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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 
  

 كلمة الناشر

 )عليهم السالم (  سبق ملؤسسة أنصاريان شرف تقدمي سلسلة عن سرية أهل البيت

الذين أذهب اهللا عنهم الرجس و طهرهم تطهرياً ، و لقد حظيت السلسلة 

من فتيان اإلسالم مما شجع على تقدمي سلسلة أخرى عن صحابة وقفوا باستقبال 

  . و كانوا حبق رجاالً صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه )صلى اهللا عليه و آله (  مع النيب

و هي إذ تقدم هذه السلسلة إىل مكتبة الفىت املسلم إمنا تأمل اإلقتداء بأولئك 

 اإلسالم و رفع رايته عالياً ، و أضاءوا الرجال األفذاذ الذين أسهموا يف صنع جمد

  .الطريق لألجيال 

  
  إيران ، قم ، شارع الشهداء : مؤسسة أنصاريان 

  ٧٤١٧٤٤:  ، اهلاتف ١٨٧: قم / ايران : صندوق الربيد 

   



  الربذة
منطقة صحراوية بني مكّة و املدينة ، هي منطقة جرداء ال يسكنها 

يف . ناك خيمة وحيدة  هجرية ، كانت ه٣٠و لكن يف عام . أحد 
  .داخل اخليمة شيخ كبري و امرأة عجوز هي زوجته و ابنتهما 

  ملاذا جاء الشيخ إىل هذه املنطقة البعيدة يف وسط الصحراء ؟
  .انه مل يأت بإرادته ، لقد نفاه اخلليفة ليموت يف تلك الصحراء 

  :كان الشيخ مريضاً ، و كانت زوجته تبكي فقال هلا 
  ء يا اُم ذر ؟ـ ملاذا البكا

  :قالت العجوز 
  .ـ كيف ال أبكي و أنت متوت يف هذه الصحراء 

  :قال الشيخ 
 )صلى اهللا عليه وآله ( ـ كنت مع بعض أصحايب جالسني مع رسول اهللا 

سيموت أحدكم يف الصحراء و سيحضر موته مجاعة من : فقال لنا 
، سوف لقد تويف كلّ أصحايب عند أهلهم و مل يبق سواي . املؤمنني 

  .يأيت من يساعدك 
  :قالت العجوز 



  .ـ لقد مضى موسم احلج و هذه الصحراء ال مير ا أحد 
  :قال الشيخ 

  .ـ ال عليك اصعدي التلّ و انظري إىل طريق القوافل 
  .صعدت املرأة التلّ و راحت تنظر إىل طريق القوافل 

  .مر وقت طويل ، فشاهدت من بعيد قافلة قادمة 
ة بقطعة قماش للقافلة ، و تعجب املسافرون و تساءلوا لوحت املرأ

  !من تكون هذه املرأة الوحيدة يف الصحراء ؟
  :سألوها عن شأا فقالت . فجاءوا اليها 

  .ـ ان زوجي ميوت و ليس قربه أحد 
  و من هو زوجك ؟

  :فقالت املرأة و هي تبكي 
   .)صلى اهللا عليه وآله ( ـ أبو ذر صاحب رسول اهللا 

  : تعجب أهل القافلة فقالوا و
  .هيا بنا إليه ! ـ أبو ذر صاحب النيب ؟

و ذهب الرجال إىل اخليمة ، و عندما دخلوها وجدوا أبا ذر يف 
  :و قال الرجل . فراشه 
  .السالم عليك يا صاحب رسول اهللا  



  :فقال أبو ذر بصوت ضعيف 
  ـ و عليكم السالم من أنت ؟

  :قال الرجل 
ث األشتر و معي رجال من أهل العراق ، نريد ـ مالك بن احلار

  .الذهاب إىل املدينة لنشتكي إىل اخلليفة ما حيلّ بنا من الظلم 
  :ابتسم أبو ذر و قال 

 بأنين )صلى اهللا عليه وآله ( ـ ابشروا يا إخواين لقد أخربين رسول اهللا 
  .سأموت يف الصحراء ، و سيحضر وفايت رجال مؤمنون 

 ذه البشرى النبوية و جلسوا يف خيمة أيب فرح مالك و من معه
ذر ، و كان مالك األشتر حزيناً من أجل الصحايب اجلليل أيب ذر و ما 

  .حلَّ به على أيدي بين اُمية 
  

  األشرت
ينتمي مالك بن احلارث النخعي إىل قبيلة مينية عريقة ، أسلم يف 

 يف اميانه و إسالمه  و كان من املخلصني )صلى اهللا عليه وآله ( عهد النيب.  



اشترك يف معركة الريموك و قاتل ببسالة فريدة ، و كانت له 
مواقف شجاعة يف صد هجمات الروم على اجليش اإلسالمي فشترت 

  .عينه بالسيف أي انشق جفنها السفلي و لذلك عِرف باألشتر 
يف عام ثالثني للهجره كان املسلمون يف مدينة الكوفة و غريها من 

  .اإلسالمية غاضبني من تصرفات الوالة املدن 
و هو أخو اخلليفة عثمان حاكماً " الوليد بن عقبة " فمثالً كان 

على الكوفة و كانت تصرفاته منافية لإلسالم و الدين ، فهو يشرب 
  .اخلمر ، و يقضي وقته يف جمالس الغناء و اللهو 

صالة ذات يوم جاء الوليد إىل املسجد سكران و صلّى باملسلمني 
  :الصبح أربع ركعات ، مث التفت إىل املصلّني و قال مستهزئاً 

  ـ أتريدون أن أزيدكم ؟
كان الناس غري راضني عن سريته و كانوا ينتقدونه يف األسواق و 

  .البيوت و املساجد 
  :كانوا يتساءلون قائلني 

  !ـ أمل جيد اخلليفة شخصاً غري هذا الفاسق لكي جيعله والياً ؟
  .دي على حرمات الدين و املسلمني ـ انه يعت

  



  



هلذا فكّروا بطريقة للحلّ ، فوجدوا ان أفضل طريق هو أن 
يستشريوا أهل التقوى و الصالح ، فذهبوا إىل مالك األشتر فهو شخص 

  :قال مالك األشتر . تقي و شجاع و ال خياف أحداً غري اهللا 
  . اخلليفة ـ األفضل أن ننصحه أوالً فاذا مل يرتدع نشكوه إىل

  .ذهب مالك و معه بعض الناس الصاحلني إىل قصر الوايل 
 عندما دخلوا ، وجدوه يشرب اخلمر كعادته ، فنصحوه أن يكف

  .عن تصرفاته املشينة و لكنه انتهرهم و طردهم 
عندها قرروا السفر إىل املدينة املنورة و مقابلة اخلليفة إلطالعه على 

  .األمر 
فة و لكنه ـ مع األسف ـ انتهرهم و طردهم و قابل الوفد اخللي

  .رفض شهادم ، فخرجوا يائسني 
 علي بن )صلى اهللا عليه وآله ( (فكّروا يف الذهاب إىل ابن عم سيدنا حممد 

  . فهو األمل الوحيد يف اإلصالح )عليه السالم ( أيب طالب 
  

  الوفود
الُخرى كلّها و يف تلك الفترة جاءت وفود من املدن اإلسالمية ا



  .تشكوا من ظلم الوالة و سوء سريم 
 و )عليه السالم ( و ذهب الصحابة إىل مرتل اإلمام علي بن أيب طالب 

  .اشتكوا عنده ما يالقيه املسلمون من الظلم و الفساد 
كان اإلمام علي يشعر باحلزن لذلك ، فذهب إىل قصر اخلليفة و 

  :دخل على عثمان و نصحه قائالً 
و لست أدلّك على .  عثمان ان املسلمني يشتكون من الظلم ـ يا

يؤتى يوم : "  يقول )صلى اهللا عليه وآله ( أمر ال تعرفه ، و اين مسعت رسول اهللا 
القيامة باإلمام اجلائر و ليس معه نصري و ال عاذر ، فيلقى يف جهنم فيدور 

ك اهللا ، فانّ و اني اُحذّر" . كما تدور الرحى مث يرتطم يف غمرة جهنم 
  .عذابه شديد 

فكّر عثمان قليالً و أطرق حزيناً و اعترف بأخطائه و وعده بأن 
  .يتوب إىل اهللا و يعتذر من املسلمني 

  .خرج اإلمام علي يبشر املسلمني بذلك و عمت الفرحة اجلميع 
و لكن مروان و كان رجالً منافقاً دخل على اخلليفة و حتدث اليه 

  :ل له فغير رأيه و قا
ـ األفضل أن خترج إىل الناس و ددهم حىت ال يتجرأوا على مقام 

  .اخلالفة 



  الثورة
تراجع عثمان عن وعوده بإصالح سريته و تغيري الوالة و اتبع 

  .سياسة قاسية جتاه الناس 
  .أشار معاوية و هو حاكم الشام آنذاك بنفي بعض الصحابة 

 ذر الغفاري فمات وحيداً كان اخلليفة قد نفى الصحايب اجلليل أبا
و قام بضرب الصحايب عمار بن ياسر و هو ابن " الربذة " يف صحراء 

  .أول شهيدين يف اإلسالم 
كما جلد الصحايب عبد اهللا بن مسعود هلذا تذمر الناس من سياسة 

  .عثمان و والته 
  برسائل إىل كافّة املدن)صلى اهللا عليه وآله ( و بعث صحابة سيدنا حممد 

  :اإلسالمية و مضموا 
 )صلى اهللا عليه وآله ( ـ أيها املسلمون ، تعالوا الينا ، و تداركوا خالفة رسول اهللا 

فأقبلوا الينا ان كنتم تؤمنون . فان كتاب اهللا قد بدل و سنة رسوله قد غيرت 
فأقيموا احلق على املنهاج الواضح الذي فارقتم عليه . باهللا و اليوم اآلخر 

كم نبي.  
  .و تدفّق املسلمون الثائرون من كلّ أحناء الدولة اإلسالمية إىل املدينة املنورة 



كان مالك األشتر ميثّل الثائرين فدخل على عثمان إلجراء 
  .املفاوضات من أجل إصالح االُمور 

  .و كانت مطالب الثّوار هي أن يعتزل عثمان اخلالفة 
  .مل يستجب اخلليفة لذلك 

 التدخل مرة اُخرى و إصالح االُمور و )عليه السالم ( علي حاول اإلمام 
  .لكن بال فائدة 

كان املسلمون غاضبني من سرية عثمان و والته و ظلمهم و كان 
  .عثمان يعاند مصراًًًًً على سياسته 

 من ولديه )عليه السالم ( حاصر الثوار قصر عثمان ، فطلب اإلمام 
  .حراسة احلسن و احلسني أن يقفا لل

غري ان الثوار تسوروا جدران القصر ، و اقتحموا غرفة اخلليفة و 
  .قتلوه ، و فر مروان و غريه من املنافقني 

كان طلحة و الزبري يطمعان يف اخلالفة فساعدا الثوار و لكن الناس 
كانوا ال يفكرون إالّ بشخص واحد ليكون خليفة عليهم و هو اإلمام 

   .)عليه السالم ( علي 
تدفقت اجلماهري إىل مرتل اإلمام و طلبوا منه أن يكون خليفة ، و 

  .لكن اإلمام رفض ذلك 



أصر مالك األشتر و غريه من الصحابة على ذلك ، و ألقى مالك 
  :خطاباً محاسياً يف اجلماهري قائالً 

  ـ أيها الناس
  .هذا وصي األوصياء 
  .و وارث علم األنبياء 

  . باالميان الذي شهد له كتاب اهللا
  .و رسوله جبنة الرضوان 
  .من كملت فيه الفضائل 

  .و مل يشك يف سابقته و علمه األواخر و األوائل 
و هكذا كان مالك أول من بايع علي بن أيب طالب و تبعته مجاهري 

  .املسلمني 
و عندما أصبح اإلمام علي خليفة ، بدأ عهد جديد فقد أصدر أمراً 

ظاملني و عين مكام أشخاصاً معروفني بالتقوى و بإقالة مجيع الوالة ال
  .الصالح 
  

  



  معركة اجلمل
" و  "  طلحة" كان البعض يطمع باخلالفة و احلكم ، من هؤالء 

  .فذهبا إىل مكّة و حرضا اُم املؤمنني عائشة بنت أيب بكر " الزبري 
استغل مروان ذلك فراح ينفق من أموال املسلمني اليت سرقها ، و 

  .جيشاً كبرياً ، و رفعوا شعار الثأر لدم عثمان ألّف 
توجه اجليش إىل مدينة البصرة ، و هناك طردوا الوايل بعد أن نتفوا 

  .حليته و استولوا على بيت املال 
و كان على أمري املؤمنني علي بن أيب طالب أن يواجه هذا التمرد 

  .حبزم ، فزحف جبيشه إىل البصرة 
 و الصحايب اجلليل عمار بن ياسر )عليه السالم (  أرسل اإلمام ابنه احلسن

  .و دعوة أهلها للجهاد " الكوفة " إىل 
فراح يدعو الناس " أبو موسى األشعري " كان وايل الكوفة آنذاك 

   .)عليه السالم ( للتقاعس عن اجلهاد و عصيان أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 
ر بن ياسر فبعث اإلمام مالكاً مرت األيام و مل يعد احلسن و عما

  .األشتر يف أثرمها 
كان مالك األشتر رجالً شجاعاً معروفاً باحلزم ، و هو يدرك ان 



املسلمني يف الكوفة يؤيدون اإلمام ضد أعدائه ، و ان العقبة الوحيدة 
  " .ابو موسى األشعري " هي 

وصل مالك األشتر الكوفة و راح يدعو الناس يف أن يتبعوه ، و 
  .جتمع حوله مجهور غفري ، فاقتحم م قصر االمارة و طرد احلراس منه ا

كان أبو موسى األشعري وقتها يف املسجد يدعو الناس إىل لزوم 
فجاء احلراس و أخربوه . بيوم و عدم االستجابة ألوامر أمري املؤمنني 

  .بسقوط القصر يف قبضة مالك األشتر 
وم واحد ملغادرة الكوفة ، مهلة ي" أبو موسى األشعري " طلب 

  .فأُجيب طلبه 
و يف نفس اليوم أسرع مالك األشتر إىل املسجد و خطب يف 

  .اجلماهري حيرضهم لنصرة اإلمام علي 
فاجتمع منهم جيش بلغ تعداده مثانية عشر ألفاً من املقاتلني ، تسعة 
آالف يف قيادة احلسن فسلك م الطريق الربي ، فيما سلك الباقون 

ذي " ريق النهري لكي يلتحق اجلميع جبيش اإلمام علي يف منطقة الط
  .يف جنوب العراق " قار 

اتجه اجليش بقيادة اإلمام إىل مدينة البصرة فالتقى جبيش عائشة و 
  .طلحة و الزبري و مروان بن احلكم 



  



كان مالك األشتر قائداً للجناح األمين و كان عمار بن ياسر قائداً 
 ، فيما وقف اإلمام يف قلب اجليش حيث محل الراية ابنه للجناح األيسر

  .حممد بن احلنفية 
بدأ جيش عائشة بالعدوان فأمطر جيش اإلمام بوابل من السهام ، 

  .فسقط عدد من القتلى و اجلرحى 
  :أراد جيش اإلمام املقابلة باملثل فمنعهم اإلمام و قال 

الحتكام ـ من يأخذ هذا املصحف و يذهب إليهم فيدعوهم ل
  عليه ؟

  .انهم يقتلونه ال حمالة 
  :و هنا انربى شاب و قال 

  .ـ أنا آخذه يا أمري املؤمنني 
  .تقدم مسلم حنو جيش اجلمل رافعاً املصحف 

  :صاحت عائشة 
فأمطره الرماة بوابل من السهام فسقط فوق . ـ ارشقوه بالسهام 

  .األرض شهيداً 
 يديه إىل السماء داعياً اهللا و يف تلك اللحظات رفع أمري املؤمنني

  :سبحانه أن ينصر احلق و أهله و قال 



  .ـ اللّهم إليك شخصت األبصار 
  .و بسطت األيدي 

  .ربنا افتح بيننا و بني قومنا باحلق 
  .و أنت خري الفاحتني 

مث أصدر اإلمام أمره باهلجوم الشامل ، و تقدم األشتر يقاتل ببسالة ، 
  .ول اجلمل و حدثت اشتباكات عنيفة ح

أدرك اإلمام ان عقر اجلمل سوف يضع حداً لرتيف الدم ، و اقتتال 
  .االخوة 

  .قاد مالك األشتر هجوماً عنيفاً باجتاه اجلمل 
كان مالك األشتر يقتل بشجاعة و فروسية ، أي انه ال يقتل 

  .اجلرحى و ال يطارد الذين يفرون من املعركة 
 ، فهو حيب )عليه السالم ( م علي كان مالك يقتدي يف أخالقه باإلما

وصي رسول اهللا ، و كذلك كان اإلمام حيب مالكاً ألنه من أهل 
  .التقوى ، و اهللا حيب املتقني 

  

  



  االنتصار
و بعد معارك ضارية متكّن جيش اإلمام من عقر اجلمل فاارت 

  .معنويات اجليش املقابل و فر املقاتلون من ساحة املعركة 
مام أمراً أوقف فيه العمليات احلربية ، و أمر مبعاملة عائشة أصدر اإل

  .بكلّ احترام و إعادا إىل املدينة معززة مكرمة 
  .أطلق اإلمام األسرى و أمر مبعاجلة اجلرحى و عفا عن اجلميع 

  :و دخل مالك األشتر و عمار بن ياسر على عائشة فقالت 
  .ـ لقد كدت يا مالك أن تقتل ابن اخيت 

  :جاب مالك أ
ـ نعم و لوال اني كبري و كنت صائماً ثالثة أيام ألرحت منه اُمة 

   .)صلى اهللا عليه وآله ( حممد 
  

  يف الكوفة
و بعد أن أقام اإلمام يف البصرة أياماً عاد جبيشه قاصداً مدينة 

  .الكوفة 



كان مالك األشتر يف املعارك كاألسد يقاتل بشجاعة ال نظري هلا ، 
  .كان األعداء خيافون منه و هلذا 

و لكنه يف األيام العادية كان يبدو كرجل فقري فهو يرتدي ثياباً 
  .بسيطة و ميشي بتواضع حىت أن أكثر الناس ال يعرفونه 

ذات يوم و عندما كان مالك يسري يف الطريق ، كان أحد السفهاء 
  .يأكل متراً و يرمي النوى هنا و هناك 

  .و عندما مر مالك أمامه ، رماه بنواة يف ظهره و راح يضحك عليه 
  :فقال له رجل رآه 
  هل تعرف من هذا الرجل ؟! ـ ماذا تفعل ؟

  :أجاب 
  ـ كالّ ، من هو ؟

  .ـ إنه مالك األشتر 
كان مالك األشتر قد مضى يف طريقه ، ألن املؤمن ال يهتم ملا 

ا كان يفعله املشركون بسيدنا يفعله السفهاء من الناس ، و تذكّر م
 يف مكّة عندما كانوا يلقون عليه التراب و القاذورات )صلى اهللا عليه وآله ( حممد 

  .فال يقول شيئاً 



دخل مالك املسجد و راح يصلّي هللا و يستغفر لذلك الشخص 
  .الذي رماه بالنواة 

جاء الرجل مهروالً و دخل املسجد و ألقى بنفسه على مالك 
  :إليه و قال يعتذر 

  .ـ اعتذر إليك مما فعلت فاقبل عذري 
  :أجاب مالك بابتسام 

ـ ال عليك يا أخي ، و اهللا ما دخلت املسجد إالّ لكي أُصلّي و 
  .استغفر لك 

  

  معركة صفني
كان اإلمام خيتار الصاحلني من أهل التقوى و اإلدارة و احلزم والةً 

اً على املوصل و سنجار و على املدن ، هلذا عين مالكاً األشتر حاكم
  .نصيبني و هيت و عانات ، و هي مناطق واقعة على حدود الشام 
  .كان معاوية قد أعلن العصيان للخالفة و انفرد حبكم الشام 

حاول اإلمام إقناع معاوية بالطاعة فبعث برسائل عديدة و أوفد 
  .إليه من يتحدث معه ، و لكن بال فائدة 



  . و أسند قيادته إىل مالك األشتر هلذا جهز اإلمام جيشاً
فاصطدم " قرقيسيا " زحف اجليش باجتاه الشام و وصل منطقة 

  " .أيب األعور السلمي " جبيش الشام حتت قيادة 
بإاء التمرد و الدخول " قائد اجليش " حاول مالك األشتر إقناع 

  .يف طاعة أمري املؤمنني الذي ارتضاه الناس خليفة هلم فرفض ذلك 
 يف الليل ، انتهز جيش الشام الفرصة و قام جوم دون سابق و

  .انذار ، و كان هذا العمل خمالفاً للشريعة و األخالق ألنه غدر 
قاوم جيش اخلالفة اهلجوم املباغت و كبد املهامجني العديد من 

  .القتلى و أجربه على اإلنسحاب إىل مواقعه 
" أيب األعور " ، فارسل إىل و مرة اُخرى جتلّت فروسية مالك األشتر 

  .مبعثواً يدعوه للمبارزة 
  :قال الرسول 

  .ـ يا أبا األعور إن مالك األشتر يدعوك للمبارزة 
  :جنب قائد جيش معاوية و قال 

  .ـ ال أُريد مبارزته 
  .وصلت إمدادات كبرية بقيادة معاوية ملتحقة جبيش الشام 

  .ر الفرات على ضفاف " صفني " و تقابل اجليشان يف سهل 



احتلّت قطعات من جيش معاوية الشواطئ و فرضت حصاراً على 
  .النهر 

  .كان هذا العمل أيضاً خمالفاً للشريعة اإلسالمية و لتقاليد احلروب 
 صعصعة بن "  و هو )صلى اهللا عليه وآله ( بعث اإلمام أحد صحابة النيب

  :للتفاوض " صوحان 
  :دخل صعصعة خيمة معاوية و قال 

دعونا نأخذ حاجتنا من املاء حىت : يا معاوية إن علياً يقول ـ 
  .ننظر فيما بيننا و بينكم ، و إالّ تقاتلنا حىت يكون الغالب هو الشارب 

  :سكت معاوية و قال 
  .ـ سوف يأتيك ردي فيما بعد 

  :خرج مبعوث اإلمام ، و استشار معاوية رجال فقال الوليد حبقد 
  . يضطروا لالستسالم ـ امنع املاء منهم ، حىت

  .و حظي هذا الرأي بتأييد كامل 
لقد مجع معاوية حوله كلّ األشرار الذين ال يعرفونه حرمة للدين و 

  .اإلنسانية 
كان مالك األشتر يراقب ما جيري على الشواطئ فشاهد وصول 

  .تعزيزات عسكرية ، فأدرك أن معاوية يفكِّر بتشديد احلصار 



، و كان مالك عطشان أيضاً ، فقال له شعر جنود اإلمام بالعطش 
  :جندي 

  .ـ يف قربيت ماء قليل اشربه 
  :رفض مالك ذلك و قال 

  .ـ كالّ حىت يشرب مجيع اجلنود 
  :ذهب مالك إىل اإلمام و قال 

ـ يا أمري املؤمنني ان جنودنا يصرعهم العطش و مل يبق أمامنا 
  .سوى القتال 

  :أجاب اإلمام 
  .أجل لقد أعذر من أنذر 

  :و خطب اإلمام يف اجلنود و حثّهم على االستبسال قائالً 
  .ـ املوت يف حياتكم مقهورين 

  .و احلياة يف موتكم قاهرين 
  .أي أن املوت هو أن يرضى اإلنسان بالذلّ 

  .و انّ احلياة يف أن ميوت املرء شهيداً 
و قاد مالك األشتر أول هجوم يف حرب صفني و راح يقاتل 

  . باجتاه شواطئ الفرات ببسالة و يتقدم



  



و بعد اشتباكات عنيفة متّ حترير ضفاف النهر و إجبار جيش 
  .معاوية على اإلنسحاب 

أصبح جيش معاوية بعيداً عن املياه ، و هلذا فكّر يف حيلة الستعادة 
  .مواقعه على ر الفرات 

و يف اليوم التايل سقط سهم بني جنود اإلمام و كان يف السهم 
  .أها اجلنود باهتمام رسالة ، قر

من أخ : " و انتقلت الرسالة بني اجلنود بسرعة و انتشر اخلرب 
ان معاوية يريد أن يفتح عليكم النهر و : ناصح لكم يف جيش الشام 

  " .يغرقكم ، فاحذروا 
و صدق اجلنود ما ورد يف تلك الرسالة فانسحبوا و انتهز جيش 

ة اُخرى الشام الفرصة فأعاد احتالله للشواطئ مر.  
غري أن جيش اإلمام شن هجوماً كاسحاً و حرر املنطقة من قبضة 

  .االحتالل 
  :شعر معاوية بالقلق ، فسأل عمرو بن العاص 

  ـ هل تظن ان علياً سيمنع علينا املاء ؟
  :أجاب عمرو بن العاص 

  .ـ إن علياً ال يفعل مثلما تفعل أنت 



  .كان جنود الشام يشعرون بالقلق أيضاً 
 لكن سرعان ما وصلت األخبار بأن اإلمام علياً مسح هلم بورود و

  .النهر و ترك هلم مساحة من الشواطئ كافية 
أدرك بعض أهل الشام الفرق بني معاوية و علي ، فمعاوية يفعل 
كلّ شيء من أجل أن ينتصر ، أما علي فال يفكّر يف ذلك ، إنه يسري يف 

  .ضوء املُثل و األخالق اإلنسانية 
هلذا تسلل بعض اجلنود ليالً و انتقلوا إىل جبهة علي ألنها تمثّل 

  .احلق و اإلنسانية 
  

  معاوية
كان معاوية يشعر بالقلق من وجود مالك األشتر ، ألن شجاعته و 
بسالته يف القتال أهلب احلماس يف جيش علي و بثت الذعر يف جنود 

  .الشام 
بارزة الفردية ، فعرض فكّر معاوية يف القضاء عليه عن طريق امل

األمر على مروان ، و لكن مروان كان خياف من مالك فاعتذر إىل 
  :معاوية و قال 



  .بذلك فهو ساعدك األمين " ابن العاص " ـ ملاذا ال تكلّف 
  .عرض معاوية اقتراحه على عمرو بن العاص فاضطر لقبوله 

  .خرج ابن العاص يطلب مبارزة األشتر 
يده رحمه ، و مل يترك له فرصة للدفاع فسدد له تقدم مالك حنوه و ب

  .ضربة عنيفة جرحت قسماً من وجهه فالذ عمرو بن العاص بالفرار 
  

  استشهاد عمار
تصاعدت حدة االشتباكات و كان عمار يقود اجلناح األيسر من 

  .جيش اإلمام ، و يقاتل ببسالة رغم شيخوخته 
ي اهللا عنه شيئاً و عندما جنحت الشمس للمغيب طلب عمار رض

  .يفطر به ألنه كان صائماً 
أحضر أحد اجلنود إناًء مليئاً باللنب و قدمه إليه ، استبشر عمار 

  :بذلك و قال 
 : )صلى اهللا عليه وآله ( ـ ربما أُرزق الشهادة هذه الليلة فقد قال يل رسول اهللا 

) إناء ( ح يا عمار تقتلك الفئة الباغية ، و آخر شرابك من الدنيا ضيا
  .من لنب 



أفطر الصحايب اجلليل و تقدم إىل ساحات القتال بقلٍب عامر 
  .باإلميان و ظلّ يقاتل حىت هوى على األرض شهيداً 
  :جاء اإلمام و جلس قرب الشهيد و قال حبزن 

ـ رحم اهللا عماراً يوم أسلم ، و رحم اهللا عماراً يوم استشهد ، و 
  .هنيئاً لك يا عمار . ياً رحم اهللا عماراً يوم يبعث ح

كان إلستشهاد عمار بن ياسر يف ساحة احلرب أثره يف سري 
املعارك ، فقد ارتفعت معنويات جيش اإلمام فيما اخنفضت لدى جنود 

 )صلى اهللا عليه وآله ( معاوية ، ألن املسلمني مجيعاً حيفظون حديث سيدنا حممد 
  .أي املعتدية " ئة الباغية يا عمار تقتلك الف: " لعمار بن ياسر 

و أدرك اجلميع ان معاوية و جنوده هم املعتدون و انّ علياً و 
 أصحابه على احلق.  

هلذا تصاعدت حدة احلمالت اهلجومية يف جبهة اإلمام ، و راح 
  .معاوية و جيشه يستعدون للهزمية 

  

  حيلة جديدة
" شار فكّر معاوية حبيلة جديدة خيدع ا جيش اإلمام ، فاست



  " .عمرو بن العاص 
  :قال عمرو بن العاص 

  .بيننا و بينكم كتاب اهللا : نقول هلم . ـ أرى أن خندعهم بالقرآن 
  .فرح معاوية هلذه احليلة و أمر برفع املصاحف على الرماح 

عندما شاهد جنود اإلمام املصاحف ، فكّروا يف إيقاف احلرب ، و 
  .د بذلك انطلت احليلة على كثري من اجلنو

أنا أول من دعا إىل كتاب اهللا و أول من . انها مكيدة : قال اإلمام 
  .انهم عصوا اهللا فيما أمرهم و نقضوا عهده . أجاب إليه 

  :و لكن عشرين ألفاً من اجلنود عصوا أمر اإلمام و قالوا 
  .ـ اصدر أمرك بايقاف القتال و قل لألشتر ينسحب 

 األشتر يأمره بايقاف العمليات أرسل اإلمام أحد اجلنود إىل مالك
  .احلربية 

  :استمر مالك األشتر يف القتال و قال 
  .ـ ما هي إالّ حلظات و حنرز النصر النهائي 

  :قال اجلندي 
ـ و لكن اإلمام حماصر بعشرين ألف من املتمردين و هم يهددون 

  .بقتله إذا مل توقف القتال 



  :اضطر مالك األشتر لإلنسحاب و قال 
  .ول و ال قوة إالّ باهللا ـ ال ح

  

  التحكيم
كان مالك األشتر يدرك أن ما قام به معاوية هو جمرد حيلة ، و 
لكنه انصاع ألمر اإلمام حىت ال حتدث الفتنة ، فكان قائداً شجاعاً و 

  .جندياً مطيعاً 
  .توقفت املعارك و اتفق الطرفان على االحتكام إىل كتاب اهللا 

  .عاص ممثّالً عنه يف املفاوضات فأرسل معاوية عمرو بن ال
و أراد اإلمام أن خيتار رجالً عاقالً فطناً عاملاً بكتاب اهللا فاختار 

  .عبد اهللا بن عباس حرب االُمة 
  :و لكن املتمردين رفضوا ذلك مرة اُخرى و قالوا 

  " .أبا موسى األشعري " خنتار 
  : ناصحاً )عليه السالم ( فقال اإلمام 
  .ضى به ، و عبد اهللا بن عباس أجدر منه ـ أنا ال أر

  :رفض املتمردون ذلك فقال اإلمام 



  .ـ إذن اختار األشتر 
  " .أيب موسى األشعري " فرفضوا أيضاً و أصروا على 

  :و حىت ال حتدث الفتنة قال اإلمام 
  .ـ اصنعوا ما شئتم 

  .و هكذا اجتمع املمثالن للمفاوضات 
  :فقال له " األشعري " فكّر عمرو بن العاص أن خيدع 

ـ يا أبا موسى إن سبب الفتنة وجود معاوية و علي ، فتعال 
  .لنخلعهما عن اخلالفة و خنتار رجالً آخر 

ال حيب أمري املؤمنني علي بن أيب طالب ، " األشعري " كان 
  :فرحب بالفكرة ، فقال أمام اجلميع 

  .ي ـ إنين أخلع علياً عن اخلالفة كما أخلع خامتي من يد
  .مث نزع خامته 

  :و هنا قال عمرو بن العاص خببث 
  .ـ أما أنا فأُثبت معاوية يف اخلالفة كما أُثبت خامتي يف يدي 

  .مث لبس خامته 
شعر املتمردون بالندم ، و بدل أن يتوبوا و يعودوا إىل طاعة أمري 

  .املؤمنني فإنهم طلبوا من اإلمام أن يتوب و يعلن احلرب 



م كان إنساناً حيترم العهود و املواثيق و قد اتفق على و لكن اإلما
  .اهلدنة و إيقاف القتال ملدة سنة 

طلب اإلمام منهم أن يصربوا هذه املدة و لكنهم عصوا أوامره أيضاً 
  " .اخلوارج " و خرجوا على طاعة اإلمام هلذا مسوا ب 

  

  مصر
  . الحتالهلا فكّر معاوية أن يستويل على مصر ، فأرسل جيشاً كبرياً

  " .اخلليفة األول " كان الوايل على مصر حممد بن أيب بكر 
أرسل الوايل يطلب اإلمدادات العسكرية بأقصى سرعة قبل أن 

  .تسقط مصر بأيدي الغزاة 
  :فأرسل اإلمام مالكاً األشتر و قال له 

ـ توجه إىل مصر رمحك اهللا ، و لست أوصيك بشيء ألنين 
  .أكتفي برأيك 
  . باهللا استعن

  .استعمل اللني يف مواضعه و الشدة يف مواضعها 
  .و انطلق األشتر إىل مصر 



  السم و العسل
شعر معاوية بالقلق فهو يدرك ان وصول مالك األشتر إىل مصر 

  .يعين إنقاذها ، هلذا فكّر بقتله 
كان معاوية إذا أراد أن يغتال شخصاً دس إليه العسل املخلوط 

 بالسم.  
اوية يستورد هذه السموم من القسطنطنية ، و كان الروم و كان مع

  .يسمحون بتصديرها ألنهم يعرفون ان معاوية يستخدمها لقتل املسلمني 
  :قال عمرو بن العاص 

ـ اني أعرف رجالً يسكن مدينة القلزم على حدود مصر و هو 
ها ميلك أراٍض واسعة و البد أن مير األشتر يف هذه املدينة و يتوقّف في

  .لإلستراحة 
  :قال معاوية 

ـ إذن اتصل به و اخربه إذا متكّن من اغتيال األشتر فسنعفيه من 
  .دفع الضرائب مدى احلياة 

و هكذا انطلق مبعوث معاوية على وجه السرعة ، و أخذ معه 
  .العسل املسموم ليتصل بذلك الرجل و يقنعه ذه املهمة 



  



  الشهادة
ية و أخذ اخلليط القاتل ، يترقّب وافق الرجل على اقتراح معاو

  .وصول مالك األشتر 
  .و بعد أيام قليلة وصل مالك مدينة القلزم 

  .دعا الرجل وايل مصر اجلديد ألن حيلّ ضيفاً يف مرتله 
  .لبى مالك األشتر الدعوة شاكراً 

  .وضع الرجل إناء العسل املسموم يف مائدة الطعام 
شعر بأمل شديد يف أمعائه و و عندما تناول الضيف ملعقة واحدة 

  :أدرك املؤامرة ، فقال و هو يضع يده على بطنه 
  .إنا هللا و إنا إليه راجعون . . ـ بسم اهللا 

و استقبل مالك األشتر املوت بشجاعة املؤمن املطمئن الذي يعرف 
  .انّ طريقه هو طريق اإلسالم و اجلنة 

طري من الفرح و و عندما استشهد مالك األشتر ، كاد معاوية أن ي
  :قال 

  .ـ لقد كانت لعلي بن أيب طالب يدان 
  .قطعت إحدامها يوم صفني و هو عمار بن ياسر 



  .و قطعت االُخرى اليوم و هو مالك األشتر 
 فقد شعر باألسف العميق و قال )عليه السالم ( أما أمري املؤمنني علي 

  :حبزن 
  . .ـ رحم اهللا مالكاً 

   .)صلى اهللا عليه وآله (  لرسول اهللا فقد كان يل كما كنت
(  كان حيب علياً و يطيعه كما كان علي )رضوان اهللا عليه ( أي ان مالكاً 

  . و يطيعه )صلى اهللا عليه وآله (  حيب سيدنا حممداً )عليه السالم 
 حياته احلافلة باجلهاد لتبقى )رضوان اهللا عليه ( و هكذا ختم مالك األشتر 

  .ضيئة مثاالً لشباب اإلسالم يف كل مكا سريته امل


