومسيت تلك الفتنة اليت أحدثوها ابلفتنة اْلوىل

، وقد أطلق ابن كثري على الغوغاء الذين خرجوا على عثمان وقتلوه اسم اخلوارج، (5)الفتنة اْلوىل

حيث قال يف صدد ذكره هلم بعد قتلهم عثمان رضي هللا عنه: وجاء اخلوارج فأخذوا مال بيت اؤمال 

 .(6)وكان فيه شيء كثري جداً 

 

  

                                                           
 (.90تلبيس إبليس، ص ) (1)

 
 (.4/157الفصل في الملل واألهواء والنحل ) (2)

 
 (.1/116الملل والنحل ) (3)

 
 (.3/1141عقيدة أهل السنة في الصحابة ) (4)

 
 (.563العقيدة الطحاوية، ص )شرح  (5)

 
 (.7/202البداية والنهاية ) (6)
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 يف بداية نشأة اخلوارج: الرأي الراجح

وابلرغم من االرتباط القوي بن ذي اخلويصرة والغوغاء الذين خرجوا على عثمان وبن اخلوارج 

الذين خرجوا على علي  بسبب التحكيم فإن مصطلح اخلوارج ابؤمعىن الدقيق هلذه الكلمة ال ينطبق 

فة هلا اجتاهها السياسي وآراؤها إال على اخلارجن بسبب التحكيم، حبكم كوهنم مجاعة يف شكل طائ

 .(1)اخلاصة، أحدثت أثراً فكرَيً وعقائدَيً واضحاً، بعكس ما سبقها من حاالت

 اثنياً: ذكر األحاديث اليت تتضمن ذم اخلوارج:

وردت أحاديث كثرية عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف ذم اخلوارج اؤمارقة، وصفوا فيها يأوصاف 

أخبث اؤمنازل، فمن اْلحاديث اليت وردت اإلشارة فيها إىل ذمهم، ما رواه ذميمة شنيعة جعلتهم يف 

الشيخان يف صحيحهما من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال: بينما حنن عند رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم وهو يقسم قسماً، إذ أاته ذو اخلويصرة وهو رجل من َتيم، فقال: َي رسول هللا 

، فقال «ويلك، ومن يعدل إذا مل أعدل، قد خبت وخسرت إن مل أكن أعدل»اعدل، فقال: 

دعه فإن له أصحااًب حيقر أحدكم صَّلته »عمر: َي رسول هللا ائذن يل فيه فأضرب عنقه، فقال: 

، ميرقون من الدين كما ميرق (2)مع صَّلهتم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن ال جياوز تراقيهم

                                                           
 (.297(، خالفة علي، عبد الحميد، ص)1/67فرق معاصرة للعواجي ) (1)

 
 تراقيهم: جمع ترقوة، وهي العظم بين ثغرة النحر والعاتق، وهما ترقوتان من الجانبين. (2)
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، فما يوجد فيه (2)ينظر إىل نصله فَّل يوجد فيه شيء، مث ينظر إىل رصافه ،(1)السهم من الرمية

، أبتهم (3)شيء، مث ينظر إىل نفسه، وهو قدحه فَّل يوجد فيه شيء، وقد سبق الفرث والدم

وخيرجون على حني فرقة  (5)تدردر (4)رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي املرأة، أو مثل البضعة

فأشهد أين مسعت هذا احلديث من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ، قال أبو سعيد: «من الناس

وأشهد أن علي بن أيب طالب قاتلهم وأَّن معه فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتى به حىت نظر إليه على 

 .(6)نعت النيب صلى هللا عليه وسلم الذي نعته

عيد اخلدري فسأاله وروى الشيخان أيضاً من حديث أيب سلمة وعطاء بن يسار أهنم أتيا أاب س

 -ومل يقل منها  -خيرج يف هذه األمة »عن احلرورية هل مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول: 

ميرقون  -أو حناجرهم  -قوم حتقرون صَّلتكم مع صَّلهتم فيقرؤون القرآن ال جياوز حلوقهم 

رصافه فيتمارى يف من الدين مروق السهم من الرمية، فينظر الرامي إىل سهمه، إىل نصله إىل 

                                                           
 سهمك، وقيل: كل دابة مرمية.الرمية: الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه  (1)

 
 رصافة: يقال: رصف السهم إذا شده بالرصاف، وهو عقب يلوى على مدخل النصل فيه. (2)

 
 يعني: مر مراً سريعاً في الرمية لم يعلق به شيء من الفرث والدم. (3)

 
 (.1/133البضعة: القطعة من اللحم. النهاية في غريب الحديث ) (4)

 
 (.2/112جيء وتذهب. النهاية في غريب الحديث )تدردر: أي ترجرج ت (5)

 
 (.744، 2/743مسلم ) (6)

 



 

 
 

  

 

 
14 

  

 

، وروى البخاري من حديث أسري بن عمرو قال: قلت (2)«، هل علقت هبا من الدم شيء(1)الفوقة

لسهيل بن حنيف: هل مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول يف اخلوارج شيئًا؟ قال: مسعته يقول: 

ميرقون من اإلسَّلم خيرج منه قوم يقرؤون القرآن ال جياوز تراقيهم »وأهوى بيده قبل العراق: 

، ففي هذه الثالثة اْلحاديث ذم واضح لفرقة اخلوارج، فقد وصفهم صلى «مروق السهم من الرمية

 هللا عليه وسلم يأهنم طائفة مارقة، وأهنم يشددون يف الدين يف غري موضع التشديد، بل ميرقون منه

اشتمل احلديث اْلول يف هذه حبيث يدخلون فيه مث خيرجون منه سريعًا مل يتمسكوا منه بشيء، كما 

الثالثة اْلحاديث أهنم يقاتلون أهل احلق، وأن أهل احلق يقتلوهنم، وأن فيهم رجاًل صفة يده كذا 

وكذا، وكل هذا وقع وحصل كما أخرب به صلى هللا عليه وسلم، ويف قوله صلى هللا عليه وسلم : ال 

 جياوز تراقيهم احتماالت:

 قلوهبم، وحيملونه على غري اؤمراد به.حيتمل أنه لكون ال تفقهه  - 1

 .(3)حيتمل أن يكون اؤمراد أن تالوهتم ال ترتفع إىل هللا - 2

ومن صفاهتم الذميمة اليت ذمهم هبا الرسول صلى هللا عليه وسلم أهنم ليس هلم من اإلميان إال 

ون لشدة ما جمرد النطق به، وأهنم أصحاب عقول رديئة وضعيفة، وأهنم عندما يقرؤون القرآن يظن
                                                           

 الفوقة: هي الحجر الذي يجعل فيه الوتر. (1)
 

 (.744، 2/743مسلم ) (2)
 

 (.7/159(، ما قاله القاضي عياض في شرح النووي )6/618فتح الباري ) (3)
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بلغوا إليه من سوء الفهم أنه هلم وهو عليهم، فقد روى البخاري رمحه هللا من حديث علي رضي هللا 

عنه أنه قال: إذا حدثتكم عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حديثًا فوهللا ْلن أاُخرَّ من السماء 

خدعة، وإين مسعت  أحب إيل من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيين وبينكم فإن احلرب

، (2)أحداث األسنان (1)سيخرج قوم يف آخر الزمان»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 

ال جياوز إمياهنم حناجرهم ميرقون من الدين كما  (4)، يقولون من خري قول الربية(3)سفهاء األحَّلم

 .(5)«ميرق السهم من الرمية

هلم من اإلميان إال جمرى النطق، فقد دل احلديث ويف هذين احلديثن ذم للخوارج يأهنم ليس 

، وأما هذا احلديث الذي هو حديث زيد بن وهب (6)اْلول على أهنم يممنون ابلنطق ال ابلقلب

 اجلهين عن علي رضي هللا عنه فقد أطلق اإلميان فيه على الصالة، وكال احلديثن دال على أن إمياهنم

                                                           
قال الحافظ ابن حجر: المراد بآخر الزمان زمان خالفة النبوة، فإن في حديث سفينة المخرج في السنن  (1)

وصحيح ابن حبان وغيره مرفوعاً: الخالفة بعدي ثالثون سنة، ثم تصير ملكاً، وكانت قصة الخوارج وقتلهم في 
 (.12/287النهروان في أواخر خالفة علي سنة ثمان وثالثين للهجرة، فتح الباري )

 
 (.7/169صغار السن، شرح النووي ) (2)

 
 (.6/619ضعفاء العقول، فتح الباري ) (3)

 
 أي من القرآن كما في حديث أبي سعيد المتقدم: يقرؤون القرآن. (4)

 
 (.2/281البخاري ) (5)

 
 (.2/281فتح الباري ) (6)
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رهم، وال تراقيهم، وهذا من أبشع الذم وأقبحه ؤمن وصف حمصور يف نطقهم، وأنه ال يتجاوز حناج

 .(1)به

أهنم ميرقون من الدين ال يوفقون  ،ومن الصفات القبيحة اليت ذمهم هبا عليه الصالة والسالم

للعودة إليه، وأهنم شر اخللق واخلليقة، فقد روى مسلم رمحه هللا من حديث أيب ذر رضي هللا عنه، 

إن بعدي من أميت أو سيكون بعدي من أميت قوم »هللا عليه وسلم : قال: قال رسول هللا صلى 

يقرؤون القرآن ال جياوز حَّلقيمهم خيرجون من الدين كما خيرج السهم من الرمية، مث يعودون 

، وروى حديث أيب سعيد أن النيب صلى هللا عليه وسلم ذكر قوماً (2)«فيه، هم شر اخللق واخلليقة

هم شر اخللق أو من شر »فرقة من الناس سيماهم التحالف قال:  يكونون يف أمته خيرجون يف

 « .اخللق، يقتلهم أدىن الطائفتني إىل احلق

ومن صفاهتم اليت ُذم هبا اخلوارج على لسان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أهنم من أبغض 

ل هللا صلى هللا اخللق إىل هللا، فقد جاء يف صحيح مسلم من حديث عبيد هللا بن أيب رافع موىل رسو 

عليه وسلم أن احلرورية ؤما خرجت وهو مع علي بن أيب طالب رضي هللا عنه، قالوا: ال حكم إال هلل، 

، إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصف َّنسًا إين ْلعرف (3)قال علي: كلمة حق أريد هبا ابطل

                                                           
 (.3/1183عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام ) (1)

 
 (.2/750سلم )م (2)

 
ِ معناه: أن الكلمة أصلها صدق، قال تعالى: ﴿  (3) ﴾ لكنهم أرادوا بها اإلنكار على علّي في تحكيمه. إِِن اْلُحْكُم إاِلا ّلِِلا

 (.174، 7/173شرح النووي )
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من أبغض خلق هللا  - حلقه وأشار إىل -صفتهم وهمالء يقولون احلق يألسنتهم ال جياوز هذا منهم 

، أو حلمة ثدي، فلما قتلهم علي بن أيب طالب رضي هللا (1)إليهم، منهم أسود إحدى يديه طيب شاه

عنه، قال: انظروا فلم جيدوا شيئاً، فقال: ارجعوا فوهللا ما كذب وال كذبت مرتن أو ثالاثً، مث وجدوه 

هللا: وأَّن حاضر ذلك من أمرهم وقول علي يف خربة فأتوا به حىت وضعوه بن يديه، قال عبيد 

 .(2)فيهم

ومن صفاهتم القبيحة اليت كانت ذمًا هلم على لسان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أهنم حرموا 

، فقد روى مسلم يف صحيحه من حديث أسري بن عمرو عن سهيل (3)من معرفة احلق واالهتداء إليه

، قال (4)«يتيه قوم قبل املشرق حملقة رؤوسهم»ل: بن حنيف عن النيب صلى هللا عليه وسلم قا

النووي: قوله صلى هللا عليه وسلم : يتيه قوم قبل اؤمشرق، أي: يذهبون عن الصواب، وعن طريق 

 .(5)احلق، يقال: اته إذا ذهب ومل يهتد لطريق احلق وهللا أعلم

                                                                                                                                                            
 

 المراد ضرع الشاة. (1)
 

 (.2/749مسلم ) (2)
 

 (.3/1184)عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام  (3)
 

 (.2/750مسلم ) (4)
 

 (.7/175شرح النووي ) (5)
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م أهنا واقعة فيهم أهنم ومن الصفات اؤمذمومة اليت تلبسوا هبا وأخرب النيب صلى هللا عليه وسل

، فقد روى الشيخان يف صحيحهما من (1)يتدينون بقتل أهل اإلسالم، وترك عبدة اْلواثن والصلبان

حديث أيب سعيد اخلدري قال: بعث علي رضي هللا عنه وهو ابليمن بذهبة يف تربتها إىل رسول هللا 

 أربعة نفر... فجاء رجل كث صلى هللا عليه وسلم، فقسمها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بن

، حملوق الرأس، فقال: اتق هللا َي حممد، فقال رسول هللا (3)، َّنتئ اجلبن(2)اللحية مشرف الوجنتن

، قال: مث «فمن يطع هللا إن عصيته، أأيمنين على أهل األرض وال أتمنوين»صلى هللا عليه وسلم : 

نه خالد بن الوليد، فقال رسول هللا صلى هللا أدبر الرجل، فاستأذن رجل من القوم يف قتله يرون أ

إن من ضئضئ هذا قومًا يقرؤون القرآن ال جياوز حناجرهم يقتلون أهل اإلسَّلم »عليه وسلم : 

ويدعون أهل األواثن ميرقون من اإلسَّلم كما ميرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل 

 .(4)«عاد

 

                                                           
 (.3/1184عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام ) (1)

 
 مشرف الوجنتين: أي غليظهما، والوجنة: ما ارتفع من لحم خده. (2)

 
 ناتئ الجبين: أي بارز الجبين من النتوء وهو االرتفاع. (3)

 
 (.742، 2/741ومسلم )(، 2/232البخاري ) (4)
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هللا عليه وسلم حيث وقع منهم ما أخرب به صلى هللا عليه ويف هذا معجزة ابهرة للرسول صلى 

وسلم، فإهنم كانوا يسلون سيوفهم على أهل اإلسالم ابلقتل، وكانوا يغمدوهنا عن الكفار من اليهود 

 ، كما سيأيت بيانه إبذن هللا تعاىل.(1)والنصارى

صلى هللا عليه وسلم ومن الصفات القبيحة اليت كانت ذمًا وعارًا مشينًا للخوارج أن الرسول 

حرض على قتلهم إن هم ظهروا، وأخرب عليه الصالة والسالم أنه لو أدركهم ْلابدهم ابلقتل إابدة عاد 

ومثود، وأخرب عليه الصالة والسالم يأن من قتلهم له أجر عند هللا تعاىل يوم القيامة، وقد شرف هللا 

مبقاتلتهم وقتلهم إذ إن ظهورهم كان يف زمنه  رضي هللا عنه رابع اخللفاء الراشدين علي بن أيب طالب

رضي هللا عنه، على وفق ما وصفهم به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من العالمات اؤموجودة فيهم، 

فقد خرج رضي هللا عنه إىل اخلوارج ابجليش الذي كان هيأه للخروج إىل الشام، فأوقع هبم ابلنهروان، 

ا سيأيت بيانه، ومل يقاتلهم رضي هللا عنه حىت سفكوا الدم احلرام، ومل ينج منهم إال دون العشرة، كم

وأغاروا على أموال اؤمسلمن فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم، وؤما أظهروه من الشر من أعماهلم وأقواهلم، 

ما تقدم ذكره، إذ اْلحاديث الواردة يف ذمهم كثرية  وحسبنا هنا من اْلحاديث الواردة يف ذم اخلوارج

، وسيأيت احلديث يف الصفحات القادمة إبذن هللا (2)خيلو منها كتاب من كتب السنة اؤمطهرةقلما 

تعاىل عن بداية احنيازهم إىل حروراء، ومناظرة ابن عباس هلم، وحرص أمري اؤمممنن علي  على تبصريهم 

                                                           
 (.3/1185عقيدة أهل السنة والصحابة الكرام ) (1)

 
 (.3/118عقيدة أهل السنة في الصحابة الكرام ) (2)
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ومناقشة تلك وهدايتهم، وعن أسباب معركة النهروان والنتائج اليت ترتبت عليها وعن أحوال اخلوارج 

اْلصول، وهل الفكر اخلارجي ال زالت أفكاره موجودة بن الناس؟ وما أسباب ذلك؟ وكيفية 

 معاجلتها؟

 اثلثاً: احنياز اخلوارج إىل حروراء ومناظرة ابن عباس هلم:

انفصل اخلوارج يف مجاعة كبرية من جيش علي رضي هللا عنه أثناء عودته من صفن إىل الكوفة، 

، (2)، ويف رواية بثمانية آالف(1)يف رواية ببضعة عشر ألفاً، وحدد يف رواية ابثين عشر ألفاً  قدرعددها

، وهذه الرواية اليت تذكر أهنم عشرون (4)، كما ذكر أهنم عشرون ألفاً (3)ويف رواية يأهنم أربعة عشر ألفاً 

، وقد انفصل همالء عن اجليش قبل أن يصلوا إىل الكوفة مبراحل، (5)ألفاً، قد جاءت بدون إسناد

وقد أقلق هذا التفرق أصحاب علي وهاهلم، وسار علي مبن بقي من جيشه على طاعته حىت دخل 

الكوفة، وانشغل أمري اؤمممنن يأمر اخلوارج خصوصًا بعدما بلغه تنظيم جبماعتهم من تعين أمري 

يعة هلل عز وجل، واْلمر ابؤمعروف والنهي عن اؤمنكر، ُما يعين انفصاهلم للصالة وآخر للقتال، وأن الب

فعليًا عن مجاعة اؤمسلمن، وكان أمري اؤمممنن علي حريصًا على إرجاعهم جبماعة اؤمسلمن، فأرسل 

                                                           
 (.1/160تاريخ بغداد ) (1)

 
 (.6/235(، إسناده صحيح، مجمع الزوائد )281، 7/280البداية والنهاية ) (2)

 
 ( بسند حسن.160، 10/157مصنف عبد الرزاق ) (3)

 
 (.192تاريخ خليفة، ص) (4)

 
 (.303خالفة علي بن أبي طالب، عبد الحميد، ص) (5)
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لنا احلادثة، فيقول: ... فخرجت إليهم ولبست  ابن عباس إليهم ؤمناظرهتم، وهذا ابن عباس يروي

ون من حلل اليمن، وترجلت، ودخلت عليهم يف دار نصف النهار، وكان ابن عباس أحسن ما يك

رجاًل مجياًل جهرياً، فقالوا: مرحبًا بك َي ابن عباس، ما هذه احللة؟ قال: ما تعيبون علي؟ لقد رأيت 

اَّللَِّ الَّيِت ُقْل ماْن حارَّما زِيناةا ﴿ على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحسن ما يكون من احللل، ونزلت: 

[، قالوا: فما جاء بك؟ قال: قد أتيتكم من 32]اْلعراف:  ﴾ أاْخراجا لِِعبااِدِه واالطَّيِ بااِت ِمنا الر ِْزِق ۚ

عند صحابة النيب من اؤمهاجرين واْلنصار، من عند ابن عم النيب صلى هللا عليه وسلم وصهره، 

فيكم منهم أحد، ْلبلغكم ما يقولون، وأبلغهم ما وعليهم نزل القرآن، فهم أعلم بتأويله منكم، وليس 

تقولون، فانتحى يل نفر منهم، قلت: هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

وابن عمه، قالوا: ثالث، قلت: ما هن؟ قالوا: أما إحداهن: فإنه حكم الرجال يف أمر هللا، إن احلكم 

لت: هذه واحدة، فما الثانية؟ قالوا: وأما الثانية فإنه قاتل ومل واحلكم؟ ق إال هلل، ما شأن الرجال

قلت:  .يسب ومل يغنم، فإن كانوا كفارًا لقد حل سبيهم، ولئن كانوا مممنن ما حل سبيهم وال قتلهم

هذه اثنتان فما الثالثة؟ قالوا: حما نفسه من أمري اؤمممنن، فإن مل يكن أمري اؤمممنن فهو أمري 

قالوا: حسبنا هذا، قلت هلم: أرأيتكم إن قرأت عليكم  ،لت: هل عندكم شيءغري هذا؟الكافرين، ق

من كتاب هللا جل ثناؤه وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم ما يرد قولكم أترجعون؟ قالوا: نعم، قلت: أما 

جال قولكم: حكم الرجال يف أمر هللا، فإين أقرأ عليكم من كتاب هللا أن قد صري هللا حكمه إىل الر 

 يف مثن ربع درهم، فأمر هللا تبارك وتعاىل أن حيكموا فيه،
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ا الَِّذينا آماُنوا الا ت اْقتُ ُلوا الصَّْيدا واأانُتْم ُحُرٌم ۚ وامان ق ات الاُه ﴿ أرأيت قول هللا تبارك وتعاىل:   َيا أاي ُّها

ًدا فاجازااٌء مِ ْثُل ماا ق اتالا ِمنا الن َّعاِم حياُْكُم بِ  [، وكان من 95]اؤمائدة:  ﴾ِه ذاواا عاْدٍل مِ نُكْم ِمنُكم مُّت اعامِ 

حكم الرجال، أنشدكم ابهلل أحكم الرجال يف صالح ذات البن، وحقن دمائهم أفضل أو يف أرنب؟ 

ًما مِ ْن ﴿ قالوا: بلى، بل هذا أفضل، قلت: ويف اؤمرأة وزوجها  ا فاابْ عاُثوا حاكا واِإْن ِخْفُتْم ِشقااقا ب اْيِنِهما

ًما مِ ْن أاْهِلهاا  أاْهِلهِ  [، فنشدتكم ابهلل حكم الرجال يف صالح ذات بينهم وحقن 35]النساء:  ﴾واحاكا

دمائهم أفضل من حكمهم يف بضع امرأة، خرجت من هذه؟ قالوا: نعم، قلت: وأما قولكم قاتل ومل 

ن يسب، ومل يغنم، أفتسبون أمكم عائشة، تستحلون منها ما تستحلون من غريها وهي أمكم؟ فإ

النَّيبُّ ﴿ قلتم: إَّن نستحل منها ما نستحل من غريها فقد كفرمت، وإن قلت: ليست يأمنا فقد كفرمت 

اهُتُْم ۗ [، فأنتم بن ضاللتن فأتوا منها 6]اْلحزاب:  ﴾ أاْوىلاٰ اِبْلُمْمِمِننا ِمْن أانُفِسِهْم ۖ واأاْزوااُجُه أُمَّها

ا نفسه من أمري اؤمممنن، فأَّن آتيكم مبا تضرون، أن مبخرج، أفخرجت من هذه؟ قالوا: نعم، وأما حم

اكتب اي علي هذا ما صاحل »نيب هللا صلى هللا عليه وسلم يوم احلديبية صاحل اؤمشركن، فقال لعلي: 

، قالوا: لو نعلم أنك رسول هللا ما قاتلناك، فقال رسول هللا صلى هللا عليه «عليه حممد رسول هللا

للهم إنك تعلم أين رسول هللا، امح اي علي واكتب هذا ما صاحل عليه امح اي علي، ا»وسلم : 

، وهللا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم خري من علي، وقد حما نفسه، ومل يكن «حممد بن عبد هللا 

حموه نفسه ذلك حماه من النبوة أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم، فرجع منهم ألفان وخرج سائرهم، 

 .(1)، قتلهم اؤمهاجرين واْلنصارفقاتلوا على ضاللتهم
                                                           

 ( إسناده حسن.200خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للنسائي، تحقيق أحمد البلوشي، ص) (1)
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 نستخرج من مناظرة ابن عباس للخوارج جمموعة من الدروس والعرب واحلكم منها:

حسن االختيار ؤمن سوف يقوم ابؤمناظرة مع اخلصم: فقد اختار أمري اؤمممنن علي ابن  - 1

عمه عبد هللا بن عباس، وهو حرب اْلمة وترمجان القرآن، ْلن القوم كانوا يعرفون ابلقرآن، ويعتمدون 

رآن وبتأويله، يف االستدالل على معتقدهم ابلقرآن، لذا كان أوىل الناس مبناظرهتم هو أدرى الناس ابلق

وميكن القول يأن ابن عباس رضي هللا عنه، هو صاحب االختصاص يف هذه اؤمناظرة، ؤما يتحلى به 

من إخالص النية هلل، واجتناب اهلوى، والتحلي ابحللم والصرب، والرتيث والرتفق ابخلصم، وحسن 

 االستماع لكالم اخلصوم، وجتنب اؤمماراة، ووضوح احلجة وقوة الدليل.

البتداء مع اخلصم من نقاط االتفاق: فقد كان أمري اؤمممنن علي بن أيب طالب ا - 2

وخصومه من اخلوارج متفقن على اْلخذ من كتاب هللا وسنة نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم، 

وكذلك كان عبد هللا بن عباس رضي هللا عنه، حيث قال هلم: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب هللا 

صلى هللا عليه وسلم ما يرد قولكم أترضون؟ ومع هذا فإن عبد هللا بن عباس رضي هللا ومن سنة نبيه 

 يستوثق منهم بداية اؤمناظرة. عنهما

معرفة ما عند اخلصم من احلجج واستقصاؤها: واالستعداد هلا قبل بداية اؤمناظرة، ونتوقع  - 3

 م، وقرر ْلصحابه كيفية الرد عليها.أن أمري اؤمممنن علياً رضي هللا عنه علم حبججهم قبل مناظرهت
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تفنيد مزاعم اخلصم واحدة تلو اْلخرى: حىت ال يبقى هلم حجة كما يتضح من كالم ابن  - 4

 عباس رضي هللا عنه يف مناظرته هلم كلما فرغ من تفنيد حجة قال: أخرجت من هذه؟.

، عنهماعباس رضي هللا التقدمي للمناظرة مبا خيدم نتيجتها لصاحل احلق: فإن عبد هللا بن  - 5

قال يف بداية اْلمر وقبل مناظرة: أتيتكم من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم وصهره وعليهم نزل 

 .(1)القرآن وهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم أحد منهم

إظهار احرتام رأي اخلصم أثناء اؤمناظرة: ليكون أدعى لسماع كل ما عنده، وأن حيمله  - 6

 .(2)رأيه، وهذا ما ظهر من مناظرة ابن عباس للخوارج على احرتام

وقد وفق هللا عز وجل اآلالف من همالء: إذ بلغ عدد من شهد معركة النهروان منهم أقل  - 7

وذلك عندما عرفوا احلق، وزالت عنهم الشبهة  -كما سيأيت بيانه إبذن هللا تعاىل   -من أربعة آالف 

عباس من علم وقوة وحجة وبيان، إذ وضح هلم بطالن ما احتجوا بفضل هللا، مث بفضل ما أوتيه ابن 

به، بتفسري اآلَيت اليت أتوهلا التفسري الصحيح، وابلسنة النبوية اؤمشرفة واليت توضح معاين القرآن 

 .(3)الكرمي

                                                           
 ( إسناده حسن.197خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للنسائي، ص) (1)

 
 (.339طالب في الدعوة إلى هللا، ص)منهج علي بن أبي  (2)

 
 (.307خالفة علي بن أبي طالب، عبد الحميد، ص) (3)
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: هذا نص صريح من ابن عباس يف كون (1)قول ابن عباس: وليس فيكم منهم أحد - 8

أحد من أصحاب الرسول صلى هللا عليه وسلم، ومل يعرتض عليه أحد من اخلوارج ال يوجد فيهم 

 -على حد علمي  -اخلوارج والرواية صحيحة واثبتة، كما أنه ال يوجد أحد من علماء أهل السنة 

قال يأن اخلوارج كان فيهم بعض أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأما الزعم يأن اخلوارج  

 فذلك عند اؤمذهب اخلارجي وليس هلم دليل علمي موثوق على قوهلم. كان فيهم بعض الصحابة

حتديد اؤمرجعية: يف قول ابن عباس: أرأيتكم إن قرأت عليكم من كتاب هللا جل ثناؤه  - 9

 وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم ما يرد قولكم أترجعوه؟ قالوا: نعم.

ة للمتناظرين حىت ميكن الوصول إىل ففي كالم ابن عباس هذا درس مهم أال وهو حتديد اؤمرجعي

 نتيجة صحيحة من خالل اؤمناظرة.

 

  

                                                           
 ( إسناده حسن، للبلوشي.200خصائص علي بن أبي طالب للنسائي، ص) (1)
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رابعاً: خروج أمري املؤمنني ملناظرة بقية اخلوارج وسياسته يف التعامل معهم بعد رجوعهم 
 للكوفة مث خروجهم من جديد:

إليهم بعد مناظرة ابن عباس للخوارج واستجابة ألفن منهم هلم، خرج أمري اؤمممنن علي بنفسه 

فكلمهم فرجعوا ودخلوا الكوفة إال أن هذا الوفاق مل يستمر طوياًل، بسبب أن اخلوارج فهموا من 

وصاروا يذيعون  -حسب زعمهم  -علي رضي هللا عنه أنه رجع عن التحكيم واتب من خطيئته 

اس هذا الزعم بن الناس، فجاء اْلشعث بن القيس الكندي إىل أمري اؤمممنن، وقال له: إن الن

يتحدثون أنك رجعت هلم عن الكفر، فخطب علي رضي هللا عنه يوم اجلمعة، وبعد أن محد هللا 

، ويف رواية: جاء رجل فقال: ال حكم إال (1)وأثىن عليه ذكرهم مباينتهم الناس وأمرهم الذي فارقوه فيه

ار عليهم بيده: هلل، مث قام آخر فقال: ال حكم إال هلل، مث قاموا نواحي اؤمسجد حيكمون هللا، فأش

، وأخذ يسكتهم (2)اجلسوا، نعم ال حكم إال هلل، كلمة حق يبتغى هبا ابطل، حكم هللا أنتظر فيكم

لاِئْن أاْشراْكتا لاياْحباطانَّ ﴿ ابإلشارة وهو على اؤمنرب، فقام رجل منهم واضعًا إصبعيه يف أذنيه ويقول: 

فااْصربْ ِإنَّ ﴿ [، فرد أمري اؤمممنن علي بقوله تعاىل: 65]الزمر:  ﴾ عاماُلكا والاتاُكونانَّ ِمنا اخلْااِسرِينا 

 [.60]الروم:  ﴾واْعدا اَّللَِّ حاقٌّۖ  واالا ياْستاِخفَّنَّكا الَِّذينا الا يُوِقُنونا 

                                                           
 (.119، 8/118، صححه األلباني في إرواء الغليل )313 -15/312مصنف ابن أبي شيبة  (1)

 
 (.452الطبري، ص)مرويات أبي مخنف في تاريخ  (2)
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وأعلن أمري اؤمممنن على سياسته الراشدة العادلة جتاه هذه اجلماعة اؤمتطرفة، فقال هلم إن لكم 

 عندَّن ثالاثً:

 ال مننعكم صالة يف هذا اؤمسجد. - 1

 وال مننعكم نصيبكم من هذا الفيء ما كانت أيديكم مع أيدينا. - 2

 .(1)وال نقاتلكم حىت تقاتلوَّن - 3

م هلم أمري اؤمممنن علي هبذه احلقوق ما داموا مل يقاتلوا اخلليفة، أو خيرجوا على مجاعة فقد سلَّ 

اخلاصة يف إطار العقيدة اإلسالمية، فهو ال خيرجهم بداية من اؤمسلمن، مع احتفاظهم بتصوراهتم 

، ومل يزج أمري (2)اإلسالم، وإمنا يسلم هلم حبق االختالف دون أن يمدي إىل الفرقة ومحل السالح

اؤمممنن ابخلوارج ابلسجون أو يسلط عليهم اجلواسيس، ومل حيجر على حرَيهتم، ولكنه رضي هللا عنه 

وإظهار احلق هلم ولغريهم ُمن قد ينخدع آبرائهم ومظهرهم، فقد أمر ممذنه  حرص على إيضاح احلجة

يأن يدخل عليه القراء وال يدخل أحد إال قد حفظ القرآن فامتأل الدار من قراء الناس، فدعا 

مبصحف إمام عظيم، فطفق يصكه بيديه ويقول: أيها اؤمصحف حدث الناس، فناداه الناس فقالوا: 

ا تسأله عنه، إمنا هو مداد يف ورق، وحنن نتكلم مبا ورينا منه فماذا تريد؟ قال: َي أمري اؤمممنن م

                                                           
( بسند 5/688( وتاريخ الطبري )4/136( والشافعي في األمم )328، 15/327مصنف ابن أبي شيبة ) (1)

 (.118، 8/117ضعيف لالنقطاع غير أن للسند شواهد وقد توبع، قاله األلباني في إرواء الغليل )
 

 (.47الوظيفة العقدية للدولة اإلسالمية، حامد عبد الماجد، ص) (2)
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واِإْن ﴿أصحابكم همالء الذين خرجوا بيين وبينهم كتاب هللا، يقول هللا تعاىل يف كتابه يف امرأة ورجل: 

ًما مِ ْن أاهْ  ًما مِ ْن أاْهِلِه واحاكا ن اُهمااِخْفُتْم ِشقااقا ب اْيِنِهماا فاابْ عاُثوا حاكا ًحا يُ وافِ ِق اَّللَُّ ب اي ْ ا ِإْصالا ا ِإن يُرِيدا  ﴾ِلها

[، فأمه حممد أعظم دمًا وحرمة من امرأة ورجل، ونقموا عليَّ أن كاتبت معاوية، كتبت 35]النساء: 

علي بن أيب طالب، وقد جاءَّن سهيل بن عمرو وحنن مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابحلديبية 

شاً، فكتب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: بسم هللا الرمحن الرحيم، فقال حن صاحل قومه قري

سهيل: ال أكتب بسم هللا الرمحن الرحيم، قال: كيف تكتب؟ قال: أكتب ابمسك اللهم، فقال رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم: اكتب، فكتب، فقال: اكتب هذا ما صاحل عليه حممد رسول هللا صلى هللا 

ال: لو أعلم أنك رسول هللا مل أخالفك، فكتب هذا ما صاحل عليه حممد بن عبد هللا عليه وسلم فق

لَّقاْد كاانا لاُكْم يف راُسوِل اَّللَِّ ُأْسواٌة حاساناٌة لِ مان كاانا ي اْرُجو اَّللَّا ﴿ قريشاً، يقول هللا تعاىل يف كتابه: 

 .]21]اْلحزاب:  (1)﴾وااْلي اْوما اآْلِخرا 

اخلوارج أن أمري اؤمممنن عازم على إنفاذ أيب موسى اْلشعري حكماً، طلبوا منه وؤما أيقن 

 هلم أن هذا يعد غدرًا ونقضًا لألميان والعهود، وقد  االمتناع عن ذلك، فأىب علي عليهم ذلك وبنَّ 

هادمتُّْ واالا تانُقُضوا اْْلامْياانا واأاْوُفوا ِبعاْهِد اَّللَِّ ِإذاا عاا﴿ كتبنا بيننا وبن القوم عهوداً، وقد قال هللا تعاىل: 

ِفياًل ب اْعدا ت اوِْكيِدهاا واقاْد جاعاْلتُ   [ .91]النحل:  ﴾ُم اَّللَّا عالاْيُكْم كا

                                                           
 ( قال أحمد شاكر: صحيح اإلسناد.2/656مسند أحمد ) (1)
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فقرر اخلوارج االنفصال عن أمري اؤمممنن علي وتعين أمري عليهم، فاجتمعوا يف منزل عبد هللا بن 

ا ورغبهم يف اآلخرة واجلنة وحثهم على اْلمر وهب الراسيب، فخطبهم خطبة بليغة زهدهم يف الدني

ابؤمعروف والنهي عن اؤمنكر، مث قال: فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية الظامل أهلها إىل جانب هذا 

السواد، إىل بعض كور اجلبال أو بعض هذه اؤمدائن منكرين هلذه اْلحكام اجلائرة، مث قام حرقوص بن 

اء عليه: إن اؤمتاع هبذه الدنيا قليل، وإن الفراق هلا وشيك، فال تدعونكم زهري فقال بعد محد هللا والثن

ِإنَّ اَّللَّا ماعا الَِّذينا ات َّقاوا زينتها أو هبجتها إىل اؤمقام هبا، وال تلتفت بكم عن طلب احلق وإنكار الظلم 

وم إن الرأي ما رأيتم وإن [، فقال محزة بن سنان اْلسدي: َي ق128]النحل:  ﴾وَّالَِّذينا ُهم حمُِّْسُنونا 

وا أمركم رجاًل منكم، فإنه ال بد لكم من عماد وسنان، ومن راية حتنون هبا، احلق ما ذكرمت، فول  

وترجعون إليها، فبعثوا إىل زيد بن حصن الطائي وكان من رؤوسهم فعرضوا عليه اإلمارة فأىب، مث 

ان فأىب، وعرضوها على شريح بن عرضوها على حرقوص بن زهري فأىب، وعرضوها على محزة بن سن

أيب أوىف العبسي فأىب، وعرضوها على عبد هللا بن وهب الراسيب فقبلها، وقال: أما وهللا ال أقبلها 

، واجتمعوا أيضًا يف بيت زيد بن حصن الطائي السنسيب (1)رغبة يف الدنيا، وال أدعها فرقًا من اؤموت

اؤمنكر، وتال عليهم آَيت من القرآن منها قوله فخطبهم وحثهم على اْلمر ابؤمعروف والنهي عن 

ِليفاًة يف اْْلاْرِض فااْحُكم باْنا النَّاِس اِبحلْاقِ  واالا ت اتَِّبِع اهْلاواٰى ف اُيِضلَّ ﴿ تعاىل:  كا عان َيا دااُووُد ِإَّنَّ جاعاْلنااكا خا

ِبيِل اَّللَِّ هلاُ  ِبيِل اَّللَِّ ۚ ِإنَّ الَِّذينا ياِضلُّونا عان سا اٌب شاِديٌد مباا ناُسوا ي اْوما احلِْساابِ سا [، 26]ص~:  ﴾ْم عاذا

                                                           
 (.5/689(، تاريخ الطبري )7/312البداية والنهاية ) (1)
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ُ فاُأولٰاِئكا ُهُم اْلكااِفُرونا ﴿ وقوله تعاىل:  وامان ملَّْ حياُْكم ﴿ واآلية اليت بعدها:  ﴾ وامان ملَّْ حياُْكم مباا أانزالا اَّللَّ

[، مث قال: فأشهد على أهل دعوتنا من 45 - 44ة: ]اؤمائد ﴾مباا أانزالا اَّللَُّ فاُأولٰاِئكا ُهُم الظَّاِلُمونا 

أهل قبلتنا، أهنم قد اتبعوا اهلوى ونبذوا حكم الكتاب، وجاروا يف القول واْلعمال، وأن جهادهم حق 

على اؤمممنن، فبكى رجل منهم يقال له: عبد هللا بن شجرة السلمي، مث حرض أولئك على اخلروج 

جوههم وجباههم ابلسيوف حىت يطاع الرمحن الرحيم، فإن أنتم على الناس وقال يف كالمه: اضربوا و 

ظفرمت أطيع هللا كما أردمت وأاثبكم ثواب اؤمطيعن له العاملن يأمره، وإن فشلتم فأي شيء أفضل من 

 .(1)اؤمصري إىل رضوان هللا وجنته

قال ابن كثري بعد أن ذكر ما أماله الشيطان هلم ُما تقدم ذكره: وهذا ضرب من الناس من 

أغرب أشكال بين آدم، فسبحان من نوع خلقه كما أراد وسبق يف قدره العظيم، وما أحسن ما قال 

ْل نُ ن ابِ ُئُكم اِبْْلاْخسارِ ﴿ بعض السلف يف اخلوارج: إهنم اؤمذكورون يف قوله تعاىل:   ينا أاْعماااًل ُقْل ها

ًعا  ُْم حُيِْسُنونا ُصن ْ نْ ياا واُهْم حياْساُبونا أاهنَّ ْعيُ ُهْم يف احلْايااِة الدُّ ِت  الَِّذينا ضالَّ سا أُولٰاِئكا الَِّذينا كافاُروا آِبَيا

ُْم ي اْوما اْلِقيااماِة واْزًَّن  اهُلُْم فاالا نُِقيُم هلا ِبطاْت أاْعما واؤمقصود أن  ]105-103الكهف: [ ﴾راهبِ ِْم والِقاائِِه فاحا

همالء الضالل، واْلشقياء يف اْلقوال واْلفعال اجتمع رأيهم على اخلروج من بن أظهر اؤمسلمن، 

وتواطأوا على اؤمسري إىل اؤمدائن ليملكوها على الناس ويتحصنوا هبا، ويبعثوا إىل إخواهنم وأضراهبم ُمن 

هم فيوافوهم إليها، ويكون اجتماعهم عليها، فقال هلم هم على رأيهم ومذهبهم من أهل البصرة وغري 

                                                           
 (.7/312البداية والنهاية ) (1)
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زيد بن حصن الطائي: إن اؤمدائن ال تقدر عليها، فإن هبا جيشاً ال تطيقونه وسيمنعوهنا منكم، ولكن 

واعدوا إخوانكم إىل جسر هنر جوخى وال خترجوا من الكوفة مجاعات، ولكن اخرجوا وحداًَّن لئال 

ًا إال من هو على مذهبهم ومسلكهم من أهل البصرة وغريها، وبعثوا به يفطن بكم، فكتبوا كتااًب عام

إليهم ليوافوهم إىل النهر ليكونوا يداً واحدة على الناس، مث خرجوا يتسللون وحداَّنً لئال يعلم أحد هبم 

فيمنعوهم من اخلروج، فخرجوا من بن اآلابء واْلمهات، واْلخوال واخلاالت وفارقوا سائر القراابت 

قدون جبهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن هذا اْلمر يرضي رب اْلرض والسموات، ومل يعلموا أنه من يعت

أكرب الكبائر اؤموبقات والعظام واخلطيئات، وأنه ُما زينه هلم إبليس الشيطان الرجيم اؤمطرود عن 

ت، وقد السموات الذي نصب العداوة ْلبينا آدم، مث لذريته ما دامت أرواحهم يف أجسادهم مرتددا

تدارك مجاعة من الناس بعض أوالدهم وإخواهنم، فردوهم وأنبوهم ووخبوهم، فمنهم من استمر على 

بعد ذلك فلحق ابخلوارج فخسر إىل يوم القيامة، وذهب الباقون إىل ذلك  االستقامة ومنهم من فرَّ 

ع ابلنهروان وصارت اؤموضع وواىف إليهم من كانوا يكتبون إليه من أهل البصرة وغريها، واجتمع اجلمي

 .(1)هلم شوكة ومنعة

ق احلكمان على غري رضا، كتب أمري اؤمممنن إىل اخلوارج وهم جمتمعون ابلنهروان أن وؤما تفرَّ 

احلكمن تفرقا على غري رضا، فارجعوا إىل ما كنتم عليه وسريوا بنا إىل قتال أهل الشام، فأبوا ذلك، 

                                                           
 (.313، 7/312البداية والنهاية ) (1)

 



 

 
 

  

 

 
32 

  

 

، ويف رواية كتبوا إليه: أما بعد: فإنك مل (1)وتتوب، فأىبوقالوا: حىت تشهد على نفسك ابلكفر 

تغضب لربك، إمنا غضبت لنفسك فإن شهدت على نفسك ابلكفر، واستقبلت التوبة، نظرَّن فيما 

بيننا وبينك وإال فقد َّنبذَّنك على سواء إن هللا ال حيب اخلائنن، فلما قرأ كتاهبم أيس منهم، فرأى 

 .(2)أهل الشام حىت يلقاهم فيناجزهمأن يدعهم وميضي ابلناس إىل 

إن قضية إعالن اخلوارج كفر علي وطلبهم منه التوبة، ال تثبت هبذه الرواَيت ولكنها تتفق مع 

 .(3)رأي اخلوارج يف تكفري علي وعثمان وامتحان الناس بذلك

 

  

                                                           
 (، بسند فيه ضعف وله شواهد.2/63أنساب األشراف ) (1)

 
 (.319الحميد، ص)خالفة علي بن أبي طالب، عبد  (2)

 
 (.318المصدر نفسه، ص) (3)
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 هـ: 38خامساً: معركة النهروان 

 ركة:ـسبب املع - 1

كانت الشروط اليت أخذها أمري اؤمممنن علي  على اخلوارج أال يسفكوا دماً وال يروعوا آمناً، وال 

يقطعوا سبياًل، وإذا ارتكبوا هذه اؤمخالفات فقد نبذ إليهم احلرب، ونظرًا ْلن اخلوارج يكفرون من 

د تعددت الرواَيت خالفهم ويستبيحون دمه وماله، فقد بدءوا بسفك الدماء احملرمة يف اإلسالم، وق

يف ارتكاهبم احملظورات، وُما صح من هذه الرواَيت ما حدث به شاهد عيان كان من اخلوارج مث 

تركهم حيث قال: صحبت أصحاب النهر، مث كرهت أمرهم، فكتمته خشية أن يقتلوين فبينما أَّن مع 

لقرية مذعورًا جير رداءه، طائفة منهم، إذ أتينا على قرية وبيننا وبن القرية هنر، إذ خرج رجل من ا

فقالوا له: كأننا روعناك؟ قال: أجل، قالوا: ال روع لك، فقلت: وهللا يعرفونه ومل أعرفه، فقالوا: أنت 

ابن خباب صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ قال: نعم، قالوا: عندك حديث حتدثناه عن 

ه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم ذكر فتنة إن أبيك عن النيب صلى هللا عليه وسلم؟ قال: مسعته يقول:

القاعد فيها خري من القائم، والقائم فيها خري من اؤماشي، واؤماشي فيها خري من الساعي، »فقال: 

، فأخذوه وسرية له معهم، فمر بعضهم على مثرة ساقطة من َنلة، «فإن أدركتك فكن عبد هللا اؤمقتول

رة معاهد فبم استحللتها؟ فألقاها من فيه مث مروا على خنزير فأخذها فألقاها يف فيه، فقال بعضهم: مث

فنفحه بعضهم بسيفه فقال بعضهم: خنزير معاهد فبم استحللته؟ فقال عبد هللا بن خباب: أال 

أدلكم على ما هو أعظم عليكم حرمة من هذا؟ قالوا: نعم، قال: أَّن، ولكنهم قدموه إىل النهر 
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ت دمه يسيل على اؤماء، كأنه شراك ماء اندفر ابؤماء حىت توارى فضربوا عنقه، يقول الراوي: فرأي

، مث دعوا ابلسرية وهي حبلى، فبقروا عما يف بطنها، يقول الراوي: مل أصاحب قومًا هم (1)عنهم

، أاثر هذا العمل الرعب بن الناس، وأظهر (2)أبغض إىل صحبة منهم، حىت وجدت خلوة فانفلق

رأة وذحبهم عبد هللا كما تذبح الشاة ومل يكتفوا هبذا، بل صاروا اؤم مدى إرهاهبم ببقر بطن هذه

يهددون الناس قتاًل، حىت إن بعضهم استنكر عليهم هذا العمل قائلن: ويلكم ما على هذا فارقنا 

 .(3)علياً 

ابلرغم من فظاعة ما ارتكبه اخلوارج من منكرات بشعة، مل يبادر أمري اؤمممنن علي إىل قتاهلم، 

، فسار (4)إليهم أن يسلموا القتلة إلقامة احلد عليهم، فأجابوه بعناد واستكبار: كلنا قتلة بل أرسل

، وعسكر على الضفة (5)ه  38إليهم جبيشه الذي قد أعده لقتال أهل الشام يف شهر حمرم من عام 

 .(6)الغربية لنهر النهروان، واخلوارج على الضفة الشرقية حبذاء مدينة النهروان

                                                           
 (.206، 1/205أي لم يختلط بالماء، تاريخ بغداد ) (1)

 
 ( بسند صحيح.311، 15/310مصنف ابن أبي شيبة ) (2)

 
 ( إسناده صحيح.138، 6/137مجموع الزوائد ) (3)

 
 ( بسند صحيح.309، 15/308مصنف ابن أبي شيبة ) (4)

 
 (.322بسند فيه مجهول، خالفة علي بن أبي طالب، عبد الحميد، ص) 2/63أنساب األشراف  (5)

 
 (.206، 1/205تاريخ بغداد ) (6)
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 أمري املؤمنني علي جيشه على القتال: حتريض - 2

كان أمري اؤمممنن علي رضي هللا عنه يدرك أن همالء القوم هم اخلوارج الذين عناهم رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم ابؤمروق من الدين، لذلك أخذ حيث أصحابه أثناء مسريهم إليهم وحيرضهم على 

وسلم يف اخلوارج أثرها لدى الصحابة وأتباع أمري  قتاهلم، وكان ْلحاديث رسول هللا صلى هللا عليه

اؤمممنن علي رضي هللا عنه، فقد كان رضي هللا عنه حيث جيشه على البدء هبمالء اخلوارج، فقال: 

خيرج قوم من أميت يقرؤون القرآن، »أيها الناس إين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 

 صَّلتكم إىل صَّلهتم بشيء، وال صيامكم إىل صيامهم ليس قراءتكم إىل قراءهتم بشيء، وال

بشيء، يقرؤون القرآن وحيسبون أنه هلم وهو عليهم ال جتاوز صَّلهتم تراقيهم، ميرقون من 

لو يعلم اجليش الذي يصيبونه ما قضى هلم على لسان « اإلسَّلم كما ميرق السهم من الرمية

وآية ذلك أن فيهم رجًَّل له عضد وليس له نبيهم صلى هللا عليه وسلم ملا اتكلوا عن العمل، 

ذراع، على رأس عضده مثل حلمة الثدى عليه شعريات بيض، فتذهبون إىل معاوية وأهل 

الشام، وترتكون هؤالء خيلفونكم يف ذراريكم وأموالكم، وهللا إين ألرجو أن يكونوا هؤالء القوم 

 .(1)«وا على اسم هللافإهنم قد سفكوا الدم احلرام، وأغاروا يف سرح الناس، فسري 

 .(2)رت بقتال اؤمارقن، وهمالء اؤمارقونمِ وقال رضي هللا عنه يف يوم النهروان: أُ 

                                                           
 (.749، 2/748مسلم ) (1)

 
السنة البن أبي عاصم، تحقيق األلباني، وقال المحقق: حديث صحيح، إسناده ضعيف، وللحديث شواهد. خالفة  (2)

 (.323علي، ص)
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وعسكر اجليش يف مقابلة اخلوارج يفصل بينهما هنر النهروان، وأمر جيشه أال يبدؤوا ابلقتال 

وأيمرهم أن يرجعوا، حىت جيتاز اخلوارج النهر غرابً، وأرسل علي رضي هللا عنه رسله يناشدهم هللا 

، ومل تزل رسله ختتلف (1)يدعوهم ثالثة أَيم فأبوا -رضي هللا عنه  -وأرسل إليهم الرباء بن عازب 

، وعندما بلغ اخلوارج هذا احلد وقطعوا اْلمل يف كل حماوالت (2)إليهم حىت قتلوا رسله، واجتازوا النهر

إىل احلق وأصروا على القتال، قام أمري اؤمممنن  الصلح وحفظ الدماء، ورفضوا عناداً واستكباراً العودة

، فجعل على ميمنته حجر بن علي، وعلى اؤميسرة شبث بن ربعي، (3)برتتيب اجليش، وهتيئته للقتال

ومعقل بن قيسي الرَيحي، وعلى اخليل أاب أيوب اْلنصاري، وعلى الرجالة أاب قتادة اْلنصاري، 

يس بن سعد بن عبادة، وأمر علي أاب أيوب اْلنصاري أن يرفع وعلى أهل اؤمدينة وكانوا يف سبعمائة ق

الراية فهو آمن، ومن انصرف إىل الكوفة واؤمدائن  راية أمان للخوارج ويقول هلم: من جاء إىل هذه

فهو آمن، إنه ال حجة لنا فيكم إال فيمن قتل إخواننا، فانصرف منهم طوائف كثريون، وكانوا أربعة 

 ألف أو أقل مع عبد هللا بن وهب الراسيب، فرجعوا على عليِ  وكان على آالف، فلم يبق منهم إال

                                                                                                                                                            
 

 (.324(، خالفة علي، عبد الحميد، ص)8/197للبيهقي )السنن الكبرى  (1)
 

 (.327-15/325مصنف ابن أبي شيبة ) (2)
 

 (.324خالفة علي بن أبي طالب، عبد الحميد، ص) (3)
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ميمنتهم زيد بن حصن الطائي السنبيسي وعلى اؤميسرة شريح بن أوىف، وعلى خيالتهم محزة بن 

 .(1)سنان، وعلى الرجالة حرقوص بن زهري السعدي، فوقفوا مقاتلن لعلي وأصحابه

 نشوب القتال: - 3

علي، وقدم علي بن يديه اخليل، وقدم منهم الرماة وصف الرجالة وراء  وزحف اخلوارج إىل

اخليالة، وقال ْلصحابه: كفوا عنهم حىت يبدؤوكم، وأقبلت اخلوارج يقولون: ال حكم إال هلل، الرواح 

الرواح إىل اجلنة، فحملوا على اخليالة الذين قدمهم علي، ففرقوهم حىت أخذت طائفة من اخليالة إىل 

، وأخرى إىل اؤميسرة فاستقبلتهم الرماة ابلنبل، فرموا وجوههم، وعطفت عليهم اخليالة من اؤميمنة اؤميمنة

واؤميسرة، وهنض إليهم الرجال ابلرماح والسيوف، فأَّنموا اخلوارج فصاروا صرعى حتت سنابك اخليول، 

ن سخرية وقتل أمراؤهم: عبد هللا بن وهب، وحرقوص ابن زهري، وشريح بن أوىف، وعبد هللا ب

، وقال أبو أيوب: وطعنت رجاًل من اخلوارج ابلرمح، فأنقذته من ظهره وقلت له: أبشر َي (2)السلمي

، وقد اعتزل كثري من اخلوارج القتال لكلمة مسعوها (3)عدو هللا ابلنار، فقال: ستعلم أينا أوىل هبا صلي اً 

من عبد هللا بن وهب الراسيب، كانت تدل عندهم على ضعف االستبصار والوهن يف اليقن، وهذه 

الكلمة قاهلا عندما ضرب علي رضي هللا عنه رجاًل من اخلوارج بسيفه، فقال اخلارجي: حبذا الروحة 

                                                           
 ( مختصر من البداية والنهاية.425تاريخ الخالفة الراشدة، محمد كنعان، ص) (1)

 
 (.425المصدر نفسه، ص) (2)

 
 (.425الراشدة، ص)تاريخ الخالفة  (3)
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أدري إىل اجلنة أم إىل النار، فقال رجل من بين سعد وهو فروة  إىل اجلنة فقال عبد هللا بن وهب: ما

بن نوفل اْلشجعي: إمنا حضرت اغرتاراً هبذا وأراه قد شك؟ فانعزل جبماعة من أصحابه، ومال ألف 

، وقد كانت معركة حامسة وقصرية أخذت وقتاً  (1)إىل أيب أيوب اْلنصاري، وجعل الناس يتسللون

، وأسفرت هذه اؤمعركة (2)ه  9/2/38صفر من عام مثان وثالثن للهجرة من اليوم التاسع من شهر 

اخلاطفة عن عدد كبري من القتلى يف صفوف اخلوارج، وكان احلال على عكس ذلك َتامًا يف جيش 

أمري اؤمممنن علي رضي هللا عنه، فقتلى أصحاب علي فيما رواه مسلم يف صحيحه، وعن زيد بن 

اية بسند حسن قال: وقتل من أصحاب علي اثنا عشر أو ثالثة ويف رو  (3)وهب: رجالن فقط

قال: ومل يقتل من اؤمسلمن يقصد جيش علي إال  (5)جملز وجاء يف رواية صحيحة أن أاب (4)عشر

، وأما قتلى اخلوارج، فتذكر (7)، فاسأله فإنه شهد ذلك(6)تسعة رهط، فإن شئت فاذهب إىل أيب برزة

                                                           
 (.325(، خالفة علي بن أبي طالب/عبد الحميد، ص)21أخبار الخوارج، ص) (1)

 
 ( بسند فيه مجهول.2/63أنساب األشراف ) (2)

 
 (.2/748مسلم ) (3)

 
 ( بسند حسن.197(، تاريخ خليفة، ص)5/311مصنف ابن أبي شيبة ) (4)

 
 الثالثة.الحق بن حميد السدوسي البصري ثقة من كتاب  (5)

 
 هـ.65نضلة بن عبيد األسلمي صحابي مشهور بكنيته، مات سنة  (6)

 
 (.1/182(، تاريخ بغداد )3/315المعرفة والتاريخ ) (7)
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، ويذكر اؤمسعودي أن عددًا يسريًا ال يتجاوز العشرة فروا بعد اهلزمية (1)الرواَيت أهنم أصيبوا مجيعاً 

 .(2)الساحقة

 ذو الثدية أو املخدج وأثر مقتله على جيش علي رضي هللا عنه : - 4

ظهرت رواَيت خمتلفة يف حتديد شخصية ذي الثدية، وهذه الرواَيت منها ما هو ضعيف 

ْلحاديث النبوية أوصاف ذي الثدية، فمن ذلك أنه أسود اإلسناد ومنها ما هو قوي، وقد جاء يف ا

، ويف رواية: حبشي، وأنه خمدج اليد، أي َّنقص اليد، ويده صغرية جمتمعة، فهي من اؤمنكب (3)البشرة

إىل العضد فقط، أي بدون ذراع، ويف هناية عضده مثل حلمة الثدي وعليها شعريات بيض، وعضده 

أي تتحرك تذهب وجتيء، أما خمدج اليد، أو مودون « تدردر»ا ليست اثبتة، كأهنا بال عظم إذ أهن

، وأما امسه فقد أخطأ من قال إن ذا الثدية (4)اليد أو مثدون اليد، فكلها مبعىن واحد وهو َّنقص اليد

، فحرقوص رجل مشهور كان له دور يف الفتوح اإلسالمية، مث خرج (5)هو حرقوص بن زهري السعدي

اليت قتل فيها الزبري وطلحة رضي هللا « اجلمل الصغرى»على عثمان رضي هللا عنه، وقد فر إثر معركة 

                                                           
 (.338أخبار الخوارج من الكامل، ص) (1)

 
 (.197(، تاريخ خليفة، ص)329خالفة علي بن أبي طالب، ص) (2)

 
 (.10/146مصنف عبد الرزاق ) (3)

 
 (.295، 12/294( فتح الباري )13، 21/12النهاية في غريب الحديث ) (4)

 
 (.1/115الملل والنحل ) (5)
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، إال أنه قد ورد يف رواية (1)، قتله عثمان ابلبصرة وقد صار حرقوص من زعماء اخلوارج اؤمميزينعنهما

أما أبوه فال يعرفه أحد، وجاء يف رواية أن امسه مالك، وذلك أهنم حبثوا عنه فلما « وسحرق»أن امسه 

وجدوه قال علي: هللا أكرب، ال أيتيكم أحد خيربكم من أبوه؟ فجعل الناس يقولون: هذا مالك، هذا 

فع ؟ فلم يعرف أحد أابه، وقد ورد يف رواية صححها الطربي أن امسه َّن(2)مالك، فقال علي: ابن من

ذو الثدية كما قد جاء عند ابن أيب شيبة وأيب داود، إال أن طريقهما واحد، فبعدما جاء يف اؤمصادر 

، كان علي رضي هللا عنه يتحدث عن اخلوارج منذ ابتداء (3)الثالثة رواية واحدة ذات طريق واحد

صافه، وبعد هناية بدعتهم، وكثريًا ما كان يتعرض إىل ذكر ذي الثدية، وأنه عالمة همالء، ويسرد أو 

اؤمعركة احلامسة أمر علي رضي هللا عنه أصحابه ابلبحث عن جثة اؤمخدج، ْلن وجودها من اْلدلة 

على أن علياً رضي هللا عنه على حق وصواب، وبعد مدة من البحث مرت على علي وأصحابه وجد 

م فإذا اؤمخدج أمري اؤمممنن علي مجاعة مكومة بعضها على بعض عند شفري النهر قال: أخرجوه

حتتهم مجيعًا ُما يلي اْلرض فكرب علي مث قال: صدق هللا، وبلغ رسوله، وسجد سجود الشكر، وكرب 

 .(4)الناس حن رأوه واستبشروا

                                                           
 (.1/139(، اإلصابة )12/292فتح الباري ) (1)

 
 (.295، 7/294( بإسناد حسن، والبداية والنهاية )23/155الفتح الرباني على مسند اإلمام أحمد ) (2)

 
 (.334الحميد، ص)خالفة علي بن أبي طالب/عبد  (3)

 
 ( بسند صحيح.319، 15/317مصنف ابن أبي شيبة ) (4)
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 للخوارج: علىمعاملة أمري املؤمنني  - 5

عامل أمري اؤمممنن علي رضي هللا عنه اخلوارج قبل احلرب وبعده معاملة اؤمسلمن فما أن 

ت اؤمعركة حىت أصدر أمره يف جنده يأن ال يتبع مدبراً، أو يذفف على جريح، أو ميثل بقتيل، انته

: مل -أحد فقهاء التابعن وُمن شهد مع علي حرورية  -يقول شقيق بن سلمة اؤمعروف يأيب وائل 

شيئاً ، وقد محل رثة أهل النهر إىل الكوفة وقال: من عرف (1)يسب علي يوم اجلمل وال يوم النهروان

، (2)فليأخذه فجعل الناس أيخذون حىت بقيت قدر فجاء رجل وأخذها، وهذه الرواية هلا طرق عدة

ومل يقسم بن جنده إال ما محل عليه اخلوارج يف احلرب من السالح والكراع فقط، وأمري اؤمممنن علي 

رجع كثري منهم، رضي هللا عنه مل يكفر اخلوارج، إذ قبل احلرب حاول إرجاعهم إىل اجلماعة وقد 

ووعظهم وخوفهم القتال، يقول ابن قدامة: وإمنا كان كذلك ْلن اؤمقصود كفهم ودفع شرهم ال 

قتلهم، فإن أمكن جملرد القول كان أوىل من القتال، ؤما فيه من الضرر ابلفريقن، وهذا يدل على أن 

د بن أيب وقاص رضي هللا ، وكان سع(3)اخلوارج فرقة من اؤمسلمن، كما قال بذلك كثري من العلماء

ْل نُ ن ابِ ُئُكم ﴿ عنه يسميهم الفاسقن، فعن مصعب بن سعد قال: سألت أيب عن هذه اآلية:  ُقْل ها

ًعا  اِبْْلاْخسارِينا أاْعماااًل  ُْم حُيِْسُنونا ُصن ْ نْ ياا واُهْم حياْساُبونا أاهنَّ ْعيُ ُهْم يف احلْايااِة الدُّ  ﴾الَِّذينا ضالَّ سا

[، أهم احلرورية؟ قال: ال، هم أهل الكتاب اليهود والنصارى، أما اليهود 104، 103]الكهف: 
                                                           

 (، بسند صحيح.8/182السنن الكبرى للبيهقي ) (1)
 

 (.4/47تلخيص الحبير ) (2)
 

 (.8/182(، نيل األوطار )301، 12/300فتح الباري ) (3)
 



 

 
 

  

 

 
42 

  

 

فكذبوا مبحمد صلى هللا عليه وسلم وأما النصارى فكفروا ابجلنة، وقالوا: ليس فيها طعام وال شراب، 

نا عاْهدا اَّللَِّ ِمن ب اْعِد ِميثااِقِه الَِّذينا يانُقُضو  واماا ُيِضلُّ ِبِه ِإالَّ اْلفااِسِقنا ﴿ ولكن احلرورية... 

ُ ِبِه أان يُوصالا وايُ ْفِسُدونا يف اْْلاْرِض ۚ أُولٰاِئكا ُهُم اخلْااِسُرونا  [ 27، 26]البقرة:  ﴾واي اْقطاُعونا ماا أامارا اَّللَّ

 ، ويف رواية عن سعد رضي هللا عنه أنه قال ؤما سئل عنهم: هم قوم(1)وكان سعد يسميهم الفاسقن

 .(2)زاغوا فأزاغ هللا قلوهبم

وقد سئل علي رضي هللا عنه: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا، فقيل: منافقون؟ قال: اؤمنافقون 

ال يذكرون هللا إال قلياًل، قيل: فما هم؟ قال: بغوا علينا فقاتلناهم، ويف رواية: قوم بغوا علينا فنصرَّن 

، كما أنه رضي هللا عنه وجه نصيحة جليشه (3)فيها وصمواعليهم، ويف رواية: قوم أصابتهم فتنة فعموا 

ولألمة اإلسالمية من بعده فقال: إن خالفوا إمامًا عاداًل فقاتلوهم وإن خالفوا إمامًا جائرًا فال 

، واؤمالحظ يف قتال أمري اؤمممنن علي رضي هللا عنه للخوارج وقتاله يف (4)تقاتلوهم فإن هلم مقاالً 

ليًا رضي هللا عنه ندم وحزن على قتاله يف واقعة اجلمل وصفن، أما يف قتاله مع اجلمل وصفن، أن ع

اخلوارج فكان يظهر الفرح والسرور لقتلهم، قال ابن تيمية: فإن النص واإلمجاع فرق بن هذا وهذا، 

                                                           
 (.8/425صحيح البخاري، فتح الباري ) (1)

 
 (.1/62(، االعتصام للشاطبي )325، 15/324)مصنف ابن أبي شيبة  (2)

 
 ( بسند صحيح.15/332(، مصنف ابن أبي شيبة )10/150مصنف عبد الرزاق ) (3)

 
 ( له سند صحيح عند الطبري.12/301(، فتح الباري )15/320مصنف ابن أبي شيبة ) (4)
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فإنه قاتل اخلوارج بنص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وفرح بذلك، ومل ينازعه فيه أحد من 

 .(1)بة، وأما القتال يوم صفن فقد ظهر منه من كراهته والندم عليه ما ظهرالصحا

 سادساً: من اآلاثر الفقهية من معارك أمري املؤمنني علي:

َتكن أمري اؤمممنن علي رضي هللا عنه بغزير علمه وسعة فقهه أن يضع قواعد وأحكاماً، وهي 

من أئمة العلم والفقهاء على سريته يف البغاة، ضوابط شرعية يف قتال أهل البغي، مث سار أهل السنة 

واستنبطوا من هديه الراشد اْلحكام والقواعد الفقهية يف هذا الشأن، حىت قال جلة أهل العلم: لوال 

، وروى هذا عن علي نفسه يف قوله: (2)حرب علي ؤمن خالفه ؤما عرفت السنة يف قتال أهل القبلة

؟ وقال اْلحنف لعلي: َي علي إن (3)يسري فيهم هذه السرية أرأيتم لو أين غبت عن الناس، من كان

قومنا ابلبصرة يزعمون أنك إن ظهرت عليهم غداً أنك تقتل رجاهلم وتسيب نساءهم، فقال: ما مثلي 

خياف هذا منه، وهل حيل هذا إال ُمن توىل وكفر؟ وبناًء على ذلك فإن قتال أهل القبلة خيالف قتال 

 ه متعددة:الكفار واؤمرتدين من أوج

                                                           
 (.28/516مجموع الفتاوى ) (1)

 
 (.2/295مواقف الصحابة )(، تحقيق 229التمهيد للباقالني ص) (2)

 
 (.10/124مصنف عبد الرزاق ) (3)
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أن يقصد ابلقتال ردعهم وال يعتمد به قتلهم، ْلن اؤمقصود ردهم إىل الطاعة ودفع شرهم،  - 1

 .(1)ال القتال، بينما جيوز أن يعتمد قتل اؤمشركن واؤمرتدين

قاتل مع البغاة عبيد ونساء وصبيان فحكمهم مجيعًا حكم الرجل البالغ احلر، يقاتلون  إذا - 2

 .(2)مقبلن ويرتكون مدبرين، ْلن قتاهلم لدفع أذاهم بينما جيوز قتل أهل الردة والكفر مقبلن ومدبرين

زمية، وإما إذا ترك أهل البغي القتال إما ابلرجوع إىل الطاعة، وإما إبلقاء السالح، وإما ابهل - 3

ابلعجز جلراح أو مرض أو أسر، فإنه ال جيوز اإلجهاز على جرحيهم وقتل أسريهم، وإن جاز اإلجهاز 

على جرحى اؤمشركن واؤمرتدين وقتل أسراهم، فقد روى ابن أيب شيبة يف مصنفه عن علي رضي هللا 

، (3)قى سالحه فهو آمنعنه أنه قال يوم اجلمل: ال تتبعوا مدبرين، وال جتهزوا على جريح، ومن أل

ويف رواية عبد الرزاق، أن عليًا أمر مناديه فنادى يوم البصرة: ال يتبع مدبر، وال يذفف على جريح، 

، وقال علي (4)وال يقتل أسري، ومن أغلق اببه أو ألقى سالحه فهو آمن، ومل أيخذ من متاعهم شيئاً 

 تقتلوا أسرياً، وإَيكم والنساء وإن شتمن يوم اجلمل: ال تتبعوا مدبراً، وال جتهزوا على جريح، وال

أعراضكم وسبنب أمراءكم، فلقد رأيتنا يف اجلاهلية وإن الرجل ليتناول اؤمرأة ابجلريدة أو اهلراوة فيعري 

                                                           
 (.126 - 8/108المغنى ) (1)

 
 .60( األحكام السلطانية، ص8/110المغني ) (2)

 
 ( إسناده صحيح.13/57(، الفتح )15/236مصنف ابن أبي شيبة ) (3)

 
 (.2/296(، تحقيق مواقف الصحابة )124، 10/123مصنف عبد الرزاق ) (4)
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، وعن أيب أمامة الباهلي رضي هللا عنه قال: شهدت صفن وكانوا ال (1)هبا، هو وعقبه ومن بعده

 .(2)لياً، وال يسلبون قتيالً جيهزون على جريح، وال يقتلون مو 

يعترب أحوال من يف اْلسر من البغاة، فمن أمنت رجعته إىل القتال أطلق سراحه، ومن مل  - 4

تممن منه الرجعة حبس إىل اجنالء احلرب مث يطلق، ومل جيب أن حيبس بعدها، وإن جاز أن يبقى 

 .(3)بالكافر يف اْلسر 

يستعان لقتاهلم مبشرك معاهد وال ذمي، وإن جاز أن يستعان هبم على قتال أهل الردة  أال - 5

 .(4)واحلرب

أال يهادهنم إىل مدة وال يوادعهم على مال، فإن هادهنم إىل مدة مل يلزمه، فإن ضعف عن  - 6

كان من قتاهلم انتظر هبم القوة عليهم، وإن وادعهم على مال بطلت اؤموادعة ونظر يف اؤمال، فإن  

فيئهم وصدقاهتم مل يرده عليهم، وصرف الصدقات يف أهلها والفيء يف مستحقه، وإن كان من 

                                                           
 (.2/297، تحقيق مواقف الصحابة )3/463نصب الراية  (1)

 
 ( سنده صحيح ووافقه الذهبي.2/155المستدرك ) (2)

 
 (.60األحكام السلطانية، ص) (3)

 
 (.2/298(، تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة )60األحكام السلطانية، ص) (4)
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، فإن عليًا رضي هللا عنه مل يستحل مال أهل (1)خالص أمواهلم مل جيز أن ميلكه، ووجب رده إليهم

 اجلمل.

، وإن ذكروا إذا خرجوا على اإلمام بتأويل سائغ راسلهم، فإن ذكروا مظلمة أزاهلا عنهم - 7

، (2)شبهة بينها، كما بن علي رضي هللا عنه للخوارج شبههم، وعاد كثري منهم إىل صف اجلماعة

 .(3)فإن رجعوا وإال وجب قتاهلم عليه وعلى اؤمسلمن

إن مل خيرجوا عن اؤمظاهرة بطاعة اإلمام ومل يتحيزوا بدار اعتزلوا فيها، وكانوا أفرادًا تناهلم  - 8

أحكام العدل فيما جيب عليهم، وهلم من بطهم تُركوا ومل حياربوا، وأجريت عليهم القدرة ويسهل ض

 .(4)احلقوق واحلدود

يقاتل البغاة مبا يعم إتالفه كالنار واؤمنجنيق وغري ذلك، وال حترق عليهم اؤمساكن وال  ال - 9

يقطع عليهم النخل واْلشجار، وإن جاز ذلك مع الكفار واؤمشركن، ْلن دار اإلسالم َتنع ما فيها 

                                                           
 ( للماوردي.60األحكام السلطانية، ص ) (1)

 
 (.8/180للبيهقي )السنن الكبرى  (2)

 
 (.4/450مجموع الفتاوى ) (3)

 
 ( للماوردي.58األحكام السلطانية، ص ) (4)
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از وإن بقي أهلها، إال إذا دعت إىل ذلك الضرورة يف حالة ما إذا حتصنوا ومل ينهزموا، لذلك ج

 .(1)لإلمام رميهم ابؤمنجنيق أو النار على قول الشافعي وأيب حنيفة

ال حيل مال »ال جيوز غنيمة أمواهلم وسيب ذريتهم لقول النيب صلى هللا عليه وسلم :  - 10

، وروي عن علي رضي هللا عنه يوم اجلمل قوله: من عرف شيئاً (2)«امرئ مسلم إال بطيب نفس منه

وهذا من مجلة ما نقم اخلوارج عليه، فقالوا: إنه قاتل ومل يسب ومل يغنم،  (3)همن ماله مع أحد فليأخذ

فإن حلت له دماؤهم فقد حلت له أمواهلم، وإن حرمت عليه أمواهلم فقد حرمت عليه دماؤهم، فقال 

أم تستحلون منها  -يعين عائشة  -يف مناظرته هلم: أفتسبون أمكم؟  عنهماهلم ابن عباس رضي هللا 

حلون من غريها؟ فإن قلتم: ليست أمكم كفرمت، وإن قلتم: إهنا أمكم واستحللتم سبيها فقد  ما تست

، ويعقب ابن قدامة قائاًل: وْلن قتال البغاة إمنا هو لدفعهم وردهم إىل احلق ال لكفرهم، فال (4)كفرمت

ية على يستباح منهم إال ما حصل لضرورة الدفع كالصائل وقاطع الطريق، وبقي حكم اؤمال والذر 

، والظاهر من اؤمأثور عن علي رضي هللا عنه جواز االنتفاع بسالحهم، فقد روى ابن (5)أصل العصمة

أيب شيبة عن أيب البخرتي قال: ؤما اهنزم أهل اجلمل قال علي: ال تطلبوا من كان خارجًا من 

                                                           
 .8/10المغني البن قدامة  (1)

 
 (.1459( صححه األلباني في إرواء الغليل رقم )3/26سنن الدارقطني ) (2)

 
 (.8/115المغني ) (3)

 
 ( إسناده حسن.197المؤمنين للنسائي، ص )(، خصائص أمير 8/179السنن الكبرى للبيهقي ) (4)

 
 (.2/300تحقيق مواقف الصحابة ) (5)
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شيئاً من أمواهلم ، ويف رواية أخرى قال: وال أتخذوا (1)العسكر، وما كان من دابة أو سالح فهو لكم

 .(2)إال ما وجدمت يف عسكرهم

من قتل من البغاة غسل وكفن وصلي عليه ْلهنم مسلمون، على مذهب الشافعي  - 11

 .(3)وأصحاب الرأي

إذا مل يكن البغاة من أهل البدع فهم ليسوا فاسقن، وقتال اإلمام وأهل العدل هلم إمنا  - 12

دين من الفقهاء يف اْلحكام، ومن شهد منهم قبلت من جهة خطئهم يف التأويل، وهم كاجملته

شهادته إذا كان عداًل، وهذا قول الشافعي، وأما اخلوارج وأهل البدع إذا بغوا على اإلمام فال تقبل 

 .(4)س اقشهادهتم ْلهنم فُ 

جيوز للعادل قتل ذي رمحه الباغي ْلنه قتله حبق، فأشبه إقامة احلد عليه مع كراهية  - 13

 .(5)قصد ذلك

                                                           
 (.15/263مصنف ابن أبي شيبة ) (1)

 
 (.2/300تاريخ الطبري، نقالً عن تحقيق مواقف الصحابة ) (2)

 
 (.2/301تحقيق مواقف الصحابة ) (3)

 
 (.2/301(، تحقيق مواقف الصحابة /8/118المغنى ) (4)

 
 المصدر السابق. (5)
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إذا غلب أهل البغي بلداً فجبوا اخلراج والزكاة واجلزية وأقاموا احلدود مل يطالبوا بشيء ُما  - 14

جبوه إذا ظهر أهل العدل على ذلك البلد وظفروا هبم، فعندما ظهر علي رضي هللا عنه على أهل 

 .(1)البصرة بعد موقعة اجلمل مل يطالبهم بشيء ُما جبوه

 العادل: حكم وراثة الباغي من - 15

القاتل ال »ال يرث ابغ قتل عداًل، وال عادل قتل ابغيًا لقوله صلى هللا عليه وسلم : 

، وقال أبو حنيفة: أورث العادل من الباغي وال أورث الباغي من العادل، وقال أبو يوسف: (2)«يرث

 .(4)، وهبذا قال النووي(3)أورث كل منهما من صاحبه ْلنه متأول يف قتله

يكن دفع أهل البغي إال بقتلهم جاز قتلهم، وال شيء على من قتلهم من إمث وال  إذا مل - 16

 ﴾ف اقااتُِلوا الَّيِت ت اْبِغي حاىتَّٰ تاِفيءا ِإىلاٰ أاْمِر اَّللَِّ ﴿ضمان وال كفارة؛ ْلنه فعل ما أمر به وقتل من أجل هللا 

من أرادها إذا كان ال يندفع [، فإن اؤمسلم إذا أريدت نفسه جاز له الدفع عنها بقتل 9]احلجرات: 

، (5)بغري القتل، وكذلك ما أتلفه أهل العدل على أهل البغي حال احلرب من اؤمال، فال ضمان فيه

                                                           
 (.2/302(، تحقيق مواقف الصحابة )8/119المغني ) (1)

 
 (.2140(، صحيح سنن ابن ماجه، رقم )2/883سنن ابن ماجه، كتاب الديات ) (2)

 
 .61األحكام السلطانية، ص  (3)

 
 (.7/170شرح النووي على صحيح مسلم ) (4)

 
 (.8/112المغني ) (5)
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وليس على أهل البغي ابؤمقابل ضمان ما أتلفوه حال احلرب من نفس وال مال يف أصح اْلقوال كما 

حابة أن ال يضمن الباغي إذا قتل ، ويدل على ذلك ما روى الزهري عن إمجاع الص(1)ذكر النووي

العادل، قال: هاجت الفتنة اْلوىل وأصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم متوافرون، وفيهم 

، ويف رواية عبد الرزاق: (2)البدريون، فأمجعوا أنه ال يقاد أحد وال يمخذ مال أحد على أتويل القرآن

هللا عليه وسلم ُمن شهد بدراً كثري، فاجتمع رأيهم فإن الفتنة اْلوىل اثرت وأصحاب رسول هللا صلى 

على أال يقيموا على أحد حدًا يف فرج استحلوه بتأويل القرآن، وال قصاص يف دم استحلوه بتأويل 

 .(3)القرآن، وال يرد مال استحلوه بتأويل القرآن إال أن يوجد شيء بعينه فريد على صاحبه

  

                                                           
 (.7/170)شرح النووي على صحيح مسلم  (1)

 
 (.2/303( بسند صحيح، تحقيق مواقف الصحابة )8/174السنن الكبرى للبيهقي ) (2)

 
 (.10/121مصنف عبد الرزاق ) (3)
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 سابعاً: من أهم صفات اخلوارج:

 احث يف اتريخ فرقة اخلوارج يالحظ عدة صفات اتصف هبا أتباع هذه الفرقة منها:إن الب

 الغلو يف الدين: - 1

ُما ال شك فيه أن اخلوارج أهل طاعة وعبادة، فقد كانوا حريصن كل احلرص على التمسك 

الوقوع يف ابلدين وتطبيق أحكامه، واالبتعاد عن مجيع ما هنى عنه اإلسالم، وكذلك التحرز التام عن 

أي معصية أو خطيئة ختالف اإلسالم، حىت أصبح ذلك مسة ابرزة يف هذه الطائفة ال يدانيهم يف 

يقرؤون القرآن ليس »ذلك أحد، وال أدل على ذلك من قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 

 ، وقال ابن عباس رضي هللا(1)«قراءتكم إىل قراءهتم بشيء، وال صيامكم إىل صيامهم بشيء

، يصفهم حينما دخل عليهم ؤمناظرهتم: دخلت على قوم مل أر قط أشد منهم اجتهاداً، عنهما

، مشمرين، (3)اإلبل، وعليهم قمص مرحضة (2)جباههم قرحة من السجود وأَيديهم كأهنا ثفن

، وعن جندب اْلزدي قال: ؤما عدلنا إىل اخلوارج وحنن مع علي بن (4)مسهمة وجوههم من السهر

، (5)رضي هللا عنه، فانتهينا إىل معسكرهم، فإذا هلم دوي كدوي النحل من قراءة القرآنأيب طالب 

                                                           
 (.7/171مسلم، كتاب الزكاة، شرح النووي، ) (1)

 
 الثفن: جمع ثفنة: ركبة البعير وغيرها مما يجعل فيه غلظ من أثر البروك. (2)

 
 (.2/208النهاية في غريب الحديث واألثر )مرحضة: مغسولة،  (3)

 
 (.91تلبيس إبليس، ص ) (4)

 
 (.93المصدر نفسه، ص ) (5)
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صيام وصالة وتالوة للقرآن، لكنهم جتاوزوا حد االعتدال إىل درجة الغلو والتشدد،  فقد كانوا أهل

حب حيث قادهم هذا التشدد إىل خمالفة قواعد اإلسالم مبا َتليه عليهم عقوهلم، كالقول بتكفري صا

الكبرية، وسيأيت مناقشة عقائدهم وأفكارهم إبذن هللا تعاىل، ومنهم من ابلغ يف ذلك حىت على كل 

، وكان من نتيجة هذا (1)من ارتكب ذنبًا من الذنوب ولو كان صغريًا فإنه كافر مشرك خملد يف النار

أيهم من اؤمسلمن التشدد الذي خرج هبم يف حدود الدين وأهدافه السامية، أن كفروا كل من مل ير ر 

، ومنهم من استباح قتل النساء (2)ورموهم ابلكفر أو النفاق، حىت إهنم استباحوا دماء خمالفيهم

، وال شك أن اخلوارج مبا اتصفوا به من اجلهل والتشدد واجلفاء (3)واْلطفال من خمالفيه كاْلزارقة مثالً 

اإلغراق يف التأويل واالجتهاد أخرجهم عن قد شوهوا حماسن الدين اإلسالمي تشويهاً غريباً، فإن هذا 

روح اإلسالم ومجاله واعتداله، وهم يف تعمقهم قد سلكوا طريقًا ما قال به حممد صلى هللا عليه 

وسلم، وال دعا إليه القرآن الكرمي، وأما التقوى اليت كانوا يظهرون هبا فهي من قبيل التقوى العمياء، 

الظاهر كان ظاهر التأويل ابدي الزخرفة، وقد طمعوا يف اجلنة والصالح الذي كانوا يتزينون به يف 

، (4)وأرادوا السعي هلا عن طريق التعمق والتشدد والغلو يف الدين غلوًا أخرجهم عن احلد الصحيح

ولذلك حذر النيب صلى هللا عليه وسلم من التعمق والتشدد يف الدين ْلنه خمالفة لالعتدال ومساحة 

                                                                                                                                                            
 

 (.183( الخوارج، ناصر السعوي، ص )4/191الفصل البن حزم، ) (1)
 

 (.183الخوارج للسعوي، ص ) (2)
 

 (. 184( الخوارج للسعوي، ص )95تلبيس إبليس، ص ) (3)
 

 (.184)الخوارج للسعوي، ص  (4)
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تنطع مستحق للهالك واخلسران، فقد صح عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال: اإلسالم، وأخرب أن اؤم

 لنا شذوذ اخلوارج، وكذلك من سار على منهجهم ، فبهذا يتبنَّ (1)«هلك املتنطعون قاهلا ثَّلاثً »

اؤمبين على التعسف والتشدد اؤمخالف لسماحة اإلسالم ويسره، فإن اإلسالم دين اليسر والسماحة، 

إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إال غلبه، فسددوا »هللا عليه وسلم:  فقد قال صلى

 .(2)«وقاربوا

 اجلهل ابلدين: - 2

إن من كربى آفات اخلوارج صفة اجلهل ابلكتاب والسنة، وسوء فهمهم وقلة تدبرهم وتعقلهم، 

إهنم انطلقوا إىل وعدم إنزال النصوص منازهلا الصحيحة، وكان ابن عمر يراهم شرار خلق هللا، وقال: 

، وكان ابن عمر إذا سئل عن احلرورية؟ قال: يكفرون (3)آَيت نزلت يف الكفار فجعلوها على اؤمممنن

اؤمسلمن، ويستحلون دماءهم وأمواهلم، وينكحون النساء يف عددهم، وأتتيهم اؤمرأة فينكحها الرجل 

، ومن جهلهم بشرع هللا رأوا أن التحكيم معصية (4)منهم وهلا زوج، فال أعلم أحداً أحق ابلقتال منهم

تستوجب الكفر، فيلزم من وقع فيه أن يعرتف على نفسه ابلكفر مث يستقبل التوبة، وهذا ما طالبوا 

                                                           
 (.16/220مسلم، كتاب العلم، شرح النووي ) (1)

 
 (.931البخاري، كتاب اإليمان، شرح الباري ) (2)

 
 (.114ظاهرة الغلو في الدين، محمد عبد الحكيم، ص ) (3)

 
 (.184، 2/183االعتصام ) (4)
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، فتخطئة اخلوارج له (1)به علياً رضي هللا عنه إذ طلبوا منه أن يقر على نفسه ابلكفر مث يستقبل التوبة

نصار واعتقادهم أهنم أعلم منهم وأوىل منهم ابلرأي، وهو وهللا عن اجلهل وؤمن معه من اؤمهاجرين واْل

، ومن جهالتهم الشنيعة أهنم وجدوا عبد هللا بن خباب رضي هللا عنه، ومعه أم ولد (2)والضالل

، فأثىن عليهما خرياً، فنقموا عنهماحبلى، فناقشوه يف أمور، مث سألوه رأيه يف عثمان وعلي رضي هللا 

، ومر هبم خنزير ْلهل الذمة فقتله (3)توعدوه يأن يقتلوه شر قتلة فقتلوه وبقروا بطن اؤمرأةعليه، و 

أحدهم، فتحرجوا من ذلك وحبثوا عن صاحب اخلنزير وأرضوه يف خنزيره، فيا للعجب، أتكون 

، لكنها عبادة اجلهال، اليت أمالها (4)اخلنازير أشد حرمة من اؤمسلمن عند أحد يدعي اإلسالم

، قال ابن حجر: إن اخلوارج ؤما حكموا بكفر من خالفهم استباحوا (5)هم اهلوى والشيطانعلي

دماءهم وتركوا أهل الذمة فقالوا: نفي هلم بعهدهم وتركوا قتال اؤمشركن، واشتغلوا بقتال اؤمسلمن، 

يق منه، وهذا كله من آاثر عبادة اجلهال الذين مل تنشرح صدورهم بنور العلم ومل يتمسكوا حببل وث

، (6)وكفى أن رأسهم رد على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمره ونسبه إىل اجلور، نسأل هللا السالمة

                                                           
تلبيس إبليس (، 119، 8/118ليل )(، األلباني في إرواء الغ313، 15/312مصنف ابن أبي شيبة ) (1)

 (.93)ص
 

 (.186الخوارج للسعوي، ص ) (2)
 
 (.93تلبيس إبليس، ص ) (3)

 
 (.12/285فتح الباري ) (4)

 
 (.187الخوارج للسعوي، ص ) (5)

 
 (.12/301فتح الباري ) (6)
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. وهبذا يتبن أن اجلهل (1)عنهم ابن تيمية رمحه هللا: فهم جهال فارقوا السنة واجلماعة عن جهل وقال

نتسبة إىل اإلسالم، فاجلهل كان من الصفات البارزة يف تلك الطائفة اليت هي إحدى الطوائف اؤم

 .(2)مرض عضال يهلك صاحبه من حيث ال يشعر، بل قد يريد اخلري فيقع يف ضده

 شق عصا الطاعة: - 3

قال ابن تيمية: فهمالء ضالهلم اعتقادهم يف أئمة اهلدى ومجاعة اؤمسلمن أهنم خارجون عن 

وحنوهم، مث يعدون ما يرون أنه  العدل، وأهنم ضالون، وهذا مأخذ اخلارجن عن السنة من الرافضة

، هذا وقد شقوا عصا الطاعة وسعوا يف (3)ظلم عندهم كفرًا مث يرتبون على الكفر أحكامًا ابتدعوها

تفريق كلمة اؤمسلمن، ويوضح ذلك موقفهم مع أمري اؤمممنن علي، حيث ختلوا عنه وخالفوه يف 

صفاهتم على مدار التاريخ، كل من خالفهم يف ، وظلت تلك الصفة من (4)أحرج اؤمواقف وعصوا أمره

أمر عادوه ونبذوه حىت إهنم تفرقوا هم أنفسهم إىل عدة فرق يكفر بعضها بعضاً، ولذلك كثر فيهم 

 .(5)الغارات والشقاق والثورات

 
                                                           

 (.3/464منهاج السنة ) (1)
 

 (.881(، الخوارج للسعوي، ص )54نوادر األصول، محمد حكيم الترمذي، ص ) (2)
 

 (.28/497الفتاوى ) (3)
 

 (.191الخوارج للسعوي، ص ) (4)
 

 (.192الخوارج للسعوي، ص ) (5)
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 التكفري ابلذنوب واستحَّلل دماء املسلمني وأمواهلم: - 4

البدع، أهنم يكفرون ابلذنوب والسيئات، ويرتتب  قال ابن تيمية: والفرق الثاين يف اخلوارج وأهل

على تكفريهم ابلذنوب استحالل دماء اؤمسلمن وأمواهلم، وأن دار اإلسالم دار حرب، ودارهم هي 

دار اإلميان، وكذلك يقول مجهور الرافضة.. فهذا أصل البدع اليت ثبتت بنص سنة الرسول صلى هللا 

، وقد َتيز (1)وهو جعل العفو سيئة، وجعل السيئة كفراً  عليه وسلم : وإمجاع السلف أهنا بدعة،

اخلوارج آبراء خاصة فارقوا هبا مجاعة اؤمسلمن، ورأوها من الدين الذي ال يقبل هللا غريه، ومن 

خالفهم فيها فقد خرج من الدين يف زعمهم فأوجبوا الرباءة منه، بل إن منهم من غال يف ذلك، 

 .(2)وا دماءهمفأوجبوا قتال من خالفهم واستحل

، وقال ابن  (3)فمن ذلك أهنم قتلوا عبد هللا بن خباب بغري سبب غري أنه مل يوافقهم على رأيهم

، (4)كثري: فجعلوا يقتلون النساء والولدان، ويبقرون بطون احلباىل، ويفعلون أفعااًل مل يفعلها غريهم

ي من سوء فهمهم للقرآن، مل يقصدوا وقال ابن تيمية: وكانت البدعة اْلوىل مثل بدعة اخلوارج، إمنا ه

معارضته لكن فهموا منه ما مل يدل عليه، فظنوا أنه يوجب تكفري أرابب الذنوب، إذ كان اؤمممن هو 

                                                           
 (.19/73الفتاوى ) (1)

 
 (.3/62منهاج السنة ) (2)

 
 (.191(، الخوارج للسعوي، ص )57الفرق بين الفرق للبغدادي، ص ) (3)

 
 (.3/294البداية والنهاية ) (4)
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الرب التقي، قالوا: فمن مل يكن برًا تقيًا فهو كافر وهو خملد يف النار، مث قالوا: وعثمان وعلي ومن 

  ما أنزل هللا، فكانت بدعتهم هلا مقدمتان:واالمها ليسوا مبممنن؛ ْلهنم حكموا بغري

 أن من خالف القرآن بعمل أو برأي أخطأ فيه فهو كافر. األوىل:

أن عثمان وعليًا ومن واالمها كانوا كذلك؛ وهلذا جيب االحرتاز من تكفري اؤمممنن  والثانية:

واستحلوا دماءهم ابلذنوب واخلطاَي، فإنه أول بدعة ظهرت يف اإلسالم فكفر أهلها اؤمسلمن، 

 .(1)وأمواهلم، وقد ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم أحاديث يف ذمهم واْلمر بقتاهلم

 «:كاجلور»جتويزهم على النيب صلى هللا عليه وسلم ما ال جيوز يف حقه  - 5

قال ابن تيمية: واخلوارج جوزوا على الرسول صلى هللا عليه وسلم نفسه أن جيور ويضل يف 

يوجبوا طاعته ومتابعته، وإمنا صدقوه فيما بلغه من القرآن دون ما شرعه من السنة اليت سنته، ومل 

ظاهر القرآن، وغالب أهل البدع واخلوارج يتابعوهنم يف احلقيقة على هذا، فإهنم  -بزعمهم  -ختالف 

برد يرون أن الرسول لو قال خبالف مقالتهم ؤما اتبعوه... وإمنا يدفعون عن نفوسهم احلجة، إما 

النقل، وإما بتأويل اؤمنقول، فيطعنون اترًة يف اإلسناد، واترًة يف اؤمنت، وإال فهم ليسوا متبعن وال 

 .(2)ممَتن حبقيقة السنة اليت جاء هبا الرسول صلى هللا عليه وسلم، بل وال حبقيقة القرآن

                                                           
 (.13/30/31الفتاوى ) (1)

 
 (.19/73الفتاوى ) (2)
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 الطعن والتضليل: - 6

واحلكم عليهم ابخلروج عن العدل من أبرز صفات اخلوارج الطعن يف أئمة اهلدى وتضليلهم 

والصواب، وقد جتلت هذه الصفة يف موقف ذي اخلويصرة مع رسول اهلدى صلى هللا عليه وسلم، 

، فقد عد ذو اخلويصرة نفسه أورع من رسول هللا (1)حيث قال ذو اخلويصرة: َي رسول هللا اعدل

جلور واخلروج على العدل يف صلى هللا عليه وسلم، وحكم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اب

القسمة، وإن هذه الصفة قد الزمتهم عرب التاريخ، وقد كان هلا أسوأ اْلثر ؤما ترتب عليها من أحكام 

 .(2)وأعمال

 سوء الظن: - 7

هذه صفة أخرى للخوارج جتلت يف حكم ذي اخلويصرة اجلهول على رسول اهلدى صلى هللا 

 إن هذه لقسمة ما عدل فيها، وما أريد فيها وجه عليه وسلم بعدم اإلخالص، حيث قال: وهللا

، فذو اخلويصرة اجلهول ؤما رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد أعطى السادة اْلغنياء، ومل (3)هللا

يعط الفقراء، مل حيمل هذا التصرف على احململ احلسن، وهذا شيء عجيب خصوصًا وأن دواعيه  

ذا التصرف هو رسول اهلدى صلى هللا عليه وسلم، لكفى به كثرية، فلو مل يكن إال أن صاحب ه

                                                           
 (.12/290البخاري، كتاب استتابة المرتدين، فتح الباري ) (1)

 
 (.106ظاهرة الغلو في الدين، ص ) (2)

 
 (.12/290البخاري، كتاب استتابة المرتدين، فتح الباري ) (3)
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داعيًا إىل حسن الظن، ولكن ذا اخلويصرة أىب ذلك، وأساء الظن ؤمرضه النفسي، وحاول أن يسرت 

هذه العلة بستار العدل، وبذلك ضحك منه إبليس، واحتال عليه، فأوقعه يف مصايده، فينبغي للمرء 

فع سلوكه ومقاصده، وأن حيذر هواه، وأن يكون منتبهًا حليل أن يراقب نفسه، وأن يدقق يف دوا

إبليس ْلنه كثرياً ما يزين العمل السيئ بغالف حسن براق، ويربر السلوك القبيح ابسم مبادئ احلق، 

وُما يعن اؤمرء على وقاية نفسه، والنجاة هلا من حيل الشيطان ومصايده: العلم، فذو اخلويصرة لو  

 .(1)لم، أو ذرة من فهم ؤما سقط يف هذا اؤمزلقكان عنده أاثرة من ع

 

 الشدة على املسلمني: - 8

عرف اخلوارج ابلغلظة واجلفوة، وقد كانوا شديدي القسوة والعنف على اؤمسلمن، وقد بلغت 

شدهتم حداً فظيعاً، فاستحلوا دماء اؤمسلمن وأمواهلم وأعراضهم فروعوهم وقتلوهم، أما أعداء اإلسالم 

واثن وغريهم فقد تركوهم ووادعوهم فلم يمذوهم، ولقد سجل التاريخ صحائف سوداء من أهل اْل

، وما قصة عبد هللا بن خباب ومقتله عنا ببعيد، فمعاملة اخلوارج (2)للخوارج يف هذا السبيل

، فقد وصف (3)للمسلمن مصحوبة ابلقسوة والشدة والعنف، وأما للكافرين، فلن وموادعة ولطف

                                                           
 (.107، 106ظاهرة الغلو في الدين، ) (1)

 
 (.110ظاهرة الغلو في الدين، ص ) (2)

 
 (.111نفسه، ص )المصدر  (3)
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يأهنا سهلة مسحة، وإمنا ندب إىل الشدة على الكفار، وإىل الرأفة ابؤمممنن، فعكس  الشارع الشريعة

ن اُهْم ﴿ ، قال تعاىل: (1)ذلك اخلوارج اُء عالاى اْلُكفَّاِر ُرمحاااُء ب اي ْ  ﴾حمُّامٌَّد رَُّسوُل اَّللَِّ ۚ واالَِّذينا ماعاُه أاِشدَّ

ا الَِّذينا آماُنوا مان ي اْرتادَّ ِمنُكْم عان ِديِنِه فاساْوفا أياْيت اَّللَُّ ِبقاْوٍم ﴿ [، وقال تعاىل: 29]الفتح:  َيا أاي ُّها

ِبيِل اَّللَِّ واالا  ب ُُّهْم واحيُِبُّوناُه أاِذلٍَّة عالاى اْلُمْمِمِننا أاِعزٍَّة عالاى اْلكااِفرِينا جُيااِهُدونا يف سا ئٍِم حيُِ  ﴾ خياااُفونا لاْوماةا الا

، هذه بعض الصفات اليت (2)[، فاخلوارج عكسوا اآلَيت، فأرهبوا اؤمسلمن وروعوهم54]اؤمائدة: 

 اشتهر هبا اخلوارج.

 أهم مظاهر الغلو يف العصر احلديث:

 إن مظاهر الغلو يف العصر احلديث كثرية منها:

 التشدد يف الدين على النفس والتعسري على اآلخرين: - 1

العصر: اخلروج عن منهج االعتدال يف الدين، الذي كان عليه النيب من مظاهر الغلو يف هذا 

صلى هللا عليه وسلم، وقد حذر النيب صلى هللا عليه وسلم من ذلك يف احلديث الذي رواه أبو هريرة 

إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد »رضي هللا عنه، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 

دد يف الدين كثريًا ما ينشأ عن قلة الفقه يف الدين، ومها من أبرز مسات اخلوارج، والتش (3)«إال غلبه

                                                           
 (.12/301فتح الباري ) (1)

 
 (.111ظاهرة الغلو في الدين، ص ) (2)

 
 (.1/93البخاري، كتاب اإليمان، فتح الباري ) (3)
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أعين التشدد يف الدين وقلة الفقه، وأغلب الذين ينزعون إىل خصال اخلوارج اليوم جتد فيهم هاتن 

ون، ، ومن مظاهر الغلو التعسري وترك التيسري، فأصحاب الغلو يطالبون الناس مبا ال يطيق(1)اخلصلتن

ويلزموهنم مبا ال يلزمهم به الشرع السهل، وال يراعون قدراهتم وتفاوهتا، وطاقاهتم واستطاعتهم، 

وتباينها، وأفهامهم واختالفها، فيخاطبوهنم مبا ال يفهمون، ويطالبوهنم مبا ال يستطيعون، ومن أسباب 

أما جماالته وصوره وأشكاله، التعسري: الورع الفاسد، واجلهل مبراتب اْلحكام، واجلهل مبراتب الناس، و 

إجياب النظر واالستدالل على اجلميع، وحتديث الناس مبا ال يعرفون، وترك الرخص واإللزام مبا مل يلزم 

 .(2)به الشرع

 التعامل والغرور وما يؤدي إليه من تصدر األحداث: - 2

دعاء العلم يف حن من السمات البارزة يف ظاهرة الغلو يف الوقت اؤمعاصر، التعامل والغرور، وا

أنك جتد أحدهم ال يعرف بدهيات العلم الشرعي، واْلحكام وقواعد الدين، أو قد يكون عنده علم 

قليل بال أصول وال ضوابط وال فقه ورأي سديد، ويظن أنه بعلمه القليل وفهمه السقيم قد حاز علوم 

م فيهلك بغروره ويُهلك، اْلولن واآلخرين، فيستقل بغروره عن العلماء، عن مواصلة طلب العل

وهكذا كان اخلوارج اْلولون يدعون العلم واالجتهاد ويتطاولون على العلماء وهم من أجهل 

                                                           
 (.130الخوارج، ناصر العقل، ص ) (1)

 
 (.249 - 241ظاهرة الغلو في الدين، ص ) (2)
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، وأدى التعامل والغرور إىل تصدر حداثء اْلسنان وسفهاء اْلحالم للدعوة بال علم وال فقه، (1)الناس

يف اْلمور بال فقه، وواجهوا فاختذ بعض الناس منهم رؤساء جهااًل، فأفتوا بغري علم وحكموا 

اْلحداث اجلسام بال جتربة وال رأي، وال رجوع إىل أهل العلم والفقه والتجربة والرأي، بل كثري منهم 

يستنقص العلماء واؤمشايخ، وال يعرف هلم قدرهم، وإذا أفىت بعض اؤمشايخ على غري هواه ومذهبه، أو 

، أو اجلنب واؤمداهنة، أو ابلسذاجة وقلة الوعي خبالف موقفه أخذ يلمزهم إما ابلقصور أو التقصري

واإلدراك، وحنو ذلك ُما حيصل إبشاعته الفرقة والفساد العظيم وغرس الغل على العلماء واحلط من 

 .(2)قدرهم، ومن اعتبارهم وغري ذلك ُما يعود على اؤمسلمن ابلضرر البالغ من دينهم ودنياهم

 ابلرأي وجتهيل اآلخرين: االستبداد - 3

من أبرز معامل الغلو حديثاً التعصب للرأي، وعدم االعرتاف برأي اآلخرين، وإنكار ما عنده من 

احلق ما دام خالفه يف الرأي، ومن اْلسباب اليت تولد التعصب للرأي، واالحنياز له: قلة العلم، 

 مصادفة الرأي لذهن خال، اإلعجاب ابلرأي، اتباع اهلوى.

فة اإلعجاب ابلرأي والتعصب له هوت يأصحاهبا إىل دركات خطرية، يف أزمنة قبلنا، فما إن آ

الذي هوى بذي اخلويصرة اجلهول، يقول ابن اجلوزي: وآفته أنه رضي برأي نفسه، ولو وقف لعلم 

                                                           
 (.129الخوارج، ناصر العقل، ص ) (1)

 
 نفسه.المصدر السابق  (2)
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، وما الذي هوى يأصحاب ذي اخلويصرة غري (1)أي رسول هللا صلى هللا عليه وسلمأنه ال رأي فوق ر 

هبم برأيهم، وظن السوء يف غريهم، وكانت اخلوارج تتعبد، إال أن اعتقادهم أهنم أعلم من علي إعجا

، إن همالء اؤمساكن وقعوا أسرى ْللفاظ مل حيسنوا فهمها، ومل (2)رضي هللا عنه وهذا مرض صعب

أبو يستمعوا ؤمن جيليها هلم، ويفهمهم إَيها، ْلن الصواب هو رأيهم وما عداه خطأ، يقول حممد 

زهرة: أولئك استولت عليهم ألفاظ اإلميان، وال حكم إال هلل، والتربؤ من الظاؤمن، وابمسها أابحوا 

، إن هذا (3)دماء اؤمسلمن وخضبوا الدماء اإلسالمية بنجيع الدماء وشنوا الغارة يف كل مكان

ن علي رضي التعصب اؤمقيت قد صدهم عن االستجابة للحق بعد وضوحه، فقد َّنظرهم أمري اؤمممن

وأزالوا أعذارهم، ودحضوا شبهاهتم، وأقاموا عليهم  عنهماهللا عنه وَّنظرهم ابن عباس رضي هللا 

احلجج الدامغة، وأفحموهم ابلرباهن الساطعة، فلم يستجب إال بعضهم واندفع الكثري الستباحة 

يف اإلسالم كالشورى ، إن التعصب للرأي وجتهيل اآلخرين يتناىف مع مبادىء هامة (4)دماء اؤمسلمن

 والتناصح.

                                                           
 (.90تلبيس إبليس، ص ) (1)

 
 .91تلبيس إبليس، ص  (2)

 
 .61تاريخ المذاهب اإلسالمية، محمد أبو زهرة، ص  (3)

 
 (.185ظاهرة الغلو في الدين، ) (4)
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 الطعن يف العلماء العاملني: - 4

يشهد عصرَّن محلة غريبة وظاهرة عجيبة أال وهي االعتداء على هيبة العلماء العاملن، وطعنهم 

خبناجر الزيغ والضالل، ولقد شهدت الصحف واجملالت، والكتب واؤمقاالت، وقاعات الدروس 

مالت، فجلب على أمة اإلسالم أبلغ اْلضرار، فشتت الشمل واحللقات مناذج كثرية من تلك احل

اؤمشتت، وفرق اجلمع اؤمفرق، وعمق الشقاق الغائر، وال شك أن للطعن يف العلماء أسبااًب منها: 

التعلم بدون معلم، الفهم اخلاطىء لبعض عبارات العلماء، واتباع اهلوى، واحلسد، وقد جلأ بعض 

و تتبع عورات العلماء وزالهتم، وتصيد أقواهلم، وشواذ آرائهم، الشباب إىل أسلوب سىيء أال وه

وحتريف كلمهم عن مقصودهم، فعلوا ذلك ليربروا محلتهم الشعواء يف الطعن يف العلماء قدميًا وحديثاً 

ُمن خيالف آراءهم، وال يقر مناهجهم احلائدة عن االعتدال، ولقد كان فعلهم هذا واباًل على 

عداء اإلسالم من بين صهيون وعابدي اْلواثن، وإن هذا اؤمسلك اؤمشن الذي اإلسالم، وقرة عن ْل

يدل على جهل صاحبه أو مرضه وحقده قد حذر منه العلماء خلطورته على اؤمسلمن، وْلنه تنفيذ 

، يقول ابن تيمية رمحه هللا وهو ينهى (1)ؤمخطط أعداء الدين، وحتقيق ْلغراضهم بال تعب وال نصب

قوال الضعيفة عن اْلئمة والعلماء: ومثل هذه اؤمسألة الضعيفة، ليس ْلحد أن حيكيها عن رواية اْل

عن إمام من أئمة اؤمسلمن ال على وجه القدح فيه، وال على وجه اؤمتابعة له فيها، فإن ذلك ضرب 

ب من الطعن يف اْلئمة واتباع اْلقوال الضعيفة، ومبثل ذلك صار وزير التتار يلقي الفتنة بن مذاه

                                                           
 (.223 - 215ظاهرة الغلو في الدين، ) (1)

 



 

 
 

  

 

 
65 

  

 

، (1)أهل السنة حىت يدعوهم إىل اخلروج عن السنة واجلماعة ويوقعهم يف مذهب الرافضة وأهل اإلحلاد

إن الذين يطعنون يف علماء اْلمة العاملن خيدمون اؤمخططات اليهودية والنصرانية والطاغوتية 

بفعلهم هذا  واالستخباراتية سواء شعروا بذلك أم ال، والذين ال يزالون يطعنون يف علماء اْلمة

يكونون قد ابتعدوا عن منهج أهل السنة واجلماعة الذي يقول: وعلماء السلف من السابقن، ومن 

بعدهم من التابعن أهل اخلري واْلثر، وأهل الفقه والنظر، ال يذكرون إال ابجلميل، ومن ذكرهم بسوء 

 أن حلوم العلماء مسمومة، ، وليعلم الذين يطعنون يف علماء اْلمة العاملن(2)فهو على غري السبيل

وعادة هللا يف هتك منتقصهم معلومة، وما يدري هذا اؤمتعلم أن االعتبار يف احلكم على اْلشخاص 

بكثرة الفضائل، قال ابن القيم: ومن له علم ابلشرع والواقع يعلم قطعًا أن الرجل اجلليل الذي له يف 

مبكان قد تكون منه اهلفوة والزلة هو فيها  اإلسالم قدم صاحل وآاثر حسنة وهو من اإلسالم وأهله

معذور، بل مأجور الجتهاده، فال جيوز أن يُتبع فيها، وال جيوز أن هتدر مكانته وإمامته يف قلوب 

، فمن يبقى ْلمة اإلسالم إذا طعن يف علمائهم؟ أيبقى شباب أحداث، حيسنون التالوة، (3)اؤمسلمن

 لة وال قصرية يف كثري من علوم الشرع؟وال تستقيم هلم لغة، وليس هلم ابع طوي

إن أسلوب الطعن يف العلماء قرة عن ْلعداء اإلسالم؛ ْلنه ينشىء جياًل بال قادة، وهل رأيتم 

 جياًل بال قادة قد أفلح؟
                                                           

 (.32/137الفتاوى ) (1)
 

 (.2/740شرح الطحاوية ) (2)
 

 (.3/283)أعالم الموقعين  (3)
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إن أسوأ ما يف اْلمم السابقة علماؤها وأحبارهم فقد كثر فيهم الضالون اؤمضلون، قال تعاىل: 

ِثريًا مِ نا اْْلاْحبااِر واالرُّْهبااِن لاياْأُكُلونا أاْمواالا النَّاِس اِبْلبااِطِل وايا  َيا ﴿ ا الَِّذينا آماُنوا ِإنَّ كا ِبيِل أاي ُّها ُصدُّونا عان سا

 [ .34]التوبة:  ﴾اَّللَِّ 

 وأفضل ما يف اإلسالم علماؤه الرابنيون العاملون، قال الشعيب: كل أمة علماؤها شرارها إال

، ووضح ذلك ابن تيمية فقال: وذلك أن كل أمة غري اؤمسلمن (1)اؤمسلمن، فإن علماؤها خيارهم

فهم ضالون، وإمنا يضلهم علماؤهم، فعلماؤهم شرارهم، واؤمسلمون على هدى وإمنا يتبن اهلدى 

 .(2)بعلمائهم، فعلماؤهم خيارهم

 سوء الظن:  - 5

، وكانت هذه اآلفة أداة فتك وتدمري، ووسيلة لقد كثر هذا اؤمرض واستشرى ضرره يف عصرَّن

هدم وختريب، وقد ترتب عليها نتائج خطرية، ومفاسد عظيمة، وهلذه اآلفة أسباب ودوافع منها: 

اجلهل، فاجلاهل ال يتفهم حقيقة ما يرى وما يسمع وما يقرأ ومرمى ذلك، وعدم إدراك حكم الشرع 

واقف غريبة، حتتاج إىل فقه دقيق، ونظر بعيد، جيعل الدقيق يف هذه اؤمواقف خصوصًا إذا كانت اؤم

صاحبه يبادر إىل سوء الظن، واالهتام ابلعيب، واالنتقاص من القدر، ومنها اهلوى؛ وهو آفة اآلفات، 

فيكفي أن يرى اؤمرء أو يقرأ أو يسمع ما ال يعجبه، وال يرضاه، وال يوافق هواه ومبتغاه.. يكفي ذلك 
                                                           

 (.7/284الفتاوى ) (1)
 

 (.7/284الفتاوى ) (2)
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بال، ويرخى له العنان فريتع ويصول وجيول، وال يزن اْلمور مبيزان الشرع ْلن يطلق للظن السىيء احل

الدقيق، وال حياول أن يلتمس اؤمعاذير، وال يراجع نفسه فضاًل عن أن يتهم فهمه، فاهلوى يصده عن 

ذلك، ومنها العجب والغرور، فإحسان اؤمرء ظنه بنفسه، وغروره بفهمه، إن كان ذا فهم، وإعجابه 

ه ْلن يزكي نفسه وحيتقر غريه فهو الصواب والكل خطأ وهو احلق والكل ابطل، وهو برأيه يدفع

اهلدى واجلميع ضالل، وقد رأينا أَّنسًا بلغ هبم سوء الظن مبلغًا غريبًا عجيباً، حىت خرجوا مجيع 

الناس عداهم، أحياء وأموااتً، فرموهم ابلزيغ والضالل، وفساد االعتقاد، فاجلميع يف عقيدته دخن 

دخل وهم وحدهم اؤمخلصون، اجلميع هالكون وهم الناجون، إن الظن السىيء آفة، ولكل آفة آاثر و 

 وخطورة، والسىيء ال يلد إال سيئاً.

* إنه يدفع صاحبه لتتبع العورات، والبحث عن الزالت، والتنقيب عن السقطات، وهو بذلك 

ذي توعدهم رسول هللا صلى يعرض نفسه لغضب هللا وعقابه، ْلن ذلك من صفات مرض القلوب ال

اي معشر من آمن بلسانه ومل يدخل اإلميان قلبه: ال تغتابوا »هللا عليه وسلم ابلفضيحة فقال: 

املسلمني وال تتبعوا عوراهتم فإنه من تتبع عوراهتم يتتبع هللا عورته، ومن يتتبع هللا عورته يفضحه 

 .(1)«يف بيته

 ض اآلخرين، والتشفي فيهم.* كما يدفع صاحبه إىل الغيبة، وهنش أعرا

                                                           
 (.424 - 4/421مسند أحمد ) (1)
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* وأخريًا فالظن السىيء يزرع الشقاق بن اؤمسلمن، ويقطع حبال اْلخوة، وميزق وشائج احملبة، 

 ويزرع العداء والبغضاء والشحناء.

وؤما كانت هذه اآلفة ذات خطورة عظيمة كما تبن، فقد كان موقف اإلسالم حامساً، فقد دعا 

الوقائع واْلحداث أثبتت أن اجلري وراءه واتباعه عاقبته وخيمة وأمر ابجتناب أكثر الظن، ْلن 

ِثريًا مِ نا الظَّنِ  ِإنَّ ب اْعضا الظَّنِ  ِإمْثٌ ﴿ ، قال تعاىل: (1)وأضراره عظيمة ا الَِّذينا آماُنوا اْجتاِنُبوا كا  ﴾َيا أاي ُّها

قال ابن كثري: يقول تعاىل َّنهيًا عباده اؤمممنن عن كثري من الظن، وهو: التهمة  [،12]احلجرات: 

والتخون لألهل واْلقارب والناس يف غري حمله، ْلن بعض ذلك يكون إمثًا حمضاً، فليجتنب كثري منه 

، وُما يدفع سوء الظن التماس العذر ْلخيك، قال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه : وال (2)احتياطاً 

 .(3)تظن بكلمة خرجت من أخيك اؤمممن إال خرياً، وأنت جتد هلا يف اخلري حممالً 

 الشدة والعنف مع اآلخرين: - 6

من مظاهر الغلو حديثًا الشدة والعنف يف التعامل مع اآلخرين، واستخدامهما يف غري حملهما، 

ذه الشدة أصبحت هي وكأن اْلصل يف التعامل مع الغري هو العنف والغلظة ال الرفق والرمحة، وه

الطابع الغالب على سلوك بعض الشباب وقد جتاوز العنف حدود القول إىل العمل، فسفكت دماء 

                                                           
 (.211 - 201ظاهرة الغلو في الدين، ) (1)

 
 (.4/212تفسير ابن كثير ) (2)

 
 المصدر السابق نفسه. (3)
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بريئة بسببه ودمرت منشآت، ولقد تسبب هذا العنف يف أضرار فادحة على أصحابه وعلى اْلمة، 

لقسوة والغلظة، وقد كانت هناك مجلة أسباب رئيسية وراء استخدام بعض الشباب للعنف والشدة، وا

 نستطيع أن جنملها فيما يلي:

احملن: فكثري من همالء الشباب تعرضوا حملن شىت، أثرت يف نفوسهم وكان لذلك رد فعل  -

 شديد، فقابلوا العنف ابلعنف، وغلب ذلك على طباعهم.

اجلهل بفقه االحتساب: فاْلمر ابؤمعروف والنهي عن اؤمنكر من أعظم الواجبات اليت كلف  -

 هبا هذه اْلمة، وينبغي للقائم هبا أن يكون فقيهًا فيها ليتمكن من حتقيق اؤمصلحة واجتناب هللا

اؤمفسدة يأيسر طريق، فهناك أمور ينبغي فقهها والعلم هبا ؤمن يمدي هذا الواجب منها: إن هذا 

 الواجب قد يمدى اترة ابلقلب واترة ابللسان، واترة ابليد، والقلب واجب يف كل حال، وبعض

الناس قد يقع هنا يف خطأ فمنهم من يريد أن أيمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقاً، من غري فقه 

وحلم وصرب، ونظر فيما يصلح من ذلك وما ال يصلح، وما يقدر عليه وما ال يقدر فيأيت ابْلمر 

علم ابؤمعروف ، فال بد من ال(1)والنهي معتقدًا أنه مطيع يف ذلك هلل ولرسوله، وهو معتد يف حدوده

واؤمنكر والتمييز بينهما وال بد من العلم حبال اؤمأمور واؤمنهي، ومن الصالح أن أييت ابْلمر والنهي 

ابلصراط اؤمستقيم، وهو أقرب الطرق إىل حصول اؤمقصود وال بد يف ذلك من الرفق وال بد أيضًا أن 

ن مل حيلم ويصرب كان ما يفسد يكون حليمًا صبورًا على اْلذى، فإنه ال بد أن حيصل له أذى، فإ
                                                           

 (.128، 28/127الفتاوى ) (1)
 



 

 
 

  

 

 
70 

  

 

أكثر ُما يصلح، فال بد من هذه الثالثة: العلم، والرفق، والصرب، والعلم قبل اْلمر والنهي، والرفق معه 

والصرب بعده، وإن كان كل من الثالثة مستصحبًا يف هذه اْلحوال، وقد ذكر القاضي أبو يعلى: ال 

، تلك بعض (1)يهاً فيما أيمر به، فقيهاً فيما ينهى عنهأيمر ابؤمعروف وينهى عن اؤمنكر إال من كان فق

أمور من فقه اْلمر ابؤمعروف والنهي عن اؤمنكر، قد أدى اجلهل هبا وعدم مراعاهتا إىل سلوك سبيل 

 الشدة والعنف يف الدعوة.

ولقد استخدم بعض الشباب أسلوب الغلظة والقسوة يف إرشاد الناس وحماورهتم هلم، ودعوهتم  -

إلقالعهم عما خيالف الشرع، وظنوا أن طرق الشدة هي اجملدية والرادعة، وغاب عنهم أن أسلوب 

فس، أما الرفق هو اْلصل، وال يرتك إال بعد أن تستنفد وسائله، ْلنه هو اجملدي النافع، اؤممثر يف الن

الشدة فإهنا تنفر يف غالب اْلحيان، وحتمل اؤمخالف على اإلصرار، ومن العجب أن همالء مل يفرقوا 

بن اؤمخالف على علم واجلاهل الذي ال يدري، وال بن الداعية للبدعة والضحية اؤمضلل اؤمخدوع، 

كها بعض همالء اخلشونة وال بن اؤمنكر اؤمختلف فيه واؤمتفق عليه، ومن اْلسباب الغليظة اليت يسل

يف معاملة الوالدين، فال يقيم هلم حرمة، وال يعاوهنما وال خيدمهما، لقد نسي همالء أن الوالدين هلما 

خصوصيات عن سائر الناس، ال سيما يف دعوهتم وإرشادهم وال يعين ذلك التنازل عن االلتزام 

... كال.. كال.. إمنا نريد اْلدب يف والتمسك يأمر من أمور الدين أو ارتكاب معصية إرضاء هلواهم

 اؤمعاملة، واللن يف القول، وحسن العشرة، والصرب عليهم والشفقة والرمحة هبم، 

                                                           
 (.137، 28/136الفتاوى ) (1)

 



 

 
 

  

 

 
71 

  

 

ْيِه محاالاْتُه أُمُُّه واْهًنا عالاٰى واْهٍن واِفصااُلُه يف عااماْنِ أاِن اْشُكْر يل ﴿ قال تعاىل:  نساانا ِبوااِلدا ناا اإْلِ واواصَّي ْ

اكا عالاىٰ  ْيكا ِإيلاَّ اْلماِصرُي واِلوااِلدا  ا ۖ  واِإن جااهادا أان ُتْشرِكا يب ماا لاْيسا لاكا ِبِه ِعْلٌم فاالا ُتِطْعُهما

نْ ياا ماْعُروفًاۖ  وااتَِّبْع ساِبيلا ماْن أاَّنابا ِإيلاَّ ۚ مُثَّ ِإيلاَّ ماْرِجُعُكْم فاأُن ابِ ُئكُ  ُلونا واصااِحب ُْهماا يف الدُّ  ﴾م مباا ُكنُتْم ت اْعما

 [.15، 14]لقمان: 

باب يتخاذل عن معاونة الناس الذين خلطوا عماًل صاحلًا وآخر سيئاً، ولقد رأينا بعض الش

فهمالء يف نظرهم ال يستحقون أي خدمة، وال كلمة طيبة، وال مساعدة َّنفعة، فهمالء الشباب مل 

يتضح عندهم مفهوم الوالء والرباء وحدود كل منهما، فيطغى عندهم الرباء على الوالء ونسوا أن 

وسيلة َّنجحة من وسائل الدعوة، ْلهنا عملية، فهي أبلغ أتثريًا يف النفس من اخلدمات االجتماعية 

القول ونسوا أن خشونتهم يف اؤمعاملة، وختليهم عن اؤمساعدة، يعمق اهلوة بينهم، ويذهب هبمالء 

الناس إىل صفوف اؤمنحرفن أعداء الدين، ومن مظاهر العنف البالغة ما يفعله بعض همالء من جماوزة 

ابلقول إىل القتل وسفك الدم، دم العلماء، أو اجلنود اْلبرَيء، أو اؤمواطنن العزل، وأخريًا فال  الغلظة

تعجب إذا علمت بعد ذلك أن أصحاب العنف همالء، كثريًا ما انقلب بعضهم على بعض، 

رق وتطاولت اْللسنة وأحياًَّن اْلَيدي، وذلك ليس بغريب إذا راجع اإلنسان قلياًل دراسة أحوال الف

اليت تركت كتاب هللا وسنة رسوله ومنهج السلف الصاحل، فقد تناحرت تلك الفرق فيما بينها وضلل 

بعضها بعضًا وكفر بعضها بعضاً، وهكذا مصري من ترك اؤمنهج الذي جاء به خامت اْلنبياء صلوات 

 س، هللا عليه وسالمه، إن اإلسالم موقفه صريح من العنف والشدة يف الدعوة ومعاملة النا
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باا ِإىلاٰ ِفْرعاْونا ِإنَُّه طاغاٰى ﴿ قال تعاىل آمرًا موسى وأخاه هارون:  ف اُقوالا لاُه ق اْواًل لَّيِ ًنا لَّعالَُّه  اْذها

[، تلك هي توجيهات ربنا ؤموسى وهارون عليهما السالم عند 44، 43]طه:  ﴾ي اتاذاكَُّر أاْو خياْشاٰى 

يان احلق ْلنه أجدى وأقرب لقبول الذكرى وإحداث اخلشية، دعوة فرعون الطاغية، القول اللن يف ب

ناُه  ﴿وقال سبحانه:  ناكا واب اي ْ واالا تاْستاِوي احلْاساناُة واالا السَّيِ ئاُة ۚ اْدفاْع اِبلَّيِت ِهيا أاْحساُن فاِإذاا الَِّذي ب اي ْ

يٌم  اواٌة كاأانَُّه وايلٌّ محِا ا ِإالَّ الَِّذينا  عادا ا ِإالَّ ُذو حاظٍ  عاِظيمٍ  واماا يُ لاقَّاها ُوا واماا يُ لاقَّاها  ﴾ صاربا

 .[34،35]فصلت:

إن الداعية قد يلقى يف طريقه ما يغضبه ويضايقه وهو القيه ال حمالة فال بد أن يوطن نفسه 

ْعُروِف وااْنها عاِن ﴿ ابلصرب، وحيصنها بكظم الغيظ، والعفو عن الناس  ةا واْأُمْر اِبْلما َيا ُبيناَّ أاِقِم الصَّالا

ۖ  ِإنَّ ذٰاِلكا ِمْن عاْزِم اْْلُُمورِ  ِر وااْصربْ عالاٰى ماا أاصااباكا  [.17]لقمان:  ﴾ اْلُمنكا

واالا تاُسبُّوا ﴿ وينبغي للداعية أن يتجنب أسلوب اإلاثرة واالستفزاز، فيبتعد عن السباب والشتم 

 [.108]اْلنعام:  ﴾لَِّذينا ياْدُعونا ِمن ُدوِن اَّللَِّ ف اياُسبُّوا اَّللَّا عاْدًوا ِبغارْيِ ِعْلٍم ا

ولقد كثرت النصوص النبوية اليت تمكد وتركز على االلتزام بقاعدة الرفق، والبعد عن الشدة 

زع من شيء إال إن الرفق ال يكون يف شيء إال زانه، وال ين»والعنف، قال صلى هللا عليه وسلم: 

 .(1)«شانه

والرفق هو اْلصل يف الدعوة، وليس معىن ذلك إلغاء الشدة ابلكلية، ال فالشدة مواضعها بعد 

 .(1)استنفاد وسائل الرفق والصرب، واؤموفق من وفقه هللا إلنزال كل يف منزله، وعصمه من هواه

                                                           
 (.4/362مسند أحمد ) (1)
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 املبحث الثاين

 األايم األخرية يف حياة أمري املؤمنني

 طالب واستشهاده رضي هللا عنه علي بن أيب

 أواًل: يف أعقاب النهروان:

كان قتال أمري اؤمممنن رضي هللا عنه هلذه الفرقة اخلارجة اؤمارقة دلياًل قوًَي وحجة ظاهرة يف أنه 

مصيب يف قتاله ْلهل الشام، وأنه أوىل ابحلق من معاوية، فقد جاء عن رسول هللا صلى هللا عليه 

فالقارىء  (2)«مترق مارقة عند فرقة من املسلمني يقتلها أوىل الطائفتني ابحلق»وسلم أنه قال: 

يتوقع أن اجليش سيكون أشد عزمية يف قتال أهل الشام ؤما تيقن لديهم هذه الرباهن وغريها ُما سبق،  

كمقتل عمار بن َيسر رضي هللا عنه إال أنه ابلرغم من ذلك فالذي حدث عكس ما هو متوقع 

طة اليت رمسها أمري اؤمممنن علي رضي هللا عنه هي الذهاب إىل الشام بعد االنتهاء من منهم، فاخل

قتال اخلوارج، ْلن إدخال الشام حتت خالفته وإعادة وحدة اْلمة هدف جيب حتقيقه وغاية يسعى 

ن إىل الوصول إليها، وما حربه للخوارج إال أتمن للجبهة الداخلية خشية أن يقعوا مبن يف العراق م

ولكن جتري الرَيح مبا ال تشتهي السفن، إذ مل يستطع  -كما ذكر يف خطبته   -الذراري أثناء غيابه 

                                                                                                                                                            
 (.237 - 231ظاهرة الغلو في الدين، ص ) (1)

 
  (746، 745/ 2مسلم ) (2)
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فلقد كان خلروج اخلوارج أثر يف إضعاف جيش أمري  (1)رضي هللا عنه، غزو الشام حىت استشهد

ل العراق اؤمممنن علي رضي هللا عنه كما أن احلروب يف اجلمل وصفن والنهروان، تسببت يف ملل أه

للحرب ونفورهم منها، وخاصة أهل الشام يف صفن، فإن حرهبم ليس كحرب غريهم، فمعركة صفن 

الطاحنة مل تفارق خميلتهم، فكم يُ ت مت أطفال ورملت نساء، بدون أن يتحقق مقصودهم، ولوال 

لعامل الصلح أو التحكيم الذي رحب به أمري اؤمممنن علي وكثري من أصحابه لكانت مصيبة على ا

اإلسالمي ال يتخيل آاثرها السيئة، فكان هذا التخاذل عن اؤمسري مع علي رضي هللا عنه إىل الشام 

، ومن اؤمعضالت (2)مرة أخرى أحب إليهم وَتيل إليه نفوسهم، وإن كانوا يعلمون أن علي ًا على حق

أمري اؤمممنن علي  اليت أوهنت جانب أمري اؤمممنن علي رضي هللا عنه خروج فرقة تغايل يف تعظيم

وترفعه إىل مقام اْللوهية، حىت بدا للبعض أن هذا رد فعل للخوارج الذين يتربؤون من علي 

. ولكن همالء كان مقصدهم سيئًا وهو إدخال معتقدات فاسدة على اؤمسلمن (3)ويكفرونه

ضي هللا ، ولقد تصدى هلم أمري اؤمممنن علي ر (4)وإضعاف اؤمسلمن عامة، وليس جيش علي فقط

حبزم وقوة. وال شك أن مباينة اخلوارج وقتلهم أضعف جانب علي كثرياً، مث  -كما بين ا   -عنه 

تتابعت الفتوق على علي من بعد، فخرج اخلريت بن راشد، وقيل امسه احلارث بن راشد يف قومه من 

                                                           
 (.345خالفة علي بن أبي طالب، عبد الحميد علي، ص ) (1)

 
 (345المصدر نفسه ) (2)

 
 ( مصطفى حلمي.16، 15نظام الخالفة في الفكر اإلسالمي، ص ) (3)

 
 (.350خالفة علي بن أبي طالب، عبد الحميد علي، ص ) (4)
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واحتوى على بين َّنجية، وكان من والة علي على اْلهواز، فدعا إىل خلع علي، فأجابه خلق كثري 

وطمع أهل اخلراج يف  (1)البالد وجىب اْلموال، فبعث إليه جيشًا بقيادة معقل بن قيس فهزمه وقتله

َّنحية علي يف كسر اخلراج، وانتقض أهل اْلهواز، وال بد أن علي ًا واجه من أجل ذلك بعض 

علي أهل  الصعوابت اؤمالية والعسكرية، وقد روي عن الشعيب يف هذا اخلصوص قوله: ؤما قتل

النهروان، خالفه قوم كثري، وانقضت عليه أطرافه، وخافه بنو َّنجية، وقدم ابن اخلضرمي البصرة 

وانتقض أهل اْلهواز، وطمع أهل اخلراج يف كسره وأخرجوا سهل بن حنيف عامل علي بن أيب 

 .(2)طالب من فارس

وعالنية على إضعاف  ويف اجلانب اآلخر كان معاوية رضي هللا عنه يعمل بشىت الوسائل سراً 

جانب أمري اؤمممنن علي رضي هللا عنه، واستغل ما أصاب جيشه من تفكك وخالف، فأرسل 

جيشًا إىل مصر بقيادة عمرو بن العاص رضي هللا عنه سيطر عليها وضمها إليه، وقد ساعده على 

 ذلك عدة عوامل منها:

 رضي هللا عنه ابخلوارج. على* انشغال أمري اؤمممنن 

                                                           
 (.47-6/27تاريخ الطبري ) (1)

 
 (.6/53المصدر نفسه ) (2)
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رضي هللا عنه على مصر حممد بن أيب بكر مل يكن على قدر من  علىمل أمري اؤمممنن * عا

الدهاء كسلفه قيس بن سعد بن عبادة الساعدي اْلنصاري، فدخل يف حرب مع اؤمطالبن بدم 

 عثمان، ومل يسايسهم كما كان يصنع الوايل السابق فهزموه.

 .(1) الرأي فساعده يف السيطرة عليها* اتفاق معاوية مع اؤمطالبن بدم عثمان يف مصر يف

 رضي هللا عنه، وقرهبا من الشام. على* بعد مصر عن مركز أمرياؤمممنن 

* طبيعتها اجلغرافية فهي متصلة يأرض الشام عن طريق سيناء وَتثل امتدادًا طبيعيًّا، وقد 

عاوية بعوثه إىل مشال أضافت مصر ؤمعاوية رضي هللا عنه قوة بشرية واقتصادية كبرية، وكذلك أرسل م

اجلزيرة العربية، ومكة واؤمدينة وإىل اليمن، ولكن مل تلبث هذه البعوث أن رد ت على أعقاهبا عندما 

 .(2)أرسل أمري اؤمممنن علي  من يصدها

وعمل معاوية رضي هللا عنه، على استمالة كبار أعيان القبائل وعمال علي رضي هللا عنه فقد 

رضي هللا عنه عامل علي على مصر إليه فلم يستطع، ولكنه استطاع أن حاول سحب قيس بن سعد 

، وكان عزل سعد بن قيس مكسبًا كبريًا ؤمعاوية، كما (3)يثري شك حاشية علي ومستشاريه فيه فعزله

                                                           
( 351( خالفة علي بن أبي طالب، عبد الحميد علي، ص )3/83مصنف عبد الرزاق، الطبقات البن سعد ) (1)

 سنده صحيح.
 

 ( بدون سند.198تاريخ خليفة، ص ) (2)
 

 (.46-45والة مصر، ) (3)
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وقد استطاع  (1)حاول سحب زَيد ابن أبيه عامل علي رضي هللا عنه على فارس ففشل يف ذلك

مثر على بعض اْلعيان والوالة بسبب ما مينيهم ويعدهم به، وؤما يرونه من معاوية رضي هللا عنه، أن ي

علو أمر معاوية، وتفرق أمر علي رضي هللا عنه إذ يقول يف إحدى خطبه: إال أن بسراً قد اطلع من 

قبل معاوية، وال أرى همالء القوم إال سيظهرون عليكم ابجتماعهم على ابطلهم وتفرقكم عن 

ريهم ومعصيتكم أمريكم، ويأدائهم اْلمانة وخبيانتكم، استعملت فالَّنً فغل وغدر حقكم، وبطاعتهم أم

ومحل اؤمال إىل معاوية، واستعملت فالَّنً فخان وغدر ومحل اؤمال إىل معاوية، حىت لو ائتمنت أحدهم 

 .(2)على قدح خشيت على عالقته، الل هم إين أبغضتهم وأبغضوين فأرحهم مين وأرحين منهم

 مهة جيشه مث اهلدنة مع معاوية: علىتنهاض أمري املؤمنني اثنياً: اس

مل يستسلم أمري اؤمممنن علي رضي هللا عنه هلذه اؤمصائب، وهذا التقاعس والتخاذل، فقد بذل 

جهده يف استنهاض مهة جيشه بكل ما أويت من علم وحجة وفصاحة وبيان، فخطبه احلماسية 

ون الرتاث مل يلقها من فراغ أو خيال، بل من مر جترعه اؤمشهورة اليت اشتهرت عنه، وتعترب من عي

وواقع أليم عاصره، فمن خطبه اليت قاهلا ؤما أغري على أطرافه قال: أما بعد، فإن اجلهاد ابب من 

الوثيقة. فمن تركه  (3)أبواب اجلنة فتحه هللا خلاصة أوليائه وهو لباس التقوى ودرع هللا احلصينة وُجن  ُته

                                                           
 (.526-2/525االستيعاب ) (1)

 
 ( بسند منقطع وله شواهد.1/125ريخ الصغير للبخاري )التا (2)

 
 الُجنة بالضم: الوقاية. (3)
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، وضرب على قلبه (1)هللا ثوب الذل ومشلة البالء، وُدي ثا ابلصغار والقماءةرغبة عنه ألبسه 

. أال وإين قد (5)ومنع النصف (4)احلق منه بتضييع اجلهاد، وسيم اخلسف (3)، وأديل(2)ابْلسداد

 دعوتكم إىل قتال همالء القوم لياًل وهنارًا وسرًا وإعالَّنً، وقلت لكم اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوهللا ما

حىت شن ت عليكم الغارات، وملكت عليكم  إال ذلوا، فتواكلتم وختاذلتم، (6)غزي قوم يف عقر دارهم

وقد قتل حس ان البكري، وأزال خيلكم عن  (7)اْلوطان، وهذا أخو غامد قد وردت خيله اْلنبار

، فينتزع (9)، ولقد بلغين أن الرجل منهم كان يدخل على اؤمرأة اؤمسلمة واْلخرى اؤمعاهدة(8)مساحلها

، واالسرتحام، مث انصرفوا (11)، ما َتتنع منه إال ابالسرتجاع(10)حْجلاها وقُ ْلبها وقالئدها ورغاثها

                                                           
 ديث: ذلل، الصغار: الذل والصغر، القماءة: الذل والصغار. (1)

 
 األسداد: الحجب التي تحجب عنه الهدى والرشاد. (2)

 
 أديل الحق منه: تحول األمر عنه إلى الحق فألمت به كوارث. (3)

 
 الخسف: أصبح محل اإلذالل والمهانة.سيم  (4)

 
 منع النصف: النصف: العدل. أي حرم العدل. (5)

 
 عقر الدار: وسطها وأصلها، تواكلتم: وكل كٌل منكم أمر الجهاد إلى اآلخر. (6)

 
 األنبار: بلدة شرقي الفرات. (7)

 
 مسالح: جمع مسلحة وهي الثغر. (8)

 
 لمقيمة في بالد المسلمين.المعاهدة: الذمية وهي غير المسلمة ا (9)

 
 الحجل: الخلخل، القلب: السوار، الرغاث: جمع رغثة وهو القرط. (10)

 
 االسترجاع: ترديد الصوت بالبكاء. (11)
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، ما َّنل رجل منهم كلم وال أريق له دم، فلو أن امرأً مسلماً مات من بعد هذا أسفًا ما كان (1)وافرين

وجيلب اهلم  من اجتماع همالء القوم على به ملوماً بل كان عندي جديراً. فيا عجباً وهللا مييت القلب 

حن صرمت غرضًا يُ ْرمى، يُغار عليكم وال تُغريون،  (2)ابطلهم وتفرقكم عن حقكم، فقبحًا لكم وترحاً 

وتُغزون وال تاغزون، ويعصى هللا وترضون. فإذا أمرتكم ابلسري إليهم يف أَيم احلر  قلتم: هذه مح ارة 

، (4)ر، وإذا أمرتكم ابلسري إليهم يف الشتاء قلتم: هذه صبارة القُّر. أمهلنا يسب خ عن ا احل(3)القيظ

، فإذا كنتم من احلر  والقر  تفرون، فإذًا أنتم وهللا  أمهلنا ينسلخ عن ا الربد، كل هذه فرارًا من احلر  والقر 

ت احلجال(5)من السيف أفر  َي أشباه الرجال وال رجال أين مل  ، لوددت(6)، حلوم اْلطفال وعقول راب 

، (8)، قاتلكم هللا لقد مألمت قليب قيحاً (7)أركم ومل أعرفكم، معرفًة وهللا جر ت ندماً، وأعقبت سدماً 

. وأفسدمت عليَّ رأيي ابلعصيان واخلذالن (9)وشحنتم صدري غيظاً، وجر عتموين نُ غابا التهام أنفاساً 

ابحلرب.. هلل أبوهم، وهل  حىت لقد قالت قريش: إن ابن أيب طالب رجل شجاع، ولكن ال علم له
                                                           

 وافرين: تامين لم ينقص عددهم. الكلم: الجرح. (1)
 

 ترحاً: هماً أو حزناً أو فقراً. (2)
 

 يخفف.القيظ: الحر، حمارة القيظ: شدته، يسبخ:  (3)
 

: البرد. (4)  صبارة الشتاء: شدة البرد، القرا
 

 يقصد أن صفات الرجولة انعدمت فيهم. (5)
 

 حلوم: عقول، ربات الحجال: كناية عن النساء. (6)
 

 سدم: الهّم المشوب باألسف والغيظ. (7)
 

 القيح: ما في القرحة من الصديد، شحنتم صدري: مألتموه. (8)
 

 )كجرعة(: الجرعة، التهام: الهّم.النغب: جمع نغبة  (9)
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، وأقدم فيها مقامًا مين؟ لقد هنضت فيها وما بلغت العشرين، وها (1)أحد منهم أشد هلا مراسًا مين  

 .(2)أنذا قد ذر فت على الستن ولكن ال رأي ؤمن ال يطاع

إن هذه اخلطبة كتلة َّنرية يصبها أمري اؤمممنن علي رضي هللا عنه قذائف ساخنة فوق رؤوس 

ئك القوم، الذين حرموه من قطف مثار جهاده، وحتقيق النصر الذي كان يسعى له، وقد صاغها أول

يأسلوب أديب رائع، يهز بعباراهتا اؤمشاعر، وحيرك يألفاظها مكامن النفوس، بعيدًا عن الغموض 

 .(3)واإلهبام، كما أهنا خالية من السجع والصناعة اللفظية

وأعين هبا اليت تتحدث عن  -نن علي رضي هللا عنه إن اخلطب اليت تثبت عن أمري اؤممم

تعكس صورة اترخيية تتعدى الوصف الظاهري لتكشف عن شعور أمري اؤمممنن رضي هللا  -خالفته 

عنه جتاه ما يلفيه من جيشه من ختاذل بعد معركة النهروان، ولكن معظم اخلطب اليت نسبت إليه 

ولون عن خطب علي رضي هللا عنه يف هنج البالغة أهنا رضي هللا عنه ال تصح، فعدد من العلماء يق

، فال بد من إعمال منهج نقدي دقيق عند التعامل معها (4)من أتليف ووضع الشريف الرضي

ابعتبارها مصدرًا اترخيياً. هذا ومن َّنحية أخرى أخذ علي رضي هللا عنه يذكر أصحابه بفضائله 

                                                           
 المراس: المعالجة والمزاولة والمعاناة. (1)

 
 (.239، 238البيان والتبيين للجاحظ، ص ) (2)

 
 (.59األدب اإلسالمي، نايف معروف، ص ) (3)

 
 (.355( وله نقد جيد في هذا الموضوع، خالفة علي بن أبي طالب، ص )3/124ميزان االعتدال ) (4)
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نا عدد من شهود عيان، أن علياً رضي هللا عنه َّنشد الناس ومناقبه ومنزلته الرفيعة يف اإلسالم، فيحدث

« ؟ألستم تعلمون أين أوىل ابملؤمنني من أنفسهم»يف الرحبة: من مسع رسول هللا يوم غدير خم: 

، فقام اثنا «فمن كنت مواله فعلي مواله، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه»قالو: بلى، قال: 

. وهذا يذكرَّن بعثمان رضي هللا عنه (1)ستة عشر رجاًل فشهدوا بذلك -رواية  ويف -عشر رجاًل 

عندما كان يستشهد ابلصحابة على مناقبه وفضائله عندما حصره الغوغاء، وكأنه يقول: من هذا 

عمله وخدمته لإلسالم أهكذا يكون جزاؤه؟ مع اختالف اؤمناسبات، وابلرغم من كل هذه احملاوالت 

ة مل يستطع رضي هللا عنه أن حيقق ما يريد، إذ مل يستطع أن يغزو الشام بسبب واجلهود اؤمضني

التفكك والتصدع الذي حدث يف داخل جيشه، وتفرق كلمتهم وظهور اْلهواء، فاضطر أمري 

اؤمممنن علي رضي هللا عنه يف سنة أربعن للهجرة أن يوافق ؤمعاوية بن أيب سفيان رضي هللا عنه على 

ق له، والشام ؤمعاوية، وال يدخل أحدمها على صاحبه يف عمله جبيش وال غارة وال أن يكون العرا

جرت بن علي ومعاوية اؤمهادنة بعد  -ه   40 -، قال الطربي يف اترخيه: ويف السنة (2)غزو

على وضع احلرب بينهما، ويكون لعلي العراق وؤمعاوية  -يذكرها الكتاب  -مكاتبات جرت بينهما 

 .(3)خل على صاحبه يف عمله جبيش وال غارة وال غزوالشام، فال يد

                                                           
 ( إسناده صحيح.2/705فضائل الصحابة ) (1)

 
 (.356خالفة علي بن أبي طالب، عبد الحميد، ص ) (2)

 
 (.6/56)الطبري تاريخ  (3)
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 أن يعجل له ابلشهادة: -عّز وجّل  -اثلثا: دعاء أمري املؤمنني علي هللا 

هادن أمري اؤمممنن علي رضي هللا عنه معاوية رضي هللا عنه، ويبدو أن اهلدنة مل تستمر، 

الذي استشهد فيه علي رضي هللا فمعاوية أرسل بسر بن أيب أرطأة إىل احلجاز واليمن يف العام 

، وؤما مل يتمكن علي رضي هللا عنه من جتهيز اجليش مبا يصبو ويريد، ورأى خذالهنم كره احلياة (1)عنه

وَتىن اؤموت، وكان يتوجه إىل هللا ابلدعاء ويطلب منه عز وجل أن يعجل منيته، فمما روي عنه أنه 

، ومللتهم وملوين، فأرحين منهم وأرحهم مين، فما خطب يومًا فقال: اللهم إين قد سئمتهم وسئموين

، وقد أحل علي رضي هللا عنه يف الدعاء يف (2)مينع أشقاكم أن خيضبها بدم، ووضع يده على حليته

أَيمه اْلخرية، فعن جندب قال: ازدمحوا على علي رضي هللا عنه، حىت وطئوا على رجله فقال: إين 

 .(3)، فأرحين منهم وأرحهم مينقد مللتهم وملوين، وأبغضتهم وأبغضوين

ويف رواية أخرى عن أيب صاحل قال: شهدت علي ًا وضع اؤمصحف على رأسه حىت تقعقع الورق 

فقال: اللهم إين سألتهم ما فيه فمنعوين، اللهم إين قد مللتهم وملوين وأبغضتهم وأبغضوين، ومحلوين 

. (4)ًا منهم ومث قلوهبم ميثة اؤملح يف اؤماءعلى خري أخالقي، فأبدهلم يب شر ًا مين، وأبدلين هبم خري 

                                                           
 (.431(، خالفة علي بن أبي طالب، عبد الحميد، ص )1/41التاريخ الصغير للبخاري ) (1)

 
 صحيح.( بإسناد 3/4( بإسناد صحيح، الطبقات )10/154مصنف عبد الرزاق ) (2)

 
 (.432( بإسناد حسن، خالفة علي، ص )1/37اآلحاد والمثاني البن أبي عاصم ) (3)

 
 (.3/144سير أعالم النبالء ) (4)
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، وقال احلسن بن علي: قال يل (1)ويف رواية: فلم يلبث إال ثالاًث أو حنو ذلك، حىت قتل عز وجل

علي رضي هللا عنه : إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سنح يل يف الليلة يف منامي، فقلت: َي 

، قلت: اللهم أبدلين هبم من «ادع عليهم»؟ قال: (2)اللددرسول هللا ماذا لقيت من أمتك من اْلود و 

 .(3)هو خرياً منهم، وأبدهلم من هو شر مين هلم، قال احلسن رضي هللا عنه : فخرج فضربه الرجل

 رابعاً: علم أمري املؤمنني أبنه سيستشهد:

ليه وسلم، تفيد بعض أحاديث النيب صلى هللا عليه وسلم، اليت تعد من دالئل نبوته صلى هللا ع

إخباره يأن عليًا سيكون من الشهداء، فقد جاء يف صحيح مسلم عن أيب هريرة رضي هللا عنه : أن 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبري 

و صديق أو اهدأ فما عليك إال نيب أ»فتحركت الصخرة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

. وهناك أحاديث أخص من هذا احلديث، خترب أن علي ًا سيستشهد يأرض العراق وتبن  (4)«شهيد

كيفية اغتياله أيضاً، وهذا كله يبن صدق نبوة حممد صلى هللا عليه وسلم، ويأنه ال ينطق عن اهلوى، 

هللا عليه وسلم عليًا على  وإمنا خيرب مبا أطلعه هللا عز وجلعليه عن طريق الوحي، وقد أطلع النيب صلى

ما سيحدث له، وقد آمن علي بذلك وأيقن، فكان يتحدث إىل الناس بذلك، فمما حدث من 
                                                           

 (.432( ألبي العرب، خالفة علي، عبد الحميد، ص )99المحن، ص ) (1)
 

 األود: العوج، اللدد: الخصومة. (2)
 

 (.649)تاريخ اإلسالم، عهد الخلفاء الراشدين، ص  (3)
 

 (.1880/ 4مسلم ) (4)
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ذلك يف العراق، إذ يروي عنه أبو اْلسود الدؤيل، يقول أبو اْلسود: مسعت علياً يقول: أاتين عبد هللا 

لعراق، فقال: أما إنك إن جئتها بن سالم وقد أدخلت رجلي يف الغرز، فقال يل: أين تريد؟ فقلت: ا

ليصيبك هبا ذابب السيف، فقال علي: وامي هللا لقد مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبله 

، وحدث (1)يقوله، قال أبو اْلسود: فعجبت منه، وقلت: رجل حمارب حيدث مبثل هذا عن نفسه

وهو أبو فضالة اْلنصاري البدري  هبذا احلديث يف ينبع قبل توليه اخلالفة، على من عاده يف مرضه،

رضي هللا عنه إذ قال علي رضي هللا عنه: إين لست ميتاً يف مرضي هذا، أو من وجعي هذا، إنه عهد 

يعين  -من هذه  -يعين حليته  -إيل النيب صلى هللا عليه وسلم أين ال أموت حىت ختضب هذه 

يهقي هذه اْلحاديث وحنوها يف كتابه ، وحدث به اخلوارج وحدث به أصحابه، وقد مجع الب(2)هامته

، وعن عبد هللا بن داود قال: (4)، ومجعها احلافظ ابن كثري يف كتابه البداية والنهاية (3))دالئل النبوة(

مسعت اْلعمش، عن مسلمة بن سهيل عن سامل بن أيب جعدة، عن عبد هللا بن سبع قال: مسعت 

ر إال شقياً، عهد إيل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عليًا رضي هللا عنه على اؤمنرب يقول: ما ننتظ

                                                           
 (.648تاريخ الذهبي، عهد الخلفاء الراشدين، ص ) (1)

 
 ( طرق الرواية صحيحة بمجموعها.433خالفة علي بن أبي طالب، عبد الحميد، ص ) (2)

 
 ( تحقيق عبد المعطي قلعجي.441-6/438دالئل النبوة ) (3)

 
 (.325-7/323البداية والنهاية ) (4)
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لتخضنب هذه من دم هذا، قالوا: أخربَّن بقاتلك حىت نبري عرتته، قال: أنشد هللا رجاًل قتل يب غري 

 ، وقد َتثل رضي هللا عنه يأبيات شعر فقال:(1)قاتلي

 اشدد حيازميك للموت

 فإن اؤموت الق يكا

 وال جتزع من القتل

  (2)بوادي كاإذا حل  

وتذهب بعض الرواَيت إىل أبعد من هذا، إذ تفيد أن علي ًا رضي هللا عنه يعرف هذا الشقي 

 الذي سيقتله، فريوي عبيدة السلماين، بسند صحيح إليه يقول: كان علي إذا رأى ابن ملجم قال:

 أريد ح ي اته ويريد قتلي

 (3)عذيرك من خليلك من مرادى

ضي هللا عنه، عن عبد الرمحن بن ملجم: أما إن هذا قاتلي، قيل: ويف رواية أخرى قال علي ر 

، وقد طلب منه الناس أن يستخلف ؤما أخربهم يأنه مقتول، (1)فما مينعك منه؟ قال: إنه مل يقتلين بعد

                                                           
 ( تحقيق الدميجي إسناده حسن.4/2105كتاب الشريعة لآلجري ) (1)

 
 (.648تاريخ الذهبي، عهد الخلفاء الراشدين، ص ) (2)

 
 ( إسناده صحيح.3/33،34طبقات ابن سعد ) (3)
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فاعتذر عن ذلك، فعن عبد هللا بن سبع، قال: مسعت علياً يقول: لُتخضنب  هذه من هذا، فما ينتظر 

قال: إذاً اتهلل تقتلون يب غري قاتلي. قالوا:  (2)ا: َي أمري اؤمممنن، فأخربَّن به نُبري عرتتهيب اْلشقى؟ قالو 

فاستخلف علينا. قال: ال ولكن أتركُكم إىل ما ترككم إليه رسول هللا، قالوا: فما تقول لربك إذا 

ك، مث قبضتين إليك قال: أقول: اللهم  تركتين فيهم ما بدا ل -وقال وكيع مرة: إذا لقيته؟  -أتيته؟ 

. وعن علي رضي هللا عنه قال: مسعت (3)وأنت فيهم فإن شئت أصلحتهم، وإن شئت أفسدهتم

 -وأشار إىل صدغيه  -إنك ستضرب ضربة ههنا »الصادق اؤمصدوق صلى هللا عليه وسلم يقول: 

 .(4)«فيسيل دمه حىت خيضب حليتك، ويكون صاحبها أشقاها كما كان عاقر الناقة أشقى مثود

  

                                                                                                                                                            
 (.3/127االستيعاب ) (1)

 
 نبير عترته: نهلك ذريته. (2)

 
 ( الموسوعة الحديثية، حسن لغيره.2/325مسند أحمد ) (3)

 
رحمه  -(، حكم المحقق أحمد ميرين البلوشي 164، 163خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ص ) (4)

 بالصحة. -هللا 
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 رضي هللا عنه وما فيه من دروس وعرب وفوائد: علىخامساً: استشهاد أمري املؤمنني 

لقد تركت معركة النهروان يف نفوس اخلوارج جرحاً غائراً مل تزده اْلَيم والليايل إال إيالماً وحسرة، 

نهروان. وأمجع فاتفق نفر منهم على أن يفتكوا بعلي رضي هللا عنه، ويثأروا ؤمن قتل من إخواهنم يف ال

، ال تسلم من انتقادات الحتوائها على عناصر (1)أهل السري واؤممرخون على ذكر رواية مشهورة

متضاربة وأخرى خمتلفة، وال نستبعد بدورَّن أن تكون هذه احلادثة اؤمهمة قد تعرضت مثل غريها إىل 

أن هناك إمجاعًا على  إضافات وزَيدات يف الفرتات اؤمتأخرة، ويبدو من خالل اؤمصادر والدراسات

أن عملية قتل علي َتت على أيدي عناصر خارجية انتقامًا لضحاَي معركة النهروان، أما بقية 

 -اؤمعلومات اخلاصة ابلعملية مثل قصة احلب بن ابن ملجم وقطام والدور اؤمزعوم لألشعث الكندي 

صديق هبا، وإليك تفصيل مقتله وغريها فيصعب قبوهلا والت -وسيأيت بيان براءته إبذن هللا الحقًا 

 رضي هللا عنه.

 اجتماع املتآمرين: - 1

كان من حديث ابن ُملجام وأصحابه أن ابن ملجم والرُباك بن عبد هللا وعمرو بن بكر التيمي 

اجتمعوا، فتذاكروا أمر الناس، وعابوا على والهتم، مث ذكروا أهل النهروان، فرتمحوا عليهم، وقالوا: ما 

كانوا ال خيافون يف هللا نصنع ابلبقاء هبم شيئاً، إخواننا الذين كانوا دعاة الناس لعبادة رهبم، والذين  

                                                           
(، 3/423( بسند منقطع، مروج الذهب )66إلى  6/58(، تاريخ الطبري )3/35الطبقات البن سعد ) (1)

(، وفيات 649ء الراشدون للذهبي، ص )( تاريخ اإلسالم والخلفا6/249(، مجمع الزوائد )58-1/55الطبراني )
 (.7/325(، البداية والنهاية )7/218األعيان )
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لومة الئم، فلو شرينا أنفسهم فأتينا أئمة الضاللة فالتمسنا قتلهم فأرحنا منهم البالد، وأثرَّن هبم 

وقال الرُباك بن  -وكان من أهل مصر  -إخواننا، فقال ابن ملجم: أَّن أكفيكم علي بن أيب طالب 

قوا ابهلل ال ينكص رجل منا عن صاحبه الذي عبد هللا: وأَّن أكفيكم عمرو بن العاص، فتعاهدوا وتواث

توجه إليه يقتله أو ميوت دونه، فأخذوا أسيافهم، فسموها واتعدوا لسبع عشرة ختلو من رمضان أن 

يثبت كل واحد منهم على صاحبه الذي توجه إليه، وأقبل كل رجل منهم إىل اؤمصر الذي صاحبه 

 .(1)فيه يطلب

 بنة الّشجنة:خروج ابن ملجم ولقاؤه بقطام ا - 2

فأما ابن ملجم اؤمرادي فكان عداده يف ِكْنده، فخرج فلقي أصحابه ابلكوفة وكاَتهم أمره كراهة 

ب  وكان علي قتل منهم يوم  -أن يظهروا شيئًا من أمره، فإنه رأى ذات يوم أصحااًب من ت اْيم الراب 

يقال هلا: قاطاام ابنة الش جنة  فذكروا قتالهم، ولقي من يومه ذلك امرأة من تيم الرابب -النهر عشرة 

فلما رآها التبست بعقله، ونسي حاجته  -وقد قتل أبوها وأخوها يوم النهر، وكانت فائقة اجلمال  -

اليت جاء هلا، مث خطبها، فقالت: ال أتزوجك حىت تشفي يل، قال: وما يشفيك؟ قالت: ثالثة آالف 

فأما قتل علي فال أراك ذكرته يل وأنت  وعبد وقينة وقتل علي بن أيب طالب، قال: هو مهر لك،

تريديين، قالت: بلى التمس غرته، فإن أصبت شفيت نفسك ونفسي، ويهنئك العيش معي، وإن 

قتلت فما عند هللا خري من الدنيا وزينة أهلها. قال: فوهللا ما جاء يب إىل هذا اؤمصر إال قتل علي، 
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عدك على أمرك، فبعثت إىل رجل من فلك ما سألت، قالت: إين أطلب من يسند ظهرك، ويسا

قومها من تيم الرابب يقال له: وردان فكلمته فأجاهبا، وأتى ابن ملجم رجاًل من أشجع يقال له 

شبيب بن جبرة فقال له: هل لك يف شرف الدنيا واآلخرة؟ قال: وما ذاك؟ قال: قتل علي بن أيب 

، قال: أكمن له يف اؤمسجد طالب، قال: ثكلتك أمك، لقد جئت شيئًا إد اً، كيف تقدر ع لى عليٍ 

فإذا خرج لصالة الغداة شددَّن عليه فقتلناه، فإن جنوَّن شفينا أنفسنا وأدركنا أثرَّن، وإن قتلنا فما عند 

، قد عرفت بالءه يف  هللا خري من الدنيا وما فيها، قال: وحيك لو كان غري عليٍ  لكان أهون عليَّ

عليه وسلم وما أجدين أنشرح لقتله، قال: أما تعلم أنه قتل أهل اإلسالم، وسابقته مع النيب صلى هللا 

فجاؤوا قطام وهي يف  -النهر العباد الصاحلن؟ قال: بلى، قال: فنقتله مبن قتل من إخواننا، فأجابه 

فقالوا هلا: قد أمجع رأينا على قتل علي، قالت: فإذا أردمت فأتوين، مث عاد  -اؤمسجد اْلعظم معتكفة 

فقال: هذه الليلة اليت  -للهجرة  40اجلمعة اليت قتل يف صبيحتها علي  سنة  ملجم يف ليلةإليها ابن 

وعدت فيها صاحيب أن يقتل كل منا صاحبه، فدعت هلم ابحلرير فعصبتهم به، وأخذوا أسيافهم 

وجلسوا مقابل السدة اليت خيرج منها علي، فلما خرج ضربه شبيب ابلسيف، فوقع سيفه بعضادة 

الطاق، وضربه ابن ملجم يف قرنه ابلسيف وهرب وردان حىت دخل منزله، فدخل عليه رجل  الباب أو

من أبيه وهو ينزع احلرير عن صدره، فقال: ما هذا احلرير والسيف؟ فأخربه مبا كان وانصرف فجاء 

بسيفه فعال به وردان حىت قتله، وخرج شبيب حنو أبواب كندة يف الغلس، وصاح الناس، فلحقه رجل 

حضرموت يقال له عومير، ويف يد شبيب السيف، فأخذه، وجثم عليه احلضرمي، فلما رأى الناس من 
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قد أقبلوا يف طلبه، وسيف شبيب يف يده، خشي على نفسه، فرتكه، وجنا شبيب يف غمار الناس 

فشدوا على ابن ملجم، فأخذوه، إال أن رجاًل من مهدان يكىن أاب أدماء أخذ سيفه فضرب به رجله، 

ه، وأتخر علي، ورفع يف ظهره جعدة بن هبرية بن أيب وهب، فصلى ابلناس الغداة، قال عليٌّ: فصرع

علي ابلرجل، فأدخل عليه، مث قال: أي عدو هللا، أمل أحسن إليك، قال: بلى، قال: ما محلك على 

ال  هذا؟ قال: شحذته أربعن صباحاً، وسألت هللا أن يقتل به شر خلقه، فقال علي رضي هللا عنه :

 .(1)أراك إال مقتواًل به، وال أراك إال من شر خلقه

 حممد ابن حنفية يروي قصة مقتل أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه: - 3

قال ابن احلنفية: كنت وهللا إين ْلصلي تلك الليلة اليت ضرب فيها علي يف اؤمسجد اْلعظم يف 

رجال كثري من أهل اؤمصر قريبًا من السد ة، ما هم إال قيام وركوع وسجود، وما يسأمون من أول 

أدري  الليل إىل آخره، إذ خرج علي لصالة الغداة، فجعل ينادي: أيها الناس، الصالة الصالة، فما

أخرج من السدة، فتكلم هبذه الكلمات أم ال، فنظرت إىل بريق، ومسعت: احلكم هلل َي علي ال لك 

وال ْلصحابك، فرأيت سيفاً، مث رأيت اثنياً، مث مسعت عليًا يقول: ال يفوتنكم الرجل، وشد الناس 

، فدخلت في من دخل عليه من كل جانب. قال: فلم أبرح حىت أخذ ابن ملجم وأدخل على عليٍ 

الناس، فسمعت عليًا يقول: النفس ابلنفس، أَّن إن مت فاقتلوه كما قتلين، وإن بقيت رأيت فيه 

رأيي. وذكر أن الناس دخلوا على احلسن فزعن ؤما حدث من أمر علي، فبينما هم عنده وابن ملجم 
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أيب، وهللا مكتوف بن يديه، إذ َّندته أم كلثوم بنت علي وهي تبكي: أي عدو هللا، ال يأس على 

خمزيك، قال: فعلى من تبكن؟ وهللا لقد اشرتيته يألف، ومساْمته يألف، ولو كانت هذه الضربة على 

 .(1)مجيع أهل اؤمصر ما بقي منهم أحد

 وصية الطبيب لعلي وميل أمري املؤمنني للشورى: - 4

صرهم ابلطب عن عبد هللا بن مالك، قال: مجع اْلطباء لعلي رضي هللا عنه يوم جرح، وكان أب

أثري بن عمرو الس كوين، وكان صاحب كسرى يتطبب، فأخذ أثري رئة شاة حارة، فتتبع ِعْرقًا منها، 

فاستخرجه فأدخله يف جراحة علي، مث نفخ العرق فاستخرجه فإذا عليه بياض الدماغ، وإذا الضربة 

 . (2)قد وصلت إىل أم رأسه فقال: َي أمري اؤمممنن، اعهد عهدك فإنك ميت

وال  -ذكر أن جندب بن عبد هللا دخل على علي فسأله، فقال: َي أمري اؤمممنن، إن فقدَّنك و 

 .(3)فنبايع احلسن؟ قال: ما آمركم وال أهناكم، أنتم أبصر -نفقدك 

 ما:الده احلسن واحلسني رضي هللا عنهوصية أمري املؤمنني علي ألو  - 5

صيكما بتقوى هللا، وأال تبغيا الدنيا وإن أو »دعا أمري اؤمممنن علي حسنًا وحسيناً، فقال: 

بغتكما، وال تبكيا على شيء ُزِوي عنكما، وقوال احلق، وارمحا اليتيم، أغيثا اؤملهوف، واصنعا 
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مث نظر « لآلخرة، وكوَّن للظامل وللمظلوم َّنصراً، واعمال مبا يف الكتاب وال أتخذكما يف هللا لومة الئم

 ؟(1)حفظت ما أوصيت به أخويكإىل حممد ابن احلنفية، فقال: هل 

قال: نعم، قال: فإين أوصيك مبثله وأوصيك بتوقري أخويك، لعظيم حقهما عليك، فاتبع 

أمرمها، وال تقطع أمرًا دوهنما. مث قال: أوصيكما به، فإنه ابن أبيكما، وقد علمتما أن أابكما كان 

وقتها، وإيتاء الزكاة عند حملها، أوصيك أي بين  بتقوى هللا، وإقام الصالة ل»حيبه، وقال للحسن: 

وحسن الوضوء، فإنه ال صالة إال بطهور، وال تقبل صالة من مانع زكاة، وأوصيك بغفر الذنب، 

وكظم الغيظ، وصلة الرحم، واحللم عند اجلهل، والتفقه يف الدين، والتثبت يف اْلمر، والتعهد للقرآن، 

 .(2)«واجتناب الفواحش وحسن اجلوار، واْلمر ابؤمعروف والنهي عن اؤمنكر،

 فلما حضرته الوفاة أوصى، فكانت وصيته:

بسم هللا الرمحن الرحيم، هذا ما أوصى به علي بن أيب طالب، أوصى أنه يشهد أن ال إله إال »

هللا وحده ال شريك له، وأن حممدًا عبده ورسوله، أرسله ابهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله 

ك أمرت ولو كره اؤمشركون. مث إن صاليت ونسكي وحمياي وُمايت هلل رب العاؤمن، ال شريك له وبذل

وأَّن من اؤمسلمن، مث أوصيك َي حسن ومجيع ولدي وأهلي بتقوى هللا ربكم، وال َتوتن إال وأنتم 

مسلمون، واعتصموا حببل هللا مجيعاً، وال تفرقوا، فإين مسعت أاب القاسم يقول: إن صالح ذات البن 

                                                           
 (.6/63المصدر نفسه ) (1)

 
(2)  



 

 
 

  

 

 
93 

  

 

عليكم احلساب، هللا  أفضل من عامة الصالة والصيام، انظروا إىل ذوي أرحامكم فصلوهم يهو ن هللا

هللا يف اْليتام، فال تُعنوا أفواههم، وال يضيعون حبضرتكم، وهللا هللا يف جريانكم فإهنم وصية نبيكم 

صلى هللا عليه وسلم، ما زال يوصي به حىت ظننا أنه سيورثه، وهللا هللا يف القرآن، فال يسبقنكم إىل 

مود دينكم. وهللا هللا يف بيت ربكم فال ختلوه ما بقيتم، ع العمل به غريكم، وهللا وهللا يف الصالة، فإهنا

فإنه إن ترك مل يناظر، وهللا هللا يف اجلهاد يف سبيل هللا يأموالكم وأنفسكم، وهللا هللا يف الزكاة، فإهنا 

تطفىء غضب الرب، وهللا هللا يف ذمة نبيكم، فال يظلمن بن أظهركم، وهللا هللا يف أصحاب نبيكم، 

 أوصى هبم، وهللا هللا يف الفقراء واؤمساكن، فأشركوهم يف معايشكم، وهللا هللا فيما فإن رسول هللا

ملكت أميانكم، الصالة الصالة، ال ختافن  يف هللا لومة الئم، يكفيكم من أرادكم وبغى عليكم وقولوا 

ْلمر أشراركم مث للناس حسنًا كما أمركم هللا، وال ترتكوا اْلمر ابؤمعروف والنهي عن اؤمنكر فيوىل  ا

تدعون ال يستجاب لكم، وعليكم ابلتواصل والتباذل، وإَيكم والتدابر والتقاطع والتفرق، وتعاونوا 

على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان، واتقوا هللا إن هللا شديد العقاب، حفظكم هللا من 

مث مل ينطق إال )بال إله « سالم ورمحة هللاأهل بيت، وحفظ فيكم نبيكم. أستودعكم هللا وأقرأ عليكم ال

، وجاء يف رواية أنه قتل يف صبيحة (1)إال هللا( حىت قبض رضي هللا عنه يف شهر رمضان سنة أربعن

، وحتمل هذه الرواية على اليوم الذي فارق فيه الدنيا، ْلنه بقي ثالثة (2)إحدى وعشرين من رمضان

 .(1)أَيم بعد ضربة الشقي
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  املؤمنني عن املثلة بقاتله:هني أمري - 6

. ويف (2)فقد قال رضي هللا عنه : احبسوا الرجل فإن مت فاقتلوه، وإن أعش فاجلروح قصاص

رواية أخرى قال: أطعموه واسقوه وأحسنوا إساره، فإن صححت فأَّن ويل دمي أعفو إن شئت وإن 

ليت وال تعتدوا إن هللا ال ، ويف رواية أخرى زَيدة، وهي قوله: إن مت فاقتلوه قت(3)شئت استقدت

ْثلة، وقال: َي بين عبد اؤمطلب، ال ألفينكم (4)حيب اؤمعتدين
ُ
، وقد كان علي هنى احلسن عن اؤم

. انظر َي حسن،  ختوضون دماء اؤمسلمن، تقولون: قتل أمري اؤمممنن، قتل أمري اؤمممنن، أال ال يُ قاتلن 

َتثل ابلرجل، فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه إن متُّ من ضربته هذه فاضربه ضربة بضربة، وال 

. وقد جاء يف شأن وصية أمري اؤمممنن يأمر (5)«إايكم واملثلة ولو أهنا ابلكلب العقور»وسلم قول: 

قاتله رواَيت كثرية تتفاوت منها الصحيح ومنها الضعيف، فالرواية اليت فيها أمر علي رضي هللا عنه 

إبحراق الشقي بعد قتله إسنادها ضعيف، والرواَيت اْلخرى تسري يف اجتاه واحد فكلها فيها أمر 

ن ضربته وهناهم عما سوى ذلك، فهذه الرواَيت يعضد علي رضي هللا عنه بقتل الرجل إن مات م

بعضها، وتنهض لالحتجاج هبا، هذا من جهة. كما أن أمري اؤمممنن علي مل جيعله مرتداً، فيأمر 
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بقتله، بل هناهم عن ذلك ؤما هم  بعض اؤمسلمن بقتله، وقال: ال تقتلوا الرجل، فإن برئت فاجلروح 

رضي هللا عنه بعث احلسن إىل  علىبض الرواية اؤمشهورة: فلما قُ . وتذكر (1)قصاص، وإن مت فاقتلوه

ابن ملجم، فقال للحسن: هل لك يف خصلة؟ إين وهللا ما أعطيت هللا عهداً إال وفيت به، إين كنت 

قد أعطيت هللا عهدًا عند احلطيم أن أقتل عليًّا ومعاوية أو أموت دوهنما، فإن شئت خليت بيين 

مث بقيت، أن آتيك حىت أضع يدي يف يدك. فقال له  -أو قتلته  -ن مل أقتله وبينه، ولك هللا علي إ

، مث إن الناس أخذوه فأحرقوه ابلنار، ولكن هذه (2)احلسن: أما وهللا حىت تعاين النار مث قدمه فقتله

 .(3)الرواية منقطعة

ا بوصية أمري والصحيح من الرواَيت والذي يليق ابحلسن واحلسن وأبناء أهل البيت أهنم التزمو 

اؤمممنن علي يف معاملة عبد الرمحن بن ملجم، وال تثبت الرواية اليت تقول: فلما دفن أحضروا ابن 

ملجم، فاجتمع الناس، وجاؤوا ابلنفط والبواري، فقال حممد ابن احلنفية، واحلسن، وعبد هللا بن 

م جيزع ومل يتكلم، فكحل جعفر بن أيب طالب: دعنا نشتف  منه، فقطع عبد هللا يديه ورجليه، فل

، وجعل يقرأ:  عينيه مبسماٍر حمم ى، فلم جيزع، وجعل يقول: إنك لتكحل عيين عم ك مبلموٍل مضٍ 

[. حىت ختمها، وإن عينيه لتسيالن، مث أمر به فعوجل عن 1]العلق:  ﴾اق ْراْأ اِبْسِم رابِ كا الَِّذي خالاقا ﴿

ذاك مين  من جزع، ولكين أكره أن أبقى يف الدنيا لسانه ليقطع، فجزع، فقيل له يف ذلك فقال: ما 
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ُفواقاً ال أذكر هللا، فقطعوا لسانه، مث أحرقوه، وكان أمسر، حسن الوجه، أفلج، شعره مع شحمة أذنيه، 

 .(1)ويف جبهته أثر الُسجود

.. شهد فتح  وقال الذهيب عن عبد الرمحن بن ملجم: قاتل علي رضي هللا عنه، خارجي ُمْفرتا

ختط هبا مع اْلشراف، وكان ُمن قرأ القرآن والفقه، وهو أحد بين تدول وكان فارسهم مصر، وا

مبصر، قرأ القرآن على معاذ بن جبل، وكان من العب اد، ويقال: هو الذي أرسل صابيغًا التميمي إىل 

عمر رضي هللا عنه فسأله عم ا سأله من مستعجم القرآن.. إىل أن قال الذهيب: مث أدركه الكتاب 

 ويف ابن ملجم يقول عمران بن حط ان اخلارجي: ،فعل ما فعل، وهو عند اخلوارج من أفضل اْلم ةو 

 َي ضربة من تُقى م ا أراد ب ها

 إال ليبلغ من ذي العرش رضواَّن

 إين ْلذك ره حيناً فأحسبه

 أوىف الب ري ة عند هللا ميزاَّن

 

وابن ملجم عند الروافض أشقى اخللق يف اآلخرة، وهو عندَّن أهل السنة ُمن نرجو له النار، 

وجنوز أن هللا يتجاوز عنه، ال كما يقول اخلوارج والروافض فيه، وحكمه حكم قاتل عثمان وقاتل 

                                                           
 (.215( األخبار الطوال، ص )3/39،40طبقات ابن سعد ) (1)
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ء الزبري، وقاتل طلحة، وقاتل سعيد بن جبري، وقاتل عم ار وقاتل خارجة، وقاتل احلسن، فكل همال

 .(1)نربأ منهم ونبغضهم يف هللا، ونكل أمورهم إىل هللا عز وجل

وأما الرُباك بن عبد هللا فإنه يف تلك الليلة اليت ضرب فيها علي  قعد ؤمعاوية، فلما خرج يصلي 

الغداة شد عليه بسيفه، فوقع السيف يف إليته، فأخذ، فقال: إن عندي خرباً أسرك به، فألن أخربتك 

دك؟ قال: نعم، قال: إن أخًا يل قتل علي ًا يف مثل هذه الليلة، قال: فلعله مل يقدر فنافعين ذلك عن

على ذلك، قال: بلى، إن علي ًا خيرج ليس معه من حيرسه، فأمر به معاوية فقتل، وبعث معاوية إىل 

فلما نظر إليه قال: اخرت إحدى خصلتن: إما أن أمحي حديدة، فأضعها  -وكان طبيباً  -الساعدي 

وضع السيف، وإما أن أسقيك شربة تقطع منك الولد، وتربأ منها، فإن ضربتك مسمومة، فقال م

معاوية: أما النار فال صرب يل عليها، وأما انقطاع الولد فإن يف يزيد وعبد هللا ما تقر  به عيين، فسقاه 

ل وقيام الشرطة تلك الشربة فربأ، ومل يولد له بعدها، وأمر معاوية عند ذلك ابؤمقصورات وحرس اللي

على رأسه إذا سجد، وأما عمرو بن بكر فجلس لعمرو ابن العاص تلك الليلة، فلم خيرج، وكان 

اشتكى بطنه، فأمر خارجة ابن حذافة، وكان صاحب شرطته، وكان من بين عامر بن لمي، فخرج 

مرو يسلمون ليصلي، فشد عليه وهو يرى أنه عمرو، فضربه فقتله، فأخذه الناس، فانطلقوا به إىل ع

عليه ابإلمرة، فقال: من هذا؟ قالوا: عمرو. قال: فمن قتلت؟ قالوا: خارجة بن حذافة، قال: أما 

 .(2)وهللا َي فاسق ماظننته غريك، فقال عمرو: أردتين وأراد هللا خارجة، فقدمه عمرو فقتله

                                                           
 (.654تاريخ اإلسالم، عهد الخلفاء الراشدين، ص ) (1)

 
 (.6/65تاريخ الطبري ) (2)
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 مدة خَّلفة أمري املؤمنني علي، وموضع قربه وسّنه يوم قتل: - 7

ته على قول خليفة بن خياط: أربع سنن وتسعة أشهر وستة أَيم، ويقال كانت مدة خالف

، والذي يظهر أهنا أربعة سنن وتسعة أشهر وثالثة أَيم، وذلك (1)ثالثة أَيم، ويقال أربعة عشر يوماً 

ْلنه بويع ابخلالفة يف اليوم الثامن عشر من ذي احلجة عام مخس وثالثن، وكانت وفاته شهيدًا يف 

 .(2)ادي والعشرين من شهر رمضان عام أربعن للهجرةاليوم احل

وقد توىل غسل أمري اؤمممنن علي رضي هللا عنه احلسن واحلسن وعبد هللا بن جعفر، رضوان 

 عنهما، وصلى عليه احلسن بن علي رضي هللا (3)هللا عليهم، وكفن يف ثالثة أثواب ليس فيها قميص

 .(5)ويف رواية دون إسناد كرب عليه تسع تكبريات (4)فكرب عليه أربع تكبريات

وأما موضع قربه، فقد اختلف فيه، وذكر ابن اجلوزي عددًا من الرواَيت يف ذلك مث قال: وهللا 

 ، ومن الرواَيت اليت جاءت يف هذا الشأن ما يلي:(6)أعلم أي اْلقوال أصح

                                                           
 (.199التاريخ، ص ) (1)

 
 ( سنده، صحيح.1/99التاريخ الكبير للبخاري ) (2)

 
 (.3/27(، الطبقات )5/175المنتظم ) (3)

 
 (.3/337،338الطبقات ) (4)

 
 (.5/175المنتظم ) (5)

 
 (.5/178المنتظم ) (6)

 



 

 
 

  

 

 
99 

  

 

 الرحبة ُما يلي أبواب كنده دفنه عند مسجد اجلماعة يف عنهما* أن احلسن بن علي رضي هللا 

 . (1)قبل أن ينصرف الناس من صالة الفجر

* رواية مثلها، أنه دفن ابلكوفة عند قصر اإلمارة عند اؤمسجد اجلامع لياًل وعمي موضع 

 .(2)قربه

 .(3)* رواية تذكر أن ابنه احلسن رضي هللا عنه نقله إىل اؤمدينة

اؤمشهد الذي ابلنجف هو قرب علي رضي هللا عنه،  * رواية تذكر أن القرب الذي بظاهر الكوفة

ه ( وحممد بن  178وأنكر بعض أهل العلم مثل شريك بن عبد هللا النخعي قاضي الكوفة )ت 

، ويف احلقيقة إن ابتداع ما يسمى مشهد علي رضي هللا عنه  (4)ه (297سليمان احلضرمي )ت 

كانوا من الشيعة الروافض، وقد صنع الشيعة ابلنجف كان أَيم بين بويه يف عهد الدولة العباسية و 

ذلك على عاداهتم يف القرن الرابع، وأهل اؤمعرفة متفقون أنه ليس بقرب علي رضي هللا عنه بل قيل: 

هو قرب اؤمغرية ابن شعبة، قال ابن تيمية: وأما اؤمشهد الذي ابلنجف، فأهل اؤمعرفة متفقون أنه ليس 

بن شعبة، ومل يكن أحد يذكر أن هذا قرب علي وال يقصده أحد  بقرب علي بل قيل: إنه قرب اؤمغرية

                                                           
 (.441)(، خالفة علي بن أبي طالب، عبد الحميد ص 3/38الطبقات ) (1)

 
 (.651(، تاريخ اإلسالم، عهد الخلفاء ص )5/77المنتظم ) (2)

 
 (.1/137تاريخ بغداد ) (3)

 
 (.441خالفة علي بن أبي طالب، عبد الحميد، ص) (4)
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أكثر من ثالمثائة سنة، مع كثرة اؤمسلمن من أهل البيت والشيعة وغريهم وحكمهم ابلكوفة، إمنا اختذ 

وقال: وأما  (1)سنة بعد موت علي يأكثر من ثالمثائة -اْلعاجم  -ذلك مشهدًا يف ملك بين بويه 

اء على أنه ليس قربه، بل قد قيل: إنه قرب اؤمغرية بن شعبة، وذلك أنه إمنا مشهد علي فعامة العلم

 .(2)أظهر بعد حنو ثالمثائة سنة من موت علي يف إمارة بين بويه

واختلف يف سن ه يوم قتل، فقال بعضهم: وهو ابن تسع ومخسن سنة، وقيل: وهو ابن مخس 

 .(3)ما قيل فيه وستن سنة، وقيل وهو ابن ثالث وستن سنة، وذلك أصح

 خطورة الفرق الضالة والفرق املنحرفة على املسلمني: - 8

إن الفرق الضالة والطوائف اؤمنحرفة عندما تنتشر يف بالد اإلسالم تعرض أهله للخطر، وهتدد 

اْلمن واالستقرار وتشكك الناس يف عقيدهتم، وتعيث يف اْلرض فسادًا وخراابً، وتلك هي حال 

كما بي نا اخلوارج اؤمارقن الذين خرجوا على علي رضي هللا عنه وكف روه وقتله نفٌر منهم على حن بغتة  

ذلك من قبل، زاعمن أهنم يشرون أنفسهم هبذا الفعل ابتغاء مرضاة هللا، وماعندهم يف ذلك مستند 

 لنا ُما سبق أن اخلوارج قد تسببوا يف وال برهان، إن هو إال اتباع اْلهواء وطاعة الشياطن، وإذا تبنَّ 

مة اإلسالم أن حتذر منهم، قتل علي رضي هللا عنه وعرفنا مناهجهم الفاسدة، فالواجب على أ

وحتارب مناهجهم، ويقوم العلماء والدعاة بواجبهم يف ذلك ليستقر اْلمن، وتظهر أنوار السنة، 

                                                           
 (.280(، دراسات في األهواء والفرق والبدع، )4/502الفتاوى ) (1)

 
 (.27/446الفتاوى ) (2)

 
 (.6/67تاريخ الطبري ) (3)
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وختمد نريان البدعة، وفعل ذلك وأداؤه على الوجه اْلمثل ابلتمكن لعقيدة أهل السنة واجلماعة، 

عات، وهذه هي الطريقة اؤمثلى جلمع ومقارعة البدعة واؤمبتدعن، وهذا كله من أسباب هنوض اجملتم

الشمل ووحدة الصف، ومن أتمل اتريخ اإلسالم الطويل وجد أن الدول اليت قامت على السنة هي 

اليت مجعت مشل اؤمسلمن، وقام هبا اجلهاد واْلمر ابؤمعروف والنهي عن اؤمنكر، وعز به اإلسالم قدمياً 

دعة، وأشاعت الفوضى والفرقة واحملداثت، وفرقت وحديثاً، وهذا خبالف الدول اليت قامت على الب

 .(1)الشمل، فهذه سرعان ما تندثر، وتنقرض

 احلقد الدفني الذي امتألت به قلوب احلاقدين من اخلوارج على املؤمنني الصادقني: - 9

الكشف عن احلقد الدفن الذي امتألت به قلوب احلاقدين من اخلوارج على اؤمممنن 

: وهللا لقد اشرتيته يألف، -يعين سيفه  -ذلك قول عبد الرمحن بن ملجم الصادقن، دل  على 

 .(2)ومسمته يألف، ولو كانت هذه الضربة على مجيع أهل اؤمصر ما بقي منهم أحد

إن كلماته هذه تربز لنا العداء السافر الذي يكنه همالء اخلوارج، ال على عموم اؤمممنن 

علي بن أيب طالب رضي هللا عنه الذي جتتمع يف شخصه  فحسب، بل على القادة الكبار من أمثال

كيف تورد اؤمناهج الباطلة،   -رعاك هللا  -رضي هللا عنه أعظم اؤمناقب وأجل  السجاَي، وانظر 

واْلفكار اؤمنحرفة أصحاهبا إىل دركات من التعاسة والشقاء، عندما يغتالون أهل اإلميان ويدعون أهل 

 .(3)اْلواثن
                                                           

 (.77سير الشهداء دروس وعبر، عبد الحميد السحيباني، ص ) (1)
 

 (.6/62تاريخ الطبري ) (2)
 

 (.78سير الشهداء دروس وعبر، ص ) (3)
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 ئة الفاسدة على أصحاهبا:أتثري البي - 10

إن البيئة الفاسدة تمثر على أصحاهبا حىت لو كان منهم من حيب العدل ويسعى إليه، فهذا 

عبد الرمحن بن ملجم يقابل شبيب بن جبرة فيقول له: هل لك يف شرف الدنيا واآلخرة؟ قال: وما 

!  ذاك؟ قال: قتل علي بن أيب طالب، قال: ثكلتك أمك، لقد جئت شيئاً إدًّا، كيف تقدر على علي 

قال: أكمن له يف اؤمسجد، فإذا خرج لصالة الغداة شددَّن عليه فقتلناه، فإن جنوَّن شفينا أنفسنا، 

وأدركنا أثرَّن، وإن قتلنا فما عند هللا خري من الدنيا وما فيها. قال: وحيك! لو كان غري علي لكان 

، قد عرفت بالءه يف اإلسالم، وسابقته مع النيب صلى هللا عليه وسلم، وما أجدين أنشرح  أهون علي 

لقتله، قال: أما تعلم أنه قتل العباد الصاحلن؟! قال: بلى، قال: فنقتله مبن قتل من إخواننا. تقول 

 .(1)رواية الطربي: فأجابه

خيالطوهنم كيف يمثر أصحاب اآلراء الضالة واْلفكار اؤمنحرفة على من   -رعاك هللا  -فانظر 

وجيلسون معهم؟ إنه على الرغم من أن شبيبًا مل ينشرح صدره لقتل علي ؤما يعلمه عنه من بالئه يف 

اإلسالم وسابقته مع النيب صلى هللا عليه وسلم، إال أنه استجاب البن ملجم ؤما أثر عليه ابلشبهة 

ارج اؤمارقن، فأاثر فيه العاطفة اليت ألقاها عليه عندما ذكره بقتل علي رضي هللا عنه إلخوانه من اخلو 

جتاههم، رغم أهنم قتلوا ابحلق ال ابلباطل، فاستجاب لصاحبه، وانقاد له فكانت النتيجة إفساد 

اْلفكار، وتلويث السمعة، واخلسران اؤمبن، وذلك يدعو كل مسلم أن حيذر من مصاحبة من كان 

                                                           
 (.6/62تاريخ الطبري ) (1)
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سارع إىل جمالسة العلماء الرابنين الذين على هنج همالء من فاسدي االعتقاد، ملوثي اْلفكار، وأن ي

يعلمون احلق ويعملون به، ويرشدونه إىل ما فيه صالحه يف الدنيا واآلخرة، وإن مل يرض هبذه السبيل 

كما قال   (1)القومية وخالط أولئك اؤمنحرفن يف عقيدهتم فسيعض أصابع الندم، والت ساعة مندم

ِبياًل واي اْوما ي اعاضُّ الظَّاملُ عا ﴿ تعاىل:  تايِن اختَّاْذُت ماعا الرَُّسوِل سا ْيِه ي اُقوُل َيا لاي ْ تايِن ملْا  لاٰى يادا َيا وايْ لاىتاٰ لاي ْ

ِلياًل  ًَّن خا ْذ ُفالا  ﴾ لَّقاْد أاضالَّيِن عاِن الذ ِْكِر ب اْعدا ِإْذ جااءاين ۗ واكاانا الشَّْيطااُن ِلإْلِنسااِن خاُذواًل  أاختَِّ

 [.29-27]الفرقان: 

ذه بعض الدروس والعرب والفوائد من حادثة مقتل أمري اؤمممنن علي بن أيب طالب رضي هللا ه

عنه العامل الرابين، الذي أفىن عمره كله خاشعًا هلل تعاىل، أواهًا منيبًا وخط لنا طريقًا مباركًا لالقتداء 

 والتأسي به.

 11س دقائق ظهراً بتاريخ الساعة واحدة إال مخ ميسهذا وقد انتهيت من هذا الكتاب يوم اخل

م، والفضل هلل من قبل ومن بعد، وأسأله سبحانه  2014 أغسطس 7ه  اؤموافق  1435 شوال

وتعاىل أن يتقبل هذا العمل ويشرح صدور العباد لالنتفاع به ويبارك فيه مبنه وكرمه وجوده، وقال 

اْلعازِيُز  مَّا ي اْفتاِح اَّللَُّ لِلنَّاِس ِمن رَّمْحاٍة فاالا ُمُِْسكا هلااا ۖ واماا مُيِْسْك فاالا ُمْرِسلا لاُه ِمن ب اْعِدِه ۚ واُهوا  ﴿تعاىل:

 [.2]فاطر:  ﴾احلْاِكيُم 

                                                           
 (.79سير الشهداء.. دروس وعبر، ص ) (1)
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وال يسعين يف هناية هذا الكتاب إال أن أقف بقلب خاشع منيب بفضله وكرمه وجوده، متربائً 

، فاهلل هو اؤمتفضل، وهو اؤمكرم، وهو اؤمعن، وهو اؤموفق، فله احلمد على ما من  به من حويل وقويت

علي  أواًل وآخراً، وأسأله سبحانه يأمسائه احلسىن وصفاته العلى أن جيعل عملي لوجهه خالصاً ولعباده 

ع على ، ونرجو من كل مسلم يطلرف كتبته وجيعله يف ميزان حسنايتَّنفعاً، وأن يثيبين على كل ح

هذا الكتاب أال ينسى العبد الفقري إىل عفو ربه ومغفرته ورمحته ورضوانه من دعائه، فإن دعوة اْلخ 

رب ﴿ ْلخيه يف ظهر الغيب مستجابة إن شاء هللا تعاىل. وأختم هذا الكتاب بقول هللا تعاىل: 

ين برمحتك يف أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صاحلا ترضاه وأدخل

 [.19عبادك الصاحلن ]النمل: 

سبحانك اللهم وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعواَّن أن 

 احلمد هلل رب العاؤمن.

 الفقري إىل عفو ربه ومغفرته ورمحته ورضوانه

 علي حممد حممد الّصَّّليب
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 51 .......................................................... سابعاً: من أهم صفات اخلوارج:

 51 .................................................................... الغلو يف الدين: - 1

 53 ..................................................................... اجلهل ابلدين: - 2

 55 .................................................................. شق عصا الطاعة: - 3

 56 ................................. التكفري ابلذنوب واستحَّلل دماء املسلمني وأمواهلم: - 4

 57 ................. «:كاجلور»جتويزهم على النيب صلى هللا عليه وسلم ما ال جيوز يف حقه  - 5

 58 .................................................................. الطعن والتضليل: - 6

 58 ........................................................................ سوء الظن: - 7

 59 .............................................................. املسلمني:الشدة على  - 8

 60 ..................................................... أهم مظاهر الغلو يف العصر احلديث:

 60 ................................ التشدد يف الدين على النفس والتعسري على اآلخرين: - 1

 61 ................................... التعامل والغرور وما يؤدي إليه من تصدر األحداث: - 2

 62 .................................................. االستبداد ابلرأي وجتهيل اآلخرين: - 3

 64 ......................................................... الطعن يف العلماء العاملني: - 4
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 املبحث الثاين

 73 ............. علي بن أيب طالب واستشهاده رضي هللا عنه األايم األخرية يف حياة أمري املؤمنني

 73 ................................................................ أواًل: يف أعقاب النهروان:
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 83 .................................................. رابعاً: علم أمري املؤمنني أبنه سيستشهد:

 87 .......... خامساً: استشهاد أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه وما فيه من دروس وعرب وفوائد:
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 90 .................... حممد ابن حنفية يروي قصة مقتل أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه: - 3

 91 ..................................... وصية الطبيب لعلي وميل أمري املؤمنني للشورى: - 4

 91 ..................... وصية أمري املؤمنني علي ألوالده احلسن واحلسني رضي هللا عنهما: - 5
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 98 ............................ مدة خَّلفة أمري املؤمنني علي، وموضع قربه وسّنه يوم قتل: - 7

 100 ................................ خطورة الفرق الضالة والفرق املنحرفة على املسلمني: - 8

 101 .......................... دين من اخلوارج:احلقد الدفني الذي امتألت به قلوب احلاق - 9

 102 ................................................ أتثري البيئة الفاسدة على أصحاهبا: - 10

 

يب  مؤلفات الدكتور علي حممَّد الصََّّلَّ

 ـ السرية النبوية: عرض وقائع وحتليل أحداث.1

 ـ سرية اخلليفة األول أبو بكر الصدِّيق رضي هللا عنه: شخصيته وعصره.2

 هللا عنه: شخصيته وعصره. ـ سرية أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي3

 ـ سرية أمري املؤمنني عثمان بن عفان رضي هللا عنه: شخصيته وعصره.4

 ـ سرية أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه: شخصيته وعصره.5

 ـ سرية أمري املؤمنني احلسن بن علي بن أيب طالب. شخصيته وعصره.6

 وط.ـ الدولة العثمانية: عوامل النهوض والسق7

 ـ فقه النصر والتمكني يف القرآن الكرمي.8

 ـ اتريخ احلركة السنوسية يف إفريقيا.9
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 ـ اتريخ دوليت املرابطني واملوحدين يف الشمال اإلفريقي.10

 ـ عقيدة املسلمني يف صفات رب العاملني.11

 ـ الوسطية يف القرآن الكرمي.12

 يار.ـ الدولة األموية، عوامل اإلزدهار وتداعيات اإلهن13

 ـ معاوية بن أيب سفيان، شخصيته وعصره.14

 ـ عمر بن عبد العزيز، شخصيته وعصره.15

 ـ خَّلفة عبدهللا بن الزبري.16

 ـ عصر الدولة الزنكية.17

 ـ عماد الدين زنكي.18

 ـ نور الدين زنكي.19

 ـ دولة السَّلجقة.20

 ـ اإلمام الغزايل وجهوده يف اإلصَّلح والتجديد.21

 لقادر اجليَّلين.ـ الشيخ عبد ا22

 ـ الشيخ عمر املختار.23

 ـ عبد امللك بن مروان بنوه.24

 ـ فكر اخلوارج والشيعة يف ميزان أهل السنة واجلماعة.25

 ـ حقيقة اخلَّلف بني الصحابة.26
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 ـ وسطية القرآن يف العقائد.27

 ـ فتنة مقتل عثمان.28

 ـ السلطان عبد احلميد الثاين.29

 ـ دولة املرابطني.30

 دولة املوحدين.ـ 31

 ـ عصر الدولتني األموية والعباسية وظهور فكر اخلوارج.32

 ـ الدولة الفاطمية.33

 ـ حركة الفتح اإلسَّلمي يف الشمال األفريقي.34

 ـ صَّلح الدين األيويب وجهوده يف القضاء على الدولة الفاطمية وحترير البيت املقدس.35

  عليه وسلم دروس مستفادة من احلروب الصليبية.ـ إسرتاتيجية شاملة ملناصرة الرسول صلى هللا36

 ـ الشيخ عز الدين بن عبد السَّلم سلطان العلماء.37

 ـ احلمَّلت الصليبية )الرابعة واخلامسة والسادسة والسابعة( واأليوبيون بعد صَّلح الدين.38

 ـ املشروع املغويل عوامل اإلنتشار وتداعيات اإلنكسار.39

 كة عني جالوت يف عهد املماليك.ـ سيف الدين قطز ومعر 40

 ـ الشورى يف اإلسَّلم. 41

 ـ اإلميان ابهلل جل جَّلله. 42

 ـ اإلميان ابليوم اآلخر. 43
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 ـ اإلميان ابلقدر. 44

 ـ اإلميان ابلرسل والرساالت. 45

 ـ اإلميان ابملَّلئكة. 46

 ـ اإلميان ابلقرآن والكتب السماوية. 47

 ـ السلطان حممد الفاتح. 48

 لعدالة واملصاحلة لوطنية ضرورة دينية وإنسانية.ـ ا 49

 ـ احلرايت من القرآن الكرمي. 50

 الدة.خلـ املعجزة ا 51

 ـ الدولة احلديثة املسلمة دعائمها ووظائفها. 52

 ـ الربملان يف الدولة احلديثة املسلمة. 53

 ـ التداول على السلطة التنفيذية. 54

 احلديثة السلمة.ـ املواطنة والوطن يف الدولة  55

 اخلوارج -56

 


