
 صحائف

 من نهج البالغة

  

 القسم األول

 صحيفة األحداث العسكرية

 

 

 محّمد جعفر الشيخ إبراهيم الكرباسي

 

 الطبعة األولى

 النجف األشرف –منشورات دار الوفاق 

 بغداد -مطبعة الجاحظ 

  

 

 

 المقّدمة

ماا يجعنناي داادراً عناى ان ما ظننتني أستطيع في يوم من األيام أن أصيب توفيقاً من عند هللا تعاالى فاهتادإ إلاى 

ادتضب من كتاب )نهج البالغة( أبعاضاً متمايزة في نسقها وفي طبيعتها من كالم أمير الماممنين )عنياا الساالم( 

ما أعننا في أودات موضاونة متوسامةو وداد ت ارت أن أدعاو بعضاها األول باة )صاحيفة األحاداث العساكرية( مان 

عاناها وخاض غمارهاا أميار الماممنين )عنياا الساالم( حفظاا أ ياراً جراء شمولها عنى المساعي العسكرية التي 

 لنوحدة اإلسالمية وتشهيراً فاضحاً بذوإ المطامع األنفصالية عنها.



وها أنا ذا أعرض ها هنا دسمها األول الذإ دعوتا بصحيفة األحداث العساكرية مان كتااب نهاج البالغاة. طامحااً 

يهم عماا عساى أن يروناي داد غفنات عناا ودصارت فياا مان جمناة أصدق طموح لاد  أخاواني القاراء إلاى تغاضا

 وتفصيل وهللا ولي التوفيق وال واب.

 النجف األشرف 

 محّمد جعفر الشيخ إبراهيم الكرباسي
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عض األعاوام الساالفة لنجادب العساير عنادما كانات الساماء تمسائ عان ساخائها كانت مكة المكرمة تتعرض في ب

 وبركتها ألنماء الزروع فتترئ القبائل في بأساء وضراء ال يمنكون ألنفسهم غير اليسير من ذريعة العيش.

 وفي سنة من تنئ السنين أصيبت دريش كأك ر الناس في مكة بقحاط شااملو فاانطنق رساول هللا )صانّى هللا عنياا

وتلا وسنم( إلى مواجهة عميا... حمزة والعباسو وادترح عنيهما أن يذهبا معاً ليخففا عن أباي طالاب بعاض ماا 

يجهده من تكاليف ضرورية لمعيشة أبنائا. فنما ذهبوا جميعاً إليا دال لهم دعوا لي... عقيالً. وخاذوا مان شائتمو 

 هللا )عنّياً(.فأخذ العباس طالباً وأخذ حمزة جعفراو وأخذ محّمد بن عبد 

وكان عنّي يومذائ في حجر الرسول )صنّى هللا عنيا وتلا وسنم( يكنمه برعايتا الفذة منذ كان عمره سات سانين 

ويشمنا بكل عطف وكل هداية اجتماعية في حين كان هو نفسا ذا مواهب خصيبة ومدارئ زاكياة تساتوعب فاي 

 حديث بنيغ صالح. )مجالس عميا( وشيوخ دوما كل نخبة من الجد العقني. وكل

ولما بنغ العاشرة من عمره تقدم من تنقااء نفساا فحقاق إساالما عناى ياد الرساول )صانّى هللا عنياا وتلاا وسانم( 

ألنا كان دد بنغ في ذلئ الودت من ادراكا الناضح المميز بين ك ير من حقائق الوجاود اناا صاار يارفض بوعاياة 

لمنحوتاة بأيادإ النحااتين وبأيادإ الصااغة هاي ألهاة مقدساة عقنا أن يممن كالمشاركين باأن األصانام الحجرياة ا

 وانها دمينة بالتجنة والعبادة لكونها عندهم ترزق البشر وتسبغ عنى حياتهم كل ضروب البركات.
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ين كااانوا يزعمااون أن أساااف ونائنااة والااالت و والعااز و وهباالو وسااواعو ومناااةو فمااا أسااخف عقياادتهم هااذه حاا

والفنس وغيرها من األصنام أرباب حجرية مقدسة ومسيطرة عنى نظام الحيااة البشارية وعناى عواداب شامونهم 

 وأحوالهم في أناء النيل وأطراف النهار.

تحقيق منهم في سجيتها. وكانات راساخة فاي هذه ظاهرة اعتقادية شاذة كانت من جهة متوار ة بينهم عنى غير 

 عقولهم فيمكدونها بال تمحيص وانتباه. 



ولكن اإلمام عنّي بن أباي طالاب )عنياا الساالم( كاان يشاهدها بعينياا ويفكار فاي طبيعتهاا ويعجاب منهاا ويشافأها 

 ويعيبها في داخل نفسا ويبغضها بغضاً لن يتضاءل فيا أإ ضئالة.

مودنااً باأن شاريعة المشاركين اإلجتماعياة منكارة عناد الراساخين فاي اإلدرائ. وان وأّما من جهة أخر  فقد كان 

تضرعهم لألصنام وإيمانهم بجاللتها وهي في حقيقتها أحجار ال تصنح إالّ لنبناء في بياوتهم هاي مجاردة مان كال 

 دط.حس ومن كل خصنة شعورية دمينة بأن تعننها في يوم من األيام لحاد ة نافعة لهم أو مضرة بهم 

ذلاائ هااو فاارط الااذكاء فااي اإلنسااان الرشاايد بااالطبعو والنااابغ نبوغااا المبكاار يجعاال صاااحبا عبقرياااً فياااض التفكياار 

والتعبير يبشر بمستقبل زمناي بنياغ م نماا صاار شاأن عناّي بان أباي طالاب )عنياا الساالم( مناذ أوائال عماره إلاى 

 ر شرافتها في كتاب نهج البالغة.أواخر عمره مخنداً في خاللها إلى ما وراءها أصداء نبوغا وأطوا

وكتاب نهج البالغة يم ل في شطر واسع من معانيا ومبانيا بعض االستمرار السياساي واالعتقاادإ فاي أضاواء 

الرسالة اإلسالمية في أذهان الوعاة من الناسو ألنا ينحو بهم نحواً حصايفاً وراء القارتن الكاريم. ويسانئ معهام 

 بالد اإلسالم من أجل األنتفاع بما يشمل سنوئ التابع لنمتبوع في داخل 
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 عنيا من هد  وسداد أل قف الحكام وأظرف المحكومين من األمم عنى سطوح األرض.

وتفصاينا كاان محفوظااً فاي صادور المسانمين وأذهاانهمو  ودوام نهج البالغة ال ابت اآلن ككتاب أ يار فاي جمنتاا

وفااي بعااض مااا كااان حاصااالً لااديهم ماان رسااائل الكتابااة التاريخيااةو إذ كااانوا يتوار ااون حفظهااا اهتماماااً بمااا كااانوا 

يجدون فيهاا مان حكام وماواعظ ومراشاد سياساية واجتهاادات حربياة أو سانميةو ولكنهاا ظنات فاي زماان الدولاة 

الاذيوع باين ذوإ االهتماام وغيار ذوإ األهتماام بمصاائر المسانمين أينماا كاانوا حتاى إذا ماا األموية مكبوتة عن 

انقرضت الدولة األموية من وجودها الحاكم في الشام وفيما وراء الشام ودامت الدولاة العباساية عناى أ رهاا فاي 

د مان العناوم واآلداب التاي األدبياة والعنمياة متجهاة نحاو التازو  بغداد وفيما وراء بغداد انتعشات مواهاب النااس

أن أت تنتشر أحدث انتشار بينهم في القر  والحواضر العربية والتي تظاافرت فاي الحدا اة واالنتشاار ماع العناوم 

واآلداب الااواردة إليهااا ماان غياار الاابالد العربيااة فتماازن معهااا وتعاارب عاان حيويتهااا ودابنيتهااا لنخنااود والبقاااء. 

لم المقادام )الشاريف الرضاي( رحماا هللا فاي مقّدماة العنمااء األفاذاذ حيااً باين حينذائو وحينذائ بالتعيين كان العاا

أكاارم األحياااءو وكااان يتصاادر مااع أنشااط المتصاادرين النهضااة العباسااية األدبيااة التااي باادأت تسااتعنن فااي األدطااار 

واألدباي اإلسالمية وتساتنفت ردااب األمام نحاو بغاداد عاصامة األمبراطورياة اإلساالمية. ولام يكان نتاجاا العنماي 

مقتصااراً عنااى مااا كااان يجااود بااا نبوغااا الااديني الااذاتي المتاادفقو وإنمااا انصاارف بنبوغااا كااذلئ إلااى االسااتئناس 



بمنتجات غياره مان فحاول القاادة العنمااء كعناّي بان أباي طالاب )عنياا الساالم( نتاجااً متفرعااً شاامالً فاي الحكماة 

 سية العادلة في الحكم والقضاءواألدب والعنم واالدتصاد والموعظة الحسنة والمراشد السيا
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والتشريع المنزه من االستبداد أو الطموع ودد كان العالّمة الشريف الرضي رحما هللا مناذ ابتاداء شاغفا النااتجو 

جابااا بهوايااات األساافار الدينيااة وجاادواها واسااتيعاب مااا فيهااا ماان أحكااام خالاادة واكبابااا الرائااع عنااى مواصاانة اع

واجتهااادات وشااروح باااهرة وتنااذذ مواهبااا الذوادااة بهااا.. كااان يكااب كااذلئ عنااى مطالعااة الكتااب النغويااة وتدابهااا 

ماان المنظوماة والمن اورة ويعاالج بجادارة انشااازها وعجراتهاا ويتقصاى أخباار الشااعراء والخطبااء ساواء أكاانوا 

القدامى أم المحد ين فير  في غضونها فضائل متنوعة من أدوال اإلمام )عنّي بان أباي طالاب( ورساائنا وخطباا 

الشااامنة فااي أغااراض شااتى ومعاااريض استشااهادية جمااة فينقاااد لهااا ويعشااق محاساانها ويتصاااغر متضااائالً أمااام 

عنى أن يتطوع أخياراً لجماع ماا يتيسار فصاحتها وبالغتها حتى لقد حمنا تأ ره الحازم فيها واتساع هواه نحوها 

لا جمعا من تنئ الخطب والرسائل واألدوال الحكيمة واألدضية الشرعية البارعة من شتى كتب الرواة المحققين 

 وكتب الممرخين الكبار.

 فماذا كان بعد ذلئ؟

د نفايس داد لقد أضحى تطوع )الشريف الرضي( السالف ذكره حقيقة وادعاة مشاهودة أماام األبصاار فاي كتااب جا

جمعا أل قف الناس عقوالً وأصددهم اعجاباً بالروائع العربية الخالدة والقرائح المرشدة والمساددة إلاى معااريض 

 الخير والبشرإ العام في الدنيا.

ان كتاب نهج البالغة حافل كامل بضروب من الفوائاد السياساية والشاروح الفقهياة أو القضاائية ماع التوجيهاات 

والتبصاار فااي األساارار العسااكرية ومحاساان الحياااة المدنيااة فااي األسااواق التجاريااة والصااناعية األساارية الرائعااة 

وإرشادات خنقياة لمحاماد الحضاور فاي مجاالس العنمااء واألدبااء واي اار الخيارات الصاناعية والتجارياة جميعهاا 

 وتحذيرات الناس من عوادب المعاداة الساللية بين
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األساارات والقبائاال. وأيضااا بااث الاادعوات الجنينااة إلااى اي ااار السااجايا اإلسااالمية عنااى مااا سااواها فااي التعاضااد 

 والمناصحة واالنسجام النزيا بين سائر المجتمعات أينما تكون من المسكونة.

يتطوع في األودات الحالية ليستبطن باخالص وحياء جميع هذه األمور الواردة  ولعل رجالً مسنماً أإ رجل مسنم

( بشخصاا عناى   في كتاب نهج البالغة ويبحث عن دواعي إيرادها من لدن )عنّي بن أبي طالاب )عنياا الساالم(



ألحاوال رموس األشهاد سواء أكان تصريحاً أم تنميحاً يظفر من غيار ماراء بصاور دديقاة جاداً وحاوادث متبايناة 

الك يرين من رمساء القبائل وغيارهم فيأساف لودوعهاا مانهم وبيانهم وأصابحت كنتيجاة غيار مفاجئاة مان جاراء 

الخااالف االنتهااازإ الااذإ أحد ااا معاويااة باان أبااي ساافيان تجاااه الخنيفااة الشاارعي يومااذائ واصااطناعا المبااررات 

ليا ضمنا بأساليب شابحية وغيار مشاروعة لنمطالبة بدم الخنيفة )ع مان بن عفان( واستمالة القبائل واألسرات إ

في مستوجبات أو مساتحبات الادين اإلساالمي لتزكياة مزاعماا ولتوكياد مطالبتاا بادم ع ماان بان عفاان مان إماام 

مسنم برإء حقاً ظاهراً وباطناً مان المشااركة فاي مقتناا. وجاذير بالاذكر عناى كال حاق واحتماال ان هاذا الخنيفاة 

ب )عنيا السالم( كان دد أسبغ عنى وجاود ع ماان بان عفاان عطفااً جريئااً ومهماا البرإء اإلمام عنّي بن أبي طال

في خالل الفتنة أو ال ورة عنى ع مان بن عفان نفسا حتى أنا أرسال ولدياا الحسان والحساين )عنيهماا الساالم( 

كراهاة أبيهماا تحقيقاً لعطفا ذلئ إلاى دار الخنيفاة لكاي يقفاا ب باات ماع فرياق المادافعين عناا ولتبصاير ال اائرين ب

وسخطا المكتوم وغير المكتوم عنى أإ اعتداء جرمي دد يحاولون انزالا با. عنى حين كان  ماة انااس ك يارون 

من القبائل فاي مديناة ي ارب حاضارين يشااهدون بهادوء عناى ساوانح أعماال المتخاصامين فيهااو فاأخرن مقصاد 

 ال ائرين احراجاً شديداً في أيديهم ولم
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يعودوا يجدون سبيالً ممهداً لهم إلى داخل دار الخنيفة إالّ من سوره الخنفي فتسورا من فودا إلى غرفاة الخنيفاة 

دافعت عنا بكل ماا أتايح لهاا  من غير أن يشهد وادع مقتنا من ذوإ درباه إالّ زوجتا )نائنة بنت الفرافصة( التي

 من إمكان في ودت مقتنا.

وهاهنا ينبغي لنا التوكيد عنى ان اإلمام عنّي بن أبي طالب لو كان داتالً بيده ع مان بن عفان أو أمر بقتنا لصار 

عند المسنمين فاي عاداد القتناة المجارمينو وأيضااً لاو كاان ناهيااً عان دتناا بنساانا النااطق المهادد عناى مساامع 

لناس لصار في عداد المميدين المناصرين لا وألعمالا التي دانا بها ال ائرون عنياو ولكناا كاان بريئااً جاداً مان ا

كل ذلئ إطالداًو بل كان في أ ناء ذلائ الودات يعااني الحيارة واشاتداد العجاب فاي نفساا مان ك يار مان التهويشاات 

ندهو في تنفيذ مطامعا السياسية ليضارع سنوئ األهوائية ومساعي مروان بن الحكم لضمان مستقبنا المنشود ع

)معاوية بن أبي سفيان( في الشام خاصة إذا ماا أصااب نجاحااً ماا فاي دس االنشاقاق باين الهاشاميين واألماويين 

 وأنصارهما وما إلى هذه المصائب والمطامع من نظير وسبيل.

ماع النااس اآلخارين ويصاارحونهم تاارة لقد كان ال ائرون عنى ع مان بن عفان يتهامسون عنياا فاي تنائ االبااء 

أخار  بااأمور غياار سااائغة دااد ودعات منااا فااي انفادااا األمااوال العامااة اعتباطااً واختيااار فئااة ماان غياار المسااتحقين 



لمناصب الحكام فاي بعاض الابالد وتاأمير بناي أمياة عناى غيارهم مان القبائال فاي تم يناا بيانهم و ودااً بأخالصاهم 

 يأباها مركز الخالفة.لمقاما الرفيع وغير هذه من أمور 

ولقد لقى ودتذائ جماعة من المصريين الذين كانوا دد جاءوا إلى ي رب )عنّي بان أباي طالاب( متقناداً سايفا عناد 

 أحجار الزيت درب المدينة المنورة فسنموا عنيا وعرضوا عنيا والءهم وأمرهم.

 المروة –فصاح بهم وطردهم ودال: لقد عنم الصالحون ان جيش  -
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 (.0وذإ خشب واألعوص منعونون عنى لسان محّمد )صنّى هللا عنيا وتلا وسنم( )

 فانصرفوا عنا خائبين.

يعودونااو ويشاكون إلياا ماا  ادبل عنّي وطنحة والزبير فدخنوا معاً عنى ع ماان –ودبيل مقتل )ع مان بن عفان( 

يجدون من أجنا وكان عند ع مان نفر من بني أمية منهم )مروان بن الحكام( فقاالوا لعناّي بان أباي طالاب )عنياا 

السالم(: )أهنكتنا وصنعت هذا الذإ صنعت وهللا ان بنغت هذا األمر الاذإ ترياده لتمار عنيائ الادنيا( فقاام مغضاباً 

( وفي تخر خطبة خطبها ع مان بن عفان وأعطاى النااس مان 2لى منازلهم)وخرن الجماعة الذين حضروا معا إ

نفسا التوبة ودال لهم: أنا أول من اتعظ واستغفر هللا عما فعنت وأتوب إليا فم نى نزع وتاب. فإذا نزلت فنياأتني 

الحكام  أشرافكم فنيرون رأيهمو وليذكر كال واحاد ظاللتاا ألكشافها وحاجتاا ألدضايهاو ولماا نازل وجاد ماروان بان

وسوراً ونفراً من بني أمية في منزلا دعوداً لام يكوناوا شاهدوا خطبتاا ولكنهاا بنغاتهمو فنماا جناس ليساتريح داال 

مروان بن الحكم: يا أمير المممنين أأتكنم أم أسكت فقالت نائنة ابنة الفرافصاة امارأة ع ماان ال بال تساكت فاوهللا 

ال ينبغاي أن ينازع عنهاا فقاال ماروان بان الحكام: وماا أنات وذائو  أنتم داتنوهو وميتموا أطفالاو انا دد دال مقالاة

وهللا لقد مات أبوئ وما يحسن أن يتوضاأ. فقالات مهاالً ياا ماروان عان ذكار أباي إالّ بخيار وهللا لاوال ان أباائ عام 

وانااا ينااال غمااا وعيبااا ألخبرتاائ ماان أمااره بمااا ال أكااذب فيااا عنيااا. فااأعرض ع مااان حينااذائ عاان  –ع مااان 

 . ورو  أبو(3مروان)



  
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 00ص   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

جعفر الطبرإ ان عنّي بن أبي طالب كان خارجاً إلى مالا في )خيبر( لما حصر ع مانو فقدم إلى المدينة والناس 

 ر واضح. فنما ددم عنّي )عنياا الساالم( أتااه ع ماان وداال مجتمعون عنى طنحة وكان لطنحة في حصار ع مان أ

لا: أّما بعد فإن لي حق اإلسالم وحق اإلخاء والقرابة والصهر ولو لم يكن من ذلئ شيء وكنا فاي جاهنياة لكاان 

يعني طنحة فقال لا عنّي )عنياا الساالم( أناا أكفيائو فاذهاب أنات.  –عاراً عنى عبد مناف أن يبتز بنو تيم أمرهم 

وهي ممنمة بالناس فقاال لاا  –طنحة  –م خرن إلى المسجد فرأ  أسامة بن زيدو فتوكأ عنى يده حتى دخل دار  

 يا طنحة ما هذا األمر الذإ صنعت بع مان؟

دااال: يااا أبااا الحساان أبعااد أن مااس الحاازام الطيبااينعع فانصاارف عنااّي )عنيااا السااالم( حتااى أتااى بياات المااال فقااال: 

ح فكسر الباب وفرق ما فيا من مال عنى الناس فانصرف الناس من عناد طنحاةو حتاى افتحوه. فنم يجدوا المفاتي

 (.4بقي وحده وسر ع مان بذلئ)

وجاء طنحة فدخل عنى ع مان فقال لاو يا أمير المممنين إّني أردت أمراً فحال هللا بيني وبينااو وداد جئتائ تائبااً. 

 سبي هللا يا طنحة.فقال ع مان وهللا ما جئت تائباً ولكن جئت مغنوباً. ح

  (و5 م دال الطبرإ كان ع مان مستضعفاً طمع فيا الناسو وأعان عنى نفسا بأفعالا وباستيالء بني أمية عنياا)

وكان ابتداء الجرأة عنيا. ان ابال من ابل الصددة جيىء بها إلياو فوهبها لبعض ولد الحكم بان أباي العااص دون 

 أخذها ودسمها. فبنغ ذلئ عبد الرحمن بن عوف ف  سواهم

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 02ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

بين الناس وع مان في داره. فكان ذلئ أول وهن دخل عنى خالفة ع مان بن عفانو وديل انا خطاب يومااً وبياده 

بكر وعمار يخطباون عنيهاا. فأخاذها جهجااه الغفاارإ مان  عصا كان رسول هللا )صنّى هللا عنيا وتلا وسنم( وأبو

ياده وكسارها عناى ركبتيااو فنماا تكاا رت أحدا اا وتكاا ر طماع النااس فياا كتاب جماع أهال المديناة مان الصاحابة 

وغيرهم إلى من باآلفاق من المسنمينو أنكم كنتم تريدون الجهاد فهنموا إلينا فإن ديان محّماد داد أفساده خنيفاتكم 

ختنفت عنيا القنوبو وجاء المصريون وغيرهم إلى المدينة حتى حدث ما حدث. أّما مروان بن الحكم فاخنعوهو فا

بن أبي أمية بن عبد شمس. فقد كان دد خرن من المدينة إلاى الطاائف ماع أبياا )الحكام( بعادما طارده رساول هللا 

النبي في الطارق وحاده أو ماع  إليها من جراء استخفافا با ومحاكاتا لا في مشيتا وحركات يده حتى كان يشير

بعض المسنمين. وكان بال ريب مناوئاً وشانئاً وحاساداً لرساول هللا )صانّى هللا عنياا وتلاا وسانم( فضاالً عان اناا 

كان يبغضا وينفث م ال بغضا في أبنائاا مناذ صاغر أسانانهم وبقاي عناى هاذا الغارار حتاى عااد إلاى المديناة مان 



نيفة عنى المسنمين عقيب وفاة عمر بان الخطاابو وبادأ ماروان بان الحكام طرده بعدما انتخب ع مان بن عفان خ

يطمح من يومذائ إلى منصب الخالفة تعويضاً نفساياً عماا يشاعر باا مان ضائالة اجتماعياة ماا باين النااس بعادما 

 طرد الرسول )صنّى هللا عنيا وتلا وسنم( إياه إلى الطائف وهو معا.

ى المدينة بموافقة ع مان بان عفاان اتفاق ذات ياوم أن نظار إلياا عناّي بان ولما رجع مروان بن الحكم مع أبيا إل

أبي طالبو اتفاداً فقال لا كما يروإ ذلئ صاحب كتااب االساتيعاب: ويال لائ ويال ألماة محّماد منائ ومان بنيائ إذا 

 شاب صدغائ.

جاع المصاريين إلاى ورو  الواددإ والمدائني والكنباي وغيارهم مان المامرخين ان عنّيااًًل )عنياا الساالم( لماا أر

 بالدهم خرجوا من المدينة  م رجعوا إليها بعد
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 ال ة أيام. فأخرجوا صحيفة في انبوبة رصاص ودالوا وجدنا غالم ع مان بن عفان وهو أبو األعور السنمي في 

( عنى بعير من ابل الصددة ففتشنا متاعا فوجدنا فيا هذه الصحيفة وفيها أمر صريح مان عباد هللا بان 6بويب)ال

سعد بن أبي سرح يجند عبد الرحمن بن عديس وعمرو بن حمق الخزاعاي وحناق رأسايهما ولحاهماا وحبساهما 

 وصنب دوم تخرين من أهل مصر.

دخل إلى ع مان بان عفاان فيساألا عان هاذه الحاال فنام يجاد بادا وجاء الناس إلى عنّي بن أبي طالب وسألوه أن ي

من الدخول عنيا. فأدسم باهلل ما كتبتا وال عنمتا وال أمرت با فقال محّمد بن مسانمة وكاان حاضارا صادق. هاذا 

من مروان بن الحكم فقاال: ال أدرإو وكاان أولئائ المصاريون فاي ذلائ الودات حضاروا فقاالوا لاا: أفيجارأ عنيائ 

مئ عنى جمل من ابل الصددة وينقش عنى خاتمئ ويبعاث إلاى عامنائ بهاذه األماور العظيماة وأنات ال ويبعث غال

 تدرإ؟

دال: نعمو دالوا: انئ أّما صادق أو كاذب فإن كنت كاذبااً فقاد اساتحققت الخناع لماا أمارت مان دتنناا وعقوبتناا مان 

لضعفا وغفنتا وخبث بطانتا. فأخنع نفسائ  غير حق وال ينبغي لنا أن نترئ هذا األمر بيد من تقطع األمور دونا

منا فقال ع مان إني ال أنزع دميصاً ألبسنيا هللا ولكني أتوب. دالوا لو كان هاذا أول ذناب نبات مناا لقبنناا. ولكناا 

رأينائ تتوب.  م تعود ولسنا بمنصرفين حتى نخنعئ أو نقتنئ أو تنحق أرواحنا باهلل فقال: أما ان ابرأ من خالفاة 

قتل أحب إلى نفسي من ذلئو وأّما دتالكم من يمنع عني فإني ال تمر أحداً بقتالكم فمن دااتنكم فبغيار أمارإ. هللا فال

 ولو أردت دتالكم لكتبت إلى األجناد فقدموا عنيَّ أو لحقت ببعض األطراف.
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 م بدأ السر يتسع بين الناس )واصح ما ذكر في ذلئ ما أورده أبو جعفار محّماد بان جريار الطبارإ فاي التااريخو 

وخالصة ذلئ ان ع مان أحدث أحدا اً مشهورة نقمها الناس عنياا مان تاأمير بناي أمياة. وال سايما الفسااق مانهم 

جر  في أمار عماار بان ياسار وأباي ذر الغفاارإ وعباد وأرباب السفا ودنة الدين واخران مال الفيىء إليهم وما 

هللا بن مسعود وغير ذلئ من األمور التي جرت فاي أواخار خالفتاا  ام اتفاق ان الولياد بان عقباة لماا كاان متوليااً 

فقادم ساعيد الكوفاة واساتخنص  –مكاناا  –عنى الكوفة وشهد عنيا بشرب الخمر صرفا وولى سعيد بن العااص 

ن عنده ويقضون أوداتهم هباء فقال سعيد بن العاص اّن السواد بستان لقريش وبني أمية دوماً من أهنها يسمرو

فقال األشتر النخعي وتزعم ان السواد الذإ أفاءه هللا عنى المسنمين بأسيافنا بستان لائ ولقومائعع فقاال صااحب 

النخااعو وغياارهم ماان شاارطتا وكااان حاضاارا:ً أتاارد عنااى األمياار مقالتااا؟ وأغنااظ لااا فقااال األشااتر لماان حولااا ماان 

أشراف الكوفة: أال تسمعون؟ فو بوا عنى صاحب الشرطة بحضرة سعيد بن العاص فوطئوه وطئااً عنيفااً وجاروا 

ببرجناو فغنظ ذلئ عنى سعيد وأبعد سمارهو ولم يأذن بعد لهم. فجعنوا يشتمون ساعيد بان العااص فاي مجالساهم. 

سعيد و واجتمع إليهم نااس ك يار حتاى غناظ أمارهمو فكتاب   م تعدوا ذلئ إلى شتم ع مان بن عفان العتماده عنى

سعيد إلى ع ماان بشاأنهم فكتاب إلياا ع ماان أن يسايرهم إلاى الشاام لائال يفسادوا أهال الكوفاةو ان نفاراً مان أهال 

الكوفة دد هموا با ارة الفتنة ودد سيرتهم إليئ فاإن أنات مانهم رشاداً فأحسان إلايهم فاارددهم إلاى بالدهام. ورو  

ر محّمد بن جرير الطبرإ )ان سعيد بن العااص دادم عناى ع ماان سانة احاد  عشارة مان ساني خالفتااو أبو جعف

 فنما دخل المدينة اجتمع دوم من الصحابة
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 مان وما سوغهم وأباح لهم من أموال المسنمين وعاابوا أفعاال ع ماان فذكروا سعيداً وأعمالا وذكروا درابات ع

فأرساانوا إليااا عااامر باان عبااد القاايسو وهااو ماان بنااي تماايم فاادخل عنااى ع مااان فقااال لااا: ان اناساااً ماان الصااحابة 

اجتمعوا ونظروا في أعمالئ فوجدوئ دد ركبت أماوراً عظامااً. فااتق هللا حاق تقاتاا وتاب إلياا. فقاال ع ماان لمان 

لا: انظروا إلى هذا تزعم الناس انا دارئ  م يجيىء هو إليَّ فيكنمني فيماا ال يعنمااو وهللا ماا تادرإ أيان هللا؟ حو

فقال لا عامر بن عبد القيس: بنى وهللا إناي أدرإ ان هللا لبالمرصااد. فأخرجاا ع ماان عناا وأرسال إلاى عباد هللا 

و بان العااص وعبيااد هللا بان عاامرو وكاان دااد بان ساعد بان أباي ساارحو وإلاى معاوياة وساعيد باان العااصو وعمار

استقدم األماراء مان أعماالهم فشااورهمو وداال : ان لكال أميار وزراء ونصاحاء وانكام وزرائاي ونصاحائي وأهال 

 (.7 قتي)



ودد صنع الناس ما دد رأيتم وطنبوا إلّيّلل  أن أعزل أعمالي وأن أرجع عن جميع ماا يكرهاون إلاى ماا يحباونو 

ل عبد هللا بن عامر: أر  لئ يا أمير الماممنين أن تشاغنهم عنائ بالجهااد حتاى ياذلوا لائ وال فاجتهدوا رأيكم؟ فقا

 تكون همة أحدهم إالّ في نفسا وما هو دبر دابتا ودمل فروتا.

ودال سعيد بن العاص: أحسم عنئ الاداء. وأدطاع عنائ الاذإ تخااف ان لكال داوم داادةو حتاى يهنكاوا يتفرداوا وال 

  مانو ان هذا لهو الرأإ لوال ما فيا.يجتمع لهم أمر فقال ع

 ودال معاوية: أشير عنيئ أن تأمر أمراء األجناد فيكفيئ كل رجل منهم ما دبناو فأنا أكفيئ أهل الشام.

 ودال عبد هللا بن سعد: ان الناس أهل طمع فأعطهم من هذا المال
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 تعطف عنيئ دنوبهم.

فقال عمر بن العاص: يا أمير المممنينو انئ دد ركبت الناس ببناي أمياة فقنات وداالوا. وزغات وزاغاوا. فاعتادل 

 واعتزل فإن أبيت فاعزم عزماً وأمضي ددما.

 فقال لا ع مان. ما لئ دمل فروئ أهذا يجد منئ؟

ال: يا أمير المممنين : ألنت أكرم عنيَّ مان ذلائ ولكان عنمات ان بالبااب مان يبناغ فسكت عمرو حتى تفردوا  م د

 الناس دول كل رجل مناو فأردت أن يبنغهم دولي في قوا بيو فأدود إليئ خيراً وأدفع عنئ شراً.

فااارد ع ماااان عمالاااا إلاااى أعماااالهم وأمااارهم بتجهياااز النااااس فاااي البعاااوث وعااازم عناااى أن يحااارمهم أعطيااااتهم 

 (.8ليطيعوه)

( وكاانوا داد كرهاوا أمارتاا وذماوا سايرتا فقاال لاا: 9ورد سعيد بن العاص إلاى الكوفاةو فتنقااه أهنهاا بالجرعاة)

ارجع إلى صاحبئ فال حاجة لنا فيئو فهم بأن يمضي لوجها وال يرجعو فك ر الناس عنيا فقال لاا دائال مانهم ماا 

مشرفية ويوشئ تنتضى بعاد الياوم.  ام يتمناون ماا هام هذا؟ أترد السيل عن أدراجا؟ وهللا ال يسكن الغوغاء إالّ ال

 (.01اليوم فيا فال يرد عنيهم. فارجع إلى المدينة فإن الكوفة ليست لئ بدار)

لقد كان هذا االجتماع خائباً باين الخنيفاة ع ماان بان عفاان وباين رمسااء األعماال األدارياة اإلساالمية ألنهام مناذ 

الجتماع بكل األحوال السياسية التي يعاني منها الخنيفة في داخال المديناة حضروا إلى المدينة أحيطوا عنماً دبل ا

 وخارجها. فاعدوا لها من غير شئ حنوال ادناعية وانتهازية ولما اكتمل
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م معرضااة لك ياار ماان المخاااطر عرضااوا عنااى ع مااان باان عفااان حنااوالً رجراجااة. اجتماااعهم وعرفااوا ان مناصاابه

ترضي مطامعهم المالية وتضمن بقاءهم فاي مناصابهم وتهياىء لهام فرصاة التصارف فاي دماع النااس وال سايما 

 المعارضين منهم لسياستهم األدارية.

إليهم. أما بعد فقد أرسنت إلايكم أباا   م انتقى ع مان بن عفان )أبا موسى األشعرإ( أميراً عنى أهل الكوفة وكتب

موساااى األشاااعرإ أمياااراً واعفياااتكم مااان ساااعيد بااان العااااص ووهللا ألدوضااانكم عرضااايو وألباااذلن لكااام صااابرإو 

والستصنحنكم جهدإ فال تدعوا شيئاً أحببتموه ال يعصي هللا فيا إالّ ما سألتموه وال شيئاً كرهتماوه ال يعصاي هللا 

فيا عندما أحببتم وكرهتم حتى ال يكاون لكام عناى هللا حجاة وهللا لتصابرن كماا أمرناا فيا إالّ استعفيتم منا ألكون 

(. وكتب ع مان إلى معاوية بن أبي سفيان وابن عاامر وأماراء األجنااد يساتنجدهم ساراً 00وسيجزإ الصابرين)

بن أساد القسارإ  فقام في أهل الشام يزيد  (02ويأمرهم بالعجل والبدار وارسال الجنود إليا فتربص با معاوية)

فتبعا خنق ك ير فسار بهم إلى ع مانو فنماا كاانوا باوادإ القار و بنغهام دتال ع ماان فرجعاوا ألنهام تاأخروا عان 

( ونزلات مقادمتهم فاي 03أنجاده. وسار من البصرة مجاشع بن مسعود السنمي فنما وصنوا إلى )درية الربذة( )

 (.04دتل ع مان فرجعوا) الموضع المسمى )صرار( في ناحية المدينة تتاهم خبر
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دال أبو جعفر الطبرإ ان محاصرإ ع مان كانوا دد أشفقوا من وصول أجناد من الشام والبصارة تمنعااو فحاالوا 

ء فأرسل ع مان سراً إلى عنّي بن أبي طالب )عنيا الساالم( وإلاى بين ع مان والناس ومنعوه كل شيء حتى الما

أزوان النبي )صنّى هللا عنيا وتلا وسنم( انا دد منعونا الماء فإن ددرتم أن ترسنوا إلينا ماء فافعنوا. فجااء عناّي 

الً: أيهاا بن أبي طالب في الغنس وأم حبيبة بنت أبي سفيان فودف عنّي )عنيا الساالم( عناى النااس فاوعظهم داائ

الناس ان الذإ تفعنون ال يشبا أمار أميار الماممنين وال أمار الكاافرينو ان فاارس والاروم لتأسار فاتطعم وتساقي 

فاهلل و هللا.. ال تقطعوا الماء عن الرجل. فاأغنظوا لاا القاول. وداالوا: ال نعام وال نغماة عاين دنماا رأ  مانهم الجاد 

ر ع مان يعنما انا داد نهاض وعااد يائسااً مان غوغااء ال اائرين والعناد نزع عمامتا عن رأسا ورمي بها إلى دا

وأما أم حبيبة وكانت مشتمنة عنى أداوة فضربوا وجا بغنتهاا فقالات ان وصاايا أيتاام بناي أمياة عناد هاذا الرجال 

 (.05فأحببت أن أسألا عنها لئال تهنئ أموال اليتامى فشتموها ودالوا أنت كاذبة ودطعوا حبل البغنة بالسيف)

 فردت وكادت تسقط عنها فتنقاها الناس فحمنوها إلى منزلها. فت

دال أبو جعفر الطبرإ: فنما طال األمر وعنم المصريون انهم دد أجرموا جرماً كجرم القتل وانا ال فرق باين دتناا 

سان وما أتوا إليا وخافوا عنى أنفسهم من تركا حياًو راموا الدخول عنيا من باب داره فأغنقت الباب ووداف الح



بن عنّي بن أباي طالاب )عنيهماا الساالم( فاي صادورهم وأعاناا عناى ودفتاا هاذه عباد هللا بان الزبيار ومحّماد بان 

طنحة. ومروان بن الحكم وسعيد بن العاص وجماعة من أبناء األنصاار فزجارهم ع ماان وداال أناتم فاي حال مان 

 نصرتي. فأبوا ولم
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 يرجعواو ولم يتقدم غيرهم لندفاع عنا من بني أمية ومن أدارب اآلخرين.

ودام في خالل تنئ األ ناء رجل من بني أسنم يقال لا )نيار بان عيااض( وكاان مان صاحابة رساول هللا )صانّى هللا 

نفساا وبينماا هاو يناشاده ويساوما خناع نفساا رمااه )ك يار بان  عنيا وتلا وسنم( فناد  ع ماان وأماره أن يخناع

الصنت الكندإ( وكان من أصحاب ع مان من أهل الدار بسهم فقتنا فصاح المصريون وغيرهم عند ذلئ: ادفعاوا 

 إلينا ابن عياض لنقتنا با فقال ع مانو لم أكن ألدفع إليكم رجالً نصرنيو وأنتم تريدون دتني.

نق دونهم فجاءوا بنار فأحردوه وأحردوا السقيفة التي عنيهاو فقال لمان عناده مان أنصااره: ف اروا إلى الباب فأغ

ان رساول هللا )صانّى هللا عنياا وتلااا وسانم( عهاد إلاايَّ عهاداً فأناا صاابر عنيااا  ام داال لنحساان بان عناّي )عنيهمااا 

ليا؟ فنم يفعال إذ كاان يادافع السالم( ان أبائ اآلن لفي أمر عظيم من أجنئ فاخرن إليا أدسمت عنيئ لما خرجت إ

عن خنيفة ودتاو وودف محامياً عنا. ولماا سامع ماروان بان الحكام ذلائ مان الحسان بان عناّي )عنيهماا الساالم( 

داخنتا الحماسة. وخرن بسيفا يجالد الناس فضربا رجل من بني لياث عناى ردبتاا فأ بتاا ودطاع احاد  عنّياًوياا 

لردبة وداام إلياا عبياد بان رفاعاة الزرداي يجهاز عنياا فقامات دوناا العصبتين. فعاش مروان بقية حياتا أودص ا

فاطمة أم إبراهيم بن عدإ وكانت أرضعت مروان فقالت لا ان كنات ترياد دتناا فقاد دتال. وإن كنات إنماا ترياد أن 

 (.06تعبث بنحما فأدبح بذلئ فخجل وتركا فخنصتا وأدخنتا بيتها)

عن ع مان بالسيفو وادتحم ال اائرون الادارو ودخال ك يار مانهم ودتل المغيرة بن األخنس بن شريق وهو يحامي 

 الدور المجاورة لها وتسوروا من
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بكار فقاال لاا ع ماان: دار )عمرو بن حزم( إليهاا حتاى منئوهاا وغناب النااس عناى ع ماان فادخل محّماد بان أباي 

ويحاائ أعنااى هللا تغضااب؟ هاال لااي إلياائ جاارم؟ إال انااي أخااذت حااق هللا مناائ؟ فقااال أمااا أغنااى عناائ معاويااة وفااالن 

 وفالن؟ فقال استنصر هللا عنيئ وأستعين با فتركا وخرن.

ف اار حينئاذ رجاال اساما )سااودان بان حمااران( وأباو حارب الغااافقي ودتيارة باان وهاب السكسااكي فضارب الغااافقي 

مود كان في يده وضرب المصحف برجنا في حجر ع مان فسال عنيا الدم وجااء ساودان بان حماران ليضاربا بع



بالساايف فأكباات عنيااا امرأتااا )نائنااة بناات الفرافصااة( الكنبيااة واتقاات الساايف بياادها فاانفح أصااابعها فقطعهااا فناازل 

الً فقتناوا ساودان بان حماران السيف عنى ع مان بن عفان فقتناو فدخل غنمان ع مان ومواليا عنيا فوجدوه دتاي

فو ب دتيرة بن وهب عنى ذلئ الغالم فقتنا فو ب غالم تخر عنى دتيرة فقتنا ونهبت دار ع ماان وسانبوا ماا كاان 

عنى النساء ونهبوا غرارتين من الدراهم. وأدبل عمير بن ضابي البرجم. فو ب عنيا وكسر ضعنين من أضالعا 

 .(07ودال: سجنت أبي حتى مات في السجن)

ولقاد أجماع الممرخااون المعتمادون عنااى ان مقتناا كااان فاي الياوم ال ااامن عشار ماان ذإ الحجاة ماان سانة خمااس 

و ال ين وبقي ج مانا مطروحاً أرضاً لم يدفن مد   ال ة أيام إلى أن جاء )حكيم بن حزام وجبيار بان مطعام( إلاى 

يادفنوا الج ماان معااً. فاإن وجاوده معهماا عنّي بن أبي طالب في داره فوجداه مستعيراً فأستغراه لنخرون معهما ل

في غضاون التشايع وازع ورادع ألعاداء ع ماان ودتاذائو فانهض عناّي بان أباي طالاب متقناداً سايفا ومان حولاا 

 الحسن
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حزام وجبير بن مطعمو فنما سمع فريق مان أعاداء ع ماان باذلئ دعادوا فاي الطرياق والحسين والزبير وحكيم بن 

بالحجااارة فناام يكتاارث لهاام المشاايعون وال اهتمااوا بجمعهاام إذا كااان معهاام عنااّي باان أبااي طالااب وماان وراءه بقيااة 

ل ابناا المشيعين. فأحسن عنّي بن أبي طالب ببعض الحجارة ترمى نحو الجنازة فأمر المشيعين بالودوف  م أرس

الحسن إلى رماة الحجارة ليمتنعوا عن الرميو  م ساروا مساتأنفين حتاى بنغاوا حائطااً مان حيطاان المديناة دارب 

 (.08البقيع يعرف عند الناس باسم حش كوكب)

فأنزلوا الجنازة أرضاً وصنّى عنيها اإلمام عنّي بن أبي طالب )عنيا السالم( ومرافقوه دبل الفجر  ام واروهاا فاي 

مع ما كان عنيها من مالبس منو ة بالدمو وعادوا جميعاً إلى منازلهم أما أك ار أدربااء الخنيفاة القتيال ماع التراب 

أخص خصائصاا المقاربين إلياا فقاد لب اوا فاي بياوتهم داعادين متخااذلين ولام يغاادروا ويتشاجعوا عناى الخارون 

ي أياام حياتاا. أماا اّناا وبعاد ماا مضاى بأسنحتهم لدفن الخنيفة القتيل الذإ كاانوا يساتفيدون مان وجاوده بيانهم فا

عنهم إلى رحمة هللا تعالىو فصاروا يفكرون من جديد فيمن عسى أن يخنفاا فاي منصاب الخالفاة؟ وكياف يتيسار 

 لهم ترشيحا في تنكم األودات غير المستقرة الخطرة في معظم األصقاع.

لحسان والحساين بعاد اضاطالعا باأداء شاعائر أّما عنّي بن أبي طالب )عنيا السالم( فقد عاد إلى داره مع ولديا ا

الدفن وهو يفكر باكتآب واضطراب في شتى مصائر المسنمين فاي بالدهام خاصاةو بعاد شاعورها مان خنيفاة داائم 

 يتولى بحزم ادارة شمونهم بتمام الروية والحياد بأصدق ما يمنئ من الحيطة والتقو و وماذا
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عسى أن تصير إليا أحوالهم اإلجتماعية والسياسية والمالية بعد ذلئ اليوم إذا ما اختنفوا فاي مساالكهم فتحزباوا 

أحزاباً عشائرية وتكتنوا تكتالت دنيوية مع ما عند بعضهم عنى بعض من غل حادد يتعسر لالشتعال عناد سانوح 

الضطرام في حين ان أعدائهم من غير المسنمين يفرحاون فاي دخاائنهم لكال نائباة تناوبهم وتفارق شامنهم شاذر ا

مذر. وأيضاً كان اإلمام عنّي بن أبي طالب يرجو مان هللا العزياز القادير أن يجعناا فاي تنائ األ نااء بمناأ  شاساع 

ن النزهاااء الزهااد بعيااد عناا ممسااكين عان مجتمعاات الناااس المريباة وأن يجعاال األشاياخ الااوادعين مان المسانمي

بأسباب اخالصهم عن التسرع بانتخابا خنيفة لنمسنمين وهم فاي الواداع ال يعفارون ماا يضامره معاوياة بان أباي 

سفيان ومروان بن الحكم وطنحة بن عبيد هللا وأحزابهم وأتباعهم من أساليب ماكرة الستخالف ع مان واستيالء 

 ميسورة.عنى رداب المسنمين بكل ذريعة 

وبدأ الناس في اليوم التالي لمدفن ع مان بن عفان يخرجاون مان بياوتهم أفاراداً وجماعاات يتحاد ون عان الفتناة 

الكبر  التي ودعت وانتهت في ظاهرها بمقتل ع مان بن عفان. فمنهم من يعزو أسبابها إليا بعيناا أو الاى الفئاة 

منها فنيس هو يعنم بها وال يجيزها ومنهم مان يديناا مان  المحيطة با ليل نهارو ومنهم من يجرده تجريداً شامالً 

جراء جمنة من دضاياه فإنا دد أو  الحكم بن أبي العاص وأعطاه مئة ألف درهم بعدا كاان داد أبعاده رساولا هللا 

إلى الطائف من جراء مساوئا ولم يوافق بعدئذ أبو بكر الصديق وال عمر بان الخطااب عناى عودتاا إلاى المديناة 

ن خالفتهما وانا دد أعطى الحارث بن الحكم وهو أخو مروان بن الحكم أرض )مهرزور( وكان رسول هللا في أبا

)صنّى هللا عنيا وتلا وسنم( دد جعنها ودفااً لتكاون ساوداً ألهال المديناة خاصاة واناا داد أدطاع )روان بان الحكام( 

 دد جعنها ودفاً تمام ضيعة فدئ ادطافاً وكان رسول هللا )صنّى هللا عنيا وتلا وسنم( 
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خاصاً كذلئو وانا أعطى الخمس من مغانم المسنمين لمروان بن الحكم بعاد فاتح أفريقياةو واناا داد أعطاى )عباد 

م.  م انا دد أمر بابعاد الشيخ الصالح )اباي ذر الغفاارإ( إلاى هللا بن خالد بن أسد( صنة مالية أربعمائة ألف دره

دبعة )الربذة( النائية حتى مات فيهاو وأبعد من البصرة )عامر بن عباد القايس( إلاى الشاام فاانطنق إلياا داوم مان 

 أهل مصر فيهم محّمد بن أبي حذيفة بن عتبة في جندو وكنانة بن بشر التجيبي في جند. وابن عديس البنوإ في

جناادو وحكاايم باان جبنااة العباادإو وساادوس باان عباايس الشااني ونفاار ماان أهاال الكوفااة بياانهم )األشااتر باان الحااارث 

النخعي( في شهر شوال من السنة الخامسة وال ال ن فنما دابنوه واستعتبوه فاأعتبهم وأرضااهم فانصارفوا عنااو 

يا بخط كاتبا وعنياا خاتماا إلاى أميار ولكنهم في خالل انصرافهم إلى مصر وجدوا كتاباً من ع مان أو منسوباً إل



( ولبث اإلماام عناّي بان أباي 09مصر يقول فيا إذا أتائ القوم فاضرب أعنادهم فعادوا با إلى ع مان في المدينة)

طالب طوال خمسة أيام متواليةو داعداً في داره بعاد مادفن ع ماان بان عفاان وهاو يساتقبل ناسااً بعاد تخارين مان 

األيجابية عنى دباول منصاب الخالفاة اإلساالمية إذ كاان يتحاشاى تعاريض نفساا ودتئاذ غير أن يعنن لهم موافقتا 

لمشكالت خاصة با ومشكالت عامة مع بعض الطامعين فاي سارائرهم فاي اساتخالف ع ماان بان عفاان بادعاو  

ا مصنوعة وحجج واهية النسج ما أنزل هللا بها من سنطان. وفي ضحى اليوم الخامس بعد مدفن ع مان ادتل إلي

فرياق مان عنيااة المسانمين فاايهم )طنحاة باان عبياد هللا والزبيار باان العاوام( فااادتنعوه بعاد اصااراره ونقااش هااادئ 

 بضرورة الرضوخ لقبول منصب الخالفة اإلسالمية المعروضة عنيا

  

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 24ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

شاترط عنايهم أخيااراً أن تكاون )المبايعاة لااا( عاماة فاي المسااجد الجاامع فاأذعنوا لشاارطا وباايعوه خنيفاة عنااى فا

المسنمين كافة. وكان في مقدمة المبايعين لا من غير اكراه طنحة بن عبيد هللا والزبير بن العوامو وخطب اإلمام 

لناسو ان أحق النااس بهاذا األمار )اإلماماة( أداواهم عنّي )عنيا السالم( بعد انتخابا خنيفة لنمسنمين فقال: أيها ا

عنيا ال وأعنمهم بأمر هللا فياو فإن شغب شاغب استعتبو فإن أباىو دوتالو ولعمارإ لائن كانات اإلماماة ال تنعقاد 

إلاى ذلائ سابيلو ولكان أهنهاا يحكماون عناى مان غااب عنهاا  ام لايس الشااهد أن   حتى تحضرها الناس عامة وا

 (.21يختار) يرجع وال الغائب أن

وأيضاً خطب في يوم تخر فقال: )النّهم انئ تعنم انا لم يكن الذإ كان منا منافسة في سانطانو وال التمااس شايء 

من فضول الحكام ولكن لنرد المعالم من دنيئ وتظهر االصاالح فاي باالدئ فياأمن المظنوماون مان عباادئو وتقاام 

 (.20المعطنة من حدودئ( )

بيعتهم لا فقال: )لم تكن بيعتكم إياإ فنتة وليس امرإ وأمركم واحداو إناي أريادكم  وكذلئ خطب في الناس بشأن

هلل وأنتم تريدونني ألنفساكمو أيهاا النااس أعيناوني عناى أنفساكم وأيام هللا ألنصافن المظناوم مان ظالماا وألداودن 

 (.22الظالم بخزامتا حتى أورده منهل الحق وإن كان كارها()

اهنا لع مان بن عفان بعضاً من فضائنا التي أخندت ذكر  حياتا فجعنتها محترماة فاي ومن الجدير بنا أن نذكر ه

 جانب من تاريخ اإلسالم الحنيفو فهو من غير شئ انا اشتر  بئر معونة
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ب بمبنغ عشرين ألاف درهام وتصادق بهاا عناى المسانمين ليستساقوا منهاا ماا شااء لهام من رجل يهودإ في ي ر

االستسقاء مجاناً. واضطنع بتجهيز جيش العسرة ب ال مائة بعير بكامل أدتابها وأحالسها مع خمسين فرساً زيادة 

ى ادتنااء شاتى لاوازم عنى تزويد الرسول )صنّى هللا عنيا وتلا وسنم( بألف دينار نقداً ليخفف بها عن الحاجاة إلا

 الحرب لنظهور يومذائ عنى المشركين وغير ذلئ.

وماان الحااوادث التاريخيااة غياار المنسااجمة مااع حساان التصاارف الفكاارإ أن يباارئ فريااق ماان المساانمين عقيااب 

انتخابهم اإلماام عناّي بان أباي طالاب )عنياا الساالم( خنيفاة لنمسانمين فيطنباوا مناا شايئاً أن يادعوا جمياع الاذين 

قتل ع مان بن عفان في داره فيحاكمهم ويقتص منهم جزاء وفاداً في حاين اّن هامالء المطاالبين بتنفياذ باشروا م

االدتصاص يعنمون تماام العنام ان الاذين أجنباوا عنياا فقتناوه فاي داره أرهاطااً متفرداة جااءوا مان باالد متباعادة 

ر جاريمتهم يقتضاي زمنااً طاويالً لايس فتعارفوا مع الذين ناصروهم من أهل المديناة نفساها وان التحقياق فاي أما

باليسير كما هم يظنون. فمان باين هامالء المجارمين نااس كاانوا محتشادين خاارن الادار يحرضاون ساواهم عناى 

ادتحام الدار عنى ع مان. ومنهم الذين تسنقوا إليا الجدار المجاور لداره وأحد وا دتناو ومنهم الاذين نفاذوا فعاالً 

ء وكأن من بينهم طنحة بن عبيد هللا والزبير بن العوام وتظهيرهما مان ذوإ المقاصاد جريمة القتل ابتداء وانتها

الخفية لنيل الزعامة أو ادتناء المغانم ودد ذهبوا مع عائشة بنت أبي بكر إلاى البصارة يطاالبون بال اأر إلراداة دم 

اما باادئ ذإ بادء إلاى ع مان. ومنهم مروان بن الحكام ومان ناصاره مان عشايرتا وأناداده المتهاورين وداد التجا

معاوية في الشام  م انصارفوا عناا إلاى البصارة ليشااركوا عائشاة ويناصاروها عناى ال اأر لمقتال ع ماان ومانهم 

 ناس دد نهبوا ما كان عنى 
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من حني وما كان في داخل الادار مان نفاائس اخار وأماوال مختنفاة فكياف يساتجيب اإلماام  نساء ع مان ودريباتا

لطنبهم في خالل تنئ المدة العصيبة فهل يترئ منطقة البصرة ليقع فيها ما يقع؟ أو يترئ معاوية يمكر فاي الشاام 

عان المشااركة فاي نصارتا  ما يمكر؟ أو يتيح السبيل ألنصار معاوية أن يتسننوا إلى اليمن لتخذيل المسنمين فياا

 عسكرياً وان نصرتا لنصرة الدين الحنيف.

لكن اإلمام عنّي )عنيا السالم( بقي داخل المدينة راسخ الكيان دوإ اإليمان لتنبيا أعداء المسنمين صمتا إلى ان 

ي الشاام الحكومة اإلسالمية حازمة عارمة دائماً لن تنتكس لمجرد مقتل ع مان في المدينة أو عصيان معاوياة فا

وليس من مراء أبداً في ان اإلمام عنّي )عنيا السالم( هو رجل حرب وسياسة وتقو  أإ انا ارتكب ولن يتركب 

في يوم مان أياام حياتاا ذريعاة مان ذرائاع الغادر أو التاذلل أو المكار لبناوه هادف مان أهدافاا اإلساالمية المجيادة 



ة بجيش إساالمي مخناص ليخضاد شاوكة ال اائرين فيهاا ولذلئ تهيأ يومذائ بأسرع مدة اغتنمها لنسير إلى البصر

لنمطالبة بدم ع مان بن عفان. وال شئ عندإ في دنيل أو ك ير بأن )طنحاة والزبيار ومعاوياة وماروان بان الحكام 

هم الذين استدرجوا أم المممنين )عائشة بنت أبي بكر( لكي تتاولى دياادة الجايش فاي البصارة اساتغالالً لمكانتهاا 

لناس وارتكازاً عنى سمعتها لكسب المعركة عنى التوكيد إالّ ان الحرب ما كادت تنشب بين الفاريقين الدينية بين ا

المتبارزين حتى كشفت منها لنعيان حقائق مهمة ففي اليوم ال اني انهزم من الميدان )أبان بن ع مان( مرتكباً  م 

فادفن فاي منطقاة )الهجاريين( فاي منطقاة  دتل )طنحة بن عباد هللا ( بساهم دتاال أطنقاا عنياا )ماروان بان الحكام(

 البصرة وال يزال دبره اآلن معروفاً عند الناس. وأّما الزبير بن العوام فقد خرن من المعركة

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 27ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

رة ناوياً أن يبنغ المدينة فنقيا في الطريق عمرو بن جروز وانتهز مهناة نادماً واتجا إلى واد السباع خارن البص

 لقتنا فقتنا غينة جبانة  م دفن في ذلئ الوادإ وعمره إذائ أربع وستون سنة.

واستدراكاً لسياق الحديث نذكر بأن الخنيفة عنّي بن أبي طالب )عنيا السالم( أنفذ عبد هللا بن عبااس دبيال ودعاة 

نة الزبير بن العوام وأوصاه دائالً: ال تنقين طنحة فإنئ ان تنقاا تجاده كاال ور عادصااً درناا يركاب الجمل إلى مقاب

الصعب ويقول هو الاذلول ولكانو الاق الزبيار فإناا ألاين عريكاة. فقال لاا: يقاول لائ ابان خالائ عرفتناي بالحجااز 

 (.23الشديد لنطمع)وأنكرتني بالعراق فما عدا مما بداو فأجابا الزبير دائالً: انا مع الخوف 

وخطب اإلمام عنّي )عنيا السالم( في الناس دبل مسيره فقال: ان هللا سبحانا بعث محّمداً وليس أحاد مان العارب 

يقاارأ كتاباااً وال ياادعي النبااوةو فساااق الناااس حتااى بااوأهم محنااتهمو وبنغهاام منجاااتهم فاسااتقامت دتاااتهم واطمأناات 

تولات بحاذافيرها و ماا عجازت وال جبنات وان مسايرإ هاذا لم نهاا صفاتهم. أماا وهللا ان كنات لفاي ساادتها حتاى 

فالتقين الباطل حتى يخرن الحق من جنباو ما لقريش ومالي؟ وهللا لقاد دااتنتهم كاافرين وألداتنهم مفتاونين وإّناي 

 (؟:24لصاحبهم باألمس كما أنا صاحبهم اليوم ما تنقم منا دريش إالّ ان هللا اختارنا عنيهم فأدخنناهم في حيزنا)

دال أبو جعفر الطبرإ: وسار عنّي )عنيا السالم( نحو البصرةو ورايتا مع ابنا محّمد بن الحنفيةو وعنى ميمنتا 

عبد هللا بن عباس وعنى ميسرتا عمر بن أبي سنمةو وعني في القنب عنى نادة حمراء يقود فرسااً كميتاا فنتقااه 

 في )فيد(
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غالم من بني سعد بن  عنبة يدعى )مرة( فقال من همالء؟ ديل هذا أمير الماممنينو فقاال سافره دانياة فيهاا دمااء 

 من نفوس فانيةو فسمعها أمير المممنين عنيا السالم فدعاه فقال:

مر هللا عيشئو أكاهن سائر اليوم بل عائفو فخناى سابينا ونازل فاي فياد ما اسمئ؟ دال: مرة دال )عنيا السالم( أ

داتنا اسد وطيىء فعرضوا عنيا أنفسهم فقال )عنيا السالم(: الزموا دراركم ففاي المهااجرين كفاياة. ودادم رجال 

الشايباني. من الكوفة )فيدا( فأتي عنّياً )عنيا السالم( فقال لا من الرجل؟ دال عامر بان مطارف داال الني اي: داال 

دال: أخبرناي ماا وراءئ؟ داال: أردت الصانح )فاأبو موساى صااحبئ وإن أردت القتاال فاأبو موساى األشاعرإ لائ 

 بصاحب فقال )عنيا السالم( ما أريد إالّ الصنحو إالّ أن يرد عنينا.

و دال أبو جعفر الطبارإ: ودادم عنياا ع ماان بان حنيافو وداد نتاف طنحاة والزبيار شاعر رأساا ولحيتاا وحاجبياا

فقال: يا أمير الماممنينو بع تناي ذا لحياة وجئتائ أمارد؟ فقاال )عنياا الساالم(: أصابت خياراً وأجاراً  ام داال: أيهاا 

الناس ان طنحة والزبير بايعااني  ام نك ااني بيعتايو وألباا عنايَّ النااسو ومان العجاب انقيادهماا ألباي بكار وعمار 

النّهام فاحنال ماا عقاداو وال تبارم ماا أحكماا فاي أنفساهما وخالفهما عنّي. وهللا انهما ليعنما أني لست مان دونهماا 

 (.25وأرهما المساءة فيما دد عمال)

ولما انتهى القتال بين الفريقين انطنق اإلمام )عنيا السالم( نحو الميادان ومان حولاا جمهاور كبيار مان أصاحابا 

  من يومذائ حتى يومنا هذا.فأدام الصالة عنى جميع القتنى من أصحابا ومن أعدائا. وكان عدد القتنى مجهوالً 

  م انصرف نحو البصرة يوم األ نين أإ بعد الودعة ب ال ة أيام فانتهى 
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(: أماا بعاد فاإن 26نبر وخطبهم فقاال)إلى المسجد الجامع فصنى فيا فأتاه الناس يهرعون مستخبرين فارتقى الم

هللا ذو رحمة واسعة ومغفرة دائمة وعقوجم وعقاب أليم دضى ان رحمتا ومغفرة وعفوه ألهل الطاعة من خنقا 

وبرحمتا اهتد  المهتدون. ودضى ان نقمتا وسطوتا وعقابا عنى أهل معصيتا من خنقاا بعاد الهاد  والبيناات 

 ما ضل الضالون.

بصرةو ودد نك تم بيعتي وظاهرتم عنيَّ عدو عدوإ؟ فقاام إلياا رجال فقاال: تظان خياراً. ونارائ فما ظنكم يا أهل ال

دد ظهرت وددرت فإن عافيت فقد اجترمناو وإن عفوت فالعفو أحب إلى هللا تعاالى فقاال اإلماام )عنياا الساالم( داد 

 ام جناس لننااس فباايعوه عناى  عفوت عنكمو وإياكم والفتنة فإنكم أول الرعية نفث التيعة وشق عصا هذه األماة.

 راياتهم حتى الجرحي والمستأمتة.



 م راح إلى عائشة بنت أبي بكر عنى بغنتاو فنما انتهى إليهاا فاي دار عباد هللا بان حناف ودخال إليهاا سانم عنيهاا 

ت ودعد عندها ودار بينهما بعض الحديثو  م دام لينصرف أشار إلى أبواب مغنقة في الدار فقال: لو فتحتها وجاد

فيها الجئين إلى حمائ م ل )مروان بن الحكم( وعباد هللا بان الزبيار.  ام أمسائ عان الكاالم وانصارف لشاأنا إلاى 

بيت المال. ولما نظر فيا وجد حواياتا الجاهزة ستمائة ألف درهم فقسمها عنى من شهد المعركاة مانهم فأصااب 

 وفة:كل واحد خمسمائة درهم عنى السواءو  م جنس فكتب بالفتح إلى الك

بسم هللا الرحمن الرحيمو من عبد هللا عنّي بن أبي طالب أمير المممنين إلى أهل الكوفة. سالم عنايكم فاإني أحماد 

إليكم هللا الذإ ال إلا إال هوو أما بعد. فإن هللا حكم عادل ال يغيروا ما بقوم حتى يغياروا ماا بأنفساهم وإذا أراد هللا 

 ونا من وال. أخبركم عنا وعمن سرنا إليهمبقوم سوءاً فال مرد لا وما لهم من د
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من جموع أهل البصرة وان تأشب إليهم من دريش وغيرهم من طنحاة والزبيار ونكا هم صافقة ايماانهم فنهضات 

ر مان ساار إليهاا وجماالعتهم ماا فعناوه بعاامني )ع ماان بان حنياف( حتاى دادمت من المدينة حتاى انتهاى إلايَّ خبا

)ذادار( فبع ت الحسن بن عنّي وعمار بان ياسار ودايس بان ساعد فاساتنفرتكم بحاق هللا وحاق رساول هللا وحقاي. 

ع ارة فأدبل إليَّ اخوانكم سراعاً فسرت إليهم حتى نزلت ظهر البصرةو فأعذرت بالدعاءو ودمت بالحجةو وادنات ال

والزلة من أهل الردة من دريش وغيرهم واستعتبتهم مان نكا هم بيعتاي وعهاد هللا عنايهمو فاأبوا إالّ دتاالي ودتاال 

من معيو والتمادإ في الغاي فناهضاتهم بالجهااد. فقتال هللا مان دتال مانهم ناك ااًو وولاى مان ولاى إلاى مصارعهم 

ماا راوا ماا حال بهام ساالوني العفاو عانهم فقبنات ودتل طنحة والزبير وخاذلوا وادباروا وتقطعات بهام األساباب ول

منهم وغمدت السيف عنهم وأجريت الحق والسنة فيهم واستعمنت )عبد هللا بن عباس( عنى البصارة وأناا ساائر 

إلى الكوفة إن شاء هللا تعالىو ودد بع ت إليكم زجر بن ديس الجعفي لتسألوه فيخبركم عناا وعانهم وردهام الحاق 

 (.27وهم كارهون والسالم عنيكم ورحمة هللا وبركاتا)عنينا ورد هللا لهم 

شيء ينبغي لها من مركاب أو زاد أو متااع.    م جهز عنّي بن أبي طالب )عنيا السالم( عائشة بنت أبي بكر بكل

وأخرن معها كل من نجا فمن خرن معها إالّ من أحب المقام. وأختار لها اإلمام )عنيا السالم( أربعاين امارأة مان 

لبصرة المعروفات وأرسل معها أخاها عبد الرحمن بن أبي بكرو وخرجت إلى المدينة يوم السبت أول أياام نساء ا

رجب سنة ست و ال ين هة . وخرن أمير المممنين )عنيا السالم( إلى الكوفة ودد استخنف عنى البصرة عباد هللا 

 بن
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 (.28عباس. وولى عنى الخران وبيت المال زياد بن أبيا)

وكتب إلى أمراء جنوده أن لكم عندإ خير ما تتودعون. لكم عندإ إالّ احتجز دونكم سراً إالّ فاي حارب وال أطاوإ 

ان تكونوا عندإ في الحق سواء فإن أبيتم عنكم أمراً إالّ في حكم وال أوخر حقاً لكم عن محنا وال أرزاكم شيئاً, و

أن تستقيموا لي عناى ذلائ لام يكان أحاد أماون عنايَّ ممان فعال ذلائ مانكم.  ام أعادباا عقوباة ال يجاد عنادإ فيهاا 

 هوادة.

وكتب إلى أماراء الخاران: أرحماوا ترحماوا وال تعاذبوا خناق هللا وال تكنفاوهم فاوق طاادتهم وأنصافوا النااس مان 

جاتهم. فإنكم خزان الرعية ال تتخذن حجاباً وال تحجبن أحداً عن حاجة حتاى ينهيهاا إلايكم ال أنفسكم وأصبروا لحا

تأخذوا بأحد إالّ كفيالً عمن كفل عناو وإياكم وتأخير العمال ودفاع الخيار إال كفايالً عمان كفال عناا. وإيااكم وتاأخر 

 (.29العمل ودفع الخير فإن في ذلئ الندم.. والسالم)

م عنّي )عنيا السالم( إلى معاوية دال: فسبحان هللا ما أشد لزومئ لألهواء المبتدعة والحيرة ومن كتاب من اإلما

المتبعة مع تضايع الحقاائق واطاراح الو اائق التاي هاي هلل طنباةو وعناى عباادةه حجاةو فأماا اك اارئ الحجاان فاي 

 (.31ا)ع مان ودتنتا فغنئ انما نصرت ع مان حين كان النصر لئ وخذلتا حيث كان النصر ل

ولمااا بنااغ معاويااة مااا انتهاات إليااا )معركااة الجماال( ومااا ناازل بااالزبير باان العااوام وطنحااة باان عبيااد خاصااة وكيااف 

 انصرفت عائشة غير موفقة إلى مدينة
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وئ مربكة جعنتا مضطراً في تخر األمر أن ينشر )دمايص ع ماان المنطاخ بدماا( )ي رب(. خامرتا أحاسيس وشك

عنى رمح شاهق في الشام فيجتمع في كل يوم حواليا جموع حاشدة مان الرجاال والنسااء يتبااكون عناى مقتناا. 

نتقااام  ام اهتاد  بعاد ذلائ إلااى ذريعاة أخار  موائماة لخفايااا نياتاا الدنيئاة فادعا الناااس إلاى التضاامن والتجارد لال

الفعني في الكوفة من دتنة ع مان فشرعوا يناصرون ويتوافدون جماعات إلى جماعات من أجال االنتقاام الشاامل 

في حين كان معاوية بالذات ال ينفئ ي ير عواطفهم. ويخطب في جموعهم ويصور لهم كيف القوة بعاد مقتناة فاي 

ياة ي يارهم بكال وساينة ويساتجمعهم حتاى بناغ الطريق مد   ال ة أيام متوالياة متوالياة مان غيار دفان ولاث معاو

عددهم  مانين ألف متطوع وفيهم ك ير من شيوخ القبائل وأصحاب المكانة االجتماعية المرموداة وباايعوه أمياراً 

عنيهم وليس خنيفة عنى جميع المسنمينو وكان من بينهم عمرو بن العاص ومروان بن الحكم وعبد هللا بان ذإ 

. ومن المعنوم ان الناس فاي باالد الشاام كاانوا منساجمين يوماذائ ماع سياساة معاوياة الكالع ومن عنى شاكنتهم

المالية والقضائية والدينية والعشائرية منذ أمد سابق في حين انهم لم يكونوا كذلئ مع ما يسامعونا مان سياساة 



ماع أحاد فاي أإ حاق  اإلمام عنّي بن أبي طالب )عنيا السالم( إن لم يكن عنّي بن أباي طالاب فاي الواداع يتسااهل

اجتماعي أو ديني أو غيرهما عنى اإلطالق ولم يكن ليتخاذ مان خزاناة أماوال المسانمين مجنباة لقناوب النااس أو 

 ينفق منها عنى الشعءار وعنى المولين لسياستا السنسنة المنقنبة في الشام.

أن يحاوإ دتناة ع ماان عان حاق وغني عن التوكيد ان اإلمام عنّي بن أبي طالب )عنياا الساالم( داد حااول ك ياراً 

ويحصيهم عدداً مع حرصا عنى نفسا أال ينحرف ضمناً سااخطاً عنايهم فيقاع مان جاراء ذلائ فاي ا ام هاو بارإء 

 منا. وكان كنما
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وتشخيصااهم ياار  ان الااذين يتقاادمون أمااام عينيااا لالعتااراف أو اإلداارار يبنغااون يحاااول كشااف الجناااة الحقيقيااين 

زهاء ألف شخص ولديهم من المزاعم والمبررات ما يجعنا في حيرة وشكوئ مربكاة وال يتايح لاا مجااالً خالصااً 

ا. منيااراً لمقاضاااتهم وال ساايما بااين دبائاال ذوإ تراء غامضااة ونيااات متباينااة بشااأن مقتاال ع مااان وأسااباب مقتناا

ويخشى في الودت نفسا أن يسبب اضطراباً بينهم أو يستحدث مشكنة دامية بعد أمد دريب وبعيد من الزمن. لقاد 

كااان معاويااة ماان دأبااا أن يتحااين كاال فرصااة تفيااده لتحقيااق مااا كااان يتمنااى معاويااة بعااد وفاااة الخنيفااة )عماار باان 

ير بمعوناة مان الرجاال الكباراء ذوإ الخطاب( لنوصول إلى دست الخالفاة اإلساالمية ولاو فاي دطار إساالمي صاغ

المطامع ويتخذهم أعواناً لا يتعاظم بهم عنى سوية النااس. وهاا هاي ذإ داد أتيحات لاا تنائ الفرصاة خاصاة فاي 

الشام نفسها ليتادإ بال أر لمقتل الخنيفة ع ماان بان عفاان فاساتغنها بصاورة مقنعاة لننااس وال تادعو إلاى الشائ 

ع من حولا الوف الناس ودد أصاب حميم هدفا حينذائ واستغل ذكاءه المرياب وانطنق يبذل أدصى امكاناتا ليجم

في اهمال أبناء ع مان بن عفان عن تقريبهم إليا لينادوا معا بطنب ال أر لمقتل أبيهم في مدينة ي ارب لائال يحاق 

تهات الحارب فاي لهم في األخير أن يحوزوا منفعة أو اشتراكاً فاي مان مواداع الحكام بعاد انتهااء الحارب إذا ماا ان

 مصنحتهم ضد دتنة ع مان بن عفان.

لقد خرن معاوية بن أبي سفيان من الشام عنى رأس  مانين ألف مقاتل نحو الكوفة لي اأر بهام لمقتال ع ماان بان 

عفان كما زعم يومذائو ولما بنغ أراضي صفين ما بين العراق والشام أمر أتباعا فنزلوا بأ قالهم عنيها وأدااموا 

 شريعة الفرات.  م أدبل اإلمام عنّي بن أبي طالب )عنيا السالم( منخيامهم عنى 
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الكوفااة عنااى رأس ساابعين ألااف مقاتاال فااأمر بااأن يقيمااوا خيااامهم عنااى مقربااة ماان خيااام أهاال الشااام ولكاان الااذإ 

م حينذائ أال يجدوا مقربة منهم سبيالً ميسوراً لنوصول إلى شريعة الماء الذإ ال غنى عنا عنى اإلطاالقو زعجه



فاستدعى اإلمام )عنيا السالم( دادة جيشا واستوضحهم عن تيسر سبيل الماء من غير البدء بمعركة داميةو فنام 

فانتدب لذلئ دائداً من دادة جيشا هاو )األشاتر  يجدوا أبداً من غير االستعانة بالسيوف لنوصول إلى حيازة الماءو

النخعي( وأيده بمئة مقاتل لتيسير حيازة الماء دائماً لجيش اإلمام )عنيا السالم( من غير معارضة فقااتنهم مالائ 

األشتر فطردهم من الشريعة وغنبهم عنيها ولما أخاذوا ماا يكفايهم مان المااء سامحوا لجايش معاوياة أن يأخاذوا 

مون من ماء الفرات فانطنق عمر بن العاص إلى معاوياة وداال لاا: ألام أدال لائ ال تمناع المااء عان بعدهم ما يشا

جيش عنّي بن أبي طالب وإالّ فانهم سوف يخزونئ بارغام جيشئ عنى الفرار من الشريعة وينقنون ماا يشاامون 

كجايش اإلماام عناّي )عنياا من الماء من غير مخافة أو اصطبار؟ فنم ينابس معاوياة ببنات اعتاذار معقاول فنب اوا 

السالم( يأخذون من ماء الفرات ما شاموا ومتى شاموا ليدرئ األذكياء المدركون ان )عنّي بن أباي طالاب( لايس 

داسياً وال منحرفاً بذاتا وال ينبغي الفردة بين المسنمين أو التنكيل بطائفة منهم في مقام االصالح فاستدعى عناّي 

بان محصان األنصاارإ( وساعيد بان دايس الهماداني وشابث بان الربعاي التميماي  )عنيا السالم( )بشير بن عمرو

وأوكل إليهم أن يذهبوا إلى مواجهة )معاوية( يوجااهروه بالحسانى عساى أن يساتدرجوه إلاى الطاعاة والجماعاة 

)أباو عمارو بان محصان( فحماد   دبل سفئ الدماءو فانصرفوا إلى معاوية حتى دخنوا عنيا استفمهم القعاود باادر

  وأ نى عنيا ودال : أما بعد يا معاوية فإن الدنيا عنئ زائنةو وانئ راجع إلى اآلخرة وان هللا هللا

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 35ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

هذه األمةو وأال تسفئ دماءها بينهاا.  مجازيئ بعمنئ ومحاسبئ بما ددمت يدائ وانني أنشدئ هللا أال تفرق جماعة

فقطع عنيا معاوية الكالم ودال فهال أوصيت صاحبئ فقال سبحان هللا صاحبي ال يوصى. ان صااحبي لايس م نائ 

صاحبي أحق الناس بهذا األمر في الفضل والدين والسابقة في اإلسالم والقرابة من الرسول. دال معاوياة فنقاول 

ربئو واجابة ابن عمئ إلى ما يدعوئ إليا من الحق فإناا أسانم لائ فاي دينائ. وخيار ماذا دال: أدعوئ إلى تقو  

( . فعقاب عناى ذلائ الحاديث 30لئ في عادبة أمرئ. دال معاوية ويظل دم ع مان؟ ال والرحمان ال أفعل ذلئ أباداً)

محصنو انا ال يخفى )شبث بن الربعي( ودال: بعد حمد هللا وال ناء عنياو يا معاوية دد فهمت ما رددت عنى ابن 

عنيناا ماا تقار وماا تطنابو غنائ ال تجاد شايئاً تساتغوإ باا النااس وال شايئاً تساتميل باا أهاواءهم وتساتخنص بااا 

طاعتهم إال انا دنت لهمو دتل إمامكم مظنوماً فهنموا نطنب بدما فاستجاب لئ سفهاء طغام رذالو ودد عنمناا أنائ 

بت لا القتل لهذه المنزلة التي تطنب. ورب مبتغ أمراً وطالاب لاا أبطأت عنا بالنصر عامداً لمآرب في نفسئ وأج

يحول هللا دوناو وربما أوتى المتمني أمنيتا وربما لم يمتها ووالا مالائ فاي واحادة منهاا خيار. وهللا لائن أخطاأئ 



عاوياة ما ترجو انئ لشر العرب حاالًو ولائن أصابت ماا تتمنااه ال تصايبا حتاى تساتحق صاني الناارو فااتق هللا ياا م

 (.32ودع ما أنت عنيا وال تنازع األمر أهنا)

فتقنقل معاوية في مجنسا  م دال بعد حمد هللا وال ناء عنيا. )أما بعد فإن أول ما عرفت مان سافهئ وخفاة حنمائ 

 دطعئ عنى الحسيب الشريف
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سيد دوما منطقا.  م عب ت بعدئذ فيما ال عنم لئ باو ودد كذبت ولممت أيها األعرابي الحنيف الجافي فاي كال ماا 

وصت وذكرت. انصرفوا من عندإ فإنا ليس بيني وبينكم إال السيف وغضب فخارن القاوم وشابث يقاول: أعنيناا 

باين يادإ عناّي بان أباي طالاب شارحوا كال الاذإ دار  ( ولماا حضاروا33تهول بالسيفو أما وهللا لنجعناا إليائ( )

 بينهم وبين معاوية وذلئ في شهر ربيع اآلخر من السنة السادسة وال ال ين.

وخرن دراء أهل العراق ودراء أهل الشام فعساكروا ناحياة صافين فاي  ال اين ألفااً وعساكر عناّي )عنياا الساالم( 

القراء فيما بين عنّي )عنيا السالم( ومعاوية منهم عبيد  عنى الماء وعسكر معاوية أعنى منا عنى الماء ومشت

السنماني وعنقمة بن ديس النخعي وعبد هللا بان عتباة وعاامر بان عباد القايسو فادخنوا عناى معاوياة فقاالوا: ياا 

معاوية ما الذإ تطنب دال: أطنب بدم ع مانو دالوا ممن تطنب بدم ع مان دال: أطنبا من عنّيو دالوا : هو دتنا؟ 

 ل: نعم هو دتنا.دا

وأو  دتنتاو فانصرفوا من عنده فدخنوا إلى عنّي )ع ( فقالوا: ان معاوية يزعم انئ دتنات ع ماان. فقاال: النههام 

لكذب فيما دالاو لم أدتناو فرجعوا إلى معاوية فأخبروه. فقال لهم: انا لم يكن دتنا بيده وأنا أمار ومااأل. فرجعاوا 

انئ لم تكن دتنات بيادئ فقاد أمارت ومااألت عناى دتال ع ماان فقاال: ألنهام لكاذب إلى عنّي فقالوا إن معاوية يزعم 

فيما دال. فرجعوا إلى معاوية فقالوا ان عنّياًًل يزعم انا لم يفعلو فقاال معاوياة: ان كاان صاادداً فنيقادنا مان دتناة 

ن معاوياة يقاول لائ ع مان فانهم في عسكره وجنده وأصحابا وعندهو فرجعوا إلى عنّي )عنياا الساالم( فقاالوا: ا

 ان كنت صادداً فادفع إلينا دتنة ع مان
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أو مكنا منهمو فقال لهم ان القوم تأولوا عنيا القرتن وودعات الفرداة.. فقتناوه فاي سانطاناو ولايس عناى ضاربهم 

 (.34دود. فخصم )رد أو نفي( عنى معاوية)م نهم 

لقد كان معاوية مصمماً يومذائ عنى الحرب منذ خروجا من الشامو ماممالً أن ينتصار أخياراً فيصايب دساطاً مان 

السنطة في الشام وهو يعنم ان دتنة ع مان الحقيقين هما ا نان )دتيرة بن وهابو وساودان بان حماران( وكالهماا 



عنى أيدإ )عبيد ع ماان بان عفاان( ولام يباق لهماا وجاود فاي جايش اإلماام عناّي )عنياا دتال في يوم الدار نفسا 

السالم( يومذائ. وأما من سواهما من الحضور فنم يكوناوا دتناة بالفعال وإنماا شااركوا فاي االغاراء باا وحصاره 

عنااى والهجااوم عنااى داره وهاام: )عماارو باان الحمااق الخزاعااي واألشااتر النخعااي ومحّمااد باان أبااي بكاار( وتخاارون 

 شاكنتهم عنى همالء دود يحكم الشرع.

ولذلئ عاد معاوية فاعترض بقولا: ما دام األمر كما تزعماون فنمااذا ابتاز األر دونناا عناى غيار مشاورة مناا وال 

 ممن هاهنا معنا؟

وهم شاهود لنمسانمين فاي  –في م ل هذا األمر  –فقال اإلمام )عنيا السالم( ان الناس تبع المهاجرين واألنصار 

بالد عنى والتهم وأمراء دينهمو فرضوا بي وباايعوني ولسات أساتحل أن ادع ضارب )م ال( معاوياة يحكام بياده ال

عنااى األمااة ويشااق عصاااهموفرجعوا إلااى معاويااة وأخبااروه بااذلئو فقااال لاايس كااا يقااولو فمااا بااال ماان هاهنااا ماان 

بان أباي طالاب فاأخبروه بقولااو  المهاجرين واألنصار لم يدخنوا في هذا األمر ويممروا فيا؟ فانصرفوا إلاى عنايّ 

 فقال ويحكم هذا )لنبدريين حسب( دون الصحابةو وليس في األرض بدرإ إال ودد
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 بايعني وهو معي ودد رضيو فال يغرنكم معاوية من أنفسكم ودينكم. 

ولب وا عنى تنئ الحال  ال ة أشهر ربيع اآلخر وجمااد  األولاى وجمااد  اآلخارة وهام ماع ذلائ يفزعاون الفزعاة 

 (.35فيما بينهم ونحجز القراء بينهم ودد بنغ عدد تنئ الفزعات خمساً و مانين فزعة ال يقع بينهم دتال)

اإلمااام عنااّي باان أبااي طالااب )عنيااا ولمااا اسااتقبل الناااس شااهر صاافر ماان الساانة السااابعة وال ال ااين لنهجاارة جمااع 

السااالم( دااادة جيشااا ودااال لهاام: إنااي ألخشااى أن ياازعم معاويااة لجيشااا بأننااا نحاان نااروم أن نتجنااب الحاارب بهااذا 

الصمت خوفا من أن يصيبنا دحر أمام جيشهم خاصة بعد خروجنا نحن منذ درياب مان حارب الجمال ولاذلئ فاإني 

اً مان أصااحابنا ليناادوا فاي أزاء معسااكر أهال الشااام باأنني دااد ساوف أرسال غااداً وهاو اليااوم األول مان صافر نفاار

استأنيت بكم لتراجعوا الحق وت بتوا إليا وتعتصموا با واحتججت عنيكم بكتاب هللا ودعوتكم إليا فنم تحيدوا عن 

تاالي غنوائكم ولم تجيبوا إلى حق. وإني دد نبذت إليكم عنى سواءو ان هللا ال يحب الخائنين. وفاي صاباح الياوم ال

بادر الجانبان المتعاديان إلى تعبئاة عسااكرهم وكتباوا كتاائبهم وانطناق اإلماام )عنياا الساالم( يادور باين صافوف 

عساكرهم يوصيهم )أن ال تقاتنوا القوم حتى يبدأوكمو فهي حجة أخار  لكام عنايهمو فاإذا دااتنتموهم فهزمتماوهم 

ة. وال تسئنوا دتايالًو فاإذا وصانتم إلاى رجاال القاوم فاال فال تقتنوا مدبراً وال تجهزوا عنى جريحو وال تكشفوا عور



تهتكااوا سااتراًو وال تاادخنوا داراً إالّ بااإذنيو وال تأخااذوا شاايئاً ماان أمااوالهم إالّ مااا وجاادتم فااي عسااكرهم وال تهجااوا 

 امرأة إالّ بإذني وان شتمن أعراضكمو وتناولن أمراءكم وصنحاءكم فانهن ضعاف القو  واألنفس

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 39ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص ةةةةةةةةةةةةةة

والعقولو ولقد كنا وانا لنممر بالكف عنهن وهو مشركاتو وان كان الرجل ليناول المارأة فاي الجاهنياة باالهراوة 

خفظاوا األصاوات. وادنعاوا الكاالم أو الحديد فيعير بهاا عقباا مان بعاده. عبااد هللا: اتقاوا هللا وغضاوا أبصااركم وا

 (.36ووطنوا أنفسكم عنى المنازلة والمجادلة والمبارزة والمعانقةو وا بتوا واذكروا هللا ك يرا لعنكم تفنحون( )

وكان ترتيب عسكر )عنّي عنيا السالم( بموجب ما رواه عمرو بن شمر عنا جمنة الارواة اناا جعال عناى الخيال 

ة )عبد هللا بن بديل بن ورداء الخزاعي( ودفع النواء إلى هاشم بان عتباة بان أباي )عمار بن ياسر( وعنى الرجال

وداص الزهرإو وجعل عنى الميمنة األشعث بان دايس وعناى الميسارة عباد هللا بان العبااس. وجعال عناى رجالاة 

وفاة الميمنة سنيمان بن صرد الخزكاعي وعنى رجالة الميسرة الحاارث بان مارة العبيادإ وجعال القناب مضار الك

والبصاارة جميعاااً وجعاال عنااى ميمنااة القنااب اليمنااى وعنااى ميساارتا ربيعااةو وعقااد ألويااة القبائاال أيضاااً... وهكااذا 

 انتظمت القبائل تحت ألويتها المعقودة تحت ديادة رمسائها وأمرائها باشراف عنّي بن أبي طالب )عنيا السالم(.

اب وعنى الرجالة مسنم بن عقبة المرإ وجعل عناى وأما معاوية فاستعمل عنى الخيل عبيد هللا بن عمر بن الخط

الميمنة عبد هللا بن عمر بن العاص وعنى الميسارة حبياب بان مسانمة الفهارإ وأعطاى الناواء عباد الارحمن بان 

خالد بن الوليدو وجعل عنى أهل دمشق وهم القنب الضحائ بن ديس الفهرإ. وعنى أهل حمص وهام الميمناة ذا 

دنسرين وهم في الميمنة أيضاً زفر بن الحارث الكالباي وعناى أهال األردن ومام فاي  الكالع الحميرإو وعنى أهل

 الميسرة سفيان
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ن مخناد وعناى رجالاة أهال بن عمرو أب األعور السنميو وعنى أهل فنسطين. وهم في الميسارة أيضااً مسانمة با

طرياف بان  –دمشق بشر بن أبي ارطاة العامرإ وعنى رجالة أهل حمص )حوشبا ذا ظنايم( وعناى رجالاة دايس 

حابس األلهاني .. وهكذا انظمت القبائل تحت ألويتها المعقودة تحت ديادة رمسائها وأمرائها باشراف معاوية بن 

 أبي سفيان.

سبع و ال ين وكان يوم األربعاء ادتتل رجال من هامالء ورجاال مان هامالء وفي اليوم األول من شهر صفر سنة 

دتاالً شديداً  م تودف القتال بينهم بعد منتصف النهار من غير أن يفوق أحدهما عنى اآلخار وكاان الشامرف عناى 

نمة(  ام )حبياب بان مسا  تنظيم الرجال العراديين في ذلئ اليوم )األشاتر النخعاي( وعناى تنظايم الرجاال الشااميين



برز هاشم بن عتبة في اليوم ال اني يتقدم رجاالً من أصحاب أمير المممنين )عنيا السالم( وهم عنى خيال حسانة 

فبرز لا أبو األعور السانمي بجماعاة مان أهال الشاام فاادتتنوا جميعااً  ام ادتتناوا نهاارهم كناا حتاى انصارفوا إلاى 

ين عنى اآلخرو وفاي الياوم ال الاث وكاان ياوم ال ال ااء بارز معسكراتهم ألداء الصالة من غير أن يفوق أحد الجانب

عمار بن ياسر عنى الرجالة ومعا عنى الخيل زياد بن النظر, وكان عمر بن العاص عنى متقادمي جايش معاوياة 

لنحربو فالتحم خيل الجانبين أول األمر فنم يظهر أحدهما عنى اآلخر فحمل عمار بن ياسر بمن معا مان الرجاال 

رو بن العاص عن مودفا. وفي المساء انصرف عمار بن ياسر مع مرافقيا ألداء الصالة من غيار أن فتقهقر عم

يحرر نصراً عنى أعدائاا ورو  نصار بان مازاحم فاي كتاباا )صافين( ان )عناّي بان أباي طالاب( نظار إلاى راياات 

وا ياوم الفاتح لنرساول معاوية وأهل الشام فقال: والذإ فناق الحباة وبارأ النسامة انهام ماا أسانموا ولكان استسانم

 )صنّى هللا عنيا وتلا وسنم( ولما وجدوا أعواناً لهم اليوم رجعوا إلى عدواتهم لناو أال انهم لهم يتركوا الصالةو
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لعزيز بن سياه عن حبيب بن أبي  ابت دال: لما كان دتال صفين دال رجال ورو  نصر بن مزاحم أيضاً عن عبد ا

لعمار بن ياسر: يا أبا اليقضان.. ألم يقل رسول هللا )صنّى هللا عنيا وتلا وسنم(: داتنوا الناس حتاى يسانموا فاإذا 

تاى وجادوا عنياا أسنموا عصموا مني دماءهم؟ دال: بني, ولكن وهللا ما أسنموا ولكن استسنموا وأسروا الكفر ح

 أعواناً.

ورو  نصر في كتاب صفين ان عمرو بان العااص كاان عادواً لنحاارث بان نضار الخ عماي صااحب عناّي بان أباي 

طالبو وكان عنّي )عنيا السالم( معروفاً بغاياة الشاجاعة باين أهال الشاام فاال يباارزه أحاد إالّ فاي النادرة القنيناةو 

ذكر فيا الحارث بن نضار وعاباا معاباة جارحاة فقاال فياا الحاارث  وكان عمرو بن العاص دنما يجنس مجنساً إالّ 

 بن نضر الخ عمي:

 ليس عمرو نبارئ ذكره الحارث *** بالسم أو يالدي عنّياً 

 واضع السيف فوق منكبا األيمن*** ال يحسب الفوارس شيا

 ليت عمرا ينقاه في حومة النقع*** ودد أمست السيوف عصيا

 ... إلخ.

حتى بنغت عمرا فأدسم باهلل لينقين عنّياً ولاو ماات ألاف موتاة. فنماا اختنطات الصافوف لقياا  فشاعت هذه األبيات

)عمرو( فحمل عنيا برمحا فرجع إليا اإلمام )عنيا السالم( شاهراً سايفا فاألقى عمارو نفساا عان فرساا كاشافاً 

 (.37عورتا فانصرف عنا اإلمام)



ر بان ارطااة( مان األبطاال الطغااة وكاان ماع معاوياة فاي وذكر أبو عمر بن عبد البار فاي كتااب اساتيعاب ان )بسا

صفين فأمره أن ينقى عنّيااًًل )عنياا الساالم( فاي القتاالو وداال لاا: إناي سامعتئ تتمناى لقااءه فناو أظفارئ هللا باا 

 وصرعتا حصنت عنى

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 42ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

الدنيا واآلخرة ولم يزل يشجعا ويمنيا حتى رأ  عنّياً )عنيا السالم( في الحرب فقصدهو فالتقيا فقصاده عناّي بان 

أبي طالب فصرعا أرضاً فرفع ساديا وكشاف عان عورتاا. ولماا بادت ساوأتا انصارف عناا عناّي بان أباي طالاب 

بار ولنشاعراء أشاعار ماذكورة فاي موضاعها )عنيا السالم( وعسكر معاوية يضحكون  م دال أبو عمار بان عباد ال

 فمنها ذكر ابن الكنبي والمدائني:

 أفي كل يوم فارس لئ ينتهي*** وعورتا وسط العجاجة بادية

 يكف لها عنا عنّي سنانا*** ويضحئ منها في الخالء معاوية

 (38بدت أمس من عمرو فقنع رأسا*** وعورة بسر م نها حذو حاذيا)

تمرت بين الفريقين أربعين صباحاً بين حرب متصنة ومنقطعة وما بين شديدة منهكاة وجمنة القول ان الحرب اس

وبين واهنة غير منهكة حتى دتل من أهل الشام خمسة وأربعين ألف مقاتل. ومن العرادين خمسة وعشرين ألف 

اكمائ إلاى هللا عاز مقاتلو  م خرن عنّي بن أبي طالب ودال لمعاوية لنمرة ال انية عالم تقتل الناس بيني وبينئ لح

 (.39وجل فأينا دتل صاحبا استقام لا األمر فقال معاوية ألصحابا: يعنم انا ال يبارزه أحد إال دتنا)

:ان عماراً بان ياسار نااد  فاي صافين دبال مقتناا بياوم أو  01ص  8ورو  نصر بن مزاحم في كتاب صفين ن 

  ولد؟ فأتتا عصابة من الناسيومين أين من يبغي رضوان هللا عز وجل وال يموب إلى مال وال
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ادصدوا بنا دصد همالء القوم الذين يتبعون دم ع مان ويزعمون ان دتل مظنوماا. وهللا ان كاان إالّ ظالمااً لنفساا. 

 الحاكم بغير ما أنزل هللا.

دفع عنّي )عنيا السالم( الراية إلى )هاشم بن عتبة بن أبي وداص( وكان عنيا ذلئ اليوم درعانو فقال لا عنّي و

أبااا هاشاامو أمااا تخشااى عنااى نفساائ أن تكااون أعااور جباناااً؟ دااال سااتعنم يااا أمياار  –)عنيااا السااالم( كهيااأة المااازح 

محاً فهازه فانكسار.  ام أخاذ تخار فوجاد جاساياً المممنين وهللا أللفن جماجم همالء لف رجل ينوإ اآلخرة. فأخذ ر

 (.41فالقاه.  م عاد برمح لين فشد با النواء)



ورو  نصر بن مزاحم دال حاد نا عمار بان ساعد داال: بينماا عناّي بان أباي طالاب كاان وادفااً باين جماعاة همادان 

الحميرإ فقيل لا دد وحمير وغيرهم من افناء واخالط دحطان إذ ناد  رجل من أهل الشام من دل عنى أبي نوح 

وجدتا فماذا تريد؟ فحسر عن ل اما فإذا هو ذو الكالع الحميرإ ومعا جماعة من أهنا ورهطا.. فقال ألبي نوح 

 (.40سر معي؟ دال إلى أين؟ دال: إلى أن نخرن عن الصفو دال: ما شأنئ دال: ان لي إليئ لحاجة)

. دال ذو الكاالع بناى: فسار فنائ ذماة هللا وذماة رساولا وذماة دال أبو نوح... معاذ هللا أن أسير إليئ إالّ في كتيبة

فسار أبو نوح وسار ذو الكاالع   ذإ الكالع حتى ترجع إلى خينئو فإّني أريد أن أسألئ عن أمر فيكم تمارينا فيا.

ا فقال لا: إنما دعوتئ أحد ئ حدي اً حد اه عمرو بن العاص دديما في خالفة عمر بن الخطااب  ام اذكرنااه اآلن با

فأعادهو انا يزعم انا سمع رسول هللا )صنّى هللا عنيا وتلا وسنم( دال: ينتقي أهل الشام وأهل العراق في احاد  

 الكتيبتين الحق وإمام الهد  ومعا عمار بن ياسر. فقال
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نوح: نعم وهللا انا لفينا دال: نشدتئ هللا أجاد هو عنى دتالنا؟ دال أبو نوح: نعم ورب الكعباةو لهاو أشاد عناى  أبو

دتالكم مني ولوددت انكم خنق واحد فذبحتا وبدأت بئ دبنهم... وأنت ابن عمي دال ذو الكاالع: وينائ عاالم تمناي 

لقريباةو وماا يسارني أن أدتنائ. داال أباو ناوح ان هللا  ذلئ منا؟ فوهللا ما دطعتئ فيما بيني وبينئ داط. وان رحمائ

دطع باإلسالم أرحاماً دريبةوووصل با أرحاماً متباعدة وإني داتنئ وأصحابئ ألنا عناى الحاق وأناتم عناى الباطال. 

دال ذو الكالع: فهال تساتطيع أن تاأتي معاي صاف أهال الشاام فأناا لائ جاار مانهم حتاى تنقاى عمارو بان العااص. 

 مار وجده في دتالنا لعنا أن يكون صنح بين هذين الجندين؟فتخيره بحال ع

دنت: واعجباه من دوم يعتريهم الشئ في أمرهم لمكان عمار. وال يعتريهم الشئ لمكان عنّي بن أبي طالب )عنيا 

السااالم( ويسااتدلون عنااى ان الحااق مااع أهاال العااراق يكااون عمااار بااين أظهاارهمو وال يعبااأون بمكااان عنااّي )عنيااا 

يحااذرون ماان دااول النبااي )صاانّى هللا عنيااا وتلااا وساانم(: )تقتناائ الفئااة الباغيااة( ويرتاااعون لااذلئ وال السااالم( و

يرتاعون لقولا )صنّى هللا عنيا وتلا وسنم( في عنّي )عنيا السالم(: )النهام وال مان وااله وعااد مان عااداه( وال 

 (.42لقولا: )ال يحبئ إالّ مممن وال يبغضئ إالّ منافق()

أبي طالب في أشد أيم صفين يباشر الحرب بنفسا مع جنوده األبطاال حتاى لقاد صاارحوه إالّ بخاامر كان عنّي بن 

الغمرات السود ما داموا دائمين حوالياو فيجيبهم دائالً: ألست معكم من جند هللا أماا معاوياة بان أباي سافيان فنام 

ذ كاان يجناس فاي أدصاى الحوماة يكن كذلئ وال يخترما أسف باهظ عنى مقتل بطل برإء مان أبطاال المسانمين إ

 تحت دبة من الكرابيس السميكة ومن حولا الرجال األشداء يحمونا ويحمون مصالحهم معا من كل
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 ألواء ومن كل أذ .

ع مان أياام صافين كاان أول فارساين التقياا فياا )حجار الخيارو حجار بان عادإو وفي هاذا الياوم وهاو الياوم السااب

وحجر الشار الكناده بان عماا( وهاو مان أصاحاب معاوياة داطعناا برمحيهماا وخارن رجال مان بناي أساد يقاال لاا 

خزيمااة األساادإ ماان عسااكر معاويااة فضاارب حجاار باان عاادإ ضااربة شااديدة برمحااا فحماال أصااحاب عنااّي )عنيااا 

نحو معسكر معاوية بعدما دتل حجر الخيرو  م برز حجر الشر من جديد فبرز إليا الحكم بان  السالم( فهرب ناجياً 

أزهر. من أهل العراق فقتنا حجر الشر فخرن إليا رفاعة بن ظالم الحميارإ مان جايش العاراق فقتناا وعااد إلاى 

 (.43أصحابا يقول: الحمد هلل الذإ دتل حجر الشر بالحكم بن أزهر)

ا السالم( دعا أصحابا أن يذهب واحد مانهم بمصاحف كاان فاي ياده إلاى الشاام فقاال: مان ياذهب  م ان عنّياً )عني

إليهم فيدعوهم إلى ما في المصحف هذا؟ فسكت النااس وأدبال فتاى اساما ساعيد فقاال: أناا صااحبا وأعااد القاول 

هم فناشدهم هللا ودعااهم  انيةو فسكت الناس وتقدم الفتى سعيد فقال: أنا صاحباو فسنما إليا فقبضا الفتى  م أتا

إلى ما فيا فقتنوهو فقال عنّي )عنيا السالم( لعبد هللا بن بديل بن ورداء الخزاعي احمال عنايهم اآلنو فحمال بمان 

 معا من أهل الميمنة عنيهم وجعل يضرب بسيفا ددما ويقول:

 لم يبق غير الصبر والتوكل*** والترس والرمح وسيف مقصل

 ل*** مشي الجمال في حياض المنهل م التمشي في الرعيل األو

فنم يزل يحمل حتى انتهى إلى معاوية والذين باايعوه عناى الماوت فاأمرهم أن يصامدوا لعباد هللا بان باديلو وبعاث 

 مضطراً إلى حبيب بن مسنمة

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 46ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

رإ وهو في الميسرة أن يحمل عنياا بجمياع مان معاا واخاتنط النااس واضاطرم الفيناقو ميمناة أهال العاراب الفه

وميسرة أهال الشاام وأدبال عباد هللا بان باديل يضارب النااس بسايفا دادما حتاى أزال معاوياة عان مودفاا منهزمااً 

وأصاحابا أناا يعناي ع ماان بان  وجعل عبد هللا ينادإ يا ل ارات ع مان وإنما يعني أخا لاا داد دتالو وظان معاوياة

عفااان وتراجااع معاويااة القهقاارإ ك يااراً وأشاافق عنااى نفسااا وأرساال إلااى حبيااب باان مساانمة ماارة  انيااة يسااتنجده 

ويستصرخا ويحمل حبيب حمنة شديدة بميسرة معاوية عنى ميمنة العراق فكشفها حتى لم يباق ماع بان باديل إالّ 

عض يحمون أنفسهم وأمر ابن بديل في الناس وصمم عنى مقتال نحو مئة إنسان من القراء فاستند بعضهم إلى ب



معاويةو وهو يطنب مودعا ويصمد نحوه حتى انتهى إليا فاضطرب معاوية غاية االضطراب فنااد  فاي النااس.. 

وينكم: الصخر والحجار إذا عجزتم وكننتم عن السالحعع فرضخا النااس بالصاخر والحجاارة جميعااً حتاى أ خناوه 

 (.44دبنوا عنيا بسيوفهم فقتنوه)فسقط أرضاً فأ

دال الراوإ نصر بن مزاحم في كتاب )صفين(  م كانت بين الفريقين الودعة المعروفة بودعة صفين: حاد نا عمار 

بن سعد عن سنيمان األعمش عن إبراهيم النخعي دال : حد نا القعقاع بن األبرد الطهوإو دال: وهللا اناي لواداف 

( بصاافين يااوم )ودعااة الخماايس( ودااد التفتومااذحج وكااانوا فااي ميمنااة عنااّي )عنيااا دريبااا ماان عنااّي )عنيااا السااالم

السالم( وعئ ولخم وجذام واألشعريونو فنقد وهللا رأيت ذلائ الياوم مان دتاالهم وسامعت مان وداع السايوف عناى 

 الرموس وخبط الخيول بحوافرها في األرض وفي القتنى ما الجبال تهد وال الصواعق تصاعق باأعظم مان هامالء

 من الصدور من تنئ األصواتو ونظرت إلى عنّي )عنيا السالم( وهو دائم

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 47ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

ام فاأتم فدنوت منا فأسمعا يقول: ال حول وال دوة إالّ باهلل النهم إليئ الشكو  وأنت المساتعان.  ام نهاض حاين دا

الظهيرة وهو يقول: رّبنا افتح بينناا وباين دومناا باالحق وأنات خيار الفااتحين وحمال عناى النااس بنفساا وسايفا 

مجرد بيدهو فال وهللا ما حجز عن الناس ذلائ الياوم إال هللا رب العاالمين.. فاي درياب مان  ناث النيال األول ودتنات 

م(  الث ضربات وفي وجها ضربتان ودتال فاي هاذا الياوم يومئذ أعالم العرب.. وكان في رأس عنّي )عنيا السال

خزيمة بن  ابت ذو الشهادتين ودتل أهل الشام عبد هللا بن ذإ الكالع الحميرإ. ودال معقل بان نهيائ بان يسااف 

 األنصارإ:

 يا لهف نفسي ومن يشفى حزازتها*** إذ أفنت الفاسق الضنيل منطنقا

 ان تحت الركض والعنقاوأفنت الخيل عمرو وهي شاحبة*** تحت العج

 وافت منية عبدهللا إذ لحقت*** دب الخيول با أعجز بمن لحقا

 وانساب مروان في الظنماء مستترا*** تحت الدجى كنما خاف الرد  اردا

 ودال األشتر:

 نحن دتننا حوشبا*** لما غدا دد أعنما

 وذو الكالع دبنا*** ومعيدا إذ أددما

 خا مسنماإن تقتنوا منا أبا اليقظان*** شي

 فقد دتننا منكم*** سبعين كهال مجرما



 اضحوا بصفين ودد*** الدوا نكاال مم ما

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 48ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

 ودالت ضبيعة بنت خزيمة بن  ابت ذإ الشهادتين تر ي أباها:

 دمع*** دتيل األحزاب يوم الفراتعيني جودإ عنى خزيمة بال

 دتنوا ذا الشهادتين عتوا*** أدرئ هللا منهم بالترات

 دتنوه في فتية غير عزل*** يسرعون الركوب في الدعوات

 نصروا السيد الموفق ذا العد*** ل ودانوا بذلئ حتى الممت

 لعن هللا معشرا دتنوه*** ورماهم بالخزإ واآلفات

مر بن سعد عن األعمش دال: كتب معاوية إلى أبي أيوب خالاد بان زياد األنصاارإ دال نصر بن مزاحم:وحد نا ع

صاحب منزل رسول هللا وكان سيداً معظماً من سادات األنصار ومن شيعة عنّي )عنيا السالم( كتابااًو وكتاب إلاى 

أباي أياوب فكاان زياد بن سمية. وكان عامالً لعني بان أباي طالاب عناى بعاض فاارس كتابااً  انيااً. فأماا كتاباا إلاى 

سطرا واحداً )حاجتئ ال تنسى الشيباء أبا عذرها وال داتل بكرها( فنم يدر أيوب ما هاوع؟ فاأتى باا عنّيااً فقاال: ياا 

 أمير المممنين ان معاوية كهف المنافقين كتب إليَّ بكتاب ال أدرإ ما هو؟

م ل ضربا لئو يقول ال تنسى الشايباء أباا  دال عنّي )عنيا السالم( فأين الكتاب؟ فدفعا إليا فقرأه ودال: نعمو هذا

عذرها. والشيباء المرأة البكر ليناة افتضاضاها ال تنساى بعنهاا الاذإ افترعهاا أباداً وال تنساى داتال بكار وهاو أول 

 ولدها, وكذلئ أنا ال أنسى دتل ع مان.

وياة كهاف المناافقين وبقياة وأما الكتاب الذإ كتبا إلى زيادو فإنا كاان وعياداً وتهدياداً فقاال زيااد ويناي عناى معا

 األحزاب يتهددني ويتوعدني وبيني وبينا ابن عم محّمد ومعا سبعون ألفاً سيوفهم عنى عواتقهم يطيعون

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 49ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

ءه حتى يموت. أما وهللا لاو نظارتم  ام خناص إلاّيً ليجادني أحمار في جميع ما يأمرهم با ال ينتفت رجل منهم ورا

 (.45ضراباً بالسيف)

 دال نصر بن مزاحم أيضاً: ورو  عمرو بن شمران ان معاوية في أسفل كتابا إلى أبي أيوب:

 ما بنغ لديئ أبا أيوب مالكة*** أنا ودوفئ م ل الذنب والنقد

 ة منا تخر األبدأما دتنتم أمير المممنين فال*** ترجو الهواد

 ان الذإ ننتموه ظالمين لا*** أبقت حزازتا صدعاً عنى كبدإ



 إني حنفت يميناً غير كاذبة*** لقد دتنتم إماماً غير ذإ أود

 ال تحسبوا إنني أنسى مصيبتا*** وفي البالد من األنصار من أحد

 ان العراق لنا فقع بقردرة*** أو شحمة برزها شاءو ولم يكد

 األبرار بندتها*** أمنو وبيضتها عريسة األسدوالشام ينزلها 

فنما درأ الكتاب عنى عنّي )عنيا السالم( لشد ما شحذكم معاوية يا معشر األنصار أجيبوا الرجلو فقال أبو أيوب: 

يا أمير المممنين إني ما أشاء أن أدول شيئاً من الشاعر يعباأ باا الرجاال إالّ دنتاا فقاال فأنات اذن أنات. فكتاب أباو 

إلى معاوية: أما بعد فإنئ كتبت )ال تنسى الشيباء أبا عذرها وال داتال بكرهاا( فضاربتها ما الً بقتال ع ماانو  أيوب

وما نحن ودتل ع مان ان الذإ تربص بع مان و بط يزيد بن أسد وأهل الشام عن نصرتا ألنات وان الاذين دتناوه 

 لغير األنصار وكتب في تخر كتابا:

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 51ةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 ال توعدنا ابن حرب اننا نفر*** ال ينبغي ود ذإ البغضاء من أحد

 واسعوا جميعاً بني األحزاب كنكم*** لسنا نريد رضاكم تخر األبد

 نحن الذين ضربنا الناس كنهم*** حتى استقاموا وكانوا عرضة األود

 م دصرئ منا ان  بت لنا*** ضرب يزيل بين الروح والجسدوالعا

 اما عنّي فإنا ال نفاردا*** ما رفرف اآلل في الدوية الجرد

 اما تبدلت منا بعد نصرتنا*** دين الرسول أناسا ساكني الجند

 ال يعرفون افعل هللا سعيهم*** اال اتباعكم يا راعي النقد

 (46بيون طرا بيضة البند)فقد بغى الحق هضما شر ذإ كنع*** واليحص

دال نصر بن مازاحم حاد نا عمارو بان شامر داال حاد ني مجالاد عان الشاعبي عان زيااد بان النضار الحاار ي داال: 

شهدت مع عناّي )عنياا الساالم( حارب صافين فادتتنناا مارة  ال اة أياام و االث لياال حتاى تكسارت الرمااح ونفاذت 

صف النيل حتى صرنا نحن وأهل الشام في الياوم ال الاث يعاانق السهام.  م صرنا إلى المسابقة فاجتندنا بها إلى ن

بعضنا بعضا. ولقد داتنت لينتئذ بجميع السالح فنم يبق شيء من السالح إالّ داتنت با حتى تحا ينا بالتراب يرماي 

 أحدنا وجا اآلخر وتكادمنا بااألفواه حتاى صارنا ديامااً ينظار بعضانا إلاى بعاض ماا يساتطيع أحاد مان الفاريقين أن

ينهض إلى صاحبا... وال يقاتل فنما كان نصف النيل من النينة ال ال اة انحااز معاوياة وخيناا مان الصافو وغناب 



عنّي )عنيا السالم( عنى القتنى فنما أصحب ادبل عناى أصاحابا يادفنهم وداد دتال ك يار مانهمو ودتال مان أصاحاب 

 معاوية أك ر

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 50ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

 (.47بك ير ودتل فيهم شمر بن أبرهة)

دال: وحد نا عمرو بن شمر عن جابر عن تيمو دال: وهللا إني لمع عناّي )عنياا الساالم( إذ أتااه عنقماة بان زهيار 

 ا ايائ.األنصارإ فقال: يا أمير المممنين ان عمرو بن العاص يرتجز في الصف بشعرا فأسمع

 دال: نعم. دال: انا يقول:

 إذا تخازرت وما بي من حرز***  م كسرت العين من غير عور

 الفيتني الو  بعبد المستمر*** ذا صولة في المصمئالت الكبر

 أحمل ما حمنت من خير وشر*** كالحبة الصماء في أصل الحجر

  

ل عنقمة واناا ياا أميار الماممنين يرتجاز برجاز تخار فقال عنّي )عنيا السالم( النهم العنا فإن رسول هللا عناو فقا

 فأنشدئ إياه دال: دل. فقال:

 أنا الغالم القرشي الممتمن*** الماجد األبنح ليث كالشطن

 ترضى بي الشام إلى أرض عدن*** يا دادة الكوفة يا أهل الفتن

 كفى بهذا حزنا عنى حزن ***أضربكم وال أر  أبا الحسن

ودال: أنا لكاذبو وانا بمكاني هذا لعالم كما دال العربي غير الوهي الممازق تاردعين  فضحئ عنّي )عنيا السالم(

  -وأنت مبصرة؟ 

وفي اليوم السادس عشر من أيام صفين أرسل اإلمام عنّي بن أبي طالب )عنيا السالم( رجالً مان فرساان جيشاا 

انبااً فأيناا دتال صااحبا بقيات شامون إلى معاوية بن أبي سفيان أن أبرز لي في وسط الميادان ونتارئ عسااكرنا ج

 المسنمين

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 52ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

جميعها مجموعة لآلخار. ولماا أبناغ الرجال رساالة اإلماام )عنياا الساالم( إلاى معاوياة داال: )عمارو بان العااص( 

 أبي طالبو فقال معاوية )أنا أبارزه وهو الشجاع األخرق( أظنئ يا عمرو طمعت فيها؟لمعاوية لقد أنصفئ ابن 



فانصرف الرجل إلى أمير المممنين )عنيا السالم( وأخبره بما دارو فقال اإلمام )عنياا الساالم(: وانفسااهو أيطااع 

 معاوية وأخيب أنا معا فيما أدترح عنيا.

و يباارزني وهاو ينماع فاي السايطرة عناى مصاائر المسانمين بحجاة فما هو بتاارئ صاقع المنادان بعسااكره وال ها

 المطالبة بدم ع مان بن عفان والمسنمون يتسادطون دتنى وهو ال ينفئ ي ير عساكره بالمطالبة بدم ع مان.

ولماا انصارف رساول اإلماام )عنيااا الساالم( إلاى ناحياة عسااكره نظار عمارو بان العاااص نحان جايش ع ماان فااي 

ل دائماً عنى أشده وال سيما في بقعة  اائرة القتارة فقاال عناّي مان هاذا الارهج السااطع؟ داالوا: الميدان فرأ  القتا

عنى ابنيئ عبد هللا ومحّمد لي يروا فيا عواطفا ومشاعره عنى ابنياا عباد هللا بان العااص ومحّماد بان عمارو بان 

اوياة لايس عناى ابنبائ باأس فاال العاص فارتبئ أشد االرتبائ وصاح لخادما وردان يا وردان ددم لوائي. فقاال مع

 تربئ صفوف جيشنا فأجاب ابن العاص هيهات هيها.

 النيث يحمي شبنيا*** ما خيره بعد ابنيا

وتوجا إلى الميدان فجاءه رسول معاوية ليبنغاا أال يحمال عناى الميادان فقاال : دال لاا: انائ لام تنادهما وإناي أناا 

ديا في مكان أماين وطمأناا وردان عناى مالمتهماا. حيناذائ ولدتهما وحينما دارب مشارف الميدان أخبروه أن ول

أمر عنّي بن أبي طالب )عنيا السالم( أهل الكوفة وأهل البصرة أن احمنوا فحمال النااس مان كال جاناب وادتتناوا 

 دتاالً شديداً وخرن رجل من أهل الشام ودال من يبارز؟ فبرز إليا رجل من أهل العراق فادتتال ساعة

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 53ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص ةةةةةةةةةةةةةة

( عنى رجنا فأسقط ددما فقاتل ولام يساقط الشاامي فرجاع إلياا العراداي فأساقط ياده 48وضرب العرادي الشامي)

معاوياة مان أوليائاا فرمى الشامي حينئذ سيفا إلى أهال الشاام وداال: اساتعينوان باا عناى دتاال عادوكم فاشاتراه 

كاان عناّي )عنياا  445و 444( دال نصر بن مازاحم فاي كتااب صافين ص 49بعشرة االف درهم من المسنمين)

 السالم( إذا أراد الحمنة هنل وكبر  م دال:

 من أإ يومي من الموت أفر*** أيوم لم يقدر أو يوم ددر

د بن الولياد. فاأمر عناّي )عنياا الساالم( جارياة فجعل معاوية لواءه األعظم في ذلئ اليوم مع عبد الرحمن بن خال

بن ددامة السعدإ أن ينقاه بأصحابا وأدبل عمرو بن العاص حينذائ فاي خيال ومعاا لاواء  اان فتقادم حتاى خاالط 

صفوف العراقو فقال اإلماام )عنياا الساالم( البناا محّماد: اماش نحاو هاذا الناواء رويادا روياداً حتاى إذا أشارعت 

مسائ يادئ حتاى يأتيائ أمارإ. ففعال. وكاان اإلماام )عنياا الساالم( أعاد ما نهم ماع األشاتر الرماح في صدورهم فأ



النخعيو فنما أشرع محّمد الرماح في صدور القوم أمر عنّي )عنيا السالم( األشاتر أن يحمال فحمال فاأزالهم عان 

 اليوم يذكر األشتر: موادفهم وأصاب منهم رجاالً وادتتل الناس دتاالً شديداً و فقال النجاشي الشاعر في ذلئ
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 ولما رأينا النواء العقاب*** يقحما الشاتيء االخزر

 كنيث العرين خالل العجان*** وأدبل في خينا األبتر

 شل العسكردعونا لها الكبش كبش العراق*** ودد أضمر الف

 فرد النواء عنى عقبا*** وفاز بخظوتها األشتر

 كما كان يفعل في م نها*** إذا ناب معصوصب منكسر

دال نصر بن مزاحم في كتاب صفين يحد نا عمرو بن شامر عان السادإ ان النااس داد اخاتنط أمارهم تنائ النيناةو 

ربيعة لايالً يتفقادهم ويادور بيانهم فأدبال وزال أهل الرايات عن مراكزهم وتفرق أصحاب عنّي عنا إذ كان دد أتى 

)عدإ بن حاتم( يبحث عن مودعا فأصابا بني رماح ربيعة فقال لا: يا أميار الماممنين: أماا إذا كنات حيااً فااألمر 

أمم. جئتئ وما مشيت إالّ عنى دتيلو وما أبقيت هاذه الودعاة فاي هاذا الياوم عمياداً ماجاداً فقاتال مان هنالائ مانهم 

نياائ فااإن فااي عساااكرنا بقيااة محمااودة. وأدباال األشااعث ينهااث جزعاااً ممااا غشاايا ماان أجاال أمياار حتااى يفااتح هللا ع

المممنين )عنيا السالم( فنما راه هنل وكبر ودعاه إلى استئناف القتال وأن يرجع إلى المكان الاذإ تركاوئ وادفااً 

كاان يحتاان إلاى اماداد ليماده باا فيا... وبينما كانا يتحاد ان بعث إليا )ساعيد بان دايس الهماداني( ساائالً إيااه ان 

أنتم درعاي ورمحاي فهااتوني بفارس رساول هللا )صانّى هللا   فصرفا إلى سعيد بن ديس.  م أدبل عنى ربيعة فقال

فركبا فنم يستجم بركوباو  م دال: بل البغنة بغناة رساول هللا )صانّى هللا عنياا وتلاا  –عنيا وتلا وسنم( المرتجز 

ب بعمامة رسول هللا )صنّى هللا عنياا وتلاا وسانم( وكانات ساوداء  ام نااد : أيهاا وسنم( فقدمت لا فركبها وتعص

 الناس من باع نفسا
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وا اصاالح أماركم فأحااط باا ا ناا عشار هلل أفنح وإن لهذا اليوم ما بعده وها هم أعدامكم دد مسهم األعيااء فاانتهز

 ألف مقاتل بكامل أسنحتهم فهاجم بهم أعداءه وهو يرتجز:

 دبوا دبيب النمل ال تفوتوا*** وأصبحوا في حربكم وبيتوا

 حتى تنالوا النصر أو تموتوا*** او ال فإني طالما عصيت

 دد دنتموا لو جئتنا فجيت*** ليس لكم ما شئتم وشيئت



 وهو يرتجز: وتعبا عدإ بن حاتم

 أبعد عمار وبعد هاشم*** وابن بديل فارس المالحم

 نرجو البقاء حنم الحالم*** لقد عضضنا أمس باالباهم

 فاليوم ال تقرع سن نادم*** ليس امرم من حتفا بسالم

واشتدت عزيمة األشتر فهجم وراءهما بجميع من معا من أهل العراق فنم يتركوا ألهل الشام صافوفهم متسااندة 

دائمة امامهم فاضطرب معاوية ودعا بفرسا لينجو عنيا فسمع أصواتاً من دوماا تادعوه إلاى ال باات فاأخرن  وال

ددما من الركاب واستنجد بعمرو بن العاص ودال لا ياعمرو بن العاص اليوم صبر وغدا فخرز فاجنا داائال انائ 

 وما أنت فيا كقول القائل:

 عنابلما عنتي وانني لنابل*** والقوس فيها وتر 

 تزل عن صفحتها المعابل*** الموت حق والحياة باطل

ف نى رجنا من الركاب واستصرخ بقبائال عائ واألشاعرين فودفاوا يحموناا ويادافعون عناا حتاى كاره المتقااتنون 

 القتال وتحاجزوا من فرض األعياءو وان
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لهذه الودعة حديث جدير بالذكر وها هو ذا؟ )لما انتهت معركة صفين وعاد معاوياة إلاى الشاام حضار لدياا رجال 

ودال لا: ان لي عنيئ حقا؟ دال: ماا هاو؟ داال: أتاذكر فاي ياوم مان أياام صافين اساتدعيت إليائ فرسائ لتهارب إذ 

ن أن يصال إليئ فدنوت أنا وأمسكت بعنان فرسئ ودنت لئ انا لمم رأيت عنّي بن أبي طالب ومالئ األشتر يوشكا

ومعابة أن تذهب وتتارئ هامالء العارب تجاود بنفوساها أمامائ ماد  شاهرين وال تسامح أنات بنفسائ سااعة؟  ام 

أنشدت شعراً ال أحفظا وعدلت عن الهرب؟ فقال معاوية ويحئ فأنت ألنت هو؟ وهللا ما أحنني هذا المحل إالّ أنت 

 لا ب ال ين ألف درهم من خزينة المسنمين.وأمر 

ورو  النخعي عن ابن عباس دال: تعرض عمرو بن العاص لعناي بان أباي طالاب )عنياا الساالم( يومااً مان أياام 

صفين وهو يحسب انا يغتاتنا عنى حين غرة فحمل عنيا اإلمام عنّي )عنيا السالم( فنم يجد لنفسا منجاة إالّ أن 

عن عورتا فصرف عنا اإلمام وجها ورجع عمرو بان العااص إلاى معاوياة فساألا ماا ألقى بنفسا أرضاً وكشف 

 صنعت؟ دال لقيني )عنّي( فصرعني. دال معاوية فأحمد عورتئ عنى سالمتئ.

دال نصر بن مزاحم: حد نا عمر بن سعد فقال: لما اشتد األمر وعظم أهل الشام دال معاوية ألخيا عتباة بان أباي 

ان رضاي رضايت العاماةو فخارن عتباة فنااد  األشاعثو فقاال األشاعث: سانوا مان هاو  سفيان ألاق األشاعث فاناا



المنادإ؟ دالوا: انا عتبة بن أبي سفيانو دال غالم مترف: والبّد من لقائا. فخرن إليا فقال: ما عنادئ ياا عتباة؟ 

وسايد أهال الايمنو وداد فقال: أيها الرجلو ان معاوية لو كان الدياً رجالً غير عنّي لنقيائ انائ رأس أهال العاراقو 

سنف إليئ ع مان ما سنف من الصهر والعملو ولست كأصحابئ وأماا األشاتر فقتال ع ماانو وأماا عادإ فحارض 

عنياو وأما سعيد بن ديس فقند عنّياًًل ديتاو وأما شاريح وزحار بان دايس فاال يعرفاان غيار الهاو  وانائ حاميات 

 عن أهل العراق
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تكرماو وحاربت أهال الشاام حمياة وداد بنغناا منائ وبنغات مناا ماا أردتو وأناا ال أدعاوئ إلاى تارئ عناّيو ونصارة 

ان  معاويةو ولكنا ندعوئ إلى البقية البادية التي فيها صالحئ وصالحنا فتكنم األشاعث فقاال: ياا عتباة أماا دولائ:

معاوية ال ينقى إالّ عنّياًًلو فناو لقيناي وهللا لماا عظام مناي وال صاغرت عناا وان أحاب أن أجماع بيناا وباين عناّي 

فعنتو وأما دولئ )إني رأس أهل العراق وسيد أهل اليمن( فإن الرأس المتباع والسايد المطااع هاو عناّي بان أباي 

ه شرفاً وال عمناا عازاًو وأماا عيبائ أصاحابي فإناا ال طالب وأما الذإ سنف من ع مان إليَّ فوهللا ما زادني صهر

يقربئ مني وال يباعدني عنهمو وأما محاماتي عان أهال العاراق فمان نازل بيتااً حمااه. وأماا البقياة فنساتم باأحون 

 إليها منا وسنر  رأينا فيها.

ساا وإن كاان داد جانح فنما عاد عتبة إلى معاوية وأبنغا دولااو داال لاا: ال تنقاا بعادها فاإن الرجال عظايم عناد نف

 لنسنم وشاع في أهل العراق ما دالا عتبة لألشعث وما رده األشعث عنيا فقال النجاشي بمدحا:

 يابن ديس وحارث ويزيد*** أنت وهللا رأس أهل العراق

 أنت وهللا حية تنفث السم*** دنيل منها غنا الرادي

 أنت كالشمس والرجال نجوم*** ال ير  ضمها مع األشراق

 ت العراق باألسل السمر*** وبالبيض كالبروق الرداقدد حمي

 وسعرت القتال في الشام بالبيض*** المواضي وبالرماح الدداق

 ال تر  غير أذرع وأكف*** ورموس بهامها األفالق
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 د تصرمت الهيجا*** سقيتهم بكأس دهاقكنما دنت د

 دد دضيت الذإ عنيئ من الحق*** وسارت با الفالس المنادي

 أنت حنو من تقرب بالنود*** ولنشاتئيين مر المذاق



 بئسما ظنا ابن هند ومن م نئ*** في الناس عند ضيق الخناق

ان رأس الناس بعد عنّي هو عباد دال نصر بن مزاحم: فقال معاوية لما يئس من جهة األشعث لعمرو بن العاص 

هللا بن عباس فنو كتب إليا كتاباً لعنئ ترفقا ولعنا لو دال شيئاً لم يخرن عناّي منااو وداد أكنتناا الحارب وال أراناا 

نصل إلى العراق إالّ بهالئ أهل الشامو فقال عمرو ان ابن عباس ال يخدع ولو طمعت فيا لطمعت فاي عناّيو داال 

 و فكتب عمرو إليا:معاوية عنى ذلئ فاكتب

أما بعدو فإّن ألذإ نحن فيا وأنتم ليس بأول أمار دااده الابالد وأنات رأس هاذا الجماع بعاد عناّيو فاانظر فيماا بقاي 

ودع ما مضىو فوهللا ما أبقيت هذه الحرب لنا ولكم حياة وال صبرا فاعنم اّن الشام ال تهنئ إالّ بهالئ العراق وإن 

ام فما خيرنا بعد هالئ أعدادهماو ولسنا نقول: ليت الحرب عادة ولكناا نقاول: ليتهاا العراق ال يهنئ إالّ بهالئ الش

لم تكنو وان فينا من يكره النقاءو كما ان فيكم من يكرهاو وإنما هو أمير مطاع ومأمور مطيع أو مممن مشااور 

فااي خااواص أهاال  وهااو أناات وأمااا األشااتر الغناايظ الطبااع.. القاسااي القنااب فناايس بأهاال أن ياادعى فااي الشااور  وال

 (:51النجو و وفي أسفل الكتاب كتب هذا الشعر)
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 طال البالء وما يرجى لا تس*** بعد اإللا سو  رفق ابن عباس

 سر الناسدوال لا دول من يرجو مودتا*** ال تنس حظئ ان الخا

 انظر فد  لئ دبل داصمة*** لنظهر ليس لها راق وال تس

 ان العراق وأهل الشام لن يجدوا*** طعم الحياة مع المستغنق القاسي

 يا ابن الذإ زمزم سقيا الحجيج لا*** أعظم بذلئ من فخر عنى الناس

 إني أر  الخير في سنم الشام لكم*** وهللا يعنم ما بالسنم من باس

 وامور ليس يجهنها*** إالّ الجهولو وما نوكى كأكياس فيها التقى

فنما وصل الكتاب إلى ابن عباس عرضا عنى أمير المممنين )عنيا السالم( فضاحئ وداال: داتال هللا ابان العااص 

 ما أغراه بئ يا عبد هللا. أجبا وليرد عنيا شعره الفضل بن العباس فإنا شاعرو فكتب ابن عباس إلى عمرو:

ي ال أعنم أحداً من العرب أدل حياء منئو انا مال بئ معاوية إلى الهاو  فبعتاا دينائ باال من اليسايرو أما بعدو فإن

 م خبطت النااس فاي عشاوة طمعااً فاي الادينا فأعظمتهاا باعظاام أهال الادنيا  ام تازعم انائ تتنازه عنهاا تنازه أهال 

ى الدنيا الفانية واعنم ان هذه الحرب الورعو فإن كنت صادداً فارجع إلى بيتئو ودع الطمع في مصرو والركون إل

مااا معاويااة فيهااا كعنااّي... باادأها عنااّي بااالحق وانتهااى فيهااا إلااى العااذرو وباادأها معاويااة بااالبغي فااانتهى فيهااا إلااى 



السرف. وليس أهل العراق فيها كأهل الشام بايع أهل العراق عنّياًًل وهو خير منهم. وبايع أهال الشاامع معاوياة 

أنا وأنت فيهاا ساواءو إناي أردت هللاو وأنات أردت مصار وداد عرفات الشايء الاذإ باعادئ وهم خير منا. ولست 

 عنيو وال
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بقنا إلياا والساالم.  ام دعاا أعرف الشيء الذإ دربئ من معاوية فإن ترد شراً ال نسبقئ بااو وان تارد خياراً السات

 أخاه الفضل بن عباس فقال: يا ابن أم: أجيب عمراو فقال الفضل:

 يا عمرو حسبئ من مكر ووسواس*** فاذهب فنيس نداء الجهل من تس

 أال تواتر طعن في نحوركم*** يشجي النفوس ويشفي نحوه الرأس

 اما عنّي فاز هللا فضنا*** بفضل ذإ شرف عال عنى الناس

 قنوا الحرب نعقنها مخية*** أو تبع وها فانا غير انكاسان تع

 دتنى العراق بقتنى الشام ذاهبة*** هذا بهذا وما بالحق من بأس

 م عرض الشعر والكتاب عنى أمير المممنين )عنياا الساالم( فقاال لاا: ال أراه يجيبائ بعادها أباداً بشايء ان كاان 

عمارو بان العااص عرضاا عناى معاوياة فقاال: ان دناب ابان يعقل وإن عااد عادت عنياا. فنماا انتهاى الكتااب إلاى 

عباس ودنب عنّي واحدو وكالهما ولد عبدالمطنب. وإن كان دد خشن فقد النو وإن كان دد تعظم أو عظم صاحبا 

 فنقد دارب وجنح إلى السنم.

 ودال معاوية ألكتبن إلى ابن عباس كتاباً استعرض فيا عقنا وانظر ما في نفسا فكتب إليا:

بعد فإنكم معشر بني هاشم لستم إلى أحد أسرع بالمساءة منكم إلى أنصار ابن عفاانو حتاى أنكام دتناتم طنحاة  أما

والزبير لطنبهما دما واستعظامهما ما نيل مناو فاإن كاان ذلائ منافساة لبناي أمياة فاي السانطان فقاد وليهاا عادإ 

 و وأكنات هاذه الحاروب بعضاها بعضااً حتاى وتيمو فنم تنافسوهم وأظهرتم لهم الطاعةو ودد ودع من األمر ما تر

 استوينا فيها فما يطمعكم

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 60ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

 فينا يطمعنا فيكم وما يوئسنا منكم يوئسكم مناو ولقد رجونا غيار ماا كاانو وخشاينا دون ماا وداعو ولسات مالديناا

اليوم بأحد من حد أمسو وال غدا بأحد من حاد الياومو وداد دنعناا بماا فاي أيادينا فاي منائ الشاام فاادتنعوا بماا فاي 

أيديكم من منئ العراقو وأبقوا عنى دريشو فإّنما بقي مان رجالهاا ساتةو رجاالن فاي الشاام ورجاالن فاي العاراق 

لناذان فاي العاراق فأنات وعنايو وأماا الناذان فاي ورجالن في الحجازو فأما النذان فاي الشاام فأناا وعماروو وأماا ا



الحجاز فسعد وابن عمرو فأننا من السنة ناصبان لائ وا ناان وادفاان فيائو وأنات رأس هاذا الجماع ولاو باايع لائ 

 الناس بعد ع مان كنا إليئ أسرع منا إلى عنّي.

تى متاى اجمجام عناى ماا فنما وصل الكتاب إلى ابن عباس أسخطا ودال: حتى مني يخطب ابن هند إلى عقني وح

 في نفسي؟ وكتب إليا:

أما بعدو فقد أتاني كتابئ... ودرأتاو فأما ماا ذكارت مان سارعتنا إليائ بالمسااءة إلاى أنصاار ابان عفاان وكراهتناا 

لسنطان بني أمية فنعمرإ لقد أدركت في ع مان حاجتئ حاين استنصارئ فنام تنصاره حتاى صارت إلاى ماا صارت 

بن عمئ وأخو ع مان... وهو الوليد بن عقبةو وأما طنحة والزبير فإنهما أجنيا عنيا إلياو وبيني وبينئ في ذلئ ا

وضيقا خناداو  ام خرجاا ينقضاان البيعاة ويطنباان المنائ فقاتنناهماا عناى النكاث كماا داتنناهماا عناى البغايو وأماا 

هاا مان داتنائ ولام دولئ: انا لم يبق من داريش غيار ساتة فماا أك ار رجالهاا وأحسان بقيتهاا وداد داتنائ مان خيار

يخذلنا إالّ من خذلئو وأما اغرامئ أبانا بعدإ وتيم فإن أبا بكر وعمر خير من ع ماان كماا ان ع ماان خيار منائو 

ودد بقي لئ منا ما ينسيئ ما دبنا وتخااف ماا بعادهو وأماا دولائ لاو باايع النااس لاي الساتقامواو فقاد باايع النااس 

 ا عنّياًًل وهو خير مني فنم يستقيموا لاو وم

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 62ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

أنت والخالفة يا معاوياةو وإنماا أنات طنياق وابان طنياقو والخالفاة لنمهااجرين األولاين ولايس الطنقااء منهاا فاي 

 شيء والسالم.

 ي ال أكتب وهللا إليا كتاباً سنة كامنة ودال:فنما وصل الكتاب إلى معاوية دال: هذا عمني بنفس

 دعوت ابن عباس إلى جل حظا*** وكان امرءا أهد  إليا رسائني

 فأخنف ظني والحوادث جمة*** وما زاد ان أغنى عنيا مراجني

 فقل البن عباس: أرائ مخوفا*** بجهنئ حنمي انني غير غافل

 (50ط األنامل)فابرق وارعد ما استطعت فإنني*** إليئ بما يشجيئ سب

ودال نصر بن مزاحم: حد نا عمر بن سعدو دال: عقد معاوية يوماً من أيام صفين الرياسة عنى اليمن من دريش 

دصد بذلئ أكرمهم ورفع منازلهم وكان منهم عبد هللا بن عمر بان الخطااب وعباد الارحمن بان خالاد بان الولياد  –

ذلائ فاي الودعاات األولاى مان صافين فكادر ذلائ أهال الايمن ومحّمد وعتبة ابنا أبي سفيان وبسر بن أبي أرطااة و

فأرادوا أن ال يناصر عنيهم أحد إالّ منهم فقام إليا عبد هللا بن الحارث السكوني وهو رجل من كندةو فقاال : أيهاا 

 األمير إني دد دنت شيئاً فأسمعا وضعا مني عنى النصيحةو دال: هاتو فأنشده:



 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 63ةةةةةةةةةةةةةةة ص ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

  

  

 معاو  أحييت فينا األحسن*** وأحد ت بالشام ما لم يكن

 عقدان لبسر وأصحابا*** وما الناس حولئ إالّ اليمن

 فال تخنطن بنا غيرنا*** كما شبيب بالماء صفو النبن

 ا لم نهنوإالّ فدعنا عنى حالنا*** فانا وانا إذ

 ستعنم ان جاس بحر العراق*** وأبد  نواجذه في الفتن

 وشد عنّي بأصحابا*** ونفسئ إذ ذائ عند الذدن

 بأنا شعارئ دون الد ار*** وانا الرماح وانا الجنن

 وانا السيوفو وانا الحتوف*** وانا الدروع وانا المجن

نو ودال: أعز رضاكم يقاول ماا داال؟ داالوا ال مرحباا دال: فبكى معاوية متظاهراً بالتأ ر ونظر إلى وجوه أهل اليم

بما دال... إنما األمر إليئو فاصنع ما احببت فقال معاوية: إنما خنطت بكم أهل  قتيو وما كان لي فهو لكمو ومان 

كان لكم فهو لي فرضي القوم وسكتوا. ولما بنغ أهل الكوفة مقال عبد هللا بن الحارث لمعاوية فيمن عقاد لاا مان 

أهل الشام دال األعور الشنى إلاى عناّي بان أباي طالاب فقاال: ياا أميار الماممنين أناا ال نقاول لائ كماا داال  رموس

صااحب أهاال الشااام لمعاويااة ولكان تقااول: زاد هللا فااي ساارورئ وهاادائو نظارت بنااور هللاو فقاادمت رجاااالً وأخاارت 

ئ من بعدئو يعني حسناً وحسيناً عنيهما رجاالً عنيئ أن تقولو وعنينا أن نفعلو أنت اإلمام فإن هنكت فهذان ولدا

 السالم ودد دنت شيئاً فأسمعاو دال: هات فأنشده:

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 64ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

 أبا حسن أنت شمس النهار*** وهذان في الحاد ات القمر

 بمنزلة السمع بعد البصروأنت وهاذان حتى الممات*** 

 وأنتم أناس لكم سورة*** تقصر عنها أكف البشر

 يخبرنا الناس عن فضنكم*** وفضنكم اليوم فوق الخبر

 عقدت لقوم أولي نجدة*** من أهل الحياء وأهل الخطر

 مساميح بالموت عند النقا*** ء منا واخواننا من مضر



 ومن حي ذإ يمن جنة*** يقيمون في النائبات الصعر

 فكل يسرئ في دوما*** ومن دال: الو فبفيا الحجر

 ونحن الفوارس يوم الزبير*** وطنحة إذ ديل أود  عذر

 ضرناهم دبل نصف النهار*** إلى النيل حتى دضينا الوطر

 ولم يأخذ الضرب إالّ الرموس*** ولم يأخذ الطعن إالّ ال غر

 فنحن أولئئ في أمسنا*** ونحن كذلئ فيما غبر

مزاحم: حد نا عمر بن سعد فقال: لما تعاظمت األمور عنى معاوية دبل مقتل عبد هللا بان عمار بان ودال نصر بن 

الخطابو دعا عمرو بن العاص وبسر بن أبي أرطاة وعبيد هللا بن عمر بن الخطابو وعبد الارحمن بان خالاد بان 

 الوليد فقال لهم:

همداني في دوماو واألشتر النخعاي فاي دومااو انا دد غمني مقام رجال من أصحاب عنّيو منهم سعيد بن ديس ال

 والمردال في بني زهرةو وعدإ بن حاتم

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 65ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

أياما ك يارةو حتاى في بني طيء و وديس بن سعد في األنصارو ودد عنمتم ان بما نيتكم ودتكم غير وداية بأنفسنا 

لقد استحييت لكم وأنتم عدتهم من دريشو وأنا أحاب أن يعنام النااس انكام أهال غنااء وداد عباأت لكال رجال مانهم 

رجالً منكم و فاجعنوا ذلئ إليَّ دالوا ذائ إليئو دال: فأنا أكفيكم غدا سعيد بن ديس ودوما وأنت يا عمارو لنمرداال 

 عيدو وأنت يا عبيد هللا لألشتر النخعي.أعور بني زهرةو وأنت يا بسر لقبس بن س

وأنت يا عبد الرحمن ألعور طيءو يعني عدإ بان حااتم وداد جعنتهاا نوباا فاي خمساة أياام لكال رجال مانكم ياومو 

فكونوا عنى أعنة الخيلع دالوا: نعم فأصبح معاوياة فاي غاده فنام يادع فارسااً إالّ حشادهو  ام دصاد همادان بنفساا 

 وارتجز فقال:

 مة بعد العام*** بين دتيل وجريح داملن تمنع الحر

 سأمنئ العراق بعد الشام*** أنعى ابن عفان مد  األيام

فطعن في عرض الخيل منياًو  ام ان همادان تناادت بشاعارهاو وأدحام ساعيد بان دايس فرساا عناى معاوياة واشاتد 

  يفو ودال سعيد في ذلئ:القتالو وكاد سعيد أن يقتنص معاوية إالّ انا اندس بين خيل أصحابا وراء الغبار الك

 يالهف نفسي فاتني معاوية*** فوق طمر كالعقاب هاوية

 والرادصات ال يعود  انية



دال نصر: وانصرف معاوية ذلئ اليوم ولم يصنع شيئاً وغدا عمرو بن العاص في اليوم ال اني في حماة الخيل 

عظم في حياة الناس فارتجز عمرو ابن فقصد المردال وكان حامالً لواء عنّي )عنيا السالم( وهو النواء األ

 العاص:

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 66ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

  

  

  

 ال عيش ان لم ألق يوماً هاشما*** ذائ الذإ جشمني المجاشما

 ذائ الذإ يشتم عرضي ظالما*** ذائ الذإ ان ينج مني سالما

 ن شجى حتى الممات الزمايك

 فطعن في أعراض الخيل مزيداو وحمل المردال عنيا وارتجز فقال:

 ال عيش ان لم ألق يوما عمرا*** ذائ الذإ أحدث فينا الغدرا

 أو يبدل هللا بأمر أمرا*** ال تجزعي يا نفس صبرا صبرا

 ضربا هذا ذيئ وطعنا شزرا*** يا ليث ما تجني يكون القبرا

ى رجعو وانصرف الفريقان بعد شدة القتال ولم يسر معاوية ذلئ وغدا بسر بن أبي أرطاة في فطاعن عمرا حت

اليوم ال الث عن حماة الخيل فنقي ديس بن سعد بن عبادة في كمأة األنصار فاشتدت الحرب بينهما وبرز ديس 

 كأنا فتيق مقرم يرتجز ويقول:

 أنا بن سعد زانا عباده*** والخزرجيون كماة سادة

 فرارإ بالوغى بعاده*** ان الفرار لنفتى دالدة ليس

 يا رّب أنت لقني الشهادة*** فالقتل خير من عناق غادة

 حتى متى ت ني لي الوسادة

 وطاعن سعد خيل بسر وبرز بسر فارتجز:

 أنا ابن أرطاة العظيم القدر*** مردد في غالب ودهر

 ليس الفرار من طباع بسر*** ان أرجع اليوم بغير وتر

 دضيت في العدو نذرإ*** يا ليت شعرإ كم بقي من عمرإودد 



 ويطعن بسر ديساًو ويضربا ديس بالسيف فرده عنى عقيباو ورجع

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 67ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

خطاب في اليوم الرابع لم يترئ فارساً مذكوراً إالّ القوم جميعاً ولقيس الفضلو وتقدم عبيد هللا بن عمر بن ال

جمعا إليا واستك ر ما استطاعو فقال معاوية: انئ تنقى أفعى العراقو فارفق واتئذو فنقيا األشتر أمام الخيل 

 مزبداو وكان األشتر إذا أراد القتال أزبدو وهو يرتجز دائالً:

 لفجرةيا رّب ديض لي سيوف الكفرة*** واجعل وفاتي بأكف ا

 فالقتل خير من  ياب الحبرة*** ال تعدل الدنيا جميعا وبره

 وال يعوضا في  واب البرره

 وشد عنى خيل الشام فردهاو فاستحيا عبيد هللا وبرز أمام الخيل وكان فارساً شجاعاً ودال:

 أنعى بن عفان وارجو رّبي*** ذائ الذإ يخرجني من ذنبي

 ان عظيم الخطبذائ الذإ يكشف عني كربي*** ان ابن عف

 يأبى لا حبي بكل دنبي*** اال طعاني دونا وضربي

 حسبي الذإ أنويا حسبي حسبي

فحمل عنيا األشتر وطعناو فاشتد األمرو وانصرف القوم ولألشتر الفضل فغم ذلئ معاوية وغدا عبد الرحمن بن 

ل والسالح وكان معاوية يعده خالد بن الوليد في اليوم الخامس وكان رجاء معاوية ان ينال حاجتا فقواه بالخي

 ولدا. فنقيا عدإ في كماة مذحج ودضاعة فبرز عبد الرحمن أمام الخيل ودال:

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 68ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

 دل لعدإ ذهب الوعيد*** انا ابن سيف هللا ال مزيد

 يد*** ذائ الذإ ديل لا الوحيدوخالد يزينا الول

  م حمل فطعن الناسو فقصده عدإ بن حاتم وسدد إليا الرمح ودال:

 أرجو إلهي وأخاف ذنبي*** ولست أرجو غير عفو رّبي

 يا ابن الوليد بغضكم في دنبي*** كالهضب بل فوق دنال الهضب

أصحابا واختنط القومو  م تحاجزوا  فنما كاد أن يخالطا بالرمح توار  عبد الرحمن في العجان واستتر بأسنة

ورجع عبد الرحمن مقهوراً وانكسر معاوية وبنغ أيمن بن خزيم ما لقي معاوية وأصحابا... فشمت بهم وكان 

 ناسكاً من أنسئ أهل الشامو وكان معتزالً لنحرب منفرداً في ناحية عنهاو فقال:



 امعاو  ان األمر هلل وحده*** وانئ ال تستطيع ضراً وال نفع

 عبأت رجاالً من دريش لعصبة*** بما نية ال تستطيع لها دفعا

 فكيف رأيت األمر إذ جد جده*** لقد زارئ األمر الذإ جئتا جدعا

 تعي لقيس أو عدإ بن حاتم*** واألشتر بالنناس أعمارئ الجدعا

 وتجعل لنمردا ل عمراً وانا*** لنيث لفي من دون غايتا ضبعا

 * لفارس همدان الذإ يشعب الصرعاوان سعيداً إذ برزت لرمحا**

 مني يضرب الدار عين بسيفا*** إذ الخيل أبدت من سنابكها نقعا

 رجع فنم تظفر بشيء تريده*** سو  فرس أعيت وأبت بها ظنما

 فدعهم فال وهللا ال تستطيعهم*** مجاهرة فاعمل لقهرهم خدعا

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 69ص  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

دال: ان معاوية أظهر لعمرو شماتة وجعل يقرعا ويوبخا ودال: لقد أنصفتكم إذ لقيت سعيد بن ديس في همدان 

وفررتم وانئ لجبان يا عمرو فغضب عمرو ودال: فهال برزت إلى عنّي بن أبي طالب إذ دعائ إن كنت شجاعاً 

 كما تزعم ودال:

 أين ذإ يزن سعيد*** وتترئ في العجاجة من دعاكاتسير إلى 

 فهل لئ في أبي حسن عنّي*** لعل هللا يمكن من دفاكا

 دعائ إلى البراز فنم تجبا*** ولو نازلتا تربت يداكا

 وكنت اسم إذ نادائ عنها*** وكان سكونا عنها مناكا

 فآب الكبش دد طحنت رحاه*** بنجدتا وما طحنت رحاكا

 ا ابن هند*** أتفردا وتغضب من كفاكافما أنصفت صحبئ ي

 فما وهللا ما اضمرت خيرا*** وال أظهرت لي إالّ هواكا

دال: ان القرشين استحبوا ما صنعوا وشمت بهم اليمانية من أهل الشام فقال معاوية: يا معشر دريش وهللا لقد 

قيتم كباش العراق فقتنتم منهم ودتنوا دربكم لقاء القوم إلى الفتحو ولكن ال مرد ألمر هللاو ولم تستحيون؟ انما ل

منكم وما لكم عنيَّ من حجة. لقد عبأت نفسي لسيدهم وشجاعهم سعيد بن ديسو فانقطعوا عن معاوية أياماً 

 فقال معاوية في ذلئ:

 لعمرإ لقد انصف والنصف عادتي*** وعاين طعنا في العجان المعاين



 اً وعتا الكنائسولوال رجائي أن ت وبوا بنهرة*** وان تغسنوا عار

 لناديت لنهجيا رجاالً سواكم*** ولكنما تحمي المنوئ البطائن
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 أتدرون من الديتم فل جيشكم*** لقيتم ليو اً أصحرتها العرائن

 ** إذا جاشت الهيجاء تحمي الضعائنلقيتم صناديد العراق ومن بهم*

 (52)وما كان منكم فارس دون فارس*** ولكنا ما ددر هللا كائن

فنما سمع القوم ما دالا معاويةو أتوه فاعتذروا إليا اعتذاراً شامالً واستقاموا إليا عما ما يحب إليا ولما اشتد 

واألشعريين إلى من بازائهم فأجابا عمرو القتال وعظم الخطب أرسل معاوية إلى عمرو بن العاص ان ددم عكا 

ان بأزاء عئ همدان فبعث إليا ان ددم عكا. فأتاهم عمرو فقال: يا معشر عئ : إن عنّياًًل دد عرف انكم حّي أهل 

الشام فعبأ لكم حي أهل العراق همدانو فاصبروا وهبوا إليَّ جماجمكم ساعة من النهار فقد بنغ الحق مقطعا 

كي: أمهنني حتى أتي معاويةو فأتاه فقال يا معاوية: اجعل لنا فريضة ألفين رجل في ألفين فقال ابن مسروق الع

لنقر اليوم عينئو فقال لئ ذلئو فرجع ابن مسروق إلى أصحابا فأخبرهم  –ألفينو ومن هنئ فأبن عما مكانا 

تقدمواو فشدت همدان ( يا همدان... ان 53)الخبر فقالت عئو نحن لهمدانو  م تقدمت عئ وناد  سعيد بن ديس

عنى عئ رجالة فأخذت السيوف أرجل عئ فناد  ابن مسروق يا لعئ بركا كيرئ الكمل. فبركوا تحت الحجف 

 )األفراس( فشجرتا همدان بالرماح وتقدم شيخ من همدان وهو يقول:

 يا لتبكيل لخمها وحاشد*** نفسي فداكم طاعنوا وجالدوا

 ** وارجل يتبعها سواعدحتى تخر منكم الفما حد )إلى الرداب(*
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 بذائ أوصى جدكم والوالد

 ودام رجل من عئ فارتجز فقال:

 تدعون همدان وتدعو عكا*** بكوا الرجال بالعئ بكا

 يوم عنيكم شكاان خدم القوم فبركا بركا*** ال تدخنوا ال

 دد محئ القوم فزيدوا محكا

فالتقى القوم جميعاً بالرماح وصاروا إلى السيوف وتجالدوا حتى أدركهم النيل فقالت همدان يا معشر عئ: نحن 

خوتكم  عئ أبروا دسم أ وية إلى  عئ م ل ذلئ فأرسل معا حتى تنصرفوا. ودالت  ف  ال ننصر هلل اننا  نقسم با



نصرفت همدان فقال عمرو بن العاص يا معاويةو وهللا لقد لقيت أسد أسداو ولم أر وهنموا. فانصرفت عئ فنما ا

 وهللا كهذا اليوم دط.

كانت معركة صفين في أيامها كنها وبااًل عسكرياً واجتماعياً وسياسياً عنى األمة اإلسالمية في كل مكانو فنقد 

د الشام زاعماً انا ي أر من دون بقية األمة  ار معاوية بن أبي سفيان عنى الخنيفة عنّي بن أبي طالب في بال

اإلسالمية لمقتل ع مان بن عفان وكان في خالل زعما هذا يرادب من بعيد عادبة ال ورة السريعة التي شرع 

بايقادها طنحة والزبير وعائشة في البصرة ولكن لما ان بنغا فشنها ومقتل طنحة والزبير وانصراف عائشة إلى 

ئ حينذائ سوء مصيره المحتمل ان لم يكن محققا فشرع ينادإ بالنكير وال بور عنى داتل )مدينة ي رب( استدر

ع مانو زاعماً بأنهم من أعوان الخنيفة الجديد عنّي بن أبي طالب صاحب السنطة اإلسالمية العامة يومذائو 

 فجمع بذلئ حواليا  مانين ألف مقاتل من بين أدربائا وأنداده وغيرهم من المسنمين
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اآلخرين. وفتح لهم خزانة أموال المسنمين فتحاً باذخاً وهو ينادإ عنى رموسهم بالويل والتحريض واالنتقام 

سالمية الجديد(و وإذ وصل بقاع صفين لمقتل ع مان بن عفانو  م سار بجميعهم نحو الكوفة )مقر الخالفة اإل

أدام معسكره عنى شاطئ الفرات يتجيذ من عمر بن العاص. فأدبل الخنيفة عنّي بن أبي طالب بجيشا ليصرفا 

مشين أال  من المجا ولغيره  وية  عاً لمعا إلسالمية وتحذيرًا مشرو طن صيانة لحرمة الخالفة ا عن دصده البا

ا في مستقبل األيام عنى استضعافها طمعاً في االستيالء عنيها وعنى خزانة يستهينوا بمقام الخالفةو أو يتجزأو

أموالها والتحكم في رداب المسنمينو وهكذا دواليئ شرع القتال فعالً بين الجيشين في بداية ذإ الحجة من 

عنّي بن  السنة السادسة وال ال ين بعد الهجرة ولم يكن معاوية ليجرم في ظاهره وباطنا عنى مواجهة الخنيفة

 أبي طالب في صفين الستعراض مقتل ع مان وتعين أشخاص القتنة أينما كانوا أو يكونون.

غيره من سائر  ن لم يكن دد بايع الخنيفة كبيعة  وية بن أبي سفيا معا ن  هذا الصدد ا إ يجب ذكره في  والذ

ن أمام جماهير مسنمة المسنمين ليستقيم لا شرعاً أن يحضر مع أولئئ المسنمين المزعومين جناة أو مجرمي

ليتم أمامها تحديد المسمولية الجنائية بالضبط والصدق أما ان المسموولية الجنائية لم تتحدد بعد ولم يتقدم 

يومذائ مطالبون حقيقيون أو تدعون أمناء بأجراء التحقيق فيها فإن أمرها الواسع األطراف يبقى منقوص 

 بعد حين. األسانيد ودابالً لنمراء والطعن في أركانها



ولقد طالما تقدم اإلمام عنّي بن أبي طالب )عنيا السالم( في الميدان نحو معاوية بن أبي سفيان وعرض عنيا 

اجراء التحقيق جهاراً نهاراً في صفين بحضوره وحضور جيشا أجمعين أو البروز إليا توكيداً وتفاضالً بينهما 

 في منتصف 
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ن تهنئ فئات  غير أ إلسالمية الكبر  في يديا من  م الحكومة ا حبا يتولى زما إ يقتل صا ن الذ المعركةو فإ

 الجيشين المتقابنين جزافاً في صفين. فهل كان معاوية يستجيب لدعوة اإلمام )عنيا السالم( أدل استجابة.

وانما كان ينوذ بالصمت الحاسم فيعود اإلمام )عنيا السالم( إلى معكسره يائساً من استجابة معاوية ألحد  كال...

المطنبين في تحقيق الحق بينما كانت الج ث تنا ر أشالء ممزدة فوق التراب ويبقى معاوية مرائياً عنى النداء 

عاص في تدبير مشكالتا العسكرية الطارئة فهل في جيشا )مطالباً بال أر لمقتل ع مان( مع استشارة عمر بن ال

 استجاب مرة من المرات لدعوة اإلمام )عنيا السالم(.

كال.. وانما كان ينوذ بالصمت العميق.. فيعود اإلمام )عنيا السالم( معسكره متألماً ويائساً من عدم استجابة 

ت الج ث حينذائ تنا ر أشالء من كال معاوية لتحقيق الحق المجرد وأعالنا عنى رموس المعسكرينو بينما كان

الجيشين فوق التراب أمام عينيا وال ال يبرح هو دائباً عنى النداء في جيشا يحضهم عنى المطالبة بال أر لمقتل 

عن سيطرة الدولة اإلسالمية الكبر   ن يستقل بالحكم في بالد الشام منفصالً  ع مان وهو في الوادع يروم أ

ت الحربية وتمهيد السبيل لمكافأة ع منا عند المنما ص ببال مصر كنها ويبقى مستشار لا دريباً  مرو بن العا

 والسياسية.

رئ  م المعا وفيها أيا وإنما كانت تمضي  حدة بين الجيشين  وا وتيرة  عنى  لم تكن أيام صفين تمضي بأسرها 

كانت فيها أيام الهدنة الشديدة تبعث عنى الجزع في النفوس وتسنب األرواح سنباً ال يكاد يحيط يحصره إمكان و

اليسيرة تحيل المتحاربين إلى الورع ومضاعفة التبتل والعبادة واالستغفار العميق فمن بين تنئ األيام الشديدة 

ما ذكره نصر بن مزاحم في كتاب )صفين( دال: حد نا عمر بن سعدو دال: لما كان غداة الخميس لسبع خنون 

 من
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صفر سنة سبع و ال ين صنى عنّي بن أبي طالب )عنيا السالم(الغداة فغنسو وما رأيت عنّياًًل غنس الغداة في 

أوه صفين أشد من تغنيسا يومئذو وخرد بالناس إلى أهل الشام فزحف نحوهمو وكان يبدمهم فيسير إليهم. فإذا ر

 دد زحف استقبنوه يزحونهم.



ة ذلئ اليومو  غدا عنيا السالم( إليهم  طالب ) عنّي بن أبي  ن  خر ل: لما  عمر بن سعد دا ل نصر فحد ني  دا

ّب هذا السقف المحفوظ المكفوف الذإ جعنتا محيطاً بالنيل  واستقبنوه رفع يديا إلى السماء ودال: النهم ر

إ أمة( من والنهارو وجعنت فيا مجر  الشمس والقمر و منازل الكواكب والنجوم وجعنت سكانا سبطاً )أ

المالئكة ال يسأمون العبارة. ورّب هذه األرض التي جعنتها درارًا لألنام والهوام واألنعامو وما ال يحصى مما 

ير . ومما ال ير  من خنقئ العظيم. ورّب الفنئ التي تجرإ في البحر المحيط بما ينفع الناس ورّب السحاب 

ّب الجبال الرواسي التي جعنتها المس ّب البحر المسجور المحيط بالعالمينو ور ض ور خر بين السماء واألر

لألرض أوتادًا ,لنخنق متاعاً.. أن أظهرتنا عنى عدونا مجنبنا البغي وسددنا لنحق وان أظهرتم عنينا فارزدنا 

إليا بزحوفهمو وكان عنى ميمنتا يومئذ  الشهادة واعصم بقية أصحابي من الفتنة دالو فنما رأوه دد أدبل تقدموا

عبد هللا بن بديل بن ورداء الخزاعي وعنى ميسرتا عبد هللا بن العباس بن عبد المطنب ودراء العراق مع  ال ة 

( وعبد هللا بن بديلو والناس عنى راياتهم ومراكزهم وعني 54نفر عمار بن ياسر وديس بن سعد بن عبادة)

ي أهل المدينة جمهورهم األنصارو ومعا من خزاعة من كنانة عدد حسن. دال نصر )عنيا السالم( في القنب ف

 بن مزاحم
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ر بن مزاحم ودد ورفع معاوية دبة عظيمة وألقى عنيها الكرابيس وهي دطع من القماش وجنس تحتها. دال نص

كان لهم دبل هذا اليوم  ال ة أيام متوالية ليس فيها الك ير من الشدة الحربيةو فأما اليوم الرابع فإن محّمد بن 

الحنفية )عنيا السالم( خرن في جمع من أهل العراقو فأخرن إليا معاوية عبيد هللا بن عمر بن الخطاب في 

 بن عمر أرسل إلى محّمد بن الحنفية ان أخرن إليَّ أبارزئ فقال جمع من أهل الشام فادتتنوا غير ان عبيد هللا

نعمو  م خرن إليا فبصر بهما عنّي )عنيا السالم( فقال من هذان المتبارزان؟ ديل: محّمد بن الحنف ية وعبيد 

يده سيفا هللا بن عمر. فحرئ دابتا  م دعا محّمدًا إليا فجاءه فقال: أمسئ أمسئ دابتي فأمسكها فمشى راجالً ب

و دال:  .. فقال عبيد هللا: ال حاجة بي إلى مبارزتئ دال: بنى فهنم إليَّ نحو عبيد هللا ودال لا: أنا أبارزئو فهنم إليَّ

ال أبارزئ  م رجع إلى صفا فرجع عنّي )عنيا السالم( فقال لا ابن الحنفية يا أبتي. منعتني من مبارزتاو فو هللا 

ما كنت تمن أن يقتنئ. فقال يا أبت انبرز بنفسئ إلى هذا النئيم؟ وهللا لو ان أباه لو تركتني لرجوت لئ أن تقتنا و

 (.55يسألئ المبارزة لرغبت بئ عنا فقال اإلمام )عنيا السالم( يا بني ال تذكر أباهو وال تقل فيا إالّ خيراً)



إليا الوليد بن عقبة  ( وأما اليوم الخامس فإنا خرن فيا عبد هللا بن العباس فخرن56دال نصر بن مزاحم)

فأك ر من سب بني عبد المطنب ودال العباس دطعتم أرحامكم ودتنتم أمامكمو فكيف رأيتم صنع هللا بكم لم تعطوا 

 ما طنبتم ولم تدركوا ما أمنتم.

 أمنتم وهللا.. ان شاء مهنككم.. وناصرنا عنيكم. فأرسل إليا
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؟ فأبى أن يبرز إليا فقاتل عبد هللا بن العباس ذلئ اليوم دتااًل شديداً  م انصرفوا  عبدهللا بن عباسو ان ابرز إليَّ

 وكل جانب غير غالب.

نحق بعنّي بن أبي دال نصر بن مزاحم: وخرن في ذلئ اليوم شمر بن ابرهة ابن الصياح الحميرإ مستنكرًا ف

 طالب )عنيا السالم( في ناس من دراء أهل الشام.

ففّت ذلئ في عضد معاوية وعمرو بن العاص ودال عمرو: يا معاوية : أنئ تريد أن تقاتل أهل الشام رجالً لا 

في  من محّمد )صنّى هللا عنيا وتلا وسنم( درابة دريبة ورحم ماسة وددم في اإلسالم ال يعتد أحد بم نا وهذه

الحرب لم يكن ألحد من أصحاب محّمد )صنّى هللا عنيا وتلا وسنم( وانا دد سار إليئ بأصحاب محّمد المعدودين 

وفرسانهم ودرائهم وأشرافهم وددمائهم في اإلسالم ولهم في النفوس مهابةو فبادر بأهل الشام مخاشن األوعار 

دبل أن ترفههمو فيحدث طول المقام منال فتظهر  ومضايق الغياض. واحمنهم عنى الجهدو وأئتهم من باب الطمع

فيهم كآية الخذالن. ومهما نسيت فال تنس انئ عنى باطلو وان عنّياًًل عنى حقو فبادر إلى األمر دبل اضطرابا 

عنيئ فقام معاوية في أهل الشام خطيباً فقال: أيها الناس أعيرونا جماجمكم وأنفسكم ال تقتتنوا وال تتجادلوا فإن 

يوم خطارة ويوم حقيقة وحفاظ. انكم لعى حق وبأيديكم حجة إنما تقاتنون من نكث البيعة وسفئ الدم اليوم 

 الحرام فنيس لا في السماء عاذر.

ظالم  هو  وانما  مقطعا  جمعكم فقد بنغ الحق  حمنوا بأ وا خروا الحاسر  وا ب السالح المستنئمة  ددموا أصحا

 ومظنوم.

لسالم( أصحابا فيما حد نا با عمر بن سعد ودد جمع أصحاب رسول دال نصر بن مزاحم: وخطب عنّي )عنيا ا

هللا عنيا وتلا وسنم(  هللا )صنّى  ن الصحابة صحابة رسول  س ا ن يعنم النا عنده فهم ينونا كانا أحب أ هللا 

 متوافرون معاو فحمد هللا وأ نى عنيا
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ودال وهو متوكئ عنى دوما: أما بعد فإن الخيالء من التجبرو وان النخوة من التكبر وان الشيطان عدو حاضر 

يعدكم بالباطل. اال ان المسنم اخو المسنم فال تنابذواو وال تخاذلوا إال ان شرائع الدين واحدة وسبنا مقصودة من 

ا محق ومن تركها مرق. ليس المسنم بالخائن ان ائتمن وال بالمخنف إذا وعد وال أخذ بها لحق ومن فارده

بالكذاب إذا نطق. نحن أهل بيت الرحمة ودولنا الصدق وفعننا القصدو ومنا خاتم النبيين وفينا دادة اإلسالم وفينا 

وابتغاء مرضاتا وإدام حمنة الكتاب. أال انا ندوكم إلى هللا وإلى رسولا وإلى جهاد عدوه والشدة في أمره 

الصالة وايتاء الزكاة وحج البيت وصيام شهر رمضان وتوفير الفيىء عنى أهنا اال ان من أعجب العجب ان 

معاوية بن أبي سفيان األموإ وعمرو بن العاص أصبحا يحرضان الناس عنى طنب الدين بزعمهما. ولقد عنمتم 

نم( دطو ولم أعصا في أمر. أديا بنفسي في المواطن التي اني لم أخالف رسول هللا )صنّى هللا عنيا وتلا وس

هللا سبحانا بها ولا الحمدو ودد دبض رسول هللا  ينكص فيها األبطالو وترعد فيها الفرائص بنجدة أكرمني 

)صنّى هللا عنيا وتلا وسنم( وان رأسا لفي حجرإ ولقد وليت غسنا بيدإ وحدإ وتقنبا المقربون معيو وايم 

هللا دال أبو سنان األسنمي: هللا ما اختن اّل ما شاء  فت أمة دط بعد نبيها إال ظهر أهل باطنها عنى أهل حقها إ

س : أما أمير المممنين فقد أعنمكم ان األمة لم تستقم عنيا أوالو  فأشهد لقد سمعت عمار بن ياسريقول لننا

 وانها لن تستقيم عنيا تخراً.

 دتال عدوهم فتأهبوا واستعدوا.دال:  م تفرق الناس ودد نفذت أبصارهم في 

 ( : وحد نا عمر بن سعد عن مالئ بن أعين عن57دال نصر بن مزاحم)

  

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 78ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

هض القوم بأجمعنا؟  م دال في الناس زيد بن وهب ان عنّياً )عنيا السالم( دال في هذه النينة: حتى متى ال تنا

 فقال:

الحمد هلل الذإ ال يبرم ما نقض وال ينقض ما أبرمو ولو شاء ما اختنف ا نان من هذه األمةو وال من خنفا وال 

تنازع البشر في شيء من أمره وال جحد المفضول ذا الفضل فضنا. ودد سادتنا األددار وهمالء القومو حتى لفت 

وضوع ونحن من رّبنا بمرأ  ومسمع ولو شاء لعجل النقمة ولكان منا النصرو حتى يكذب هللا بيننا في هذا الم

 ويعنم الحق أين مصيره.

دال نصر بن مزاحم: وحد نا عمر بن سعد عن مالئ بن أعين عن زيد بن وهب دال كان فارس أهل الشام الذإ 

أهل الكوفة الكعبر بن حدير األسد. فقام ال ينازع عوف بن مجزأة المرادإ المكنى )أبا أحمر( وكان فارس 



الكعبر إلى عنّي )عنيا السالم( وكان منطيقاً فقال يا أمير المممنين ان في أيدينا عهدًا من هللا ال تحتان فيا إلى 

الناس ودد ظننا بأهل الشام الصبر وظنوا بناو وصبرنا وصبروا ودد عجبت من صبرنا أهل الدنيا )ألم أحسب 

وا ان يقولوا تمنا وهم ال يفتنونو ولقد فتنا الذين من دبنهم فنيعنمن هللا الذين صددوا وليعنمن الناس ان يترك

 (.58الكاذبين( )

س إلى مصافهمو وخرن عوف بن مجزأة المرادإ نادرًا من  فقال لا عنّي )عنيا السالم( خيرًا وخرن النا

بارزةو فناد  يا أهل العراق هل من رجل عصاه الناس... وكذا كان يصنع. ودد كان دتل نفراً من أهل العراق م

سيف يبارزني؟ وال أغركم من نفسي أنا عوف بن مجزأة فناد  الناس بالعكبر فخرن إليا منقطعاً عن أصحابا 

 ليبارزه فقال عوف:

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 79ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

 شام أمن ليس فيا خوف*** بالشام عدل ليس فيا حيفبال

 بالشام جود ليس فيا سوف*** أنا ابن مجزاة واسمي عوف

 فقال لا العكبر:

 الشام محل والعراق ممطر*** بها إمام طاهر مطهر

 والشام فيها أعور معور*** أنا العرادي واسمي عكبر

 (59ابن حدير وأبوه المنذر*** ادن فإّني في البراز دسور)

فتطاعنا منياً فصرعا العكبر ودتناو وكان معاوية عنى التل في وجوه دريش ونفر دنيل من الناس. فوجا العكبر 

فرسا يمأل فروجا ركضا ويضربا بالسوط مسرعاً نحو التل فنظر معاوية إليا فقال هذا الرجل مغنوب عنى 

يجبا ومضى مبادرًا حتى انتهى دارب عقنا أو مستأمن. فأسألوه فةاه رجل وهو في حمو فرسا فناداه فنم 

ض الخيل ورجا أن ينفرد بمعاوية فيقتنا فاستقبنا رجال دتل منهم دوماً. وحال  معاوية فجعل يطعن في أعرا

البادون بينا وبين معاوية بسيوفهم ورماحهم. فنما لم يصل إليا دال: أولى لئ يا ابن هند. أنا الغالم األسدإ 

نمو فقال لا عنّي )عنيا السالم( ما دعائ إلى ما صنعت ال تنق نفسئ إلى التهنكةو ورجع إلى صف العراق ولم يك

 دال: يا أمير المممنينو أردت غرة ابن هند فحيل بيني وبينا وكان العكبر شاعراً فقال:

 دتنت المرادإ الذإ كان باغياً*** ينادإ ودد  ار العجان نزال

 مجزاة بيوم دتاليقول أنا عوف بن مجزاة والمنى*** لقاء ابن 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 81ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 



 فقنت لا لما عال القوم صوتا*** منيت بمشيوح اليدين طوال

 فأوجرتا في منتقى الحرب صعدة*** مألت بها رعباً صدور رجال

 ء مراراً في مكر مجالفغادرتا يكبوا صريعاً لوجها*** ينو

 وددمت مهرإ راكضاً نحو صفهم*** أصرفا في جريا بشمالي

 أريد با التل الذإ في رأسا*** معاوية الجاسي لكل خبال

 فقام رجال دونا بسيوفهم*** ودام رجال دونا بعوالي

 ولو مت في نيل المنى ألف موتة*** لفت إذا ما مت لست أبالي

 (.61فأين هللا جل جاللا ودفاعا عن المممنين) فقال العكبر يد هللا فوق يدهو

دال نصر بن مزاحم عن الحارث بن حصين عن أبي الكنودو جزع أهل الشام يومئذ عنى دتالهم جزعاً شديداً 

فقال معاوية بن خديج دبح هللا منكاً يمنكا المرء بعد حوشب وذإ الكالعو وهللا لو ظفرنا بأهل الدنيا بعد دتنهما 

 كان ظفراً. بغير ممنة ما

ودال يزيد بن أسد يخاطب معاوية بن أبي سفيانو ال خير في أمير ال يشبا تخره أولا. وال يدمى جريح وال يبكى 

دتيل تنجني هذه الفتنة. فإن يكن األمر لئ أو أوصيت وبكيت عنى درار وإن يكن لغيرئ فما أصبت با أعظم. 

ى دتالكم من أهل العراق عنى دتالهم وهللا ما ذو الكالع فيكم فقال معاوية يا أهل الشام ما جعنكم أحق بالجزع عن

 بأعظم من عمار بن ياسر

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 80ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

من )ابن بديل فيهم( فيهمو وال حوشب فيكم بأعظم من هاشم المردال فيهم وما عبيد هللا بن عمر فيكم بأعظم 

وما الرجال إاّل أشباهو وما التمحيص إاّل من عند هللا فابشروا فإن هللا دد دتل من القوم  ال ة : دتل عمار وكان 

فتاهمو ودتل هاشماً وكان حمزتهم ودتل ابن بديل وهو الذإ فعل األفاعيلو وبقى األشتر واألشعث وعدإ بن 

رهو وأما األشتر وعدإ فغضبا وهللا لنفتنةو داتنهما غدًا إن شاء هللا حاتم وأما األشعث دائماً حمي عنا مص

 تعالىع فقال معاوية بن خديج : ان يكن الرجال عندئ أشباها فنيست عندنا كذلئ وغضب.

وروإ نصر بن مزاحم عن عمر بن سعد عن عبيد الرحمن بن كعب دال: لما دتل عبد هللا بن بديل يوم صفين 

ل طهمان الخزاعي وهو باخر رمق فقال لا: عز عنيَّ وهللا مصرعئو أما وهللا لو شهدتئ مر با األسود بن بدي

ألسيتئ ولدافعت عنئو ولو رأيت الذإ أشعرئ وطعنئ ألحببت اال أزاينا وال يزاينني حتى أدتنا أو ينحقني بئ. 

حمئ هللا وان تناصح أمير  م نزل إليا فقال يا عبد هللاو وهللا إن كان جارئ ليأمن دال: أوصيئ بتقو  هللا ر



هللو وأبنغ أمير المممنين عني السالم ودل لا داتل عنى  المممنينو وتقاتل معا حتى يظهر الحق أو تنحق با

المعركة خنف ظهره حتى تجعنها خنف ظهره فان أصبح والمعركة خنف ظهرهو كان الغالب  م لم ينبث ان مات 

 (.60عدونا في الحياة ونصح لنا في الوفاة)

ال نصر بن مزاحم : وحد ني عمر بن شمر عن جابر و عن عامر عن صعصعة بن صوحان : ان ابرهة بن د

 الصياح الحميرإ دام في دوما بصفين

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 82ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

هللا داد أذن بفناائكم ويحنامع خناوا باين الارجنين فنيقتاتال. فأيهماا دتال فقال: ويحكم يا معشر أهل اليمنو إني ألظن 

صاحبا مننا معا جميعاً. وكان ابرهة مان رمسااء أصاحاب معاوياة فبناغ دولاا عنّيااً )عنياا الساالم( فقاال: صادق 

كاالم ابرهة وهللا ما سمعت بخطبة منذ وردت الشامو أنا بهاا أشاد ساروراً مناي بهاذه الخطباة داال: وبناغ معاوياة 

ابرهااةو فتااأخر إلااى تخاار الصاافوف ودااال لماان حولااا إنااي ال أظاان ابرهااة مصاااباًًل فااي عقنااا فأدباال أهاال الشااام 

( وسمع ماا دار مان 62وهللا ان ابرهة ألكمننا ديناً وعقالً ورأياً وبأساً ولكن األمر كره مبارزة عنّي)     يقولون:

معاويةو فقال ان كان معاوية كره مبارزة أبي الحسن  الكالم أبو داود )عروة بن داود العامرإ( وكان من فرسان

فأنا أبارزهو  م خرن بين الصفين فناد . أنا أبو داود فابرز إليَّ يا أباا الحسان. فتقادم عناّي )عنياا الساالم( نحاوه 

مناا فناداه الناس ارجع يا أمير المممنين عن هذا الكنبو فنيس لئ بخطرو فقال: وهللا ما معاوية اليوم بأغيظ لاي 

دعوني وإياه  م حمل عنيا فضربا فقطعا دطعتين سقطت احداهما يمنية واألخر  شامية فارتج العسكران لهاول 

الضااربة وصاارخ اباان عاام ألبااي داود واسااوء صااباحاه وفااتح هللا البقاااء بعااد أبااي داود. وحماال عنااى عنااّي )عنيااا 

ومعاوياة واداف عناى التال يبصار ويشااهدو  السالم( فطعنا )عنيا السالم( فيراه  م دنعا ضربة فألحقا باأبي داود

 فقال تبا لهذه الرجال ودبحاً أما فيهم من يقتل هذا مبارزة أو غينة أو في اختالط الفينق و وران النقع؟

فقال لا الوليد بان عقباة أبارز إلياا أنات فإنائ أولاى النااس بمبارزتااو فقاال وهللا لقاد دعااني إلاى الباراز حاي لقاد 

وهللا ال أبرز إليا ما جعل العساكر مان يادإ الارئيس إال وداياة لاا. فقاال عتباة بان أباي  استحييت من دريش وإني

 سفيان

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 83ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

أر  أحاداً يتحكائ باا إالّ دتناا  ألهو عن هذا كأنكم لم تسمعوا نداءه. فقد عنماتم أناا دتال حري ااً وفضاح عماراً وال

فقال معاوية لبسر بن ارطاة أتقوم لمبارزتا؟ فقال: ما أحد أحق بها منائ. أماا إذا بيتماوه فأناا لاا. داال معاوياة : 

انئ ستنقاه غداً في أول الخنيل وكان عند بسر بان أرطااة ابان عام لاا دادم مان الحجااز يخطاب ابنتااو فاأتى بساراً 



عادت مان نفسائ أن تباارز عنّيااًًل أماا تعنام ان الاوالي مان بعاد معاوياة عتباة  ام بعاده فقال لا إني سامعت انائ و

محّمداً أخوه وكل من همالء درن عنّيو فما يدعوئ إلى ما أر ؟ دال: الحياء... خرن مني كاالمو فأناا أساتحي أن 

 أرجع عنا فضحئ الغالم ودال:

 لتنازلا يا بسر إن كنت م نا*** وإالّ فإن النيث لنشاه تك

 كأنئ يا بسر إن كنت جاهل*** بآ اره في الحرب أو متجاهل

 معاوية الوالي وصنواه بعده*** وليس سواء مستعار و آكل

 أولى با منئ انا*** عنّي فال تقربا اننئ هابل  أولئئ هم

 متى تنقا فالموت في رأس رمحا*** وفي سيفا شغل لنفسئ شاغل

 ي أول الخيل حاملوما بعده في تخر الخيل عاطف*** وال دبنا ف

فقال بسر : هل هو إالّ الموت؟ البّد من لقاء هللا فغدا عنّي )عنيا السالم( التل ليقاف عنياا إذ بارز لاا بسار مقنعاا 

في الحديد ال يعرف فناداه أبرز إليَّ يا أباا الحسان فانحادر إلياا عناّي تامدة غيار مكتارث لاا حتاى إذا دارباا طعناا 

ع الدرع السنان أن يصال إلياا. فاتقااه بسار بعورتاا ودصاد أن يكشافها يساتدفع وهو رادع فالقاه إلى األرض ومن

 بأساو فانصرف عنا بوجها )عنيا السالم( مستدبراً لا فعرفا

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 84ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

ن هذا بسر بن أرطاة هذا عادو هللا وعادوئ فقاال: دعاا عنياا لعناة هللا. . األشتر حين سقط فقال: يا أمير المممني

 أبعد أن فعنها؟ فحمل ابن عم بسر من أهل الشام وهو شاب عنى عنّي )عنيا السالم( ودال:

 أرديت بسراً والغالم  ائره*** أرديت شيخاً غاب عنا ناصره

 وكننا حام لبسر وا ره

 وتنقاه األشتر فقال: فنم ينتفت إليا عنّي )عنيا السالم(

 في كل يوم رجل شيخ شاغره*** وعورة وسط العجان ظاهرة

 تبرزها طعنة كف واتره*** عمرو وبسر منيا بالعادرة

فطعنا األشتر فكسار صانبا. وداام بسار مان طعناة عناّي )عنياا الساالم( هاربااً وفارت خيناا.. ونااداه عناّي )عنياا 

فرجع بسر إلى معاوية.. فقاال لاا معاوياةو ارفاع طرفائ فقاد أدال هللا السالم( يا بسر. معاوية كان أحق بها منئو 

 عمرا منئ ودال الشاعر في ذلئ:

 أفي كل يوم فارس تندبونا*** لا عورة تحت العجاجة بادية



 يكف بها عنا عنّي سنانا*** ويضحئ منها في الخالء معاوية

 بدت أمس من عمرو فقنع رأسا*** وعورة بسر م نها حذو حاذية

 ال لعمر وابن ارطاة أبصرا*** سبينكما ال تنقيا النيث  انيةفقو

 وال تحمد إال الحيا وخصاكما*** هما كانتا لنناس وهللا وادية

 فنوالهما لم تنجوا من سنانا*** وتنئ بما فيها عن العود ناهية

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 85ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

 متى تنقيا الخيل المغبرة صبحة*** وفيها عنّي فاتركا الخيل ناحية

 وكونا بعيدا حيث ال تبنغ القنا*** ونار الوغى... ان التجارب كافة

 وان كان منا بعد لننفس حاجة*** دعودا إلى ما شئتما هي ماهية

تحي ناحية وتحامى فرسان الشام بعادها عنّيااً )عنياا دال: فكما بسر بعد ذلئ اليوم إذا لقي الخيل التي فيها عنّي ن

 (.63السالم()

دال نصر: وحد نا عمر عن سعد عن األجنح بن عبد هللا الكندإ عن أبي جحيفة دال جمع معاوية كل درشي ممن 

كان في الشام . ودال لهم: يا معشر دريش انا ليس ألحد منكم في هذه الحرب فعال يطول بها لساانا غادا ماعادا 

عمرا فما بالكم؟ أين حمية دريش؟ فغضب الوليد بن عقباة وداال: أإ فعاال ترياد. وهللا ماا نعارف فاي أكفائناا مان 

دريش العراق من يغنى غناءنا بالنسان وال باليد فقال معاويةو بناى ان أولئائ وداوا عنّيااًًل بأنفساهم. داال الولياد: 

وم لقرناا مانهم مباارزة ومفااخرة؟ فقاال: ماروان بان كالو بل ودااهم عناّي بنفساا داال: ويحكام.. أماا فايكم مان يقا

الحكمو أما البراز فإن عنّيااًًل ال ياأذن لحسان وال لحساين وال لمحّماد بنياا فياا وال ابان عبااس واخوانااو ويصانى 

بالحرب دونهم فألبهم تنبرز؟ واما المفاخرة فبماذا مفاخرة؟ أباإلسالم أم بالجاهنية. فإن كان باإلسالم فالفخر لهام 

 لنبوة وإن كان بالجاهنية فاليتمنئ فيا لنيمن. فإن دننا دريش دالوا لنا عبد المطنب.با

فقال عتبة بن أبي سفيانو النهاوا عان هاذاو فاإني الق بالغاداة جعادة بان هبيارة فقاال معاوياة: باخ باخ دوماا بناو 

 مخزوم واما ام هاني بنت أبي طالب كف كريم.

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 86ةةةةةةةة ص ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

وك ر العتاب والخصام بين القوم حتى اغنظوا لمروان واغنظ لهم فقال مروان أماا وهللا لاوال كاان مناي إلاى عناّي 

عال )عنيا السالم( في أيام ع مان ومشهدإ بالبصرة لكان لي في عنّي رأإ يكفر امرءاً ذا حسب وديانو ولكان ول



ونابذ معاوية الوليد بن عقبة )دون القوم( فاغنظ لا الوليد فقا لمعاوية انئ إنما تجترئ عنّي بنسابئ مان ع ماان. 

 ولقد ضربئ الحد وعزلئ عن الكوفة.

  م انهم ما امسوا حتى اصطنحوا وأرضاهم معاوية من نفسا ووصنهم بأموال جنينة من بيت المال.

ان لا لسانو وكان أحب الناس إلاى )عناّي(و فغادا عنياا عتباا فنااد : ياا وكان لجعدة في دريش شرف عظيمو وك

أبا جعدةو لها جعددة و فاستأذن عنّياًًل )عنيا الساالم( فاي الخارون إلياا فاأذن لاا واجتماع النااسو فقاال عتباة ياا 

ق بالخالفاة جعدة. وهللا ما أخرجئ عنينا إالّ حب حالئ وعمائ عامال البحارينو وأناا وهللا ماا تازعم ان معاوياة أحا

من عنّيو وال أمره في ع مانو ولكن معاوية أحق بالشام لرضا أهنها با فاعفوا لناا عنهاا فاوهللا ماا بالشاام رجال 

لا طرق وال دوة إالّ أجد من معاوية في القتال وليس بالعراق رجل لا م ل جاد عناّي )عنياا الساالم( فاي الحاربو 

ني أن يكون في دناوب المسانمين أولاى النااس حتاى إذا أصااب ونحن أطوع لصاحبنا منكم لصاحبكمو وما أدبح بع

 سنطاناً أفنى العرب.

 فقال جعدة: أما حبي لخالي فنو كان لئ خال م نا لنسيت أبائ.

وأما ابن أبي سنمة فنم يصيب أعظم من ددرهو والجهاد أحب إليَّ من العمل. وأما فضل عنّي عناى معاوياةو فهاذا 

 رضاكم اليوم بالشام فقد رضيتم بها أمس فنم تقبلو وأما دولئ ليس بالشام أحد ما ال يختنف فيا ا نانو وأما
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نااو ودصار إالّ هو أجّد مان معاوياةو ولايس باالعراق رجال م ال عناّيو فهكاذا ينبغاي لاا أن يكاون مضاى بعناي يقي

بمعاوية شكا ودصد أهل الحق خير من جهد أهل الباطلو وأما دولائ: نحان أطاوع لمعاوياة مانكم لعناي فاوهللا ماا 

 نسألا ان سكت وال نرد عنيا.. ان دال وأما دتل العرب فإّن هللا كتب القتل والقتال فمن دتل الحق فإلى هللا.

انصرف عنا جمع خينا فنم يستبق منها شيئاً وجل  فغضب عتبة وفحش عنى جعدة فنم يجبا. وأعرض عنا فنما

أصحابا السكونو واألزد والصدف وتهيأ جعدة بماا اساتطاعو والتقاوا فصابر القاوم جميعااً.. وباشار جعادة يومئاذ 

القتال بنفساو وجزع عتباةو فأسانم خيناا وأسارع هاربااً إلاى معاوياة. فقاال لاا: فضاحئ جعادة وهزمتائ ال تغسال 

ل: وهللا لقاد أعاذرت ولكان وهللا أباى باديننا مانهم فماا أصانع؟ وحظاي جعادة بعادها عناد عناّي رأسئ منها أباداً فقاا

 )عنيا السالم(.

 ودال األعور الشني في ذلئ يخاطب عتبة بن أبي سفيان:

 ما زلت تظهر في عطفيئ أبهة*** ال يرفع الطرف منئ التيا والصنف

 ا نطفال تحسب القوم أال دقع دردرة*** أو شحمة بزها شاء له



 حتى لقيت ان مخزوم وأإ فتى*** أحيا مآ ر اباء لا سنفوا

 أشجائ جعدة إذ ناد  فوارسا*** حاموا عن الدين والدنيا فما ودفوا

 هال عطفت عنى دوم بمصرعة*** فيها السكون وفيها األزد والصدف

الح معاوياة وطالئعاا دال نصر بن مزاحم: وكان رجل من أهل الشام يقال لا )األصبغ بن ضرار األزدإ( من مسا

 فندب لا عنّي )عنيا السالم( األشتر فأخذه
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وهااً أسيراً من غير دتال فجاء با ليالً فشده و اداً وألقاه عند أصحابا ينتظر الصبح وكان األصابغ هاذا شااعراً مف

 فأيقن بالقتل ونام أصحابا فرفع صوتا فأسمع األشتر ودال:

 أولئئ دومي ال عدمت حياتهم*** عنى الناس ال يأتيهم بنهار

 فنو انني كنت األسير لبعضهم*** أحاذر في األصباح يوم يوارإ

 وجار المرادإ الكريم وهانىء*** وفي الصبح دتني أو فكائ أسارإ

 داً*** لما رد عن ما أخاف حذارإأال ليت هذا النيل أصبح سرم

 يكون كذا حتى القيامة انني*** فصبراً عنى ما ناب يا ابن ضرار

 فيا ليل أطبق ان في النيل راحة*** إلى هللا أاخشى ومالئ جارإ

 ولو كنت تحت األرض ستين واديا*** أطاع بهاو شمرت ذيل أزارإ

 درارإفيا نفس مهالً ان لنموت غاية*** وجار شريح الخير در 

 أاخشى ولي في القوم رحم دريبة*** وزجر بن ديس ما كرهت نهارإ

 ولو انا كان األسير ببندة*** دعوت فتى منهم وستر عوارإ

 وجار سعيد أو عدإ بن حاتم*** وعضوهم عني وستر عوارإ

يةو أصبتا أمس دال: فغدا با األشتر إلى عنّي )عنيا السالم( فقال يا أمير المممنين ان هذا رجل من مسالح معاو

وبات عندنا النيل فحركنا بشعره ولا رحمو فإن كان فيا القتل فادتنا وان ساه بئ العفو عنا فهبا لنا؟ فقاال: هاو 

 لئ يا مالئو وإذا أصبت منهم أسيراً فال تقتنا فإّن أسير أهل القبنة ال يقتل.
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وحميد بالذكر ان الخنيفة عنّي بن أبي طالب )عنيا السالم( كاان ينفاق األماوال مان خزيناة بيات الماال عناى ذوإ 

عادلاة كماا كاان االستحقاق فيها من جنود اإلسالم في صفين وما وراء صافين وفقااً ألحكاام الشاريعة اإلساالمية ال

يفعل )ابو بكر الصديق( أيام خالفتا في حروبا ألهل الردة. وهيهاات كاان لنخنيفاة عناّي )عنياا الساالم( أن ينفاق 

درهماً واحداً عنى منافعا الخاصة لائال يجعال بعضاهم يساييء االحتماال والظان مان حياث عنصار األماارة بأماارة 

مااا كااان معاويااة باان أبااي ساافيان... وهااو عاماال موظااف لااد  المااممنينو وبوظيفااة العمااال المساانمين اآلخاارين بين

الرئاسة اإلسالمية العنّياً. يستغل أموال الخزينة اإلسالمية في الشام استغالالً منحرفاً من تنقاء هواه كيفماا يشااء 

ويبااددها منحاااً باطنااة السااكات األشااخاص الجاارئين مماان كااانوا يتطاااولون عنيااا فااي ك ياار ماان المناساابات بااالكالم 

مهين أو ممن كانوا يمدحونا وي نون عنيا باألشعار في )أيام صافين( أو الاذين يتجسساون لاا مان أجال دعماا ال

وتحقيق مصالحا وأهوائا المنشودة أو ال ارة المطامع فاي نفاوس األبعااض مان جايش الخنيفاة فاي صافين لكاي 

ماان جنااوده فيسااتوإ بااذلئ مااع  يطااالبوه بااأن ماانحهم عطايااا ماان األمااوال اإلسااالمية م نمااا يمنحااا معاويااة لنك ياار

الخنيفااة فااي تبااذير أمااوال الخزينااة اإلسااالمية فااي غياار وجوههااا فينجااو هااو حينئااذ ماان تهمااة التبااذير واإلسااراف 

المحذور هكذا كان معاوية يتصرف تصرفا االنتهازإ المريب مع أنصاره وغير أنصاره في أيام صفين عنى اناا 

وائا الدنيوية ان كان ياروم أن يصانع مساالئ نفساا فاي حكام الشاام لم يكن تصرفا هذا غريباً شاذا من طبيعة أه

 كما يروما وهو بمساعدة أنصاره وليس كما يقتضيا اإلسالم المجرد عن كل أساليب المكر والخداع.
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ظروف الحرب عنى معاوية أصبح ولم يعد ير  بدا من الركون إلى المرئ ولو بقاادة جيشاا الكباارو ولما أشتدت 

فدعاهم إلى االجتماع با ليتخذوا معاً مسنكاً جديداً موحداً لننكاية بجيش اإلمام عنّي بن أبي طالب )عنياا الساالم( 

الخطاابو وعباد الارحمن بان خالاد بان فاستدعى إليا عمرو بن العاص وبسار بان أرطااة وعبياد هللا بان عمار بان 

الوليى فقال لهم: إني أصبحت اليوم مكروباً جداً إلى أبعد الحدود من وجود فئة باغياة مان رجاال ابان أباي طالاب 

وهم: سعيد بن ديس في همدانو ومالئ األشتر في دوماو وهاشام المرداال وعادإ بان حااتم ودايس بان ساعد فاي 

 األنصار.

أهل اليمن وأهل الشامو وتخرون من أهل مكة والبصرة وأنتم عدتهم من داريشو وداد  أما أنتم فقد صان أطرافكم

أحببات أن ياار  الناااس غناااكم وجادواكم رميااة فساايحة وبصااورة أعظام فااي هااذه الحاارب فهال تتركااون لااي حريااة 

مارو تكفيناا األختيار والتوجيا فيكم؟ فقالوا: نعم ذلئ اليئ فقال: أنا أكفيكم غدا. سعيد بن ديس ودوما وأنات ياا ع



في اليوم التالي )هاشم المردال( ودوماو وأنت يا عبد هللا بن عمر تكفينا بعدئذ مالئ األشاتر وأصاحاباو وأنات ياا 

عبد الرحمن بن خالد تكفينا أخيراً )عدإ بن حااتم( فاإذا لام ينقابض لناا أن تخضاد شاوكة األعاداء بهاذا األسانوب 

 بين بالمستقبل من األيام  م انتقض اجتماعهم عنى هذا االتفاق.ننجأ إلى األسنوب تخر حتى يتم لنا الفوز الم

وبنغ جيش الشام تصميم معاوية عنى ادتحام جيش اإلمام عنّي )عنياا الساالم( فاي صاباح الياوم التبياان فوجادوا 

حينذائ في ذلئ فرصة يتيماة لياراهم معاوياة بعيناا كياف يتساابقون إلاى التفااني والقتاال باين يدياا فيرضاى عان 

 صهم لا في أشد األودات.اخال
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 م كان الصباح المنتظرو فخرن معاوية واختار بنفسا أبرز الفرسان وأشجعهم عناى احتماال المصااعب ليخاوض 

 وادع همدان تتقدما أسراب ك يفة من الخيل وهو يقول:ددامهم ظنمات الحرب  م ما عتم ان هجم عنى م

 ال عيش إال فنق دحف الهام*** لن تمنع الحرمة بعد العام

 سأمنئ العراق بالشام*** أنعى ابن عفان مد  األيام

فطعن في أعراض الخيل منياً فتنادت همدان بشعارها فاشتد الكر العظيم والفر الحكيم حتى لم يعاد دائادهم )ساعيد 

 يس( يمنئ اصطباراً فأدحم فرسا نادماً عنى معاوية وهو يرتجز:بن د

 يا لهف نفسي فاتني معاوية*** فوق طمر كالعقاب هاوية

 والردصات ال تعود  انية*** إالّ عنى ذات خصيل طاوية

 وان يعد اليوم فكفي عالية

إلى خارن الميدان وحجز وانطنقت مع سعيد بن ديس فرسانا انطالدة محمومة إال ان معاوية انصرف مع جيشا 

 بينهم ظالم الغروب دون أن يدرئ مأربا مشرفا عنى كل حال.

وأصبح صباح اليوم التالي فخرن عمرو بن العااص يختاال فاي أساراب مان الحيال داصاداً )هاشام المرداا(. وكاان 

 يقول:المردال هذا يحمل لواء اإلمام )عنيا السالم( خفاداً عنى رأسا فسمع من بعبد عمرو بن العاص 

 ال عيش ان لم ألق يوماً هاشما*** ذائ الذإ ان ينج مني سالما

 يكن شجى حتى الممات الزما

 فتغنغل بعض التغنغل في خيل المردال ضرباً وتجريحاً فحمل عنيا
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 يرتجز: المردال وهو



 ال عيش ان لم ألق يومي عمرا*** ذائ الذإ أحدث فينا الغدرا

 ويحدث هللا ألمر أمرا*** ال تجزعي يا نفس صبرا صبرا

 ضرباً مداريئ وطعنا شزرا*** يا ليت ما تحي يكون دبرا

ا  ام  م أدرئ عمرا فطعنا في جنبا حتى أوشئ أن يأتي عنيا لوال اناا راه عان الطعناة وانادس باين أرتاال جيشا

انصرف اال نان من غير أن يحرز أحدهما فضينة مرمومة عنى اآلخر  م كان صباح الياوم ال الاث فبارز بسار بان 

أرطاة في غمامة سوداء من أسراب الخيل وجحافل الرجال فانبر  إليا ديس بن ساعد بان عباادة فاي لهااميم مان 

 سعد بن عبادة دائالً: األنصار فاشتبئ الجيشان معاً أفضع اشتبائ وأوحشا فارتجز ديس بن

 أنا ابن سعد زانا عباده*** والخزرجيون رجال سادة

 ليس فرارإ في الوغى بعادة*** ان الفرار لنفتى دالدة

 يا رّب أنت لقني الشهادة*** والقتل خير من عناق غادة

 حتى متى ت نى لي الوسادة

 فبرز إليا بسر بن أرطاة وهو يرتجز:

 مراود في غالب بن فهرأنا ابن أرطاة عظيم القدر*** 

 ليس الفرار من طباع بسر*** ان يرجع اليوم بغير وتر

 ودد دضيت في عدوإ نذرإ*** يا ليت شعرإ ما بقى من عمرإ
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ا ديس بسيفا ضربة غير عميقة ارتد منها بسر إلى الاوراء ورجاع وطعن بسر ديساً طعنة سهنة في جنبا فضرب

بجيشا إلى حيث جاء مناو ولقيس بن عبادة ضربة من الفضل عنى بسر وجيشا يومذائو  م كاان صاباح الراباع 

فبرز عبيد هللا بن عمر بجيش ك يف يضم أبرز فرسان معاوياة وأصابرهم عناى احتماال المكااره فقاال لاا معاوياة 

ا عبيد هللا لتقمع شموخ الفتاكين من أفاعي أهل العاراق وان لاي فيائ أعاز األماال فاارفق واتئاد بينائ انئ ذاهب ي

وبينهم فانصرف عبد هللا إلى ميدان القتالو فنقيا مالئ األشتر مزبداً كعادتا كنما انطنق إلى دتال أعدائاا وارتجاز 

 دائالً:

 في كل يوم هامتي مقتره*** بالضرب أبغي منة ممخرة

 درع خير من يرود حيره*** يا رّبي جنبني سبيل الكفرةوال

 واجعل وفاتي بأكف الفجرة*** ما تعدل الدنيا جميعاً وبره



 وال بعوضاً في  واب البررة

فتراجعات مان أماماا خيااول عباد هللا فاساتاء عبياد هللا ماان تراجعهاا فبارر أمامهاا عسااى أن يساترجعها مان جديااد 

طعناا فاي جنبااا فانصارف عناى أ رهااا نحاو موداف معاويااة ولألشاتر مزيااة فحمال عنياا األشااتر مان غيار توئاادة ف

 التفوق الميداني عنى عبيد هللا في ذلئ اليوم فتضاءل افتخار معاوية بقادة جيشا.

 م كان صباح اليوم الخامس فغدا عبد الرحمن خالد بن الوليد إلى معاوية ليتنقى ما يتنقى مناا دبيال انطالداا إلاى 

ان االتفاق عنيا دبنئذ عند اجتمع معاوية بقادة جيشا الكبارو فأشعر معاوية عباد الارحمن بأناا  ميادين القتال كما

 أمنا البادي ورجامه األخير بعد أيام أدرانا األربعة الذين سبقوه إلى
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ن الفروسااية فناام يصاايبوا فااوزا عنااى جيااوش أعدائااا يسااتأهل االعتاازاز  اام زوده بكاماال حاجتااا إلااى الخياال ميااادي

 والسالح وسرايا األبطال وشيعا إلى المعركة.

لقد كان عدإ بن حاتم ينظر لقاءه منذ صباح ذلائ الياوم حتاى اناا لام يتمالائ رباطاة جأشاا حاين رته مقابالً عناى 

 مذحج ودضاعة وسمعا يقول مرتجزاً: ساحة القتالو فنقيا في أبطال

 دل لعدإ ذهب الوعيد*** أنا ابن سيف هللا ال مزيد

 وخالد يزينا الوليد*** فما لنا وال لكم محيد

 عن يومنا ويومكم دعودوا

 (  م حمل فطعن الناس فقصده عدإ بن حاتم وهو يقول:65دال نصر بن مزاحم المنقرإ)

 ل عفو رّبيأرجو إلهي وأخاف ذنبي*** وليس شيء م 

 يا ابن الوليد بغضكم في دنبي*** كالهضب بل فوق دنان الهضب

فنما داربا وكاد أن يخالطا بالرمح توار  عبد الرحمن مضطرباً في العجان وبين أسنة جيشاا واخاتنط الجيشاان 

شااعراً  رويداً  م رجع عبد الرحمن إلى معاوية مقهوراً فشمت بذلئ أيمن بن خريم بن فاتئ األسادإ وكاان رجاالً 

من شعراء أهل الشام المشهورين وكان عمرو بن العاص حاضراً في تنئ السااعة عناد معاوياة فقاال لاا معاوياة 

 وهو مغيظ محنق لقد أنصفتكم إذ لقيت
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 سعيد بن ديس في رجال همدانو أما أنتم فقد فررتم من أعدائكم وانئ يا عمرو لجبانو فغضب عمرو  م دال فهال

 برزت إلى عنّي بن أبي طالب إذا دعائ إن كنت شجاعاً كما تزعم واستطرد يقول:

 تسير إلى ابن ذإ يزن سعيد*** وتترئ في العجاجة من دعاكا

 فهل لئ في أبي حسن عنّي*** لعل هللا يمكن من دفاكا

 دعائ إلى البراز فنم تجبا*** ولو نازلتا تربت يداكا

 سكونا عنها مناكا وكنت أصم إذ نادائ عنها*** وكان

 فآب الكبش دد طحنت رحاه*** بنجدتا ولم تطحن رحاكا



 فما أنصفت صحبئ يا ابن هند*** أتعرفا وتغصب من كفاكا

 فال وهللا ما أضمرت خيرا*** وال أظهرت لي إالّ هواكا

بهام  واستحيا القرشيون الحضور عند معاوية فما صانعوا فاي لقااءاتهم ماع جايش اإلماام عناّي مان دبالو وشامت

اليمانية. فقال معاوية يا معشر دريش وهللا لقد دربكم لقاء القوم من الفتح ولكن األمر أمر هللاو إنماا لقياتم كبااش 

أهاال العااراق ودتنااتم ودتاال ماانكم ومااالكم عناايَّ ماان حجااةو لقااد عبااأت تعبيتااي لساايدهم سااعيد باان داايس فاغتاااظواو 

 اوية:وانقطعوا عن معاوية أياماً فنم يحضروا لدياوفقال مع

 لعمرإ لقد أنصفت والنصف عادة*** وعاين طعنا في العجان المعاين

 أتدرون من الديتموا دل جيشكم*** لقيتم ليو اً أصحرتها العرائن

 لقيتم صناديد العراق ومن بهم*** إذا جاشت الهيجاء تحمى الضغائن

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 96ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

 وما كان منكم فارس دون فارس*** ولكنا ما ددر هللا كائن

 م ان معاوية بن أبي سفيان أجال فكره الماكر فاستحدث مكيدة لنفتئ بعني )عنيا الساالم( ليخناو لاا الجاو ويبناغ 

تاالوا عنّيااًًل مان ورائاا عناى ما يروم يومذائ فاستدعى إليا عبياد هللا بان عمار وبع اا فاي أربعاة تالف مسانم ليغ

حين غرة لكي يستعيد عبيد هللا بن عمر سمعتا ومكانتا بين أدراناو فبنغ عنّياًًل )عنيا السالم( نبأ تنئ المحاولاة 

والمرسنين لتنفيذها فأرسل عنيهم أربعة تالف بطل من بني تميم بكامل أسنحتهم فادتتنوا جميعااً مان لادن اعتادال 

ب وما كان صالتهم إالّ التكبير عند مواديتها  م انكشفت ميمنة أهل الشام أمام ميسرة أهل النهار إلى صالة المغر

العراق وأحدث فيهم مقتنة كبيرة حتى منتصف النيلو ولما أصبح الناس وجد أهل الشام لواءهم ولايس حولاا إالّ 

ليس حولاا إالّ ربيعاة تحايط ألف رجل فادتنعوه وركزوه وراء موضعا األول ووجد أهل العراق لواءهم مركوزاً و

 )بعني بن أبي طالب( )عنيا السالم( من كل جانب فسألهم في غبش الصباح يستنبئهم فت بت منهم ودال:

 يا مرحباً بالقائنين عدال***وبالصالة مرحباً وأهال

ربيعة ودال لهام  م دال لهاشم المردال: خذ النواء أمامي فوهللا ما رأيت م ل هذه النينة  م التفت إلى أصحابا من 

 )فخر طويل لئ يا ربيعة( .

 م انطنق إلى مركزه أمس في القنب فوجاد ساعيد بان دايس مسايطراً عناى مودفاا وداد تاوافر مان حولاا أصاحابا 

متحفزين لنقتالو إالّ ان أمير المممنين )عنياا الساالم( لام يجاد ربيعاة بيانهم فبعاث إلايهم ياأمرهم أن يباادروا إلاى 



أن خيل األعداء وراء ظهورهم فنيبعث عنيهم رجاالً من رجالا يناجزونهم ري ما يتهياأ لهام  أعدائهم فأرسنوا اليا

 سبيل المحاق بمن يشاء فبعث إليهم
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 صحابكم.مالئ األشتر فقال لهم ما منعكم أن تنهدوا مع أ

فأشاروا إلى خيل أعدائهم متساندين عنيها وراءهم عنى سواء فأمر من معا من تميم الاالت. والنمار بان داساط. 

وعناازة أن يتبعااوه ليااروا بااأعينهم كيااف يفاار هاامالء الطعااام أمااامهم كاليعااافير  اام انقااض بأصااحابا عنااى أعاادائهم 

شرين كالجراد فالتفت األشتر إلى أصحابا دائالً أرايتم مستنئمين ومقنعين بالحديد وإذا بهمالء يهربون جميعاً منت

الذين ال يمنكون في دنوبهم ايمان ال باات واال باات  ام انصارف بهام منتحقااً بأصاحابا وداد نشاب القتاال ماع أهال 

الشام. وكاان أهال الشاام فاي تنائ السااعة داد ادتطعاوا فريقااً مان أهال العاراق وفايهم طائفاة مان ربيعاةو غيار ان 

ا عتم ان استنصر بأصاحابا فانصانوا بمان كاان مقتطعاين مان جايش العاراق مساتعتين بالسايوف وعماد األشتر م

الحديد عنى أهل الشامو ولما رأ  عبيد هللا بن عمر ما طرأ عنى جيشا من هوان أماام مالائ األشاتر أدبال عنايهم 

 متحمساً وهو يقول:

 أنا عبيد هللا ينميني عمر *** خير دريش من مضى ومن غبر

  نبي هللا والشيخ األغر *** دد أبطأت عن نصر ع مان مضرإالّ 

 والربعيون فال سقوا المطر *** وسارع الحي اليمانون الغرر

 والخير في الناس دديما يبتدر

 فحمل عنيا حريث بن جابر الحنفي وهو يقول:

 دد صابرت في نصرها ربيعة *** في الحق والحق لهم شريعة

 * في العصية السامعة المطيعةفاكفف فنست تارئ الوديعة **

 حتى تذوق كأسها الفظيعة

 فطعنا فصرعا أرضاً حتى جعنا ال يمنئ حراكاً فتوسده حتى الصباح
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)ذا الوشاااح( ولماا أشارف الصاباح تنااد  الفريقااان ورباط برجناا فرساا  ام سانبا وأخااذ سايفا الاذإ كاان يسامى 

وعادوا إلى القتال عودا عنى بدء فاضطربوا بالسيوف حتى صارت كأنها مناجل وتطاعنوا بالرماح حتى تكسارت 



وج مااوا عنااى األرض يتكااادمون وجهاااً لوجااا ويترامااون بالحجااارة لاايس عناادهم غيرهااا حتااى تحاااجزوا وهاام 

 متهافتون.

ا استئنافاً لذكر الودائع التي تعادبت عنى معارئ صفين ما رواه )زياد بن النضار( وكاان عناى ومما ينبغي لنا بيان

 (:0مقدمى جيش عنّي )عنيا السالم( دال)

شهدت مع عنّي )عنيا السالم( مشهداً بصفين فادتتننا  ال ة أيام و الث ليال حتى تكسرت الرماح ونفاذت الساهام 

إلى نصف النيل حتى صرنا نحن وأهل الشام في الياوم ال الاث يعاانق بعضانا   م صارت إلى المسابقة فاجتندنا بها

بعضاً وإّني دد داتنت لينتئذ بجميع السالح فنم يبق شيء من السالح إالّ داتنت با حتى تحاشينا باالتراب وتكادمناا 

تالو فنماا كاان دياماً  م صرنا ينظر بعضنا إلى بعاض ماا يساتطيع واحاد مان الفاريقين أن يانهض إلاى صااحبا فيقا

نصف النيل من النينة ال ال ة انحاز معاوية وخينا من الصف وغنب عنّي )عنيا السالم( عناى القتناى وأدبال عناى 

أصحاب محّمد )عنيا السالم( وأصحابا فدفنهم ودد دتل ك ير منهم ودتل من أصاحاب معاوياة أك ارو وداال عمارو 

 بن العاص:

 العين من غير عورإذا تخازرت وما بي من خزر ***  م خبأت 

 الفيتني الوإ بعيد المستمر *** ذا صولة في المصمالت الكبر

 أحمل ما حمنت من خير وشر *** كالحبة الصماء في أصل الصخر

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 99ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

 لى عنّي )عنيا السالم( فقال: يا أمير المممنين ان عمرو بن العاص ينادإ:وجاء )عنقمة بن تميم األنصارإ( إ

 أنا الغالم القرشي الممتمن *** الماجد األبنح ليث كالشطن

 ترضى بي الشام إلى أرض عدن *** يا دادة الكوفة من أهل الفتن

 يا أيها األشراف من أهل اليمن *** أضربكم وال أر  أبا حسن

 عم الممتمن *** كفى بهذا حزنا من الحزنأعني عنّياًًل وابن 

فضحئ عنّي )عنيا السالم(  م دال: فأما وهللا لقاد حااد عادو هللا عناي واناا لبمكااني عاالم كماا داال العرباي )غيار 

 الومي تردعين وانت مبصرة( ويحكم أروني مكانا هلل أبوكم وخالكم ذم.

سارادق معاوياة فقاتال عنادهو وأدبنات الكتائاب بعضاها وحمل غالمان من األنصار وكالهما اخوان حتى انتهيا إلى 

نحو بعض فادتتنت ديامااً فاي الركاب ال يسامع الساامع إالّ وداع السايوف عناى البايض والادرق. وجااء )عادإ بان 

حاتم( ينتمس عنّياًًل )عنيا السالم( ما يطأ إالّ عنى إنسان ميت أو ددم أو ساعدو فوجده تحت راية بكر بن وائالو 



المممنين: أال تقوم حتى تموتو فقال عنّي )عنيا السالم( أدن فدنا حتى وضاع اذناا عناد أنفااو فقاال  فقال يا أمير

 (.2ويحئ ان عامة من معي يعصيني وان معاوية فيمن يطيعا وال يعصيا)

 (:3وكان عنّي )عنيا السالم( إذا أراد القتال هنل وكبر  م دال)

 يوم ددر من أإ يومي من الموت أفر *** أيوم ما ددر أم

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 011ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

 وأدبل عبد الرحمن بن خالد بن الوليدو ومعا لواء معاوية األعظم وهو يقول:

 أنا ابن سيف هللا ذاكم خالد *** أضرب كل ددم وساعد

 صر عمي ان عمي والدبصارم م ل الشهاب الوادد *** أن

 الجاهد *** ما أنا فيما نابني برادد  بالجهد ال بل فوق جهد

 فاستقبنا )جارية بن ددامة السعدإ( وهو يقول:

 أ بت لصدر الرمح يا ابن خالد *** تبت لنيث ذ  فنول حاد

 ينصر خير راكع وساجد *** من حقا عندإ كحق الوالد

 ذاكم عنّي كاشف األوايد

 مضى عبد الرحمن وانصرف جارية بينما عبد الرحمن ال يأتي عنى شيء إالّ أهمده وهو يقول:وأطعنا منياو و

 إني إذا ما الحرب درت عن كبر *** تخالني أخزر من غير خزر

 أدحم والخطي في النقع ك ر *** كالحية الصماء في رأس الحجر

 أحمل ما حمنت من خير وشر

 مرو بن العاص في خيل من بعده فقال:فغم ذلئ عنّياًًل )عنيا السالم(.. وأدبل ع

أدحم يا ابن سيف هللا فانا الظفرو وأدبل الناس عنى )األشتر( فقالوا يوم من أيامئ األولو وداد بناغ لاواء معاوياة 

 حيث تر و فأخذ األشتر لواءه متقدما أصحابا فحمل وهو يقول:

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 010ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

 إني أنا األشتر معروف الشتر *** إني أنا األفعى العرادي الذكر

 ال من ربيعة وال حي مضر *** لكنني من مدحج الغر الغرر

 فضارب القوم حتى ردهم عنى أعقابهم فرجعت خيل عمرو فقال النجاشي في ذلئ:

 انىء األخزررأينا النواء لواء العقاب *** يقحما الش



 كنيث العرين خالل العجان *** وأدبل في خينا األبتر

 دعونا لها الكبش كبش العراق *** ودد خالط العسكر العسكر

 فرد النواء عنى عقبا *** وفاز بحظوتها األشتر

 كما كان يفعل في م نها *** إذا ناب معصوصب منكسر

 فإن يدفع هللا عن نفسا *** فحظ العراق بها األوفر

 ا األشتر الخير خنى العراق *** فقد ذهب العرف والمنكرإذ

ولما رد لواء معاوية فاشالً ورجعت خيل عمروو انتدب همام بن دبيصة وكاان مان أشاتم النااس ألميار الماممنين 

 )عنيا السالم( ومعا لواء هوازن فقصد لمذحج وهو يقول:

 إني إذا دعيت لننزال *** أددم اددام الهزبر العالي

 راق انكم من )بالى( *** كل تالد  وطريق ماليأهل الع

 حتى أنال فيكم المعالي *** أو أطعم الموت بكم حبالي

 في نصر ع مان وال أبالي

 فقال عدإ بن حاتم لصاحب لوائا: أدن منيو فأخذ منا النواء وحمل وهو يقول:

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 012ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

 يا صاحب الصوت الرفيع العالي ***ان كنت تبغي في الوغى نزالي

 فادن فإني كاشف عن حالي *** نفدإ عنّياًًل مهجتي ومالي

 وأسرتي تتبعها عيالي

 فضربا حتى دتنا وسنب لواءه.

  م حمل )خزية بن  ابت( وهو يقول:

 دد مر يومان وهذا ال الث *** هذا الذإ ينهث فيا الالهث

 هذا الذإ يبحث فيا الباحث *** كم ذا يرجى ان يعيش الماكث

 الناس موروث ومنهم وارث *** هذا عنّي من عصاه ناكث

 فقاتل حتى دتلو  م خرن )خالد بن الوليد األنصارإ( وهو يقول:

 اماهذا عنّي والهد  أماما*** هذا لوا نبينا دد

 يقحما في نفعة ادحاما



 فطاعن ساعة  م رجع إلى مودعا وحمل جندب بن زهير وهو يقول:

 هذا عنّي والهد  حقا معا *** يا رّب فاحفظا وال تضيعا

 فإنا يخشائ رّبي فارفعا *** نحن نصرناه عنى من نازعا

 صهر النبي المصطفى دد طاوعا *** أول من بايعا وتابعا

 فا وهو يقول:وأدبل األشتر يضرب بسي

 اضربهم وال أر  معاوية*** األخزر العين العظيم الحاويا

 هوت با في النار ام هاوية *** جاوره فيها كالب عاويا

 أعو  طغاماً ال هداه هادية

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 013ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

س حتى ترئ أهل الرايات مراكزهم وتفرق الناس عن عنّي )عنياا الساالم( فاأتى ربيعاة لايالً عناى فأختنط أمر النا

رسناو فكان فيهم وتعاظم األمر وأدب )عدإ بن حاتم( يطنب عنّياًًل في موضعا الذإ تركا فياا فنام يجاده فطااف 

ر أممو ما مشيت إالّ عنى دتيل وما يطنباو فأصابا في مصاف ربيعة فقال: يا أمير المممنين أما إذا كنت حياً فاألم

أبقت هذه الودعة لنا ولهم عميداًو فقاتل حتى يفتح هللا عنيئ فإن في الناس بقية بعادو وأدبال )األشاعث بان دايس( 

ينهث )لها اً( فنما رأ  عنّيااًًل هنال وكبار وداال: ياا أميار الماممنين: خيال كخيال ورجاال كرجاال ولناا الفضال إلاى 

 مقامئ الذإ كنت فيا فإن الناس إنما يظنونئ حيث تركوئ.ساعتنا هذهو فعد إلى 

وأرسل سعيد بن ديس يقول: اننا مشتغنون بأمرنا مع القاوم وفيناا فضال فاإن أردت أن نماد أحاداً أماددناهو فأدبال 

عنّي )عنيا السالم( عنى ربيعة فقال لهم أنتم درعي ورمحي دال نصر بان مازاحم فربيعاة تفخار بهاذا الكاالم إلاى 

و فقال عدإ بن حاتم: يا أمير المممنين إن دوماً أنت بهم وكنات فايهم فاي هاذه الجولاة لعظايم حقهام عنينااو اليوم

وهللا انهم لصبر عند الموت.. أشداء عند القتالو وركب عنّي )عنيا السالم( فرساا الاذإ كاان لرساول هللا )صانّى 

فو  م داال: بال البغناة فقادمت لاا البغناة الشاهباء هللا عنيا وتلا وسنم( وكان يقال لا المرتجزو فتقدم أمام الصفو

بغنة رسول هللا )صنّى هللا عنيا وتلا وسانم( فركبهاا  ام تعصاب بعماماة رساول هللا )صانّى هللا عنياا وتلاا وسانم( 

السوداء  م ناد : أيها الناس من يشترإ نفسا هلل يرحبو هذا يوم لاا ماا بعاده ان عادوكم داد دارح كماا دارحتم. 

ف من المسنمين دد وضعوا سيوفهم عنى عواتقهم فتقدمهم عناّي )عنياا الساالم( عناى بغناة رساول فانتدب لا تال

 هللا )صنّى هللا عنيا وتلا وسنم( وهو يقول:

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 014ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 



 صبحوا بحربكم وبيتوادبوا دبيب النمل ال تفوتوا *** وأ

 حتى تنالوا ال أر أو تموتوا *** او ال فإني طالما عصيت

 دد دنتوا: لو جئتنا فجيت *** ليس لكم ما شئتم وشيت

 المحيي المميت  بل ما يريد

 وتبعا )عدإ بن حاتم( بنوائا وهو يقول:

 أبعد عمار وبعد هاشم *** وأين بديل فارس المالحم

 م *** ودد عصفنا أمس باألباهمنرجو البقا م ل حنم الحال

 فاليوم ال تفزع سن نادم *** ليس امرم من يوما بسالم

 وتقدم األشتر وهو يقول:

 حرب بأسباب الرد  تأجج *** يهنئ فيها البطل المدجج

 يكفيكها همدانها ومذحج *** روحوا إلى هللا وال تعرجوا

 دين دويم وسبيل منهج

هل الشام صف إالّ انتفض وأهمادوا ماا أتاوا عنياا مانهم حتاى افضاى األمار وحمل الناس حمنة واحدة. فنم يبق أل

 إلى مقربة من مضرب معاوية وعني )عنيا السالم( يضربهم بسيفا وهو يقول:

 أضربهم وال أر  معاوية *** األخزر العين العظيم الحاوية

 هوت با في النار ام هاوية

 في الركاب تم ل بقول عمرو بن األطنابة: فدعا معاوية بفرسا لينجو عنيا فنما وصل وضع رجنا

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 015ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

 أبت لي عفني وأبى بالئى *** وأخذإ الحمد بال من الربيح

 وأددامى عنى المكروه نفسي *** وضربي هامة البطل المشيح

 أت وجاشت *** مكانئ تحمدإ أو تستريحيودولي كنما جش

 ألدفع عن مآ ر صالحات *** وأحمي بعد عن عرض صحيح

 بذ  شطب كنون المنح صاف *** ونفسي ما تقر عنى القبيح

ودااال: يااا اباان العاااص اليااوم صاابر وغااداً فخاار فقااال عمااروا: صااددت و نااى رجنااا ماان الركاااب فاستصاارخ بعاائ 

 حتى كره كل من الفريقين صاحبا وتحاجز الناس. واألشعريين فودفوا دونا وجالدوا عنا



 م ان معاوية لما أسرع أهل العراق في أهل الشام دال لهام هاذا ياوم تمحايص ان القاوم داد أسارع التهافات فايهم 

 كما أسرع فيكم اصبروا يومكن هذا وخالكم ذم.

ال: يااا أمياار المااممنين اناائ وحااض عنااّي )عنيااا السااالم( أصااحابا لااذلئو فقااام اليااا األصاابغ باان نباتااا التميمااي فقاا

 جعنتني عنى )شرطة الخميس( وددمتني في ال قة دون الناس وانئ اليوم ال تفقد لي صبراً وال نصراً.

 أما أهل الشام فقد هدهم ما أصبنا منهمو ونحن فينا بعض البقية فاطنب 

بأصحابا نحو أهل الشاام وطااعتهم  بنا أمرئ وأذن لي في التقدم. فقال )عنيا السالم( تقدم باسم هللا العظيم فتقدم

  م رجع إلى مودفا.

وبرز يومئذ عروة بن داود الدمشقي لعني )عنيا السالم( متحدياً إياه فقال: إن كاان معاوياة كاره مبارزتائ ياا أباا 

 الحسن فهنم إليَّ فتقدم إليا عنّي )عنيا السالم( فقال لا أصحابا: ذر هذا الكنابو فإناا لايس لائ بخطار فقاال وهللا

 ما معاوية اليوم بأغيظ لي مناو  م حمل عنيا فضربا فقطعا دطعتين سقطت احداهما

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 016ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

اه دابح هللا يمنة واألخر  يسارة فاارتج العساكران لهاول الضاربةو وداال ابان عام لعاروة بان داود. واساوء صاباح

البقاء بعد داود وحمل عنى عنّي )عنيا السالم( فطعنا فبرأه  م دنعا ضربة فألحقا دتيالً بعروة بن داود ومعاوية 

وادف عنى التل يشاهد ما يجارإ فقاال: تباا لهاذه الرجاال ودبحااً أماا فايهم مان يقتال هاذا مباارزة أو غيناة أو فاي 

يد بن عقبة أبرز إلياا أنات فإنائ أولاى النااس بمبارزتاا فقاال: وهللا لقاد اختالط الفينق و وران النقع. فقال لا الول

دعاني إلى البراز حتى استحييت من دريش وإني وهللا ال أبرز إليا ماا جعال العساكر باين يادإ الارئيس وداياة لاا 

أحاداً يتحكائ  فقال الوليد: ألهو عن هذا كأنكم لم تسمعوا نداءهو فقد عنمتم انا دتال جريئااً وفضاح عماراً وال أر 

 با إالّ دتنا.

ومن بواعث العزم المجيد في متابعاة هاذا الساياق الطااهر أن ناذكر لنبال جبناة بان عطياة الاذهني الرداشاي حالاة 

نفسية طرأت عنيا في يوم من أيام صفين جعنتا يندفع متحمسا نحو الحضين بن المنذر الرداش الذإ كان يحمل 

ائ ودال لا : هل لئ أن تعيرني رايتئ هذه فأحمنهاا بادالً منائ وأعيادها إليائ راية اإلمام عنّي )عنيا السالم( حينذ

بعد ساعة ولئ فخرها فنقد أ ارتني هذه الدماء التي يريقها أصحاب معاوية بن أبي سفيان ليرفعاوا شاأن معاوياة 

ر الردااش ان إلى مستو  خنفاء رسول هللا )صنّى هللا عنيا وتلا وسنم( وهم غافنون؟ فاأدرئ الحضاين بان المناذ

يصايب أجاارا فااي مقاتنااة أعااداءه دفاعاااً عاان مشااائي عنااّي باان أبااي طالااب )عنيااا السااالم( فناولااا إياهااا شاااكراً لااا 

السالمة ولما أمسئ بها التفت إلى اتباع تنئ الراية ودال لهم: يا أنصار الحاق ان الجناة ال يادخنها إالّ الصاابرون 



 عنى العبااد أشاد مان الجهااد وهاو أفضال أعماال  وابااً فاإذا عنى فرائض هللا وأوامره وليس شيء مما فرض هللا

رأيتموني دد شددت فشدواو ويحكم أما تشتادون إلى الجنة؟ أما تحبون أن يغفر هللا لكام؟ فاادتحم جياوش معاوياة 

 مع أصحابا

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 017ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

وهو مستهدف معاوية بالتعيين وداتل دتال األبطال الشرفاء حتى استشهد فتناول الراياة بطال مان أصاحابا وعااد 

فيها الي الحضين بن المنذر الرداش تغمد هللا جبنة بن عطية الذهني الرداشي برحمتا الواسعة. وكذلئ كان ك ير 

ريض صاافين لاائال يتساانى لمعاويااة أن يعتنااي بمعاويااة ماان أصااحاب اإلمااام عنااّي )عنيااا السااالم( يفعنااون فااي معااا

 أصحابا دست السيطرة عنى االمبراطورية اإلسالمية.

ومن األحداث الناصعة الشريفة التي استعننت لنمحاربين عموماً في أيام صفين تصريحات عماار بان ياسار وهاو 

لباغية ففي يوم صاارم مان أياام صافين داام يذكر فيها دول النبي )صنّى هللا عنيا وتلا وسنم( لا بانا تقتنا الفئة ا

عمار بن ياسر خطيباً في أنداده من أنصار عنّي بن أبي طالب )عنيا السالم( فقال: في خالل تصريحاتا هاذه: ياا 

عباد هللا أمضوا إلى من يطنباون بادم ع ماانو وهللا ماا أظانهم يطنباون بدماا ولكان القاوم ذاداو الادنيا فاساتحبوها 

: لو ان الحق لزمهم لحال بينهم وبين ما يرغبون فيا منهاو بينما لم يكن لنقوم سابقة أ يارة واستمرأوها وعنموا

في اإلسالم يستحقون بها الطاعة والوالية كمعاوياة بان أباي سافيان فخادعوا أتبااعهم باأن داالوا لهام دتال إمامناا 

مكم ولاوال هاي ماا باايعهم مان النااس مظنوماًو ليكونوا بذلئ جبابرة ومنوكاً وتنئ ذريعاة بنغاوا بهاا ماا تروناا أماا

رجالن النهم انئ لتعنم اني لو أعنم ان رضاائ ان أضاع ظباة سايفي فاي بطناي  ام أنحناي عنيهاا حتاى تخارن مان 

ظهرإ لفعنت  م ناد  أين من يبغي رضاوان رّباا وياذهب معاي وال ياموب إلاى ماال وال ولاد؟ فاتتاا عصاابة مان 

بن أبي وداص وهو عنى أوفاز أن يحمل راية اإلمام عناّي بان أباي الناس فمضى بهم إلى معسكر هاشم بن عتبة 

طالب )عنيا السالم( يتوجا بها إلى ميدان القتال فانضم إليا عمار بن ياسر ومن معا من أنصار أميار الماممنين 

 ( فودعهم4)عنيا السالم( )
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 أمير المممنين وانصرفوا.

ودد تذكر عمار بن ياسر حينذائ مودفا يوما في معركة اليماماة وهاو داائم عناى صاخرة عالياة يصايح ياا معشار 

 (.5المسنمين: أمن الجنة تفرون؟ أنا عمار بن ياسر هنموا إليَّ فقال أعداء هللا)



إلى الميدان  م ودف منيا والقى بنظرة نحاو موداف معاوياة فارأ  مان بعياد   م اتجا هاشم المردال باتباعا جميعاً 

جمهرة غفيرة هنالئ فقال لمن حولا : من أولئئ؟ فقيل لهم اّنهم أصحاب ذو الكالعو  ام أنعام النظار فارأ  جناداًو 

لهم  ام ساأل فسأل : ومن أولئئ؟ فقيل لا انهم دريش وأبعاض من أهل المدينةو فقال: دومي ال حاجة لاي فاي دتاا

  ومن عند هذه القبة البيضاء؟ فقيل لا معاوية وخنصامه  م سأل فأين أر  دونهم اسوة فقيال لاا ذائ عمارو بان

العااص وولاده وموالياا. فأخاذ الراياة فهزهاا هازة عنيفاةو فقاال رجال مان أصاحابا تمهال دنايالً وال تعجال و فقاال 

 هاشم:

 أعتالدد أك ر لومي وما أدال *** إني شريت النفس لن 

 أعور يبغي أهنا محال *** دد عالج لحياة حتى مال

 البد أن يغل أو يغال *** أو شنهم بذ  الكعوب شال

 مع ابن عم أحمد المعنى *** أول من صددا وصال

وكان فاي أزائاا عماار بان ياسار وكاان ال ينفائ يحرضاا عناى التقادم المتواصال فيرضاخ حيااء مان عماار فيتقادم 

ويسرة ويرمي بنظره بعيداً إلى من أماما من جيش أعدائا فيعاود عمار تشاجيعا عناى  ويركز رايتا وينظر يمنة

 التقدم
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م الجنود بين يدياو وكاان واختراق حشود العدو بتضحيات عزيزة في حين ان هاشماً كان يبغي االدتصاد في تقدي

عمرو بن العاص ينحظ مان بعياد أسانوب هاشام المرداال فاي زحفاا عناى جياوش معاوياة فيقاول لمان حولاا لائن 

استمر صاحب الراية السوداء عنى هذا األسنوب في الزحف لقد فنيت أبطال العارب فاي صافينو  ام يعااود عماار 

م وعمار أباو األعاور السانمي حتاى التقاى الزحفاان وادتاتال نخسا لهاشم بالرمح فيتقدم إلى أمام وكان بازاء هاش

 دتاال هادراً لم يسمع السامعون بم نا ولم يبصر المبصرون ضحايا كالضحيا التي ودعت يومئذ.

وكانت الجيوش المنتظمة أماام دباة معاوياة خمساة صانوف متسااندة وداد بنغات فايهم الحماساة كاونهم داد ديادوا 

م أنفسااهم بااأن يتزحزحااوا عاان أماااكنهم فأباااد ماانهم هاشاام المردااال  ال ااة صاافوف أنفسااهم بعمااائمهم لاائال تحااد ه

متتابعة حتى باشروا ابادة الصف الرابع وفيهم الك رة الكا رة من دينة عائ الشاام مان تخاديم سافيان العكياين أإ 

ر يقاذفون ضرب سيقانهم بالسيوف فاضطر العكيون إلى البروئ كما تبرئ الجمال والنجوء إلى األحجار والصاخو

الهمدانين دفاعاً عن أنفسهم وعن معاوياة ولب اوا مناذ اعتادال النهاار إلاى مغارب الشامس عناى تنائ الحاال حتاى 

كشف أهل العراق ميمنة أهل الشام  م كشف أهل الشام ميسرة أهال العاراق والقتال بينهماا ذرياعو ولب اوا جميعااً 



لع الصاباح وجاد أهال الشاام لاواءهم هنالائ ولايس حولاا عنى أعياء وتهافت بنيغين في تنئ النينة حتى إذا ما اند

سو  ألف رجل ال يدرون ما يصنعون فادتنعوه وركزوه وراء موضعا الراهن عندهم ورأ  أهل العاراق لاواءهم 

مركوزاً وحولا دبينة ربيعة محددين باإلمام عنّي بن أبي طالب )عنيا السالم( وهو ال يدرإ من هم تماام الدراياة 

 ذن ممذنا بينهم عرفهم ودال وهو متجا إلى الصالة:حتى إذا ما أ
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 يا مرحبا بالقائنين عدال *** ويا مرحباً بالقائنين عدال

وهللا ما رأيت م ل هذه النينة السالفة فخارن هاشام ولما انتهى من صالتا دال لهاشم بن عتبةو خذ النواء امامنا ف

 بالنواء وركزه في القنب.

ولقد بات معاوية في تنئ النينة يبحث مع عمرو بان العااص مان مكيادة لنقضااء عناى اإلماام عناّي بان أباي طالاب 

ورائاا فاي )عنيا السالم( فانتهيا جازمين إلى تهيئاة أربعاة تالف و ال مائاة جنادإ يغتالوناا عناى حاين غارة مان 

ا ناء القتالو فأدركت همدان ان حيائيا يوشئ أن يختارم عنّيااً )عنياا الساالم( فضااعفوا حراساتهم لاا وانتشاارهم 

حولا لئال يقترب من ورائا أحد يجهنون سيماءه وأساريره دال األحنف بن ديس إني لوادف إلى جانب عمار بان 

: احمل فدائ أبي وأميو ونظر عمار إلى ردة فاي الميمناة ياسر فتقدمنا حتى إذا أمن هاشم بن عتبة دال لا عمار

فقال لا هاشم بن عتبة: رحمئ هللا يا عماار انائ رجال تأخاذئ حقاة فاي الحاربو وإناي إنماا أزحاف باالنواء زحفااً 

وأرجو أن أنال بذلئ حاجتيو وإناي ان خففات لام تمان الهنكاة. داال معاوياة لعمارو بان العااص ويحائو ان الناواء 

م بن عتبة وكان من دبل يرفال باا ارفااال وان زحاف باا الياوم فإناا لنياوم األطاول ألهال الشاام وان اليوم مع هاش

زحف في عنق من أصحابا فإني ألطمع أن يقتطع فنم يازل باا عماار حتاى بصار باا معاوياة مان بياد فوجاا إلياا 

هاو يضارب بااآلخر حماة أصحابا وكاان فايهم عباد هللا بان عمارو بان العااص ومعاا سافينان وداد تقناد احادهما و

فأطادت با خيل عنّي بن أبي طالب فقال عمرو جازعا... يا هللا.. يا رحمنو إبني ابني فقال لا معاوية اصبر فإناا 

ال بأس عنيا فقال لا عمرو: لو كان يزيد فهال صابرت؟ ولام يازل حمااة أهال الشاام ياذبون عناا حتاى نجاا هاربااً 

 ة في الناس عند المساء من كان يريد هللا والدار اآلخرة فنيقبلعنى فرسا ومن معا فناد  حينذائ هاشم بن عتب
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فشد بعصابة ممن التحق با عنى أصحاب الشام مراراً وداد صامدوا صاابرين لااو فالتفتات إلاى أصاحابا وداال: ال 

 ولنكم ما ترون من صبرهم فإن ما ترون منهم هي حمية العرب في الحرب.يه



واعنموا اّنهم لعنى الضالل وانكم لعنى الحقو يا داوم : اصابروا وصاابروا وامشاوا إلاى عادونا عناى تامدة روياداً 

هااو خياار واذكااروا هللا وال يساانم أحاادكم أخاااه وال تك ااروا االلتفاااتو وجالاادوهم محتساابين حتااى يحكاام هللا بيننااا و

الحاكمين وداتل هشام دتاالً شديداً حتى أتت كتيبة لتنوخ فشدوا عنى الناس فقااتنهم هاشام حتاى دتال مانهم تساعة 

نفراً وعشرة فحمل عنيا الحارث بن المنذر التنوخي فطعنا خنسة فسقط الى األرض وفاي ذلائ الودات بعاث إلياا 

سول أنظر إلى بطني فاإن الادماء تتادفق منهاا فانصارف عنّي بن أبي طالب )عنيا السالم( أن ددم لواءئ فقال لنر

الرسول إلى عنّي )عنيا السالم( فأخبره بما رأ  فاجتاز عنيا رجل وهو صريع بين القتنى فقال لاا: ياا هاذا ادارأ 

أمير المممنين السالم ودل لا : انشدئ باهلل أال أصبحت ودد ربطت مقاود خينئ بأرجال القتناى فاإن الادبرة تصابح 

من غنب عنى القتنى فانطنق الرجل فأخبرعنّياًًل )عنيا السالم( بذلئ فسار في بعض النيل حتى جعال القتناى غداً ل

خنف ظهره ودد أخذ الراياة رجال مان بكار بان وائال فرفاع هاشام رأساا فاإذا عبياد هللا بان عمار دتايالً إلاى جانباا 

ماات وهاو عناى صادر عبياد هللا بان فزحف إليا حتاى دناا مناا فعاض عناى  دياا حتاى ينبات فياا منابات نياباا  ام 

( ولما دتل هاشم بن عتبة بن أبي وداص جازع النااس عنياا وال سايما األبطاال المخنصاون وأصايب معاا 6عمر)

جماعات من بني أسنم وصرعوا حولا فمر عنيهم أمير المممنين فتفادم عنايهم جزعاا الطااهر وداال وهاو يشاكر 

 لهم اخالصهم في الذب عنى حياض الدين.
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 جز  هللا خيراً عصبة أسنمية***صباح الوجوه صرعوا حول هاشم

 يزيد وعبدهللا بشر ومعب *** وسفيان وابنا هاشم ذإ المكارم

 الصوارموعروة ال يبعد  ناه وذكره *** إذا اخترطت يوماً خفاف 

 ودال عبد هللا بن هاشم ير ي أباه حينذائ بهذا الرجز:

 يا هاشم بن عتبة بن مالئ *** اعزز بشيخ من دريش هالئ

 تحبطا الخيالن بالسنابئ *** في أسود من نقعهن حالئ

 أبشر بحور العين في األرائئ *** والروح والريحان عند ذلئ

 عتبة بهذا الرجز: ودال أبو الطفيل عامر بن وائنة ير ي هاشم بن

 يا هاشم الخير جزيت الجنة *** داتنت في هللا عدو السّنة

 وتارئ الحق وأهل الظنة *** أعظم بما فزت با من منا

 صبرني الدهر كأني شنا *** يا ليت أهني دد عنوني رنا



لميادان أما عمار بن ياسر فقد كان في غضاون أياام صافين داد أفاره عناى جساما درعااً ضاافية يصاول بهاا فاي ا

ويخاطب أصحابا منادياً أيها الناس الرواح إلى الجنة ودال في تخر يوم من أيام حياتا حين نظر إلى راية عمرو 

 بن العاص في الميدان وهللا ان هذه الراية بعينها دد داتنتها دبل اليوم في  الث معارئ وما هذه بارشدهن  م دال:

 عنى تأوينانحن ضربناكم عنى تنزينا *** فاليوم نضربكم 

 ضرباً يزيل الهام عن مقينا *** ويذهل الخيل عن خنينا

 أو يرجع الحق إلى سبينا
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ودد اشاتد ظماأه فأتتاا امارأة وأجمع الرواة عنى ان عماراً دد استسقى في تخر تنئ المعارئ التي خاض غمراتها 

رحماا  –طوينة الساعدين تسقيا دال الراوإ وهللا ما أدرإ أعمر كاان معهاا أو أدواة فيهاا ضاياح مان لابن فقاال 

 حين شرب من ذلئ النبن: الجنة تحت األسنة: –هللا 

 اليوم القى األحبة *** محّمداً وصحبا

نى الحق وأنهم عنى الباطل وفي رواية ديال ان الاذإ جااءه وهللا لو ضربونا حتى يبنغوا سعفات هجر لعنمنا أنا ع

بالنبن غالم اسما راشاد  ام حمال فاي الميادان فحمال عنياا ابان جاون السكساكي وأباو العادياة الفازارإ فأماا أباو 

 (.7معاوية فطعنا غدراً وأما ابن جون فانا احتز رأسا)

اوية وعنده عمارو بان العااص فيزعماون باانهم وفيمن بالذكر ان ك يرا من أصحاب معاوية كانوا يجيئون إلى مع

دتنوا عمار بن ياسر فيقول عمرو ابن العاص لكل واحد مانهم فماا كاان تخار كالماا فيخنطاون فاي أجابااتهم حتاى 

أدبل عنيهما ابن جون السكسكي وأعنن بأنا هو الذإ دتل عمار بن ياسر فسألا عمارو بان العااص مختباراًو فماا 

 سمعتا يقول: كان تخر كالما دال إني دد

 اليوم ألقى األحبة *** محّمداً وحزبا

فقال لا عمارو بان العااص: صاددت ياا ابان جاون أنات صااحبا ووهللا ماا ربحات يادائ بقتناا ولكان أساخطت رّبائ 

 الكريم.

ودد احتج رجالن في سنب عمار بن ياسر عند عبد هللا بن عمرو بن العاص فصاح بهما ان أخرجا عني ويحكماا 

)صاانّى هللا عنيااا وتلاا وساانم( دااال: )اولعاات داريش بعمااارو مااا لهاام ولعماار... ياادعوهم إلااى الجنااة ان رساول هللا 

 ويدعونا إلى
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 النارو أال ان داتنا وسالبا في النار(.

ا فقال: انما دتنا من أخرجاا فيخادع باذلئ ك ياراً مان أهال الشاام لائال يادركوا ساوء ماا فسمع معاوية ذلئ بعد دتن

 فعنوه بعمار ودد دال مالئ األشتر يومذائ مجيباًو معاوية بن أبي سفيان عنى ابتهاجا بمقتل عمار بن ياسر:

 نحن دتننا حوشيا *** لما غدا دد أعنما

 وذا الكالع دبنا *** ومعبدا إذ أددما

 وا منا *** أبا اليقضان شيخا مسنماان تقتن

 فقد دتننا منكم *** سبعين رأسا مجرما

 أضحوا بصفين ودد *** الدوا نكاال مم ما

 وعندما سمع عمرو بن العاص ما دالا مالئ األشتر أجابا ترضية لنزعة معاوية بن أبي سفيان الدفينة:

 انحن دتننا هاشماً وابن ياسر *** ونحن دتننا ابنى بديل تعسف

وفي ذلئ اليوم بعث أمير المممنين )عنيا السالم( خيال ليحبسوا عن معاوياة ماادة معيشاة لجيشاا فعنام الضاحائ 

بن ديس الفهرإ بذلئ فأخبر با معاوية فأمره معاوية أن ينطنق بنفسا لتحرير تنئ المادة بين يدإ اإلماام )عنياا 

سالم( ما فعنا الضحائ الفهارإ يوماذائ أمار أصاحابا أن السالم( فأزالها بعد دتال عنيف فنما عنم اإلمام )عنيا ال

 يتهيأوا لنقتال في اليوم التالي.

وفي اليوم التالي عندما التحم الجيشان في القتال انهزم عتبة بن أبي سفيان ناجياً بنفسا من المعركة نحو الشام 

 تاركاً وراءه غفيراً من القتنى

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 005ةةةةة ص ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 والجرحىو فبرز حينذائ إلى الميدان )أبو األعور السنمي( وهو يقول:

 أضربهم وال أر  عنّياً *** كفى بهذا حزنا عنّياً 

ول مان أياام  م كانت ودعة )الخميس( بين الفريقين ضاارية أوساع الضاراوة فحينماا التقاى الفريقاان فاي الياوم األ

ودعة الخميس دتال العباد الصاالح خزيماة بان  ابات ذو الشاهادتين فحضارت عناى ج ماناا ابنتاا ضابيعة وأنشاأت 

 تر يا دائنة:

 عيني جودإ عنى خزيمة بالدمع *** دتيل األحزاب يوم الفرات

 *** أدرئ هللا منهم بالتراث      دتنوا ذا الشهادتين عتوا

 عون الركوب لندعواتدتنوه في فنية غير عزل *** يسر



 نصروا أحمد الموفق لنعدل *** ودانوا بذائ حتى الممات

 لعن هللا معشراً دتنوه *** ورماهم بالخزإ واآلفات

ورو  زياد بن النضر وكان عنى مقدمة جيش اإلمام )عنيا السالم( في صفين خالل ودعة الخميس داال: شاهدت 

ياام و االث لياال متوالياة حتاى انكسارت الرمااح ونفاذت الساهام  ام مع عنّي )عنيا السالم( بصفين فادتتننا  ال ة أ

صارت المقاتنة بالسيوف فاجتندنا بها إلاى منتصاف النيال حتاى صارنا نحان وأهال الشاام فاي الياوم ال الاث يعاانق 

ياة بعضنا بعضاً صراعا ولم يبق شيء من السالح إالّ داتننا با فنما كان نصف النيل من النينة ال ال ة انحااز معاو

وخينا من الصف وغنب عنّي )عنيا السالم( عنى أرض القتنى أسارع إلاى دفان أصاحاب محّماد فادفنهم وداد دتال 

 ك ير منهم ومن أصحاب معاوية وكان القتنى من

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 006ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

 (:8ال عمرو بن العاص متبجحا)أصحاب معاوية أك ر ود

 إذا تخازرت وما بي من خزر ***  م خبأت العين من غير عور

 الفيتني الوإ بعيد المستمر *** ذا صولة في المصمئالت الكبر

 أحمل ما حمنت ما خير وشر *** كالحية الصماء في أصل الصخر

 ير المممنين ان عمرو بن العاص ينادإ:وجاء عنقمة بن تميم األنصارإ إلى عنّي )عنيا السالم( فقال: يا أم

 أنا الغالم القرشي الممتمن*** الماجد األبنح ليث كالشطن

 ترضى بي الشام إلى أرض عدن*** يا دادة الكوفة يا أهل الفتن

 يا أيها األشياخ من أهل اليمن*** أضربكم وال أر  أبا الحسن

 كفى بهذا حزنا من الحزن ***أضربكم وال أر  أبا الحسن

أبتسم عنّي )عنيا السالم( ودال فأما وهللا لقد حاد عدو هللا عني وانا لبكااني عاالم كماا داال الم ال العرباي )غيار ف

الوهي تردعين وأنت مبصرة( وحمل ودتذائ غالمان متحمسان من األنصار وهما أخوان حتاى انتهياا إلاى مقرباة 

عض فادتتنت وما يسمع الساامع إالّ وداع السايوف من سرادق معاوية فقتال عندهو  م أدبنت الكتائب بعضها نحو ب

 عنى البيض والدرق فقال عدإ بن حاتم مرتجزاً:

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 007ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

 أدول لما ان رأيت المعمعة *** واجتمع الجندان وسط البنقعة

 حقاً معا *** يا رب فاحفظا وال تضيعاهذا عنّي والهد  



 فانا يخشائ رّبي فارفعا *** ومن أراد غدره فضعضعا

وناد  عمرو بن العاص في ذلئ اليوم خادما وردان أن يقدم لواءه بعض التقاديم عناى حاذر فأرسال اإلماام عناّي 

ا بأسارهم ادتتااالً فاتكااً جادا )عنيا الساالم( إلاى أهال الكوفاة والبصارة أن يحمناوا جميعااً عناى أهال الشاام فاادتتنو

فخرن رجل من أهل الشام متبختراً فناد  من يبارز؟ فخرن إليا رجال مان أهال العاراق فاادتتال أفادح دتاال  ام ان 

الرجاال العرادااي خااالس الشااامي حتااى أصااابا مسااابقة فناام يسااقط عنااى ظهاار جااواده  اام اشااتغل نهاازة فضاارب يااده 

الً لهم دونكم سيفي هذا فاستعينوا با عنى أعدائكم فأخذوه فاشاتراه فقطعهاو فرمي الشامي سيفا إلى أصحابا دائ

معاوية من أولياء المقتول بعشرة تالف  م خرن رجل تخار مان أهال الشاام مباارزاً أماام أهال العاراق فنام يتطاوع 

 أحد لنخرون إليا فقال رجل من أهل العراق يدعى هاني بان نمار الحضارمي وكاان موعوكااً سابحان هللا ماا يمناع

أحدكم أن يخرن إلى هذا الشامي فيخضد شوكتا فنوال إني موعوئ واجد ضعفا في جسمي لخرجت وهللا إليا مان 

غير ابطاء ومع ذلئ فقد خرن إليا بالرغم من وعكا فاإذا هاو رجال مان دوماا وإن بينهماا لصانة درباى مان دبال 

أناا ماوطن نفساي عناى القتال ولسات النساء فقال لا يا هاني بن نمر الحضرمي إني لم أخرن إليئ خروجي هذا و

أبااالي أن أناات دتنتنااي أو سااوائ  اام تجاااوال بعااض التجااوال واختنفااا اخيااراً ضااربتين فقتنااا هاااني باان نماار فأساارع 

أصحاب هاني واشتبكوا بأسرهم في مقتنا فادحاة أسافرت أباادة ا ناين و ال اين رجاالً مان كاال المعساكرين وفيماا 

 حدث ذلئ االشتبائ الفادح في

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 008ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص ةةةةةةة

جانب الميدان أرسل اإلمام عنّي )عنيا السالم( إلى أصحابا أن يضربوا من كل مكاان ساانح لهام فهجماوا عنايهم 

ضاااربة ناادرت فيهااا الاارموس بحسااب راياااتهم المعنومااة دبنئااذ بالرماااح والساايوف وعمااد الحديااد فكاناات هجمااة 

وتقطعت األوصال وسالت الدماء وتعذر عنى الناس أداء صنواتهم إالّ تكبياراً فاي مواديتهاا داال عباد الارحمن بان 

حاطب: خرجت يومذائ ألتمس أخي بين القتنى فإذا برجل أمسئ ب وبي وهاو صاريع باين القتناى فاساتدرت ألر  

نى الرمال فتألمت ك يراً من أجنا وسألتا ان كان يطنب شاربة مااء ماذا هنائ وإذا عبد الرحمن بن كندة صريع ع

فقال : لقد تخرق جسمي حتى لم أمنق شرب الماء ولكن أوصيئ أن تبنغ أمير المممنين أن ينقل جرحى أصحابا 

حتى يجعنهم وراء الميدان فإن الغنبة لمن فعل ذلئ وأسنم الروح وشيكاً ساافر الوجاا فجئات إلاى أميار الماممنين 

وأبنغتا رسالة عبد الرحمن رحما هللا تعالىو  م نااد  أصاحابا أن ينقناوا جرحاى أصاحابا إلاى ماا وراء الميادان 

ففعنوا ولما انشمر ضوء الصباح أدبل عبد الرحمن بن خالاد بان الولياد ومعاا لاواء معاوياة األعظام وهاو يرتجاز 

 دائالً:



 أنا ابن سيف هللا ذلغم خالد *** أضرب كل ددم وساعد

 رم م ل الشهاب الوادد *** أنصر عمي ان عمي خالدبصا

 بالجهد ال بل فوق جهد الجاهد *** ما أنا فيما رابني برادد

 فاستقبنا جارية بن ددامة السعدإ وهو يرتجز مجيباً:

 أ بت لصدر الرمح يا ابن خالد *** أ بت لنيث ذإ فنون حارد

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 009ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

 من أسد خفان شد الساعد *** ينصر خير راكع وساجد

 من حقا عندإ لحق الوالد *** ذاكم عنّي كاشف األوابد

وتطاعنا بين العسكرين بعض الودت فنم يسرع أحدهما في اآلخر فانصرف جارية وانطنق عبد الرحمن بان خالاد 

 ض سبينا وهو يقول:وهو يفتئ بمن يعتر

 إني إذا ما الحرب فرت عن كبر *** نخالني أخزر من غير خزر

 أدحم والخطي في النقع ك ر *** كالحية الصماء في رأس الحجر

 أحمل ما حمنت من خير وشر

نعم ذلئ عنّياً )عنيا السالم( وأدبل عمرو بن العاص في خيل ليربط جأش عبد الرحمن وأنشأ ي يار الحماساة فياا 

الً أدحم ابن سيف هللا فإنا الظفرو فأنطنق لفيف من الناس إلى األشتر ودالوا لا: هذا يوم من أيامئ األول ودد دائ

بنغ لواء معاوية مع عبد الرحمن بن خالد حيث تراه من بعيد فأخذ األشتر لواءه المعنم وحمل عنى أعدائاا وهاو 

 يرتجز ويقول:

 فعى العرادي الذكرإني أنا األشتر معروف الشتر***إني أنا األ

 ال من ربيعة وال حي مضر *** لكنني من مذحج الغر األغر

ونافد بأعدائا أشد نفاذ حتى نكى فيهم وردهم عنى أعقاابهم خاسائين ولماا نكاص لاواء معاوياة األعظام ماع خيال 

نى لاو يفتائ عمرو بن العاص القهقرإ انزعج معاوية ودعا إليا همام بن دبيصة وكان ال ينفئ يشتم عنّياًًل ويتم

 با فانتدبا حانقا ليحمل لواء هوازن ويهجم عنى دبينة مذحج فقصد مذحجاً من فوره وهو يرتجز:

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 021ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

 إني إذا دعيت لننزال *** أددم اددام الهزبر العالي

 إ بن حاتم حامال رايتا المعنمة وهو يقول:فبرز إليا عد



 يا صاحب الصوت الرفيع العالي *** ان كنت تبغي في الوغى نزالي

 فادن فإني كاشف عن حالي *** نفدإ عنّياًًل مهجتي ومالي

 وأسرتي تتبعها عيالي

خاتالطهم فتارئ فضربا بعد جولة يسيرة وسنب لواءه وعاد إلى مودعا من الميدانو  م اختنط أمر الناس واشتد ا

أهل الرايات مراكزهم فانصرف أمير المممنين عند المساء نحاو مواداع ربيعاة مان يوماذائ نفتخار بهاذا االطاراء 

لهم من أمير المممنين )عنياا الساالم( ولماا أصاحب الصاباح ركاب أميار الماممنين فرساا الاذإ كاان لرساول هللا 

اد  أيها الناس من يشارإ نفساا هلل ياربح هاذا ياوم لاا وكان يقال لا المرتجز فتوافرت حواليا كتائب جيشا  م ن

ما بعده من افتخار ان عدوكم دد درح كما درحتم فانتدب لا زهاء عشرة تالف مستجيب دد وضعوا سيوفهم عناى 

 عواتقهم  م تقدمهم أمير المممنين وهو يرتجز بصوت عظيم:

 دبوا دبيب النمل وال تفوتوا *** وأصبحوا بحربكم وبيتوا

 الوا النار أو تموتوا *** حولي فإني طالما عصيتحتى تن

 دد دنتموا لو جيئتنا فجيبت *** ليس لكم ما شئتموا وشيت

 بل ما يريد المحيي المميت

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 020ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

 وتبعا عدإ بن حاتم وهو يرتجز:

 عمار وبعد هاشم*** وابن بديل فارس المالحمأبعد 

 فاليوم ال تقرع سن النادم*** ليس امرم من حتفا بسالم

  م تقدم األشتر مستبسال وهو يرتجز:  

 حرب بأسباب الرد  تأجح ***يهنئ فيها البطل المدجح

 يكفيكها همدانها ومذحج *** روحوا إلى هللا وال تعرجوا

 دين دويم وسبيل منهج

اس بأسرهم حمنة متعاضدة متساندة حتى لم يتركوا صفوف أعادائهم  باتااً فاي عرصاة الميادان فاذهبوا وحمل الن

منهزمين بتنئ الحال نحاو فساطاط معاوياة عساى أن يجاد لهام ماالذا بينماا كاان أميار الماممنين ال ينفائ يوساعهم 

 ضرباً بسيفا وهو يقول بصوت جهورإ مرعب:

 العين العظيم الحاوية أضربهم وال أر  معاوية *** إالّ خزر



 هوت با في النار ام معاوية

وحين رأ  معاوية بن أبي سفيان عنّياً )عنيا السالم( في مقدمة المهاجمين دعا إليا بفرسا تمهيداً لينهزم عناى 

 ظهره فينجو تذكر أبياتاً من الشعر لعمرو ابن االطنابة يخاطب بها نفسا:

 ل من الربيعابث عفتي وأبى بالئي *** وأخذ الحمد با

 واددامي عنى المكروه نفسي*** وضربي هامة البطل المشيح

 ودولي كنما جشأت وجاشت *** مكانئ تحمدإ أو تستريحي

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 022ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

 حألدفع عن مآ ر صالحات*** وأحيى بعد عن عرضى صحي

 بذإ شطب كنون المنح صاف *** ونفسي ما تقر عنى القبيح

 م التفت إلى عمرو بن العاص وكان وادفاً بجانبا فقال لا: الياوم صابر وغادا فخارو فأجاباا داائالً: صاددت ياا أباا 

يزيد وناد  حينئذ دبينتي عئ واألشعريين فودفوا جميعااً دوناا يادفعون عناا حتاى انفارن الفريقاان بعضاهما عان 

 وعاد معاوية إلى مجنسا مرة أخر .بعض 

رو  نصر بن مزاحم عن الشعبي ان أول فارس التقيا في اليوم الساابع مان صافر وكاان مان األياام العظيماة فاي 

صفين ذو أهوال شديدة حجر الخيار وحجار الشارو أماا حجار الخيار فهاو حجار بان عادإ صااحب أميار الماممنين 

الهما من دبينة كناده وكاان مان أصاحاب معاوياة داطعناا برمحيهماا )عنيا السالم(و وأما حجر الشر فابن عما وك

فخرن رجل من بني أسد يقال لا خزيماة مان عساكر معاوياة فضارب حجار الخيار ضاربة برمحاا فحمال أصاحاب 

عنّي )عنيا السالم( عنى خزيمة األسدإ فهرب حيناذائ حجار الشار فاالتحق بصاف معاوياةو  ام بارز حجار الشار 

بن أزهر من أهل العراق فقتل حجر الشر وعاد إلى أصحابا يقول: الحمد هلل الذإ دتل حجر  انية فبرزإليا الحكم 

 (.9الشر بالحكم بن أزهر)

وأمر اإلمام عنّي )عنيا السالم( عبد هللا بن بديل بن ورداء الخزاعاي أن يحمال جايش أهال الشاامو فحمال وشايكاً 

 وهو يرتجز:

 مح وسيف مقصللم يبق غير الصبر والتوكل *** والترس والر

  م التمشي في الرعيل األول *** مشي الجمال في حياض المنهل

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 023ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 



جيشاا  وكان عنيا يومئذ درعان ويحمل سيفين ا نينو فاستمر يتقدم نحاو فساطاط معاوياة ماع الاذين باايعوه مان

عنى الموت حتى إذا رته معاوية دادماً عنيا أرسل حبيب بن مسنمة الفهرإ وهو في ميسارة أهال الشاام ليساعف 

حمااة فساطاطا وان يحمال بجمياع مان معاا عناى عباد هللا بان باديل بان وردااء فأدبال حبياب بان مسانمة الساعاف 

عو ولما كاد )عبد هللا بان باديل( ان يبناغ معاوية من الميسرة فاشتبئ مع ميمنة العراق في مقتنة تبعث عنى الجز

الفسااطاط جعاال معاويااة ينااادإ أصااحابا دااائالً لهاام فااي ندائااا الصااخر والحجااارة إذا عجاازتم عاان السااالح فرضااحا 

أصحاب معاوية بما حولهم مان صاخر وحجاارة حتاى دتناوهو فوداف عنياا معاوياة حينئاذ وداال: هاذا كابش القاوم 

 النخعي واألشعث الكندإو وهللا ما م ل هذا إالّ كما دال الشاعر: ورّب الكعبة النّهم اظفرني باألشتر

 أخو الحرب ان عضت با الحرب عضها *** وإن شمرت عن سادها الحرب شمرا

 (.01دال نصر بن مزاحم: حد نا عمرو بن شمر عن أبي روق)

فااجفنوا اجفااالً شاديداً ان أهل الشام استعنوا عنى أهل العاراق يومئاذ فانكشاف أهال العاراق مان أماام أهال الشاام 

فأمر أمير المممنين سهل بن حنياف فاساتقدم مان كاان معاا مان جايش ليرفاد الميمناة ويعضادها فاساتقبنهم أهال 

الشاام فااي خياال عظيمااة فحمناات عناايهم وألحقااتهم بالميمنااة التاي كاناات متصاانة بمودااف عنااّي )عنيااا السااالم( فااي 

ا السالم( فانصرف يمشي نحاو الميسارة فانكشافت مضار عان القنبو فنما انكشفوا انتهت الهزيمة إلى عنّي )عني

 الميسرةو فعكف عنّي )عنيا السالم(

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 024ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

مان بنيااا إالّ مان بقيااة ومعاا بناوه نحااو الميسارة ومعاا ربيعااة وحادهاو وان النيال يماار باين عاتقاا ومنكبيااا وماا 

بنفسا. وأبصر با أحمر ولى بني أمية وكان فارساً شجاعأً فقال عنّي )عنيا السالم( ورّب الكعبة دتنني هللا إن لم 

أدتنا فاطنق كيسان مولى عناّي )عنياا الساالم( إلياا فاختنفاا ضاربتين فقتناا أحمار وخاالط عنّيااًًل )عنياا الساالم( 

السالم( دبض عنى جيب درعا فجذبا عن فرسا فحمنا عنى عاتقاو فو هللا لكاأني  ليضربا بالسيف إالّ انا )عنيا

أنظر إلى رجني )أحمر( تختنفان وتضطربان عناى عناق عناّي )عنياا الساالم(  ام ضارب باا األرض فكسار منكباا 

وشاباله وعضديا وشد لنا أمير المممنين حسين ومحّمد فضرباه بأسيافهما حتى برد فكأني أنظر إلاى عناّي دائمااً 

يضااربان الرجاال حتااى أتيااا عنيااا. دااال نصاار باان ماازاحم وحااد نا عماارو باان شاامر عاان فضاايل باان خااديج دااال: لمااا 

( 00انهزماات ميمناااة أهااال العاااراق يومئااذ أدبااال عناااّي )عنياااا الساااالم( نحااو الميسااارة ياااركض يسااات بت النااااس)

لماممنين داال: ائات هامالء القاوم ويستودفهم ويأمرهم بالرجوع فمر األشتر فقال لا يا مالئ؟ داال لبيائ ياا أميار ا

فقل لهم أين فراركم من الموت الذإ لن تعجزوه إلاى الحيااة التاي لان تبقاى لكامو فمضاى األشاتر فاساتقبل النااس 



منهزمين فقال لهم كنمات أمير المممنين )عنيا السالم( وناداهم إليَّ أيها الناس .. أناا مالائ بان الحاارث يكررهاا 

منهم عنياعع وظن ان األشتر هو اسم أعرف في النااس مان مالائ بان الحاارث فجعال  مرة بعد أخر  فنم ينو أحد

ينادإ أال أيها الناس فأنا األشتر فانقنب نحوه طائفة وذهبت عنا طائفة أخر  فقال )عضضضاتم بهان أبايكم(.... 

لقوم بهاامكم وشادوا اليوم أيها الناس غضوا األبصار وعضوا عنى التواجدو واستقتنوا ا –ما أدبح وهللا ما فعنتم 

 عنيهم شدة دوم موتورين بآبائهم وأبنائهم وأخوانهم حنقا عنى عدوهم ودد وطنوا عنى 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 025ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

 الموت أنفسهمو ال يسبقوا ب أر.

م إال ليطفئوا السنة ويحيوا البدعة ويدخنوكم في أمر دد أخارجكم هللا مناا بحسان إّن همالء القوم وهللا لن يقاتنوك

البصيرة فطيبوا عباد هللا نفساً بدمائكم دون دينكم فاإّن الفارار فياا سانب العازو والغنباة عناى الفايءو وذل الحيااة 

 والمماتو وعار الدنيا واآلخرة وسخط هللا وأليم عقابا.

إليااى مااذحجاًو فاجتمعاات إليااا مااذحج فقااال لهاام: عضضااتم بصاام الجناادل وهللا مااا   اام صاااحو أيهااا الناااس اخنصااوا

أرضيتم اليوم ربكم وال نصحتم لا في عدوهو وكيف ذلائ وأناتم أبنااء الحارب وأصاحاب الغاارات وفتياان الصاباح 

هال وفرسان الطراد وحتوف األدران ومذحج الطعانو والذإ نفاس مالائ بياده ماا مان هامالء.. وأشاار بياده إلاى أ

الشام رجل عنى م ل جناح البعوضة من دينا هلل.. هلل أنتمو ما أحسنتم اليوم القراعو احبسوا سواد وجهاي يرجاع 

 (.02فيا دميو عنيكم هذا السواد األعظم. فإّن هللا لو دد فّضا بكم تبعا من بجانبيا كما يتبع السبيل مقدما)

لنمساانمين فصاامد بهاام منسااجماًو واسااتقبنا ودتااذائ فقااالوا وهاام غايااة ماان الحماسااة: خااذ بنااا حيااث تاار  صااالحاً 

أشباههم من فرسان همدان وكان عديدهم زهاء  مانمائة مقاتلو وكانوا دد انهزموا اضطراراً مناذ حاين فاي تخار 

الناس الذين دد صبروا أجمل الصبر في ميمنة اإلمام عني )ع( حتى دتل منهم مئة و مانون رجاالً وأصايب مانهم 

ما أصيب أو دتل منهم واحد تناول الراية فارس تخر في الميدان حتى بنغ عدد القتنى فقط من أحد عشر رئيساً كن

 بني شريح الهمدانيين ستة تحت تنئ الراية نفسها  م تناولها عمير بن بشر وتاله أخوه

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 026ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

  

الحارث بن بشار فقاتال أيضاا تحات الراياة أيضاا  ام أراد أن يأخاذها )أباو القناوص وهاب بان كارب( فقاال لاا أحاد 

الناس من دوما: انصرف يرحمئ هللا بهذه الراية بعيداً وال تقتل نفسئ وتقتل من معئ مان الماممنين. فانصارفوا 

لنا عديداً من العرب يحالفوننا عناى أعادائنا هامالء  إلى حيث األشتر حينذائ وادفاً مع أصحابا وهم يقولون: ليت



فأما أن نظفر أو نقتل عنى نصيرة كرماءو فسمعهم األشتر وهام داادمون فقاال لهام أناا أحاالفكم عناى أن ال نرجاع 

أبداً حتى نظفر أو نهنئ معاً. فودفوا معا بعدما عرفوه عنى هذه العزيمة الواعية ولما تاوافر معاا أك ار مان ألاف 

زحف بهم نحو ميمنة اإلماام عناّي )عنياا الساالم( ف ااب إلياا أنااس مان ذوإ اإلخاالص المساتنير وشارف  مقاتل

 الحياء.

فصااار ال يتجااا إلااى نحااو ماان أنحاااء أهاال الشااام إالّ ياازينهم فياازداد أصااحابا عزماااً واتكاااالً عنااى هللا ودااد ضاااعف 

ن النطر ويزيد بن دايس األرحباي( محماولين عزمهم النزيا ودتذائ حيث شاهدوا ج تي البطنين الهمامين )زياد ب

عنى أكتاف الرجال المممنين إلى معسكر اإلمام عنّي )عنيا السالم(  م اجتاز عنايهم الحاارث بان جهاان الجعفاي. 

فعرف األشتر وأتبعهم بنقائا والتحق بأصحاباو فرفاع األشاتر رايتاا المظفارة واساتمر ينكاى أشاد نكاياة بكال مان 

ى اسااتطاع أن يقتاارب مااع أصااحابا ماان مودااف أمياار المااممنين إنااي دااد رأياات جااولتكم يصاامد لااا ماان أعدائااا حتاا

وانحيازكم من صفوفكم يحوزكم الجفاة الطغاة من أهل الشام وأنتم لهاميم العرب والسانام األعظام ال ياأتون عناى 

بااالكم بعااد جمااوعكم وأنااتم المممنااون وعمااار النياال بااتالوة القاارتن وأهاال دعااوة الحااق إذ ضاال المخطئااون فنااوال اد

ادباااركم وكااركم بعااد انحيااازكم وجااب عناايكم مااا وجااب عنااى المااولي األدبااار يااوم الزحااف. وكنااتم فيمااا أر  ماان 

 الهالكينو ولقد هون عنّي وجد  وشفى بعض العج نفسيو إني رأيتكم

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 027ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

بااأخرة حزتمااوهم كمااا حااازوكم وأزلتمااوهم عاان مصااافهم كمااا أزالااوكم تحشااونهم بالساايوف يركااب أولهاام تخاارهم 

 كاإلبل المطرودة الهيم فاصبروا اآلن ودد نزلت عنيكم.

ودال نصر بن مزاحم: حد نا عمرو بن شمر دال حد نا عبد السالم بن عبد هللا بن جابر ان راية دبيناة بجيناة فاي 

ل العراق كانت مع أبي شداد ديس بن المكشوح بن هالل بن الحارث بن عمارو بان دبيناة )أحماس( صفين مع أه

دالت بجينة: خذ رايتنا فقال غيرإ خير لكم مني دالوا: ال نريد غيرئ دال: فاوهللا لائن أعطيتمونيهاا ال أنتهاي بكام 

الشمس فقالوا: أصنع ما دون صاحب الترس المذهب وكان عنى رأس معاوية رجل معا ترس مذهب يستره من 

شاائت فأخااذها وزحااف بهااا مااع بجينااة يضااربون الناااس حتااى انتهااى إلااى صاااحب التاارس المااذهب تحرسااا خيااول 

عظيمة من أصحاب معاوية وكان حامل الترس عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فادتتل الناس هناائ ادتتااالً شاديداً 

لياد فتعارض لاا روماي مان أصاحاب معاوياة فضارب دادم وشد أبو شداد بسيفا نحو عبد الرحمن بن خالد بن الو

أبي شداد فقطعها فضرب أبو شداد ذلئ الرومي فقتنا فأحاطت با حينئذ جمهرة من ذوإ السيوف واألسانة فقتال 

 فأخذ الراية بعده عبد هللا بن دنع األحمسي وارتجز غاضباً:



 ال يبعد هللا أبا شداد *** حيث أجاب دعوة المنادإ

 نى األعادإ *** نعم الفتى كان لد  الطرادوشد بالسيوف ع

 (03وفي طعان الخيل والجالد)

 م داتل حتى دتل فأخذها بعده أخوه عبد الرحمن بن دنع فقاتل حتى دتل  م أخذها عفيف بان ايااس األحمساي فنام 

 تزل بيده حتى تحاجز

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 028ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

الناس في أصيل ذلئ اليوم فإني سمية نعيم بن الحارث بن التغنبية إلى معاوية وكان من أصحابا فقال لا ان هذا 

القتيل ابن عمي فهبا لي أدفناو فقاال أال تادفنوهم فنيساوا لاذلئ بأهال وهللا ماا دادرنا عناى دفان ع ماان بان عفاان 

ئالً وهللا لتأذن لي في دفنا أو أللحقن بهم وألدعنئعع دال: ويحئ.. تر  أشياخ العارب ال بينهم إالّ سراًو فأجابا دا

نواريهم وأنت تسألني في دفن ابن عمئ أدفنا ان شئت أو دعا فمضى إلى ج مانا ابن عما فدفناو وهاو لام يعاد 

رو دال حاد نا أباو زهيار يصدق بك ير من مزاعم معاوية بعد ذلئ اليومو دال نصر بن مزاحم: حد نا عمرو بن شم

العبسي عن النضر بن صالح: ان راية غطفان العراق كانت مع عياش بن شريئ بن حار ة بن جندب بن زيد بن 

خنف بن رواحةو فخرن رجل مان تل ذإ الكاالعو فساألا المباارزة فبارر إلياا دائاد بان بكار العبساي فباارزه عنياا 

بن شريئ لقوما إني مبارز هذا الرجل فاإن أصاتت فراساكم  ( فقال: ابو سنيم عياش04الكالعي فأرهطا صريعا)

 األسود بن حبيب بن جمانة بن ديس بن زهير فان أصيب فراسكم هرم بن شتير بن عمرو بن جندب.

فإن أصيب فراسكم عبد هللا بن ضرار بن رواحاو  م مشى نحو الكالعي فنحقا هرم بن شتير فأخذ يظهره وداال: 

ذا الطوال. فقال: هبنتئ الهبول وهل هاو إالّ الماوت؟ داال: وهال الفارار إالّ مناا؟ داال: ليمسئ رحمو ال تبرز إلى ه

وهل منا بدو وهللا ألدتننا أو لينحقن بفائد بن بكيرو فبرز لاا وبياده جحفاة مان جناود اإلبال فادنا مناا فاإذا الحدياد 

جحفتاا فقادها فأسارع عيااش من نحاره إالّ م ال خايط القطان فضاربا الكالعاي عناى   مفره عنى الكالعي ال يبين

 عنى الكالعي فضربا عنى ذلئ الموضع من نحره

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 029ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

 فقتنا فأسرع ابن الكالعي لينتقم ألبيا فانطنق إليا بكير بن وائل فأتى عنيا دتيالً.

ين الفريقين وتفردت الرايات بين الجموع وكانت راية ابن نهد حينذائ يحمنها مساروق بان الهيا م واشتد القتال ب

بن سنمة النهدإ فقتل فأخذها صخر بن سمي فارتث مان الجاراح فأخاذها مناا عناّي بان عميار فحاارب بهاا حتاى 

باو مسابح بان عمارو فقتال ارتث من ك رة الجراح فأخذها منا عبد هللا بن عمرو بن كبشا فارتث كذلئ فتناولها أ



فأخذها عبد هللا بن النزال فقتل  م أخاذها ابان أخياا عباد الارحمن بان زهيار فقتال فأخاذها ماواله )مخاارق(. فقتال 

فصارت أخيراً إلى عبد الرحمن بن مخناف األزدإ فجارح جراحاا اساقطتا صاريعاً  ام صارع إلاى جانباا يزياد بان 

بجانبااً فقتال داتناا أيضااً وداد داام عناى رأساا فجااء سافيان بان  المغفل فقتل داتنا  م صرع أباو زيناب أباو عاروة

عوف وسألا؟ أدتنتم يزيد بن المغفل دال: دال أإ وهللا اناا لهاذا الاذإ تاراه باين دادمي داال: ومان أنات حياائ هللا 

. فأنا عنا سفيان بن عوف المغفال  دال: أنا عبد الرحمن بن مخنف فقال: الشريف الكريم حيائ هللا أفال تدفعا إليَّ

فقال لا عبد الرحمن ووار اا حقااً. داال نصار بان مازاحم: وخارن ساويد بان دايس بان يزياد األرحباي مان عساكر 

معاوية يسأل المبارزة فخرن إليا من عسكر العراق ديس بن عمرو وأبو العمرطة بن عميار بان يزياد وهاو ابان 

قا وتساءال ودعا كل واحد منهماا صااحبا عم سويد بن ديس.. وكان كل منهما ال يعرف صاحبا فنما تعارفا وتواف

إلى حزبا فقال أبو العمرطة. أما أنا فوهللا الذإ ال إلا إالّ هاو لائن اساتطعت ألضاربن بسايفي هاذه القباة البيضااء 

 (.05التي فيها معاوية  م انصرف كل واحد منها إلى أصحابا)

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 031ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

دال نصر بن مزاحم:  م خرن رجل من عسكر معاوية وهو أزد شنوءةو يسأل المبارزة فخرن إليا رجل من أهال 

العراق فقتنا األزدإ فخرن إليا األشاتر فماا أسارع ماا دتناا فاوراً فقاتال دائال مان عساكر معاوياة كاان هاذا ريحااً 

 (.06فصارت أعصارا)

بن مزاحم : دال رجل من أصحاب عنّي )عنيا السالم( أما وهللا ألحمنن عنى معاوياة حتاى أدتناا وأرباح  دال نصر

الناس في صفين فركب فرساً  م ضربا حتى دام سنابكا  م دفعا فنام ينهنهاا شايء عان الوداوف فهارب معاوياة 

ء اآلخرو فخرن الرجل في أ ره ودخل خباء فنزل الرجل في أ ره ودخل عنيا فخرن معاوية هارباً من جانب الخبا

فاستصاارخ معاويااة بالناااس فأحاااطوا بااا وحااالوا بينهمااا فقااال معاويااة ويحكاام ان الساايوف لاام ياامذن لهااا فااي هااذا 

المضاايق ولااوال ذلاائ لاام يصاال إلاايكم فعناايكم بالحجااارة فرضااوه جميعاااً حتااى همااد فعاااد معاويااة ماان جديااد إلااى 

 (.07مجنسا)

شامر داال:  ام داام عناّي )عنياا الساالم( باين الصافين ونااد : ياا معاوياة دال نصر بن مزاحم فحد ني عمارو بان 

يكررها مراراً فقال معاوية سنوه ما شأنا؟ دال: أحب أن يظهر لي فأكنما فبرز معاوية ومعا عمرو بان العااصو 

ضااً؟ فنما دارباه لم ينتفت إلى ابن العاص ودال لمعاوية ويحئ عالم يقتل الناس بيناي وبينائ ويضارب بعضاهم بع

ابرز إليَّ فأينا دتل صاحبا فاألمر لا فالتفت معاوية إلى عمر بن العااص فقاال: ماا تار  ياا أباا عباد هللا؟ داال: داد 



أنصفئ الرجل واعم انئ ان نكنت عنا لم يزل ذلئ سبا عنيئ وعنى عقبئ ما بقي عنى ظهر األرض عربيو فقال 

 معاوية: يا ابن العاص ليس م ني يخدع عن نفساو وهللا

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 030ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

ما بارز ابن أبي طالب شجاع دط وسقى األرض من دماو  م انصارف معاوياة راجعااً ولام يجاب حتاى انتهاى إلاى 

 اد إلى مودفا.تخر الصفوف وعمرو معا فنما رأ  عنّي )عنيا السالم( ذلئ الجبن ضحئ وع

ورو  ابن دتيبة في كتابا عيون األخيار دال: دال أبو األغر التميمي بينما أنا وادف بصافين مار باي العبااس بان 

ربيعة بن الحارث بن عبد المطنب مكفرا تام التسانح وعينااه تبصاران مان تحات المغفار كأنهماا عيناا أردام وبياده 

ما هو يبغ ا ويمارس ضربا بهدوء هتف با هااتف مان أهال صفيحة بيانية يقنبها وهو عنى فرس لا صعب وبين

الشام يعرف )بمرار بن أدهم( يا عباس هنم إلى البراز دال العباس: فاالنزول اذن.. فإناا اياأس مان القفاول فنازل 

 الشامي وهو يقول:

 ان تركبوا فركوب الخيل عادتنا *** أو تنزلون فانا معشر نزل

( إلاى غاالم لاا أساود يقاال لاا 08ضاالت درعاا فاي حجزتاا ودفاع فرساا)و نى العبااس رجناا ناازالً  ام عصاب ف

 )أسنم(  م دلف كل واحد منهما إلى صاحبا فذكرت دول أبي ذميب:

 فتنازال وتوادفت خيالهما *** وكالهما بطل النقاء مخدع

يصال واحاد وكفت الناس أعنة خيولهم ينظرون ماذا يكاون مان الارجنين فتكافحاا بسايفيهما منيااً مان نهارهماا ال 

منهما إلى صاحبا لكمال المتاو إلى ان لحظ العباس وهنا في درع الشامي فأهو  إليا بيده فهتكا إلى  ندوتا  ام 

عاد لمجاولتاو ودد أصحر لا دنيالً إلى الصحراء فضاربا العبااس ضاربة اناتظم بهاا جاوانح صادره فخار الشاامي 

 لوجها فكبر الناس المشاهدون من بعيد تكبيرة

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 032ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص ةةةةةةةة

 ارتجت لها األرض من تحتهمو وسما العباس في أنظار الناسو وإذ دائل يقول:

 داتنوهم يعذبهم هللا بأيدكم ويخزيهم وينصركم عنيهم ويشف صدور دوم مممنين ويذهب غيظ دناوبهم ويتاوب هللا

 عنى من يشاء.

فالتفاات العباااس فااإذا أمياار المااممنين )عنيااا السااالم( فقااال: ياعباااس ألاام أنهاائ وعبااد هللا باان عباااس أن تخااال 

بمراكزكما ان تباشرا حربا؟ دال: ان ذلئ كان.. دال: فما عدا مما بدا؟ دال: يا أمير الماممنين أفاأدعى إلاى الباراز 



بة عدوئو  م تغيظ واستطارو حتى دنت: الساعى الساعة  ام ساكن فال أجيب؟ دال: نعم طاعة إمامئ أولى من اجا

 وتطامنو ورفع يديا مبتهالً فقال: النهم اشكر لنعباس مقاما واغفر لا وانئ لغفور رحيم.

دال: ولهف معاوية حينذائ عنى )عرار بن أدهم( ودال متى ينتطح فحل لم نا أيطال دماا؟ ال هاا هللا إذا. إالّ رجال 

يطنب بدم عرار فانتدب لا رجالن من )لخم( فقال لهما: اذهبا فأيكما دتال العبااس بارازا فناا ماا بشر  نفسا هللو 

يشاءو فأتياه فدعوه لنبراز فقال ان لي سيداً أريد أن أمامره فأتى عنّياًًل )عنيا السالم( فاأخبره الخبار فقاال عناّي 

ضرمة إالّ طعن في بطنا اطفاء لنور هللا وياأبى )عنيا السالم( : وهللا لود معاوية انا ما بقى من بني هاشم نافح 

هللا إالّ أن يتم نوره ولو كره المشاركونو  ام داال: ياا عبااس ناادنني ساالحئ بساالحيو فنادناا وو اب عناى فارس 

العباس ودصد النخميينو فما شكا انا هوو فقاال: اذن لئ صاحبئ فخرن ان يقول : نعم فقاال: اذن لناذين يقااتنون 

وان هللا عنى نصرهم لقدير فبرز إليا أحدهما فكأنما اختطفا اختطافاً  م برز لا اآلخر فألحقا دتيالً بأنهم ظنموا و 

باألول  م أدبل يقول )الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات دصاص فمن اعتد  عنيكم فاعتدوا عنياا بم ال ماا 

 اعتد  عنيكم(.

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 033ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

 م دال ياعباس خذ سالحئ وهات سالحيو فإن عاد لئ أحد فعد إليَّ دال: فنقال الخبار إلاى معاوياة فقاال: دابح هللا 

النجان انا لقعود ما ركبتا دط إال ختنتو فقال عمارو بان العااص: المخاذول وهللا النخمياان ال أناتو فقاال: اساكت 

ا الرجاال وليساات هااذه ماان ساااعتئ وإن لاام يكاان فاارحم هللا النخميااين وماااأره يفعاال دااال: فااإن ذلاائ وهللا أخساار أيهاا

 لصفتئ وأضيق لحجزتئ دال: دد عنمت ذائو ولوال مصر لركبت المنجاة منها. دال: هي أعمتئ يا عمرو(.

ن عمار بان الخطااب فاي أربعاة دال نصر بن مزاحم: وأدبل ذو الكالع في حمير ومن لف لفهاو ومعهم عبيد هللا با

تالف من دراء أهل الشاع وذو الكالع في حمير في الميمنة وعبيد هللا بان عمار فاي الميسارة فحماال جميعااً عناى 

ربيعة حمنة شديدة فتضعضت رايات ربيعة  م ان أهل الشام انصرفوا فنم يمك وا إالّ دنايالً مان الودات حتاى كاروا 

نهم يصيح: يا أهل الشام هذا الحي مان العاراق هام دتناة ع ماان بان عفاان وهام  انية وعبيد هللا بن عمر في أوائ

أنصار عنّي بن أبي طالب ولئن هزمتم هذه القبينة أدركاتم  اأركمو وهنائ عناّي وأهال العاراق فشادوا عناى النااس 

 شدة عظيمة ف بت لهم ربيعة وصبرت صبراً حسناً إالّ دنيالً من الضعفاء.

البصائر منهم والحفاظ ف بتوا وداتنوا دتاالً شديداً وأما خالد بن المعمر فإنا لما رأ  أهل  فأّما أهل الرايات وذووا

الرايات  ابتين صابرين رجع إليهم وصاح بمن انهزم وأمرهم بالرجوع فكان من يتهما من دوماا يقاول: اناا فار 



يات أن أساتقبنهم  ام أردهام إلاى الحارب فنما رتنا دد  بتنا رجع إلينا ودال هو: لما رأيت رجاالً مناا داد انهزماوا رأ

 فجاء بأمر مشتبا وال ريب عند عنماء السيرة ان خالد بن المعمر كان لا باطن سوء ولا

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 034ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

ر الميسرة عنى عناّي بان أباي طالاب )عنياا الساالم( ذكار ذلائ اتصال خفي مع معاوية وانا انهزم هذا اليوم ليكس

الكنبي والواددإ وغيرهما ويدل عنى ذلئ من باطنا انا لماا اساتظهرت ربيعاة عناى معاوياة وعناى صافوف أهال 

الشام في اليوم ال اني من هذا أرسل معاوية إلى خالد بن المعمر ان كف عني ولئ أمارة خراسان ما بقيات فكاف 

 بيعة ودد شارفوا بأخذه من مضربا.عنا فرجع بر

(: فنما رجع خالد بن المعمر واستوت صفوف ربيعة كماا كانات خطابهم فقاال: ياا معشار 09دال نصر بن مزاحم)

ربيعةو إن هللا تعالى أتى بكل رجل منكم من منبتا ومسقط رأسا فجمعكم في هذا المكاان جمعااً لام يجتمعاوا م ناا 

ان تمسكوا أياديكم تنكناوا عان عادوكم وتحولاوا عان مصاافكم ... ال يرضاى هللا  دط منذ أفرشكم هللا األرض وانكم

فعنكم وال تعدموا معيرا يقول: فضحت ربيعة الذمار وخافوا وجبنوا عن القتال وأتيت من دبنهم العارب فإيااكم أن 

دة والصبر مانكم يتشاءم بكم اليوم المسنمونو وانكم ان تمضوا مقدمينو وتصبروا محتسبين فإن االددام منكم عا

سجية فاصبروا ونيتكم صاددة تمجروا فإن  اواب مان ناو  ماا عناد شارف الادنيا وكراماة اآلخارة وهللا ال يضايع 

أجر من أحسن عمالً فقام إليا رجل من ربيعة ودال لا: لقد ضاع وهللا أمر ربيعة حين جعنات أمرهاا إليائ تأمرناا 

 ءنا هدراً.أن ال نحول وال نزول حتى نقتل أنفسنا ونسفئ دما

فقام إليا رجال من دوما فتناولا بقسيهم ولكزوه وداالوا لخالاد بان المعمار: اخرجاوا هاذا مان بيانكم فاإن هاذا ان 

 بقي فيكم ضركم وإن خرن منكم لم ينقصكم عددا هذا الذإ ال ينقص العدد وال يمأل

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 035ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

 البندو ترحكم هللا من خطيب دوم لقد جنبئ الخير دبح هللا ما جئت با.

واشتد القتال يومئذ بين أنصار عنّي بن أبي طالب )عنيا الساالم( وأنصاار معاوياة بان أباي سافيان وفايهم )عبياد 

مقاتال مان أصاحاب عناّي بان أباي  هللا بن عمر بن الخطاب( فك رت القتنى ك رة عاماة فخارن نحاو مان خمسامائة

طالب وهم غاصون في الحديد ال يار  مانهم إالّ الحادق و وخارن إلايهم مان أهال الشاام نحاوهم فاي العادة والعادد 

فادتتنوا بين الصفين والناس ودوف تحت راياتهم.  م اسفر القتال بينهم عن البوار حيث لم يرجع من هامالء وال 

الصفين المتعاديينو فتألم ك يراً من رجال معاوية األذكياء لفقادان هامالء األبطاال همالء أحد فقد دتنوا جميعاً بين 

الذين دتنوا من جراء مزاعم معاوية بانا يطالب معهم بدم ع مان بن عفان عنى حين ان ذلئ لام يكان يحادث مناذ 



هاذا فاانهم  سنين مضت لمقتل الخنيفة عمر بن الخطاب ماع وجاود أعظام الصاحابة وأكارمهم حولاا وزياادة عناى

ياارون بااأعينهم ان معاويااة يغاارإ أدواماااً بااأموال بياات المااال اإلسااالمي كيفمااا يشاااء لتنفيااذ أهدافااا المخصوصااةو 

وكذلئ يمني غير أولئئ بأمنية منحهم سنطة الحكم عنى مصر وخراسان أو غيرهما إذا انتهت الحرب في صفين 

م وجدوا أنفساهم داد انغمساوا فاي تياارات الحارب بانتصارهم عنى أنصار عنّي بن أبي طالب وعنيا خاصة ولكنه

 في صفين وال يمنكون مخرجاً أميناً منها.

أما عنّي بن أبي طالب )عنياا الساالم( فقاد وجادوه ال يحاوز نااراً إلاى درصاتا وال يساعى إلاى مناال سانطة زمنياة 

ياة وحربياة وعنمياة فيشمخ بها في األمبراطورياة اإلساالمية وان لاا خصاائص دينياة مميازة واعتباارات اجتماع

وسياسية. وصنة رحم برسول هللا )صنّى هللا عنيا وتلا وسنم( لم توجد في معاوية بن أبي سفيان. وان عنّي بان 

 أبي طالب ان تنازل لمعاوية عن الخالفة وذلئ أمر محال جداً يكن تنازلا سابقة

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 036ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

 هدامة لألمبراطورية اإلسالمية.

دال نصر بن مزاحم: حد نا عمرو بن شمر عن جابر عن تميم دال منادإ أهل الشام يومذائ : اال ان معنا الطيب 

بان  ابن الطياب عباد هللا بان عمارو تنشايطاً وت بيتااً لقناوب أهال الشاام فنااد  مناادإ أهال العاراق بال هاو الخبياث

الطيب. وناد  منادإ أهل العراق أال ان معنا الطيب بن الطيب محّمد بن أبي بكار الصاديق فنااد  أهال الشاام بال 

 (.21هو الخبيث ابن الطيب)

ودال نصر بن مزاحم: حد نا عمرو بن شمر عن جابر عن تميم  م ذهاب هاذا الياوم بماا فياا فأصابحوا فاي الياوم 

الشاام وحرضاهم فقاال اناا داد نازل بكام األمار ماا تارون وحضاركم ماا  التاسع مان صافر وداد خطاب معاوياة أهال

حضااركم فااإذا نهاادتم إلاايهم إن شاااء هللا فقاادموا الاادراع وأخااروا الحاساار وصاافوا الخياال وأجنبوهااا وكونااوا كقااص 

الشارب وأعيرونا جماجمكم ساعة فإنما هو ظالم أو مظنوم وداد بناغ الحاق مقطعاا انكام ياا أهال الشاام ساتالدون 

هل العراق فكونوا عنى احد   الث خصال: أما أن تكونوا دوماً طنبتم ما عند هللا فاي دتاال داوم بغاوا عنايكم غداً أ

فاأدبنوا ماان بالدهاام حتااى نزلااوا فااي بيضااتكم. وأمااا أن تكوناوا دوماااً يطنبااون باادم خنيفااتكم وصااهر نباايكم وأمااا ان 

بر الجميال أساأل هللا لناا ولكام النصارو وان يفاتح تكونوا دوماً تذبون عن نسائكم وأبنائكم فعنيكم بتقو  هللا والصا

بيننا وبين دومنا بالحق وهو خير الفاتحين فقام ذو الكالع فقال يا معاوية: انا نحن الصبر الكارام . ال نن ناي عناد 

 الخصام بنو المنوئ العظامو ذو  النهى واألحالم ال يقربون اآل ام

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 037ةةة ص ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة



 (.20دال معاوية: صددت)

دال نصر بن مازاحم: وكانات التعبئاة فاي هاذا الياوم كالتعبئاة فاي الياوم الاذإ دبناا وحمال عبياد هللا بان عمار بان 

)عنياا الساالم(  الخطاب في دراء أهل الشام ومعا ذو الكالع في حميار عناى دبيناة ربيعاة وهاي فاي ميسارة عنايّ 

فقاتنوا دتاالً شديداً فجاء زياد بن حصفة إلى دبينة عبد القيس فقال لهم: ال بكار بان وائال بعاد الياوم ان ذا الكاالع 

وعبيد هللا بن عمر أبادا ربيعة فانهضوا لهم وإالّ هنكوا فركبت عبد القيس غضااباً وجااءت كأنهاا غماماة ساوداء 

فقتاال ذو الكااالع الحمياارإ دتنااا رجاال ماان بكاار باان وائاال اسااما )خناادف(  فشاادت أزر الميساارةو فتعاااظم القتااال

فتضعضعت أركان حمير ولكنها  بتت بعد مقتل ذو الكالع تحارب مع عبيد هللا بن عمر وتفتقات عقيناة )عبياد هللا 

وناا ( عن محاولة واهية فأرسل إلى الحسن بن عنّي )عنيا السالم( ان لي إليئ حاجة فألقني فنقية بالرغم مان ك

في المعركة فقال لا عبيد هللا: إن أبائ دد وتر دريشاً أوالً وتخراً ودد شنئا النااس فهال لائ فاي خنعاا فاإن تتاولى 

أنت هذا األمر؟ فقال كال وهللا ال يكون ذلئ دط  م دال يا ابن الخطااب وهللا لكاأني أنظار إليائ مقتاوالً فاي يومائ أو 

أخرجاائ مخنقااا بااالخنوق )تاار  نساااء أهاال الشااام مودفاائ غاادئو أمااا ان الشاايطان دااد زياان لاائ وخاادعئ حتااى 

 وسيصرعئ هللا ويبطحئ لوجهئ دتيال

 دال نصر بن مزاحم مستأنفاً دولا:

فوهللا ما كان إالّ بياض ذلئ اليوم حتى دتل عبيد هللا بن عمر وهو في كتيبة ردطاء تدعى الخضارية تشاتمل عناى 

ا السالم( فإذا رجل متوسد رجال دتيالً دد ركز رمحا فاي عينياا أربعة تالف يرتدون  ياباً خضراً فمر الحسن )عني

 وربط فرسا برجنا فقال الحسن )عنيا السالم( لمن حولا: أنظروا من هذا؟ فإذا رجل من

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 038ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

 بن عمر بن الخطاب مقتوال تحتا وانا هو داتنا منذ أول النيل.همدان متوسد عبيد هللا 

ودال الصنتان العبدإ: ان داتال عبياد هللا بان عمار حرياث بان جاابر الحنفاي كماا كاان داتال ذإ الكاالع الحميارإ. 

 ( .22)خندف( بن بكر البكرإ)

الكاالع. ألناا أشاد فرحااً  دال نصر بن مزاحم ان معاوية بن أبي سفيان دال لمان حولاا مان أصاحابا حاين دتال ذو

بقتل ذإ الكالع حتى يفتح مصر لو فتحهاو ألن ذا الكاالع كاان يحجار عناى معاوياة فاي أشاياء كاان ياأمر بهاا وال 

 يمنئ جرأة عنى مخالفتا.



دال نصر بن مزاحم: فنما دتل ذو الكالع اشتدت الحرب وتسااندت عائ ولخام وجاذام واألشاعريين: ياا ماذحج مان 

فناكم الرد و هللاو هللا في الحرمات.. أما تذكرون نسااءكم والبناات؟ أماا تاذكرون فاارس والارومو لننساء غداً إذا أ

 ولقد أذن هللا فيكم بالهالئ.

 (.23والقوم يتقاتنون وينحر بعضهم بعضاً ويتكادمون باألفواه)

ياا؟ كياف تار  أهال دال نصر بن مزاحم: ودال معاوية لعمر بن العاصو أماا تار  ياا أباا عباد هللا ماا داد صارنا إل

العراق غداً صانعين.. انا ليعرض خطر عظيمو فقال لا: ان أصبحت غداً ربيعة وهم متعطفاون حاول عناّي )عنياا 

السالم( تعطف األبل حول فحنها لقيت منهم جالداً صادداً وبأساً شديداًو وكانت التي ال يتعز  لهااو فقاال معاوياة: 

: انئ سألتني فأجبتئ فنما أصبحوا في اليوم العاشر أصبحوا وربيعة محددة أيجوز انئ تخوفنا يا أبا عبد هللا؟ دال

بعنّي )عنيا السالم( احداق بياض العين لسوادهاو ولما أصبح عنّي )عنيا السالم( هذا اليوم جاء حتى وداف باين 

 رايات ربيعة فقال عتاب بن لقيط البكرإ من بني ديس

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 039ةةةةةة ص ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 عنبةو يا معشر ربيعة حاموا عن عنّي )عنيا السالم( منذ اليوم فإن أصيب فيكم افتضحتمو أال تروناا دائمااً تحات 

الم( راياتكم؟ ودال لهم )شفيق بن  ور( يا معشر ربيعة ليس لكم عذر عند العربو ان وصل إلى عناّي )عنياا السا

وفاايكم رجاال حااي فااامنعوه اليااوم واصااددوا عاادوكم النقاااء فإنااا حمااد الحياااة تكساابونا. فتعاهاادت ربيعااة وتحالفاات 

باأليمان العظيمة منها سبعة تالف عنى أال ينظر رجل منهم خنفا حتى يردوا سارادق معاوياة. فقااتنوا ذلائ الياوم 

 فنما نظر إليهم دد أدبنوا دال: دتاالً شديداً لم يكن دبنا م نا وأدبنوا عنى سرادق معاوية

 إذا دنت دد ولت ربيعة أدبنت *** كتائب منها كالجبال تجالد

 ام داال لعمارو: ياا عمارو مااا تار ؟ داال: أر  أال نحناث أخاوالي الياوم فقااام معاوياة وحناى لهام ساراددا ورحنااا 

عاة ساراددا ورحنااو وبعاث وخرن هارباً عنا الئذاً ببعض مضارب العسكر في أخريات الناس فدخنا فانتهبت ربي

إلى خالد بن المعمر انئ دد ظفرتو ولئ امرة خراساان ان لام تاتمو فقطاع خالاد القتاال ولام يتماا وداال لربيعاة داد 

كبرت ايمانكم فحسبكم فنما كان عام الجماعة وبايع الناس معاوية أمره معاوية عنى خراسان وبع اا إليهاا فماات 

 في الطريق دبل أن يبنغها.

ن مزاحم في حديث عمر بن سعد : ان عنّياًًل )عنيا السالم( صنى في ربيعة هذا اليوم  م زحاف بهامو دال نصر ب

فنما أبصروه دد خرن استقبنوه بزحوفهم فادتتنوا دتاالً شديداً  م ان خيل أهل الشام حمنت عنى خيال أهال العاراق 

و وحاالوا بيانهم وباين أصاحابهم فنام فادتطعوا من أصحاب عناّي )عنياا الساالم( ألاف رجال أو أك ار فأحااطوا بهام



يعودوا يرونهمو فناد  عنّي )عنيا السالم( يومئذ أال رجل يشترإ نفسا هلل ويبيع دنيااه بآخرتاا؟ فأتااه رجال مان 

 دبينة )جعف( يقال لا عبد العزيز بن الحارث عنى فرس أدهم كأنا غراب مقنع بالحديدو

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 041ة ص ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

ال ير  منا إالّ عينااه فقاال: ياا أميار الماممنين مرناي باأمرئو فاو هللا ال تاأمرني بشايء إال صانعتا؟ فقاال )عنياا 

 السالم(:

 سمحت بأمر ال يطاق حفيظا *** وصددا واخوان الصفاء دنيل

 ما هنائ جزيلجزائ الا الناس خير فإنا *** لعمرئ فضل 

يا أبا الحارث دد شد هللا ركنئو احمال عناى أهال الشاام حتاى تاأتي أصاحابئ فتقاول لهام: ان أميار الماممنين يقارأ 

عنيكم السالم ويقول لكم: هننوا وكبروا من ناصيتكم ونهنل نحن ونكبر مان هاا هناا واحمناوا مان جاانبكم ونحمال 

 نحن من جانبنا عنى أهل الشام.

حتى إذا أداما عنى أطراف سنابكا حمل عنى أهال الشاام المحيطاين بأصاحاب عناّي )عنياا فضرب الجعفي فرسا 

السالم( فطاعنهم ساعة وداتنهم فأفرجوا لا حتى خنص إلى أصحابا فنما رأوه استبشروا با وفرحوا وداالوا: ماا 

شاديدة مان جاانبكم فعل أمير المممنين؟ داال: صاالح ويقارئكم الساالم ويقاول لكام: هنناوا وكباروا واحمناوا حمناة 

ونهنل نحن ونكبر من جانبنا ففعنوا ما أمرهم با وحمل عنى أهل الشام وحمنوا هم من وسط أهال الشاام فاانفرن 

القوم عنهم وخرجوا ما أصيب منهم رجل واحدو ولقد دتال مان فرساان الشاام يومئاذ زهااء سابعمائة انساان باين 

ليوم غناء؟ دالوا: أنات ياا أميار الماممنين فقاال : كاال ولكناا الحمنتين فقال عنّي )عنيا السالم( من أعظم الناس ا

 (.24الجعفي هذا)

في خالل مارئ صفين استغل معاوية كل مكيدة تطرأ عنى خاطره لتقوية جانبا الحربي في الميدان ولترميم شأنا 

 الرئاسي في أنظار جيشا بالحرب ضد

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 040ص   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

أمير المممنين. ولقد طالما دس يده دساً خيانياً في بيت أموال المسنمين واستحل مناا أماواالً يباددها كيفماا شااء 

عنى ذوإ المطامع من أتباعا وزعماء جيشا ابقاء عنى والئهم لاو كما ودد حاول أن يستدرن أبعاضاً من رجال 

أبي طالب )عنيا السالم( بمواعيد رجراجة مغرياة باأن يجعنهام أماراء فاي األدااليم اإلساالمية إذا انتصار عنّي بن 

 في حرب صفين.



وفااي ذلاائ الاازمن نفسااا كااان يتباااكى عنااد ساانوح وداات التباااكي عنااى مقتاال ع مااان باان عفااان ليخاادع بااذلئ جميااع 

 ن خنيفة المسنمين في المدينة.المغفنين من عسكره بأنا يروم االنتقام معهم لمقتل ع مان بن عفا

ولكن مكائده هذه تنو ت باالخفاق في حين بقى عمرو بن العاص وجماعة من نظرائاا ال ي اين يامازرون معاوياة 

 متورطين في الحرب ال يمنكون ألنفسهم عذراً شريفاً يبررون با خروجهم منها نادمين مستغفرين.

ي صافين هزائماا الشخصاية بمشاهد أنصااره وأعدائاا عنادما وكذلئ من األحداث المعيبة التي عرضت لمعاوية ف

كان يهاجما مهااجمون مان أنصاار عناّي )عنياا الساالم( فيهارب مانهم ركضااً فيختباىء عانهم باين المخيماات أو 

 خنف جنوده وال يعود إلى مجنسا أو مودفا من جديد حتى يخبروه بزوال المحاصر عنا حينذائ.

راراً في صفين جبنا الواضاح عان مباارزة عناّي )عنياا الساالم( كنماا دعااه ومن أعجب األحداث التي ودعت لا م

إلى المبارزة ليقتل أحدهما اآلخر فيصفو األمر لآلخر وحده من غيار أن يتعارض هنالائ المسانمون لنقتال بينهماا 

قبل األياام في كل يوم فيمتنع معاوية عن اجابة دعوة اإلمام عنّي )عنيا السالم( بحجة انا يريد أن يكون في مست

 رئيساً مرموداً عنى االمبراطورية اإلسالمية.

دال نصر بن مزاحم : حد نا عمرو بن شمر عن جابر عن الشعبي عن صعصعة بن صوحان دال: برز في بعاض 

 أيام صفين رجل من حمير من تل ذإ يزن

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 042ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

اسما كريب بن الصباح ليس في الشام يومئاذ رجال أشاهر بالبااس والنجادة منااو فنااد  مان يباارز؟ فخارن إلياا 

المرتفع بن الوضاح الزبيدإ فقتنا الحميرإو  م ناد  من يبارز؟ فخرن إليا الحارث بن الحالن فقتناو  م نااد : 

ني فقتناو  م رمى بأجسادهم بعضها فوق بعضو وداام عنيهاا بغيااً من يبارز؟ فخرن إليا عابد بن مسروق الهمدا

واعتداء وناد  من يبارز؟ فخرن إليا عنّي بن أبي طالب )عنيا الساالم( ونااداه ياا كرياب ويحائ إناي أحاذرئ هللا 

أك ار وبأسا ونقمتا وأدعوئ إلى سّنة هللا وسّنة رسولا ويحئ ال يدخننئ معاوية النار فكان جوابا لا ان داال ماا 

 ما سمعت منئ هذه المقالة وال حاجة إلينا فيها أددم إذا شئت من يشترإ سيفي وهذا أ ره.

فقال عنّي )عنيا السالم( : ال حاول وال داوة إالّ بااهللو  ام مشاى إلياا فنام يمهناا ان ضاربا ضاربة خار منهاا دتايال 

نا  م ناد  من يبرز؟ فنام يبارز إلياا يشحط في دما.  م ناد ؟ من يبرز؟ فبرز إليا المطاع ابن مطنب العنسي فقت

أحد. فناد  يا معشر المسانمين الشاهر الحارام بالشاهر الحارامو والحرماات دصااص فمان اعتاد  عنايكم فاعتادوا 

عنيا بم ل ما اعتد  عنيكمو واتقوا هللاو واعنموا ان هللا مع المتقين ويحئ يا معاوية هنم إليَّ فبارزني وال يقاتنن 



ال عمرو بن العاص اغتنما منتهزا دد دتل  ال ة من أبطال العارب وإناي أطماع أن يظفارئ هللا الناس فيما بيننا فق

 (.25با. فقال معاوية وهللا لن تريد إال أن أدتل فتصيب الخالفة بعدإو اذهب إليئ عني فنيس م ني يخدع)

ّب العاالمين الاذإ دحاا دال نصر بن مزاحم: خطب عبد هللا بن العبااس أهال العاراق فاي صافين فقاال: الحماد هلل ر

 تحتنا سبعاً. وسمكن فودنا سبعا

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 043ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

وخنق فيما بينهن خنقاو وأنزل لنا منهن رزدا  م جعل كل شيء ددرا يبنى ويفناى غيار وجهاا الحاي القياوم الاذإ 

ىو ان هللا تعالى بعث أنبياءه رسالً فجعنهم حججاا عناى عبااده عاذرا او ناذراو ال يطااع إالّ بعنماا واذناا يحيا ويبق

بمن بالطاعة عنى من يشاء من عباده  م ي بت عنيهاو وبعض يعنم مناا فيعفاو ويغفار بحنماا. ال يقادر دادرهو وال 

أن ال إلاا إالّ هللا وحاده ال شاريئ لااو يبنغ شنىء مكاناو أحصى كل شايء عادداو وأماا بكال شايء عنمااًو وأشاهد 

وأشهد أن محّمداً عبده ورسولا امام الهد  والنباي المصاطفى وداد ساادنا دادر هللا إلاى ماا تارون حتاى كاان مماا 

اضطرب من حبل هذه األمة وانتشر من أمرها ان معاوية بن أبي سفيان وحد من طغام الناس أعواناً عناى عناّي 

ل هللا )صنّى هللا عنيا وتلا وسنم( وصهره. وأول ذكر صنى معاا بادرإ داد شاهد ماع )عنيا السالم( ابن عم رسو

رسول هللا )صنّى هللا عنيا وتلا وسنم( كل مشاهده التي فيهاا الفضال ومعاوياة مشارئ كاان يعباد األصانام والاذإ 

ق هللا ورساولا منئ المنئ وحده وبان باو وكان أهل لقد داتل عنّي بن أبي طالب مع رساول هللا وهاو يقاول: صاد

ومعاوية يقاول كاذب هللا ورساولا فعنايكم بتقاو  هللاو والجاد والحازم والصابر وهللا اناا لانعنم انكام لعناى حاق وان 

القوم لعنى باطل فال يكونن أولى بالجد عنى باطنهم منكم فاي حقكام وأناا لانعنم ان هللا سايعذبهم بأياديكم أو بأيادإ 

نااى عاادونا وال تحاال عنااا وافااتح بيننااا وبااين دومنااا بااالحق وأناات خياار غيااركم هللا أعنااا وال تخااذلنا وانصاارنا ع

 (.26الفاتحين)

ورو  ابن ديزبل في كتاب صفين دال: كاان عمارو بان العااص فاي صافين إذا مار عنياا رجال مان أصاحاب عناّي 

 )عنيا السالم( فسأل عنا فأخبروه با دال: ير  عنّي ومعاوية أنهما بريئان من دم هذا.

 : ورو  ابن وهب عن مالئ بن أنسو دال: جنسودال ابن ديزبل

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 044ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

عمرو بن العاص بصفين فاي رواقو وكاان أهال العاراق يادفنون داتالهم وأهال الشاام يجعناون داتالهم فاي العبااء 

لى مدافنهم فكنما مر عنيا برجل دال من هذا؟ فيقال: فالن و فقال عمرو: كم مان رجال واالكيسة يحمنونهم فيها إ

 أحسن في هللاو عظيم الحال لم ينج من دتنا عنّي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان.



اها دنت ليت شعرإ لم برأ نفسا وكان رأساً في الفتنة بل لواله لم تكن ولكان هللا تعاالى أنطقاا بهاذا الكاالم وأشاب

 (.27ليظهر با بذلئ شكا وإن لم يكن عنى بصيرة من أمره)

دال: نصر بن مزاحم وحد نا يحيى بن يعنى عن األصبغ بن نباتة دال جاء رجل إلى عنّي )عنيا السالم( فقاال: ياا 

 أمير المممنين همالء القوم الذين نقاتنهم فإنما الادعوة واحادةو والرساول واحادو والصاالة واحادةو والحاج واحاد

فماذا نسميهم دال سمهم بما سماهم هللا في كتاباو دال: ما كل ماا فاي الكتااب أعنمااو داال: أماا سامعت هللا تعاالى 

يقول: تنئ الرسال فضاننا بعضاهم عناى بعاض... إلاى دولاا ولاو شااء هللا ماا ادتتال الاذين مان بعادهم مان بعاد ماا 

نما ودع االخاتالف كناا نحان أولاى بااهلل وبالكتااب جاءتهم البيناتو ولكن اختنفوا فمنهم من تمن ومنهم من كفر. ف

 (.28وبالنبي وبالحق فنحن الذين تمنوا وهم الذين كفروا وشاء هللا دتالهم فقاتنوهم بمشيئتا وإرادتا)

ولما كان ما دبل يوم أو يومين من لينة )الهرير( خرن رجل من أهل الشام وناد  فيماا باين الجيشاين المتقاابنين 

 عنّي بن أبي طالب ابرز لي منياً فبرز إليا ودنا منا غاية الدنو فقال لا يا عنّي ان لئ ددما في يا أبا الحسن يا

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 045ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

أخير هاذه الحارب حتاى تار  رأيائ اإلسالم وهجرة تنفة فهل لئ في أمر أعرضا عنيئ يكون فيا حقان الادماء وتا

فقال لا عنّي )عنيا السالم(: وما ذائ دال ترجع إلاى عرادائ وتخناي بينائ وباين أهال العاراق ونرجاع إلاى شاامنا 

فنخني بيننا وبين أهل الشام؟ فقال لاا عناّي )عنياا الساالم( : لقاد عرفات انائ إنماا عرضات هاذه نصايحة وشافقة 

أنفا وعينا فنم أجد إال القتال أو الكفر بما أنزل عناى محّماد )صانّى هللا  ولقد أهمني هذا األمر وأسهرني وضربت

عنيااا وتلااا وساانم( ان هللا تبااارئ وتعااالى لاام ياارض ماان أوليائااا ان يعصااى فااي األرض وهاام سااكوت مااذعنون ال 

يااأمرون بااالمعروف وال ينهااون عاان المنكاارو فوجاادت القتااال أهااون عناايَّ ماان معالجااة األغااالل فااي جهاانم فرجااع 

امي وهو يسترجع بائساً فيبدو من سياق هذه المواجهة الغامضة ان معاوياة بان أباي سافيان وأناداده كعمارو الش

بن العاص وبسر بن أرطاة ومروان بن الحكم دد وجدوا معارئ صفين دد اشتدت يوماً بعد ياوم حتاى أوشاكت ان 

ختياار نياة اإلماام )عنياا الساالم( ت ير اليأس والجزع في نفاوس الك يارين مان أهال الشاام فاأجمعوا الارأإ عناى ا

ومد  هدفا في صفين وأرادوا أن يمكروا با ويستطنعوا رأيا كذلئ فإن جنح إلى السنم أذاعوا عناا بأناا تهافات 

أمامهم ضعفاًو وان استمر عنى القتال أسندوا إليا صفة العدوان عنيهم وزيادة عنى ذلئ فإنهم يروماون اكتسااب 

من بالد اإلساالم كماا لاو كانات باالد اإلساالم عرضاة لنمسااومة واالساتغالل ولتكاون موافقتا عنى اكسابهم دسماً 

 سابقة نافذة تسيغ نظائرها بعد أحيان من الدهر.



وجدير بنا هذا الحد الموجز من تاريخ معارئ صفين أن ناذكر باأن أميار الماممنين )عنياا الساالم( غناس بالنااس 

لنهجرة  م استعد لنزحف بجيشا عنى أهال الشاام فخارن  37ول سنة في صالة الغداة يوم ال ال اء عاشر ربيع األ

 مالئ األشتر بكامل المتا الحربية وشرع ينظم مصاف الجيش اإلسالمي تحت رايات

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 046ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

فايهم فقاال: الحماد هلل الاذإ جعال فايكم ابان عام نبايكم أدادمهم هجارة وأولهام  معاشرهم ودبائنهم  ام أنشاأ يخطاب

إسالماً سيف من سيوف هللا صبا عنى أعدائا فاانظروا إلايَّ أيهاالنااس إذا حماي الاوطيس و اار القتاام وتكسارت 

سار فايهم المرتن أإ الرماح وجالت الخيل باألبطال فال أسمع إالّ غمغمة أو همهماة  ام حمال عناى أهال الشاام وك

رمحاا  اام عاااد وأساافر عاان وجهااا فااإذا هااو مالاائ األشااتر فااأمرهم بااالهجوم بعااد أماار اإلمااام عنااّي )عنيااا السااالم( 

بالهجوم عنى جيش الشام فتراموا بالنبال حتى فنيت  م تطاعنوا بالرماح حتى تقصفت ومشى بعضهم إلى بعاض 

م األفواه وصنيل السيوف في الهام وودع الحدياد بالسيوف وعمد الحديد فنم يسمع السامع إالّ غمغمة القوم وتكاد

بعضا عنى بعض وهو أشد همالء فاي صادور الرجاال مان الصاواعق فاي الحارب وأنفاق فاي ذلائ الياوم كساوف 

الشاامس فضاااعفت ماان رهبااة المحاااربين ووجهاات أبصااارهم نحااو السااماء وممااا ظهاارت فيهااا ماان عظمااة هللا 

 (.29وددرتا)

من صالة الغداة إلى نصف النيل وتعادبات مواديات أرباع صانوات ولام يصانوا هلل  واستأنفوا القتال عنى هذا النحو

صالة إالّ تكبيراً الشتداد اشتغالهم بالحرب ومخاطر الحرب حتى ارتفاع الضحى من الياوم التاالي وافترداوا جيشااً 

 عن جيش وتركوا وراءهم زهاء سبعين ألف دتيل في ذلئ اليوم وتنئ النينة وهي لينة الهرير.

واألشااتر فااي ميمنااة عسااكر اإلمااام )عنيااا السااالم( واباان عباااس فااي الميساارة وعنااي باان أبااي طالااب فااي القنااب 

 وجميعهم ال ينسون ذكر هللا تعالى.

 لقد كان األشتر يومئذ أعجوبة في البطولة النادرة بعد أمير المممنين عند

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 047ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

أصحابا وعند أهل الشامو فنقد أسنف أك ر من يوم ولينةو عنى التعادب وباستمرار يهاجم أعداءه بال هوادة وهو 

ال يشعر كال بغشاوة وال ضعفا يخامر اخالصا لندين وعندما أوشئ عنى االدتراب من جناود أعدائاا الاذإ ربطاوا 

يتزحزحوا والتفت إلى جموع أنصاره ودال لهم : شدوا فداكم عمي وخالي شدة ترضون سيقانهم باألدمشة أن ال 

بها هللا وتعزون بها اإلسالم  م أمر حامل رايتا حيان بن هوذة النخعي أن يتقدم بها وهنالائ ودعات أعظام وادعاة 

هاذا فاإذا فعناوا بجيش معاوية وجعل األشتر يصيح أمام جيشا )تقدموا فاداكم عماي وخاالي( ازحفاوا دياد رمحاي 



وتكسرت الرماح وتقطعت السيوف وشاهت مرامي السهام واشتد ودع القضبان الحديدياة بعضاها عناى بعاض أو 

عنى الرموس وتهااوت الخياول المقتولاة أو الجريحاة باين ج اث القتناى واضاطربت دناوب النااس مان مخافاة هللا 

لمعركاة تتعااظم خارن رجال مان أهال الشاام تعالى بعدما بادأت الشامس تخارن مان كساوفها وبينماا كانات شادائد ا

ينادإ بين الصفين يا أبا الحسن يا عنّي ابرز لي فخرن إليا أبو الحسن لير  ماذا يرياد الرجال ولماا ادتارب مناا 

واختنفت أعناق دابتيهما دال الرجل أباا عناّي ان لائ دادما فاي اإلساالم والهجارة فهال لائ فاي أمار أعرضاا عنيائ 

ء وتأخير هذه الحروب حتاى تار  مان رأيائ؟ فقاال لاا أباو الحسان )عنياا الساالم( وماا يكون فيا حقن هذه الدما

ذائ؟ دال: ترجع إلى عرادئ فنخني بينئ وبين أهل العراق وترجع إلى شامنا فنخناي بينناا وباين أهال الشاام فقاال 

أسااهرني لااا عنااّي )عنيااا السااالم( لقااد عرفاات اناائ إنمااا عرضاات هااذا نصاايحة وشاافقة ولقااد أهمنااي هااذا األماار و

وضرمت أنفا وعينيا فنم أجد إال القتاال أو الكفار بماا أنازل هللا عناى محّماد )صانّى هللا عنياا وتلاا وسانم( ان هللا 

تبارئ وتعالى شأنا لم يرض من أوليائا أن يعصاى فاي األرض وهام ساكوت ماذعنون ال ياأمرون باالمعروف وال 

 ينهون عن المنكر

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 048ةةةةةةةةة ص ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

فوجادت القتااال أهاون عناايَّ مان معالجااة األغاالل فااي جهانم فرجااع الشاامي وهااو يساترجعو ماان المحتمال جااداً ان 

معاوية بن أبي سفيان كان حينذائ هو مرسل ذلئ الرجال عماداً إلاى عناّي بان أباي طالاب )عنياا الساالم( بتوجياا 

رإ مااع عماارو باان العاااص ابتغاااء مغاانم ينشاادانا سااراًو أو كسااباً لنهاازة كالميااة دااد تصاادر ماان عنااّي )عنيااا تشاااو

السالم( يتمسكون بها ويذيعون صفوتها المنافعة إياهم مع زيادة في النميق بين معاشر الناس في تنائ الظاروف 

 الحربية الصعبة هذه من الجهة.

ان لام يكان  –م( كاان رجاالً وادعيااً حقاا ولاو شااء ألخبار ذلائ الرجال وأما من جهة أخر  فان اإلمام )عنيا السال

خبيرا من دبل بأنا أإ اإلمام عنّي )عنيا السالم( دد عرض م ل هذا االدتراح أك ر من مرة عناى معاوياة فرفضاا 

ينطاق  ارتجاال ليظهر نفسا امام دوما بأنا متحقق ومتأكد من عادباة انتصااره فاي الحاربو واناا ال يساعا إالّ أن

من دست القوة واالنتصار مع عناّي بان أباي طالاب ولكناا أحسان بعدئاذ عناد أواخار مسااعيا فاي موداع التهافات 

والحيرة ينتفت يمينا ويساراً عن أن يجد منقذا يتيح لا نجاحاً بأإ شكل من األشكال كارسالا هذا الرجل الماذكور 

 تنفاً إلى عنّي بن أبي طالب )عنيا السالم(.

ال مبيدا مذهالً لرجال كال الفريقين المتقاابنينو إالّ ان االباادة فاي عسااكر معاوياة كانات أشاد وأنكاىو واستمر القت

فنقد كان )ابن عباس( ودتذائ في مسرة اإلمام عنّي )عنيا السالم( وكان مالئ األشاتر فاي الميمناة وهاو ال ينفائ 



ان يحترزوا من شرور التي تنيها بينماا كاان  يدور أيضاً بين صفوف أصحابا فيأمر كل دبينة أو كتيبة من القراء

أمير المممنين )عنيا السالم( في القنب يتابع اتجاهات راية األشتر ويمده بالرجال حتى أصبح الصباح والمعركاة 

 الطاحنة وراء رايتا فتصارخت المشيخة من أهل الشام.

 يا معشر العرب هللاو هللا في الحرمات من النساء والبنات و فصاح في

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 049ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

 وجوههم رجل من العراقو وأين كانت صرخاتكم هذه دبل اليوم؟

وما كاد ينبنج الصباح حتى بنغ القتال أوجا لم يبنغا من دبلو فصاح األشتر باين كتائاب أنصااره : أال مان يشارإ 

سا هلل ويقاتل مع األشتر حتى يظهر أو ينحق باهلل؟ فنم يزل الرجل من جنوده يخرن إليا ويقاتل معا حتى بناغ نف

الحماسة في نفس األشتر حدا لم يكد يوصف فنزل عنى ظهر جواده وضربا عنى وجها  م جرد حساما وانطناق 

عنى أشدها أمام معكسر معاوياة بان راكضا عنى ددميا نحو جموع أهل الشام عنى حين كانت الحرب تدور هكذا 

أبي سفيانو وكان معاوية دد أرسل عمرو بن العاص يأمره أن يقدم دبينة عئ مع األشعريين إلى من بأزائهم من 

جنود اإلمام )عنيا السالم( فأرسل إليا عمرو بن العاص بأني مضطر إلى أن أددم دبينة عئ وحدها إلاى مقارعاة 

 دبينة همدان.

فسوف أر  بعدئذ أين أبعث بهم من الميادان  ام مضاى عمارو بان العااص إلاى دبيناة )عائ( فقاال أما األشعريون 

لهم: يا معشر عئ ان عنّياً دد عرف انكم حاي مان أحيااء الشاام فعباأ لكام همادان وهام أعادامكم مان أهال العاراق 

 قر عينئفامنحوا جماجمكم ساعة من أصيل هذا اليوم لكسب الظفرو فأجابا مسروق العكي ستر  ما ي

  م انصرف إلى دوما واست ار هممهم لنوغى فقال شاعرهم:

 همدان همدان وعئ وعئ *** سيعنم اليوم من األرئ

وانطنقوا متساندين إلى الوغى واشتبكوا أعنف اشتبائ مع الهمدانيين فناد  سعيد بان دايس الهماداني بالهمادان 

مساروق العكاي فاي دوماا بركاا كبارئ الكمال أإ خدموا القوم أإ اضربوهم بالسايوف عناى سايقانهم فنااد  أيان 

 ابركوا كما يبرئ الجمل تحاشياً من سيوف الهمدانيين فقال شيخ من همدان:

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 051ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

 يا لبكيل لخمها وحاشد *** نفسي فدائ طاعنوا وجالدوا

 تى نخر في الوغى القماحد *** وارجل تتبعها السواعدح

 بذائ أوصى جدكم والوالد



 فتقدم رجل من عئ وهو يقول:

 يدعون همدان وندعو عكا *** ان خدم القوم فبركا بركا

 ال تدخنوا نفسي عنيكم شكا

ن تنصارف حتاى فترئ القوم رماحهم جانباً وجاردوا سايوفهم فجالادوا حتاى أدركاوا النيال فادسامت همادان انهاا لا

تنصاارف عاائ وأدساامت عاائ ماا نهم فنمااا عناام معاويااة جنينااة األماار أماار دبينااة عاائ ان تتصاارف مراعاااة لقساام 

 الهمدانيين دبنهمو فقال عمرو بن العاص:

 ان عكا وحاشدا ويكيال *** كأسود الضراب الفت أسودا

 وحبا القوم بالقنا وتسادوا *** بضبات السيوف موتاً عتيداً 

 أيت من القوم *** ازورارا وال رأيت صدودايعنم هللا ما ر

 غير ضرب فوق الطنى وعنى الهام *** ودرع الحديد يعنوا الحديدا

 ولقد دال دائل خدموا السوق *** فخرت هنائ عئ دعودا

 كبرائ الجمال أ قنها الحمل *** فما تستقل إالّ وجيدا

ر همدان أنتم درعي ورمحي يا همدان ما نصارتم وجمع أمير المممنين )عنيا السالم( دبينة همدان فقال: يا معش

إالّ هللا وال أجبتم غيره فقال سعيد بن ديس أجبنا هللا وأنتو ونصرنا النبي )صنّى هللا عنيا وتلا وسنم( فاي دبارهو 

 وداتننا معئ من ليس
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 م نئو فارم بنا حيث أحببت. وفي مناسبة ذلئ اليوم دال عنّي )عنيا السالم(:

 لو كنت بواباً عنى باب جنة *** لقنت لهمدان ادخني بسالم

وكانت الحرب كنما تمادت وتعادبت أيامها يتشاءم معاوية في درارة نفسا بل ويكااد يقانط مان الفاوز فاي نهايتهاا 

ويصبو إلياو ولذلئ أنشأ يركن إلى اتخاذ كل حينة ومكيادة تتايح لاا سابيال إلاى الفاوز بماا  الغامضة بما كان يبغي

كان يبغي ويصبوا إليا من دبل ففي خالل احد  المعارئ الضارية استظهرت كتائب ربيعة بقيادة خالد بن المعمر 

خراساان ماا بقيات  عنى جل المدافعين عن فسطاط معاوياة فأرسال خالاد ان انصارف عناي ماع دومائ ولائ اماارة

عنى ديد الحياة فتودف خالد عن استئناف الزحف وهاو عناى مقرباة مان صافوف المادافعين عان فساطاط معاوياة 

 بحجة االكتفاء بما أحرزه دوما من انتصار في ذلئ اليوم هذه واحدة من مكائده.



را لمقابنة األشعث بن ديس وأما األخر  فإنا استدعى إليا عتبة بن أبي سفيان في صفين وألقى إليا اسنوبا ماك

وأوصاه أن يحااوره وياداوره عساى أن يساتمنيا إلياا ويحظاى باضاعاف جنااح عساكرإ مان أجنحاة اإلماام عناّي 

)عنيا السالم( فمضى عتبة بن أبي سفيان ودابال األشاعث بان دايس فقاال لاا ان معاوياة لاو شااء أن ينقاى رجاالً 

الايمن وغارة جايش أهال العاراق وصاهر ع ماان بان عفاان  غير عنّي بن أباي طالاب لنقيائ.. ألنائ أنات سايد أهال

وليس مقامئ كمقام غيرئ. فأما األشتر فقتل الخنيفة المظنوم بتحريض عدإ بان حااتم وأماا ساعيد بان دايس فقاد 

 تابع عنّياًًل في دينا و وأما من سو  أولئئ فال يعرفون غير التقنيد.

ل الشام حميةو ودد بنغنا وهللا منئ وبنغت منا ماا أردتو وأما أنت فقد حاميت عن أهل العراق تكرماو وحاربت أه

 وانا ال ندعوئ إلى
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 .التخني عن عنّي )عنيا السالم( ونصر معاوية ولكنا ندعوئ إلى البقية التي فيها صالحئ وصالحنا

فقال األشعث بن ديس: أما دولئ ان معاوية ال ينقاى إالّ عنّيااًًل فاإن لقيناي لماا عظام عناي وال صاغرت عنااو فاإن 

أحب أن أجمع بينا وبين عنّي )عنيا السالم( فعنت وأما دولئ إني رأس أهل العراق وسيد أهل اليمن فإن الرأس 

مان ع ماان إلايَّ فاوهللا ماا زادناي صاهره شارفاً وال المطاع هو عنّي بن أبي طالب وأما ماا سانف   المتبع والسيد

عمنا عزا وأما عيبئ أصحابي فان هذا ال يقربئ مني وال يساعدني عنهم أما محاماتي عن أهل العراق فمن نزل 

 بينا حماه وأما البقية فنستم بأحون إليها مناو وستر  رأينا فيها.

بعادها فاإن الرجال عظايم عناد نفساا وإن كاان داد جانح لنسانم فنما بنغ معاوية كالم األشعث دال: يا عتبة ال تنقاا 

 وشاع في أهل العراق ما دار بين عتبة واألشعث.

 وأما ال انية:

فإن معاوية أراد أن يخدع عبد هللا بن عباس فاختنى بعمرو بن العاص ودال لا ان رأس الناس بعد عنّي بن أباي 

ئ ترفاا بااو فإناا ان داال شايئاً لام يخارن عناّي عنااو وداد أكنتناا طالب عبد هللا بن عباس فنو ألقيت إليا كتاباً لعنا

الحرب و وال أرانا نصال العاراق إالّ بهاالئ أهال الشاام فقاال لاا عمارو: ان ابان عبااس ال يخادع ولاو طمعات فياا 

طمعت في عنّي فقال معاوية: عنى ذلئ فاكتب إليا فكتب إليا عمرو بن العاص: أما بعد فإن الذإ نحن وأنتم فيا 

ليس بأول أمر داده البالءو وأنت رأس هذا الجمع بعد عنّيو فانظر فيما بقي ودع ما مضاىو فاوهللا ماا أبقات هاذه 

 الحرب لنا وال لكم حباء وال صبراًو واعنموا ان الشام ال تمنئ إال ّ بهالئ العراق وان العراق ال تمنئ إالّ بهالئ
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الشام وما خيرنا بعد هالئ أعدادنا مانكم؟ وماا خباركم بعاد هاالئ أعادادكم مناا؟ ولسانا نقاول ليات الحارب عاادتو 

ولكنا نقول ليتها لم تكن وإن فينا من يكره القتالو كما ان فيكم من يكرهاو وإنما هو أمير مطاع أو مأمور مطياع 

 ممتمن مشاور وهو أنتو وكتب في أسفل الكتاب:أو 

 طال البالء وما يرجى لا أس *** بعد اإللا سو  رفق ابن عباس

 ياابن الذإ زمزم سقيا الحجيج لا***اعظم بذلئ من فخر عنى الناس

 انظر فد  لئ نفسي دبل داصمة *** لنظهر ليس لها راق وال تس

 يعنم ما بالسنم من باسإني أر  الخير في سنم الشام لكم *** وهللا 

 فيها التقى وامور ليس يجهنها *** إالّ الجهول وما النوكى كأكياس

فأتى ابن عباس بالكتاب إلى أمير المممنين )عنيا السالم( فضحئ ودال: داتل هللا بن العاص ما أغراه بئ ياا ابان 

عمارو: أماا بعاد فاإني ال أعنام  عباس أجبا وليرد عنيا شعره الفضل بن العباس فإنا شاعر فكتب ابن عباس إلى

رجالً من العرب أدل حياء منئ انا مال بئ معاوية إلى الهو و وبع ا دينئ بال من اليسيرو  م خطبت بالنااس فاي 

عشوة طمعاً في المنئو فنماا لام تار شايئاً أعظمات الادنيا اعظاام أهال الاذنوب وأظهارت فيهاا النزاهاة نزاهاة أهال 

فدع مصر وارجع إلى بيتئ وهذه الحرب ليس فيهاا معاوياة كعناّيو ابتادأها عناّي الورع فإن كنت ترضى هللا بذلئ 

بالحق وانتهى فيها إلى الغدر وابتدأها معاوية بالبغي وانتهى فيها إلى السارف ولايس أهال الشاام وهام خيار مناا 

ستقبنا إلياا  ام وليس أنا وأنت منها بسواء وأردت هللا وادت أنت مصرو فإن ترد شر ألسبقئ با وإن ترد خيراً ال

 دال ألخيا الفضل: يابن أم أجب عمرا
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 فقال الفضل:

 يا عمرو حسبئ من خدع ووسواسى***فاذهب فنيس لداءالجهل من تس

 وس ويشفي نخوة الراساال تواتر طعن في نحور كمو *** يشجي النف

 هذا الدواء الذإ يشفي جماعتكم *** حتى يطيعوا عنّياًًل وابن عباس

 أما عنّي فإن هللا فضنا *** بعضل ذإ شرف عال عنى الناس

 ان تعقنوا الحرب نعقنها مخيسة *** أو تبع وها فانا غير انكاس

 دد كان منا ومنكم في عجاجتها *** ما ال يرد وكل عرضة الباس

 العراق بقتنى الشام ذاهبة *** هذا بهذا وما بالحق من باسدتنى 



 ال بارئ هللا في مصر فقد جنبت *** شرا وحظئ منها حسوة الكأس

 م عرض الشعر والكتاب عناى عناّي )عنياا الساالم( فقاال أال أراه يجيبائ بشايء بعادها أباداً إن كاان يعقال ولعناا 

و بن العاص أتى با إلى معاوية فقال: أنت الذإ دعوتني إلى هذا يعود فتعود عنيا .. فنما انتهى الكتاب إلى عمر

ما كان اغناني وإيائ عن بني عبد المطنبو فقال: ان دنب ابن عبااس ودناب عناّي دناب واحاد وكالهماا ولادا عباد 

المطناابو وإن كااان دااد خشاان فقااد النو وإن كااان دااد تعطاام وعظاام صاااحبا فقااد دااارب وجاانح إلااى الساانم ومااا لنااا 

ق في عرض جميع المكائد الشاذة التي ابتكرها يومذائ معاوية بن أباي سافيان لتفرياق المسانمين عان واالستغرا

أمير المممنين )عنيا السالم( في أيام صفين لكي يتقيض لا أن يزعم بعدها ألهال الشاام باأن عنّيااًًل لايس حقيقااً 

 ك ير من الزعماء ورمساء القبائل باالخالص لاو وال جديراً بامارة المممنين وان خير برهان عنى ذلئ تنصل
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عنا من غير تبرير وادع وال حياء اجتماعيو ولعل خير دليل يمياد ماا ناذهب إلياا عان مكائاد معاوياة فاي صافين 

رب انهياااره وانكساار جيشاا الغافاال عان صاحة مطالبتااا )بادم ع ماان باان )مكيادة رفاع المصااحف( يااوم أحاس بقا

عفان( وربما يكون من أبرز العجائب انا لم يحصل يومذائ من بين أهل الشام رجل  قيف يعتارض عناى معاوياة 

ة دائالً لا: باأن مطالبتاا بادم ع ماان بنعفاان ال يصاح مناا وال يتحقاق بحاال مان األحاوال ماا لام يباايع أوالً لنخنيفا

الشرعي )عنّي بن أبي طالب(  ام ياتهم لدياا مان شااء اتهاماا أو ينبارإ فياتهم مان يصاح اتهاماا مان المسانمين 

بارادااة دم الخنيفااة )ع مااان باان عفااان( ولكاان معاويااة دااد نفااذ مقاصااده وأصاااب مراميااا فااي الشااام ماارتجالً لهااا 

لمقاتنة بين جايش اإلماام عناّي ومغمضاً اياها أبرع تغميض حتى حضر مع جيشا في صفين وأحدث فيها أفضع ا

)عنيا السالم( وبين جيشاو وألقى بين سائر األمة اإلسالمية مبادئ الفردة واألنقسام من يومذائ إلى يومناا هاذا 

 المعنوم.

ومهما يكن من أمر ففي غداة يوم ال ال اء عاشر شاهر ربياع األول مان السانة الساابعة وال ال اين لنهجارة غناس 

طالب )عنيا السالم( في صالة الغداة  م نهض فباشر الزحاف عناى جايش الشاام وكاان ودتئاذ اإلمام عنّي بن أبي 

عنى ميمنة جيشا مالئ األشتر وعنى ميسرة جيشا عبد هللا بن عباس وهو في القنب مشرف عنى سائر الميدان 

بائ باين الجياوش بينما انتظم الناس عنى حسب اعالمهم وراياتهم المتمايزة في خالل الحروبو  م اضطرم االشت

المتقاتنااة كأشااد وأنكااى اضااطرامو فنقااد باااكروا القتااال جميعاااً بالنبااال والرماااح حتااى فنياات ماان أيااديهم  اام تجالاادوا 

بالسيوف حتى ت نمت فعمدوا إلى عمد الحديد ضرباً عنى الرموس واألكتاف حتى بان عناى أك ارهم سايماء الكنال 

 نواتهم إالّ بمجرد التكبير تحت دتر األغيرة وتكا فواالعياءو فتعذر عنى الناس إذ ذائ أن يصنوا ص
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القتام ولم يجهر من حناجرهم غير الهمهمة المتهافتاة و؟؟؟ العميقاةو ولام يتوداف القتاال باين الفاريقين هونااً إال 

 عهم أن يذهبوا مستعينوا بأسنحة تخر تعويضاً عن التي تكسرت من دبل في المعركة.حين وس

أما األشتر فقد بنغت فيا الشجاعة واستغاللها فاي الفتائ بأعدائاا وفاي ارهااب دناوبهم حاداً أضااف إلاى شاجاعتا 

ياوم التاالي لهااو وهاو النادرة مهارة نادرة في القتل الذريع ونبث عنى هاذا الغارار فاي )ليناة الهريار( فاي نهاار ال

تارة يهاجم أعداءه وتارة أخر  يرتاد الميدان ما بين الميمنة والميسرة فيأمر كال دبيناة مان دبائال أنصااره عناى 

التي تنيها إلى ارتفاع الضحى وإلى أن أصبحت المعركة خنف ظهره تمور موراً بالموت الزمام فأدبنات المشايخة 

ل تنئ الغمرات الرهيبة: )يا معشار العاربو هللا و هللا فاي الحرماات مان من أهل الشام ودتذائ يتصارخون في خال

النساء والبنات( ولكن األشتر جعال يزحاف ويصايح متحمسااً بأنصااره ازحفاوا دياد رمحاي هاذاو فاإذا زحفاوا داال 

وأمار  ازحفوا داب هذا القوس فإذا فعنوا دعاهم إلى المزيدو ولما بنغ في الزحف ما أراد دعا بفرسا وركز رايتاا

حامنها وكان )حيان بن هوذة النخعي( وأمره أن يتقدما نحاو أعدائاا وهاو يصايح: اصابروا ياا معشار الماممنين 

فقد حمي الوطيس ولقد شاءت المقادير أن يقتل ودتئذو حيان بن هوذة النخمي مقداماً ناصاع الاذكر والجباين فاي 

 تنئ المعركة.

فاي غضاون تنائ المعاارئ يعااني عارض شاعورين متعارضاين فاي أما عنّي بن أبي طالب )عنيا السالم( فقد كان 

نفساو فهو ينظر تارة إلى ج ث القتنى من مسنمي أهل الشاام وأهال العاراق فيحازن لمقاتنهم ويتمناى لاو لام تكان 

معارئ صفين دد حد ت ليبقى أولئئ القتنى أحياء عنى سطح األرض دوة جاهزة متوافرة لصون الادين اإلساالمي 

 أرجائا في مشارق الدنيا وتعزيره وتوسيع
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ومغاربها وهو ينظر تارة أخر  إلى معاوية فياراه داد اساتجمع جيشااً مان أهال الشاام مان بناي أمياة ومان رجاال 

ا كعمرو بان العااصو وال يعاودهم عان بناوه ماا يروماون إالّ وجاوده تخرين يبتغون جر المنافع كيفما يظفرون به

هو بالتعين ولذلئ فانهم كانوا يضمرون لاا فاي دخاائنهم أن يقتناوه لينفساح أماامهم طرياق السايطرة عناى دسات 

الخالفة وعنى األدطار اإلسالمية دطراً بعاد دطار فيصابح الادين اإلساالمي عرضاة لنضامور إن لام يصابح عرضاة 

جراء سكوتا إذا سكت عن مقاصاد معاوياة ومطاامع مناصاريا الخفياة عان االفتضااح. فعناي بان أباي  لنزوال من

طالب )عنيا السالم( كان يعاني من عرض هذين الشعورين المختنفين في طبيعتيهما ليالً نهاار غيار اناا كاان داد 

 طار.ت ر مكافحة معاوية بكل ذريعة متاحة لديا صيانة لندين اإلسالمي من التعرض لألخ



أجلو ولهذا السبب دال عنّي بن أبي طالب )عنيا السالم( متساائالً فاي الياوم ال ااني دبال ليناة الهريار: حتاى متاى 

تترئ هذين المعسكرين يتقاتالن ويتفانيان من غير أن يهتاديا إلاى سابيل رشايد لحسام المعاارئ بينهماا؟  ام اتجاا 

رحمنو يا واحدو يا أحد يا إلا محّمد النّهام إليائ نقنات األدادام نحو القبنة ورفع يديا نحو السماء ودال: يا هللاو يا 

وأفضيت القنوب ورفعت األيدإ وامتدت األعناق وشخصت األبصاار وطنبات الحاوائج اناا نشاكو إليائ غيباة نبيناا 

ينو )صنّى هللا عنيا وتلا وسنم( وك رة عدونا وتشتت أهوائنا ربنا افتح بيننا وبين دومنا بالحق وأنت خير الفاتح

 اام التفاات إلااى ماان حولااا ماان أنصاااره ودااال لهاام ساايروا عنااى بركااة هللا  اام ناااد : ال إلااا إالّ هللا وهللا أكباار كنمااة 

التقو .  م تقدم أمام أنصاره واستمر يقاتل أعداءه فقتل فاي ذلائ الياوم خمسامائة فاارس مانهم فنقاد كاان يخارن 

رة إلاى هللا وإلايكم إذا ماا رأياتم سايفي منحنيااً وأروم بسيفا ويعود با منحنياً إلى بعض أصحابا فيقول لهام: معاذ

 منكم تقويما ولقد هممت ان
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 أفنقا ولكن حجزني عنا إني سمعت رسول هللا )صنّى هللا عنيا وتلا وسنم( يقول ك يراً:

 سيف إالّ ذو الفقار *** وال فتى إالّ عنيّ  ال

وأنا أداتل با دونا فكنا نأخذه فنقوما فيأخذه من أيدينا فيقتحم با في عرض الصفو فاال وهللا ماا لباث بأشاد مناا 

نكاية في عدوه. ولقد خطب الناس في ذلئ اليوم فقال: أيها النااسو داد بناغ األمار بعادوكم ماا داد رأياتم ولام يباق 

تخر نفسو وان األمور إذا أدبنت اعتبر تخرها بأولها ودد صبر لكم القوم عنى غير دين حتى بنغنا مانهم منهم إالّ 

 (.31ما بنغنا وأنا غاد عنيهم بالغداة أحاكمهم إلى هللا عز وجل)

فبنغ ذلئ معاوية بن أبي سفيان فدعا إليا عمرو بن العااص فقاال لاا: ياا عمارو إنماا هاي هاذه النيناة حتاى يغادو 

بن أبي طالب عنينا بالفصيل فما تر ؟ دال أر  ان رجالئ ال يقومون لرجالاو ولست أنت م ناا فهاو يقاتنائ  عنيّ 

عنى أمر وأنت تقاتنا عنى غيرهو أنت تريد البقاءو وهو يريد الفنااءو وأهال العاراق يخاافون منائ ان ظفارت بهام 

ان دبناوه اختنفاوا وإن ردوه اختنفاوا أدعهام إلاى  وأهل الشام ال يخافون عنّياًًل ان ظفر بهم ولكن ألق إليهم أماراً 

كتاب هللا حكماً فيما بينئ وبينهم فإنئ بالغ با حاجتئ في القاوم فاإني لام أزل أمخار هاذا األمار لحاجتائ إلياا فقاال 

معاويااة صااددت وأصاابح أهاال الشااام ودااد رفعااوا المصاااحف عنااى رموس الرماااح ودناادوها الخياال والناااس عنااى 

نّياًًل )عنيا السالم( بمئاة مصاحف ووضاعوها فاي كال مجنباة  ام وضاعوا مئتاي مصاحف فاي راياتهم فاستقبنوا ع

مقدمة العساكر. وشدوا  ال ة رماح جميعاً وربطو عنيها مصحف المسجد األعظم يمساكا عشارة أرهااط وجعناوا 

 ينادون يا أهل العراقو كتاب هللا بيننا وبينكمو يا عمشر العرب هللا و هللا في نسائكم
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 (.30وبناتكم فمن لنروم؟ ومن لألترائ ومن ألهل فارس غداً)

إذا ما فنيتم ؟ هللا هللا في دينكم. وأدبل أبو األعور السنمي حينذائ عنى يرذون أبيضو ودد وضع المصاحف عناى 

إ: يا أهل العراق كتاب هللا بيننا وبينكمو فقال أمير المممنين )عنيا السالم(: النّهم إنئ تعنم ماا الكتااب رأسا يناد

يريدونو فاحكم بيننا وبيانهم انائ أنات الحكايم الحاق المباين. عبااد هللا: أناا أحاق مان أجااب إلاى كتااب هللاو ولكان 

ن سارح ليساوا بأصاحاب ديان وال دارتن. إناي معاوية وعمرو بن العاص وابان أباي معابط وحبياب بان سانمة وابا

 أعرف بهم منكمو صحبتهم أطفاالً وصحبتهم رجاالً فكانوا شر أطفال وشر رجال.

انها كنمة حق يراد بها باطالو انهام وهللا ماا رفعوهاا حقااو انهام يعرفونهاا وال يعنماون بهااو وماا رفعوهاا لكام إالّ 

 خديعة ومكيدة.

 الحق مقطعا ولم يبق إالّ أن يقطع دابر الذين ظنموا.  واحدةو فقد بنغأعيروني سواعدكم وجماجمكم ساعة 

فجاءه زهاء عشرين ألفاً ودد اسودت جباههم من السجود يتقدمهم مسعر بن فادكيو وزياد بان حصاين وعصاابة 

 من القراء الذين صاروا خوارن من بعادو فناادوه باساما المجارد وال باأمرة الماممنين.. ياا عناّي أجاب القاوم إلاى

كتاب هللا إذ دعيت إليا وإالّ دتننائ كما دتننا )ع مان بن عفان( فوهللا لنفعنها إن لم تجبهمعع فقال لهم: ويحكام أناا 

أول من دعا إلى كتاب هللا. وأول من أجاب إلياو وليس يحل ليو وال يسعني في ديني ان أدعى إلى كتاب هللا حقاً 

لقرتن فإنهم داد عصاواهللا فيماا أمارهم ونقضاوا عهاده ونباذوا كتااب هللاو فنم أدبناو إني إنما أداتنهم ليدنوا بحكم ا

 ولكن دد أعنمتكم
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 شتر.انهم دد كادوكم وانهم ليسوا يريدون العمل بالقرتن فأجابوه ان ابعث ليأتينئ األ

وكااان األشااتر صاابيحة لينااة الهرياار دااد أشاارف عنااى معسااكر معاويااة وكاااد أن يدخناااو فأرساال إليااا اإلمااام )عنيااا 

السالم( يزيد بن هاني مضطراً ليعود إليا فأبى ورجع يزيد بان هااني إلاى عناّي )عنياا الساالم( وأخباره باالرفض 

والنصر ألهل العراق ودالئل الخذالن واألدبار فارتفع الرهج وعنت األصوات من دبل األشتر وظهرت دالئل الفتح 

عنااى أهاال الشااام فقااال لااا القااوم المعترضااون: مااا ناارائ إالّ أمرتااا بقتااال القااوم . أرأيتمااوني ساااررت رسااولي أو 

ناجيتا إليس إني كنمتا عنى رموسكم عالنية وأنتم تسمعونو دالوا: فابعث إليا فنيأتئ وإالّ فوهللا اعتزلناائ داال: 

يج دل لا أدبل إليَّ فإن الفتنة دد ودعت فأتاه فأخبره باألمر فقال لاا األشاتر : الرفاع هاذه المصااحف؟ ويحئ ما ير



دال: نعمو دال أما وهللا لقد ظننت انها حين رفعت ستودع اختالفاً وفردة انهاا مان مشاورة ابان النابغاة عمارو بان 

أال تر  إلى الذإ يصانع هللا لناا؟ أينبغاي أن نادع  العاصو ودال ليزيد: أال تر  إلى الفتح؟ أال تر  إلى ما ينقون؟

هذا وننصرف عنا؟ فقال لا )يزيد( أتحب انئ ظفرت هاهنا وان أمير المممنين بمكانا الذإ هو با ال يفارن عناا 

ويسنم إلى عدوه؟ دال: سبحان هللاععع وهللا ما أحب ذلائ أباداًو داال: فاإنهم داالوا: لترسانن إلاى األشاتر فنيأتيائ أو 

 نئ كما دتننا )ع مان( أو لنسنمئ إلى عدوئعععلنقت

فأدبل األشتر فصاح بأهل الذل والوهن.. أحين عنوتم القوم فظنوا أنكم لهم دااهرونو رفعاوا المصااحف يادعونكم 

إلى ما فيها ودد وهللا تركوا ما أمر هللا فيها وسّنة من أنزلت عنيا فال تجيبوهم أمهنوني فواداً فاإني داد أحسسات 

 دالوا: الو دال: فامهنوني عدو الفرس فإني دد طمعت النصربالفتحو 
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دالوا: اذن ندخل معئ في خطيئتئو دال: فحد وني عانكم وداد دتال أماا نكم وبقاي أراذلكام متاى كناتم محقاين حياث 

تنااون أهاال الشااام؟ فااأنتم اآلن حااين أمسااكتم عاان القتااال مبطنااون أم اآلن محقااون فقااتالكم الااذين تنكاارون كنااتم تق

فضنهم وكانوا خيراً منكم فاي الناار؟ داالوا: دعناا منائ ياا أشاترو داتننااهم فاي هللاو ونادع دتاالهم فاي هللا أناا لسانا 

حرب فأجبتم يا أصحاب الجباه السودو كنا نظان نطيعئو فأجتنبنا دال: خدعتم وهللا فانخدعتمو ودعيتم إلى وضع ال

أن صالتكم زهادة في الدنيا.. وشوق إلى لقاء هللاو فال أر  فراركم إالّ إلى الادنيا مان الماوت . أال دبحااً ياا أشاباه 

 النيب الجاللةو ما أنتم برائين بعدها عزاً فابعادوا كماا بعاد القاوم الظاالمونو  ام التفات إلاى أميار الماممنين )عنياا

السالم( فقال : يا أمير المممنينو احمل الصف عنى الصف يصرع القومو فقالوا: ان عنّياًًل أميرالمممنين دد دبل 

 (.32الحكومة ورضي بحكم القرتنو دال ان كان دد ديل ورضي أمير المممنين فقد رضيت بما رضى با)

دناة فاي ذلائ الياوم ماع أعادائهم ولام ال شئ في ان الذين رفضاوا األساتمرار عناى اساتئناف الحارب وأ اروا المها

يطيعااوا لنصاايحة أمياار المااممنين )عنيااا السااالم( لمواصاانة القتااال كااانوا خنيطاااً ماان أشااباه الجبناااء ذوإ اآلراء 

االنسيادية وراء كل ناعقو وال يتورعون من التسرع في استيطان العوادب المتودعة عناا تخار فكال مطناب بهايم 

ستأجنوا االستجابة لنذإ عرضا عنيهم معاوية من رفع المصاحف حتى يمنعوا دامسو ولوال ان ذلئ كان كذلئ ال

الروية فيا بعد يوم واحد عنى أدل تقدير وليبينوا ما فيا لهم من صالح وطالح أو ما فيا رضااء هللا وساخطاو أو 

وعماارو باان مااا تقتضاايا طبيعااة الحاارب القائمااة بياانهم منااذ شااهورو وإالّ فمااا أساارع مااا اسااتجابوا لاادعوة معاويااة 

 العاص ومروان بن الحكم وهي دعوة
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 دد دبروها في ليل غدار وانطنقت المكيدة عنى فئة من أهل العراق.

ل الباطال ال يقوماون بأهال الحاق فإناا لام يصاب فأدبل عدإ بن حاتم الطائي فقاال: ياا أميار الماممنين إن كاان أها

( م نها منهم وكل معشر مقروح ولكنا أم ل بقية ودد جزع القوم وليس بعد الجازع 33عصبة منا إالّ ودد أصيب)

إالّ ما تحب و فناجز القوم فقام األشتر النخعي فقال: ان معاوية ال خنف لا من رجالاو ولئ بحمد هللا الخنفو ولو 

رجالئ لم يكن لا م ل صبرئ وال بصرئ فادرع الحديد بالحديدو واستعن باهلل الحميدو ودام عمرو بان كان لا م ل 

الحمق الخزاعي فقال: يا أمير المممنينو إنا ما اخترنائ وال نصرنائ عصبية عناى الباطالو وال أجبناا إالّ هللا عاز 

ان فياا النجاانو وطالات فياا النجاو و وداد بناغ وجل وال طنبنا إالّ الحقو ولو دعانا غيرئ إلى ما دعوتناا إلياا لكا

الحق مقطعاو وليس لنا م ل رأيئ رأإ ودام األشعث بن ديس مغضباً فقال: يا أمير الماممنين اناا لائ الياوم عناى 

ما كنا عنيا أمسو وليس تخر أمرنا كأولاو وما من القوم أحد حتى عنى أهل العراقو وال أوتر ألهل الشام منايو 

كتاب هللا فإنئ أحق با منهمو ودد أحب الناس البقاء وكرهوا القتال وحاان النااس وداالوا: أكنتناا  فأحب القوم إلى

الحرب ودتنت الرجال ودال دوم: نقاتل القوم عنى ما داتننا عنيا أمس... ولام يقال هاذا إالّ دنيال مان النااسو فقاال 

. إلاى أن أخاذت مانكم الحاربو وداد وهللا أمير المممنين )عنيا السالم(: اناا لام يازل أمارإ معكام عناى ماا أحاب..

أخذت منكم وتركتو وأخذت من عدوكم ولم تترئ وانها فيهم أنكى وأنهائو إالّ إناي كنات بااألمس أميار الماممنين 

فأصبحت اليوم مأموراً وكنت ناهياً فأصبحت منهياًو ودد أحببتم البقاءو وليس لي ان أحمنكم عنى ماا تكرهاون .. 

  م دعد.
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فقام كردوس بن هانئ البكرإ فقال: أيها الناسو  –وهي الجبهة العظمى  –وتكنم رمساء القبائل فأما من ربيعة 

ه وإن دتالناا لشاهداءو وإن أحباءناا ألبارارو انا وهللا ما تولينا معاوية منذ تبرأ مناو وال تبرأنا من عنّي منذ تولينا

وان عنّياًًل )عنيا السالم( لعنى بينة من رّبا وما أحدث إالّ االنصاف وكال محاق منصاف فمان سانم لاا نجاا ومان 

 خالفا هنئ.

ودام شقيق بن  ور البكرإ فقال: أيها الناس انا دعونا أهل الشام إلى كتاب هللا فردوه عنينا حال لهام مناا ماا حال 

ا منهمو ولسنا نخااف أن يحياف هللا عنيناا وال رساولاو وان عنّيااًًل )عنياا الساالم( لايس باالراجع النااكصو وال لن

الشائ الوادفو وهو اليوم عنى ما كان عنيا أمسو ودد أكنتنا هذه الحربو وال نر  البقااء إالّ فاي الوادعاة وداام 

حنفااً مان هاذا األمار لكاان المفازع إلياا.. فكياف وهاو  حريب بن جابر البكرإ فقال: أيها الناس ان عنّياًًل لو كان

دائده وسائقاو ان وهللا ما دبل من القوم اليوم إالّ ما دعاهم إليا أمسو ولو رده عنيهم كناتم لاا أعنات وداام خالاد 



أيائ بن المعمر فقال: يا أمير المممنين انا ال نار  البقااء إالّ فيماا دعاائ إلياا القاوم إن رأيات ذلائو فاإن لام تار فر

أفضلو  م دام الحصين بن المنذر الرداش وهو من أصغر القوم سناً فقاال: أيهاا النااسو إن لناا راعيااً داد حمادناو 

ورده وصدره وهو المصدق عنى ما دالو المامون عنى ما فعال فاإن داال الو دنناا ال وإن داال نعام دنناا نعام. وداال 

مر عنى منائ األمار مان حقنااو وداد دعونااهم إلياا فاي أولااو رفاعة بن شداد البجني: أيها الناس انا ال يفوتنا األ

 فإن أبيتم األمر عنى ما نريد وإالّ أ رناها جذعة.

كان أمير المممنين )عنيا السالم( في ذلئ األوان محرجاً في أمره بين أولئئ المنحرفين عن سبينا الالجب وبين 

رهم بااين أولئاائ وأولئاائ ال ياادرون أإ الساابينين أولئاائ والسااالكين معااا عنااى ساابيناو وبااين الااذين تحيااروا فااي أماا

 يسنكون فهو إذ ما أصر
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ع من عنى تنفيذ رأيا ت ار حفائظ المنتقضين عنيا امام عيون مميديا وسبب مقتنا مشينة بينهما يهنئ فيها جمو

المساانمين فضااالً عاان كونااا ساايخنف ضاامناً سااابقة ساايئة يتخااذها بعااض الحكااام المساانمين بعااده مباارراً لتصااريف 

مشايئهمو ولذلئ أ ر حقن الدماء ودمع الفتنة في صفين عسى أن يرعوإ أولئئ المنتقضاون عنياا إذا ماا عاادوا 

مممنين )عنيا السالم( داال فياا ان هاذا األمار داد إلى الكوفةو وفي أ نا ذلئ األوان أرسل معاوية كتاباً إلى أمير ال

طال بيننا وبينئو وكل واحد منا ير  انا عنى الحقو ودد دتل بيننا ك ير من المسنمينو وانا أتخوف ان يكاون ماا 

بقي أشد مما مضى فهل تر  ان يحكم بينناا وبيانكم حكماان رضايان احادهما مان أصاحابي واآلخار مان أصاحابئ 

 ب هللا بيننا فاتق هللا فيما دعيت لا والسالم.فيحكمان بما في كتا

فكتب إليا أمير الماممنين )عنياا الساالم( جاواب كتاباا داال فاي تخاره : انائ داد دعاوتني إلاى حكام القارتنو ولقاد 

عنمت انئ لست من أهل القرتن ولسات حكماا ترياد وهللا المساتعانو ولقاد أجبناا لنقارتن إلاى حكمااو ولسانا إياائ 

بحكم القرتن فقد ضل ضالالً بعياداً فبعاث عناّي بان أباي طالاب )عنياا الساالم( داراء مان أهال  أجبنا ومن لم يرض

العااراق وبعااث معاويااة دااراء ماان أهاال الشااام فاااجتمعوا بااين الصاافين ومعهاام المصااحف فنظااروا فيااا مااا شاااما أن 

 إلى أصحابا. ينظروا فيا وأجمعوا عنى أن يحيوا ما أحيا ويميتوا ما أمات  م انصرف كل فريق من القراء

وبعد بضعة أيام أشيع فيما بين أهل العراق وأهل الشام بأن عمرو بن العاص اختير حكماً وحيداً مرشحاً من دبل 

معاوية بن أبي سفيان لنمشاركة مع الحكم المرشح من دبال عناّي بان أباي طالاب وأصاحابا النجااز كتااب الصانح 

حينذائ انا أزمع أن يرشح عناا رجاالً محنكااً مااهراً هاو عباد  بين الفريقين المتهادنين فأعنن عنّي بن أبي طالب

 هللا بن العباس يم نا عند المشاركة مع عمرو بن 
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والذين صاروا يشايعونهم فاي اصارارهم عناى ايقااف  العاص النجاز كتاب الصنح إالّ ان الذين انتفضوا عنيا تنفاً 

الحرب دالوا انهم يختارون )أبا موسى األشعرإ( أإ عبد هللا بن ديس وهكاذا أجمعاوا عناى اختياار )أباي موساى 

األشعرإ( ليم ل عنّياًًل وأهل العراق النجاز كتاب الصنح المنشود فجاء األشتر فقاال: ياا أميار الماممنين : أرناي 

اص فوهللا الذإ ال إلا إالّ هو لئن مألت عيني منا ألدتننا. فأغمض اإلمام )عنياا الساالم( عينياا  ام عمرو بن الع

فتحها بما يدل عنى عدم رضاه عن ذلئ. وجاء األحنف بن ديس التميمي فقال: يا أمير المممنين إناي داد عجمات 

وانا رجل يماني ودوماا ماع معاوياة فوجدتا كنيل الشفرة دريب القعر  –يعني أبا موسى األشعرإ  –هذا الرجل 

بن أبي سفيان وانا ال يصنح لهمالء القوم إالّ رجل يدنو منهم حتى يكاون فاي أكفهامو ويتباعاد مانهم حتاى يكاون 

بمنزلة النجم فإن شئت أن تجعنناي حكمااً فااجعنني وإن دنات إناي لسات مان أصاحاب رساول هللا )صانّى هللا عنياا 

با غير )عبد هللا بن دايس( واجعنناي معاا  انيااً أو  ال ااً فإناا ال يعقاد عقادة إالّ وتلا وسنم( فابعث رجالً من أصحا

حننتهاو ولن يحل عقدة إالّ عقدتها وعقدت لئ أخر  أشد منهاا. فعارض مقتارح األحناف بان دايس التميماي عناى 

ا موساى؟ داالوا نعامو داال: الناس فأبوه ودالوا: ال يكون إالّ أبا موسى فقال اإلمام )عنياا الساالم(: داد أبياتم إالّ أبا

فاصنعوا ما أردتمو ينوح لي ان عنّياًًل كان يكتم في نفسا دبنئذ شيئاً نابياً ودع من أباي موساى األشاعرإ تنفااً لام 

يستسغ شرعاً فضما لنعيان غير ان بعض األمارات الغامضة كانت تتم عنياا فاي أوداات عارضاةو ففاي ياوم مان 

ن بن عنّي )عنياا الساالم( ماريض فاي منزلاا فجااء يعاوده كغياره مان نخباة األيام م الً سمع أبو موسى ان الحس

 الناس و ولما استقر با القعود سألا عنّي بن أبي طالب )عنيا السالم( أجئتنا عائداً 
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 (.34ا أبو موسى دائال: بل عائداً  م استأذنا باالنصراف فانصرف)أم شامتاً؟ فأجاب

وهذا السمال هو من غير مراء يدل عنى وجود شيء مستنكر مكتوم فاي نفاس اإلماام )عنياا الساالم( ال يعرضاا 

( 35لالفشاااء فينكااأ بااأبي موسااى األشااعرإ ماان غياار تحفااظ )وأبااو موسااى عنااد المعتزلااة ماان أرباااب الكبااائر( )

وهذا يدل عنى انهم يعرفون عنا شيئاً يسبغ لهم اعتباره من أرباب الكباائر وعناى االختصاار كاان أباو المنبوذين 

موسى األشعرإ متولياً عنى امارة الكوفة وعند دتل ع مان بن عفاان فاي المديناة واختاار المسانمون بعاده عناّي 

مام عنّي )عنيا السالم( إلى عزلا بن أبي طالب خنيفة لهم لتصريف شمونهم وتسديد مقتضيات أمورهم فبادر اإل

وشيكاً فانصرف إلى الشام واجداً مستنكراً عزلاو وبقي كذلئ حتى في خاالل اختبااره )أحاد الحكماين( فاي صافين 

لتوديع عهد الصنح بين معاوية وأهل الشام وعني بن أبي طالاب وهال العاراق وكاان عناّي بان أباي طالاب )عنياا 



ل صالة ويقول: النّهام العان معاوياة بان أباي سافيان وعمارو بان العااص وأباا السالم( بعد ذائ يقنت في أعقاب ك

( وغنااي عاان التبرياار انااا لاام يفتاات عنااى أولئاائ إالّ ماان جااراء ذنااوب 36األعااور الساانمي وأبااا موسااى األشااعرإ)

ادترفوها فأخرت بالمسنمين عامة ويقول أبو عمر بن عبد البر في كتابا االساتيعاب فاي ساياق حدي اا عان )أباي 

 وسى(: أما انا فأشهد انا عدو هللا ورسولا وحرب لهما في الدنيا ويوم يقوم األشهاد(.م

حسبنا اآلن ما تفيض بيانا من حديث )ودت القتال في صافين( ولنعاد إلاى حاديث االتفااق عناى عهاد الصانح باين 

الشاام بعمارو بان اإلمام عنّي بن أبي طالب )عنيا الساالم( وباين معاوياة بان أباي سافيان رأ  بعادما رضاي أهال 

 العاص ورضى
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أهل العاراق باأبي موساى األشاعرإ أن يكوناا حكماين بينهماا وعنهماا. فكتباوا: بسام هللا الارحمن الارحيم هاذا ماا 

ية بن أبي سفيان وشيعتهما فيماا تراضايا باا مان الحكام بكتااب هللا وساّنة تقاضى عنيا عنّي بن أبي طالب ومعاو

نبّيا )صنّى هللا عنيا وتلا وسنم( دضية عنّي )عنيا السالم( عنى أهل العراق ومن كان معا من شيعتا من شاهد 

فيما حكم  أو غائبو ودضية معاوية بن أبي سفيان عنى أهل الشام ومن كان معا من شيعتا انا ننزل حكم القرتن

باو ونقف عند أمره فيما أمر وال يجمع بينناا إالّ ذلائ واناا جعنناا كتااب هللا حكمااً فيماا بينناا فيماا اختنفاا فياا مان 

فاتحتا إلى خاتمتاو نحيي ما أحيا ونميت ما أماتو عنى ذلئ تقاضينا وبا تراضيناو فما وجاد الحكماان فاي كتااب 

الجامعة غير المعروفة وان عنّياًًل   م يجداه في كتاب هللا أخذا بالسّنة العامنةهللا بيننا وبينكم فإنهما يتبعانا وما ل

وشاايعتا رضااوا أن يبع ااوا عبااد هللا باان داايس ناااظراً ومحاكماااً كمااا رضااي معاويااة وشاايعتا أن يبع ااوا عماارو باان 

ليتخاذا الكتااب  العاص ناظراً ومحاكماً وأخاذوا عنيهماا عهاد هللا ومي اداا وأعظام ماا أخاذ هللا عناى أحاد مان خنقاا

إماماً فيما بع ا لا ال يعدوانا إلى غيره في الحكم بما وحداه فياا ساطوراًو وماا لام يجاداه مسامى فاي الكتااب رداه 

إلى سّنة الرسول )صنّى هللا عنيا وتلا وسنم( الجامعة وال يتعمادان لهاا خالفااً وال يتبعاان فاي ذلائ لهاا هاو  وال 

يس وعمرو بان العااص عناى عناّي ومعاوياة عباد هللا ومي اداا بالرضاى بماا يدخالن في شبهة وأخذ عبد هللا بن د

حكما با من كتاب هللا وسّنة نبّيا )صنّى هللا عنياا وتلاا وسانم( ولايس لهماا ان ينقضاا ذلائ وال بالغااه إلاى غياره 

كاره منكار وانهما أمناه في حكومتهما عنى دمائهما وأموالهما وأهنهما ما لم يعدوا الحق رضى باذلئ راض أو أن

وان األمة أنصار لهما عنى ما دضيا با من العادلو فاإن تاوفي أحاد الحكماين دبال انقضااء الحكوماة فاأمر شايعتا 

 وأصحابا يختارون مكانا رجالً ال يألون عن أهل المعدلة واألدساط عنى ما كان عنيا صاحبا من العهد والمي اق
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والحكم بكتاب هللا وسّنة رسول هللا )صنّى هللا عنيا وتلا وسنم( ولا م ل شرطاو وإن مات أحد األميرين من دبال 

القضاء فنشيعتا أن يولوا مكانا رجالً يرضون عدلا ودد ودعت القضية ومعها األمن والتفااوض ووضاع الساالح 

وعنى الحكمين عهد هللا ومي ادا أن ال يألوا جهداً وال يتعمدوا جوراً وال يدخال في شبهة وألبعد وأحكام  والوداعة

الكتاب وسّنة رسولا )صنّى هللا عنيا وتلا وسنم( فإن لم يفعال برئت األمة مان حكمهماا وال عهاد لهماا وال ذماةو 

عناى األميارين وعناى الحكماين والفاريقينو  ودد وجبت القضية عنى ما سمي في هذا الكتاب من مواداع الشاروط

وهللا أدرب شهيداً وأوفى حفيظاً والناس تمنون عنى أنفسهم وأهنيهم وأموالهم إلى انقضااء مادة األجال والساالح 

موضوع والسبل مخالةو والغائب والشاهدين الفريقين سواء في األمنو ولنحكمين أن ينزال منزالً عادالً باين أهال 

م وال يحضرهما فيا إالّ من أحيا عن مأل منهما وتراض وإن المسنمين دد أجنوا القاضايين إلاى العراق وأهل الشا

انسالخ شاهر رمضاانو فاإن رأ  الحكماان تعجيال الحكوماة فيماا وجهاا لاا عجالهاا وإن أراد تأخيرهاا بعاد شاهر 

الفاريقينو وعناى  رمضان إلى انقضاء الموسم فالمسنمون عنى أمرهم األول في الحرب وال شرط باين واحاد مان

األمة عهد هللا ومي ادا عنى التمام والوفاء بما في الكتااب وهام ياد عناى مان أراد فياا الحااداً وظنمااً أو حااول لاا 

نقضاً وشهد بما في الكتاب من أصحاب من عنّي )عنيا السالم( عبد هللا بن عباس )األشاعث بان دايس( واألشاتر 

والحصين بن الحارث بن المطنبو والطفيل بن الحارث بان المطناب  مالئ بن الحارثو وسعيد بن ديس الهمدانيو

وأبو أسيد ربيعة بن مالئ األنصارإ وعوف بن الحارث بن المطنب القرشايو وبريادة السانمي وعقباة بان عاامر 

الجهمي ورافاع بان حاديج األنصاارإ وعمارو بان الحماق الخزاعاي والحسان والحساين ابناا عناّي بان أباي طالاب 

 وعبد هللا بن جعفر الهاشميو والنعمان بن عجالن األنصارإو وحجر بن )عنيا السالم(و
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ئ عدإ الكندإو وورداء بن مالئ بن كعب الهمدانيو وربيعة بن شرحبيلو وأبو صفرة بن يزيد والحاارث بان مالا

الهمداني وحجر بن يزيد وعقبة بن حجياة. وشاهد بماا فاي هاذا الكتااب مان أصاحاب معاوياةو حبياب بان مسانمة 

الفهرإ وأبو األعور بان سافيان السانميو وبسار بان أرطااة القرشايو ومعاوياة بان خاديج الكنادإو والخاارق بان 

زة بان مالائ الهمادانيو حارث الحميرإو ودعبل بن عمرو السكسكيو وعباد الارحمن بان خالاد المخزومايو وحما

وسبيع بن يزيد الهمدانيو ويزيد بن الحر ال قفيو ومسروق بان حرمناة العكايو وخالاد بان المعارض السكساكيو 

ونمير بن يزيد الحميرإو وعبد هللا بن عمرو بن العاصو وعنقمة بان يزياد الكنبايو وعنقماى بان يزياد الجرمايو 

الوليد بن عقباة القرشايو وعتباة بان أباي سافيانو ومحّماد بان وعبد هللا بن عامر القرشيو ومروان بن الحكمو و



أبي سفيانو ومحّمد بن عمرو بن العاصو ويزيد بن عمرو الجذاميو وعماار بان األحاوص الكنبايو ومساعدة بان 

عمر النجيبيو والحارث بن زياد القينيو وعاصم بن المنتشر الجذاميو وعباد الارحمن بان ذإ الكاالع الحميارإو 

 همة الحميرإو و مامة بن حوشبو وعنقمة بن حكيمو وحمزة بن مالئ.والفتاح بن جن

وإن بيننا عنى ما في هذه الصحيفة عهد هللا ومي ادااو وكتاب عمياره ياوم األربعااء لا الث عشارة ليناة بقيات مان 

هة . وانعد الحكمان )اذرح( وان يجييء عنّي بأربعمائة مان أصاحابا ويجيايء معاوياة بأربعمائاة  37صفر سنة 

 أصحابا يشهدون الحكومةو واألجل إلى شهر رمضان ل مانية أشهر. من

ولما كتبت الصحيفة دعى إليها األشتر ال صحبتني يميني وال نفعتني بعدها شمالي ان كتب لي في هذه الصاحيفة 

اسم عنى صنح وال موادعة أولست عنى بينة من رّبيو ويقين من ضاللة عدوإو أولساتم داد رأياتم الظفار ان لام 

معوا عنى الحور؟ فقال لا رجل: انئ وهللا ما رأيت ظفراً وال خوراً؟ هنم فاشهد عنى نفسئ وادرر بما في هاذه تج

 الصحيفة فإنا ال رغبة بئ

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 071ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

بة عنائ فاي الادنيا لنادنيا وفاي اآلخارة لآلخارةو ولقاد سافئ هللا بسايفي هاذا عن الناس. دال: بنى وهللا ان بي لرغ

دماء رجال ما أنت بخير منهم عندإ وال أحارم دمااً. داال عماار بان ربيعاة فنظارت إلاى ذلائ الرجال وكأنماا دصاع 

ا عنى أنفا الحممو وهو األشعث بن ديسو  م دال لكي دد رضيت بما صانع أميار الماممنين ودخنات فيماا دخال فيا

وخرجت مما خرن منا فإنا يدخل إالّ في هد  وصوابو  م أدبل األشعث بن ديس متظاهراً بجنوحا إلى تأيياد ماا 

ورد فاي كتااب الصانح دبال ساائر أصااحاب اإلماام عناّي )عنياا الساالم( وأخاذه ماان ياد الكاتاب عميارة وانطناق بااا 

 جمهور أهل الشام فأوجز لهم فحواه فرفضا جمع منهمو ورضي با تخرون.

وهكذا انتهت الوهنة األولاى مان نجاز االتفااق عناى كتااب الصانح وأجماع اإلماام عناّي )عنياا الساالم( أماره عناى 

العودة مع رهطا إلى الشام عنى أن يعود الحكمان بعاد  مانياة أشاهر فاي شاهر رمضاان إلاى االجتمااع  انياة فاي 

ف القتاال باين اإلماام وأصاحابا وباين )أذرح( وهو موضع بين الشام وصافين والكوفاة النهااء االتفااق عناى مودا

معاويااة وأصااحابا بحضااور أربعمائااة رجاال ماان أنصااار اإلمااام عنااّي )عنيااا السااالم( وأربعمائااة رجاال ماان أنصااار 

معاوية فبعث اإلمام بأنصاره وعنى رأسهم عبد هللا بن العباس يصني بهم ويتعهاد مطالاب حيااتهم. وفاي ضامنهم 

ن بأربعمائة من أنصاره وعنى رأسهم شرحبيل بن السمط مع عمرو بن )ابو موسى( وبعث معاوية بن أبي سفيا

العاص. ودال لا انئ رجل من دريشو وان معاوية لم يبع ئ إالّ  قة بئو وانئ لن تمتي من عجار وال مكيادة فكان 

عند ظننا بئ.  م جاء إلى أبي موسى األشعرإ ودال لا انئ دد نصبت ألمار عظايم. وال يجبار صادعا وال يساتقال 



فتقاو وانا ال بقاء ألهل العراق ان منكها معاوية وال بأس ألهل الشام إن منكها عنّي بن أبي طالب ودد كنت منئ 

 ت بيطة بالكوفة فإن تشفعها بم نها يكن الظن فيئ يقينا والرجاء بأسا وكان

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 070ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

تخر من ودع أبا موسى )األحنف بان دايس( فقاال لاا : ياا أباا موساى اعارف خطاب هاذا األمارو واعنام ان لاا ماا 

بعدهو وانئ ان أضعت العراق فال عراقو فأتق هللا فإنها تجمع لئ دنيائ وتخرتئ . وإذا لقيت عمرا غداً فاال تبادأه 

من أهنهاو وإيائ أن يقعدئ عناى صادر الفاراش فإنهاا خدعاة وال تنقاا بالسالم فإنها وإن كانت سنةو إالّ اّنا ليس 

إالّ وحدهو واحذره أن يكنمئ في بيات فياا مخادع داد يختبائ فياا الرجاال والشاهودو  ام أراد األحناق بان دايس أن 

يختبر ما في نفس أبي موسى األشعر فقال لا: فإن لم يستقم لئ عمارو عناى الرضاا بعناي بان أباي طالاب فخياره 

 أن يختار أهل العراق من دريش الشام من شاماو دال أبو موسى: دد سمعت ما دنت غير مستنكر.بين 

ولما ألتقى أبو موسى األشعرإ بعمر بن العاص في فسطاط التحكيم استوفز أبو موسى لنكالم وداال لعمارو: هال 

بن عمر بن الخطاب( الذإ لم )عبد هللا   لئ يا أبا محّمد في أمر هو لألمة صالح ولصنحاء الناس رضا بأن نولي

 (.37يدخل في شيء من هذه الفتنة؟ فقال لا عمرو: فأين أنت عن معاوية؟ فأبى عنيا أبو موسى رافضاً)

وكان في ذلئ الودت عبد هللا بن عمرو بن العاصو وعبد هللا بان الزبيار وعباد هللا بان هشاامو وعباد الارحمن بان 

رة بان شاعبة جمايعهم شاهدوا ذلائ النقااء مساتمعين لايس إالو فقاال يغوثو وأبو الجهم بن حيفاة العبادإو والمغيا

عمرو بن العاص ألبي موسى: ألست تعنم ان ع مان دتل مظنوماً دال بنىو فقال: ما يمنعائ مان تولياة معاوياة... 

وبيتا من دريش ما دد عنمت وإن خشيت ان يقول الناس: دد ولي معاوية وليست لا سابقةو ولكن يا أبا موساى 

 لا بذلئ حجة بأنا ولى الخنيفة المظنوم الحسن السياسة... الحسن التدبيرفإن 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 072ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

م نهااو  وهو أخو أم حبيبة أم المممنين وأحد الصحابة وهو ان ولى هذا األمار أكرمائ كراماة لام يكرمائ أحاد داط

فقال أبو موسى: اتق هللا يا عمروو فإن ذكرئ شرف معاوية فإن هذا األمر لايس يقاام عناى الشارف ياواله أهنااو 

ولااو كااان عنااى الشاارف يااواله أهنااا لكااان أحااق الناااس بااا ابرهااة باان الصااياحو إنمااا هااذا االماار هااو لااذوإ الاادين 

بان أباي طالابو وأماا دولائ: ان معاوياة ولاي والفضلو مع إني لو كنت معطيا أفضل دريش شرفاً ألعطيتا عناّي 

ع مان.. فأنى لم أكن أوليا معاوية وأدع المهاجرين األولين. وأما تعريضئ لي بالسانطان فاال رغباة لاي فياا وال 

كنت ألرتشي في هللاو ولكنئ ان شئت أحينا سّنة عمر بن الخطاب أو اسام عمار بان الخطاابو فقاال لاا : إن كنات 

ا يمنعئ من ابني وأنت تعرف فضنا وصالحا؟ دال: ان ابنئ رجل صدقو لكنائ داد غمساتا تريد أن تبايع عمر فم



في هذه الفتنة فإن شئت ولينا هذا األمر الطيب ابان الطياب عباد هللا بان عمار بان الخطاابو فقاال عمارو: ان هاذا 

مودعاا هناائ األمر ال يصنح سو  رجل )ذإ ضرس( يأكل ويطعم وإن عبد هللا ليس هناائو فباادر ابان عمار مان 

ودال لعمر بن العاص: وينئ يا ابن العاص إن العرب دد سندت إليائ أمرهاا بعادما تقارعات بالسايوف وتشااجرت 

 بالرماحو فال تردهم في فتنة واتق هللا.

وكان عمرو وأباو موساى مناذ التقياا )بدوماة الجنادل( أخاذ عمارو يقادم أباا موساى فاي الكاالم ويقاول لاا انائ داد 

نّى هللا عنيا وتلا وسنم( دبني وأنت أكبر مني سناًو فاتكنم أنات  ام أتكنام أنااو وجعال يقدماا صحبت رسول هللا )ص

في كل شيء مما يغتره بذلئ ليقدما فيبدأ بخنع اإلمام عناّي )عنياا الساالم( فنماا أراده عمارو عناى معاوياة فاأبى 

ب فأبى عمرو بان العااصو  ام داال وأراده عنى ابنا فأبى عنى حين ان أبا موسى أراد عبد هللا بن عمر بن الخطا

 أخبرني يا أبا موسى ما رأيئ؟

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 073ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

دال: رأإ أن أخنع هذين الرجنين عنّياًًل ومعاوية  ام نجعال األمار شاور  باين المسانمين يختاارون ألنفساهم مان 

 ا فقال لا عمرو: الرأإ ما رأيت.شامو

فأدبال إلى الناس وهام مجتمعاون يتردباون عادباة اجتماعهماا فاتكنم أباو موساى فحماد هللا وأ ناى عنياا وداال: ان 

رأيي ورأإ عمرو دد اتفق عنى أمر نرجو أن يصنح هللا با أمر هذه األمةو دال عمرو: صدق و دال يا أبا موسى 

يتكنم فدعاه عبد هللا بن عباس إلياا فقاال: ويحائ إناي ألظناا وهللا داد خادعوئ فاإن تقدم فتكنمو فتقدم أبو موسى ل

كنتما دد اتفقتما عنى أمر فقدما دبنئ فيتكنم بذلئ اآلمر دبنئ  م تكنم بعده فإن عمراً رجال غادار وال تن أن يكاون 

ناا وكاان أباو موساى األشاعرإ دد أعطائ الرضا فيما بينئ وبينا فإذا دمت با في الناس خالفئو فقال: أناا داد اتفق

رجالً مغفالً فتقدم إلى الناس ودال: أيها الناس انا داد نظرناا فاي أمار هاذه األماة وداد أجماع رأياي ورأإ صااحبي 

عنى خنع عنّي ومعاويةو ونستقبل هذا األمر فيكون شور  بين المسنمين فيولاون أماورهم مان أحباواو وإناي داد 

كم وولو من رأيتم لها أهالًو  ام تنحاى ودعاد. فقاام عمارو بان العااص مقاماا خنعت عنّياًًل ومعاوية فاستقبنوا أمر

فقال: ان هذا ما دد سمعتم وخنع صاحباو وأنا أخنع صاحبا كما خنعاو وأ بت صاحبي معاوياة فإناا ولاي ع ماان 

م ال  والطالب بدما وأحق الناس بمقاماو فقال لا أبو موساى: مالائ ال وفقائ هللا داد غادرت وفجارت وإنماا م نائ

الكنب ان تحمل عنيا ينهث أو تتركا ينهثو فقال عمرو: إنما م نئ م ل الحماار يحمال أسافاراًو فحمال شاريح بان 

هاني عنى عمرو فقنعا بالساوط جازاء خيانتاا وحمال عمارو عناى شاريح فضاربا بالساوط وداام النااس فحجازوا 



أكاون ضاربتا بالسايف بادل الساوط بينهماو فكان شريح بن هاني يقول ماا نادمت عناى شايء نادامتي عناى أن ال 

 وأتى الدهر بما أتىو والتمس أصحاب عنّي )عنيا السالم( أبا موسى فركب

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 074ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

درة الفاساق ولكان اطمأننات إلياا نادتا مسرعاً ولحق بمكةو وكاان أباو موساى يقاول : داد حاذرني ابان عبااس غا

وظننت انا لن يم ر شيئاً في نصيحة األمةو وانصرف عمرو بن العاص وأهل الشام بعد ذلئ إلى معاوية فسنموا 

عنيااا بالخالفااة وانصاارف اباان عباااس وشااريح وماان معهمااا إلااى عنااّي )عنيااا السااالم( وانتهاات مهزلااة )تحكاايم 

وشار  ديناا بأماارة مصارو  ام ان معاوياة بعادما واله مصار جعال الحكمين( التي دبر عوادبها عمرو بن العاص 

 (:38يدبر سبيالً لعزلا عنها  م عزلا عنها ووالها عبد العزيز بن مروان بن الحكم فكتب عمرو يقول)

 معاوية الحال ال تجهل *** وعن طرق الحق ال تعدل

 خنعت الخالفة من حيدر *** لخنع النعال من األرجل

 النئام *** كنبس الخواتم في األنمل وألبستها لئ يا بن

 ولو الإ كنت كم ل النساء *** تعاف الخرون من المنزل

 ولم تئ وهللا من أهنها *** ورّب العباد ولم تكمل

 فأين الحصى من نجوم السماء *** وأين الحسام من المنجل

 وأين ال ريا وأين ال ر  *** وأين معاوية من عنيّ 

 *** ولم تعطني زبدة الخردلوأعطيت مصراً لعبد العزيز 

أجمع الرواة والممرخون عنى ان عنّياًًل )عنيا السالم( عندما رجع من صافين إلاى الكوفاة اتخاذ لاا طريقااً غيار 

التااي اتخااذها عنااد خروجااا منهااا إلااى صاافين وأصااحب ماان ورائااا وعاان يمينااا وعاان شاامالا نخبااة مماان حاااربوا 

 االستحواذ عنى بقعة من بالد اإلسالم. وكانباخالص معا أهداف معاوية وأساليب مكره من أجل 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 075ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

أول دولا نطق بها تنذائ دولا: )أئيونو عايدونو لربناا حامادونو النّهام إّناي أعاوذ بائ مان وع ااء السافر وكآباة 

ظر في المال واألهالو وأعااد المساير حتاى جااوز بنادة هياتو فاساتقبنا عنادها بناو ساعيد بان المنقنب وسوء المن

خريم األنماريونو ورحبوا بمروره عنى ديارهم فبات عنّي )عنيا السالم( ماع أصاحابا بعياداً عان البنادة حتاى إذا 

شاايخاً مادتفا ماان بنااي  ماا أساافر الفجاار صانّى بهاام  اام أعااد مساايره نحااو )النخيناة( ولمااا ان جاوزهااا بقنيال أبصاار

)سااالمان( اسااما صااالح باان ساانيم فسااألا عمااا يقااول الناااس بشااأن مااا ودااع بينااا وبااين أهاال الشااام؟ دااال: ماانهم 



المسرور وأولئئ أغنياء الناس ومنهم المكبوت غماً وأولئئ نصحاء الناس لئ. فقال: صاددت ياا صاالحو ومضاى 

رإ فساألا اإلماام )عنياا الساالم( داائالً مااذا سامعت مان عنى سبينا نحو الكوفاة فنقياا عبادهللا بان وديعاة األنصاا

الناس يقولون في أمرنا؟ دال: يا أمير المممنين منهم المعجب با ومنهم الكاره لا إالّ أن ال ذوإ الرأإ يقولاون: 

ان عنّياًًل كان لا جمع عظم ففردا وحصن حصين فهدماو فمتى يبنى م نما هادم؟ ومتاى يجماع م نماا فارقع فناو 

ن مضى بمن أطاعا إذ عصاه من عصاه فقاتال حتاى يظهاره هللا أو يهنائ كاان ذلائ هاو الحازم فقاال اإلماام انا كا

)عنيا السالم(: أأنا هدمت أم هام هادموا؟ وأناا فردات أم هام فرداوا و وأماا داولهم: لاو اناا مضاى بمان أطاعاا أو 

لقد هممات باالدادام فنظارت هاذين عصاه من عصاه.. فوهللا لقد كنت سخي النفس بالدنيا.. طيب النفس بالموت و

وهما بجانبي يعني بهما )الحسن والحسين )عنيهما السالم( ( فعنمت انهما ان هنكا في الحرب انقطع نسل محّمد 

)صنّى هللا عنيا وتلا وسنم( من هذه الدنياو وأيم هللا لئن لقيتم بعد يومي هذا وانهما ليسا معي في عساكر لبنغات 

أبنغو  م مضى بجيشا حتى مر عنى منازل بناي عاوف فاإذا سابعة دباور أو  مانياة مسانمة فيهم مما يشاء هللا ما 

 وهي عن ايمانهم فقيل لا ان خباب بن األرث توفي بعد خروجئ إلى صفين فأوصى أن يدفن في )الظهر( هها

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 076ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

فدفن الناس من حولا بعض موتاهم فترحم عنيا اإلمام ارق ترحم وأصددا  م انصرف حتى دخل ساكة ال اوريين 

الهمدانيينو فسمع نشيجاً وبكاء فقال: ما هذه األصوات؟ فقيل لا: هذا الكباء والنشيج عنى مان دتال فاي صافينو 

مسيرو فخرن إلياا حاارب بان شارحبيل الشاباميو فقاال  م مر بالشباميينو فسمع رنة عاليةو فتودف رويداً عن ال

لا عنّي )عنيا السالم( أيغنبكم نسامكم عنى العويل في دياركم؟ أال تنهونهن عن هاذا العويال بعاد نازول القضااء؟ 

فقال : يا أمير المممنين لو كانت داراً أو دارين أو  ال اً ددرنا عناى ذلائ ولكان دتال مان هاذا الحاي  ماانون ومئاة 

نيس من دار هاهنا إالّ وفيها بكاءو أما نحن معاشر الرجال فال نبكي ولكن نفرح بالشاهادة ننالهاا بعاين هللا رجل ف

فقال عنّي )عنيا الساالم(: رحام هللا داتالكم وموتااكم وانصارف يمشاي معاا وعناي راكاب فقاال لاا: ياا حاارب بان 

لغرار فتنة لنوالي ومذلاة لنماممنينو  ام شرحبيل ارجع وودفو  م دال لا مرة أخر  ارجع فإن المشي عنى هذا ا

مضى حتى مر عنى الناعطيين فنقيا )عبد هللا بن مر د( فقال لا مع نفساا: ماا نصاع عناّي شايئاً ذهاب وعااد فاي 

غير شيءو فنما نظر إلياا أميار الماممنين )عنياا الساالم( أبناس فقاال عناّي )عنياا الساالم(: وجاوه داوم ماا رأوا 

 لشاعر:أحداث صفين وهم كما دال ا

 أخوئ الذإ ان أجرضتئ منمة *** من الدهر لم يبرح اليتئ واجما

 وليس أخوئ بالذإ ان تمنعت *** عنيئ أمور ظل ينحائ الئما



وصرف وجها نحو الكوفةو وأذن لمن شاء من أصحابا أن ينصرف إلى أهنا فنينصرف فما أعظم عنّي بان أباي 

استجاب في صفين إلى موافقاة المنشاقين مان جيشاا عناى ايقااف  طالب )عنيا السالم( دائداً محنكاً لنسنم فحينما

 دتالا مع أهل الشام وأن يستقدم دائد جيشا )مالئ األشتر( في ميدان المعركة مغمداً سيفا

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 077ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

االحتكااام إلاى كتاااب هللا فيماا يااأمر بااا الي اار الساانم باالحق بااين أراهايط المتحاااربينو كااان تمهياداً العااالن رضااه ب

األشااتر ودتااذائ موشااكاً عنااى بنااوه االنتصااار الحاساام عنااى معاويااة وأصااحابا الماااردينو ولكاان المصااادفة غياار 

ام عناى اإلماام المتودعة حالت دون تحيز ذلئ االنتصار بهروع معاوياة إلاى رفاع المصااحف وانشاقاق جايش اإلما

 نفسا من أجل ودف القتال والجنوح إلى المهادنة ري ما يروا ما ير  القرتن بشأنهم من دضاء.

ولقد فوجئ أمير المممنين بذلئ الحدث الجديد فأمعن فيا البصايرة ساريعاً لكاي يساتبط الحقيقاة ماا يبتغياا أولئائ 

ا ونفاوذ بصايرتا الواعياة إلاى ارتجاال ماا المنشقون حينذائ فأنجاده هادوء ذهناا وشاجاعة دنباا وحضاور بديهتا

تقتضيا عادبة ذلئ الحدث من الرشادو فارتضاى االحتكاام إلاى القارتن العزياز ليكاون ارتضاامه باالحتكاام القرتناي 

 سّنة مأ ورة واجبة االتباع فيما يني من مستأنف األزمنة اإلسالمية.

هاو مصار عناى اساتئناف القتاال ضاد أهال الشاام فنو كان دد جرد سيفا إذ ذائ عنى أولئئ المنشقين من جيشاا و

ألبهج دنوب أعدائا ولقضى عنى ك ير من رجال جيشا فيكون دد بادد باذلئ  اروة عساكرية غالياة هاو فاي حاجاة 

إليها أبنغ الحاجات. وليس من المستبعد كذلئ ان ينجم من ديام فئة كبيرة كأولئئ المنشقين نوع مقيد مان التقادم 

اس بعد العسر يسرا بمشيئة هللا ومن ذا الاذإ يساتطيع ان ينفاي ان معاوياة كاان ال يمنائ االجتماعي ير  فيا الن

في دخينة نفسا ان يودع بالدولة اإلسالمية كل وديعة مضرة مستعيناً بمكائد دوما ومطامع أنصاره لو لم يكن دد 

ات في أسانوب التحكايم فاي ظفر أخيراً بحصة ال عنب مع عمرو بن العاص في نهاية أمر التحكيم ونهاية المخادع

 )دومة الجندل( كما استفاد الناس ألنفسهم أن يتودعوا حدوث العسر بعد

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 078ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

لمحنكة فاي مشاارق األرض أو اليسر ان هم تسرعوا بال هوادة في عرض مشكالتهم عنى غير األناة والبصيرة ا

 مغاربها.

ما كان اإلمام عنّي )عنيا السالم( يدخل مدينة الكوفة عائداً إليها من ودعة صفين حتى سمع الناس يتناادنون فاي 

أرجائها أحاديث شتى عن رجال الخاوارن وعماا عنادهم يوماذائ مان تراء مبتدعاة فاي الشامون اإلساالمية وفاي 

طالاب ومعاوياة بان أباي سافيان وعمارو بان العااص فاستشاف مان أحادياث أولئائ تقويم زعمائهاو عنّي بان أباي 



الناس ان حيرة واساتغراباً خالجااً عقائادهمو وانهام يخشاون مان جرائهماا ان يقعاوا فاي أزماات الفرداة العقائدياة 

 والتباغض األجتماعي بينهمو فاستولى عنى مشاعره الهنع من ذلئ حتى جعل إيمانا الراسخ يصارخ باا ليانهض

ويستأصل من الصميم شأفة تنئ اآلراء الجديدة التي ابتدعها الخوارن دبنما هي تغشى أبعاضااً تخار مان طوائاف 

المسنمينو ولكنا أمعن في األناة بعض اإلمعان فارتاأ  أن يبادأ بتحاذيرهم فاي أول األمار مان عواداب ماا أنشاأوا 

ائرهم غريبااة عاان أصااولهاو وهاام لاام يااذيعون بااين أوساااط المساانمين ماان اجتهااادات مبتدعااة وطارئااة عنااى ضاام

 يتسالموا عنى اعتنادها وادتباسها من العنماء.

وزيادة عنى ذلئ فإن الخوارن دد ت روا االبتعاد أعجاب ابتعااد عان مديناة الكوفاة مناذ أياام رجاوعهم مان حاوادث 

مسااجدها صفين حتاى انهام تحاشاوا دخولهاا واإلداماة فاي منازلهاا فضاالً عان نشاوزهم عناى أداء الصانوات فاي 

وهااذه األحااداث المبتدعااة أفضاات إلااي التوكيااد عنااى ماارودهم النفسااي عاان التمساائ بمحاساان التجمااع السياسااي 

 والتظافر العسكرإ واإلجتماعي بين المسنمين.

فأرتأ  اإلمام )عنيا السالم( ان يبعث رجاالً من شيوخ أصحابا يتوسطون لحمنهم عنى العودة إلى مدينة الكوفاة 

 لوساطتهم بال هوادة وال استبصار فماذا فعل اإلمام )عنيا السالم( بعد ذلئ؟ فرفضوا االستجابة

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 079ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

إلااى لقااد واضااب عنااى تك يااف إرشااادهم وتحااذيرهم ماان عقبااى مااا كااانوا يبتدعونااا ماان سااوانح مبتكاارة يضاافونها 

نصوص األعمال الدينية األصنية من غير حذرو مصرين عنى سابق عنادهم والكنود أيضاً ضاعفوا مان ابتعاادهم 

بمسافة أخر  عن أطراف الكوفة ليخنو أمامهم فضاء التوسع أك ر فأك ر فيبتدعون ويسردون فاضطر اإلماام أن 

 دين الحنيف من نفوذهم إليها.ينطنق فيحشد نحوهم فريقاً من رجال جيشا الفنائهم عنى جواهر ال

وكان أولئئ الفريق من الجيش عنى أشد حاالت االساتغراب واالساتفزاز مماا كاان يمارساا أولئائ المنشاقون مان 

عبادات التدين الدعائية بل يحذرون أنادادهم وأصافياءهم مان االصاغار إلاى أسااليب عباادات أولئائ لائال يبادأ مان 

أساليبهم في العبادة اإلساالمية المحققاة خارن اإلمام)عنياا الساالم( بجيشاا هنائ تدخنهم أو تسننهم إلى ما وراء 

الصريح المممن إلى حرب الخاوارن لنقضااء عنايهم وعناى ماا عنادهم مان أسااليب العباادة المبتكارةو وكاان عادد 

لساالم( أولئئ الخوارن إذ ذائ أربعاة تالف أو أك ار بقنيال مجتمعاين بقارب )ميااه النهاروان( فاأمر اإلماام )عنياا ا

دائداً من دواد جيشا أن يركز رايتا الكبر  أمام أولئئ الخاارجينو  ام شارع يفضاي إلايهم بماا يانفعهم مان وعاظ 

وإرشاد وبما يحسم ذنوبهم المتكا فة عنيهم من جراء خروجهم عنيا ومن ارتيابهم فيما يحمنا اإلمام مان إيماان 

منهم مان شاذوذ عان جاواهر الادين الحنياف  ام انتظار دديق  م أتاح لهم فرصة كريمة العالن ندمهمعنى ما فرط 



حتى ارتدع منهم ك يرون وعادوا نادمين إلى مدينة الكوفة وبقاي أربعاة تالف خاارجي معانادين ولام يرجعاوا ماع 

أولئئ وإذا بأمير المممنين يوعز إلى رجال جيشا بالهجوم دفعة واحدة عنيهم فنام يتركاوا مانهم احيااء إالّ تساعة 

الفارار الساريع نحاو الكوفاة فاي حاين ان القتناى مان جايش اإلماام لام يتجااوز التساعة أشاخاص أشخاص أنقاذهم 

 أنقذهم ليس غير.

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 081ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

أولئائ الخاوارن عناى ماا فاي ضامائرهم مان  م رجع اإلمام )عنيا السالم( إلى الكوفة منتصراً في النهروان عنى 

أواشاااب منحرفااة عاان  نااة عزياارة ماان مناااحي شااريعة اإلسااالم وكااان ذهابااا إلااى هنااائ داصااداً دصااد المصاانحين 

المسمولين مخافة أن يستدرجوا إليهم ناساً تخرين من ساادرإ المسانمين فاي الكوفاة خاالل صافحة عانهم ولكان 

تطرأ عنى حين غرة طرما كالطبيعي ساواء أكانات فاي مديناة الكوفاة أم  القوة النزيهة المسعفة غير المنظورة دد

غيرها فتسند شريعة أو مبادئ إجتماعية مفيدة توشئ أن تصاب بضرر فتدفع عنها ذلئ الضارر لتساتعيد أفادتهاا 

لنمجتمع من جديدو وهكذا كاان أمار اإلماام عناّي )عنياا الساالم( بشاجاعتا وحكمتاا فاي الكوفاة والنهاروان حاذو 

لوادع بالوادع فتستروا أو تساتروا بأنشطتهم عن العيان مخافة أن يكون مصيرهم كمصير أدرانهم في النهروان ا

من دتل ماحق فأصابهم الذهوب واالكتئاب وبدأوا بتوسيع مناشط أعماالهم حي ماا يتنقناون مان مديناة إلاى مديناة 

الرحمن بن منجم( الذإ اغتال اإلماام عناّي ويتصنون بجماعة ا ر جماعة من سائر المسنمين ولعل المجرم )عبد 

هجرياة كاان أحاد  41بن أبي طالب في محراباا داخال مديناة الكوفاة ليناة التاساع عشار مان شاهر رمضاان سانة 

أولئائ الخاوارن المتسااترين عان التظاااهر لنعياان ودااد اساتغل معاوياة باان أباي ساافيان عاداءه ل مااام عناّي )عنيااا 

لينة عامة مان أواخار لياالي شاهر رمضاان المهماة وأتااح لاا التمهياد الغتيالاا السالم( فأغراه بتيسير مقتنا في 

 وسبيل هربا من المسجد إالّ انا دبض عنيا وتم دتنا.

ولكنو ما لنا اآلن ولنحديث مفصالً عن )عبد الرحمن بن منجم في الكوفة( فننعاد اآلن إلاى مواصانة الحاديث عان 

كوفااة بعااد مقاتاال أناادادهم فااي مودعااة النهااروان ولقااد كااان معاشاار الخااوارن وعاان زعماااء حاازبهم فااي خااارن ال

 الخوارن في أوائل أمرهم دبل تعريفهم بهذا االسم ناساً صالحين ومخنصين

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 080ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

ء أكااان فااي خااالل مودعااة الجماال أم فااي خااالل حاارب صاافين ودااد ل ماام عنااّي باان أبااي طالااب )عنيااا السااالم( سااوا

انخدعوا بظاهرة رفع المصاحف عنى الرماح مطالبين جيش اإلمام )عنيا الساالم( بايقااف القتاال ماع أهال الشاام 

واالحتكام إلى ما يفرضا عنيهم كتاب هللا العزيز فانطنقوا مهرعين نحو اإلمام )عنيا السالم( طاالبين مناا ايقااف 



تال مع أهل الشاام فاوراً فنصاحهم باساتمراره مبشاراً إيااهم باالفتح القرياب إالّ انهام أصاروا أشاد أصارار عناى الق

ايقافا واستدعاء دادة جيشا من الميادين أو اددامهم عنى دتنا كما دتنوا من دبل )ع مان بن عفاان( فماال مايالن 

ادهم أخاالق الخاوارن عنياا واشاتداد ودااحتهم االضطرار نحو ايقااف القتاال واساتدعاء داادة الجايش إلياا بعاد تفا

بتهديدهم إياه بالقتل ولما أن حضر دادة اماما كاان يمنائ حينئاذس اساكات أصاوات المنشاقين عنياا بسايوف أولئائ 

القادة ولكنا لم يشأ أن يفعل ذلئ دط ألنا كان بذلئ يبهج أفئدة أعدائا فضال عان اناا كاان يقضاي عناى ك يار مان 

القائماة وزياادة عناى ذلائ فإناا ماال بحكمتاا الواساعة إلاى اخمااد نازوة فجاة مان نازوات رجال جيشاا فاي حرباا 

االصرار عنى مطنب لم يستغرق االستيطان والتدبير الطويل فاأراد أن يضارب لهام باذلئ ما الً يجاد بهام نفعاا فاي 

 مستقبل أيامهم السنيمة أو الحربية أو غيرهما.

بانخداع أبي موسى األشعرإ نائباً عان أهال العاراق وبانتصاار عمارو ولما انتهى ممتمر التحكيم في دمة الجندل 

بن العاص نائباً عن أهل الشام أدرئ الناس عنى اختالف مداركهم حكمة اإلمام عنّي بن أبي طالب )عنيا السالم( 

م ضاارورة االمعااان واسااتيطان القضااايا الغامضااة دباال االداادام عنااى ادتحامهااا وممارسااتها . كااان لنخااوارن أساااليه

الخاصة بهم في القناعة المعيشية وفي الزهادة عما في أيدإ الناس من مقوماات الحيااة اليومياة ومان ممتنكاات 

 عقارية وغير عقارية حتى كاد التقشف الشديد يستغردهم بالجمنة

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 082ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

والتفصاايل وكااان فهمهاام لنقضااايا الدينيااة وشااروحها واسااع الشاامول حتااى لقااد كااان أبعاااض ماان زعمااائهم ودااادة 

مذهبهم يتطردون ك يراً في بيان ترائهم واجتهاداتهم الدينية بحيث يرتكبون أشد االغراق الشذوذ فيها و أإ انهم 

مسانمين مان االغاراق ما نهم فاي فهام األوامار لم ينتفتوا إلى سابق تحاذير النباي )صانّى هللا عنياا وتلاا وسانم( لن

اإلسالمية ونواهيها فيتحمل ك يراً منهم مع تعادب الزمن عنى التخني عن إي ارهم الدين فاي الادنيا النحرافاا عان 

تأمين استجمامهم وتوفير المنافع اإلجتماعية وغير اإلجتماعية لهام فيهاا ولاذلئ فقاد تضااءل عادد الخاوارن مان 

ده من أرض المجتماع اإلساالمي حتاى انقرضاوا مان فودهاا تخار انفاراض. وأماا أشاهر زعمااء يومذائ إلى ما بع

 مذهبهم في العراق وفيما وراء العراق فكانوا الذين نذكر أسمائهم فيما يني هنا من استطراد:

نهم نجدة بن عويمر الحنفي: كان هذا رئيساً مقدماً من رمسائهم في العراق وفاي مكاة وكاان دادوة لك يار ما – 0

في مذهبهمو ولا تراء اجتهادية وضعها لهم يسنكون عنيها إذ ذائو وجدير بالذكر انا كان يصني مع عبد هللا بان 

الزبير جنباً إلى جنب في مكة أيام الجمعة عندما كان عبد هللا بن الزبيار يساعى إلاى كساب الخالفاة لنفسااو بينماا 

ستطاع نجدة بن عميار أن يغازو اليمامياة ويسايطر عنيهاا كان نجدة بن عمير يسعى كذلئ إلى كسبها لنفسها  م ا



بمعونة أنصاره ولما اشتد ساعده في السيطرة عنى تمامها غزا بالد اليمن وعمان والبحارين والطاائف وأصاقاع 

أخر من أراضي بني تميم وبني عاامر وفاي خاالل تنائ األياام أفتاى ألنصااره )باأن المخطائ مانهم بعاد بذلاا غاياة 

( وان الذين ال يعدو في جوهره معرفة هللا ورسولا حتى تقوم الحجاة عناى األخاذ باأك ر مان ذلائ االجتهاد معذور

وان الذإ يستحيل شيئاً لم يقتنع بحرمتا من طريق االجتهاد فمعذور ماع بقااء إيماناا الاديني تامااً ودائمااً كساائر 

 المممنينو ولذلئ كنا أجمعوا أمرهم

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 083ةةةةةةةةةةة ص ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

عنى تنحيتا عن رئاستهم الختيار )أباي فاديئ القيساي( باديالً عناا فاي منصابا وداد أدادم أباو فاديئ القيساي عناى 

ا في اغتيال نجدة بن عويمر ليخنو لا منصب الرئاسة دون سواه إالّ ان فريقاً من أصحاب نجدة بن عويمر ارتدو

 دخائنهم نادمين عنى ما حدث وزعموا بانا دتل مظنوماً ألنا دد بذل ما وسعا من اجتهاد في أيام حياتا.

حو رة األسدإ: وهذا كان شيخاً ذا بأس عسكرإ شديد ويتمتاع بقساط مرماوق مان فقاا الخاوارن وكاان ال  – 2

سانطان معاوياة الاذإ يازاحم الادين  ينفئ بأمر أصاحابا بالوعاياة وت ماين مواهاب الحاذر وبالتأهاب لنقضااء عناى

 الحنيف.

ولما حان الحين واستتب زمان خروجا عنى سانطان معاوياة خارن عنياا ماع أنصااره باالقض والقضايض إالّ ان 

معاوية سرعان ما استنصار بجايش متاوافر مان أهال الكوفاة مازود باأدو  ساالح متناوع عناد زيااد بان أبياا فاي 

شاا الخاارجي وجهااً لوجاا ماع جايش أعدائاا وجاد انهام جميعااً مان أهال الكوفةو ولما التقى حاو رة األسادإ بجي

 الكوفة فقال يخاطبهم:

ياا أعاداء هللا أناتم باااألمس تقااتنون معاوياة لتاادمير سانطانا وأناتم اليااوم تقااتنون معاا كااي تشادوا سانطانا فماااذا 

ألسادإ عناى ياد فاارس مان دعاكم إلى ارتكاب هاذا التناادض العجااب؟ ولماا التحمات الفئتناان حربااً دتال حاو رة ا

فرسان بني طي فتفردت جموعا باين هاارب وجاريح ودتيال مان جاراء غفنتاا عان الت بات سانفاً مان كاون جايش 

 الكوفة سوف يساعف معاوية في الحرب من غير مراء.

نافع بن األزرق الحنفاي: كاان هاذا الفقياا الخاارجي يازعم لاد  أنصااره )األزارداة( بأناا ال يجاوز لنخاوارن  – 3

 كنة غير الخوارن ومماكنتهم ومزاوجتهم وموار تهم في أإ زمان ومكانو وال ينبغي لهم أن يستجيبوامسا

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 084ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

يااة واإلجتماعيااة ماان أجاال ضاامان إلااى غياارهم ألداء الصااالة بالحااث واالسااتمالة واالسااتدران وان التقبااة احتياط

السااالمة الموجااودة عنااد الناااس ال تجااوز ألنهااا مداهنااة ومواريااة لغاارض الوصااول إلااى فائاادة ماان وراء التمويااا 



والتخفي وأيضاً كان يقول بأن إدامتهم في أرض لغير الخوارن تجعنهام بمنزلاة الكفاار أياام الجاهنياة تقضاي بهام 

 لنعيان ويخرجوا عنها أو يصرحوا بأنفسهم من غير مخافة وموارية فيها. إلى نار السعير ما لم يمكدوا إيمانهم

عروة بن حدير الربعي: وكان يعرف كذلئ بعروة بن أدية وادية جده لا جاهنيةو وهو أول من حكم )بهتاف  – 4

الخوارن( المعروف في صفين. ولما عاد من صافين إلاى البصارة صاار لاا فيهاا أصاحاب وأتبااع فاأعنن مناوأتاا 

لمعاوية بن أبي سفيان ويستعرض مساواه الممكدة فأخذه عبيد هللا بن زياد فقتنا وصنب ج مانا فاي مقبارة بناي 

 حصن بالبصرة وكان لا عقب من الخوارن.

شبيب بن يزيد بن نعيم الشيباني: وكان هذا زعيماً متطرفاً جداً في ارائا وفتاواه فكاان ما الً ال يحجام دائمااً  – 5

دتل األطفال من ذرية المسنمين مستنداً في تبرير ذلئ إلاى فحاو  دولاا تعاالى عان لساان النباي  عن التوكيد عنى

نوح )عنيا السالم( : )رّب ال تذر عناى األرض مان الكاافرين دياارا * إنائ ان تاذرهم يضانوا عباادئ وال ينادوا إالّ 

الصافرية فنماا تاوفي )صاالح( فاي فاجراً كفارا( وكان مالزماً في حنا وترحالا لصاالح بان مسارح زعايم الطائفاة 

 الموصل أوصى شبيب بن يزيد لكي يحل محنا ويستأنف زعامتا لنصفرية ودبر صالح بن مسرح هنائ.

 ولما اشتد ساعد شبيب بن يزيد في أصقاع الموصل بعث إليا الحجان

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 085ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

بن يوسف ال قفي جيشاً يقوده خمسة دواد فنما التقوا شبيباً دتنهم واحداً بعاد اآلخار ودحار جيشاهم وفياا موساى 

بن طنحة بن عبيد هللا فخرن الحجان يومذائ من البصرة لينقى )شبيباً( في الكوفة دبال أن ياأتي فيساتولى عنيهاا 

ان الحجان أدحام خيناا فاي النهار ودخال الكوفاة دبال دخاول شابيب فسمع شبيب بذلئ فخرن إليا من الموصل إالّ 

فيها وجدير بالذكر ان شابيباً صاادف فاي طريقاا عتااب بان وردااء فقتناا ولماا سامع عباد الحارمن بان محّماد بان 

األشعث بادترابا فر نحو الكوفةو وعندما وصال شابيب إلاى الكوفاة لام يشاأ مقاتناة الحجاان فيهاا فعكاف بأنصااره 

ز فغرق في نهر دجيل خالل عبوره منا ل قل ما كان عنيا من ساالح لام يطاق حصاانا أن يحمناا عناد نحو األهوا

 العبور فقال وهو يائس من نجاتا )ذلئ تقدير العزيز الحكيم(.

وكاان لشابيب هااذا درياب فااارس مان عشاايرتا اساما الوليااد بان طريااف الشايباني وكااان خارجيااً م نااا وداد تاازعم 

م القتل والسنب والنهب في زمن هارون الرشيد فأمر هارون الرشيد بالقضاء عنياا عصبة اجرامية تمارس جرائ

 واراحة الناس من جرائما ومساوئ أعمالا فكانت اختا ال تنكف تنعاه وتر يا بأبيات منها:

 أيا شجر الخابور مالئ موردا*** كانئ لم تجزع عنى ابن طريف



جام التادين باين جمياع الحاروريين وهام يعظموناا غاياة  مرداس بن عمرو بن حادير الربعاي: وكاان زعيمااً  – 6

التعظيم ولذلئ أصبح زياد بن أبيا ينظر إليا حادداً ويتوجس ك يراً مان وجاوده فاي الكوفاة فأرسال إلياا عبااد بان 

 عنقمة المازني فقتنا ودتل معا رجاالً من أنصاره المتدينين فر اه عمران بن حطان الخارجي شعراً فقال:

 ن دد كنت أعرفا *** ماالناس بعدئ يامرداس بالناسانكرت بعدئ م

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 086ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

المستورد بن سعد التميمي: وكان هذا الخارجي األديب زعيماً جم الشجاعة ولا مشاركة في مالحام صافين  – 7

المنشاقين عناى أميار الماممنين )عنياا الساالم( ولماا عااد ماع العائادين إلاى الكوفاة بقاي ينااوئ دبل انشاقادا ماع 

سنطان المغيرة بن شعبة حين كان والياً لمعاوية بن أبي سفيان فيها فأرسل إليا المغيرة معقل بن ديس الرياحي 

مان ساائر النااس فعارض عناى مع  نة من الجيش لقتنا وكان المساتورد التميماي يتحاشاى أن يرياق دم األبريااء 

معقل بن ديس دبل ابتداء المعركة أن يبرز إليا وحده والبد ألحادهما أن يقتال صااحبا وال يريقاان دمااء األبريااء 

بينهمااا فوافااق معقاال باان داايس عنااى ذلاائ ولمااا تبااارزا اختنفااا ضااربتين أصاااب كاال واحااد منهمااا فقتاال صاااحبا  اام 

عد أديباً حصيفاً كاد أن يكون متخصصاً في أدب حفظ األسارار فاي انصرف الجيشان جميعاً وكان المستورد بن س

 المجتمع.

دريب بان مارة األزدإ وزحااف الطاائي: كاناا رجناين عابادين وراساخين فاي العناوم اإلساالمية فاي البصارة  – 8

 فاتفاق معاً بعد رجوعهما من حوادث صفين عنى أن يخرجا لنقضاء عنى أدعياء اإلسالم ممن ال يضاطنعون حقااً 

وصدداً بالمطالب العبادية فإنما يقصرون اضطالعهم عناى ممارساة األماور االدتصاادية والسياساية واالجتماعياة 

 ليس غير.

وشرعا يعترضان الناس في سبينهما فنقيا رجالً شيخاً من بني ضبيعة اسما رمية الضبعي فقتاله فغضاب النااس 

رورياة.. الخاوارن الحرورياة فزعماا بأنهماا ليساا مان وتنادوا من أجل التحاذير منهماا صاارخين الخاوارن... الح

الحرورية انما هما من شرطة األمير  م ان الناس تحققوا بعد ذلئ انهماا كاناا مان الحرورياة وانهماا ال يتحاشاان 

من دتل المسنمين غير الحرورية في أإ زمان ومكان فعنام أباو مارداس بان أدياا بماا أحاد ا مان جريماة فأضامر 

 سوف يردعهما عن العدوان عنى الناس. لهما في نفسا ما

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 087ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 



وصاادف انهماا مارا معاااً عناى بياوت عنااّي بان ساود وهاام مان األزد وكاانوا مشااهورين بحسان الرماياة والتسااديد 

لهم حتى جعنوهما عنى حافاة الهاالئ فنادياا: ياا بناي عناّي القيااو نحان ال رمااء فرموهما رمياً البعادهما عن مناز

 بينناو فأجابهما رجل من بني عنّي بن سود:

 ال شيء لنقوم سو  السهام *** مشحوذة في غنس الظالم

فابتعدا كالهما وجعال طريقهما عنى مقبرة بني يشكر فأحاطت بهما رجال من بني طاحباة مان بناي ساود ومزيناة 

 ومضر فقتنوهما ولم يبق لقريب األزدإ وزحاف الطائي إالّ الذكر السيء الذميم.

نجدة بن عامر: كان هذا الخارجي إنساناً معتدالً فاي ترائاا بالبصارة فهاو لام يكان يسايغ انحرافااً عان سابيل  – 9

ق عميااد مسانوئ ياامدإ إلاى جريمااة خنقيااة أو تفرداة اجتماعيااة أو ضارر جساامي ودااد اختناف مااع ناافع باان األزر

األزاردة في استحاللا الغدر بأمانة الذين يخالفونا باالرأإ فكتاب إلياا نجادة بان عاامر ينوماا عناى ذلائ ووصافا 

بأنا دد يجرد لا الشيطان خاصة في دتنا األطفال وما إلى ذلئ فانبر  لا نافع األزرق فأرسال لاا رساالة غاضابة 

هذا التنادد بين نجدة بن عامر ونافع بن األزرق انادفع  ختمها بقولا: )والسالم عنى من اتبع الهد ( وفي أعقاب

نافع بأصحابا عن بقية الخوارن وأدام باألهواز معهم يجبي الخران لنفسا ويقتل أطفال غير الخوارن فاضاطرب 

الناس في األهواز والبصرة ولجأوا إلى األحنف بن ديس وبطولا ما يعانونا من أعمال ناافع بان األزرق وطنباوا 

يختار لهم أميراً يصون كبارهم وصغارهم من مساوئ الخوارن فانطنق األحنف إلى عباد هللا بان الحاارث منا أن 

بن نوفل بن الحارث بن عبد المطنب وهو يومذائ أمير البصرة من دبل عبد هللا بن الزبير وشارح لاا ماا يقاسايا 

 الناس من أعمال نافع بن األزرق اإلجرامية

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 088ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

فاختار لهم مسنم بن عبيس بن كريز أميراً عنيهم فخرن بالرجال القاادرين عناى حمال الساالح مان البصارة ولماا 

 جاوز جسر البصرة جمعهم وخطب فيهم دائالً:

وإنماا خرجات ال حاارب دومااً معتادين ال يواجهونناا بغيار أيها الناس إني ماا خرجات بكام الدتنااء ذهاب وال فضاة 

السيوف والرماح فمن كان منكم من يريد الجهاد من أجل االصالح فنيتبعنا ومان أراد غيار ذلائ فنيرجاع و فرجاع 

دنيل منهم إلى البصرة وانطنق مع مسنم بن عيسى بن كريز أهال الصادق وال باات فنماا بنغاوا درياة دوالب خارن 

ن األزرق وأصحابا لقتال مسنم بان عبايس فوداف مسانم بان عبايس باين أصاحابا واساتخنف عنايهم إليهم نافع ب

الربيع بن عمرو األجذم الغداني اليربوعي إذا ما استشهد هو كماا اساتخنف ناافع بان األزرق عبياد هللا بان بشاير 



هما لم يتقهقر أحد مانهم بن الماحوز السنيطي اليربوعي عنى أصحابا إذا ما استشهد هو ولما دارت المعركة بين

 أمام اآلخر فقتل مسنم بن عبيس ونافع بن األزرق وبقي من بقي منهما يقاتل خصوما أك ر من عشرين يوماً.

فقتل في أواخرها الربيع بن عمارو فاختاار دوماا الحجاان بان ربااب الحميارإ رئيسااً عنايهم وأخاذ الراياة وداتال 

تنفاا ضاربتين بينهماا فودعاا صاريعين عناى األرض وعااد بقتالهماا حتى برز إليا عمران بن الحارث الراسبي فاخ

 إلى البصرة.

الزبير بن عنّي السنيطي التميمي: كان هذا الخارجي فارسااً همامااً ومتاديناً يقتاد  باا ك يار مان الخاوارن  – 01

وال باين المادن في تيسير مهماتهم العسكرية وغير العسكرية حتى انهم كانوا يخاطبون باالمارة وكان محباً لنتجا

باين جنااوب العااراق فناازل ذات ياوم مااع أصااحابا إلااى البصارة ماادججاً معهاام بالسااالح فاضاطرب أك اار الناااس ماان 

 نزولهم خوفاً مما كان

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 089ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

وا لااد  )األحنااف باان داايس( وأعربااوا لااا عمااا باادأ يساااورهم ماان طاارم الخااوارن يقومااون بااا ماان احااداث فتجمعاا

الخوارن عنيهم وكان أمير البصرة يومئذ الحارث بن عبد هللا بن أبي ربيعة المخزومي المعروف بالقباع فانطنق 

عانكم األحنف معهم إلى مقابنة القباع فأخبروه بما يساورهم من دنق فقال األمير دباع اذكر لي رجالً يني الحارب 

فقال لا األحنف: إني ال أر  كفما غير )المهنب بن أبي صفرة( فقال األمير : اذن )سأحسام أماركم فاي ياوم غاد( 

ولما حضر المهنب عند األمير في اليوم التالي داال لاا: ياا أباا ساعيد انائ لتار  ماا خاامر النااس مان طاروء هاذا 

م وداال لاا األحناف: ياا أباا ساعيد ماا أرائ تفارط فاي العدو عنى البصرة ودد أجمعوا عنى اختيارئ مطمئناً لقناوبه

اختيااار الناااس ايااائ فقااال المهنااب: ال حااول وال دااوة إالّ باااهلل إنااي عنااد نفسااي دون مااا تشااامن ولساات أرفااض مااا 

طنبتموه مني ولكن لي شروطاً اشترطها دالوا: وما هي؟ فقال: إن لي اختيار مان أحاب وإن لاي األمارة عناى كال 

فيائ كال بناد أظفار باا فقاال لاا األحناف: أماا الفيائ فنايس لناا اساتغالل تماماا ألناا هاو فيائ  بند أحتوياا وإن لاي

لنمسنمينو ولكن لئ أن تعطي منا ألصحابئ ما يستحقون وما أنات تفتقار إلياا لمقتضايات الحاربو فقاال المهناب 

كان حاضاراً ودتاذائ معهام دد دبنت  م كتبوا بينهم كتاباً بذلئ كنا وأشهدوه الصنت بن حريث بن جابر الجعفي إذ 

 م انصرف المهنب بن أبي صفرة واختاار مان جناود األخمااس ماا بناغ عاددهم ا ناي عشار ألفااً فألبساهم خاواتين 

بيض فوق دروعهم تميزاً عن سواهم من جنود وزودهم بكامل ما يحتاجون إليا مان ساالح بينماا كاان الخاوارن 

 يرادبون بحذر جميع مساغيا من بعيد

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 091ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص ةةةةةةةةةةةة



وما كاد ينهي أشغالا كنها حتاى أمارهم بالتوجاا فاي البادء نحاو النهارو فبارز لهام الخاوارن فاأمر المهناب بتحياة 

 جموعهم ري ما يعقد الجسر لعبورهم إلى الضفة األخر .

 باالمتناع عن متابعتهم وفي ذلئ يقول شاعر من األزد: فأمر المغيرة بن المهنب

 ان العراق وأهنا لم يخبروا *** م ل المهنب في الحروب فسنموا

 أمضى وأيمن في النقاء نقيبة *** وأدل تهنيالً إذا ما أحجموا

 ودد شارئ في هذه الودعاة الاوجيزة عطياة بان عمارو العنبارإ وهاو فاارس مان فرساان بناي تمايم وكاان صاديقاً 

المهناب يتنقال باين دار  ومادائن دجناة زهااء أربعاين ليناة يجباي الخاران بينماا كاان   لنمغيرة بن المهنب  م لبث

الخوارن عنى نهر )تير ( ال يمنكون هجوماً عنى المهنب فيتقدم المهنب عنى نهر )تير ( فتقهقر عنا الخوارن 

خاوارن حتاى بناغ عاددهم عشارين مقاتال و اابر إلى األهواز وبقي المهنب حيناذائ يساتميل إلياا الفرساان غيار ال

المهنب يتنقل بين أصقاع األهواز تاركاً المعارئ بين أبي صفرة مسارفاً عناى رجاال معساكره وتاركااً المغيارة بان 

أباي صاافرة طنيعاة لااا أماام جيشااا فااالتقى المغيارة الخااوارن فاوادعهم مااع جيشااا يومااً ولينااة وهاو صااامد راسااخ 

 الفوائد.

التالي انتظم جيش المغيرة مجتمعاً فنم يجاد جايش الخاوارن فاي حينماا كاان فكتاب المهناب إلاى وفي صباح اليوم 

فاناا لقيناا األزارداة بحاد وجاد فكانات فاي   القباع أإ الحارث بن عبد هللا بن أبي ربيعة دائالً في رسالتا: أماا بعاد

عقااب هللا خياار عادبااة وجاااوز الناااس  اام تاااب أهاال الحفاااظ والصاابر بنيااات صاااددة وأباادان شااذاذ وساايوف حااداد فأ

 بالنعمة مقدار األمل فصاروا دريئة رماحنا

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 090ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

 وضرائب سيوفنا ودتل هللا أميرهم )ابن ماحور( وأرجو أن يكون تخر هذه النعمة كأولها والسالم.

 ا القباع بما يني:فأجاب

 اواب اآلخارة  –ان شااء هللا  –دد درأت كتابئ يا أخا األزد فرأبتائ داد وهاب لائ شارف الادنيا وعزهاا وذخار لائ 

وأجرها ورايتئ أو ق حصون المسنمينو وهاد أركان المشركين وذا الرياسة وأخا السياسة و فاستدم هللا بشاكره 

 (.39والسالم) –يتمم عنيئ نعما 

ل البصاارة ليهنئونااا عنااى انتصاااراتا المتالحقااة وأمااا األحنااف باان داايس فهنااأه شاافوية مااع رسااول وكتااب إليااا أهاا

وهاو فاارس هماام  –مخصوص أما الخوارن فاجتمعوا يقضهم ودضيضهم في )ارجان( فباايعوا الزبيار بان عناّي 

اً مان االنكمااش من بني سنيط بن يربوع من دبينة )ابن الماحور( ولما استعرضهم وجد فيهم ضعفاً ظاهراً وشايئ



عان الرغبااة فاي الحاارب و فجمعهام أول ماارة ليكاون عنااى بيناة ماان باواطنهم ودااال لهام: يااا أنصاار هللا ان الاابالء 

لنمممن تمحيص وأجر وهو عناى الكاافرين عقوباة وخازإ وأن ينازل باأمير الماممنين شايء يملماا فالاذإ صاار 

 األجزم و والحجان بن ربابو وحار ة بن بدر. إليا خير مما خنف ودد أصبتم منهم مسنم بن عبيسو وربيعا بن

وأما الذإ أصاب دنب المهنب من جراء مقتل أخيا المعارئ بن أبي صفرة فهو أشد ما يمكن ان ينقااه فاي حياتاا 

وزيادة عنى ذلئ فإن الذإ لقيا المهنب من )يوم سوالق( فهو يضاهي ما لقيتموه فاي ياوم )ساني( واعنماوا باأن 

 ا إالّ صغاراً عند هللاو وانكم المستخنفون في األرض.المهنب وأعوانا ليسو

  م أكمن مئة فارس لقتل المهنب في مخبئ عنى طريق )مروة( المعهود

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 092ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

وم دتل )الزبير بن عنّي(  م برز )ديس األكاف( وهو أمهار ولكن المهنب كشف ما أضمره لا أعداءه وفي ذلئ الي

فرسان الخوارن وناد  )الحارث بن هالل( أن يبارز إلياا فماا عاتم الحاارث أن يبارز إلياا فقتناا عناى مشاهد مان 

الخوارن فأضعف بذلئ من شوكتهم وددرتهم وبقى المهنب مستمراً عنى خضد الخوارن جهد طادتاا خاالل والياة 

حتى عزل وتولى مكانا مصعب بن الزبير فكتب إلى المهنب ال انا يقدم إليا مستخنفاً ابنا المغيرة  الحارث القباع

في مكانا ففعل وانصرف إلى مصعب بن الزبير استجابة ألمره وفيما كاان المهناب فاي طريقاا إلاى مصاعب كتاب 

أبيائ فانائ كااف لماا وليات فشامر مصعب إلى المغيرة بن المهنب بتوليتا مكان أبيا داائالً : انائ ان لام تكان م ال 

 وائتزرو وجد واجتهد.

 م ذهب مصعب بن الزبير إلى المزار بين واسط والبصرة فقتل أحمر بن شميط  م اتجا الى الكوفة فقتل المختار 

 بن أبي عبيد.

 ولما دتل الزبير بن عناّي دائاد جياوش الخاوارن فاي الميادان أمار عتااب بان وردااء دائاد جياوش المسانمين أن ال

 يتبعوا الخوارن في أعقاب هزيمتهم ليبتعدوا ويستعرضوا بينهم أسماء دتالهم وما نزل بهم من بالء واذالل.

أما الخوارن فقد اجتمعوا فيما بينهم وهي في أشدها حاالت األسف عنى دتالهم وخصوصااً عناى زعايمهم الزبيار 

عنااى اختيااار دطاارإ باان الفجاااءة المااازني  باان عنااّي فارتااأوا أن يختاااروا زعيماااً يتااولى أمااورهم فااأجمعوا أماارهم

فبايعون ونادوا با أمير المممنين فيما بينهم. ولما تمت مباعيتا وعنم ان أعداءه عنى مقربة مناا واناا هاو أول 

أهداف أعدائا حينذائ أمر أصحابا باالنتقال إلى األهواز ولما وجدوا أنفسهم في األهواز معرضين لمخاطر شاتى 

بااذاح ومنهااا مباااروا إلااى كرمااان  اام إلااى )رامهرمااز( فاابنغهم يومااذائ مقتاال مصااب فااي مدينااة انتقنااوا الااي دريااة ا

 )مسكن( فاستبشروا بمقتنا فاجتمعوا



 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 093ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

حد الخاوارن ماا تقولاون فاي مصاعب فنام يجيباوه  ام داال: بأسرهم أمام المسنمين وعنى رأسهم المهنب فناداهم أ

فما تقولون في عبد المنئ؟ دالوا: انا إمام هد  فقال لهم الخارجي: يا أعاداء هللا انكام نباذتموه أماس بأناا ضاال 

 مضل فكيف صار اليوم إمام هد ؟

ويتسااءلون عان أماور دينياة  ولقد كانت الخوارن وأعدامهم في خالل تنئ األيام إذا ما كفوا عن القتال يتوادفاون

فيتجاوبون عنى اطمئنان وبصراحة أميناة حتاى ان عبيادة بان هاالل الشاكرإ ساأل أباا حزاباة التميماي وهاو مان 

أشباع الدولة األموية فقال عبيدة بن هالل ألبي حزابة إني أسألئ عن أشاياء فهال تجيبناي عنهاا بصاراحة؟ داال: 

 ت فاسأل عما بدا لئ.نعم ان ضمنت لي م ل ذلئ دال : نعم دد فعن

دال: ما تقولون في أئمتكم؟ دال: يبيحون الدم الحرامو دال ويحائ كياف فعنهام فاي الماال؟ داال: يجبوناا مان غيار 

حنا وينفقونا من غير وجها دال فكيف فعنهم فاي اليتايم؟ داال: يظنموناا مالااو ويمنعوناا حقااو وينكحاون أماا. 

دال: مالئ وهذا األمر إناي داد جئتائ فاسامع سامالي ودع عتاابي عناى دال: ويحئ يا أبا حزابة أم ل همالء تتبع؟ 

رأييو دال: أإ الخمر طيب خمر السهل أم خمر الجبل داال: ويحائ أم ناي يساأل عان هاذا؟ داال: داد أوجبات عناى 

نفسئ أن تجيبو دال: أما إذا أبيت فإن خمر الجبل أدو  وأسكروخمر السال أحسان وأسانس. داال: فاأإ الزواناي 

واني رامهرمر أم زواني أرجان؟ ويحئ ان م ني ال يسال عن هذا. داال: الباد مان الجاواب أو تعاذر. داال أفره؟ أز

أما إذا أبيت فزواني رامهرمز أردا اي اراً وزواني أوجان أحسن أبداناً دال فأإ الارجنين أشاعر جريار أم الفارزدق 

 دال:دال: عنيئ وعنيهما لعنة هللا دال: البد أن تجيب دال أيهما الذإ 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 094ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

 وطو  الطراد مع العباد بطونها *** طي النجار بحضرموت برودا

 (.41دال جرير فهو أشعرهما)

حكايمو وكانات مان أجمال النااس ورو  )أبو الفرن( ان امرأة من الخوارن كانت دطر  بان الفجااءة يقاال لهاا ام 

وجهاً وأشجعهم في الحرب وأحسنهم بالدين تمسكاً وخطبها جماعة منهم خوارن فاردتهم ولام تجابهم فاأخبر مان 

 شاهدها في الحرب انها كانت تحمل عنى الناس األعداء وترتجز فتقول:

 احمل رأساً دد سئمت حمنا *** ودد مننت دهنا وغسنا

 (40اال فتى يحمل عني  قنا)

 ورو  أبو الفرن نفسا في كتاب األغاني دال:



كان عبيدة بن هالل إذا تودف الناس وتكافم عن القتال ناد : ليخرن إليَّ بعضاكم فيخارن إلياا فتياان مان عساكر 

المهنب بن أبي صفرة فيقول لهم: أيما أحب إليكم؟ أدرأ عنيهم القرتن أم أنشدكم الشعر؟ فيقولون لا: أماا القارتن 

م ل معرفتئو ولكن تنشدنا الشعرو فيقول: يا فسقة دد وهللا عنمت انكم تختاارون الشاعر عناى القارتن  فقد عرفناه

 (.42 م ما يزال ينشدهم حتى يمنوا ويفتردوا)

 وهكذا كان الخوارن في بواطنهمو ولم يكونوا في وادعهم كما كانوا

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 095ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص 

لن يقاربوا أدنى مداحض الشيطان وال أدل مزالق الفاسقين سواء أكان في أياام السانم أم فاي أياام الحاربو ولعال 

من أعجب العجائاب ان نار  أبعاضااً مان المسانمين يممناون )بمازاعمهم( فاي السار والعنان مان غيار تعماق وال 

 استحياء.

  

 لى ***تم بعونا تعا  ***
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