هنا سرد أصحاب أمري املؤمنني علي بن أبي طالب من أهل بدر
بعد مقدمة حاضنة من الروايات الصحيحة واملشهورة تثبت شهود الصحابة معه
وأن املعتزلني كانوا أفراداً  ،أما أهل الشام فلم يكن فيهم بدري واحد.
[ وهذا رد على ابن تيمية ومن تبعه من النواصب]

فأقول :شهود أهل بدر – باستثناء أفراد كسعد بن أبي وقاص وحممد بن مسلمة  -مع علي خرب صحيح،
وعليه كثري من الروايات القوية األسانيد ،وهلا شواهدها التارخيية،،و ال يشكك يف هذا األمر وينكره إال
املتأثرين باألموية ،كابن تيمية ومدرسته ،بلى شكك فيه بعض العثمانية املتقدمني كالشعيب ،فقد كان حيلف أنه
مل يشهد صفني مع علي إال خزمية بن ثابت! وهذه ميني فاجرة من متعصب ،ال يعول عليها إال جاهل بالتاريخ،،
إذ ال جيادل أحد يف شهود رأس البدريني علي بن أبي طالب ،وعمار بن ياسر ،ومها بدريان إمجاعاً،
والروايات على اختالفها يف عدد الصحابة مع علي من أهل بدر والرضوان إال أهنا تؤكد على كثرهتم ،وقد
شنع الذهيب وقبله الساجي وابن اجلوزي على حبة بن جوين العرني – وهو ثقة-واهتموه بالكذب ألنه روى أنه
شهد مع علي مثانون بدرياً! مع أن الوقائع تدعم روايته ،ومل حيكموا على الشعيب بالكذب حللفه باهلل أنه مل
يشهد صفني مع علي إال خزمية بن ثابت! مع أن شهود عل ي وعمار إمجاعاً يفيد تكذيبه وفجور ميينه إن صح
عنه ،وأما حبة بن جوين العرني فالروايات والوقائع تدعم روايته ومنها :يف تاريخ اإلسالم [ جزء  - 1صفحة
 ] 454وقال سعيد بن جبري  :كان مع علي يوم وقعة اجلمل مثامنائة من األنصار وأربعمائة ممن شهدوا بيعة
الرضوان  ،رواه جعفر بن أبي املغرية عن سعيد (والسند صحيح ،وقد ذكره خليفة يف تارخيه) ،وقال املطلب
بن زياد عن السدي  :شهد مع علي يوم اجلمل مائة وثالثون بدريا وسبعمائة من أصحاب النيب صلى اهلل عليه
وسلم .ويف تاريخ اإلسالم [ جزء  - 1صفحة  ] 464بسند صحيح :قال عبد السالم بن حرب عن يزيد
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بن عبد الرمحن عن جعفر أظنه ابن أبي املغرية عن عبيد اهلل بن عبد الرمحن بن أبزى عن أبيه قال  :شهدنا
مع علي مثامنائة ممن بايع بيعة الرضوان قتل منهم ثالثة وستون رجال منهم عمار( ،قلت السند كامالً عند خليفة
 تاريخ خليفة بن خياط [ جزء  - 1صفحة  ] 46حدثنا أبو غسان قال  :نا عبد السالم بن حربباإلسناد واملنت سواء) ،ويف البداية والنهاية [ جزء  - 4صفحة  ] 555قال أبو إسرائيل عن احلكم بن
عتيبة :وكان يف جيشه (يعين علياً) مثانون بدريا ومائة ومخسون ممن بايع حتت الشجرة رواه ابن ديزيل،..
واحلكم بن عتيبة يروي ا خلرب عن عبد الرمحن بن أبي ليلى األنصاري ،وقد شهدها مع أبيه ،وهذه الرواية
أزعجت علماء الشاميني ،فحاولوا تضعيفها ،فقد روى مجاعة عن عبد اهلل بن أمحد بن حنبل عن أبيه
حدثنا أمية بن خالد قال لشعبة  :إن أبا شيبة روى عن احلكم عن عبد الرمحن بن أبي ليلى  :قال شهد
صفني من أهل بدر سبعون رجال  ،فقال (أي شعبة) :كذب أبو شيبة واهلل لقد ذاكرنا احلكم يف ذلك فما
وجدناه شهد صفني من أهل بدر غري خزمية بن ثابت..اهـ قلت :ابو شيبة ليس كاذباً بل الكاذب من زعم
أنه مل يشهدها إال خزمية بن ثابت ،وشعبة أكرب من أن يقول هذا القول ،وكذا أمحد فقد روى يف مسنده أن أبا
فضالة بدري وأنه شهد مع علي صفني ..وهذا اخلرب معلول ،وأهتم به عبد اهلل بن أمحد ،يف محلته على أهل
الرأي ،وقد كان أبو شيبة قاضياً بواسط وهو جد آل أبي شيبة ) ..ثم أبو شيبة مل ينفرد عن احلكم هبذه
الرواية فقد روى احلاكم  -املستدرك على الصحيحني ( -ج  / 11ص  -)853من طريقني :ثنا اخلضر بن
أبان اهلامشي  ،ثنا علي بن قادم  ،ثنا أبو إسرائيل  ،عن احلكم قال  « :شهد مع علي صفني مثانون بدريا ،
ومخسون ومائتان ممن بايع حتت الشجرة » اهـ ،و عند ابن العديم يف بغية الطلب يف تاريخ حلب ( -ج / 1
ص  ...)31عن أ بي احلسن املدائين أن أبا احلسن ابن أبي نعيم الفضل بن دكني قال :حدثنا جرير بن حازم
عن يونس بن خباب قال :شهد مع علي بن أبي طالب يوم صفني مثانون بدرياً..اهـ  ،وعنده أيضاً  -بغية
الطلب يف تاريخ حلب (-ج  / 1ص .. -)31من طريق أبي علي بن شاذان قال :أخربنا أبو احلسن الطييب
قال:حدثنا أبو إسحق الكسائي قال :حدثنا حييى  -يعين ابن سليمان  -قال :حدثنا حممد بن عمرية النخعي
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قال :حدثنا أبو إسرائيل العبسي عن احلكم بن عتيبة قال :شهد صفني مع علي رضي اهلل عنه مثانون
بدرياً..اخل) ،وكذا يف  -التدوين يف أخبار قزوين (-ج  / 1ص  -)63حدث أبو احلسن القطان يف كتابه
الطواالت قال :ثنا حممد بن أبي الوزير القزويين ثنا أمحد بن حممد بن أبي سلم ثنا حممد بن حسان ثنا أسباط
ومالك بن إمساعيل عن أبي إسرائيل عن احلكم قال :شهد مع علي رضي اهلل عنه مثانون بدرياً ...اخل)،
وروى حنو هذا (سبعني بدرياً) حيي ب ن سليمان اجلعفي شيخ البخاري بسند قوي (راجع حتذير العبقري
والتقوية منه فلم أطلع على اإلسناد) .ويف تاريخ دمشق [ جزء  - 11صفحة  ] 445بسنده عن بعض
علماء التابعني :حممد بن علي الباقر ،وحممد بن املطلب ،وزيد بن حسن قالوا  :شهد مع علي بن أبي طالب
يف حربه من أصحاب بدر سبعون رجال وشهد معه ممن بايع حتت الشجرة سبع مائة رجل فيما ال حيصى من
أصحاب رسول اهلل ص  -وشهد معه من التابعني ثالثة بلغنا أن رسول اهلل ص  -شهد هلم باجلنة أويس
القرني وزيد بن صوحان وجندب اخلري فأما أويس القرني فقتل يف الرجالة يوم صفني وأما زيد بن صوحان
فقتل يوم اجلمل،اهـ ،وكان علماء أهل البيت مهتمني بأمساء من شهد مع علي من باب حفظ حقوقهم يف الذكر
والثناء احلسن على األقل ،ففي تاريخ دمشق( -ج  / 16ص  )58من طريق األجلح بن عبد اهلل الكندي
قال مسعت زيد بن علي وعبد اهلل بن احلسن (احملض) وجعفر الصادق وحممد بن عبد اهلل بن احلسن (النفس
الزكية) يذكرون تسمية من شهد مع علي بن أبي طالب من أصحاب رسول اهلل ( صلى اهلل عليه وسلم ،كلهم
ذكره عن آبائه وعن من أدرك من أهله ...اخل) ،وذكر اخلطيب يف تارخيه إسناده عنهم أكثر من مرة يف من
شهد مع علي ،وكذلك ابن أبي رافع موىل النيب (ص) ،له كتاب يف تسمية أصحاب أمري املؤمنني وروى من
طريقه أهل الرتاجم كثرياً ،ومنهم الطرباني يف الكبري :حدثنا حممد بن عثمان بن أبي شيبة قال :حدثنا ضرار
بن صرد قال :حدثنا علي بن هاشم عن حممد بن عبد اهلل بن أبي رافع عن أبيه يف تسمية من شهد مع
علي ...اخل) ،وهي طري ق متماسكة رغم تضعيف أهل احلديث ملثل هذه الرويات كعادة كثري منهم فالنصب
فيهم فاشٍ ،وعند ذكر قتلى صفني نقل ابن كثري  -البداية والنهاية [ جزء  - 4صفحة  -] 545وكان يف
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أهل العراق مخسة وعشرون بدريا ..اهـ قلت :يعين من الشهداء فقط ..وحنوه الذهيب يف تاريخ اإلسالم [
جزء  - 1صفحة  ] 466إال أنه استدرك بقوله (ثوير مرتوك)  ..قلت :كال ليس مبرتوك إال مذهبياً..وقد
وثقه بعضهم وروى عنه أئمة مثل شعبة ،ومل ينقم عليه إال التشيع – كما قال احلاكم -ولروايته شواهد
صحيحة ..وعند خليفة شيخ البخاري  -تاريخ خليفة بن خياط [ جزء  - 1صفحة  ] 45بسند
صحيح وهو نا أبو غسان (وهو مالك بن إمساعيل النهدي) قال  :نا يعقوب القمي عن جعفر بن أبي املغرية
عن سعيد بن جبري قال  (:كان مع علي يوم اجلمل مثاني مائة من األنصار وأربعة مائة ممن شهد بيعة الرضوان)
اهـ ..قلت أهل الرضوان كانوا ألف وأربعمائة ،فهؤالء أكثر من النصف ،وكان أكثرهم قد مات ،والتحق بعلي
بعد اجلمل من التحق من أهل الكوفة واحلجاز..فالروايات يدعم بعضها بعضاً ..وليس كما ذكر املتعصبون
أنه مل يشهدها إال خزمية  ..وال أيضاً ما ذكره آخرون بأنه شهد مع علي مئتان وأربعون بدرياً...وإن كانت
أكثر قبوالً عقالً وإسناداً ..فقد روى احلاكم يف املستدرك [ جزء  - 4صفحة  ] 436بسند صحيح قال:
أخربني حممد بن علي الصنعاني مبكة حرسها اهلل تعاىل ثنا إسحاق بن إبراهيم أخربنا عبد الرزاق أنبأ معمر
عن أيوب عن ابن سريين قال  :ثارت الفتنة و أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم عشرة آال ف مل خيف
فيها منهم إال أربعون رجال ،وقف مع علي مائتان و بضعة و أربعون رجال من أهل بدر فيهم أبو أيوب و سهل
بن حنيف و عمار بن ياسر)..اهـ ،قلت :وهذه الرواية وإن كان إسنادها صحيحاً إال أهنا منكرة  ..وكأن
هناك تصحيفاً يف كلمة (بضعة) أو تكون الواو يف (وأربعون)ابتدائية ..أو تكون ابتدائية يف (وبضعة)  ..على
أن ابن سريين كان منحرفاً عن علي ولن يقول هذا القول..وأما روايته بأن فتنة عثمان مل يشهدها أحد إال
أربعون أو ثالثون ،فيقصد الثورة على عثمان ..وكذلك كثري من الروايات يف اعتزال الصحابة الفتنة إمنا يراد
هبا الثورة عل ى عثمان يف الغالب ،وإلثبات هذا تفصيل طويل..ولكن النواصب أظهروا كأن كل الصحابة مع
عثمان ثم كلهم اعتزل اجلهاد مع علي  ..وهذه من كبار شبهاهتم اليت صرفوا هبا أتباعهم عن اتباع النصوص
إىل ما يدعون من مواقف الصحابة..
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وقال املسعودي يف مروج الذهب ( -ج  / 1ص  - )814وهو من أهل االهتمام هبذا الشأن : -وكان ممن
شهد صفني مع علي من أصحاب بدر سبعة ومثانون رجالً :منهم سبعة عشر من املهاجرين ،وسبعون من
األنصار ،وشهد معه من األنصار ممن بايع حتت الشجرة وهي بيعة الرضوان من املهاجرين واألنصار من
أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تسعمائة ،وكان مجيع من شهد معه من الصحابة ألفني ومثامنائة
اهـ..
قلت :وقول املسعودي قريب من قول ابن أبي ليلى وحبة بن جوين العرني وسعيد بن جبري واحلكم بن عتيبة
وأمثاهلم من أهل العلم واالعتدال  ..وهذا أقرب الصواب واالعتدال ،أنه شهد صفني مع علي حنو الثمانني
ب درياً أو أكثر مبا ال يزيد عن املئة ،أو أقل مبا ال ينقص عن اخلمسني ،وليس األمر على قول من يقول شهد مع
علي (مئتان وأربعون بدرياً) وال من يقول مل يشهدها إال (بدري واحد)!..مع مالحظة اختال ف الناس يف
أمساء البدريني كثرياً ،ويف بدريتهم أكثر من اختالفهم يف شهودهم صفني ،وللفتنة أثرها يف هذا االختال ف األول
والثاني! ويكفي هنا أن الطر ف اآلخر الباغي (فئة معاوية) ليس معهم بدري وال رضواني ،ومن ألطف ما
مسعته من أحد النواصب بنجد -ممن حيب يزيد واحلجاج ومعاوية -وكنت أعدد له من شهد مع علي من
أهل بدر قوله (علي وحده يكفي ال حيتا ج أن تذكر معه أحد)! فأعجبتين كلمته ،إال أنه وزمالؤه يظهرون
للناس أن الصحابة افرتقوا قسمني ،قسم مع علي وقسم مع معاوية! ودخلوا من باب الثناء على صحبة
الطلقاء للطعن يف صحبة أهل بدر ،وأن الواجب تسليم قتلة عثمان  ...ويرددون أقوال معاوية ،ال يلتفتون
معها لنص صحي ح وال بيعة شرعية وال سابقة بدري ،وال خدعة القميص ،وال إهدار الصحابة للدماء يف
الفتنة (راجع قتال أهل البغي يف األم للشافعي)..
ومن الشواهد العامة ما رواه الطبقات الكربى البن سعد ( -ج  / 6ص  )1قال :أخربنا أمحد بن عبد اهلل
بن يونس قال :حدثنا احلسن بن صاحل عن عبيدة عن إبراهيم قال :هبط الكوفة ثالمثائة من أصحاب الشجرة
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وسبعون من أهل بدر  ،ال نعلم أحدا منهم قصر وال صلى الركعتني اللتني قبل املغرب (وهذه الرواية وجدهتا
فيما بعد ،وأضفتها هنا..)..
وحتى ال يبقى الكالم عاماً يستحسن هنا أن نذكر أشهر البدريني الذين شهدوها مع علي ،ويف بعضهم خال ف
يف بدريته أو شهوده ،لكن األغلب وما عليه أكثر أهل السري وتراجم الصحابة أنه شهدها مع علي حنو السبعني
أو الثمانني بدرياً ..فممن وجدناه :
 -1علي بن أبي طالب ..أمري املؤمنني ..وذكره وحده كا فٍ إال أن البعض لكثرة النصب املبثوث حيتاج
إميانه حبق علي إىل دعامات ..وإال فاألدلة النقلية والعقلية والتارخيية اليت مع علي بن أبي طالب يف منتهى
الوضوح واحلجة..
 -5عمار بن ياسر وهو ميزان تلك احلروب كلها ..الرتباطه بأدلة فاصلة..
 -8خزمية بن ثابت ذو الشهادتني األنصاري..
 -4وأبو عمرة األنصاري،
 -5وأبو أيوب األنصاري،
 -6وسهل بن حنيف األنصاري،
 -4وأبو فضالة األنصاري،
 -3وقيس بن سعد األنصاري،
 -1وأسيد بن ثعلبة األنصاري،
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 -11وثابت بن عبيد األنصاري،
 -11ورفاعة بن رافع بن مالك بن عجالن الزرقي األنصاري (هتذيب ابن حجر)،
 -15ومسطح بن أثاثة املطليب القرشي،
 -14 ،18واحلصني والطفيل ابنا احلارث بن املطلب أخوا عبيدة ،مطلبيان
 -15ومسعود بن أوس األنصاري،
 -16وأبو بردة هانيء بن نيار،
 -14وجرب بن أنس األنصاري (معجم الطرباني  :كتاب ابن أبي رافع)،
 -13وخليفة بن عدي البياضي األنصاري،
 -11وربعي بن أبي ربعي األنصاري،
 -51وربعي بن عمرو األنصاري،
 -51وخويلد بن عمرو األنصاري،
 -55ورفاعة بن رافع األنصاري،
 -58وزيد بن أسلم البلوي،
 -54والنعمان بن العجالن الزرقي األنصاري (لسان األنصار وشاعرهم)
لإلطالع على ابحاث وكتب ومقاالت الشيخ حسن المالكي
www.al-maliky.com

7

 -55وأبو حبة األنصاري ،ويقال أبو حنة..
 -56وأبو حسن املازني األنصاري( ،قائمة البيعة عقيب بدري)
 -54وأبو الورد املازني األنصاري،
 -53وأبو اليسر كعب بن عمرو األنصاري،
 -51وأبو طلحة األنصاري،
 -81وأبو اهليثم مالك بن التيهان األنصاري،
 -81وكعب بن عامر الساعدي،
 -85وثابت بن قيس بن اخلطيم األنصاري (قائمة البيعة)
 -88خوات بن جبري األنصاري،
 -84سهيل بن عمرو األنصاري (وهو غري القرشي ،فاألنصاري بدري جمهول! ألنه مع علي ،والقرشي
مشهور ألنه من الطلقاء واملؤلفة قلوهبم!)،
 -85وعبد اهلل بن عتيك األنصاري،
 -86والفاكه بن بشر بن الفاكه األنصاري،
 -84أبو ليلى األنصاري،
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 -83وأبو أسيد الساعدي،
 -81ومعاذ ابن عفراء األنصاري – أحد قتلة ابي جهل، -
 -41وأبو واقد الليثي (،خمتلف يف بدريته)،
 -41وأبو دجانة األنصاري،
 -45عمرو بن بالل األنصاري،
 -48أبو قدامة بن احلارث األنصاري،
 -44واألرقم بن أبي األرقم املخزومي،
 -45واحلارث بن حاطب األنصاري (الطرباني)
 -46وخباب بن األرت،
 -44وجبلة بن ثعلبة األنصاري ،ولعله جبلة بن عمرو بن ثعلبة األنصاري أو رخيلة بن خالد بن ثعلبة قاله
ابن األثري و احتمله ابن حجر ..يبحث..
 -43واحلارث بن النعمان األنصاري (أبو نعيم)
 -41ربعي بن رافع األنصاري،
 -51أنسة موىل رسول اهلل (ص)
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 -51هند بن أبي أهالة
 -55أبو سعد الساعدي،
 -58أبو مسعود األنصاري،
 -54جبري بن حباب بن املنذر ( معجم الطرباني)
 -55جبلة بن عمرو البياضي األنصاري أخو أبي مسعود (معجم الطرباني)،
 -56احلارث بن النعمان األنصاري (معجم الطرباني)،
 -54زياد بن لبيد البياضي..
 -53أبو قتادة األنصاري،
 -51جابر بن عبد اهلل األنصاري (يف بدريته خال ف)،
 -61أنس بن مالك األنصاري ( وأين أغيب عن بدر ال أم لك؟)..
 -61أبو حممد األنصاري (الطرباني ،)885/51
 -65احلارث بن زياد األنصاري شهد بدراً يعد يف الكوفيني [مهم] [أصحاب علي] ( هتذيب ابن حجر
،)141/5
 -68عنرتة السلمي،
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 -64عبيد بن التيهان األنصاري،
-65عبيد بن خالد السلمي (من املهاجرين)
 -66الفاكه بن سعد بن جبري األنصاري (مهاجري)!
 -64فروة بن عمرو البياضي األنصاري (بدري عقيب سكت عنه مالك)!
 -63أبو عياش الزرقي (تبحث بدريته)
 -61قرظة بن كعب األنصاري (أحدي يف طبقة أهل بدر)..
 -41عثمان بن حنيف األنصاري (أحدي يف طبقة أهل بدر)..
 -41ثعلبة بن قيظي األنصاري بدري ..
 -45احلجاج بن عمرو بن غزية األنصاري ..يبحث
 -48حنظلة بن النعمان الزرقي األنصاري أحدي وحيتمل بدريته..
 -44كعب بن عامر السعدي لعله الساعدي (بدري)..سبق ..
 -45أبو الورد املازني يبحث..
 -46أبو ليلى األنصاري احدي تبحث بدريته
 -44يزيد بن حوثرة األنصاري أحدي تبحث بدريته ..أو يزيد بن نويرة له سابقة
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 -43سعد بن احلارث بن الصمة  ..يبحث..
 -41زيد بن أرقم أحدي
 -31صاحل األنصاري بدري(اإلصابة)..
 -31أوس بن قيظي (يبحث)..
 -35أبو قدامة بن احلارث الكناني أحدي قتل مع علي بصفني على غموض (ابن حجر)..
 -38أبو قدامة األنصاري (من شهود الغدير) ..غري األول ..ومن والة علي على البحرين قدامة بن
عجالن – ومل أجده -فلعله هذا..
 -34أبو عياش الزرقي..
 -35عقبة بن عامر (بن نابي) السلمي األنصاري (..انظر ترمجة أبي أيوب)..
فهؤالء فوق السبعني بدرياً ومن يرجح بدريتهم وجدناهم بأمسائهم ،قتل معظمهم بصفني مع علي ،أكثرهم يف
فضل العشرة ،وعاش بعضهم بعد صفني ،ومل يتجاوز بدري عهد معاوية على الراجح! وهذا تفسري رواية
سعيد بن املسيب ،وال شك أن يف بدرية بعضهم خال ف ألنه مل يتفق أهل املغازي على أمساء البدريني أصالً،
وال على شهودهم املشاهد قبل علي ويف عصره ،ولكننا نأخذ باألغلب األعم مع دعم الروايات العامة ،وليس
هنا حمل حترير أمساء البدريني ،وال حترير شهودهم ،كما أن التعويل على الروايات يف شهودهم أكثر من تعداد
أمسائهم ،فاألمساء يصعب حتديدها ،ولو نبحث عن أمساء البدريني الذين شهدوا الفتوح الستحال أن جند
نصفهم باألمساء .. ،فقد ذكر أهل التواريخ أن القادسية شهدها سبعون بدرياً  ..ولكن لن يستطيعوا ذكر
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عشرة منهم بأمسائهم ،واهلد ف أن نقول هنا أن من قتلهم هم أهل الشام ،الذي يدافع عنهم بعض الغالة
والنواصب حبجة أن فيهم (صحابة طلقاء) ،وال يتذكرون أهنم ذحبوا صحابة بدريني ،وأما ثانياً فهو أن فقد
هؤالء كان خسارة كبرية على العلم والشهادة باحلق يف املواطن الصعبة ،مع أننا مل نذكر هنا فضالء الصحابة
ممن مل يشهد بدراً وشهدوا مع علي ص فني وغريها من مشاهده ، ،كجابر بن عبد اهلل وزيد بن أرقم والرباء بن
عازب وابن عباس واحلسن واحلسني ورافع بن خديج واملرقال وعبد اهلل بن بديل وحجر بن عدي وأبو الطفيل
واجلندبان الفاضالن العاملان/جندب بن زهري وجندب بن كعب /وسليمان بن صرد اخلزاعي ،وسهل بن
سعد ،وأب و سعيد اخلدري ... ،وغريهم كثري جداً  ،ويكفي أنه شهد معه ( )311من أصحاب بيعة
الرضوان ،كلهم يف مرتبة ابن عمر وبعضهم أفضل منه صحبة وسبقاً ،فكيف يوازن اغالة والنواصب وجيعلون
طلقاء أهل الشام وأعراهبم ونصاراهم يف موازاة ومساواة مع هؤالء؟ ..هذا من آثار النصب اليت تسللت إىل
الرتاث السلفي خاصة ،وتبعهم كثري من مقلدي املذاهب ،كما أنين مل أذكر أفاضل التابعني املسفوكة دماؤهم مع
علي ،كأويس القرني وهو خري التابعني (الذي مل يذكر يف الفتوح ،لكنه حرص على القتال مع علي) وكذا الزاهد
املشهور عامر بن عبد قيس وأمثاهلم وعلقمة بن قيس كبري التابعني بالكوفة ،وكميل بن زياد النخعي التابعي
الزاهد ،واألشرت النخعي البطل املشهور ،واحلضني بن املنذر ،وأبو األسود الدؤيل وآل
صوحان..،وغريهم ...ممن ال يعرفهم أكثر الغالة والنواصب ..أو ال يريدون أن يعرفوهم ،فقد اكتفوا مبعرفة
معاوية وابن العاص وابن حديج وأبي الغادية والضحاك ومروان والوليدَين واليزيدَين ..واخلالصة أن يف قتل
هؤالء البدريني أو الفضالء من غريهم أو إذالهلم أو هتميشهم كانت له آثاره على الناتج الثقايف..وعلى الثقافة
العامة للمسلمني ...وأدى هذا الفراغ اهلائل بفقدهم إىل ملء هذا الفراغ مبن هو أقل منهم فضالً وعلماً
وشهادة باحلق..هذا على أقل تقدير ..فكيف إذا علمنا بأن فراغهم مت ملؤه مبن يسوغ للظامل ظلمه ويضع له
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األحاديث ويغض من أهل العدل .. ،ويشارك يف إنتاج ثقافة بديلة ليس فيها إال التوهني يف العظائم والتهويل يف
الصغائر ..اخل ال شك أن هذا مما مييت العلم أو يقبضه ويرفع اجلهل  ..وهنا تكون الفتنة  ..من شك
وخو ف وأغراء وإحباط وقلة فهم للدين ومساع نشرات أهل الباطل عرب املنابر..ثم السري يف ركب الظلمة أو
الركون إليهم ..ولذلك جند من كان يف الصحابة أفقه وأتقى كان أحرص على قتال أهل الشام خاصة ،مثل
عمار بن ياسر ،كان من أحرص الناس على قمع فتنتهم .ففي تاريخ الطربي [ جزء  - 8صفحة ] 11
(وعمار يقول تقدم يا هاشم اجلنة حتت ظالل السيو ف واملوت يف أطرا ف األسل وقد فتحت أبواب السماء
وتزينت احلور العني  ...اليوم ألقى األحبه  ...حممدا وحزبه  ...فلم يرجعا حتى قتال ،)..وملا رأى
عمار بن ياسر راية عمرو بن العاص وهو مع معاوية ذكر أن تلك الراية قد قاتلها مع رسول اهلل أربع مرات ،وأن
موقف راية عمرو مع معاوية ليست بأبر وال أتقى ..ففي تاريخ الطربي [ جزء  - 8صفحة  ] 11بسند
قوي عن عمار بن ياسر بصفني وهو يقول لعمرو بن العاص (لقد قاتلت صاحب هذه الراية ثالثا مع رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم وهذه الرابعة ما هي بأبر وال أتقى) ..فواضح أن عمر بن ياسر كان ممن فقه أمهية
حرب البغاة مع علي ،ولذلك ورد فيه احلديث املشهور يف صحيح البخاري ( :تقتله الفئة الباغية ،يدعوهم إىل
اجلنة ويدعونه إىل النار) ومن التابعني جند من فقه هذا الفقه مثل عبد اهلل بن سلمة ،مصنف ابن أبي شيبة -
(ج  / 3ص ) 481إسحاق بن منصور عن عبد اهلل بن عمرو بن مرة عن أبيه عن عبد اهلل بن سلمة قال-
وقد كان شهد مع علي اجلمل وصفني وقال  :ما يسرني (هبما) كل ما على وجه االرض..اهـ ومن اللطائف
ما ذكره ابن بطال - :شرح ابن بطال للبخاري ( -ج  / 11ص  -)53وروى سفيان عن حييى بن هانئ أنه
قال لعبد اهلل بن عمرو « :على كان أوىل أو معاوية؟ قال:علي .قال :فما أخرجك؟ قال :إنى مل أضرب
بسيفٍ ومل أطعن برمح ،ولكن رسول اهلل قال:أطع أباك فأطعته »  .وقال إبراهيم بن سعد :قتل أويس القرنى
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مع على فى الرجالة .وقيل إلبراهيم النخعى :من كان أفضل علقمة أو األسود؟ فقال :علقمة؛ ألنه شهد
صفّني وخضب بسيفه فيها ) ..فهذا إبراهيم النخعي كبري فقهاء التابعني يف الكوفة ،يفضل من شهد مع علي
على من اعتزل ،ولو سألنا أحد العلماء اليوم – باستثناء الشيخ ابن باز-لقال  :االعتزال أفضل ..وذهب
جيلب لنا  -بثقافة أهل الشام -اخللط بني أحاديث اعتزال الفنت وتنزيلها على عهد علي ،ناسياً األمر القرآني
بقتال البغاة ،وأن من أظهر تطبيقاته عرب التاريخ هو هذه احلرب حتت راية علي بن أبي طالب ،بل لن يسلم
تطبيق قتال البغاة يف هذه الدنيا كلها إن مل نصوب قتاله للبغاة ونعده واجباً ،وعلى هذا كل فقهاء املذاهب
األربعة ،مل خيالف يف هذا إال ابن تيمية ملذهبه املعرو ف ،وادعى كاذباً أن اإلمجاع على هذا كعادته! مع أن
كل كتب الفقه تقرر وجوب قتال البغاة واحملاربني ،وأنه لو تُرك أهل البغي واملفسدون يف األرض لذهبت
املصلحة من وجود الدولة ،وال أعلم أحداً من مدرسة ابن تيمية خيالفه يف هذا الرأي الشاذ ،إال الشيخ ابن
باز رمحه اهلل ،فهو الوحيد من هذه املدرسة من يرى وجوب القتال مع علي ،وأن الصواب ليس االعتزال كما
يشيع هؤالء..وهذا الفقه الذي ملسناه عند علي وعمار وإبراهيم النخعي أدركه ابن عمر ولكن متأخراً !..
بعد أن رأى كوارث بين أمية فقد ندم على تركه قتال الفئة الباغية كما أمر اهلل  ..وذكره عنه ابن عبد الرب يف
ترمجته من عدة وجوه صحيحة ..وإمنا أطلت يف هذه الفقرة ألن الغالة يتتعتون فيها ،متاهياً مع مطلب
معاوية ،خبال ف استبشاعهم نسبياً! جلرائم بين أمية يف املواقع األخرى ،كاحلرة وكربالء وهدم الكعبة..فهم
يتظاهرون إىل حد ما بإنكار ذلك..وبعضهم قد يفرح بذبح الشهداء وحكم السفهاء..وهذا شأهنم ..
لست عليهم مبسيطر..
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