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 برنامج هالل فاطمية أستراليا

 

لجنة ثقافية إعالمية أسترالية تهتم بتقديمم رى  ببمرامم   

بمقترحات إلحياء الخطاب بالمعارف التي تتملمب بماللمديمقمة 

الشهيدة فاطمة الزهراء عليها السالم بالتعريف بمهما ممن 

خالل حراك مموسمممي تمحما عمنمواوس  الممموسمم المفماطمممي  

إلمى  -ببالتعابو مع من يممنمن المتمعمابو ممعمهمم  -يسعى 

تمحمقميمل  ممملمة ممن ا همداف فمي طملميممعمتمهما مما بر  فممي 
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 مدخل فاطمي:

في اليوم العاشر من شهر جمادى األولى تتكرر فيي كيل عيام 

 فاجعة:

 معركة الجمل

التي كان بسببها خروج فئة الناكثين والميسسيي اليتيي خيليفيوهيا 

 حتى يومنا هذا

لذا قررنا في هذه السلسلية اليصياصية بييمبيرنياميج هيالل فياطيمييية 

أستراليا( الذي هو نشاط طموح في الرفد اليميعيرفيي ليلي ي ييية 

الفاطمية والمناسبات التي تيتيصيليليهيا اليفيتيرة اليتيي ييتيم  حيييا  

مالموسيم اليفياطيميي( بشيكيل سينيوي خيالليهيا  ـيمين  صيداره لي

مسلسلة( تحتوي على مأبحاث معرفييية( تيصيتيرل اليرليية حيول كيل 

مناسبة من مناسبات تلك الح بة الرمنية بحيث يصتيرير اليطيريي  

على ال ارئ في معرفة أساسيات ما ينبغي معرفته  أن تيكيون 

 هذه الحل ة مصترة بهذا الموـوع

 والله ولي التوفي  والسداد..

 

 مدير تحرير السلسلة باللغة العربية

 برنامج هالل فاطمية أستراليا
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 4صفحة 

 كاتبة المقالس

 المرحوم الشيخ باقر شريف القرشي

ل الذي سبر أغوار التاريخ بمتميلميمفماتمي بتمحمقميمقماتمي 
ّ
المجتهد بالمؤرخ بالناتب بالمحق

 على البحث بالتقلي بالنتابةإ حيث صدرت لمي ممؤلمفمات كم ميمرة 
ً
ا
ّ
مة فقد كاو منب

ّ
القي

أغنا المنتبة االسالمية بعنوانمات اممتمابت بمالمرصمانمة بالمدقمة بالمعملممميمة فمي المطمر  

بالمنه إ بقد تر ما كتبي إلى أك ر من إحد  عشرة لغمة ممن لمغمات المعمالممإ بهمي 

مو و ة اآلو في أغلب المنتبات المعمربميمة باالسمالمميمةإ بحمتمى فمي كمبمر  ممنمتمبمات 

 العالم كمنتبة النوننرس ا مريني.

م خدماتها للباح ين بطالب المعملممإ 
ّ
بقد أنشي منتبة عامرة ببناء فخم من أ ب أو تقد

فنانا حياتي مليئة بالم ابرة بالعمب بالتحقيل بالتقلي بالتيليفإ فهو م رغم كمبمر  

 على النتابة بالتيليفإ بإعطاء  ربس البحث الخارج في منتبتي 
ً
ا
ّ
بشيخوختي م ترا  منب

  العامرة منتبة اإلمام الحسن  عليي السالم إ

 مجلدا 26في  92بمن مؤلفاتي حياة المعلومين الم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كتاب حياة اإلمام الحسين عليه السالم

يقول المؤلف في تعريفي للنتابس قد تنابلا في بداية هذ  المدراسمة المعملممميمة عمن 

 عن بطاقتي الشمخملميمة-حياة بسيرة اإلمام الحسين عليي السالم
ُ
أهمم  -بعدما تحدثا

بأبرب مناقب بفضائب بشمائب بخلائص اإلمام الحسين عليي السالم استمقميمهما مممما 

بر  في كتب الحديث بالسيرة بالتاريخ من أمهات كتب الفريقينإ بذلك بهدف تمذكميمر 

ِتب 
ُ
 ا مة اإلسالمية بالمنانة المتميزة بالعظيمة إلمام من أكابر أئمة المسلمين ق
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 5صفحة 

إ بلم يراعوا فيي حرمة بال ذمة!
ً
 بعطشانا

ً
 بمظلوما

ً
 غريبا

ثم ذكرت ا  لة على إمامتي من عدة ب و  بطرقإ بأني اإلمام الوا ب الطماعمة بمعمد 

 أقموال ا عمالم ممن 
ُ
شها ة أخيي اإلمام الحسن المممجمتمبمى عملميمي السمالمإ ثمم نمقملما

و عمن حميماتمي بسميمرتمي المممبماركمة إبالمتمي 
ّ
معاصريي بغيرهم ممن تر م أب كتب اب  ب

 تجمع على فضب اإلمام عليي السالم بمنانتي بمقامي بمنزلتي بموقعيتي العظيمة.

ثم تطرقا إلى سيرتي الربحيمةإ حميمث أ مممع المرباة عملمى أو اإلممام المحمسميمن عملميمي 

السالم كاو ك ير العبا ةإ باللالةإ باللومإ بالح . ب ائم المدعماء بالمتمهمجمد بالمتمبمتمب 

 إلى اللي عز ب ب.

 بعض القلص با مم ملمة 
ُ
ثم بينا بشيء من التفليب سيرتي االخالقية الراقيةإ بذكرت

بالشواهد من سيرتي ا خالقية الرفيعةإ فتحدثا عن تواضعي بحلمي بصبر  بعمفمو  

 برحمتي برفقي بكرمي ب و   بإحساني حتى إلى أعدائي بخلومي بمخالفيي.

 فمي همذ  المدراسمة سميمرتمي المعملممميمة بالمفمنمريمة المتمي أثمرت المفمنمر 
ُ
بعد ذلك تنابلما

اإلسالميإ بساهما فمي تمعممميمل الم مقمافمة اإلسمالمميمةإ بتموضميم  ممعمالمم اإلسمالم 

 بأحنامي بمفاهيمي بمقاصد  بقيمي بم لي العليا.

 التطرق إلى إسهامات اإلمام الحسين عليي السالم في الممعمارف بالمعملموم 
،
بقد تم

اإلسالمية المهمة بهيس علم النالمإ بعلم الحديثإ بعلم الفقيإ بعملمم المتمفمسميمر. 

بهو ا مر الذي ساهم في إثراء بشر  بتبيين بعمض المممفماهميمم بالمرى  المفمنمريمة 

 …بالمعرفية في اإلسالم

 فمي همذ  المدراسمة عمن سميمرة 
ُ
بقد اتبعا

بحياة اإلمام الحسين عليي السمالم ممنمهم  

التحليب باالستقراء باالستنبما  فمي قمراءة 

 
ُ
االحممداا الممتمماريممخمميممة الممبمماربةإ كممممما سمملممنمما

المنه  العلمي با كا يممي فمي طمريمقمة 

كمتممابممة الممبممحمموا الممعمملمممميممة المرصمميممنمة بممهممدف 

تقديم السيرة بالمسيرة المباركة للشهيد 

الخالد اإلمام الحسين عملميمي السمالم بملمغمة 

 ممديممدةإ بمممنممهمم   ممديممدإ باسمملمموب  ممديممد 

لأل يال الجديدة بالقا مة للتعريمف بسميمرة 

بحمميمماة بنممهمم  أئمممممة أهممب الممبمميمما عمملمميممهممم 

 السالم.
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 مع القاسطين بالناك ين

بفزعا القبائب القرشية كاشد ما ينوو الفزع هوال من حنومة االممام بأيمقمنما أو 

 ميع مخططاتي السياسية باالقتلا ية إنما هي امتدا  ذاتي لالتجاهالت الفنريمة 

باال تماعية عند الرسول االعظم  ص  الذي أطا  بغلوائهمإ بكمبمريمائمهممإ بحمطمم 

حياتهم االقتلا ية القائمة على الربا باالحتنار باالستغالل بمما با  في فزعمهمم 

القرارات الحاسمة التي أعلنها االمام فور انتخابي للحنم بالتي كماو ممنمهما اقلماء 

بالة ع مماو عمن  ممميمع ممراكمز المدبلمةإ بملما رة  ممميمع مما نمهمبمو  ممن المخمزيمنمة 

المركزيةإ كما اضطربوا من اعالو االمام  ع  للمساباة العا لة بين  ميمع الشمعموب 

االسالميةإ مساباة في الحقوقإ بالوا باتإ بمساباة في كب شئإ بقد هالهم 

ذلك فنانوا يربو أو لهم التفوق على بقية الشعوبإ بلهم امتيابات خاصة عملمى 

 بقية الناس.

لقد برما آناف القرشيين بسائر القو  المنحرفة عمن المحمل ممن حمنموممة االممام 

فا مع رايهم على اعالو العلياو المسل إ باشعال نار الحرب في المبمال  لمالطماحمة 

بحنومتي التي اتخذت الحنم بسيلة لالمصمال  اال متممماعميإ بتمطمويمر حميماة االنسماوإ 

بأبل الحربب التي اثيرت على االمام هي حرب الجممبإ بأعمقمبمهما حمرب صمفميمن ثمم 

حرب النهرباوإ بقد بضعا تلك الحربب الحوا ز بالسدب  أمام حنمي الها ف الى 

 رفع مستو  القيم االنسانيةإ بالقضاء على  ميع ألواو التاخر في البال .

بيقول الرباة او الرسول  ص  قد أحا  االمام علما بما يمنى بي في عهد خالفمتمي 

من تمر  بعض الفئات علميميإ بقمد عمهمد الميمي بمقمتمالمهمم بقمد أسممماهمم المنماكم ميمن 

لهذ  الحربب التي تلور لنا   –بايجاب  -بال بد لنا أو نعرض   9بالقاسطين بالمارقين 

الحياة السياسية بالفنرية في ذلك العلر الذي اترعا فيي عواطف الن يرين بحمب 

الملك بالسلطاو كما تلور لنا االحقا  التي تننها القبائب المقمرشميمة عملمى االممامإ 

بمن المقطوع بي أو هذ  االحداا قد ساهما مساهمة ايجابية فمي خململ كمارثمة 

كربالء فقد نشرت االببئة اال تماعية بخلقا  ميمال انمتمهمابيماإ ال يمنمشمد إال ممطماممعمي 

 الخاصةإ بفيما بلي ذلك س

 الناك وو س

بهم الذين نن وا بيعتهمإ بخاسوا ما عاهدبا عليي اللي فمي المتمضمحميمة بالمطماعمة 

لالمامإ فانسابوا في ميا ين الباطب بساحات الضماللإ بتمممرسموا فمي االثممإ بقمد 

أ مع فقهاء المسلمين على تاثيمهم إذ لم ينن لهم أي مبرر في الخربج عملمى 

السلطة الشرعية التي تبنا الملال  العامةإ بأخذت عملمى عماتمقمهما أو تسميمر بميمن 

المسلمين بالحل المحض بالعدل الخالص بتقضي على  ميع أسباب التمخملمف فمي 

 البال .
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اما اعالم الناك ين فهم طلحة بالزبيرإ بالسيدة عائشة بنما ابمي بمنمرإ بممرباو بمن 

الممحممنمممإ بسممائممر بممنممي اممميممةإ بغمميممرهممم مممن الممذيممن ضمماقمموا ذرعمما مممن عممدل االمممامإ 

 بمساباتي.

  بافع التمر  س

بالشئ المحقل اني لمم تمنمن لملمنماكم ميمن أيمة اهمداف ا متممماعميمةإ بانممما  فمعمتمهمم 

ملالحهم الخاصة لننث بيعة االمامإ فطلحة بالمزبميمر قمد خمفما إلميمي بمعمد او تمقملمد 

الخالفة يطلباو منحهما بالية البلرة بالنوفةإ فلما خبا امملمهممما ا مهمرا السمخم إ 

بخفا الى منة العالو ال ورة علييإ بتممزيمل شمممب المممسملممميمن بقمد أ لمى المزبميمر 

 بتلري  أعرب فيي عن أهدافيإ فقد أقبب إليي بإلى طلحة ر ب فقال لهما س

" إو لنما صحبة بفضال فاخبراني عن مسيركما بقتالنممما أشمئ أممركممما بمي رسمول 

 اللي  ص  ؟

 بسنا طلحةإ بأما الزبير فقال س 

فمجمئمنما لمنماخمذ ممنمهما.."   –يعني  راهمم ب نمانميمر  -" حدثنا أو ها هنا بيضاء بصفراء 

 من أ ب الظفر بالمنافع الما ية أعلن الشيخاو تمر ها على حنومة االمام .  4

بأما السيدة عائشة فانها كانا تربم ار اع الخالفة المى اسمرتمهماإ فمهمي أبل ممن 

 قد  بنا  ال ورة على ع ماوإ بأخذت تلهب المشاعر بالعواطف ضد  بكانا تقول س

" اقتلوا نع ال فقد كفر " بقد  هدت على ترشي  طلحمة لملمخمالفمة بكمانما تشميمد بمي 

في كب مناسبة إال أنها أخيرا استجابا لعواطفها الخاصة الممتمرعمة بمالمو  بالمحمنماو 

 البن أختها عبد اللي بن الزبير فرشحتي المارة اللالة بقدمتي على طلحة.

بأما بنو أمية فقد طلبوا من االمام او يضع عنهم ما أصابوا من الممال فمي أيمام 

ع ماوإ فرفض االمام أو يضع عنهم ما اخمتملمفمو  ممن أمموال االممة فما مهمربا لمي 

 العداءإ بعملوا على اثارة الفتنة بالخالف.

بعلى أي حال فاني لم تنن للناك ين نزعة اصالحية أب  عوة إلى الحل بإنمما كمانما 

بواع هم االنانية باالطماعإ باالحقا  على االمام الذي هو نفس رسول الملمي  ص  

 بباب مدينة علمي .

 خديعة معابية للزبير س

بأيقن معابية باهداف الزبير بطلحمةإ فمقمام بمدبر  فمي خمديمعمتمهممما باغمرائمهممما 

ليتخذهما سلما يعبر عليهما لتحقيل أهدافها بماربيإ فقد كتب الى الزبير رسمالمة 

  اء فيها س

 " لعبد اللي الزبير أمير المؤمنين من معابية بن أبي سفياو سالم عليكإ أما بعد س

 8صفحة 
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فاني قد بايعا لك أهب الشام فا ابوا باستوسقوا كما يستوسل الجلبإ فدبنمك 

النوفة بالبلرة ال يسبقك إليها ابن أبي طالب فاني ال شئ بعمد همذيمن الممملمريمنإ 

بقد بايعا لطلحة بن عبيد اللي من بعدكإ فا همربا المطملمب بمدم عم ممماوإ با عموا 

 الناس إلى ذلكإ بلينن مننما الجد بالتشمير أ فركما اللي بخذل منابئنما...".

بلما بصلا هذ  الرسالة إلى الزبير لم يملك اهابي من الفر  بالسربر بخمف المى 

طلحة فاخبر  بذلك فلم يشنا في صدق نيتي باخالمصمي لمهممماإ بتمحمفمزا إلمى اعمالو 

  .1  ال ورة على االمامإ باتخذا  م ع ماو شعارا لهما

 مؤتمر منة س

بخف المتامربو الى منة فاتخذبها بكرا لدسائسهم التخريبية الها فة لتقمويمض 

حنم االمام بقد ب دبا في هذا البلد الحرام تجاببا فنريا مع المنم ميمريمن ممن أبمنماء 

القبائب القرشية التي كانا تنن في أعماق نفسها النراهية بالحقمد عملمى االممام 

 الني قد بتر الن يرين منهم في سبيب االسالم.

بعلى أي حال فقد تدابل بعماء الفتنة االراء فمي الشمعمار المذي يمتمبمنمونمي بالمبملمد 

 الني يغزبنهاإ بسائر الشؤبو االخر  التي تضمن ل ورتهم النجا .

 قرارات المؤتمر س

 باتخذ أعضاء المؤتمر باال ماع القرارات التاليةإ بهيس

أو ينوو شعار المعركة  م ع ماوإ بالمطالبة ب ار  الني قتب مظلوماإ باستمبما   - 9

ال وار  مي بعد توبتي بغير حلإ لقد رفعوا قميص ع ماو شعارا لهم فمنماو شمعمارا 

 للتمر  بشعارا للرأسمالية القرشية التي طغا في البال .

تحميب االمام علي  ع  المسؤبلية في اراقة  م ع ماو الني آب  قتملمتميإ بلمم  - 4

 يقتص منهم.

الزحف الى البلرة باحتاللهاإ باتخاذها المركز الرئيسي لل ورة الو لهم بها حزبا  - 1

بأنلاراإ بقد أعرضوا عن الزحف الى ي رب الو فيهما الخليفة الشرعيإ بهو يتمتمع 

بالقو  العسنرية التي ال قابلية لهم عليهاإ كما أعرضموا عمن المتمزبج المى الشمام 

الو االمويين لم يستجيبوا لهمإ النها كانا تمحما قمبمضمتمهممإ فمخمافموا عملميمهما ممن 

 التلدع االحتالل.

 تجهيز الجيش باالموال المنهوبة س

ب هز يعلي بن امية  يش عائشة باالموال التي نهبها من بيا المال حميمنممما كماو 

باليا على اليمن أيام ع ماوإ بيقول المؤرخوو إنمي أممد المجميمش بسمتمممائمة بمعميمرإ 

 بأمدهم عبد اللي بن عامر بالي ع ماو على البلرة بمال   2ببستمائة ألف  رهم 
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كاو قد اختلسي من بيا المالإ بلم يتحرج أعضاء القيا ة العسنرية العماممة   5ك ير 

 في  يش عائشة من هذ  االموال المحرمة .

 الخطاب السياسي لعائشة س

بخطبا عائشة في منة خطابا سياسيما حممملما فميمي المممسمؤبلميمة فمي اراقمة  م 

ع ماو على الغوغاء فهم الذين سفمنموا المدم المحمرام فمي الشمهمر المحمرامإ بقمد 

قتلوا ع ماو بعد مما اقملمع عمن ذنموبمي بأخملمص فمي تموبمتميإ بال حمجمة لمهمم فميمهما 

 إ بقمد كماو خمطمابمهما فميممما يمقمول المممحمقمقموو حمافمال 6اقترفو  ممن سمفمك  ممي 

بالمغالطات السياسيةإ فاو الغوغاء لم يسمفمنموا  مميإ بإنممما سمفمك  ممي المذيمن 

رفعوا علم ال ورة علييإ بفي طليعتهم كبار اللمحمابمة كمعمممار بمن يماسمر بأبمي ذر 

بعبد اللي بن مسعو  بطلحة بالزبيرإ بكانا هي بالذات من أشد المنماقممميمن عملميمي 

 فقد اشتدت في معارضتيإ بأفتا في قتلي بكفر  فقالا س

 " اقتلوا نع ال فقد كفر " فاي عالقة للغوغاء باراقة  مي ؟

بأما توبتي فاو ع ماو أعلن غير مرة عن ترا عي عن أحداثي إال أو بنمي أمميمة كمانموا  

يز وني في مخططاتهم السياسية فيعو  الى سياسية االبلىإ بلم يقلمع عمنمهما 

 حتى قتب .

بعلى أي حال فقد كاو خطابها أبل با رة العالو العلياو المممسملم  عملمى حمنموممة 

االمام بكاو االبلى بعائشة بحسب منانتها اال تماعية أو تدعو إلى بحمدة اللمف 

ب مع كلمة المسلمينإ باو تقوم بالمدعمم المنماممب لمحمنموممة االممام المتمي تممم مب 

 أهداف النبي  ص  بما تلبوا إليي االمة من العزة بالنرامة .

 عائشة مع أم سلمة س

بمن الغريب حقا أو تخف عائشة إلى أم سلمة تطلب منها القيام بمنا زة االممام 

مع علمها بما تننمي ممن الموالء بالمتمقمديمر لمي االممر المذي  ل عملمى عمدم خمبمرتمهما 

باالتجاهات الفنرية لضراتها من أبباج النبي  ص  بلممما قمابملمتمهما خماطمبمتمهما بمنماعمم 

 القول قائلة س

" يا بنا أبي امية أنا أبل مها رة من أبباج رسول اللي  ص  بأنما كمبميمرة أممهمات 

المؤمنينإ بكاو رسول اللي يقمسمم ممن بميمتمكإ بكماو  مبمرئميمب أكم مر مما يمنموو فمي 

 منزلك.." برمقتها أم سملة بطرفهاإ بقالا لها بريبة س

 " المر ما قلا هذ  المقالة ؟

 " فا ابتها عائشة مخا عة س 

 " او القوم استتبابوا ع ماو فلما تاب قتلو  صائما في الشهر الحرام إ بقد عزما 
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على الخربج إلى البلرةإ بمعي الزبير بطلحة فاخر ي معنا لعب اللمي يلملم  همذا  

 االمر على أيدينا.

" بأسدت لها أم سلمة النليحة بذكرتها بموافقهما ممع عم ممماو بنمقمممتمهما عملميمي 

 بحذرتها من الخربج على ابن عم رسول اللي  ص  قائلة س

 يا بنا أبي بنر بدم ع ماو تطلبين ؟ ! ! "

باللي لقد كنا من أشد الناس علييإ بما كنا تسميي اال نع الإ فمالك ب م ع ممماو  

 ؟

بع ماو ر ب من بني عبد مناف بأنا امراة من بني تيم بن مرةإ بيحك يا عائشة!!  

 أعلى علي بابن عم رسول اللي  ص  تخر ين بقد بايعي المها ربو باالنلار ؟..."

ب علا أم سلمة تذكر عائشة فضائب علي بماثر  بقرب ممنمزلمتمي ممن رسمول الملمي  

بكاو عبد اللي بن الزبير يسمع حدي ها فغا مي ذلمكإ بخمالف أو تلمرف عمائشمة عمن 

 عزمها فلا  بها س

 " يا بنا أبي أميةإ إننا قد عرفنا عدابتك الل الزبير ".

 فنهرتي أم سلمة بصاحا بي س

" باللي لتور نها ثمم ال تلمدنمهما أنما بال أبموك ! ! أتمطمممع أو يمرضمى المممهما مربو 

باالنلار بابيك الزبير بصاحبي طلحةإ بعلي بن أبي طالب حي بهو بلي كب مؤمن 

 بمؤمنة " .

 فقال لها ابن الزبير س

 ما سمعنا هذا من رسول اللي  ص  ساعة ق  " .

 فقالا أم سلمة س

" إو لم تنن أنا سمعتي فقد سمعتي خالتك عائشةإ بها هي فاسالها قد سمعتي 

  ص  يقول س

" علي خليفتي علينم في حياتي بمماتي من علا  فقد علاني " أتشمهمديمن يما 

 عائشة بهذا أم ال ؟..".

 فلم يسع عائشة االننار براحا تقول س 

 " اللهم نعم..".

 بمضا أم سلمة في نليحتها لعائشة قائلة س

" اتل اللي يا عائشة في نفسكإ باحذر ما حذرك الملمي برسمولميإ بال تمنموو صماحمبمة 

 .  0  كالب الحوابإ بال يغرنك الزبير بطلحة فانهما ال يغنياو عنك من اللي شيئا..."
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بلم تع عائشة نليحة أم سملمممةإ باسمتمجمابما لمعمواطمفمهماإ بأصمرت عملمى ممنما مزة 

 االمام .

بكتبا أم سلمة بجميع االحداا التي  رت في منة الى االمام  ع   باحاطتي علمما 

 .  4  باعضاء الفتنة

 الزحف الى البلرة س

بتحركا كتائب عائشة صوب البلرةإ ب ق طبب الحربإ بنا   المتممر بو بمالمجمهما إ 

بقد تهافا ذبب االطماع بالحاقدبو على االمام الى االلتحاق بجيش عمائشمةإ قمد 

رفعوا أصواتهم بالطلب بدم ع ماو الذي سفني طلحة بالزبير بعمائشمةإ باتمجمهما 

 تلك الجيوش لتشل كلمة المسلمينإ بتغرق البال  بال نب بالحزو بالحدا  .

 عسنر س

بسار موكب عائشة في البيداء يجد السيرإ فلا فهم العرني صاحب عسنر فعرض 

 لي راكب فقال ليس

 يا صاحب الجمب أتبيع  ملك ؟ . -

 نعم . -

 بنم . -

 بالف  رهم .

 بيحك ! !..أمجنوو أنا  مب يباع بالف  رهم ؟ -

 نعم  ملي هذا. - 

 فما طلبا عليي أحدا ق  إال أ ركتيإ بال طلبني بأنا عليي أحد ق  اال فتي...

 " لو تعلم لمن نريد  الحسنا بيعتنا " " لمن تريد  ؟ "

 "  مك " . 

 لقد تركا أمي في بيتها قاعدة ما تريد براحا " . "

 " إنما أريد  الم المؤمنين عائشة " .

 " هو لك خذ  بغير ثمن " .

 " ار ع معنا لك الرحب فلنعطك ناقة مهريةإ بنزيدك  راهم " .

فقفب معهم فاعطو  الناقة باربعمائة  رهم أب سمتمممائمة  رهممإ بقمدم عسمنمر 

 إ بقمد أصمبم  كمعمجمب بمنمي اسمرائميمب فمقمطمعما االيمديإ 1  إلى عائشة فاعتلا عليي

 بأبهقا االنفس باريقا الدماء من حولي .
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 الحوأب س

بسارت قافلة عائشة فا تابت على مناو يمقمال لمي  المحمواب  فمتملمقما المركمب كمالب 

 الحي بهرير بعواء فذعرت عائشةإ فالتفا إلى محمد بن طلحة فقالا لي س

 أي ماء هذا يا محمد ؟

 ماء الحوأب يا أم المؤمنين . - 

 فهتفا بهي تلهث س

 ما أراني إال را عة . -

 لم يا أم المؤمنين ؟ -

 سمعا رسول اللي يقول لنسائي س - 

  .96  كاني باحداكن قد نبحتها كالب الحوأب بإياك أو تنوني أنا يا حميراء

 تقدمي رحمك اللي ب ع هذا القول . -

فلم تبر  من منانهاإ بطاقا بها الهموم باالالمإ بأيقنا بضاللة قلدهاإ بذعرت 

القيا ة العسنرية من توقف عائشة التي اتخذبها قبلة لهمم يمغمربو بمهما السمذج 

 بالبسطاء فخفوا اليها في  هشة قائلينس

 " يا أمي " .

 فقطعا عليهم النالب براحا تقول بنبرات ملؤها االسى بالحزو .

 " أنا باللي صاحبة كالب الحواب..ر بنيإ ر بني " .

بأسرع إليها ابن اختها عبد اللي بن الزبير كمانمي ذئمب فمانمهمارت امماممي إ باسمتمجمابما 

لعواطفهاإ بلموال  الرتمدت عملمى عمقمبميمهما المى ممنمة فمجماء لمهما بشمهمو  اشمتمر  

ضمائرهم فشهدبا عندها أني ليس بماء الحواب بهي أبل شها ة ببر تقام فمي 

فاقلعا عن فنرتها باخذت تقو  الجيوش لحرب بصي رسول اللمي  ص    99االسالم 

 بباب مدينة علمي .

 في ربوع البلرة س

ب هما  يوش عائشة اهب البلرة فملئا قملموبمهمم ذعمرا بفمزعما إ بخموفماإ فمقمد 

احاطا ببلدهم القوات العسنرية التي تنذر باحتالل بلدهم ب علها ممنمطمقمة حمربإ 

بعلياو على الخليفة الشرعيإ بانبر  حاكم البلرة عم ممماو بمن حمنميمف بهمو ممن 

ذبي اال ارة بالحزم بالحريجة في الدينإ فبعث أبما االسمو  المدىلمي المى عمائشمة 

 يسالها عن سبب قدبمها الى ملرهمإ بلما م ب عندها قال لها .

 ما أقدمك يا أم المؤمنين ؟ -
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 اطلب بدم ع ماو . - 

 ليس في البلرة من قتلة ع ماو أحد .

صدقاإ بلننهم مع علي بن أبي طالب بالمدينةإ ب ئما أسمتمنمهمض أهمب المبملمرة  -

 لقتاليإ انغضب لنم من سو  ع ماوإ بال نغضب لع ماو من سيوفنم .

 بر  عليها أبو االسو  قائال س

" ما أنا من السو  بالسيفإ انما أنا حبيسة رسول اللي  ص  أمرك أو تقري فمي 

بيتك بتتلي كتاب ربكإ بليس على النساء قتال إ بال لهن الطلب بالدماءإ باو عملميما 

 البلى منكإ بأمس رحماإ فانهما ابنا عبد مناف ".

 بلم تذعن لقوليإ براحا ملرة على رايها قائلة س

" لسا بمنلرفة حتى أمضي لما قدما إلييإ أفنظن أبا االسو  أو أحدا يقدم على 

 قتالي ؟ ! ! " .

بحسبا أنها تتمتع بحلانة لعالقتها الزب ية من النبي  ص  فمال يمقمدم أحمد عملمى 

قتالهاإ بلم تعلم أنها أهدرت هذ  الحرمة بلم ترع لها  انبا فا ابمهما أبمو االسمو  

 بالواقع قائال س

 " أما باللي لتقاتلن قتاال أهوني الشديد " .

 ثم انعطف أبو االسو  صوب الزبير فذكر  بماضي بالئي لالمام بقربي مني قائال .

 " يا أبا عبد اللي عهد الناس بكإ بأنا يوم بويع أبو بنر آخذا بقائم سيفك تقول س

 ال أحد أبلى بهذا االمر من ابن أبي طالبإ بأين هذا المقام من ذاك ؟

 " فا ابي الزبير بما لم يؤمن بي قائال س 

 " نطلب بدم ع ماو " .

 " أنا بصاحبك بليتما  فيما بعد " .

بالو الزبير باستحباب لنليحة أبي االسو  اال اني طلب مني موا هة طملمحمة بعمرض 

االمر علييإ فاسرع أبو االسو  تجا  طلحة بعرض عليي النليحة فابى من االستجابة 

بر ع أبو االسو  ممن بفما تمي المتمي اخمفمل فميمهما   94  بأصر على الغي بالعدباو

 فاحا  ابن حنيف علما باالمر فجمع أصحابي بخطب فيهم بقال س

" أيها الناسإ انما بايعتم الليإ يد اللي فوق أيديهمإ فمن ننث فانهما يننث عملمى 

نفسيإ بمن أبفى بما عاهد عليي اللي فسيؤتيي أ را عظيما بالملمي لمو عملمم عملمي 

أحدا أحل بهذا االمر مني ما قبليإ بلو بايع الناس غير  لبمايمعإ بأطماع بمما بمي المى 

 أحد من صحابة رسول اللي  ص  حا ة بما باحد عني غنىإ بلقد شاركهم في 
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محاسنهمإ بما شاركو  في محاسنيإ بلقد بايع هذاو الر الوإ بمما يمريمداو الملميإ 

فاستحال الفطام قبب الرضاع إ بالرضاع قبب الموال ةإ بالموال ة قمبمب المحمممبإ بطملمبما 

ثواب اللي من العبا  إ بقد بعما أنهما بايعا مستنرهميمنإ فماو كمانما اسمتمنمرهما قمبمب 

بيعتهما بكانا ر لين من عرض قريش لهما أو يقوال بال يماممراإ إال باو المهمد  مما 

 كانا عليي العامةإ بالعامة على بيعة علي فما تربو أيها الناس ؟ " .

فقام اليي الفذ النبيب حنيم بن  بلة فخاطبي بمنطل االيماو بالحل باالصرار على 

 .  91  الحرب

ب رت منا رات بين الفريقين إال انها لم تنتي الى خيرإ بخطب طلحة بالمزبميمرإ بكماو 

خطابهما الطلب بدم ع ماوإ فر  عليهمما أهمب المبملمرة ممممن كمانما تماتميمهمم رسمب 

طلحة بالتحريض على قتب ع ماو بحملو  المممسموىلميمة فمي اراقمة  ممي بخمطمبما 

عائشة خطابها الذي كانا تنرر  في كب بقا بهو التحريض على المممطمالمبمة بمدم 

ع ماو الني قد خلص من  نوبيإ باعلن توبتي بلننها لم تني خطابهما حمتمى ارتمفمعما 

االصوات فقوم يلمدقمونمهما بقموم يمنمذبمونمهما بتسمابموا فميممما بميمنمهمم بتضماربموا 

بالنعالإ باقتتب الفريقاو أشد القتال بأعنفي بأسفرت الحرب عن عقد هدنة بينهمما 

حتى يقدم االمام عليإ بكتبوا بينهم كتابا بقعي ع ماو بن حنيفإ بطلحة بالزبير 

بقد  اء فيي باقرار ع ماو ابن حنيف على االمرةإ بترك المسلحة ببميما المممال لميإ 

باو يبا  للزبيمر بطملمحمة بعمائشمة بممن أنضمم الميمهمم أو يمنمزلموا حميمث شماءبا ممن 

 البلرة .

بمضى ابن حنيف يقيم بالناس اللالةإ بيقسم المال بينهممإ بيمعمممب عملمى نشمر 

االمن باعا ة االستقرار في الملرإ إال أو القوم قد خاسوا بعهدهم بمواثيقهمإ 

 فا معوا على الفتك بابن حنيفإ بيقول المؤرخوو س

او حزب عائشة انتهزبا ليلة مظلمة شمديمدة المريم  فمعمدبا عملمى ابمن حمنميمف بهمو 

يللي بالناس صالة العشاء فاخذب  ثم عدبا الى بميما المممال فمقمتملموا ممن حمرسمي 

أربعين ر الإ باستولوا علييإ بب وا بابن حنيف في السمجمن بأسمرفموا فمي تمعمذيمبمي 

  .92  بعد أو نتفوا لحيتي بشاربيي

بغضب قوم من اهب البلرةإ بلقموا على ما اقتمرفمي المقموم ممن نمقمض المهمدنمةإ 

بالنناية بحاكمهمإ باحتالل بيا المال فخر وا يريدبو الحربإ بكانا هذ  الفئة من 

ربيعة يراسها البطب العظيم حنيم بن  بلة فقد خرج في ثل مائة ر ب من بني عبد 

بخرج اصحاب عائشة إ بحملوها معهم على  مبإ بسمي ذلك اليوم   95  القيس

بالتحم الفريقاو في معركة رهيبةإ بقد ابملمى ابمن  مبملمة بمالءا   96  الجمب االصغر

حسناإ بيقول المؤرخوو او ر ال من اصحاب طلحة ضربي ضربمة قمطمعما ر ملميإ فمجم ما 

 حنيم باخذ ر لي المقطوعة فضرب بها الذي قطعها فقتليإ بلم يزل يقاتب حتى 
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لقد اضاف القوم الى نقض بيعتهم لالمام نن هم للهدنمة المتمي بقمعموا   90  قتب

عليها مع ابن حنيفإ باراقتهم لملمدمماء بمغميمر حمل بنمهمبمهمم مما فمي بميما المممال 

بتننيلهم بابن حنيف بيقول المؤرخوو انهم قد همموا بمقمتملمي لموال انمي همد همم 

باخيي سهب بن حنيف الذي يحنم المدينة من قبب علي باني سيضمع السميمف فمي 

بني ابيهم إو اصابو  بمنرب إ فخافوا من ذلكإ باطلقموا سمراحمي فمانمطململ حمتمى 

 التحل باالمام في بعض طريقي الى البلرة فلما  خب عليي قال لالمام مداعبا س

 ارسلتني الى البلرة شيخا فجئتك امر  " . "

بابغرت هذ  االحا ا اللدبرإ ببا ت الفرقة بين اهب البلرة فقد انمقمسممموا عملمى 

انفسهم فطائفة منهم تسللوا حتى التحقوا باالمامإ بقوم انضممموا المى  ميمش 

 عائشةإ بطائفة ثال ة اعتزلا الفتنةإ بلم يطب لها االنضمام الى احد الفريقين .

 النزاع على اللالةس

بليس من الغريب في شئ أو يتنابع كب ممن طملمحمة بالمزبميمر عملمى امماممة اللمالة 

فانهما انما نن ا بيعة االمام  ع  طمممعما بمالمحمنمم بسمعميما براء الممملمالم  الممما يمةإ 

بيقول المؤرخوو إو كب باحد منهما كاو يربم التقدم على صاحبي المامة الناسإ 

باالخر يمنعي حتى فات بقا اللالةإ فخافا عائشة من تمطمور االحمداا فماممرت او 

فذهب ابمن المزبميمر   94  يللي بالناس يوما محمد بن طلحةإ بيوما عبد اللي ابن ببير

ليللي فجذبي محمدإ بتقدم لللالة فمنعي عبد الليإ برا  الناس أو خيمر بسميملمة 

لقطع حبب النزاع القرعة فاقنرعا فخرج محمد بن طلحةإ فتقدم بصلى بالناس بقرا 

في صالتي " سال سائب بعذاب باقع " بأثارت هذ  اللور الهزيلة السخرية عليمهمم 

 بين الناس إ باندفعوا الى نقدهمإ بفي ذلك يقول الشاعر س

 تبار  الغالماو إذ صليا * بش  على الملك شيخاهما

 بمالي بطلحة بابن الزبير * بهذا بذي الجذع موالهما

  91  فامهما اليوم غرتهما * بيعلي بن منية بالهما

او هذ  البا رة تلور مد  تهالك القوم على االمرة بالسلمطماوإ بهمم بمعمد فمي 

بداية الطريل فلو كتب لهم النجا  في القضاء على حنمم االممام لمفمتم  بمعمضمهمم 

 على بعض باب الحرب لالستيالء على بمام الحنم.

 رسب االمام الى النوفة س

بأبفد االممام رسملمي المى أهمب المنموفمة يسمتمنمجمد بمهممإ بيمدعموهمم المى نلمرتميإ 

بالقيام معي الخما  نار الفتنة المتمي أشمعملمهما المممتمممر بوإ بأقمبملما المرسمب المى 

النوفة فو دبا عاملها أبا موسى االشعري يدعو الى الفتنةإ بيخمذل المنماس عمن 

 نلرة امامهم ببدعوهم الى التمر إ بيحبب لهم العافيةإ بلم تنن البي موسى 
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حجة في ذلكإ بانما كاو يعبر عن حقد إ باضغاني على االممام بكماو فميممما أ مممع 

عليي المؤرخوو ع ماني الهو إ بأقبلا رسب االمام على أبي موسى يعنمفمونميإ 

بيلومونيإ اال اني لم يعن بهممإ فمبمعم موا المى االممام رسمالمة ذكمربا فميمهما تمممر   

بعدم استجابتي لنداء الحلإ بأرسب اليي االممام هماشمم المممرقمال بهمو ممن خميمرة 

أصحاب االمامإ ببب   برسالة يطلب فيها مجئ أبمي مموسمى الميميإ بلممما انمتمهمى 

اليي هاشم بعرض عليي رسالة االمام لم يستجب لي ببمقمي ملممممما عملمى عمنما   

بعليانيإ فارسب هاشم الى االمام رسمالمة يمخمبمر  فميمهما بممموقمف أبمي مموسمىإ 

بتمر   فبعث االمام بلد  الحسن بعمار بن ياسر بمعهما رسالة بعزليإ بتمعميميمن 

قرضة بن كعب االنلاري في منانيإ بلما بصب االمام الحسمن المى المنموفمة المتمام 

الناس حولي بمراإ بهم يمظمهمربو لمي المطماعمة بالموالءإ باعملمن لمهمم عمزل الموالمي 

المتمر  بتعيين قرضة في منلبي اال او ابا موسى بقي ملمما علمى غميمي يم مبم  

عزائم الناس بيدعوهم الى التخماذل بالمخمربج عمن المطماعمة بلمم يسمتمجمب لمالممام 

الحسنإ برا  الزعيم النبير مالمك االشمتمر او االممر اليمتمم إال بماخمراج ابمي مموسمى 

مهاو الجانب فجمع نفرا من قومي ابلى باس شديد فاغار بهم على قلر االمارةإ 

باخذ الناس ينهبوو أمتعتي بأمواليإ فاضطر الجباو الى االعتزال عن عمليإ بمنمث 

 ليلتي في النوفة ثم خرج هاربا حتى أتى منة فاقام مع المعتزلين .

ب عا االمام الحسن  ع  الناس الى الخربج لنلرة أبييإ بقمد نمفمر ممعمي آالف كم ميمرة 

فريل منها ركب السفنإ بفريل آخر ركب المطي إ بهم مسربربو كاشد ما ينموو 

 السربر بنلرتهم لالمام .

بطوت الجيوش البيداء تحا قيا ة االمام الحسن فانتهوا الى ذي قمار حميمث كماو 

االمام  ع  مقيما هناكإ بقد سمر  ع  بمنمجما  بلمد  بشمنمر لمي مسماعميمي ب مهمو  إ 

بانضما  يوش النوفة الى الجيش المذي كماو ممع االممامإ بالمبمالمأ عمد   أربمعمة 

آالفإ بكاو فيهم أربع مائة ممن شهد بيعة الرضواو ممع المنمبمي  ص  بقمد اسمنمد 

كما   46  االمام قيا ة ميمنة  يشي الى الحسن إ بقيا ة ميسرتي الى الحسين  ع 

كانا  يوشي مزب ة باحسن السال  إ بيقول المؤرخموو او المحمسميمن كماو قمد ركمب 

 .  49  فرس  د   ص  المسمى بالمرتجز

 التقاء الجيشين س

بتحركا قوات االمام من ذي قارإ بهي على بينة من أمرها فلم تنن متر  ة بال 

شاكة في أنها على الهد  بالحلإ بقد انتها الى مناو يسمممى بمالمزابيمة يمقمع 

قريبا من البلرة فاقام فيي االمامإ بقد با ر الى اللالة ببعد مما فمرم ممنمهما أخمذ 

يبني ب موعي تسيب على سحنات ب هي الشريف بهو يمتمضمرع المى الملمي فمي أو 

 يحقن  ماء المسلمينإ بيجنبي بيالت الحربإ بيجمع كلمة المسلمين على الهد  

 07صفحة 



18  

 بالحل . 

 رسب السالم س

بأبفد االمام  ع  رسب السالم للقاء عائشة بهم بيمد بمن صموحماو بعمبميمد الملمي بمن 

 العباسإ بلما م ال عندها س

ذكراها بما أمرها اللي أو تقر في بيتها باو ال تسفك  ماء المسلمين ببالغاء فمي 

نليحتها بلو أنها بعا نليحتهما لعا ت على الناس بمالمخميمر المعممميمم ب منمبمتمهمم 

 ك يرا من المشاكب بالفتن إال انها  علا كالمهما  بر اذنيها براحا تقول لهما س

 .  44  " إني ال أر  على ابن أبي طالب بالنالم الني ال ابلغي في الحجا .."

ببذل االمام قلار   هو   في الدعوة الى السلممإ بعمدم اراقمة المدمماء اال أو 

هناك بعض العناصر لم ترق لها هذ  الدعو  براحما تسمعمى الشمعمال نمار المحمرب 

 بتقويض  عائم السلم .

 الدعوة الى القراو س

بلما باءت بالفشب  ميع الجهو  التي بمذلمهما االممام ممن أ مب حمقمن المدمماء نمدب 

االمام أصحابيإ لرفمع كمتماب الملمي المعمظميمم ب عموة المقموم المى المعمممب بممما فميميإ 

بأخبرهم أو من يقوم بهذ  المهمة فهو مقمتمول فملمم يسمتمجمب لمي أحمد سمو  

 فتى نبيب من أهب النوفة فانبر  الى االمامإ بقال س

 " أنا لي يا أمير المؤمنين " .

فاشا  االمام بو هي عنيإ بطماف فمي أصمحمابمي يمنمتمدبمهمم لمهمذ  المممهمممة فملمم 

يستجب لي أحد سو  ذلك الفتى فنابلي االمام الملحفإ فانطلل المفمتمى ممزهموا 

لم يختل  في قلبي خوف بال رعبإ بهو يلو  بالنتاب أمام عسنر عمائشمةإ قمد رفمع 

صوتي بالدعوة الى العمب بما فيي بلنن القوم قد  فعتهم االنانية الى الفتك بي 

فقطعوا يمينيإ فاخذ الملحف بيسار إ بهو ينا يهمم بمالمدعموة المى المعمممب بممما 

فييإ فاعتدبا عليي بقطعوا يسار إ فاخذ الملحف بماسمنمانمي بقمد نمزف  مميإ برا  

 يدعوهم الى السلم بحقن الدماء قائال س

 " اللي في  مائنا ب مائنم " .

بان الوا عليي يرشقوني بنبالهم فوقع على االرض   ة هامدةإ فانطلقا إليمي أممي 

 تبنيي بترثيي بذبب ربحها قائلة س

 يا رب او مسلما أتاهم * يتلو كتاب اللي ال يخشاهم

 فخضبوا من  مي لحاهم * بأمي قائمة تراهم

 برا  االمام بعد هذا االعذر او ال بسيلة لي سو  الحرب فقال الصحابي س
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ب عا االمام حضميمن ابمن المممنمذر بكماو   41  االو حب قتالهمإ بطاب لنم الضراب " " 

 شابا فقال لي س

" يا حضين  بنك هذ  الراية فو اللي ما خفقا ق  فميممما مضمىإ بال تمخمفمل فميممما 

 بقي راية أهد  منها إال راية خفقا على رسول اللي  ص .

. " 

 بفي ذلك يقول الشاعر س

 لمن راية سو اء يخفل  لها * اذا قيب قدمها حضين تقدما

  42يقدمها للموت حتى يزيرها * حياض المنايا يقطر الموت بالدما 

 الحرب العامة س

بلما استياس االمام من السلمم عمبما  ميمشمي تمعمبمئمة عماممةإ بكمذلمك فمعمب أصمحماب 

عائشةإ بقد حملوها على  مملمهما  عسمنمر  بأ خملما همو  مهما الممملمفم  بمالمدربعإ 

 بالتحم الجيشاو التحاما رهيباإ بيقول بعض المؤرخين س

او االمام الحسين قد تولى قيا ة فرقة من فرق الجيش بأني كاو على الميسرة إ 

بكاو  مب عائشة فيما يقول بعض ممن شمهمد   45بخاض المعركة ببسالة بصمو  

المعركة هو راية أهب البلرة يلوذبو بي كما يلوذ المقاتلوو براياتهم إ بقد حمممب 

االمام عليهم بقد رفع العلم بيسرا إ بشهر في يميني ذا الفقار الذي طالما ذب 

 بي عن  ين اللي بحارب بي المشركين على عهد رسول اللي  ص  .

باقتتب الفريقاو كاشد ما ينوو القتال ضرابة يريد أصحاب عائشة أو يمحمرببا المنملمر 

 بيحموا أمهم بيريد أصحاب علي أو يحموا امامهم بيموتوا  بني .

 ملرع الزبير س

بكاو الزبير رقيل القلب شديد الحرص على منانتي من النبي  ص   اال أو حب الملمك 

هو الذي اغرا  ب فعي الى الخربج على االمام يضماف المى ذلمك بلمد  عمبمد الملمي 

فهو الذي بج بي في هذ  المهالكإ بباعد ما بيني ببين  يني بقد عرف االمام  ع  

 رقة طبع الزبير فخرج الى ميداو القتال برفع صوتي س

 اين الزبير ؟ -

فخرج الزبير بهو شاك في سالحي فلما را  االممام بما ر الميمي باعمتمنمقمي بقمال لمي  

 بناعم القول س

 يا أبا عبد اللي ما  اء بك ها هنا ؟ ؟ -

  ئا أطلب  م ع ماو . - 
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 فرمقي االمام بطرفي بقال لي س 

 نعم . -تطلب  م ع ماوإ ! !  -

 قتب اللي من قتب ع ماو . -

 بأقبب عليي يحدثي برفلإ قائال س

" أنشدك اللي يا ببيرإ هب تعلم أنك مررت بي بأنا مع رسول اللي صلى الملمي عملميمي 

بآلي بهو متنئ على يدكإ فسلم علي رسول الليإ بضحك إليإ ثم المتمفما إلميمك 

 فقال لك س

 يا ببير إنك تقاتب عليا بأنا لي  الم.." .

بتذكر الزبير ذلك بقد ذهبا نفسي أسى بحسراتإ بندم أشد ما ينوو الندم على 

 موقفي هذا بالتفا الى االمام بهو يلدق مقالتي س

 اللهم نعم . -

 فعالم تقاتلني ؟ -

 نسيتها باللي. - 

  .46  بلو ذكرتهاإ ما خر ا إليك بال قاتلتك

 ار ع . -

 كيف ار عإ بقد التقا حلقتا البطاو هذا باللي العار الذي ال يغسب ؟ -

 ار ع قبب أو تجمع العار بالنار . - 

 بألو  عناو فرسيإ بقد ملنا الحيرة بالقلل أهابيإ برا  يقول س

 اخترت عارا على نار مؤ جة * ما إو يقوم لها خلل من الطين

 نا   علي بامر لسا أ هلي * عار لعمرك في الدنيا بفي الدين

  40  فقلا حسبك من عذل أبا حسن * فبضع هذا الذي قد قلا ينفيني

بقفب االمام را عا الى أصحمابمي فمقمالموا لمي س تمبمرب المى ببميمر حماسمرا إ بهمو شماك 

 السال إ بأنا تعرف شجاعتي ! ! فقال  ع  س

  " اني ليس بقاتليإ انما يقتلني ر ب خامب الذكر ضئيب النسب غيلة في غير ماق 

حرب بال معركة ر الإ بيب امي أشقى البشر لميمو  أو أممي همبملما بميإ أمما أنمي   44

 .  41  بأحمر ثمو  لمقربناو في قرو..."

 باستجاب الزبير لنداء االمام فاتجي صوب عائشة فقال لها س
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يا أم المؤمنين إني باللي ما بقفا موقفا ق  اال عرفا اين أضع قدمي فيي اال  "

 هذا الموقف ؟ ! !

 فاني ال أ ري أمقبب أنا فيي أم مدبر؟ 

بعرفا عائشة تغيير فنرتي بعزمي عملمى االنسمحماب ممن حموممة المحمرب فمقمالما لمي 

 باستهزاء بسخرية م يرة عواطفي .

 " يا أبا عبد اللي خفا سيوف بني عبد المطلب ؟ ! ! " .

 بعاثا هذ  السخرية في نفسي فالتفا اليي بلد  عبد اللي فعير  بالجبن قائال س

" انك خر ا على بليرةإ بلننك رايا رايات ابن أبي طالب إ بعرفا او تحتها المموت 

 فجبنا ؟ ! ! " .

اني لم يخرج على بليرة بال بينة من أمر إ بانما خرج ممن أ مب الممملمك بالسملمطماوإ 

 بالتاع الزبير من حديث بلد  فقال لي س

 بيحك اني قد حلفا لي أو ال اقاتلي . -

 كفر عن يمينك بعتل غالمك سر س . -

فاعتل غالمي برا  يجول في ميداو الحرب لير  بلد  شجاعتي بيوض  لي أني انممما 

فر بديني ال  بنا بال خوراإ بمضى منلمرفما عملمى ب مهمي حمتمى أتمى با ي السمبماعإ 

بكاو االحنف بن قيس مع قومي مقيمين هناك إ فتبعي ابن  مرمموب فما مهمز عملميمي 

بقتلي غيلةإ بحمب مقتلي الى االمام فحزو عليي كماشمد مما يمنموو المحمزوإ بيمقمول 

 الرباة س

 اني أخذ سيفي بهو يقول س

سيف طالما  ال النربب عن ب ي رسول اللي  ص  بعلي أي حال لقد كانما المنمهمايمة 

االخيرة للزبير تدعو الى االسف باالسىإ فقد تمر  على الحل باعملمن المحمرب عملمى 

 بصي رسول اللي  ص  بباب مدينة علمي .

 ملرع طلحة س

بخاض طلحة المعركةإ بهو يحرض  يشي على الحرب فيملمر بمي ممرباو بمن المحمنمم 

فرما  بسهم طلبا ب ار ع ماوإ فوقع على االرض يتخب  بدميإ بكماو ممرباو يمقمول 

لبعض بلد ع ماو لقد كفيتك ثار أبيك من طلحة بأمر طلحة موال  أو يابي بي الى 

مناو ينزل فيي فاب  بي بعد مشقة الى  ار خربة من  بر البلرة فهلك فيها بعد 

 ساعة .
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 قيا ة عائشة للجيش س

بتولا عائشة قيا ة الجيش بعد هالك الزبير بطلحةإ بقد تفمانما بمنمو ضمبمة باالب إ 

ببنو نا ية في حمايتهاإ بيقول المؤرخوو انهم هاموا بحبها فنانوا ياخذبو بعر 

  ملها بيشمونيإ بيقولوو س

 بعر  مب أمنا ريحي ري  المسك.

 بكانوا محدقين بي ال يريدبو فوبا بال انتلارا سو  حمايتها باو را زهم يرتجز س

 يا معشر االب  علينم امنم * فانها صالتنم بصومنم

 بالحرمة العظمى التي تعمنم * فاحضربها  دكم بحزمنم

 ال يغلبن سم العدب سمنم * إو العدب او عالمنم بمنم

  16  بخلنم بجور  بعمنم * ال تفضحوا اليوم فداكم قومنم

بكانا تحرض على الحرب كب من كاو على يمينها بممن كماو عملمى شمممالمهماإ بممن 

كاو أمامها قائلة س انما يلمبمر االحمرارإ بكماو أصمحماب االممام يملمحموو عملمى أصمحماب 

 عائشة بالتخلى عنها برا زهم يرتجزس

 يا أمنا أعل أم نعلم * باالم تغذب بلدها بترحم

 أما ترين كم شجاع ينلم * بتختلي مني يد بمعلم

 بكاو أصحاب عائشة ير بو عليهم بيقولوو س

 نحن بني ضبة أصحاب الجمب * ننابل القرو اذا القرو نزل

 بالقتب أشهى عندنا من العسب * نبغي ابن عفاو باطراف االسب

ر با علينا شيخنا ثم بجمب باشمتمد المقمتمال كماشمد بأعمنمف مما يمنموو المقمتمالإ بكم مرت 

 الجرحى بملئا أشالء القتلى ب ي االرض .

 عقر الجمب س

برا  االمام او الحرب التنتهي ما  ام الجمب مو و اإ فلا   ع  بماصمحمابمي اعمقمربا 

الجمب فاو في بقائي فناء العربإ بانعطف علي الحسن فقطع يمد  الميمممنمى بشمد 

فهو  الى  نبي بلي عجي  مننر لم يسمممع   19  عليي الحسين فقطع يد  اليسر 

م ليإ بفر حماة الجمب في البيداء فقد تمحمطمم صمنمممهمم المذي قمدمموا لمي همذ  

القرابينإ بأمر االمام بحرقي بتذرية رما   في الهواء لئال تبقى مني بقيمة يمفمتمتمن 

 بها السذج بالبسطاءإ ببعد الفرام من ذلك قال س

 لعني اللي من  ابة فما أشبهي بعجب بني اسرائيب ! ! " . "
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 بمد بلر  نحو الرما  الذي تناهبي الهواء فتال قولي تعالى س

 " بانظر الى الهك الذي  لا عليي عاكفا لنحرقني ثم لنفسني في اليم نسفا " .

ببذلك فقد بضعا الحرب أببارهماإ بكمتمب المنملمر لمالممام بأصمحمابمي ببماءت المقمو  

 الغا رة بالخزي بالخسراو .

فمانمطملمقموا   14  بأبفد االمام للقيا عائشة الحسن بالحسين بمحمممد بمن أبمي بمنمر

 اليها فمد محمد يد  في هو هجها فجفلا منيإ بصاحا بي .

 ابغض أهلك اليك . -من أنا ؟  -

 نعم أخوك البر . -ابن الخ عمية ؟  -

 سهم لم يضرني . -هب اصابك منرب  ؟  -عقوق  -

فانتزعي منهاإ بأخذ بحطام هو  هاإ بأ خلها في الهزيع االخير من الليب الى  ار 

 عبد اللي بن خلف الخزاعي على صفية بنا الحارا فاقاما فيي أياما .

 العفو العام س

 -كممما قمال  ع   -بسار علي في أهب البلرة سيرة رسول اللي  ص  في أهب ممنمة 

بلمم يمنمنمب بماي أحمد ممن   11  -على حد تعبير اليمعمقموبمي  -فامن االسو  باالحمر 

خلوميإ ب لس للناس فبايعي اللحي  منهم بالمجمريم  ثمم عمممد المى بميما المممال 

فقسم ما ب د فيي على الناس بالسواءإ بسار  ع   الى عائشة فبلأ  ار عمبمد الملمي 

بن خلف الخزاعي الذي أقاما فيي عائشة إ فاستقبلتي صفية بنا الحارثة شمر لمقماء 

 فقالا لي س

يا علي يا قاتب االحبة ايتم اللي بينك كما أيتما بني عبد الليإ بكاو قد قمتملموا فمي 

المعركة مع عائشة فلم يجبها االمام بمضى حتى  خب على عائشةإ فماممرهما أو 

تغا ر البلرة بتمضي الى ي رب لتقر في بيتها كما أمرها الليإ بلما انلمرف اعما ت 

 عليي صفية القول الذي استقبلتي بي فقال لها س

لو كنا قاتب االحبة لقتلا ممن فمي همذا المبميماإ بهمو يشميمر المى أبمواب المحمجمرات 

المقفلةإ بكاو فيها ك ير من الجرحىإ بغيرهم من أعضماء المممؤاممرةإ قمد آبتمهمم 

عائشةإ فسنتا صفيةإ بأرا  من كاو مع االمام أو يمبمطمشموا بمهمم فمز مرهمم ب مرا 

 عنيفا إ ببذلك فقد من  العفو العدائي بخلومي .

بسر  االمام عائشة تسريحا  ميالإ بأرسب معها  مماعمة ممن المنمسماء بمزي المر مال 

لتقر في بيتها حسب ما أمرها الليإ بقد رحلما عمائشمة ممن المبملمرة بأشماعما فمي 

 بيوتها ال نب بالحزو بالحدا إ يقول عمير بن االهلب الضبي بهو من أنلارها س
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 لقد أبرثتنا حومة الموت أمنا * فلم تنلرف اال بنحن رباء

  12  اطعنا بني تميم لشقوة  دنا * بما تيم اال أعبد باماء

لممقممد أبر ت أم المممممؤمممنمميممن ابممنمماءهمما حممومممة الممممموتإ فممقممد كمماو عممد  الضممحممايمما مممن 

المسلمين فيما يقول بعض المؤرخين عشرة آالف نلفهم من أصحابها إ بالمنملمف 

بكاو من اعظم الناس حسرة االما لعلمي بما تجر هذ    15  االخر من اصحاب االمام

 الحرب من الملاعب بالمشاكب .

 متارك الحربس

باعقبا حرب الجمب افد  الخسائرإ باعظم النوارا المتمي ابمتملمي بمهما المممسملممموو 

 بمن بينها ما يلي .

انها مهدت السبيب لمعابية لمنا زة االمامإ بالتلميم على قتالي إ فقد تبنمى  - 9

شعار معركة الجمب بهو المطالبة بمدم عم ممماو بلموال حمرب المجمممب لممما اسمتمطماع 

 معابية أو يعلن العلياو بالتمر  على حنم االمام .

انها اشاعا الفرقة باالختالف بين المسلمينإ فقد كمانما رب  المممو ة بااللمفمة  - 4

سائدة فيهم قبب حرب الجمبإ ببعدها انتشرت البغضماء بميمن افمرا  االسمر المعمربميمة 

فقبائب ربيعة باليمن في البلرة اصبحا تنن اعمل البغض بالمنمراهميمة الخموانمهمم 

من ربيعة بقبائب اليمن في النوفة بتطالبها بما اريل من  ماء ابنائها بب اصبحا 

الفرقة  اهرة شائعة حتى في البيا الواحد فمبمعمض ابمنمائمي كمانموا شميمعمة لمعملمي 

 بالبعض االخر كانوا شيعة لعائشةإ بيقول المؤرخوو س

او البلرة بقيا محتفظة بوالئها لع ماو حفنة من السمنميمنإ باو االممام المحمسميمن 

  ع   انما لم ينز  إليها لما عرفا بي من الوالء لع ماو .

انها اسقطا هيبة المحمنممإ ب مرات عملمى المخمربج عملميميإ فمقمد تشمنملما االحمزاب  - 1

النفعيةإ التي الهم لها اال االستيالء على السلطة بالظفر بخيرات البال إ حتى كماو 

 التطاحن على الحنم من ابرب سمات ذلك العلر .

انها فتحا باب الحرب بين المسلمينإ بقبلها كاو المسلموو يتحر موو أشمد مما  - 2

 ينوو التحرج في سفك  ماء بعضهم بعضا .

انها عملا على تاخير االسالمإ بشب حركتيإ بايقاف نمو  إ فقد انلرف االممام  - 5

بعد حرب الجمب الى مقابمة التمر  بالعلميماو المذي اعملمنمي ممعمابيمة بغميمر  ممن 

الطامعين في الحنم مما ا   الى افد  الخسائر التي مني بمهما االسمالمإ يمقمول 

 الفيلسوف  بلز  س

 24صفحة 



25  

او االسالم كاو او يفت  العالم ا مع لو بقي سائرا سميمرتمي االبلمىإ لمو لمم تمنمشمب 

في بسطي من ابل االمر الحرب الداخليةإ فقد كاو هم عائشة او تقهر عملميما قمبمب 

  .16  كب شئ"

باستباحا هذ  الحرب حرمة العترة الطاهرة التي قرنمهما المنمبمي  ص   بمممحمنمم  - 6

التنزيبإ ب علها سفن النجاةإ بامن العبا إ فمنذ ذلك اليوم شهرت السميموف فمي 

ب ي عترة النبي  ص  باستحب االبغا  اراقة  مائهم إ بسمبمي ذراريمهمم فملمم يمرع 

بنو أمية في بقعة كربال اي حرمة للنبي  ص   في ابنائيإ بانتهنوا معهم  مميمع 

 الحرمات .

هذ  بعض متارك حرب الجمب التي  رت للمسلمين افد  الخسائر في  ميع فتمرات 

 التاريخ .

 القاسطووس

بلم يند يفرم االمام  ع  من حرب الناك ين كما اسماهم رسول اللي  ص   حتى  عب 

يتاهب لحرب القاسطين الذين اسماهم النبي  ص  بمذلمك إ برا  االممام او يمغما ر 

البلرة الى النوفة ليستعد لحرب عدب عنيف همو ممعمابيمة بمن ابمي سمفميماو المذي 

حارب رسول اللي  ص  بابلى في حربي أشد البالء بأقوا إ بلم ينمن ممعمابيمة بماقمب 

تننرا لالسالم ببغضا الهلي من أبييإ بكاو المسلموو االبلوو ينظربو إليهما نظرة 

ريبة بشك في اسالمهماإ بقد استطاع بمممنمر  ب همائمي أو يمغمزب قملمب المخملميمفمة 

ال انيإ بيحتب المنانة المرموقة في نفسي فجعلي باليا على الشامإ ب ب يمبمالمأ 

في تسديد  بتاييد إ ببعد بفاتمي أقمر  عم ممماو ببا  فمي رقمعمة سملمطمانميإ ب مب 

معابية في الشام يعمب عمب من يريد الملك بالسلطماو فماحما  نمفمسمي بمالمقموة 

باشتر  الضمائرإ بسخر اقتلا  بال   في تمدعميمم سملمطمانميإ ببمعمد االحمداا المتمي 

ارتنبها ع ماو علم معابية أني مقتول ال محالةإ فاستغاا بي ع ماو حينممما حموصمر 

فابطا في نلر إ ب ب متربلا حتى قتب ليتخذ من قميلي ب مي بسيملمة لملمتمشمبمث 

بالملكإ بقد  فعي الى ذلك حرب الجمب التي كاو شعارها المطالبمة بمدم عم ممماوإ 

فاتخذ  خير بسيلة للتذرع لنيب الملك بيقول المؤرخوو اني استعظم قمتمب عم ممماو 

 بهول أمر  إ برا  يبني ملني على المطالبة بدمي .

بكاو االمام  ع  محتاطا في  يني كاشد ما ينوو االحتيا  فلم يلانع إ بلمم يمحمابإ 

بانما سار على الطريل الواض إ فامتنع أو يستعمب معمابيمة عملمى الشمام لمحمظمة 

 باحدة الو في اقرار  على منلبي تدعيهما للظلم بتركيزا للجور .

بعلى اي حال فاو االمام بعد حرب الجمب قد غا ر البلمرة ممع قمواتمي المممسملمحمةإ 

باتجي الى النوفة ليتخذها عاصمة بمقرا ليإ باتجي فور قدبمي إليها يعمب على 

 تهياة بسائب الحرب لمناهضة عدب  العنيف الذي يتمتع بقو  عسنرية هائلة 

 25صفحة 



26  

ا معا على حبي بنلرتميإ بكماو الشمنمي يمحمرض االممام بيمحمفمز  عملمى حمرب اهمب 

 الشامإ بعد ما أحرب  من النلر في بقعة الجمب بقد قال لي س

 قل لهذا االمام قد خبت الحر * ب وتمت بذلك النعما 

 وفرغنا من حرب من نكث * العهد وبالشام حية صما 

 (73م شفا  -فارمها قبل ان تعض  -تنفث السم ما لمن نهشته * 

 ايفا   رير س

بقبب أو يعلن االمام الحرب على غول الشام أبفد للقيا   رير بن عبد اللي البجلي 

يدعو  الى الطاعة بالدخول فيما  خب فيي المسلممموو ممن ممبمايمعمتمي بقمد بب   

 عا  فيها المى المحمل ممن اقلمر سمبميملميإ ببمابضم  اسمالميمبميإ بفميمهما   14  برسالة

الحنمة الها ية لمن ارا  الهدايةإ بشر  اللي صدر  إ بفجر في فؤا   ينبوع النورإ 

بانتهى  رير الى معابية فسلمي رسالة االمام إ بال  عليي في الوعظ بالنليحةإ 

بكاو معابية يسمع مني بال يمقمول لمي شميمئما إ بانممما اخمذ يمطمابلمي بيسمرف فمي 

 مطابلتيإ ال يجد لنفسي مهربا سو  االمهال بالتسويف .

 معابية مع ابن العاص س

برا  معابية اني لن يستطيع التغلب على االحداا اال اذا انضم إليي  اهميمة المعمرب 

عمرب بن العاص فيستعين بي على تدبير الحيبإ ببضع المخططات التي تؤ ي الى 

نجاحي في سياستي فراسلي طالبا مني الحضور الى  مشل إ بكاو ابن العاص فيمما 

 يقول المؤرخوو س

قد ب د على ع ماو حينما عزلي عن ملرإ فناو يؤلب الناس علييإ بيحرضهم عملمى 

الوقيعة بيإ بهو ممن مهد للفتنة بال ورة علييإ بلما ايقن بحدبا االنقالب عليمي 

 خرج الى ارض كاو يملنها بفلسطين فاقام فيهاإ ب عب يتطلع االخبار عن قتلي .

بلما انتها رسالة معابية الى ابن العاص تحير في أمر  فاستشار بلديي عبد اللي 

بمحمدا أما عبد اللي فناو ر ب صدق بصال  فاشار عليي او يعتزل الناس بال يجميمب 

معابية الى شئ حتى تجتمع النلمة بيدخب فيما  خب فيي المسلموو باما ابمنمي 

محمد فقد طمع فيما يمطمممع فميمي فمتميماو قمريمش ممن السمعمة بالمتمقمدمإ بذيموع 

 االسمإ فقد اشار عليي باو يلحل بمعابية لينال من  نيا .

فقال عمرب لولد  عبد اللي ! أما انا فامرتني بما همو خميمر لمي فمي  يمنميإ بقمال 

 لولد  محمد س

أما انا فامرتني بما هو خير لي في  نياي إ باتفل ليلي ساهمرا يمفمنمر فمي االممر 

 هب يلتحل بعلي فينوو ر ال كسائر المسلمين لي مالهم بعليي ما عليهم من 
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 بو او ينال شيئا من  نيا إ بلنني يضمن امر آخرتي اب ينوو مع ممعمابيمة فميمظمفمر 

بتحقيل ما يلبو إليي في الدنيا من ال راء العريضإ بهو لم ينس بالية ملر فنماو 

يحن إليها حنينا متلالإ بقد أثر عني تملمك الملميملمة ممن الشمعمر مما يمدل عملمى اللمراع 

 النفسي الذي خامر  تلك الليلة .

بلم يسفر اللب  حتى آثر الدنيا على االخرة فاستقر رايي على االلتحماق بمممعمابيمةإ 

فارتحب الى  مشل بمعي ابنا  فلما بلغها  عب يبني امام اهب الشام كما تبني 

 المراة بهو يقول س

  .11  " با ع مانا  انعى الحياء بالدين "

قاتلك اللي يا بن العاص أأنا تبني على عم ممماو بانما المذي ابغمرت عملميمي اللمدبر 

باثرت عليي االحقا إ بكنا تلفي الراعي فتحرضي عملميمي سمفمك  ممي اللمدبر باثمرت 

عليي االحقا إ بكنا تلفي الراعي فتحرضي عليي حتى سفك  مي لقد بلمأ المتمهمالمك 

على السلطة في ذلك العلر مبلغا انسى الناس  ينهم فاقترفوا في سبيب ذلك 

 كب ما حرمي اللي .

بلما التقى ابن العاص بمعابية فت  معي الحديث في حربي مع االممام فمقمال ابمن 

 العاص س

" أما علي فو اللي ال تسابي العرب بينك ببيني في شئ من االشيماء باو لمي فمي 

 الحرب لحظا ما هو الحد من قريش إال او تظلمي " .

 باندفع معابية يبين  بافعي في حربي لالمام قائال س

 " صدقا بلننا نقاتلي على ما في أيديناإ بنلزمي قتلة ع ماو " .

 باندفع ابن العاص ساخرا مني قائال س

أمما أنما  -بلمم بيمحمك ؟ ! !  -باسواتا  او أحل الناس أو ال يذكر ع ممماو انما ! !  -

فخذلتي بمعك أهب الشام حتى استغاا بيزيد بن أسد البجلي فسار اليمي بأمما أنما 

  .26فتركتي عيانا بهربا الى فلسطين... 

باستيقن معابية او ابن العاص ال يخلص ليإ برا  او ممن المحمنمممة أو يسمتمخململمي 

 بيعطيي  زاء  من الدنياإ فلارحي قائال س

 لماذا ؟ لالخرة فواللي ما معك آخرةإ أم للدنيا. -أتحبني يا عمرب ؟  -

 فواللي ال كاو حتى أكوو شرينك فيها .

 أنا شريني فيها ؟ -

 اكتب لي ملر بكورها . -
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 لك ما تريد . -

فمي ممنماهضمتمي لموصمي   29  فسجب لي بالية ملرإ ب علهما ثمممنما النضممماممي إلميمي

رسول اللي  ص  بقد  فر بداهية من  باهي العرب ببشبخ من شيوخ قمريمش قمد 

  رس أحوال الناسإ بعرف كيف يتغلب على االحداا .

 ر   رير س

بلما ا تمع لمعابية أمر  باحنم بضعي ر   ريرإ بأرسب معمي المى االممام رسمالمة 

حملي فيها المسؤبلية في اراقة  م ع ماوإ بعرفي با ماع أهب الشام على حربي 

 إو لم يدفع لي قتلة ع ماوإ بيجعب االمر شور  بين المسلمين .

بارتحب  رير الى النوفة فانبا عملميما بماممتمنماع ممعمابيمة عملميميإ بعمظمم لمي أممر أهمب 

الشامإ برا  االمام او يقيم عليي الحجة مرة أخر  فبعث لي سفراء آخرين يدعوني 

الى الطاعة بالدخول فيما  خب فيي المسلموو إال أو ذلك لم يجد شيئا فمقمد أصمر 

مممعممابيممة عمملممى غمميممي بعممنمما   حمميممنممممما أيممقممن او لممي الممقممدرة عمملممى مممنمما ممزة االمممام 

 بمناهضتي .

 قميص ع ماو س

بألهب معابية بمنر  بخداعي قلوب السذج بالبسطاء من أهب الشام حزنا باسى 

على ع ماو فناو ينشر قيملي المملمطمخ بمدممائمي عملمى المممنمبمر فميمضمجموو بمالمبمنماء 

بالعويبإ باستخدم الوعاظ فجعلوا يهولوو أمر إ بيدعوو الناس الى االخذ ب ار إ 

 بكاو كلما فتر حزنهم عليي يقول لي ابن العاص بسخرية باستهزاء س

 " حرك لها حوارها تحن.." .

فيخرج إليهم قميص ع ماو فيعو  لمهمم حمزنمهممإ بقمد أقسممموا أو ال يمممسمهمم 

الماء إال من االحتالمإ بال ياتوو النساءإ بال يناموو على الفراش حتى يقتلوا قمتملمة 

بكانا قلوبهم تتحرق شوقا الى الحرب لالخذ ب ار إ بقد شحن معمابيمة   24ع ماو 

أذهانهم باو عليا هو الممسمؤبل عمن اراقمة  ممي إ بانمي قمد آب  قمتملمتميإ بكمانموا 

 يستنهضوو معابية للحربإ بيستعجلوني أك ر مني .

 بحف معابية للفين س

بعلم معابية أني البد من الحرب الو االمام ال يحاب بال يداهن في  ينيإ فمال يمقمر  

على بالية الشامإ بال يسند لي أي منلب من مناصمب المدبلمةإ بانممما يمقملميمي عمن 

 ميع أ هزة الحنم لما يعرفي عني من االلتواء في  يني بسار معابية في  مموع 

أهب الشامإ بقدم بين يديي الطالئعإ بقد أنزل أصحمابمي أحسمن ممنمزلإ بأقمربمي إلمى 

شريعة الفراتإ بقد احتب الفرات بعد هذا أبل الفت  الني حبس الممماء عملمى عمدب إ 

 ببقيا  يوشي رابضة هناك تلل  أمرهاإ بتنضم قواها استعدا ا للحرب .
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 بحف االمام للحرب س

بتهيا االمام للحرب بقام الخطباء في النوفة يحفزبو الناس للجها  بيح مونمهمم 

على منا زة معابية بعدما احربب  من النلر النبير في معركة الجمبإ بقد خطمب 

 فيهم االمام الحسين  ع  خطابا رائعا بم يراإ قال فيي بعد حمد اللي بال ناء عليي س

" يا أهب النوفة أنتم االحبة النرماءإ بالشعار  بو الدثار  دبا فمي اطمفماء مما  ثمر 

بيننمإ بتسهيب ما توعر علينم إال أو الحرب شرها ذريمع إ بطمعمممهما فمظميمع فمممن 

أخذلها اهبتها باستعد لها عدتهاإ بلم يالم كلومها قبب حلولها فذاك صماحمبمهماإ 

بمن عا لها قبب أباو فرصتها باستبلار سعيي فيها فذاك قمن أال ينمفمع قمومميإ 

بحمفمب همذا المخمطماب   21باو يهلك نفسي نسال اللي بقوتي او يدعمنم بمالمفميمئمة" 

بالدعوة الى استعجال الحرب باالستعدا  الشام لهاإ باالمعاو في بسائملمهما فماو 

ذلك من مو بات النلرإ بمن بسائب التغلب على االعداءإ باو اهمال ذلمكإ بعمدم 

االعتناء بي مما يو ب المهمزيمممة باالنمدحمارإ ب ل همذا المخمطماب عملمى خمبمرة االممام 

 الواسعة في الشؤبو العسنرية بالحربية .

بتهيا الناس بعد خطاب سب  النبي  ص  الى المحمرب بأخمذبا يمجمدبو فمي تمنمظميمم 

قواهمإ بلما تما عدتهم بحف بهم االمام أمير المؤمنين لحرب ابن أبي سفياوإ 

 بقد قدم طالئعيإ بأمرهم او ال يبدابا أهب الشام بقتال حتى يدركهم .

ببحف كتائب الجيش العراقي كانمهما السميمبإ بهمي عملمى يمقميمن أنمهما انممما تمحمارب 

القو  الباغية على االسالمإ بالممعما يمة الهمدافميإ بقمد  مرت فمي أثمنماء مسميمرة 

االمام أحدا ك يرة ال حا ة الى اطالة النالم بذكرها فانا ال نقلد بهذ  المبمحموا او 

 نلم بهاإ بانما نشير اليها بايجاب .

 احتالل الفرات س

بلم يجد أصحاب االمام شريعة على الفرات يستقوو منها الماء اال بهي ممحماطمة 

بالقو  المن فة من  يش معابية يمنعونمهمم أشمد المممنمع ممن االسمتمسمقماء ممن 

الماء بلما را  االمام ذلك أبفد رسلي الى معابية يطلبوو مني أو يخلي بميمنمهمم 

ببين الماء ليشربوا منيإ فلم تسفر مباح هم ممعمي أ  شمئإ بانممما ب مدبا ممنمي 

اصرارا على المنع يريد أو يحرمهم مني كما حرموا ع ماو من المماء إ بأضمر المظممما 

باصحاب االمامإ بأنبر  االشعث بمن قميمس يمطملمب االذو ممن االممام أو يمفمتم  بماب 

الحربإ يقهر القو  المعا ية على التخلي عن الفرات فلم يجد االمام بدا من ذلك 

فاذو ليإ فاقتتب الفريقاو كاشد ما ينوو القتال بكتب النلر لقوات االمام فاحتملما 

الفراتإ بأرا  أصحاب االمام أو يقابلوهم بالم ب فيحرمونهم منيإ كما صنعوا ذلك 

معهمإ بلنن االمام لم يسم  لهم بذلكإ بعمب معهم عمممب المممحمسمن المنمريمم 

 فخلى بينهم ببين الماء .
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لقد كاو اللؤم بالخبث من عناصر االموييمن بذاتميماتمهمم فمقمد أعما با عملمى صمعميمد 

كربالء ما اقترفو  من الجريمة في صفين فحالوا بين االمام الحمسميمن ببميمن الممماء 

بتركوا عقائب الوحي بمخدرات الرسالةإ بصبية أهب البيا قمد صمرعمهمم المعمطمشإ 

بمزق الظما قلوبهمإ فلم يستجميمبموا اليمة نمزعمة انسمانميمة إ بلمم تمرق قملموبمهمم 

 فيعطفوا علهيم بقليب من الماء .

 رسب السالم س

بكاو االمام متحر ا كاشد ما ينوو التحرج في سفك  ماء المسملممميمن فمقمد  مهمد 

على نشر السالم بالوثام فابقد إلى معابية عدي بن حمائممإ بشمبمث ابمن ربمعميإ 

بيزيد بن قيسإ ببيا  بن حفلة يدعوني الى حقن  ماء المسلمينإ بيذكربني الدار 

االخرةإ بيحذربني أو ينزل بي ما نزل باصحاب الجمبإ بلنن ابن هند لم يستجب لمذلمك 

بأصر على الغي بالتمر إ بقد حمب االمام المسؤبلية في قتب ع ماو بمن عمفماوإ 

بقد  فعي الى العلياو ما يمتمممتمع بمي ممن المقمو  المعمسمنمريمة باتمفماق كملمممتمهما 

 باصرارها على الطلب بدم ع ماو .

بر عا رسب السالم بقد اخفقا في سفارتهمإ باستباو لها أو معابيمة ملمممم 

على الحربإ بال رغبة لي في اللل إ بأحاطوا االمام  ع   علما بمذلمك فمجمعمب يمتمهميما 

 للحربإ بيدعو الناس إلى القتال .

 الحرب س

بعبا االمام أصحابي على راياتهمإ باستعد للقتالإ بقد أمر أصحابي أو ال يبمدابهمم 

بقتال كما عهد لهم في حرب الجمبإ باو ال يقتلوا مدبرا بال يمجمهمزبا عملمى  مريم إ 

بال يم لوا بقتيبإ بال يهيجوا امراة الى غميمر ذلمك ممن الموصمايما المتمي تممم مب شمرف 

 القيا ة العسنرية في االسالم .

ب علا فرق من  يش االمام تخرج الى فرق من  يش معابية فيقتتب المفمريمقماو 

نهارا كامال أب طرفا منيإ ثم يتحا زاو من  بو أو تقع حرب عامة بيمنمهممما بقمد ر ما 

االمام بذلك أو ي وب معابية الى اللل  بحقن الدماءإ ب ام االمر على هذا حفنة 

من االيام من شهر ذي الحجة فلما أطمب شمهمر المحمرامإ بهمو ممن االشمهمر المتمي 

يحرم فيها القتال في الجاهلية باالسالم إ توا عوا شهرهم كليإ باتي  للفريقميمن 

أو يقتلوا آمنينإ بقد آمن بعضهم بعضا بلمم تمقمع بميمنمهمم أي حمربإ بقمد سمعما 

يينهم سفراء السلم إال أنها أخفقا في سعيهاإ بقد احتدم الجدال بين الفريقين 

فاهب العراق يدعوو أهب الشام الى  مع النلمة بحقن الدماءإ بممبمايمعمة بصمي 

رسول الملمي  ص   بالمدخمول فميممما  خمب فميمي المممسملمممووإ بأهمب الشمام يمدعموو 

العراقيين الى الطلب بدم ع ماو برفض بميمعمة االممامإ باعما ة االممر شمور  بميمن 

 المسلمين .
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بلما انقضى شهر محرم مضى القوم على الحربإ بلننمهما لمم تمنمن عماممة بانممما 

 كانا منقطعة تخرج النتيبة للنتيبةإ بالفرقة للفرقة .

بسئم الفريقاو هذ  الحرب المتقطعةإ بتعجلوا الحرب العامة فعبا االمام  يوشي 

تعباء عامةإ بكذلك فعب معابيةإ بالتحم الجيشاو التمحمامما رهميمبماإ باقمتمتملموا أبمر  

قتال بأعنفيإ باننشفا ميمنة  يش االمام اننشافا بلأ الهمزيمممة فمقماتمب االممام 

بانممحمماب االمممام الممى ممميممسممرة  مميممشممي مممن ربمميممعممةإ   22  بمممعممي الممحممسممن بالممحممسمميممن

 فاستماتا ربيعة  بو االمامإ بكاو قائلهم يقول س

ال عذر لنم بعد اليوم عند العرب إو اصيب أمير المؤمنميمن بهمو فميمنممإ بتمحمالمفما 

ربيعة على الموتإ بصمدت في الحربإ بر عا ميمنة االممام المى حمالمهما بمفمضمب 

الزعيم مالك االشترإ باستمرت الحرب باعمنمف مما يمتملمور بقمد  مهمر الضمعمف ببماو 

 االننسار في  يش معابيةإ بهم معابية بالفرار لو ال أني تذكر قول ابن االطنابة س

 أبا لي همتي بأبى بالئي * بأقدمي على البطب المشي 

 باعطائي على المنرب  مالي * باخذي الحمد بال من الربي 

 بقولي كلما  شات ب اشا * منانك تحمدي أب تستريحي

بقممد ر   هممذا الشممعممر الممى اللممبممر بالمم ممبمماتإ كممممما كمماو يممتممحممدا بممذلممك أيممام الممممملممك 

 بالسلطاو .

 منع الحسنين من الحرب س

بمنع االمام أمير المؤمنين سبطي رسول اللمي  ص  ممن االشمتمراك فمي عممملميمات 

 الحرببإ فقال  ع  س

لمئمال يمنمقمطمع بمهممما نسمب  -يعني الحسن بالحسين  -" املنوا عني هذين الغالمين 

  .25رسول اللي  ص " 

لقد حرص االمام  ع  على ريحانتي رسول اللي  ص  الو بهما امتدا ا لنسلمي بابمقماء 

 لذريتي .

 ملرع عمار س

بعمار بن ياسر من ألمع أصحاب النبي بأك رهم  مهما ا ببمالءا فمي االسمالمإ بقمد 

شايع عليا بالبمي بعد بفاة النبي  ص  فقد أيقن أني مع الحمل بالمحمل ممعمي كممما 

قال فيي النبي  ص  بكاو في أيام صفين شيخا قد نيف على التسعين عاماإ بلنن 

قلبي ببليرتي كانا بمامن من الشيخوخة فقد كاو فمي تملمك المممعمركمة كمانمي فمي 

 ريعاو الشبابإ بكاو يحارب راية ابن العاصإ بهو يشير اليها قائال س
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باللي إو هذا الراية قاتلتها ثالا عركات بما هذ  بارشدهن " بكاو يقول الصحابمي  "

 لما را  اننشافهم في المعركة س

باللي لو ضربونا حتى يبلغونا سعفاو هجمر لمعملمممنما أنما عملمى المحملإ بانمهمم عملمى 

 الباطب .

 بيقول الرباة س

إني  لس مبنرا في يوم من ايام صفينإ بقد اب ا  قلبي شوقا الى مالقاة رسمول 

اللي  ص  بمالقاة أبوييإ فخف الى االمام مسرعما يمطملمب ممنمي االذو فمي أو يملم  

الحرب لمعملمي يمربق الشمهما ة فملمم يسممم  لمي االممام بمذلمكإ ب مب يمعماب  االممام 

مستاذناإ فلم تطب نفس االمام بذلك برا  يملم  عملميمي فماذو لميإ بأ مهمش االممام 

 بالبناء حزنا بمو دة عليي .

بانطلل عمار الى ساحات المحمرب بهمو مموفمور المقمو إ قمد اسمتمر  نشماطمي بهمو 

  ذالو فر  بما يلير اليي من الشها ةإ بقد رفع صوتي عاليا س

 " اليوم القى االحبة محمدا بحزبي.

" بكاو صاحب الراية في النتيبة التى يقاتب فيها عمار هو هاشم بن عتبة المرقال 

بكاو من فرساو المسلمين بخيارهم بأحبهم لالمام بأخململمهمم لمي بكماو أعمورإ 

 فاتجي نحو  عمار فجعب تارة يدفعي بعنف الى الحرب بيقول لي س

 تقدم يا أعورإ بأخر  يرفل بي أشد الرفل بيقول لي س

 احمب فداك أبي بأميإ بهاشم يقول لي س

رحمك اللي يا أبا اليقظاو انك ر ب تستخف الحربإ باني انمما ابحمف لمعملمي أبملمأ مما 

 اريدإ بضجر هاشم فحمب بهو يرتجز س

 قد اك ربا لومي بما أقال * إني شريا النفس لن اعتال

 أعور يبغي نفسي محال * البد أو يفب أب يفال

 قد عال  الحياة حتى مال * أشلهم بذي النعوب شال

بقد  ال هذا الر ب على تلميمي على المموتإ بسمئمممي ممن المحميماة إ ب مال فمي 

 ميداو القتالإ بعمار معي يقاتب بيرتجز س

 نحن ضربنا كم على تنزيلي * باليوم نضربنم على تابيلي

 ضربا يزبب الهام عن مقيلي * بيذهب الخليب عن خليلي

 أب ير ع الحل الى سبيلي
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لقد قاتب عمار بايماو باخالص المشمركميمن ممع رسمول الملمي  ص  بنماضمب كماشمد مما 

ينوو النضال  فاعا عن كلمة التوحيدإ بقاتب أعنف القتال مع أخي رسول اللي  ص  

 فاعا عن تابيمب المقمراو ب فماعما عمن اممام المممسملممميمن فممما أعمظمم عمائمدة عمممار 

 بألطافي على االسالم .

بالتحم عمار مع القو  المغما رة المتمحمامما رهميمبماإ بحمممب عملميمي ر مس ممن أر ماس 

البشرية يسمى أبو الغا ية فطعني برمحي طعنة قاتملمةإ فمهمو  المى االرض ذلمك 

اللر  الشامخ من العقيدة بااليماو يتخب  بدمائي الزكية إ بقمد أضمر بمي المعمطمش 

فبا رت اليي امراة بلبنإ فلما را  تبسمإ بأيقن بدنو أ ليإ برا  يقول بنبرات هما ئمة 

 مطمئنة س

 قال لي رسول اللي  ص  س

 آخر شرابك من الدنيا ضيا  من لبن بتقتلك الفئة الباغية .

بلم يلبث قليال حتى لفظ انفاسي االخيرةإ بانطوت بموتي أربع صفحة مشمرقمة ممن 

االيمممماو بالممجمهمما إ بارتمفممع ذلممك الممعممممالق المذي أضماء الممحميمماة الممفمنممريممة بمماخمالممصممي 

 باندفاعي نحو الحل .

بكاو االمام أمير المؤمنين  ع  برحا لم يقر لمي قمرار حميمنممما بمرب عمممار المى سماحمة 

 الجها إ فناو يقول س

فتشوا لي عن ابن سميةإ بانطلقا فليلة من الجنمد تمبمحمث عمنميإ فمو مدب  قمتميمال 

مضمخا بدم الشها ة فانبربا مسرعيمن المى االممام فماخمبمرب  بشمهما تميإ فمانمهمد 

ركتيإ بانهارت قوا إ بسرت مو ات من االلم القاسي في محيا إ فمقمد غماب عمنمي 

الناصر باالخإ بمشى االمام لملرعي كئيبا حزيمنماإ بعميمنما  تمفميمضماو  مموعماإ بسمار 

معي قا ة الجيش بقد أخذتهم المائقة حزنا على البمطمب المعمظميممإ بلممما انمتمهمى 

اليي القى بنفسي عليي ب عب يوسعي تقمبميمالإ بقمد انمفمجمر بمالمبمنماءإ ب معمب يمؤبمنمي 

 بحرارة قائال س

" إو امرا من المسلمين لم يعظمم عملميمي قمتمب ابمن يماسمر بتمدخمب عملميمي الممملميمبمة 

 المو عة لغير رشيد .

 رحم اللي عمارا يوم أسلم . -

 رحم اللي عمارا يوم قتب .

 رحم اللي عمارا يوم يبعث حيا .

لقد رايا عمارا بما يذكر من أصحاب رسول اللي أربعة إال كماو رابمعماإ بال خمممسمة إال 

كاو خامساإ بما كاو أحد من قدماء أصحاب رسول اللي يشك أو عمارا قد ب بما لمي 

 الجنة في غير موطنإ بال اثنين فهنيئا لعمار بالجنة..." .
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 بأخذ االمام راسي فجعلي في حجر  ب موعي تتبلور على خديي .

بانبر  االمام الحسن بغير  فابنوا الشهيد العظيم بقلوب مذابة ممن المحمزوإ ثمم 

 قام االمام فوارا  في مقر  االخيرإ بيقول المؤرخوو س

او الفتنة بقعا في  يش معابية حينما اذبع مقتب عمار فقد سمعوا او رسمول 

اللي  ص   قال في فضب عمار او الفئة الباغية تقتلميإ بقمد اتضم  لمهمم انمي المفمئمة 

الباغية التي عناها رسول اللي  ص  بلنن ابن العاص استطاع أو يزيب الخمالف فمقمال 

 لهم س

او الذ  أخرج عممارا همو المذي قمتملميإ باذعمن بسمطماء أهمب الشمام لممما قمالمي ابمن 

 العاص .

باشتد القتال باعنفي بعد ممقمتمب عمممارإ بقمد تمفململما  ممميمع قمو  ممعمابيمة ببماو 

 الضعف في  يشي .

 منيدة ابن العاص س

لعب أبشع مهابل التاريخ البشري في  ميع فترات التاريخ هي منميمدة ابمن المعماص 

في رفع الملاحفإ بقمد بصمفمهما  راب حموسما مميملمر  بمانمهما ممن أشمنمع المممهمابل 

بأكا  أعتقد أني هذ  الممنميمدة لمم تمنمن بلميمدة   26  بأسوئها في التاريخ البشري

الملا قة أب المفا ئةإ فقد حينا اصولها ببضعا مخططاتها قمبمب همذا الموقما 

فقد كاو ابن العاص على اتلال  ائم احي  بن ير من النتماو مع  ماعة ممن قما ة 

الجيش العراقي في طليعتهم االشعث بن قيسإ فهما اللذاو  برا هذا االمر بقد 

 ذهب الى هذا الراي الدكتور طي حسين قال س

" فما استبعد أو ينوو االشعث بن قيس بهو ماكمر أهمب المعمراق ب اهميمتمهمم قمد 

اتلب بعمرب بن العاص ماكر أهب الشام ب اهيتهم إ ب برا هذا االمر بينهم تدبيراإ 

ب بربا أو يقتتب القوم فاو  هر أهب الشام فذاكإ باو خافوا الهزيمة أب أشرفوا 

عليها رفعوا الملاحف فابقعوا الفرقة بين أصحاب علي ب علوا باسمهمم بميمنمهمم 

 .  20  شديدا "

بعلى أي حال فاو الهزيمة لما بدت باهب الشامإ بتفللا  ممميمع قمواعمدهمم فمزع 

معابية الى ابن العاص يطلب مني الراي فاشار عليي يرفع الملاحف فامر بالوقما 

يرفعها فرفعا بهاء خمسمائة ملحف على أطمراف المرمما  قمعمالما االصموات ممن 

 أهب الشام بلهجة باحدة .

" هذا كتاب اللي بيننا ببيننم من فاتحتي الى خاتمتيإ ممن لم مغمور أهمب الشمام بمعمد 

أهب الشام ؟ بمن ل غور أهب العراق بعد أهب العراق ؟ بمن لجها  الربم ؟ بممن 

 للترك ؟ بمن للنفار ؟.
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بكانا هذ  الدعو  كاللاعقة على رىبس الجيش المعمراقمي فمقمد انمقملمب راسما  "

 على عقبإ فتدافعوا كالموج نحو االمام بهم ينا بو س

 " لقد أعطاك معابية الحلإ  عاك الى كتاب اللي فاقبب مني..." .

ب لهم االمام على بيف هذ  الحيلةإ بانها  اءت نتيجة فشلهمم فمي المعممملميمات 

العسنريةإ بانها لم يقلد بها إال خداعهم بانهم رفعوا الملاحمف ال إيمممانما بمهما 

بانما هو من الخداع بالمنمر بمممما يمؤسمف لمي انمهمم لمم يمقمرربا حمل ملميمرهممإ 

بملير االمة في تلك الفترات الحاسمة من تماريمخمهمم المتمي اشمرفموا فميمهما عملمى 

 الفت  بالنلرإ بلم يبل من  ك حلوو الظلم بنسف قواعد الجور إال لحظات .

يا للمليبة باالسف لقد أصربا على التمر إ بالعنا إ فانحماب ممنمهمم اثمنما عشمر ألمفما 

 بهم أهب الجبا  السو إ فخاطبوا االمام باسمي اللري  قائلين س

 " يا علي س

ا ب القوم الى كتاب اللي إذ  عيا ليإ بإال قتلنماك كممما قمتملمنما ابمن عمفماوإ فموالملمي 

 لنفعلنها إو لم تجبهم..." .

فنلمهم االمام برقة بلطف ليقلع رب  التمر  منهم اال او كالم االمام ذهب هباء 

برا  القوم في غيهم يعمهووإ بهم يلربو عملمى ارغمام االممام عملمى ايمقماف 

القتالإ بكاو االشعث بن قيس هو الذي يدفعهم الى ذلك بينا ي باعلى صموتمي 

 بالرضاء بالقبول لدعوة أهب الشام .

بلم ير االمام بدا من ا ابتهمإ فماصمدر أباممر  بمايمقماف عممملميمات المحمرببإ بقملمبمي 

الشريف يتقطع ألما بحزناإ فقد أيقن أو الباطب قد انتلمر عملمى المحملإ باو  ممميمع 

 متاعبي ب ماء  يشي قد ذهبا سد  .

بأصر المتمر بو على االمام بسحب مالك االشتر من ساحة الحرب بكاو قمد أشمرف 

على االنتلارإ بلم يبل بيني ببين الفت  إال حلبة شاة إ فارسب إليي االمام بالقمدبم 

 إليي فلم يعن بما امر بيإ بقال لرسول االمام س

 " قب لسيدي س

ليسا هذ  بالساعة التي ينبغي لك أو تزيلني فيها عن موقفمي انمي قمد ر موت 

اللي أو يفت  لي فال تعجلني..." بر ع الرسول فاخبر االمام بمقالة القائد المعمظميمم 

 فارتفعا أصوات ابلئك الوحوش باالننار على االمام قائلين س

" باللي ما نراك إال أمرتي او يقاتب..." بامتحن االممام فمي أممرهمم كماشمد مما تمنموو 

 المحنة فقال لهم س
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أرايتموني ساررت رسولي  اليي  ؟ أليس انما كلمتي على رىبسنم عالنيمة بانمتمم  "

 تسمعوو ؟ " .

 بأصربا على الغي قائلين س

 " فابعث إليي فلياتيكإ باال فواللي اعتزلناك.." .

بأ معوا على الشرإ بأبشنوا أو يفتنوا باالمام فاصدر أبامر  المشد ة بانسحاب 

مالك من ساحة الحربإ باستجاب االشتر الممر االممام فمقمفمب را معما بقمد تمحمطممما 

 قوا إ بقال ليزيد الذي كاو رسول االمام س

 ؟ " نعم " . -يعني حدثا هذ  الفتنة  -" ألرفع هذ  الملاحف 

 بعرف االشتر منيدة ابن العاص فقال س

" أما باللي لقد  ننا انها حين رقمعما سمتموقمع اخمتمالفما بفمرقمة انمهما مشمورة ابمن 

 العاهرة " .

أال تر  الى الفت إ اال تر  الى ما يلقوو ؟ اال تر  الى الذي يلنع اللي لناإ أينبغي 

 أو ندع هذا بننلرف عني ؟ ! ! " .

 بأحاطي يزيد علما بحرا ة الموقف باالخطار الهائلة التي تحف باالمام قائال س

" أتحب انك او  فرت هاهناإ باو أمير المؤمنين بمممنمانمي المذي همو بمي يمفمرج عمنمي 

 بيسلم الى عدب  ؟.." .

 فقال االشتر مقالة المؤمن س

 " سبحاو الليإ ال باللي ما أحب ذلك ! ! " .

 " فانهم قالوا س

لترسلن الى االشتر فلياتينك أب لنقتلنك باسيافنا كما قتلنا ابن عفاوإ أب لنمسملمممنمك 

 الى عدبك.." .

بقفب االشتر را عا قد استولى الحزو على اهابيإ فقمد ذهمبما اممالمي ا راج المريما  

فتو ي نحوهم يلومهم بيعنفهمإ بيطلب منهم أو يخلموا بميمنمي ببميمن عمدبهمم 

 فقد أشرف على النلر بالفت  .

بلم يذعن أبلئك الممسوخوو لمقالة االشتر فقد اصربا على الذل بالوهن قائلين 

 لي س

 " ال ال " .

 " امهلوني عدبة فرس فاني قد طمعا في النلر.

 " " اذو ندخب معك في خطيئتك.." .
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 بانبر  االشتر يحا جهم بينقد ما ذهبوا اليي قائال س

متى كنتم محقين احين كنتم  -بقد قتب اماثلنم ببقي ارذالنم  -" حدثوني عننم 

تقتلوو أهب الشامإ فانتم االو حين امسنتم عن القتال مبطلووإ أم أنتم االو في 

امساكنم عن القتال محقوو ؟ فقتالكم اذو الذين ال تننربو فضلهمإ بكمانموا خميمرا 

 مننم في النار " .

 بلم يجد معهم هذا النالم المشرق فقالوا لي س

 "  عنا منك يا أشتر قاتلناهم في الليإ إنا لستا نطيعك فا تنبنا " .

بر  عليهم االشتر بعنف حينما يئس من اصالحهم بأخذ يحذرهم ممن ممغميمة همذ  

 الفتنة بأنهم ال يربو بعدها عزا أبدا .

بحقا انهم لم يربا عمزاإ فمقمد أفملما ممن افمقمهمم  بلمة المحملإ بآل أممرهمم المى 

 معابية فاخذ يسومهم سوء العذاب .

بطلب مالك من االمام أو يمنما مزهمم المحمرب فمابمى الو المعمارضميمن كمانموا يممم ملموو 

االك رية الساحقة في  يشي بفت  باب الحرب يؤ ي الى أقطع المنمتمائم  فماو االممة 

 تقع فريسة سائغة بايدي االمويين .

باطرق االمام براسيإ بقد طاقا يي مو ات من االالمإ بأخذ يمطميمب المتمفمنميمر فمي 

العاقبة المرة التي  رها هؤالء العلاة لالمة بيقول المؤرخوو انهمم قمد اتمخمذبا 

 سنوتي رضى مني بالتحنيم فهتفوا .

 " او عليا أمير المؤمنين قد رضي الحنومةإ برضي بحنم القراو " .

باالمام غارق في الهمومإ فمقمد أفملما ممنمي االممرإ بتمممر  عملميمي  ميمشمي بلميمس 

 باستطاعتي او يعمب شيئاإ بقد أ لى  ع  بما مني بيإ بقولي س

" لقد كنا أمس أميراإ فاصبحا اليوم ماموراإ بكنا أمس ناهميما فماصمبمحما الميموم 

 منهيا.." .

 التحنيم س

بلم تقف محنة االمام ببالى  في  يشي المممتمممر  المى همذا المحمد ممن المعملميماو 

بالخذالو بانما تجابب االمر الى أك ر من هذاإ فقد أصر المتمر بو بقيا ة االشمعمث 

بن قيس على انتخاب أبي موسى االشعري الذي هو من ألد اعمداء االممام بأكم مر 

هم حقدا علييإ بانما ألحوا على انتخابي لعلمهم باني سيمعمزل االممام عمن المحمنمم 

بينتخب غير  ممن يحقل أطمماعمهممإ بقمد احمتمف همؤالء المعملماة بماالممامإ بهمم 

 يهتفوو س

 " إنا رضينا بابي موسى االشعري " .
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 بب رهم االمامإ بنهاهم عن انتخابي قائال س

" اننم قد عليتموني في أبل االمرإ فال تعلمونمي االوإ إنمي ال أر  أو أبلمي أبما 

 موسى " .

 بأصربا على غيهم بعنا هم قائلين س

 " ال نرضى اال بيإ فما كاو يحذرنا بقعنا فيي " .

 بأخذ االمام يدلي عليهم باقع أبي موسى بانحرافي عني قائال س

" إني ليس لي ب قةإ قد فارقني بخذل الناس عنيإ ثم هرب عني حتى آمنتمي بمعمد 

 أشهرإ بلنن هذا ابن عباس توليي.

" بامتنعوا من ترشي  ابن عباسإ فارشدهم ثانيا الى انتخاب مالك االشتر فرفضو  

 بأصربا على انتخاب االشعريإ بلم يجد االمام بعد هذا بدا من الرضا باالذعاو .

 بثيقة التحنيم س

باتفل الفريقاو على أو يحنموا ابن العاص ممن قمبمب أهمب الشمام إ بأبما مموسمى 

االشعري من قبب العراقيينإ بقد كتبوا صحيفة سجلوا فيها ما اتفمقموا عملميمي ممن 

 االخذ بما يتفل عليي الحنماو بهذا نلها كما رباها الطبري س

" بسم اللي الرحمن الرحيم هذا ما تقاضى عليي علي بن أبي طالب إ بممعمابيمة بمن 

أبي سفياوإ قاضي علمي عملمى أهمب المنموفمةإ بممن ممعمهمم ممن شميمعمتمهمم ممن 

المؤمنين بالمسلمينإ بقاضي معابية على أهب الشمام بممن كماو ممعمهمم ممن 

المؤمنين بالمسلمين إنا ننزل عند حنم اللي عز ب ب بكتابيإ بال يجمع بيمنمنما غميمر إ 

باو كتاب اللي عز ب ب من فاتحتي الى خاتمتي نحيي ما أحياإ بنميا ما أمماتإ فممما 

ب د الحنماو في كتاب اللي عز ب مبإ بهممما أبمو مموسمى االشمعمري عمبمد الملمي بمن 

قيسإ بعمرب بن العاص القرشي عمال بيإ بما لمم يمجمدا فمي كمتماب الملمي عمز ب مب 

فالسنة العا لة الجامعة غير المفرقةإ بأخمذ المحمنممماو ممن عملمي بممعمابيمة بممن 

الجندين من العهو  بالمي اق بال قة ممن المنماس انمهممما آممنماو عملمى أنمفمسمهممما 

بأهلهماإ باالمة لمهممما انلمار عملمى المذي يمتمقماضميماو عملميمي إ بعملمى المممؤممنميمن 

بالمسلمين من الطائفتين كلتيهما عهد اللي بمي اقيإ العمب علمى مما فمي همذ  

اللحيفةإ باو قد ب با قضيتهما على المؤمنينإ فاو االمن باالسمتمقماممة ببضمع 

السال  بينهم أينمما سماربا عملمى أنمفمسمهمم بأهملميمهمم بأمموالمهمم بشماهمدهممإ 

بغائبهمإ بعلى عبد اللي بن قيسإ بعمرب بن العاص عهد اللي بمي اقي او يحنممما 

بين هذ  االمةإ بال ير اها في حرب بال فرقة حمتمى يمعملميمهماإ بأ مب المقمضماء المى 

رمضاوإ باو أحبا أو يؤخرا ذلك أخرا  على تراض منهماإ بإو تموفمي أحمد المحمنممميمن 

 فاو أمير الشيعة يختار منانيإ بال يالوا من أهب المعدلة بالقس إ باو مناو 
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قضيتهم الذي يقضياو فيي مناو عدل بين أهب للنموفمة بأهمب الشمامإ باو رضميما 

بأحبا فال يحضرهما فيي إال من أر اإ بياخذ الحنماو من أرا ا من الشهو  ثم ينتباو 

شها تهم على ما في هذ  اللحيفةإ بهم أنلمار عملمى ممن تمرك مما فمي همذ  

اللحيفة بأرا  فيي إلحا ا ب لما اللهم انا نستنلرك على ممن تمرك مما فمي همذ  

  .24  اللحيفة "

ببقع عليها طائفة من الفريقينإ بأصبمحما نمافمذة المممفمعمولإ بقمد حمقمقما آممال 

 معابية بأنفذتي من االخطار التي كا ت او تطوي حياتي إ بتقضي على أتباعي .

بالشئ المهم في هذ  الوثيقة انها اهملا المطالبة بدم ع ماو فلم تمعمرض ال 

بقليب بال بمنم ميمر بانممما كمانما تمنمشمد ايمقماف المحمربإ بنشمر السملمم بالمعمافميمة بميمن 

الفريقينإ بفيما اعتقد انها كتبا بلم ينن لالمام فيها أي راي إ فمقمد خملمى بميمن 

  يشي ببين ما يريدبو .

 ر وع االمام للنوفة س

بغا ر االمام صفين متجها الى النوفةإ بال اعتقد أو يملمم كماتمب بمتملمويمر المممحمنمة 

النبر  التي الما بماالممامإ فمقمد ر مع مم مقمال بمالمهممموم يمر  بماطمب ممعمابيمة قمد 

استحنم بأمر  قد تمإ بينظر الى  يشي اصب  متمر ا يدعو  فال يستجيبإ بيامر  

فال يطيع قمد ممزقما المفمتمنمة  ممميمع كمتمائمبميإ فمقمد كمانموا فميممما يمقمول المممؤرخموو 

يتشاتمووإ بيتضاربوو بالسيا إ بينبغي بعضهم على بعضإ باخطر ما حمدا فميمي 

انب اق الفنرة الحربرية التي سنتحدا عنها فانها كانا سوسة تنخر في المعسمنمر 

العراقي باهم من اي خطر  اهم عليي إ فقد اخذت تعمب على تفلب بحدة  يمش 

 االمام بتذيع الفتنة بالخوف بين صفوفي .

ب خب االمام النوفة فرا  لوعة ببناءا قد سا ت في  ميع ار ائها حزنا على من 

قتب منها في صفين فاو قتلى صفين بالقياس الى قتلمى المجمممب كمانموا اضمعمافما 

 اضعافا .

 مع المارقين س

بيقول الرباة إو النبي  ص  سمى أهب النهرباو بالممارقميمنإ بانمي قمد عمهمد المى 

االمام امير المؤمنين  ع  بقتالهم كما عهد إليي بقتال الناك يمن بالمقماسمطميمن ممن 

 بعد  .

بالظاهرة الباربة في اتجاهات الخوارج هي االلتواء فمي السملموكإ باالصمرار عملمى 

الجهب بالعنا إ فقد بنوا باقمعمهمم عملمى المتمعملمب بعمدم المتمدبمر باالممعماو فمي 

حقائل االمورإ بقد كاو شعارهم الذي تفانوا في سبيلي بقدموا لمي المممزيمد ممن 

 الضحايا " ال حنم اال للي " بلننهم لم يلب وا أو  علوا الحنم للسيف فنشربا 
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االرهاب بالخوف بالفسا  في االرض كما سنذكر ذلك بعلمى اي حمال فماو االممام 

لما نز  من صفين المى المنموفمة لمم يمدخملموا إلميمهما إ بانممما انمحماببا المى  حمربراء  

فنسبوا إليهاإ بكاو عد هم فيما يقول المؤرخموو اثمنمي عشمر المفماإ بقمد  معملموا 

اميرهم على القتال شبث بن ربعي بعلى اللالة عمبمد الملمي بمن المنمواء الميمشمنمريإ 

 بخلعوا االمام عن الخالفةإ ب علوا االمر شور  بين المسلمين .

بالتاع االمام من تمر هم فابقد للقياهم عبد اللي بن عباسإ بأممر  او ال يمخموض 

معهم في ميداو الخضومة بالمنمزاع حمتمى يماتميمي اال انمي لمم يمجمد بمدا ممن المحموار 

ممعمهممم ببمميمنمممما هممو يمحممابرهمم إذ اطمب عملمميمهمم االممام فمنمهممى ابممن عمبمماس عممن 

 منا رتهمإ باقبب عليهم فقال لهم س

اللهم إو هذا مقام من أفل  فيي كاو ابلمى بمالمفملم  يموم المقميماممة إ بممن نمطمل 

 بأبعث فيي فهو في االخرة اعمى باضب سبيالإ ثم قال لهم س

 من بعيمنم ؟ -

 ابن النواء ! -

 ما اخر نم علينا ؟ -

 حنومتنم يوم صفين -

أنشدكم بالليإ اتعلموو انهم حيث رفعوا الملاحفإ فقلتم نجيببمهمم المى كمتماب  -

 الليإ قلا لنم س

إني اعلم بالقوم ممنمنممإ انمهمم لميمسموا بماصمحماب  يمنإ بال قمراوإ انمي صمحمبمتمهمم 

بعرفتهمم اطمفماال بر ماالإ فمنمانموا شمر اطمفمال إ بشمر ر مالإ امضموا عملمى حمقمنممإ 

بصدقنمإ فانهما رفع القوم هذ  الملماحمف خمديمعمةإ ب همنما بممنميمدةإ فمر  تمم 

 علي رابيإ بقلتم ال س

 بب نقبب منهم إ فقلا لنم س

اذكربا قولي لنمإ بمعليتنم ايايإ فلما أبيتم اال النتاب اشترطا على الحنممميمن 

او يحييا ما احيا القراوإ بأو يميتا ما امات القراو إ فاو حنما بحنم القراو فليس لنا 

او نخالف حنما يحنم بما في القراوإ بأو ابيا فنحن من حنمها براء " بابطلا هذ  

الحجة النيرة  ميع ابهامهمإ فهم المسؤلوو عن التحنيمم إ كممما همو مسمؤلموو 

عن كب ما حدا من الفتنة بالفسا  بليس لالمام  لع في ذلكإ بايقنوا او المذنمب 

 ذنبهم بليس على االمام أي تبعة في ذلك فقالوا لي س

 اترا  عدال تحنيم الر ال في الدماء ؟ -

 لسنا حنمنا الر ال إنما حنمنا القراوإ بهذا القراو انما هو خ  مسطور بين  -
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  فتين ال ينطل بانما يتنلم بي الر ال .

 خبرنا عن اال ب لم  علتي فيما بينك ببينهم ؟ -

 ليعلم الجاهبإ بي با العالمإ بلعب اللي يلل  في هذ  الهدنة هذ  االمة . -

بسد عليهم االمام كب نافذة ينفذبو منهاإ بب د منهم تقاربا باذعانا لمممقمالمتميإ 

 فخاطبهم بناعم القول س

 " ا خلوا ملركم رحمنم اللي.

" فا ابو  الى ذلكإ بر لوا عن آخرهم معي الى النموفمةإ اال انمهمم بمقموا ملمريمن 

على فنرتهم يذيعونها بين البسطاءإ حتى شاع أمرهمإ بقويا شوكتهم باخذبا 

ينشربو الخوف باالرهابإ بيدعوو الى البغيإ بعزل االممام ب معمب االممر شمور  

  .21  بين المسلمين

 ا تماع الحنمين س

بانتها المدة التي عينها الفريقماو لملمتمحمنميممإ بقمد اسمتمر  ممعمابيمة قموا  المتمي 

فقدها ايام صفينإ باستحنمم أممر إ بقمد ارسمب المى االممام يمطملمب ممنمي الموفماء 

بالتحنيمإ بانما سارع المى ذلمك لمعملمممي بممما ممنمي بمي  ميمش االممام ممن المفمرقمة 

بالخالفإ ثم هو على علم باو النتيجة ستنوو من صالحي الو المنتخب للتحنيم هو 

ابو موسى االشعريإ بهو علمى عملمم بمانمحمرافمي عمن االممام باشمخمص االممام أبما 

موسى االشعري الى التحنيمإ بارسب اربعمائة من اصحابي  عب عليهم شري  بمن 

هانيإ بعبد اللي بن عباس يللي بهمإ بالتقى الحنماو الضماالو عملمى حمد تمعمبميمر 

في  بمة الجندل اب في اذر إ بيقول المممؤرخموو إو ابمن المعماص   56  النبي  ص 

لم يفت  الحديث مع االشعري ثالثة ايام إ فقد افر  لي منانا خاصاإ ب عب يقدم لمي 

اطائب الطعام بالشراب حتى استبطني بارشا إ بلما ايقن اني صار العوبة بيد  اخذ 

يضفي عليي النعوت الحسنة بااللقاب النريمة حتى ملك مشاعر  بعواطفمي فمقمد 

 قال لي س

" يا أبا موسى انك شيخ اصحاب محمد  ص  بذب فضلهاإ بذب سابقتمهماإ بقمد تمر  

ما بقعا فيي هذ  االمة من الفتنة العمياء التي ال بقاء معهاإ فهب لك او تنوو 

 ميموو هذ  االمة فيحقن اللي بك  ماءها فاني يقول س

في نفس باحدة بمن احياها فنانما احميما المنماس  ممميمعماإ فمنميمف بمممن احميما همذا 

 الخلل كلي.

" بمتى كاو االشعري شيخ صحابة النبي  ص  بمن ذبي الفضائب بالسوابمل فمي 

االسالم ؟ بانخدع االشعري بهذ  النلمات المعسولة فطفل يسال ابن العاص عمن 

 سبب االصال  بحقن الدماءإ فا ابي ابن العاص س
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تخلع انا علي بن ابي طالبإ بأخلع أنا معابية بن أبي سفياو بنختار لهذ  االمة  "

ر ال لم يحضر في شئ من الفتنةإ بلم يمغمممس يمد  فميمهما.." فمبما ر ابمو مموسمى 

 يسال عن الر ب الذي لم ينغمس في الفتنة قائال س

" من ينوو ذلك ؟ " بكاو ابن العاص قد عرف ميول االشعري باتجاهماتمي نمحمو عمبمد 

 اللي ابن عمر فقال س

" اني عبد اللي بن عمر " بسر االشعمري بمذلمك بانمدفمع يمطملمب ممنمي المعمهمو  عملمى 

 االلتزام بما قالي " كيف لي بالوثيقة منك ؟ " " 

يا أبا موسى اال بمذكمر الملمي تمطمممئمن المقملموبإ خمذ ممن المعمهمو  بالمممواثميمل حمتمى 

ترضى..." بلم يبل يمينا اال اقسم على االلتزام بما قاليإ بايقن االشعري بمممقمالمة 

 ابن العاص فا ابي بالرضا بالقبول بعينا بقتا خاصا يذيعاو فيي ما اتفقا عليي .

باقبلا الساعة الرهيبة التي كانا تنتظرها الجماهير بفارم اللمبمر إ باقمبمب الممماكمر 

ابن العاص مع بميلي االشعري الى منلة الخطابة ليعلنما لملمنماس مما اتمفمقما عملميميإ 

 باتجي ابن العاص نحو االشعري فقال لي س

 قم فاخطب الناس يا أبا موسي . -

 قم انا فاخطبهم . -

 برا  ابن العاص يخا ع االشعري قائال لي س

" سبحاو اللي أنا أتقدمك ! ! بانا شميمخ اصمحماب رسمول الملميإ بالملمي ال فمعملما ذلمك 

أبدا.."  اخب االشعري العجب بنفسي من هذ  االلقاب الفخمة التي اضمفماهما عملميمي 

ابن النابغةإ بطلب الخامب المخدبع من ابن العماص االيممماو أو يمفمي لمي بممما قمالإ 

بلمم تمخمف همذ  المخمديمعمة عملمى حمبمر   59  فاقسم لي على الوفاء بما اتفقا عليميإ

االمة عبد اللي بن عباس فالتفا الى االشعري يحذر  من منيدة ابمن المعماص قمائمال 

 لي س

" بيحك باللي إنى ال ني قد خدعكإ إو اتفقتما على أمر فقمدممي فملميمتمنملمم بمذلمك 

االمر قبلكإ ثم تنلم انا بعد إ فاو عمرب ر ب غا ر ال آمن من أو ينوو قد اعمطماك 

الرضا فيما بينك ببينيإ فاذا قممما فمي المنماس خمالمفمك.." بلمم يمعمن المغمبمي بمابمن 

العباسإ بانما را  يشتد نحو منلة الخطابة إ فلما استو  عليها حمد اللمي باثمنمى 

 علييإ بصلى على النبي  ص  ثم قال س

" ايها الناس إنا قد نظرنا في أمرنا فراينا أقرب ما يحضرنا ممن االممن باللمال  بلمم 

الشعثإ بحقن الدماءإ ب مع االلفةإ خلعنا علميما بممعمابيمة بقمد خملمعما عملميما كممما 

خلعا عمامتي هذ  " باهو  الى عمامتي فخلعها " باستمخملمفمنما ر مال قمد صمحمب 

 رسول اللي  ص  بنفسيإ بصحب ابو  النبي  ص   فبرب في سابقتيإ بهو عبد اللي 
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اف للزماو بتعسا للدهر أو يتحمنمم فمي المممسملممميمن أمم مال همؤالء   54  بن عمر..."

 اللعاليك الذين راو الجهب على قلوبهم .

لقد عزل االشعري االمام امير المؤمنين حنيم هذ  االمةإ برائد المعمدالمة المنمبمر  

في االرضإ الذي طوق الدين بعبقرياتي بمواهبيإ لقد  عب االشعري قيا ة االمة 

انمهما ممن  -على حمد تمعمبميمر أبميمي  -بيد عبد اللي بن عمر بهو ال يحسن طالق بب تي 

مهابل الزمن التي تم لا على مسر  الحياة العامة في ذلك العلر الذي اخممدت 

 فيي اضواء العقبإ برا  االنساو يسير خلف رغباتي بميولي .

بعلى أي حال فقد انبر  الخاتب الماكر ابن العاص الى منلة الخطابة فحممد الملمي 

 باثنى عليي ثم قال س

" أيها الناس او أبا موسى عبد اللي بن قيس خلع علياإ بأخر ي من هذا االمر الذي 

يطلبإ بهو اعلم بيإ اال باني خلعا عليا معي إ بإثبا معابية علي بعلميمنممإ باو 

او عم ممماو قمد قمتمب ممظملمومما شمهميمدا باو   51  أبا موسىإ قد كتب في اللحيفة

لوليي أو يطلب بدمي حيث كاو إ بقد صحب معابية رسول اللي بنفسيإ بصحب ابو  

 النبي  ص  ثم اخذ ي ني على معابيةإ بيلفي بما هو ليس اهال لي ثم قال س

باشمتمد   52  هو الخليفة علينما بلمي طماعمتمنما ببميمعمتمنما عملمى المطملمب بمدم عم ممماو.."

 االشعري نحو ابن العاص بعد ما غور بي بننث عهد  فلا  بي .

" مالك عليك لعنة اللي ! ما انا إال كم ب النلب او تمحمممب عملميمي يملمهمث باو تمنمركمي 

 يلهث " فز ر  ابن العاص س

 " لننك م ب الحمار يحمب أسفارا " .

بصدق كب منهما في بصف صاحبيإ لقد  مر همذا المتمحمنميمم المى االممة كم ميمرا ممن 

 الملاعب بالفتنإ بأخلد لها الخطوب بالويالت .

بماج العراقيوو في الفتنةإ بأيقنوا بضالل ما أقدموا علييإ بأنهزم االشعري نحو 

 إ فمقمد غمدر فمي المممسملممميمن غمدرة 55  منة يلحب معي العار بالخزي لي بلذريتمي

مننرةإ بأك ر شعراء ذلك العلر في هجاء النوفيين بهجاء االشعر  يقمول أيمممن 

 بن خريم االسدي س

 لو كان لل وم راى يعرمون به * من ال الل رموكم بابن عباس

 لله در أبيه أيما رجل * ما مثله لفرال الصطب في الناس

 لكن رموكم بشيخ من ذوي يمن * لم يدر ما ـرب اخماس السداس

 ان يصل عمرو به ي ذفه في لجج * يهوي يه النجم تيسا بين أتياس

 أبلغ لديك عليا غير عاتبه * قول امرئ ال يرى بالح  من باس
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 ما االشعرى بمامون أبا حسن * فاعلم هديت وليس العجر كالراس

 (65م فاصدم براحبك االدنى زعيمهم * ان ابن عمك عباس هو اآلسي 

ب فر معابية بالنلرإ فقد عا  إليي أهب الشام يسلموو عليي بماممرة المممؤممنميمنإ  

بأما االمام أمير المؤمنين  ع  فقد أغرق  يشمي فمي المفمتمنمة بالمفمرقمة بالمخمالفإ 

فجعب بعضهم يتبرأ من بعضإ بقد شماع فميمهمم المخمالف إ بعمرفموا ببمال مما  منما 

أيديهمإ فخطب االمام الحسن خطابا مسهبا  عاهمم فميمي المى االلمفمة بالمممو ةإ 

بكذلك خطب فيهم عبد اللي بمن عمبماسإ بعمبمد الملمي ابمن  معمفمرإ بقمد شمجمبما فمي 

بقمد اسمتمجماب لمهمم   50  خطابهما التحنيم ب عا الناس الى الطاعمة بنمبمذ المخمالف

 بعض الناسإ بأصر آخربو على التمر  بالعلياو .

بلما انتهى خبر التحنيم الى االمام بلأ بي الحزو أقلا  فجمع المنماس بخمطمبمهمم 

خطابا مؤثرا صعد فيي آالممي بأحمزانمي عملمى ممخمالمفمة أباممر  فمي ايمقماف المقمتمالإ 

باالستجابة لنداء عدب  الذي قضى فيي على ما احربب  من الفت  بالمنملمرإ يمقمول 

  ع  س

" الحمد للي بإو أتى الدهر بالخطب الفا  إ بالحدا الجلميمب إ بأشمهمد أو ال إلمي إال 

 الليإ باو محمدا عبد  برسولي.

 اما بعد.

فاو مخالفة الناص  الشفيل المجرب تورا الحسرةإ بتعقب الندمإ بقد كنا أمرتنم 

 في هذين الر لينإ بهذ  الحنومة بامريإ بنخلا لنم رايي لو يطاع لقلير راي.

 بلنننم أبيتم اال ما أر تم س

 فننا بإياكم كما قال أخو هوابو .

 أمرتهم أمري بمنعرج اللو  * فلم يستبينوا الرشد اال ضحى الغد

اال او الر لين اللذين اخترتموهما حنمين قد نبذا حنم النتاب براء  هورهما بارتايا 

 الراي من قبب انفسهما فيماتا ما أحيا القراو بأحييا ما أمات القراو .

ثم اختانا في حنمهما فنالهما ال يرشد بال يسد  فبرئ اللي منها برسولي بصالم  

المؤمنين فاستعدبا للجها إ بتاهبوا لملمممسميمرإ باصمبمحموا فمي ممعمسمنمركمم يموم 

بتهيات قواتي المسلحة الى السفر فمي الممموعمد المذي   54االثنين او شاء اللي.." 

ضربي لهاإ بكتب الى أهب البلرة يمدعموهمم المى نلمرتمي فمالمتمحمقما بمي كمتمائمب ممن 

 الجيش .

 تمر  المارقين س

 بسافر االمام باصحابي يريد الشامإ بلنني لم يلبث حتى بافاتي االنباء بتمر  
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الخوراج بفسا همإ بانهم عما با المى فمنمرتمهممإ بيمقمول المممؤرخموو او  ممماعمة 

منهم خر وا من النوفة بالتحل بهم اخوانهم من اهب البلرة إ بسماربا  ممميمعما 

الى النهرباو فاقاموا فيي بأخذبا يعي وو فمي االرض فسما ا إ فماسمتمحملموا  مماء 

المسلمينإ بقالوا بنفرهمإ با تاب عليهم اللحابي عمبمد الملمي بمن خمبماب بمن االرتإ 

فتلدبا لي فسالو  عن اسمي فاخبرهم بيإ ثم سالو  عن انطمبماعماتمي المخماصمة عمن 

االمام امير المؤمنين فاثنى عليي فاستشاطوا غضبا فانبربا إليي فابثقمو  كمتمافماإ 

باقبلوا بي ببامراتي بكانا حبلى قد اشرفا على الوال ة فجاىا بمهممما تمحما نمخمبإ 

فسقطا رطبة منها فبا ر بعضهم إليها فوضعها في فيي فاننربا عليي فالقاها 

من فميإ باختر  بعضهم سيفا فضمرب بمي خمنمزيمرا الهمب المذممة فمقمتملمي فلما  بمي 

بعضهم او هذا من الفسا  في االرضإ فبا ر الر ب الى الذمي فارضا  فلمما نمظمر 

 عبد اللي الى احتياطهم في االموال قال لهم س

لئن كنتم صا قين فيمما ار  مما عملمي ممنمنمم بماسإ بالملمي مما أحمدثما حمدثما فمي  "

 االسالم باني لمؤمنإ بقد آمنتموني بقلتم ال ربع عليك " .

فلم يعنوا بيإ بعمدبا إليي فاقبلوا بي الى الخنزير الذي قتملمو  فموضمعمو  عملميميإ 

 بذبحو إ باقبلوا على امراتيإ بهي ترتعد من الخوف فقالا لهم مسترحمة س

" إنما إنا امراة اما تتقموو الملمي ؟ " بلمم تملمن قملموبمهمم المتمي طمبمع عملميمهما المزيمأإ 

بفيهن أم سناو   51  فذبحوها ببقربا بطنهاإ بعمدبا الى ثالثة نسوة فقتلوهنإ

الليدابية بكانا قد صحبا النبي  ص إ ب علوا يذيعوو الذعرإ بينمشمربو المفمسما  

 في االرض .

بأبفد لهم االمام الحرا بن مرة العبدي يسالهم عن هذا الفسا  المذي احمدثمو  

بيطلب منهم او يسلموا إليي الذين استحلوا قتب االنفس التي حرم اللي ابهاقمهما 

بغير الحلإ بلم يند الرسول يدنو منهم حتى قتلو  بلمم يمدعمو  يمدلمي بممما  ماء 

 بي .

 قتال المارقين س

بكر  اصحاب االمام أو يسيربا الى الشامإ بيتركوا من برائهم الخوراج يستبيحوو 

أموالهم باعراضهم من بعدهم فطلبوا من االمام أو ينهض بمهمم لمممنما مزتمهمم 

فاذا فرغوا منهم تحولوا الى حرب معابيةإ فا ابهم االمام الى ذلك بسار بهمم 

حتى اتى النهرباو فلما صار باباء الخوارجإ ارسب إليهم يطلب منهم قتلة عبد اللي 

بن خباب بمن كاو معي من النسوةإ كما طلب منهم قتلة رسمولمي المحمرا بمن ممرةإ 

 لينف عنهم بيمضي الى حرب معابيةإ ثم ينظر في امورهم فا ابو  .

" ليس بيننا ببينك اال السيف اال او تقر بالنمفمر بتمتموب كممما تمبمنما ! " فمالمتماع االممام 

 منهم بانطلل يقول س
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ابعد  ها ي مع رسول الليإ بايماني أشهد على نفسي بالنفر ؟ لقد ضلملما إذا  "

ب عب االمام يعظهم تارة بيراسلمهمم أخمر  فمجمعمب   66  بما انا من المهتدين.."

ك ير منهم يتسللموو إ بيمعمو بو المى المنموفمةإ بقسمم ممنمهمم المتمحمل بماالممامإ 

بفريل ثالث اعتزل الحربإ بلم يبل اال ذب ال فنات عبد اللي بن بهب الراسبي بعميمم 

 الخوراج إ بمعي ثالا آالف .

بلما يئس االمام من ارشا همم عمبما  ميمشميإ بأممر بماو ال يمبمدبءهمم بمقمتمال حمتمى 

يقاتلوهمإ بلما نظر الخوارج الى تهياة االممام تمهميماىا لملمحمربإ بكمانما قملموبمهمم 

تتحرق شوقا الى القتال تحرق الظماو الى الماء بهتف بعضهم " هب " ممن رائم  

الى الجنة " فتلايحوا  ميعا " الربا  الى الجنة " ثمم حممملموا حممملمة ممنمنمرة عملمى 

 يش االمامإ بهم يهتفوو بشعارهمم " ال حمنمم اال الملمي " فمانمفمر ما لمهمم خميمب 

االمام فرقينإ فرق يمضي الى الميمنةإ بفرق يمضي الى الميمسمرة إ بالمخموارج 

يندفعوو بين الفرقينإ بلم تمض اال ساعة حمتمى قمتملموا عمن آخمرهمم إ بلمم يمفملما 

 .  69  منهم اال تسعة

بلما بضعا الحرب أببارها طلب االمام من اصحابي أو يلتمسموا لمي ذا الم مديمة فمي 

القتلي ففتشوا عني فلم يظفربا بميإ فمعما با إلميمي يمخمبمربنمي بمعمدم  مفمرهمم بمي 

 فامرهم ثانيا أو يبح وا عني قائال س

" باللي ما كذبا بال كذبا بيحنم التمسوا الر ب فمانمي فمي المقمتملمي " فمانمطملمقموا 

يبح وو عنيإ فظفر بي ر ب من اصحابيإ بكاو قد سق  قتيال فمي سماقميمة فمممضمى 

يهربل فاخبر االمام بي فلما سمع النبا خر سا دا هو بمن ممعمي ممن اصمحمابمي ثمم 

 رفع راسي بهو يقول س

" ما كذباإ بال كذبا بلقد قتملمتمم شمر المنماس..." باخمذ االممام يمحمدا اصمحمابمي بممما 

 سمعي من النبي  ص  فيي اني قال س

" سيخرج قوم يتنلموو بنالم الحل ال يجابب حملموقمهمم يمخمر موو ممن المحمل خمربج 

او فيهم ر ال مخدج اليدإ في يد  شعرات سو إ فماو  -أب مربق السهم  -السهم 

كاو فيهم فقد قتلتم شر الناس...بأمر االمام باحضار   تي فاحضرت لي فنشف عن 

يد إ فاذا على مننبي ثدي ك دي المراةإ بعليها شعرات سو  تمممتمد حمتمى تمحماذي 

بطن يد  االخر إ فاذا تركا عا ت الى مننبيإ فلممما را  ذلمك خمر لملمي سما مداإ ثمم 

عمد االمام الى القتلى من الفريقين فدفنهم بقسم بين اصحابي سال  المخموارجإ 

 ب بابهم بر  االمتعة بالعبيد الى اهليهمإ كما فعب ذلك باصحاب الجمب .

بانتها بذلك حرب النهمرباو المتمي تمفمرعما ممن باقمعمة صمفميمنإ بقمد اسمفمرت عمن 

تشنيب حزب ثوري عنيف  هر في االسالمإ بهمو حمزب المحمربريمة المذي أخمذ عملمى 

 نفسي التمر  على الحنومات القائمة في البال  االسالمية بمحاربتها بشنب سافر 

 46صفحة 



47  

 مما ا   الى اراقة الدماءإ باشاعة الفتنة بالخالف في ك ير من تلك العلور .

لقد كاو البارب فمي االنمظمممة المديمنميمة لملمخموارج همو المحمنمم بمنمفمر كمب ممن اليمديمن 

بفنرتهم من المسلمينإ باستباحة  ممائمهمم بامموالمهممإ بفميممما أحسمب او اكم مر 

الجرائم المريعة التي صدرت في معركة كربال تستند الى هؤالء الممسوخين الذين 

سلبا عنهم كب نزعة انسانيةإ فمقمد تماثمر المنم ميمربو ممن ذلمك المجميمش بماخمالقمهمم 

 فاندفعوا الى الجريمة بابشع صورها بالوانها .

 مخلفات الحرب س

باعقبا تلك الحربب اعظم المحن باشدها هوالإ بلم يمممتمحمن االممام بمهما بحمد إ 

بانما امتحن بها العالم االسالميإ فقمد اخملمدت لمي المفمتمن إ ب مرت لمي المنم ميمر ممن 

 الويالت بالخطوبإ بلعب اعظم ماعاني منها مايلي س

 انتلار معابية س

باتاحا الفرص لمعابية بعد تلك االحداا أو يعلمن نمفمسمي البل ممرة بمانمي المممرشم  

للخالفة بعد أو كاو حاكما عملمى اقملميمم الشمامإ برا  يمعملمن انمتملمار  عملمى االممام 

 بتغلب عليي بقولي س

بامما االممام فمقمد   64  " لقد حاربا عليا بعد صفين بغير  يش بال عناء أب ال عمتما ا

اصب  بمعزل عن السلطات السياسية بالعسنريةإ فناو يدعمو فمال يسمممع لمدعموتميإ 

بيقول فال يلتفا الى قولي لقد ا ت تلك الحمربب المى تمحمول المخمالفمة االسمالمميمة 

الى حنم قيلري ال ب فيي لحنمم االسمالمإ بممنمطمل المقمراوإ فمقمد آل االممر المى 

المعابية إ فاتخذ ممال الملمي  بالإ بعمبما  الملمي خموالإ بارغمم المممسملممميمن عملمى مما 

 ينرهوو .

 تفلب  يش االمام س

بتفللا  ميع القوات العسنرية في  يش االمامإ بشاعا الفرقة باالختالف فيما 

بينهاإ خلوصا بعد باقعة النهرباوإ فقد انحطا معنويات الجيش يقمول المبمالذري 

او معابية ارسب عمارة بن عقبة الى النوفة ليتجسس لي عن حالمة  ميمش االممامإ 

فنتب لي خرج على علي اصحابيإ بنساكهم فسار إليهم فقتلهمإ فقد فسد عليمي 

 ند  بأهب ملر إ ببقعا بينهم العدابةإ بتفرقوا أشد الفرقمةإ فمقمال ممعمابيمة 

 للوليد بن عقبة س

 فضحك الوليد بقال س -بهو يضحك  -اترضى أخوك باو ينوو لنا عينا 

 إو لك في ذلك حظا بنفعاإ بقال الوليد الخيي عمارة س
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  ن يك ظني يابن أمي صادقا * عمارة ال يطلب بذحل وال وتر

 م يم واقبال ابن عفان حوله * يمشي بها بين الصورن  والجسر

 (57وتمشي رخي البال منتشر ال وى * كانك لم تشعر ب تل ابن عمروم

لقد مني  يش االمام بالفتنة بالخالفإ بلم ينن باستطاعة االمام بما يممملمك ممن 

طاقات خطابية هائلة أو يمر مع إلميمهمم حموابب احمالممهمم إ بيمقمضمي عملمى عمنماصمر 

 الشغب بالتمر  التي اصبحا من ابرب ذاتياتهم .

بمما با  في تمر  الجيش او معابية راسمب  ممماعمة ممن بعممماء المعمراق المبماربيمن 

كاالشعث بن قيس فمناهم بماالمموالإ ببعمدهمم بمالمهمبمات بالمممنماصمب اذا قمامموا 

بعمليات التخريب في  يش االمام بشعبي فاستجابوا إليي فقمامموا بمدبرهمم فمي 

  اشاعة االرا يفإ بتضليب المراي المعمامإ ببمث رب  المتمفمرقمة بالمخمالف بميمن المنماس

بقد اثرت  عايتهم تاثيرا هائال في ابسما  ذلمك المجميمشإ فمقمد خملمعموا طماعمة   62

 االمامإ بعمدبا الى علياني .

لقد كانا االك رية الساحقة في معسنر االمام لهم رغباتهم الخاصة التي تتنافى 

مع مللحة الدبلةإ بغايات رئيسها في حين أو شعب الشام كاو على العنس من 

 ذلك يقول الحجاج بن خزيمة لمعابية س

" انممك تممقممو  بممدبو مما يممقمو  بمي عمملمي الو ممعممك قموممما ال يممقمولمموو اذا سممنمماإ 

بيسننوو اذا نطقا إ بال يسمالموو اذا اممرت بممع عملمي قموم يمقمولموو اذا قمال س 

  .65  بيسالوو اذا سنا "

 احتالل ملر س

بلم تقف محنة االمام ببالى  عند حدإ بانما اخذت تتابع عليي المحن إ بهي كماشمد 

ما تنوو هوالإ فاني لم يند ينتهي من منا زة المارقين حتى ابتلى في امر  بلتي 

فقد أخذ معابية يمحمتمب اطمرافمهماإ بيمغميمر عملمى بمعمضمهما إ بيشميمع فميمهما المخموف 

باالرهاب فقد ايقن بتخاذل  يش االمامإ بما مني بي من الفرقة باالخمتمالفإ بقمد 

ا مع رايي على احتالل ملر التي هي قلب البال  العربيةإ بقد  علها طمعمممة المى 

 ببير  بباني  بلتي عمرب بن العاص ليتمتع بحد  بخيراتها .

بكاو االمام قد بلى على ملر الزعيم النبير قيس بن سعمد االنلماري المذي كماو 

من المع الشخليات االسالمية في حسن سياستي بعمل تفنير  ببعد نظر إ بقمد 

سماس المممملممريمميمن أيممام الممممحممنمة سمميمماسمة عممدل بحمملإ بقضممى عمملممى االضممطممرابممات 

الداخليةإ بنشر المحبة بااللفة فيهاإ بقد عزلي االمام عنها ببلى ممنمانمي المطميمب 

محمد بن أبي بنرإ فاضطرب أمر ملمرإ ب مهمرت المدعموة المعم مممانميمة فميمهما فمعمزل 

 االمام محمدا عنها ببلى مناني مالك االشتر النخعي الذي هو من انل  الناس 
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لالمام باك رهم اخالصا لي اال اني لم يند ينتهي الى  المقملمزم  حمتمى ممات با مممع 

المؤرخوو على او معابية قد اغو  صاحب الخراج في  القلزم  فمدس إلميمي سممما 

في شربة من عسب فمات بهاإ بكاو معابية بصاحبي ابن العاص يتحدثاو بعد ذلكإ 

 بيقوالو س

 إو للي  نو ا من عسب .

ب هز معابية  يشا الحتالل ملرإ بأمر عليي ابن العاصإ بلما علم االمام ذلك أقر 

محمدا على ملرإ ببعد  باو يممد  بمالمجميمش بالمممالإ باخمذ يمدعمو أهمب المنموفمة 

لنجدة اخوانهم في ملرإ فلم يستجيبوا ليإ ب عمب االممام يملم  عملميمهمم بيمطملمب 

منهم النجدة فاستجاب لي  ند ضئيب كانما يساقوو المى الممموت فمارسملمهمم المى 

ملرإ بلنني لم يلبث او بافتي االنباء بماو ابمن المعماص قمد احمتمب ملمرإ باو عمامملمي 

محمدا قد قتب بأحرقا   تي في النارإ فر   ند إ بخطب أهب النوفة خطابا مم ميمرا 

 ند  بهمإ بنعى عليهم تخاذلهم بخور عزائمهم .

بعلى اي حال فاو احتالل ملر قد قو  شوكة معابيةإ ب فعي الى او يغزب اهب 

 العراق في عقر  ارهم .

 الغارات س

بلم يقنع معابية بما احرب  من النلر في احتاللي لممملمرإ بانممما را  يشميمع المذعمر 

بالهلع في البال  الخاضعة لحنم االمام ليشعر اهلها باو عليا قد ضعف سلطمانميإ 

باني ال يتمنن على حمايتهم بر  االعتداء عنهمإ بقد شمنمب قمطمعما ممن  ميموشميإ 

بعهد إليها او تتوغب في البال إ بتشيع فيها الفسا  بالمقمتمبإ بقمد بلمى عملميمهما 

 ماعة من السفاكين الذين تمرسوا في الجرائم إ بتجر با من كمب نمزعمة انسمانميمةإ 

بعهد لنب باحد منهم او يقتب كب من كاو شيعة لالمامإ بيغير على  هة خماصمة 

 الى بعض تلك الغارات . -بايجاب  -بسرعة خاطفةإ بنعرض 

 الغارة على العراق س

بشنب معابية اربع قطع للغارة على اطراف العراق ب اخلي ليمأل قلوب العراقييمن 

فزعا بخموفما حمتمى ال يسمتمجميمبموا لملمجمهما  اذا  عماهمم االممام إلميميإ بهمذ  بمعمض 

 المناطل العراقية التي غار عليها .

 عين التمر س - 9

بارسب معابية النعماو بن بشير االنلاري فمي المف ر مب المى عميمن المتمممر إ بكماو 

فيها مالك بن كعبإ بمعي كتيبة من الجيش تبلأ الف ر ب اال انمي لمم يمعملمم بمغمزب 

اهب الشام ليإ فاذو لجند  باتياو اهلهم في النوفة ببقي في مائة ر بإ بلممما 

  همي  يش معابية قابمي مقابمة باسلةإ بتو ها لي نجد  تبلأ خمسين ر ال 
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فلما راهم النعماو فزع ببلى هاربا فقد  ن او لهم مد ا بلما بلغا االمام انباء 

 هذ  الغارة قام خطيبا في  يشي يدعوهم الى نجدة عاملي فقال  ع  س

يا أهب النوفة كلما اطلا علينم سريمة بأتماكمم ممنمسمر ممن ممنماسمر أهمب الشمام  "

اغلل كب امرء مننم بابي قد انحجر في بيتي انحجار الضب فمي  محمر  بالضمبمع فمي 

ب ارهاإ الذليب باللي من نلرتمو إ بمن رضي بنم رمى بافوق ناصبإ فقبحما لمنمم 

عمنمد المنمجماإ قمد   66  بترحاإ بقد نا يتنمإ بنا يتنمإ فال احرار عند اللقاءإ بال اخمواو

  .60  منيا مننم بلم ال يسمعوو إ ببنم ال يعقلووإ بكمي ال يبلربو "

 هيا س - 4

بب ي معابية للغارة على هيا سفياو بن عوف بضم إليي ستمة االف إ بأممر  او 

ياتي بعد الغارة عليها الى االنبار بالمدائن فيوقع باهلهاإ بسار بجيشي الى هيا 

فلم يجد بها أحدا فانعطف نحو االنبارإ فو د بها مسلحة لالمام تتنوو من مائتمي 

ر ب فقاتلهم بقتب اشرس بن حساو النبري مع ثالثين ر ال من اصحابيإ ثم نمهمبموا 

ما في االنبار من اموالإ بتو هوا الى معابيةإ بهم مسربربو بممما احمربب  ممن 

ببلغا انباء االنبار عليا فاثارتي المى حمد بمعميمدإ   64  النلرإ ببما نهبو  من االموال

ببلأ بي الغيظ اقلا إ بكاو عليال ال يمنني الخطاب فنتب كتابا قرا على الناسإ بقد 

 بهذا نلي س  61  ا نى من السدرة ليسمع القراءة

 " اما بعد س

فاو الجها  باب من ابواب الجنة فمن تركي رغبمة عمنمي المبمس ثموب المذلمةإ بشممملمي 

البالءإ ب يث باللغارإ بسيم الخسف إ بممنمع المنملمفإ بقمد  عموتمنمم المى  مهما   

هؤالء القوم ليال بنهارا بعالنية بسرا إ بأمرتنم أو تغزبهم قبب او يغزبكم فاني 

ما غزي قوم في عقر  ارهم اال ذلوا إ فتواكلتم بتخاذلتمإ بثقب عملميمنمم قمولميإ 

بعليتم أمري بأتخذتمو  براءكم  هرياإ حتى شنا علينم الغارات من كب ناحيةإ 

هذا أخو غامد قد بر ت خيلي االنبار فقتب ابن حساو البنريإ بأبال مسمالمحمنمم عمن 

مواضعها بقتب مننم ر اال صالحينإ بلقد بلمغمنمي أو المر مب ممن أهمب الشمام كماو 

يدخب بيا المسلمة باالخر  المعاهدة فياخذ حجلها بقلبها بقال تها إ فيا عمجمبما 

يميا القلبإ يجلب المهممإ بيسمعمر االحمزاو ممن  مد همؤالء المقموم فمي بماطملمهممإ 

بفشلنم عن حقنم فقبحا بترحا حيث صرتم غرضا يرمى إ يغار علينم فمال تمغميمربوإ 

 بيعلى اللي فترضووإ اذا قلا لنم س

اغزبا عدبكم في الحر قلتم هذ  حمارة القيظ من يغزبا فيها ؟ امهلنا ينسلخ عنا 

 الحرإ باذا قلا س

 اغزبهم في انف الشتاء قلتم الحر بالقرإ فنب هذا مننم فرار من الحر بالقر ؟ 

 51صفحة 



51  

فانتم باللي من السيف أفرإ يا أشبا  الر ال إ حلوم االطفال بعقول ربمات المحمجمالإ 

لو  ت أني لم اركمإ باو اللي اخر ني من بين ا هركمإ فلقد ملئتم صدري غيظما 

ب رعتموني نغب التهمام انفاساإ بافسدتم عملمي رايمي بمالمعملميماوإ حمتمى قمالما 

 قريش س

إو ابن إبي طاب ر ب شجاع بلنن ال علم لي بالحربإ لملمي ابموهمم بهمب ممنمهمم أحمد 

فمهمانماذا   06  اشد لها مراسا بقعاسا مني لقد نهضا فيها بقد بلغا المعمشمريمن

  .09  قد ذرت على الستينإ بلنن ال راي لمن ال يطاع"

بقد صور هذا الخطاب ما في نمفمس االممام ممن غميمظ ممممضإ بيماس شمديمد ممن  

اصحابي الذين امتالت قلوبهم خوفا بذال من أهب الشمام فمتمخماذلموا بقمبمعموا فمي 

 بيوتهم يطار هم الفزعإ حتى فسد على االمام أمر .

 باقلة س - 1

بب ي معابية الضحاك بن قيس الفهري الى باقلة ليغير على كب من كاو فيها 

من شيعة االمام بضم إليي ثالثة آالف ر بإ فسار الضمحماك فمنمهمب أمموال المنماسإ 

بقتب كب من  ن أني على طاعة االمامإ بسار حتى انتهى الى القطقطانةإ بهمن 

يشيع القتب باالرهاب ثم سار الى السمابة إ ببعدها بلى الى الشامإ بلما بافا 

االنباء االمام  ع  قام خطيبا في  يشي بقد  عاهمم المى صمد همذا االعمتمداء فملمم 

 يستجب لي أحدإ فقال  ع  س

" ب  ت باللي او لي بنب عشرة مننم ر مال ممن أهمب الشمامإ بانمي صمرفمتمنمم كممما 

يلرف الذهب بلو  ت أني لقيتهم على بليرتي فماراحمنمي الملمي ممن ممقماسماتمنمم 

بمداراتنم " بسار االمام بحد  نحو الغريين للد هذا االعتداء فلحقي عبد الملمي بمن 

 عفر بدابة فركبهاإ بلما را  الناس ذلمك خمف إلميمي بمعمضمهممإ فسمر   ع   لمطملمب 

لمقمد   04الضحاك حجر بن عدي في اربعة آالفإ بسار في طلبي فلمم يمدركمي فمر مع 

اخذت غارات معابية تتوالى على العراقإ من  بو او تتعرض الي ممقمابممة تمذكمرإ 

 بقد ايقن معابية بالنلرإ بالظفر لما مني بي اصحاب االمام من التخاذل .

 الغارة على الحجاب باليمن س

ببعث معابية بسر بن أرطاة في ثالثة آالف للغارة على الحجاب باليمن فاتجمي نمحمو 

ي رب فلم يجد من أهلها أية مقابمةإ فلعد الممنمبمر برفمع عمقميمرتمي يمنمدب عم ممماو 

 بينشر الرعب باالرهاب بين الناس .

بأخذ البيعة من أهلها لمعابيةإ ثم سار الى اليمنإ بكماو عملميمهما عمبميمد الملمي ابمن 

عباس عامال لالمامإ فهرب مني حتى أتى النوفةإ فاستخلف االمام عليها عبد اللي 

 الحارثي فقتلي بسرإ بقتب ابنيإ بعمد الى طفلين لعبيد اللي فقتلهما بلما انتهى 
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  خبرهما الى امها فقدت بعيهاإ براحا ترثيهما بذبب ربحها بابياتها المشهمورة

01  . 

لقد قام سلطاو معابية على قتب االبرياءإ بذب  االطفالإ باشاعمة المرعمب بالمفمزع 

 في البال  .

بلما انتها االنباء االليمة الى االمام خارت قوا إ بمزق االسى قلبي برا  يمخمطمب 

 في  يشي يذكر ما عانا  من الخطوب بالنوارا منهم قائال س

  بانمي بالملمي ال من او همؤالء المقموم سميمدالموو  02  " انبئا بسرا قد اطلع اليمن

مننم با تماعهم على باطلهمإ بتفرقنم عن حقنمإ ببمممعملميمتمنمم امماممنمم   05

في الحل بطاعمتمهمم امماممهمم فمي المبماطمبإ ببما ائمهمم االممانمة المى صماحمبمهمم 

  بخيانتنمإ ببلالحهم في بال همإ بفسا كمإ فلو أئمتمممنما أحمدكمم عملمى قمعمب

اللهم اني قد مللتهم بملمونمي إ بسمئمممتمهمم   00  لخشيا أو يذهب بعالقتي  06

بسئموني فابدلني بهم خيرا منهمإ بأبدلمهمم بمي شمرا ممنميإ الملمهمم ممث فمي 

قلوبهم كما يماا المل  في الماء أما باللي لو  ت او لمي المف فمارس ممن بمنمي 

 س  04  فرس ابن غنم

 هنا لك لو  عوت أتاك منهم * فوارس م ب ارمية الحميم

بهو غارق بمالمهممموم باالحمزاو قمد اسمتمولمى الميماس عملمى   01  ثم نزل عن المنبر

نفسي من أصحابي الذين أصبحوا أعلابا رخوة خالية ممن الشمعمور باالحسماس همذ  

بعض الغارات التي شنها معابية عملمى المعمراق بخمار مي ممن االقمالميمم االسمالمميمة 

الخاضعة لحنم االمامإ بكاو المقلو  منها بعزعمة همذ  المممنماطمل ممن ايمممانمهما 

بمممممقممدرة االمممام عمملممى حمممممايممتممهمما مممن االعممتممداءإ باذاعممة مممقممدرة مممعممابيممة بقمموتممي 

 العسنريةإ بتقوية الرب  المعنوية في  يشيإ بحزبي المنتشر في تلك البال  .

بعلى أي حال فقد صورت هذ  الغارات  انبا كبيرا من الضعف بالتممر  فمي  ميمش 

االمامإ حتى طمع معابية في شن هجوم عام علمى المعمراق الحمتماللميإ بالمقمضماء 

على حنومة االمامإ بمن المؤكد أني لو فعب ذلك لو د الطريل سهمالإ بلمم يمجمد 

 أية صعوبة أب مقابمة تذكرإ فقد خلد القوم الى الراحةإ بسئموا من الجها  .

 عبث الخوارج س

بتواكبا المحن الشاقة على االمام يقفو بعمضماإ فمغمارات ممعمابيمة ممتململمة عملمى 

العراق بخار يإ بهي تنشر الرعب بالهلع في قلوب المواطنين باالمام ال يتمنمن 

على حماية االمنإ بصيانة الناس من االعتداء قمد خملمع  ميمشمي يمد المطماعمة بأعملمن 

العلياو بالتمر إ بلم يعد لي أي نفوذ أب سلطاو عليي بمن تلمك المممحمن الشماقمة 

 التي ابتلي بها االمام هي فتنة الخوارج فاني لم يقض عليهم في النهرباوإ 
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بانما قضى على  ماعة منهمإ ببقي أك رهم يعيشوو معيإ بهم يمنميمدبو لميإ 

بيتربلوو بي الدبائرإ بيحولوو قلوب الناس عنيإ قد امنوا من بطشي باسمتميمقمنموا 

اني لن يبس  عليهم يدا إ بال ينزل بهم عقوبمةإ بقمد أطمممعمهمم عمدلميإ بأغمراهمم 

ليني فراحوا يجاهربو بالر  باالننار علييإ فقد قطع بعضهم عليي خطبتي تاليا قولي 

 تعالى س

لئن أشركا ليحبطن عملك بلتنونن من الخاسرين " فما مابمي االممام بمايمة اخمر  "  "

فاصبر او بعد اللي حل بال يستخفنك الذين ال يوقنموو " ب ماء  المخمريما ابمن راشمد 

 السامي في ثالثين من أصحابي فقال لي س

يا علي باللي ال أطيع أمركإ بال اصلي خملمفمكإ بانمي غمدا ممفمارق لمكإ فملمطمف بمي 

االمام بحا جي بهلى بيني ببين حريتيإ فلم يسجنيإ بانما ترك لي الطريل مفتوحا 

ببلى الر ب الى قومي من بني نا ية فاخبرهم بما كاو بيني ببين االمامإ ثم خرج 

فممي المملمميممب يممريممد الممحممرب ب ممرت أحممداا كمم مميممرة فممي خممربج الممخممريمما بتمممممر   ذكممرهمما 

 المؤرخوو بالتفليب .

بعلى أي حال فاو المسؤبلية النبر  في ك ير من االحداا المفزعة المتمي ممنمي 

بها العالم االسالمي تقع على الخوارج فهم الذين قضوا علمى ملميمر االممة فمي 

أهم الفترات الحاسمة من تاريخها حينما كتب النلر لالمامإ بباء معابية بالهزيمة 

بالفشبإ بحيث لم يبل من حياتي إال فترة يسميمرة ممن المزممن قمدرهما قمائمد المقموات 

العسنرية في  يش االمام مالك االشترإ بحملمبمة شماة أب بمعمدبة فمرسإ فماضماعموا 

 ذلك النلر النبير بأرغموا االمام على قبول التحنيم.

  عاء االمام على نفسي س

بطافا باالمام مو ات رهيبمة بممذهملمة ممن االحمداا باالبممات فمهمو يمر  بماطمب 

معابية قد استحنمإ بأمر  قد تمإ بير  نفسي في ارباض النوفمة قمد احمتموشمتمي 

ذئاب العرب الذين كرهوا عدلميإ بنمقممموا عملميمي مسماباتمي بعممملموا  ماهمديمن عملمى 

 الحيلولة بيني ببين تحقيل آمالي من القضاء على االثرة باالستعالء بالطغياو .

بالشئ الوحيد الذي أقض مضجع االمام هو تمزق  يشيإ بتفلب  ممميمع بحمداتميإ 

فقد أصب  بمعزل عن  ميع السلطماتإ بقمد نمظمر  ع  المى الممملميمر المممؤلمم المذي 

 سيالقوني من بعد  فقال س

" أما اننم ستلقوو بعدي ذال شامالإ سيفا قاطعاإ باثرة يتخذها الظالممموو فميمنمم 

سنةإ فيفرق  ماعتنمإ بيبني عيوننمإ يدخب الفقر بيوتنم بتمتمممنموو عمن قملميمب 

اننم رايتموني فنلرتمونيإ فستعلموو حل ما أقول لنمإ بال يمبمعمد الملمي إال ممن 

 .  46 لم بأثم..." 
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بلم يجد نل  االمام معهم شيئا فقد تما با في الغيإ بعا ت لهم  اهليتمهمم 

 الرعناء .

بقد سئم االمام منهم برا  يتمنمي ممفمارقمة حميماتمي فمنماو كم ميمرا مما يمقمول فمي 

 خطبة س

متى يبعث أشقاها " باخذ يل  بالدعاءإ بيتوسب الى اللي بقلمب ممنميمب أو يمريمحمي  "

منهم فقد رب  البالذري عن أبي صال  قمال شمهمدت عملميماإ بقمد بضمع الممملمحمف 

 على راسي حتى سمعا تقعقع الورق بهو يقول س

" اللهم إني سالتهم ما فيي فمنعوني ذلكإ اللهم إني قد مللمتمهمم بمملمونمي إ 

بابغضتهم بابغضونيإ بحملوني على غير خلقيإ بعملمى اخمالق لمم تمنمن تمعمرف 

 .  49  ليإ فابدلني خيرا لي منهمإ بابدلهم بي شراإ بمث قلوبهم ميث المل .."

باستجاب اللي  عاء بليي العظيم فنقلي بعد قليب الى حضيرة القدس مع النمبميميمن 

باللديقين باراحي من ذلك المجتمع الذي كر  الحلإ بنقم على العدلإ بقد سل  

اللي عليهم ار اس البشرية فاخذبا يمنعوو فمي  ملمممهمم باذاللمهممإ فميماخمذبو 

البرئ بالسقيمإ بالمقبب بالمدبرإ بيقتلوو على الظنة بالتهمةإ فاستيقظوا عمنمد 

ذلكإ باخذبا يندموو أشد المنمدم عملمى مما اقمتمرفمو  ممن االثمم تمجما  االممام بمما 

 فرطوا بي من علياني بخذالني .

هذ  بعض مخلفات تلك الحربب التي امتحن بها االمام كماشمد مما يمنموو االممتمحماو 

قسوة بارهاقا بلم يمتحن بها بحد إ بانما امتحن بها العالمم االسمالممي بماسمر إ 

 فقد اخلدت للمسلمين المشاكب بالخطوب بالقتهم في شر عظيم .

لقد باكب االمام الحسين  ع  هذ  االحداا المفزعة التي  مرا عملمى أبميميإ ببقمف 

على باقعهاإ بقد استباو لي كراهية القوم البيي الني لم يداهن فمي  يمنميإ بارا  

أو يحمب الناس على الحل المحض بالعدل الخالصإ بال يدع محربماإ بال ممظملمومما 

 في البال  .

بعلى اي حال فاو هذ  الحربب قد ساهما مساهممة ايمجمابميمة فمي خململ كمارثمة 

كربالء التي لم تات اال بعد انهيار االخالقإ بأماتمة الموعمي المديمنمي إ باال متممماعميإ 

باشاعة االنتهابية بالتحلب بين افرا  المجتمعإ فقد سيطرت الرأسمالميمة المقمرشميمة 

على الشؤبو اال تماعية فاخذت تعيث فسا ا في االرض بتنقض  ميع مما اقماممي 

االسالم من صرب  للفضيلة باالخالقإ بكماو ممن اسموء مما قمامما بمي انمهما عممملما 

 اهدة على اشاعة العداء بالنراهميمة الهمب المبميما  ع  المذيمن همم ملمدر الموعمي 

 باالحساس في هذ  االمة .
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فقد عمدت بشنب سافر الى تقطيع اب صالهم على صعيد كمربمالإ بابما تمهمم ابما ة 

  ماعية بلورة رهيبة لم يحدا لها نظير في تاريخ االنسانية .

__________ 

 6إ كنز المعمممال 11/  2إ أسد الغابة 126/  4إ تاريخ بغدا  911/  1مستدرك الحاكم   9 

 .415/  1إ مجمع الزبائد 44/ 

 .9ق  9  أنساب االشراف ج 4 

 .419/  9  شر  النه  1 

 .966/  1  تاريخ ابن االثير 5  ب  2 

 .264/  1  نص خطابها في تاريخ الطبري 6 

 .441 - 444/  4  الفتو  0 

 .01/  4  شر  النه  4 

 إ تذكرة الخواص.205/  1إ تاريخ الطبري 960/  1  ابن االثير 1 

  رب  ابن عباس عن رسول اللي  ص  أني قال يوما لنسائي بهن  مميمعما عمنمد  س 96  

ايتنن صاحبة الجمب اال ب تنبحها كالب الحواب إ يقتب عن يمينها بشمممالمهما قمتملمى 

إ 410/    6إ ابمن كم ميمر 410/    4ك يرة كلهم في النارإ بتنجو بعدما كا ت إ شر  النه  

االسمتميمعماب ب ماء فميمي س " بهمذا  910/    4إ المخملمائمص لملمسميموطمي 494/    6ابن ك ير 

 الحديث من اعالم نبوتي  ص  " .

 إ تاريخ اليعقوبي.120/  4  مربج الذهب 99 

 .49/  4  شر  النه  94 

 . 62/  9  االمامة بالسياسة 91 

 .56/  4  شر  النه  92 

 . 56/  4  شر  النه  95 

 . 216/  9  حياة االمام الحسن 96 

 .26/  4  أسد الغابة 90 

 946/  99  االغاني 4.  950/  4  تاريخ اليعقوبي 94 

  لشمممس المديمن أبمي 21   واهر المطالب في مناقب االمام أبي الحمسمن  ص 91  

 البركات من ملورات منتبة االمام أمير المؤمنين .
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 6إ كنز المعمممال 11/  2إ أسد الغابة 126/  4إ تاريخ بغدا  911/  1مستدرك الحاكم   9 

 .415/  1إ مجمع الزبائد 44/ 

 .9ق  9  أنساب االشراف ج 4 

 .419/  9  شر  النه  1 

 .966/  1  تاريخ ابن االثير 5  ب  2 

 .264/  1  نص خطابها في تاريخ الطبري 6 

 .441 - 444/  4  الفتو  0 

 .01/  4  شر  النه  4 

 إ تذكرة الخواص.205/  1إ تاريخ الطبري 960/  1  ابن االثير 1 

  رب  ابن عباس عن رسول اللي  ص  أني قال يوما لنسائي بهن  مميمعما عمنمد  س 96  

ايتنن صاحبة الجمب اال ب تنبحها كالب الحواب إ يقتب عن يمينها بشمممالمهما قمتملمى 

إ 410/    6إ ابمن كم ميمر 410/    4ك يرة كلهم في النارإ بتنجو بعدما كا ت إ شر  النه  

االسمتميمعماب ب ماء فميمي س " بهمذا  910/    4إ المخملمائمص لملمسميموطمي 494/    6ابن ك ير 

 الحديث من اعالم نبوتي  ص  " .

 إ تاريخ اليعقوبي.120/  4  مربج الذهب 99 

 .49/  4  شر  النه  94 

 . 62/  9  االمامة بالسياسة 91 

 .56/  4  شر  النه  92 

 . 56/  4  شر  النه  95 

 . 216/  9  حياة االمام الحسن 96 

 .26/  4  أسد الغابة 90 

 946/  99  االغاني 4.  950/  4  تاريخ اليعقوبي 94 

  لشمممس المديمن أبمي 21   واهر المطالب في مناقب االمام أبي الحمسمن  ص 91  

 البركات من ملورات منتبة االمام أمير المؤمنين .

   تاليف محمد بن بكريا بن  ينار.15بقعة الجمب  ص   46 

 166/  4  الفتو  49 

 . 426/  4  مربج الذهب 44 

 .946ص  9ق  9  أنساب االشراف ج 41 
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 . 911/  1  سير أعالم النبالء 42 

 . 01/  9  االمامة بالسياسة 45 

 .420/  4  مربج الذهب 46 

   الماق  س ساحة القتال .40 

 .915/  9  شر  النه  44 

 .10/  1  تاريخ ابن االثير 41 

 . 49/  4  شر  النه  16 

   لمحمد بن بكريا.22  بقعة الجمب  ص 19 

  .25  بقعة الجمب  ص 14 

 . 951/  4  تاريخ اليعقوبي 11 

 .456/  4مربج الذهب   12 

ص  9ق  9بفي رباية ابى العالء في أنساب االشراف ج  442/    5تاريخ الطبري   15 

 او عد  الضحايا عشربو الفا. 946

  .901  شيخ المضيرة  ص 16 

   .925  االخبار الطوال  ص 10 

  12  الرسالة في بقعة صفين  ص 14 

 .941/  1  تاريخ ابن االثير 11 

 . 964/  4  تاريخ اليعقوبي 26 

 .991/  1  العقد الفريد 29 

 .929/  1  تاريخ ابن االثير 24 

 .946/  1  شر  النه  21 

 .9ق  9  أنساب االشراف ج 22 

   نه  البالغة.25 

  .916العقيدة بالشريعة في االسالم  ص   26 

 .41/  4  الفتنة النبر  20 

 .16/  6  تاريخ الطبري 24 

 204 - 261/  9  حياة االمام الحسن 21 
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  رب  سويد بن غفلة قال س كنا مع أبي موسى االشعري على شاطئ الفرات 56 

في خالفة ع ماو فرب  لي خبرا عن رسول اللي  ص  قال س سمعتي يقول س او بني 

اسرائيب اختلفوا فلم يزل االختالف بينهم حتى بع وا حنمين ضالين ضمال باضمال ممن 

اتبعهماإ بال تنفك أمر أمتي حتى يبع موا حمنممميمن يضمالوإ بيضمالو ممن اتمبمعمهممماإ 

فقلا لي س احذر يا أبا موسي أو تنوو أحدهماإ قال س فخلع قميلي بقال س ابرا الى 

 .195/  91اللي من ذلك كما يرا قميلي من هذا. .  اء ذلك في شر  النه  

 .195/  1  العقد الفريد 59 

 11/  6  الطبري 54 

   بهي غير اللحيفة التي تم عليها ايقاف القتال .51 

 . 921/  9االمامة بالسياسة  9ق  9  أنساب االشراف ج 52 

  لقد كاو النماس يمحمقمربو ذريمة ابمي مموسمىإ بيسمخمربو ممنمهمم فمقمد سمممع 55  

الفرب ق أبا بر ة بن ابي موسى يقول س كيف ال اتبخترإ بأنا ابن أحد المحمنممميمنإ فمر  

عليي الفرب ق قائال س اما احدهما فمائل بأما االخر ففاسل فنن ابن أيمهممما شمئماإ 

إ بنظر ر ب الى بمعمض بلمد أبمي مموسمى يمخمتمال 151/    91 اء ذلك في شر  النه  

 في مشيتي فقال اال تربو مشيتي؟! كاو أبا  خدع عمرب بن العاص.

 . 541/  9  حياة االمام الحسن 56 

 .9ق  9  أنساب االشراف ج 50 

 .9ق  9  انساب االشراف ج 54 

   انساب االشراف51 

   انساب االشراف66 

 951/  9  الملب بالنحب 69 

 466ص  9ق  9  انساب االشراف ج 64 

   انساب االشراف.61 

   انساب االشراف62 

  .956االخبار الطوال  ص   65 

   في الطبري " بال اخواو ثقة "66 

   انساب االشراف60 

 941/  1  تاريخ ابن االثير 64 
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   انساب االشراف61 

   في رباية " بما بلغا العشرين " .06 

   انساب االشراف09 

   انساب االشراف.04 

 . 911/  1  تاريخ ابن االثير 01 

   اطلع اليمن س بلغها باحتلتها قواتي .02 

  سيدالوو س أي ستنوو لمهمم المدبلمة بسمبمب ا متممماع كملمممتمهممإ باخمتمالف راي 05  

 العراقيين.

   القعب س بالضم القد  النبير .06 

   عالقتي س بنسر العين ما يعلل بي القعب من ليف بنحو  .00 

   بنو فرس س قبيلة عربية مشهورة بالشجاعة باالقدام .04 

 .66/  9  نه  البالغة محمد عبد  01 

 .466ص  9ق  9  أنساب االشراف ج 46 

 .9ق  9  انساب االشراف ج 49 
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