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 :صفٌن معركة

 :المفاوضات مرحلة

 منذ نفسه وقدم الدماء، إراقة من مزًٌدا المسلمٌن وتجنٌب معاوٌة، استقطاب فً ٌؤمل علًالخلٌفة  ظل     

 هو ،"م656 الثانً كانون/ هـ66 رجب" شهر فً الكوفة من رسوًل  إلٌه فؤرسل حق، طالب أنه على البداٌة

 عثمان تعاون الذٌن األشراؾ وأحد بجٌلة، قبٌلة ورئٌس األوائل العراق فاتحً ومن البجلً، هللا عبد بن جرٌر

 على معاوٌة حمل على مهمته واقتصرت الجمل، وقعة فً الشتراك تجنبوا الذٌن القبائل زعماء وأحد معهم،

 . والجماعة الطاعة إلى ودعوته البٌعة،

 فً وٌرؼب مصر، فً الوضع على مطمئًنا ٌكن لم فهو حرًجا، موقًفا آنذاك ٌواجه كان معاوٌة أن وٌبدو     

 الشام أهل تهٌئة من له بد ول متزاٌد، بٌزنطً لضؽط ٌتعرض كان أنه كما علٌها، الستٌالء أو ٌٌدهاتح

 بن عمرو وصول بانتظار وهو علً، معسكر فً القوى موازٌن ٌراقب تطور كان كما جانبه، إلى وتعبئتهم

، الرسول وأمسك الجمل، وقعة بعد ما إلى رده أجل لذلك األمر؛ فً لمشاورته فلسطٌن من استدعاه الذي العاص

ا، سنًدا العاص، بن عمرو فً معاوٌة ووجد ًٌ  فً الحٌاة مدى مصر ولٌة بمنحه ووعده مشروعه فً فؤشركه قو

 أوساط فً دعاٌة بتنظٌم ونصحه والخارجٌة، الداخلٌة العقبات تجاوز فً ٌساعده سوؾ وبؤنه انتصاره، حال

 شرحبٌل فاستدعى بهم، ٌقاتله ثم قتلته، وإٌواء عثمان قتل مسئولٌة وتحمٌله علً، ضد وفلسطٌن الشام، مقاتلة

ا، الشام، بالد فً تؤثًٌرا األكثر والرجل كندة، أشراؾ من وهو الكندي، السمط بن ًٌ  المزعامة ٌتعدى وفٌما قبل

 مختلؾ فً هذا فجال عثمان، بدم للمطالبة دعمه إلى ودعاه الوضع، تفجٌر عن علً بمسئولٌة وأقنعه القبلٌة،

ا ذلك وكان حمص، أهل باستثناء الشام أهالً استقطاب فً ونجح ألفكاره، ٌروج الشامٌة المدن ًٌ  موقؾ لدعم كاف

 :بشرطٌن مزوًدا علً رسول ٌعٌد بؤن له سمح الذي األمر ومطالبه، معاوٌة

 .عثمان قتله من القصاص: األول

 .جدٌد  خلٌفة لنتخاب الشورى: الثانً

 جانب من الصراع مضمون تشكالن أساسٌتان نقطتان هناك إذن حرب، إعالن بمثابة الرد ذلك كان     

 أمام األولى النقطة على وشدد السلطة، شرعٌة بمسؤلة متعلقة والثانٌة عثمان، بمقتل صلة ذات األولى: معاوٌة

ا كونه إلى ٌستند وهو المقتول، للخلٌفة لالنتقام بالدعوة تؤثًرا األشد الشام مقاتلة ًٌ  وأمام منه، قرابته بسبب له ول

 فقد عثمان ٌقتل لم علً كان إذا: "أجابهم موقفه تبرٌر هإلء منه طلب وعندما معه، للسٌر تحمًسا األقل القراء

 عنصري بٌن ربط النحو هذا وعلى ،"أتباعه ونواة محٌطه ٌشكلون الذٌن القتلة وحمى قتله، على تواطؤ

 لعلً مباشرة تهمة توجٌه من ٌتمكن لم لكنه الشورى، إلى والدعوة عثمان، بدم المطالبة فكرة الصراع،

 الجناة، تسلٌم طلب مجرد إلى المباشر التجرٌم من له المتدرجة اتهاماته ٌفسر الذي األمر فً القتل، بالضلوع

 حق على هللا ٌرحمك فؤعنا" مساندته، إلى بدعوه عمر بن هللا عبد إلى فكتب لفكرته، المإٌدون استقطاب وحاول

 المسلمٌن، بٌن شورى كانت أبٌت فإن لك، أرٌدها ولكنً علٌك، اإلمارة أرٌد لست فإنً المظلوم، الخلٌفة هذا



 بٌن شورى نردها فإنا" عثمان، قتلة معاقبة فً نصرته إلى ودعاه وقاص، أبً بن سعد إلى كتب كما

 شورى أمرهم فٌكون الناس، أمر اعتزل" النزاع لحل رإٌته على علً مع اتصالته خالل وأكد ،"المسلمٌن

 . "رأٌهم علٌه أجمع من أمرهم الناس ٌولً بٌنهم،

 المدٌنة فً انتخابه جرى وقد الشرعٌة، السلطة بزمام ٌمسك أنه فرأى رأٌه، عنه علً دافع المقابل، وفً     

 الثالثة الخلفاء باٌعوا الذٌن واألنصار المهاجرٌن، وبخاصة المسلمٌن من الساحقة باألؼلبٌة السلطة، منح مركز

 خرج فإن رضى، هلل ذلك كان إماًما فسموه رجل على اجتمعوا" فإذا لهم، هً الشورى أن كما سبقوه، الذٌن

 كلمة توحٌد واجب وعلٌه ،"المإمنٌن سبٌل ؼٌر اتباعه على قاتلوه أبى فإن منه، خرج ما إلى ردوه خارج منهم

 ونازع أهله، لٌس ما ادعى وأنه منه، أولى القتل أبناء ألن عثمان؛ بدم بالمطالبة لمعاوٌة عالقة ول المسلمٌن،

 فهً عثمان، قتلة من قصاصال أما. خارًجا وعده ،"الحق به لٌدحض بالباطل وجادل مثله، لٌس من األمر هذا

 التً الحرجة الظروؾ هذه فً قتلته تسلٌم ٌستطٌع ل أنه كما القتل، هذا فً متورًطا نفسه ٌعد ول ثانوٌة، قضٌة

 . المسلمون بها ٌمر

 ضمن للمسلمٌن، خلٌفة به والعتراؾ اإلسالمٌة، الجماعة حظٌرة إلى العودة معاوٌة مطالبة علً وكرر     

 لكن النخعً، زرارة بن وعمرو ٌزٌد، بن ضمرة مع ،"م656 آذار/ هـ66 رمضان" شهر فً إلٌه أرسله كتاب

  .السابقٌن  شرطٌه تنفٌذ وكرر رأٌه، ٌبدل لم معاوٌة

 :واالستعداد التجهٌز، مرحلة

 :علً قوات فً البشرٌة التعبئة

 مزًٌدا ومارسوا الجمل، وقعة بعد كثًٌرا عددهم ازداد وقد الكوفة، فً األمور زمام ٌتولون عثمان قتلة كان     

 أجل من قبائلهم بٌن نفوذهم وظفوا وقد القبلٌة، النقسامات متخطٌن الحرب، سبٌل فً والضؽط التؤثٌر، من

 وحٌن عثمان، قتلوا حٌن حق على كانوا بؤنهم راسخ اعتقاد ٌربطهم كان أنه والراجح واألتباع، المإٌدٌن تجٌٌش

 نفرق أن علٌنا ربما لكن ،"الشام ظلمة" لمحاربة ٌستعدون وهم حق على اآلن وأنهم الجمل، أصحاب حاربوا

 :منهم فئتٌن بٌن

 ودخلوا قضٌته، وتبنوا علً حول تجمعوا وقد وراءهم، ٌسٌرون الذٌن وأتباعهم القالئل، القادة هم: األولى الفئة

 أنه وبخاصة علً، شرعٌة أجل من صفٌن فً وسٌقاتلون بقوة، ٌساندونها وسوؾ الجدٌدة، السلطة لعبة فً

 .األمصار على ولة عٌنهم

 بحاجة فكان الجمل، وقعة فً جانبه إلى الكوفٌة المشاركة ضعؾ بعد باستقطابهم اهتم الخلٌفة أن والواقع     

 على قادًرا ٌكن لم إذ ضاربة، قوة ٌإمن لكً القتالٌة قدرتهم إلى بحاجة كان ما بقدر السٌاسً نفوذهم إلى ماسة

 ،6األشراؾ خالل من ٌمر أن من له بد ل كان وبالتالً الكوفٌٌن، جمهور من ومباشرة شخصٌة، قٌادة فرض

 :واقع من هإلء سانده فقد وفعاًل،

 .شرعٌته فً الجمل وقعة فً النتصار ثبته وقد الشرعً، الخلٌفة أنه -

 .لصالحه عام اتجاه الكوفة ي كان لقد -



 بٌن اإلقلٌمً التنافس خالل من وذلك خلفه، الوقوؾ إلى بعامة العراقٌٌن دفع فً مهًما دوًرا اإلقلٌمٌة أدت لقد -

 وتؤخذوا الشام، لتمنعوا سرتم قد إنكم" ...  صفٌن لمعركة ٌعبئهم وهو لجنده، معاوٌة قول بدلٌل والشام، العراق

 . ... " العراق

  .أًٌضا عاصمتهم وعن عنه، الدفاع الكوفٌٌن على ٌفرض كان الكوفة فً الخلٌفة وجود إن -

 استقامته، حٌث ومن اإلسالمً، ماضٌه خالل من األتباع وتستقطب الحترام، تفرض كانت علً شخصٌة إن -

 .القائم الجتماعً النظام تبدٌله وعدم

 نواة إنهم والبصرة، الكوفة فً أقلٌة ظلوا إنما متماسكة، قوة شكلوا الذٌن القراء جماعة هم: الثانٌة الفئة

 وإدانة بشري، سلطان كل فوق القرآن وتعالً علً، ماضً بدافع الخاصة قناعاتهم على ركزوا وقد الخوارج،

 توافقت وقد اإلسالم، على الوصاٌة فً القرشٌة للمزاعم والعداء منه، بالتخلص والمطالبة عثمان، ابتدعه ما

 على كان ما بقدر مصلحً هو له دعمهم فإن وبالتالً، المشترك، الخصم ضد علً مصلحة مع مصلحتهم

 تؽٌب سوؾ الطرفٌن بٌن الخالفات لكن والعدالة، العدل عن فكرتهم أجل من ٌقاتلون وسوؾ آراءهم، ٌشاطرهم

 فً القتال بعد وستنفجر النشطة، قادتهم وبحركة علً، وحضور المشتركة، والمعركة الخطر قرب بفعل اآلن

 . صفٌن

 أحداث من السابقة مواقفها بسبب وذلك تقرًٌبا، النصؾ البصرة، قبائل من محدودة مساعدة علً وتلقى      

 . الجمل أصحاب وراء ووقوفهم لقتله، ومعارضتهم عثمان، لسٌاسة تؤٌٌدهم فً المتمثلة الفتنة

ا، المدٌنة، فً المقٌمون البدوي األصل وذوو واألنصار، المهاجرون وساند      ًٌ  بدر، أهل من سبعون عل

ا إنهم واألنصار، المهاجرٌن سائر من وأربعمائة الشجرة، تحت باٌع ممن وسبعمائة ًٌ  بالمقارنة العدد قلٌلو نسب

 كانوا بوصفهم كبٌرة معنوٌة قوة ٌملكون ذلك مع كانوا ولكنهم والبصرٌة، الكوفٌة الكبٌرتٌن الجماعتٌن مع

 على تهمٌشهم جرى أنه والمعروؾ كتابه، فً هللا ذكرهم الذٌن هللا رسول وأنصار الصحابة وأبناء صحابة،

 ٌمارس أن أراد أنه وبفعل إجماعهم، على شرعٌته بنى أن بعد علً فرفعهم السابقٌن، الثالثة الخلفاء أٌدي

 . المحض القبلً الشعور عن بعٌدة إسالمٌة سٌاسة

 التشكٌل أن ؼٌر ذاته، بحد انتصاًرا هذا وٌعد جانبه، إلى المقاتلٌن من تجمع تشكٌل فً علً نجح وهكذا      

ا، منسجم وؼٌر متجانس، ؼٌر جاء ًٌ ا عقائد ًٌ ا، وإقلٌم ًٌ  والمفاهٌم الولء فً متباٌنة عناصر ضم إذ وقبل

 القراء، وجماعات والروادؾ واألٌام القادسٌة، وأهل القبائل وأشراؾ واألنصار، المهاجرون فهناك والتوجهات،

 ألبعاد تقٌٌمها وفً المدٌنة، ولسلطان لقرٌش، نظرتها وفً لمصالحها، تقدٌرها درجة فً عناصر تتفاوت وهً

 .مقتله  حتىو معاوٌة لمواجهة انطالقه منذ على شكوى مثار ظلت أنها بدلٌل تخوضه، الذي الصراع

 :معاوٌة قوات فً البشرٌة التعبئة

 :بدافع وذلك مطلق، بشكل ودعمته قواها، بكل وساندته معاوٌة، وراء بؤجمعها الشام بالد فً القوى وقفت

 .الدم بعصبٌة البدائً الشعور -

 .والكراهٌة الكبرٌاء -



 .العراق أهل بسٌطرة القبول عدم -

ا، مإتلًفا تجمًعا القوى هذه شكلت      ًٌ  لكنها وحدها، البصرة أو وحدها الكوفة لوحدة مماثلة إقلٌمٌة ووحدة نسب

ا، متباعدة كانت ًٌ  مكاًنا الكبرى الٌمنٌة الجماعات واتخذت قرقٌسٌاء، حول الجزٌرة فً القٌسٌون أقام فقد جؽراف

 باتجاه امتداد مع دن،واألر فلسطٌن ساحل وجذام، لخم سٌما ل قضاعة، واستوطنت حمص، حول ومجال لها،

 بحاجة لكنه منسجم، بتعاٌش وٌسمح القبلٌة، الحتكاكات ٌستبعد أنه التبعثر هذا محاسن ومن الشامٌة، الصحراء

 البٌزنطً التهدٌد بسبب دائم ودفاعً حدودي وضع فً كانت الشام بالد أن وبخاصة ومطاعة، توحٌدٌة قوة إلى

 بالحرص الشعور كان هنا من القتال، على ومدربة دائمة، جهوزٌة حال فً القوى هذه كانت لذلك المستمر،

 . للسلطة الشدٌد والولء والستقرار عنها، والدفاع األرض على

 بالشامٌٌن األمر وآل معاوٌة، حكم ظل فً الخارجٌة العتداءات أشكال كل من مصونة الشام بالد كانت     

 وأن المقتول، الخلٌفة قضٌة مع خصوصٌتهم تتوافق أن مستؽرًبا ولٌس بذاته، قائم ملك خاص، عالم تكوٌن إلى

ا شعوًرا تعزز ًٌ  رفضه وفً السٌاسً طموحه وفً عثمان، لقتلة النتقامً مٌله فً األموي، البٌت لصالح قو

ا أن لهم ٌتراءى كان ما بقدر ٌزداد ذلك وكان علً، ببٌعة القبول ًٌ  . العراقٌٌن رجل أضحى عل

 :العسكري الصدام مرحلة

 مقاتل، ألؾ مائة إلى بٌن ثمانٌن ما البالؽة قواته فجهز إلٌه، للمسٌر علً استعدادات أخبار معاوٌة بلؽت     

 سٌسلكه الذي الطبٌعً الطرٌق هو ذلك ألن الرقة؛ قرب الؽربً الفرات شاطئ على صفٌن إلى بها وانحدر

 فٌها، واستقر ،"م656 أٌار 12/ هـ66 الحجة ذي أول" فً إلٌها ووصل الشام، بالد إلى لٌصل علً جٌش

 . الفرات وقرب المناخ ومالءمة األرض، سهولة من البٌئٌة الظروؾ وساعدته

 منه وطلب الشام، بالد إلى لالنطالق استعداًدا الكوفة من مٌلٌن بعد على النخٌلة فً ٌعسكر علً كان      

 هو وآثر معاوٌة، لقتال مباشرة بالمسٌر آخرون منه طلب كما أكبر، فرصة المفاوضات بإعطاء قادته بعض

 بعد إلٌها فوصل فصفٌن، فالرقة فاألنبار المدائن ثم الصراة، إلى النخٌلة فؽادر الوضع، لحسم السرٌعة الواجهة

 . مقاتل ألؾ مائة إلى تسعٌن بٌن ما قواته عدد بلػ وقد معاوٌة، وصول من أٌام بضعة

 محرم" شهر فً القتال ٌتوقؾ أن قبل محدودة جماعٌة ومناوشات فردٌة، مبارزات الحجة ذي شهر وشهد     

 على الطرفٌن حرص أن وٌبدو السالم، فً ترؼب كانت التً القاعدة بضؽط ربما ،"م656 حزٌران/ هـ66

 أهل لدى الكامنة الرؼبة ٌظهر إذ الالحقة، التطورات فً بالؽة أهمٌة ٌكتسب التفاهم من معٌن بقدر الحتفاظ

 وسط معسكره وٌدخل اآلخر، الطرؾ مع ٌتخالط كان طرؾ كل أن وبخاصة المصالحة، فً والعراق الشام،

 .الجوار حسن من جو

 النزاع، ٌنهً اتفاق إلى الوصول أمل على ومفاوضات اتصالت، تخللها واحًدا شهًرا الهدنة استمرت      

 قابله للقتال الطرفٌن قٌادات اندفاع أن والواقع ذلك، دون حال المواقؾ فً التصلب لكن المسلمٌن، دماء وٌحقن

 . المسلمٌن هالك من خشٌة محدودة بٌنهما المواجهة تكون أن على رجالهما سواد من حرص



 أهل من أختها الشام قبائل من قبٌلة كل تواجه أن على النزاع طرفً حرص التعبئة تفاصٌل من وٌبدو     

 فً أحد منها لٌس بالشام تكون أخرى قبٌلة إلى فصرفها أحد، بالشام منها لٌس قبٌلة تكون أن إل العراق،

 حرى فً الطرفان واشتبك .لخم إلى فصرفهم قلٌل، عدد إل الشام فً منها ٌكن لم التً بجٌلة مثل العراق،

 النصر بٌن الكفة وتؤرجحت والفر، الكر خاللها المتقاتلون تبادل ثقلها، األجنحة ستتحمل طاحنة، معركة

 معاوٌة، جوار إلى العراقٌة الهجمات إحدى ووصلت اآلخر، على كل الطرفٌن ضؽط واقع من والهزٌمة

 هللا وعبٌد الكالع، ذو فٌه وقتل الهرٌر، اسم لٌله على وأطلق األطول، الٌوم بؤنه صفر 21 الخمٌس ٌوم ووصؾ

 المواجهة، اشتداد بفعل القتل وكثر علً، لواء حامل المرقال وهو عتبة، بن وهاشم ٌاسر بن وعمار عمر، بن

 اإلسالمٌة الدولة نهاٌة أن األفق فً ولح والهالك، القتال من نفسها على العرب خشٌت المجزرة خامة وأمام

 على طرؾ انتصار فً أفق أي دون األمة وتتمزق ٌتقاتلون، كانوا جمًٌعا المسلمٌن أن والواقع وشًٌكا، بات

 سلمٌة نداءات وانطلقت الكارثة، هول على الطرفٌن قٌادات واستفاقت سجال، والقتال متوازنتان فالكفتان آخر،

 فارس، أهل تذكرون أما حمام، ذي وآل واألشعرٌٌن الكرام، لخم أفنٌتم األرحام، تذكرون أل" القتال، وسط من

 من العراق، أهل هالك بعد العراق لثؽور ومن الشام؟ أهل هالك بعد الشام لثؽور من" ،"واألتراك والروم،

 . "والنساء للذراري

 زوال من خوًفا القتال وقؾ أي بالبقٌة، فنادوا المتبادلة، اإلبادة نحو ٌسٌرون بؤنهم الشام مقاتلوا وأدرك     

 ٌكن لم معاوٌة أن وٌبدو ،"الشام أهل بفناء إل العراق أهل سنؽلب أننا نرى ول الحرب، أكلتنا لقد" الجمٌع

 الرإٌة هذه ومن ومؽلوب، ؼالب هناك ٌكون لن أنه له وتبٌن ؼاٌة، إلى للوصول الشام بؤهل للتضحٌة مستعًدا

 تبلػ الحرب أن علمت لو أن أظنك فإنً بعد، أما: "ٌقول علً إلى فكتب القتال، وقؾ إلى العراقٌٌن القادة دعا

 مضى، ما به نذم ما منها فلنا عقولنا، على ؼلبنا قد كنا وإن بعض، على بعضنا ٌجنها لم بلؽت ما وبك بنا،

 رقت وهللا وقد أخالؾ، ما إل الفناء من تخاؾ ول أرجو، ما إل البقاء من ترجو ل فإنك بقً، ما ونصلح

 . "الرجال وذهبت األجناد،

 فٌنا، أطمعكم فما فٌها، استوٌنا حتى بعض، من بعضنا الحرب هذه وأدالت: "ٌقول عباس ابن إلى كتب كما     

 حدكم من بؤحد الٌوم مالقٌنا ولستم وقع، ما وخشٌنا كان، الذي ؼٌر رجونا وقد منكم، أٌؤسنا منا أٌؤسكم وما

بن  عمرو وكتب ،"قرٌش فً هللا فاتقوا العراق، منكم كان بما منعتم وقد الشام، منا كان بما منعنا وقد أمس،

 ل الشام أن وأعلم وصبًرا، حٌاة لكم ول لنا الحرب هذه أبقت ما فوهللا: "ٌقول عباس بن هللا عبد إلى العاص

 الموادعة، إلى العراق مقاتلو مال المقابل وفً ،"الشام بهالك إل تهلك ل العراق وأن العراق، بهالك إل تهلك

 . "الموادعة والرأي الرجال، وأذهبت أكلتنا، قد الحرب هذه إن: "وقالوا

 والعرض والشرؾ، الدٌن بقٌم اختالطها توضح والموادعة المصالحة، نداءات لمضمون متؤنٌة قراءة إن     

 رفع األجواء، هذه وفً فٌها، الرئٌسً الدور أداء فً الدٌنً األثر تراجع مالحظة مع لألمصار، والتعصب

 وأنه والنهٌار، الهزٌمة وشك على كان الشام جٌش بؤن العتقاد أما القتال، فتوقؾ المصاحؾ، الشام مقاتلو



 أن توهم مخنؾ أبو مصدرها واحدة رواٌة هناك فٌه، مبالػ اعتقاد فهو المؤزق؛ هذا من تخلًصا المصاحؾ رفع

 .النصر نحو ٌسٌر كان وأنه الشام، جٌش صفوؾ فً اختراق بعملٌة قام حٌث النصر ٌؤمل كان األشتر

 ٌصب لم" استشارهم حٌن له قادتهم تعبٌر واقع من القتال، وقؾ على وافقوا علً قوات ؼالبٌة أن والواقع     

 لقواته المٌدانً الوضع أن عندئذ فؤدرك ،"منهم بقٌة أفضل ولكنا مقروح، وكل منهم، مثلها أصٌب وقد إل منا

 قراًرا فاتخذ القتال؛ فً المضً باستطاعتهم ٌعد لم وأنه أصابهم، الذي الشدٌد اإلرهاق بسبب حرًجا أضحى

 قد وهو قٌس، بن األشعث ٌضؽط أو منهم فئة أو القراء، ضؽط بفعل مكرًها وافق أنه إبراز أما الحرب، بوقؾ

 ٌمكن ل فؤمر ،6ومكٌدة خدعة المصاحؾ رفع فكرة أن بفعل القتال فً والستمرار النداء تجاهل إلى قواته دعا

 السلمً الحل تجاه صادق شعور لدٌه وكان سالم، رجل أنه على البداٌة منذ نفسه قدم أنه وبخاصة به، القبول

 .القتال اندلع قبل ما منذ

 :المحكمة فرقة وظهور التحكٌم

 واتخاذ المسلمٌن، بٌن القتال ووقؾ التعقل، إلى دعوة بمثابة الشام أهل مقاتلً قبل من المصاحؾ رفع كان     

 مسؤلتان ذلك على ٌترتب وسوؾ ،"وبٌنكم بٌننا هللا ٌحكم كتاب" المتخاصمٌن الطرفٌن بٌن حكًما القرآن

 عن تحدثنا قد كنا وإذا التحكٌم، إلى اللجوء والثانٌة القتال، وقؾ األولى الزمن فً ومتعاقبتان مترابطتان،

 . الثانٌة المسؤلة هنا نبحث فسوؾ األولى، المسؤلة

 التً األولٌة المفاوضات تقبلوا هإلء أن لدرجة علً جٌش ؼالبٌة لدى قوٌة كانت السالم رؼبة أن والواقع     

 بمقتضى الخالؾ فً للنظر حكمٌن اختٌار إلى آلت التً التحكٌم أسس لوضع ومعاوٌة األشعث، بٌن جرت

 موقفهم تبدل وهكذا. رفضها إلى ودفعتهم بعضهم، أو القراء عامة أثارت التً هً القضٌة هذه أن وٌبدو القرآن،

 وقد التحكٌم، بعملٌة الخاصة التفاصٌل فً الخوض وقبل الحرب، وقؾ قبول على الطرفٌن اتفاق بعد مباشرة

 . "منهم والعّباد بصائرهم، ذوي من" آلؾ أربعة زهاء الرافضٌن عدد بلػ

 إلٌه سٌوكل ما دورا أن القرآن، لحكم امتثلوا حٌن اعتقدوا، التحكٌم، لمبدأ الرافضٌن هإلء أن والراجح     

 أن مسبًقا ٌطرحون كانوا أنهم أو الحكم، هذا فً البشر تدخل رفضهم مع مضمونه، خالل من الحكم إلصدار

 أو الستسالم، من نوًعا كان المصاحؾ رفعه وأن قتاله، من بد ول الباؼٌة، الفئة ٌمثل ألنه معاوٌة؛ ٌدٌن القرآن

 مصالحهم ٌهدد مما لمعاوٌة، النصر بشائر طٌاته فً حمل الذي األمر هذا فً كثًٌرا تسعروا أنهم أدركوا أنهم

 .علً  جٌش فً النقسام حصل اللحظة هذه ومنذ قبل، ذي من أعظم بشكل

 الرافضون اندفع حٌث لالؼتٌال، تعرض التحكٌم، لفكرة لٌروج المقاتلٌن بٌن قٌس بن األشعث جال وعندما     

 وقؾ قبول عن توبتهم وأعلنوا بالمحكمة، فعرفوا ،"هللا إل حكم ل" وجهه فً ٌصرخون أمامه ٌصرخون أمامه

ا وطالبوا القتال، ًٌ  .الحرب  ٌستؤنؾ أن عل

 بن وعمرو العراق، أهل عن ممثاًل  األشعري موسى أبو: هما حكمٌن اختٌار جرى قدف أمر، من ٌكن ومهما     

ا حلًٌفا ٌعد األخٌر هذا كان وإذا الشام، أهل عن ممثاًل  العاص ًٌ  الحٌادي التوجه ٌجسد األول فإن لمعاوٌة، قو

 الفتنة، من حذر قد كان كما عزله، الذي علً مباٌعة عدم إلى الكوفٌٌن دعا حٌن قبل، من الكوفة فً لزمه الذي



 بن هللا عبد اختٌار فً رؼبته عارضوا الذٌن المقاتلٌن وأؼلبٌة األشتر، جانب من علً على فرض أنه والواقع

 الشام، وأهل العراق، أهل به ٌثق تقً رجل أنه إلى باإلضافة قرابته منه، بمدى عالقة لذلك أن وٌبدو عباس،

 . المتنازعٌن الطرفٌن كال من واحدة مسافة على وهو

 فً حاسًما منعطًفا وشكل الصراع، فً سلبٌة نوعٌة نقلة أحدث األشعري موسى أبً اختٌار أن والواضح     

 القدٌم الموقؾ وهو ومعاوٌة، علً بٌن النزاع فً الحٌاد إلى تحول أنه بفعل وذلك العراق، جٌش موقؾ

 تحقٌق من العراقٌٌن أمل خٌبة نتٌجة جاء النقالب هذا أن وٌبدو الجمل، وقعة فً لعلً تنكروا الذٌن للكوفٌٌن

 .النصر

 :التحكٌم وثٌقة

 عبد كتبها هـ،66 عام صفر شهر من خلت عشرة لثالث األربعاء ٌوم التحكٌم وثٌقة بٌنهما الطرفان كتب     

 أمرهما المتنازعٌن الطرفٌن تسلٌم وتتضمن معاوٌة، كاتب الكنانً، عباد بن وعمٌر علً، كاتب رافع، بن هللا

 أشهر بثمانٌة األجل وحدد أًٌضا، القرآن بحكم بالتقٌد ملزمان النص، فً المذكورٌن الحكمٌن وأن القرآن، لحكم

 وأهل الكوفة، أهل بٌن وسط مكان" ؼامًضا اللقاء مكان وبقً ،"م656 شباط/ هـ66 رمضان" شهر فً ٌنتهً

 :أمران الوثٌقة هذه فً والملفت توسًطا، األكثر وأذرح الجندل، دومة بٌن ٌتؤرجح أن قبل ،"الشام

 عثمان، قتلة من القصاص وهً ومعاوٌة، علً صراع علٌها ارتكز التً األساسٌة القضٌة تجاهلت أنها: األول

 وعلى السلطة، على الصراع فً علً وبٌن بٌنه، سٌاسٌة قضٌة إلى المسؤلة تحوٌل فً نجح معاوٌة أن وٌبدو

 .التحكٌم سٌتطور النحو هذا

 مما ذلك على علً ٌصر ولم بذلك، اعترافه لعدم علً، اسم بجانب" المإمنٌن أمٌر" كتابة معاوٌة رفض: الثانً

 العراقٌٌن رئٌس سوى ٌعد ولم معاوٌة، مع المساواة قدم على نفسه وضع ألنه الخالفة؛ عن منه تنازًل  عد

 الشورى، مصطلح طرح الخطوة هذه أتاحت وقد وشٌعتهم، الشام أهل زعٌم معاوٌة كان مثلما تماًما وشٌعتهم،

ًٌا ؼطاء وأعطاه علً، مع صراعه محاور تطوٌر على معاوٌة إصرار من وعزز  خالفته، على للخروج شرع

 أبً فرض إلى التحكٌم بقبول بدًءا ومتداخلة متعاقبة، جاءت حلقات خالل من وهكذا،، بها العتراؾ وعدم

 ٌصبح أن إلى وٌتراجع تباًعا، ٌفقد أوراقه علً كان المإمنٌن؛ إمرة عن التخلً إلى له، ممثاًل  األشعري موسى

 قواته علً ودعا، حكمه على خارًجا بوصفه ٌقاتله ذلك قبل كان أن بعد الخالفة، على متنافسٌن ندٌن ومعاوٌة

 فعاد األسرى، سراح وإطالق القتلى، بدفن أمر أن بعد الكوفة، إلى للعودة التحكٌم، وثٌقة إنجاز من ٌومٌن بعد

 . "م656 آب-تموز/ هـ66 األول ربٌع" شهر فً الكوفة إلى

 : الخوارج فرقة وظهور المحكمة، محاورة

 ؼادر حٌن علً جٌش عن انفصلوا قد ٌكن لم فإنهم بالخوارج، بعد لقبوا قد للتحكٌم الرافضون ٌكن لم     

 متباؼضٌن، رجعوا فقد والمشادات، العنٌفة بالنقاشات مفعمة كانت عودتهم أن ؼٌر الكوفة، إلى عائًدا صفٌن

 ،6أبٌه من والبن أخٌه، من األخ بعض، من ٌتبرأ بعضهم وأقبل بالسٌاط، وٌتضاربون ٌتشاتمون أعداء

 الحقٌقة، إلى شخصً كاهتداء عقدٌة، أخرى، رابطة أجل من واإلقلٌمٌة والقبلٌة العائلٌة، روابطهم متجاوزٌن



 إل حكم ل: "بشعار رفضهم عن عبروا وقد نفوسهم، فً الحادثة تؤثٌر عمق على ٌدل مما الدم؛ لرواسب وخرق

 ستقوم التً والقاعدة للخوارج، األساسً الشعار قرون، امتداد وعلى اللحظة تلك من بدًءا سٌصبح الذي هلل،

 ٌعبر إنه: القول على الباحثٌن معظم وٌتفق الدراسات، من العدٌد فً الشعار هذا تفسٌر ورد وقد عقٌدتهم، علٌها

 وٌتوافق فٌه، ٌتدخلوا أن للبشر ٌحق ول وحده، هللا اختصاصات من بوصفه للتحكٌم الجماعة هذه رفض عن

 النقاش أثناء القراء ذكره ما ومع النزاع، وفصل القضاء بمعنى" حكم" لكلمة اللؽوي المدلول مع التفسٌر هذا

 . صفٌن بعد وعلً عباس، ابن وبٌن بٌنهم، دار الذي

 الكوفة، إلى وصل عندما العراقً الجٌش جسم عن انفصلت للتحكٌم، الرافضة الجماعة أن والواقع     

 حٌث مطالبها ٌلب لم الذي الخلٌفة مع المصر فً اإلقامة رفضها معلنة فٌها واستقرت حروراء، إلى وتوجهت

 .بالحرورٌة تسمٌتهم هنا ومن المخالفون، فٌه ٌقٌم الذي المكان مؽادرة بمعنى" الخروج" مفهوم ٌتبلور بدأ

 كاملة قراءة إعادة واقع ومن المقنعة، حججهم وبفعل جٌدة، بطرٌقة معتقداتهم بنشر قاموا هإلء أن والواضح

 التحكٌم، مع البداٌة فً كانوا القراء، دائرة خارج من العراقٌٌن المقاتلٌن من آخر عدًدا استقطبوا الفتنة، ألحداث

 رجل، آلؾ أربعة ٌتجاوز لم تحركهم بداٌة فً عددهم أن والمعروؾ رجل، ألؾ عشر اثنً عددهم فؤضحى

 .للتحكٌم الرفض دائرة اتساع على ٌدل مما

 وآخر الٌشكري، الكواء بن هللا عبد هو الصالة على أمًٌرا حروراء فً استقرارهم عند الحرورٌة واختار     

 الضرورة، دعت إذا العسكرٌة للمواجهة استعدادهم على ذلك وٌدل التمٌمً، ربعً بن شبث هو الحرب على

 جدٌدة شعارات رفعوا كما عثمان، مقتل منذ مؤلوًفا أمًرا أضحى المخالفٌن لمواجهة القوة استعمال أن وٌذكر

 ما وهو ،"المنكر عن والنهً بالمعروؾ، األمر" و" وجل عز هلل البٌعة"و ،"الفتح بعد شورى األمر" :مثل

 لحاضرهم مةمه تؽدو سوؾ حروراء مرحلة فإن السٌاسً، المستوى على أما الفكري، المستوى على به تمٌزوا

 . ومستقبلهم

 عندما قرٌش لسٌادة الضمنً رفضهم سٌما ل ذاتها، الخالفة على متقدمة المطروحة الشعارات تلك تبدو قد      

 المتداولة القاعدة مرة ألول متجاوزٌن ،4علٌهم خلٌفة الٌمن، من أزدي وهو الراسبً، وهب بن هللا عبد اختاروا

 ثارت حٌن سابقة أحداث من جرى بما لهإلء والسٌاسً القتصادي، التوجه ربط ٌمكن فهل السقٌفة، بٌعة منذ

 .لها؟ الولة بانتهاك شعروا التً بحقوقهم مطالبٌن الخالفة، على عنها انفصلوا التً القبائل

 سلطة على للثورة الجنٌنٌة البذرة طٌاتها فً تحمل هـ،66 عام فً الكوفة فً اندلعت التً الثورة أن الواقع      

 فً نجح قد علً كان وإذا الثورة، هذه فً بعضهم أو الخوارج، مشاركة خالل من عثمان، خالفة ظل فً قرٌش

ا كان ذلك فإن الفتنة، تلك بعد الثائرة القبائل هذه استقطاب ًٌ  شؽلها حٌن نقمتها امتصاص من وتمكن فقط، آن

 على التحكٌم، من الخوارج موقؾ تفسٌر ٌمكن الحقٌقة من شًء على تنطوي التً الرإٌة هذه من بالحروب،

 آرائها وفرض األتباع، لستقطاب منهًجا الدٌنً التطرؾ اتخذت مختلفة سٌاسٌة حركة شكلوا أنهم من الرؼم

ا، الحرورٌة أقلقت فقد أمر، من ٌكن ومهما .بالقوة ًٌ  فؤرسل الكوفة، إلى للعودة بالحجة إقناعهم حاول لذلك عل

 المناظرات، عن مسهبة بتفاصٌل المصادر رواٌات وتمدنا حروراء، إلى بنفسه انتقل ثم عباس، بن هللا عبد إلٌهم



 فعاد اقتناعهم، عن أسفرت والتً نفسه، علً وبٌن بٌنهم ثم علً، مبعوث وبٌن بٌنهم، دارت التً والنقاشات

 بن وشبث الصالة، أمٌر الٌشكري الكواء بن هللا عبد مثل منهم القٌادٌة، العناصر وبخاصة الكوفة إلى معظمهم

 . الجماعة رأس األرجحً قٌس بن وٌزٌد الحرب، أمٌر ربعً

ا، أٌدت التً الٌمنٌة العناصر من أنهم العائدٌن أسماء تتبع خالل من واضًحا وٌبدو      ًٌ  ومذحج النخع من عل

 المتبقٌة، المجموعة فً األؼلبٌة ٌشكلون تمٌم وبخاصة األخرى، القبائل أبناء أضحى وبذلك وؼٌرها، وهمدان

 فً الٌمنٌة من عناصر خمسة بقاء إلى باإلضافة هذا السٌاسٌة، وللزعامة القبلً للشرؾ هإلء افتقر وقد

 إلى الباحثٌن بعض دفع مما لقٌادتها، المجموعة ستختاره الذي الراسبً وهب بن هللا عبد بٌنهم من حروراء

 .6المنظم للحكم الخضوع البدوٌة، طبٌعتهم بحكم ٌرفضون، أعراب تزعمها بدو حركة بؤنها الحرورٌة وصؾ

 وإعالن التحكٌم، قبول فً بذنبه إقراره الكوفة، إلى للعودة علً، على اشترطوا قد العائدون ٌكون أن وٌحتمل

 أن بعد معاوٌة ضد الحرب باستئناؾ وعدهم كما توبته، عن بالفعل عبر أنه الخارجٌة، المصادر وتذكر توبته،

 نؤخذ ولسنا: "بالقول الرواٌة ختمت لكن ذلك، الخارجٌة ؼٌر المصادر وأكدت الكراع، وٌسمن المال ٌجبً

 . "كذبوا وقد بقولهم،

 واألشراؾ، األشعث قبل من لضؽط علً تعرض فقد طوٌاًل، الكوفة فً -المحكمة- الحرورٌة إقامة تدم لم      

 أن مقدًرا الحرورٌة، تجاه تعهداته عن فتراجع الشام، أهل تجاه وتعهداته التزاماته، من ٌتنصل أن ٌشؤ لم أنه أو

 موسى أبً بإرسال قراره وكان سوادها، استقطب أن بعد المتشددة نواتها نطاق فً محصورة حركتهم تبقى

ا التحكٌم، إجراءات إلتمام األشعري ًٌ  . جدٌد من الوضع لتفجٌر كاف

 للتحكٌم برفضهم الحرورٌة ٌجاهرون راح حٌن عنًفا، أكثر بعًدا المرحلة هذه فً الخالؾ اتخذ فقد وفعاًل،      

 شعاراتهم، برفع وٌستفزونه الخلٌفة، خطب ٌقاطعون كانوا كما الجامع، المسجد وفً العامة، األماكن فً

 . بالقتل هددوه حٌن وتمادوا والشرك، بالكفر واتهموه

 بهم، العقاب إنزال الستفزازات، هذه من الرؼم على ٌحاول، ولم كبٌر، بصبر التصرفات هذه علً واجه     

 على الشدٌد بحرصه تصرفه مبرًرا دًما، ٌسفكوا لم ما لهم ٌتصد ولم المساجد ودخول الفًء، ٌمنعهم لم كما

 خصمه مواجهة فً موقفه ٌضعؾ أن ذلك شؤن من ألن معسكر؛ فً انقسام حصول وتجنب الخالفات، تجاوز

 . معاوٌة الرئٌسً

 وهب بن هللا عبد منازل فً مكثفة اجتماعات الحرورٌة عقد قراره عن ثنٌة محاولت فشلت أن وبعد       

 جدٌدة أفكار وظهرت الكوفة، من الخروج وقرروا الطائً، حصٌن بن وزٌد العبسً، أوفى بن وشرٌح الراسً،

 عن وابتعاده المدٌنة، إلى مكة من الرسول بهجرة الكوفة من الخروج شبهت فقد الجماعة، هذه عنها عبرت

 كفروا كما أهلها، الظالم بالقرٌة الكوفة وتسمٌة بالمهاجرٌن، أنفسهم الخوارج تسمٌة هنا من ،4قرٌش كفار

 قرار بعد أضحى، وأنصاره، معاوٌة حروراء فً التكفٌر شمل أن فبعد وهكذا،. منهم وتبرأوا لهم المخالفٌن

 . وأتباعه الخلٌفة ٌشمل التحكٌم، إجراء



 من وتكفٌر الدٌنً، الخطؤ فكرة تبنً إلى سٌدفعهم بالدٌن، السٌاسٌة مواقفهم الحرورٌة ربط أن والواقع      

 إعدامهم هو ذلك على األمثلة أوضح ولعل ،"الحق أهل" ألنهم مقدًسا؛ واجًبا ذلك وسٌعدون ومحاربتهم، ٌخالفهم

 . سرٌعة محاكمة بعد وامرأته خباب، بن هللا عبد الصحابً

 :ونتائجه  التحكٌم مؤتمر

 منهما واحد بكل وأحاط ،"م656 حزٌران/ هـ66 محرم" شهر فً أذرح فً واحًدا اجتماًعا الحكمان عقد     

 هانئ بن شرٌح العراقٌة القوة رأس الحراسة، من كنوع شخص أربعمائة من مإلفه أعوانه، من عسكرٌة قوة

 المناظرة لحضور اإلسالمٌة الشخصٌات كبار من عدد الشامٌة ، ودعً القوة العاص بن عمرو قاد حٌن فً

 عن ؼاب لكن الزبٌر، بن هللا وعبد عمر، بن هللا وعبد شعبة، بن المؽٌرة: مثل الرجلٌن، بٌن ستدور التً

ا، ٌزال ل كان الذي والوحٌد علً، مع الشورى أعضاء أحد وهو وقاص، أبً بن سعد المإتمر ًٌ  ؼاب كما ح

 ورفض زٌد، بن وأسامة ثابت بن وزٌد مسلمة، بن محمد: مثل عثمان، أصدقاء ضمنهم من اآلخرون المحاٌدون

 بٌن مناظرة المإتمر ، وجرت حضر معاوٌة قد ٌكون وربما العراق، فً بقائه ضرورة بسبب القدوم علً

 :مسؤلتٌن حول تمحورت الرجلٌن

 واعترؾ ذلك، على علً ممثل موسى أبو وافق وقد مظلوًما، قتل قد عثمان كان إذا ما بتحدٌد تتعلق: األولى

 موسى أبو وافق وقد وقرٌبه، ولٌه ألنه بدمه؛ المطالبة فً معاوٌة أحقٌة على عمرو وأوضح القتل، بظالمة

 من هو معاوٌة أن وأكد قتلته، قتل ٌجب وأنه مظلوًما، قتل عثمان أن الجمٌع أمام واعترؾ ذلك، على أًٌضا

 بعد الخالفة مسؤلة على األمر هذا إسقاط ٌتوقع ٌكن لم وربما قتلته، ومعاقبة بدمه المطالبة حقه ومن أولٌائه،

 . ذلك

 وصحابً شرٌؾ، بٌت من فهو بالخالفة، معاوٌة مباٌعة عمرو فاقترح للخالفة، المرشح بالشخص تتعلق: الثانٌة

 الوراثة لفكرة رفضه واقع من القتراح موسى أبو فرفض بدمه، والمطالب عثمان، وقرٌب هللا، رسول وختن

 التقوى، هو ذلك معٌار إن بل الجتماعً، للشرؾ وفًقا ٌتم ل الخلٌفة انتخاب أن إلى باإلضافة األسرٌة،

ا" األولٌن المهاجرٌن وأدع معاوٌة، أللٌه أكن لم فإنً: "والفضل ًٌ  له، المحدد الخطط عن للخروج استعداده مبد

 الضمنٌة معارضته من الرؼم وعلى السٌاسً وموقفه الخاص منطقه مع وبالنسجام الفتنة، كره بدافع وذلك

 تفسٌر ٌمكن الموقؾ هذا ضوء وفً عنه، بدٌاًل  اختٌاره أو علٌه، معاوٌة إٌثار إلى به ٌإد لم ذلك فإن لعلً،

 هللا عبد إلى ملمًحا ،"الخطاب بن عمر اسم أحٌٌنا شئت إن ولكنك" ...  الخطاب بن عمر اسم إحٌاء إلى دعوته

 أبو علٌه فرد هللا، عبد ابنه وقدم عمر، ابن ترشٌح عمرو فرفض الفتنة، فً ٌشترك لم الذي الرجل عمر، بن

 ابن بترشٌح اقتراحه وجدد ،"الفتنة هذه فً ؼمسته قد ولكنك صدق، رجل ابنك إن: "قائاًل  بالرفض موسى

 له رجل إل ٌصلحه األمر ل هذا إن" األهلٌة، عدم بسبب الترشٌح هذا مثل أخرى مرة عمرو ورفض عمر،

 إنهاء وهو المإتمر، هدؾ عن انحرًفا الحكمٌن فإن وهكذا،، "عمر ؼفلة ابن فً وكانت وٌطعم، ٌؤكل ضرس،

 وافترق الحد، هذا عند المناظرة وانتهت لنقسامهم، حًدا ٌضع اتفاق إلى والتوصل المسلمٌن، بٌن الحرب حالة

 مكة إلى طرٌقه واتخذ موسى، أبو وؼضب معاوٌة، إلى عمرو فعاد إٌجابٌة، نتٌجة إلى التوصل دون الحكمان



 رفض على إصراره مع المناظرة امتداد على له وتجاهله كامل، بشكل تؽٌٌبه بسبب علً ؼضب ٌواجه ل حتى

 .بالنحٌاز عمر واتهم الفتنة، لتجاوز مخرج إٌجاد فً ٌرؼب كان وهو معاوٌة،

 بعدما أحبوا، من ألنفسهم ٌختارون المسلمٌن بٌن شورى األمر ترك قد موسى أبو ٌكون أن المحتمل ومن     

" م656/ هـ66" عام فً راشد بن الخرٌت تمرد أسباب دراسة إن إذ عمر، ابن اسم حول المسلمٌن جمع حاول

 جد إذ الحق، عن وضعفت الكتاب، فً حكمت ألنك: "له قال حٌن الحتمال، هذا ما، حد إلى ٌدعم، علً ضد

 . "ناقم وعلٌهم زاٍر، علٌك فؤنا أنفسهم، ظلموا الذٌن القوم إلى وركنت الجد،

ا الخالفة، منصب شؽر وهكذا      ًٌ  لم ذلك لكن لملئه، التدخل واجبهما من أن الحكمان ورأى األقل، على نظر

 الشام، أهل وقوة العراق أهل قوة متنازعتٌن، قوتٌن وجود واقع من الخصمٌن بٌن المسافة توسٌع إلى إل ٌإد

ا، شؤًنا التحكٌم كان لذلك تجاوزه، ٌمكن ل وضًعا شكل مما به، معترؾ رئٌس قوة كل رأس وعلى ًٌ  ٌسوغ شكل

 حقوق تجاهل بدلٌل البداٌة، منذ له مخطًطا كان األمر أن للمسلمٌن ، وٌبدو الضمنٌة الوحدة وٌبرر القتال، وقؾ

ا دفًعا األخٌر هذا اكتسب وقد للخالفة، معاوٌة ترشٌح عمرو وطرح موسى، أبً جانب من علً ًٌ  فً معنو

 قوٌة الصفعة عدت حٌث وصالحٌاته منصبه، من مجرد وكؤنه وبدا ضعًٌفا، علً موقؾ فٌه أضحى الذي الوقت

 فً اإلبقاء محاولة إلى دفعه الذي األمر متوقًعا، كان موسى أبً موقؾ أن من الرؼم على وآماله، لطموحاته

 سلطته لكن ما، حد إلى ذلك فً نجح ولقد األقل، على شٌعته جانب من المإمنٌن كؤمٌر به معترًفا الضوء دائرة

 .نفوذه مجال فً الكلمة مسموع وؼٌر مطاع، ؼٌر فهو جانبهم، من حتى لالهتزاز تعرضت

 تذكر قضٌته، ودعم علً موقؾ إلنقاذ لحًقا وضعت ربما التً مخنؾ، أبً رواٌة تفسٌر ٌمكن هنا من     

 الذي التفاق إلعالن الكالم فً علٌه تقدٌمه وبخاصة السٌاسً، الدهاء بطرٌق موسى أبا خدع عمًرا أن الرواٌة

 بٌان صٌؽة على ذلك جاء وقد للمسلمٌن، شورى األمر وترك معاوٌة، على من كل خلع وهو إلٌه، تواصال

 أمر من شعثها من ألم ول ألمرها، أصلح نر فلم األمة، هذه أمر فً نظرنا قد إنا الناس، أٌها" موسى أبو أذاعه

ا نخلع أن وهو علٌه؛ عمرو ورأي رأًٌ أجمع قد ًٌ  من منهم فٌولوا األمر، هذا األمة هذه وتستقبل ومعاوٌة، عل

ًٌا عمرو خلع حٌن فً ومعاوٌة علً من كاًل  موسى أبو فخلع ،"علٌهم أحبوا  أن والمعروؾ معاوٌة، وثبت عل

 . المقبول الشائع الخبر مستوى إلى ارتقت الرواٌة هذه

 وٌصوره محتواه، من ٌفرؼه مخنؾ، أبً رواٌة أوردتها كما التحكٌم، ألحداث المصادر استعراض إن      

 أم عمرو بن هللا عبد أم عمر بن هللا عبد هو هل الخالفة، منصب لتولً المالئمة الشخصٌة حول محبوكة حٌلة

 لم األمر هذا أن مع فقط الخلٌفة اسم حول الحكمان ٌتناقش فكٌؾ بالمطلق، علً لسم التطرق دون معاوٌة،

 وثٌقة تضمنته لما وفًقا ومعاوٌة، علً بٌن الخالؾ جوانب تناول الحكمٌن أن الراجح التحكٌم؟ وثٌقة تتضمنه

 بهدؾ وذلك المإتمر، أحداث سجلت التً الرواٌات من األجواء بعض المصادر بتر ٌإكد الذي األمر التحكٌم،

 . وحقه علً على والتآمر الخداع، بمظهر القضٌة إظهار

 التفاق تؤكٌد عن أحجم بؤنه العاص ابن اتهام إلى سارع الذي موسى أبا خدع عمًرا بؤن القول أن والواقع       

 على السهولة من ٌكن لم إذ التارٌخٌة، الرواٌة فً الصحٌحة الصورة ٌعكس ل" وفجرت ؼدرت" بحرفٌته



 الحنكة، بلؽت مهما موسى، أبً مثل السٌاسة فً طوٌلة تجربة له شًٌخا النحو هذا على ٌخدع أن عمرو

 ؼٌر كان علً، جٌش فً الٌمنٌة األكثرٌة اختارته الذي موسى أبا أن الواضح لكن المناورة، فً والبراعة

 وهنا للخالفة، معاوٌة بؤهلٌة مقتنًعا بالمقابل ٌكون أن دون الخلٌفة، شرعٌة عن الدفاع معركة لخوض متحمس

ًٌا ظل األخٌر هذا أن إل الثالث، الرجل نظرٌة بشؤن عمرو مع اختلؾ  وسلم به، التحق أن لبث وما لصاحبه، وف

 محوه، ٌمكن ل وعاًرا فضٌحة، بوصفها اإلسالمً التارٌخ فً مشهورة عمرو خدٌعة وظلت بالخالفة، علٌه

 .المقبل اإلسالمً التارٌخ مجرى فً وأثرها بفعالٌتها، ٌعترؾ ولكن

 :التحكٌم نتٌجة على األولً الفعل رد

 نقل فعندما طرؾ، كل لمصلحة وفًقا ومإٌد معارض، بٌن التحكٌم نتٌجة على األولً الفعل رد تفاوت     

 أبً اختٌار على إٌاه إلجبارهم أشٌاعه لم الحكمٌن؛ بٌن جرى ما علً إلى عباس بن هللا وعبد هانئ، بن شرٌح

 حكم نبذا الحكمٌن بؤن وأضاؾ المحددة، المدة تنتهً حتى القوم قتال إلى سبٌل ل أنه وأوضح األشعري، موسى

 واستدرجك الهوى، ضللك امرإ إنك: "موسى أبً إلى وكتب القرآن، أمات ما وأحٌٌا ظهرٌهما، وراء القرآن

 . "الؽرور

 وهاجم القرآن، على بالهوى فحكما الهوى، على بالقرآن لٌحكما أرسال الحكمٌن أن علً بن الحسن وأعلن      

 ذلك ٌرض لم الذي الخطاب بن عمر رؼبة بذلك مخالًفا عمر، بن هللا لعبد األمر جعل موسى أبً اقتراح بشدة

 . له أهاًل  ٌره ولم لولده،

 بالد إلى وٌستدعٌه ٌستقطبه مكة فً وهو موسى، ألبً وكتب التحكٌم، بنتٌجة جهته من معاوٌة ورحب     

 . "والسالم علً، من لك خٌر فإنً الشام، إلى وأقبل منك، كرهوا ما العراق أهل من فؤكره" الشام،

 ولم القرآن، بمقتضى ٌحكما ولم خالفهما، أظهرا الحكمٌن أن واقع من التحكٌم نتٌجة علً رفض وهكذا     

 الوسٌلة التحكٌم نتٌجة فً المقابل، فً معاوٌة، ورأى شكلً، عٌب إلى ول تمت، خدعة إلى رفضه فً ٌستند

  . ؼاٌته إلى الوصول نحو أخرى خطوة تقربه التً

 


