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�ن؛ نظرة 
ّ

 شيعّية حرب صف

 بقلم: جعفر فضل هللا 

 مدخل 

 وتار�خية تحليلّية.وفئوّ�ة : عقدّية عّدة زوايامن املمكن أن ننظر إ�� حرب صّف�ن من 

 ، فيمكن الّدخول من مدخل�ن:الزواية العقدّيةأّما من  

كث�ٍ� من التفاصيل، والبحث �� مدخل اإلمامة املعصومة، و�التا�� ال نحتاج إ�� ا�خوض ��   .1

ل ا�حّق، والباطل  
ّ
 ع�ّ�ٍ (ع) ومن معھ يمث

َ
األحداث، ور�ط األمور ببعضها؛ فال ر�َب أّن موقف

 �� املقابل.

مدخل األحاديث املروّ�ة عن الّن�ي (ص)، من أّن ج��ة معاو�ة عنوا��ا "القاسطون"، وهو   .2

ر الّصادق (ع)، أّن الن�ّي (ص) قال  ما ورد �� حديٍث رواه الشيخ الصدوق عن اإلمام جعف

" سلمة:  سلمة ياألم  هذا أم  واشهدي  طالب اسم��  أ�ي  بن  و�مام   ع��  املسلم�ن،  سيد 

قلت: يا رسول هللا من    ،املتق�ن، وقائد الغر ا�حجل�ن، وقاتل الناكث�ن واملارق�ن والقاسط�ن

قلت بالبصرة.  و�نكثونھ  باملدينة  يبا�عونھ  الذين  قال:  قال:  الناكثون؟  القاسطون؟  من   :

 .1"أ�حاب ال��روان: [ثم] قلت من املارقون؟ قال .الشام معاو�ة وأ�حابھ من أهل

فأّما   واملارق�ن،  والناكث�ن  القاسط�ن  ثالثة:  بقتال  "أمرُت  (ع):  ع�ّ�  عن  األمر  هذا  روي  وقد 

 .  2"–�ع�ي ا�حرورّ�ة  – ال��رون القاسطون فأهل الشام، وأّما الناكثون فذكرهم، وأّما املارقون فأهل 

فلما ��ضت باألمر نكثت طائفة، ومرقت أخرى، وقسط آخرون، �أ��م لم �سمعوا  ":  أيًضا  عنھ (ع)و 

 .هللا سبحانھ يقول: (تلك الدار اآلخرة نجعلها للذين ال ير�دون علوا �� األرض وال فسادا والعاقبة للمتق�ن)

 .3"ب�� وهللا لقد سمعوها ووعوها، ولك��م حليت الدنيا �� أعي��م وراقهم ز�رجها

(ع)و  إّن أيًضا  عنھ  (ص)  :  هللا  إل��م،  رسول  س��نا  الذين  هؤالء  وهم  القاسط�ن،  بقتال  أمر�ي 

القاسط�ن فهم أهم علي إ��  نلقهم �عد، فس��وا  الذين فرغنا م��م، واملارق�ن ولم  نا  والناكث�ن وهم هؤالء 

ا�خوارج، س��وا إ�� قوم يقاتلونكم كيما ي�ونوا جبار�ن، يتخذهم الناس أر�ابا، و�تخذون عباد هللا خوال،   من

 
ً

 .4وما لهم دوال
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عهد إلينا أن نقاتل مع ع�� الناكث�ن، فقد قاتلناهم،   رسول هللا (ص) إن :  أيوب األنصاري ي  أ�وعن  

وعهد إلينا أن نقاتل مع    -�ع�ي معاو�ة وأ�حابھ    -وجهنا إل��م  وعهد إلينا أن نقاتل معھ القاسط�ن، فهذا  

 .5�عد ع�� املارق�ن، فلم أرهم

مخاطًبا أهل البصرة: "أّ��ا الناس، استعّدوا للمس�� إ�� إمامكم، وانفروا ��   وقد ورد عن ابن عّباس

، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، 
ً

ا وثقاال
ً
كم تقاتلون سبيل هللا خفاف

ّ
�ن القاسط�ن"فإن

ّ
 .6ا�حل

من   فإّن  (ص)،  الّن�ي  إ��  ومنسوً�ا  آنذاك   
ً

متداوال توصيًفا  �عكس  الروايات  هذه  أن  عن  و�معزٍل 

املمكن ل�جدل حول إثبات هذه األحاديث من حيث الّسند أن يأخذ مداه ب�ن الفرق بما ُيبقي املسألة داخل  

املقار�ة اآلتية �� ال�ي يمكن أن تقّدم لنا الفرصة    ؛ األمر الذي يجعلدّوامة ا�جدل ب�ن ا�جهات املتنّوعة

 للفهم من جهة، وللبناء عل��ا فيما يرتبط بمسؤولّياتنا من جهة ثانية. 

 أو ال�خصية املقار�ة الفئوّ�ة

ا مهّمة وخط��ة من تار�خنا اإلسالمي تّمت ع�� أساس الصراع  
ً
كث�ٌ� من املقار�ات ال�ي تناولت أحداث

 ع�� أّ��ا حرٌب ب�ن ب�ي الفئوي، والذي رّ�م
ً

ُل فيھ العناصر الذاتّية والعصبوّ�ة. فتّم تصو�ر كر�الء مثال
ُ

ا تدخ

هاشم و��ي أمّية، وكذلك ما حكم الّصراع ب�ن ب�ي العّباس وأهل البيت (ع). بل �عُض الكتابات التار�خية  

ا ع�� أساس ق
ً

ب�ّ� بنسبة كب��ة، وال�ي  ال�ي �عكس ما قيَل �� سقيفة ب�ي ساعدة وما �عدها، �عكس نقاش

ظهر �� ا�حديث عن ب�ي هاشم، وقريش، وتيم وما إ�� ذلك؛ بل ا�عكس �ش�ل غ�� مباشر �� الذهنية ال�ي 

 قّسمت املسلم�ن إ�� مهاجر�ن وأنصار، وأّن من أولئك األمراء ومن هؤالء الوزراء وما إ�� ذلك.

زالوا آنذاك حدي�ي عهد بالذهنية ال�ي �انت سائدة قبل  وهذا األمر يبدو لنا طبيعًيا؛ ل�ون الناس ما  

 اإلسالم، و�� �حظاٍت حرجة تطفو هذه الذهنّية ع�� سطح املواقف وال�لمات. 

ب�ي هاشم و��ي   ب�ن  أّ��ا صراٌع  املسألة ع��  الكتابات  أن �عكس �عض  يمكن  االتجاه نفسھ،  و�� 

لّن�ّي (ص)، وأيٌّ م��ما أو�� من اآلخر؛ و�أّن القضّية قضّية  أمّية، و�تّم إدراج أدبّيات لها عالقة بالقرابة من ا

 وراثة �سبّية، وليست قضّية إسالٍم و�عب�ٍ� عنھ! 

ا، ليعت�� أّن مش�لة معاو�ة �� عدم البيعة لع�ّ�   أيًضا، يمكن أن نجد البعض ينحو نحًوا �خصي�

ورد ع�� لسان عبد هللا بن ُبديل بن ورقاء  (ع) �� أّن نفسھ تأ�ى أن يبا�ع من قتَل أقر�اءه �� بدٍر، وهو ما  

ه عتبة �� موقٍف واحٍد؟!"  ُيبا�ُع معاو�ة علًيا، وقد قتل أخاه حنظلة، وخالھ الوليد، وجدَّ
َ

 . 7ا�خزا��: "فكيف
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نا ال نر�د هنا استبعاد هذا العنصر أو ذاك �أحد العوامل ال�ي قد تدخل �� حسابات الصراع،  
ّ
إن

اتخاذ ذلك قاعدة لتفس�� مجمل األحداث، بحيث يتّم تقز�م ا�حدث، و�التا�� يتّم  ولكْن ال ي�حُّ أن يتّم  

 اج��اء فهمھ. 

إّن من املمكن أن ي�ون ل�جانب القب�� دوٌر �� خلفّيات الّصراع، كما من املمكن أن ي�ون ل�جوانب  

؛ حيث إّن حضور تأث�ٌ� �� ذلك أيًضا، ولكّن قراءتھ ضمن ا�حدث الكب�� قد �عطينا صورة أو�حالنفسية  

ت عل��ا الوقائع    –مثل هذه األمور  
ّ
ا �� حركة التار�خ �� تلك املرحلة، وذلك    –إذا دل �ش�� إ�� أمٍر خط�ٍ� جد�

أّن التحّول ا�حقيقي من الشرك إ�� اإلسالم لدى من �عتمد مثل ذلك لم يحصل، أو حصَل �ش�ل رس�ّي  

�ن الذين �انوا مستعّدين أن يقتلوا آباءهم و�خوا��م  شك�ّ�، دون العمق الذي �ان لدى املسلم�ن ا�حقيقيّ 

 و�ت�ّ�أوا م��م دونما اعتباٍر للنسب أو االنتماء، �جّرد أّ��م أعلنوا ا�حرب وشهروا سيوفهم ع�� املستضعف�ن. 

 املقار�ة التار�خية التحليلية

 ؛املدخل األ�ّح �عتقد أّن مقار�ة حرب صّف�ن من الزاو�ة التار�خية التحليلية ��  كما أشرنا آنًفا،  

 وذلك لسببْ�ن:

1  (  
ّ

دراسة األحداث التار�خية  أّن الوجهة العقدّية و�ن �انت �افية للمل��م�ن بمدرسة اإلمامة، إال

ال�لمات واملواقف لنا رؤ�ة تفس��ّية غنّية ملقّدمات ا�ح  وترابطا��ا مع  رب ونتائجها، ما يمنحنا فهًما  تقّدم 

ل تجارب حّية، ومن ال �ستطيع اتخاذ موقف و�� وتقييم  
ّ
أفضل للتار�خ، و�التا�� ل�حاضر؛ ألّن التار�خ يمث

 . هذا من جهة. 8تلك األّيام نداولها ب�ن الّناس)و (، وهللا �عا�� يقول: للتار�خ ال �ستطيع ذلك �� ا�حاضر

أ2 ا)  من  يخرجنا  النقاش  هذا  املذهبّية  ّن  إ��  ملقار�ة  للمذهب،  االعتقادّية  األصول  ع��  املبنّية 

املش��ك،   اإلسالمّي  ا�حدث  الفضاء  طبيعة  اكتشاف   �� مش��ٍك  حواٍر  إ��  لالستناد  إم�انية  هنا  وتجعل 

ا من قواعد علمّية موضوعّية.  
ً
ا من الوقائع ونقاش إثبا��ا أو نف��ا انطالق

ً
 التار��� ودالالتھ، انطالق

نا ال �ستطيع هنا أن �ستبعد  
ّ
ا�حّس املذه�ّي الفئوي حّ�ى لدى كّتاب التار�خ، ولكنَّ  من الطبي�� أن

 يبقى هناك فرٌق ب�ن االستناد إ�� الكتابة التار�خية، و��ن االستناد إ�� املقار�ات الكالمّية �� هذا ا�جال. 

، حيث ي�ون �� اإلم�ان تقديم الصورة  اإ�� الفضاء اإل�سا�ّي أيضً إّن املقار�ة التار�خية تنقلنا  بل  

 �� مش��كة  قضّية  التار�خ  ل�ون  عموًما؛  الدي�ي  أو  املذه�ي  السياق  خارج  هم  من  يقار��ا  أن  يمكن  ال�ي 

عوب واألمم. 
ّ

 اهتمامات الش

 قاعدت�ن: خلفّية قرآنّية تنطلق من وجهتنا �� التعاطي مع التار�خ ع��   ينب�� أن ت�ون  طبًعا
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ل عليھ، أو لننقسم ج��ت�ن   األو��
َ
أّن التار�خ مسؤولّية الذين صنعوه، فلسنا �ستعيده هنا لنتقات

سألون عّما �انوا  
ُ
�� حرٍب جديدة، وذلك قولھ �عا��: (تلك أّمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم وال �

 . 9�عملون)

قبل �ّل جماعة ع�� األخرى،  ، أّن ما ينب�� اس��دافھ من الفهم ليس ��جيل النقاط من  الثانيةو

ي�ون لنا تقييمنا ملا جرى �� التار�خ، ومن خالل  بل ما �س��دفھ هو الفهم الستخالص الع��ة من أجل أن  

 مشا��ة، وذلك ما �ش�� إليھ قولھ �عا��: (لقد �ان �� قصصهم ع��ة  ذلك أن  
َ

 �� مواقف
ُ

ف  كيف نتصرَّ
َ

�عرف

 .10ألو�� األلباب)

ا  ظ أّن  �مكن للباحث أن يالحو 
ً
املسلم�ن إذ أغلقوا إعمال الفكر الناقد �� الس��ة النبوّ�ة، انطالق

ا من  لعصمة التجر�ة وحّقانّي��ا �� جانِب الرسالة  من مبدأ التسليم
ً
، وكذلك �� ما ي�� املرحلة النبوّ�ة انطالق

للتار�خ العميق  الفهم  الكث�� من عناصر  أنفسهم  فّوتوا ع��  الظّن،  أّن  ،  مبدأ ُحسن  نجُد  نزال  ولذلك ال 

 نوعّية �� بناء ثقافة عميقة �� التعامل مع وقائع التار�خ، ولذلك ال نزال  
ً
عوي ال يمارُس نقلة ا�خطاب الدَّ

 نرى سطحّية �� التعامل معھ.

 ************ 

 �� وكذلك  واملرتكزات،  األسباب   �� جرى؛  ملا  فهم  محاولة  هو  بصدده  نحن  ما  ذلك،  إ��  استناًدا 

   :عّدة عناو�ن ، وما سنحاول ال��ك�� عليھالتالدال

ن لعنوان اال -أ
َ
 �حرب: ملعل

طلب القصاص من    لسبب حرب صّف�ن هو   اه معاو�ة بن أ�ي سفيانالعنوان العر�ض الذي أعط 

م   علًيا (ع) ، حيث طالَب معاو�ة  بن عّفان  عثمان قتلة ا�خليفة الثالث  
ّ
، و�� �عض ال�لمات  هم إليھ بأن �سل

 التسو�ق اإلعالمي لذلك ا��اٌم غ�� مباشر لع�� نفسھ باملشاركة �� القتل.أو 

الذي أعطاه ع��ٌّ (ع) هو معا�جة السلطة الشرعية �حالة ا�شقاق  املقابل، �ان العنوان العر�ض    ��

 األّم، وضرب للنظام. عن الّدولة

 �ان قد نقَل مركز ا�خالفة من املدينة إ�� ال�وفة؛ وذلك 
ً

 : 11ألسباب عديدة، م��اوهو أصال

توّسع رقعة العالم اإلسالمي، و�ان ال بد أن ت�ون العاصمة اإلدار�ة والسياسية للدولة ��  .1

 موقع �ع�ن ا�ح�ومة �� التحرك نحو جميع نقاط الدولة.
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وقف   .2 الذي  األك��  الثقل  كبار    معإن  هم  ا�جمل  أ�حاب  فتنة  ع��  القضاء   �� اإلمام 

؛ األمر الذي يجعل هنا قاعدة قوّ�ة لالنطالق  ة وجماه��ها�خصيات العراق ووجهاء ال�وف

 م��ا نحو األطراف. 

املناسب ملواجهة محاولة  ولكّن من ا�حتمل أن ي�ون االختيار أيًضا ناجًما عن �ون ال�وفة �� املوقع  

وا�حة   بوادرها  �انت  ال�ي  و   -  رّ�ما  –اال�شقاق  معاو�ة،  قبل  من  ام 
ّ

الش  �� سريعة مالحظة  لعّل  لإلمام 

 ، يمكن أن يبّ�ن ذلك بوضوح.قياًسا باملدينة املنّورة وموقع ال�وفة من دمشق  �خر�طة ا�جغرافيةل

ام وعالق��ا باملركز:  -ب
ّ

 إضاءة ع�� والية الش

ام أّول سنة ثالث عشرةتجدر اإلشارة إ�� أّن  
ّ

� يز�د بن أ�ي سفيان؛  أبا بكر وّجھ"ا�جنود إ�� الش
ّ
... وو�

ام"
ّ

اب أخاه معاو�ة عل��ا، وذلك  12ف�ان أّول األمراء الذين خرجوا إ�� الش
ّ
� عمر بن ا�خط

ّ
. و�عد موت يز�د و�

 دينار �� �ّل شهر"
َ

امية تحت  13�� سنة �سع عشرة، ورزقھ ألف
ّ

. أّما �� زمان عثمان، فجعل األخ�� البالد الش

ه عمر نيابة دمشق �عد أخيھ يز�د بن أ�ي سفيان، وأقّره ع�� ذلك عثمان بن  سلطتھ. قال ابن  
ّ

األث��: "وال

 .14عّفان وزاده بالًدا أخرى"

، بل �� عثمانهناك مؤاخذات ع�� والية معاو�ة منذ زمان  �ظهر من �عض النقوالت التار�خية أّن و 

  يَد عثمان    ع�ّ� بن أ�ي طالب ع�� �سطتش�� �عض الروايات إ�� وجود اع��اض من قبل  ، فزمان عمر أيًضا

ْيُتُھ، فقال ع�ّ�: أ�شدك  ، و�ان جواب عثمان لع��ّ ُمعاو�ة
َّ
ها؟ فقد ول

ّ
� معاو�ة خالفتھ �ل

ّ
: "هل �علم أّن عمر و�

فإّن معاو�ة   �عم، قال ع�ّ�:  منھ؟ قال:  يرفأ غالم عمر   من عمر من 
َ

�ان أخوف أّن معاو�ة  �علم  هللا! هل 

وهذا    .15وأنت �علُمها، فيقول للّناس: هذا أمر عثمان، فيبلغك وال �غّ�� ع�� معاو�ة"  يقتطع األمور دونك 

ام �انت �عامٍل خار�ّ�، وهو  
ّ

ا�حوار �ش�� إ�� أمٍر غ�� هام�ىي، وذلك أّن االنضباط �� سياسة معاو�ة �� الش

 �سطوة عمر، ولم تكن بوازٍع داخ�ّ�، ولذلك تحّول األمر �� زمان عثمان. 
ٌ
 مرتبط

ام "رأى معاو�ة �� موكٍب �غدو و�روح فيھ، فقال لھ
ّ

ا أ�ى الش
ّ
: يا معاو�ة! تروح �� كما روي أّن عمر مل

ا بأرٍض  
ّ
ك تصبُح �� من�ِلَك وذوو ا�حاجات ببابك، فقال: يا أم�� املؤمن�ن! إن

ّ
موكٍب و�غدو �� مثلھ، و�لغ�ي أن

 
َ
ا، فقال عمر: إّن هذا ل نا قر�ٌب م��ا، ولھ عيوٌن ذاكية، فأردُت أن يروا لإلسالم عز�  عدوُّ

َ
   لبيٍب   ُد يْ ك

ُ
 أو خدعة

 
ُ
 . 16"ٍب �ْ رَ أ

رات تجعلنا قادر�ن ع�� اف��اض أّن سياسة ع�ّ� (ع) �عد استالمھ مقاليد ا�خالفة 
ّ

إّن هذه املؤش

ما هو نتيجة وضوح �� تطّور هذه السياسة، والعوامل ال�ي 
ّ
تجاه معاو�ة لم ينشأ من حالة جزئّية أو آنّية، و�ن

 
 . 31، ص 7؛ البدایة والنھایة، ج387، ص 3تاریخ األمم والملوك، ج 12
 . 151، ص 6إمتاع األسماع، ج 13
 . 21ص،  8البدایة والنھایة، ج 14
 . 169، ص7؛ البدایة والنھایة، ج434، ص 1؛ تجارب األمم، ج338، ص 4تاریخ األمم والملوك، ج 15
 .  147، ص5؛ أنساب األشراف، ج331، ص 5تاریخ األمم والملوك، ج 16
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ر ف��ا، و�التا�� البناء ع�� ذلك طبيعة  
ّ
(ع) �� موقعھ كرأس للدولة اإلسالمّية، وهو  ا�خيارات املمكنة لع�ّ�  تؤث

 ما سيّت�ح أك�� �� ما يأ�ي من وقائع وتحليالت. 

 وقفة مع كالٍم لع�ّ� (ع) �� توصيف حرب ا�جمل وصف�ن: -ج

�ش�� �عض الكتب ال�ي أرسلها ع�ّ� (ع) شارًحا موقفھ من حرب ا�جمل، إ�� أّن سياسة ع�ّ� (ع) �عد  

 من تجلّيات  استالمھ مقاليد ا�خالفة، ��  
ً
منع أّي حالة من حاالت اال�شقاق. وقد �انت حرب ا�جمل واحدة

ھ �ان من بيعة الّناس إّياي ما قد  
ّ
ذلك، وهو ما �ش�� إليھ كتاٌب لع�ّ� �عثھ إ�� األشعث بن قيس الكندي: "إن

ن وسارا إ�� البصرة،  بلغك، و�ان ط�حة والز��� با�عا�ي ثّم نقضا بيع�ي ع�� غ�� حدٍث مّ�ي، وأخرجا أمَّ املؤمن�

 .17فسرُت إل��ما فالتقينا، فدعو��م إ�� أن يرجعوا �� ما خرجوا منھ فأبوا"

امية أن �عود إ�� حضن الّدولة، فأرسل كتاًبا مع  
ّ

و�عد حرب ا�جمل، أراد اإلمام ع�ّ� (ع) للبالد الش

الكتاب: "أّما �عد فإّن بيع�ي  جر�ر بن عبد هللا البج��، و�ان ع�� عالقة سابقة بمعاو�ة، و�ان من ضمن  

ھ با�ع�ي القوم الذي نبا�عوا أبا بكر وعمر وعثمان ع�� ما بويعوا عليھ، فلم  
ّ
ام، ألن

ّ
لزمتك باملدينة وأنت بالش

، و�نما الشورى للمهاجر�ن واألنصار؛ فإذا اجتمعوا ع�� رجل فسّموه  للشاهد أن يختار وللغائب أن يردَّ   يُك 

فإن خرج من أمرهم خارٌج بطعٍن أو رغبٍة رّدوه إ�� ما خرج منھ، فإن أ�ى قاتلوه ع��  إماًما �ان ذلك � رضا،

باعھ غ�� سبيل املؤمن�ن..."، ويش�� �� الكتاب إ�� قضية دم عثمان فيقول لھ: "فادخل �� ما دخل فيھ 
ّ
ات

 أن تتعّرض للبالء، فإن �عّرضَت 
ّ

ك واستعنُت هللا   لھ قاتلتُ املسلمون، فإّن أحبَّ األمور إ��َّ فيك العافية، إال

إ��َّ أحملك و�ياهم ع��   عليك، وقد أك��َت �� قتلِة عثمان، فادخل فيما دخل فيھ الناس ثم حاكم القوم 

ال�ي تر�دها فخدعة الص�ي عن الل�ن، ولعمري ل�ن نظرَت �عقلك دون هواك لتجد�ي  كتاب هللا. فأّما تلك  

ك من الط
ّ
لقاء الذين ال تحّل لهم ا�خالفة وال �عر ف��م الشورى، وقد  أبرأ قريش من دم عثمان. واعلم أن

 .18أرسلُت إليك و��� من ِقَبلك جر�ر بن عبد هللا وهو من أهل اإليمان وال�جرة، فبا�ع وال قوة إال با�". "

ا ع�� جانب ا�خد�عة �� مسألة دم عثمان: �� ن�ج البالغة ورد و
ً
 بمضمون آخر، ولكن فيھ اتفاق

ا آمّنا  أّما �عُد،  "
ّ
ا كّنا نحن وأنتم ع�� ما ذكرَت واأللفة وا�جماعة، ففّرق بيننا و�ينكم أمُس، أن

ّ
فإن

تنتم... وقد أك��َت �� قتلة عثمان، فادخل فيما دخل فيھ الّناس، ثّم حاكم  
ُ
ا استقمنا وف

ّ
وكفرتم، واليوم أن

تر� ال�ي  تلك  وأّما  �عا��.  هللا  كتاب  ع��  و�ّياهم  َك 
ْ
أحمل إ��َّ  أّول القوم   �� الل�ن  عن  �ّيِ  الصَّ خدعة  فإّ��ا  د 

 . 19الفصال، والسالم ألهلھ"

ام أو ا�خالفة برّم��ا �انت  و 
ّ

من الوا�ح �� هذا الكتاب �� ن�ج البالغة وسابقھ، أّن مسألة والية الش

طُح ُيظهر أمًرا، والباطُن أمٌر آخر.   نة �� املتداول، بحيث �ان السَّ
َ
 مسألة مستبط

 
 . 10، ص5.  موسوعة التاریخ اإلسالمي، ج5نھج البالغة، الكتاب رقم  17
 . 30-29وقعة صفین، ص 18
 . 64، الكتاب  412، ص 3نھج البالغة، ج 19
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 ذريعة، هو الوفد الثال�ي الذي أرسلھ معاو�ة ل
ّ

د أّن مسألة دم عثمان ليس إال
ّ

إلمام ع�ّ�  ومّما يؤك

(ع)، عندما وصَل اإلمام إ�� صّف�ن، و�دأت املبارزات ب�ن ا�ج��ت�ن، وقد ضّم هذا الوفد حبيب بن سلمة  

ك  
ّ
مط الكندي ومعن بن يز�د السلم�ن، وقال حبيب لإلمام: فإن قلت إن رحبيل بن السَّ

ُ
الفهري القر�ىي، وش

  لم تقتلھ فاع��ل أمر الّناس، في�ون أمرهم هذا شورى بي��م،
ّ
 .20الّناُس أمرهم من أجمع عليھ رأُ�ُ�م" �يو�

 :سعة سلطانھالبيعة بتو  معاو�ة اش��اط -د

والًيا    اش��ط لقبول البيعة لع�ّ� (ع) أن يبقيھ األخ�ُ� يّت�ح من �عض النقوالت التار�خية أّن معاو�ة  

ام، وأن يمنحھ خراج مصر
ّ

النصوص السابقة أّن هناك  . و�� الوقت الذي نالحظ فيھ من �عض 21ع�� الش

ھ ير�د �� زمان ع�ّ� (ع) أ�عد من ذلك
ّ
  مكن وهذا األمر ي،  مؤاخذات ع�� سلوكھ �� زمان عمر وعثمان، نجد أن

ر ع�� املستوى الشع�ي، مّما ير�ك خطط 
ّ
ل عنصر ضغٍط مؤث

ّ
أن ُير�ط بقضّية الثأر لدم عثمان، حيث �ش�

ام إ��  ا�خليفة ا�جديد �� فرض الشرعية، وهو ما شهد
ّ

ن معاو�ة من توحيد ج��ة الش
ّ

ناه فيما �عد، من تمك

  صّفھ.

لھ مصر من موقع اس��اتي�� ملعاو�ة، باعتبارها تقع إ��  من زاو�ة أخرى،  و 
ّ
رّ�ما يلوح للمتأّمل ما تمث

ا، ما جعلھ �عمل ع�� �عطيل ج��ة مصر عندما  
ً
ام، �� الوقت الذي يقع العراق شرق

ّ
ا�جنوب من بالد الش

أّن املوضوع االقتصادي  نرصد �سهولة  ة من جهة العراق. هنا،  لھ بالقوّ   (ع)  إرهاصات إخضاع ع��ّ بدت  

 سياسًيا بال شك؛ بحيث إّن أّي واٍل يجعلھ ع�ّ� (ع) ع��    املصري الذي طلبھ معاو�ة لنفسھ
ً

ل مدخال
ّ
�ش�

ام تحت  ؛ ما سيجمع  السلطة الشرعية املركزّ�ةمصر سي�ون غ�� قادٍر ع�� تحر�ك سياسات 
ّ

مصر إ�� الش

 من الناحية العملّية.  سلطة معاو�ة

موضع مفاوضات ب�ن معاو�ة و��ن عمرو بن العاص،   ت �انال ينب�� أن نن�ىى هنا أّن مصر نفسها  

حيث قبل األخ�� أن يدخل �� مشروع معاو�ة �� مواجهة ا�خالفة املركز�ة طبًعا �� واليتھ ع�� مصر، ولم  

 حّ�ى فرض ع��  
ً

د ما ذكرناه من �ون ا�جانب    .22معاو�ة أن يكتب لھ كتاًبا �� ذلكينخرط فعال
ّ

وهذا ما يؤك

 إ�� ا�جانب السيا�ىي. 
ً

 االقتصادي مدخال

ھ يضُع املسألة �� سياق إضعاف السلطة الشرعية املركزّ�ة، وا�حفاظ ع�� االستقاللّية ال�ي 
ُّ
هذا �ل

ّزز إم�انية ا�حصول ع�� استقاللّية واقعّية، حصل عل��ا معاو�ة �� زمان عثمان، وتوسعة السلطان بما �ع

 رسمّية عن الدولة املركزّ�ة. ح�ى و�ن لم تكن استقاللّية  

هنا يمكن أن نفتح باًبا إ�� رصد مستقبل سياسة معاو�ة، لنجد أّن ا�خالفة تحّولت معھ إ�� ملٍك  

يز�د، بحيث أصبحت السلطة  عضود، وفقدت أد�ى املعاي�� عندما عمل ع�� ��يئة انتقال السلطة لولده  

 
 . 202-200وقعة صفین، ص  20
21  
 . 66-61، ص2؛ شرح نھج البالغة البن أبي الحدید، ج40-34وقعة صفین البن مزاحم:  22
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مة بالسياسة، �� تقر�ِب الناس واستبعادهم،  
ّ

وا�حفاظ ع�� استمرارّ���ا ع�� النسق الذي ير�د �� املتحك

 و�� قبولهم ورفضهم، وحّ�ى �� حيا��م و���ا��ا.

 سياسة ع�ّ� (ع) �� ا�حكم -هـ 

 يمكن لنا هنا أن نرصد عّدة أمور ذات أهّمية بالغة:  

حلُّ من داخل النظام ال من خارجھ، األّول 
ُ
د ع��ٌّ (ع) ع�� أّن املسألة ت

ّ
 : �� ما يرتبط بدم عثمان، أك

ضغٍط  ورقة  �ستخدمها  األخ�ُ�  �ان  حيث  ومعاو�ة،  (ع)  ع�ّ�  ب�ن  جرت  ال�ي  املراسالت  �عكسھ  ما  وهذا 

ماح لتقديرات  ل�حصول ع�� م�اسب س العدالة وعدم السَّ  لتحقيق 
ً
بينما ير�دها ع�ّ� (ع) قاعدة ياسية، 

 �خصّية أن تفرط عقد الّنظام.

: تقديم النموذج النبوّي ل�حكم، والذي يقوم ع�� احت�ام ا�حاكم للشريعة ومعاي��ها، ال أن  الثا�ي

سياستھ.  �� ذلك  �لَّ  ا�حاكم  ر 
ّ

ا  ��خ مراجعة  ا�جال  هذا   �� ن�ج  و�مكننا   �� الواردة  ال�لمات  من  لكث�� 

إ�� السلطة ودور    24، مروًرا بنظرتھ23البالغة، سواء �� إدارتھ ملسألة استبعاده من ا�خالفة �عد وفاة الّن�ي

 إ�� ممارستھ العملّية
ً

 لهذه القيم ع�� نفسھ قبل أن يمارسها ع�� غ��ه.  25ا�حاكم ف��ا، وصوال

املرحلة ال�ي  وال سّيما ��  مسألة النموذج ليست مسألة هامشّية �� قّوة الرسالة �� حياة الّناس،  و 

القواعد   الّن�ي (ص)، هذه  س، وهو هنا  ال�ي أرساها املؤّسِ القواعد  تثبيت  التأسيس، و�� مرحلة  ال�ي ت�� 

جذرً�ا    تتضّمن املستوى  �غي�ً�ا  ع��  وذلك  والقيم  والتقاليد  والعادات  املفاهيم  والرو�� ��  النف�ىي 

ب  و 
ّ
االجتما�� والسيا�ىي واالقتصادي وال��بوي وسائر ما �شتمل عليھ ا�جتمع من أ�شطة، وهو ما يتطل

صوص  ، ومهما عال شأُن النّ التنظيم والتوجيھ والقيادة ملؤّسسات ا�جتمع املتنّوعة لتقوم بدورها وفق ذلك

�� هذا ا�جال، فإّن النموذج ا�جّسد لها هو الذي يلعُب دوًرا حاسًما �� تفعيلها أو �� �عطيلها. بل قد وجدنا  

 
ورد في كتابھ ألھل مصر قولھ: "فما راعني إال انثیال النّاس على فالٍن یبایعونھ، فأمسكُت یدي، حتى إذا رأیُت راجعة النّاس قد   23

ھ عليَّ  رجعت عن اإلسالم یدعون إلى محِق دین محّمد (ص)، فخشیُت إن أنا لم أنصر اإلسالم وأھلَھُ أن أرى فیھ ثَلًما أو ھدًما تكون المصیبة ب
ث حتى  م من فوِت والیتكم التي إنّما ھي متاع أیّام قالئل، یزول منھا ما زال كما یزول السراب أو كما یتقّشع السحاب، فنھضُت في تلك األحدا أعظ

 . 62رقم  لھ إلى أھل مصرمن كتاٍب  ، 119، ص3ج زاح الباطل وزھق، واطمأنَّ الّدیُن وتنھنھ". راجع: نھج البالغة، 
ألسلمنَّ ما سلَمْت أموُر المسلمین ولم یكن فیھا جوٌر إّال  لقد علمتم أنّي أحقُّ الناس بھا من غیري. ووهللاِ  ثمان: " وكذلك قولھ في والیة ع

، من كالم لھ لما عزموا على  124، ص 1. نھج البالغة، ج" ، التماًسا ألجر ذلك وفضلھ، وزھًدا فیما تنافستموه من زخرفھ وزبرجھعليَّ خاّصة 
 . 74بیعة عثمان، رقم 

روى ابن عبّاس قال: دخلُت على أمیر المؤمنین علیھ السالم بذي قار وھو یخصُف نعلھ، فقال لي ما قیمة ھذا النعل، فقلت: ال قیمة   24
 . 33، خطبة رقم 80، ص1لھا، فقال علیھ السالم: وهللا لھي أحبُّ إليَّ من إمرتكم إّال أن أقیم حق�ا أو أدفع باطًال". نھج البالغة، ج

ٍم آخر لھ: "اللھّم إنّك تعلُم أنّھ لم یكن الذي كان منّا منافسةً في سلطاٍن أو التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم  وفي كال
، من كالم لھ رقم  13، ص2. نھج البالغة، جمن دینك، ونظھر اإلصالح في بالدك، فیأمن المظلومون من عبادك، وتقام المعّطلة من حدودك" 

131 . 
شّدِ المواقِف داللةً ھو ما رواه الشریف الرضي في نھج البالغة من كالٍم لعلّي (ع) لّما سمع قوًما من أصحابھ یسبّون أھل  من أ 25

لتم مكان سبّكم  الّشام، فقال: "إنّي أكرهُ لكم أن تكونوا سبّابین، ولكن لو وصفتم أعمالھم وذكرتم حالھم، لكان أصوَب في القول، وأبلَغ في العذر، وق 
لعدوان من  یّاھم اللھم احِقْن دماءنا ودماءھم، وأصلح ذات بیننا وبینھم، واھِدِھم من ضاللتھم، حتى یعرَف الحّق َمْن جھلھ، ویرعوي عن الغّي واإ

   . 206، من كالم لھ وقد سمع قوًما من أصحابھ یسبون أھل الشام أیّام حربھم بصفین، رقم 185، ص2نھج البالغة، ج  لھج بھ". 
الٍم لھ وقد أشار علیھ أصحابھ باالستعداد للحرب بعد إرسالھ جریر بن عبد هللا البجلي إلى معاویة: "إّن استعدادي لحرب  كذلك من ك

أو عاصیًا. والرأي  أھل الّشام وجریٌر عندھم إغالٌق للشام، وصرٌف ألھلھ عن خیٍر إن أرادوه، ولكْن قد وقَّتُّ لجریر وقتًا، ال یقیم بعده إّال مخدوًعا 
 .. 43، الكالم رقم 94، ص1ندي مع األناة..." راجع: نھج البالغة، جع



9 
 

أّن ا�حاكم �ستطيع أن يتالَعَب بأك�� النصوص قداسة، و�صرف املع�ى عن غايتھ، واآلية عن مقصدها،  

ج فرٌق  يكُمُن  وهنا  سياستھ.  �حساب  �عمُل  نماذج  لذلك  (ع)،  و�ّ�ئ  ع�ّ�  لھ 
ّ
يمث الذي  النموذج   �� وهرّي 

ما ع�� اإلسالم نفسھ. 
ّ
لھ معاو�ة؛ وهذا الفرق خط�ٌ� ال ع�� �عض أوجھ ا�حكم فقط، و�ن

ّ
 والنموذج الذي يمث

بذلك، ال نفهم ا�حكم �� املنظور اإلسالمي مسألة سلطة سياسية من دون رؤ�ة وقواعد تنت�ي إ��  

ف��ا ا�حاكم  دور  بل  نفسھ،  كثقافة    اإلسالم  اإلسالم  تأكيد  سبيل   �� املتنّوعة  ا�جتمعّية  األ�شطة  قيادة 

حياة، يتمظهر �� مفردات ا�حياة اليومية، و�� إدارة السلطة السياسية، و�� حركة االقتصاد واألمن وما إ��  

 ذلك.

ة طبيعة رفض اإلمام  : خطورة موقع النموذج �� مرحلة التثبيتالثالث
ّ
ع�ّ� (ع)  ، يجعلنا نفهم بدق

ل�حلول الوسط مع معاو�ة، و�عب��ه عن معاو�ة باملضّل، وذلك �� الكتاب الذي �عثھ إ�� جر�ر حينما �ان  

ما أراد معاو�ة أن ي�ون �� �� عنقھ بيعة، وأن يختار من أمره  
ّ
يقود املفاوضات األّولية مع معاو�ة: "أّما �عُد فإن

و�ّن املغ��ة بن شعبة قد �ان أشار ع��َّ أن أستعمل معاو�ة    ما أحّب، وأراد أن يرّ�ثك ح�ى يذوق أهل الشام،

�ن عضًدا، فإن با�َعَك الّرجل، 
ّ
خذ املضل

ّ
ع�� الشام وأنا باملدينة، فأبيت ذلك عليھ، ولم يكن هللا ل��ا�ي أت

بِ 
ْ
ق

َ
 . 26ْل"و�ال فأ

�� ما يرتبط بموقع    رّ�ما أمكن لنا من خالل تتّبع السياق التار��� ملسألة ا�خالفة، وتحديًدا: الرا�ع

ع�ّ� (ع)، بدًءا من معارضة ع�ّ� ملا آلت إليھ األمور �� سقيفة ب�ي ساعدة، مروًرا بالنظرة إليھ �� �خصيتھ  

اب: "
ّ
 حملهم ع��، أن ي �ا�َ لِ وَ   أجرؤهم وهللا، إن ومن�جھ، والذي يلوح من �لمة ا�خليفة الثا�ي عمر بن ا�خط

لصاحُبك (ص)  نبّيھ  وسّنة  هللا  ع��    !27كتاب  حملهم  أمرهم  و�َ�  إن  البيضاء أما  راط    ا�حّجة  والّصِ

آنذاك،  28"املستقيم  مطروًحا  �ونھ  مع  علًيا  واستبعدت  ا�خالفة  إ��  �عثمان  أتت  ال�ي  ورى 
ّ

الش ومسألة   ،

 إ�� ما بدا من مواقف و�لمات �عد استالم ع�ّ� ل�خالفة..  
ً

جعلنا نفهم أّن قبول معاو�ة البيعة  �لُّ ذلك ي وصوال

� ع�� وفق النموذج الذي سيقّدمھ ع�ّ� (ع)، وهو ما سيصطدم حكًما  
ّ

لع�ّ� (ع) �ع�ي �غي�� نموذجھ �ش�ل ك�

نيا كباب نحو   للدُّ نيا كهدف ال  للّناس، وللدُّ ا�حكم سلطاًنا ال رسالة، ولنفسھ ال  ير�د  أّي حاكٍم  بمصا�ح 

 اآلخرة. 

 النموذج الذي يطرحھ ع��ٌّ (ع) ل�حكم يتعاَرُض مع النموذج السائد للسياسة،  ومن نافل القول إّن 

 كيف يدير العملية السياسية، وهو �ان دائَم الرّد ع�� ذلك  
ُ

ھ ال �عرف
ّ
وهو ما دفَع كث��ين الّ��اِم ع�ّ�ٍ �� أن

 بإعادة ر�ط املوقع با� سبحانھ و�عا��.  

بأد�� مّ�ي، ولكّنھ �غدر و�فجر، ولوال كراهية الغدر لكنت    يقول �� إحدى �لماتھ: "وهللا ما معاو�ة 

 بھ يوم القيامةمن أد�� الّناس
ُ

و�� كالٍم    .29"، ولكن �ّل غدرة فجرة، و�ّل فجرة كفرة، ول�ل غادٍر لواٌء ُ�عرف

 
 . 52وقعة صفّین البن مزاحم المنقري، ص  26
 یقصد علی�ا وھو یوّجھ خطابھ إلى ابن عبّاس.  27
   .326، ص6، وج1، ص12ابن أبي الحدید، شرح نھج البالغة، ج  28
 .211، ص 10ابن أبي الحدید، م. ن.، ج 29
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يُت 
ّ
صر با�جور �� َمن ُول ي أن أطلَب النَّ

ّ
ا عوتب ع�� التسو�ة �� العطاء: "أتأمرو�

ّ
عليھ؟! وهللا ما أطور بھ  لھ مل

ما املاُل ماُل هللا؟! أال  
ّ
 و�ن

َ
ماِء نجًما. لو �ان املاُل �� لسّو�ُت بي��م، فكيف ما سمر سم�ٌ� وما أمَّ نجٌم �� السَّ

نيا و�ضُعُھ �� اآلخرة، وُ�كرمھ �� الّناس   ، وهو يرفُع صاحبھ �� الدُّ
ٌ

و�ّن إعطاء املال �� غ�� حّقھ تبذيٌر و�سراف

ُهم.  و��يُنھُ  كَرُهم، و�ان لغ��ه ُودَّ
ُ

ھ �� غ�� حّقھ وال عند غ�� أهلھ إال حرمھ هللا ش
َ
 عند هللا. ولم يضع امرؤ مال

ديٍن 
َ

رُّ خ
َ

ش
َ
عُل يوًما فاحتاج إ�� معونِ�ِ�م ف ْت بھ النَّ

َّ
ُم خليل"30فإن زل

َ ْ
أل

َ
، إ�� غ�� ذلك من ال�لمات ال�ي 31، وأ

نيا.  �عكُس نموذًجا صعًبا �� السياسة ع�� م   ن أراد الدُّ

 �خصّية معاو�ة وأسلو�ھ  -و

أ�ي سفيان،  ال�ي �ش�� �خصّية معاو�ة بن  التار�خية  ر�ما يمكننا أن نقف عند �عض الشواهد 

إ��   �ش��  ول�و��ا  جهة،  من  تطرحها  ال�ي  واملواقف  وال�لمات  امل�ّ�رات  لتفس��  قاعدة  ل 
ّ
�ش� ل�و��ا  وذلك 

 اإلمام با�حلول الوسط ع�� الطر�قة السياسية املتداولة من جهة أخرى.السبب الذي لم يقبل فيھ 

ة، أو قبلها بقليل، و�ان من الطلقاء. والذي ��ّمنا هنا هو    معاو�ةإّن  
ّ

 �� فتح مك
ّ

الذي لم ُ�سلم إال

الشهادت�ن  �شهادة  وذلك  الرس�ي،  االنتقال  هو  األّول  نحو�ن؛  ع��  اإلسالم  إ��  الشرك  من  االنتقال  أّن 

ن صوغ �خصّيتھ وسلوكھ  والّدخول �� االجتماع اإلسالمي؛ والثا�ي هو االنتقال الّداخ��، بأن �عيد اإل�سا

ع�� أساس اإلسالم. والتحّقق من األمر الثا�ي هو �� تقييم آثار ال�خص العملية وأسلو�ھ وطر�قتھ، وهو  

 ما يمكن أن يقّدم لنا التار�خ شواهد عليھ. 

ع��م   يصدر  ما  ب�ّل  الظّن  ُحسن  �ستتبع  بما  األ�خاص،  ا�حكم ع��   �� الساذجة  الطر�قة  و�ّن 

مهم، أمٌر غ�� سليم عندما يرتبط األمر بدراسة حركة التار�خ وتفس�� خلفّيا��ا، دون أن  استناًدا إ�� إسال 

إ�� ذلك، بل ع�� أساس الدراسة   أو ما  اّ��اٍم ع�� أساس مذه�ي أو عاطفي  �� حالة  �ع�ي ذلك أن ننطلق 

حداث والفاعل�ن ف��ا واآلثار  املبنّية ع�� وقائع التار�خ، وا�خ��ة ال�ي نخ����ا �� تحليل األمور، والر�ط ب�ن األ 

بة عل��ا. 
ّ
 امل��ت

أن   لنا  يمكن  بحيث  داخلها،  عن  ينفصل  ال  �خصّية  أّي  �عيشھ  الذي  التار�خ  إّن  آخر،  و�تعب�� 

النوايا   يتّبعها هذا أو ذلك؛ بل قد �ستكشف من ذلك حّ�ى  ال�ي  �ستدلَّ ع�� املرتكزات واألف�ار واملنا�ج 

 ا�خبيئة �� داخل النفس.

دة إ�� الشواهد التار�خية، و�� تحليلنا ل�لمات كث�ٍ� من األ�خاص الفاعل�ن �� تلك املرحلة،  و�العو 

ل لإلسالم، وهذا حضر �� أك�� من  
ّ
يبدو أّن النظرة العاّمة لم تنقل معاو�ة من موقعھ الّسابق إ�� موقع املمث

عندما أراد معاو�ة    - و�ان ع�� مصر    –   كالم قيس بن سعد كالٍم �� املقارنة بينھ و��ن ع�ّ� (ع). نجد ذلك ��  

، و�ان فيما كتب إليھ: "أّما �عد فال�جب من استسقاطك رأيي، والطمع �� أن �سوم�ي استمالتھ لقتال ع��ّ 

 
 الصدیق. الخدین:   30
 . 126، الكالم رقم  6، ص 2نھج البالغة، ج 31
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، وأقر��م من رسول    –ال أبا لغ��ك    –
ً

ا�خروج من طاعة أو�� الّناس باألمر، وأقولهم با�حّق وأهداهم سبيال

،  هللا وسيلة، وتأمر�ي بالدخول  
ً

هم سبيال
ّ
�� طاعتك وطاعة أ�عد الّناس من هذا األمر، وأقولهم بالزور، وأضل

ون، طواغيت من طواغيت  
ّ
ون مضل

ّ
وكذلك ��    32إبليس..."وأدناهم من رسول هللا وسيلة، ولديك قوم ضال

إليھ كتابھ أ�ي بكر عندما أرسل  الغوائل لدين هللا،    كالم محمد بن  لھ: "لم تزل أنت وأبوك تبغيان   
ً

قائال

وتجهدان ع�� إطفاء نور هللا، وتجّمعان ع�� ذلك ا�جموع، وتبذالن فيھ املال، وتخالفان فيھ القبائل، ع��  

 .33ذلك مات أبوك، وع�� ذلك خلفتھ، والشاهد عليك بذلك من يأوي و��جأ إليك من بقية األحزاب..."

عكس �� شواهد �� حركتھ السياسّية �� املرحلة السابقة ع�� صّف�ن، وذلك �� �عز�ز  هذا األمر ا�

، نظًرا �حضور �خصّية ع�ّ� �� الوجدان اإلسالمي  
ً

موقفھ من ع�ّ� (ع)، والذي �� اعتقادنا لم يكن سهال

املسل اخت��ه  الزمن  من  ونصف  ِعقَدين   �� ثّم  التأسيسية،  اإلسالم  ف��ة  امتداد  وع��  ضمن  �عاّمة،  مون 

 متغّ��ات ليست بالهّينة. ومن هذه الشواهد: 

العاص .أ بن  عمرو  األخ��   دعوتھ  النخراط  بي��ما  كب��ة  صفقة  وعقد  بدهائھ،  املعروف 

لة �ع�ّ� (ع).
ّ
 بالتخطيط للمعركة ضّد ا�ح�ومة املركز�ة املتمث

اس):   .ب
ّ
الن (مفاتيح  والزهد  سك 

ُّ
الن أهل  ��  استمالتھ  طر�قتھ   �� يلوح  أيًضا  األمر  هذا 

  �� وا�حيلة  ا�خدعة  باعتماده  وذلك  ا�خالفة،  رفض  من  ملوقفھ  رحبيل التسو�ق 
ُ

بن    ش

ا، ولھ تأث��
ً
ان حمص، و�ان ناس�

ّ
ع�� شر�حة كب��ة من أهل    الّسمط، الذي �ان من س�

ة خ��تھ السياسية و الشام، ومن ثّم  
ّ
ام  استغالل قل

ّ
ضّد ع�ّ� تور�طھ �� تحشيد أهل الش

ل�ن  (ع)،
ّ
شبھ اإلعداد لعمل مسر�� يصنع ا�حلبة و��ئ املمث

ُ
لتنط�� ا�حيلة ع��   34بطر�قة �

 ال �سمح لھ بالكث�� من ا�خ��ة السياسية، و�تحّول  
ً

سك ا�عزاال
ُّ
ال�خص الذي �عيش الن

 عنده املوقف السيا�ىي �عد القناعة إ�� قضّية إيمان! 

 ألهداف 
ً
خدم الّدين وسيلة

ُ
 السياسة، وليس العكس.هنا است

إ��   .ج ملا  الكذب  ال�جوء  الكتب:  والتحر�ف  يرده من  يرده من  ما  تحر�ف  إ��  ا 
ً
هذا مضاف

"واف��ى عليھ    كذب ع�� لسانھ بن سعد والقيس  ب  �عض الكتب، كما �� �عاملھ مع كتا

ام قال فيھ �عد البسملة: "إ�� األم�� معاو�ة بن أ�ي سفيان  
ّ

كتاًبا آخر وقرأه ع�� أهل الش

نظرُت   وقد  اإلسالم!   �� عظيًما  ا 
ً
حدث �ان  عثمان  قتل  فإّن  �عد،  أّما  سعد.  بن  قيس  من 

َر �سع�ي مظاهرة قوٍم قتلوا إمامهم مسلًما محرًما..."
َ
ما قال    �� عرض  35لنف�ىي ودي�ي فلم أ

 لھ. 

 
 . 61، ص 6ابن أبي الحدید، شرح نھج البالغة، ج  32
 . 119وقعة صفین، ص  33
روي أنّھ بعد إرسال معاویة خلف ُشرحبیل وكا على حمص لیقدم، "دعا خاّصتھ وثقاتھ من رؤوس قحطان والیمن من أبناء عّم   34

ا قتل عثمان؛  شرحبیل... وأمرھم أن یستقبلوه ویخبروه أّن علیًا قتل عثمان"؛ وبعد ذلك رجع إلى معاویة وقال لھ: یا معاویة! أبى النّاس إّال أن علیً 
 . 47-44وقعة صفین، صابن مزاحم، لئن بایعت لھ لنُخرجنََّك من الشام أو لنقتلنََّك". راجع: فوهللا 

 . 32-31، ص 5موسوعة التاریخ اإلسالمي، ج 35
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تل عّمار بن ياسر، حيث أوجَب اه��اًزا ��   حواره �عد استشهاد عّمار: .د
ُ
ا ق

ّ
مراوغة معاو�ة مل

لهذا  الراوي  أّن  والالفت  الباغية".  الفئة  "تقتلھ  ھ 
ّ
أن (ص)  الّن�ي  حديث  نتيجة  املوقف 

ام �ان عمًرا بن العاص نفسھ، وذلك أّن "عّماًرا تقتلھ الفئة البا
ّ

ھ  ا�حديث �� الش
ّ
غية، وأن

ليس لعّمار أن يفارق ا�حّق وأن تأ�ل النار منھ شيًئا"، حّ�ى سمع معاو�ة �عض اال�شقاق  

ام! أ�ّل 
ّ

: أفسدَت ع��َّ أهل الش
ً

�� أهل الشام، وال سيما من الُعّباد، فبعث إ�� عمرو قائال

، و�ال  ما سمعَت عن رسول هللا تقولھ؟!؛ فأجابھ عمرو: لقد رو�َت أنت فيھ مثل الذي رو�ُت 

ام! قلُ��ا وعّمار يومئٍذ �� ولك. قلُت ولسُت أعلُم الغيَب أن ست�ون صّف�ن"!
ّ

 فاسأل أهل الش

 ذلك بلغ 
ّ

اس، أّما ا�خاصة فروي أن
ّ
ومن الطبي�� أن ينط�� هذا املنطق ع�� عاّمة الن

ُحد!"
ُ
ا أخرجناه إ�� أ

ّ
 .36 علًيا (ع) فقال: "ونحن قتلنا حمزة ألن

أّن املسألة عنده �� إدارة السياسة حّ�ى �� مقابل حديث الّن�ي (ص) الذي  وهذا يدلُّ ع��  

 ينب�� أن يدفَع ا�خلص للمراجعة؛ ولكنَّ هذا األمر لم يحصل.

  الكالمُ �أ�ي  ، و نفسھ القائم ع�� خدعة، ال ع�� معاي�� إسالمّية صادقة  التحكيممسألة   .ه

 تفاصيلها.  �عض حول 

إّن معاو�ة استغّل الكتب والرسائل بينھ و��ن ع�ّ�  توظيف رسائل ع�ّ� (ع) �� غ�� سياقها:   .و

يتسّقط  (ع) لت��ير القتال. ينقل املع���� الشاف�� عن شيخھ النقيب الز�دي: "�ان معاو�ة 

يزال   وأّ��ما غصباه حّقھ، وال  بكر وعمر،  أ�ي  يذكره من حال  ما عساه  علًيا و�ن�� عليھ 

ھ، لينفث    والرسالة يبع��ا،لكتاب يكتبھ،  يكيده با
َ
ت بما �� صدره من حال أ�ي بكٍر يطلُب ِغرَّ

ام، و�ضيفھ إ�� ما  عليھ  وعمر، إّما م�اتبة أو مراسلة، فيجعل ذلك حّجة  
ّ

عند أهل الش

ھ قتل عثمان، وماأل ع�� قّرره �� أنفسهم من ذنو�ھ كما زعم،  
ّ
فقد �ان غمصھ عندهم بأن

ط  قتل  ھ 
ّ
وأن خصلة  قتلھ،  و�قيت  البصرة،  أهل  دماء  وأراق  عائشة،  وأسر  والز���،  �حة 

ھ يت�ّ�أ من أ�ي بكر وعمر و�نس��ما إ��واحدة، وهو  
ّ
مخالفة الرسول �� الظلم و   أن يثبت أن

وغصباه   غلبة  عليھ  وثبا  وأّ��ما  ا�خالفة،  الك��ى  ف،  إياهاأمر  الطامة  هذه    ليست �انت 

وأهل العراق، الذين هم جنده و�طانتھ وأنصاره؛    ، بليھمقتصرة ع�� فساد أهل الشام عل

القليل    
ّ

إال الشيخ�ن  إمامة  �عتقدون  �انوا  يعة"الشاذ  ألّ��م 
ّ

الش خواص  واملراجع 37من   .

لرسائل ع�ّ� (ع) ا�جوابّية يخلص بوضوح إ�� �عب�� اإلمام أّن هذه املسألة تّم تجاوزها من  

ما �ان يؤكد ع�� موقعھ م
ّ
 ن ا�خالفة �� سياق املش�لة ا�حالية.  الناحية العملية، و�ن

ھ ال شأن  
ّ
هذا ومن املعلوم أّن من السهل التعمية ع�� العاّمة �� أمر الكتب والرسائل؛ فإن

االج��اء   فيھ  يمكن  مّما  الناقلون،  إل��م  ينقلھ  ما  إال  عل��ا،  لهم  الع 
ّ
اط وال  ��ا،  للناس 

نخت��ه اليوم جلًيا �� طر�قة اإلعالم  والتحر�ف والتوظيف للكالم �� غ�� موضعھ، وهو ما  

 
 . 419، ص1؛ تذكرة الخواص، ج90، ص 5العقد الفرید، ج 36
 . 185-184، ص15ابن أبي الحدید، شرح نھج البالغة، ج  37
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�لٌّ من موقعھ وخلفّيتھ ومص�حتھ، وهذا ما أشرنا    �� نقل األحداث واملواقف وال�لمات،

 إليھ آنًفا �� �عامل معاو�ة مع غ�� اإلمام أيًضا.

إّن �ّل ذلك ال يجعلنا نحكم ع�� النوايا فيما يخصُّ صدق األ�خاص �� إعالن إسالمهم،  

الوقائع واألفعال، وتحليل مدى ا��جامها مع دعوى اإلسالم الفع��، بما    بل ا�حكم ع��

باعھ، ولو ع�� نفسھ أو  
ّ
يجعل صاحبھ مجّسًدا أو حر�ًصا ع�� تحّري ما ير�د اإلسالم وات

 الولدين واألقر��ن.

 مجر�ات ا�حرب:دالالت ��  -ز

تخرج   ف�انت  ا�جيش�ن،  ب�ن  مناوشات  ا�حرب ع�� ش�ل  بدأت  صف�ن  الطرف�ن ��  كال  من  فرقة 

هـ، ح�ى حصلت موادعة ب�ن الطرف�ن ،حاول اإلمام ع��  37فيقتتالن، تبع��ا هدنة �� شهر محرم من عام  

(ع) خاللها التوصل إ�� الص�ح، حقًنا للّدماء؛ ولكّن معاو�ة �ان يرفض بيعة اإلمام و�صرون ع�� املطالبة  

 بدم عثمان.

� معركة رهيبة، واستمّرت ا�حرب ب�ن كّر وفّر ح�ى سقط مع اإلصرار ع�� ذلك، التحم ا�جيشان �

 خاللها عدد كب�� من املسلم�ن.

خالل ا�حرب، استشهد عّمار بن ياسر، ول�حديث الذي نقلناه أعاله، وقعت الفتنة ب�ن صفوف 

 جيش معاو�ة، ولكنَّ ا�خد�عة ال�ي انطلت ع�� كث��ين أعادت التوازن إ�� ا�جيش. 

ا مالت كّفة ا�حرب إ�� ناحية جيش ا�ح�ومة املركز�ة، بلغ ذلك معاو�ة فاستد�� عمًرا بن العاص  
ّ
ومل

�ستش��ه، فقال لھ: أرى أّن رجالك ال يقومون لرجالھ ولسَت مثلھ، هو يقاتلك ع�� أمر وأنت تقاتلھ ع�� 

��م وأهل الشام ال يخافون    غ��ه، أنت تر�د البقاء وهو ير�د الفناء، وأهل العراق يخافون منك إن ظفرت 

ًما  علًيا إن ظفر ��م، ولكْن  
َ

ألِق إل��م أمًرا إن قبلوه اختلفوا و�ن رّدوه اختلفوا، اْدُعُهم إ�� كتاِب هللا حك

 .38فيما بينك و�ي��م

و�انت هذه الّدعوة سبًبا �� تضعضع جيش اإلمام ع�ّ� (ع)، و�رزت فئة كب��ة م��م يدعون اإلمام إ��  

 لدعوة التحكيم، و�ان أشّد الّناس �� ذلك أحد كبار القادة، وهو األشعث بن قيس.االستجابة 

  وحاول اإلمام أن ينّ��هم إ�� أّن تلك خد�عة،  
ّ

وقال لهم اإلمام ع�� (ع): "و�حكم! وهللا ما رفعوها إال

ر�ح ق   ووهًنا وميدة، إّ��ا �لمة حّق ُيراد ��ا باطل"، فخاطبوا اإلمام باسمھ الصَّ
ً
ائل�ن: يا ع�ّ�، أِجْب إ�� خد�عة

 ندفعك برّمتك إ�� القوم أو نفعُل بك كما فعلنا بابن عّفان. ولم يجد  
ّ

كتاِب هللا عّز وجلَّ إذ ُدعيَت إليھ و�ال

 فقال: "فإن تطيعو�ي فقاتلوا و�ن �عصو�ي فاصنعوا ما شئتم"
ً

 .39اإلمام (ع) معهم سبيال

 
 . 210، ص2لبالغة، ج؛ شرح نھج ا477-476وقعة صفین، ص 38
 . 317-316، ص3؛ الكامل في التاریخ، ج35-34، ص4تاریخ الطبري، ج 39
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املعركة، و�اد أن   (ع) أن  و�ان مالك األش�� �� ساحة  إ�� معاو�ة، ففرض هؤالء ع�� اإلمام  يصل 

 يرسل إليھ ليعود؛ وهذا ما حصَل، و�دأت �عدها تداعيات ذلك. 

 عنھ وهو  
ً

ال
ّ
�عدها فرضت املفاوضات السياسية نفسها ع�� املوقف، وأراد اإلمام (ع) أن يرسل ممث

مو�ىى   أ�ي  ترشيح  عليھ  فرضوا  اإلمام  جيش  من  ا�خدوع�ن  ولكنَّ  االش��،  مالك  أو  عّباس  بن  هللا  عبد 

كم قد عصيتمو�ي �� أّول األمر، فال �عصو�ي ا
ّ
� أبا  األشعري، فقال اإلمام (ع) لهم: "إن

ّ
ي ال أرى أن أو�

ّ
آلن، إ�

ل الّناس عّ�ي 
ّ

ھ ليس بثقة، فقد فارق�ي وخذ
ّ
ثّم هرب مّ�ي   –بال�وفة عند الذهاب �حرب ا�جمل    –مو�ىى فإن

 .40حّ�ى أّمنتھ �عد أشهر"

أر لدم عثمان:  -
ّ
 ال�حيفة خالية من الث

ذلك   نتيجة  جيو�انت  وتماسك  قّوتھ  ع��  حافظت  سياسية   
ً
جولة معاو�ة  كسَب  ونقَل  أن  شھ، 

طر�قة    �� وا�خدوعون  قيس،  من  األشعث  ذ�ل   �� الّداخل  من  ويساعدهم  (ع)،  ع�ّ�  جيش  إ��  املش�لة 

استجاب��م للمجر�ات، حّ�ى كتبت �حيفة إعالن الهدنة ووقف القتال، وأن ي�جأ الطرفان إ�� كتاب هللا  

سنة   رمضان  إ��  ا�حكم�ن  قرار   �� البّت  وأّجل  قضاياهم،  ومع 37�حّل  أساس    هـ،  ع��  بدأت  ا�حرب  أّن 

ھ ال يبدو  
ّ
فقد ورد ف��ا: "هذا    أّن ذلك ذكر �� ال�حيفة ولو بإشارة �سيطة.االقتصاص من قتلة عثمان، فإن

قا�ى أ�ي سفيان،  بن  طالب ومعاو�ة  أ�ي  بن  عليھ ع��  تقا�ىى  معهم من    يما  ال�وفة ومن  أهل  ع�ّ� ع�� 

ا  
ّ
ام ومن �ان معهم من املؤمن�ن واملسلم�ن، إن

ّ
شيع��م من املؤمن�ن واملسلم�ن، وقا�ىي معاو�ة ع�� أهل الش

إ��   فاتحتھ  من  بيننا  وجلَّ  عّز  هللا  كتاب  و�ّن  غ��ه،  بيننا  يجمع  وال  وكتابھ،  وجّل  عّز  هللا  حكم  عند  نن�ل 

ميت ما أمات، فما وجد ا�حكمان �� كتاب هللا عّز وجّل عمال بھ، وما لم يجدا �� خاتمتھ، نحيي ما أحيا، و 
ُ
ن

 .41"...كتاب هللا عّز وجّل فالسّنة العادلة ا�جامعة غ�� املفّرقة

 السبب وراء �عضع جيش ا�حكومة املركزّ�ة: -

 قتال  
ّ

حيفة، وال يرى إال القوم. فقال (ع): "وأنا وهللا  قيل لإلمام ع�ّ� (ع): إّن األش�� ال يقرُّ بما �� ال�َّ

ما رضيُت وال أحببُت أن ترضوا"، ثّم قال: "يا ليَت فيكم مثلھ اثن�ن، يا ليت فيكم مثلھ واحًدا يرى �� عدّوي  

م فعصيتمو�ي، وهللا لقد 
ُ

م، وقد ��يُتك
ُ

ْت ع��َّ مؤونتكم، ورجوُت أن �ستقيم �� �عض أوِدك ما أرى، إذا �خفَّ

 ضعَضَعْت 
ً
ُتم ِفعلة

ْ
ة"فعل

ّ
ْت وْهًنا وِذل

َ
ْت ُمّنة، وأورث

َ
 . 42 قّوة، وأسقط

اهدة أبداُ�ُ�م، 
ّ

�ا الش و�� الواقع، نجد مثل هذه النظرة �� كالٍم آخر لع�ّ� (ع) يوّجهها إ�� قومھ: "أ�ُّ

ھ،  
َ
عصون

َ
م يطيُع هللا وأنتم �

ُ
 أهواؤهم، املبَت�� ��م أمراؤهم. صاحُبك

ُ
ُهم، ا�ختلفة

ُ
 عقول

ُ
وصاحُب أهل  الغائبة

رهم، فأخذ مّ�ي   الّدينار بالّدِ
َ

�ي بكم صرف
َ
ام �ع�ىي هللا وهم يطيعونھ. لوددُت وهللا أّن معاو�ة صاَرف

ّ
الش

 م��م. يا أهَل ال�وفة! ُمنيُت بكم بثالٍث واثنت�ن: ُصمٌّ ذوو أسماع، و�كم ذوو كالم،  
ً

 منكم وأعطا�ي رجال
ً
عشرة

 
 . 319، ص3؛ الكامل في التاریخ، ج36، ص4؛ تاریخ الطبري، ج499وقعة صفین، ص 40
 . 39-38، ص4تاریخ الطبري، ج 41
 . 322، ص3؛ الكامل في التاریخ، ج43-42، ص4؛ تاریخ الطبري، ج521وقعة صفّین، ص 42
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يديكم. يا أشباه اإلبِل، غاَب  للقاء، وال إخواَن ثقٍة عند البالء. تر�ت أوُع�ٌي ذوو أبصار. ال أحرار صدٍق عند ا

قت من جانٍب آخر..." ما ُجمعت من جانٍب تفرَّ
َّ
ل

ُ
 .43ع��ا رعاُ��ا؛ �

والسؤال الذي يطرُح نفَسُھ هنا: هل أّن املبادئ غ�� قادرة ع�� تحقيق التماُسك �� ا�جيوش؟ أو �� 

 ل جانب ا�حاكم الرسا��؟النخبة السياسية ال�ي تتحّرك إ

قد يبدو للوهلة األو�� أّن املبادئ بطبيع��ا غ�� قادرة ع�� تحقيق الوحدة والتماسك؛ ألّ��ا �ستبعد  

 الوسائل ال�ي �شّد الَعَصب، و�ستخدم سياسة العصا وا�جزرة. 

نا نالحظ هنا أمر�ن:  ولكنَّ

  وأوالدهم   الرسالية. يكفي أن نجد �� معسكره ال�حابة الكبار: أّن علًيا (ع) لم يفتقد النماذج  األّول 

مقّدم��م  ،  والتا�ع�ن عّباسو��  بن  هللا  ياسرو   ،عبد  بن  عبادة  ،  عّمار  بن  سعد  بن  وقيس  األش��  ومالك 

 وغ��هم. األنصاري 

ل  ليس املطلوب أن ي�ون �لُّ الّناس �� مستوى هؤالء، فإّن  �عم، بمقياس ع�ّ� (ع)  
ّ
�ّل جماعة تتمث

خالل   من  يتّم  ما  عادة  الوجهة  وتحديد  وا�جماه��،  الوسطى  واألطر  العليا  القيادة  مستو�ات؛  ثالث   ��

لهما، أّما ا�جماه�� ف�ي  
ّ
ا باملعاي�� ال�ي تمث

ً
رة  املستو��ن األّول�ن؛ ألّ��ما األك�� عمًقا والتصاق

ّ
عادة ما ت�ون متأث

 العاّم، وتنساق وراء العاطفة، و�التا�� قد يجتمع موقفها ع�� باطٍل مع أّ��ا  
ّ
��ما، ورّ�ما تتحّرك وفق ا�خط

م  
ّ
 أم�� املؤمن�ن (ع): "الناُس ثالثة؛ فعاِلٌم رّ�ا�ي، ومتعل

ُ
قد �عيش اإلخالص �� إيما��ا. و��� هذا ُ�ش�� حديث

لم �ستضيئوا بنور العلم ولم ي�جأوا إ��   يميلون مع �ّل ر�ح،  ٌع، أتباُع �ّلِ ناعٍق،ع�� سبيل نجاٍة، وهمٌج رعا

 .44ركٍن وثيٍق"

ما عمل عليھ معاو�ة هو استمالة مجموعة من القيادات (األطر الوسطى) وذلك �� خصوص أهل  

ام، بينما �ان املوضوع معّقًدا �� معسكر ع�ّ� (ع)، ولذلك عمل ع�� ضعضعة ج��تھ من خالل اللعب 
ّ

الش

ت عملًيا  حاسمة �� هذا ا�جال، وال�ي استثمر ع�� عواطف ا�جماه�� وسطحّي��م، و�انت قضية التحكيم  

مشكالٍت �انت موجودة �� املناخ العام الذي حكم ا�حرب ومجر�ا��ا، وال�ي م��ا إش�الّية الوضوح �� ا�حرب 

 لدى كث�� من الّناس.

كث�ً�ا من املرتاب�ن مراجعتنا لبعض النصوص التار�خية تو�ح لنا بأّن معسكر اإلمام ع�ّ� (ع) واجھ  

ك
ّ

وهذهواملشك القتال،  اع��ل  و�عضهم  يمارسها    �ن،  قد  التفاف  عملية  بأي  لالنخداع  خصبة  بيئة  �انت 

 ضعف البنية العقدية وا�خ��ة لدى هؤالء. 
�

 معاو�ة، مستغال

حار�ي لعبد هللا بن بديل  يمكن لنا �� هذا ا�جال أن نتأّمل �� قول ز�اد بن النضر ا��� مقابل هؤالء 

لُّ    ليوم  : "إّن يومنا و�ومهمبن ورقاء
ُ
� 

ّ
. ، رابط ا�جأشصادق الّنيةمشيع القلب،  عصيٌب! ما يص�� عليھ إال

 
 . 97، من خطبة لھ رقم 189-188، ص 1ھج البالغة، جن 43
 . 147، من كالم لھ رقم 36، ص 4نھج البالغة، ج 44
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قال لهما اإلمام (ع): ليكن هذا  ففصّدقھ عبد هللا،  "،  الرذالم��م إال  يبقى منا و ذلك اليوم   أظّن ما  أيم هللا،  و 

لعمرو بن ا�حمق  كذلك �� قول ع�ّ� (ع)    45الكالم مخزوًنا �� صدوركما، ال تظهراه وال �سمعھ منكما سامع"

 ، وهو يدلُّ ع�� ضعف ا�جانب العقدي لدى كث��ين. 46ا�خزا��: "ليت أّن �� جندي مائة مثلك"

لوا  
ّ
لكنَّ هؤالء فقدوا القدرة ع�� التأث�� نتيجة موقِف الذين خرجوا ع�� ع�ّ�ٍ (ع) يوم التحكيم، وش�

 . عنصر ضغٍط كب�ٍ� من داخل ا�جيش

: أّن ا�جيش هو نتاُج سياسات أخذت ببعض الوسائل، رّ�ما تحت ذريعة فقھ الضرورة؛ ال  الثا�ي

ذلك قد يؤّدي إ�� الكث�� من الثغرات، وهذه الثغرات ُيمكن أن ينفذ ��ّمنا األمر، ولكّن الفكرة هنا �� أّن  

ى االجتماع القائم ع��  م��ا الطرف املقابل. بل قد نقول: إّن هذه الثغرات تبقى جزًءا من أي اجتماٍع، ح�

ر فيھ ظروف املرحلة، وقد شهدنا �عًضا من ذلك �� حركة الن�ّي (ص)، حيث 
ّ
اإليمان واإلسالم، وهو ما تؤث

قبل إسالم ا�جميع، وعمَل ع�� صهرهم من خالل انخراطهم �� ا�جتمع من جهة، وع�� تحييد سلبّيا��م من  

 جهة أخرى.  

 خالصات:  

ما ��    ماملش�لة لأّن  :  األمر األّول 
ّ
  القضائي   شعارقضية سياسية جوهر�ة، وأّن ال مسألة قضائّية، و�ن

 سيا�ىي عاطفي لھ ما َ�ْعَده،  املطروح هو شعار (دم عثمان) 

 مباَ�ًعا من املسلم�ن، ورفُضُھ ا�حلول الوسط �ان �سبب تاث��ها  األمر الثا�ي
ً
: أّن علًيا (ع) �ان خليفة

، وهو أمٌر ذو تأث�� كب�� �� تلك املرحلة  نظامھ، و�� ذا��ا املش�لة �� حرب ا�جملوحدة الكيان اإلسالمي و ع��  

 .  الزمنّية.

ز ع�� النموذج املبدئي �� تلك املرحلة ال�ي تلت مرحلة التأسيس،  األمر الثالث
ّ

: أّن علًيا (ع) �ان يرك

ع��   كب��ة  بمسؤولّية  يلقي  ما  وهذا  بالباطل،  ا�حّق  يختلط  ال  ل�ي  رافق    �اهلوذلك  الذي  األّول  ا�جيل 

 املؤّسس، ل�ي �ستمّر �� ا�جيل الثا�ي، وهكذا. 

ل �� سياستھ النموذج النقيض للنموذج املبدئي، وذلك ما ظهر ��  األمر الرا�ع
ّ
: أّن معاو�ة �ان يمث

كث�� من األفعال واملواقف وال�لمات ال�ي قد يّتخذها البعض أساًسا لتخو�ن معاو�ة تجاه أصل اإلسالم،  

ل  
ّ
خطورة ع�� النموذج  و�� �� ا�حّد األد�ى تدلُّ ع�� أّن إسالم معاو�ة لم ينعكس ع�� �خصھ وأدائھ، بل ش�

 اإلسالمي نفسھ.  

ا�جتمع اإلسالمي، وال�ي األمر ا�خامس  �� تراكمت  ال�ي  الضعف  نقاط  أّن حرب صّف�ن أظهرت   :

 ظهر أثرها �� ثالثة أصناف من الظواهر:  

 
 . 111وقعة صفین، ص 45
 . 182، ص 3شرح نھج البالغة، ج 46
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ساك الذين استغرقوا �� العبادة ففقدوا امل��ان �� ا�حكم ع�� الواقع، فسهل   )1
ّ
ظاهرة الن

رحبيل 
ُ

لهم ش
ّ
 الّناس. ع�� ا�حاكم استغالُل �ساطة تدّي��م ملص�حة حكمھ؛ وهؤالء مث

التحكيم   خدعة  عل��م  انطلت  الذين  ا�خوارج  نموذج  لهم 
ّ
يمث ع�ّ� كذلك  ع��  ففرضوا 

التحكيم، طلب  ع��  عّباس،   الن�ول  بن  هللا  عبد  من   
ً

بدال األشعري  مو�ىى  أ�ي  واختيار 

ف املعركة،  من  األش��  صر  و�رجاع  النَّ تحقيق   �� (ع)  ع�ّ�  ة 
ّ
خط ا�حاّد  موقفهم   �� أر��وا 

لوا الحًقا حركة  قد بلغ عدد هؤالء اث�ي عشر ألف مقاتل،  و�رجاع األمور  إ�� نصا��ا، و 
ّ
ش�

، للسبب نفسھ الذين فرضوه عليھ، وهو الن�ول  خطرة �� قلب ا�جتمع اإلسالميتكف��ية  

 ع�� التحكيم!  

و�ان م��م أبو مو�ىى األشعري الذي استطاع عمرو بن العاص أن يقنعھ   ظاهرة امل��ّددين، )2

َت عمرو معاو�ة، مّما أّدى إ�� استتباب أمر الشام ملعاو�ة، و�غراق   بخلع ع�ّ� (ع)، بينما ثبَّ

 ال�وفة بالفتنة.

وهؤالء   )3 للمبادئ،  و�فتقدون  وا�حنكة،  السياسية  ا�خ��ة  يمتل�ون  الذين  لهم ظاهرة 
ّ
مث

 �ي سفيان وعمرو بن العاص. معاو�ة بن أ

من   )4 مجموعة  لهم 
ّ
مث وهؤالء  السياسية،  وا�خ��ة  والعلم  املبادئ  يمتل�ون  الذين  ظاهرة 

"لو   الثابتة:  لرؤ���م  تجسيٍد  أصرح  ياسر  بن  عّمار  مقولة  و�انت  ثبتوا،  الذين  الّ�حابة 

ا ع�� ا�حّق وأّ��م ع�� بنا ح�ى يبلغوا  هزمونا
ّ
   ..47باطل"السعفات �جر لعلمنا أن
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