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ِـــِةتنـفِ ال
ِ
 ِ:ِمقدمة ❖

 ويع ألبى بكر الصديق ب  و  ، لم يستخلف أحدا   ← )صلي(النبى -    
 ستخلف عمر بن الخطابا ←هـ (  13 -هـ  11) خالفة أبى بكر  -    
          الشورى(  )مات النبى وهو عنهم راضى = أهل رشح ستة من العشرة المبشرين ← هـ (  23 -هـ  13) خالفة عمر بن الخطاب  -    

 ويع لعثمان بن عفان  فب   ،أن طعنه "أبو لؤلؤة المجوسى" بعد                                                     
 بداية الفتنة  ← هـ(    35-هـ 23) خالفة عثمان  -    

 
 :ِسبابهاأ ❖
 وكثرة األحقاد على المسلمين من :   ،تساع الدولة اإلسالمية ا -
 ديثى العهد باإلسالم والمنافقين ح  -المجوس والنصارى  ء الديانات األخرى كاليهود و أبنا  -كالفرس والروم  األمم الموتورة  أبناء - 
 وميله إلى الهوادة واللين .  ات سيدنا عثمان من السماحة والرفقإستغالل المتآمرين لصف -
 لتمرد والشغب باألمصار والمطالبة بعزلهم .ستغالل بعض والة األمصار من بنى أمية لمناصبهم مما فتح باب النقد وأثار روح اا -
   ستخدم كل أساليب المكر والدهاء والكذب للتفريق بين المسلمين ا ،ادعى اإلسالم  يهودى من أصل يمني (  بن سبأ" )ظهور "عبد هللا -

 ذيبه التى شملت : متنقال بين األمصار اإلسالمية ناشرا أكا ،مستغال أصحاب القلوب المريضة من المرتدين والمنافقين     
 ن فى خالفة أبى بكر وعمر وعثمانالطع  ت وحقهم فى الخالفة            .بيالتظاهر بحب آل ال  .            

 تشجيعهم على الثورة على أمرائهم تحريض الناس و    .        منزلة على وطلحة والزبير ومعاويةالرفع من  .   
 
 ِ:ِأحداثها ❖
 ولمعاوية بالشام  ،وللزبير بالبصرة  ،ولطلحة بالكوفة  ،بمصر نقسام الناس بين مؤيد لعلى ا -
  إلى المدينة ولقائهم بالخليفة سيدنا عثمان وتلبية )مصر والكوفة والبصرة( من أمصارهم )السبأية = المروجون للفتنة( خروج الثوار  -

 وتظاهرهم بالعودة إلى أمصارهم   مطالبهم ،   
 " والمطالبة بعزل الخليفة  الذى يأمر بقتل ثوار مصر الكتاب حادثة "دعائهم الهجوم على المدينة بعد ا -
   فقون على أن تخلع قميصك الذى فأرادك المنا ى "إن والك هللا هذا األمر يوما ،رفض عثمان أن يعتزل الخالفة متمسكا بما أمره به النب -

 كما رفض أن يقاتلهم ، كما     –ى( ذ)الترم"  نفسى عليهوأنا صابر  ل هللا عهد إلى عهدا  إن رسو  " ، بن ماجه( )افال تخلعه"  صك هللا ،قم  
 حتى اليلوث يده بدم إمرئ مسلم أراد بعض الصحابة ،   

 وتضييق الحصار عليه والذى وصل إلى منعه من الخروج إلى الصالة   ،مداد من األمصار حصار الخليفة بعد طلبه اال -
 هـ   35على يد الثوار سنة  والذى إنتهى بقتلهعنه  ،   ومنع الماء     
 ِِهـِِ(40ِِ-هـ35ِِِ) وتوليه الخالفة بعد رفضه فى بادئ األمر إعطاء البيعة لعلى بن أبى طالب ، -

ِموقفِالصحابةِمنِقتلةِعثمانِوأحداثِالفتنةِ:
يزالون يسيطرون  أثر اإلنتظار والتريث وعدم القصاص من قتلة عثمان الذى بلغ عددهم عشرة آالف وكانوا ال ←على بن أبى طالب  •

 على المدينة ألن مواجهتهم فى ذلك الوقت لم تكن باألمر الهين .
 والقصاص الفورى ومحاولة اإلصالح بين المسلمين فخرجوا إلى البصرة  طالبوا بالتحقيق ← طلحة والزبير والسيدة عائشة  •

 وعودة السيدة تلهما على يد الثوار ، ير من المعركة وقنسحاب طلحة والزبالتى انتهت با "موقعة الجمل" ←)معقل الفتنة(              
   " يرحم هللا أبا الحسن يأبى إال أن يكون عليا  ..  نساء ودعاءها لعلى "العائشة إلى المدينة فى أربعين فارسا من               

ة صفين التى إنتهت بإستشهاد موقع ←رفض إعطاء البيعة لعلى قبل القصاص أو قبل تسليمه قتلة عثمان  ←معاوية أبى سفيان  •
وكاد النصر يتحقق لجيش  وإنتشار الفتنة بين جنود معاوية ، )ويح أبن سمية تقتله الفئة الباغية( الصحابى الجليل "عمار بن ياسر" 

  على سيدنا علي  والذى أدى إلى خروج الخوارج  على لوال أن أمر معاوية جنوده برفع المصاحف على السيوف طلبا للصلح
 وله الصلح وعودتهم إلى "حروراء" بالعراق لذا سموا "بالخوارج أو الحرورية"  لقب

 مائة منهم أو أقل؟ (   لم يشترك فيها إالحضر الفتنة حوالي عشرة أالف صحابي ،  ) الحياد فى الخالف بين على ومعاوية  واالفتنة وأثر  واعتزل ا صحابة ال أغلب   •

ِِِ:ِيالحظِِِِِِ
 هاد ، فمنهم من أصاب فله أجرين ، ومنهم من أخطأ فله أجر..!ألنهم كانوا أهال  لإلجت ف الصحابة كان إجتهادا  ، ختالاِ                 ▪
 من المخطئ؟ –كان على حق .. وعلى أحق " معاوية .. فى الخالف بين على ومعاوية أثناء الفتنة "  ▪
 يقة ماحدث اليعلمه إال هللا   ألن حق نبغى الخوض فى مثل تلك األحداث  ،ي ال              ▪ 

 مائة عام من وقوعها فى عهد العباسيين !( حوالي ِكتابة أحداث الفتنة تاريخيا بعد   دء)ب                 
 وبدد شملهم بعد أن أشاعوا القتل فى البالد   ،الخوارج   ىعلفيها سيدنا على  انتصر  ←" النهروان"موقعة  -

 (  ..  األرت وزوجته وجنينها  بن خباب  بد هللا بنقتلهم ع  )                        
 هـ   40مقتل على بن أبى طالب فى الكوفة على يد أحد الخوارج "عبد الرحمن بن ملجم" سنة  -
  بعد ،   لجماعة( ا)عام   هـ 41ثم تنازله عن الخالفة لمعاوية سنة  ، عتهيورفض معاوية مبا هـ ،  40مبايعة الحسن بن على فى الكوفة سنة  -

 ..الخ ه أو إلى أخيه الحسين بعد معاويةعلى معاوية أن تؤل الخالفة إلي مشترطا   ،  العراق أثناء خروجه لحرب معاوية ذله أهل خأن 
 زيد ورفض عبد هللا بن الزبير والحسين بن على إعطاء البيعة لي هـ ،   60أخذ معاوية البيعة إلبنه يزيد قبل وفاته سنة  -
   والحسين إلى العراق بعد أن دعاه أهلها إلعطائه البيعة بالكوفة وإرساله "مسلم بن عقيل" إلى مكة ، وج عبد هللا بن الزبير إلى خر  -

 ستطالع األمرالكوفة ال      
   ن " بن ذى الجوش رمش " بقيادة وقيام جيش بن زياد قبل يزيد بن معاوية( ، )والى الكوفة من مقتل"مسلم بن عقيل"على يد" عبيد هللا بن زياد" -

   هـ(  61)يوم عاشوراء "  كربالء" الحسين مع الكثير من آل البيت فى معركة  ستشهادوا بمنع الحسين من دخول العراق ،    
 على زين العابدين بن الحسين" إلى المدينة ثم خروجها إلى مصر مع إبنتى "عودة السيدة زينب بنت على مع نساء بيت النبوة و -

  ودفنت فى مخدعها "بقصر الحمراء" طبقا  هـ ،   62وبقائها بها حتى وفاتها سنة  ،    فاطمة النبوية(  )السيدة سكينة والسيدة الحسين      
 المكان المقام عليه ضريحها األن  وهو   لوصيتها ،       
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ِ:ِهـ(36)جماديِاآلخرموقعةِالجملِِ*
 ح بين الناس والمطالبة بدم عثمانخروج طلحة والزبير والسيدة عائشة لإلصال -
 بيت؟" وقتله على يد أصحاب الفتنةب طلحة بعد لقائه بعلي وقوله "جئت بعرس رسول هللا تقاتل بها وخبأت عرسك في الإنسحا -
 " ير وانت له ظالم!!" وقتله أحد اصحاب الفتنةلتقاتلن علي ا يا زب"  لي وتذكيره له بقول النبي إنسحاب الزبير بعد لقائه بع -
ا من النساء دينة فيعودة السيدة عائشة إلى الم -  أربعين فارس 
 : نتائج الموقعة -

من أصحاب الجملأول حرب أهلية بين المسلمين قتل فيها ما يقرب من عشرة آالف مسلم نصفهم من أصحاب علي ونصفهم .             
وقف الفتوحات اإلسالمية.                            )حواري رسول هللا( مقتل طلحة والزبير.               
! والحول والقوة إال باهلل..  قتل المسلمون أنفسهم ولم يقتلوا قتلة عثمان  فقد عودة العصبيات التي جاء اإلسالم ليمحوها ...                

ِ:ِالموقعةبعدِِ  
 ( الدولة اإلسالمية كانت في حوزتهمعظم أنحاء  )زسان وفارس والحجااالبحرين وعمان وخر  و واليمن مصر و)الكوفة والبصرة(  نتظم األمر لعلي في العراقا    

 الجزيرة العربية في حوزة معاوية ظلت الشام وبعض أجزاء -
 : انحصر النزاع بين علي ومعاوية -

البيعة أوال ثم يسلمه قتلة عثمان إنه إمام تنبغي له الطاعة، وعلى معاوية إعطاءه  ←حجة علي    .              
موا الس ..نه ليس للحرب بديعة لعلي قبل القصاص من قتلة عثمان أو تسليمه وبدا أرفض إعطاء الب ← حجة معاوية.             يففحكَّ  

 
:ِهـ(37ِ)صفرِ*ِموقعةِصفينِ  

ا، وخــرج معاويــة مــن الشــام فــي مــثلهم قاصــدا العــراق، والتقــى  36خــرج علــي إلــى الشــام فــي شــوال  - هـــ فــي تســعين ألــف جنــدي تقريبــ 
 ..! أول األمر، ولكنها لم ت جد شيئ االبعوث والرسائل  م تبادلت و،  ق()بين الشام والعراالجمعان في "صفين" 

ا لـم  - محاولة سيدنا علي حقن دماء المسلمين بدعوة معاوية للمبارزة ومن ينصره هللا يستقيم له األمر، ورفـض معاويـة لعلمـه أن عليـ 
ا   إال قتله أو أسرهيبارز أحد 

مية تقتله الفئة الباغية( )..وفي اليوم السابع سقط عمار بن ياسر من جيش علي ،(هـ 37 صفر)بدأت رح ى الحرب العنيفة بين الطرفين  -  ويح بن س 
انتشار الفتنة بين جنـود معاويـة بعـد سـقوا عمـار، ومحاولـة معاويـة إحتـواء األمـور وتثبيـت جنـوده "...قتـل عمـارا مـن جـاء بـه إلـى  -

 حمزة يوم أحد(استشهاد  يريد  )فقد قتل النبي عمه !! "  جاء به إلى هنا قتل عمارا من قدإذا كان  هنا ..." ورد سيدنا علي "...
 لوال ان معاوية أمر جنوده برفع المصاحف فوق السيوف طلب ا للصلح وحكم كتاب هللا بين الفريقين أن يتحقق لعلي  كاد النصر -
ا مــن الهزيمــةويلكــم أنــا أعلــم بكتــاب هللا مــنكم، مــا رفعت..  لحيلــة وقولــه "اك ســيدنا علــي ادر إ - مواصــلة أمــر جنــده ب و" ..مــوه إال خوفــ 

عيـت .. رفض قتلة عثمان مواصلة القتال، وضغطهم على سـيدنا علـي لقبـول الصـلح "،  القتال أجـب إلـى كتـاب هللا عـز وجـل إذا د 
 فعلنا بعثمان ...!!"إليه وإال فعلنا بك ما 

مثلـه فـي هـذا التحكـيم، فقـد رفـض قتلـة عثمـان إختيـار سـيدنا علـي وقـف القتـال وقبـول التحكـيم وإختيـار مـن ي على أ رغم سيدنا علي -
)فرقــة لعبد هللا بن عباس ليمثله في التحكيم، وأصروا علـى إختيـار "أبـو موسـى االشـعري" وأبـوا إال الوصـول بـاألمور إلـى مـا يريـدون 

 العاص" ليمثله في التحكيم مرو بنار معاوية "عختافي حين ،  ومصلحة المسلمين ال ما تقتضيه مصلحة علي  المسلمين(
  رفض البعض من جيش علي وقفه للقتال وقبوله للتحكيم، فخرجوا عليه وأصبحوا يعرفون "بالخوارج" وقالوا " ال حكم إال هلل سبحانه  -

 أو بالحرورية" وتعالى" وعادوا إلى العراق إلى بلدة حروراء لذا سموا "بالخوارج  
 ! النصر العسكري ألي من الفريقينانتهاء الموقعة دون أن يتحقق فيها  -

تعهد فيه الحكمان بما يلي : ←التحكيم بين الطرفين المتنازعين ِ-ِِِِِِِِِِ   
o وقف القتال، ويأمن كل من الطرفين على نفسه وماله وأهله 
o  السنة إليجاد حل يرضي به الطرفانالرجوع إلى الكتاب و 
o بـين الشــام هــ( ببلـدة أذرح )بدومــة الجنـدل( منتصـف المسـافة  37فـي شـهر رمضـان مــن نفـس السـنة )  اجتمـاع الحكمـان

 والعراق للبت في األمر
:      ، اجتمع الحكمان في دومة الجندل، واختلف المؤرخون عما أسفر عنه هذا اإلجتماع عندما جاء أوان اإلجتماع                 

فاهم وبقى الخالف على ما هو عليه لى شىء، ورجعا دون تلم يتفقا ع.                      
ة في إختيار من يرونه أهال لألمراتفقا على خلع معاوية وعلي، وأن يعود األمر شورى بين الصحاب.    

[  موسى األشعري روايات غير صحيحة  كل ما قيل عن غدر عمرو بن العاص، وغفلة أبي ←ملحوظة   ]                                
ِِ:قعةِنتائجِالمِوِ

!!بدرياأهل العراق، منهم خمسة وعشرون ألف ا من   25ألف ا من أهل الشام، و 45 ألف( 110-70)اختالفمقتل حوالي سبعين ألف مسلم            
!! م وفي الفتوحات اإلسالمية وسل لم يخسر المسلمون مثل هذا العدد أو قريب ا منه في جميع معاركهم منذ عهد النبي صلى هللا عليه:  ملحوظة                 

               
 *ِمعركةِالنهروانِ:

ين، وعـودتهم إلـى "حـروراء" بـالعراق، أصـبحوا صـف عركـةبينه وبين معاوية فـي مبعد خروج الخوارج على سيدنا علي لقبوله التحكيم  -
 شعار "ال حكم إال هلل" .ال يعترفون بعلي وال بمعاوية، وعينوا عليهم "عبد هللا بن وهب الراسبي" ورفعوا 

حــدد ســيدنا علــي موقفــه مــنهم مــن البدايــة "إن ســكتوا عممنــاهم، وإن تكلمــوا حججنــاهم، وإن خرجــوا علينــا قاتلنــاهم" ورغــب أن يتفــر   -
فقـام بمحـاورتهم أكثــر مـن مــرة، وأرسـل إلـيهم "عبــد هللا بـن عبــاس" لمحـاورتهم، ونجـح فــي إقنـاع الكثيــر ،  م وشــأنهم لمعاويـة ويتـركه

 منهم بالرجوع عن أفكارهم.
اب بــن األرت" هــو وأمرأتــه وكانــت حــامال وشــقوا بطنهــا، ألنــه أثنــى  - لكــنهم بــدءوا يعبثــون فــي األرض فســادا، وقتلــوا "عبــد هللا بــن خبــَّ

لـة ل مـن قـراءة القـرآن، وطـالبهم بقتحـلنهروان فسمع لهم دوي ا كـدوي النسار إليهم سيدنا علي حتى أتى ا –على سيدنا علي ومدحه 
 عبد هللا بن خبَّاب بن األرت ليقتلهم فقالوا : "كلنا شركاء في قتله".

هـ ونصره هللا نصرا ساحق ا، أسفرت عن قتل الكثير من صفوف الخوارج، ولم يتبق  38قاتلهم سيدنا علي في معركة النهروان سنة  -
مان مع "أبي أيـوب األنصـاري" الـذي نـاداهم "مـن جـاء منهم إال حوالي عشرة فردا بعد الهزيمة الساحقة وذلك بعد ان رفع لهم راية أ

إلى هذه الراية فهو آمن، ومن دخل المصر فهو آمن، ومن انصرف إلى العراق فهو آمن، ومن خرج من هذه الجماعة فهـو آمـن، 
يمهم عنـدما ضـرب وقد اعتزل الكثير من الخوارج القتال أثناء المعركـة لكلمـة سـمعوها مـن زعـ –فإن ال حاجة لنا في سفك دمائكم" 

سيدنا علي رجال منهم بسيفه فقال الخارجي "حبذا الروحة إلى الجنة.." فقـال زعـيمهم "مـا أدري إلـى الجنـة أم إلـى النـار؟" فانسـحب 
 ت المعركة عن قتل "ذي الث ديَّة"كما أسفر  –حوالي األلف إلى راية أبي أيوب األنصاري !! مما يدل على ضعف البصيرة واليقين 
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ا فأتاه "ذو الخ ويصرة" التميمي فقال: يا رسول هللا أع  ]ذو  : ويلك! ومن (صلى ) ، فقال  ِدل الث ديَّة: عن أبي سعيد الخدري قال "بينما نحن عند رسول هللا وهو يقسم قسم   
)صلى(: "دعه فإن له أصحاب ا يحق ر أحد كم   يعدل إن لم أعدل قد ِخبت وخسرت إن لم اعدل!! فقال عمر بن الخطاب: أئذن لي فيه يا رسول هللا أضرب عنقه، فقال 

يتهم رجل أسود إحدى  صالته مع صالتهم، وصيامه مع صيامهم، يقرأون القرآن ال يجاوز تراقيهم )حناجرهم(، يمرقون من اإلسالم كما يمرق السهم من الرمية ... آ
ردر = تضطرب = تهتز(، يخرجون على حين فرقة من الناس، فقال أبو سعيد: فأشهد أني  عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل الَبِضَعة تدردر )الَبِضَعة = قطعة اللحم، تد

وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فامر بذلك الرجل )ذي الث ديَّة( فالت ِمَس، فو ِجد فأتى به حتى نظرت إليه   هذا من رسول هللا صلى هللا عليه سمعت
مسلم([ )  لذي نعت"على نعت رسول هللا )صلى( ا  

 
    ، فعاد إلى  ، إال أن جنده خذلوه وتسللوا منسحبين من معسكره أعد سيدنا علي جيشه للتوجه لحرب معاوية.  :معركةِالبعدِ -

ِ      عز وجل أن ينقذه من اشباه الرجال!!.هللا الكوفة سائال                  
            ، واقتصرت سيدنا علي كمصر والحجاز واليمن..أجزاء كبيرة من الدولة كانت تابعة ل استطاع معاوية اقتطاع.                           

     !  بالد العراق وفارس فقط  "علي" على سيدنا سيطرة                           
ِمقتلِعليِرضيِهللاِعنهِ: ❖

         هم اعتقدوا أنهم سبب بالء األمة!رو بن العاص ألنعدد من الخوارج، وقرروا التخلص من علي ومعاوية وعم . اجتمع           
          كبت  كانت قد نطام" رائعة الجمال تدعى "قِ تعهد عبد الرحمن بن ملجم بقتل علي )وكان قد عشق أمرأة من الخوارج .            

ائة درهم وقتل علي !! فوافقها قائال:أبيها وأخيها، فخطبها واشترطت أن يكون مهرها ثالثم يوم النهروان في                 
         فأجابته قائلة: إن أصبت شفيت نفسك ونفسي ويهنئك العيش معي، وإن هذا طلب من ال تريد العيش مع زوجها،                

           ل معاوية، وتعهد عمرو بنالب َرك بن عبد هللا بقت فما عند هللا خير من الدنيا وزينتها وزينة أهلها!!(، وتعهد  ق تلت               
هـ  40سنة   رمضان 17 لتنفيذ الخطة صالة الفجر يوم بقتل عمرو بن العاص، واتفقوا أن يكون موعدهم  بكر                 

ة .. لمقصورة للصال، فقد أصابه الب َرك في إليته، ونجا واتخذ بعدها ا  فأما معاوية.      
        .. لمرض أصابه فق تل بدال منه افة" للصالة يومهاذصاحب شرطته "خارجة بن ح فقد أنابوأما عمرو بن العاص .     
        ـه40رمضان سنة  19وضرب عبد الرحمن بن ملجم بسيفه المسموم علي ا في رأسه، فقتله وفاضت روحه إلى بارئها ليلة األحد  .   

 )اختالف( : ، األمر الذي جعل قبره مجهوال ن، واختلفت الروايات حول دفنهالحسن والحسين وعبد هللا بن جعفر، وصلى عليه الحس  وغسله       
           ؟ مةالسيدة فاط  سن إلي المدينة حيث د فن عند قبرنقله ابنه الح  ؟   ع مِ ي مكانه لئال ينبشه الخوارجد فن بدار اإلمارة بالكوفة ليال، لكن        

   ؟ اال فسرقوه ثم دفنوه في جبل طيءر، وأخذه جماعة ظنوا أنه مح مل الجسد على بعير، فَضلَّ البعي       
خسائرِالفتنةِ:                

، واثنان حواري رسول هللا  ثنان من الخلفاء الراشدينأربعة من العشرة المبشرين بالجنة : ا راح ضحيتها .                 
يد مسلمين  في معاركها الجمل وصفين والنهروان  أ زهقت أرواح عشرات األالف من المسلمين على .                 

              .. م المسلمين إلى سنة وشيعة وخوارجانقسا.          وقف انتشار الدعوة اإلسالمية لوقف الفتوحات اإلسالمية.               
..ِِوالحولِوالقوةِإالباهللِ..!ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ     

 
 ِ:ِصحابةِفيِالفتنةحولِقتالِال ❖

ئل سعيد بن ا.     علي وطلحة والزبير قال: أقول ما يقوله هللا : لمسيَّب عما يقول في قتال  س 
 "والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليمان وال تجعل في قلوبنا غال  للذين آمنوا"         

ئل الحسن البصري عن قتال ا.       ذلك قتال شاهده أصحاب رسول هللا وِغبنا، وعلموا وجِهلنا، واجتمعوا فاتبعنا، واختلفوا فوقفنا.." "لصحابة، فقال س 

 ُسئل أحد الصالحين عن قتال الصحابة، فقال : "تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم وال تُسئلون عما كانوا يعملون". . 

ب بها لساني ..." :يقول في قتال الصحابة يومي الجمل وصفّين، فقال  ُسئل عمر بن عبد العزيز ما .   ".. تلك دماء قد طهر هللا منها يدي ، فال أَُخّضِّ
 
ِ:ِالخوارج ❖

   )قصة ذي الخ ويصرة( بداية ظهورهم في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم  -
، وتجمعـوا بقريـة  التحكـيم بينـه وبـين معاويـةقويت شوكتهم في عهد سـيدنا علـي حـين خرجـوا عليـه فـي معركـة صـفين بسـبب قبولـه  -

مة" نسبة إلى شعارهم الذي رفعوه "الحكم إال هلل"   "حروراء" بالعراق، فسموا "بالخوارج" أو "الحرورية" أو "الم حكِ 
 ( .. !   اطل)علق على هذا الشعار سيدنا علي بقوله: كلمة حق يراد بها ب            -
 ع كثرة عبادتهم وقراءتهم للقرآن تأثير خطير في استقطاب بسطاء الناس حولهم كان رفعهم شعار "الحكم إال هلل" م -

 (   "..   قوم إذا انخدعنا باهلل خ دعنا )عن عبد هللا بن عمر "نحن         
 أفكارهم ونشر استطاعوا تجميع صفوفهم،  )حوالي عشرة( قاتلهم سيدنا علي في موقعة النهروان وانتصر عليهم، ولم ينج  منهم إال القليل  -
  :ِمنِصفاتهم -

ال يشتد ساعدهم إال أوقات الفتن أي ←يخرجون على حين ف رقة من الناس .                
)أيام الفتنة بين علي ومعاوية( أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة  رجل) عالمتهم( آيتهم .                
ية عن سطحية في الفهم لقلة العلم كنا ←سفهاء األحالم .          ن صغر السنكناية ع ←ثاء األسنان  . حد                 
، ولكنه عاب أعمالهم المسيئة الهمأقو )صلى(  لم يعب النبي ←يقولون من قول خير البرية .                
كناية عن كثرة العبادة ←يقرأون القرآن ال ي جاوز حناجرهم .                
  ناية عن ضاللهم لحدة طبعهم، وتطرف سلوكهم، وتحجر أفكارهم، وتشددهم مع أنفسهم، وتكفيرهم ك ←يمرقون من الدين .              

         بي "بكالب النار..." وأمر بقتلهموقتلهم المسلمين وتركهم أهل األوثان، لذا سماهم الن ،  الناس               
    وانقسموا على أنفسهم إلى    ، بل تفرقوا يكونوا جماعة أو دولة واحدة تجمعهمجعل هللا بأسهم بينهم شديد، فلم يستطيعوا أن .              

ا  جماعات                   ير من زعمائهم على أيدي أتباعهم، وقتل الكث صغيرة يكفر بعضها بعض 
ِ:ِمنِأفكارهم -

، وكل من خالفهم في الرأي   اويةعلي ومعتكفير سيدنا علي ومعاوية وأصحاب الجمل وكل من رضى بالحكم بين .                
لمنكر بالقوة، ولو أدى إلى القتل وجوب األمر بالمعروف والنهي عن ا.  ر مرتكب الكبيرة وخلوده في النارتكفي.                

ا وأطفاال .               (.. !  ها بطن)قتلهم عبد هللا بن خباب بن األرت وجاريته وشق إباحة قتل المخالفين لرأيهم رجاال ونساء   
!! .. ، وأهل العهد ستحلوا دماء وأموال أهل الذمة. إ               

 
                                                              


