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 ابن األشعث وفتنة اليومفتنة بين 

 د. حممد توفيق رمضان البوطي

 تَ تَِّخُذوا َل  آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا: يف كتابه الكرمييقول ربنا تبارك وتعاىل ، عد فيا أيها املسلمونأما ب
َواَنُكم   آبَاءَُكم   لَِياءَ  َوِإخ  َتَحبُّوا ِإنِ  َأو  رَ  اس  ميَانِ  َعَلى ال ُكف  ويقول  الظَّاِلُمونَ  ُهمُ  َفُأولََِٰئكَ  ِمن ُكم   يَ تَ َوَّلَُّم   َوَمن   اْل ِ

لَِياءَ  َوالنََّصاَرىَٰ  ال يَ ُهودَ  تَ تَِّخُذوا َل  آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا: سبحانه لَِياءُ  بَ ع ُضُهم   َأو   ِمن ُكم   يَ تَ َوَّلَُّم   َوَمن   بَ ع ض   َأو 
ُهم   فَِإنَّهُ  ِدي َل  اللَّهَ  ِإنَّ  ِمن   َا  :ويقول جل شأنه الظَّاِلِميَ  ال َقو مَ  يَ ه   آَمُنوا َوالَِّذينَ  َوَرُسولُهُ  اللَّهُ  َولِيُُّكمُ  ِإَّنَّ

َهاُكمُ  َل  :ويقول أيضا   رَاِكُعونَ  َوُهم   الزََّكاةَ  َويُ ؤ تُونَ  الصَََّلةَ  يُِقيُمونَ  الَِّذينَ   يُ َقاتُِلوُكم   لَ   الَِّذينَ  َعنِ  اللَّهُ  يَ ن  
  ال ُمق ِسِطيَ  ُيُِبُّ  اللَّهَ  ِإنَّ   إِلَي ِهم   َوتُ ق ِسطُوا تَ بَ رُّوُهم   َأن   ِديَارُِكم   ِمن   ُُي رُِجوُكم   وَلَ   الدِّينِ  يف 

أيها املسلمون، بدأت معال التحول يف مسار األحداث تتضح، وبدأت تتكشف النتائج وتظهر 
اْلسَلم من خَلله، من حاول الغرب إرهاب العال الغريب ب ،أرهبنا الغرب بهاحلقائق، فاخلطر الذي طاملا 

هاب املسلمي ر وإ -بالدولة اْلسَلمية  اوهم يصرون على تسميته -خَلل وصفه بالدولة اْلسَلمية
توحش الأيضا  به ليقعوا يف ولئه، اخلطر املتمثل يف تلك الدولة الكرتونية القائمة على منطق ما يسمونه 

بدأت تتهاوى، دولته هذه بدأت تتهاوى ألهنا يف احلقيقة ليست أكثر من دمية  –هم يسمونه كذلك  –
ا وهناك خميفة صنعوها ألكثر من هدف، ولكن كانت املرحلة األوىل يف مراحل صنعها إشعال الفتنة هن

  حتت اسم احلرية واْلصَلح.

بل من الوقوع مع الواقع مبا يعصمنا يف املستق لكي نتعامللنعد إىل تارُينا ولنأخذ منه الدروس والعرب 
الدين وأعداء األمة إن إثارة الفنت يف األمة إَّنا هو من وجوه اخلدمة ألعداء  يف مثل تلك املصائب.

 ،وهو قد يكون ملطمع ذايت .الدين وأعداء األمة وأعداء الوطنهو خدمة ألعداء  أجل ،وأعداء الوطن
متها على حساب بقائها يسعى فيه املرء لتحقيق مصاحل ذاتية على حساب األمة على حساب سَل

اليت وقعت أيام احلجاج، ابن  (ابن األشعث)فتنة  وقد جرى هذا يف تارُينا اْلسَلمي. مصاحلها.و 
انت له ك  ، كَلمها(اخلليفة األموي)قائد من قادة  (احلجاج)، و(اخلليفة األموي)األشعث قائد من قادة 
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ن أمريا  على العراق يف كا(احلجاج )كان قائد جيش، و  (ابن األشعث)، لكن اْلمرة والولية يف موقعه
خَلفات أو تنافسات يش، كانت بي )ابن األشعث واحلجاج(جلخر قائدا  يف اقت الذي كان هو اآلالو 

ثار اخلَلف بي  بينهما. والنزاع النميمة والغيبة فيما بي من أثاروا الشقاق شخصية، زاد من تأجيج نارها
كافرة ملكها   لقتاله بينما كان على جبهة دولة مما دفعت به كراهية احلجاج (احلجاج وابن األشعث)

أرسل اخلليفة ابن األشعث لقتال جهة معادية للدولة اْلسَلمية من الرتك يف الشرق ملكها فقد )رتبيل(، 
ابن )هو  ا  حمنك ا  فأرسل َّلا قائد ،اْلسَلمية الدوائر)رتبيل(كانت شديدة وقاسية ترتبص بالدولة 

تلك احلرب، وحقق )ابن األشعث( النتصارات إثر لحجاج يدا  يف إرساله إىل ولعل ل (األشعث
خاطر فأوقف احلرب  (ابن األشعث)  النتصارات على )رتبيل( الذي صار يفر من قرية إىل قرية، وبدا ل

وقد وجد أنه على  - أو ما الذي بدا له؟ الذي بدا له يستمر يف انتصاراته، ما الذي جرى؟ ول يعد
، ولشدة نظرا  لظلمه وهو أمر معروف يف التاريخ - جانب من القوة وأن احلجاج بغيض لقلوب الناس

ه ، أعرض عن )رتبيل( وتوجه لقتال أخيه الذي ُياصم(احلجاج)بأسه على الناس، فأعلن احلرب على 
 - ومنهم أهل علم وأهل صَلح -وينازعه، فلما رأى أن الناس قد رجبوا هبذا املوقف اغرت هؤلء الناس

 ، بل طالبوا خبلع اخلليفة أيضا .(احلجاج)بقوة )ابن األشعث(، فلم يكتفوا خبلع  ...اغرتوا هبذا األمر
 :)ابن األشعث( عرضا   ىلإفة وخلع اخلليفة أمر خطري ألنه تدمري للدولة وتقويض للمجتمع، أرسل اخللي

يرضى إل أنه ولنتصاراته اغرت بنفسه  (ابن األشعث)أن يعزل احلجاج وأن يوليه اْلمرة حيث أراد، وكاد 
اجليش، ذلك أصر على مناهضة اخلليفة، فوجه اخلليفة إليه جيشا  وتقهقر ابن األشعث أمام فومبن حوله 

أنك إن ل  (رتبيل)اْلسَلمية الكافر، عندها أرسل احلجاج إىل  ، إىل عدو الدولة(رتبيل)وفرَّ والتجأ إىل 
إليك جيشا  على جانب من البأس والقوة ل تستطيع  ومن معه فلنوجهن   (ابن األشعث)تسلم لنا 

صح بأن يتخلى عنه، فقيده وثَلثي من أنصاره وأرسل به إىل من حوله فنُ رتبيل مواجهته، استشار 
من ذاك البناء الشاهق وقتل  فرصة كان فيها يف بناء شاهق، فرمى بنفسه (ابن األشعث)احلجاج، حتي 

 نفسه.

 أعداءها. ت  حبها وأضعفت الدولة وقو  نعم إهنا الفتنة، أودت بصا 
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ة، رر قصته ينبغي أن يعود من ذلك بعرب املرء عندا يلتفت إىل التاريخ املاضي وإىل الواقع الذي يك 
حنن حباجة  ئك الذين ل تعد للعدو هبم مصاحل.لة الكرتونية ومعها أولحنن اليوم وقد بدأت تتهاوى الدو 

لوطن ولكن دعونا نفكر من أين نبدأ، إذا كنا يف املرحلة التالية اْلعمار إعادة إعمار االيوم إىل إعادة 
ذي ال -طبعا  بعد إعمار الفرد –ينبغي أن نعيد إعماره هو اجملتمع  نبغي أن نعيد اْلعمار فإن أول شيءي

الطائفي والفرز العرقي واخلَلفات اليت مزقت األسرة قبل اجملتمع، ومزقت البيت  متزق حتت وطأة الفرز
وحينا هذا مثال على ذلك،  ،الواحد قبل أن متزق اجملتمع، جمتمعنا الذي عرف التنوع العرقي والطائفي

زر مكوناته يف جمتمعنا هذا عاش قرونا  طويلة غنيا  بتلونه، تتآ ل بقعة من سوريا هي مثال على ذلك.وك
ع والنزاع، واهلل تعاىل إعمار اجملتمع يكون بإسقاط أي طرح يعيدنا إىل مربع الصرا  محاية وجوده وأرضه.

َشُلوا تَ َناَزُعوا َوَل : يقول لنا َهبَ  فَ تَ ف  ِذهِ  َوِإنَّ  :ويقول اِبرِينَ الصَّ  َمعَ  اللَّهَ  ِإنَّ   َواص ربُوا  رُُِيُكم   َوَتذ   هََٰ
إىل نبذ أي  ،إىل حالة الوئام ،أجل علينا أن نعود إىل حالة الرشد فَات َُّقونِ  رَبُُّكم   َوأَنَا َواِحَدة   أُمَّة   أُمَُّتُكم  

وأن يوهن قوته ويضعف وحدته وجيعله هنبة  ،طرح من أي فريق من جمتمعنا من شأنه أن ميزق هذا اجملتمع
للطامعي من أعدائنا وألنه لن يستفيد ول يستفد من الفتنة اليت دارت بنا  إل العدو، والذي متكن من 

 وكربياء مصفقا  للتناحر الذي جيري فيما بي أبناء أمتنا. ةأن يقف بصلف وغطرس

ن وأن يعيد ألمتنا الوئام وأن يصرف عنا اب ،أسأل اهلل أن يصلح ذات بيننا وأن يؤلف بي قلوبنا
 .األشعث وأضرابه، إنه مسيع جميب

  أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم فيا فوز املستغفرين.
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