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مقدمة املؤسسة
أين اخللف من هذا السلف؟

بام أهلم والصالة والسالم عىل خري األنام  الشكر  أنعم وله  احلمد هلل عىل ما 
حممد وآله الطيبني الطاهرين.

أما بعد:

مل يزل اإلمام عيل )عليه السالم( الفاروق بني احلق والباطل واملحك الذي 
البدعة،  من  والسنّة  الباغية،  من  العادلة  والفئة  النفاق،  من  اإليامن  يكشف 
والصالح من الطالح، وألن الدين هو اثمن ما لدى العاقل فقد احتاج العاقل 
إىل عيل بن أيب طالب )عليه السالم(؛ وألن الدعوة إىل التمسك بالسلف الصالح 
لنرى  السلف؛  أولئك  إىل  الرجوع  من  بّد  كان ال  اخللف  اليوم شعار  أصبحت 
أين كانوا؟ أو حتت أي راية ساروا؟ وإىل أي فئة انتسبوا؟ وأي سنّة أحيوا؟ وأي 

بدعة أماتوا؟.

القارئ  يدي  بني  تضع  أن  البالغة  هنج  علوم  مؤسسة  ارتأت  ذلك  وألجل 
الكريم مكنزًا معرفيًا يعيد رسم صورة اإلسالم، ويوضح الطريق ملن تشوق ملعرفة 
بناء  يف  جمدين  وعاملني  لإلسالم،  ربانيني  دعاة  وكانوا  إيامهنم،  يف  صدقوا  رجال 
)صىل  األكرم  رسوله  وصحبة  باإلسالم،  اهلل  رّشفهم  أن  منذ  اإلنسانية  احلضارة 
اهلل عليه وآله(، والتمسك بأخيه ووصيه وخليفته يف أمته، وويل من كان املصطفى 

)صىل اهلل عليه وآله( نبيه.

السلف  هم  من  يعلم  أن  أراد  ملن  صاحلًا،  وسلفًا  وموالني،  صحابة  فكانوا 
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النيسابوري يف مستدركه  الصالح، ومن أمريهم وموالهم حتى قال فيهم احلاكم 
نقاًل عن احلكم: )شهد مع عيل -معركة- صفني ثامنون بدريًا ومخسون ومئتان ممن 
الذين  والشجريون(  )البدريون  هؤالء  معرفة  وألجل   ،)  1 الشجرة()  حتت  بايعوا 
الباغية معاوية،  كانوا يقاتلون حتت راية اإلمام عيل )عليه السالم( يف حربه للفئة 

وحزبه وأشياعه، وممن مل يشرتكوا  لكنهم عرفوا بمواالهتم لعيل )عليه السالم(.

وبيان  الصالح،  السلف  هلذا  والدراسة  بالبحث  املؤسسة  رشعت  ولذا 
)سلسة  بـ  واملوسومة  تباعًا  تصدر  سلسلة  ضمن  العطرة،  وسريهتم  شخصيتهم 
الصحابة  منهم  فقدمنا  السالم(  عليه  عيل  اإلمام  صحابة  الصالح  السلف  حياة 
البدريني والسابقني من املهاجرين واألنصار فإن وفقنا اهلل إلكامهلم رشعنا بأهل 

البيعة حتت الشجرة.

الثابت يف بدر وصفني(  البحث املوسوم )عثامن بن حنيف  وبناًء عليه: كان 
بالدراسة  الضوء  سلط  فقد  القّيمة،  البحوث  من  موسى  طالب  عامد  للباحث 
والتحليل ألحد الصحابة البدريني املخلصني، إذ ثبت يف بدر واستمر يف جهاده 
املؤمنني )عليه  الذين رجعوا إىل أمري  مع رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( ومن 
السالم( وجاهد معه بقلبه ولسانه ويده، فكان من الذين صدقوا ما عاهدوا اهلل 
التي تكشف  الوالئية  الصحايب  أهم حمطات حياة هذا  الباحث  قّدم  عليه، وقد 
عن جهود اإلمام عيل )عليه السالم( وأصحابه يف بناء اإلسالم واحلفاظ عليه، 

فجزى اهلل الباحث خري اجلزاء فقد بذل جهده وعىل اهلل أجره.

 السيد نبيل قدوري احلسني
رئيس مؤسسة علوم هنج البالغة

) 1 (  مستدرك الحاكم: ج3، ص180.
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مقدمة

احلمد هلل الذي جعل العلم للعلامء نسبا، وأغناهم به وإن عدموا ماال ونسبا، 
والصالة  نصبا،  سفرمها  من  القا  أن  إىل  وانتصبا،  ويوشع  الكريم  سار  ولطلبه 

والسالم عىل النبي املصطفى، وآله الطيبني الطاهرين معدن العلم النجباء.

ا بعد: أمَّ

سلسلة  يف  حلقة  ُيعد  الذي  الكتاب  هذا  الكريم  القارئ  يدي  بني  نضع 
 متمثلة بالصحابة البدريني – الصفينيني، الذين شاركوا مع الرسول الكريم
يف معركة بدر وما بعدها، واستمروا يف ثباهتم و والئهم للرسول، ورجعوا 
بعده إىل اإلمام عيل، وجاهدوا معه يف حربه الناكثني واملارقني، فنالوا رشف 
الصحبة، والسبق، واجلهاد، ومنهم الصحايب اجلليل عثامن بن حنيف األنصاري 
الذي  املوضوع،  هذا  أمهية  تتأتى  هنا  ومن  الكتاب،  هذا  موضوع  يشكل  الذي 
النهج  ذوي  البدريني،  الصحابة  من  الطيبة  الثلة  عن  اللثام  إماطة  إىل  هيدف 
السليم الذين مل يلبسوا إيامهنم بشائبة اخلروج عىل ويص رسول اهلل، بل كانوا 

يشكلون عامد جيشه  واختذ منهم والة لألمصار.

وتتجه هذه الدراسة- وما ينتظم معها من الدراسات املكملة هلذه السلسلة، 
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عىل  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابعة  البالغة  هنج  علوم  مؤسسة  أخذت  التي 
بن  الصحايب-عثامن  هـذا  ومناقب  سرية  عن  التنقيب  إىل  تأليفها-  عاتقها 
تربوية  وفوائد  عربة  من  فيها  ملا  التاريخ،  كتب  بطون  هبا  حتتفل  التي  حنيف-، 
وتوعوية، وبذلك تقدم مؤسسة علوم هنج البالغة فيضا من التجارب الناضجة 

نرصًة للدين وفائدًة للقراء.

 ،وقد ذكر الرتمذي أنه شهد بدرًا وما بعدها من املشاهد مع رسول اهلل
السابقني  األنصار  من  يعد  بذلك  وهو  بعدها،  وما  أحدا  شهد  أنَّه  غريه  وذكر 

.ومن بعده اإلمام عيل والثابتني عىل هنج الرسول

يقدمهام مقدمة ومتهيد، وُختِم بخامتة  الكتاب عىل فصلني،  وقامت منهجية 
التمهيد  املحتويات: وتضمن  وثبت  املصادر،  قائمة  مع  الدراسة،  متثل خالصة 
ملحة عن بدايات الدعوة اإلسالمية، وما جرى يف حديث الدار بوصفه التأسيس 
األول للتشيع، فارتبط اإلسالم باإلمامة، وتالحقت املواقف التي تثبت النص 
الغدير،  ببيعة  ختاما  اتباعه،  وجوب  و  واخلالفة  باإلمامة   املؤمنني أمري  عىل 
املخلصون،  الصحابة  منها  متح  وإسالمية  فكرية  مرجعيات  شكل  الذي  األمر 
وثبتوا عىل عهد الرسول فيهم بوالية اإلمام عيل، فكانت هذه األحداث وما 
شاهبها منطلقا جلهاد الثلة الطيبة من الصحابة عامة، وعثامن بن حنيف خاصة، 

.وثباته ومنارصته لإلمام

مع  صحبته  ثم  وإسالمه،  نسبه  فيها  بام  حياته  األول:  الفصل  وعرض 
الرسول، واحلروب التي خاضها معه وأهم األحداث التي شكلت شخصيته 
اإلسالمية، امتدادا إىل عهد عثامن. بينام هنض الفصل الثاين بأهم األحداث التي 

عاشها يف زمن خالفة اإلمام عيل واألدوار التي تقّلدها، حتى وفاته.
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وقد هنضت الدراسة عىل فيض من املصادر املهمة يف تدوين التاريخ، والسري، 
واحلديث، منها عىل سبيل املثال ال احلرص: الفتنة ووقعة اجلمل، لسيف بن عمر 
االسدي )ت: 200هـ(، واألخبار الطوال البن قتيبة الدينوري )ت: 216هـ(، 
واإلرشاد  369هـ(،  )ت:  للطربي  وامللوك  الرسل  )تاريخ  الطربي  وتاريخ 
للشيخ املفيد )ت: 413هـ(، واألبواب للشيخ الطويس )ت: 460هـ(، وتاريخ 

دمشق البن عساكر )ت: 571هـ( وغريها من الكتب.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل ربِّ العاملني، وأسأله تعاىل أن يكون هذا العمل 
خالصا لوجهه الكريم.

املؤلف
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التمهيد
املنطلقات األوىل للتشيع

انبلج نور اإلسالم بغّرة النبي املصطفى، إذ ناغمه جربائيل بالرسالة، 
وبّشه بالنبوة، وأصبح رسول اهلل هلداية الناس من الظلامت إىل النور، وقد بدأ 

بأهله األقربني.

كانت الرسالة اإلسالمية يف بداياهتا ترتشف من معني السامء، وترتعرع شيئا 
 . فشيئا عىل أكتاف أول املسلمني هبا، ويف مقدمتهم اإلمام عيل بن أيب طالب
إذ مجع الرسول كبار قريش يف بيته وأطلعهم عىل النبأ العظيم، وعنيَّ يف هذا 

االجتامع–بأمر من ربه–علًيا بن أيب طالب وليَّا لعهده، بعد أن قال هلم:

»يا بين عبد املطلب، إن اهلل بعثين إىل اخللق اكفة، وبعثين إيلكم خاصة، 
فقال عز وجل:

﴿وانذر عشريتك األقربني﴾) 1 (.

وأنا أدعوكم إىل لكمتني خفيفتني ىلع اللسان ثقيلتني يف املزيان، تملكون 
بهما العرب والعجم، وتنقاد لكم بهما األمم، وتدخلون بهما اجلنة، وتنجون 

) 1 ( الشعراء: 214.
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بهما من انلار: شهادة أن ال هلإ إال اهلل وأين رسول اهلل، فمن جييبين إىل هذا 
وواريث  ووزيري  وويص  أيخ  يكن  به،  القيام  وىلع  عليه  ويؤازرين  األمر 

وخليفيت من بعدي«) 1 (.

: فلم جيب أحد منهم. فقال أمري املؤمنني

فقمت بني يديه من بينهم – وأنا إذ ذاك أصغرهم سنا، وأمحشهم) 2 (ساقا، 
وأرمضهم) 3 ( عينا–فقلت: أنا–يا رسول اهلل–أؤازرك ىلع هذا األمر.

فقال: اجلس، ثم أعاد القول عىل القوم ثانية فاصمتوا، وقمت فقلت مثل 
أحد  ينطق  فلم  ثالثة  مقالته  القوم  عىل  أعاد  ثم  اجلس.  فقال:  األوىل،  مقاليت 
منهم بحرف، فقلت: أنا أؤازرك–يا رسول اهلل ىلع هذا األمر، فقال: اجلس، 
وهم  القوم  فنهض  بعدي.  من  وخليفتي  ووارثي  ووزيري  وويص  أخي  فأنت 
ابن أخيك،  إن دخلت يف دين  اليوم  ليهنك،  أبا طالب،  يا  يقولون أليب طالب: 

البيت لتحقيق الرتاث، دار املفيد  1 ( اإلرشاد، الشيخ املفيد )ت: 413هـ( حتقيق: مؤسسة آل   (

وينظر:   ،49  /1 1993م:  1414ه-  ط2،  لبنان،  بريوت-  والتوزيع،  والنش  للطباعة 

 البيت آل  مؤسسة  حتقيق:  548هـ(،  )ت:  الطويس  الشيخ  اهلدى،  بأعالم  الورى  إعالم 

قم،  ستارة-  املشفة،  الرتاث-قم  إلحياء   البيت آل  مؤسسة  نش:  الرتاث،  إلحياء 

حسني  حتقيق:  726هـ(،  )ت:  احليل  العالمة  اليقني،  كشف  و   ،322  /1 1417هـ:  ط1، 

الدركهاي، ط1، 1411هـ: 258، والغدير، الشيخ األميني )ت: 1392هـ(، ، دار الكتاب 

العريب–بريوت – لبنان، ط4، 1397–1977 م: 2/ 282.

ُش الساقني: دقيقهام. ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نرص  ) 2 ( حش: رجٌل َأْحَ

دار  عطار،  الغفور  عبد  أحد  حتقيق:  393هـ(،  )ت:  الفارايب  اجلوهري  حاد  بن  إسامعيل 

العلم للماليني–بريوت، ط4، 1407 هـ –1987 م: 3/ 1002.

) 3 ( الرمض: وسخ جيتمع يف جمرى الدمع، ينظر: الصحاح:3 / 1042.
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فقد جعل ابنك أمريا عليك) 1 (.

ومن هذا احلديث يتبني: أنَّ املرحلة التأسيسية للتشيع، مل تكن شيئًا مفصوال 
عن مرحلة تأسيس الدولة اإلسالمية، التي بارشها الرسول ؛ ألنَّ أول عمل 
قام به الرسول خالل الدعوة الرسية هو ربط اإلسالم باإلمام عيل، وعرف 
 اإلمام عليًا وصيًا له وخليفة  النبي  الدار إذ جعل  هذا احلديث بحديث 

من بعده كام تقدم.

له  وخليفة  ووزيرًا  أصحابه  أحد  هنضته  قائد  يعنّي  أن  عادة  املحال  ومن 
املضحية،  والثلة  أنصاره  األمر خمفيًا عىل اخللص من  يبقى  فيام  املأل  ويعلنه عىل 
فكان تنصيب اإلمام عيل  منذ بزوغ الرسالة الساموية، معروفًا أمره بني الثلة 
الصاحلة من الصحابة، ثم ُأعلن عىل وفق مراسيم امتزجت باملعجزة النبوية يف 
حديث الدار، ومل يرتك جماالً ملعرتض أو مشكك يف أفضلية أمري املؤمنني عىل 
أبعاد  ُينبئ عن   النبي األكرم الدار وخارجها، وأسلوب  سائر احلارضين يف 
ظهور  حارب  من  تصدي  أمهها  وقوعها،  قبل   ويعلمها يعيها  كان  مستقبلية 
وحلة  الدين  أهل  ومزاحة  اإلسالم  باسم  احلكم  منصة  إىل  وانتشاره  اإلسالم 
لنا  ليرتجم  كاف  وحده  هذا  الدار  وحديث  فيه،  وسبقهم  حقهم  عىل  الكتاب 
من  عروقه،  تشبثت  فيهم  الذي  الدين  أصحاب  ومتييز   البيت أهل  مظلومية 
الذين ينعقون مع كل ناعق، لذلك أجلس النبي اإلمام عليا ثالث مرات 
اإلمام  أعلن والية  وبعدها  إليهم وهم صامتون مستهزئون،  تكرار دعوته  بعد 

َر بليل.  حتى ال يدعي أحد منهم بعد حني أن األمر قد ُدبِّ

) 1 ( ينظر: اإلرشاد: 1/ 50، وأعيان الشيعة، السيد حمسن األمني )ت: 1371هـ(، حتقيق وختريج: 

حسن األمني، دار التعارف للمطبوعات، بريوت- لبنان، )د. ط(، )د. ت(: 1/ 231. 
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إذًا طرح اإلسالم كان مربوطًا بشخص وإظهار مكانته، حتى يتم االرتباط 
به من طرف عموم املسلمني. واملواقع متعددة إلثبات مكانة اإلمام عيل من 
اإلمام  فيها  سّطر  إذ  للمسلمني،  املواقف  تلك  جلّية  وباتت  الغدير؛  إىل  الدار 
اجلهاد  ميادين  يف  أكان  سواء  التضحيات،  وأكرب  اإلنجازات،  أروع   عيل
اخللَّص  الصحابة  عمله  ما  أول  نرى  لذلك  الدين،  وخفايا  العلم  حمافل  أم 
وهذا   ،فاطمة السيدة  منزل  يف  واالجتامع  بكر،  أيب  بيعة  عىل  االعرتاض  هو 
تغسيل  من  االنتهاء  ملجرد  ألنه  ذاهتا؛  اللحظة  أو  صدفة  وليد  يكن  مل  الرفض 
الرسول ودفنه احتّجوا عىل املنفذين هلذا األمر- أي البيعة-، وهذا دليل عىل أن 
هناك أرضية مشرتكة يعملون من خالهلا، فيصري مصطلح الشيعة إذًا هم أولئك 
بعده،  للناس  وأئمة  الرسول  خلفاء  بوصفهم   وأوالده عليًا  يشايعون  الذين 

نصبهم الرسول هلذا املقام بأمر من اهلل سبحانه وتعاىل.

وقد قال اإلمام عيل  يف هذا املقام: »ال يقاس بآل حممد من هذه األمة أحد 
اليقني،  وعامد  الدين،  أساس  هم  أبدًا.  عليه  نعمتهم  جرت  من  هبم  يسوى  وال 
إليهم يفيء الغايل، وهبم يلحق التايل وهلم خصائص حق الوالية وفيهم الوصية 
والوراثة«) 1 (، وكان من هؤالء املخلصني الصحايب عثامن بن حنيف األنصاري، 
الذي سار يف ركب الرسول بوصفه من الصحابة السابقني، وحرض معه أكثر 
حمافله اجلهادية من بدر وما تالها، وشهد حجة الوداع، وبيعة الغدير وكان من 
رواة حديثه، ثم انتفض عىل أيب بكر مع النقباء االثني عش الذين ذكرهم اإلمام 

دار  إبراهيم،  الفضل  أبو  حممد  حتقيق:  656هـ(،  )ت:  احلديد  أيب  ابن  البالغة،  هنج  رشح   )  1  (

 /1 1959م:  ت  1378هـ  ط1،  ورشكاه،  احللبي  البايب  عيس  العربية-  الكتب  إحياء 

األبحاث  مركز  اهلاشمي،  الدين  نور  الدكتور  واحلقيقة،  املؤرخ  بني  الشيعة  وتاريخ   ،140

العقائدية–قم – ايران، ستارة – قم، ط1، 1428ه: 189.



15متهيد ................................................................................... 

الصادق ، واستمر بوالئه لإلمام عيل حتى بايعه الناس ونصبه والًيا عىل 
الناكثني وقصدهم مدينته و تصّديه هلم، وغريها من املشاهد  البرصة، وخروج 
املهمة يف حياة هذا الصحايب اجلليل التي نحاول عرضها بتسلسل منطقي يف هذا 

الكتاب إن شاء اهلل تعاىل.
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املطلب األول
االجتماعية املرجعيات 

املقصد األول: امسه ولقبه وكنيته:

جَمَْدَعَة  بِن  احلَاِرِث  بِن  َثْعَلَبَة  بِن  ُعَكْيِم  بن  واهب  ابن  حنيف  بُن  ُعْثاَمُن  هو 
 ، الُقَباِئيُّ األَْويِسُّ  األنصاريُّ  َعْوٍف  بِن  َعْمِرو  بِن  َعْوِف  بِن  َحنَِش  بِن  َعْمِرو  بِن 
األوس  قبيلة  إليه  تنسب  الذي  هو  أوس  جده  واسم   ،)  1 اهللِ)  َعْبِد  َأَبو  َوكنيته 
التي كانت تقطن يف املدينة املنورة. إذ بايعوا الرسول فريًقا واحًدا مع قبيلة 
تاريخ  املصادر  لنا  حُتّدد  ومل   )  2 واحدة)  بنود  وعىل  واحد،  وبصوت  اخلزرج، 
أّنه من أعالم القرن األّول اهلجري.. وله من االبناء: َعْبِد  والدته ومكاهنا، إالّ 

) 1 ( ينظر: املنتخب من ذيل املذيل، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل، أبو جعفر 

– لبنان )د. ط(، )د. ت(:  الطربي )ت: 310هـ(، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت 

َقاْيامز  بن  عثامن  بن  أحد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  الدين  شمس  النبالء،  أعالم  سري  و   .155

الذهبي )ت: 748هـ(، دار احلديث- القاهرة، )د. ط(، 1427هـ-2006 م: 5/4. 

) 2 ( ينظر: السرية النبوية والدعوة يف العهد املدين، أحد أحد غلوش، مؤسسة الرسالة للطباعة 

والنش والتوزيع، ط1، 1424هـ- 2004م: 50.
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َوُأمُّ َسْهٍل، وهم ِمْن ُجلَّة األنصار) 1 (، واشتهر  ٍد،  اِء، َوحُمَمَّ اهللِ، َوَحاِرَثَة، َوالرَبَ
بعضهم برواية احلديث) 2 ( 

املقصد الثاني: أخوته:

حرض  الذي  اجلليل  الصحايب  وهو   :)  3 حنيف)  بن  َسهل  فهم:  إخوته  أما 
بيعة العقبة، وشارك يف غزوة بدر وأحد، وكان من أصحاب أمري املؤمنني عيل 
بن أيب طالب ومات يف زمنه، فكّفنه وصىّل عليه، وهو من رشطة اخلميس. 
وكان سهل بن حنيف أحد الرماة األبطال، بايع رسول اهلل عىل املوت، ثم قام 
بِاْلُكوَفِة سنة  َماَت  َعنُه،  النَّبِي وَرَوى  بدور فعال يف رد املشكني) 4 (، سمع 
بيت عريق  إذًا من  أيضا عّباد بن حنيف) 5 (، فهو  للهجرة. ومن إخوته   )38(
َوَصلتهم  اعتناق اإلسالم مذ  بادروا إىل  املنورة،  املدينة  له مكانته االجتامعية يف 

) 1 ( ينظر: سري أعالم النبالء: 5/4.

حممد  اهلل  عبد  أبو  بعدهم،  ومن  املدينة  أهل  لتابعي  املتمم  القسم  الكربى،  الطبقات  ينظر:   )  2  (

البغدادي املعروف بابن سعد )ت: 230هـ( بن سعد بن منيع اهلاشمي بالوالء، البرصي، 

.1408:467 املنورة، ط2،  العلوم واحلكم–املدينة  حتقيق: زياد حممد منصور، مكتبة 

) 3 ( ينظر: رشح الشفا، عيل بن )سلطان( حممد، أبو احلسن نور الدين املال اهلروي القاري )ت: 

1014هـ(، دار الكتب العلمية – بريوت، ط1، 1421 هـ: 1/ 255.

) 4 ( ينظر: السرية النبوية والدعوة يف العهد املدين: 352.

ينظر: مشاهري علامء األمصار وأعالم فقهاء األقطار، حممد بن حبان بن أحد بن حبان بن   )  5  (

وعلق  ووثقه  354هـ(حققه  )ت:  الُبستي  الدارمي،  حاتم،  أبو  التميمي،  َمْعبَد،  بن  معاذ 

– املنصورة، ط1، 1411  عليه: مرزوق عىل ابراهيم، دار الوفاء للطباعة والنش والتوزيع 

هـ–1991 م:49. وينظر: سري اعالم النبالء: 17/ 497.
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بوادر الدعوة النبوية، وبذلك يعّد عثامن بن حنيف وأرسته من الصحابة الذين 
.نذروا أنفسهم خدمة لإلسالم وطاعة الرسول

الثالث: طبقته: املقصد 

ُيعد عثامن بن حنيف من الصحابة الثابتني عىل هنج الرسول وله مواقف 
وله  وتعاليمه   الرسول بوصايا  بااللتزام  متثلت  حياته،  مسرية  يف  مشقة 

جتليات كثرية تعرب عن حسن سريته وصدق إيامنه.

أثناء  يف  وصاحبه   الرسول عارص  من  عىل  يطلق  مصطلح  والصحايب 
بـ  املتصف  ماهية  حتديد  يف  اإلسالمية  املذاهب  نظرة  يف  خالف  عىل  حياته، 
)الصحايب( وعىل من يصدق، ولو استنطقنا املعاجم اللغوية يف معنى الصحايب 
حبان والُصْحبة  ْحب، والصُّ لوجدناها تنطلق من قوهلم: الّصاِحُب: جيمُع بالصَّ
حابة مصدُر قولِك صاَحَبَك  ْحِب. والصِّ الصَّ والِصحاب. واألصحاب: مجاعة 
اِحِب ِمْثِل  ُع الصَّ ْحب: مَجْ ُه. والصَّ اهللُ وَأْحَسَن ِصحابَتَك ) 1 (، َوَصاَحَبُه: َعارَشَ
اِحُب:  َوالصَّ وَأْفراخ.  َفْرخ  ِمْثَل  ْحب  الصَّ مَجَاَعُة  واألصحاب:  َوَرْكٍب.  َراِكٍب 

َي اْلِفْعِل) 2 (. ى َتَعدِّ امُلعارش؛ اَل يتعدَّ

أما تعريف الصحايب يف االصطالح: فهو: »كّل من لقَي النبّي مؤمنًا به، 

البرصي  الفراهيدي  الرحن اخلليل بن أحد بن عمرو بن متيم  أبو عبد  العني،  ينظر: كتاب   )  1  (

)د.  اهلالل  ومكتبة  دار  السامرائي،  إبراهيم  د  املخزومي،  مهدي  د  حتقيق:  170هـ(،  )ت: 

ط(، )د. ت(: 3/ 124.

) 2 ( ينظر: لسان العرب، حممد بن مكرم بن عىل، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري 

الرويفعى اإلفريقى )ت: 711هـ(، دار صادر – بريوت، ط3، 1414 هـ: 1/ 519.
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أنَّه:»من  ومات عىل اإلسالم، وإن ختّللت ِرَدة يف األصح«) 1 (، وذكر املامقاين 
بني  ُتُه  ِردَّ ختّللت  وإن  واإلسالم،  اإليامن  عىل  ومات  به،  مؤمنًا   النبّي لقَي 
كونه مؤمنا وبني موته مسلاًم عىل األظهر«) 2 (، أما الزركيش األصويل فقد ذكر 
مطلًقا،  للصحايّب  العدالة  أثبتم  قيل:  »فإن  قال:  إذ  بحره،  يف  الصحايب  ماهية 
أّنه من اجتمع–مومنًا– فمن الصحايّب؟ قلنا: اختلفوا فيه فذهب األكثرون إىل 
بمحمد صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم، وَصِحَبُه ولو ساعة، روى عنه أو ال، ألّن 
وقيل:  وكثرهتا،  الُصحبة  طول  يقتيض  الُعرف  كان  وإن  ذلك،  تقتيض  الّلغة 
أو  الرواية  أي   )  3 أحدمها«)  يشرتط  وقيل:  الُصحبة،  وطول  الرواية،  يشرتط 
طول الُصحبة، وقال البخاري يف صحيحه: »وَمن صحب النّبّي )صىل اهلل عليه 

] وآله[ وسلم( أو رآه ِمَن املسلمني فهو من أصحابه«) 4 (.

خملوف  سامل  ابن  عيل  بن  عمر  بن  حممد  بن  حممد  املالكية،  طبقات  يف  الزكية  النور  شجرة   )  1  (

 1424 ط1،  لبنان،  العلمية،  الكتب  دار  خيايل،  املجيد  عبد  عليه:  علق  1360هـ(،  )ت: 

هـ–2003 م: 1/ 704.

املامقاين،  رضا  حممد  وحتقيق:  ترمجة  املامقاين،  اهلل  عبد  الدراية،  علم  يف  اهلداية  مقاييس   )  2  (

مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، ط1، 1992م: 328/2.

الزركيش  الشافعي  اهلل  عبد  الدين  هباء  بن  حممد  بدرالدين  الفقه،  أصول  يف  املحيط  البحر   )  3  (

)ت745- 794هـ(، قام بتحريره الشيخ عبد القادر عبد اهلل العاين، راجعه د. عمر سليامن 

األشقر، )د. ط(، )د. ت(: 4/ 301.

عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  أمور  من  املخترص  الصحيح  املسند  اجلامع  البخاري=  صحيح   )  4  (

زهري  حممد  حتقيق:  اجلعفي،  البخاري  عبداهلل  أبو  إسامعيل  بن  حممد  وأيامه،  وسننه  وسلم 

عبد  فؤاد  حممد  ترقيم  بإضافة  السلطانية  عن  )مصورة  النجاة  طوق  دار  النارص،  نارص  بن 

الباقي(، ط1، 1422هـ: 5/ 2.
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ُيعّد عثامن بن حنيف من الصحابة السابقني يف اإلسالم من أهل  ومما تقدم 
حكم  أّما  بوثاقته،  والشيعة  السنّة  من  والتعديل  اجلرح  رجال  حكم  إذ  املدينة، 
ملا  وّثقوه  فقد  الشيعة  وأّما  بعدالة كل صحايب،  إطار قوهلم  السنّة فجاء يف  أهل 
ُنِقل عنه من استقامة وعدالة. وقد روى عن النبي األكرم وروى عنه ابن أخيه 

أبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف) 1 (.

 ،الرسول أصحاب  من  وجعله  رجاله،  من  الطويس  الشيخ  عّده  وقد 
من  داود  ابن  وعّده   .)  2  ( طالب  أيب  بن  عيل  اإلمام  أصحاب  من  وكذلك 
الذين    املؤمنني  أمري  من أصحاب  أّنه  إىل  وأشار  الربقي،  وكذا   ،)  3 رجاله) 
ِمْن  مُجلة  له  َتْرَجم  كام   )  4 ثقاته)  من  حّبان  ابن  وجعله  اخلميس،  َطة  بَشَ عرفوا 
أبو نعيم األصبهاين) 5 ( وابن  رجاالت أهل السنّة وعّدوه من الصحابة، مثل: 

ُمْسنَِد  ِمْن  ُن ُجْزًءا  يَن )َيَتَضمَّ ِد احَلاِدي والِعْشِ امُلَجلَّ ِمَن  ِقْطَعٌة  الَكبرِي للطرباين  امُلْعَجُم  1 ( ينظر:   (

النُّْعاَمِن ْبِن َبِشرٍي(، سليامن بن أحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين 

و  احلميد  اهلل  عبد  بن  سعد  د/  وعناية:  بإرشاف  الباحثني  من  فريق  حتقيق:  360هـ(،  )ت: 

د/ خالد بن عبد الرحن اجلرييس، ط1، 1427هـ–2006 م: 9/ 18-17.

القيومي  جواد  حتقيق:  )ت:460هـ(،  الطويس  للشيخ  الطويس(،  )رجال  األبواب  ينظر:   )  2  (

1415ه،  بقم املشرفة، ط1،  املدرسني  التابع جلامعة  النش اإلسالمي  االصفهاين، مؤسسة 

.71 : من روى عن أمري املؤمنني

) 3 ( ينظر: رجال بن داوود، البن داود احليّل )ت: 740هـ(، حتقيق: حتقيق وتقديم: السيد حممد 

ط(،  )د.  األرشف،  احليدرية–النجف  مطبعة  منشورات  ط(،  )د.  العلوم،  بحر  آل  صادق 

1392–1972 م، حرف العني، رقم الرتمجة 990، : 133. 

دائرة  جملس  الثقافية،  الكتب  مؤسسة  هـ(،  )ت:354  حبان  ابن  الثقات،  كتاب  ينظر:   )  4  (

املعارف العثامنية بحيدر آباد الدكن، ط1، 1393ه: 3: 261. 

) 5 ( ينظر: معرفة الصحابة، أبو نعيم أحد بن عبد اهلل بن أحد بن إسحاق بن موسى بن مهران 
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األثري) 1 (، وابن عبد الرب) 2 ( وابن حجر العسقالين) 3 (...

املقصد الرابع: مناذج من األحاديث املروية عنه:

)عثامن  رواها  التي  األحاديث  من  نامذج  نورد  بأن  الفقرة  هذه  يف  تطلعنا 
الذي  الثقاة  أعتمدها علامء احلديث، بوصفه من  النبي وقد  بن حنيف( عن 
نقل  ومما  الصحابة،  بقية  ُتوقر  كام  يوقر  أن  ينبغي  ذلك  تبني  وإذ  بنقلهم،  يؤخذ 
يف  أصبت  إين  فقال:   النبي أتى  أعمى  رجال  أن  حنيف  بن  عثامن  عن  عنه: 
برصي فادع اهلل تعاىل يل، قال: توضأ، ثم صلِّ ركعتني وقل: اللهم إين أسألك 
وأتوجه إليك بنبيك حمّمد نبي الرحة، يا حممد إين أستشفع بك إىل ريب يف رد 
برصي، اللهم شفعني يف برصي، وشفع نبيك يّف. قال: فإن كانت حاجة فافعل 

الرياض،  للنش،  الوطن  العزازي، دار  430هـ(، حتقيق: عادل بن يوسف  األصبهاين )ت: 

ط1، 1419 هـ–1998 م: 1958. 

الكرم حممد بن حممد بن عبد  أبو احلسن عيل بن أيب  الصحابة،  الغابة يف معرفة  ينظر: أسد   )  1  (

 – الفكر  دار  630هـ(،  األثري )ت  ابن  الدين  اجلزري، عز  الشيباين  الواحد  بن عبد  الكريم 

بريوت، )د. ط(، 1409هـ–1989م: 3/ 473.

الرب  أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد  ينظر: االستيعاب يف معرفة األصحاب،   ) 2  (

بن عاصم النمري القرطبي )ت: 463هـ(، حتقيق: عيل حممد البجاوي، دار اجليل، بريوت، 

ط1، 1412 هـ–1992 م، باب عثامن، رقم الرتمجة 1769: 3/ 1033.

حجر  بن  أحد  بن  حممد  بن  عيل  بن  أحد  الفضل  أبو  الصحابة،  متييز  يف  اإلصابة  ينظر:   )  3  (

العسقالين )ت: 852هـ(، حتقيق: عادل أحد عبد املوجود وعىل حممد معوض، دار الكتب 

العلمية – بريوت، ط1، 1415 هـ، حرف العني، رقم الرتمجة 5460: 7/ 92.
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مثل ذلك، فرد اهلل عليه برصه) 1 (.

بن  روح  عن  أيب  حدثنا  قال:  شبيب  بن  إسامعيل  حديث  من  أيضا  وخّرج 
القاسم، عن أيب جعفر املديني، عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف أن رجال كان 
يف  ينظر  وال  إليه،  يلتفت  ال  عثامن  وكان  حاجة،  يف  عفان  بن  عثامن  إىل  خيتلف 
حاجته، فلقى عثامن بن حنيف، فشكا إليه ذلك. فقال له عثامن بن حنيف: ائت 
امليضأة فتوضأ، ثم ائت املسجد فصلِّ ركعتني، ثم قل: اللهّم إين أسالك وأتوجه 
حاجتي،  فتقىض  ربى  إىل  بك  أتوجه  إين  حممد  يا  الرحة،  نبي  حممد  بنيك  إليك 
واذكر حاجتك، ثم راح حتى أزمع، فانطلق الرجل، وصنع ذلك، ثم أتى باب 
معه  فأجلسه  عثامن،  عىل  فأدخله  بيده،  فأخذ  البواب،  فجاء  عفان،  بن  عثامن 
عىل الطنفسة) 2 (، فقال: انظر ما كانت لك من حاجة، ثم إن الرجل خرج من 
عنده، فلقى عثامن بن حنيف، فقال له: جزاك اهلل خريا، ما كان ينظر يف حاجتي، 
سمعت  ولكني  كلمته،  ما  حنيف:  بن  عثامن  فقال  كلمته،  حتى  إيلَّ  يلتفت  وال 
 :عندما جاءه رضير، فشكى إليه ذهاب برصه، فقال له النبي  رسول اهلل
امليضأة  ائت  فقال:  عيّل.  شق  وقد  قائد،  يل  ليس  اهلل  رسول  يا  فقال:  أوتصرب؟ 

فتوضأ، وصل ركعتني ثم قل:

)اللهّم إين أسألك وأتوجه إليك بنبيك حممد نبي الرحة، يا حممد إين أتوجه 

سعد  أبو  اخلركويش،  النيسابوري  إبراهيم  بن  حممد  بن  امللك  عبد  املصطفى،  رشف  ينظر:   )  1  (
اخلصائص  و   ،486  /3 هـ:   1424 ط1،  مكة،   – اإلسالمية  البشائر  دار  407هـ(،  )ت: 
الكربى، عبد الرحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )ت: 911هـ(، دار الكتب العلمية 

– بريوت )د. ط(، )د. ت(: 2/ 347.

َطنافُِس؛ وقيل: هي  الرحل، ومجعها  النُّْمُرَقة فوق  الفاء؛  والطُّنُْفسة، بضم  الطِّنِْفَسة  ) 2 ( طنفس: 
البِساط الذي له مَخٌْل رقيق، رسان العرب، 127/6
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بك إىل ريب فيجيل يل عن برصي، اللهّم شفعه يف وشفعني يف نفيس(. قال عثامن: 
فو اهلل ما تفرقنا، وطال بنا احلديث حتى دخل الرجل كأن مل يكن به رضر) 1 (.

) 1 ( ينظر: إمتاع األسامع بام للنبي من األحوال واألموال واحلفدة واملتاع، أحد بن عيل بن عبد 

القادر، أبو العباس احلسيني العبيدي، تقي الدين املقريزي )ت: 845هـ( حتقيق: حممد عبد 

327. و  1420 هـ–1999 م:11/  – بريوت، ط1،  العلمية  الكتب  النمييس، دار  احلميد 

نبوته وأفعاله وأحواله يف  العباد، وذكر فضائله وأعالم  سبل اهلدى والرشاد، يف سرية خري 

املبدأ واملعاد، حممد بن يوسف الصاحلي الشامي )ت: 942هـ( حتقيق وتعليق: الشيخ عادل 

ط1،  لبنان،   – بريوت  العلمية  الكتب  دار  معوض،  حممد  عيل  الشيخ  املوجود،  عبد  أحد 

1414 هـ–1993 م: 12/ 407.
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الثاني املطلب 
الفكرية املرجعيات 

:املقصد األول: صحبته مع رسول اهلل

للنبّي وروى عنه احلديث، وتسنم  الصحبة  بن حنيف رشف  نال عثامن 
مناصب مهمة يف الدولة سيأيت ذكرها) 1 (، فكان ِمن مجلة األفراد املدنيني األوائل 
الذين بايعوا رسول اهلل حممد، وصدقوا وثبتوا عىل إيامهنم، بل وجاهدوا مع 
النبي األكرم يف معاركه) 2 (، و»كان من أصحاب النبي وكان عاماًل عىل 

البرصة، من الثقات«) 3 (

1324هـ(،  )ت:  اخلوئي  اهلاشمي  اهلل  حبيب  البالغة،  هنج  رشح  يف  الرباعة  منهاج  ينظر:   )  1  (

.90 بطهران، ط4:20/  امليانجي، مطبعة اإلسالمية  إبراهيم  حتقيق: سيد 

) 2 ( ينظر: االصابة يف متييز الصحابة:4/ 372.

دار  261هـ(،  الكويف )ت:  العجىل  بن صالح  اهلل  عبد  بن  أحد  احلسن  أبو  الثقات،  تاريخ   )  3  (

الباز، ط1، 1405هـ-1984م: 327.
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:املقصد الثاني: احلروب اليت شهدها مع النيب

وقد  النور،  إىل  الظلامت  من  خيرجهم  للناس،  رحة  اإلسالمي  الدين  ظهر 
حل راية اهلداية النبي األمني إذ ُبعث رحة للعاملني ﴿َوَما َأْرَسْلنَاَك إِالَّ َرْحًَة 
لِْلَعامَلنَِي﴾) 1 (، ونارصه عىل حتقيق هذا األمر ثّلة طّيبة من أهل بيته والصاحلني 

من أصحابه.

الناس باملوعظة احلسنة إىل نبذ األصنام وعبادة  وأخذ ومن معه يدعون 
اهلل وحده، وعدم الشك به 

اُغوِت َويُْؤِمْن  َغِّ َفَمْن يَْكُفْر بِالطَّ
ْ
َ الرُّْشُد ِمَن ال ْد تَبنَيَّ

َ
يِن ق َراَه يِف ادلِّ

ْ
 إِك

َ
﴿ال

َها َواهلُل َسِميٌع َعلِيٌم﴾) 2 (.
َ
 انِْفَصاَم ل

َ
َق ال

ْ
ُوث

ْ
ُعْرَوةِ ال

ْ
بِاهللِ َفَقِد اْسَتْمَسَك بِال

خّطان:  فانسدل  وغاياهتم،  مصاحلهم  اختالف  عىل  الكافرون  فحاربه 
بيته والصحابة املخلصني، واآلخر:  األول: متمثل بالرسول الكريم، وأهل 

متمثل بفئة الشك والضاللة، فكانوا أولياء الطاغوت.

َكَفُروا  ِيَن 
َّ

َوال انلُّورِ  إىل  َماِت 
ُ
ل الظُّ ِمَن  ُيْرُِجُهْم  آََمُنوا  ِيَن 

َّ
ال َوِلُّ  ﴿اهلُل 

انلَّارِ  َِك أصحاب 
َ

ول
ُ
أ َماِت 

ُ
ل الظُّ انلُّورِ إىل  ِمَن  ُيْرُِجوَنُهْم  اُغوُت  الطَّ ْويِلَاُؤُهُم 

َ
أ

وَن﴾) 3 (. ُهْم فِيَها َخادِلُ

ترى  التي  مبادئه  انتشار  دون  واحليلولة  لإلسالم،  املعارضني  لشدة  ونتيجة 
للمسلمني ويتعرضون  العداء  ُيظِهرون  املشط، أخذوا  املسلمني سواسية كأسنان 
 الرسول مع  وشارك  واملنازعات،  احلروب،  فظهرت  امليادين،  شتى  يف  هلم 

) 1 ( األنبياء: 107.

) 2 ( البقرة: 256.

) 3 ( البقرة:257. 
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السابقني من الصحابة، الذين ثبتوا معه يف مجيع احلروب التي خاضها دفاعا عن 
اهلل  عاهدوا  الذين  من  حنيف  بن  عثامن  وكان  السامية،  ملبادئه  ونشا  اإلسالم، 
فصدقوا ما عاهدوا اهلل عليه، إذ ذهب الرتمذي إىل أّن أّول املعارك التي شهدها 
أصحاب  فهو))من   ،)  1 بدر()  )معركة  هي   اهلل رسول  مع  حنيف  بن  عثامن 
شهد  بدري  األويس  األنصاري  وهب  بن  حنيف  بن  عثامن   ، اهلل  رسول 
عيّل  واله  ثم  السواد  وواله عمر  بعدمها،  وما  وأحدا  بدرا  وصفني، شهد  اجلمل 
البرصة(() 2 ( وقيل أّن أّول املعارك التي شهدها مع النبي هي ُأُحد) 3 (»وعثامن 
هذا هو أخو عبادة وسهل وله صحبة ورواية شهد أحدا وما بعدها«) 4 (، وامُلّتفق 

عليه بينهم هو كونه شارك يف باقي املعارك التي أعقبت بدرًا وأُحدًا) 5 (.

يمكن  والسبق  الفضل  من  مّجة  سامت  حنيف  بن  لعثامن  جيتمع  تقدم  ومما 
اجيازها باآليت:

- من األوائل الذين لبُّوا نداء الرسول األكرم من أهل املدينة.

- أنه صحايب جاهد مع الرسول يف مجيع معاركه كام مرَّ تفصيله.

) 1 ( ينظر: سبل اهلدى والرشاد: 4/ 111.

جعفر  أبو  احلسيني  العلوي  اهلل  هبة  بن  حممد  بن  حممد  الدولة  أمني  اللفيف،  ) 2 ( املجموع 

 1425 ط1،  بريوت،  اإلسالمي،  الغرب  دار  515هـ(،  بعد  )املتوىف:  الطرابليس  األفطيس 

هـ: 1/ 495.

) 3 ( ينظر: اإلصابة يف متييز الصحابة:4/ 372.

) 4 ( رشح الشفا:1/ 655.

) 5 ( ينظر: التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الشيفة، شمس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرحن 

العلميه، بريوت  الكتب  902هـ(،  السخاوي )ت:  بن حممد  بن عثامن  بكر  أيب  بن  بن حممد 

–لبنان، ط1، 1414هـ-1993م: 2/ 242.
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يف   وعمله  سريته  حسن  العلامء  ذكر  إذ  املعتربين  احلديث  رواة  من  كان   -
مواقف حياته، وبذلك جيني فضل الصحبة واجلهاد.

- كان حمل الثقة عند علامء الشيعة وابناء العامة فيام يتعلق بالنقل والتوثيق، 
أو ما يسمى بعلم الرجال.

املقصد الثالث: موقفه من خالفة أبي بكر:

األمة  كيان  هزت  خطرة  أحداث   األكرم الرسول  رحيل  بعد  ظهرت 
اإلسالمية، وكادت أن َتُفكَّ ُعرى اإلسالم، لوال صرب آل البيت واحتساهبم 
املواثيق  كلَّ  الصحابة  بعض  تناسى  إذ  وجل،  عز  اهلل  ذات  يف  املغتصب  حقهم 
والعهود التي عهدوها عن رسول اهلل يف أهل بيته، من وجوب طاعتهم، 

وأن ال َيقِدُموهم يف األمور، ملا فيهم من نجاة لألمة.

ْم َتْطِهريًا﴾) 1 (.
ُ
َرك َْيِت َويَُطهِّ ْهَل الْ

َ
﴿إِنََّما يُِريُد اهلُل يِلُْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس أ

اقا،  وكان من بني الصحابة شخصيات نقشوا َأسامءهم يف سام املجد، فالح برَّ
ملا ُعِرفوا به من طاعتهم، والتزامهم بالتعاليم التي أكد عليها الرسول، فساروا 
عىل طريق احلق الواضح هبدي البصرية الصادقة، ومن بني هؤالء الشخصيات 
هبا  يزخر  مواقفا  دبج  الذي  األنصاري(  حنيف  بن  )عثامن  اجلليل  الصحايب 
 عيل اإلمام  إىل  رجعوا  الذين  املخلصني  من  كان  إذ  وإَِباًء،  جمدا  التاريخ، 
 الكريم الرسول  به  أوىص  ما  جتاوز  الذي  بكر،  أيب  خالفة  عىل  واملعرتضني 
من والية أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب قبل رحيله يف مواطن كثرية، ولبيان 
التعريج عىل مجلة أحداث هلا صلة هبذه  بد من  الكريم ال  للقارئ  املواقف  هذه 

املواقف لنقدم تسلسال واضحا لعرض االحداث، وهبا ينجيل املقصد.

) 1 ( االحزاب: 33.
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أحداث هلا عالقة
الغدير بيعة 

صالح  فيها  وصايا  منها  كثرية:  بأمور  الوداع  حجة  يف   الرسول أخرب 
عن  وأعلن  األعىل،  الرفيق  إىل  سينتقل  وأنه  أجله  بقرب  أخربهم  كام  الرعية، 
امتثاال  تعد  اخلطوة  وهذه   ،طالب أيب  بن  عيل  اإلمام  وهو  بعده  من  اخلليفة 

ألمر السامء: 

ْغَت 
َّ
بَل َفَما  َتْفَعْل  ْم 

َ
ل َوإِْن  َربَِّك  ِمْن  َْك  إيِلَ نِْزَل 

ُ
أ َما  ْغ 

ِّ
بَل الرَُّسوُل  يَُّها 

َ
أ ﴿يَا 

َكفِِريَن﴾) 1 (.
ْ
َقْوَم ال

ْ
 َيْهِدي ال

َ
َُه َواهلُل َيْعِصُمَك ِمَن انلَّاِس إِنَّ اهلَل ال

َ
رَِسال

فلهذه اآلية الكريمة حلنا خاصا يميزها عاّم قبلها وبعدها من آيات السورة، 
إذ تتوجه باخلطاب إىل الرسول وحده وتبني له واجبه، وعبارة )بلِّغ( أكثر توكيدا 
قوله عّز وجّل: ﴿َوإِْن  نحو  الكفاية،  الَباَلغ:  إذ  أمهية،  ملا لألمر من  )أبلغ(  من 
من  اخلليفة  بإعالن  إال  الرسالة  تكتمل  مل  أي   ،)  2 ِرساَلَتُه﴾)  َبلَّْغَت  َفام  َتْفَعْل  مَلْ 

) 1 ( املائدة: 67.

) 2 ( ينظر: املفردات يف غريب القرآن، أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهانى 

)ت: 502هـ(، حتقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية–دمشق بريوت، 
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بعدك، وقد ذكر أكثر املفرسين ورواة احلديث أن نزول هذه اآلية يف اإلمام عيل 
 ،) 1 (إذ تنص عىل تنصيبه خليفة للمسلمني بعد رسول اهلل ،بن ايب طالب
وقد امتثل الرسول يف غدير خم هلذا األمر الذي فيه صالح األمة، فلام قىض 
مناسكه وانرصف راجعا إىل املدينة ومعه من كان من اجلموع، وصل إىل غدير 
خم من اجلحفة التي تتشعب فيها طرق املدنيني واملرصيني والعراقيني، نزل إليه 
جربئيل األمني عن اهلل سبحانه، بقوله: يا أهيا الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك–اآلية–وأمره أن يقيم علّيا إماما للناس، ويبلغهم ما نزل فيه من الوالية 
وفرض الطاعة عىل كل مسلم، وكان أوائل القوم قريبا من اجلحفة فأمر رسول 
حتى  املكان،  ذلك  يف  عنهم  تأخر  من  وحيبس  منهم،  تقدم  من  يرد  أن   اهلل
يوما هاجرا يضع  بالناس، وكان    الظهر- فصىل  بالصالة- صالة  إذا نودي 
وُظلَِّل  الرمضاء،  شدة  من  قدميه  حتت  وبعضه  رأسه  عىل  رداءه  بعض  الرجل 
صالته  من   انرصف فلام  الشمس،  من  سمرة  شجرة  عىل  بثوب  اهلل  لرسول 
فقال:  عقريته  رافعا  اجلميع،  وأسمع  اإلبل  أقتاب  عىل  القوم  وسط  خطيبا  قام 
احلمد هلل ونستعينه ونؤمن به، ونتوكل عليه، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، ومن 
سيئات أعاملنا الذي ال هادي ملن ضل، وال مضل ملن هدى، وأشهد أن ال إله 
اخلبري  اللطيف  نبأين  قد  الناس  أهيا  بعد:  أما  ورسوله  عبده  حممدا  وأن  اهلل،  إال 

ط1، 1412 هـ: 1/ 142.

اهلل  آية  املفرس  العالمة  تأليف  جديد،  هتذيب  مع  املنزل  اهلل  كتاب  تفسري  يف  األمثل  ينظر:   )  1  (

ط1،  لبنان،  بريوت  للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة  الشريازي،  مكارم  نارص  الشيخ 

السيد  للعالمة  القران،  تفسري  يف  وامليزان   ،490  -488  /5  :3 مج  1434هـ–2013م، 

1417هـ– ط1،  لبنان،  بريوت-  للمطبوعات،  العلمي  مؤسسة  الطباطبائي،  حسني  حممد 

1997م، : 6/ 58- 60، و الغدير:1/ 12-9.
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أنَّه مل يعمر نبي إال مثل نصف عمر الذي قبله، وإينَّ أوشك أن أدعى فأجبت، 
بلغت  قد  أنك  نشهد  قالوا:  قائلون؟  أنتم  فامذا  وأنتم مسؤولون،  وإينِّ مسؤول 
اهلل،  إال  إله  ال  أن  تشهدون  ألستم  قال:  خريا،  اهلل  فجزاك  وجهدت  ونصحت 
وأن  حق،  املوت  وأن  حق،  وناره  حق،  جنته  وأن  ورسوله،  عبده  حممدا  وأن 
الساعة آتية ال ريب فيها، وأن اهلل يبعث من يف القبور؟ قالوا: بىل نشهد بذلك، 
قال: اللهم اشهد، ثم قال: أهيا الناس أال تسمعون؟ قالوا: نعم. قال: فإين فرط 
ما بني صنعاء وبرصى  عىل احلوض، وأنتم واردون عيلَّ احلوض، وإن عرضه 
فيه أقداح عدد النجوم من فضة فانظروا كيف ختلفوين يف الثقلني، فنادى مناد: 
وما الثقالن يا رسول اهلل؟ قال: الثقل األكرب كتاب اهلل، طرف بيد اهلل عز وجل، 
اللطيف  وإن  األصغر عرتيت،  واآلخر  تضلوا،  ال  به  فتمسكوا  بأيديكم  وطرف 
فال  ريب،  هلام  ذلك  فسألت  احلوض،  عيل  يراد  حتى  يتفرقا  لن  أهنام  نبأين  اخلبري 
 تقدمومها فتهلكوا، وال تقرصوا عنهام فتهلكوا) 1 (، ثم أخذ بيد اإلمام عيل
من  الناس  أهيا  فقال:  أمجعون،  القوم  وعرفه  آباطهام  بياض  رؤي  حتى  فرفعها 
أوىل الناس باملؤمنني من أنفسهم ؟ قالوا: اهلل ورسوله أعلم، قال:إن اهلل موالي 
وأنا موىل املؤمنني وأنا أوىل هبم من أنفسهم »فمن كنت مواله فعيل مواله«) 2 (، 

) 1 ( ينظر: الغدير:1/ 12-9.

بن  اهلل أحد بن حممد  أبو عبد   ، الكثري منهم: مسند أحد بن حنبل،  ( احلديث مشهور ونقله   2  (

مرشد،  األرنؤوط–عادل  شعيب  حتقيق:  241هـ(،  )ت:  الشيباين  أسد  بن  هالل  بن  حنبل 

 1421 ط1،  الرسالة،  مؤسسة  الرتكي،  املحسن  عبد  بن  اهلل  عبد  د  إرشاف:  وآخرون، 

حتقيق:   ،)381 )ت  الصدوق  للشيخ  والتوحيد،   ،  ،268  ،262  ،71/2 م:  هـ–2001 

)د.  املشفة،  بقم  املدرسني  جلامعة  التابعة  اإلسالمي  النش  مؤسسة  احلسيني،  هاشم  السيد 

حقوق  بتعريف  الشفا   ،497  -495/5 املصطفى:  رشف  وينظر:   ،212 ت(:  )دز  ط(، 
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يقوهلا ثالث مرات) 1 (، ويف لفظ أحد إمام احلنابلة: أربع مرات) 2 (، ثم قال: 
أبغضه،  من  وأبغض  أحبه،  من  وأحب  عاداه،  من  وعاد  وااله،  من  وال  اللهم 
وانرص من نرصه، واخذل من خذله، وأدر احلق معه حيث دار، أال فليبلغ الشاهد 
الغائب، ثم مل يتفرقوا حتى نزل أمني وحي اهلل بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم 
الدين،  إكامل  أكرب عىل  اهلل   :اهلل رسول  نعمتي–اآلية–فقال  عليكم  وأمتمت 
وإمتام النعمة، ورىض الرب برسالتي، والوالية لعيل من بعدي، ثم طفق القوم 
هينئون أمري املؤمنني )صلوات اهلل عليه( وممن هنأه يف مقدم الصحابة: الشيخان 
أبو بكر وعمر كل يقول: بخ بخ لك يا بن أيب طالب أصبحت وأمسيت موالي 

وموىل كل مؤمن ومؤمنة، وقال ابن عباس: وجبت واهلل يف أعناق القوم ) 3 (.

هو   اهلل لرسول  الشعي  اخلليفة  أن  املسلمني  بني  معلوما  صار  وبذلك 
أمري املؤمنني عيل بن ايب طالب، وبلغ خرب هذه البيعة كل األمصار.

)ت:  الفضل  أبو  السبتي،  اليحصبي  عمرون  بن  عياض  بن  موسى  بن  عياض  املصطفى، 

544هـ(، دار الفيحاء – عامن، ط2–1407 هـ: 2/ 107، و: الغدير:1/ 12-9.

) 1 ( ينظر: الغدير:1/ 12-9.

) 2 ( ينظر: مسند أحد بن حنبل: 150/1.

يوسف  عمر  أبو  واالستذكار،   ،194  /5 الكبري:  واملعجم   ،12-9 الغدير:1/  ينظر:   )  3  (

سامل  حتقيق:  463هـ(  )ت:  القرطبي  النمري  عاصم  بن  الرب  عبد  بن  حممد  بن  اهلل  عبد  بن 

 /8 :2000 – – بريوت، ط1، 1421  العلمية  حممد عطا، حممد عيل معوض، دار الكتب 

القمي  حسني  بن  حممد  بن  احلسن  الدين  نظام  الفرقان،  ورغائب  القرآن  وغرائب   .238

بريوت،   – العلميه  الكتب  دار  عمريات،  زكريا  الشيخ  حتقيق:  850هـ(  )ت:  النيسابوري 

ط1، 1416 هـ: 2/ 616.
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رزية يوم اخلميس:

أمور  مجلة  عىل  مذاهبهم،  وتشتت  مشارهبم،  اختالف  مع  املسلمون  يتفق 
والتعبد  هبا،  االعتقاد  من  ملسلم  مناص  ال  التي  الدين،  مسلامت  من  اعتربوها 
بمضامينها، ومن ذلك االستجابة املطلقة وغري املرتددة وال املجتهدة قبالة النص 
والتنفيذ،  االلتزام  وجوبية  تتأكد  وحيث   ،اهلل رسول  عن  الصدور  الثابت 

:) 1 (وحرمة املخالفة واملعارضة حني احلضور املقدس لصاحب الرسالة

ُه َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأْن َيُكوَن َلُهُم اْلِخَيَرُة  ﴿َما َكاَن لُِمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمنٍَة إَِذا َقَضى اللَّ
َه َوَرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ َضاَلاًل ُمبِينًا﴾) 2 (. ِمْن َأْمِرِهْم َوَمْن َيْعِص اللَّ

وعلة ذلك التحريم واضحة وهي يف أيرس أمورها؛ إذ يعترب رّد قول رسول 
اهلل  ردا حلكم اهلل- سبحانه وتعاىل- ؛ ألن الرسول ال ينطق عن اهلوى.

َهَوى* 
ْ
﴿َوانلَّْجِم إَِذا َهَوى * َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى * َوَما َيْنِطُق َعِن ال

ُقَوى﴾) 3 (.
ْ
َمُه َشِديُد ال

َّ
 َوْحٌ يُوَح * َعل

َّ
إِْن ُهَو إاِل

وبذلك فإن الرسول ليس إال ممثال إلرادة السامء، جمسدا ملشيئتها، مبلغا 
ألوامرها. ومن هنا يشدد النكري عىل املخالفني، بل وحتى عىل املجتهدين قبالته.

الصحابة،  بعض  فعل  أحدثها  اإلسالم  جسد  يف  سوداء  ندٌب  الحت  وقد 
عندما وقفوا أمام ارادة الرسول يف آخر أيام حياته، وقد ُعِرَف هذا احلدث 

آل جعفر،  الغطاء، حتقيق: عالء  الشيخ حممد حسني كاشف  الشيعة وأصوهلا،  ينظر: أصل   )  1  (

مؤسسة اإلمام عيل، ستارة، ط1، 1373ه:49.

) 2 ( االحزاب: 36.

) 3 ( النجم: 5-1.
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بــــ )رزية اخلميس( ولبياهنا نشع أوال برواية البخاري:

عن ابن عباس، قال: ملا حرض رسول اهلل، ويف البيت عمر بن اخلطاب، 
قد  النبي  إنَّ  عمر:  فقال  بعده،  تضلوا  ال  كتابا  لكم  أكتب  هلم   :النبي قال 
غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب اهلل!. قال: فاختلف احلضور 
فاختصموا، منهم من يقول: قربوا يكتب لكم النبي كتابا ال تضلوا بعده، ومنهم 
من يقول ما قاله عمر، فلام كثر اللغو واالختالف عند النبي قال هلم: قوموا 
 اهلل رسول  بني  حال  ما  الرزية  كل  الرزية  إنَّ  يقول:  عباس  ابن  فكان  عني. 

وبني أن يكتب هلم ذلك الكتاب من اختالفهم ولغطهم) 1 (.

ونقل ذلك أيضا يف صحيح مسلم وغريه برواية سعيد بن جبري: قال: قال 
رسول اهلل: ائتوين أكتب كتابا ال تضلوا بعدي. فتنازعوا، وما ينبغي عند نبي 
التنازع، وقالوا: ما شأنه ؟ أ هجر ! استفهموه ؟ فقال: دعوين، فالذي أنا فيه 

خري) 2 (.

  النبي صىل  وأما أحد بن حنبل فقد روى يف مسنده عن جابر قوله: إنَّ 
بن  عمر  فخالفه  بعده،  يضلون  ال  كتابا  فيها  ليكتب  بصحيفة  موته  عند  دعا 

اخلطاب حتى رفضها) 3 (.

واذا كان ثمة سائل عن الدافع الذي حدا بعمر بن اخلطاب ألن يسلك هذا 
اجلسيم  عمله  وزر  وحتمل   اهلل رسول  إرادة  أمام  فيه  وقف  الذي  السلوك، 

) 1 ( ينظر: صحيح البخاري: 7/ 219، و أصل الشيعة وأصوهلا: 50.

حتقيق:  261هـ(،  النيسابوري )ت:  القشريي  احلسن  أبو  احلجاج  بن  مسلم  صحيح  ينظر:   )  2  (

حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب – بريوت، )د. ط(، )د. ت(: 3/ 1257.

) 3 ( ينظر: مسند احد بن حنبل: 3/ 346.
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هذا، ويمكن مناقشة هذه الروايات بااليت) 1 (:

وبعض  عمر  إعراض   اهلل رسول  أغاض  الذي  الكتاب  ذلك  كان  ما 
لن  األُمة  أنَّ  به من  كتابته، رغم ما رصح  منعه عن  أصحابه عنه، وجهدهم يف 
يدخر  مل   الرسول أنَّ  ثبت  وقد  رشعية،  أحكاما  كان  هل  ؟  أبدا  بعده  تضل 
يمكن  كان  ما  ثم  حياته،  طيلة  للمسلمني  األحكام  تلك  كل  توضيح  يف  جهدا 
لتلك الصحيفة املحدودة أن حتويه من أحكام، ويف تلك الساعات األخرية من 
حياة رسول اهلل ! وكيف غفل هو عنها طاملا هي من األمهية هبذا الشكل 

طيلة حياته ليتذكرها يف هذه اللحظات األخرية ؟!

مِلَ انربى عمر بن اخلطاب – كام تذكر تلك املراجع املختلفة–إىل اهتام رسول 
اهلل باهلجر، واهلذيان، مبارشة بعد مطالبته بتلك الصحيفة؟ أَما كان جيب 
االنقياد  بوجوب  ذكره-  تعاىل   – اهلل  أمرهم  الذي  للرسول  يستجيب  أن  عليه 
بامهية ذلك  استجابة مسائلته  أدنى  أو عىل  أوامره دون مراجعة ومعارضة،  إىل 

الكتاب أمام املأل احلارضين ؟

هل تأمل املسلمون مبلغ التوهني الذي مني به رسول اهلل من قبل أولئك 
الصحابة، حيث نبذوه وهو املبلغ عن اهلل – تعاىل-، الذي ال ينطق عن اهلوى، 
يف  النار  رسيان  مقولتهم  رست  حتى  به،  املفجوعني  احلارضين  أمام  باهلجر 
الدين فطفقوا يطبلوا هلا  اليهود واملنافقون وغريهم من أعداء  اهلشيم، وتلقفها 

ويزمروا ؟.

548هـ(،  )ت:  الطويس  الشيخ  االحتجاج،  وينظر:   ،51 وأصوهلا:  الشيعة  أصل  ينظر:   )  1  (

ط(،  )د.  األرشف،  النجف  والنش،  للطباعة  النعامن  دار  اخلرسان،  باقر  السيد  حتقيق: 

1386ه- 1966م: 82.



........................................ عثامن بن حنيف األنصاري الثابت يف بدر وصفني 38

وأخريا، أما حيق لنا أن نتساءل ويتساءل معنا اجلميع: مِلَ مَلْ يعرتض أحد من 
أولئك الصحابة ولو مهسًا عىل أيب بكر، واهتامه إياه باهلجر، رغم أنَّه أوىص بعمر 
أظفارها؟!  فيه  املنية  وأنشبت  الوجع،  غلبه  حني  بعده  من  خليفة  اخلطَّاب  بن 
عيل  اإلمام  باستخالف  كتابه  يعهد  أن   اهلل رسول  أراد  حني  اعرتضوا  فلامذا 
. فأي االثنني أملك لعقله من دون اآلخر؟!!، بل وأهيام رسول اهلل تعاىل من 

دون الثاين؟! إنَّه تساؤل نطرحه لذوي احلجا، ومن يرجو الدار اآلخرة.

ا الوصاية باإلمام عيل  ال غري، وكان املتصدون  وال خيفى عىل اجلميع: أهنَّ
املتفحصني  املتتبعني  عىل  بخاف  ليس  وذلك  غريهم،  من  هبا  أدرى  إثباهتا  ملنع 
ألبعاد هذه الواقعة وما تالها، فكان أوىل به- عمر بن اخلطاب- ومن معه أن 
بينهم وتعالت أصواهتم  ما  تنازعوا يف  أو يصمتوا، ولكنهم  يستمعوا ويطيعوا 
بنّص  املسلم  أعامل  مجيع  معها  َبُط  حُيْ كبرية  بل  حمّرم،  وهو   النّبّي حمرض  يف 

الكريم: القرآن 

إِنَّ  اهلَل  َواتَُّقوا  َوَرُسوِلِ  اهللِ  يََدِي  َبنْيَ  ُموا  ُتَقدِّ  
َ

ال آََمُنوا  ِيَن 
َّ

ال يَُّها 
َ
أ ﴿يَا 

ْوَق َصْوِت انلَِّبِّ 
َ
ف ْصَواتَُكْم 

َ
أ تَْرَفُعوا   

َ
ِيَن آََمُنوا ال

َّ
يَُّها ال

َ
أ يَا  اهلَل َسِميٌع َعلِيٌم * 

 
َ

ال ْنُتْم 
َ
َوأ ُكْم 

ُ
ْعَمال

َ
أ َْبَط  تَ ْن 

َ
أ ِلَْعٍض  َبْعِضُكْم  َجْهِر 

َ
ك َقْوِل 

ْ
بِال  ُ

َ
ل َْهُروا  تَ  

َ
َوال

تَْشُعُروَن﴾) 1 (.

جيوز  ال  أّنه  قائاًل:  ِعنِْده،  من  طردهم  عىل   الرسول حل  الذي  األمر 
التنازع واجِلدال بمحرض النبي، وقد علق العالمة الطربيس عىل اآلية املباركة 
إما  شيئني:  أحد  فيه  »ألنَّ  بقوله:   ﴾ النَّبِيِّ َصْوِت  َفْوَق  َأْصَواَتُكْم  َتْرَفُعوا  ﴿اَل 
املأمور  التعظيم  فهو خالف  األدب  وإما سوء  الكفر،  فهو  به  االستخفاف  نوع 

) 1 ( احلجرات: 2-1. 
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هذا  (.فشكل   2 به)  تصفونني  مّما  خري  وجع  من  أنا  فيه  ما  إّن  وقال:   .)  1 به«) 
موقفا آخر يدفع الصحابة اخلّلص أمثال عثامن بن حنيف ألن يعرتضوا عىل َمن 
يتصدى ألمر اخلالفة من غري أهل البيت بعد أن تبينوا طريق احلق من طريق 

الباطل.

السقيفة: أحداث 

 واستمرت رحى النفاق تدور ظلام وعدوانا، وكلام اشتد مرض الرسول
واقرتاب أجله، بانت بوادر املنافقني ومن كان مؤهال ألن ينقلب عىل عقبيه.

فيه  تويف  الذي  مرضه  يف  فخرج  واالنقالب،  الغدر  مالمح   أحس وقد 
إىل الصالة ُمتكئًا عىل الفضل بن عباس واإلمام عيل )(، وهي الصالة التي 
منزله  إىل  عاد  صىل  فلام  وخرج،  نفسه  عىل  حل  ثم  لثقله،  عنها  التخلف  أراد 
الغيش  ه  و جتالَّ األنصار  من  أحدا  الباب وال حتجب  اجلس عىل  لغالمه:  فقال 
وجاءت األنصار فأحدقوا بالباب، وقالوا: استأذن لنا عىل رسول اهلل. فقال: 
البكاء،   اهلل رسول  فسمع  يبكون  فجعلوا  نساؤه،  وعنده  عليه  مغيش  هو 

العلامء  من  جلنة  وتعليق:  حتقيق  548هـ(،  )ت:  الطربيس  الشيخ  البيان،  جممع  تفسري   )  1  (

1415ه-  ط1،  لبنان،  بريوت-  للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة  األخصائيني،  واملحققني 

1995م: 6/ 84.

بن  حممد  وامللوك،  الرسل  تاريخ   = الطربي  وتاريخ   ،150  /3 الكربى:  الطبقات  ينظر:   )  2  (

الرتاث– دار  310هـ(،  )ت:  الطربي  جعفر  أبو  اآلميل،  غالب  بن  كثري  بن  يزيد  بن  جرير 

القاسم عيل بن احلسن بن هبة اهلل  أبو  267، وتاريخ دمشق،   /3 1387هـ:  بريوت، ط2، 

املعروف بابن عساكر )ت: 571هـ(، حتقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة 

والنش والتوزيع، )د. ط(، 1415 هـ–1995 م: 40/44.
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قالوا: عيل  ؟  بيتي  أهل  فقال من ههنا من  األنصار.  قالوا:  ؟  فقال: من هؤالء 
والعباس، فدعامها وخرج متوكئا عليهام فاستند إىل جذع من أساطني مسجده–
معارش   :)  1 كالمه)  يف  فقال  وخطب  الناس  نخل–فاجتمع  جريد  اجلذع  وكان 
الناس إنَّه مل يمت نبي قط إال خلف تركة، وقد خلفت فيكم الثقلني: كتاب اهلل، 
 )  2 وعيبتي)  كريش  األنصار  وإن  أال  اهلل،  ضيعه  ضيعهم  فمن  أال  بيتي،  وأهل 
التي آوي إليها، وإين أوصيكم بتقوى اهلل واإلحسان إليهم، فاقبلوا من حمسنهم 

وجتاوزوا عن مسيئهم) 3 (.

ُمنَِع  أن  بعد  الشفوي،  التبليغ  أسلوب  سلك  أنَّه    كالمه  من  يبدو  ومما 
األمر  هذا  أن  شك  وال   ،املؤمنني أمري  إىل  عهده  وكتابة  وصيته  تدوين  من 
من  ينهض  أن    الرسول  جعل  الذي  األمر  واخلطورة؛  بل  االمهية،  غاية  يف 
فراش املرض عاصبًا رأسه الشيف، ليطرق أسامع الناس بأوامر السامء، وهذا 
يعد األمر األول الذي خرج من أجله الرسول الكريم، واألمر اآلخر: أنه دعا 
ْرُتَك  أسامة بن زيد فقال: رس عىل بركة اهلل والنرص والعافية حيث أمرتك بمن أمَّ
َرُه عىل مجاعة من املهاجرين واألنصار، فيهم أبو بكر وعمر  عليه، وكان قد أمَّ
إال  فلسطني،  يف  واد  مؤتة  عىل  ُيغري  أن  وأَمَرُه  األولني،  املهاجرين  من  ومجاعة 
غضب  فأشتد  أسامة،  حلة  عن  أيضا  ختلفوا  كتابه  تدوين  من  منعوه  الذين  أنَّ 

) 1 ( ينظر:  الطربي، ج3، ص189؛ السرية النبوية )البداية والنهاية( البن كثري، ج4، ص445؛ 

السالم، ص472. البيت عليهم  أهل  مناقب 

الثياب،  فيه  ما جيعل  والعيبة  أوالده،  الرجل، وصغار  الناس، وعيال  الكرش: اجلامعة من   )  2  (

وعيبة الرجل موضع رسه. ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس، حمّمد بن حمّمد بن عبد 

جمموعة  حتقيق:  1205هـ(،  )ت:  بيدي  الزَّ بمرتىض،  امللّقب  الفيض،  أبو  احلسيني،  الرّزاق 

من املحققني، دار اهلداية، )د.ط(، )د.ت(: 17/ 353.

) 3 ( ينظر: االحتجاج: 81/1.
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الرسول عليهم، فلعن كل من ختلف عن حلة أسامة) 1 (.

إىل  بعد خروج أسامة  يوم االثنني  وُقبَِض رسول اهلل وقت الضحى من 
معسكره بيومني) 2 (، وهو غاضب عىل من حال بينه وبني إرادته، واهتامه بأنه 
ناقة  عىل  بكر  أبو  فأقبل  بأهلها،  املدينة  ورجفت  العسكر،  أهل  فرجع  هيجر، 
حتى وقف عىل باب املسجد، فقال: أهيا الناس ما لكم متوجون إن كان حممد قد 

مات فرب حممد مل يمت

ْبُتْم 
َ
تَِل اْنَقل

ُ
ْو ق

َ
إِْن َماَت أ

َ
ف
َ
ْبلِِه الرُُّسُل أ

َ
ْت ِمْن ق

َ
ْد َخل

َ
 َرُسوٌل ق

َّ
ٌد إاِل ﴿َوَما ُمَمَّ

اهلُل  َوَسَيْجزِي  َشيًْئا  اهلَل  يَُضَّ  ْن 
َ
ل
َ
ف َعِقَبْيِه  ىلَعَ  َيْنَقلِْب  َوَمْن  ْعَقابُِكْم 

َ
أ ىلَعَ 

اكِِريَن﴾) 3 (. الشَّ

ثم اجتمعت األنصار إىل سعد بن عبادة و جاءوا به إىل سقيفة بني ساعدة، 
ومعهام  السقيفة  إىل  مرسعني  فمضيا  بكر  أبا  بذلك  أخرب  عمر  بذلك  سمع  فلام 
عبادة  بن  وسعد  األنصار،  من  كثري  خلق  السقيفة  ويف  اجلراح،  بن  عبيدة  أبو 
بينهم مريض، فتنازعوا األمر بينهم فآل األمر إىل أن قال أبو بكر يف آخر كالمه 

) 1 ( ينظر: امللل والنحل، للشهرستاين )548هـ(، حتقيق: حممد سيد كيالين، دار املعرفة للطباعة 

السرية،  دار  العاميل،  واالنتصار،   ،23  /1 )د.ت(:  ط(،  )د.  لبنان،  بريوت-  والنش، 

بريوت لبنان، ط1، 1422ه:7/ 137، رشح هنج البالغة البن أيب احلديد: 6/ 52.

أبو  املعافري،  احلمريي  أيوب  بن  هشام  بن  امللك  عبد  هشام،  البن  النبوية  السرية  ينظر:   )  2  (

احلفيظ  األبياري وعبد  وإبراهيم  السقا  213هـ(، حتقيق: مصطفى  الدين )ت:  حممد، مجال 

1375هـ– ط2،  بمرص،  وأوالده  احللبي  البايب  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  رشكة  الشلبي، 

1955م: 21/ 653. 

) 3 ( آل عمران: 144. 
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لألنصار) 1 (: إنام أدعوكم إىل أيب عبيدة بن اجلراح أو عمر، وكالمها قد رضيت 
عىل  جيب  يرضاه  ومن  النبي  هو  وكأنه  أهال،  له  أرامها  وكالمها  األمر،  هلذا 
ما  بقوله:  أجابه  ودهاء،  عمر  من  ولسياسة  يرضوه،  أن  واألنصار  املهاجرين 
ينبغي لنا أن نتقدمك يا أبا بكر وأنت أقدمنا إسالما وأنت صاحب الغار وثاين 
أن يغلب عىل  به) 2 (، فقال األنصار: نحذر  فأنت أحق هبذا األمر وأوىل  اثنني 
هذا األمر من ليس منا وال منكم، فنجعل منا أمريا ومنكم أمريا ونرىض به عىل 

أنه إن هلك اخرتنا آخر من األنصار) 3 (.

الثأر هبم ؛  واألنصار بموقفهم هذا خيشون ممن يتسلم احلكم أن يشعل نار 
م نرصوا الرسول وقاتلوا معه يف حروبه، فخشوا أن تدور عليهم دائرة  إذ إهنَّ
املطالبة بدم القتىل يف تلك احلروب املاضية، وقد َطْمَأهَنم أبو بكر بأن هلم رشف 
املنزلة وحفظ املكانة، فقال بعد أن مدح املهاجرين: وأنتم يا معش األنصار ممن 
لدينه  أنصارا  اهلل  رضيكم  اإلسالم،  يف  العظيمة  نعمتهم  وال  فضلهم  ينكر  ال 
من  أحد  فليس  أزواجه،  حمل  وفيكم  مهاجرته  إليكم  وجعل  لرسوله  وكهفا 

الناس بعد املهاجرين األولني بمنزلتكم، فهم األمراء وأنتم الوزراء) 4 (.

) 1 ( ينظر: االحتجاج: 1/ 83.

) 2 ( ينظر: سرية ابن هشام: 2 / 661.

بن  بن أحد بن حبان  النبوية وأخبار اخللفاء، حممد بن حبان  السرية  83، و   /1 ينظر: االحتجاج:   )  3  (

354هـ(، صّححه، وعلق عليه احلافظ  الُبستي )ت:  الدارمي،  أبو حاتم،  التميمي،  َمْعبَد،  بن  معاذ 

– بريوت، ط3، 1417 هـ: 2/ 421-420. السيد عزيز بك ومجاعة من العلامء، الكتب الثقافية 

) 4 ( ينظر: االحتجاج: 1/ 83، و السرية النبوية البن كثري، أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري 

القريش الدمشقي )ت: 774هـ(، حتقيق: مصطفى عبد الواحد، دار املعرفة للطباعة والنش 

والتوزيع بريوت – لبنان، )د. ط(، 1395 هـ–1976 م: 4/ 491.
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عىل  أمسكوا  األنصار  معش  يا   :)  1 األنصاري)  املنذر  بن  احلباب  فقال 
ولن  خالفكم  عىل  جمرت  جيرتئ  ولن  وظاللكم،  فيئكم  يف  الناس  فإنَّام  أيديكم، 
يصدر الناس إال عن رأيكم. وأثنى عىل األنصار ثم قال: فإن أبى هؤالء تأمريكم 
ومنهم  أمري  منا  يكون  أن  بدون  نقنع  وال  علينا  بتأمريهم  نرىض  فلسنا  عليهم 
إنَّه  أمري، فقام عمر بن اخلطاب فقال: هيهات ال جيتمع سيفان يف غمد واحد، 
ال ترىض العرب أن تؤمركم ونبيها من غريكم، ولكن العرب ال متتنع إىل تويل 
أمرها من كانت النبوة فيهم وألوا األمر منهم، ولنا بذلك عىل من خالفنا احلجة 
الظاهرة والسلطان البني، فيام ينازعنا سلطان حممد ونحن أولياؤه وعشريته إال 
مدل بباطل أو متجانف بإثم أو متورط يف اهللكة حمب للفتنة) 2 (، فقام احلباب 
أيديكم وال تسمعوا مقال  أمسكوا عىل  يا معش األنصار  فقال:  ثانية  املنذر  بن 
منا  يكون  أن  أبوا  وإن  األمر  هذا  من  بنصيبكم  فيذهبوا  وأصحابه  اجلاهل  هذا 
أمري ومنهم أمري فأجلوهم عن بالدكم وتولوا هذا األمر عليهم، فأنتم واهلل أحق 
به منهم، فقد دان بأسيافكم قبل هذا الوقت من مل يكن يدين بغريها وأنا جذيلها 

األنصاري  اجلموح  بن  املنذر  بن  احلباب  هو  م(:   640  = هـ  )ت:20  امُلنِْذر  بن  احُلَباب   )  1  (

الثعالبي:  قال  الرأي(  )ذو  له  يقال  الشعراء،  الشجعان  من  صحايب،  السلمي:  ثم  اخلزرجي 

جربيل  ونزل  برأيه،  وسلم  واله  عليه  اهلل  صىل  النبي  أخذ  بدر،  يوم  املشورة  صاحب  )هو 

فقال: الرأي ما قال حباب، وكانت له يف اجلاهلية آراء مشهورة( وهو اّلذي قال عند بيعة أيب 

أنا جذيلها املحكك وعذيقها املرجب فذهبت مثال. مات يف خالفة عمر،  السقيفة:  بكر يوم 

فارس،  بن  عيل  بن  حممد  بن  حممود  بن  الدين  خري  األعالم،  ينظر:  اخلمسني.  عىل  زاد  وقد 

الزركيل الدمشقي )ت: 1396هـ(، دار العلم للماليني، ط15، 2002 م: 2/ 163.

) 2 ( ينظر: السرية النبوية و اخبار اخللفاء: 2/ 421- 423.
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املحكك) 1 ( وعذيقها املرجب) 2 (، واهلل لئن أحد رد قويل ألحطمنَّ أنفه

بالسيف) 3 ( فسكت عمر بن اخلطاب. وكان بشري بن سعد سيدا من سادات 
لتأمريه، حسده وسعى يف  ملا رأى اجتامع األنصار عىل سعد بن عبادة  األنصار 
الناس كلهم ال  بتأمري قريش وحث  األمر عليه، وتكلم يف ذلك وريض  إفساد 
وأبو  عمر  هذا  بكر:  أبو  فقال  املهاجرون،  يفعله  بام  الرضا،  عىل  األنصار  سيام 
عبيدة شيخان من قريش فبايعوا أهيام شئتم فقال عمر وأبو عبيدة: ما نتوىل هذا 
سيد  وكان  ثالثكام،  وأنا  سعد:  بن  بشري  فقال  نبايعك،  يدك  امدد  عليك  األمر 
األوس وسعد بن عبادة سيد اخلزرج، فلام رأت األوس صنيع سيدها بشري وما 
ادعيت إليه اخلزرج من تأمري سعد أكبوا عىل أيب بكر بالبيعة وتكاثروا عىل ذلك 
وتزاحوا، فجعلوا يطأون سعدا من شدة الزحة وهو بينهم عىل فراشه مريض، 
فأخذ  سعد  بن  قيس  فوثب  اهلل،  قتله  سعدا  اقتلوا  عمر:  قال  قتلتموين،  فقال: 
املأل  الليث يف  والفرار،  احلرب  اجلبان يف  بن صهاك  يا  واهلل  وقال:  بلحية عمر 

واألمن، لو حركت منه شعرة ما رجعت ويف وجهك واضحة.

بن  يا  سعد:  فقال  وأفضل،  أبلغ  الرفق  فإن  مهال  عمر  يا  مهال  بكر  أبو  فقال 
صهاك–وكانت جدة عمر–احلبشية أما واهلل لو أن يل قوة عىل النهوض لسمعتها 

بتني  َجرَّ َقْد  َأي  بِِه،  َفَتْشَتِفي  اإِلبل  بِِه  حتتكُّ  َجَرِة  الشَّ ِمَن  »اأَلصل  َهاُهنَا:  باجُلَذْيل  املقصود   )  1  (

َعىَل  ره  وَصغَّ اجِلْذل،  هِبََذا  اجلَْربى  اإِلبل  َهِذِه  َتْشَتِفي  َكاَم  هِبِاَم  ُيْشَتَفى  َوِعْلٌم  رْأي  َويِل  األُمور 

ِذي ُينَْصُب لإِلبل اجلَْربى« لسان العرب: 11/ 107. ِجَهِة امْلَْدِح، َوِقيَل: اجِلْذل ُهنَا الُعود الَّ

َجاِز. والِعْذق: الِكباسة.  َلُه ُشَعب. والَعْذق َأيضًا: النَّْخَلُة ِعنَْد َأهل احْلِ ) 2 ( الَعْذُق: »ُكلُّ ُغْصٍن 

ُب،  امُلْرجَّ ُعَذْيُقها  أنا  قيفة:  َوِمنُْه َحِديُث السَّ النَّْخَلُة بَحْملها؛  بِاْلَفْتِح،  الَعْذق،   : اجْلَْوَهِريُّ َقاَل 

..238  /10 العرب:  َتْعظِيٍم« لسان  َتْصِغرُي  َوُهَو  النَّْخَلِة  لَعْذق  َتْصِغرًيا 

) 3 ( ينظر: تاريخ الطربي: 3/ 306، و االحتجاج: 1/ 84.
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مني يف سككها زئريا أزعجك وأصحابك منها وألحلقنَّكام بقوم كنتام فيهم أذنابا 
مكان  من  احلوين  للخزرج:  قال  ثم  اجرتأمتا.  لقد  متبوعني  غري  تابعني  أذالء 
الفتنة، فحملوه وأدخلوه منزله، فلام كان بعد ذلك بعث إليه أبو بكر أن قد بايع 
منكم  وأخضب  كنانتي  يف  سهم  بكل  أرميكم  حتى  واهلل  ال  فقال:  فبايع.  الناس 
بيتي  أهل  من  تبعني  بمن  فأقاتلكم  يدي  أقلت  ما  بسيفي  سنان رحمي وأرضبكم 
الغاصبان  أهيام  بايعتكام  ملا  عيل  واإلنس  اجلن  اجتمع  لو  اهلل  وأيم  ثم  وعشرييت، 
حتى أعرض عىل ريب وأعلم ما حسايب) 1 (. فلام جاءهم كالمه قال عمر: ال بد 
وليس  يقتل،  أو  بمبايع  وليس  ولج  أبى  قد  إنه  سعد:  بن  بشري  فقال  بيعته.  من 
بمقتول حتى يقتل معه اخلزرج واألوس فاتركوه فليس تركه بضائر، فقبلوا قوله 
وتركوا سعدا، فكان سعد ال يصيل بصالهتم وال يقيض بقضائهم، ولو وجد أعوانا 
لصال هبم ولقاتلهم، فلم يزل كذلك مدة والية أيب بكر حتى هلك أبو بكر) 2 (.

أّما اإلمام عيل فكان عند رسول اهلل مشغول بجهازه والصالة عليه، 
 النبي بيته، فلام فرغ من ذلك وصىل عىل  الفراق تضطرم يف قلوب أهل  ونار 
والناس ُيَصلُّوَن عليه من بايع أبا بكر ومن مل يبايع جلس اإلمام يف املسجد، 
فاجتمع عليه بنو هاشم ومعهم الزبري بن العوام، واجتمعت بنو أمية إىل عثامن بن 
إذ  الرحن بن عوف، فكانوا يف املسجد كلهم جمتمعني  عفان وبنو زهرة إىل عبد 
أقبل أبو بكر ومعه عمر وأبو عبيدة بن اجلراح، فقالوا: ما لنا نراكم خلقا شتى، 
بن  الرحن  فقام عثامن وعبد  والناس،  األنصار  بايعته  فقد  بكر  أبا  فبايعوا  قوموا 

) 1 ( ينظر: االحتجاج:ة 1/ 84- 85.

بن  الكريم  بن عبد  بن حممد  الكرم حممد  أيب  بن  أبو احلسن عيل  التاريخ،  الكامل يف  ينظر:   )  2  (

عبد الواحد الشيباين اجلزري، عز الدين ابن األثري )ت: 630هـ(، حتقيق: عمر عبد السالم 

تدمري، دار الكتاب العريب، بريوت – لبنان، ط1، 1417هـ / 1997م: 2/ 187- 192.
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 وبنو هاشم إىل منزل عيل عوف ومن معهام فبايعوا، وانرصف اإلمام عيل
ومعهم الزبري. فذهب إليهم عمر يف مجاعة ممن بايع فيهم أسيد بن حصني وسلمة 
بن سالمة فألفوهم جمتمعني، فقالوا هلم: بايعوا أبا بكر فقد بايعه الناس، فوثب 
الزبري إىل سيفه، فقال عمر: عليكم بالكلب العقور فاكفونا رشه، فبادر سلمة بن 
سالمة فانتزع السيف من يده فأخذه عمر فرضب به األرض فكرسه، وأحدقوا 
بمن كان هناك من بني هاشم ومضوا بجامعتهم إىل أيب بكر، فلام حرضوا قالوا: 
بالسيف.  لنحاكمنّكم  ذلك  أبيتم  لئن  اهلل  وأيم  الناس،  بايعه  فقد  بكر  أبا  بايعوا 
فلام رأى ذلك بنو هاشم أقبل رجل رجل فجعل يبايع حتى مل يبق ممن حرض إال 
عيل بن أيب طالب، فقالوا له بايع أبا بكر. فقال عيل : أنا أحق هبذا األمر منه 
وأنتم أوىل بالبيعة يل، أخذتم هذا األمر من األنصار واحتججتم عليهم بالقرابة 
من الرسول وتأخذونه منا أهل البيت غصبا، ألستم زعمتم لألنصار إنكم أوىل 
هبذا األمر منهم ملكانكم من رسول اهلل فأعطوكم املقادة وسلموا لكم اإلمارة، 
وأنا احتج عليكم بمثل ما احتججتم عىل األنصار، أنا أوىل برسول اهلل حيا وميتا، 
وأنا وصيه ووزيره ومستودع رسه وعلمه، وأنا الصديق األكرب والفاروق األعظم 
بالكتاب  به وصدقه، وأحسنكم بالًء يف جهاد املشكني وأعرفكم  آمن  أول من 
وأثبتكم  لسانا  وأذربكم  األمور،  بعواقب  وأعلمكم  الدين  يف  وأفقهكم  والسنة 
أنفسكم،  من  اهلل  ختافون  كنتم  إن  أنصفونا  األمر؟  هذا  تنازعونا  فعالم  جنانا، 
واعرفوا لنا األمر مثل ما عرفته لكم األنصار، وإال فبوؤا بالظلم والعدوان وأنتم 
: سلوهم  فقال عيل  بيتك أسوة ؟  بأهل  أما لك  يا عيل  فقال عمر:  تعلمون، 
بيعتنا لكم  ما  فقالوا: واهلل  بني هاشم،  بايعوا من  الذين  القوم  فابتدر  عن ذلك، 
بحجة عىل عيل، ومعاذ اهلل أن نقول إنا نوازيه يف اهلجرة وحسن اجلهاد واملحل من 
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رسول اهلل) 1 (. فقال عمر: إنك لست مرتوكا حتى تبايع طوعا أو كرها. قال 
 احلب حلبا لك شطره، اشدد له اليوم لريد عليك غدا، إذا واهلل  اإلمام عيل 
ال أقبل قولك وال أحفل بمقامك وال أبايع. فقال أبو بكر: مهال يا أبا احلسن ما 
لسنا  بن عم  يا  فقال:   اإلمام عيل إىل  أبو عبيدة  فقام  فيك وال نكرهك  نشك 
ندفع قرابتك وال سابقتك وال علمك وال نرصتك، ولكنك حدث السن–وكان 
لعيل يومئذ ثالث وثالثون سنة–وهو أحل لثقل هذا األمر، وقد مىض األمر 
بام فيه فسلم له، فإن عمرك اهلل يسلموا هذا األمر إليك، وال خيتلف فيك اثنان بعد 
هذا إال وأنت به خليق وله حقيق، وال تبعث الفتنة يف أوان الفتنة فقد عرفت ما يف 

قلوب العرب وغريهم عليك) 2 (.

فقال أمري املؤمنني : »يا معارش املهاجرين واألنصار، اهلل اهلل ال تنسوا 
عهد نبيكم إيلكم يف أمري، وال خترجوا سلطان ممد من داره وقعر بيته 
إىل دوركم وقعر بيوتكم، وال تدفعوا أهله عن حقه ومقامه يف انلاس. فواهلل 
معارش اجلمع، إنَّ اهلل قىض وحكم ونبيه أعلم وأنتم تعلمون بأنّا أهل اليت 
الفقيه يف دين  القارئ منكم لكتاب اهلل  أما اكن  أحق بهذا األمر منكم، 
اهلل، املطلع بأمر الرعية، واهلل إنَّه لفينا ال فيكم فال تتبعوا اهلوى فزتدادوا 

من احلق بعدا، وتفسدوا قديمكم برشٍّ من حديثكم«) 3 (.

)ت:  النقوي  حامد  السيد  األنوار،  عبقات  وخالصة   ،86-85  /1 االحتجاج:  ينظر:   )  1  (

1306هـ(، مؤسسة البعثة–قسم الدراسات اإلسالمية–طهران – ايران، )د. ط(، 1405: 

.317-314 /3

) 2 ( بحار األنوار: 28/ 185، ومنهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة، حبيب اهلل اخلوئي: 9/3.

أخبار  رشح  يف  العقول  مرآة   ،186/28 األنوار:  بحار  وينظر:   ،96 ج1/  االحتجاج:    ) 3 (

الرسول: 346.
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مجاعة  وقالت  بكر  أليب  األرض  وطأ  الذي  األنصاري  سعد  بن  بشري  فقال 
بيعتها  قبل  األنصار  منك  سمعته  األمر  هذا  كان  لو  احلسن  أبا  يا  األنصار:  من 

: أليب بكر ما اختلف فيك اثنان) 1 (، . فقال اإلمام

يا هؤالء كنت أدع رسول اهلل مسىج ال أواريه وأخرج أنازع يف سلطانه، 
واهلل ما خفت أحدا يسمو ل وينازعنا أهل اليت فيه ويستحل ما استحللتموه، 
وال علمت أنَّ رسول اهلل ترك يوم غدير خم ألحد حجة وال لقائل مقاال، 

فأنشد اهلل رجال سمع انلب يوم غدير خم يقول:

)من كنت مواله فهذا يلع مواله امهلل وال من وااله واعد من اعداه وانرص 
من نرصه وخذل من خذل( أن يشهد اآلن بما سمع.

قال زيد بن أرقم: فشهد اثنا عش رجال بدريا بذلك وكنت ممن سمع القول 
من رسول اهلل فكتمت الشهادة يومئذ، فدعا عيل عيلَّ فذهب برصي. وكثر 
الكالم يف هذا املعنى وارتفع الصوت وخيش عمر أن يصغي الناس إىل قول عيل 
، ففسح املجلس وقال: إن اهلل يقلب القلوب، وال تزال يا أبا احلسن ترغب 

عن قول اجلامعة، فانرصفوا يومهم ذلك) 2 (.

املقصد الرابع: اعرتاض عثمان بن حنيف على أبي بكر:

واملعادن  األبية،  النفوس  ذوي  عن  تكشف  أن  احلازمة،  املواقف  شأن  من 
األصيلة، تلك الشخصيات التي ال هيز ثباهتا طمع، وال يريبهم خوف، ونحن 

) 1 ( ينظر: هنج البالغة، رشح: الشيخ حممد عبده، دار الذخائر–قم – ايران، ط1، 1412: 3/ 

1324هـ(،  )ت:  اخلوئي  اهلاشمي  اهلل  حبيب  البالغة،  هنج  رشح  يف  الرباعة  ومنهاج   ،33

.9-2/3 امليانجي، املطبعة اإلسالمية بطهران، ط4، )د. ت(:  إبراهيم  حتقيق: سيد 

) 2 ( ينظر: االحتجاج: 1/ 86-87، و الكامل يف التاريخ:2/ 192، 
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يف   اهلل رسول  وصايا  حفظوا  الذين  الصحابة  من  الطيبة  الثلة  إىل  هنا  نشري 
عىل  صابرين  أهال،  وللمعروف  رمزا،  للثبات  فكانوا   عيل اإلمام  وصيِّه 
البالء، ومتحيص الدنيا، رافعني راية الوفاء، متمسكني بسنن الدين، مل يتأخروا 
عن قول احلق أمام الظاملني، ونرصة األولياء والصاحلني، فقد روي عن أبان بن 
تغلب قال: قلت أليب عبد اهلل جعفر بن حممد الصادق )عليهام السالم(: جعلت 
فداك هل كان أحد يف أصحاب رسول اهلل أنكر عىل أيب بكر فعله، وجلوسه 
جملس رسول اهلل ؟ قال: »نعم كان الذي أنكر عىل أيب بكر اثنى عش رجال 
من املهاجرين: خالد بن سعيد بن العاص وكان من بني أمية، وسلامن الفاريس، 
وأبو ذر الغفاري، واملقداد بن األسود، وعامر بن يارس، وبريدة األسلمي، ومن 
األنصار أبو اهلشيم بن التيهان، وسهل بن حنيف، وعثامن بن حنيف، وخزيمة 

بن ثابت ذو الشهادتني، وأيب بن كعب، وأبو أيوب األنصاري«) 1 (.

وعمر   املؤمنني أمري  بني  جرت  التي  املحاججة  بعد  اإلنكار  هذا  وكان 
بن اخلطاب وأيب بكر ومجع من املهاجرين واألنصار، بعد أن اسكتهم بحججه 
ال  حتى  احلضور؛  تفريق  إىل  عمر  جلأ  بعضها،  إىل  اإلشارة  سبق  التي  الدامغة 
يثني موافقتهم عىل البيعة، وما أن لبثوا حتى عادوا يف يومهم التايل، وكان يوم 
املنرب،  بكر  أبو  صعد  فلام  املسجد،  إىل  حاشيته  ومعه  بكر  أبو  فحرض  اجلمعة، 
لبعض:  بعضهم  فقال  بينهم،  فيام  واألنصار  املهاجرين  من  املعرتضون  تشاور 
واهلل لنأتينَّه ولننزلنَّه عن منرب رسول اهلل، وقال آخرون منهم: واهلل لئن فعلتم 
إىل  بَِأْيِديُكْم  ُتْلُقوا  »َواَل  وجل:  عز  اهلل  قال  فقد  أنفسكم،  عىل  أعنتم  إذًا  ذلك 

) 1 ( بحار االنوار، العالمة املجليس )1111هـ(، مؤسسة الوفاء، بريوت- لبنان، ط2، 1403هـ- 

1983م: 28/ 189.
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التَّْهُلَكِة«) 1 ( فانطلقوا بنا إىل أمري املؤمنني  لنستشريه ونستطلع رأيه) 2 (.

وهذا أن يدل عىل يشء إنام يدل عىل طاعة أويل أمرهم وااللتزام بتوصياهتم، 
ولكن يبقى اإلنموذج قليل، فانطلق القوم إىل أمري املؤمنني بأمجعهم، فقالوا: 
يا أمري املؤمنني تركت حقا أنت أحق به وأوىل به من غريك، ألنا سمعنا رسول 
اهلل يقول:عيل مع احلق واحلق مع عيل يميل مع احلق كيف ما مال، ولقد مهمنا 
أن نصري إليه فننزله عن منرب رسول اهلل، فجئناك لنستشريك ونستطلع رأيك 

فام تأمرنا) 3 ( ؟.

فقال أمري املؤمنني: وأيم اهلل لو فعلتم ذلك ملا كنتم هلم إال حربا، ولكنكم 
كامللح يف الزاد وكالكحل يف العني، وأيم اهلل لو فعلتم ذلك ألتيتموين شاهرين 
قتلناك،  وإال  بايع  يل  فقالوا  ألتوين  وإذًا  والقتال،  للحرب  مستعدين  بأسيافكم 
فال بد يل من أدفع القوم عن نفيس، وذلك أن رسول اهلل أوعز إيلَّ قبل وفاته، 
عهدي،  فيك  وتنقض  بعدي،  من  بك  ستغدر  األمة  إنَّ  احلسن  أبا  يا  قائال: 
وإنَّك مني بمنزلة هارون من موسى، وإنَّ األمة من بعدي كهارون ومن اتبعه، 
والسامري ومن اتبعه، فقلت: يا رسول اهلل فام تعهد إيل إذا كان كذلك؟، فقال: 
إذا وجدت أعوانا فبادر إليهم وجاهدهم، وإن مل جتد أعوانا كف يدك واحقن 
بغسله وتكفينه  اشتغلت   تويف رسول اهلل فلام  تلحق يب مظلوما.  دمك حتى 
والفراغ من شأنه ثم آليت عىل نفيس يمينا أن ال أرتدي برداء إال للصالة حتى 
نبيكم،  قول  من  ما سمعتم  فعرفوه  الرجل  إىل  بأمجعكم  فانطلقوا  القرآن،  أمجع 

) 1 ( البقرة: 195.

) 2 ( ينظر: بحار اال نوار: 28/ 189.

) 3 ( ينظر: االحتجاج:1/ 88.
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ليكون ذلك أوكد للحجة، وأبلغ للعذر، وأبعد هلم من رسول اهلل إذًا وردوا 
عليه) 1 (.

الديني،  مههم  عمق  عن  يكشف  هذا  وأنصاره  املؤمنني  أمري  وموقف 
واجتهادهم يف خدمة اإلسالم واملسلمني، وينبغي اإلشارة إىل أنَّ اخلالف عىل 
أمريا،  ويصبح  األمور  مقاليد  يتقلد  من  مهه  شخصيا،  خالفا  ليس  هنا  اخلالفة 
وإنَّام اخلالف يف تسنم األصلح خلالفة رسول اهلل يف أمته، يسهر عىل رعايتها 
ويتخذ النَّصَف والعدل يف احلكم بني رعيتها، وقد أوضح هذا األمر يف مضمون 

خطبة له يصف من يتصدى للحكم وليس من أهله نذكر منها:

ُه اهلُل إىل َنْفِسِه، َفُهَو 
َ
ْبَغَض اخَلالئِِق إىل اهللِ تعاىل رَُجالِن: رَُجٌل َوَك

َ
»إِنَّ أ

ِمِن 
َ
ة، َفُهَو فِْتَنٌة ل

َ
 بَِكالَِم بِْدَعة، َوُداَعءِ َضالَل

ٌ
بِيِل، َمْشُغوف ْصِد السَّ

َ
َجائٌِر َعْن ق

َتَدى بِِه يف َحَياتِِه َوَبْعَد 
ْ
ُه، ُمِضلُّ لَِمِن اق

َ
ْبل

َ
َتَتَ بِِه، َضالٌّ َعْن َهْدي َمْن اَكَن ق

ْ
اف

اِل  َمَش َجْهالً، ُموِضٌع يف ُجهَّ
َ
اتِِه، مَحَّاٌل َخَطايَا َغرْيِهِ، َرْهٌن ِبَِطيئَتِِه. َورَُجٌل ق

َ
َوف

ْشَباهُ انلَّاِس 
َ
أ اهُ  ْد َسمَّ

َ
َباِش الِفْتَنِة، ِعم بَِما يف َعْقِد الُهْدنَِة ق

ْ
غ

َ
ِة، اغدر يف أ مَّ

ْ
اال

إَِذا  ، َحتَّ  ُثَ
َ
ا ك ِمْنُه َخرْيٌ ِممَّ لَّ 

َ
َثَ ِمْن َجْع، َما ق

ْ
اْسَتك

َ
َر ف بِِه، بَكَّ يَْس 

َ
َول  

ً
اَعلِما

اْرتََوى ِمْن َماء آِجن) 2 («) 3 (

) 1 ( ينظر: االحتجاج: 1/ 88، و بحار االنوار: 191-189/28.

عن  العادل  الضال  واجلائر:  ووكوال.  وكال  وكلته  ونفسه،  تركه  نفسه:  إىل  »وكله  الشح:   )  2  (

البعري أرسع، وأوضعه راكبه الطريق. وقمش جهال: مجعه. وموضع: مرسع، أوضع 

بقايا  الليل:  وأغباش  غبش،  الواحدة  ظلمها،  الفتنة:  به.وأغباش  أرسع  أي  به،  موضع  فهو 

ظلمته، ومنه احلديث يف صالة الصبح: » والنساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغبش 

». واملاء اآلجن:الفاسد«. رشح هنج البالغة، البن أيب احلديد: 1/ 284.

) 3 ( رشح هنج البالغة، البن أيب احلديد:1/ 284.
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فهو  اجلانب،  هذا  يف   املؤمنني أمري  من  أورع  وال  أعلم  وال  أدل  وال 
متابعة  يف  دأبه  ونرى  بإمامته،  القرآين  النص  عن  فضال  الشعي،  استحقاقه 
التي خذلوه هبا، فجلس  املؤملة  الظروف  املسلمني ونجاهتم، حتى يف هذه  حياة 
جيمع دستور اإلسالم- القرآن الكريم- فهو أعلم بمحكمه ومتشاهبه، وناسخه 
املهاجرين  من  أنصاره  أما  نزلت،  وأين  فيام  وسوره  آياته  وكل  ومنسوخه، 
 ،اهلل رسول  شخص  فيه  جيدون  م  ألهنَّ اتباعه  من  بد  جيدوا  فلم  واألنصار، 
فاصبحوا  واطامعها  الدنيا  تركوا  قلوهبم،  ونقاء  قرحيتهم  لصفاء  إال  هذا  وما 
يميطوا  اإلمام وجههم وجهة أخرى؛ هبا  الفائزين، لكن  باتباعهم احلق من 
التاريخ  الغدر واالنقالب، عىل أهله بسياسة وحكمة، حتى يسجل بذلك  لثام 
التي نعيش وباهلا حتى  النكسة يف حياة األمة  ن يف صفحته هذه  موقفهم، وُيَدوَّ
يومنا هذا، فاختذوا بذلك اجلانب اإلعالمي لنرصة أمري املؤمنني بعد أن تعذر 
 وكان يوم  القوم حتى أحدقوا بمنرب رسول اهلل  إذ سار  العسكري،  اجلانب 
اجلمعة، فلام صعد أبو بكر املنرب، وأول من تكلم به خالد بن سعيد بن العاص 
وفاة  عن  غيبا  كانوا  أهنم  وروى  األنصار،  بعدهم  من  ثم  املهاجرين  باقي  ثم 
أبو بكر، وهم يومئذ أعالم مسجد رسول اهلل   فقدموا وقد توىل  رسول اهلل 
، فأدلوا بام جادت به قرائحهم، ومن هذه الطليعة املعرتضة كان )عثامن بن 
حنيف األنصاري(، الذي تقدم إىل أيب بكر، وقال: سمعنا رسول اهلل يقول: 

بعدي،  من  الوالة  فهم  وقدموهم  تتقدموهم  فال  األرض  نجوم  بيتي  أهل 
والطاهرون  عيل  فقال،  ؟  بيتك  أهل  وأي  اهلل  رسول  يا  فقال:  رجل  إليه  فقام 
من ولده. وقد بني فال تكن يا أبا بكر أول كافر به، وال ختونوا اهلل والرسول 

وختونوا أماناتكم وأنتم تعلمون) 1 (.

) 1 ( ينظر: بحار االنوار:28/ 193، واالحتجاج:1: 88.
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تلك  إىل  بأنفسنا  ننتقل  أن  ينبغي  الشجاع،  املوقف  هذا  حجم  وملعرفة 
تأملنا  ولو  الواقعة،  تلك  أحتضن  الذي  اخلطايب  املوقف  ونستحرض  األجواء، 
النهوض عىل كثري من الشخصيات  آنذاك، نجدها مستغلقة  جمريات األحداث 
كانت  التي  الطيبة  والثلة  حنيف  بن  عثامن  صاحبنا  موقف  ملثل  املعروفة، 
أهبة  عىل  الصحابة  كبار  بأهنم  يدعون  ومن  باملسلمني،  مكتظ  فاملسجد  معه، 
متكئني  بكر،  أيب  خالفة  عىل  معرتض  أي  أفكار  وتفنيد  ملحاججة  االستعداد 
بن  عثامن  أدرك  وقد  القلقة،  صحبتهم  وسبق  قريش-   – عشريهتم  عىل  بذلك 
بكر،  أبا  به  أفحم  بأسلوب حمكم،  أنَّه دبج خطابه  إال  به  احلافة  املخاطر  حنيف 
مضامني  عىل  التعريج  من  لنا  بد  وال  سيأيت-،  كام  الرد-  عىل  يقوى  ال  وجعله 

خطبته ومناقشة ما ورد فيها مضمونا و صياغة:

أهل بيتي نجوم  استهل املتكلم خطابه بقوله: )سمعنا رسول اهلل يقول: 
هذه  ذكر  بمجرد  إنَّه  إذ  الكالم،  سلطة  يمنحه  االستهالل  وهذا  األرض...( 
مصاف  يف  كبرية  خطوة  تقدم  وبذلك  الصحابة،  طبقة  من  نفسه  رّقَم  العبارة 
ذلك  إىل  أضف  واالعرتاض،  النقاش  هلم  جيوز  من  دائرة  يف  ودخل  احلجاج، 
أنَّه من األنصار معرويف الفضل، املتقدمني يف اجلهاد بني يدي رسول اهلل هذا 
نص  هو  سيقال  الذي  ألنَّ  ؛  ثانيا  انتباههم  وجذب  القوم،  أسامع  وملك  أوال، 
أو  عيٍّ  ألي  يرتبص  صنف  صنفان:  ذلك  يف  واملتلقون   ،اهلل رسول  حديث 
انتحال له حتى يبطل حجته، وصنف ينتظر من منطقه الذي سيقول، بأن يشفي 

غليله باعرتاض دامغ.

وقد وفق يف اختيار قول الرسول الذي يصب يف جوهر املوقف، ويعالج 
فال  األرض  نجوم  بيتي  )أهل   :الرسول قول  ناقال  فقال  أمرهم،  انحراف 
تتقدموهم وقدموهم فهم الوالة من بعدي(؛ فالقول املنقول يتسم بالعموم هنا، 
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وطبيعة املوقف تقتيض التخصيص أكثر، لذلك أردفه بتسائل أحدهم عن أهل 
بيته من هم؟، فاجته إىل التخصيص أكثر، بقوله: )عيل والطاهرون من ولدهـ( 
فشكل هنج عثامن يف بناء خطابه تسلسال من العام إىل اخلاص، وقد عرف هذا 
األسلوب يف الدراسات احلديثة عىل وفق )ديكرو( باسم السلم احلجاجي) 1 (، 
فيكون  فاألقوى،  األقوى  إىل  تأثري  األقل  أو  البسيطة  احلجج  من  يتدرج  الذي 
و  حجة،  )أ(  كانت  أذا  أنه  بمعنى   ،)  2 عكسيا)  ال  احلجج  قوة  يف  طرديا  املسري 
)أ( وتغني عنها وال يمكن  فأن حلجة )ب( تستوعب احلجة  ثانية،  )ب( حجة 
خدمة  يف  هلا،  ممهدة  أو  منها  أقل  ا  ألهنَّ )ب(  احلجة  عمل  تسد  أن  )أ(  للحجة 
)النتيجة= ن( التي متثل غرض اخلطاب. ويمكن بيان هذا السلم احلجاجي عىل 

وفق الرتسيمة االتية:

ُموَن﴾
َ
ْنُتْم َتْعل

َ
َمانَاتُِكْم َوأ

َ
ُونُوا أ ُونُوا اهلَل َوالرَُّسوَل َوختَ

َ
 خت

َ
م. الثاين: أقتباس مبارش: ﴿ال

َل اَكفٍِر بِِه﴾ وَّ
َ
 تَُكونُوا أ

َ
م. األولـــــــــــ: اقتباس غري مبارش من القرآن: ﴿َوال

ن(ـــــــــ )النتيجة=  ــــــــــــــ 

ولده( من  والطاهرون  )عيل  وهم   )3( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح )2( )أهل بيتي نجوم االرض فال تتقدموهم(

اهلل.....( رسول  )سمعنا   )1( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح 

عامل  جملة  الرقبي،  رضوان  د.  اشتغاله،  وآليات  احلجاجي،  واالستدالل  احلجاج  ينظر:   )  1  (

الكويت  واألدب-  والفنون  للثقافة  الوطني  املجلس  عن  تصدر  حمكمة  دورية  وجملة  الفكر 

العدد الثاين، املجلد 40، اكتوبر- ديسمرب، 2011م: 30، 40.

العربيت-  الثقايف  املركز  الرحن،  عبد  د. طه  الكالم،  احلوار وجتديد علم  ينظر: يف أصول   )  2  (

الدار البيضاء، ط2، 2000م: 105.
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التي  منه  النتيجة  أو  اهلدف  قدم  بناء خطابه  املنطقي يف  التسلسل  وبعد هذا 
رمزنا هلا بالرمز: )ن= نتيجة(، بقوله:

)فال تكن يا أبا بكر أول كافر به، وال ختونوا اهلل والرسول وختونوا أماناتكم 
تعلمون(. وأنتم 

ثانية  حجاجية  قوًة  املذكور-  التسلسل  هذا  إىل  إضافة  أيضا-  استثمر  وقد 
اقتباسا قرآنيا وهذا يعطي بطبيعة  متمثلة باالقتباس القرآين، إذ متثل باحتجاجه 
بكر  أبا  يا  تكن  )فال  فقوله:  املتلقي،  يف  والتأثري  الكالم  لوقع  أقوى  بعدا  احلال 

أول كافر به( اقتباس غري مبارش أو جزئي، من قوله تعاىل:

وا   تَْشَتُ
َ

َل اَكفٍِر بِِه َوال وَّ
َ
 تَُكونُوا أ

َ
ا لَِما َمَعُكْم َوال

ً
ق ُت ُمَصدِّ

ْ
نَْزل

َ
﴿َوآَِمُنوا بَِما أ

اتَُّقون﴾) 1 (.
َ
 َوإِيَّاَي ف

ً
لِيال

َ
بِآَيَاِت َثَمًنا ق

اإليامن  إىل  الدعوة  يف  يصب  الكريمة  اآلية  مضمون  أن  اختياره  دقة  ومن 
.) 2 (والتصديق بام جاء به الرسول

الفلك،  هذا  يف  تدور  لوجدناها  اآلية  معنى  عن  التفاسري  استنطقنا  ولو 
َل اَكفٍِر﴾؛ ألنَّ اخلطاب وقع عىل  وَّ

َ
 تَُكونُوا أ

َ
قال الزجاج: »وإنام قيل هلم ﴿َوال

) 1 ( البقرة: 41.

بن  يزيد  بن  جرير  بن  حممد  القرآن،  آي  تأويل  عن  البيان  جامع   = الطربي  تفسري  ينظر:   )  2  (

عبد  بن  اهلل  عبد  الدكتور  حتقيق:  310هـ(،  )ت:  الطربي  جعفر  أبو  اآلميل،  غالب  بن  كثري 

عبد  الدكتور  هجر  بدار  اإلسالمية  والدراسات  البحوث  مركز  مع  بالتعاون  الرتكي  املحسن 

هـ–2001   1422 ط1،  واإلعالن،  والتوزيع  والنش  للطباعة  هجر  دار  ياممة  حسن،  السند 

القاسم حممود بن عمرو بن أحد،  أبو  التنزيل،  م:1/ 599، و الكشاف عن حقائق غوامض 

الزخمشي جار اهلل )ت: 538هـ(، دار الكتاب العريب – بريوت، ط3، 1407 هـ: 1/ 130.
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َل  وَّ
َ
أ تَُكونُوا   

َ
﴿َوال هلم:  قيل  فلذلك  األتباع،  معهم  كفر  كفروا  فإذا  حكامئهم 

حنيف  بن  عثامن  الصحايب  قصده  الذي  التعريض  خيفى  وال   ،)  1 به﴾«)  اَكفٍِر 
شائع-  هو  ما  حسب   – بوصفهم  القرآنية،  لآلية  التلميح  أو  اإلحالة  هذه  من 
بل  الرسول  قول  خمالفة  و  العهود،  نكث  إىل  سارع  من  وأول  الرسول  صحابة 

واغضابه!!. وأشار يف شقِّ النتيجة الثاين إىل اقتباس مبارش من قوله تعاىل:

ْنُتْم 
َ
َوأ َمانَاتُِكْم 

َ
أ ُونُوا  َوختَ َوالرَُّسوَل  اهلَل  ُونُوا  ختَ  

َ
ال آََمُنوا  ِيَن 

َّ
ال يَُّها 

َ
أ ﴿يَا 

عقوهلم،  وأمخد  أعياهم  إذ  يقولون!!؛  هذا  بعد  حديث  فأي   ،)  2 ُموَن﴾) 
َ
َتْعل

ويمكن أمجال اخلصائص األسلوبية يف خطبة عثامن بن حنيف باآليت:

ارتكز يف مقدمة خطابه عىل بيان مكانته االجتامعية وحظوته من صحبة . 1
الرسول واجلهاد معه.

قدم تسلسل منطقي يف خطابه متمثل بــ:. 2

. ذكر قول للرسول -

- تدرج من العموم إىل اخلصوص يف الكالم، وبذلك يكون الفهم واالفهام 
أوسع مناال، وأكثر تأثريا.

- االقتباس غري املبارش من القرآن الكريم كخطوة أولية يف خدمة الغرض 
من خطابه.

- االقتباس املبارش كنتيجة هنائية، وحمصلة للحجج التي ساقها.

) 1 ( معاين القرآن وإعرابه، إبراهيم بن الرسي بن سهل، أبو إسحاق الزجاج )ت: 311هـ(

حتقيق: عبد اجلليل عبده شلبي، عامل الكتب – بريوت، ط1، 1408 هـ–1988 م: 1/ 122.

) 2 ( االنفال: 27.
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وحدة . 3 و  اخلطايب  املوقف  جيمعها  إذ  منها،  املقتبس  اآليات  اختيار  دقة 
املوضوع واهلدف.

قرائن . 4 وفق  الكالم،  إليه  خرج  الذي  الضمني  والتوبيخ  التعريض 
وخيون  يكفر  من  تذم  جاءت  التي  املقتبسة،  املباركة  اآليات  ومداليل 

األمانات يف موضوعاهتا.

اهلل  بذكر  يلهجون  الذين  الكرام،  صحبة  ثمرة  والفصاحة  البالغة  وهذه 
 طالب أيب  بن  عيل  بالغة  عبق  نستنشق  أن  غرابة  وال  الرسول،  وحديث 
باآلخرة  الفوز  رام  ومن  للغاديني  أبواهبا  تشع  مدرسة  فهم  اخلطبة،  هذه  من 

والكرامة يف الدنيا.

 :الصادق قال  تكلم،  يدفع هبا كالم من  بكر، ومل جيد حجة  أبو  فسكت 
االنصياع  طريق  غري  جيد  فلم   ،)  1 جوابا)  حير  مل  حتى  املنرب  عىل  بكر  أبا  فأفحَم 
بخريكم  ولست  يتكم  ولَّ فقال:  املعرتضني،  الصحابة  حلجج  واالستسالم 
إذا كنت   ،)  2 لكع)  يا  عنها  انزل  اخلطاب:  بن  له عمر  فقال  أقيلوين!،  أقيلوين، 
ال تقوم بحجج قريش مل أقمت نفسك هذا املقام؟، واهلل لقد مهمت أن أخلعك 
إىل منزله، وبقوا  بيده وانطلق  ثم أخذ  فنزل  واجعلها يف سامل موىل أيب حذيفة، 
جاءهم  الرابع  اليوم  يف  كان  فلام   ،اهلل رسول  مسجد  يدخلون  ال  أيام  ثالثة 
فيها واهلل  فقد طمع  ما جلوسكم  فقال هلم:  ألف رجل،  الوليد ومعه  بن  خالد 
معاذ  وجاءهم  رجل،  ألف  ومعه  حذيفة  أيب  موىل  سامل  وجاءهم  ؟  هاشم  بنو 
إليهم رجل رجل حتى اجتمع أربعة  بن جبل ومعه ألف رجل، فام زال جيتمع 

) 1 ( ينظر: االحتجاج: 1/ 92.

) 2 ( اللكع: اللئيم وا لعبد االحق، ينظر: لسان العرب: 8/ 388.
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يقدمهم عمر بن اخلطاب حتى وقفوا  آالف رجل، فخرجوا شاهرين أسيافهم 
بمسجد رسول اهلل ، فقال عمر: واهلل يا أصحاب عيل لئن ذهب منكم رجل 
يتكلم بالذي تكلم باألمس لنأخذنَّ الذي فيه عيناه. فقام إليه خالد بن سعيد بن 
العاص وقال، يا بن صهاك احلبشية أ بأسيافكم هتددوننا أم بجمعكم تفزعوننا، 
قليلني ألن حجة  كنا  وأنَّا ألكثر منكم وإن  أسيافكم،  أسيافنا أحد من  إنَّ  واهلل 
اهلل فينا، واهلل لوال أينَّ أعلم أنَّ طاعة اهلل ورسوله وطاعة إمامي أوىل يب لشهرت 

سيفي وجاهدتكم يف اهلل إىل أن أبيل عذري.

مقامك  لك  اهلل  عرف  فقد  خالد  يا  اجلس  فقال:   ، املؤمنني  أمري  فقام 
وشكر لك سعيك، فجلس، وقام إليه سلامن الفاريس، فقال: اهلل أكرب، اهلل أكرب، 
عمي  وابن  أخي  بينا  يقول:  صمتا،  وإال  األذنني  هباتني   اهلل رسول  سمعت 
أصحاب  كالب  من  مجاعة  تكبسه  إذ  أصحابه  من  نفر  مع  مسجدي  يف  جالس 
النار يريدون قتله وقتل من معه، فلست أشك إال وأنَّكم هم، فهمَّ به عمر بن 
به األرض  ثم جلد  ثوبه  بمجامع   وأخذ  املؤمنني  أمري  إليه  فوثب  اخلطاب، 
ثم قال: يا بن صهاك احلبشية لوال كتاب من اهلل سبق وعهد من رسول اهلل تقدم 
انرصفوا  فقال:  إىل أصحابه  التفت  ثم  نارصا وأقل عددا.  أّينا أضعف  ألريتك 
إذ  أخواي موسى وهارون،  إال كام دخل  املسجد  فواهلل ال دخلت  اهلل،  رحكم 
قال له أصحابه، فاذهب أنت وربك فقاتال إنا ههنا قاعدون، واهلل ال دخلته إال 
 أو لقضية أقضيها فإنَّه ال جيوز بحجة أقامها رسول اهلل لزيارة رسول اهلل

أن يرتك الناس يف حرية ) 1 (.

عثامن  اعرتاض  بعد  العسكري،  االنقالب  هذا  حيدث  أن  متوقع  وأمٌر 

) 1 ( ينظر: االحتجاج: 1/ 92ـ 93.
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الدليل،  وإظهار  احلق  بيان  وبعد  املأل،  أمام  املسجد  يف  وأصحابه  حنيف  بن 
واستسالم أيب بكر وطلبه منهم إقالته -رددها مرتني-، ولكن عمر بن اخلطاب 
الذي حياول بناء األمر له عن طريق أيب بكر، حتى يتشطَّر رضع اخلالفة بعده، 
التي  والدماء  الفتنة  خيشى  وال  اجليش،  وحشد  تأجيج  غري  آخر  طريقا  جيد  مل 
فضال  الداخل  من  اإلسالم  عندها  وينتكس  اآلخر،  الطرف  قاوم  إن  ستسفك 
عن األعداء التي ترتبص به من اخلارج، فرأى أمري املؤمنني من حكمة األمر 
القادمة،  الصرب درعا ملرحلته  املسلمني، ونجاة أصحابه، ويتخذ  أن حيفظ دماء 
الفتن  دائرة  خيمد  من  وبني  وأطامعه،  ملصلحته  الفتن  يؤجج  من  بني  وشّتان 

والتآمر عىل اإلسالم واملسلمني بالتنازل عن حقه وإرثه اإلهلي.

اإلسالم  وبنى  واحلكمة،  باإليثار  الفتنة  هذه   املؤمنني أمري  عالج  لقد 
الرعية عنه  به اإلسالم وشمخ، وأدارت  بلبنات صربه وعلمه، فارتفع  وأدامته 
وجهها إاّل ثلة طيبة من الصحابة الذين جاءوا اهلل بقلب سليم، وعمل صادق.
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الثالث املطلب 
عثمان بن حنيف وعمر بن اخلطاب

وروده،  يقيض  مسلم  كأي  األحداث  تلك  بعد  حنيف  بن  عثامن  عاش 
وجيالس ثلته ويمتثل ملا يقع عىل املسلمني من أمور، واستمر به احلال حتى مات 
أبو بكر، واستلم اخلالفة عمر بن اخلطاب، بعد استقتاله لتثبيت خالفة أيب بكر 
يفوق حجُمها حجَمه،  وأتته  الرعاع،  بمعية  إليه، وقد وصل  األمر  حتى يصل 
خمذولًة من صاغٍر إىل صاغر بعد عزها برسول اهلل، متأملًة من يرفع قدرها 
بثمن باهض متمثل  امتطاها  ينتظر منها الشف، ولكن  فُتنَْكس بمن  ويشفها، 
باهلجر، واغتصاب اخلالفة  كتابة وصيته، واهتامه  ملنعه من   الرسول بغضب 

من وصّيه وهلم جّرا...

أمام  فأجدين  حنيف(  ابن  )عثامن  الصحايب  مسرية  تتبع  غايتنا  كانت  وإذا 
فنجده– بن اخلطاب،  املرحلة، وأقصد فرتة حكم عمر  مواقف خلدته يف هذه 
ما  عليه  املسلمني  كعامة  وهو  حقها،  مرحلة  لكل  يعطي  حنيف-  بن  عثامن 
للتصدي،  تستدعيه دوما  ميادين شتى  امتاز هبا يف  التي  الكفاءَة  أنَّ  إالَّ  عليهم، 
فبعد ما عرفناه جماهدا يف زمن الرسول، وثائرا ومنتفضا عىل أيب بكر يف زمن 
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خالفته، يطالعنا اليوم- زمن عمر بن اخلطاب- بجنبة أخرى، ومهمة ال حيتاج 
فيها إىل درع بقدر حاجته إىل قلم وقرطاس لُينَظَِّم شؤوَن الرعيِة، وأمر اخلراج 
قومه  بشهادة  أدارته و وعيه  يثبت حسن  بذلك  الدولة، وهو  أمور  وغريها من 
أّنه »كان رجال بارعا يف علم االقتصاد والسياسة معا فاستفاد  ويظهر من ذلك 
إليه أمر اخلراج واجلزية وهو من أهّم  الناحية االقتصادّية وفّوض  منه عمر من 
األمور يف هذا العرص وخصوصا يف أرض العراق العامرة«) 1 (، وملعرفة ذلك 

عن كثب ننتظر من الصفحات اآلتية أن تعلمنا عن مهامه اجلديدة هذه.

املقصد األول: عثمان بن حنيف يف معركة القادسية:

ملا انحرس الشتاء سار سعد إىل القادسية، وكتب إىل عمر يستمده فبعث إليه 
املغرية بن شعبة، يف جيش من أهل املدينة. وكتب إىل أيب عبيدة أن يمده بألف. 
وسمع بذلك رستم بن الفرخزاد) 2 (. فخرج بنفسه يف مائة وعشين ألفا، سوى 
القادسية، وقيل:  املسلمني جرس  وبينه وبني  القادسية.  نزل  والرقيق حتى  التبع 
كانوا ثالثامئة ألف ومعهم ثالثة وثالثون فيال. واجتمع املسلمون حتى صاروا 
ثالثني ألفا. فكانت وقعة القادسية املشهورة التي نرص اهلل فيها املسلمني، وهزم 

) 1 ( منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: 20/ 90.

معناها:  فارسية،  لفظة  وُرْسَتم  الفرخزاد،  بن  ُرْسَتم  هو  التاء،  وفتح  الراء  بضم  ُرْسَتم:   )  2  (

أي  ُرْسَتم  وضعته صاحت:  وعندما  ها،  َتَعرسُّ لِِشَدة  بوالدته  بت  تعذَّ أمه  إن  ويقال  َنَجْوُت، 

َنَجْوُت، فسمي هبذا االسم. قتلت َأْزرميُدخت أبنت عمه والده وجلست عىل عرشه ولكن 

يف  وقاص  أيب  بن  سعد  هزمه  فارس،  يف  املشهورين  القواد  من  وُرْسَتم  لوالده،  انتقم  رستم 

عبد  النعامن  الدكتور  اإلسالم،  صدر  يف  اإلسالمية  الفتوح  شعر  ينظر:  القادسية.  معركة 

.54 1426هـ-2005م:  الدينية، ط1،  الثقافة  القايض، مكتبة  املتعال 
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املشكني فلام هزم اهلل الفرس، كتب عمر إىل سعد أن أعد للمسلمني دار هجرة. 
وإنه ال يصلح للعرب إال حيث يصلح للبعري والشاه ويف منابت العشب. فانظر 
فالة إىل جانب بحر. فبعث سعد )عثامن بن حنيف( فارتاد هلم موضع الكوفة 
اليوم فنزهلا سعد بالناس. ثم كتب عمر إىل سعد أن ابعث إىل أرض اهلند–يريد 
باستخالف  األجناد  أمراء  إىل  بكر  أيب  كتاب  ورد  وملا  فلينزلوها  البرصة–جندا 

عمر بايعوه) 1 (.

املقصد الثاني: مهمة مسح أرض السواد:

عرفت أرض السواد بوفرة الزراعة واملياه، وكثرة البساتني العامرة، ويذكر 
أن كثافة بساتينها وخرضة أرضها كان السبب وراء تسميتها هبذا االسم »وإنام 
والشجر  النخل  الليل من  مثل  إىل  نظروا  ِحنَي جاءوا  العرب  سمي سوادا ألن 

واملاء فسّموه سوادا« ) 2 (.

َحاَبة يِف رجل يوجهه إىل اْلعَراق َفَأمْجُعوا  وقد اْسَتَشاَر عمر بن اخْلطاب الصَّ
مَجِيًعا عىل )ُعْثاَمن بن ُحنَْيف( َهَذا َوَقاُلوا لن تبعثه إىل أهم من َذلِك َفإِن َلُه برصًا 
ويف   ،)  3 اْلعَراق)  َأرض  مساحة  ه  فوالَّ إَِلْيِه  عمر  فأرسع  وجتربة  َوَمْعِرَفة  وعقاًل 

النجدي )ت:  التميمي  بن سليامن  الوهاب  بن عبد  الرسول: حممد  ينظر: خمترص سرية   )  1  (

العربية  واإلرشاد–اململكة  والدعوة  واألوقاف  اإلسالمية  الشئون  وزارة  1206هـ(، 

السعودية، ط1، 1418هـ: 1/ 300، 319.

) 2 ( املنتظم يف تاريخ امللوك واالمم، مجال الدين أبو الفرج عبد الرحن بن عيل بن حممد اجلوزي 

)ت: 597هـ(، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، 

بريوت، ط1، 1412 هـ–1992 م: 9/ 310.

.319 /1 :3 ( ينظر: خمترص سرية الرسول (
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ُكلَّ  َوَرَزَقُه  َواِد،  السَّ َخَراِج  َعىَل  ُحنَْيٍف  بَن  ُعْثاَمَن  َه  َوجَّ ُعَمَر  َأنَّ  أخرى:  رواية 
أي  َوَغاِمَرُه-  َعاِمَرُه  َواَد،  السَّ َيْمَسَح  َأْن  َوَأَمَرُه  َدَراِهَم،  َومَخَْسَة  َشاٍة  ُرْبَع  َيْوٍم 
َوالَ  َأمَجًَة،  َوالَ  َتالًّ،  َوالَ  َسْبَخًة،  َيْمَسَح  مزروعة–َوالَ  وغري  للزراعة،  صاحلة 
ٍء ُدْوَن )َجَبِل ُحْلَوان() 1 (، إىل َأْرِض الَعَرِب، َوُهَو  ُمْسَتنَْقَع َماٍء. َفَمَسَح ُكلَّ يَشْ
َوَعاِمرًا  َغاِمرًا  امَلاَء  َبَلَغُه  ٍء  يَشْ ُكلَّ  َوَجْدُت  إِينِّ  ُعَمَر:  إىل  َوَكَتَب  الُفَراِت،  َأْسَفُل 
ِذَراعًا  َواَد  السَّ بِِه  َذَرَع  ِذي  الَّ ُعَمَر  ِذَراُع  َوَكاَن   )  2 )َجِرْيٍب()  َأْلَف  َوَثاَلثنِْيَ  ِستًَّة 
اْفِرِض اخلََراَج َعىَل ُكلِّ َجِرْيٍب َعاِمٍر  َأِن  إَِلْيِه:  َوَكَتَب  َواإِلهْبَاَم ُمْضَجَعًة.  َوَقْبَضًة 
َة َدَراِهَم،  َأْو َغاِمٍر ِدْرمَهًا )َوَقِفْيزًا() 3 (، َواْفِرْض َعىَل الَكْرِم َعىَل ُكلِّ َجِرْيٍب َعْشَ
َفرضب  باَِلِدِهم.  ِعاَمَرِة  َعىَل  هَلُْم  ٌة  ُقوَّ َهَذا  َوَقاَل:  َجَر،  َوالشَّ النَّْخَل  َوَأْطِعْمُهُم 
ُعْثاَمن عىل كل جريب فبلغت جباية َسواد اْلُكوَفة قبل َأن َيُموت عمر بعام مائة 

أحلوه  ماال  كذا  فالنا  يقال: حلوت  اهلبة،  اللغة  واحللوان يف  السكون،  ثم  بالضم  ُحْلواُن:   )  1  (

حلوا وحلوانا إذا وهبت له شيئا عىل يشء يفعله غري األجر، ويف احلديث: هني عن حلوان 

ابنته لنفسه. وحلوان يف عدة مواضع: حلوان  الكاهن، واحللوان: أن يأخذ الرجل من مهر 

بحلوان  سميت  إهنا  وقيل:  بغداد،  من  اجلبال  ييل  مما  السواد  حدود  آخر  يف  وهي  العراق، 

معجم  ينظر:  به،  فسميت  إياها  أقطعه  امللوك  بعض  كان  قضاعة  بن  احلاف  بن  عمران  بن 

البلدان: 2/ 290.

لنقد  حماولة  الراشدة  اخلالفة  عرص  ينظر:  م2(،   1366( باألمتار:  اجلريب  مقدار  يبلغ   )  2  (

العبيكان–الرياض،  مكتبة  العمري،  ضياء  بن  أكرم  املحدثني،  منهج  وفق  التارخيية  الرواية 

ط1، 1430 هـ–2009 م: 200.

) 3 ( مقدار القفيز: )360( ذراعًا، وهذا ما يستعمل يف العراق، وقد خيتلف ذلك يف سائر البلدان. 

البلخي  الكاتب  اهلل،  عبد  أبو  يوسف،  بن  أحد  بن  حممد  العلوم،  مفاتيح  ينظر:  ولالستزادة 

اخلوارزمي )ت: 387هـ(، حتقيق: إبراهيم األبياري، دار الكتاب العريب ط2، )د.ت(: 92.
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ألف ألف ونيفًا) 1 (.

َبَعْثُت  َقْد  َفإِينِّ  َبْعُد،  ا  َأمَّ اخْلَطَّاِب:  ْبِن  ُعَمَر  ِكَتاُب  َعَلْينَا  ُقِرَئ  ايضا:  وقيل 
اًم َوَوِزيًرا، َوَجَعْلُت اْبَن َمْسُعوٍد َعىَل  َر ْبَن َيارِسٍ َأِمرًيا، َواْبَن َمْسُعوٍد ُمَعلِّ إَِلْيُكْم َعامَّ
َُم مَلَِن النَُّجَباِء ِمْن أصحاب  َواِد َوإِهنَّ َبْيِت َمالُِكْم، َوَبَعْثُت ُعْثاَمَن ْبَن ُحنَْيٍف َعىَل السَّ

ٍد ِمْن َأْهِل َبْدٍر، َفاْسَمُعوا هَلَُم، َوَأطِيُعوا، َواْقَتُدوا هِبَِم) 2 ( حُمَمَّ

وهذا مؤرش آخر عىل لباقة وحنكة هذا الرجل )عثامن( إذ نظم أمور البالد 
الذي  األمر  املجتمع،  طبقات  فيه  مراعيا  اخلراج،  أمور  ورتب  أرضها  ومسح 
خربة  كسب  وربام  والعدالة،  باحلكمة  له  يشهدوا  أن  الصحابة  من  مجلة  دفع 
اإلدارة من تأثري احلارضة التي نشأ فيها، إذ ولد وكرب يف أحضان املدينة، وفيها 
تثري  رواية  ينقل  الطرباين  أّن  غري  فيها،  ما  االمور  إدارة  وحسن  التنظيم  من 
من  لِِه  لُعامَّ اخلطاب  بن  عمر  معاملة  سوء  عن  وتكشف  والعجب،  االستغراب 
َعْن  اِق،  زَّ الرَّ َعْبِد  َعْن   ، َبِريُّ الدَّ إِْبَراِهيَم  ْبُن  إِْسَحاُق  َثنَا  الصحابة، جاء فيها: َحدَّ
َثنِي َنْوَفُل ْبُن ُمَساِحٍق، َقاَل: َبْينَا ُعْثاَمُن ْبُن ُحنَْيٍف ُيَكلُِّم  ، َحدَّ ْهِريِّ َمْعَمٍر، َعِن الزُّ
ِمَن  َقْبَضًة  اخْلَطَّاِب  ْبُن  ُعَمُر  َفَأَخَذ  َفَأْغَضَبُه،  َلُه  َعاِمال  َوَكاَن  اخْلَطَّاِب  ْبَن  ُعَمَر 
ُم َعىَل حِلَْيتِِه) 3 (. ُه، َفَساَل الدَّ اْلَبْطَحاِء َفَرمَجَُه هِبَا، َفَأَصاَب َحَجٌر ِمنَْها َجبِينَُه َفَشجَّ

) 1 ( ينظر: الوايف بالوفيات، صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي )ت: 764هـ(

1420هـ-  ط(،  )د.  الرتاث–بريوت،  إحياء  دار  مصطفى،  وتركي  األرناؤوط  أحد  حتقيق: 

2000م: 19/ 316.

) 2 ( ينظر: املنتظم يف تاريخ امللوك واالمم:4/ 308.

) 3 ( ينظر: جممع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو احلسن نور الدين عيل بن أيب بكر بن سليامن اهليثمي 

القاهرة القديس،  القديس، مكتبة  الدين  807هـ(، حتقيق: حسام  )ت: 

 )د. ط(، 1414 هـ، 1994 م:9/ 371. 
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هكذا  يصدر  أاّل  ينبغي  إذ  املوقف،  ذلك  ترسبات  من  نابع  املوقف  هذا  ولربام 
سلوك ممن يتسنم قيادة املسلمني.

املقصد الثالث: مصطلحات سجلتها املعاجم يف وقته:

إن متتبع املعاجم العربية، التي رقمت اللغة وبينت مستغلقها عىل العامة جيد 
هلذا الرجل- عثامن بن حنيف- حضورا فيها، إذ دارت يف مراسالته مع اخللفاء 
مصطلحات: منها املعرب والدخيل، واحلويش الغريب، ويمكن أن نلمس من 
ومل  العربية،  املعاجم  مادة  يف  دخلت  التي  لغته  يباسة  و  فصاحته  الظاهرة  هذه 
تأثر فيها ليونة احلارضة ومتدهنا، وقد ملس البحث هلذا الصحايب مصطلحات يف 

الكيل واملساحة واخلراج يمكن بيانه للقارئ الكريم بااليت:

اخلطاب  بن  عمر  مع  تعامله  يف  املصطلح  هذا  شاع  إذ  )الطسق(:  مصطلح 
كان  وقد  الزراعية،  املحاصيل  حسب  عىل  وجدولته  اخلراج،  مجع  أمور  يف 
إلدارة هذا الصحايب دوٌر يف مراعاة الناس، واملرونة معهم يف تعيني اخلراج عىل 
زراعته،  أثناء  بالوباء  ُأصيب  فكان ال حياسب عىل حمصول  الزراعية،  األرايض 

وال يدخل األرض غري املزروعة ضمن ما يأخذه من خراج) 1 (.

وقد ُذِكَر )الطسق( يف املعاجم العربية بمعنى:»الوظيَفُة من خراج األرض، 
ة أسلام:  فاريسٌّ معّرب. وكتب عمر إىل عثامن بن ُحنَْيٍف يف رجلني من أهل الذمَّ

ارفع اجلزية عن رؤوسهام، وخذ الطسق من أرضيهام«) 2 (.

) 1 ( ينظر: سري أعالم النبالء: 4/ 5.

)ت:  الفارايب  اجلوهري  حاد  بن  إسامعيل  نرص  أبو  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح   )  2  (

 1407 ط4،  للماليني–بريوت،  العلم  دار  عطار،  الغفور  عبد  أحد  حتقيق:  393هـ(، 
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»أنه   : َعيِلٍّ  اإلمام  َحِديُث  يف  جاء  إذ  ة(  خَّ )الزُّ كــ  األصيل  العريب  ومنه 
ُة: أوالُد الَغنم  خَّ ة َشْيًئا الزُّ ِة والنُّخَّ خَّ كتب إىل ُعْثامن ْبِن ُحنَيف: اَل تأُخذنَّ ِمَن الزُّ
كالُقْبَضة  َمْفُعوٍل،  بَِمْعنَى  ُفْعلة  َوِهَي  َوَراِئها،  ِمْن  وُتْدفع  ُتساق  َأْي   : ُتَزخُّ َا  أِلهَنَّ
َهاهِتَا  ُأمَّ َمَع  َكاَنْت  َفإَِذا  ُمنَْفِردة،  َكاَنْت  إَِذا  َدَقُة  الصَّ ِمنَْها  ُتْؤخذ  اَل  اَم  َوإِنَّ والُغْرَفه. 

َدقة َواَل تؤَخذ، َوَلَعلَّ َمْذَهبه َكاَن اَل َيْأُخُذ منها َشيئًا«) 1 (. اْعُتّد هِبَا يِف الصَّ

اْلَقْضُب  )َوِمنُْه(  َب  رَضَ َباِب  ِمْن  »اْلَقْطُع،  )اْلَقْضُب(:  مصطلح:  وكذلك 
َكَذا  اْلَكْرِم  َجِريِب  َعىَل  ُحنَْيٍف  ْبُن  ُعْثاَمُن  َفَوَضَع  اْلُكوَفِة  ِمَساَحِة  َحِديُث  َوِمنُْه 

َوَعىَل َجِريِب النَّْخِل َكَذا َوَعىَل َجِريِب )اْلَقْضِب( ِستََّة َدَراِهَم«) 2 (.

اِر بَِسَبِب األَماِن.  اخْلَراُج: »اإِلتاَوُة، َوُهَو، َما يؤخذ ِمَن األَْرِض، َأْو ِمَن اْلُكفَّ
َعىَل  َوَيَقُع  الفيئ،  ماِل  َعىَل  َوَيَقُع  يَبِة،  الرضَّ َعىَل  َيَقُع  اخْلَراُج   : األَْزَهِرىُّ قاَل 

ْزَيِة«) 3 (. اجْلِ

السعادات  أبو  الدين  جمد  واألثر،  احلديث  غريب  يف  النهاية   .1517  /4 م:  هـ –1987 

)ت:  األثري  ابن  اجلزري  الشيباين  الكريم  عبد  ابن  حممد  بن  حممد  بن  حممد  بن  املبارك 

)د.  العلمية–بريوت،  املكتبة  الطناحي،  حممد  الزاوى–حممود  أحد  طاهر  حتقيق:  606هـ(، 

ط(، 1399هـ–1979م: 3/ 124، وينظر: لسان العرب: 10/ 225، وتاج العروس من 

جواهر القاموس: 26/ 87.

) 1 ( النهاية يف غريب احلديث واألثر: 2/ 298، وينظر: لسان العرب: 3/ 21، تاج العروس 

من جواهر القاموس: 7/ 263.

اخلوارزمي  الدين  برهان  الفتح،  أبو  عىل،  ابن  املكارم  أبى  السيد  عبد  بن  نارص  املغرب،   )  2  (

ِزّى )ت: 610هـ(، دار الكتاب العريب، )د.ط(، )د. ت(: 387. امُلَطرِّ

) 3 ( النَّْظُم امُلْسَتْعَذُب يِف تْفِسري غريِب أْلَفاِظ املَهّذِب، حممد بن أحد بن حممد بن سليامن بن بطال 

مصطفى  د.  وتعليق:  وحتقيق  دراسة  633هـ(،  )ت:  ببطال  املعروف  اهلل،  عبد  أبو  الركبي، 
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هِتا، َواْلَعَرُب  َيْت َسواًدا، لَِكْثَرِة ُخرْضَ َوَسواُد اْلِعراِق:»ُقراَها َوَمزاِرُعها، ُسمِّ
َتقوُل لِِكلِّ َأْخرَضَ َأْسَوُد«) 1 (.

ا ِقْطَعٌة  َقْوُلُه:»َجِريب، اجْلَريُب: ِقْطَعٌة ِمَن األَْرِض َمْعُلوَمُة امْلِساَحِة. ِقيَل: إِهنَّ
َلبِنٍَة،  َوِسّتامَئَة  َلبِنٍَة  آالِف  َثاَلَثَة  َفَيِصرُي  ِذراًعا،  ِسّتوَن  ِمنْها  جانٍب،  ُكلُّ  َعٌة،  ُمربَّ

َواجْلَْمُع َأْجِرَبٌة َوُجْرباُن«) 2 (.

تي اَل ُتنْبُِت َشْيًئا«) 3 (. َبِة الَّ ْ ُة الرتُّ َ قْوُله: »َأْرًضا َسبَِخًة ِهَى امُلَتغريِّ

التجارية، مكة املكرمة، 1988 م )جزء 1(، 1991 م )جزء 2(:  عبد احلفيظ َسامِل، املكتبة 

.312 /2

) 1 ( النَّْظُم امُلْسَتْعَذُب يِف تْفِسري غريِب أْلَفاِظ املَهّذِب: 313.

) 2 ( املصدر نفسه: 313.

) 3 ( املصدر نفسه: 313.
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الثاني الفصل 
عثمان بن حنيف يف خالفة اإلمام علي

توطئة:

وبعد حني، عادت املياه ملجارهيا، والفروع ألصوهلا، واألصحاب ألمريهم، 
عنقها  ثانيا  عناهنا،  الويا  مغتصبها،  قيادة  أعياها  أن  بعد  ُيِزينَُها،  ملن  واخلالفة 
عن رعاية األمة وصيانة الدين بعد الرسول الكريم، فاستبشت بأمل قديم 
جديد، وعهد معهود، وإن طال انتظاره، وقلَّ أنصاره، إال أنَّ احلق أبلج، واحلق 
بام  املسلمني  إرصار  بعد  املسجد  يف   عيل اإلمام  وُبوِيَع  األلباب،  ذوو  يعرفه 
اهلل  بيت  عقر  يف  تتم  بيعة  أول  فكانت  بدر،  أهل  من  السابقني  الصحابة  فيهم 
لنرصة  التصدي  وجوب   اإلمام رأى  وعندها  ورغبتهم،  املسلمني  بإرادة  و 
ِة بعد أن أعياه مرض الفقر  الدين وإصالح شأن املسلمني، وتطبيب جسد األمَّ
األمر،  وارتباك  الوضع،  صعوبة  من  الرغم  عىل  اهلدامة،  والنعرات  والظلم 
أمري  فربز  املسلمني،  واضطراب  عثامن،  مقتل  أثر  االجتامعية  األوضاع  ومتّوج 
املؤمنني ليثبت دعائم اإلسالم، ويقف وقفة النارص للدين كسابق وقفته مع 
يف  يشء  كل  تقديم  عن  يتوانى  ومل  الكثري،  الكثري  فكلفه   ، اهلل  رسول  أخيه 
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خدمة اإلسالم، والعمل بواجبه بوصفه اخلليفة وأمني اهلل ورسوله عىل خلقه، 
حنيف،  بن  )عثامن  الصحايب   عيل اإلمام  مع  ونصح  وقدم  جاهد  ممن  وكان 
أمره،  النفس، خدمة لإلسالم وطاعة والة  الوالء، وآثر  م  الوفاء، وقدَّ أثبت  إذ 
وستجتهد الدراسة عىل تقديم تسلسل خمترص وواضح عن سري األحداث التي 
خروج  وحتى  اخلالفة    اإلمام  تويل  مذ  فيها،  حمورا  حنيف  بن  عثامن  كان 

الناكثني عليه وقتاهلم يف واقعة اجلمل الصغرى والكربى.



73

املطلب األول
أحداث هلا عالقة

.املقصد األول: جانب من بيعة اإلمام علي

توثقهم  سابقة  بيعة  كل  من  وانحلوا  أمرهم  املسلمني  إىل  وعاد  عثامن  ُقتَِل 
فأتاه  الطربي:  قال  للبيعة،  يده  يطلبون   طالب أيب  ابن  عيل  عىل  فتهافتوا 
إمام  من  للناس  قتل والبد  قد  الرجل  هذا  إن  فقالوا:   أصحاب رسول اهلل
رسول  من  أقرب  وال  سابقة،  أقدم  ال  منك،  األمر  هبذا  أحق  اليوم  نجد  وال 
ال  فقالوا:  أمريا،  أكون  أن  من  خري  وزيرا  أكون  فإين  تفعلوا،  ال  فقال:   اهلل
واهلل ما نحن بفاعلني حتى نبايعك. قال: ففي املسجد فإن بيعتي ال تكون خفيا 
املهاجرون  اجتمع  بسند آخر وقال:  املسلمني. وروى  وال تكون إال عن ريض 
نبايعك،  هلم  احلسن،  أبا  يا  فقالوا:  عليا  فأتوا  والزبري  طلحة  فيهم  واألنصار 
به، فاختاروا،  أنا معكم فمن اخرتتم فقد رضيت  فقال: ال حاجة يل يف أمركم 
فقالوا: واهلل ما نختار غريك، قال: فاختلفوا إليه بعدما قتل عثامن مرارا ثم أتوه 
يف آخر ذلك، فقالوا له: إنه ال يصلح الناس إال بإمرة وقد طال األمر فقال هلم: 
إنكم قد اختلفتم إيل وأتيتم وإين قائل لكم قوال إن قبلتموه قبلت أمركم وإال فال 
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حاجة يل فيه) 1 (. قالوا: ما قلت قبلناه إن شاء اهلل، فجاءه فصعد املنرب فاجتمع 
أال  عليكم.  أكون  أن  إال  فأبيتم  ألمركم  كارها  كنت  قد  فقال:إين  إليه،  الناس 
وإنه ليس يل أمر دونكم، أال إن مفاتيح مالكم معي. وإنه ليس يل أن آخذ منه 

درمها دونكم، رضيتم ؟

قالوا: نعم.

قال: اللهم اشهد عليهم. ثم بايعهم عىل ذلك.

هيرعون  كلهم  الناس  وجاء  منزله،  فأتى   عيل وخرج  البالذري:  وروى 
حتى   عيل املؤمنني  أمري  إنَّ  يقولون:  وهم  وغريهم،  النبي  أصحاب  إليه، 
دخلوا داره، فقالوا له: نبايعك، فمد يدك فإنه البد من أمري، فقال عيل: ليس 
يبق  فلم  بدر فهو خليفة،  به أهل  بدر فمن ريض  إنام ذلك إىل أهل  إليكم  ذلك 
أحد من أهل بدر إال أتى عليا، فقالوا: ما نرى أحدا أحق هبذا األمر منك... 
بيده، وكانت  فبايعه طلحة  إليه  املنرب وكان أول من صعد  فلام رأى ذلك صعد 

إصبع طلحة شالء فتطري منها اإلمام عيل وقال: ما أخلقه أن ينكث) 2 (.

واشرتط اإلمام عيل عىل أهل املدينة أن تتم بيعتهم له عن عملية شورى 
تكون  وأن  الناس،  وعامة  بدر  وأهل  الشورى،  أهل  من  الصحابة  فيها  يشرتك 
علنية يف املسجد، وذلك حرًصا عىل مجيع كافة املسلمني حوله، وهكذا بايعه من 
بايع من عامة املسلمني، وكبار الصحابة، ومن بينهم طلحة والزبري، وذلك يوم 

) 1 ( ينظر: تاريخ الطربي: 4/ 432- 436، و عامل املدرستني، السيد مرتىض العسكر، مؤسسة 

1410–1990 م:142. والتوزيع–بريوت–لبنا، )د.ط(  والنش  للطباعة  النعامن 

الثقافة الدينية،  البدء والتاريخ، املطهر بن طاهر املقديس )ت: نحو 355هـ(، مكتبة  2 ( ينظر:   (

بور سعيد، )د. ط(، )د. ت(: 5/ 208. 
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اجلمعة يف )2 ذي احلجة 35هـ/ 23 حزيران 656م(، من هنا ال يمكن القول 
منهم كام سيدعي  واملنتخب  الثائرين عىل عثامن،  اإلمام علًيا كان رجل  بأن 
خصومه، ومن جهة أخرى، فإنه قبل بالتولية يف ظروف كهذه) 1 (، يتطلب فيها 

األمر إىل جهد وجهاد الستقرار األمور، ونظم شؤون الدولة.

املقصد الثاني: إرسال اإلمام  عثمان إىل البصرة:

فبايع الناس اإلمام عليا ، فقال: أهيا الناس، بايعتموين عىل ما بويع عليه 
عىل  وإنام  خيار،  فال  وقعت  فإذا  البيعة،  تقع  أن  قبل  اخليار  وإنام  قبيل،  كان  من 
رغب  ردها  من  عامه،  بيعه  هذه  وإنَّ  التسليم،  الرعية  وعىل  االستقامة،  اإلمام 
إىل  السري  يريد  أنَّه  أظهر    عليا  إنَّ  ثم  فلته.  تكن  مل  ا  وإهنَّ اإلسالم،  دين  عن 
َولِيها لعمر بن اخلطاب  العراق، وكان عىل الشام يومئذ معاوية بن أيب سفيان، 
إالَّ  السري  عىل  الناس  فوافاه  سنه،  عشه  اثنتي  عثامن  والية  مجيع  وَولِيها  سبعا، 
ثالثة نفر: سعد بن أيب وقاص، وعبد اهلل بن عمر بن اخلطاب، وحممد بن مسلمه 

األنصاري) 2 (.

حنيف  بن  عثامن  فاستعمل  األمصار،  إىل  عامله  عنه    عيل  اإلمام  وبعث 
عىل البرصة، وعامره بن حسان عىل الكوفة، وكانت له هجرة، واستعمل عبد اهلل 

د حممد سهيل طقوش،  السياسية،  الفتوحات واإلنجازات  الراشدين  اخللفاء  تاريخ  ينظر:   )  1  (

دار النفائس، ط1، 1424 هـ-2003م: 430.

عبد  حتقيق:  282هـ(،  )ت:  الدينوري  داود  بن  أحد  حنيفة  أبو  الطوال،  األخبار  ينظر:   )  2  (

البايب  العريب–عيسى  الكتب  إحياء  دار  الشيال،  الدين  مجال  الدكتور  مراجعة:  عامر،  املنعم 

احللبي ورشكاه / القاهرة، ط1، 1960 م: 140.
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بن عباس عىل مجيع أرض اليمن، واستعمل قيس بن سعد بن عباده عىل مرص، 
واستعمل سهل بن حنيف عىل الشام) 1 (.

عامر  بن  اهلل  عبد  وعليها  البرصة،  يريد  مىض  فإنه  حنيف  بن  عثامن  وأما 
وخطب  املنرب  فصعد  عامر  ابن  فقام  عثامن،  قتل  البرصة  أهل  وبلغ  كريز،  بن 
وقال: إن خليفتكم قتل مظلوما، وبيعته يف أعناقكم، ونرصته ميتا كنرصته حيا، 
عثامن،  بدم  طالبون  ونحن   ][ عليا  الناس  بايع  وقد  أمس،  كان  ما  واليوم 
متلكنا  مل  إنك  عامر!  ابن  يا  قدامة:  بن  حارثة  له  فقال  عدهتا،  للحرب  فأعدوا 
 ،][ عليا  الناس  وبايع  واألنصار  املهاجرين  بحرضة  عثامن  قتل  وقد  عنوة 
فإن أقرك أطعناك، وإن عزلك عصيناك، فقال ابن عامر: موعدك الصبح، فلام 
أمسى هتيأ للخروج وهيأ مراكبه وما حيتاج إليه، واختذ الليل مجال يريد املدينة، 
الناس يتشاورون  البرصة، فأصبح  واستخلف عبد اهلل بن عامر احلرضمي عىل 
والزبري،  طلحة  أتى  املدينة  عامر  ابن  قدم  فلام  بخروجه،  وأخربوا  عامر  ابن  يف 
فقاال له: ال مرحبا بك وال أهال! تركت العراق واألموال، وأتيت املدينة خوفا 
من عيل][، ووليتها غريك، فهال أقمت حتى يكون لك بالعراق فئة، قال ابن 

عامر: فأما إذا قلتام هذا فلك ما عيّل مائة ألف سيف وما أردمتا من املال) 2 (.

قوم  أولئك  فقال:  عنهم  وُسِئَل  يكرههم،  فلم  قوم   بيعته عن  وختّلف 
قوم  أولئك  فيهم:  قال  أّنه  وروى  الباطل،  مع  يقوموا  ومل  احلّق،  عن  قعدوا 
خذلوا احلّق، ومل ينرصوا الباطل، وكان ممّن ختّلف عن بيعته عبد اهلل بن عمر بن 
اخلّطاب، فأتى به إليه ملّببا، فقال له اإلمام: بايع! فامتنع، وقال: حّتى حيتمل 

) 1 ( ينظر: األخبار الطوال: 140–141.

) 2 ( ينظر: السرية النبوية وأخبار اخللفاء: 2 /527–528. 



77الفصل الثاين: املطلب األول: أحداث هلا عالقة ........................................... 

عليك الناس. قال: فاعطني حيال؛ قال: ال! وكان األشرت قد شهر عليه السيف، 
وقال لإلمام عيّل: إّن ابن عمر قد أمن سيفك وسوطك، فأمكنّي منه! فقال 

له: دعه! فواهلل ما علمته إالّ سّيئ اخللق صغريا وكبريا، وأنا حيله) 1 (.

املقصد الثالث: بوادر نكث البيعة:

يف  دوره  وأخذ  له،  األمر  واستتباب   املؤمنني ألمري  الناس  بيعة  بعد 
األمور،  مشتبهات  وبيان  سابقيه،  خالفة  يف  الدين،  أمر  من  اعوَج  ما  اصالح 

ورسم املنهج اجلديد الذي يرتضيه.

ونرى األسلوب الذي اتبعه اإلمام عيل  مع املسلمني عند التهافت عليه 
اإلمام  بيعة  قراءة حدث  بيعتهم، ويمكن  قبل  ثم  مرات  فرفض ثالث  ملبايعته، 

عيل باآليت:

أراد هلا أن تكون البيعة احلق والصحيحة بعد بيعة رسول اهلل؛ إذ إن . 1
كانت  وإنام  املسلمني،  عامة  ورضا  أمجاع  ينقصها  كان  سبقوه  من  بيعة 

باجتهاد شخيص حثيث، كام أوضحنا جزءا منها يف الفصل االول.

عامة . 2 وبحضور  املسجد  يف  فجعلها  مقدسا،  مكانا  البيعة-  هلا-  اختذ 
كاجتامع  فيها  والصياح  السيف  حرض  باجتامعات  تتم  ومل  املسلمني، 

السقيفة.

الصحابة . 3 من  موجودا  كان  من  حيرض  أن  أمر  بل  بذلك  يكتف  ومل 

) 1 ( ينظر: كنز الدرر وجامع الغرر، أبو بكر بن عبد اهلل بن أيبك الدواداري، حقق اجلزء الثالث 

 /3 م:  هـ–1981   1402 ط(،  )د.  احللبي،  البايب  عيسى  الدين،  مجال  السعيد  حممد  منه: 

.323 -322
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البدريني، وأن يكون القرار يف شأهنا – البيعة – بأيدهيم.

طلبوه . 4 بل  انقالبا،  حيدث  ومل  سيفا  يشهر  ومل  بيعته،  عىل  أحدا  جيرب  مل 
الناس و وقفوا ببابه؛ ألنه الرجل األصلح لقيادة األمة.

بعد أن وافق عىل بيعة الناس له أوضح هلم سياسته، ومنهجه يف احلكم، . 5
غري  لكم  خيار  وال  مطيعون،  وبعدها  خمريون،  اليوم  بأنكم  وأخربهم: 

طاعة من بايعتم.

الزام احلجة . 6 قائمة عىل  تامة رصينة  بيعة   بيعة اإلمام عيل متت بذلك 
عىل من بايعوه، والعهد إليه بالوفاء وخدمة الدين.

عىل  احلجة  وإلزامهم    اإلمام  بيعة  عىل  املسلمني  إرصار  من  وبالرغم 
وقد  الشخصيات،  بعض  نكث  من  خيل  مل  املوقف  إنَّ  إال  املسجد،  يف  أنفسهم 
يذكر  ذلك  ويف  للعمرة،  اخلروج  عىل  والزبري  طلحة  عزم  مذ  األمر  هذا  بان 
َفَقاَل:  اْلُعْمَرِة،  يِف   ][َعِليًّا اْسَتْأَذَنا  َبرْيَ  َوالزُّ َطْلَحَة  األنساب:»إنَّ  يف  البالذري 
هَلاَُم  َفَأِذَن  اْلُعْمَرَة.  َنَوْينَا  اَم  إِنَّ ُغْفًرا  اللُهمَّ  َفَقاال:  اْلِعَراَق؟  َأِو  اَم  الشَّ ُتِريَداِن  ُكاَم  َلَعلَّ
][ يِف َأْعنَاِقنَا َبْيَعٌة َفَبَلَغ َذلَِك  ِعنَي َوَجَعال َيُقوالِن: ال َواهللِ َما لَِعيِلٍّ َفَخَرَجا ُمرْسِ

علّيا][ فقال: أخذمها اهلل إىل َأْقَص َداٍر َوَأَحرِّ َناٍر«) 1 (.

فعلم إرصارهم عىل الغدر، وبدأ بذلك مسلسل اإلنقالب، ونكث البيعة 
وإليك ملحة منه:

امْلَِدينََة.  ُتِريُد  منها  وَخَرَجْت  مكة  يف  كانت   )  2 عائشة)  أنَّ  التاريخ  يطالعنا 

) 1 (  مجل من أنساب األرشاف، أحد بن حييى بن جابر بن داود الَباَلُذري )ت: 279هـ(، حتقيق: 

سهيل زكار ورياض الزركيل، دار الفكر–بريوت، ط1، 1417 هـ–1996 م: 2/ 222.

اهلل  عبد  الصديق  بكر  أيب  بنت  عائشة  وهي  م(:   678–613  = هـ  هـ–58  ق   9( عائشة   )  2  (
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ا ِمْن َبنِي َلْيٍث ُيَقاُل َلُه َعبِيُد ْبُن َأيِب  َف) 1 ( َلِقَيَها َرُجٌل ِمْن َأْخَواهِلَ َفَلامَّ َكاَنْت برَِسِ
َثاَمنًِيا.  َوَبَقْوا  ُعْثاَمُن  ُقتَِل  َقاَل:  َمْهَيْم) 2 (؟  َلُه:  َفَقاَلْت  ُأمِّ ِكاَلٍب،  اْبُن  َسَلَمَة، َوُهَو 
. َفَقاَلْت: َلْيَت َهِذِه اْنَطَبَقْت  َقاَلْت: ُثمَّ َصنَُعوا َماَذا؟ َقاَل: اْجَتَمُعوا َعىَل َبْيَعِة َعيِلٍّ

عىل  نقم  ممن  وكانت  اهلجرة،  بعد  الثانية  السنة  يف   النبي تزوجها  قريش،  من  عثامن،  بن 

اجلمل،  بوقعة  هودجها،  يف  هلا  فكان  مقتله،  بعد  له  غضبت  ثم  حياته،  يف  عمله  )عثامن( 

ينظر: االعالم:240/3. املدينة.  املعروف. وتوفيت يف  موقفها 

لطرفة  وأنشد  اجلاهل،  الرّسف  أبو عبيد:  قال  فاء،  ثانيه، وآخره  أّوله، وكرس  بفتح  ٌف:  رَسِ  )  1  (

العبد: بن 

إّن امرأ رسف الفؤاد يرى، ... عسال بامء سحابة، شتمي  

رسول  به  تزّوج  عش،  واثني  وتسعة  سبعة  وقيل:  مّكة،  من  أميال  سّتة  عىل  موضع  وهو   

قيس  بن  اهلل  عبيد  قال  وفيه  توّفيت،  وهناك  هبا  بنى  وهناك  احلارث  بنت  ميمونة   ، اهلل، 

الّرقّيات:

أم قديم؟ الّرسوم!..... حادث عهد أهلها  مل تكّلم، باجللهتني،   

فالقصيم منازل،  منّا  فالّظهـ.........ران  لسلمة،  منزل  رسف   

عند  كذا  والربذة،  الرسف  حى  أّنه  فيه  فجاء  عمر،  فيه  حى  الذي  وأّما  عياض:  القايض  قال 

وكذا  الراء،  وفتح  املعجمة  بالشني  الشف،  وهب  ابن  موّطإ  ويف  املهملة،  بالسني  البخاري 

البخاري وأصلحه وهذا الصواب، وأّما رسف فال يدخله األلف والالم،  رواه بعض رواة 

بالشني  الشف،  ممر  يل  وإن  الصالة  يف  أنفخ  أن  أحّب  ما  احلديث:  تفسري  يف  احلريب  وقال 

املعجمة، كذا ضبطه وقال: خّصه بجودة نعمه، واهلل أعلم. ينظر: معجم البلدان:3/ 212.

القزويني  اللغة، أحد بن فارس بن زكرياء  ينظر: جممل  2 ( مهيُم، معناه ما حالك وما شأنَك.   (

مؤسسة  سلطان،  املحسن  عبد  زهري  وحتقيق:  دراسة  395هـ(،  )ت:  احلسني  أبو  الرازي، 

الرسالة – بريوت، ط2، –1406 هـ–1986م: 1/ 841.
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َوِهَي  َة  َمكَّ إىل  َفْت  َفاْنرَصَ ويِن!  ُردُّ ويِن  ُردُّ  !)  1 لَِصاِحبَِك)  األمر  َتمَّ  إِْن  َهِذِه  َعىَل 
َل  َتُقوُل: ُقتَِل َواهللِ ُعْثاَمُن َمْظُلوًما، َواهللِ أَلَْطُلَبنَّ بَِدِمِه! َفَقاَل هَلَا: َومِلَ؟ َواهللِ إِنَّ َأوَّ
ُُم  إِهنَّ َقاَلْت:  َكَفَر.  َفَقْد  َنْعَثاًل  اْقُتُلوا  َتُقولنَِي:  ُكنِْت  َوَلَقْد  أَلَْنِت،  َحْرَفُه  َأَماَل  َمْن 
 .)  2 ِل)  اأْلَوَّ َقْويِل  ِمْن  َخرْيٌ  اأْلَِخرُي  َوَقْويِل  َوَقاُلوا،  ُقْلُت  َوَقْد  َقَتُلوُه،  ُثمَّ  اْسَتَتاُبوُه 

َفَقاَل هَلَا اْبُن ُأمِّ ِكاَلٍب:

ــرَيْ ــِغ ــَداُء َوِمـــنْـــِك اْل ــَبـ ــِك اْلـ ــنْ ــِم ــَطــْرَف ــِك امْلَ ــنْ ــاُح َوِم َي ــرِّ ــِك ال ــنْ َوِم

ــِل اإلمـــام ــْت ــَق ــْرِت بِ ــ ــ ــِت َأَم ــ ــ ــْرَوَأْن ــَف ــْد َك ــ ـــــُه َق َوُقـــْلـــِت َلــنَــا إِنَّ

ــِه ــلِ ــْت َق يِف  ــاِك  ــ ــنَ ــ ــْع ــ َأَط ــْرَفــَهــْبــنَــا  ــ ــْن َأَم ــ ــَدَنـــا َم ــُه ِعـــنْـ ــُلـ ــاتِـ َوَقـ

َفْوِقنَا ــْن  ِم ــْقــُف  الــسَّ َيــْســُقــِط  َواْلَقَمْرَومَلْ  َشْمُسنَا  َينَْكِسْف  َومَلْ 

ــَعــْر الــصَّ ــُم  ــي ــِق َوُي ــَبــا  الــشَّ ــُل  ــِزي ُي ــْدَرإٍ) 3 (        ــ ُتـ َذا  ــاُس  ــنَّ ال ــَع  ــاَي َب َوَقـــْد 
ــْد َغـــَدر) 4 ( ــْن َق ــْن َوَف ِمــْثــُل َم ــا          َم ــ ــا َوَمـ ــَواهَبَ َوَيــْلــَبــُس لِــْلــَحــْرِب َأْث

فأي حقد نصبته  املؤمنني،  أمري  أهون عليها من خالفة  السامء عىل االرض،  انطبقت  تريد:   )  1  (

.البيت وأهل  لإلسالم 

نعثل  قتل  عىل  الناس  تؤلِّب  كانت  فهي  السطح،  إىل  احلقد  ويظهر  االمور  تنكشف  هنا   )  2  (

مفاده  بقول جديد  وبادرت  األول  قوهلا  أنكرت   املسلمون عليا وبايع  ُقتَِل  وملا  )عثامن(، 

فيتبعوّهّ قوليها صوابا  أيَّ  لتعلم  أفكارها  تقرأ  الناس  قتل مظلوما، وكأنَّ  أنه 

) 3 ( ذو تدرإ: إي عدة وقوة، ينظر: جممل اللغة: 1/ 324.

اجلمل،  ووقعة  الفتنة   ،570  /2 التاريخ:  يف  والكامل   ،459  /4 الطربي:  تاريخ  ينظر:   )  4  (

سيف بن عمر األسدي التَِّميمي )ت: 200هـ(، حتقيق: أحد راتب عرموش، دار النفائس، 

ط7، 1413هـ/1993م: 115- 116. وأسمى املطالب يف سرية أمري املؤمنني عيل بن أيب 

 1425 )د. ط(،  اإلمارات،   – الشارقة  الصحابة،  مكتبة  الَّيب،  الصَّ َعيل حممد حممد  طالب، 

هـ–2004 م: 1/ 515.
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َة) 1 (. َفْت إىل َمكَّ َفاْنرَصَ

وقد سأل طلحة والزبري اإلمام عيل أن يوليهام البرصة فأبى، وقال تكونان 
عندي أحتمل بكام فإين أستوحش لفراقكام واستأذناه يف العمرة، فأذن هلام فقدما 
عىل عائشة وعظام من أمر عثامن، وقاال: ما كنا نرى يف التألب عليه أن يقتل، فأّما 

إن ُقتَِل فال توبة لنا إال الطلب بدمه ونقضا البيعة وأقاما بمكة) 2 (.

الطاعة،  عىل  الغدر  فآثروا  البرصة،  والية  يف  غايتهم  هلم   يلبي فلم 
بدم عثامن وبذلك  املطالبة  بعائشة وحيمالهنا عىل  يلتقوا  بالعمرة حتى  وتسرتوا 

تكون ذريعة هلم، وعامل جذب الناس حوهلم؛ لتحقيق مآرهبم.

ْبُن  َوَمْرَواُن  ُأَميََّة،  ْبِن  العاص  ْبن  َسِعيد  ْبن  العاص  ْبن  َسِعيد  َة  بَِمكَّ َوَكاَن 
احْلََكِم ْبِن َأيِب العاص ْبن ُأَميَّة، وعبد الرحن بن عّتاب بن أسيد ابن أيب العاص 
فَِراِق  َعىَل  َفَأمْجَُعوا  امْلَِدينَِة  ِمَن  َشَخُصوا  َقْد  الثََّقِفيُّ  ُشْعَبَة  ْبُن  َوامْلُِغرَيُة  ُأَميََّة،  ابن 
ُض النَّاَس َوَيْدُعوُهْم إىل الطََّلِب  ٍ َوالطََّلِب بَِدِم ُعْثاَمَن َوامْلُِغرَيُة حُيَرِّ اإلمام َعيِلّ
بَِدِمِه، َفَجَعَلْت َعاِئَشُة َتُقوُل: إِنَّ ُعْثاَمَن ُقتَِل َمْظُلوًما َوَأَنا َأْدُعوُكْم إىل الطََّلِب بَِدِمِه 
َا  َأهيُّ َتُقوُل:  َفَكاَنْت  َة،  بَِمكَّ ُأَميََّة  َأيِب  بِنُْت  َسَلَمَة  ُأمُّ  َوَكاَنْت  َوإَِعاَدِة األمر ُشوَرى. 
يِف  َأْعِرُف  َما  بِِه فو اهلل  َفاْرَضْوا  َعِليًّا  َتاَبْعُتْم  ُكنُْتْم  َوإِْن  اهللِ،  بَِتْقَوى  آُمُرُكْم  النَّاُس 

ا ِمنُْه) 3 (. َزَمانُِكْم َخرْيً

َبرْيُ َوخرجت معهم َعاِئَشُة عىل مجل) 4 (، يِف َثالَثِة آالٍف،  َوالزُّ َوَساَر َطْلَحُة 

) 1 ( ينظر: الكامل يف التاريخ: 2/ 570، والفتنة ووقعة اجلمل: 112- 113.

) 2 ( ينظر: البدء والتاريخ: 5/ 209- 210. 

) 3 ( ينظر: انساب االرشاف: 2/ 221، و االخبار الطوال: 144.

َنَعْم.  ُقْلُت:  َلَك؟  مَجَ َأَتبِيُع  َفَقاَل:  َراِكٌب  يِل  َعَرَض  إِْذ  ٍل  مَجَ َعىَل  َأِسرُي  َأَنا  َبْيناََم   : اْلُعَريِنُّ َقاَل   )  4  (
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ِمنُْهْم ِمْن أهل املدينة ومكة تسعامئة.

ِذي  الَّ امْلَاِء  هِلََذا  ُيَقاُل  َما  َفَقاَلْت:  ِكالٍب  ُنَباَح  َطِريِقَها  يِف  َعاِئَشُة  َوَسِمَعْت 
ويِن  ُردُّ رّدوين  راجعون  إَِلْيِه  ا  َوإِنَّ هلِلِ  ا  إِنَّ َفَقاَلْت:   .)  1 احْلَْوَأُب)  َقاُلوا:  بِِه؟  َنْحُن 

َقاَل: بَِكْم؟ ُقْلُت: بَِأْلِف ِدْرَهٍم. َقاَل: َأجْمَنُوٌن َأْنَت؟ ُقْلُت: َومِلَ؟ َواهلِل َما َطَلْبُت َعَلْيِه َأَحًدا إِالَّ 

امْلُْؤِمننَِي  أِلُمِّ  ُنِريُدُه  اَم  إِنَّ ُنِريُدُه!  ملَِْن  َتْعَلُم  َلْو  َقاَل:  ُفتُُّه.  إِالَّ  َأَحٌد  َعَلْيِه  َوَأَنا  َطَلَبنِي  َواَل  َأْدَرْكُتُه، 

َناَقًة َوَدَراِهَم. َقاَل:  َفنُْعطِيَك  ْحِل  َمَعنَا إىل الرَّ َتْرِجُع  َبْل  َثَمٍن. َقاَل:  بَِغرْيِ  َفُقْلُت: ُخْذُه  َعاِئَشَة! 

َهْل  ُعَرْينََة  َأَخا  َيا  يِل:  َوَقاُلوا  ِستَّاِمَئٍة،  َأْو  ِدْرَهٍم  َوَأْرَبَعاِمَئِة  ًة  َمْهِريَّ َناَقًة  َفَأْعَطْويِن  َمَعُه  َفَرَجْعُت 

َعىَل  َأُمرُّ  َفاَل  َمَعُهْم  ُت  َفرِسْ َمَعنَا.  َفرِسْ  َقاُلوا:  النَّاِس.  َأِدلِّ  ِمْن  َأَنا  ُقْلُت:  بِالطَِّريِق؟  ِداَلَلٌة  َلَك 

َهَذا؟  َماٍء  َأيُّ  َفَقاُلوا:  ِكاَلُبُه،  َفنََبَحْتنَا  َماٌء،  َوُهَو  احْلَْوَأَب،  َطَرْقنَا  َحتَّى  َعنُْه،  َسَأُلويِن  إِالَّ  َواٍد 

َراِجُعوَن،  إَِلْيِه  ا  َوإِنَّ هلِلِ  ا  إِنَّ َوَقاَلْت:  َصْوهِتَا  بَِأْعىَل  َعاِئَشُة  َخْت  َفرَصَ احْلَْوَأِب.  َماُء  َهَذا  َفُقْلُت: 

َيْه. ينظر: الكامل يف التاريخ: 2/ 573. هَلِ إِينِّ 

يقال: حافر  اللغة،  وباء موحدة، وأصله يف  مفتوحة،  السكون، ومهزة  ثم  بالفتح  احَلْوَأُب:   )  1  (

هذه.  يف  الوسيع  الوادي  واحلوأب:  الضخمة،  العلبة  واحلوأبة:  صعب،  وأب  حوأب 

زياد:  أبو  قال  مياههم،  من  أيضا  ماءة  البقرة  حماذي  البرصة  طريق  يف  موضع  واحلوأب: 

املياه األعداد وقديم جاهيّل، وقال نرص:  ومن مياه أيب بكر = بن كالب احلوأب، وهو من 

ويف  سود  جبال  واحلزيز:  والعناب  واحلوأب  البرصة،  طريق  عىل  العرب  مياه  من  احلوأب 

ملا أرادت امليض إىل البرصة يف وقعة اجلمل مّرت هبذا املوضع فسمعت  احلديث: أن عائشة 

نباح الكالب فقالت: ما هذا املوضع؟ فقيل هلا: هذا موضع يقال له احلوأب، فقالت: إنا هلل 

أراين إال صاحبة لقصة، فقيل هلا: وأّي قصة؟ قالت: سمعت رسول اهلل، صىل اهلل عليه  ما 

الشق  إىل  سائرة  احلوأب  كالب  تنبحها  أّيتكّن  شعري  ليت  نساؤه:  وعنده  يقول  وسلم، 

البلدان:  معجم  ينظر:  باحلوأب.  ليس  أنه  هلا  وحلفوا  فغالطوها  بالرجوع  ومّهت  كتيبة!  يف 

2/ 314، و روضة املتقني يف رشح من ال حيرضه الفقيه، حممد تقي املجليس، )ت1070(، 

عيل  والشيخ  الكرماين  املوسوي  حسني  السيد  طبعه  عىل  وأرشف  عليه  وعّلق  نمقه  حتقيق: 

پناه اإلشتهاردي، )د. ط(، )د.ت(، املكتبة العلمية – قم: 6/ 194.
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احْلَْوَأِب  َينَْبُحَها ِكالُب  ُتُكنَّ  َأيَّ نَِساُؤُه:  َوِعنَْدُه  َيُقوُل:    اهللِ َرُسول  َسِمْعُت  َفإِينِّ 
َهَذا  َأنَّ  َزَعَم  َمْن  َكَذَب  َفَقاَل:  َبرْيِ  الزُّ ْبُن  اهللِ  َعْبُد  َفَأَتاَها  ُجوِع  الرُّ َعىَل  َوَعَزَمْت 
َعْبِد  ِصْدِق  َعىَل  َوَحَلُفوا  َفَشِهُدوا  َعاِمٍر  َبنِي  ِمْن  بَِخْمِسنَي  َوَجاَء  احْلَْوَأُب،  امْلَاَء 
هُنُْم َفَقاَل: َمْن أدعو للصالة؟ فقال عبد اهلل ابن  اهلل، َوَكاَن َمْرَواُن ْبُن احْلََكِم ُمَؤذِّ
َفَقاَلْت َعاِئَشُة: َما  ٍد.  َأَبا حُمَمَّ اْدُع  ْبُن َطْلَحَة:  ُد  َأَبا َعْبِد اهللِ. َوَقاَل حُمَمَّ اْدُع   : َبرْيِ الزُّ
ِمَل َبْعَضُهْم َعىَل َبْعٍض؟ لُِيَصلِّ  َأُتِريُد َأْن ُتْغِرَي َبنْيَ اْلَقْوِم َوحَتْ َلنَا َوَلَك َيا َمْرَواُن 

. َبرْيُ ا َفَصىلَّ الزُّ مُهَ َأْكرَبُ

ِة َبَعَث إَِلْيِهْم ُعْثاَمُن ْبُن َحنِيٍف ِعْمَراَن  َومَلَّا َقُرَبْت َعاِئَشُة َوَمْن َمَعَها ِمَن اْلَبرْصَ
ُموَسى  َأيِب  بَِحْفِر  َفَلِقَياُهْم  الدئيل  األسود  وأبا  نجيد،  َأَبا  اخْلَُزاِعيَّ  احْلَُصنْيِ  ْبَن 
ا  َفإِنَّ ُشوَرى  األمر  َنْجَعَل  َوَأْن  ُعْثاَمَن  بَِدِم  َنْطُلُب  َفَقاُلوا:  َقِدْمُتْم؟  فِياَم  هَلُْم:  َفَقاال 
هنا  (.ومن   2 ْيِف؟!!)  السَّ ِمَن  َلُه  َنْغَضُب  َأَفال  َوَعَصاُه  َسْوطِِه  ِمْن  َلُكْم  َغِضْبنَا 

بدأت وقعة اجلمل.

) 2 ( ينظر: أنساب االرشاف:2/ 222- 223.
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الثاني املطلب 
حرب اجلمل

املقصد األول: الكتب واملراسالت:

عثامن  والة  من  بتمويل  البرصة،  إىل  االنقالب  مثلث  خروج  خرب  وصل  ملا 
السابقني كّل من عبد اهلل بن عامر بن ُكَريز ويعىل بن أمية من اليمن، وما وّفراه 
دينار  آالف  وستة  مجل   )600( املصادر  بعض  حسب  بلغ  كثري  مال  من  هلم 
رأهيم  استقر  فلام  الداخلية  جبهتهم  وقّوة   ،)  1 الناكثني)  رؤوس  موقف  فعززوا 
عىل التوجه إىل البرصة، وصل خربهم إىل اإلمام عيل  فارسل كتابا إىل واليه 

عثامن بن حنيف عىل البرصة، يقول له:

إِْن اَكنَا يُِريَداِن 
َ
ْضٍل ف

َ
رَِها ىلَعَ َجَاَعٍة َوف

ْ
ك

ُ
َقْد أ

َ
ٍة، َول

َ
ْرق

ُ
ْم يُْكَرَها ىلَعَ ف

َ
»إِنَُّهَما ل

ُهَما، َوإِْن اَكنَا يُِريَداِن َغرْيَ َذلَِك َنَظَرا َوَنَظْرنَا«) 2 (.
َ
 ُعْذَر ل

َ
ال

َ
َع ف

ْ
َل اخلْ

وجاء يف نص كتابه إليه:»من عبد اهلل عيّل أمري املؤمنني إيل عثامن بن ُحنيف، 

.528  /2 النبوية وأخبار اخللفاء:  السرية  ) 1 ( ينظر: 

الدمشقي  ثم  البرصي  القريش  الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري  أبو  البداية والنهاية،  ينظر:   )  2  (

)ت: 774هـ(، دار الفكر، )د. ط(، 1407 هـ–1986 م: 7/ 232. 
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أّما بعد ; فإّن البغاة عاهدوا اهلل ثّم نكثوا وتوّجهوا إيل مرصك، وساقهم الشيطان 
لطلب ما ال يريض اهلل به. واهلل أشّد بأسًا وأشّد تنكيال، فإذا قدموا عليك فادُعهم 
بالعهد وامليثاق الذى فارقونا عليه، فإن أجابوا  الوفاء  الطاعة والرجوع إىل  إىل 
فأحِسن جوارهم ما داموا عندك، وإن أَبْوا إالّ التمّسك بحبل النكث واخلالف 
فناجزهم القتال حتي حيكم اهلل بينك وبينهم وهو خري احلاكمني، وكتبت كتاب 

هبذا إليك من الربذة، وأنا معّجل املسري إليك إن شاء اللهـ«) 1 (.

وقفة حتليلية للرسالة:

السياسة  لرسم  احلقة،  اإلسالمية  املضامني  بوتقة  من   عيل اإلمام  انطلق 
التي ينبغي أن ُتَتبع للتعامل مع الناكثني، واخلارجني عن طاعة ويل أمر املسلمني، 
عىل  اهلل  عاهدوا  م  إهنَّ إذ  الناكثني؛  هؤالء  جرم  عظيم  كتابه  مفتتح  يف  قدم  وقد 
اإلخالص والطاعة يف بيعتهم، ثم رسعان ما بادروا إىل النكث واخلروج عليها 
طاعة،  من  الديني  الواجب  حيتمه  ما  فجانبوا  مطامعهم،  تلبي  ال  ا  أهنَّ رأوا  مذ 

وركنوا إىل اخلالف والتفرقة.

وقوله   ،)  2 وُبْغَياٌن«)  ُبَغاة  َومَجُْعُه   ، الضالَّ َء  ْ اليشَّ َيْطُلُب  ِذي  »الَّ والَباِغي: 
ساقهم الشيطان لطلب ما ال يريض اهلل به، كناية عن ضعف ايامهنم وخنوعهم 
حلبائل الشيطان، إذ يسوقهم كام تساق البهائم، دون عقل يفكر، أو بصرية أمر 

هتدهيم إىل احلق، وال خيفى ما يف النص من التلميح لقوله تعاىل:

ُمْؤِمننَِي َعَس اهلُل 
ْ
 َنْفَسَك وََحرِِّض ال

َّ
ُف إاِل

َّ
 تَُكل

َ
»َفَقاتِْل يِف َسبِيِل اهللِ ال

) 1 ( مصباح البالغة )مستدرك هنج البالغة(، املريجهاين )ت:1388هـ(، )د.ط(، 1388هـ:4/ 

.138

) 2 ( لسان العرب: 14/ 76. 
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.) 1 (»
ً

َشدُّ َتْنِكيال
َ
ًسا َوأ

ْ
َشدُّ بَأ

َ
ِيَن َكَفُروا َواهلُل أ

َّ
َس ال

ْ
ْن يَُكفَّ بَأ

َ
أ

وبذلك سيناهلم عذاب من اهلل عىل فعلهم هذا، كام تتضمن عبارة اإلقتباس 
( ِجيَء 

ً
َشدُّ َتْنِكيال

َ
 َوأ

ً
سا

ْ
َشدُّ بَأ

َ
رجاء بالنرص وتطمني للمسلمني، َومُجَْلُة )َواهلُل أ

َوِمْن  َذلَِك،  إِْظَهاَر  َشاَء  إَِذا  َبْأًسا  َأَشدُّ  ُه  َأنَّ َوامْلَْعنَى  اْلَوْعِد،  َأِو  َجاِء  الرَّ لَِتْحِقيِق  هبا 
َأْسَباهِبَا.  ِمْن  امْلَُسبَِّباِت  ُب  َوَتَرقُّ ااِلْستِْعَداُد  ِمنَْها  تِي  الَّ َأَواِمِرِه  اْمتَِثاُل  امْلَِشيَئِة  َداَلِئِل 

ِذي ُعوِقَب بِه) 2 (. َوالتَّنِْكيُل ِعَقاٌب َيْرَتِدُع بِِه َراِئيِه َفْضاًل َعِن الَّ

وأما قوله: )فإذا قدموا عليك فادُعهم إىل الطاعة والرجوع إيل الوفاء 
مع  املعاملة  وحسن  املروءة  قمة  يمثل  عليه(،  فارقونا  الى  وامليثاق  بالعهد 
اخلصوم، إذ مل يأمره بمواجهتهم وحرهبم فور وصوهلم، بل جعل العفو وحقن 
الدماء من األولويات يف سياسته، وليس هذا وحسب بل أمر عثامن بن حنيف 
أن حيسن معاملتهم ما داموا عنده أن رجعوا إىل العهد، ولكن نرى اخلط اآلخر 
سيأيت  كام  الدامية  ورغباهتم  مطامعهم  إلشباع  منهجا  والقتل  احلرب  من  يتخذ 

بيانه.

وملا وصل طلحة والزبري ومن معهم مشارف البرصة و بلغ ذلك أهلها دعا 
عثامن بن حنيف عمران بن حصني) 3 (، وكان رجل عامة، وألّزه – أحلقه–بأيب 

) 1 ( النساء: 84.

الكتاب  تفسري  من  اجلديد  العقل  وتنوير  السديد  املعنى  )حترير  والتنوير  التحرير  ينظر:   )  2  (

1393هـ(،  )ت:  التونيس  عاشور  بن  الطاهر  حممد  بن  حممد  بن  الطاهر  حممد  املجيد(«، 

الدار التونسية للنش – تونس، )د. ط(، 1984 هـ:5/ 143.

علامء  من  وهو  52هـ–672م(،  )ت:  اخلزاعي  نجيد  أبو  عبيد،  بن  حصني  بن  عمران   )  3  (

عمر  وبعثه  مكة.  فتح  يوم  خزاعة  راية  معه  وكانت  هـ(   7 )سنة  خيرب  عام  أسلم  الصحابة. 



........................................ عثامن بن حنيف األنصاري الثابت يف بدر وصفني 88

املرأة فاعلام  انطلقا إىل هذه  الدئيل) 1 (، وكان رجل خاصة، وقال هلام:  األسود 
علمها، وعلم من معها. فخرجا فانتهيا إليها باحلفري) 2 (، فأذنت هلام، فدخال  

إىل أهل البرصة ليفقههم. وواله زياد قضاءها. وتويف هبا. له يف كتب احلديث 130 حديثا. 

ينظر: االعالم: 5/ 70- 71.

سفيان  بن  عمرو  بن  ظامل  وهو:  م(   688–605  = هـ  هـ–69  ق   1( َؤيل  الدُّ اأَلْسود  اُبو   )  1  (

له  رسم  أن  بعد    عيل  اإلمام  من  -بتوجيه  النحو  علم  واضع  الكناين:  َؤيل  الدُّ جندل  بن 

اخلطوات التي يّتبعها يف تقعيد اللغة- كان معدودا من الفقهاء واألعيان واألمراء والشعراء 

والفرسان واحلارضي اجلواب، من التابعني. وقد رسم له اإلمام عيل بن أيب طالب شيئا 

أبا  أن  األعشى  صبح  ويف  مجاعة.  عنه  وأخذه  األسود.  أبو  فيه  فكتب  النحو،  أصول  من 

األسود وضع احلركات والتنوين ال غري. سكن البرصة يف خالفة عمر، وويل إمارهتا يف أيام 

اإلمام عيل، استخلفه عليها عبد اهلل بن عباس ملا شخص إىل احلجاز. ومل يزل يف اإلمارة 

قصده  ملعاوية  األمر  تم  وملا  )صفني(.  معه  شهد  قد  وكان   . عيّل  اإلمام  استشهد  أن  إىل 

فبالغ معاوية يف إكرامه. وهو–يف أكثر األقوال–أول من نقط املصحف. وله شعر جيد، يف 

بالبرصة.  مات  مثله(  وتأيت  خلق  عن  )التنه  فيها:  يقول  أبيات  أشهره  صغري،  )ديوان–ط( 

ول أيب َأحد َعْبد الَعِزيز بن حييى اجللودي، كتاب )أخبار أيب األسود( وللدكتور فتحي عبد 

االعالم:  ينظر:  الكويت.  يف  العريّب–ط(  النحو  ونشأة  َؤيل  الدُّ األَْسود  )َأبو  الدجني  الفتاح 

.237 -236 /3

وحفرا  حفريا  سميت  قدرها  فوق  وّسعت  إذا  البئر  و  والبرصة،  مكة  بني  منطقة  احلفري:   )  2  (

وحفرية. حفر أيب موسى األشعري، قال أبو منصور: األحفار املعروفة يف بالد العرب ثالثة: 

مكة،  إىل  البرصة  جادة  عىل  األشعري  موسى  أبو  أحفرها  ركايا  وهي  موسى،  أيب  حفر  منها 

وهي مياه عذبة عىل طريق البرصة من النباج بعد الّرقمتني وبعده الّشجي ملن يقصد البرصة، 

وبني احلفر والشجي عشة فراسخ، وملا أراد أبو موسى األشعري حفر ركايا احلفر قال:

دّلوين عىل موضع بئر يقطع هبا هذه الفالة، قالوا: هوبجة تنبت األرطى بني فلج وفليج، فحفر   

احلفر، وهو حفر أيب موسى، بينه وبني البرصة مخس ليال، قال النرّض: واهلوبجة أن حتفر يف مناقع 
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خمربتنا؟  أنت  فهل  مسريك  عن  لنسألك  إليك  بعثنا  أمرينا  إن  وقاال:  وسلام 
فيه... وأحدثوا   اهلل رسول  حرم  غزوا  القبائل  ونزاع  الغوغاء  إن  فقالت: 
ونريد أن ننهض يف اإلصالح ممن أمر اهلل عز وجل وأمر رسول اهلل الصغري 
عليه  ونحضكم  به  نأمركم  معروف  إىل  شأننا  فهذا  واألنثى  والذكر  والكبري 

ومنكر ننهاكم عنه ونحثكم عىل تغيريه) 1 (.

وعمران من عندها فأتيا طلحة فقاال: ما أقدمك؟ قال:  أبو األسود  فخرج 
قتلتم  إّنكم   ! حمّمد  أبا  يا  فقال:  الدؤيل،  األسود  أبو  فتكّلم  عثامن  بدم  الطلب 
فلم  بيعته،  ىف  مؤامرين  غري   علّيًا وبايعتم  قتله،  ىف  لنا  مؤامرين  غري  عثامن 
خلع  فأردتم  لكم،  بدا  ثّم  ُبويع،  إذ  لعيّل  نغضب  ومل  قتل،  إذ  لعثامن  نغضب 

عيل، ونحن عىل األمر األّول، فعليكم املخرج ممّا دخلتم فيه.

مل  إذ  له  نغضب  ومل  عثامن  قتلتم  إّنكم  طلحة!  يا  فقال:  عمران،  تكّلم  ثّم 
صوابًا  عثامن  قتل  كان  فإن  بايعتم  من  وبايعنا   علّيًا بايعتم  ثّم  تغضبوا، 

فمسريكم ملاذا ؟ وإن كان خطأ فحّظكم منه األوفر، ونصيبكم منه األوىف.

غريه،  األمر  هذا  يف  معه  أّن  يري  ال  صاحبكام  إّن   ! هذان  يا  طلحة:  فقال 
 ! عمران  يا  األسود:  أبو  فقال  دمه.  ليسفكّن  اهلل  وأيم  بايعناه،  هذا  عيل  وليس 
الزبري فقاال:  أتيا  ثّم  إّنام غضب للملك.  أّنه  أّما هذا- يعني طلحة- فقد رّصح 
يا أبا عبد اهلل ! إّنا أتينا طلحة، قال الزبري: إّن طلحة وإّياي كروح يف جسدين، 
وإّنه واهلل يا هذان، قد كانت منّا يف عثامن فلتات، احتجنا فيها إىل املعاذير، ولو 

املاء ثامدا يسيلون املاء إليها فتمتلئ فيشبون منها.ينظر: معجم البلدان: 2/ 275- 277.

ووقعة  والفتنة   ،236  -232  /13 االسامع:  أمتاع   ،574  /2 التاريخ:  يف  الكامل  ينظر:   )  1  (

اجلمل: 112- 113.
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استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا نرصناه، قاال: أمل تبايع عليا؟ قال: بىل واللج عىل 
عنقي وما استقيل عليا إن هو مل حيل بيننا وبني قتلة عثامن.

فرجعا حتى دخال عىل عثامن بن حنيف فبدر أبو األسود عمران، فقال:

يابن حنيف قد أتيت فانفر... وطاعن القوم وجالد واصرب

وابرز هلم مستلئام وشمر.

ورب  اإلسالم  رحى  )دارت  راجعون!  إليه  ا  وإنَّ هلل  إنَّا  عثامن:  فقال 
الكعبة() 1 (، فانظروا بأي زيفان تزيف؟ فقال عمران: إي واهلل لتعركنكم عركا 

طويال ثم ال يساوي ما بقي منكم كثري يشء) 2 (.

حتى  املدينة  حيتلون  وتركهم  القعود  بعضهم  فأشار  أصحابه،  استشار  ثم 
يصل اإلمام عيل وممن أشار عليه بذلك عمران بن احلصني، إذ قال له: »أرش 

عن  اإلسالم  أزعجوا  قد  اجلمل  أصحاب  وهم    املؤمنني  أمري  بيعة  الناكثني  أن  أراد   )  1  (

مناطه، وأزحفوه عن قراره. وأما احلال املحمودة، فهي أن يكون دور الرحا عبارة عن حترك 

هذه  هلم  اتفقت  إذا  فالن،  بنى  رحا  دارت  يقال:  نجمهم،  وعلو  أمرهم،  وقوة  القوم،  جد 

لعسكر،  عسكر  هزم  عن  الرحا  بدوران  العبارة  أيضا  القبيل  هذا  ومن  املحمودة.  األحوال 

الشاعر: قال  لفيلق.  فيلق  وكرس 

طحنت رحا بدر هللك فتية * وملثل بدر تستهل األدمع

فهذه حال كان دور الرحا فيها حممودا ملن دارت له، ومذموما ملن دارت عليه. وإنام قالوا: دارت 

وجه  عىل  اخلرب  هذا  روى  وقد  حتتها.  اخليل  وحركات  فيها،  االبطال  جلوالن  احلرب  رحا 

عن  ومتيل  ثباهتا،  عن  تزول  أهنا  بذلك  واملراد   ،« اإلسالم  رحا  تزول   « قوله:  وهو  آخر، 

الزبيدي،  حممد  طه  حتقيق:  الريض،  الشيف  النبوية،  املجازات  ينظر:  استقرارها.  موضع 

)د. ط(، منشورات مكتبة بصرييت-قم، )د.ت(: 157. 

) 2 ( ينظر: الكامل يف التاريخ: 2/ 574. 
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َيْأيِتَ  َحتَّى  َأْمنَُعُهْم  َبْل  ُعْثاَمُن:  َقاَل  َقاِعٌد.  َفإِينِّ  اْعَتِزْل  َقاَل:  قال:  عمران  يا  عيل 
امْلُْؤِمننَِي، قال عمران: بل حيكم اهلل ما يريد فانرصف إىل بيته«) 1 (، وبعث  َأِمرُي 
إىل األحنف بن قيس فقال له: إّن هؤالء القوم قدموا علينا ومعهم زوج رسول 
اهلل، والناس إليها رساع كام تري، فقال األحنف: إهّنم جاؤوك هبا للطلب بدم 
عثامن، وهم الذين أّلبوا عىل عثامن الناَس، وسفكوا دمه، وأراهم واهلل ال ُيزايلون 
دماءنا، وأظنّهم واهلل سريكبون منك خاّصة  بيننا ويسفكوا  العداوة  ُيلقوا  حتى 
ما ال ِقَبل لك به إن مل تتأّهب هلم بالنهوض إليهم فيمن معك من أهل البرصة; 
فإّنك اليوم الوايل عليهم، وأنت فيهم مطاع، فرِس إليهم بالناس، وبادرهم قبل 
عثامن  فقال  لك  منهم  أطوع  هلم  الناس  فيكون  واحدة  دار  يف  معك  يكونوا  أن 
العافية  وأرجو  به،  أبدأهم  وأن  الّش  أكره  لكنّني  رأيت،  ما  الرأي  حنيف:  بن 

والسالمة إىل أن يأتيني كتاب أمري املؤمنني ورأيه فأعمل به) 2 (.

ثّم أتاه حكيُم بن جبّلة العبدى من بنى عمرو بن وديعة، فأقرأه كتاب طلحة 
والزبري، فقال له مثل قول األحنف، وأجابه عثامن بمثل جوابه لألحنف، فقال 
املؤمنني  بالناس، فإن دخلوا يف طاعة أمري  إليهم  فْأذن يل حتى أسري  له حكيم: 
بنفيس.  إليهم  لرست  رأيي  ذلك  كان  لو  عثامن:  فقال  سواء،  عىل  نابذهتم  وإالّ 
قال حكيم: أما واهلل إن دخلوا عليك هذا املرص لينتقلّن قلوب كثري من الناس 
فأبى عليه عثامن.وانتظر عثامن  أعلم،  إليهم، وليزيلنّك عن جملسك هذا وأنت 

) 1 ( الكامل يف التاريخ: 2/ 574.

)ت:  الشريازي  املدين  خان  عيل  السيد  الشيعة،  طبقات  يف  الرفيعة  الدرجات  ينظر:   )  2  (

 – بصرييت  مكتبة  منشورات  العلوم،  بحر  صادق  حممد  السيد  تقديم:  حتقيق:   ، 1120هـ(، 

قم، )د. ط(، 1397هـ: 382.
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حتى وصل إليه كتاب اإلمام عيل  فسار يف أمره. ومل يؤثر فيه كثرة من يثنونه 
منهجه  فيه  له  رسم  الذي   اإلمام بكتاب  وااللتزام  الوفاء  وهي  عزيمته  عن 
وكيفية التعامل معهم، وقد سار عىل هديه وبعث إليهم الرسل يستعلمون سبب 
َرة بدم  قدومهم عىل مرصه، وملا تبني له إرصارهم عىل القتال واملطالبة غري امُلرَبَّ
ويمنعهم  عدهتا  هلا  يعد  وأن  للحرب،  االستعداد  نفسه  عىل  أخذ  منهم،  عثامن 
عليه  أشار  ممن  وكان   ، عيل  اإلمام  يصل  حتى  املدينة  دخول  من  بذلك 
تروم  الذي  األمر  هذا  إن  عثامن  يا  فقال:  عامر  بن  هشام  القتال:  عن  اجللوس 
يسلم إىل رش مما تكره إن هذا فتق ال يرتق وصدع ال جيرب فساحمهم حتى يأيت أمر 
ولبسوا  بالتهيؤ  وأمرهم  الناس  ونادى عثامن يف  فأبى   ،)  1 عيل وال حتادهم) 
السالح واجتمعوا إىل املسجد اجلامع فتكلم من تكلم، وقال قيس بن الفقدية: 
جاؤوكم  الذين  القوم  هؤالء  إنَّ  احلمييس  الفقدية  بن  قيس  أنا  الناس  أهيا  يا 
وإن  الطري،  فيه  يأمن  الذي  املكان  من  جاؤوا  فقد  خائفني،  جاؤوكم  كانوا  إن 
القوم  أطيعوين يف هؤالء  بقتلة عثامن،  فام نحن  بدم عثامن  يطلبون  كانوا جاؤوا 
فردوهم من حيث جاؤوا فقام األسود ابن رسيع السعدي فقال: أو زعموا أنَّا 
فإن  غرينا  ومن  منا  عثامن  قتلة  عىل  بنا  يستعينون  إلينا  فزعوا  فإنَّام  عثامن؟  قتلة 
كان القوم أخرجوا من ديارهم كام زعمت فمن يمنعهم من إخراجهم الرجال 
معهم  يقوم  نارصا ممن  بالبرصة  أنَّ هلم  عثامن  فعرف  الناس  البلدان فحصبه  أو 
( ودخلوا   2 املربد)  إىل  انتهوا  إذا  معها حتى  فيمن  عائشة  واقبلت  ذلك  فكرسه 

) 1 ( ينظر: الكامل يف التاريخ: 2/ 575.

هكذا  موضع  اسم  وهذا  مهملة:  ودال  املوحدة،  الباء  وفتح  السكون،  ثم  بالكرس  املِْرَبُد:   )  2  (

الرابد اخلازن ولو كان منه لقيل املرابد  وليس بجار عىل فعل عىل أن ابن األعرايب روى أن 

أنه  عىل  دليل  الفعل  جريان  غري  عىل  فمجيئه  القاتل  من  املقاتل  مثل  املفعول  اسم  زنة  عىل 
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أهل  من  إليها  وخرج  معه  فيمن  عثامن  خرج  حتى  ووقفوا  أمسكوا  أعاله  من 
يثوبون  وجعلوا  باملربد  فاجتمعوا  معها  ويكون  إليها  خيرج  أن  أراد  من  البرصة 

حتى غص بالناس) 1 (.

املقصد الثاني: تشخيص دوافع معركة اجلمل لدى الطرفني:

الذي  املسوغ  طرف  كل  يعرض  أن  من  بد  ال  كان  اجليشان،  التقى  عندما 
ومسوغاهتا  الواقعة  أبعاد  تتضح  ولكي  يروم،  الذي  الفعل  تنفيذ  إىل  به  حيدو 
واقعيتها وصحة كل  والوقوف عىل  التي ساقها كل طرف،  املربرات  سنعرض 
منها، ومعرفة أي طرف مع احلق وأهيام جانب الصواب وركب مطية الباطل و 

تسبب يف سفك دماء املسلمني.

أ- املربرات التي ساقها قادة أصحاب اجلمل:

عفان،  بن  عثامن  بدم  الطلب  حول  تدور  اجلمل  أصحاب  مربرات  كانت 
وكان  ذلك  يف  طلحة  كالم  يطالعنا  إذ   ،)  2 املسلمني)  أمر  يف  االصالح  وطلب 
له  فأنصتوا  ميرسته،  يف  حنيف  بن  وعثامن  الزبري،  ومعه  املربد  ميمنة  يف  واقفًا 

به، فقياسه عىل  أقام  إذا  باملكان  القايض عياض إىل أن أصله من ربد  موضع هكذا، وذهب 

الباء، فلم يسمع فيه ذلك فهو أيضا غري قياس، وهو  امليم وكرس  هذا أن يكون مربد، بفتح 

منطقة يف = البرصة، من أشهر حماهّلا وكان يكون سوق اإلبل فيه قديام ثم صار حملة عظيمة 

البرصة  عن  بائن  اآلن  وهو  اخلطباء،  وجمالس  الشعراء  مفاخرات  كانت  وبه  الناس  سكنها 

املربد كالبلدة  أميال وكان ما بني ذلك كله عامرا وهو اآلن خراب، فصار  بينهام نحو ثالثة 

املفردة يف وسط الربية. ينظر: معجم البلدان: 5/ 97- 98.

) 1 ( ينظر: مجل من أنساب االرشاف:226/2.

) 2 ( ينظر: الفتنة ووقعة اجلمل: 123.
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ما  وعظم  منه  استحل  وما  والبلد  وفضله  عثامن  وذكر  عليه  وأثنى  اهلل  فحمد 
قد  اهلل  أنَّ  املسلمني  معش  خطبته:»يا  يف  وقال  بدمه  الطلب  إىل  ودعا  إليه  أتى 
عليه  اهلل  اهلل )صىل  املؤمنني وقد عرفتم حقها ومكانتها من رسول  بأمِّ  منحكم 
فيام  إّنا مل نكذبكم  لنا  أبيها من اإلسالم فهذه هي تشهد  ]وآله[ وسلم( ومكان 
وأصحابه  طالب  أيب  ابن  قتال  من  إليه  دعوناكم  فيام  غررناكم  وال  به  خربناكم 
تغلبوا عىل  أن  نحذركم  وإّنا  ملكا  نطلب خالفة وال  ولسنا  احلق  الصادين عن 
طاعة  عىل  لنا  عونا  عندكم  يكون  أن  رجونا  وقد  احلق  دون  وتقرصوا  أمركم 
اهلل وصالح األمة فأنا أحق من عناه أمر املسلمني ومصلحتهم. وأن عليا]عليه 
كم العتزل هذا األمر حتى ختتار األمة ألنفسها  السال[ لو عمل اجلد يف نرصة أمِّ
من ترضاه«) 1 (، وتكلم الزبري بمثل ذلك فقال من يف ميمنة املربد: صدقا وبرا 

وقاال: احلق وأمرا باحلق) 2 (.

جاء  ثم  بايعا  قد  به  وأمرا  الباطل  وقاال  وغدرا  فجرا  ميرسته:  من يف  وقال 
يقوالن ما يقوالن! وحتاثى الناس وحتاصبوا وأرهجوا فتكلمت عائشة–وكانت 
كان  وقالت:  عليه  وأثنت  وجل  عز  اهلل  كثرة–فحمدت  صوهتا  يعلو  جهورية 
فيام  فيستشريوننا  باملدينة  ويأتوننا  عامله  عىل  ويزرون  عثامن  عىل  يتجنون  الناس 
فنجده  ذلك  يف  فننظر  بينهم  صالح  يف  كالمنا  من  حسنا  ويرون  عنهم  خيربوننا 
املكاثرة  قووا عىل  فلام  يظهرون  ما  كذبة حياولون غري  فجرة  وفيَّا ونجدهم  تقيَّا 
احلرام  والبلد  احلرام  واملال  احلرام  الدم  واستحلوا  داره  عليه  فاقتحموا  كاثروه 

الفتنة  وينظر:  ايران:162.   – الداوري–قم  مكتبة  413هـ(،  )ت:  املفيد  الشيخ  اجلمل،   )  1  (

ووقعة اجلمل: 124.

) 2 ( ينظر: تاريخ الطربي: 4/ 465، والفتنة ووقعة اجلمل: 124.
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بال ترة وال عذر أال إن مما ينبغي ال ينبغي لكم غريه أخذ قتلة عثامن وإقامة كتاب 
اهلل عز وجل:

ِكَتاِب يُْدَعْوَن إىل كَِتاِب اهللِ يِلَْحُكَم 
ْ
 ِمَن ال

ً
وتُوا نَِصيبا

ُ
ِيَن أ

َّ
ْم تََر إىل ال

َ
ل
َ
﴿أ

بَيَْنُهْم﴾) 1 (.

فافرتق أصحاب عثامن بن حنيف فرقتني فقالت فرقة: صدقت واهلل وبرت 
تقولون،  ما  نعرف  ما  واهلل  كذبتم  اآلخرون:  وقال  باملعروف  واهلل  وجاءت 
أهل  وانحدر  انحدرت  عائشة  ذلك  رأت  فلام  وأرهجوا،  وحتاصبوا  فتحاثوا 
امليمنة مفارقني لعثامن حتى وقفوا يف املربد يف موضع الدباغني، وبقي أصحاب 
عثامن عىل حاهلم يتدافعون حتى حتاجزوا ومال بعضهم إىل عائشة وبقي بعضهم 

مع عثامن عىل فم السكة) 2 (.

وأقبل جارية بن قدامة السعدي، فقال: واهلل لقتل عثامن بن عفان أهون من 
خروجك من بيتك عىل هذا اجلمل امللعون عرضة للسالح! إنه قد كان لك من 
اهلل سرت وحرمة، فهتكت سرتك وأبحت حرمتك، إنَّه من رأى قتالك فإنه يرى 
مستكرهة  أتيتنا  كنت  وإن  منزلك،  إىل  فارجعي  طائعة  أتيتنا  كنت  وإن  قتلك 
فاستعيني بالناس قال: فخرج غالم شاب من بني سعد إىل طلحة والزبري فقال: 
 وأما أنت يا طلحة فوقيت رسول اهلل أما أنت يا زبري فحواري رسول اهلل
أنا منكام يف يشء  بيدك وأرى أمكام معكام فهل جئتام بنسائكام قاال: ال قال: فام 

واعتزل.

) 1 ( آل عمران: 23.

) 2 ( ينظر: تاريخ الطربي: 4/ 465، و الكامل يف التاريخ: 2/ 576، و والفتنة ووقعة اجلمل: 

.124
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وقال السعدي يف ذلك) 1 (:
أمكم وقــدتــم  حالئلكم  ــاف.صنتم  ــص هـــذا لــعــمــرك قــلــة االن

بيتها يف  ذيـــوهلـــا  ــر  ــج ب بــاإلجيــافأمــــرت  البيد  تشق  فــهــوت 

ــنــاؤهــا ــا أب ــ ــقــاتــل دوهن ــا ي ــرض ــافغ ــي ــي واالس ــط بــالــنــبــل واخل

ستورها والزبري  بطلحة  ــايفهتكت  ــك ــرب عــنــهــم وال ــخ هـــذا امل

ب- حتليل أمري املؤمنني  وأصحابه:

التي أدَّت إىل نشوب احلرب من وجهة نظر اإلمام  ولبيان العلل والدوافع 
بيان دور  البالغة يف   يف هنج  الوقوف عىل ما ذكره اإلمام  بنا   حريٌّ  عيل 

طلحة والزبري يف املعركة، إذ قال:

ِهنَي  ائَِها، ُمَتوَجِّ َمُة ِعْنَد رِشَ
ْ
َرُّ اال

ُ
َما ت

َ
 ك وَن ُحْرَمَة َرُسوِل اهللِ َخرَُجوا جَيُرُّ

َ
»ف

 بَْرَزا َحبِيس) 2 ( َرُسوِل اهلِل
َ
َحبََسا نَِساَءُهَما يِف ُبُيوتِِهَما، َوأ

َ
ةِ، ف َرْصَ بَِها إىل الْ

يِل  َوَسَمَح  اَعَة،  الطَّ ْعَطايِن 
َ
أ ْد 

َ
َوق  

َّ
إاِل رَُجٌل  ِمْنُهْم  َما  َجيْش  يِف  َولَِغرْيِِهَما،  ُهَما 

َ
ل

ُمْسلِِمنَي 
ْ
رَه، َفَقِدُموا ىلَعَ اَعِمِل بَِها وَُخزَّاِن َبْيِت َماِل ال

ْ
 َغرْيَ ُمك

ً
َْيَعِة، َطائِعا بِالْ

ْم يُِصيُبوا ِمَن 
َ
ْو ل

َ
َواهللِ ل

َ
وا َطائَِفًة َصْباً، َوَطائَِفًة َغْدراً. ف

ُ
ْهلَِها، َفَقَتل

َ
وََغرْيِِهْم ِمْن أ

ْتُل ذلَِك 
َ
َلَّ يل ق ُمْعَتِمِديَن لَِقْتلِِه، باِلَ ُجْرم َجرَّهُ، حلَ  رَُجالً َواِحداً 

َّ
ُمْسلِِمنَي إاِل

ْ
ال

َما  يَد. َدْع  ْم يَْدَفُعوا َعْنُه بِلَِسان َوالَ 
َ
َول ُيْنِكُروا،  ْم 

َ
ل
َ
ف وهُ   َحَضُ

ْ
إِذ ِه، 

ِّ
لُك َيِْش  اجلْ

ْيِهْم!«) 3 (.
َ
وا بَِها َعل

ُ
يِت َدَخل

َّ
ةِ ال ِعدَّ

ْ
ُمْسلِِمنَي ِمْثَل ال

ْ
وا ِمَن ال

ُ
َتل

َ
ْد ق

َ
نَُّهْم ق

َ
أ

) 1 ( ينظر: تاريخ الطرب ي: 4/ 465، و الكامل يف التاريخ: 2/ 576.

البني  نساء  من  واحدة  وكّل  واملؤنث،  املذكر  فيه  يستوي  مفعول  بمعنى  فعيل  َحبيس:   .  )  2  (

كانت حمبوسة لرسول اهلل ال جيوز الحد أن يمّسها بعده كأهنا يف حياته.

) 3 ( هنج البالغة: 381–382.
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وغايات  ملطامع  إال  والزبري  لطلحة   اإلمام وصفه  الذي  الفعل  هذا  وما 
أوضحها اإلمام يف خطبه، ويمكن بيان بعضا منها:

تطلع طلحة والزبري للسلطة:. 1

ذكر اإلمام عيل  هذا العامل يف خطبة له يف هنج البالغة والتي جاء فيها:

ْيِه ُدوَن َصاِحبِِه، الَ َيُمتَّاِن إىل 
َ
ُ، َويَْعِطُفُه َعل

َ
»ُكُّ َواِحد ِمْنُهَما يَرُْجو األمر ل

ِْه بََسَبب«) 1 (. اِن إيِلَ اهللِ ِبَْبل، َوالَ َيُمدَّ

يدعون،  كام  اإلصالح  لطلب  ال  والنفوذ،  السلطة  ألجل  كان  فالرصاع 
فكشف اإلمام  زيغ أفكارهم ووهن معتقدهم.

الفتنة:. 2 إثارة 

أن جتهزوا  الناس  فيها  نادى  التي  إىل ذلك يف خطبته   املؤمنني أمري  أشار 
العهد، وأخرجا عائشة من  البيعة، ونقضا  نكثا  قد  والزبري  فإن طلحة  للمسري؛ 
إهنام  واهلل  وقال:  القبلة،  أهل  دماء  وسفك  الفتنة،  إلثارة  البرصة؛  يريدان  بيتها 
لفي ظاللة صامء وجهالة عمياء وإن الشيطان قد دبر هلام حزبه واستجلب منهام 
خيله ورجاله ليعيد اجلور إىل أوطانه ويرد الباطل إىل نصابه. ثم رفع يديه وقال: 
اللهم إنَّ طلحة والزبري قطعاين وظلامين ونكثا بيعتي فاحلل ما عقدا وانكث ما 

أبرما وال تغفر هلام أبدا وأرمها املساءة فيام عمال وأمال) 2 (.

) 1 ( هنج البالغة، البن أيب احلديد:19/ 109. وينظر: بحار االنوار: 32/ 80.

) 2 ( ينظر: اجلمل: 144- 145.
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عامل احلقد والضغينة. 3

من  منهم  البعض  قلوب  يف  يعتلج  كان  فقد  إنكاره  يمكن  ال  العامل  وهذا 
احلقد والضغينة لـأمري املؤمنني  اليشء الكثري حتى أّنه  أرجع حقد املرأة 

عليه إىل العوامل التالية:

أ. تفضيل رسول اهلل لإلمام عيل  عىل أبيها؛

ب. ملا آخى بني أصحابه اختصه بإخوته دون غريه.

ت. وأوحى اهلل تعاىل إليه بسد أبواب كانت يف املسجد جلميع أصحابه 
. إال بابه

ومل  جلامعة،  أعطاها  أن  خيرب–بعد  يوم  الراية  أعطاه   اهلل رسول  إن  ث. 
ورسوله  اهلل  حيب  رجاًل  غدا  الراية  ألعطني  قائاًل:  احلصن-  فتح  من  يتمكنوا 
فأعطاه  يديه،  عىل  اهلل  يفتح  حتى  يرجع  ال  فرار  غري  كرارًا  ورسوله  اهلل  وحيبه 
فاضطغنه  وأحزنه  أباها  ذلك  و غم  يديه  تعاىل عىل  اهلل  فتح  الراية، فصرب حتى 

عيل وما يل إليه ذنب يف ذلك فحقدت حلقد أبيها) 1 (.

سبب  يف  تقدم  كام  يأمالن-  كانا  والزبري  طلحة  أنَّ  ذلك  إىل  يضاف  ج. 
خروجهام- من أمري املؤمنني  أن يتخذ منهام مستشارين له يف إدارة األمور، 

وأهنام ال يقالن عن عيل مرتبة.

وأن  عثامن،  مقتل  يف  السلطة  يف  موقعًا  يناال  بأن  يطمحان  كانا  كذلك  ح. 
اإلجهار  إىل  أدى هبام  مما  تفلح،  مل  أمانيهام  أنَّ  إال  القيادة،  يكون هلام نصيب من 

) 1 ( ينظر: اجلمل: 219.
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.) 1 ( باخلصومة ألمري املؤمنني

ونظرة ورسيعة لتلك الفقرات يتضح: تشخيص اإلمام عيل طلحة والزبري، 
احلرب،  تلك  لتأجيج  الرئيس  الدور  هلام  كان  إذ  الفتنة،  نار  أشعل  من  بوصفهام 
وأّن عائشة تلعب دورًا هامشيًا، وأهّنام استغال موقعها من رسول اهلل؛ إلضفاء 
والربهان  بالدليل  واملدعومة  املحكمة  األدلة  تكن  ومل  حتركهام.  عىل  الشعية 
ومنهم  الثالثة  هؤالء  ألن  وذلك  عثامن؛  بدم  املطالبة  قضية  السيام  املحكمني؛ 

عائشة مل يكونوا عىل وئام مع عثامن. والنصوص املتقدمة تثبت ذلك.

املقصد الثالث: معركة اجلمل الصغرى:

خرج أبو األسود وعمران بعد انتهاء مفاوضاهتام مع القوم دون ثمرة ترجى، 
فانرصفا إىل عثامن بن حنيف فأخرباه اخلرب فأذن عثامن للنّاس باحلرب وقال له 

أبو األسود) 2 (:

ــد أتــــيــــت فــانــفــر ــ ــف قـ ــيـ ــنـ ــن حـ ــ ــا بـ ــ يـ

وطـــــاعـــــن الـــــقـــــوم وجـــــالـــــد واصـــــرب

وابــــــــــــرز هلــــــا مـــســـتـــلـــهـــام وشــــّمــــر

الناس  فنادى يف  مناديه  ابن حنيف: اي ورّب احلرمني ألفعلّن، وأمر  فقال 
السالح السالح، فاجتمعوا إليه. وقد راسلت عائشة زيد بن صوحان) 3 ( تسأله 

) 1 ( ينظر: البدء والتاريخ: 5/ 209- 210.

) 2 ( ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: 10/ 148، و 17/ 39.

) 3 ( َزْيد بن ُصوحان، )36 هـ -656 م(: وهو زيد بن صوحان بن حجر العبدّي، من بني عبد 

الشجعان  له رواية عن عمرو وعيّل. كان أحد  الكوفة،  أهل  تابعي، من  ربيعة:  القيس، من 
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النرصة أو تثبيط الناس عن اإلمام عيل ومما كتبت له:

إىل  َوَسلََّم(  َعَلْيِه]وآله[  اهللُ  )َصىلَّ  اهللِ  َرُسوِل  َحبِيَبِة  امْلُْؤِمننَِي  ُأمِّ  َعاِئَشَة  »ِمْن 
َنا، َفإِْن  ا َبْعُد َفإَِذا َأَتاَك ِكَتايِب َهَذا َفاْقُدْم َفاْنرُصْ اْبنَِها اخْلَالِِص َزْيِد ْبِن ُصوَحاَن، َأمَّ
بعدم رضاه عن  بكتاب حيسسها  فأجاهبا   .)  1  (» َعيِلٍّ َعْن  النَّاَس  ِل  َفَخذِّ َتْفَعْل  مَلْ 
َفَأَنا  َوإِالَّ  َبْيتِِك،  إىل  َوَرَجْعِت  اْعَتَزْلِت  َلِئِن  اخْلَالُِص،  اْبنُِك  َفَأَنا  َبْعُد  ا  »َأمَّ فعلها: 

ُل َمْن َناَبَذِك«) 2 (. َأوَّ

فناشد  حنيف  بن  عثامن  وخرج  للحرب،  ا  فصفَّ غد،  من  الفريقان  وأصبح 
عائشة، اهلل واإلسالم، وذكرَّ طلحة والزبري بيعتهام لإلمام. فقاال: نطلب بدم 
به  أحق  هم  الذين  أعاممه  بنو  أين  بنوه؟  أين  وذاك،  أنتام  وما  هلام:  فقال  عثامن 
منكم؟ كال ولكنكام حسدمتا علًيا حيث اجتمع الناس عليه، وكنتام ترجوان 
فشتامه   ! منكام؟  قوال  عثامن  عىل  أشد  أحد  كان  وهل  له،  وتعمالن  األمر،  هذا 
 ،اهلل رسول  من  ومكاهنا  صفية  لوال  للزبري:  فقال  أمه،  وذكرا  قبيحا  شتام 
ثم  طلحة.  يعني  الصعبة،  ابن  يا  وبينك  بيني  األمر  وأّن  الظل،  إىل  أدنتك  ا  فإهنَّ
قال: اللهم إينَّ قد أعذرت. ثم حل فاقتتل الناس قتاال شديدا) 3 (، و كان معه 
من القواد حكيم بن جبلة) 4 ( وهو عىل اخليل فأنشب القتال وأرسع أصحاب 

مع  قاتل  اجلمل  يوم  كان  وملا  هناوند.  يوم  شامله  فقطعت  الفتح  وقائع  وشهد  الرؤساء، 

عيّل حتى قتل، ومسجده باق، معروف يف الكوفة، إىل اليوم.ينظر: األعالم:3/ 59.

) 1 ( الكامل يف التاريخ: 2/ 577.

) 2 ( املصدر نفسه: 2/ 577.

جمتبى،  أبو  وتعليق:  حتقيق  1377هـ(،  )ت:  الدين  رشف  السيد  واالجتهاد،  النص  ينظر:   )  3  (

سيد الشهداء – قم، ط1، 1404: 441.

) 4 ( حكيم بن جبلة العبدّي )36هـ–656م(، من بني عبد القيس: صحايّب، كان رشيفا مطاعا، 



101الفصل الثاين: املطلب الثاين: حرب اجلمل ............................................... 

إهّنا  يقول:  وهو،  فقاتلهم  يثن  ومل  ينته  فلم  ليمسكوا  وأمسكوا  رماحهم  عائشة 
الدور  أهل  وأرشف  السكة،  فم  عىل  واقتتلوا  والطيش،  جبنها  لريدينها  قريش 
ممن كان له يف واحد من الفريقني هوى فرموا باقي اآلخرين باحلجارة، وأمرت 
وثار  مليا  هبا  فوقفوا  مازن،  بني  مقربة  إىل  انتهوا  فتيامنوا حتى  عائشة أصحاهبا 
إليهم الناس فحجز الليل بينهم فرجع عثامن إىل القرص، وقد حتيز الناس بعضهم 
والرضا   املؤمنني أمري  ببيعة  متمسك  وبعضهم  وعائشة،  والزبري  طلحة  مع 
ومروان  والزبري  طلحة  رأهيا  عىل  واتبعها  معها  ومن  موضعها  من  فسارت  به، 
حنيف  بن  عثامن  فسألوا  اإلمارة،  دار  أتوا  حتى  الزبري  بن  اهلل  وعبد  احلكم  بن 
البرصة  أهل  من  وزمرة  أنصاره  إليه  واجتمع  ذلك،  عليهم  فأبى  عنها  اخلروج 
فاقتتلوا قتاال شديدا حتى زالت الشمس وأصيب يومئذ من عبد القيس خاصة 
املؤمنني  أمري  وشيعة  حنيف  ابن  عثامن  أصحاب  من  خمضوب  شيخ  مخسامئة 
التزاحف إىل )مقربة بني  بينهم  الناس وبلغ احلرب  سوى من أصيب من ساير 
مازن( ثم خرجوا عىل مسناة البرصة حتى انتهوا إىل )الزابوقة() 1 ( وهي ساحة 

الناس. واله عثامن إمرة السند، ومل يستطع دخوهلا فعاد إىل البرصة. واشرتك يف  من أشجع 

أيام عثامن. وملا كان يوم اجلمل أقبل يف ثالث مئة من بني عبد القيس وربيعة، فقاتل  الفتنة 

هبا،  فقتله  قطعها،  اّلذي  هبا  ورضب  فأخذها  رجله  وقطعت   ، عيّل  اإلمام  أصحاب  مع 

يا ساق لن تراعي إن معي ذراعي أحي هبا كراعي ونزف  يقاتل عىل واحدة ويرجتز:  وبقي 

رجلك؟  قطع  من  فقال:  فارس،  به  فمّر  رجله،  قطع  اّلذي  املقتول  عىل  متكئا  فجلس  دمه، 

قال: وسادي! وقتل يف هذه الوقعة. ينظر: األعالم: 2/ 268- 269.

نتفه، ولعّل  أي  يزبق  يقال: زبق شعره  الواو قاف،  باء موحدة، وبعد  بعد األلف  اُبوَقة:  لزَّ  )  1  (

فيه، وهو  إذا دخل  اليشء  اليشء يف  انزبق  من  يكون  أو  بذلك  فسّمي  نبته  قلع  املوضع  هذا 

وهو  النهار،  أّول  اجلمل  وقعة  فيه  كانت  البرصة  من  قريب  موضع  وهو  انزقب:  مقلوب 
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دار الرزق، فاقتتلوا قتاال شديدا كثر فيه القتىل واجلرحى من الفريقني، و عثامن 
بن حنيف يقول) 1 (:

فشيبنني احلــــــروب  اجلــمــلشـــهـــدت  ــوم  ــي ك ــا  ــوم ي أر  ــم  ــل ف

ــة ــن ــت ــن ف ــ ــؤمـ ــ ــى مـ ــ ــ بطلأشـــــــد ع حلــــرق  ــم  ــه ــن م وأقـــتـــل 

بــيــتــهــا يف  الــظــعــيــنــة  يــرحتــلفــلــيــت  مل  عــســكــر  ــت  ــي ل ــا  ــ وي

»وتعرف هذه الواقعة عندهم بوقعة اجلمل األصغر، وكان خلمس بقني من 
ربيع الثاين سنة ست وثالثني للهجرة، وذلك قبل جميء عيل  إىل البرصة«) 2 ( 
به  ابتلوا  ما  عظيم  من  رأوا  ملا  الناس  بينهم  ودخل  الصلح  إىل  تداعوا  إهنم  ثم 

فتصاحلوا عىل وفق رشوط اتفق عليها الطرفان، هي:

أن يكون لعثامن بن حنيف دار اإلمارة واملسجد وبيت املال.. 1

وال . 2 هبا  ينزلوا  البرصة،  من  شاءوا  ما  وعائشة  والزبري  لطلحة  يكون 
يتعرض هلم أحد وال يتدخلون يف شؤون املدينة وال يتعرضون ألهلها 

بسوء.

فإن . 3   املؤمنني  أمري  قدوم  حتى  االتفاق  ببنود  الطرفني  كال  يلتزم  أن 
أحبوا بعد ذلك الدخول يف طاعته وإن أحبوا أن يقاتلوا.

متت مصادقة بنود الصلح، وكتبوا بذلك كتابا بينهم وأوثقوا فيه العهود . 4

عباد  بن  عمرو  بن  بلع  بن  شهاب  بن  مسمع  بنو  وهم  بالبرصة،  ربيعة  بنت  املسامعة  مدينة 

بن  بكر  بن  عيّل  بن  بن صعب  بن عكابة  ثعلبة  بن  قيس  بن  بن ضبيعة  بن جحدر  ربيعة  ابن 

البلدان: 3/ 125. وائل. ينظر: معجم 

) 1 ( ينظر: بحار األنوار: 32/ 184.

) 2 ( النص واإلجتهاد: 424.
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عثامن  وآمن  السالح  ووضع  ذلك  عىل  الناس  وأشهدوا  وأكدوها 
وينزعوا  بيوهتم  إىل  يتفرقوا  بأن  أصحابه  أمر  و  نفسه  عىل  حنيف  بن 

السالح) 1 (.

املقصد الرابع: غدر الناكثني:

وبعد أن كتبوا معاهدة الصلح واستقر الوضع، رجع عثامن إىل دار اإلمارة، 
الناس...  وافرتق  سالحهم،  ويضعوا  بمنازهلم،  يلحقوا  أن  أصحابه  وأمر 
إىل  والزبري  طلحة  من  كلُّ  جنح  وقد  أّيامًا،  الدار  يف  حنيف  بن  عثامن  فمكث 
الغدر، فقال طلحة ألصحابه يف الرس واهلل لئن قدم عيل بن أيب طالب البرصة 
الليل يف  أَتوه نصف  ثّم إّن طلحة والزبري ومروان بن احلكم  لنؤخذنَّ بأعناقنا، 
مطرية  سوداء  مظلمة  ليلة  يف  الثياب،  حتت  الدروع  ألبسوهم  قد  معهم  مجاعة 
فشّد  حنيف،  بن  عثامن  فخرج  احلرس،  من  رجاًل  أربعني  فقتلوا  نائم،  وعثامن 
 ،)  2 وحبسوه)  رأسه  وحلقوا  شعره  ونتفوا  أصحابه  وقتل  فأرَسه،  مروان  عليه 
وأرادوا بيت املال، فامنعهم اخلّزان واملوّكلون به وهم السبابِجة) 3 ( من قوهلم: 

) 1 ( ينظر: الكامل يف التاريخ: 2/ 578.

من  جلنة  ومقابلة  ورشح  تصحيح  )588هـ(،  شهراشوب  ابن  طالب  ايب  آل  مناقب  ينظر:   )  2  (

احليدرية–النجف  مطبعة  األرشف،  النجف  احليدرية-  مكتبة  األرشف،  النجف  أساتذة 

األرشف، )د.ط(، 1376ه- 1956م: 2/ 338.

) 3 ( السيابجة والزط: وهم قوم من السند كانوا بالبرصة، دخلوا اإلسالم ملا حارص أبو موسى 

الدخول  أحببنا  َقْد  إنا  يزدجرد،  كبري  األسواري  سياه  أبرمها  بنود  وفق  السوس  األشعري 

معكم يف دينكم َعىَل أن نقاتل عدوكم مَن العجم معكم وعىل أنه إن وقع بينكم اختالف مل 

نقاتل بعضكم مع بعض، وعىل أنه أن قاتلنا العرب منعتمونا منهم وأعنتمونا عليهم، وعىل 
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وال  يدان  وال  جيب  له  الطيانون،  يلبسه  ما  بعض  من  ثوب  السبجة:  »سبج: 
فرجان، وربام تسبج اإلنسان بكساء أو ثوب«) 1 (.

رُضبت  السبعني  من  ومخسون  ُجرح،  من  غري  رجاًل  سبعون  منهم  فُقتِل 
رقاهبم صربًا من بعد األرس، وهؤالء أّول من ُقتل ظلاًم يف اإلسالم وصربًا) 2 (، 
إذ انطلقوا هبم- السيابجة- وبعثامن بن حنيف إىل عائشة فقالت ألبان بن عثامن 
وأعان  أباك  قتلت  األنصار  فاّن  حنيف-  بن  عثامن  عنقه–  فارضب  إليه  اخرج 
عىل قتله، وكانت عندها امرأة من أهل البرصة، فقالت هلا: يا ُاّماه! أين ُيذَهب 
بِك؟ ! أ تأمرين بقتل عثامن بن حنيف، وأخوه سهل خليفة عىل املدينة، ومكانه 
صولة  له  لتكونّن  ذلك  فعلِت  لئن  واهلل،  علمِت!  قد  ما  واخلزرج  األوس  من 

العطاء  بشف  نلحق  أن  وعىل  منكم،  شئنا  فيمن  ونكون  البلدان  مَن  شئنا  بحيث  ننزل  أن 

ويعقد لنا بذلك األمري الَِّذي بعثكم، فقال َأُبو موسى بل لكم ما لنا وعليكم ما علينا منها:، 

متيم  بنو  فقيل:   ،َ اهللِ َرُسول  إىل  نسبا  أقرب  األحياء  أي  سألوا  البرصة  إىل  صاروا  فلام 

فنزلوا  خططهم  هلم  خطت  ثم  متيم،  بنى  وحالفوا  فرتكوهم  األزد  حيالفوا  أن  َعىَل  وكانوا 

وحفروا هنرهم وهو يعرف بنهر األساورة، ويقال أن َعْبد اهللِ ْبن َعاِمر حفره، وكانت مجاعة 

السيابجة موكلني ببيت مال البرصة، يقال أهنم أربعون، ويقال أربعامئة، فلام قدم طلحة ْبن 

حنيف  ْبن  ُعْثاَمن   طالب َأيِب  ْبن  عيل  قبل  من  وعليها  البرصة  العوام  ْبن  والزبري  اهلل  ُعَبْيد 

فقتلوهم  السحر  يف  فأتوهم    عيل  اإلمام  قدوم  إىل  املال  بيت  يسلموا  أن  أبوا  األنصاري 

السيابجة  َعىَل  وكان  معه،  إليهم  ترسعوا  مجاعة  يف  ألمرهم  املتويل  الزبري  ْبن  اهللِ  َعْبد  وكان 

هامش   ،129  : اجلمل،  ووقعة  الفتنة  ينظر:  صاحلا،  رجال  وكان  الزطي،  ساملة  َأُبو  يومئذ 

دار  279هـ(،  )ت:  الَباَلُذري  داود  بن  جابر  بن  حييى  بن  أحد  البلدان،  وفتوح   ،)1( رقم 

ومكتبة اهلالل- بريوت، )د.ط(، 1988 م: 362. 

) 1 ( العني: 6/ 59.

) 2 ( ينظر: اإلرشاد: 252. 
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باملدينة يقتل فيها ذراري قريش. فناب إيل عائشة رأهيا وقالت:

َأنَِّك  َعِلْمُت  َلْو  َقاَل:  َتْقُتُلوُه،  َوال  اْحبُِسوُه  َفَقاَلِت:  وُه،  َفَردُّ َأَباًنا،  وا  »ُردُّ
َشْعَر  َواْنتُِفوا  ُبوُه  ارْضُ َمْسُعوٍد:  ْبُن  جُمَاِشُع  هَلُْم  َفَقاَل  َأْرِجْع،  مَلْ  هِلََذا  َتْدِعينَنِي 
ُبوُه َأْرَبِعنَي َسْوًطا، َوَنَتُفوا َشْعَر حِلَْيتِِه َوَرْأِسِه َوَحاِجَبْيِه َوَأْشَفاِر َعْينَْيِه  حِلَْيتِِه، َفرَضَ

َوَحَبُسوُه«) 1 (.

وبلغ حكيم بن جبلة ما صنع بعثامن ْبِن ُحنيف فقال: لست َأخاف اهلل إِن مل 
ْزق، فقاَل  ه نحو داِر الرِّ أنرصه! فجاء يِف مجاعة من عبد القيس من ربيعة، وتوجَّ
لُه عبد اهللِ بن الزبري: ما لك يا حكيم؟ قال:ََأْن ختلُّوا عثامن، فيقيم يف َداِر اإِلمارة 
، َواْيُم اهللِ َلْو َأِجُد َأْعَواًنا َعَلْيُكْم َما َرِضْيُت  عىل ما كتبتم بينكم َحتَّى يقدم عيِلٌّ
َلنَا حَلَاَلٌل بَِمْن  َوَلَقْد َأْصَبْحُتْم َوإِنَّ ِدَماَءُكْم  َقَتْلُتْم،  َأْقُتَلُكْم بَِمْن  ِذِه ِمنُْكْم َحتَّى  هِبَ
بَِدِم  الزبري:  بن  اهلل  َقاَل عبد  احْلََراَم؟  َم  الدَّ َتْسَتِحلُّوَن  بَِم  اهللَ؟  خَتَاُفوَن  َأَما  َقَتْلُتْم، 
خَتَاُفوَن  َأَما  ُعْثاَمَن؟!  َقَتُلوا  ُهْم  َقَتْلُتْم  ِذيَن  َفالَّ لقوله:  َقاَل حكيم مستنكرا  ُعْثاَمَن. 
 .َلَع َعِليًّا َلُه َعْبُد اهللِ بن الزبري: َاَل ُنَخيلِّ َسبِيَل ُعْثاَمَن َحتَّى خَتْ َفَقاَل  َمْقَت اهلِل؟ 
َفَقاَل ُحَكْيٌم: اللُهمَّ إِنََّك َحَكٌم َعْدٌل َفاْشَهْد، َوَقاَل أِلصحابِه: َلْسُت يِف َشكٍّ ِمْن 
َفاْقَتَتُلوا  َفَقاَتَلُهْم،  َم  َوَتَقدَّ  .)  2 ْف)  َفْلَينرَْصِ يِف َشكٍّ  َكاَن  َفَمْن  اْلَقْوِم،  َهُؤاَلِء  ِقَتاِل 
اٍد، َفَكاَن ُحَكْيٌم بِِحَياِل َطْلَحَة، َوُذَرْيٌح بِِحَياِل  َأْرَبَعُة ُقوَّ ِقَتااًل َشِديًدا َوَمَع ُحَكْيٍم 
ْحَِن ْبِن َعتَّاٍب، َوُحْرُقوُص ْبُن ُزَهرْيٍ بِِحَياِل  ِش بِِحَياِل َعْبِد الرَّ ، َواْبُن امْلُْحرَتِ َبرْيِ الزُّ
ْحَِن ْبِن احْلَْرِث ْبِن ِهَشاٍم، َفَزْحَف َطْلَحُة حِلَُكْيٍم َوُهَو يِف َثاَلثاِِمَئٍة، َوَجَعَل  َعْبِد الرَّ

ْيِف َوَيُقوُل: ُب بِالسَّ ُحَكْيٌم َيرْضِ

) 1 ( تاريخ الطربي: 4/ 469.

) 2 ( ينظر: الكامل يف التاريخ: 2/ 579.
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اْلُغُرَفاِت  يِف  آِيِس..  احْلََياِة  ِمَن  َعابِِس...  ُغاَلٍم  َب  رَضْ بِاْلَيابِِس...  هُبُْم  َأرْضِ
َعُه  َب َرُجٌل ِرْجَلُه َفَقَطَعَها، َفَحَبا َحتَّى َأَخَذَها َفَرَمى هِبَا َصاِحَبُه َفرَصَ َناَفِس َفرَضَ
هِبَا  َأْحِي  ِذَراِعي،  َمِعي  إِنَّ  ُتَراِعي...  َلْن  أَساِقي  َوَقاَل:  َعَلْيِه  َكَأ  اتَّ ُثمَّ  َفَقَتَلُه  َوَأَتاُه 

ُكَراِعي) 1 (.

َقَتَلَك؟  َمْن  َقاَل:  ُقتِْلُت.  َقاَل:  ُحَكْيُم؟  َيا  َلَك  َما  َفَقاَل:  َرُجٌل،  َعَلْيِه  َفَأَتى 
ُه يِف َسْبِعنَي ِمْن أصحابِه،  َقاَل: ِوَساَديِت. يعني الرجل الذي حتته، َفاْحَتَمَلُه َوَضمَّ
لتأخذهم وما  ُيوَف  السُّ َوإِنَّ  َواِحَدٍة،  ِرْجٍل  َعىَل  َلَقاِئٌم  ُه  َوإِنَّ ُحَكْيٌم  َيْوَمِئٍذ  َم  َوَتَكلَّ
َأقباَل  ُثمَّ  الطَّاعة  وَأعطَياه   عليًّا بايَعا  وقد  هذين،  َخلَّفنَا  ا  إِنَّ ويقول:  يتتعتع، 
اللُهمَّ  وجوار،  َداٍر  َأهل  ونحن  بيننا،  قا  فَفرَّ عثامن،  بدم  يطلبان  حماربني  خمالفني 
اين، فوجد  يزيد بن األَسحم احلدَّ قتله  يريدا عثامن! وقتلوا وقتل معهم،  ام مل  َأهنَّ

حكيم قتياًل بني يزيد وَأخيه كعب) 2 (.

إّن  زبري،  ويا  طلحة،  ويا  عائشة،  يا  السجن:  يف  وهو  فنادى  عثامن  أما 
إن  باهلل  املدينة، وأقسم  بن أيب طالب عىل  بن حنيف خليفة عيّل  أخي سهل 
منكم  يبقى  فال  ورهطكم،  وأهليكم  أبيكم  بني  يف  السيف  ليضعّن  قتلتموين 
أحدا. فكّفوا عنه وخافوا أن يوقع سهل بن حنيف بعياالهتم، وأهلهم باملدينة، 
فرتكوه وأرسلت عائشة إىل الزبري أن اقتل السيابجة فإّنه قد بلغني الَّذي صنعوا 
بك) 3 (، وهم سبعون رجال وبقيت منهم طائفة مستمسكني ببيت املال، قالوا: 

) 1 ( ينظر: تاريخ الطربي: 4/ 470- 472، و الكامل يف التاريخ:580/2.

) 2 ( ينظر: الكامل يف التاريخ:580/2، و االستيعاب يف معرفة األصحاب: 1/ 369-368.

القصة: عندما نوى  الشعي، ومدار  بواجبهم  السيابجة ألهنم عملوا  بقتل  3 ( حَكمت عائشة   (

صالة  وقت  املسجد  إىل  جندهم  من  ومجاعة  والزبري  طلحة  قصد  الغدر  اجلمل  أصحاب 

فأخره  هبم  ليصيل  عثامن  فتقدم  الصالة،  وأقيمت  إليه،  حنيف  بن  عثامن  سبقهم  وقد  الفجر 
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ليال  جيش  يف  الزبري  إليهم  فسار   ،املؤمنني أمري  يقدم  حّتى  إليكم  ندفعه  ال 
يذبح  كام  الزبري  فذبحهم  صربا؛  فقتلهم  أسريا  مخسني  منهم  وأخذ  هبم  فأوقع 
يومئذ  القتىل  السيابجة  خمنف»كانت  أيب  عن  ذلك،  من  أكثر  كانوا  وقيل  الغنم. 
يف  غدر  أّول  حنيف  بن  بعثامن  والزبري  طلحة  غدر  فكان  قال:  رجل  أربعامئة 

اإلسالم وكان السيابجة أّول قوم رضبت أعناقهم من املسلمني صربا«) 1 (.

فاختار   عيّل باإلمام  يلحق  أو  يقيم  أن  بني  حنيف  بن  عثامن  وخرّيوا 
.) 2 (الّرحيل فخلَّوا سبيله فلحق باإلمام عيّل

ْبَن  ُعْثاَمَن  َلِقَي  ِذي  الَّ فَأَتاُه   )  3 الثَّْعَلبِيََّة)    َعيِلٌّ اإلمام  َنَزَل  األثناء  هذه  َويف 

أصحاب طلحة والزبري، وقدموا الزبري، فجاءت السيابجة وهم حرس بيت املال فاخرجوا 

الزبري وقدموا عثامن فغلبهم أصحاب الزبري فقدموا الزبري وأخروا عثامن، فلم يزالوا كذلك 

وقد  حممد  أصحاب  تتقون  ال  أ  املسجد:  أهل  هبم  وصاح  تطلع.  أن  الشمس  كادت  حتى 

بأصحابه  صاح  صالته،  من  انرصف  فلام  بالناس  فصىل  الزبري  وغلب  الشمس.  طلعت 

بسيفيهام،  احلاكم  بن  ومروان  هو  تضارب  أن  بعد  فأخذوه  حنيف،  بن  عثامن  يأخذوا  أن 

ودافع السيابجة عن بيت املال ودار اإلمارة، فكان هذا اجلرم الذي أمرت عائشة الزبري أن 

.141  /8 الشيعة:  أعيان  ينظر:  يذبحهم عليه. 

) 1 ( تاريخ الطربي: 4/ 468. منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة، حبيب اهلل اخلوئي:153/10. 

 ،141  /8 الشيعة:  وينظر:أعيان 

) 2 ( ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة، حبيب اهلل اخلوئي: 153/10.

ثلثا  وهي  الكوفة،  من  مكة  طريق  منازل  من  أوله:  بفتح  منسوب،  موضع  وهو  الثَّْعلبيَُّة:   )  3  (

بن  بثعلبة  سّميت  وإنام  مشف،  منها  ميل  عىل  الّضوجيعة  له  يقال  ماء  منها  وأسفل  الطريق، 

به  فأقام  املوضع  هبذا  ثعلبة  حلق  مأرب  أزد  تفّرقت  ملا  السامء  ماء  عامر  بن  مزيقياء  عمرو 

فولده هم  اليهود عنها،  فأجىل  يثرب  نواحي  إىل  أمره رجع  ولده وقوي  كثر  فلام  به،  فسّمي 

بن  بثعلبة  الثعلبية  سّميت  الّزجاجي:  وقال  تعاىل  اهلل  شاء  إن  مأرب  يف  نذكره  كام  األنصار 
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بِِه  اْبَتَلْيَت  مِمَّا  َعافِنِي  اللُهمَّ  َوَقاَل:   ، اخْلرََبَ اْلَقْوَم  َوَأْخرَبَ  َفَقاَم  َوَحَرَسُه،  ُحنَْيٍف 
ْمنَا ِمنُْهْم َأمْجَِعنَي َومَلَّا اْنَتَهى إىل اإِلَساِد َأَتاُه  َبرْيَ ِمْن َقْتِل امْلُْسِلِمنَي، َوَسلِّ َطْلَحَة َوالزُّ
، َوَقَرَأ: ﴿َما َأصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة يِف اأْلَْرِض  َما َلِقَي َحِكيُم ْبُن َجَبَلَة، َفَقاَل: اهللُ َأْكرَبُ

َأها﴾) 1 ( َوَقاَل: َوال يِف َأْنُفِسُكْم إاِلَّ يِف كِتاٍب ِمْن َقْبِل َأْن َنرْبَ

َماِع... َحلَّ هِبَا َمنِْزَلَة النزاِع. َدَعا َحِكيٌم َدْعَوَة الزِّ

َوْجِهِه  يِف  َوَلْيَس  ُحنَْيٍف،  ْبُن  ُعْثاَمُن  فِيَها  إَِلْيِه  اْنَتَهى  َقاٍر  ِذي  إىل  اْنَتَهْوا  َومَلَّا 
، »بكى وقال له فارقتك شيخا وجئتك أمرد  َشْعر) 2 (، فلامَّ رآه اإلمام عيّل 

فقال عيّل عليه الّسالم: إّنا هللَّ وإّنا اليه راجعون قاهلا ثالثا«) 3 (.

وَنَظَر اإلمام  إىل أصحابِه، َفَقاَل: اْنَطَلَق َهَذا ِمْن ِعنِْدَنا َوُهَو َشْيٌخ، َفَرَجَع 
َبِقنَي  َلَياٍل  اْلَوْقَعُة خِلَْمِس  اْلُعْذُر َوَكاَنِت  بَِثْأِرَنا َوِسَعنَا  َقَتْلنَا  َفإَِذا   ، إَِلْينَا َوُهَو َشابٌّ
ِمْن َربِيٍع اآلِخِر َسنََة ِستٍّ َوَثالثنَِي) 4 (، َو َفَلْم َيَزْل بِِذي َقاٍر والقوم تتوافد عليه 
َها يِف الطَِّريِق َبنْيَ   َفاْجَتَمَع بِِذي َقاٍر َسْبَعُة آالٍف َوِماَئَتاِن، َوَعْبُد اْلَقْيِس بَِأرْسِ
 هِبِْم، َوُهْم آالٌف، بعد  ِة َينَْتظُِروَن ُمُروَر اإلمام َعيِلٍّ اإلمام َعيِلٍّ  َوَأْهِل اْلَبرْصَ
السيف يف رقاهبم، وهم صابرون لقدوم اإلمام  بوقع  أن طلبهم طلحة والزبري 

دودان بن أسد ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مرض، وهو أول من حفرها ونزهلا، وقال 

فسمع  هبا  النوم  أدركه  ثعلبة،  له  يقال  أسد  بن  دودان  بني  من  برجل  سميت  الكلبي:  ابن 

خرير املاء هبا يف نومه فانتبه وقال: أقسم باهلل إنه ملوضع ماء! واستنبطه وابتناه. ينظر: معجم 

البلدان: 2/ 78. 

) 1 ( احلديد: 22.

) 2 ( ينظر: تاريخ الطربي: 4/ 481.

) 3 ( منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: 153.

) 4 ( ينظر: تاريخ الطربي: 4/ 474، 481، والكامل يف التاريخ: 2/ 586.



109الفصل الثاين: املطلب الثاين: حرب اجلمل ............................................... 

 ومل يسلموا لطلحة والزبري أو يرضوا لعملهم حتى) 1 (.

املقصد اخلامس: جهود اإلمام علي  ملنع القتال:

من  املبذولة   عيل اإلمام  جهود  التارخيية  األحداث  متتبع  عىل  خيفى  ال 
قار،  ذي  من  قّواته  مع   عيل اإلمام  حتّرك  عندما  و  اجلمل،  حرب  منع  أجل 
للطاعة والدخول يف  الرجوع  إىل  فيدعوهم  البرصة،  أهل  إىل  يبعث رسله  أخذ 
اجلامعة، فلم جيد عند القوم إجابة وممن بعثه إىل طلحة والزبري وعائشة، َصْعَصعة 
بن ُصوحان) 2 ( ومعه كتاب حتّدث فيه عن إثارهتم للفتنة، ويعّظم عليهم حرمة 
قتلوا  َمن  قتل  ارتكبوه من  ما  قبيح  فيام صنعوه، ويذكر هلم  اإلسالم، وخيّوفهم 
وقتلهم  حنيف،  بن  عثامن   اهلل رسول  بصاحب  صنعوا  وما  املسلمني،  من 

املسلمني صربًا، ويعظهم ويدعوهم إىل الطاعة.

) 1 ( ينظر: تاريخ الطربي: 4/ 487، والكامل يف التاريخ: 2/ 591.

) 2 ( صعصعة بن صوحان:56 ه –676 م( وهو: صعصعة بن صوحان بن حجر بن

القطيف(  )قرب  دارين  يف  مولده  الكوفة،  أهل  من  القيس.  عبد  سادات  من  العبدي:  احلارث 

البالغة  هناية  يف  وكالم  حسان،  أخبار  صوحان  بن  ولصعصعة  عاقال،  بليغا  خطيبا  كان 

اإلمام  مع  )صفني(  شهد  شعر.  له  واختصار  اجياز  عىل  املعاين،  عن  واإليضاح  والفصاحة 

منه  أتعلم  كنت  الشعبي:  قال  مواقف.  معاوية  مع  وله  صحبته،  من  متأتية  وشهرته   عيل

فيها  فامت  معاوية،  بأمر  البحرين،  يف  )أوال(  جزيرة  إىل  الكوفة  من  املغرية  ونفاه  اخلطب. 

 )1379/10/26 العريب  اخلليج  جريدة  )يف  البحرين  من  أديب  كتب  عاما،   70 نحو  عن 

 ،205  /3 األعالم:  ينظر:  بالبحرين.  )الكالبية(  تسمى  بلدة  يف  معروفا  يزال  ال  قربه  أن 

اهلجرة،  دار  منشورات  ط2،  326هـ(،  )ت:  املسعودي  اجلوهر،  ومعادن  الذهب  ومروج 

إيران-قم، 1404هـ- 1984م:43/3.
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إليه  وأّديت  الكتاب  فأعطيته  بطلحة  فبدأُت  عليهم  فقدمُت  قال صعصعة: 
ثّم جئُت  لنا!  يرفق  ابن أيب طالب احلرب  فقال: اآلن؟! حني عّضت  الرسالة، 
إىل الزبري فوجدته ألني من طلحة، ثّم جئت إىل عائشة فوجدهتا أرسع الناس إىل 
الّش، فقالْت: نعم قد خرجت للطلب بدم عثامن، واهلل ألفعلّن وأفعلّن! فعدُت 
إىل أمري املؤمنني  فلقيُته قبل أن يدخل البرصة، فقال: ما وراءك يا صعصعة؟

قلت: يا أمري املؤمنني، رأيت قومًا ما يريدون إالّ قتالك !

فقال: اهلل املستعان) 1 (.

ثّم دعا عبد اهلل بن عّباس فقال: انطلق إليهم فناشدهم وذّكرهم العهد الذي 
يل يف رقاهبم، ولكن دون جدوى) 2 (.

ثم بعث كتابًا إىل طلحة والزبري جاء فيه: »أّما بعد، فقد علمُتام وإن كتمتام، 
أرادين  ممّن  وإّنكام  بايعوين.  حتى  ُأبايعهم  ومل  أرادوين،  حتى  الناس  ُأرد  مل  أيّن 
كنتام  فإن  حارض،  لعرض  وال  غالب،  لسلطان  تبايعني  مل  العاّمة  وإّن  وبايعني، 
بايعُتامين كارهني،  اهلل من قريب، وإن كنتام  إىل  فارجعا وتوبا  بايعُتامين طائعني، 
فقد جعلتام يل عليكام السبيل بإظهاركام الطاعة، وإرساركام املعصية. ولعمري، 
أن  قبل  من  األمر  هذا  دفعكام  وإّن  والكتامن،  بالتقّية  املهاجرين  بأحّق  كنتام  ما 

تدخال فيه، كان أوسع عليكام من خروجكام منه بعد إقراركام به.

فبيني وبينكام من ختّلف عنّي وعنكام من أهل  أيّن قتلت عثامن،  وقد زعمتام 
املدينة، ثّم ُيلزم كّل امرئ بقدر ما احتمل. فارجعا أّيا الشيخان عن رأيكام، فإّن 

) 1 ( ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: 5/ 201.

) 2 ( ينظر: الفتوح: 2/ 467، ومناقب آل أيب طالب: 2/ 339.
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اآلن أعظم أمركام العار، من قبل أن يتجّمع العار والنار، والسالم«) 1 (.

الدماء  ومنع سفك  واإلرشاد  النصح  تبليغه  بذلك يف   اإلمام يكتِف  ومل 
خرجِت  فإّنِك  بعد،  »أّما  فيه:  جاء  احلرب  قبل  عائشة  إىل  آخر  كتابًا  فبعث 
واحلرب  النساء  بال  ما  موضوعًا،  عنك  كان  أمرًا  تطلبني  ولرسوله،  هلل  غاضبة 
واإلصالح بني الناس؟ تطالبني بدم عثامن، ولعمري مَلَن عّرضِك للبالء، ومحلك 
أغَضبِت، وما  قْتلِة عثامن! وما غضبِت حتى  ذنبًا من  إليِك  أعظُم  املعصية،  عى 

هجِت حتى َهيَّجِت، فاّتقي اهلل وارجعي إىل بيتك«) ) (.

أن  من  أصحابه  منع    اإلمام  أّن  بيد  للحرب،  الطرفني  قّوات  وتأّهبت 
وإّن  احلرب،  عن  الفتنة  ُأويل  يردع  أن  أمره  بادئ  يف  وحاول  بقتال،  يبدؤوهم 
عىل  الشديد  حرصه  جييل  نفسه  اجليش  ومع  اجلمل،  جيش  قادة  مع    حديثه 
منع هذه احلرب، والركون إىل احللول السلمية التي جتنب املسلمني رّش القتال، 
يف  جهوده  قصارى  يبذل  وهو  قدره،  سمو  وأبان  شخصّيته  عظيم  لنا  ويرتجم 
سبيل املحافظة عىل اهلدوء وعدم االصطدام رغم أنَّ احلق معه وله، ومّلا مل تثمر 
جهوده شيئًا، ذهب بنفسه إليهم) 3 (. وقد أماط اللثام عن املوقف السابق الذي 
كان عليه مساعري احلرب، وحتّدث مّرة ُأخرى عن قتل عثامن وكيفّيته بدّقة تاّمة، 

مطبعة  ايران،  قم  الذخائر،  دار  عبده،  حممد  رشح   ،عيل اإلمام  خطب   – البالغة  هنج   )  1  (

الدينوري  قتيبة  ابن  والسياسة،  اإلمامة  وينظر:   .111/3 1412ه:  ط1،  ايران،  النهضة- 

ط(،  )د.  والتوزيع،  للنش  ورشكاه  احللبي  مؤسسة  الزيني،  حممد  طه  حتقيق:  )276هـ(، 

)د.ت(: 66. وبحار األنوار: 32/ 126.

هنج  رشح  يف  الرباعة  ومنهاج   .67 والسياسة:  اإلمامة  120.وينظر:   /22 األنوار:  بحار   )  2  (

البالغة: 17/ 44.

) 3 ( ينظر: تاريخ الطربي: 4 / 508–509، و الكامل يف التاريخ: 2 / 334 و 335
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وكشف أبعاد ذلك احلادث، وأغلق عىل مثريي الفتنة تشّبثهم باملعاذير الواهية. 
ومّلا وجد ذلك عقياًم وتأّهب الفريقان للقتال، أوىص أصحابه بَمْلك أنفسهم 
إليهم  فقام  القوم...  إىل  ُأعِذر  حتى  تعجلوا  ال  وقال:  اهلدوء،  عىل  واملحافظة 
عّباس  ابن  بعث  والتي،  اللتيا  وبعد  إجابة.  القوم  عند  جيد  فلم  عليهم  فاحتّج 
دماء  ُتسفك  لئاّل  احلرب؛  عن  يردعهم  لعّله  األخري؛  التفاوض  أجل  من  ثانية 
املسلمني هدرًا، بيد أّن القوم ُختم عىل سمعهم، فلم يصغوا إىل رسول اإلمام، 
كام مل يصغوا إىل اإلمام  من قبل. وقد كان لعائشة وعبد اهلل بن الزبري خاّصة 

الدور األكرب يف ذلك) 1 (.

املقصد السادس: معركة اجلمل:

ورداء  قميص  عليه  الصفني،  بني    عيل  اإلمام  وقف  اجليشان  التقى  وملا 
وعىل رأسه عاممة سوداء، وهو يومئذ عىل بغلة رسول اهلل الشهباء التي يقال 
هلا دلدل، ثم نادى بأعىل صوته: أين الزبري بن العوام فليخرج إيل فقال الناس: 
 : يا أمري املؤمنني أخترج إىل الزبري وأنت حارس وهو مدجج يف احلديد ؟، فقال
العوام ؟ فليخرج  الزبري بن  أين  الثانية:  نادى  ليس عيّل منه بأس فأمسكوا، ثم 
إيل فخرج إليه الزبري، ونظرت عائشة فقالت: وا ثكل أسامء! فقيل هلا ليس عىل 

الزبري بأس، فإن عليا بال سالح.

ودنا الزبري من اإلمام عيل  حتى اختلفت عنقا دابتيهام) 2 (، فقال له اإلمام 
الزبري: حلني عىل ذلك  فقال  اهلل ما حلك عىل ما صنعت؟  أبا عبد  يا   : عيل 

) 1 ( ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: 17/ 45، و أمتاع األسامع: 13/ 241.

) 2 ( ينظر: البداية والنهاية: 7/ 269، و 
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الطلب بدم عثامن، فقال له عيل: أنت وأصحابك قتلتموه فيجب عليك أن تقيد 
من نفسك، ولكن أنشدك باهلل الذي ال إله إال هو، أما تذكر يوما قال لك رسول 
اهلل: )يا زبري أحتب عليا(؟، فقلت: يا رسول اهلل وما يمنعني من حبه وهو ابن 
خايل؟، فقال لك: )أما إنك ستخرج عليه يوما وأنت ظامل؟!، فقال الزبري: اللهم 
: فأنشدك باهلل الذي أنزل الفرقان أما تذكر يوما جاء  بىل قد كان ذلك، قال 
رسول اهلل من عند بني عمرو بن عوف وأنت معه وهو آخذ بيدك، فاستقبلته 
أنا فسلم عيلَّ وضحك يف وجهي وضحكت أنا إليه، فقلت أنت: ال يدع ابن أيب 
ولتخرجن  زهو  به  فليس  زبري  يا  )مهال   :النبي لك  فقال  أبدا  زهوه  طالب 
عليه يوما وأنت ظامل هلـ( ؟ فقال الزبري: اللهم بىل، ولكن نسيت، فأما إذ ذكرتني 

ذلك فواهلل ألنرصفنَّ عنك!، ولو ذكرت هذا ملا خرجت عليك) 1 (.

إين  اللهم  وقال:   املؤمنني أمري  فنهاهم  القتال  يف  الناس  جدَّ  ذلك  بعد 
أعذرت وأنذرت فكن يل عليهم من الشاهدين. ثم أخذ املصحف وطلب من 
يقرأ عليهم وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهام–اآلية–فقال مسلم 
أمري  يا  عليك  ال  فقال  وقتله،  وشامله  يمينه  بقطع  فخوفه  ذا،  أنا  ها  املجاشعي 
اليمنى  يده  فقطعت  اهلل  إىل  ودعاهم  فأخذه،  اهلل،  ذات  يف  قليل  فهذا  املؤمنني 

فأخذه بيده اليرسى فقطعت فأخذه بأسنانه فقتل.

فقال:: اآلن طاب الرضاب، واشتد القتال و شكت السهام هودج عسكر. 
فقال أمري املؤمنني  ما أراه يقاتلكم غري هذا اهلودج اعقروا اجلمل) 2 (. وبادر 

) 1 ( رواه البهيقي يف الدالئل: 6/ 414، ونقله ابن كثري يف البداية والنهاية: 7/ 269، ومروج 

الذهب: 2/ 401، والفتوح: 2/ 469، واإلمامة والسياسة: 68.

) 2 ( ينظر: مناقب آل أيب طالب: 2/ 341.
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إليه عامر فقطع نسعه) 1 (، فأتاه اإلمام ودق رحمه عىل اهلودج وقال: يا عائشة 
فأحسن،  ظفرت  احلسن  أبا  يا  فقالت:  تفعيل؟  أن   اهلل رسول  أمرك  أهكذا 
أحد  منها  يدن  فال  وأختك  بكر: شأنك  أيب  بن  فقال ملحمد  فاسجح.  وملكت 
أبحت  ثم  سرتك  وهتكت  ربك  عصيت  بنفسك؟  فعلت  ما  هلا:  فقال  سواك، 
اخلزاعي،  خلف  بن  اهلل  عبد  دار  إىل  هبا  فذهب  للقتل.  وتعرضت  حرمتك 
فقالت: أقسمت عليك أن تطلب عبد اهلل بن الزبري جرحيا كان أو قتيال، فقال: 
إّنه كان هدفا لألشرت فانرصف حممد إىل العسكر فوجده فقال اجلس يا مشئوم 
يا أخي استأمن له من عيل فأتى  فأتاها به، فصاحت وبكت ثم قالت  بيته  أهل 
الناس. وكانت  أمنته وأمنت مجيع   : فقال  منه.  له  فاستأمن   املؤمنني أمري 
وقعة اجلمل باخلريبة) 2 (، ووقع القتال بعد الظهر وانقىض عند املساء بانتصار 
اإلمام، وكان معه  عشون الف رجل. منهم ثامنون رجال من البدريني، 
الذين  اخلميس  رشطة  ومن  املدينة،  وايل  بوصفه  حنيف  بن  عثامن  مقدمتهم  يف 

وُنُسوٌع  َأْنساٌع  ْمُع  َواجْلَ حاُل،  الرِّ بِِه  ُتَشدُّ  النِّعاِل  َأِعنَِّة  َهْيَئِة  َعىَل  ُيْضَفُر  َسرْيٌ  »النِّْسُع:  نسع:   )  1  (

جَيُرُّ  احْلَِديِث:  َويِف  لِلتَّْصِديِر.  َعِريًضا  ُتنَْسُج  تِي  الَّ النِّْسعُة  َوِقيَل:  نِْسعٌة،  ِمنُْه  والِقْطعُة  وُنْسٌع، 

ِه َوَقْد ُتنَْسُج َعِريَضًة  نِْسعًة يِف ُعنُِقه ؛ َقاَل اْبُن األَثري: ُهَو َسرْيٌ َمْضُفوٌر جُيَْعُل ِزَماًما لِْلَبِعرِي َوَغرْيِ

 .353 العرب:8/  اْلَبِعرِي«.لسان  َعىَل َصْدِر  َعُل  جُتْ

ألن  الّزجاجي  ذكره  فيام  بذلك  وسميت  بالبرصة،  موضع  خربة:  تصغري  بلفظ  اخُلَريَبُة:   )  2  (

وفيه  عنده  ابتنوا  البرصة  املسلمون  نزل  فلام  بعده،  وخرب  قرصا  به  ابتنى  قد  كان  املرزبان 

إىل  الرّب  طرف  عىل  اهلجرة  من   14 سنة  البرصة  بنيت  حزة:  وقال  اخلريبة،  وسموها  أبنية 

جانب مدينة عتيقة من مدن الفرس كانت تسمى وهشتاباذ أردشري فخّرهبا املثنّى بن حارثة 

كانت  وعندها  اخلريبة،  سموها  البرصة  العرب  قدمت  فلام  عليها،  الغارات  بشّن  الشيباين 

.363  /2 البلدان:  وقعة اجلمل.ينظر: معجم 
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الصحابة  مائتان ومخسون، ومن  الشجرة  بايع حتت  1 (، وممن  النزال)  يتقدمون 
املكيون  منهم  يزيدون.  أو  ألفا  ثالثني  يف  عائشة  وكانت  رجل.  ومخسامئة  ألف 
من  قتل  الكلبي:  وقال  ألفا.  عشون  اجلمل  يوم  قتل  قتادة:  قال  رجل.  ستامئة 
وهند  صوحان،  بن  زيد  منهم  فارسا،  وسبعون  راجل  الف   عيل أصحاب 

احلميل، وأبو عبد اهلل العبدي، وعبد اهلل بن رقبة) 2 (.

وكانت حرب اجلمل مقدمة ومتهيدا حلرب صفني، فإن معاوية مل يكن ليفعل 
ما فعل لوال طمعه بام جرى يف البرصة، ثم أوهم أهل الشام أن عليا قد خرج 
ملحاربة عائشة، وحماربة املسلمني، وأنه قتل طلحة والزبري ومها من أهل اجلنة، 
املتولد يف  الفساد  يكن  فلم  النار،  أهل  فهو من  اجلنة  أهل  مؤمنا من  يقتل  ومن 
وضالل  صفني  فساد  من  نشأ  ثم  اجلمل!،  يوم  الكائن  للفساد  فرعا  إال  صفني 

معاوية كلُّ ما جرى من الفساد والقبيح يف أيام بني أمية) 3 (.

اصُطِلح  الذي   أنصاره خرية  اجلهادية  املؤمنني  أمري  مسرية  واكب  وقد 
يا  اخلميس  رشطة  سميتم  كيف  األصبغ:  سألوا  وقد  اخلميس،  بشطة  عليهم 
أصبغ ؟ قال: إنا ضمنا له الذبح وضمن لنا الفتح، يعني أمري املؤمنني )صلوات 
َبْل َصاِحُب  َوِقيَل:  الَوْقعة،  َتْشَهُد  ْيِش  اجْلَ ِمَن  َطاِئَفٍة  »َأّول  اهلل عليه() 4 (، وهم 
عالمة  هلم  وكان  اجليش،  شجعان  بوصفهم   ،)  5 بَِعْينَِها«)  َحْرٍب  يِف  طِة  ْ الشُّ

) 1 ( ينظر: مناقب آل أيب طالب: 2/ 347.

) 2 ( ينظر: مناقب آل أيب طالب: 2/ 347.

) 3 ( ينظر: بحار االنوار: 31/ 87.

) 4 ( ينظر: مالذ األخبار يف فهم هتذيب األخبار: 10/ 240. 

) 5 ( لسان العرب:7/ 330.
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املقدمة،  فرق:  مخس  هو  إذ  اجليش  تقسيم  من  مأخوذة  وتسميتهم  هبا،  يعرفون 
والقلب، وامليمنة، وامليرسة، والساق، وهم األقوياء الذين يتقدمون اجليش، إذ 
رشطوا عىل عدم الرجوع حتى يفتحوا أو يقتلوا، والشطة: بالسكون واحلركة 
يقّدمهم  الذين  أصحابه  ونخبة  السلطان،  جند  وخيار  احلرب  حترض  كتيبة  أول 
عىل غريهم من جنده وهم األمراء، واجلمع رشط مثل غرفة وغرف، والشطي 
ومنهم   .)  1 مجع)  ألنه  الشط  إىل  ال  الشطة  إىل  منسوب  واحلركة  بالسكون 
التشكيل–رشطة اخلميس- إىل عهد  عثامن بن حنيف األنصاري، واستمر هذا 
اإلمام احلسن خملصني خلط النبوة ومتأهبني للدفاع عن اإلسالم، فكان ممن 
اجلمل  يوم  السالم  عليه  طالب  أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  مع  ))شهد  ممن  فكان 
وصفني(() 2 ( حتى توىف عثامن بن حنيف بالكوفة يف زمن معاوية بعد سنة41 
أثر عليه ما القاه من  بارزة يف صفني ولربام  له مواقف  هجرية) 3 (. ومل تسجل 

أصحاب اجلمل من تعذيب ومتثيل.

الذي نصح هلل ورسوله واألمري  وهكذا ُختمت حياة هذا الصحايب اجلليل 
وأثبت  مهام،  من  له  عهد  ملا  راعيا  اجلهاد،  مواطن  يف  سباقا  فكان   املؤمنني
والفالح  الفوز  نال  والعلن، وصرب حتى  الغيب  اخالصه إلمامه ودافع عنه يف 
اسامء  مع  اسمه  خط  وبذلك  الكثري،  الكثري  كلفه  إذ  غاليا،  ثمنه  كان  ولكن 

املوالني واملخلصني للرسول وآلله من بعده )عليهم السالم أمجعني(.

) 1 ( ينظر: رشح أصول الكايف:6: 286. 

.495  /1 اللفيف:  ) 2 ( املجموع 

) 3 ( ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة:147/3.
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بايعه  عندما   عيل اإلمام  منهج  أولويات  من  أن  سبق  ما  يف  رأينا 
املسلمون، هو تغيري والة األمصار، واستبداهلم بغريهم ممن يرى فيهم النزاهة 
يف    اإلمام  يتبعها  التي  األسس  من  وغريها  الدين،  عىل  واحلمية  والورع، 
يمثل  إذ  البرصة،  عىل  حنيف  بن  عثامن  فجعل  األمصار،  عىل  الوالة  اختيار 
الوايل واجهة احلاكم، وبذلك تقع عىل عاتق الوالة مسؤولية كربى، إذ ُيرتقى 
األبصار  إليهم  تتجه  الذين  باخلاصة  ونقصد  اخلاصة،  إىل  العامة  هبم من طبقة 
عىل  واألمناء  القادة  بوصفهم  إجيابا،  أم  سلبًا  أكان  يفعلون  ما  عليهم  وحُيسب 
الرعية يف حكومة اإلمام، فضال عن متابعة احلاكم العادل هلم وجعلهم يف 
وعليهم  وكالمهم،  إىل سلوكهم  االنتباه  عليهم  يتوجب  هنا  ومن  تتبعه،  دائرة 
الشبهات، وإن كانت يف إطار عامة  إثارة  التي من شأهنا  جتنب صغائر األمور 
السمة،  هبذه  ُحّكامها  يّتسم  دولة  إىل  أحوجنا  وما  املباحات،  من  املسلمني 
 وتتخذه منهجا، إذ يطالعنا التاريخ عىل الكتاب الذي  تتأسى بعمل اإلمام 
إىل  ُدِعَي  أنه  بلغه  وقد  األنصاري،  حنيف  بن  عثامن  إىل   عيل اإلمام  بعثه 
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إليها، جاء فيه: وليمة قوم من أهلها فمىض 

»أما بعد يا ابن حنيف فقد بلغين أن رجال من فتية أهل الرصة داعك إىل 
اجلفان، وما ظننت  إيلك  وتنقل  األلوان  لك  تستطاب  إيلها  مأدبة فأرسعت 
تقضمه  ما  إىل  فانظر  مدعو  وغنيهم  جمفو  اعئلهم  قوم  طعام  إىل  تيب  أنك 
أيقنت بطيب وجوهه  فالفظه، وما  اشتبه عليك علمه  فما  املقضم  من هذا 
فنل منه. أال وإن للك مأموم إماما يقتدي به ويستضئ بنور علمه. أال وإن 
ال  وإنكم  أال  بقرَصْيه  ُطعمه  ومن  بطمَرْيِه  دنياه  من  اكتىف  قد  إمامكم 
ما  فواهلل  وسداد،  وعفة  واجتهاد  بورع  أعينوين  ولكن  ذلك  ىلع  تقدرون 
كزنت من دنياكم تبا وال ادخرت من غنائمها وفراً، وال أعددت لايل ثويب 
طمرا، وال حزت من أرضها شبا، وال أخذت منه إال كقوت أتان دبرة، وليه 
يف عيين أو يه وأهون من عفصة َمقِرةً. بىل اكنت يف أيدينا )فدك( من ك ما 
أظلته السماء فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين ونعم 
احلكم اهلل. وما أصنع بفدك وغري فدك وانلفس مظانها يف غد جدث تنقطع 
يدا  وأوسعت  زيد يف فسحتها  لو  أخبارها، وحفرة  وتغيب  آثارها،  يف ظلمته 
حافرها لضغطها احلجر واملدر، وسد فرجها التاب املتاكم، وإنما يه نفيس 
أروضها بالقوى لأت آمنة يوم اخلوف األكب وتثبَت ىلع جوانب املزلق. ولو 
ونسائج  القمح  هذا  ولاب  العسل  هذا  مصىف  إىل  الطريق  الهتديت  شئت 
هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبين هواي ويقودين جشيع إىل ختري األطعمة، 
أو  بالشبع  القرص وال عهد ل  بايلمامة من ال طمع ل يف  أو  ولعل باحلجاز 
القائل:  قال  كما  أكون  أو   ! حرى  وأكباد  غرىث  بطون  وحول  مبطانا  أبيت 

وحسبك داء أن تبيت ببطنة * وحولك أكباد تن إىل القد.
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أأقنع من نفيس بأن يقال: هذا أمري املؤمنني وال أشاركهم يف مكره ادلهر 
الطيبات  أكل  ليشغلين  خلقت  فما  العيش  جشوبة  يف  هلم  أسوة  أكون  أو 
مها، تكتش من أعالفها  اكلهيمة املربوطة همها علفها، أو املرسلة شغلها تقمُّ
وتلهو عما يراد بها أو أترك سدى، أو أهمل اعبثا، أو أجر حبل الضاللة، أو 

اعتسف طريق املتاهة.

به  قعد  فقد  طالب،  أيب  ابن  قوت  هذا  اكن  إذا  يقول:  بقائلكم  وكأين 
الضعف عن قتال االقران ومنازل الشجعان. أال وإن الشجرة البية أصلب 
عودا، والروائع اخلضة أرق جلودا، وانلابتات العذية أقوى وقودا، وأبطأ مخودا. 
وأنا من رسول اهلل$ اكلصنو من الصنو والراع من العضد. واهلل لو تظاهرت 
العرب ىلع قتايل ملا ويلت عنها ولو أمكنت الفرص من رقابها لسارعت إيلها. 
املركوس  واجلسم  املعكوس،  الشخص  هذا  من  األرض  أطهر  أن  وسأجهد يف 
ىلع  فحبلك  دنيا  يا  عين  إيلك  احلصيد.  حب  بني  من  املدرة  خترج  حت 
ُت من خمالك، وأفلت من حبائلك، واجتنبت الهاب يف 

ْ
اغربك، قد انسلل

مداحضك، أين القرون الين غررتهم بمداعبك ؟ أين األمم الين فتنتهم 
بزخارفك ؟ ها هم رهائن القبور ومضامني اللحود ! ! واهلل لو كنت شخصا 
مرئيا، وقالا حسيا، ألقمت عليك حدود اهلل يف عباد غررتهم باألماين وأمم 
ألقيتهم يف املهاوي، وملوك أسلمتهم إىل اللف وأوردتهم موارد الالء، إذ ال 
ورد وال صدر، هيهات من وطئ دحضك زلق، ومن ركب جلجك غرق، ومن 
أزور عن حبالك وفق، والسالم منك ال يبايل إن ضاق به مناخه، وادلنيا عنده 
وأيم اهلل– فتقوديين.  لك  أسلس  فواهلل ال  أعزيب عىن  انسالخه.  كيوم حال 

يمينا أستثين فيها بمشية اهلل–ألروضن نفيس رياضة تهش معها إىل القرص، 
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ماء  كعني  مقليت  والدعن  مأدوما،  بامللح  وتقنع  مطعوما،  عليه  قدرت  إذا 
السائمة من رعيها فتبك؟ وتشبع  أتمتلئ  نضب معينها، مستفرغة دموعها 
الربيضة من عشبها فتبض؟ ويأكل يلع من زاده فيهجع؟ قرت إذا عينه إذا 
اقتدى بعد السنني املتطاولة بالهيمة اهلاملة والسائمة املرعية. طوىب نلفس 
غمضها،  الليل  يف  وهجرت  بؤسها،  جبنبها  وعركت  فرضها،  ربها  إىل  أدت 
حت إذا غلبا الكرى عليها افتشت أرضها وتوسدت، كفها يف معرش أسهر 
عيونهم خوف معادهم، وتافت عن مضاجعهم جنوبهم وهمهمت بذكر ربهم 
شفاههم، وتقشعت بطول استغفارهم ذنوبهم »أولك حزب اهلل أال إن حزب 
اهلل هم املفلحون«.فاتق اهلل يا ابن حنيف ولكفك أقراصك يلكون من انلار 

خالصك(() 1 (.

بصورٍة  األطهاِر  واألئمِة  عامٍة،  بصورٍة  والصاحلنَي  العلامِء،  شأِن  من  إنَّ 
لبث  فرصة  أو  موقف  أي  مستثمرين  وصيانتها،  األمة  لرتبية  املبادرَة  خاصٍة، 
رزقهم  ما  زكاة  إىل  فيذهبون  ُيسألوا،  أن  قبل  حتى  حكمتهم،  وإشاعة  علمهم 
األنبياء  ورثة  بوصفهم  عظمى  مهمة  من  به  ُأنيطوا  ما  وأداء  فضله،  من  اهلل 
بن حنيف، خيرج خلطاب  إىل عثامن   اإلمام عيل نرى كتاب  لذا  واألوصياء، 
العامة وما عثامن بن حنيف إال نقطة انطالق له – الكتاب- وال نقصد بخطاب 
العامة يف زمن عثامن وال مكانه فحسب- البرصة- بل ينسدل بمضامينه الرتبوية 
الساعة، ملا تضمنه من قيم ومفاهيم  والتوعوية إىل وقتنا هذا وما بعده إىل قيام 
هادفة تصلح لكل زمان ومكان، فهم – أهل البيت- عدل القرآن وترمجانه، 

االنور:  بحار  و   ،451 عبدة:447-  حممد  رشح  الريض،  الشيف  مجع  البالغة،  هنج   )  1  (

.476/33
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فقوهلم ترمجة ملضامينه، وعملهم تطبيقا لتوجيهه، فقبول الدعوة من املندوبات 
ما  خيفى  ال  كام  املجتمع،  طبقات  بني  والتآلف  التواصل  وتعكس  االجتامعية، 
إال  تكون خالصة هلل سبحانه،  أن  والرعية بشط  السلطة  بني  التفاعل  من  فيها 
 نبه عثامن بكتابه هذا إىل أمور يفرتض بمن يتصدى لزمام احلكم  إنَّ اإلمام 
أن يأخذ هبا وأن يضعها نصب عينيه إذا ما أراد حلكمه العدل ولرعيته الصالح، 

وإذ ذاك فال بأس بوقفة حتليلية موجزة ملضامني الكتاب:

املقصد األول: الرتفع عن الشبهات:

واملتأمل يف مفتتح كتاب اإلمام جيده قد وسمه بقوله:

)يا ابن حنيف فقد بلغين أن رجال من فتية أهل الرصة داعك إىل مأدبة 
أنك  ظننت  وما  اجلفان،  إيلك  وتنقل  األلوان  لك  تستطاب  إيلها  فأرسعت 
تيب إىل طعام قوم اعئلهم جمفو وغنيهم مدعو فانظر إىل ما تقضمه من هذا 
املقضم فما اشتبه عليك علمه فالفظه، وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منهـ(

اللغة:

الفتية: مجع فتى كفتيان وفتّو الشاّب واجلواد، الفتى: الطري من اإلبل.

والفتى من الناس: واحد الفتيان) 1 (.

النَّاِس؛  ِمَن  األَديُب  بِِه  ُب  َيَتَأدَّ ِذي  الَّ األََدُب:  أدب:  الدال:  بضّم  املأدبة: 
األَْدِب  وَأصل  املَقابِح.  َعِن  وَينْهاهم  امَلحاِمد،  إىل  الناَس  َيْأِدُب  ألَنه  َأَدبًا  َي  ُسمِّ
ُعْرٍس طعام يدعى  َأو  لَدْعوٍة  َطَعاٍم ُصنِع  عاُء، واألُْدَبُة وامَلْأَدبُة وامَلْأُدبُة: كلُّ  الدُّ

) 1 ( ينظر: جممل اللغة، : 711/1.
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إليه اجلامعة وأدب القوم يأدهبم بالكرس أي دعاهم إىل طعامه) 1 (

)األلوان(: أنواع من الطعام اللذيذ

)اجلفان(: مجع جفن، وهو القصعة الكبرية، اجلَْفنة: َمْعُروَفٌة، َأعظُم َما يكوُن 
َواْلَعَدُد  وِهَضب،  كَهْضبٍة  ِسيَبَوْيِه،  َعْن  وِجَفٌن؛  ِجفاٌن  َواجْلَْمُع  الِقصاع،  ِمَن 
َيُكوَن  َأن  إِالَّ  اْساًم،  َكاَن  إَِذا  اجْلَْمِع  يِف  ك  حُيَرَّ َفْعلٍة  ثايَن  بِالتَّْحِريِك، ألَن  جَفنات، 
ََذ  َحاِح: اجلَْفنة كالَقْصعة. وَجَفَن اجلَزوَر: اختَّ ُن ِحينَِئٍذ. َويِف الصِّ َياًء َأو َواًوا فُيَسكَّ

ِمنَْها َطَعاًما) 2 (.

)العائل(: »الفقري«) 3 (.

َجَفاًء  جَيُْفو  اليشُء  َجَفا  يقال:  عنه  معرض  أي  جفاه  من  مفعول  )جمفّو(: 
اىَف: َنَبا َعنُْه َومَلْ َيْطَمِئنَّ َعَلْيِه،  َيْلَزْم مكاَنه، وَجَفا جنُْبه َعِن اْلِفَراِش وجَتَ اىَف: مَلْ  وجَتَ

ِء، َجَفاُه إِذا َبُعَد َعنُْه، وَأْجَفاه إِذا َأبعده) 4 (. ْ اجلََفاِء الُبْعِد َعِن اليشَّ

من  والقضم:  أسنانه،  بأطراف  الشعري  منه  يأكل  الداّبة،  معلف  )املقضم(: 
والَقْضُم  اْلَفَرِس،  كَقْضم  َوُهَو  خَيَْضم،  اإِلنساُن  وَخِضَم  َيْقَضُم  الفرُس  َقِضَم 
بَأطراف  َأكل  الَقْضُم  ِسيَدْه:  اْبَن  بَأقَص األرَضاس،  األَسنان واخلَْضُم  بَأطراف 
َقْضاًم،  َيْقَضم  َقِضَم  اْلَيابِِس،  ِء  ْ اليشَّ َأكل  ُهَو  َوِقيَل:  واألرَضاس،  األَسنان 
ُدوَن  والَقْضُم  ْطب،  الرَّ ِء  ْ اليشَّ َأكل  ُهَو  َوِقيَل:  اْلَفِم،  بَِجِميِع  األَكل  واخلَْضم: 

) 1 ( ينظر: لسان العرب:1/ 206- 207.

) 2 ( ينظر: لسان العرب: 13/ 89.

) 3 ( لسان العرب: 11/ 488.

) 4 ( ينظر: لسان العرب: 14/ 147- 148. 
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ذلك ) 1 (.

)لفظت( اليشء من فمي ألفظه لفظا من باب رضب) 2 (:

املعنى:

اشتمل النص عىل مجلة مصطلحات تعكس الواقع االجتامعي، الذي هيدف 
اإلنسان  ليعيش  تسويته  من  البد  جوهري  أمر  وهو  ملعاجلته،   عيل اإلمام 
جاءت  مصطلحات  طريق  عن  اجلانب  هلذا   اإلمام عرض  وقد  بكرامة، 
متناغمة وداللة حروفها: إذ قال: )تستطاب لك األلوان، وتنقل إيلك اجلفان( 
وهذه العبارة اختزلت لنا الطبقة االجتامعية املرتفة، ومثلت تلك الفئة املسيطرة 
عىل املجتمع. ثم ذكر املعيار الذي جيب أن يأخذ به احلاكم يف التعامل مع هذه 
متعجرفني،  أو  متسلطني  الطبقة  هذه  أصحاب  كل  ليس  البدهيي  فمن  الطبقة، 
الطبقة املرتفة، لذا  بل فيهم من يؤدي حقوق اهلل ومتبع أحكامه ويعد من هذه 

قال له:

فالفظه،  اشتبه عليك علمه  فما  املقضم  تقضمه من هذا  ما  إىل  )فانظر 
املؤمنني-  من  وغريه   – احلاكم  عىل  إذًا  منه(،  فنل  بطيب وجوهه  أيقنت  وما 

الرتفع عن الشبهات، ومواطن الشك والريبة.

وقوله )فام اشتبه عليك علمه فالفظهـ( حيتمل وجهني) 3 (:

أن يكون املقصود منه بيان األصل يف األموال وأّن األصل فيها التحريم . 1
يف  ورد  كام  رشعّي  بوجه  حلَّه  ثبت  ما  إالَّ  والتحّرز  االحتياط  ولزوم 

) 1 ( ينظر: لسان العرب: 12/ 487.

) 2 (  لسان العرب: 7، 461.

) 3 ( ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: 20/ 92.
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املال  يف  فاألصل  اهلل،  أحلَّه  ما  حيث  من  إالَّ  مال  حيّل  ال  أّنه:  احلديث 
الظاهر  وهو  ّية  باحللَّ غريه  يف  قلنا  وإن  التحريم  واحلرمة  احلّل  املشتبه 
بأّنه  عليه  يشكل  ولكن  فالفظه(  علمه  عليك  اشتبه  )فام   ،قوله من 
ال ينطبق عىل املورد ألّن مورد الكتاب األكل من مأدبة الضيافة ودليل 
أكثر  يف  عليه  يّتكئ  عاّم  دليل  اليد  وإصالة  املسلم  يد  ظاهر  هو  حلَّها 

املعامالت واملبادالت.

باألمارات . 2 االكتفاء  وعدم  الواقعي  احلالل  حتقيق  املقصود  يكون  أن 
كام  الواقعي،  احلرام  عن  للورع  حتصيال  للخالف  املحتملة  ة  واألدلَّ
منه  فيستفاد  منه(  فنل  بطيب وجوهه  أيقنت  )وما   :قوله يستفاد من 
تي كانت رشطا  أّنه قّرر عىل عاّمله احتياطا يف الدين فوق حّد العدالة الَّ

يف تصّدي هذه املناصب اجلليلة.

من  له  أفضل  املباح  هذا  عن  التنّزه  أّن  األّول  التأديب  بحسب  منه  فيفهم 
تناوله، فحمل كالمه عىل الوجه الثاين وهو أوضح، ألّن مقام هذا الصحايب 
جهال  الطعام  من  له  حيّل  ال  ما  ينال  أن  من  أجّل  حنيف-  بن  عثامن  الكبري- 
 عليه لعلّو رتبته، فنّبه باملسألة أو تساحما يف أمر دينه، فكان هذا التشّدد منه
عىل أّنه ال يليق هذا العمل بمثله، وإن كان ال بأس عليه لغريه ممّن مل ينل مقامه 

يف العلم والورع ) 1 (.

وليس هذا فقط بل رأيناه خيط لنا قانونا آخر يف نصه املبارك، عندما قال: 
)وما ظننت أنك تيب إىل طعام قوم اعئلهم جمفو وغنيهم مدعو(، الذي يمثل 
انقسامه إىل طبقات متناحرة، واملسؤولية األكرب تقع  التوازن يف املجتمع وعدم 

) 1 ( ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: 20/ 92.
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عىل احلاكم–أو احلكام أن أجريناه يف عرصنا-، الذي يقترص عىل زيارة األغنياء، 
لتوطيد ملكهم وتنميته، وترسيخ نفوذهم عىل حساب الفقراء املغيبني، فاحلالة 
الكتاب،  هذا  بحكمة  عملنا  ولو  الدولة،  وتدهور  املجتمع  بتفتيت  كفيلة  هذه 
وامتنع احلاكم عن زيارة املتنفذين أصحاب املصالح أو مساعدهتم عىل تنفذهم، 
ووضع السياسة التي تضمن التكافل االجتامعي، لتقاربت املسافات واستوثقت 
عرى التواصل االجتامعي أكثر فأكثر، ومن ثم يصبح هذا املجتمع أهال لنزول 

الربكة والرحة اإلهلية عىل املسلمني.

مع  النطقية  فيه صفاته  تتناغم  عبارة بصوت   هناية كل  اإلمام  وقد ختم 
داللة املصطلح، ولو تأملنا قوله: )تستطاب لك األلوان، وتنقل إليك اجلفان( 
بداللة  الرخاء  عن  يعرب  الذي  اجلميل،  الغنِّي  امللمح  ذات  )النون(  فصوت 
خمرجه من اخليشوم) 1 (، واخليشوم هو العضو املركب فوق غار احللق، أو هو 
 )  3 األنفي)  التجويف  املحدثون  وسامه   ،)  2 الفــم)  داخل  إىل  املنجذب  اخلرق 
وهو من األصوات املحببة يف النطق ملا تضفيه من سمة مجالية عىل النص، نجده 
مما  الفعل  وهذا  اجلفان.  لك  وتنقل  األلوان...  لك  تستطاب  عباريت:  فيه  ختم 

عبد  رشح  و  حتقيق  بسيبويه،  املعروف  قنرب  بن  عثامن  بن  عمرو  بش  أبو  الكتاب،  ينظر:   )  1  (

السالم حممد هارون، مكتبة اخلانجي، القاهرة، مرص، دار الرفاعي، الرياض، ط 2، 1982 

م: 4 /433.

) 2 ( ينظر: الرعايــة يف جتويد القراءة وحتقيق لفظ التالوة، مكي بن أيب طالب القييس )-437هـ(، 

دمشق،  للطباعة،  املعارف  دار  العربية،  الكتب  دار  فرحات،  حسن  أحد  الدكتور  حتـقيق: 

1973 م: 240.

ط  مرص،  القاهرة،  العريب،  البيان  جلنة  أنيس،  إبراهيم  الدكتور  اللغوية،  األصوات  ينظر:   )  3  (

3، 1961م: 72.
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يبعث الراحة والرسور يف النفس التي هترع–إذا مل يؤدهبا صاحُبها- إىل امللذات، 
)وما ظننت أنك جتيب إىل طعام قوم عائلهم جمفو...  بينام رأيناه ختم قوله: 
وغنيهم مدعو( بصوت )الواو( الذي ينطق بضم الشفتني ضاًم دون اإلقفال مع 
نتوئهام إىل األمام، ورفع مؤخر اللسان، وسد املجرى األنفي، ووجود ذبذبة يف 
األداء،  رباعي  فهو صوت  اجلهر،  مما يضفي عليه صفة   )  1 الصوتيني)  الوترين 
اجلوف،  طول  عىل  يمتد  الذي  الطويل  خمرجه  بلحاظ  نطقي؛  بجهد  مصحوب 
فيه  املتكلم مده، فرتجم طول اجلفاء )جمفو...( كام ال خيفى ما  ويستمر ما شاء 
من الندب والتوجع، لذلك نرى أغلب الشعراء جيعلونه قافية مراثيهم، ملا يمتاز 
به من سمة احلزن وطول الصوت، فواكب بذلك بني أمل اجلفاء والفقر، وطول 

خمرج الصوت وسمته احلزينة.

ثم نبه إىل دور األنموذج الذي يقتدى به، فإذا اقتدى الرجل بالصاحلني كان 
عمله مرآة لسلوكهم، وإذا اقتدى بغريهم كان كهم.

بنور  ويستضئ  به  يقتدي  إماما  مأموم  لكل  وإن  )أال  قائال:  نصه  فأكمل 
علمهـ( وهنا عاد إىل النقطة التي انطلقنا منها وهي أّن الوالة عىل األمصار هم 
ترمجة حكم اخلليفة، وبذلك عليهم االلتزام والطاعة، وعليه املتابعة والتهذيب، 

.كام فعل إماُمنا

املقصد الثاني: تقديم النظام األمنوذجي:

نّبه عثامن بن حنيف عىل فعله، مل يرتك األمر من دون تقديم  فهو عندما 

م:   1955 املرصية،  اإلنجلو  مكتبة  حّسان،  مّتام  الدكتور  اللغة،  يف  البحث  مناهج  ينظر:   )  1  (

 .135
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الكريمة  سريته  فلخص  والتطبيقي،  النظري  بشقيه  قدمه  وقد  الناجح،  النظام 
باليني  ثوبني  أي  بطمرين  وزينتها  ولباسها  الدنيا  رياش  من  »الكتفاء  بقوله: 
إزار ورداء من غري صوف يلبسه أحوج الناس، واالكتفاء من طعامها وغذائها 
ولذائذها بقرصني من خبز الشعري اليابس الفارغ عن االدام«) 1 (. وهذا جيلٌّ يف 

القول اآليت:

 )أال وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمَرْيِه ومن ُطعمه بقرَصْيه أال وإنكم 
ال تقدرون عى ذلك ولكن أعينوين بورع واجتهاد وعفة وسداد، فواهلل ما كنزت 
من دنياكم تربا وال ادخرت من غنائمها وفرًا، وال أعددت لبايل ثويب طمرا، وال 
عيني  يف  وهلي  دبرة،  أتان  كقوت  إال  منه  أخذت  وال  شربا،  أرضها  من  حزت 

أوهى وأهون من عفصة َمقِرًة(

اللغة:

وطمر   ،)  2 ُيْدرى«)  اَل  َحْيُث  َخَبَأه  َء:  ْ اليشَّ وَطَمَر  َنْفسه  و»َطمَر  )الطمر(   
»بالكرس هو الثوب اخللق العتيق أو الكساء البايل من غري الصوف«) 3 (.

فدك(: وفدك: قرية باحلجاز بينها وبني املدينة يومان، وقيل ثالثة، أفاءها اهلل 
عىل رسوله، )صىّل اهلل عليه وآله وسّلم(، يف سنة سبع صلحا، وذلك أن النبي، 
راسلوا  احلصار  هبم  واشتد  ثلث  إال  يبق  ومل  حصوهنا  وفتح  خيرب  نزل  ملا   ،
فدك  أهل  ذلك  وبلغ  وفعل،  اجلالء  عىل  ينزهلم  أن  يسألونه   ، اهلل،  رسول 
وأمواهلم  ثامرهم  من  النصف  عىل  يصاحلهم  أن   ، اهلل،  رسول  إىل  فأرسلوا 

) 1 ( منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: 20/ 93.

) 2 ( لسان العرب: 4/ 502.

) 3 ( منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: 20/ 90.
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خالصة  فكانت  ركاب  وال  بخيل  عليه  يوجف  مل  مما  فهي  ذلك،  إىل  فأجاهبم 
 فاطمة قالت  التي  وهي  كثرية،  ونخيل  فّوارة  عني  وفيها   ، اهلل،  لرسول 

عنها: إن رسول اهلل، ، نحلنيها) 1 (، 

 )الشّح(: البخل مع حرص فهو أشّد من البخل) 2 (.

: اجلََواُد، نفيس عن اليشء:  ِخيُّ َخاُء: اجلُوُد. والسَّ َخاَوة والسَّ  )سخوت( السَّ
تركته) 3 (.

 )اجلدث(: القرب) 4 (.

املعنى:

الزهد وأصعبها  أنَّ اإلمام طبق أوضح مظاهر  املنرصم  النص  يظهر من 
)أال  هلم:  فقال  فيه،  جماراته  من  اخللص  وأصحابه  والته،  فيه  أعذر  الذي  احلد 
وإنكم ال تقدرون عى ذلك ولكن أعينوين بورع واجتهاد وعفة وسداد(، فرسم 

الربنامج الرتبوي للحاكم يف أربع كلامت:

املحارم . 1 عن  واالجتناب  الرذائل  عن  النفس  حتصن  وهو  الورع: 
واملحّرمات.

الكّد . 2 وحتّمل  الوظيفة  مقتىض  عىل  والعمل  احلقيقة  حتّري  االجتهاد–يف 
واألذى يف سبيل اهلل.

–العّفة–وهى ضبط النفس عاّم ال حيّل وال ينبغي من املشتهيات وما فيه . 3

) 1 ( ينظر: معجم البلدان: 4/ 338.

) 2 ( ينظر: لسان العرب: 2/ 495. 

) 3 ( ينظر: املصدر نفسه: 14/ 373.

) 4 ( ينظر: املصدر نفسه: 2/ 128.
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الرغبات.

العمل . 4 وحتكيم  باليقني  واألخذ  باألمور  املعرفة  حتكيم  –السداد–وهو 
والّدقة يف تقرير رشائطه وكيفّياته وعدم التسامح فيه) 1 (.

الزهد خالص لوجه اهلل ومل يكن حّبا يف مال، كام يفعل   أن هذا  ثم بني 
ذلك  إىل  نبه  بل  األموال،  يكنزوا  حتى  أنفسهم  عىل  يشحون  الذين  املقرتون 
بقوله: )بىل كانت يف أيدينا )فدك( من كل ما أظلته السامء فشحت عليها نفوس 
قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين ونعم احلكم اللهـ( فأسباب الرخاء متاحة 
تلك  لآلخرة  والعمل  حاقرة،  بعني  إليها  بالنظر  الدنيا  من  ولكن رضوا   هلم
جدث  غد  يف  مظانها  وانلفس  فدك  وغري  بفدك  أصنع  )وما  الدائمة:  الدار 
تنقطع يف ظلمته آثارها، وتغيب أخبارها، وحفرة لو زيد يف فسحتها وأوسعت 

يدا حافرها لضغطها احلجر واملدر، وسد فرجها التاب املتاكم(.

وأما قوله: )وسخت عنها نفوس آخرين( يظهر من بعض الّشاح أّن املراد 
من نفوس آخرين »هم أهل البيت أي تركوها يف أيدي الغاصبني وانرصفوا عنها 
قال الشارح املعتزيل »وسخت عنها نفوس آخرين أي ساحمت وأغضت وليس 
يعني بالسخاء ها هنا إالَّ هذا ال السخاء احلقيقي ألّنه وأهله مل يسمحوا بفدك 

إالَّ غصبا وقرسا«) 2 (؛ إذ كانوا يتصدقون بفيئها عىل الفقراء.

ِسريًا *إِنََّما ُنْطِعُمُكْم لِوَْجِه 
َ
َعاَم ىلَعَ ُحبِِّه ِمْسِكيًنا َويَتِيًما َوأ ﴿َويُْطِعُموَن الطَّ

ْمَطِريًرا 
َ
 ِمْن َربَِّنا يَْوًما َعُبوًسا ق

ُ
َاف

َ
وًرا * إِنَّا ن

ُ
 ُشك

َ
 نُِريُد ِمْنُكْم َجَزاًء َوال

َ
اهللِ ال

) 1 ( ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: 20/ 94.

هنج  رشح  يف  الرباعة  منهاج  وينظر:   .208  /16 احلديد:  أيب  البن  البالغة  هنج  رشح   )  2  (

البالغة: 20/ 96.



130........................................ عثامن بن حنيف األنصاري الثابت يف بدر وصفني

وًرا﴾) 1 (. ةً َورُسُ اُهْم نَْضَ قَّ
َ
َْوِم َول اُهُم اهلُل رَشَّ َذلَِك ايلْ

َ
َوق

َ
* ف

األكرب  اخلوف  يوم  آمنة  لتأيت  بالتقوى  أروضها  نفيس  هي  )وإنام   :فقال
وتثبَت عىل جوانب املزلق. ولو شئت الهتديت الطريق إىل مصفى هذا العسل 
القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودين  القمح ونسائج هذا  ولباب هذا 
بالياممة من ال طمع له يف القرص  جشعي إىل ختري األطعمة، ولعل باحلجاز أو 
أو أكون  أبيت مبطانا وحويل بطون غرثى وأكباد حرى  أو  بالشبع  له  وال عهد 

كام قال القائل:

وحسبك داء أن تبيت ببطنة          وحولك أكباد حتن إىل القد(.

من  واقتصاري  تقليل  يقول:  بالتقوى(،  أروضها  نفيس  هي  )وإنام  فقوله: 
املطعم وامللبس عىل اجلشب واخلشن رياضه لنفيس، ألنَّ ذلك إنام أعمله خوفا 
من اهلل أن أنغمس يف الدنيا، فالرياضة بذلك هي رياضة يف احلقيقة بالتقوى، ال 
الفزع األكرب، وتثبت يف مداحض  آمنة يوم  لتأيت نفيس  التقلل والتقشف  بنفس 

الزلق) 2 (.

فبنّي يف هذا الفصل من كتابه أّن جتنّبه عن األكل الطّيب اهلنيء، والقناعة 
بقرصني جافني من شعري ليس من الرضورة لعدم القدرة عىل ما زاد من املآكل 

اهلنيئة، وأشار إىل اقتداره عىل أطيب األكل وأهنى العيش) 3 (.

أدران  من  النفس  وتنقية  واإلرشاد  الوعظ  يف  واضحا  تسلسال  فقدم 
الشبهات واملزالق الدنيوية، ورأيناه يف كتابه جيعل من نفسه مثاال ألبلغ غايات 

) 1 ( اإلنسان: 11-8.

) 2 ( ينظر: رشح هنج البالغة البن أيب احلديد: 16/ 209.

) 3 ( ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: 119/20.
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السلوك  هذا  من  اهلدف  ليوضح  يعدل  ثم  النفس،  عىل  قساوة  وأشدها  الزهد 
وتعاىل  سبحانه  اهلل  وخليفة  اإلسالمية  للدولة  رئيسا   بوصفه إذ  الرتبوي؛ 
وحماربة  النفس  ترويض  يف  اخلالص  األنموذج  نفسه  من  جعل  األرض،  عىل 
بيده كل يشء، وما هذا إال  الذي  الوقت  رغباهتا، فروضها وجعلها طائعة، يف 
لرتبية املجتمع، فكان قدوة لكل طبقات املجتمع، وجزئيات احلياة، فمثل هلم: 
التقوى، والعبادة، والعمل، واألخالق، ...فجسدها بأروع ما يكون، وقدم لنا 
أمري  هذا  يقال:  بأن  نفيس  من  »أأقنع  يقول:  فهو  السوي،  للعيش  طريقا سالكا 
املؤمنني وال أشاركهم يف مكاره الدهر أو أكون أسوة هلم يف جشوبة العيش فام 
خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة املربوطة مهها علفها، أو املرسلة شغلها 
مها، تكرتش من أعالفها وتلهو عام يراد هبا أو أترك سدى، أو أمهل عابثا،  تقمُّ

أو أجر حبل الضاللة، أو اعتسف طريق املتاهة«.

املقصد الثالث: اآلثار الصحية:

عليه  يعرتضون  فهم   لإلمام املخالفون  أثاره  اعرتاضا  ثمة  أن  ويظهر 
من  عليه  جيب  بام  خمّل  أّنه  باعتبار  أكله  قلَّة  ويذّمون  ورياضته  زهده،  يف  حّتى 
جتاه  مقاومته  وقلَّة  لضعفه  موجب  ألّنه  اإلسالم؛  عن  والدفاع  اجلهاد  وظيفة 
ر يف  فذكَّ البرصة  إىل  الكوفة  ارتفع صدى هذا االعرتاض من  العدّو، وكأّنه 
أصلب  الّبية  الشجرة  وإّن  )أال  فيقول:  عليهم،  الرد  يقارب  ما  الكتاب  هذا 
العطش  الربية من سامهتا حتمل  عودا والروائع اخلضة أرّق جلودا(. فالشجرة 
وقلة الغذاء الفتقار تربتها إليه، وحتصل عىل غذائها من رطوبة اجلو، و جفاف 
بني  مقارنة  رسم  وهنا  اخلرضة،  شديدة  وألواهنا  صلبا  عودها  فيغدو  األرض، 
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بنية  عىل  اجلسم  واستقامة  التحمل  عىل  القدرة  بجامع  الشجر،  وهذا  الزاهدين 
قوية، عىل سبيل االستعارة الترصحيية. ويمكن أن يكون هذا الكالم جوابا عن 
اعرتاض ربام يرد عىل حتريص أصحابه بالزهد وقلَّة األكل واملواظبة عىل جشوبة 
تقوية  عىل  تتوّقف  وال  للمؤمن  ذاتّية  والشجاعة  القّوة  بأّن   فدفعه العيش، 

اجلسم باألغذية اللذيذة) 1 (.

وتربية  الشبهات  لرد  مشوعا  حنيف  بن  عثامن  إىل  كتابه  شكل  وبذلك 
األمة، والتذكري بحقهم املغصوب )فدك( وقدرته عىل الوصول إىل الطيبات من 
املطاعم واملغانم، ولكنه امتنع منها، وجاهد نفسه ليمثل يف عيشه مستوى الطبقة 
الفقرية، بل ال يدانيه أحد يف ذلك، فهذا اإلمام العادل، واحلاكم اإلسالمي عىل 
وفق املنهج املحمدي، الذي خيشى أن ينام شبعان، وهناك فرد من رعيته جائع، 
 السيام احلكام، فلينظروا إىل منهج عيل وعليه فمن يدعي أنَّه من شيعة عيل
أّيد سريته هذه  ثّم  املنهج ثم يرى نفسه بأي طريق يسري...،  وليقس عمله هبذا 
بمتابعته للنبّي فقال: )أنا من رسول اهلل( كغصنان من أصل واحد فأصلهام 
أهّنام  أو   عيّل أبو  طالب  وأبو  النبّي  أبو  اهلل  عبد  منه  تفّرع   املطلب عبد 
مشتّقان من أصل نورّي واحد يف تسلسل الوجود، وانبعاثه عن املصدر األزيل، 
أنا وعيّل من شجرة واحدة  قال:   النبّي كام يف غري واحد من األخبار، وعن 

وسائر النّاس من شجر شّتى) 2 (.

وعركت  فرضها،  رهبا  إىل  أدت  لنفس  )طوبى  فـ  كذلك  العبد  كان  وإذا 
بجنبها بؤسها، وهجرت يف الليل غمضها، حتى إذا غلبا الكرى عليها افرتشت 

) 1 ( ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: 20/ 121.

) 2 ( املصدر نفسه.
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عن  وجتافت  معادهم،  خوف  عيوهنم  أسهر  معش  يف  كفها  وتوسدت،  أرضها 
مضاجعهم جنوهبم ومههمت بذكر رهبم شفاههم، وتقشعت بطول استغفارهم 
هنا  فذكر   )  1 اْلُمْفلُِحوَن﴾)  ُهُم  ِه  اللَّ ِحْزَب  إِنَّ  َأاَل  ِه  اللَّ ِحْزُب  ﴿ُأوَلئَِك  ذنوهبم 
يوم  واألمان  بالنفس  بالثقة  املتمثلة  النفسية  الصحة  البدنية،  الصحة  جانب  إىل 
له خالصة، ودانت  أمام ربِّ كريم عملت  إىل غدها  نفٌس متطلعٌة  الفزع، فهي 
طلق،  بوجه  تلقاه  بل  وكيف،  متى  تسأل  ال  فهي  وبذلك  خملصة،  بتعاليمه 
بخالف من استامل قلبه حبُّ الدنيا، وأوغل نفسه يف مطامعها، َيعزُّ عليه فراق 
يلقى اهلل  الذي كنزه، وأهدر سني عمره يف مجعه، وبذلك فال عمل عنده  املال 
متناسيا  علفها،  مهها  التي  كالبهيمة  والشاب  الطعام  خلف  السعي  سوى  به، 
يوم عبوسا قمطريرا، فلم يعملوا آلخرهتم، بقدر سعيهم لدنياهم، فبني له الثلة 

الناجية )يف معش أسهر عيوهنم خوف معادهم( فأمنوا فيه.

ثم ختم الكتاب بام فتح فقال: )فاتق اهلل يا ابن حنيف ولتكفك أقراصك 
نصيحة  له  مقدم  حنيف،  ابن  املخاطبة  عاد  إذ  خالصك(  النار  من  ليكون 

مسجوعة وهي أميل وأسهل للحفظ من غريها.

انطلقت من دائرة  وبذلك دبج كتابه بمضامني تربوية، وهتذيبية، وصحية، 
عثامن بن حنيف لتخاطب عامة املسلمني، ملا تشمله من املنفعة التي تفيض عىل 

املختلفة. بطبقاته  املجتمع 

) 1 ( املجادلة: 22.
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اخلامتة

حممد  البطحاء،  عىل  أوليائه  يف  وجعله  السامء،  يف  النور  مدَّ  الذي  هلل  احلمد 
ولدهم  من  الطاهرة  والذرية  الكساء،  أصحاب  الطيبني  النجباء،  بيته  وأهل 
األتقياء، من استعصم هبم نجا، ومن ختلف عنهم ظلَّ وهوى، هبم بدأ اهلل اخللق 

وهبم مسك اخلتام.

أما بعد:

نرجو أن قد وفقنا يف تقديم صورة وافية حلياة هذا الصحايب اجلليل )عثامن 
األحداث  ألهم  متامسك  منطقي  تسلسل  نقدم  أن  نا  مهُّ كان  إذ  حنيف(،  بن 
معه يف  الرسول وجهاده  مع  بدءا من حياته  توقف عندها،  التي  واملحطات 
مجيع حروبه من بدر وما بعدها، إىل جهاده مع أمري املؤمنني، واملهام اإلدارية 
ناصحا هلل  كان  املواقف  عليه، ويف هذه  اهلل  وفاته رضوان  ل هبا، حتى  ُوكِّ التي 
ورسوله وألهل بيته )عليهم السالم أمجعني( مل يتخاذل أو يقرص يف واجب عهد 

له، بل كان سباقا متطلعا خلدمة اإلسالم.

)عثامن  الصحايب  هبا  يتمتع  التي  السامية  املكانة  عن  الدراسة  كشفت  وقد 
وكانوا  واألنصار،  األوائل  املهاجرين  من  الكبار،  الصحابة  عند  حنيف(  بن 
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إذ كان من رواة احلديث، والثقاة  الرأي واملشورة واالحرتام،  املتقدمني يف  من 
ُيشار  الذين  البدريني  ركاب  يف  وسار   ،الرسول حديث  عنهم  ُيؤخذ  الذين 
أمري  إىل  البدريون-   – رجعوا  وقد  اثنان،  نزاهتهم  يف  خيتلف  وال  بالبنان،  هلم 
عجبا  فيا  املخلصني،  الصحابة  أكثر  ومعهم   الرسول بعد   ،عيل املؤمنني 
كيف يعذب ويمثل به أشد متثيل من طلحة والزبري وعائشة، وكيف حياربون من 
كانت هذه سريهتم، متناسني العهود واملواثيق الغليظة التي عهدها إليهم رسول 
اهلل؛ فسفكوا الدماء ظلام، وقتلوا كثريًا من الصحابة ال جلرم سوى أهّنم ثبتوا 
عىل هنج الرسول ومل يتخبطوا يف باطل ومل يتبعوا الشهوات، وحب الدنيا، إذ 
عرفوا احلق فتمسكوا به، ومن هنا نرى أن أتباع اإلمام عيل ، وانصاره الذين 
خاضوا معه احلروب، كانوا من الصحابة البدريني السابقني يف اإلسالم، وهذه 
الذين  ما خال  نفسه   الرسول إذ هو جيش  اإلمام عيل؛  مميزة جليش  سمة 
القارئ  أمام  نضع  وبذلك  الشيطان،  لغدر  واستسلموا  التمحيص  يف  سقطوا 
واملعارصين  القدماء  من  كثرٌي  حاول  التي  احلقيقة،  فيه  يلتمس  طريقا  الكريم 
اخلالفة،  يف  املغصوب   اإلمام حق  وأقصد  حماربتها،  بل  وتعتيمها  متوهيها 

وظلم الرعية له. وآخر دعوانا أن احلمد هلل ربِّ العاملني.
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والفنون واألدب- الكويت العدد الثاين، املجلد 40، اكتوبر- ديسمرب، 

2011م.
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2006 م.

كثري . 53 بن  عمر  بن  إسامعيل  الفداء  أبو  كثري،  البن  النبوية  السرية 
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شعر الفتوح اإلسالمية يف صدر اإلسالم، الدكتور/ النعامن عبد املتعال 

القايض، مكتبة الثقافة الدينية، ط1، 1426هـ-2005م.

منهج . 72 وفق  التارخيية  الرواية  لنقد  حماولة  الراشدة  اخلالفة  عرص 
ط1،  العبيكان–الرياض،  مكتبة  العمري،  ضياء  بن  أكرم  املحدثني، 

1430 هـ–2009 م.

73 . – العريب–بريوت  الكتاب  دار   ،)1392 األميني )ت:  الشيخ  الغدير، 
لبنان، ط4، 1397–1977 م.

غرائب القرآن ورغائب الفرقان، نظام الدين احلسن بن حممد بن حسني . 74
عمريات،  زكريا  الشيخ  حتقيق:  850هـ(  )املتوىف:  النيسابوري  القمي 

دار الكتب العلميه – بريوت، ط1، 1416 هـ.

غرائب القرآن ورغائب الفرقان، نظام الدين احلسن بن حممد بن حسني . 75
دار  عمريات،  زكريا  الشيخ  حتقيق:  850هـ(  )ت:  النيسابوري  القمي 

الكتب العلميه – بريوت، ط1، 1416 ه.

الفتنة ووقعة اجلمل، سيف بن عمر األسدي التَِّميمي )املتوىف: 200هـ(، . 76



152........................................ عثامن بن حنيف األنصاري الثابت يف بدر وصفني

حتقيق: أحد راتب عرموش، دار النفائس، ط7، 1413هـ/1993م.

)املتوىف: . 77 الَباَلُذري  داود  بن  جابر  بن  حييى  بن  أحد  البلدان،  فتوح 
279هـ(، ، دار ومكتبة اهلالل- بريوت، )د.ط(، 1988 م.

يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم، د. طه عبد الرحن، املركز الثقايف . 78
العريب- الدار البيضاء، ط2، 2000م.

الكرم . 79 أيب  بن  عيل  احلسن  أبو  التاريخ،  يف  الكامل  التاريخ،  يف  الكامل 
عز  اجلزري،  الشيباين  الواحد  عبد  بن  الكريم  عبد  بن  حممد  بن  حممد 
السالم تدمري،  ابن األثري )املتوىف: 630هـ(، حتقيق: عمر عبد  الدين 

دار الكتاب العريب، بريوت – لبنان، ط1، 1417هـ / 1997م.

جملس . 80 الثقافية،  الكتب  مؤسسة  )354هـ(،  حبان  ابن  الثقات،  كتاب 
دائرة املعارف العثامنية بحيدر آباد الدكن، ط1، 1393ه.

متيم . 81 بن  عمرو  بن  أحد  بن  اخلليل  الرحن  عبد  أبو  العني،  كتاب 
د  املخزومي،  د مهدي  170هـ(، حتقيق:  )املتوىف:  البرصي  الفراهيدي 

إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة اهلالل، )د.ط(، )د.ت(.

الكتاب، سيبويه ؛ أبو بش عمرو بن عثامن بن قنرب، حتقيق و رشح عبد . 82
الرفاعي،  دار  مرص،  القاهرة،  اخلانجي،  مكتبة  هارون،  حممد  السالم 

الرياض، ط 2، 1982 م.

عمرو . 83 بن  حممود  القاسم  أبو  التنزيل،  غوامض  حقائق  عن  الكشاف 
 – بن أحد، الزخمشي جار اهلل )املتوىف: 538هـ(، دار الكتاب العريب 

بريوت، ط3، 1407 ه.

كشف اليقني، العالمة احليل )ت: 726هـ(، حتقيق: حسني الدركهاي، . 84
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ط1، 1411هـ.

كنز الدرر وجامع الغرر، أبو بكر بن عبد اهلل بن أيبك الدواداري، حقق . 85
البايب احللبي، )د.  الثالث منه: حممد السعيد مجال الدين، عيسى  اجلزء 

ط(، 1402 هـ–1981 م.

ابن . 86 الدين  مجال  الفضل،  أبو  عىل،  بن  مكرم  بن  حممد  العرب،  لسان 
منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )املتوىف: 711هـ(، دار صادر – 

بريوت، ط3، –1414ه.

الزبيدي، . 87 حممد  طه  حتقيق:  الريض،  الشيف  النبوية،  املجازات 
منشورات مكتبة بصرييت-قم، )د.ط(، )د.ت(.

جممع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو احلسن نور الدين عيل بن أيب بكر بن . 88
سليامن اهليثمي )املتوىف: 807هـ(، حتقيق: حسام الدين القديس، مكتبة 

القديس، القاهرة، )د. ط(، 1414 هـ، 1994 م.

أبو احلسني . 89 الرازي،  القزويني  زكرياء  بن  فارس  بن  أحد  اللغة،  جممل 
)املتوىف: 395هـ(، دراسة وحتقيق: زهري عبد املحسن سلطان، مؤسسة 

الرسالة – بريوت، ط2، –1406 هـ–1986 م.

التميمي . 90 سليامن  بن  الوهاب  عبد  بن  حممد   :الرسول سرية  خمترص 
النجدي )ت: 1206هـ(، وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة 

واإلرشاد–اململكة العربية السعودية، ط1، 1418هـ.

منشورات . 91 326هـ(،  املسعودي )ت:  اجلوهر،  ومعادن  الذهب  مروج 
دار اهلجرة، إيران- قم، ط2، 1404ه- 1984م.

مسند أحد بن حنبل، ، أبو عبد اهلل أحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن . 92
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أسد الشيباين )ات: 241هـ(، حتقيق: شعيب األرنؤوط–عادل مرشد، 
مؤسسة  ط1،  الرتكي،  املحسن  عبد  بن  اهلل  عبد  د  إرشاف:  وآخرون، 

الرسالة، 1421 هـ–2001 م.

مشاهري علامء األمصار وأعالم فقهاء األقطار، حممد بن حبان بن أحد بن . 93
حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي )املتوىف: 
الوفاء  دار  ابراهيم،  عىل  مرزوق  عليه:  وعلق  ووثقه  حققه  354هـ( 

للطباعة والنش والتوزيع – املنصورة، ط1، 1411 هـ–1991 م.

)ت:1388هـ(، . 94 املريجهاين  البالغة(،  هنج  )مستدرك  البالغة  مصباح 
)د.ط(، 1388هـ.

إسحاق . 95 أبو  سهل،  بن  الرسي  بن  إبراهيم  وإعرابه،  القرآن  معاين 
عامل  شلبي،  ه  عبد  اجلليل  عبد  حتقيق:  311هـ(،  )املتوىف:  الزجاج 

الكتب – بريوت، ط1، 1408 هـ–1988 م.

املعجم الكبري، سليامن بن أحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو . 96
السلفي،  املجيد  الطرباين )ت: 360هـ( حتقيق: حدي بن عبد  القاسم 

مكتبة ابن تيمية – القاهرة، ط2، )د.ت(.

ُن . 97 )َيَتَضمَّ يَن  والِعْشِ احلَاِدي  ِد  امُلَجلَّ ِمَن  ِقْطَعٌة  للطرباين  الَكبرِي  امُلْعَجُم 
أيوب بن مطري  بن  بن أحد  َبِشرٍي(، سليامن  ْبِن  النُّْعاَمِن  ُمْسنَِد  ِمْن  ُجْزًءا 
اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين )ت: 360هـ(، حتقيق: فريق من 
الباحثني بإرشاف وعناية: د/ سعد بن عبد اهلل احلميد و د/ خالد بن 

عبد الرحن اجلرييس، ط1، 1427هـ–2006 م.

بن . 98 إسحاق  بن  أحد  بن  اهلل  عبد  بن  أحد  نعيم  أبو  الصحابة،  معرفة 
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بن يوسف  430هـ(، حتقيق: عادل  بن مهران األصبهاين )ت:  موسى 
العزازي، دار الوطن للنش، الرياض، ط1، 1419 هـ–1998.

برهان . 99 الفتح،  أبو  عىل،  ابن  املكارم  أبى  السيد  عبد  بن  نارص  املغرب، 
العريب،  الكتاب  دار  0هـ(،   61 )ت:  ِزّى  امُلَطرِّ اخلوارزمي  الدين 

)د.ط(، )د. ت(.

مفاتيح العلوم، حممد بن أحد بن يوسف، أبو عبد اهلل، الكاتب البلخي . 100
الكتاب  دار  األبياري،  إبراهيم  )املتوىف: 387هـ(، حتقيق:  اخلوارزمي 

العريب، ط2، )د.ت(.

املعروف . 101 حممد  بن  احلسني  القاسم  أبو  القرآن،  غريب  يف  املفردات 
بالراغب األصفهانى )ت: 502هـ(، حتقيق: صفوان عدنان الداودي، 

دار القلم، الدار الشامية–دمشق بريوت، ط1، 1412 هـ.

مقاييس اهلداية يف علم الدراية، عبد اهلل املامقاين، ترمجة وحتقيق: حممد . 102
رضا املامقاين، مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، ط1، 1992م.

امللل والنحل، للشهرستاين )548هـ(، حتقيق: حممد سيد كيالين، دار . 103
املعرفة للطباعة والنش، بريوت- لبنان، )د.ط(، )د.ت(.

ورشح . 104 تصحيح  )588هـ(،  شهراشوب  ابن  طالب،  أيب  آل  مناقب 
النجف  احليدرية-  مكتبة  األرشف،  النجف  أساتذة  من  جلنة  ومقابلة 
1376ه-  )د.ط(،  األرشف،  احليدرية–النجف  مطبعة  األرشف، 

1956م.

مناهج البحث يف اللغة، الدكتور متّام حّسان، مكتبة اإلنجلو املرصية، . 105
)د. ط(، 1955 م.
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غالب . 106 بن  كثري  بن  يزيد  بن  جرير  بن  حممد  املذيل،  ذيل  من  املنتخب 
األعلمي  مؤسسة  310هـ(،  )ت:  الطربي  جعفر  أبو  اآلميل، 

للمطبوعات، بريوت – لبنان.

املنتظم يف تاريخ امللوك واالمم، مجال الدين أبو الفرج عبد الرحن بن . 107
عطا،  القادر  عبد  حممد  حتقيق:  597هـ(،  )ت:  اجلوزي  حممد  بن  عيل 
العلمية، بريوت، ط1، 1412  الكتب  القادر عطا، دار  مصطفى عبد 

هـ–1992 م.

منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة، حبيب اهلل اهلاشمي اخلوئي )ت: . 108
الشيعية  احلديث  مصادر  امليانجي،  إبراهيم  سيد  حتقيق:  1324هـ(، 

القسم العام، ط4، مطبعة اإلسالمية بطهران.

الطباطبائي، . 109 حسني  حممد  السيد  للعالمة  القران،  تفسري  يف  امليزان 
1417هـ– ط1،  لبنان،  بريوت-  للمطبوعات،  العلمي  مؤسسة 

1997م.

النص واإلجتهاد: السيد رشف الدين )ت: 1377هـ(، حتقيق وتعليق: . 110
أبو جمتبى، ط1، 1404، سيد الشهداء )ع( – قم.

أحد . 111 بن  حممد  املَهّذِب،  أْلَفاِظ  غريِب  تْفِسري  يِف  امُلْسَتْعَذُب  النَّْظُم 
ببطال  املعروف  اهلل،  عبد  أبو  الركبي،  بطال  بن  سليامن  بن  حممد  بن 
احلفيظ  عبد  مصطفى  د.  وتعليق:  وحتقيق  دراسة  633هـ(،  )املتوىف: 
م   1991  ،)1 )جزء  م   1988 املكرمة،  مكة  التجارية،  املكتبة  َسامِل، 

)اجلزء الثاين(.

النهاية يف غريب احلديث واألثر، جمد الدين أبو السعادات املبارك بن . 112
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األثري  ابن  اجلزري  الشيباين  الكريم  عبد  ابن  حممد  بن  حممد  بن  حممد 
الطناحي  الزاوى–حممود حممد  )املتوىف: 606هـ(، حتقيق: طاهر أحد 

املكتبة العلمية–بريوت، )د. ط(، 1399هـ–1979م.

– خطب اإلمام عيل، رشح حممد عبده، دار الذخائر، . 113 هنج البالغة 
قم ايران، مطبعة النهضة- ايران، ط1، 1412ه.

ايران، . 114  – الذخائر–قم  دار  عبده،  حممد  الشيخ  رشح:  البالغة،  هنج 
ط1، 1412.

وإعالم الورى بأعالم اهلدى، الشيخ الطويس )ت: 548هـ(، حتقيق: . 115
مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، نش: مؤسسة آل البيت إلحياء 

الرتاث-قم املشفة، ستارة- قم، ط1، 1417هـ.

الصفدي . 116 اهلل  عبد  بن  أيبك  بن  خليل  الدين  صالح  بالوفيات،  الوايف 
)املتوىف: 764هـ( حتقيق: أحد األرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء 

الرتاث – بريوت، )د. ط(، 1420هـ- 2000م.
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