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-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 في التعامل مع الخوارج  -رضي هللا عنه  -طالب  وسطية علي بن أبي

 )مادة مرشحة للفوز في مسابقة كاتب األلوكة(

  

 

بداية لمنعطف خطير في تاريخ اإلسالم؛ إذ شهدت  -رضي هللا عنه  -لقد كانت فترة خالفة علي بن أبي طالب 

ية ممتدة إلى اليوم، وقد عانى ظهور فرقتي الخوارج والشيعة بأفكارهما المنحرفة، التي ظلت آثارها السلب

ف مع األسباب التي  المسلمون تلَك األفكار ما عانوا؛ ألنَّ والة أمورهم على مر القرون السَّالفة لم يحسنوا التصرُّ

هيئت لوجود هؤالء على الساحة، فيتالشوا خطر انتشارها، كما أنهم في أوقات كثيرة لم يحسنوا التصرف مع مثل 

 رضي هللا عنه. -م علي هؤالء كما تصرف معه

 

مع هاتين الفرقتين عندما ظهرتا في  -رضي هللا عنه  -وهذه دراسة موجزة أحاوُل أن أبيَن فيها كيف تعامل علي 

عصره، وكيف توسَّط واعتدل مع أتباعهما، فلم يلن معهم لينًا يتركهم في َغَوايَتِهم ويقرهم عليها، ولم يشتد معهم 

 اإلسالم، وكان بين ذلك سبيالً توسًطا واعتداالً. اشتدادًا يخرج به عن منهج

 

 ولنبدأ حديثنا بالظروف التي نشأ فيها الخوارج والشيعة:

قُتل على أيدي المنافقين الذين أطلق عليهم  -رضي هللا عنه  -نعلم جميعًا أن الخليفة الثالث عثمان بن عفان 

الذي تظاهر باإلسالم؛ ليكيدَ له على المأل، وكانت ظروف  السَّبئيَّة؛ لسيرهم تحت إمارة عبدهللا بن سبأ اليهودي

بهذه الكيفيَّة قد جعلته ال يتمكَّن من ترشيح أحد للخالفة بعده، كما لم تتح ألهل  -رضي هللا عنه  -مقتل عثمان 

ت بيعة علي   -هللا عنه  رضي -الشُّورى ورجال الحل والعقد االجتماع؛ للتباُحث في أمر تعيين الخليفة الجديد، فتمَّ

 على عجل.

 

رضي هللا  -وهو الذي جاء بعد عثمان  -رضي هللا عنه  -ولم يكن أحد من أصحاب الرأي ليعترض على مبايعته 

قبيل موته،  -رضي هللا عنه  -في األفضلية من بين المرشحين الذين نصَّ عليهم للخالفة عمر بن الخطاب  -عنه 

رضي هللا عنه  -المنافقين والغوغاء على األمور بالمدينة بعد قتلهم لعثمان وكانوا يرون أنه أهل لها، ولكن هيمنة 

عن ات ِخاذ قراراته المستقلة في ظل وجودهم، جعلت األمور ال تمر بسالم؛ مما  -رضي هللا عنه  -وعجز علي  -

مدينة؛ لعلهم إلى أن يفروا إلى خارج ال -رضي هللا عنهما  -ألجأ كبار الصحابة وعلى رأسهم طلحة والزبير 

 يستطيعون أن يحشدوا من الجنود ما يقضون به على ابن سبأ وأتباعه، ويخلصون المجتمع من فتنتهم.

 

 -رضي هللا عنها  -إلى البصرة ترافقهما أم المؤمنين عائشة  -رضي هللا عنهما  -وبالفعل خرج الزبير وطلحة 

رضي هللا عنه  -ن عاد إلى البصرة من السبئيَّة، لكن عليًّا وهناك تطوع اآلالف لالنضمام إليهم، وتَمكَّنوا من قتل م

لما علم بخروجهم إليها، ترك المدينة مقر الخالفة وسار إليهم؛ ليُعلمهم أن حشد المسلمين والسير بهم إلى المدينة  -

م في رون، وقد يُؤدي إلى سيل دماء األبرياء في المدينة التي ُحر ِ  ها سفك الدماء.قد يكون خطره أعظم مما يتصوَّ

 

وبعد مناقشات ومشاورات  -رضي هللا عنهما  -وصل علي بالقرب من البصرة، وهناك التقى بطلحة والزبير 

اقتنع كلٌّ برأي اآلخر، واتفقوا على أن ينصرفوا من الصباح، ويعود علي إلى المدينة مقر الخالفة، غير أن 

أحسوا أنَّ مخططهم إلزالة الخالفة في خطر،  -ير علم منه على غ -السبئية الذين رافقوه في خروجه من المدينة 

ر سائر األمصار اإلسالمية من  -رضي هللا عنه  -وأنَّ استقرار األمور لعلي  معناه أنه سيتفرغ لهم، ويُطه ِ

رجزهم، فدبروا بليل ُمؤامرة للوقيعة بين َمن كان مع علي من جهة، ومن كان مع الزبير وطلحة من جهة أخرى، 

 هت بموقعة الجمل على غير رغبة من الطرفين.انت

 



ولم يكن خطر تلك الموقعة المشؤومة مقصوًرا على َمن قتل فيها من صفوة المسلمين، وعلى رأسهم طلحة 

والزبير؛ وإنَّما ألنَّها أحدثت أول شرخ بين المسلمين، وكانت الشرارة األولى الشتعال نار الخوارج وتطرف 

ما أن خرج من تلك المعركة حتَّى صار من اندسوا إلى جيشه من  -رضي هللا عنه  -ا الشيعة؛ وذلك ألنَّ عليًّ 

رضي هللا  -السبئية يطعنون فيه أيًضا، حين نهاهم عن أخذ أموال َمن قاتل من المسلمين في صف الزبير وطلحة 

 فقالوا: ما له يحل لنا دماءهم، ويحرم علينا أموالهم؟!  -عنهما 

 

ماء ثم جاءت موقعة "ص فين" التي هلك فيها من المسلمين اآلالف المؤلفة، وانتهت بالصلح؛ حقنًا لما تبقى من الد ِ

حابة، وعلى رأسهم علي ومعاوية  فاعترض على هذا  -رضي هللا عنهما  -من الفريقين، وبرضا من فضالء الصَّ

 هم بعًضا. الصلح أصحاُب الفتنة الذين كانوا يسعَون في الخفاء ألن يُفني المسلمون بعض

 

وصاروا يرددون: ال حكم إال هلل، وأن عليًّا حكَّم الرجال، وترك كتاب هللا، فتلقفها األعراب الذين لم يكُن عندهم 

رضي  -فقه في الدين، وانطلت عليهم الحيلة، ووقعوا في الفخ، فخرجوا على إمامهم دون بينة، وعند عودة علي 

وساروا في طريق غير طريقه، ولم يكفوا خالل سيرهم عن الشتم  من صفين بجيشه انفصلوا عنه، -هللا عنه 

لح ووقف القتال، وأخذوا يقولون: يا أعداَء هللا، أدَْهنتم في أمر هللا، وجاءه  والسب لعلي، ومن رضي معه بالصُّ

جال ألقاتلنك، أطلب وج  -ه هللا رجل منهم يسمى: زرعة بن البرج الطائي، فقال: يا علي، لئن لم تدع تحكيم الر ِ

 فقال علي: بؤًسا لك ما أشقاك! كأني بك قتيالً تسفي عليك الرياح!  -تعالى 

 

ثم سار هؤالء حتى نزلوا في مكان يُسمى حروراء، فسُموا الحرورية لذلك، وكان عددهم اثني َعَشر ألفًا، وهم  

 أول طائفة تبنت فكر الخوارج.

 

مي"، وقالوا: هو أمير القتال، وآخر يُسمى "عبدهللا بن الكوا وقد ولوا عليهم رجالً يُسمى "شبث بن ربعي التمي

 اليشكري"، وقالوا: هو أمير الصالة، وادََّعْوا األمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

 

ا سمع َمن بقوا مع علي  بأمرهم، قالوا له: في أعناقنا بيعة ثانية، نحن أولياء َمن واليت  -رضي هللا عنه  -فلَمَّ

اديت، وكانت تلك بداية التشيُّع، ولكنه لم يكن تشيعًا منبوذًا، وال غلوَّ فيه، إال أن الحرورية قابلوا هذا وأعداء من ع

الفعل منهم بقولهم: استبقتم أنتم وأهل الشام إلى الكفر كفرسي رهان، بايع أهل الشام معاوية على ما أحبوا 

 أعداء من عادى.وكرهوا، وبايعتم أنتم عليًّا على أنكم أولياء من والى و

 

كان يترأف بهم، وَرْغم أن  -رضي هللا عنه  -ويوًما بعد يوم بدأ الشيطان يجنح بهم نحو الهاوية؛ إالَّ أن عليًّا 

خروجهم زاد من أوجاعه؛ حيث كان يرى فيه شرًخا آخر بجسد األمة، وهو خارج من التو من قتال أهل الشام إالَّ 

ل ِمن سب ِ  رضي  -هم وشتمهم واتهامهم له بالباطل ما تحمل، وبعث إليهم عبدهللا بن عباس أنه صبر عليهم، وتَحمَّ

 وقال: ال تعجل إلى جوابهم وخصومتهم حتى آتيك.  -هللا عنه 

 

فخرج إليهم عبدهللا فأقبلوا يكلمونه، فلم يصبر حتى راجعهم، فقال: ما نقمتم من الحكمين، وقد قال تعالى: }إِْن 

ُ بَْينَُهَما{ ]النساء: يُِريدَا إِْصاَلًحا يُ  ا ما  -[، فكيف بأمة محمد 35َوف ِِق َّللاَّ صلى هللا عليه وسلم؟ فقالت الخوارج: أمَّ

جعل هللا حكمه إلى الناس وأمرهم بالنظر فيه فهو إليهم، وما حكم فأمضاه فليس للعباد أن ينظروا فيه، حكم في 

يقول:  -تعالى  -ينظروا في هذا، فقال ابن عباس: فإن هللا  الزاني مائة جلدة، وفي السارق القطع، فليس للعباد أن

[، فقالوا: أو تجعل الحكم في الصيد والحرث وبين المرأة وزوجها، كالحكم 95}يَْحكُُم بِِه ذََوا َعدٍْل ِمْنكُْم{ ]المائدة: 

عدالً فلسنا بعدول، وقد  في دماء المسلمين؟ وقالوا له: أعدٌل عندك عمرو بن العاص وهو باألمس يُقاتلنا؟ فإن كان

جال، وقد أمضى هللا حكمه في ُمعاوية وأصحابه أن يُقتلوا أو يرجعوا، وقد كتبتم بينكم  حكمتم في أمر هللا الر ِ

وبينهم كتابًا، وجعلتم بينكم الموادعة، وقد قطع هللا الموادعة بين المسلمين وأهل الحرب، مذ نزلت براءة إال َمن 

 أقر بالجزية.

 

فقال له: ألم أنهك عن كالمهم حتَّى آتي؟  -رضي هللا عنه  -هم يتخاصمون وعبدهللا بن عباس إذ جاء علي وبينما 

 ثم التفت إليهم، فقال: اللهم هذا مقاٌم َمن يَْفلُُج فيه، كان أَْولَى بالفَْلجِ يوم القيامة، ثم قال لهم: َمن زعيمكم؟ قالوا: ابن

وا: حكومتك يوم صفين، فقال لهم: قد اشترطت على الحكمين أن يُحييا ما أحيا الكوا، فقال: فما أخرجكم علينا؟ قال

 القرآن ويُميتا ما أمات القرآن، فإن َحَكما بحكم القُرآن، فليس لنا أن نُخالف، وإن أبيا فنحن عن حكمهما بَُرآء.

 

ماء؟ فقال: إنا لسنا حك جال في الد ِ جال، إنَّما حكمنا القرآن، وهذا فقالوا له: فخبرنا، أتراه عدالً تحكيم الر ِ منا الر ِ

القرآن إنما هو خط مسطور بين دفتين ال ينطق، إنَّما يتكلم به الرجال، فقالوا: فخبرنا عن األجل، ِلَم جعلته بينكم؟ 



على قال: ليعلم الجاهل ويتثبت العالم، ولعلَّ هللا يصلح في هذه الهدنة هذه األمة، فأناب إليه أكثرهم وبقيت قِلَّه 

عنادهم، فتركهم على ما هم عليه بعد أن أعذر إليهم إلى هللا، ولم يُجبرهم على الدُّخول في طاعته، وقال لمن 

 حولهم: نُحسن إليهم ونتركهم ما تركونا. 

 

ورغم ذلك حرصوا على استفزازه، فقد صعد المنبر يوًما؛ ليخطب الجمعة، فقاموا في جوانب المسجد، فقال علي: 

ٍ أريد بها باطل! إن سكتوا غممناهم، وإن تكلموا حاججناهم، وإْن خرجوا علينا، قاتلناهم، فوثب هللا أكبر،  كلمةُ حق 

ى يزيد بن عاصم المحاربي، فقال: الحمد هلل َغْيَر ُمَودَّعٍ َربُّنا وال ُمستغنًى عنه، اللهم إنا نعوذ بك من  إليه رجل يُسمَّ

فنا؟ أما وهللا، إني إعطاء الدنية في الدين، إدهاٌن في أمر هللا ِ ، وذل راجع بأهله إلى سخط هللا، يا علي، أبالقتل تُخو 

 ألرجو أن نضربَكم بها عما قليل غير مصفحات، ثم لتعلم أينا أَْولَى بها صليًّا.

 

ؤ عليه، وعلى منصب الخالفة الذي يشغله، ووْصِفه بما ال  -رضي هللا عنه  -وصبر علي  وتصبَّر أمام هذا التجرُّ

يليق، وأعاد عليهم مقولته: أما إنَّ لكم عندنا ثالثًا ما صحبتمونا: ال نمنعكم مساجدَ هللا أن تذكروا فيها اسمه، وال 

 نمنعكم الفْيَء ما دامت أيديكم مع أيدينا، وال نقاتلكم حتى تبدؤونا.

 

، تلك السنة التي ينبغي أْن بذلك سنة ُمعاملة الخارجين على الدَّولة من أبناء المسلمين -رضي هللا عنه  -وسن 

ارة بالسوء إذا كان يَرجو هللا واليوم  يتحاكم إليها كلُّ حاكم مسلم، وال يَجنح إلى الهوى، وال ينتصر لنفسه األَمَّ

 اآلخر.

 

ولو نظر هؤالء الحرورية أو الخوارج ألنفسِهم، لتركوا عليًّا كما تركهم يعتنقون ما شاؤوا من األفكار، ولكن أَبَى 

هم على أن يُجبروا عليها اآلخرين، فلَِقَي بعضهم بعًضا، واجتمعوا في منزل عبدهللا بن وهب شيط انُهم إالَّ أن يَُؤزَّ

وأمرهم باألمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، الذي ليس في  -كما زعم  -الراسبي، فخطبهم فزهدهم في الدُّنيا 

 اتلة المخالفين لهم من المؤمنين. نظرهم سوى إجبار الناس على اعتناق أفكارهم، وُمق

 

ثم قال لهم: اخرجوا بنا من هذه القرية الظالم أهلها إلى بعض كور الجبال، أو إلى بعض هذه المدائن، ُمنكرين 

ثم اجتمعوا في منزل رجل يُسمى شريح  -يقصد أمر الصلح الذي تم بين أهل الشام والعراق  -لهذه البدع المضلَّة 

قال ابن وهب: اشخصوا بنا إلى بلدة نجتمع فيها إلنفاذ حكم هللا، فإنَّكم أهل الحق، فقال شريح: بن أوفى العبسي، ف

نخرج إلى المدائن، فننزلها ونأخذها بأبوابها، ونخرج منها سكانها، ونبعث إلى إخواننا من أهل البصرة، فيقدمون 

 علينا. 

 

بأن يُخرجوا سكان المدائن من بيوتها ليسكنوها هم وال أدري بأي حق يفعلون ذلك؟! وأي دين هذا الذي يأمرهم 

ما جاز أن يسلبوا منهم أموالهم، ويخرجوهم  -كما زعموا  -وأتباعهم؟! ال أدري، ولو كان أهل المدائن مشركين 

 من ديارهم. 

 

مدائن، فإنَّ ثم قال بعضهم لبعض: لو خرجتم ُمجتمعين، َعِلَم عليٌّ بأمركم، ولكن اخرجوا وحدانًا مستخفين، فأما ال

 بها من يمنعكم، ولكن سيروا حتَّى ننزل جسر النهروان. 

 

وسار األشقياء حتَّى نزلوا جسر النَّهروان، ومن هناك كاتب عبدهللا بن وهب باقي أتباعه بالبصرة، يعلمهم بما 

فيه البصرة في العبادة اجتمعوا عليه، ويَحثُّهم على اللحاق به، فأجابوه بموافقتهم، وقضوا ليلة اليوم الذي غادروا 

د، وهذا ما زاد من فتنتهم بين الناس، وجعلهم يتحيرون في أمرهم، ولسان حالهم يقول: إنَّ أناًسا يَجتهدون  والتهجُّ

في العبادة هذا االجتهاد، كيف ال يكونون على الحق؟! وهذا من تلبيس إبليس عليهم وعلى غيرهم؛ ألنَّ اإلسالم 

 بالتقصير أو التَّفريط، حاد عنها، ومن تجاوزها بالغلو واإلفراط، حاد عنها كذلك. فطرة وسطية، َمن تجاوزها 

 

: ))يحقر أحدُكم صالته مع صالتهم، وصيامه مع صيامهم، -صلى هللا عليه وسلم  -وصدق فيهم قول النبي 

إلى ِرَصافِه، فال يوجد يمرقون من الدين كمروق السَّهم من الرميَّة، ينظر إلى نصله، فال يوجد فيه شيء، ثم ينظر 

 فيه شيء...((؛ رواه البخاري.

 

بأمر تسلُّلهم وخروجهم إلى النَّهروان، فأرسل إليهم من يذكرهم هللا، ويدعوهم إلى  -رضي هللا عنه  -وعلم علي 

تَّى بلغه أنَّ الطاعة، فأبوا، ولم يغير سياسته معهم القائمة على أالَّ يبدأهم بالقتال إال إذا بدؤوه، وظلَّ على ذلك، ح

صلى  -بعَضهم َرأَْوا رجالً يسير بامرأته، فدعوه وقالوا له: َمن أنت؟ قال: أنا عبدهللا بن خباب صاحب رسول هللا 

 -فقالوا له: أفزعناك؟ قال: نعم، فقالوا: ال َرْوَع عليك، حدثنا عن أبيك حديثًا سمعه من رسول هللا  -هللا عليه وسلم 



أنه قال: ))تكون فتنة  -صلى هللا عليه وسلم  -نفعنا به، فقال: حدثني أبي عن رسول هللا ت -صلى هللا عليه وسلم 

 يموت فيها قلب الرجل، كما يموت فيها بدنه، يُمسي فيها مؤمنًا ويصبح كافًرا، ويصبح كافًرا ويمسي مؤمنًا((.

 

ا، فقالوا: ما تقول في عثمان في أول فقالوا: لهذا الحديث سألناك، فما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى عليهما خيرً 

خالفته وفي آخرها؟ فقال: إنه كان محقًّا في أولها وفي آخرها، فقالوا: فما تقول في علي قبل التحكيم وبعده؟ فقال: 

 إنه أعلم باهلل منكم، وأشد توقيًا على دينه، وأنفذ بصيرة.

 

جال على أسمائها ال  على أفعالها، وهللا لنقتلنك قِتلةً ما قتلناها أحدًا، فأخذوه فقالوا: إنك تتبع الهوى، وتوالي الر ِ

وكتفوه، ثم أقبلوا به وبامرأته، وهي ُحبلى في أيام الحمل األخيرة، حتى نزلوا تحت نخل مواقير، فسقطت منه 

زير ألهل رطبة، فأخذها أحدُهم فتركها في فيه، فقال آخر: أخذتها بغير ِحل ِها وبغير ثمن، فألقاها، ثم مر بهم خن

مة، فضربه أحدهم بسيفه، فقالوا: هذا فساد في األرض، فلَِقَي صاحب الخنزير، فأرضاه.  الذ ِ

 

فلما رأى ذلك منهم عبدهللا بن خباب قال: لئن كنتم صادقين فيما أرى، فما عليَّ منكم من بأس، إني ُمسلم ما أحدثت 

نتموني، قلتم: ال َرْوَع عل  يك. في اإلسالم حدثًا، ولقد أَمَّ

 

لكن َمن أَبَوا أن يأكلوا تَمرة من التمر المتساقط المباح َوَرًعا، وَمن أدَّوا دية الخنزير، قاموا بقتل الرجل المسلم 

األعزل؛ حيث أضجعوه فذبحوه حتَّى سال دمه في الماء، وأقبلوا إلى المرأة فقالت: أنا امرأة أال تتقون هللا؟! فبقروا 

 بطنها. 

 

فيهم: ))طوبى لمن قتلهم، وطوبى لمن قتلوه((؛  -صلى هللا عليه وسلم  -لذلك قال رسول هللا إنه تلبيس إبليس؛ 

 (.  84، صفحة 2)مسند أحمد بن حنبل جزء 

 

ما فعلوه بعبدهللا بن خباب، وأنَّهم قتلوا ثالَث نسوة من َطي ِئ، وقتلوا امرأة أخرى تُسمى  -رضي هللا عنه  -بلغ عليًّا 

، وأنَّهم صاروا يعترضون الناس، فبعث إليهم الحارث بن مرة العبدي؛ ليأتيهم وينظر ما بلغه أم سنان الصيداوية

ا دنا منهم يُسائلهم عن سبب قطعهم للطريق على المؤمنين، قتلوه.  عنهم، ويكتب به إليه وال يكتمه، فلَمَّ

 

عوا اآلمنين إال أن يسير إليهم؛ ليقتلع إذًا بعد أن أعلنوا عليه الحرب، وَروَّ  -رضي هللا عنه  -فلم يكن أمام علي 

 شوكتهم. 

 

لم يبدأهم بقتال آلراء تبنَّوها، وال لفكر خاطئ اعتنقوه، وإن بدا في هذا الفكر  -رضي هللا عنه  -وأؤكد أن عليًّا 

ليه خروج عليه، وإنَّما قاتلهم؛ ألنهم عاثوا في األرض فسادًا، وروعوا اآلمنين، وآَوُوا المارقين، وأعلنوا ع

 الحرب، وأنَّه قد أعذر إليهم بمكاتبتهم ومراسلتهم، ومحاورتهم ومجادلتهم بالتي هي أحسن.

 

ِ حاكم مسلم أن يقاتل، أو يحاكم من رعيته من يتبنى أفكاًرا غير األفكار التي تتبناها  وبناء على ذلك؛ ال يجوز ألي 

فسادًا، ويظهر منهم اعتداء على الرعية، وبعد أْن يعذر  الدَّولة، وإن كانت أفكاًرا شطًطا؛ إالَّ أن يعيثوا في األرض

 إليهم، ويستنفذ معهم كل أساليب التقويم السلمية، وإال كان زائغًا عن الحق، يعالج خطأ بخطأ.

 

أنَّ كل سبل المعالجة  -كما ذكر من قبل  -فأقول: إنَّه جهز جيشه لما رأى  -رضي هللا عنه  -وأعود إلى علي 

السلميَّة لم تفلح معهم، وعبر جسَر الفُرات إليهم، وقبل أْن يبدأهم بقتال أرسل َمن يقول لهم: ادفعوا إلينا قَتَلَةَ إخواننا 

ٍ عنكم، فلعل  -قصاًصا كما نص كتاب هللا الذي يدَّعون أنهم يتحاكمون إليه  -منكم، أقتلهم بهم  ثم أنا تارككم وكاف 

يقبل بقلوبكم ويردكم إلى خيٍر مما أنتم عليه من أمِركم، فقالوا: كلُّنا قتلهم، وكلُّنا مستحلٌّ لدمائكم ودمائهم، فأعاد هللاَ 

إليهم قيس بن سعد بن عبادة، فقال لهم: عباد هللا، أخرجوا إلينا طلبتنا منكم، وادخلوا في هذا األمر الذي خرجتم 

نا و ِ عدوكم، فإنَّكم ركبتم عظيًما من األمر، تشهدون علينا بالش ِرك، وتسفكون دماء منه، وعُودوا بنا إلى قتال عدو 

 المسلمين.

 

فقال لهم رجل منهم يسمى "عبدهللا بن شجرة السلمي": إنَّ الحق قد أضاء لنا، فلسنا مبايعيكم، أو تأتونا بمثل عمر، 

، فقال قيس: نَشدتكم هللا في أنفسكم أن تهلكوها، فقال قيس: ما نعلمه فينا غير صاحبنا، فهل تعلمونه فيكم؟ فقالوا: ال

 فإني ال أرى الفتنة إال وقد غلبت عليكم.

 



فخطبهم وقال: عبادَ هللا، إنا وإياكم على الحال األولى التي  -رضي هللا عنه  -ثم ذهب إليهم أبو أيوب األنصاري 

: إنا لو تابعناكم اليوَم، حكمتم غدًا، فقال أبو أيوب: فإن ِي كنَّا عليها، أليست بيننا وبينكم فرقة؟ فعالَم تقاتلوننا؟ فقالوا

 أنشدكم هللا أن تعجلوا فتنة العام؛ َمخافة ما يأتي في القابل.

 

بذلك، وإنَّما ذهب إليهم بنفسه، وقال لهم: أيتها العصابة التي أخرجها عداوة  -رضي هللا عنه  -ولم يكتف علي 

وأصبحت في الخطب العظيم،  -الخفة والطيش  -حق الهوى، وطمع بها النََّزُق الِمَراء واللجاجة، وصدَّها عن ال

ة غدًا َصرعى بأثناء هذا الوادي، وبأهضام هذا الغائط بغير بينة من رب ِكم وال  إن ِي نذير لكم أن تصبحوا تلعنكم األُمَّ

 بُرهان مبين.

 

، وهي: "إنا حكَّمنا فلما حكَّمنا أثمنا، وكنا بذلك فلم يجد عندهم سوى العبارة التي ألقى بها الشيطاُن في روِعهم

 كافرين وقد تُبنا، فإن تبت، فنحن معك ومنك، وإن أبيت فإنَّا منابذوك على سواء".

 

صلَّى هللا عليه وسلَّم  -: أصابكم حاصب، وال بَِقَي منكم وابر، أبَْعدَ إيماني برسول هللا -رضي هللا عنه  -فقال علي 

 وجهادي في سبيل هللا، أشهد على نفسي بالكُفر؟! لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين! وِهْجرتي معه، -

 

عنهم وهو عازم على قتالهم، وقد بدأ بطمأنة َمن معه؛ كي ال يَرهبوهم، فقال لهم:  -رضي هللا عنه  -ثم انصرف 

 وهللا، ال يُقتل منكم عشرة، وال يَسلم منهم عشرة.

 

نوا في حدود سبعمائة أو ثمانمائة ُمقاتل، وأعطى أبا أيوب األنصاري رايةَ األمان، فناداهم وتقدم فعبَّأ جنوده، وكا

اية، فهو آمن، ومن لم يَقتُْل ولم يستعرض، ومن انصرَف منكم إلى الكوفة  أبو أيوب، فقال: َمن جاء تحت هذه الرَّ

 نصيَب قتلة إخواننا منكم في سفك دمائكم.أو إلى المدائن وخرج من هذه الجماعة، فهو آمن، ال حاجةَ لنا بعد أن 

 

ع عن الوقوع في دماء األبرياء، والتي لم تصل إليها البشرية إلى  -لعمر هللا  -وتلك  ي والتورُّ أسمى آيات التحر ِ

 اآلن، َرْغم ما قطعته من أشواط في مجال ُحقُوق اإلنسان، وما سنت من قوانين ودساتير حديثة.

 

هذه في تشجيع مجموعة منهم، كان من الممكن أن يُقتلوا على المعصية،  -هللا عنه  رضي -وفلحت سياسة علي 

فقد وقف رجل يسمى: "فروة بن نوفل األشجعي"، وقال: وهللا، ما  -والعياذ باهلل  -فيكون مصيرهم إلى النار 

ِ شيء نقاتل عليًّا؟! فانصرف في خمسمائة فارس إلى مكاٍن يُسمى الدسكرة،  وخرجت طائفة أخرى أدري على أي 

قين فنزلوا الكوفة، وانضم إلى علي   منهم نحو مائة رجل. -رضي هللا عنه  -ُمتفر ِ

 

 ولم يبَق مع عبدهللا بن وهب زعيمهم سوى ألف وثمانمائة من أربعة آالف ُمقاتل كانوا معه.

 

ف هؤالء عن َغي ِهم؟! وكثير برفقه ولينه صرْ  -رضي هللا عنه  -كيف استطاع علي  -معشر القراء الكرام  -أرأيتم 

من الشباب اآلن الذين كانوا وما زالوا يحملون أفكاًرا خاطئة، تبيُح لهم الخروج على ُمجتمعاتهم، من الُممكن 

فق والرحمة؛ حتَّى يتخلوا عنها، بدالً من البطش بهم، والقسوة عليهم، قسوة ال  إقناعهم بالُحسنى واللين والر ِ

 ا من الحياة.تزيدهم إال عنادًا ويأسً 

 

بعد ُجُهوده المضنية في إقناعهم بالحسنى، ونجاحه في صرف الكثيرين منهم  -رضي هللا عنه  -وأؤكد أنَّ عليًّا 

ين على عنادهم منهم، وإنَّما تريَّث بهم بعد أن زحفوا إليه، وقال  عن ُمقاتلته، لم يكن البادئ بمقاتلة الُمصر ِ

: الرواح إلى الجنة، -أي: بقية الخوارج  -وكم، فالتزم أتباعه بأوامره حتى تنادوا ألصحابه: كُفُّوا عنهم حتَّى يبدؤ

تفترق فرقتين: فرقة نحو الميمنة، وفرقة نحو  -رضي هللا عنه  -وحملوا على الناس حملة جعلت خيَل علي 

ماة وجوَههم بالنَّبل، ثم عطف رضي هللا  -ت عليهم خيل علي الميسرة، وعندها لم يكُن من القتال بُدٌّ، فاستقبلت الرُّ

ماح والسيوف، فما لبثوا أن أناموهم، فأهلكوا في ساعة،  -عنه  جال بالر ِ من الميمنة والميسرة، ونهض إليهم الر ِ

 فكأْن قيل لهم: موتوا فماتوا، كما أخبر الرواة.

 

والبغي مرتعه وخيم، كما أن  عليهم هذا النَّصر السريع؛ ألنَّهم بغوا، -رضي هللا عنه  -وال عجَب أن يحقق علي 

 -رضي هللا عنه  -لم يشكُّوا في وجوب قتلهم بعدما رأَوا من إعذار علي  -رضي هللا عنه  -َمن قاتلوهم مع علي 

اجين مثوبة هللا   سبحانه وتعالى. -إليهم، فقاتلوهم قتاَل األبطال الرَّ

 



كم، فقالوا: وهم صَ  -رضي هللا عنه  -وبعد انتهاء المعركة َمرَّ بهم علي  كم َمن َغرَّ رعى، فقال: بؤًسا لكم! لقد ضرَّ

ارة بالسوء غرتهم باألماني، وزيَّنت لهم المعاصي، ونبأتهم  هم؟ قال: الشيطاُن وأنفٌس أمَّ يا أمير المؤمنين، َمن غرَّ

 أنهم ظاهرون.

 

الح، فقسمه بين -رضي هللا عنه  -ثم جاء  ا  إلى ما كان في عسكرهم من شيء، فأخذ الس ِ َمن قاتلوا معه، وأمَّ

 األموال والمتاع واإلماء والعبيد، فإنه ردَّها على أهِلهم.

 

إنَّهم بغاة نعم، وفي قتالهم صيانة للمجتمع من شُُرورهم؛ لكن ال تجوز مصادرة أموالهم، وال نهبها، وال إتالفها؛ 

ِ ورثتهم من أبنائهم وأهليهم، الذين ال ذن سبحانه  -َب لهم فيما ارتكبه ذووهم؛ وهللا ألنَّ هذه األموال هي من حق 

 [.164يقول: }َوالَ تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى{ ]األنعام:  -وتعالى 

  

 

وما رأيناه على مر ِ التاريخ ِمن نهٍب ألموال أمثال هؤالء، وُمعاقبة ذويهم؛ بهدف ترويع اآلخرين من االقتداء بهم 

هم إالَّ حقدًا على المجتمع وتربصهم به الدوائَر؛ حتَّى إذا وجدوا فُرصة لم يزدْ  -في ُخُروجهم على المجتمع 

 لمعاودة الخروج على الحاكم، خرجوا وعاثوا في األرض فسادًا.

 

 فليكن لنا في التاريخ عبرة.

 

 الخليفة الراشد علي بن أبي طالب 

 الشيخ محمد أبو عجيلة

 م1/5/2009المصدر: أُلقيت بتاريخ: 

 خطب للشيخ

 ت ذات صلةمقاال

 هجري  8/6/1430 -ميالدي  02/06/2009تاريخ اإلضافة: 

       287زيارة: 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

ل َمن أسلم  لين، ومن العشرة المبشرين بالجنَّة، وأوَّ بيان، أسلم رابُع الُخلفاء الراشدين، ومن السابقين األوَّ من الص ِ

وأبو  -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -وعمره عشر سنين، وهو زوج فاطمة سي ِدة نساء العالمين، وبنت رسول هللا 

ْبطين الحسن والحسين، سي ِدي شباب أهل الجنة، أحبَّه النبي  وتُوف ِي وهو عنه راض،  -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -الس ِ

أَما : ))-صلَّى هللا عليه وسلَّم  -بمثابة هارون من موسى، قال عنه النبي  -ه وسلَّم صلَّى هللا علي -جعله النبي 

 غير أنَّه ال نَبيَّ بعدي((؛ متفق عليه.موسى، ِمن هاروَن ترضى أن تكون من ِي بَمْنزلَة 

 

 -: أنَّ النبي -ي هللا عنه رض -أخرج الترمذي عن البراء بن عازب   ال يُحبُّه إالَّ مؤمن، وال يبغضه إالَّ منافق؛

ِ بن أبي طالب  -صلَّى هللا عليه وسلَّم  : ))أنت من ِي وأنا منك((، قال أبو عيسى: هذا -رضي هللا عنه  -قال لعلي 

 حديث حسن صحيح.

 

ِ هللا  -رضي هللا عنه  -حبَّه  -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -جعل النبيُّ  ى هللا صلَّ  -ورسوله  -سبحانه  –دليالً على حب 

يقول:  -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -قالت: أشهد أن ِي سمعت رسول هللا  -رضي هللا عنها  -فعن أم ِ سلمة  -عليه وسلَّم 

))َمن أحبَّ عليًّا، فقد أحبَّني، وَمن أحبني فقد أحبَّ هللا، وَمن أبغض عليًّا فقد أبغضني، وَمن أبغضني، فقد أبغض 

((،  -هللا  ال أنَّه  -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -إليَّ رسول هللا عهد : "وهللاِ إنَّه مما -رضي هللا عنه  -علي  قالعزَّ وجلَّ

 يُبغضني إالَّ منافٌق، وال يحبني إالَّ مؤمن"؛ أخرجه أحمد.

 

اه النبي  عليًّا فلم يجدْ فاطمة، بيَت   -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -جاء رسول هللا أبَا تراب،  -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -سمَّ

ك؟((، فقالت: كان بيني وبينه شيٌء فغاضبني، فخرج فلم  عندي، فقال رسول يَِقل في البيت، فقال: ))أين ابُن عم ِ

إلنسان: ))انظر أين هو؟((، فجاء، فقال: يا رسوَل هللا، هو في المسجد راقدٌ، فجاءه   -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -هللا 

 -وهو مضطجٌع، قد سقط رداُؤه عن ِشق ِه، فأصابه تراٌب، فجعل رسول هللا   -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -هللا  رسول

 أبا التراب((؛ أخرجه مسلم.قم أبا التراب، قم يمسحه عنه، ويقول: ))  -صلَّى هللا عليه وسلَّم 

 



ض صلَّى هللا عليه وسلَّم  -وان، وجميَع المشاهد مع رسول هللا شجاعٌ ِمقدام، شهد بدًرا، وأُحدًا، والخندق، وبيعة الر ِ

خلَّفه على أهله، وله في الجميع بالٌء عظيم وأثر حسن، "وفي  -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -إالَّ تبوك؛ فإنَّ رسول هللا  -

اية غدًا رجالً يُف)): -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -خيبر قال النبي يوِم  تح على يديه، يُحبُّ هللاَ ورسولَه، ألعطين الرَّ

فقيل: يشتكي علي؟((، كلُّهم يرجوه، فقال: ))أين فغدوا ويحبُّه هللاُ ورسولُه((، فبات الناس ليلتهم أيُّهم يُعطى، 

انفذ عينيه، فبصق في عينيه، ودعا له فَبَرأ كأْن لم يكن به وجٌع، فأعطاه، فقال: أقاتلهم حتى يكونوا ِمثلَنا، فقال: ))

حتى تنزَل بساحتهم، ثم ادعُهم إلى اإلسالم، وأخبْرهم بما يجب عليهم، فوهللا ألْن يهدَي هللا بك رجالً على ِرسلك، 

 ُحْمر النَّعم((؛ متفق عليه.خيٌر لك ِمن أن يكوَن لك 

 

لم من حديث أبي هريرة : "ما أحببُت اإلمارة إالَّ يومئذ"، كما عند مس-رضي هللا عنه  -ولذا قال عمر بن الخطَّاب 

 ال ألْجِل اإلمارة، ولكن ألْجل هذه المنزلـة العالية الرفيعة. -رضي هللا عنه  -

 

غزيَر العلم، زاهدًا  -رضي هللا عنه  -بالشهادة في أكثَر من مشهد، وكان  -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -بشَّره النبي 

ٍ". : "ما-رحمه هللا  -ورًعا شجاًعا، قال اإلمام أحمد   جاء ألحٍد من فضائَل ما جاء لعلي 

 

ا زهده وخشيته، فقد كان  يقبض على لحيته ويبكي بُكاَء الخاشع الحزين، وكان يقول:  -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -وأمَّ

، إنَّ اآلخرة قد ارتحلَت مقبلة، وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرةً، فكونوا من أبناء اآلخرة، وال تكونوا من أبناء الدنيا

 فإنَّ اليوم عمل وال حساب، وغدًا حساٌب وال عمل"؛ رواه البخاري .

 

كان فقيًرا ال يملك ِمن متاع الدنيا شيئًا، تولَّى الخالفة خمس سنوات، واجهَ الخوارج، وواجه المتمردين، وواجه 

وقعة الجمل، ورآه عليٌّ مقتوالً في  -رضي هللا عنه  -طلحة  -رضي هللا عنه  -الطغاة، فحياته كلُّها مواجهة، لقي 

ن قال  مجندالً في دمائه، فنزل ومسح التراب ِمن على وجهه، وبكى طويالً، وقال: أسأل هللا أن يجعلني وإيَّاك ممَّ

 [.47فيهم: }َونََزْعنَا َما فِي ُصدُوِرِهْم ِمْن ِغل ٍ إِْخَوانًا َعلَى سُُرٍر ُمتَقَابِِليَن{ ]الحجر/

 

الي ال يجد طعاًما يأكله، رجع يوًما إلى أهله، فقال: عندَكم طعام؟ قالوا: ال، قال: عندكم تمضى عليه األيَّام واللي

واسمه ذو الفقار، فوقَف أمام أهل  -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -شيء؟ قالوا: ال، فخرج بسيفه الذي هو سيُف الرسول 

 -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -ا، وهذا سيُف الرسول العراق يقول لهم: قاتلكم هللا يا أهل العراق، أموُت أنا وأسرتي جوعً 

 ثم قال: َمن يشتريه من ِي بطعام ليلة؟ -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -معي، ولطالما جليُت به الكرباِت عن وجه رسول هللا 

 

 : متى-رضي هللا عنه  -وأسلم، وجاهد، ومات بطالً من أبطال اإلسالم، وكان يقول  -رضي هللا عنه  -عاش 

: ))إنك ستُضرُب ضربةً ها هنا، وضربة هنا، وأشار -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -يبعث أشقاها! يشير إلى قول النبي 

إلى ُصدغه، فيَسيل دمها حتى تخضب لحيتك، ويكون صاحبُها أشقاها، كما كان عاقر الناقة أشقَى ثمود((؛ 

 الطبراني.

 

وقَظ المسلمين للصالة، ثم دخل المسجد، فوجد عبدالرحمن بن قبَل صالة الفجر؛ لي -رضي هللا عنه  -خرج علي 

ا يلي األرض مسلوالً، فركله عليٌّ برجله، وقال: ال  ُمْلجم الخارجي، وجده منبطًحا على بطنه، وقد جعل سيفَه ممَّ

ه بالسيف على تنْم على بطنك، فإنَّها نومةُ أهل النار، وافتتح عليٌّ ركعتين، فوثب عليه الخارجي عدوُّ هللا، فضربَ 

 : هللا أكبر، هلل األمر من قبُل ومن بعد.-رضي هللا عنه  -صدغه فانفلق، فقال علي 

 

االجتماَع بأوالده وهو على فِراش  -رضي هللا عنه  -ويُحمل األسدُ إلى عرينه، ودماؤه تنزف، ويطلب عليٌّ 

مسلمون، واعتصموا بحبل هللا جميعًا وال الموت، ويوصيهم بوصية عظيمة: "اتقوا هللا، وال تموتُن إالَّ وأنتم 

قوا، هللاَ هللاَ في القرآن، ال يسبقنكم إلى العمل سابق، هللاَ هللا في الفقراء والمساكين، أْشِركوهم في معاشكم وفي  تفرَّ

د: ال إله إالَّ هللا  حتى فاضت أموالكم، وال تأخذْكم في هللا لومةُ الئم، ُمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، وظل يُرد ِ

 ُروحه إلى بارئها.

 

ا فِي اأْلَْرِض َوالَ فََسادًا َواْلعَاقِبَةُ ِلْلمُ   [.83تَِّقيَن{ ]القصص: }تِْلَك الدَّاُر اآْلَِخَرةُ نَْجعَلَُها ِللَِّذيَن الَ يُِريدُوَن عُلُوًّ

 

 

 

 الخطبة الثانية

 :-رضي هللا عنه  -ا يتعلَّق بأمير المؤمنين علي وهذه بعُض المفاهيم الخاطئة أحببُت أن أنب ِهَ عليها، وهي م



م هللا وجهه" عند ذكر علي  فهل يُستحب أيُّها المسلمون، أن نقول  -رضي هللا عنه  -منها قول بعض الناس: "كرَّ

كبقية الصحابة، أجاب عن ذلك  -رضي هللا عنه  -علي وجه التخصيص؟ أم نقول علي  -كرم هللا وجهه  -علي 

 ماء السَّلف:كثيٌر من عل

رضي هللا عنه  -: "قلُت: وقد غلب هذا في عبارةِ كثيٍر من النُّسَّاخ للكُتُب أْن يُفِردَ عليًّا -رحمه هللا  -قال ابُن كثيٍر 

م هللاُ وجَهه"، هذا وإْن كان معناه صحيًحا، لكن ينبغي  - بأْن يُقال: "عليه السَّالم"، من دُوِن سائِر الصَّحابة، أو "َكرَّ

ى بين الصَّحابِة في ذلك، فإنَّ هذا من باِب التَّعظيِم والتَّكريِم، فالشَّيخان وأميُر المؤمنين عثماُن أَْولى بذلَك  أنْ  يُسوَّ

 رضي هللاُ َعْنُهم أجمعين "، انتهى. -منه 

 

ِ بن أبي طالب  قال: إنَّه من بتكريم الوجه، وتخصيصه بذلك ِمن غلو الشيعة فيه، ويُ  -رضي هللا عنه  -وتلقيُب علي 

ا به، بل يشاركه غيُره من  أجل أنَّه لم يطَّلع على عورة أحٍد أصالً، أو ألنَّه لم يسجدُ لصنم قط، وهذا ليس خاصًّ

 الصحابة الذين ُوِلدوا في اإلسالم.

 

ا رواية إركاب علي  أهل العلم،  الدابة بعدَ موته، قال شيخ اإلسالم: فهذا كذٌب مختلق بات ِفاق -رضي هللا عنه  -وأمَّ

بشيٍء من ذلك، وال فَعَل به شيئًا من ذلك، ولم يذكر هذا أحدٌ من المعروفين  -رضي هللا عنه  -لم يوِص عليٌّ 

بالِعلم والعدل، وإنَّما يقول ذلك َمن ينقُل عن بعض الكذَّابين، وال يحلُّ أن يُفعل هذا بأحٍد من موتى المسلمين، وال 

 هذا مثلة بالميت، وال فائدة في هذا الفعل. يحلُّ ألحٍد أن يوصي بذلك، بل

 

ا موضع قبره، فقال شيخ اإلسالم: "المعروف عندَ أهل الِعلم أنَّه دفن بقصر اإلمارة بالكوفة، وأنَّه أُخفي قبُره؛  وأمَّ

دالرحمن بن لئال ينبَشه الخوارج الذين كانوا يُكف ِرونه، ويَستحلُّون قتله، فإن الذي قتله واحدٌ من الخوارج؛ وهو عب

وقتل معاوية، وقتل عمرو بن  -رضي هللا عنه  -ملجم المرادي، وكان قد تعاهد هو وآخراِن على قتِل علي 

 العاص، فإنَّهم يُكف ِرون هؤالِء كلَّهم، وكلَّ َمن ال يوافقهم على أهوائهم".

 

ا القبر الذي يزوره الشيعة اآلن بالنَّجف، ويَدَّعون أنَّه قبر علي  فقد قال عنه شيخ اإلسالم:  -ي هللا عنه رض -وأمَّ

ا المشهد الذي بالنَّجف، فليس بقبر علي  ٍ، بل  -رضي هللا عنه  -"وأمَّ فأهل المعرفِة متَّفقون على أنَّه ليس بقبر علي 

، مع قيل: إنَّه قبر المغيرة بن شعبة، ولم يكن أحدٌ يذكر أنَّ هذا قبُر علي، وال يقصده أحدٌ أكثَر من ثالثمائة سنة

يعة وغيرهم، وُحكمهم بالكوفة.  كثرة المسلمين من أهِل البيت والش ِ

 


